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پژوهشگر روش نوشته شود.  ،فرض کنید چهل سال دیگر تالش شود روایتِ این روزهای ما، روایتِ تاریخی ما

 یندهفرزند یک نمای در دولت نهم، یفرزند وزیر بااو یرد و با بازماندگان نسل ما صحبت کند. گمصاحبه را پیش ب

یک کارگر اخراجی، یک زن مجری تلویزیون، یک زن کارمند و یک فرد بلوچ،  کشاورزرد، یک کُ کارگر یک مجلس،

بهتر  «انآن زم»خواهند گفت وضعیت کشند، مان را پیش میزدو نفر نخست نوستالژی آن . کندمصاحبه می تراجنسی

های رایط سخت زندگی در استانشاز  دفاع فردی خواهند گفت. دو نفر دیگرهای زیبا و شرایط قابلبوده. از خانه

دهی مناسب از حدی از امنیت شغلی، سرویس گویند، از کولبری و خشکسالی کشنده. زن مجری احتماالًمیمرزی 

 و فرد گویدهای بیمه و قراردادهای منفصل میشدنمحل کار و زن کارمند از تذکرهای متعدد حراست و قطع و وصل

یت روا. های پزشکی متعددشدن به انحای گوناگون به سمت عملعه و سوق دادهشدن در جامتراجنسی از نپذیرفته

 آنها روایت یح است که همهض؟ وااستکدام یک صادق  ؟گویدکدام یک دروغ میکدام فرد بر دیگری برتری دارد؟ 

در گزارش منعکس آوردند ی تاریخی به یاد میچه از آن دورهمثابه آندید خودشان را به یرا و زاویه شانشخصی

 نگرند. گویند، تنها از منظرهای گوناگون به گذشته میخواهند کرد. هیچ کدام دروغ نمی

را  ام یت سیاسی یا اجتماعی و شغلیْقعدیگری متفاوت است. حتی وقتی مو هر کدام از ما با یزیسته یتجربه

بینیم که ای میجهان را از زاویه ما از هر کداممان فرق دارد. های زیستههم تاریخباز دهد در یک وضعیت قرار می

های روایتیک خانواده دیگری بر آن زاویه احاطه ندارد. یک زن، یک مرد، یک مادربزرگ و یک کودک همگی در 

هایی را قسمتد و نآورآورند. هر کدام چیزهایی از آن رویداد را به یاد نمیمختلفی از یک رخداد را به یاد می

تماعی در مقیاس اجتر است. پررنگ انشبخشی برای ،سعکبر ،و بخشی را فراموش کرده و دننکمیکتمان ناخودآگاه 

دارند.  شاناربابان یهم همین گونه است، کشاورزانی که اصالحات ارضی را تجربه کردند روایت متفاوتی از تجربه

باشد  روایت قدرتتی قروایت، وفاوت است. قاپو متهتخت سیاستعشایر و روایت شهرنشینان از همچنان که روایت 

 دهند. وتی ارائه میروایت متفا ،شان از وضعیتانیبمندان هر دوره و رققدرت ـای نیست پارچهکهم روایت ی

های رنگارنگ در کنار هم عکس بسیار رنگینی را تشکیل گوناگون و روایتهای در یک وضعیت معقول، تاریخِ

ک ، ییخ سنتیم بزند. در تارق، یک قومیت، ملیت یا سرزمین را رهایت، تاریخ یک دورهتواند در نمیدهد که می

تی رجحان را برروایابن اثیر، روایتی است.  الکامل فی التاریخاثیر در جه از چنین روایتی، روایت ابنوتقابل ینمونه

اسی شناین روشکند. روایتی نو خلق می موالًدهد و معرا در کنار هم قرار میا، مسیحیان و مسلمانان برهگنداده. روایت 

کامل  تاریخش وز نظرگاه خود احال ااینباد. نرخ او را چندان معتبر به حساب نیاوغریب است که گاه سبب شده تاری

