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  جنگ ايران و عراق  اتتبادل خاطرعلل كمبود 
  شهر تهران رسمي در محافل غير

  *محمدرضا جوادي يگانه

  **فاطمه قنبريان

  چكيده
جوامع، ساز در حيات هر ملت است كه   تاريخي هويتهاي  وقفه  ترين  جنگ از مهم
تنوع و تكثر راويان . آيند مي، درصدد حفظ ياد و خاطرات آن برشيافتن  پس از پايان

در فقـط  زنـد كـه    مـي  روايات متعـددي را رقـم   ها هاي متفاوت آن گاهو ديدجنگ 
داده نزديك   رخ به تصويري واقعي از جنگ توان مي ها آنصورت كنار هم قراردادن 

در  ،با استفاده از امكاناتي كـه دراختيـار دارد   ،حال روايت رسمي دولتي   اين با ؛شد
اجتمـاعي  هـاي   بازتـاب  ودست و همگون از جنـگ اسـت    يكتصويري  ةپي ارائ

قـادر بـه ترسـيم    ديگـر   دولـت  كه  طوري  ، بهشوند مي  محدودكننده يروايات عامل
پويـايي روايـات خُـرد مردمـي در بيـان       رو ناز اي. خواهد بودواقعي جنگ نچهرة 

 ؛از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت     ،براي تعديل روايت رسمي ،خاطرات جنگ
ركـود و   تـر  بـيش  شود ميمشاهده  در ايران در زمينة خاطرات جنگ چه آن اگرچه

  .انفعال است
 ةدر زمينـ ويـژه   بـه  ،استفاده كـرده اسـت   پژوهش حاضر از نظريات هالبواكس

شخصـي و   ةخـاطر ميـان  ارتبـاط   ةاولين حلقـ  كه خاطرات شخصي» بازگوكردن«
تـاريخي   ةدادن بـه حافظـ    بـراي شـكل   كه» خاطرات تبادل«و  است جمعي ةخاطر

از  همچنـين ايـن پـژوهش    .نمايد الزامي مي ،اند افرادي كه در جنگ حضور نداشته
فـردي و  ة خـاطر نسلي براي پيوند   خصوص ضرورت ارتباط بين آراي ريكور در
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كمبود خاطره در باعث  كه بعضاً ،رسمي خاطره در محافل غيرهاي  جمعي و آسيب
 جنـگ  ميبه مختصات بو  نظر  با حال،   اين با ؛بهره گرفته است شود، مياين محافل 

ـ  جامعة خاص اجتماعي هاي زمينه و عراق و ايران توضـيح پيچيـدگي ايـن      ،يايران
علـل  بـراي كشـف    از اين رو ؛يستنها ممكن  نظريهبا استفاده از اين  صرفاًمسئله 

هاي  رسمي روش كيفي و مصاحبه اختصاصي كمبود تبادل خاطرات در محافل غير
 نظـري موجـود   ةپيشـين از ها  تحليل يافتهة در مرحلفقط و به كار گرفته شده عميق 
  .شده استاستفاده  ،ارجاعي مورد استناد چهارچوب ،جهت

بـه  شـده   داده هـاي پژوهش حاكي از آن است كه عواملي چون امتيازهاي  يافته
ـ ايجـاد  رزمندگان، فرافكني مشكالت فضاي سياسي موجـود بـه رزمنـدگان،      ةهال

انگيزگي مخاطبان نسبت به موضوع جنـگ،    قدسي پيرامون جنگ، پرهيز از ريا، بي
رسـمي از   ل غيـر در محاف وگو گفتو درنهايت كمبود  ،دردناكي صحبت از جنگ

  .د تبادل خاطره در اين محافل استعلل كمبو  ترين  اصلي
  .جمعي، تبادل خاطره، روايت رسمي، محافل غير رسميخاطرة جنگ،  :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1

و خـانوادگي   ،ر زندگي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي   داتي كه تأثيرة جنگ به لحاظ گستر
آورد، متغيـر   مـي  دنبـال   كه بـه  اي حجم انبوه تغييرات اجتماعي همچنينو گذارد  ميها  انسان

شـگرفي در   تـأثير و نقـش و   شـود  مـي مهمي در تحول حيات اجتماعي جوامع محسـوب  
  .كند ايفا ميتاريخ يك جامعه و دگرگوني آن  گيري شكل

ها در  جامانده از آن است كه تا مدت  يكي از وجوه ماندگار و متداوم جنگ، خاطرات به
 ،اين خـاطرات . ماند مي باقياند  اش كرده  ذهن كساني كه به نوعي با آن درگير بوده و تجربه

، شود ميو تمام است زماني و مكاني خاص ة كه محصور در يك بره ،خالف خود جنگ بر
  .دوش و آينده مي ،بين گذشته، حالواسطي ة و حلق بديا ميدر طول زمان و مكان امتداد 

 علت   دهد، به ي جنگي كه رخ ميسان يكرغم  به مانده از جنگ،  قيو روايات باخاطرات 
نبوده بلكـه گـاه    سان يك اًًٍلزوم آن،كننده در   افراد شركتو تنوع ذهن و زبان تفاوت جايگاه 

كـه   ،يافتن به روايتي كـالن از جنـگ    لذا براي دست ؛هم بوده است حتي متعارض و متباين
 ،انهم گذاشتن قطعات متكثر، فـراو از كنار ضروري است  ،اين وجوه باشدة همة دربرگيرند

  .سود جست يمردم هاي روايتو خرد 
و هـا   ندرت در جمع  مستقيم جنگ به كنندگان مستقيم يا غير  اين ضرورت، تجربهرغم  هب
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ـ   ،رسمي عبارتي محافل غير   يا به ،دوستانه محافل خانوادگي و خـود  ة از خـاطرات و تجرب
وجـو از    نديده نيز گويي تمايل چنداني بـه پـرس    نكرده و جنگ  جنگ نسل. گويند مي سخن

در ايـن  . رو هسـتيم   به با كمبود تبادل خاطرات رو هاين حوزدر نتيجه در ؛اين خاطرات ندارد
علـل     با صاحبان خاطره و مخاطبـان آن بـه   وگو گفتطريق مصاحبه و  ازكه  ايم آنمقاله بر 

  .كمبود خاطرات جنگ دست يابيم
  

  تحقيق ةنيپيش. 2
بـه آن از   تـر  كـم اهميت موضوع جنگ و تبعات و پيامدهاي اجتماعي آن بر جامعه  رغم به 

جنـگ بـه ابعـاد    بـارة  شده در  انجامهاي  و غالب پژوهشاست شناسي نگاه شده   منظر جامعه
اجتمـاعي بـا موضـوع    هـاي   گذشته از نادربودن پـژوهش . اند  سياسي و حقوقي آن پرداخته

بـر خـاطرات مكتـوب و يـا شـفاهي       خاطرات غالباًزمينة  گرفته در  ارهاي صورتجنگ، ك
مـورد بررسـي قـرار     ،صرف نظر از محتـواي آن  ،و خود موضوع خاطرهاست بوده متمركز 

ايـن  . برگـزار شـد  » جنـگ و خـاطره  «عنـوان   باميزگردي  1378آذر سال  در. نگرفته است
شناسي فرانسه در ايران و حضور دفتر ادبيات و هنر مقاومت   به پيشنهاد انجمن ايرانميزگرد 

بررسي تطبيقي برپا شد كه هدف از آن علوم اجتماعي دانشگاه تهران  ةدانشكدهمكاري با و 
رزمندگان فرانسوي در خاطرات  و ،عراقبا جنگ از  ،ايرانينويسي رزمندگان   ادبيات خاطره

شـناختي دو جنـگ     ترك و مشـابه فرهنـگ  مشـ هـاي   در آن زمينـه بود كه جنگ جهاني اول 
اين كه محور  آن با. مطالعه و بررسي شد ،خاطرات مكتوب رزمندگان ةاز منظر مقابل ،يادشده
امـا تمركـز آن بـر خـاطرات مكتـوب و       ،كند نزديك مي مقالهرا به موضوع اين آن ميزگرد 

. گيردحاضر در منظر متفاوتي نسبت به آن قرار  ةمقالشود كه  باعث مينويسي   ادبيات خاطره
خـاطرات جنـگ    ةتجربي دربار ةدر حوزمقدماتي  ياساس، پژوهش حاضر، پژوهش   اين بر

  .عراق عليه ايران است
  

  چهارچوب نظري. 3
كه به پيروي بود نخستين كسي  شناس فرانسوي، جامعه ،)M. Halbwachs( موريس هالبواكس

 ،خوانـد   جامعه يا گروه ميآن را كه  ،به يك موجوديت جمعي مستقيماًحافظه را   از دوركيم
واقعيتـي   ،گذاشت كه حافظه رادوركيم در راه قدم شناس   نسبت داد و در هيئت يك جامعه

  .)Ricoeur, 2004: 120(دانست   عيني مي ةدهاقابل مش ،ياجتماعي با ساختارهاي قابل دسترس
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نام  هاي اجتماعي حافظه چهارچوب، نوشته شد 1925كه در  هالبواكساثر   ترين  مهم
هـاي اجتمـاعي    مندي حافظه و همچنين چهـارچوب   بودن و قاعده  جمعيدارد كه در آن 

به پيروي از دوركيم خاطره را امـري  او . كند مي يادآوري و فراموشي خاطرات را تحليل
فراموشــي در قلمــروي هــم يــادآوري و هــم معنــا كــه    ايــن   بــه ؛دانــد اجتمــاعي مــي

 چهـارچوب افـراد گذشـته را در   از نظـر او  . گيـرد  صورت مي جتماعيا يها چهارچوب
او  .ي اسـت جمعـ  يو فراموش يادآوري عناصرِ همةو  آورند  ياد مي  گروهي بههاي  تجربه

  :معتقد است چنينمه
در جامعه است  چنينمه .كنند  يپرداخته م و   در جامعه است كه مردم خاطراتشان را ساخته

ا آگاهانـه و ناآگاهانـه كنـار    يـ  ،كننـد  يمـ  يبخشند، محل  يآورند، نظم م  ياد مي  را به ها آنكه 
  .)Halbwachs, 1992: 38( گذارند  يم

بنـابراين   ،دانـد  اجتمـاعي نمـي  هاي  جز گروه  بهجا كه هالبواكس جامعه را چيزي  آن از
 بـه نسـبت  و عقيده دارد  دده مينسبت ها  به اين گروه جمعي را مستقيماًة حافظه و خاطر

افـت  يدر آن جامعه نيز جمعي ة خاطر ،در يك جامعهسسات گوناگون ؤها و م گروهوجود 
تحميلـي   و جبـر  هـا  چهـارچوب بودن   بر اجتماعيي كه كيدأرغم ت   به همه،  اين با .شود يم

