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تاریخ دریافت31/17/13 :
تاریخ پذیرش33/19/88 :

چکیده
این پژوهش با تاکیدبر درک تاریخنگاری ملی و با استفاده از الگوی نظرری هرالوواک

بره مطال ره

چرایی و چگونگی تقویت و برجستهسازی حافظه جم ری ایرانیانِ صرر پهلروی اول توسر نشرریات آن
دوران_ با تاکید بر نشریه آینده و ایرانشهر_ پرداخته است .برخالف تاریخ نگاری سرنتی کره ضررورتی
برای تقویت و برجسته سازی حافظه جم ی وجود ندارد ،در تاریخ نگاری موتنی برر هویرت ملیتقویرت و
برجسته سازی حافظه جم ی اولویت پیدا میکند و مردمگرایی یکی از شاخصههای اصلی آن محسرو
میشود .برجستهسازی به م نی یادآوری ،دست کاری گذشرته ،نگراهی اینهمرانی بره تراریخ گسسرته،
تفسیرآن برای نظام هویتی ،پیوند زنی آن با تحوالت حاضر و اسرتفاده از آن بررای ناسیونالیسرمسرازی
میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد نشریات مذکور با نوعی تراریخنگراری ملری عامرهپسرند بره
برجستهسازی کانونهایی ازگذشته ،تقویت سنتهای مشترک از ایرانی بودن برای همه و نقرد تراریخ-
نویسی سنتی در پی ایجاد هویتی جدید برای عصرِ دولت-ملتوودنرد .روش پرژوهش تراری ی و از نرو
توصیفی تحلیلیاست که بر پایه اسناد آرشیوی صورت گرفته است.
کلیدواژهها:حافظه جم ی ،تاریخ نگاری ملی ،ناسیونالیم سازی ،نشرریه آینرده ،نشرریه ایرانشرهر،
پهلوی اول.
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مقدمه
در قرن نوزدهم در اروپا و باپیدایش دولت ملتها  ،حکومتها با تکیه بر سازمایههایی وحدتب رش
از جمله ابدا حافظه جم ی در م نای مدرن و فراگیر آن اقدام به ملتسازی نمودند.ایران نیز در اواخرر
دوران قاجار تحت نفوذ مدل اروپایی ،به ویژه فرانسوی آن ،از این قاعده مستثنی نووده است و نیاز بره
تاریخنگاری مردمگرا و مفهومِ وحدتب شِ حافظه جم ی در میان ن وگان آن عصر از جملره جرالل-
الدینمیرزای قاجار در «نامه خسروان» و ب دها میرزاآقاخانکرمانی در «آیینه سکندری» احساس می-
شد .تماس با اروپا عامل ت یین کنندهای در احساس نیاز به اخذ شیوههای اروپاییان در تراریخ نویسری
ملی و به توع ارتواط آن با برجستهسازی حافظه جم ی و همچنین نقد تاریخ نویسی سنتی بوده اسرت.
این امر رفته رفته از سطح ن وگان اندک دوران قاجار به سطح رسمی حکومتی در دوران پهلروی اول
رسید .با گذر زمان و رسیدن به دوران مشروطه و حوادث دوران ساز آن ،این احسراسِ نیرازِ بره تراریخ
نگاری مدرن در نوشتههای کسرانی ماننرد میزاآقاخران کرمرانی ،فروغری و ب ردها پیرنیرا و مجریران
نشریههای مذکور بازتا یافت8.بدین سان روشرنفکران و نویسرندگان دوران پهلروی اول شررو بره
برجستهسازی حافظه جم ی به واسطه تاریخنگاری ملی عامهپسند کردند کره در آن مرردم توردبل بره
بازیگرانی شدند که همواره از ت لق ملی خود آگاه بودهاند و زمانهای سه گانه تاریخ ایرران در روایرت
واحدی یک کاسه

شد2.

دوران پر التها سیزده ساله ب د انقال مشرروطه را مریتروان دوران حقرارت و سررخوردگی از
آرمانهای دموکراتیک مشروطه برای ایرانیان دانست .شاعران  ،نویسندگان و منتقدین هریک به شیوه
ایی در نوشته های خود دلگیر از این اوضا به وجود آمده و همگی بر این باور بودند که سامان کشرور
بدون هموستگی امکان پذیر نیست ،از این رو دل در گرو امری م جزه گون داشتند تا از غیر بررون
آید و کاری به پیش بورد.جوشش ملیگرایی رومانتیک ،تاریخ نویسی مردرن ،برجسرته سرازی شرکوه
گذشته در حافظه جم ی ،س ن گفتن از ایران باستان و قرار دادن آن در مقابل غیریتها در ایرن برازه
زمانی بیشتر شد و با روی کار آمدن رضاخان جستجوی هویت ملی ایرانی توس روشنفکران با منرافع
اربا قدرت پیوند خورد و گفتمان مشروطه خواهی و حاکمیت قانون در سلطانیسرم ریشره دار ایرانری
بازسازی شد9.در اوضا آشفته ب د از فتح تهران ،ملیگرایی گزینه ن ست روشنفکران بود کره در پری
رهاسازی ایران از چنور بیگانگان بودند .براین اساس مجالتی به ظهور رسیدند کره نویسرندگان در آن
تالش میکردند تا ایده ملیگرایی رومانتیک را به جام ه ترزیق کرده تا شکوه از دست رفته ایرانری را
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یادآوری کنند4.این موضو بویژه برای مجالت تازه ظهور «آینده»« ،کاوه» و «ایرانشهر» مجال ظهور
یافت.
مدرنیت در شرایطی وارد میشد که از سویی غر به عنوان «دیگری» برا قراردادهرا و امتیرازات
اقتصادی و سیاسی خویش منجر به حقارت ن وگان ایرانی شده بود و از سویی عوامل داخلی از جملره
بیکفایتی حکومت قاجار و جام ه شوکه ایی ایران نتوانسته بود امنیت و نهادینره سرازی قروانین را بره
ارمغان بیاورد ،از این رو نوعی ح

اضطرار و شتابزدگی وجه غال گفتمانهای روشنفکری ایرن دوران

بود که در آن نه بر فردیت بلکه بر دولتی مطلقه و نه بر اصالحات از پایین بلکه بر تجدد آمرانه تاکیرد
میشد 6.دوره بین استقرار نظام مشروطه تا پیدایش رژیم رضاشاهی در  ،8914دوره از هم گسی تگی،
هرج و مرج جام ه و نزا های سیاسی-قومی برود کره موجر آگراهی فزاینرده روشرنفکران از عقر
ماندگی اقتصادی و فنی ایران از غر و در نتیجه افول ذهینت کلیتپذیر به عنوان ستون اول مدرنیت
و پذیرش کامل جنوههای اثواتگرایانه آن ،از جمله ترویج اندیشههای باستانگرایی و برجسرتهسرازی
حافظه جم یوه واسطه تاریخ نگایملی بوده

است5.