کند می تیاز ساخت قدرت حما اثیر در پی اثبات چیزی نیست. نه لزوماًابن .ناپذیرشجدایی ءِگونی جزاست و گونه

مورخ سنتی ایرانی از این دست تر مدافع روایتِ خودش از تاریخ است. روایتی رنگارنگ. ضدش، او بیش نه از

نویسد قباد مردی بود به زن نگرنده. روایتی دارد میگذارد نه برمیهای ذهنی بسیار دارد. طبری هم نه میروایت
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گاه از ساختار سیاسی فاصله بیهقی اما  ...کشدچنانچه مورخ به فضای خصوصی او سرک می ـشخصی از یک شاه 

 نویسد از دیدِ خود. را می ند، روایت فالن عروسی و فالن خشکسالی و فالن فالکت مردمارگیمی

اخت از منظر ستقلیل یافته است.  ،روایت رسمی از تاریخ ،اما امروز به یک روایت کردنای در روایتچنین آزادی

یا تو تابع آن روایتی یا ضد مملکتت، باورت به این روایت غالب هماهنگی دارد.  قدرت، میزان شهروندی تو با میزانِ

ها به روایتِ یک ساخت سیاسی و همراهانش از گونه روایتاینشوی. خائن قلمداد میآنی یا  یکنندهبازتولیدیا 

 هایشونسیت و رها در یک جاست. مردمان بسیار در یک مردم، جنسیت تقلیل یافتههای سیاسی پیشین ساخت

ورد میژه در وبه در ایران شناسیباستاناند. شت اداری هل داده شدهیمعسوی مختلف زیست به شهرنشینی و به 

اند و آنچه آنها کردهساختار سیاسی و  به روایت شاه ،های متعدد باشدبوده تعین روایتهای تاریخی که قرار دوره

 یو بافت زندگی مردمان عادی، زنان، اسیران، کشاورزان، کوچروان دوره . ما اطالعات چندانی از ساختبسنده کرده

های زیست آنان نیز اطالعات چندانی نداریم. ایلخانی و شیوه یهای گوناگون دورههخامنشی نداریم، چنانچه از قومیت

 شود. مین نمیأهایی تچنین پژوهش یشاید به این دلیل ساده که بودجه

*** 

نه های گوناگون در تاریخ قرار است مکمل هم و نه ضد هم باشند، قرار است در کنار هم و روایت از منظری نظری،

در یر، اما در نیم قرن اختر خواهد بود. داده نزدیکتصویر تاریخ به واقعیت رویگونه ر از دیگری باشد، اینیکی برت

نی سخن گفته شده است که اشناسان و مورخنکمتر در مورد باستااند. گونی تاریخ حذف شدهراویان گونهایران 

مجبور کرده است. شاید امروز  صدایی و سرانجام حذفه، بیمورد عالق یپروپاگاندا آنها را به مهاجرت، ترک رشته

برخی نویسندگان مانند غالمحسین ساعدی که راوی محذوفانی مانند اهل پیش از انقالب، عجیب باشد اما مان برای

ن گذارااهلل نگهبان که یکی از پایهاین سوی انقالب، دکتر عزت شدند .ه اعتراف تلویزیونی میهواست وادار ب

شگاه ادبیات دان یفردوسی در دانشکده یروی مجسمهبهچاقو رو ییازده ضربه باشناسی مدرن در ایران است تانباس

ر یج دتدرو به شناسی پس از او نحیف شدستانبا .ماند اما ایران را ترک کردنگهبان زنده شد.  شدت زخمیبه تهران

بعدتر  .شناختی باور نداشتند فروغلتیدباستان یطرفی مادهو بیشناسی دست رقیبانِ او که به مدرن شدن، روش

پژوهشگری مانند احمد تفضلی هم قربانی روایتش از تاریخ شد. تفضلی به فهمی از تاریخ تکیه زده بود که اندیشمندانه 

ود نی که خآید اما هنوز هستند راویاسختی به یاد میمروز بها کرد.خطی ساخت حاکمیت را تقویت نمیتکروایت 

به اتهام روایتی دیگر. بسیاری از آنها  ،اندهای پر از زندانی سر کردهلولد ساله را در سصانپروزهای جشن دو هزار و 

هلوی پوجهی حاکمیت اند که حاضر به پذیرش روایت تکبوده شناسی و تاریخویان باستانجنگاران، دانشروزنامه

 نشده بودند. 