 .استفرد و خاطرات گروه ة خاطربين اي دوسويه   قائل به رابطه ،دارد بر افرادناشي از آن 
  :از نظر او

ة خـاطر  ،آورنـد  مـي يـاد    انداز گروه است كه به  كه افراد با قراردادن خود در چشم طور همان
ت اين يدهد و درنها د و خود را نشان ميوش  مي گروه نيز در خاطرات افراد است كه فهميده

  .)ibid: 29(آورند   ياد مي  گروه به ياعضا به عنوانافرادند كه 
  :به نظر هالبواكس
 يهـاي  و فـرم  انـد  نشـده   تركيب تجديد خاطرات فردي ساخته  زهاي اجتماعي ا چهارچوب

 دقيقاً ها چهارچوبن يبلكه ا ،كنند ها را پر ستند كه خاطرات از هرجايي بيايند و آنيخالي ن
بازسـازي   ،مطابق با افكار غالب جامعـه  ،كه در هر عصر تصوير گذشته را ابزارهايي هستند

  .)ibid: 40(كنند  مي
داند كه تبديل بـه واقعيتـي     ساختارمند و داراي الگو ميجايي  را تا ها چهارچوباين او 
از  خـود  جـاي كتـاب    و در جـاي ا .گذشـته نشـوند   وكاست  كم  و يادآور بي ب و ايستامتصلّ

بـه   ينظـر و از جمعي را ة گويد و همين امر حافظ اكنون سخن مية پاي بازسازي گذشته بر
  .)ibid: 47( كند  شدن تبديل مي   حال تماعي سيال و همواره درجواقعيت ايك 
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گذشته را  اكنون، زماني ةشرايط و نقط به توجه با ،ها جامعه و به تبع آن هريك از اين گروه
قراردادهـايش را تعـديل و اصـالح    جامعه . دهد نشان مياعضاي خود به طرق متفاوتي به 

خاطراتشـان را بـه همـان     ،كه اين قراردادها را قبول دارند   جايي تا ،آن نيزاعضاي . كند مي
  .)ibid: 172( يابد  جمعي تكامل مي ةكه حافظكنند  متمايل ميجهتي 

 انانديشـمند از فرانسـوي   هرمنوتيسـين  و متألـه،  فيلسـوف، ) P. Ricoeur( ريكـور  پـل 
و مبـارزه بـا هرگونـه     عدالت، آزادى، مفاهيم كه استدر زمينة خاطره و تاريخ  نظر  صاحب

و مـورخي اسـت كـه    ا. اسـت  كرده مشغول خود به زندگى طول همة در را اوخودكامگى 
 داند  كند و اين عدالت را شامل حال گذشتگان نيز مي تاريخ مي ةمفهوم عدالت را وارد انديش

  .درس جاست كه به مفهوم خاطره مي  از همين و
داشتن   نگه   زنده ،ي استگر ويرانكه حركت عمومي بشر به سمت  جا آن ازبه نظر ريكور، 
انتقال معاني حوادث گذشته به  به ،حسي عميق به گذشتهداشتن بر    عالوه ،ردپاها و آرشيوها

بـه فراينـدي پويـا و نيازمنـد     ريكـور  همين امر خاطره را براي . است نيازمند نسل آينده نيز
پـردازد از    است كه هرجـا بـه خـاطره مـي    علت همين و به  كند آگاهي و انتخاب تبديل مي

بـه عمـل      و حفـظ گذشـته را منـوط   ا. كنـد  خـاطرآوردن صـحبت مـي     خاطره و بـه » عملِِ«
توانيم راجع به سوءاستفاده يـا   زماني ميفقط « د و بر اين باور است كهدان ميخاطرداشتن   به

  .)1374ريكور، (» كنيم كه آن را يك كنش تلقي ،سخن بگوييمتجاوز به خاطره 
د كه كاركردهاي دان ساز مي  امري هويترا خاطره  ،)J. Locke( به تعبير جان الك، ريكور

پـس از  او  .)48: همـان ( بخشيدن بـه زمـان و ايجـاد حـس پيوسـتگي اسـت        آن عمقة ويژ
ة يعني خاطر ،هاي خاطره در بعد فردي به نوع ديگري از خاطره برشمردن كاركرد و ويژگي

 ،جمعـي از مباحـث هـالبواكس    ةفردي و خاطر ةپيوند بين خاطر پردازد و براي مي ،جمعي
  .برد بهره مي ،خاطرة جمعيكتاب  ةنويسند

يعني  فردي ةهاي خاطر جمعي همان مشخصه ةفردي به خاطر ةدادن خاطر  با ربط ريكور
 از ؛گيـرد  جمعي نيز درنظـر مـي   ةو حس پيوستگي را براي خاطر ،بودن، عمق زمان  شخصي

براي  ،دنك توان همان نقشي را كه خاطرة فردي در ايجاد عمق براي زمان ايفا مي مي«رو    اين
 كـاركرد  طريـق از  جمعـي،  ةخـاطر  همچنـين ). 50: همـان (» خاطرة جمعي نيز قائـل شـد  

ة و آينـد حال خاطراتي را كه بر يك ملت رفته است با ة پراكندهاي  تكه تواند مي پيوستگي،
درواقـع  . هاي متمادي بسازد براي نسل را كند و تصويري منسجم از هويت جمعيآن جمع 

  .كند ميايفا نسلي را     مهم ارتباط بين ةجمعي وظيف ةخاطر
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درپي و توانايي انتقال خاطرات هر نسل به نسل ديگر را براي  هاي پي ريكور مقولة نسل
و درنهايت معتقد اسـت حـس   داند  فردي بسيار مهم مي ةفهم پيوند خاطرة جمعي و خاطر

  .هستنيز قابل انتقال به نهادهاي اجتماعي  ،هويتي كه به خاطرة شخصي تعلق دارد
لذا پس از بررسي  ،كه ريكور با آن درگير استاست از ديگر مفاهيمي » بيماري خاطره«

هـاي   آسيب ةو دربارا  ديدگاه. پردازد  هاي خاطره مي به آسيب ،جمعي ةاجمالي مفهوم خاطر
اجبار بـه تكـرار و   بارة و دراة دو مقال و مشخصاً )S. Freud(خاطره در آراي زيگموند فرويد

  .داردريشه سوگواري 
فرويـد از بيمـاراني صـحبت     ،»و تعامـل  ،يادها، اجبار به تكـرار «با عنوان  ،در مقالة اول

ايـن  . شدن ابا داشتند كند كه با تكرار خاطرات مشخصي از دوران كودكي خود از درمان مي
كننـد و درنتيجـه قـادر بـه      هاي بيمـاري خـود را تكـرار مـي     عارضه اختيار  و بي اًمدام افراد

 ها  گويي اين تكرار آن .نيستند ،صورتي قابل قبول  خود، به ةگذشتيادآوردن   و بهسازي   دوباره
درواقع با مقاومت در برابر يـادآوري  . كند مبرا مي ،آزاد يمثابة فرد به ،را از مسئوليت زندگي
  .)50 -  49: همان(كنند   از رنج حاصل از اين يادآوري اجتناب مي ،خاطرات ناخوشايند

اين تجربه است كه فرويد به تناقض ميان دو مفهوم اجبار به تكرار و خاطره  با توجه به
از ديدگاه فرويد در اجبار به تكرار نوعي مقاومـت در مقابـل خـاطره وجـود     . كند اشاره مي

  .كند ميايجاد خاطرآوردن   بسيار جدي در راه به يتكرار مدام عوارض سدبيمار با  .دارد
خوليا را در لي، دو مفهوم سوگواري و ما»لياليخوماتم و ما«نام به ، ديگري ةدر مقالفرويد 
سـوگواري صـحبت    »عمـلِ «جا هم فرويـد از   در اين. دهد و توضيح ميگذارد  ميبرابر هم 

سوگواري عملي است كه ما را  .داند رفتنِ يك فرد مي  دست عملِ پذيرشِ از و آن را كند مي
ي بـا  آدمـ و  اسـت  رفتـه      ازدستاي  ابژه  .گرداند برمي اي متفاوت از گذشته  گونه   به زندگي به

و به زندگي  ،شود رو مي هبا واقعيت روبهد، كا ميدادن آن از رنج و درد خود     پذيرش ازدست
فقدان يك فرد، نه از براي مـرده  در ويژه  به ،اعمال و مناسك حول عزاداري ةهم. گردد مي بر

عمل سوگواري، كه پذيرش واقعيـت اسـت،    در مقابلِِِ). همان( بلكه براي بازماندگان است
 ةكاوي فرويد را به خاطر ريكور نتايج روان .شود آن محسوب مي فتنپذيرن منزلة بهخوليا ليما

  :گيرد دهد و نتيجه مي جمعي تعميم مي
يادآوردن خـاطرات ناخوشـايند      چون با به سوگواري است ينوع خود خاطرآوردن    عمل به

سوگواري تمرين دردنـاكي  عمل  همچنين. پذيريم  را ميه رفتن ابژ   نوعي ازدست   گذشته، به
  .)همان( افتد است كه در خاطره اتفاق مي
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اخـتالل در  . شود ، خاطره دچار آسيب ميگيردنانجام ثر ؤنحوي م   هرجا اين دو عمل به
» كمبود خاطره«سبب سوگواري  و ناكامي از عملِِ» تورم خاطره« باعث خاطرآوردن  به عملِِ
  :از نظر ريكور .شود مي

 و آوريم مي ياد  به را ها ضعف و ها خفت حد از  يعني بيش  داريم؛ خاطره حد از   بيش گاهي
 انـدازة  از  يـادآوري بـيش   . هسـتيم  رو روبه فراموشي در افراط و خاطره كمبود با نيز گاهي
 بيش زخمي خاطرة. شود مي خاطره شدن  زخمي و دار  جريحه به منجر ها ضعف و ها خفّت

 مانع ها غليان اين. گيرد قرار نامد  مي تكرار هاي فرويد غليان چه آن طعمة تواند مي هرچيز از
 گذشتة با قبول قابل اي  گونه   به جامعه دهند يعني اجازه نمي شوند؛ مي خاطره واقعي فعاليت
  ).35: 1377 جهانبگلو،( كند بازسازي را آن و شودمواجه  خود

. كمبود خـاطره و افـراط در فراموشـي اسـت     كند ميآسيب ديگري كه خاطره را تهديد 
آورد  ميياد   اي است كه رنجي جمعي را به  جا نوعي عمل و سركوب خاطره فراموشي در اين

زاي   يادآوردن رخدادهاي آسيب   دفاع در برابر رنج حاصل از بهراي جامعه ب. كند مييا تداعي 
چون جامعه  ،شوند  خوش فراموشي مي گاه خاطرات دست. كند مياعي آن را سركوب اجتم
  .را ندارد ها يادآوردن آن  شدن با رنج حاصل از به  مواجهة روحي