همه جوامع پیشامدرن و گروهها دارای یک نظام م رفتی در با گذشته هستند که میتوان از آن
به عنوان حافظه جم ی ابتدایی نام برد که توین کننده نظام هویتی آنهاست .ولی آنچه در دوران مدرن
اهمیت یافت بازسازی و برساخت جنوههاییاز گذشته در غال تراریخ نگراری جدیرد بررای خلرق یرک
حافظه جم ی ملی بوده است .بدین سان نقاط عطفی که از سدهها پیش تا دوران پهلوی اول به وقو
پیوسته بود ،توس نشریات جدید در ذهنیتِمردمان به عنوان تجربههای مشترک در حال ثوت شدن بود
تا یک احساس همگانی وفانتزی نسوت ب ه آنها شکل بگیرد .به نوعی افراد پراکنرده از هرم را در یرک
فضای ذهنی مشترک تراکم ب شند ،آنها را از ناشناس بودن برای هم به شناس بودن برای هم تودیل
کنند و در یک حافظه جم ی واحرد اسرکان ب شرند .از تصررف ایرران بره دسرت اسرکندر ترا حملره
اعرابومغول ،ازحمله افغانها و شکوه نادرشاه تا حقارتهای دوران قاجاردر میران اذهران مرردم توسر
تاریخ نویسی عامهپسند در یک سیر زمانی پیوسته قرار گرفتند و بررای اولرین برار سره دورهی تراریخ
گسسته ایران به شکلی نیتمند کامل مرور شد7.براین اساس ما با یرک نظرام م رفتری نسروتا جدیرد
ویکدست در نزد ملتی مدرن ،از لحاظ خودآگاهی تاری ی ،روبرو میشویم که از این نظام م رفتی می-
توان به عنوان یک کارت بازی در دورههای آشو  ،بینظمی و گذار بررای هموسرتگی ملری اسرتفاده
کنیم .حافظه جم ی عوارت است از نظرام م رفتری در برا گذشرته و زمران کنرونی در میران افرراد و
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گروههایی که به واسطه زمینه مشترک اجتماعیشان از دریچه آن جهان خود را بازنمرایی و بره نسرل
ب د انتقال

میدهند1.

مساله مهم این پژوهش درک ارتواط بینتقویت وبرجسته سازی حافظره جم ری ایرانیانورا تقویرت
هویت ملی ،توس نشریات آینده و ایرانشهر است .دو نشریه مذکورمهمترین کانون نویسندگان ملیگرا
و سرخورده از حوادث مشروطه بود که با قلمری روان ،فهمری عامرهپسرند و داسرتانهایی احساسری از
گذشته هدف خود را آگاه کردن مردم کوچه و بازار از تاریخ به محاق رفتهی ایران و ارزشهرای ملری
میدانستند3.یکی از دالیل انت ا این دو مجله ،تمرکز آنها به تاریخنویسی عامهپسند کره برر خرالف
تاریخ رسمی آکادمیک که در جذ تودهها چندان موفق عمل نمیکند میباشرد ،امرری کره دقیقرا در
ارتواط با ساخت حافظه جم ی است .بیشترین مقاالت چاپ شده در زمینه آشنایی برا تراریخ ایرران در
سالهای اولیه به قدرت رسیدن رضاخان در این دو نشریه میباشد به گونهای کره در نشرریه ایرانشرهر
بیش از  91مقاله م صوص ایران پیش از اسالم میباشد.نشریه آینده و ایرانشهر به سردبیری محمرود
افشار وحسین کاظم زاده س ی در برجستهسازی کانونهایی از تاریخ ایران به عنوان نقراط درد و رنرج
ملی و یا بالعک

نقاط شکوه ملی ،و همچنین تقویت تصوراتی مشرترک از ملرت برودن در ذهنیرت

جام ه ایرانی داشتند .بازسازی تاریخ همواره ابزاری در دستان ناسیونالیسم بوده است و بسته به خصلت
ستیزه گری ،مهاجم و یا آشتی پذیر ناسیونالیسم ،تاریخ متناسر برا نیازمنردیهای حرال بازسرازی و
برجسته میشود .ملی گرای ستیزه جو همواره با ستایش خرود و نادیرده گررفتن ارزشهرای دیگرری
عالوه بر بستن راه بر روی فرهنگهای بیگانه س ی در پیدا کردن سپر بالیی در میان همین بیگانگان
میکند تا گناه حقارتِ ملی خویش را بر گردن آنها بیندازد 81.بردین منظرور نوشرتههای عامرهپسرند و
مقالههای احساسی در جهت برجستهسازی و بازآرایی گذشته خود برای سرپوش گذاشرتن برر حقرارت
ناشی از رویارویی با غر متمدن عمومیت پیدا کرد .ناسیونالیسم باستانگرا که میرراث کسرانی چرون
آخوندزاده و کرمانی بود ،به وسیله جوانانی که ب دها در جرگه قدرت رضاخانی قرار گرفتنرد توردیل بره
ایدئولوژی رسمی پهلوی اول شد .به گونهایی که در این ناسیونالیسم دو مش صه بارز یافت مریشرود
ن ست بازنمایی سیر قهقرایی ایران باستان به واسطه حمله اعرابو دوم چرخش هر چه بیشتر به سمت
ت امل تاریخنگاری موتنی بر هویت ملیوا تقویت حافظه جم ی.
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مبانی نظری؛ تعامل حافظه جمعی با تاریخ نگاری ملی
موری

هالوواک

جام ه شناس فرانسوی که در مکت دورکریم پررورش یافتره برود ،ن سرتین

نظریه پرداز سنت حافظه جم ی در علوم انسانی به شمار میرود که درک مفهوم حافظه جم ی مدیون
دو اثر وی ی نی «چهارچو های اجتماعی حافظه» منتشر شرده در سرال  8326م و سرپ

«حافظره

جم ی» منتشر شده در  8344م ،میباشد .ب دها با اتکای ش صیتهایی همچرون پیرر نرورا ،از مکتر
تاریخ نگاری آنال ،بر دستاوردهای هالوواک

به خوبی ارتواط بین تاریخنویسری غیرسرنتی و سیاسرتِ

حافظه جم ی قابل فهم شد 88.میتوان گفت همزمان با عوور از تاریخنگاری سنتی و وقایعنگرِ صررف،
و تمایل به تاریخنگاری ملی در دوران پیدایش دولت ملتها نوعی سیاستِ سراختِ حافظره نیرز توسر
ن وگان و روشنفکران مدرنیته در اکثر جوامع به اجرا درآمد ،که الوته به مرور زمران ت امرل و تراثیری
متقابل بین تاریخنگاری ملی و حافظه صورت میگیرد به گونهای که هردو ناقل یکدیگر شدهاند ،ی نی
تاریخنگاری ملی در خدمت حافظه و حافظه در خدمت تاریخ نگاری ملی.به عوارتی با پیردایش دولرت
ملتها در اروپا تاریخنگاری ملی کنشی سیاسی در خدمت حافظه جم ی بود تا درک عروام از گذشرته را
بسازد .به واسطه تاریخنگاری ملی است که حافظه جم ی ایجاد و تودیل به محل اتصرال گذشرته بره
حال و عامل انتقال ارزشها به آینده میشود .در این تاریخنگاری مردم عنصر اصلی هستند کره بایرد
تودیل به سوژههای متراکمی شوند تا از هویت اجتماعی خود آگاهی پیدا کنند و همین مفهروم «ملرتِ
خودآگاه» جداکنندهی اصلی تاریخنگاری ملی از تاریخنگاری سرنتی پیشراملی اسرت82.بررخالف ایرن
رویکردِ ملی ،در تاریخ نویسی سنتی در دوران پیشامدرن ،کاری به مردم عادی و ذهن آنها بره عنروان
حامالن اصلی حافظه جم ی نداشتند زیرا ساخت هویت جم ی در آن دوران به م نا و شردت امرروزی
اهمیت نداشت.
در رویکرد دورکیم حافظه جم ی به عنوان یک مدل توینگر برای بیران حروادث گذشرته نیسرت
بلکه به عنوان منوع دائمی برای بازسازی نظام هویتی در زمان حال حاضر محسو میشود 89.از نظرر
وی انسانها برای حل مسائل زمان حاضر از بازیابی تصاویر و خاطرههای گذشته خود کمک میگیرنرد.
براین اساس حافظه جم ی بازسازی گذشته در پرتو نیازمندیهای زمان حال است.شکلگیری هویرتِ
ملی ،به عنوانیکی از نیازمندیهای دوران مدرن ،وابسته به همین حافظه است .بدون حافظه جم ی ما
ن واهیم دانست چه کسی بودیم و چه هستیم .از طریق حافظه جم ی است که ت ریرف و برداشرت از
خودمان ماندگار و تثویت میشود .از این منظر حافظه جم ی گذشرتهای ف رالی اسرت کره بره هویرت
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امروزی ما شکل میدهد .حافظه جم ی به مانند برگ برندهای اسرت کره از آن مریتروان در مقاصرد
گوناگون استفاده کرد؛ از بازخوانی آگاهانه تاریخ آنگونه که در تاریخ نگاری ملی صورت مریپرذیرد ترا
عالقه مندی نوستالژیک به آنچه از دست رفته برای شکل دهی به زمان حال ،و تا کنتررل روایرتهرا
برای اینکه چه صدا و روایتی مالک حوزه عمومی
هالوواک

باشد84.