تـورم خـاطره همـان تكـرار     . داند ميدو روي يك سكه كمبود و تورم خاطره را  ريكور
در حالـت ماليخوليـا   . ستا ماليخولياگذشته و كمبود خاطره همان آور   رنجمداوم خاطرات 

وحشـت از گذشـته   «حالـت،  در هـر دو   .كنند ها و صدمات تاريخي خود را تكرار مي زخم
  .)همان( »مانعي جدي در برابر خاطره است

نه بـه گذشـته    نيست، جا  هيچ و هست جا  همه بگذرد، خواهد نمياست كه  اي  گذشته منظور
 بـا  مقابلـه  بـراي  را ‘خاطرآوردن  به عمل’كه فرويد راهبرد  طور همان. حال تعلق دارد و نه به 

 نيز آور رنج و دردناك خاطرات ريكور نظر به كند، مي پيشنهاد مدام تكرار از ناشي رنج و درد
  .)55: 1374 كور،ير( شوند سپرده تاريخ به و روايت بايد آيند در شبح شكل از كه اين براي
جز بـا حـذف عناصـري از     ،روايتيكه خاطره نوعي روايت گذشته است و هيچ  جا آن از
تـوان از   نمـي  لـذا  شود نمي پرداخته و  ساخته  ندارند، قرار اش  جهت هدف اصلي در كه  آن

را تالشـي دوگانـه    فراموشـي  ريكـور . اي نكـرد   خاطره سخن گفت اما به فراموشي اشاره
 دانـد   ناشي از آن از سوي ديگر ميهاي  درمان زخمآوري خاطرات از سويي و   جمع براي

  .)48: همان(

  :كند پيشنهاد مي) T. Todorov( فدورريكور با استفاده از بحث تو
هـاي ناشـي از    آسـيب جزء يك خاطره را بيـرون بكشـيم و بگـذاريم      كه جزءبه به جاي اين
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سعي كنيم از آن سرمشقي براي  ،هاي گذشته ما را به طور مدام به طرف گذشته بكشاند زخم
و نگرش خاطره را از گذشـته بـه   هيم بسازيم و از اين طريق گذشته را به آينده پيوند د آينده

شـود،   كه خاطره از ما جدا و در گذشته مستقر مي بر اين   جا عالوه در اين. آينده هدايت كنيم
  .)همان(آينده دارند شوند عناصري هستند كه رو به  منتقل مي تنها عناصري كه از آن

نگاه معنا كه   بدين ؛خاطره پيوند دارد زمينة درباال با نظريات جنبه پژوهش حاضر از چند
بـر      شكيـد أي اجتماعي، تها چهارچوببه آن  بودن  جمعي و وابستهة خاطرة كلي آن به مقول

ة شخصي با خـاطر  ةارتباط خاطرة اولين حلقبه عنوان خاطرات شخصي » بازگوكردن« عملِ
تاريخي افرادي كـه در جنـگ حضـور    ة دادن به حافظ  و لزوم اين تبادل براي شكل ،جمعي
زمينـة  در ايـن پـژوهش همچنـين    . دار نظريات هالبواكس است وام ، همه و همه،اند نداشته

خـاطره در  هـاي   فـردي و جمعـي و آسـيب   ة ضرورت ارتباط بين نسلي براي پيوند خـاطر 
بـه آراي   ،دشـو  مـي موجـب  كمبود خاطره را در اين محافـل  گاهي كه  ،رسمي محافل غير

  .ريكور نظر دارد
اجتمـاعي  هـاي   مختصات بومي جنگ ايران و عراق و زمينـه  با توجه بهگفتني است كه 

تحليـل  ها   نظريهبا استفاده از اين فقط را پيچيدگي اين مسئله توان  نمي  ايرانية خاص جامع
. بـود  غير رسـمي هاي  اختصاصي كمبود تبادل خاطرات در جمععلل بايد به دنبال لذا  ؛كرد

خاص و فرضياتي مشـخص  اي  كند با نظريه مي ماهيت پژوهش كيفي ايجاب ، اينبر   عالوه
عميـق و كيفـي بـه    هـاي   بر مصاحبه با تكيه تر بيشو بررسي شود پديده  نظريهو برگرفته از 
نظـري   ةاز پيشـين  كه ايم آنبر تحليل  ةدر مرحل حال  اين با. باشدخود االت ؤدنبال پاسخ س

  و با اطالعـات و بصـيرت  كنيم استفاده  ،ارجاعي مورد استناد چهارچوب عنوان  به ،موضوع
  .نيمرا بررسي كتحقيق هاي  از اين ادبيات مشاهدات و يافتهبرگرفته 

  
  روش تحقيق. 4

 نكـردن  صـحبت . جنگ اسـت علل كمبود تبادل خاطرات نگري الزمة بررسي   تفهم و درون
يابي به   براي دست از اين رو. رسد  نظر مي  در نگاه اول امري بديهي به  خاطرات جنگبارة در

االتي عميق ؤو سپس با س شود شكسته آن الزم است ابتدا بداهتوگو  فقدان اين گفتعلل 
روش كيفـي  در كـه   جـا  آن از. شـود  بـرده  پـي ها گو پاسخاز زبان آن پنهان يا آشكار علل به 

هاي اين پژوهش از  يي به پرسشگو پاسخبراي  ؛استامور انساني  غالباًمورد مطالعه موضوع 
  .شد استفاده است يريناپذ اندازه نوعاً و ،درك از درون ،كه مستلزم تفهماين روش 
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خود يا يكي از بستگان نزديكشان كه  ،ن شهر تهرانابا دو گروه از ساكندر اين پژوهش 
مجموع درو  15در هر گروه  گانشوند  تعداد مصاحبه. شد وگو گفت ،ندداشترا جنگ ة تجرب
تـر   بـيش غنـاي   باعـث افراد به تجربيات دوستان و آشنايان ة اشار ،اين بر عالوه. نفر بود 30

  .گذاشت ندر اختيارمارا جامعي  و تصوير نسبتاًشد  ها مصاحبه
  
  تحقيق ةفرضي 1.4
 دربـارة شكل گرفته،  اوليه وگوهاي  گفت و مشاهدات انيمكه از  ،اصلي اين پژوهشة فرضي
تبادل خاطرات مربوط بـه جنـگ ايـران و عـراق در بـين مـردم عـادي و در         كمبود ييچرا
و تبـادل خـاطرات در    وگو گفتفقدان علل دربارة . استرسمي  خودماني و غيرهاي  جمع
و نتايج  شتاي وجود ندا  شده  تعيين   پيش ازة رسمي و ميان مردم عادي فرضي غيرهاي  جمع

  .است دست آمده به ،ها روند تحقيق و از درون مصاحبه با توجه بهدر طي كار، 
  
  گيري نمونه ةشيو 2.4

ساختار نمونة مورد گيرند،  مي مانند پژوهش حاضر كه از روش كيفي بهرههايي  در پژوهش
بـه  و هـا   تحليـل داده گيري در روش كمي پيش از شروع گـردآوري و    بر خالف نمونهنظر 

. گيـرد  ميبلكه به صورت تدريجي و در فرايند تحقيق شكل  ؛شود ميصورت قطعي تعيين ن
و نـه بـا اسـتفاده از    هـا   آن بر اسـاس محتـواي  ها  نمونهاصل اساسي در اين روش، انتخاب 

بـودن موردهـا بـا      بر مبناي مرتبط گيري نمونهدرواقع . استشناختي   معيارهاي انتزاعي روش
گردآوري نمونـه نيـز    .)138: 1388 ،فليك(گيرد  انجام مي ها  آن نمايابودن تحقيق و نه لزوماً

و شـود  اشباع نظري حاصـل   گيري شكلدر حال ة نظرية كه در زمين شود ميزماني متوقف 
اشباع «درواقع . كنند مين اضافهاو  بر تحقيقاي  مطلب تازه تر بيشهاي  محقق حس كند نمونه

مختلف مربوط به آن هاي  از گروه گيري نمونهزمان توقف  ةمبناي داوري دربارنظري مقوله 
  .)140: همان(» مقوله است

 ايـن    به. استگرفته مورد نظر از اين منطق بهره ة براي انتخاب نموننيز پژوهش حاضر 
ن گويي بـه ايـ    رسيد براي پاسخ  نظر مي  نحو كه با تحليل عقلي پرسش تحقيق، افرادي كه به  

يعني ابتدا كساني انتخاب شدند كه بنابه موقعيت زماني و  ؛انتخاب شدند ندتر  پرسش مناسب
رزمنـدگاني كـه    جملـه  از ،ندشـت ين خاطرات را از دوران جنگ داتر بيش مكانيشان احتماالً

  .داشتندرا خدمت در جبهه ة سابق
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 مجموعجمعي است و جز از ة كه مربوط به خاطر ،موضوع پژوهش با توجه بهدر ادامه 
به علل فراموشي اين  يابي دست، براي آيد دست نمي بهو تبادل خاطرات بين افراد وگو  گفت

بلكه ديدگاه  ،صاحبان خاطره  ديدگاه تنها نهالزم بود  ها آندربارة  نكردنوگو گفتخاطرات و 
درپـي و   هـاي پـي   كه به تعبير ريكور مقولة نسل جا  آن از. دوش مخاطبان خاطره نيز بررسي 

براي فهـم پيونـد خـاطرة     ،اي از اهميت ويژهتوانايي انتقال خاطرات هر نسل به نسل ديگر 
كه را نسلي  ةاز بين مخاطبان خاطرلذا  ،)50: همان( فردي برخوردار است ةجمعي و خاطر

  .جنگ نداشت نيز براي مصاحبه انتخاب شدة تجرب
  
  ها  دآوري دادهروش گر 3.4

اسـتراس و  ( اسـت  در تحقيق كيفي مشاهده و مصـاحبه ها  منابع گردآوري داده  ترين  معمول
از  ،ها آنبراي درك تجربيات افراد از زبان خود  ،در اين تحقيق بنابراين .)20: 1387 كوربين،
موضوع مورد مصاحبه را  گر پژوهشدر اين نوع از مصاحبه . عميق استفاده شدهاي  مصاحبه
هـايش از    در پاسخشونده نيز   مصاحبه. مصاحبه دارد ةو آزادي كاملي در ادار كند ميپيشنهاد 

بـراي دورنشـدن از موضـوع بحـث، حـداقلي از       ،حال   اين با .آزادي كامل برخوردار است
  .دناميرا شبه ساختاريافته ها  اين مصاحبه توان ميلذا  .لحاظ شد ها ساختاربندي در مصاحبه

البتـه در مـواردي كـه احتمـال     . بـود  انيگو پاسخمحل كار  ايخانه  غالباًها  محل مصاحبه
 شود، شوندگان مصاحبههاي  گفتهيي و گو پاسخ نحوة بهدادن  جهت باعثمحقق  ظاهرشت دا

االت حـول يـك موضـوع    ؤريـزي سـ    برنامه رغم   به درضمن،. استفاده شد يتلفن ةاز مصاحب
 بـه   توجـه  بانبود و گاه  سان يكالزاماً االت ؤو ترتيب س شكل، سان يكمشخص با محتوايي 

  .كرد ميي بعدي تغيير گو پاسختا  گو پاسخيك از االت ؤسشكل  گو پاسخشرايط هر 
  
  ها  روش تفسير داده 4.4

تفسـير   ،رود شـمار مـي    بخـش آن نيـز بـه     تـرين   كـه مهـم   ،بخش پاياني فرايند تحقيق كيفي
» در قلب تحقيـق كيفـي جـاي دارد   ها  تفسير داده« گويد كه فليك مي طور همان. هاست  داده

اما به اين معنا نيسـت كـه   است،  پاياني تحقيقة البته اين مرحله اگرچه مرحل .)328: 1388(
دآوري زمـان بـا گـر    بلكه هم ،انجام شودها  مانند فرايند خطي تحقيق پس از گردآوري داده

 :همان(» اند  تفسير و گردآوري درهم تنيده شده«در تحقيق كيفي  درواقع. شود ميآغاز ها  داده
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د، تبـديل  وشـ    مـي محسوب  مرحله و بستر تفسير  پيشة منزل  اولين گام در تفسير كه به .)329
از ، هـا  سـازي مصـاحبه    در پژوهش حاضر پس از پياده. شده به متن است  گردآوريهاي  داده

كدگذاري عمليـاتي اسـت كـه طـي آن     « .استفاده شدها  براي تفسير دادهعمليات كدگذاري 
 متصل ديگر يكهاي جديد دوباره به  گاه به روش  شوند و آن پردازي مي  مفهوم وخرد ها  داده
  .)57: 1387استراس و كوربين، (» شوند مي

مجـزا و   ديگـر  يـك بـا روش كدگـذاري بـاز از    مفـاهيم   ها، سازي مصاحبه  پس از پياده
تحقيق شكل گرفـت و  هاي  دادن مفاهيم مشابه مقوله  بعد با ارتباطة در مرحل .گذاري شد  نام
دادن ساير مقوالت حول آن خـط سـير داسـتاني      اصلي و سامانة نهايت با پيداكردن مقولدر

 نشده بلكـه  جراين ترتيب ابا هم در عمل لزوماًباال است مراحل گفتني . پژوهش تدوين شد
  .است گرفتهانجام به صورت فرايندي 

  
  رسمي چرايي كمبود تبادل خاطرات جنگ در محافل غير. 5

چرايـي كمبـود تبـادل     دربـارة كه پيش از اين ذكر شد پرسش اصلي اين پژوهش  طور همان
 كـه  ايـن دربـارة   ؛ يعنيو فاميلي بود ،خانوادگي، محافل دوستانههاي  خاطرات جنگ در جمع

در  كه اينوجود انسان سروكار دارد و با هاي  اليه  ترين  كه با عميقاي  پديده ،جنگة چرا تجرب
  شود؟ نمي و بازگواست مغفول مانده  ،اين محافل خط قرمز و محدوديتي نيز وجود ندارد

هـاي   كه براي اعتبار تحقيق لحاظ شده بود، پاسخ ،ها گوناگوني و تكثر نمونه با توجه به
يابي به علتي واحد براي اين پديده را  شد كه همين امر دستمطرح  سؤالاين  برايمتنوعي 
بنـدي    پردازي و مقوله  پس از مفهومآمده،  دست  بهدر ادامه به فراگيرترين علل . كرد ميدشوار 
  .شود مياشاره  ،ها مصاحبه

  
  رزمندگاناز امتيازات و مزاياي برخي  1.5

در كننـدگان   شركتكشورها پس از پايان هر جنگي مجموعه امتيازاتي به همة در  تقريباً
تبعـات  ، اين كـار  صرف نظر از درستي يا نادرستي. گيرد ميتعلق  ها آنخانوادة جنگ يا 

ة سـابق و خـانواد  هـاي   گير رزمنده  دامن ،با دقت و ظرافت انجام نگيرد اجتماعي آن اگر
  .شود مي ها آن

حكومت و نهادهاي دولتي براي حمايت  ،ز بعد از پايان جنگدر جنگ ايران و عراق ني
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مجـوز  و دانشـگاه،   ةشهدا مزايايي نظير وام مسكن، سهمي ةو خانواد ،از رزمندگان، جانبازان
هدف از اين اقدامات حمايت و توجه به  ظاهراً. اختصاص دادند ها آنبه  را احداث كارخانه

هـاي   اين امتيازات در رسـانه ة كه درباراي  اما تبليغات گسترده ،بود ها آنخانوادة ايثارگران و 
بسـيار   يگـاه كـه  گرفـت   صورت مي ،هاي بعد از جنگ در اولين سال صخصو به ،گروهي
طلـب از    تصويري منفي و منفعت يريگ  به شكل شده هم بود، منجر  از اقدامات انجام تر بيش
  .نزد اقشار جامعه شد ها آن

هاي جنگ  آدماز جواناني كه من برخورد داشتم اين تصور شكل گرفته كه سفانه با طيفي أمت
بـراي خودشـون و   . كننـد  مـي بـرداري    دائم دارن از امتيازاتش استفاده و از حضورشان بهره

  .)ماه سابقه، خبرنگار 18ساله،  42بسيجي، ( هاشون و نسل بعدشون  بچه

هـاي   وجود اين فضا در بين افراد جامعه در اولين سال ،شوندگان مصاحبههاي  طبق گفته
شد رزمندگان زياد در مـورد خاطراتشـان    بود كه باعث ميعللي بعد از پايان جنگ از عمده 

  .طلب نخورند  صحبت نكنند تا برچسب منفعت
در اون . قصـه را لـوث كـردن   . دادن مـي  نمايشها  خيلي. بعد از جنگ نمايش شروع شد

قدر ايـن سـكه    خوره و اون درد نمي  اما حاال ديگه به. داد هيچي نگه ح ميترجي آدمشرايط 
ماه سـابقه،   12ساله،  45بسيجي، (تره اگه بخواد حرفي بزنه   راحت آدماالن  .خريدار نداره

  .)شغل آزاد

 .كردن مهياتر شده است  فضا براي صحبت ،امتيازات و تبليغات هشبا كا ،در حال حاضر
 بـا توجـه بـه    خصـوص  بـه  ؛هرچند هنوز هم اين ديد در بين بخشي از جامعه وجـود دارد 

ديـد  بـه دانشـگاه   ايثارگر هاي  خانوادهورود  ه برايسهمياختصاص اهميت كنكور در ايران 
و كسي كه از است ويژه در فضاي دانشگاه ايجاد كرده   در جامعه و به ها آننسبت به را بدي 

اگر هـم   رو از اين .داردموضوع كردن اين   سعي در پنهان معموالً ،كند يماين سهميه استفاده 
  .كند نمي در چنين فضايي آن را بازگو ،خاصي از جنگ در خانواده شنيده باشدة خاطر

اثرش روي مردم خيلـي   ،كرد ميامتيازهاي خاصي كه دولت براي تبليغات خودش تو بوق 
و جانبازها همه دارن از اين امتيازهـا اسـتفاده    ها مردم نگاهشون اين بود كه رزمنده. بد بود

مجبـور باشـن بـرن     كـه  اينمگه  .نكرد ميكه درصد خيلي كمي استفاده    حالي در. كنن مي
تـر    واقعي ،تلطيف شده ن خيلي جواال. نتونه حرف بزنه آدمشد  باعث مي اون جو .سراغش

ساله،  45بسيجي، (كنه  تر صحبت مي  راحت آدم. االن ديگه امتياز خاصي وجود نداره. شده
 .)ماه سابقه، شغل آزاد 12
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دن و  خوريم و خيلي دارن به ما بهـا مـي   كنن ما داريم حقشون را مي بعضيا فكر مي
دولت فقـط بـزرگش   . دونن چه خبره نمي كه واقعاً   حالي در. جور ديگس  زندگيامون يه
كـنن مـا    فكر مي .جور ديگه كرده  يه مردم را ديد .و شهدا را هاو جانبازها  كرده رزمنده

هرجـا   .خوريم پول دولت را مي .خوريم داريم پول مردم را مي .زندگيامون خيلي عاليه
 جـوري نيسـت   ايـن  كـه واقعـاً     حـالي  در .ترين امكانات بـراي مـا وجـود داره   هبريم ب

  .)ساله 18آموز،   دانش(

مـانع   آن غالبـاً موجـود دربـارة    كـه وجـود مزايـا و تبليغـات     بايد خاطرنشان كـرد البته 
چون در چنـين فضـاهايي    ؛شود ميكردن از جنگ در محافل خانوادگي و دوستانه ن  صحبت

 مسـتثني  احتمـالي  مخاطبان نسبت به فرد صاحب خاطره شناخت دارند و او را از اتهامـات 
تر مثل دانشگاه يا مدرسـه مـانع از     وجود امتيازات در فضاهاي عموميدر حالي كه . كنند مي
  .شود ميانتقال خاطره  و   نقل

  
  فضاي سياسي و نارضايتي مردم از حكومت 2.5
صددرصـد   كـه  افرادي به عنوان ،تصويري از رزمندگان ارائة روايت رسمي جنگ و ةسيطر

كه است گرفتن اين تصور قالبي در بين مردم شده   باعث شكل اند، نظامهاي  موافق با سياست
در برخي  شود ميهمين امر باعث . سو با نظام سياسي ايران هستند  افرادي هم ايثارگران لزوماً

اين مسئله باعـث  درنتيجه . را مسئول بسياري از مشكالت بدانند ها آناز مردم اي  موارد پاره
 خاطره هك اينچه رسد به  ،با جبهه مخفي كنندرا اي  هرگونه رابطهها  شد برخي از رزمنده مي
  .بگويند هم

. شه تعريـف كـرد   نمي خاطره كه اصالً ،گن شما چرا جنگيدين مي وقتي تو يه جمعي اصالً
 سـؤال بـره زيـر    وقتي اصل قضيه را داره مـي  ،شينه به دل نمي توي اين جمع خاطره اصالً

  .)ساله 26دانشجوي مديريت، (
كنن تمـام   فكر مي. شان برگشته  روحيه ،كه فهميدن جانبازم  من بوده جاهايي رفتم همين
من االن ماشينم نه پـالك   .اش منم  جامعه باعث و بانيهاي  اين وضع اقتصادي و ناهنجاري