نیز بر این باور است که اعتقادت ،رخدادها ،منافع و تمایالت حرالِ حاضرر در برجسرته

سازی خاطرات گذشته نقش مهمی دارند 86.شوارتز نیز م تقرد اسرت برجسرته سرازی کانونهرای حافظره
جم ی به مانند ابزاری برای مطالوه گری حقوق ملتهاسرت .از نظرر وی رخردادها ،کنشهرا و روابر برین
ملتهای غربی و یا آسیای شرقی با اندکی تفکر در مورد خصومتهای تاری ی انجام میشود ،در کشورهای
آسیای شمال شرقی گذشته به عنوان کارت بازی در هر مذاکره فرهنگی ،سیاسی و تجاری حضور

هالوواک

دارد85.

برای روشن ساختن این مفهوم بین حافظه تاری ی و حافظه جم ی تمرایز مریگرذارد.

تاریخ ایستا ولی حافظه جم ی زنده و گشوده است ،به عوارتی« تاریخ گذشتهای محفوظی است که مرا
دیگر با آن ارتواط ارگانیک نداریم ،گذشتهایی که دیگر ب ش مهمی از زندگی ما را تشکیل نمریدهرد
در حالی که حافظه جم ی گذشتهایی ف ال است که به هویت ما شکل میدهد» .17در واقع گروهها با
هدف تقویت هویت ،قدرت و مشروعیت خرویش برا بررسری و گرزینش کرانونهرای مهرم گذشرته و
بازسازی آنها در چهارچو زمان حال خصلتی من طف پذیر ،تغیرپذیر و گشوده به حافظه جم ی مری-
دهند که آن را در تقابل با تاریخ قرار میدهد.81
شوارتز در ت ریف حافظه جم ی به سه خصیصه آن اشاره میکند؛ن ست «ماهیت اجتمراعی» آن
که نشان دهنده گروهی بودن آن است؛ بدین م نا فرد صرفا تنها دارنده آن نیست و در ارتواط با گروه
اجتماعی میتواند آن را بیان و بازنمایی کند .ویژگی دوم حافظه جم ی در «داشتن کانونهای خاص و
حساس در ذهن گروه» است که رویکردی احساسی و اخالقی در جمع نسوت به آن وجرود دارد ،زیررا
گروهها هر پدیده تاری ی را در ذهن نگه نمی دارند .در نهایت «گشوده و ف ال بودن حافظره جم ری»
که مداوم بازخوانی گذشته را با حال و آینده مورد انتظار مردم پیوند میزنرد بره نحروی کره نراظر برر
وض یت اجتماعی مردم

است83.

بر اساس همین جنوه پویا و غیرایستای حافظه جم ی است که بر اثر ت امل با تحوالتِ زمان حال
میتواند متصل  ،جریحه دار و یا برجسته بشود .به عنوان مثال وقتی؛ حوادث ،فاج رهها و رخردادهایی
به مثابه یک کانون خاص ظرفیت آن را دارند که گرایشات احساسی و اخالقی یرک ملرت را در قورال
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خودشان تمرکز بو شند و این احساسات را به عنوان نقاط عطف حافظه جم ی ثوت نمایند ،مریتواننرد برر
درد و رنج ملی اثری کاهنده و افزاینده داشته باشند .به عوارتی یک رابطه دوسویه بین نظام حافظه جم ری
گروهها و تحوالت مربوط به آنها در عصر حاضر وجود دارد ،به نحوی که هر موضرو حساسری مریتوانرد
یادآوری کننده گذشته باشد و این یادآوری باورها و کنشهای ف لی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

م تقد است از آنجا که عمل بازگو کردن یک عمل اجتماعی است در نتیجره برا برازگو

هالوواک

کردن خاطرات توس افراد ،این خاطرات مقامی اجتماعی پیدا میکنند و بره عورارتی تورادلِ خراطرات
صورت میگیرد .به این ترتی افراد از طریق جمع ،به حکایاتِ تاری یِ در حافظه جم ری ت لرق دارنرد
که گویی برای همه اعضای آن تجربه گردیده است ،ولو اینکه تفاوت نسلی نیز وجود داشته باشد زیررا
حافظه جم ی از طریق همین عمل بازگو کردن از نسلی به نسل ب د انتقال پیدا میکند و تجربه افرراد
را گسترش را

میدهد21.

میزتال( )2119به رویکرد «حالگرای» حافظه جم ی اشاره دارد .در این رویکرد که با مفاهیم ابدا
سنت هابزبام( )8311و جام ه خیالی اندرسون( )8319پیوند میخورد ،تصاویر و روایتهایی از گذشته بره
نحو استراتژیک در تناس با نیازهای زمان حال بازسازی مریشرود ،بره نحروی کره دقرت و صرحت
روایتهای تاری ی در جهت تطابق با محی اجتماعی و مسایل آن از جمله هویت ،مشروعیت و قردرت
به کنار گذاشته میشود28.اندرسون حافظه جم ی را در قال فرایند روانشناختی تصور و ت یل کرردن
که موق یت فرد را در یک تداوم زمانی خطی قرار میدهد ،مطرح میکند .از نظر وی این امر ،احساس
شریک بودن در ملت بودن را برای همگان براساس روایتهایی از تاریخ که توس دولت صورت می-
گیرد ،به وجود

میآورد22.

جدول شماره.8نکات مهم در فرآیندِتقویت و برجسته سازی حافظه جم ی و کارکردهای آن
فرآیند برجسته سازی حافظه جم ی و کارکردهای آن
حوزه مطال اتی
پژوهشگران

گزارههای اصلی

هویت
ساخت حافظه هرالوواک ( ،)8344ابردا سرنت هابزبرام و رنجرر( ،)8319تصرورات خیرالی
اندرسون( ،)8319اسطورهها و خاطرات ملت اسمیت()8333
حافظه جم ی کانونی برای متراکم شدن افراد جام ه ،مدیریت رسمی حافظه جم ی در جهت
مشروعیت ب شیدن به قدرت و شیوههایی از کنترل اجتماعی-تقویرت سرنتهای جدیرد در
آیینهای ملی با هدف خلق واق یات سیاسری جدیرد ،توصریف ملتهرا و ترداوم اجتماعرات
صورت میگیرد-دستکاری در تصرورات عمرومی از تراریخ توسر تراریخ نگراری رسرمی-
وابستگی گذشته و روایت آن به منافع سیاسی حال.
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در این مقاله با توجه به موانی واژگانی توضیح داده شده ،س ی بر این است تا محتروای نشرریات
مذکور در با سنت حافظه جم ی کهتحت تاثیر تاریخ نویسی ملی بوده ،بررسی شود .بدیهی است که
مهمترین محل برای قلمرو ب شیدن به حافظه جم ی ،آوردگاههای تاری ی هستند کره نقطره عطرف
مهمی در سرنوشت جام ه بودهاند .براین اساس برجستهسازی و گزینش این آوردگاهها در دسرتور کرار
این نشریات قرار گرفت.
پیشینه پژوهش
در با تاریخنگاری موتنی بر هویت ملی و ارتواط آن با ملتسازی پژوهشهای مهمری همچرون
کتا « تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ» اثر محمد توکلی طرقی( )2112وجود دارد .نکتهای که در ایرن
اثر ،روشنکنندهی تاثیرِ تاریخ نگاری ملی بر هویت میباشد بررسی مفهوم «زمان بالنرده» در تراریخ-
نگاری ملی و تقابل آن با «زمان چرخنده» در تاریخنگاری سنتی است .به براور تروکلی طرقری زمران
چرخنده به م نای گسست در تاریخ نویسیهای دودمانیست که تمرکزش بر آغاز و پاین دودمانهاست،
در حالی که زمان بالنده خطیست از گذشتهی یک ملت تا به اکنرونِ ملرت کره در آن مفهروم هویرت
برجسته میشود .همچنین مهرداد نورایی( )8919در مقاله «هویت و حافظه جم ی» به کراوش نظرری
درباره ارتواط و تاثیر حافظه جم ی بر هویت میپردازد .از نظر ایشان حافظه جم ی منو ی از ارزشها و
آرمانهای یک جام ه است که در ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه افراد آن جای دارد و مولد یرک احسراس
مشترک از ما بودن و هویتی تاری ی پایدار است .همچنین در مقالرهای برا عنروان«حافظره جم ری و
هویت ایرانی» از محمد مهدی فرزبد( )8935به ارائه مدلی نظری از فرایند ساختِ م نایِ هویرت ملری
در نزد ایرانیان میپردازد .ایشان در این مقاله با تلفیق سه نظریه هویت ایرانری احمرد اشررف ،نظریره
هالوواک