همـين  . جا نفهمن كه من كيم  خوام هيچ مي. ذارم نه ويلچر باال سر ماشينم مي ،هجانبازي دار
مـاه سـابقه،    48، لهسـا  51سرباز و بسـيجي،  (كنم با جمع  شده كه من ارتباط كم برقرار مي

  .)معمار، جانباز
 كنـه  ترسه كه فكر كنن داره چيزي را طلـب مـي   زنه چون مي واقعي حرفي نمية رزمند

  .)ماه سابقه، راوي دفاع مقدس 29ساله،  52سرباز و بسيجي، (
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 ،برخي از افراد اتفاقاً .نبود وگو گفتموارد مانعي براي ة و در هم ماًالزامذكور البته عامل 
ة سـابق  تنهـا  نـه  ،خصوص وقتي خودشان هم نسبت به برخي مسائل سياسي انتقاد داشتند به

دانستند كـه نظـر    مي محق تر بيشآن خود را ة ند بلكه حتي به واسطكرد مين جبهه را كتمان
  .مخالفشان را در جمع اعالم كنند
گـم كـه    مـي تو خيلي از محافل هم . ماه جبهه دارم 60گم من  مي ،هرجا بخوام قلدري كنم

مـاه سـابقه،    60سـاله،   45بسـيجي،  (ماه جبهه بوده  60زنه كه  ي داره با شما حرف ميآدم
  .)دار، جانباز  كارخانه
اين موقع ايـن يـك    ،گه من خودم جنگيدم وقتي كسي بخواد انتقاد كنه وقتي مي اتفاقاً

ارشـناس  ك( نـداره اي  شه نسبت به كسي كه هيچ سابقه امتياز مثبت هم براش محسوب مي
 .)ساله 25ارشد حقوق، 

  
  جنگ موضوع به نسبت يزگيانگ يب و يتفاوت يب 3.5

ة موانـع صـحبت دربـار     تـرين   يكي از عمـده تلقي و برداشت صاحبان خاطره از مخاطبان 
شـدن ايـام     كه با سپري كنند مي معنا كه راويان خاطره احساس است، بدين خاطرات جنگ
كه در صـدا    علت آنبه  همچنينو آن دوره با عصر حاضر هاي  شدن ارزش  جنگ و عوض

مخاطبـان ديگـر از    ؛شـود  ميكافي از جنگ صحبت ة رسمي به انداز هاي و سيما و روايت
گاه نيز بـه  . شنيدن اين خاطرات ندارنده ب اي عالقهآمادگي و و اند  شدهاين موضوع اشباع 

 ين مخاطبان نسـبت بـه خـود جنـگ    كه در ب ،قالبي ايدئولوژيك و بعضاًهاي  علت ديدگاه
دهنـد در ايـن بـاره     صاحبان خاطره ترجيح مي ،برد مي سؤالوجود دارد و اصل آن را زير 

  .صحبتي نكنند
وقتـي طـرف حاضـر     .من اعتقاد دارم وقتي حرفي را بايد زد كه گوشي وجود داشته باشـه 

از مـن دوا  كـه  دردي را  .نباشه حرف شما را بپذيره و بشنوه گفتـنش وقـت تلـف كردنـه    
طـرفم بايـد   . بايد بتونم حسي را منتقـل كـنم  . ندارهاي  ولي وقتي اون نخواد فايده .كنه نمي

ذاره هيچـي   اثـري كـه نمـي   . شهيدش كردي ،خيلي حرفها را اگر بزني. مادگي داشته باشهآ
  .)ماه سابقه، شغل آزاد 12ساله،  45بسيجي، (جور ديگه هم برداشت بكنن   ممكنه يه

بـراي  . بودن اسـت   اللهي  نماد حزب .جبهه نماد فداكاري نيست در جامعهها  ليبراي خي
  .)ساله 26شناسي،   كارشناس ارشد جامعه(گم  ي نميآدمهمين در برخورد با همچين 

وقتي در مورد مرگ يكـي از دوسـتانم    مثالً ،براي شما خيلي مهمهها  بعضي خاطره
اگـر جمـع را   . خـوره  بخوره، بهم برميزنم مخاطب وسطش بلند شه بره آب  حرف مي
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بينم خـودم را   نمي لزومي ،دادن نداشته باشند  براي گوشاي  جمعي ببينم كه هيچ انگيزه
مـاه سـابقه،    60سـاله،   45بسـيجي،  ( در شرايطي قرار بدم كه از اون جمـع بـدم بيـاد   

  .)دار، جانباز  كارخانه
نسل جديد خيلي . پرسي نمي ي همسؤال ،اگه نسبت به موضوعي آگاهي نداشته باشي

چون نسبت به ايـن موضـوع آگـاهي نـدارن      ،جنگ بپرسنة ي دربارسؤالاد ي كم پيش مي
  .)ماه سابقه، خبرنگار 18ساله،  42بسيجي، (

من خودم به ورزش خيلـي   مثالً ،اون چيزايي كه براي من مهمه و هدفه توي جنگ نبوده
كـنم تـا    افتخـار مـي   تـر  بـيش بودنش خيلي   من به ورزشكار .پدرم ورزشكاره .عالقه دارم

 .)ساله 18دانش آموز، ( رفتنش  جبهه
  

  رهيز از خودنمايي و تفاخرپ 4.5
كـه جنگـي    دفاع از ميهن در جنگ ايران و عراق، اين جنگ بيش از آنة وجود انگيز رغم به 

و  هـا  ناكـه افـراد بـراي دفـاع از آرمـ      شـود  مـي پرستانه باشد جنگي ارزشي محسوب   ميهن
 يماهيت ارزشي و ايـدئولوژيك بنابراين به علت . هاي اسالم و انقالب به آن تن دادند ارزش

البداهـه بـه     به صـورت فـي   تر كماند  گاه افرادي كه در آن شركت داشتهاست كه جنگ اين 
شـروع بـه    ،شـوند  وقتي مورد پرسش يا چالش واقع ميفقط و زند پردا ميتعريف خاطرات 
صورت گرفـت از گفـتن    وگو گفت ها آنحتي بعضي از افرادي كه با . ندبيان خاطراتشان كن

  .نداشتد ابانيز جبهه يا مجروحيتشان ة سابق
طرف بخواد خودش را مطرح  كه اينخودستايي داره و ة جنب كنم معموالً البداهه فكر مي  في

  .)سپاه ةماه سابقه، بازنشست 24ساله،  49سپاهي، (كنه 
. ايدئولوژيك شده بحث ريا هم توش خيلي پررنگ اسـت چون جنگ توي كشور ما 

كارشـناس ارشـد   (خـواد زيـاد از خـودش بگـه      نمـي  ،چون طرف به خـاطر خـدا رفتـه   
  .)ساله 26شناسي،   جامعه

احسـاس   ،رزمان شهيد و گمنامشـان  خود با دوستان و همة مقايسهنگام  ،نيز افراد يگاه
لـذا از صـحبت در ايـن     .اسـت  يشكردن خو  بگويند به معناي مطرحاي  اگر خاطره كنند مي

بـا   ،تماس گرفتـه شـد   ها آنحتي برخي از افرادي كه براي مصاحبه با . كنند مي زمينه پرهيز
 ،چيـزي بگـوييم و امثـال آن   هـا   كه در برابر آن رشادت ايم آنتر از  عباراتي چون ما كوچك

  .ندشدبه مصاحبه نراضي 
رزمندگان و شهدا الگوهاي  كه ايناونم . يك پارادوكسي در بيان خاطرات جنگ وجود داره
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بايد حواسش باشه كه مبـتال   ،خواد اين خاطرات را بگه كسي كه مي .بودن   ايثار و اخالص
پرهيـز  علـت  خيلي اوقات مـا بـه ايـن    . اين از موانع بيان خاطرات جنگ است. به ريا نشه

جهـادگر،  (تبديل به يك امور دنيوي بشه ها  رات كه مبادا اون ايثارگريكنيم از بيان خاط مي
  .)كارمند دانشگاه آزاد ماه سابقه، 14ساله،  58

  
  قدسي جنگ ةهال 5.5

در بحث پيرامون مراسم و مناسكي كـه جوامـع از آن    ،دوركيم در صور بنيادين حيات ديني
قـدر ايـن مراسـم از خصوصـيات      گويـد هـر   مي ،كنند مي را تقويت خود   گيبست همطريق 
انگيزانند و پيوند  مي ي را برتر بيشي برخوردار باشند انرژي و احساسات تر بيشاي  اسطوره

  .شود ميتر   افراد با جامعه مستحكم
مشترك يك گروه يـا  ة تعميم داد كه هرچه گذشت گونه اين توان مياين سخن دوركيم را 

اعضاي جامعه از داشـتن چنـين    ،برخوردار باشدي تر بيشاي  ي اسطورهها ويژگيجامعه از 
پيوندشـان   ،افتخـارآميز ة ايـن گذشـت  ة واسط   بهو  نندك مياحساس افتخار  تر بيشاي  گذشته
جوامع تمايل دارنـد هنگـام صـحبت از گذشـته آن را بـا       ،از همين رو. شود مي تر كممستح
  .همراه سازنداي  ي اسطورهها ويژگي

پيرامـون جنـگ ايـران و    اي  آميز و اسطوره  فتن فضايي اغراقگر  همين امر منجر به شكل
شـهدا،  اطراف قدسي كه ة هال. شود مي در روايت رسمي بازتوليد عراق شده است كه كراراً

دادن هرگونه خطا و اشتباهي به   مانع از نسبتاست و سرداران جنگ ترسيم شده  رزمندگانِ
و  خود در جبهه حضور داشـته  كه اينبا  ،رزمندگاندر چنين فضايي برخي از . شود مي ها آن

د و اگر رويكردي انفعالي داشته باشـند  ونش ميدچار تعارض  ،اند از نزديك با اين افراد بوده
، كننـد  مقايسـه مـي   هـا  آن هـاي   ها و فداكاري و رشادتاي  با اين افراد اسطوره وقتي خود را

لذا  ؛نداردشدن   شمارند كه ارزش مطرح مي اهميت  خاطرات خود را خاطراتي معمولي و بي
  .بينند نمي از خاطراتشان وگو گفتلزومي براي 

سـاله،   52سرباز و بسيجي، ( كنن مهم نيست فكر مياند  چيزي را كه ديده معموالًها  رزمنده
  .)ماه سابقه، راوي دفاع مقدس 29

بايد  ،گردان بودهفرماندة درصدي است و  60سردار فضلي هست كه جانباز  وقتي مثالً
او  مسـلماً . اون را دعوت كنن كه شايد صد نفر بسيجي يا پاسدار زير نظر و نفـوذش بـوده  