و هویت روایی ریکور به دنوال درکِورداشت ایرانیان از هویت خودشران اسرت .در مقالره ای

دیگر از علی کریمی( )8932با عنوان «حافظه جم ی؛ تامالتی سیاست گذارانه» ابتدا به مفهومشناسری
از حافظه جم ی و ارتواط آن با هویتیابی میپردازد.؛ سپ

با مطال ره اسرناد و شرواهد تراری ی ،بره

مکانیسمهای عینی کردن حافظه جم ی در جوامع م تلف میپردازد .در نهایت نیز در ب ش ترامالتی
سیاست گذارانه به شیوههای تقویت هویت ایرانی از طریق حافظه جم ی میپردازد .در مقالهای دیگرر
با عنوان «حسین کاظم زاده ایرانشهر و هویت ایرانری» از حویر ا فاضرلی( )8934و برا اسرتفاده از
روش اسکینری و تحلیل اسنادی صرفا به رابطه دین و ملیت در اندیشه کاظم زاده میپردازد .در مورد
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سنت حافظه جم ی هیچ کار پژوهشی در با نشریات دوران پهلوی اول صورت نگرفته است و صررفا
مروری ساده بر اندیشههای مجریان این نشریات و رواب آن با ساختار قدرت داشته اند.
بحث و بررسی
تاریخنگاری ملی عامهپسند با لحاظ قرار دادن تمام مولفههای تجدد و ناسیونالیسم و با الگوگیری
از آثار غر درصددِ ساز و کاری برای تقویرت هویرت ملری و حافظره جم ری بررای ایرانیران برآمرد.
همچنین این شیوه صوغهای باستانستایی پیدا نمود و از طرفی س ت شیفته غرر برود .بره عورارتی
جمع پارادوکسیکالی بین نوستالژی سنت و تجدد صورت پذیرفت که مهمترین دلیل آن سررخوردگی و
احساس حقارت ملی در نزد این گروه از روشنفکران بود .در واقع در دوره ای که ایرانیان در مواجهه با
غر در حیطه هویت احساس بحران میکردند ،نویسندگان مدرن ایرانی از تاریخ و تراریخنگراری بره
عنوان ابزاری برای بازگوکردن هویت خوداستفاده کردندو به دنوالتقویت ح

مشترک ملی به واسرطه

حافظه جم ی بودند .در ادامه بحث به بازتا این گفتمان در نشریات مورد نظر میپردازیم و سه مولفه
نقدِ تاریخ نویسی سنتی ،مولفههای تاریخ نویسی ملی و برجسته سازی کانونهرای گذشرته را در ایرن
نشریات است راج میکنیم.
الف) نقد تاریخ نویسی سنتی
افسوسِ از تاریخ نویسی سنتی که در آن مفهوم حافظه ملی وجود نداشت ،انتقادی برود از سروی
روشنفکران دوران پهلوی اول که الوته ریشه در دوران قاجار داشت .از جالل االدین میررزای قاجرار در
نامه خسروان تا میرزاآقاخان کرمانی در اثر سه مکتو  ،که با برخورد ایشانوا ترابلویِ راهنمرایِ تراریخ
نویسی اروپایی در مورد ایران ،از رویکرد غیرانتقادی و صرفا دودمانی تاریخ نویسی سنتی انتقاد کردنرد
و به دنوال ایجاد پیکرهای ملی از دل تاریخنویسی موتنی بر هویت ملی برآمدند .این امر برا بره قردرت
رسیدن رضاخان مورد توجه بیشتری قرار گرفت وبراین اساس بازسازیِ روش مندِ تراریخ ،بره گونرهای
عامهپسند ،برای ساخت حافظه جم ی دغدغره اول ایرن روشرنفکران پهلروی اول برود .کراظمزاده در
تشریح ماموریت نشریه ایرانشهر نسوت به تاریخ نگاری میگوید«:باید برای بیدار کردن ح

ملیت در

دلهای افراد ایرانی ،به خصوص در نژاد نوزاد ایرانی باید به هر گونه عملی اقدام نمود که در نظرر مرا
نشر و گسترش تاریخ ایران و از میان آن تاریخ قدیم این کشور بهترین وسریله هاسرت .»29در جرایی
دیگر نیز علمِ تاریخ را ،راه شناخت بیماریهای اجتماعی میداند «:تاریخ یک سرینمای دائرم محرکره
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حیات نو بشر است ،تاریخ جام جهان نمای زمین و زمان است .تاریخ یرک پررده نقاشری اسرت کره
تصویرهای رنگارنگ وقایع و حوادث عالم و نقشهای ترقی و انحطاط اقوامِ روی زمرین کشریده شرده
است.»24وی تاریخنگاری قرن نوزدهمی اروپا را که یک قرن قولترت ریفی رومانتیک از ملت به عنوان
یررک پیکررره واحررد در طررول زمرران داده بودن رد ،را مرریسررتاید و همرران را برررای ایررران نیررز صررادق
میداند«:مجمو خصایص روحی یک ملت که آن خصایص وی را از ملت دیگر متمایز میکنرد .ایرن
خصایص به شکلهای م تلف در تمام شئون اجتمراعی ،اقتصرادی و سیاسری فرردی و اجتمراعی آن
نمودار می گردد .به برکت این روح ملت است که ایران پ

از اسالم و گذراندن چند قررن در اسرارت

م نوی ،چنان رونقی و بسطی به اسالم و دیانت داده و آن را چنران بره روح و اخرالق و شر ایر خرود
موافق ساخته که یک اسالم مترقی ایرانی به وجو آورده است».26
نشریه آینده نیز در احساس نیاز به فوایدتاریخ نویسی جدید بررای ملرت سرازی در پری یکپارچره
سازی گروهها ،تودیل آگاهی قومی به جم ی ،آرمانی مشترک برای یک ملرت و فرولکی سرازی کلیره
مردم برمی آید .اصطالح فولک برای اولین بار در تاریخ نگاری آلمانی توس کسرانی همچرون هرردر،
فیشه و رانکه مورد استفاده قرار گرفت که منظور از آن گنجاندن تمامی اقشار مردم از جملره اشرراف،
دهقانان و شاه در یک پیکره واحد به نام آلمانها بود به گونهای که فرر

مریشرد همرواره از ت لرق

هویتی خود آگاه بوده اند25.محمود افشار نیز در ت ین خ مشی نشریه آینده بر ایجاد یک آگاهی ملری
و ایرانی کردن همه مردمان این جغرافیا این چنین میگوید«:منظور ما از وحدت ملی ایرن اسرت کره
تمامی اختالفات در هر سطحی از جمله زبان ،مذه و ...از بین برود به گونه ای کره قرومی برا قروم
دیگر فرقی نداشته باشد و هرک