 نفـري بـوديم   33 -  21 ةما كـه يـك دسـت    تونه داشته باشه نسبت به ي ميتر بيشخاطرات 
  .)، كارمند واحد ايثاگران دانشگاه آزاد ماه سابقه 7،   ساله 41بسيجي، (
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  از جنگ دردناكي صحبت 6.5
منظور به  ،رنجي جمعي باشد جامعهة كنند  گويد هرگاه خاطره تداعي كه ريكور مي طور همان

آن را سـركوب   ،زاي اجتمـاعي   يادآوردن رخـدادهاي آسـيب    دفاع در برابر رنج حاصل از به
 ،يـادآوردن را نـدارد    شدن با رنج حاصل از به  مواجهة گاه چون جامعه روحي درواقع. كند مي

  .شوند  خوش فراموشي مي خاطرات دست
تاكنون در خصوص روايت رسمي جنـگ ايـران و عـراق گفتـه شـد       چه آن با توجه به

بلكـه   ،آيـد  نمي حساب  زا به  آسيب يرخداد به عنواناين واقعه  تنها نهدر اين روايت  مسلماً
. شـود  مـي كيـد  أگوناگون بر آن ت يبه انحا تلقي وحتي برگ زريني از افتخارات جامعه نيز 

با  .ايران حتي يك وجب از خاكش را از دست نداده است ،در اين جنگ كه اينخصوص  به
بر        عالوه ،اند افرادي كه جنگ را از نزديك و با گوشت و پوست خود تجربه كرده حالاين 
نيـز  دادن خـانواده و عزيـزان را      و ازدسـت  ،خانمـاني، مجروحيـت    بية پيروزي تجربة تجرب
همين امر جنگ . زماني كوتاه اتفاق افتاده استة وقايعي بس هولناك كه در يك باز. اند  داشته

 به ،اند از آن آسيب ديده كه مستقيماًكساني ويژه   به ،را حداقل براي بخشي از اعضاي جامعه
 اين افـراد ة دربار. برايشان تلخ و دردآور استهم كردن از آن   قدري ناگوار كرده كه صحبت  

  .فراموشي را رقم زده است ،يادآوردن به تعبير ريكور   توان گفت رنج حاصل از به مي
بينيم چقـدر فاصـله گـرفتيم از     مي كه اينشه و يا  مي شكستگي خود ما زدن باعث دل  حرف

  .)ماه سابقه، كارمند واحد ايثاگران دانشگاه آزاد 7ساله،  41بسيجي، (اون دوران 
خـواد يـادآوري    دلشون نمي براي همين .خيلي بد بوده اون دورهاي  شايد براي يه عده

بـاران    مـادري كـه در موشـك    مثالً. باران نبودي ببيني چقدر سخته  شما كه تو موشك. بشه
بسيجي، (باران است   گه اين از عوارض موشك اش عصبي شده مي  حاال كه بچه ،باردار بوده

  .)ماه سابقه، شغل آزاد 12ساله،  45
من دو تا از بهترين رفيقـام را در  . خيلي برام درد دارهكه فتم ا ه سري خاطرات ميياد ي

ا ترجيحشـون  آدم معموالً. توني فراموشش كني به اين راحتي نمي .دمااون شرايط ازدست د
دست   چيزهايي هم كه به رغم  علي. جور چيزها را مطرح نكنن كه ناراحت نشن  اينه كه اين

  .)ماه سابقه، شغل آزاد 12ساله،  45بسيجي، ( سنگين بودهاش   هزينه ،آوردن
  

  غير رسميدر محافل  وگو گفتكمبود  7.5
همـه   كرد، اشاره مي غير رسميجنگ در محافل بارة در وگو گفتكمبود به كه تاكنون عللي 

يعني يا با فضاي سياسـي جامعـه و ديـد مـردم      ؛نوعي ريشه در خود اين موضوع داشت   به
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حاميان نظام سياسي موجود مرتبط بود، يا به مزايـا و وضـعيت    به عنوانها  ندهنسبت به رزم
و يا به ديدگاه و  ،شمردن آن ارتباط داشت  يا به خود جنگ و قدسي ،گشت  برمي ها آنفعلي 
به يك علت ديگر ها  الي صحبت  اما در البه. شد جنگ مربوط مي بارةمخاطبان درهاي  انگيزه

ـ   وگو گفتكمبود  كه همانوبيش اشاره شد   كمنيز   هدر محافل خانوادگي است و ارتبـاطي ب
هـا،   در بسـياري از خـانواده   درواقع. بودن موضوع جنگ وحواشي مرتبط با آن ندارد  خاص
و اعضاي خـانواده يـا بـه علـت      گيرد ميندرت شكل   پيرامون مسائل ديگر هم به وگو گفت

كه در  ،ارتباطآن نوع از ضاهاي مجازي قادر به برقراري شدن ف  هاي نسلي يا گسترده شكاف
  .نيستند ،آن خاطره بگويند و بشنوند
شايد به خودم . هام نيومدن بشينن بپرسن بابا تو جبهه كه بودي چطوري بود من تا حاال بچه

مـاه سـابقه،    24، سـاله  49سـپاهي،  (گرده كه ارتباط صميمي و قوي ندارم باهاشـون   برمي
  .)سپاه ةبازنشست
و م خونـه  ييـ آ شـب مـي   مـا معمـوالً  . دآ يم كم پـيش مـي  ا وقتي همه دور هم جمع مثالً

  .)ساله 26غرب،  ةدانشجوي فلسف( د ديگهآ خب پيش مي ،ولي وقتي جمع باشيم. خوابيم مي
 45بسيجي، ( سادهة امروز اين شده كه همه با هم قهرن در يك خانوادهاي  با تكنولوژي

  .)سابقه، شغل آزادماه  12ساله، 
  
  گيري نتيجه. 6

چـون  مهاي  وجـود واقعـه  . گـذرد  مي وسه سال از پايان جنگ ايران و عراق  قريب به بيست
در . آن خواهد داشتة ر اكنون و آينددات فراواني تأثير ،نزديك يك ملتة در گذشت ،جنگ

بركات و در صورت شناخت صحيح اين گذشته و ساختن الگويي مناسب از آن براي آينده، 
  .گير جامعه خواهد شد غير اين صورت ضايعاتش گريبان

اي  گونه   بهاند  تجربه نكردهآن را ها كه  به نسل بعد و به آنمشترك ة اين گذشتانتقال اگر 
از  ؛دهـد  بخـش خـود را از دسـت مـي      جامعه يكي از عناصر هويت صورت نگيرد،صحيح 

  .يابد مي جمعي جنگ اهميتة خاطرتبادل خاطرات و همين روست كه بررسي 
در  شبا بازگوشدن ،آيد مي نظر  كه در نگاه اول امري شخصي به ،خاطرهبه نظر هالبواكس 

و اين تبادل به ما حس تعلق به  شود ميتبادل خاطره موجب جمع كه عملي اجتماعي است 
كه گويي يابيم  مي ما خود را متعلق به حكاياتي ،به لطف بازگوكردن خاطرات. دهد جمع مي

درخواهيم يافت كه  ،اگر به خاطراتمان رجوع كنيم. رخ داده استبرايمان به صورت جمعي 
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اين خاطرات به حكايت . ايم صاحب آن شدهرا از ديگران شنيده يا در خانواده  ها آن تر بيش
از  تـوان  مـي اسـت كـه   ترتيـب   بـدين  .تعلق دارد كه عضوي از آن هستيماي  تاريخي جامعه

مايملكي كه به اعضـاي جامعـه حـس    . نوعي مايملك جمعي سخن گفت عنوانبه خاطره 
  .دهد مي پيوند و پيوستگي

اين حس پيوستگي را ايجاد  است كه ارتباط گذشته با حال و حال با آيندهراه خاطره از 
 .خـوريم  به گذشته پيونـد مـي   آنيادآوردن   گذشته سرشار از خاطراتي است كه با به. كند مي

. كه عامل پيوسـتگي مـا بـا آينـده خواهـد بـود       سازد مي خاطراتي را براي مايز نزمان حال 
به لطف همـين پيونـد بـا    و هاي دور تعلق دارد  آيد به گذشته نظر مي  چه به خاطره يعني آن«

زمـان از  جهـت حركـت   . كنـد  دهنده به زمان را ايفـا مـي   نقشِ جهتاست كه  آينده و حال
» كند مندي زمان را از گذشته به آينده تضمين مي ه جهتو خاطراست گذشته به سوي آينده 

  .)49: 1374ريكور، (
با پيوند گذشته و حال و آينـده بـه زنـدگي فـرد      ،در بعد فرديخاطرات، كه  طور همان
 ترتيب در كنار هـم قـرار   و   د و بدون آن رويدادهاي زندگي فرد بدون نظمنبخش مي انسجام

تواند  مي كاركرد پيوستگي از طريقجمعي ة در حيات جمعي يك جامعه نيز خاطر ؛گيرد مي
آن جمـع كنـد و   ة كه بر يك ملت رفته است با اكنـون و آينـد  را خاطراتي ة پراكندهاي  تكه

جمعـي   ةخاطر درواقع. هاي متمادي بسازد تصويري منسجم از هويت جمعي آن براي نسل
  .كند مي مكنمهم ارتباط بين نسلي را م ةوظيف

بـه   ،وجود آيـد  اي به ارتباط بين نسلي خدشه جادحال اگر در فرايند تبادل خاطرات و اي
و هويت جمعي  شود مينيز فراموش  ها آنرفتن نسل گذشته، خاطرات   زوال   به مرور و با رو

به دو صورت كمبـود  تواند  مياين اختالل . مشتركي كه از آن نام برديم تحقق نخواهد يافت
جامعـه بـا گذشـته    رابطة سالم و مؤثر آن باعث قطع كه  ، به طوريبروز كنديا تورم خاطره 

جامعه بيش  ،در تورم خاطره. بين ببرد اي قابل قبول امكان بازسازي آن را از گونه   و به شود
بازسـازي   ،زخمـي ة آورد و اين يادآوري مكرر خاطر ميياد   ها را به و ضعفها  تاز حد خفّ

در كمبود خاطره و افراط در . كند مي گذشته و حركت به سمت آينده را براي جامعه دشوار
يادآوردن خاطرات   فراموش و بهاست را كه تجربه كرده  اي فراموشي نيز جامعه رنج جمعي

شـدن    مواجهة چون جامعه روحي ،شوند خاطرات فراموش مي درواقع. كند مي آن را سركوب
  .را ندارد ها آنبا 

جمعي جنـگ ايـران و   ة يعني خاطر ؛حاضر ةموضوع مقالمورد در  چه آنرسد  مي نظر  به
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وقتـي ريكـور از كمبـود خـاطره     . است كمبود خاطره و نه تورم آن رخ داده نه دقيقاً ،عراق
افراد كه حتي نهادهاي عمـومي و  فقط را درنظر دارد كه در آن نه اي  گويد جامعه مي سخن