به زبانی تکلم نکند .اگر ما نتوانیم همه نرواحی ایرران را یکنواخرت

کنیم ی نی همه را به یک م نا ایرانی نکنیم آینده تاریکی در جلوی ماست» .27از نظر احمرد کسرروی؛
که مسولیت تاریخ نگاری نشریه آینده با وی بود ،تاریخ نویسی بهترین ابزار برای تقویت یرک حافظره
ملی میباشد که میتواند در خدمت آرمانهای سیاسی قرار بگیرد .وی میگوید«:اکرر بگروییم تراریخ
نویسی برای توده همچون یک ریشه است برای یک درخت بسیار دور نرفته ایم .تاریخ یرک ترودهی
گسسته را پایدارتر و استوارتر میکند .در روزهای س ت توده گذشته خود را به واسطه تاریخ نویسی به
یاد می آورد و از دانستن آنکه پدرانشان دست به هم داده و آن کشور و توده را بنیران نهراده انرد بهرم
نزدیکتر و پیوسته تر میشوند» .21بدین سان کسروی با هرگونه تراریخ نویسری اسرالمی ،فرقره ای و
سنتی م الفت میکند و آنرا «خردهتاریخ نویسیهایی» میداند که در ت ار

برا آرمران برزرگ قررار
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دارند .همچنین کسروی در این مجالت بر روی تحلیل و ت لیل حوادث تاری ی و بررسی ارتوراط آنهرا
با یکدیگر و سودمندی علوم تاریخ توجه داشت و منابع سنتی را نقد میکرد 23.بدین ترتی کسروی با
رویکردی نقادانه و تحلیلی که مش صه اصلی تاریخ نویسی جدیرد اسرت بره تحلیرل مسراله سریادت
صفویان میپردازد و در راستای برتری دادن وحدت ملی به هر مسالهی دیگرری در سرید برودن ایرن
حکومت تشکیک و هرگونه انتصا آنها به امام موسی کاظم را رد نمود .هرچند در ادامه نوشرتههای خرود
اعتقاد داشت که سیادت آنها در آن دوران به نفع ایران بوده است ولی اکنون که ملرل م تلرف بره شرئون
ملی خود بیش از هر چیز دیگری نیاز دارند ،کشف حقیقت نژاد آن خاندان به صالح تاریخ ایران

است91.

ب) تعامل مولفههای تاریخ نویسی ملی و حافظه جمعی
آنچه در این نشریات اهمیت پیدا میکند دوری از ویژگیهای تاریخ نویسی سنتی اسرت .یکری از
این ویژگیها در تاریخنگاری سنتی نگاهی مشیتگونه به حوادث ،عدم بینش علی-تحلیلی از حروادث
و عدم بیانی تاثیرگذار بر م اطووود به گونه ای که فریدون آدمیت نیز که از طرفداران مروجانِ هویرت
ملی در ایران بود از این تاریخ نویسی به عنوان اثر مُرده یاد

میکند98.

در حالی که تاریخنویسی ملی بنا به نیازمندیهای قدرتِ جدید با بینشی توینی-تفسیری به وقایع
گذشته عمق و جان میب شد و س ی میکند گذشتهایی گسسته را در یک کل برای جام ه م نرادار و
زمینه ایجاد غرور ملی را فراهم کند .اینگونه بود که در اروپا ،خاصه فرانسه و آلمان ،نهضت رمانتیسرم
یک نو عالقه و حتی هیجان نسوت به گذشته را بیدار کرد .نوعی برجسته سرازی گذشرته برا تلفیرق
اسناد تاری ی و شوقی شاعرانه در میان این متفکران اروپایی بود تا تاریخ را به عنوان رستاخیز گذشته
در پیش چشم ملت ت ریف کنند 92.این نو نگاه رومانتیک به تاریخ در جهت تقویرت غررور و حافظره
ملی به مرات در نشریه آینده به چشم میخورد .به عنوان مثال افشار در راسرتای نشران دادن شرکوه
ملی ایرانیان در یک مسابقه ادبی از ش را می واهد تا در مدح و ستایش فتوحات پادشراهان گذشرته از
جمله فتح دهلی توس نادرشاه قصائدی به سوک ترکستانی بسرایند .ش را باید آنرا به شریوه «قصریده
سومنات» که توس فرخی سیستانی در با فتوحات سلطان محمود نوشته شده بود ،تنظیم کننرد .بره
گونه ای که دارای همان اعتوار ،بالغت و جذابیت باشد.99در آینده نیز« :بیابانهایی که لشکریان ایران
پیموده اند ،رشادتها و جانفشانیها ،غنائمی که به چنگ آورده اند و اسارت محمدشاه و دیگر مسرائل
اتفاق افتاده در آن را بازتا دهند و جوائزی دریافت کنند».94
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همچنین در ب ش ادبی نشریه آینده که توس رشید یاسمی هدایت میشد همرواره انتقرادی بره
ش رای داخلی به خاطر پژوهشهای ادبی اندک آنها در با وطن پرستی ،آالم وطن و حماسه سررایی
به سوک رومانتیکهای آلمانی همچون یوهان گوته وارد بود .محمود عرفران در مقالره ای در ب رش
ادبی به رابطه ادبیات ،تاریخ ،عاطفه و روح ملت میپرردازد و اعتقراد دارد ادبیرات مقرام بلنردی دارد و
برجستهتر از هر عنصری دیگری آرزوها ،امیال و عواطف گذشتگان را نشان میدهد .ادبیات بره سران
آینه ای است که روح گذشتگان در آن بازتا مییابد و به بازماندگان ملرت روح و جران مریب شرد.
اش ار باقی مانده گذشته یادآور افکار ،آرزوها و عواطف پدران ما است که از عمیق ترین الیههای روح
و قل آنان برآمده است .مراد از ادبیات ملی همه آنچیزی است که با نژاد و بررانگی تن حافظره ملری
سر و کار دارد96.از آنجا که ادبیات یکی از مهمترین مکانیسمهای عینی کردن حافظه جم ی محسو
میشود ،میتواند با رویکردی نوستالژیک و فانتزی به سنت ،نس ه آرمانی سیاست را برای همگان به
اشتراک بگذارد .کاری که نشریه ایرانشهر در سوکی مشابه و با برگزاری مسابقات ادبیردر شرمارههای
م تلف انجام میداد .ایرانشهر از ش را میخواهد تا در مورد خرابههای باستانی ایران به گونه ای شر ر
بگویند تا شرای اسفناک کشور برای همگان محسوس شود .در موردی از ش را می واهد تا با تسدی
اش اری از خاقانی در مورد خرابههای طاق کسری ،گذشته و اکنون را بهم پیوند زنند و رسریدن بره شرکوه
گذشته را هدف جاری قرار دهند یا در موردی دیگر ،ش ری به قلم مهدیرفیرعمشرکی در مرورد کروروش
گفته میشود که انگار شوی از خوا بیدار شده و با زلفی پریشان ،دیده گریان ،سینه ای بریان و پرر فغران
در کنار خرابههای است ر ناله میکند که ایران من کو؟ 95.همچنین نشریه ایرانشهر در کنار مسابقات ادبری
به منظور یادآوری ش صیتهای تاری ی و باستانی ایران سواالتی را نیز طرح مینمود.