 و سراسـر جامعـه در  انـد   كردهقطع را آور   زخمي و رنجة هرگونه ارتباط با خاطردولتي نيز 
 ،امـا در ايـران اگـر هـم كمبـودي باشـد      . پارچه فرورفته است گذشته در سكوتي يك مورد

در بخش رسمي و دولتـي شـاهد    چه آنو مردم عادي است و  غير رسميبخش به منحصر 
ها  البته نه به آن معنا كه جامعه بيش از حد ضعف. به تورم خاطره شبيه است تر بيشهستيم 

سـازي و   اسطورهنظر از  بلكه صرفاً ،آورد ميخاطر   بار و زخمي گذشته را به و خاطرات زيان
و هـا   اندمـ اي و ،هـاي خـاطره   شـب  ،كه در برگـزاري مراسـم يـادبود   است هايي  روي  زياده

همـين امـر    .گيـرد  مي صورت ،با تأكيد بر وجوهي خاص ،مربوط به جنگهاي  بزرگداشت
ة كـه در آن بـه هـر دو وظيفـ     اي ، گذشـته شود مي پويا و فعال با گذشتهاي  مانع ايجاد رابطه

  .شودو گذشته سرمشقي براي آينده توجه متوازن اي  گونه   يادآوري و فراموشي به
ي هـا  ويژگـي اي  پـاره  جنگ ايران و عراق شايد درة خاطرمورد  اين وضعيت خاص در

جنگ جهـاني اول   جمله از ،ها دارد كه آن را از بسياري جنگريشه فرد اين جنگ   منحصربه
  .كند يم يزمتما است، دهكربحث ريكور دربارة آن و دوم كه 
هاي  خانواده واست  شتهتعداد زيادي شهيد و اسير و جانباز دا جنگ نيا در رانيا گرچه

 دربا اين حـال   ،آمده است بار هشماري ب هاي بي ها و ويراني و نابودي اند شدهزيادي داغدار 
هـاي اعتقـادي و    انگيـزه  ،دفاع از ميهن ه برايانگيزوجود از  تربيش ديبه جز و شا جنگ نيا

جهـادي كـه   . كه جنگ باشد، جهاد بوده است بيش از آن ،درواقع. است بوده مطرح ،مذهبي
كه هايي  داغدار در ازاي سختيهاي  پيروزند و خانواده ،چه كشته شوندو چه بكشند  ،در آن

و هـا   سـخنراني و  جنـگ  زماننگاهي به شعارهاي . خواهند شد جورأم ،رفته استها  آنبر 
به طوري كـه   ،استاين مطلب نيز گوياي به رزمندگان خطاب ) ره(  خمينيامام هاي  خطابه

خاطرات جنگ و فراموشـي يـا   بارة دركنندگان در اين جنگ   نوع نگاه قربانيان و شركت در
  .شته استاگذر بسزايي يثتأ يادآوري آن

 ،اگرچه خاطرات ناخوشايند فراواني از غارت و تجاوز سـربازان عراقـي   ،از سوي ديگر
مادي و معنوي زيادي هاي  ها و هزينه وجود دارد و سختي ،در زمان اشغال خرمشهرويژه   به
نهايت در اين جنگ ايـران حتـي يـك وجـب از     دراما  ،جنگ بر مردم رفته استة واسط   به

هاي دوران جنـگ سـايه    دست نداده است و همين پيروزي بر بسياري از رنج خاكش را از
  .آوربودن خاطرات آن كاسته است افكنده و از شدت ناخوشايندي و رنج
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 نظاميان بعثي معنا كه    دينب .جنگ ايران و عراق يك جنگ مرزي بوده است ،بر اين عالوه
در هـا   ند و غالـب درگيـري  وايران شديگر وارد شهرهاي نتوانستند  ،اشغال خرمشهر جز   به

 مستقيم نظاميـان بعثـي بـا مـردم غيـر     ة عدم مواجه. داده است   خطوط مرزي دو كشور رخ
در خطـوط مـرزي درگيـر جنـگ      و افرادي كه مسـتقيماً  گانرزمند جز   بهنظامي باعث شد 

 .دردناك باشندهاي  بار و درگيري  خشونتهاي  از نزديك شاهد صحنه تر كمين ساير ،ندبود
   و از پيراعم  ،مردمة ان وارد شهرها شدند و همگر اشغالجهاني   جنگدر حالي كه در هر دو 

جنـگ ايـران و   خاطرات مربوط به لذا ؛ از نزديك جنگ را تجربه كردند ،مرد و   جوان و زن
ر ايـن موضـوع د  است و  تر كماي  به ميزان قابل مالحظه ،جهانيهاي  نسبت به جنگ ،عراق

  .و تبادل خاطرات اثر گذاشته است گويي  ميزان خاطره
شدن دو مكـان مقـدس شـيعيان،      يعني عراق و واقع ،هويت شيعي كشور متجاوز اكنون

توانستند نسـبت   مي كه ايرانياناي  كشور بر خاطرات تلخ و كينهاين يعني كربال و نجف در 
اي  دهنـده   ايـن هويـت شـيعي و عامـل پيونـد     ة غلب. به عراق داشته باشند سايه افكنده است

مردم ايران ظلم و است كه باعث شده  )ع(  عليزيارت و محبت امام حسين و امام  همچون
خشـونت، مـردم عـراق را    اعمال و  گيري به جاي انتقام ،را فراموش كنند وها  تجاوز عراقي

. انـد  تفكيـك كـرده  از مردم و ملت عراق را كامالً صدام و حزب بعث  ها آنگويي . ببخشند
 ها آنتوزي   عادي و بدون كينهة و آمدهاي مكرر مردم ايران به كربال و نجف و مواجه  رفت 

  .گواهي بر اين مدعاستها  با عراقي
خـاطرات   ، تبـادل در جنگ ايران و عراقيي ها ويژگيچنين به علت وجود  ،ترتيب بدين

 ،در معنـاي عـام خـود    ،نهادهاي دولتيكه  آنو با  استمورد انتظار ميزان از  تر كمبسيار  آن
بـه  توجـه  دوران دفـاع مقـدس و   ة را صرف حفظ يـاد و خـاطر   بسياريهزينه و امكانات 

جمعـي   ةوجـود يـك خـاطر   همـان  كـه   ،آثار اين تالش را ؛كنند مي گوناگون آن هاي جنبه
سـت كـه لـزوم بررسـي     جا اين. توان در بين مردم مشاهده كرد نمياست، مشترك از جنگ 

ة حلقـ  بـه عنـوان   ،غير رسميهاي مردمي از جنگ و تبادل خاطرات در محافل  روايت  خرده
حضـور   علـت   بـه  ،روايات پراكنـده   پويايي اين خرده. شود ميحس  ،ميان اين دواي  مفقوده

توانـد   مي ،امكان تعامل و چالش هنگام صحبت از خاطرات چنينمهواسطه و   رودررو و بي
 .جمعي داشته باشـد ة اين خاطر شدن همراتب ماندگارتر از روايت رسمي در ساخت  ي بهتأثير

   به، روايت رسمي غير رسمياما در صورت انفعال و كمبود تبادل خاطرات جنگ در محافل 
تنها روايت موجود در ايـن عرصـه تثبيـت     به عنوانتواند  مي ة خودامكانات گستردة واسط
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 ،اسـت بـه واقعيـت جنـگ نزديـك      تـا چـه حـد   اين روايت رسمي  كه  آناز گذشته . شود
از جنـگ و  اي  روايتـي كـه تصـويري كليشـه      تـك . خطرنـاك اسـت  نيز آن بودن  روايت  تك

يـر  غروايـت  در حـالي كـه   . تابد  سازد و تصويري غير از آن را برنمي مي رزمندگان و شهدا
 ،اسـت بوده جنگ شاهد اين تكثر و تنوع راويان از منظرهاي گوناگون ة واسط   بهكه  رسمي
غير رزمنده و شهيد در روايت  به عنوان چه آن. كند ميروايت قدعلم   مقابل اين تكة در نقط
دلير روايت رسمي نيست كه بري از هر ترس و خطاي انسـاني  ة آن اسطور ،بينيم ميرسمي 

مـردم عـادي   ة در مخيلـ  يو الگوگرفتن از و اوشدن به  كه نزديكباشد قدر دوردست  نآو 
خصوصيات انساني كه از توپ و تانـك و  ة انساني است با هماو . كوچه و بازار هم نگنجد

رزم و  شـدن دوسـت و هـم     از كشـته . رود مـي  ميدان   ترس بهاين  رغم  بهاما  ،ترسد مي آتش
  .نداسوز مي حتي براي سرباز جوان عراقي دلو گاه  كند ميبرادرش گريه 

ـ  ،راويان مردمـي دفـاع مقـدس    قرمـز   هـاي  رهـايي از برخـي مالحظـات و خـط     رايب
از هايي  ناگفتهتوانند راوي  مي يستند ومجبور به خودسانسوري ن ،وپاگير روايت رسمي  دست
كـه  اي  مثـال تعـارض رزمنـده    براي ؛استخالي در روايت رسمي جاي آن كه باشند جنگ 

چنين . شود نمي كجاي روايت رسمي شنيده  در هيچ ،شنود صداي اشهد سربازان عراقي را مي
 پـيش  ابزاري براي القـاي تصـويري از  و آن را  كند ميفردي به خاطره به چشم خاطره نگاه 

گويي در   خاطره. كند تلقي نمي ر مخاطبدگذاري خاصي تأثيرشده از جبهه و جنگ يا   تعيين  
ايـن  دهـد و   درجريان رخ مـي  ةاتفاقات روزمرحسب  برزمينه و   غلب بدون پيشااين فضا 
  .كند مي تكلف ياغراق و ب  خالف روايت رسمي، بي بر ،آن راويژگي 

 ،دنباشـ برخـوردار  مردمـي از نشـاط و پويـايي كـافي     هـاي   روايـت   در صورتي كه خرده
هـاي   تـدريج زمينـه   و حتي بهند نروايت رسمي مقاومت كاي  ند در برابر تصوير كليشهنتوا مي

سـفانه  أمتتحقيـق،  گرفته در اين   صورتهاي  بررسيبا توجه به . دنفراهم آورنيز تعديل آن را 
و ميزان تبـادل خـاطرات   است احتضار    به جنگ در بين مردم رومربوط به  هاي روايت  خرده

روايـت رسـمي را   تفـوق  از آن است كه ياراي مقابلـه بـا    تر كم غير رسميجنگ در محافل 
و فضـاهاي عمـومي بـه صـورت      ،ندرت در محافل خانوادگي، دوسـتانه   افراد به. داشته باشد

كه  ،رزمندگان سابق نيزة دوستانهاي  در پاتوق. گويند مي خودجوش از خاطرات جنگ سخن
شود و  نمي كسي از خارج وارد والًمعم ،فعال در تبادل خاطرات است يكي از بسترهاي نسبتاً