دیگر ویژگی تاریخ نویسی سنتی دم حضور مردم ،عدم ضرورت تحلیل حیات اجتماعی آنهرا و بره
طور کلی عدم توجه به حافظه جم ی آنهاست .به عوارتی بهتر در دوران پیشامدرن تودهها تاریخ ساز و
بازیگر تاری ی نوودند تا در م ر

نظارت و برنامه ریزیِ هویتی قرار بگیرنرد97.امرا در تراریخ نگراری

جدیدِ ملی به دلیل بستر سیاسی-اجتماعی متفاوت که در آن مفهوم رعیت تودیل به ملت میشود همه
طوقات اجتماعی و تودهها به صورت نیت مند مورد هدف قرار میگیرند .در این راستاست که کسرروی
در نشریه آینده تاریخ را وسیله بیدارسازی و آگاهی ب ش تودههای گسسته از هم میداند و برا هردف
روشن ساختن م انی برای تودهها مطال اتی را به سوک تاری ی-جغرافیرایی و نرژادیِ شررق شناسران
اروپایی برای اسامی شهرها و نژاد خاندانهای م تلفی از جمله صفویه اختصاص میدهرد 91.در واقرع
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در این نشریات م اط اصلی مردمی هستند که قوال رعیتی بیش نوودهاند ولی اکنون تودیل به ابژه-
هایی قابل کشفی شدهاند که باید در م ر

قدرت برنامه ریزِ مدرن قررار بگیرنرد ترا سرطوح م ترف

زندگی آنها ی نی حافظه جم ی ،زبان وتربیت آنها متناس با نیازهای سیاسری کشرور برنامره ریرزی و
دستکاری بشود.این چرخش رعیت به مردم همزمان با چرخش مفهومی از سیاست قدیم بره سیاسرت
جدید است که به ناشناختهترین ب شهای زندگی تودهها به صورت ایدئولوژیک نفوذ میکند تا جام ه
ای انضواطی شکل بگیرد .بر همین اساس است که موضوعات آموزش و پرورش ومکانیسمهای عینی
کردن کانونهای حافظه جم ی در دستور کار این نشریات قررا میگیرد.
مجله آینده در راه تکوین این ماموریت جدید به برازنگری در بسریاری از رفتارهرا و سیاسرتهای
گذشته پرداخت و مردم را م اط اصلی خود قرار داد .به عنوان مثال ت لیم و آموزش همگانی که بره
عنوان سیاستی جهت تداعی کردن م نای مشترک و ایجاد نظام م نایی یکدست در ذهن همه ایرانیان
بود ،در دستور کار قرار گرفت .تداعی کردن م نای ملت ،وطن و وطن دوستی از طریق ت الیم مشترک
در شمارههای مت دد نشریه بازتا داده شده است .به اعتقادنویسندگان نشرریه آینرده ،ت رالیم ابتردایی
وسیلهایی جهت کس م رفت عموم مردم و آگاهی به الزامات دنیای جدید است«:ت الیم ابتدایی قف
را میشکند و افکار عامه را سرچشمه ایی برای ترقی و آزادی و استقالل و ایجاد ملیت قرار مریدهرد.
وجود تربیت شدگان در مملکت تنها برای اداره دوایر دولت هم نیست بلکه بیشتر برای پیشوائی ایجاد
ملت ضروری است .بدون با سواد شدن ملت و اش اص ت الیم دیده ،کشور مانند م لرم بری شراگرد و
دولت بی ملت خواهیم

شد93.

کاظم زادهدر ایرانشهر نیز از اینکه در سرزمینی زندگی میکند که در آن تودهها هیچ اطالعری از
یکدیگر نداشته ،احساس ت لقیوه تاریخ خود ندارند و احساسات مشترکی ندارند تاسف میخورد و دلیرل
آنرا انحطاط تاریخ نگاری میداند .کاظمزاده در ادامه برا اشراره بره نقرش اندیشرمندان اروپرایی ماننرد
ارنسترنان در بازت ریف تاریخ و ملت ،ضرورت یادگیری از شیوه آنها برای ملت سازی و ایجراد آمرال
مشترک را یادآور

میشود41.

ج) برجسته سازی کانونهای گذشته
م رفی عامهپسند و تکروایتی تاریخ از شیوههای رایج برای ابدا  ،تثویت و تداوم حافظره جم ریِ
مورد خواست قدرت است تا روایتهای ناسازه و متضاد را که به شدت در ارتواط با هویت هسرتند ،بره
دور بریزد 48.اگرچه نواید از بسترهای اجتماعی از جمله نسلِ جوانِ خواهانِوحردت و ترقیچشرم پوشرید
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ولی فراهم شدن شرای سیاسی نوعی دلگرمی برای نویسندگان بود .بدین سران ایجراد انجمرنهرای
ملی ،موزه ملی ،ایجاد بناهای یادبود بر مزار بزرگان هنر و سیاست در سراسرر ایرران ،برجسرتهسرازی
مصیوتهای وارد شده به آنها در دوره انحطاطِ ایران ،شرح احوال و افکار بزرگان ایران باسرتان ماننرد
زرتشت ،داریوش ،اردشیر بابکان ،کوروش ،خسرو پرویز و همچنین مورد توجه قرار دادن اعیاد باستانی
و سنن کهن ،درج تصاویری از نمادهای باستانی در ادارات و مکانهای عمومی رواج پیدا کرد .بنرابراین
جریانهای تاریخنگاریِ ایرانمدار در ت امل با حافظه جم ی جایگزین تاریخ نویسری اسرالمی شرد و
گذشتههای خاموش و فراموش شده پیش از اسالم در شیوههای متفاوت و مکانهرای م تلرف تصرویر
سازی و یا آنچه ابدا سنت خوانده میشود ،ترویج داده شد.
تاریخ زدگی ادبی مفهومیست که جیر لیرسرن ن را برآمرده از ناسیونالیسرم رومانتیرک اروپرایی
میداند که در آن حماسههای پیشامدرن از طریق نمادسازی و مراسم یادبود بره روایرت الهرام ب رش
برای ملت سازی تودیل میشوند و این ادعا را اثوات میکننرد کره ملتهرا ریشره در گذشرتههای دور
دارند 42.این نگرش ابزاری و رومانتیک به حماسهها نویسندگان نشریه آینده را به سرمت نمادسرازی و
ساخت یادبودهایی از شاهنامه فردوسی سوق داد تا آن را ستونِ حافظه جم ی ایرانیت م رفی کنند .در
همین زمینه حسن تقی زاده در شماره دوم نشریه میگوید«:فردوسی بره مثابره هرومر شراعر یونرانی،
هورام

رومی ،شکسپیر انگلیسی ،گوته آلمانی ،ویکتور هوگوی فرانسوی ،پوشکین روسی و حتی بلند

تر از آنها است .او بنایی افراشته که جاودانه است لذا برای ما عار است که برای چنین کسی کره کرا
بلندی برای ملیت ایران بنا کرده است یک کلوه محقر هم بنا نکنیم .ما باید از قدردانی ملرل دیگرر از
فرزانگان هنر و اد آنها الگو بگیریم».49
نشریه آینده باتوجه به روحیه ملی گرایی و احیای فرهنگ باسرتانی ایرانری در مقراالت مت رددی
س ی در شناساندن زرتشتیان و توار آنها به جام ه ایرانی دارد تا از آن طریق بتواند در تقابل با اسالم و
دیگری اعرا گفتمان خودش را ایجاد بکند .ضرورت این امر با توجره بره تحروالت داخلری و خطرر
شورشهایی از ناحیه خوزستان ایران بیشتر احساس میشد .آینده برا تلقرین ایرن نکتره کره ایرانیران
باستان انسانهای آزاده ،وطن دوست و ایرانی االصل بودهاند س ی در زدودن همره ظرواهر عربری و از
جمله دین اسالم در زندگانی مردم داشت ،به همین سیاق در ت ریف و تمجید از گذشته و دین ایرانیان
کوتاهی نمیکنند و با رجو به آثار شرق شناسان آن زمان از جمله ادوارد براون به این امر میپردازند.
به عنوان نمونهدر مورد زرتشتیان براون اظهار عقیده مینماید که آنچه من از جام ه زرتشتی مشراهده
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کردم ،خواه از یزد و خواه از کرمان  ،در نظر من مردمانی بسیار نجی و درست کاری جلوه نموده انرد.
مذهوشان آنها را از ازدواج با ترکها ،اعرا و سایر طوایف غیر پاک نگه داشته است و نماینرده واق ری
روح ایرانی است .به گونه ایی که شاهزاده عمادالدوله حکمران یزد عرادلترین ،درسرترین و فاضرلترین
حکام شهرها و والیات ایران

است44.

در مطال ات حافظه جم ی ،گذشته برساخته ای اجتماعی است که تحت تاثیر نیازها و نگرانیهای
زمان حال قرار میگیرد .گذشته امری ناپایدار و اسیر زمان حال است که با توجه به شرای حرال م نرا
مییابد .به عوارتی فراموشی و یادآوری گزینشی گذشرته هرر دو ترابع شررای ِ حرال انسرانها هسرتند.
قرائتهای متنو از تاریخ از برایِ حفظ نظم موجود و یا تغیر نظم موجود اسرت کره در هرر دو حالرت
شرای ایدئولوژیک حاکم بر جام ه مسیر باز خوانی تاریخ را مش ص خواهد کرد .فراموشی و برجسرته
سازی کانونهای گذشته دو روی یک سکه هستند که در بازتولید نظرم اجتمراعی و ترداوم جام ره در
زمان حال نقش دارند .در نشریات مذکور دستاوردهای ایرران باسرتان بررای م رفری کرردن خرود بره
دیگری غر و جوران شکست غرور ملی ،نیز مورد توجه قرار گفت .بره عنروان مثرال در شرمارههای
مت دد نشریه آینده به موضو برتری علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون گذشته و تاثیر گذاری آنها برر
اسالم و حتی تمدنهای یونانی و اروپایی پرداخته میشرد«:اگرر از ادبیرات عرر آن قسرمتی کره از
ایرانیها اقتواس کرده اند و ایرانی اصیل است ،بگیریم چیزی قابل مالحظه که عر به آن افت ار کنرد
باقی نمی ماند....قومی هستیم که قرنها به تمدن زندگی کرده ،علمای بزرگ داشرته و آثرار علمری آن
ب د از هزار انقال  ،قسمت اصلی از کتاب انههای بزرگ اروپا را تشکیل داده است.46
از منظری دیگر نشریه آینده به بررسی رابطه و جایگاه «سیاست و دانش و یا سپاه و سیاست» در
ادوار تاری ی ایران باستان و عهد صفویهپرداخته است ،تا مقدمات ایجاد دولت مطلقه ایی که الزمهی
عوور ایران به دنیای مدرن بود را پی ریزی کنند .مهمترین وجه دولت مطلقه رضاخانی را میتروان در
ایجاد نیروی نظامی دانست که برای حفاظت از تمامیت ارضی ایران تشکیل شد .محمود افشار اعتقراد
داشت که این دو مقوله ی نی قدرت و دانش دو رکن اساسری جهرانگیری و جهانرداری ایرانیران بروده
است .به عنوان مثال داریوش اول و همچنین شاه عوراس صرفوی در نشرریه آینرده بره عنروان نمراد
دارندگان این دو رکن دولت مداری م رفی میشدند«:تنظیمات لشکری و تدابیر کشوری وقتی توامران
در یک کشور پدیدار شوند سو سربلندی و اعتوار آن خواهند شد.مثال داریوش و شاه عواس هرردو را
داشتند و نادرشاه فاقد آن بود .پ

از بحرانها و بی ثواتیهای مستمر اکنون ب د از مشرروطه شررای
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آن فراهم آمده است و قدرت و دانش بهم پیوند خورده است.این دو صفت اکنرون در شر ص سرردار
سپه دیده میشود که میتواند ایران را به شکوه خود برگرداند».45
نکته مهم دیگر که در نشریه آینده دائم برجسته و س ی میشود تا پیامدهای ناگوار آن برر تراریخ
ایران ،برای عامه مردم توضیح داده شود تفرقه و عدم اتحراد برین جناحهرای سیاسری در بزنگاههرای
تاریخ کشور است .این برجسته سازی در زمانی که حکومت قاجار در حال انقرا

و رضاخان در حرال

قدرت گرفتن است حائز اهمیت است تا شرای مناس برای انتقال مسرالمت آمیرز و ایجراد مشرروعیتی
برای حکومت جدید فراهم آید .بر همین منوال افشار در جای جای نشریه اذغران دارد کره نوایرد برر سرر
مساله انتقال حکومت اختالف کلمه بیفتد«:اکنون که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته ایرم سروال
اساسی این است که آیا باید م الفت نمود یا موافقت؟به نظر ما باید موافقت نمود حتی کسانی که از لحاظ
مصالح مملکتی با این امر موافق نووده اند اکنون باید صمیمانه آن را پذیرا باشیم و اختالف کلمه نیفتد».47

بر این اساس با مرور کانونهای تلخِ تاری ی گذشته که تفرقه و سیاست نادرست موج آنها بوده
است س ی می شود تا ذهنیت جام ه ایرانی را نسوت به تاریخ خود آگاه کنند و موج قیاس با شررای
ف لی جام ه شود .در واقع نویسندگان نشریه از تاریخ و نقاط مصیوت بار آن به عنوان یک کارت بازی
در جهت منافع حال خود استفاده میکنند«:امروز خوشو تانه بمساعی خستگی ناپرذیر و شرایان آقرای
سردار سپه ایران دوباره سپاه منظمی دارد و مایه کمال امیدواری برای آینده ایران مریباشرد.به شررط
آ نکه سیاسیون هم خ مشی سیاسی عاقالنه ای اختیار نمایند و دولت را هر روز باینطرف و آن طررف
نکشانند .بی شک یک مقدار از مفسدهها به تحریک اجان است ولی سو عمده خرابیها خرود تفرقره
ایرانیان بوده است».41
بازسازی گذشته متناس با نیازهای زمان حال صورت میگیرد به نحروی کره سر ی در عمرومی
کردن و شریک کردن همه وجدانها نسوت به گذشته را دارند تا تفاوت نسلی و گذر زمان نتواند موج
فراموشی این حافظه شود .بازخوانی جهت دار گذشته به مثابه مجوزی بررای گشرودن راههرای جدیرد
وانجام کنشهایی جهتِ تثویت نظام م نایی در رژیمهای جدید است .از آنجا که حافظه جم ی پرروژه
ای هویتی است با گزینش و حذف گره خورده است .بدین م نا که در آن گزینشِ جهت دار گذشته برا
قدرت رو به ص ود پیونده خورده است ،تا مش ص کند که چه چیرزی و چره کسری برجسرته شرود.در
دوران مدرن رژیمهای جدید در پی حل و فصل بازماندههای تاری ی رژیمهای گذشته از طریق ارائره
روایتی از تاریخ برای م دوش کردن چهره حکومت قولی میباشند .برر ایرن اسراس نراالیقی و عردم
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کفایت شاهان گذشته از جمله شاه سلطان حسین و مقایسه آن با شاه عواس و یا ناالیقی شاهان قاجار
که عدم کفایتشان موج تحمیل قراردادهای ننگینی بر ایرران شرد ،برجسرته مریشرود«:احمرد شراه
ناالیقترین این سلسله ناالیق و اخرین شاه آنها هست .بدترین صفات او تن پروری و پول دوستی بود.
پول دوستی آنها باعث شد تا از خارجیان پول بگیرند و حقوق ملت خود را در برابر آن بدهنرد و یرا در
زمانی که مردم آنها گرسنه بودند گندم احتکار کنند .هیچ ک

دل خوشری از انهرا نداشرت ،جرز عرده

م دودی که از پرتو وجود آنها سوء استفاده میکردند».43
در ادامه این سیاستِ یادآوری ،نویسندگان نشریه آینده س ی در برجسته سازی دشرمنان تراری ی
ایران که هم اکنون از آنها به عنوان خطرات رنگی یاد میشود ،دارند .افشار در سال دوم انتشار مجلره
آینده به شناساندن تاری چه خطرات آبی ،زرد ،سوز و سفید میپردازد .از نظر وی در طول تاریخ ،ایران
همواره از سوی این خطرات که تواما استقالل و تمامیرت ارضری را مرورد تهدیرد قررار مریدادنرد ،در
مر