از حكومت وجود  كه بعضاًهايي  مسائل سياسي و نارضايتي سبب در فضاهاي عمومي نيز به
  .آورد مي ميان    حرفي از آن به ندرت  به، داشته باشدرا جنگ حضور در ة دارد اگر كسي سابق
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اي  و ريشـه  توان با قاطعيت از يـك علـت واحـد    در پاسخ به چرايي اين وضعيت نمي
كثـرت و تنـوع    بـا توجـه بـه   نيز، اين مسئله  بودن  علت  سخن گفت و البته شايد تبيين تك

 مقالـه گرفتـه در ايـن     صـورت هـاي   بررسـي . چندان درست نباشـد  ،راويان روايت مردمي
كـه   ناسايي كـرد ش غير رسميكمبود خاطره در بخش  در خصوصاز علل را اي  مجموعه

جنـگ در  از گويي   خاطره كه ايناما صحبت از  .در افراد وجود داشت غلب موارد تواماًادر 
در محدوديت حجم نمونـه   با توجه بهروست،  مشكلي روبهچه با اين بخش بيش از همه 

 رويكـرد كيفـي و   بـا توجـه بـه   نيز  مقالهادعاي اين هرچند كه  .دشوار است پژوهش،اين 
  .اكتشافي آن چنين نبوده است

بـه علـل   مـا را  رزمندگان سـابق  هاي  مستخرج از صحبتهاي  ادهبندي د حاصل مقوله
 ،غيـر رسـمي  علل كمبـود تبـادل خـاطره در محافـل       ترين  اساسي به عنوان ،زير ةگان  هفت
تـر    فرضـيات يـك پـژوهش ميـداني گسـترده     كردن  راي طرحب  آنتوان از  كه ميرساند  مي

  .علت دست يافت  ترين  استفاده كرد و به شايع
 ؛امتيازات و مزاياي برخي رزمندگان. 1
 ؛سياسي و نارضايتي مردم از حكومت فضاي .2
 ؛انگيزگي مخاطبين نسبت به موضوع جنگ تفاوتي و بي بي .3
 ؛پرهيز از ريا .4
 ؛قدسي جنگ ةهال .5
 ؛صحبت از جنگ بودن دردناك .6
 .در محافل غير رسمي وگو گفتكمبود  .7

ناشـي از   يخاطرات در بين مـردم گـاه  اين تبادل در كمبود خاطرات جنگ و ضعف 
 شهدا و ايثارگران درنظر گرفتـه  ةخانوادامتيازاتي است كه جامعه براي رزمندگان سابق و 

بـه  نسـبت  و تخريـب نگـاه جامعـه     هـا  آنظرافـت در اعطـاي   سـبب فقـدان   و به  است
. بودنشـان آشـكار نشـود     دهند طوري برخورد كنند كه رزمنده ترجيح ميها  آنرزمندگان، 

 ييهـا  يتيمشـكالت و نارضـا   علـت گاه به  خاطرات جنگدر تبادل  اين كمبود و ضعف
روايت رسـمي  ة از حكومت و نظام سياسي دارند و چون تبليغات و سيطر است كه مردم

مشـكالت  مردم كند،  مي آن معرفية موافق با نظام حاكم و حتي نمايند رزمندگان را لزوماً
 يدر فضـاي وگو  گفتبراي  مانعكه نتيجة آن ايجاد  كنند مياين افراد فرافكني سوي را به 

  .شود ميجنگ  بارةآزاد در
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سـاله وجـود نـدارد و     جنگ هشـت بارة در وگو گفت ي برايلئاگفت شرايط ايد توان مي
نـه   يگـاه  .ث در اين زمينه برخوردار نيسـتند كنندگان از موقعيت برابري براي بح  مشاركت

هـاي   بلكـه تغييـر در ارزش   ،جنگ و نه مشكالت سياسي جامعـه حواشي مسائل اجتماعي 
پندارنـد كـه    مي چنينصاحبان خاطره . راند مي حاشيه   فرهنگي است كه موضوع جنگ را به

خريـداري   ها آنهاي  و حرف استموضوعيت فاقد هاي ايام جنگ براي نسل جديد  ارزش
عالقه و   نسبت به موضوع جنگ و شنيدن از آن بيجديد واقعاً كه آيا نسل  بررسي اين. ندارد
صحبت از جنگ و تصوير  هنگام ،روايت رسميدر   خالقيتكه فقدان  اينيا  ستا  انگيزه  بي

پرسشـي  ها شده است  دهد، باعث اشباع و دلزدگي آن ارائه مي ي كهآميز  اغراقاي و  اسطوره
  .ديگر پاسخ داد مجالياست كه بايد در 

چه با جنگ مربوط است مانعي ديگر براي  آن سازي هر و قدسياي  فضاي اسطورهايجاد 
نـاخواه    گرچه فضاي جبهه و ارتباط بسيار نزديك افراد با مـرگ خـواه  . بيان خاطرات است

كه  افرادية هم اما لزوماً ،اند كه در معرض آن بودهشود  ميكساني  خوردن روح  باعث صيقل
كـه در روايـت رسـمي    اي  گونـه    بـه  ،اوج رشادت و معنويت و تقدس دراند  در جبهه بوده

گـران   اعالي كـنش هاي  لذا اين روايت با تمركز صرف بر نمونه .اند نبوده ،شود ميبرساخت 
ساير رزمندگان خاطرات خود را خاطراتي  شود ميباعث  عمالً ها آنساختن   جنگ و قديس
  .بازگوشدن ندارداهميت تلقي كنند كه ارزش   معمولي و بي
رزمان و دوستاني كه در گمنـامي شـهيد    در مقايسه با معنويت هم اين رزمندگان، گاه نيز

رفـتن   جبهـه ة كردن از خاطرات چون باعث برمالشدن سـابق   صحبتكه  كنند ميفكر  ،شدند
 دنـ تـر بمان   اند، هرچه مخفي براي خدا به جبهه رفته اًاست و اگر واقع كاريشود ريا مي ها آن

  .بهتر است
 ،نوعي ريشه در حواشي و مسائل پيرامـون جنـگ داشـت      كه همه به ،جز اين عوامل    به
 تبـه نسـب  افـراد،  . شـود  مـي كه مانع صحبت از خـاطرات  است خود موضوع جنگ  يگاه

تلـخ و دردآور   را كـردن از آن   صـحبت  ،انـد  هايي كه در جنگ متحمل شـده  ها و رنج آسيب
البته نوع نگـاه افـراد   . زند فراموشي را رقم مي كه يادآوردن است  به و رنج حاصل از دانند مي

 كـه  گاه مادري  مثالً ،كننده است  ها نيز در فراموشي يا يادآوري آن بسيار تعيين به اين آسيب
را در راه ديـن و   هـا  آنبر اين باور اسـت كـه   چون  ؛اند فرزندانش در جبهه شهيد شدهة هم

كند بلكه با افتخار  نمي يك رنج از اين موضوع ياد به عنوان تنها نهاست، اسالم قرباني كرده 
  .گويد مي نيز از آن سخن
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، عامـل ديگـري اسـت كـه كمبـود      نيـز  در بستر خانواده به طور كلـي  وگو گفتكمبود 
   .شود ميدر خصوص جنگ و خاطرات آن را سبب  وگو گفت

غـول روايـت   مقايسـه بـا   در ي كـه دارد،  با پيكر نحيفـ  ،غير رسمينسبت اين روايت 
ة وضـعيت خـاطر   بـراي  كننـده   تعيـين اي  مسئله ،يابد مي گسترش همروز   به  رسمي كه روز

آميـز    ناسازگار و اغراق هاي بخشمقاومت روايت غير رسمي در برابر . جمعي جنگ است
جنگ و صحبت از فراينـد  هاي  بيان ناگفتههمچنين و ن آن ديكش  چالش  بهو روايت رسمي 

در آن دخيـل بودنـد، الگـوي     اي فرمانده و سـردار شـاخص   عدهو نه فقط  كه همه جنگي
بـا ايـن   . خته استانگي ي را برتر بيشپنداري   ذات پذيرتر كرده و حس هم  جنگ را دسترس

نيسـت كـه   اي  گونـه    برخورد رزمندگان سابق و صاحبان خاطره با روايت رسمي بهحال، 
ة تحـت سـيطر   ،برخي صاحبان خاطره. داشتانتظار ن را نزديك تعديل آاي  بتوان در آينده
 هـا  ي بيـان آن لحـن و محتـوا  و  دونشـ  مينوا  خواسته يا ناخواسته با آن هم ،روايت رسمي

 و با ديدي انتقادي به اين روايت نندك ميبرخي ديگر مقاومت . گيرد مي رنگ و بوي آن را
بـا  چـون   ؛نوعي انفعـالي اسـت     گفت برخورد اين گروه نيز به توان مياما حتي  ،نگرند مي
هـايي   در واكنش به برنامـه  فقط اما غالباً ،فضاي جنگ را قبول ندارند گونة اينترسيم  كه آن

لب به اعتراض  شود ميجنگ گفته بارة شود يا مطالبي كه از تريبون دولت در مي كه پخش
دادن به تصويري صحيح از جنگ   پي شكل گشايند و به صورت خودجوش در مي و انتقاد

هايي كـه صـورت گرفـت گرچـه     وگو گفتدر . آيند برنميو يا تكميل پازل روايت دولتي 
امـا در عمـل    ،به ضرورت گفتن از خاطرات جنـگ اذعـان داشـتند   ها  شونده  مصاحبه ةهم

  .ه بوددادن كسي كاري در اين زمينه انجام
ـ اهميـت فر  ،رويكرد عرصه را تسخير كنديك از اين دو   كدام سرانجام كه اين در ي اوان

روايتـي ناكامـل     و تكاي  از طرفي روايت رسمي تصويري كليشه. جنگ داردة خاطرة آيند
خـاطرات  ة مردم را نسبت به هم ،رود سؤالاز جنگ ارائه داده است كه اگر اعتبار آن زير 

و در ايـن صـورت تـرميم     كنـد  مـي اعتمـاد    هاي صحيح و متقن آن بي جنگ حتي قسمت
نيـز از   غيـر رسـمي  روايـت   ،از طرفي ديگـر . ديده بسيار دشوار خواهد بود  آسيبة خاطر

پويايي كافي برخوردار نيست و در اين بخش هم اقدامي بـراي حفـظ و تبـادل خـاطرات     
 ةدرنهايـت مجموعـ   ،وضـعيت  ترتيـب، در صـورت تـداوم ايـن     ينبـد  .گيرد مين صورت

خـود   ثرؤارتباط م كه شود ميه تبديل به الگويي متصلب و ايستا سال  خاطرات جنگ هشت
  .داده استدست  را با آينده از
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