خطر بوده است .افشار س ی دارد تا با آوردن نقاطی از گذشتهِ ایرران اهمیرت شناسرایی ،ت لرق

داشتن به همه ایرانیان و جوهه گیری نسوت به این خطرات را گوشزد کند طوری که آنهرا را دشرمنان
بالقوه ایران م رفی میکند«:خطر سفید ناشی از روسیه و خطر آبی ناشی از انگلی

که در طول تاریخ

ایران دائما استقالل ایران را تهدید کرده اند.خطر سوز که ناشی از اعرا است و بزرگترین ضربه را به
ملیت ایرانی وارد نموده اند و خطر زرد که ناشی از عثمانیان اسرت و همرواره خطرر برالقوه محسرو
میشود .این خطرات ممکن است در کوتاه مدت تغیر کنند ولی ماهیتا تغییر نیافته اند».61
در ارتواطِوا سنت حافظه جم ی ،نشرریات مرورد نظرر بره صرورت گزینشری و جهرت دار تراریخ،
اسطورهها و رویدادهای خاص را برجسته و بازنمایی میکنند تا بتواند نظام م نرایی خراص و احسراس
ت لق همگانی را در ذهنیت ایرانیان به وجود بیاورند .این امر توس پیکربندی جدیدی از دورههایِتراریخ
صورت میگیرد که در تقابل با زمانِچرخنده در تاریخ نویسی سنتی میباشرد .پیکربنردی شرامل طررح
ریزی ،تالیف و قرار دادن تمام رویدادها در یک خ ِ سیر تاری ی خاص استتا بتروان افرراد را بره یرک
نقطه م نایی دلو واه هدایت کنند .چیرنش رویردادها ،تفسریر و قیراس آن برا وضر یت ف لری کشرور
مهمترین مش صه این پیکربندی توس نشریات مرذکور اسرت .بره نحروی کره در هرر شرماره سریر
استدالل و نتیجه گیری مشترکی را میتوان دید که مش صه اصلی ناسیونالیسمسازی به کمکِحافظره
جم ی است .در این راستاست که رضا توفیق در ایرانشهر در مرورد اهمیرت سراخت ملرت از مردمران
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گوناگون ،به برتری حافظه ملت بر دولت تاکید میکند .زیرا از نظر وی دولتها در زمانهای م تلرف
نابود میشوند ولی آنچه باقی میماند ملت با حافظه خود

است68.

نتیجه گیری
مواجهه با اروپا ذهن ن وگان دوران قاجار و سپ

پهلروی را بره ایجراد طرحری نرو بررای خلرق

دستگاهی از مفاهیمِ عرفی همچون ملت به جای رعیت ،جام ه به جای اجتما و ایرانی به جای امرت
اسالمی سوق داد .بر همین اساس با تاثیر پذیرفتن از تاریخ نویسی اروپاییان که آنهرا نیرز یرک قررن
پیش از این شیوه بهره مند شده بودند ،چرخشی از تاریخ نویسی سنتی به سمت تاریخ نویسری موتنری
بر هویت ملی با وجهی رومانتیک صورت گرفت تا به واسطهی ت امل تراریخ نویسری ملری و حافظره
جم ی بتوانند ت ریف جدیدی از هویت ،سرزمین و تاریخ خود در جهت تقویرت هموسرتگیهرای ملری
ارائه بدهند .روندی که از جالالدین میرزا به طور جدی شرو شد و به نشرریات وابسرته بره قردرت در
دوران پهلوی اول رسید .ضرورت مطال ه حیات اجتمراعی مرردم ،سررودن ادبیرات حماسری و تقویرت
حافظه جم ی از موارد این نگرش جدید بود .دوره سیزده ساله بین مشروطه تا برآمردن رضراخان دوره
بی نظمی و آشو های مت ددی بود که روشنفکران را تا حدودی از آرمانهای دموکراتیک مشروطه بره
دور کرد .آنها جویای نظمی نمادین از گذشته خیالی شدند و آمال خرود را در گذشرتهها دیدند.برآمردن
رضاخان نیاز به مواحث نظری داشت تا بتوان مشروعیتی برای آن دست و پا کرد .این امر توس ملری
گراهایی که سرخورده از مشروطه بودند صرورت گرفرت .در ایرن میران نشرریه آینرده و ایرانشرهر برا
رویکردی ملیگرایانه به تاریخ ایران ،س ی داشتند تا حافظه جم ی مشترکی برای ایرانیران بره تصرور
بکشند .این نشریات اعتقاد داشتند قدم اول در راه اصالحات ،ایجاد دولتری مقتردر مرکرزی و از همره
مهمتر ایجاد خودآگاهی ملی بر پایه شناساندن ،تفسیر و بازنمایی گذشته بررای ایرانیران اسرت .بردین
منظور در شمارههای مت دد خود با تلفیق تاریخنگاری ملی ،شوق شاعرانه و مسابقات م تلرف در برا
حماسهسرایی به برجستهسازی کانونهای خاص تاری ی در اذهان عموم دست زد.
در مطال ات حافظه جم ی که تحت تاثیر تاریخنگاری ملی نیز میباشد ،چنرد اصرل راهنمرا قررار
میگیرد.8:گذشته هرگز مت لق به زمان گذشته نیست بلکه به شدت تابع زمان حال است و نشانههرایی
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از آینده را در خود دارد.2حافظه جم ی امرری اجتمراعی و برسراختهِ برین فرردی اسرت کره در درون
کادرهای اجتماعی مانند طوقه ،قومیت و ملیت شکل میگیرد.9حافظه جم ی ب شرهایی از فرهنرگ را
به کار میگیرد و بین افراد انسجام و یا دشمنی ایجاد و در نتیجه هویتها را تقویت میکند.
برجسته سازی حافظه جم ی به مثابه مواجهه شردن ایرانیران برا گذشرته خرود و پاسرخ دادن بره
سواالت جدید در شرای سیاسی اجتماعی خویش در دوران پهلوی اول بود .به نحروی کره هرر گونره
روایت و پیکربندی از گذشته با این هدف صورت میگرفت که ایرانیان باید در وض یت ف لی دست به
انت ا بر سر پیشرفت و یا ماندن در گذشته خود بزنند .حافظه جم ری بره مثابره کرارت برازی بررای
نویسندگان نشریه آینده و ایرانشهربود تا نگاه مردم رابه دنوال تایید و حمایتحکومرت رضراخانی جلر
کنند .نقاط تاریکِ تاریخ ایران نیاز به شناسایی و تفسیر داشت تا برای همگان دالیل آن روشن شود و
از در غلطیدن دوباره به آنها جلوگیری شود.
اسطورهها ،نمادها ،افت ارات و شکوه گذشته نیاز به عمومی شدن داشتند تا به خلق م نایی جدیرد
و ایجاد گفتمانی جدید دست بزنند و همگان را در احساس داشتن به آن شریک کننرد .در ایرن میران
درستی و صحت روایتها و رویدادهای گذشته به نفع قدرت ،مشروعیت ،هویت و دغدغره حاضرر بره
کنار گذاشته میشد و تنها ایجاد یک جام ه انضواطی اولویت داشت .از طرفی جام ه ایرانی با مشاهده
رویدادهای ناگوار این دوره سیزده ساله که به مثابه کانونهای جدیدی در حافظره جم ری آنهرا ثورت
میشد ،تفسیر تازهای از گذشته خود ارائه میکرد که در مضاعف شدن این تفسیر ،نشریههرای مرذکور
نقشی ف ال داشتند تا بتواند آنها را در مسیری خاص هدایت کند
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