پیش از انقالب . ه استتر شدوخیم 75تاریخ پس از  گریفرض را طرح کرد که وضعیت روایتتوان این پیشمی 

 بهرنگی های صمدبیگی یا حتی روایتهای بهمن ایلدادند، روایتهایی به حیات خود ادامه می، دور از مرکز روایت
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 تشرند که گاه مناهای مختلفهایی با دیدگاههای گوناگون آدمند اما روایتاتگرچه از منظر ماهیت بسیار متفاو

 اند. لی تا امروز باقی ماندهکور اما به هر حال به شساند و گاه قربانی سانشدهمی

های قومی گرایانه و روایتو راست نهگرایاتاریخی گرفت، روایت چپ گریانقالب اما انتقام خود را از روایت

ها افرادی با مذاهب ، زبانهای فرودست، ان، روستاییان، گروهکارگران، کشاورزان، زنو اقلیتی را از تاریخ حذف کرد . 

های تلویزیونی که هر چه ای متعین در مجریجمع شد. ایرانیاستاندارد  «ایرانیِ»ر یک دهای گوناگون زیست و روش

ه میراث چشعر و هر آن ،زدند. موسیقیهای خاصِ حرف میدون ظرافتبدون لهجه، بفارسی را  ،از کجا بودند و

 و بخش بزرگی از میراث ملموس به میراث منفی و میراث تاریک تغییر پیدا کرد.  ها تبعید شدملموس به درون خانهنا

ا انون عتیقات را دوباره مصوب کرد اممیرحسین موسوی ق جم تخریب آثار باستانی، دولتگرچه با باالرفتن ح

اق قاچ های قاچاق ویراافزایش حف در مقابلِمیراث را بگیرد.  یلهأنتوانست جلوی تغییر فهم عمومی از مس عمالً

 دهه و نیم به سازمان میراثو که در طول د، سازمانی عریض و طویل به نام سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد ثمیرا

محلی  هک وران زیستش بیش از آناین سازمان دولتی اما در طول دتی و گردشگری تغییر نام داد. ی، صنایع دسگفرهن

خطی حاکمیت اسدارِ روایتِ تکپگیرد به را در برمی «ملت»کلیت  گون باشد کهاثی گونهربرای بازتعریف میراث به می

 بدل شد.  و پیش از تاریخ از تاریخ

*** 

ی تادر روس عاقوای شناسی در تپههیئتی باستان همراهبه عنوان کارشناس ال را داشتم که سالگی، این اقب در بیست و دو

 یک روز وقتی داشتم برای. تپه سکونت داشتیم نزدیکیی در وچکک یدر خانهدر لرستان کاوش کنم.  سراب دوره

گفت م داد. اای را بهدوید و نامه نم ای به سمتی فرز و بامزهرفتم، پسربچهمان میبرداشتن کلنگ نو به محل سکونت

رسیده شگر روستا. پبه خطِ آرای ندروستا نوشته بودبرخی زنان را  نامهآید که جواب را ببرد. منظر پاسخ است و می

 در انتها هم «کنیم و پی چه چیزهایی هستیم؟می "سوراخ"کنم و چرا تپه را ان کار میاین مردچرا با بودند که من 

که اگر چیزی الزم دارم، یا دلم گرفت یا از مصاحبت با مردان هیئت خسته شدم به فالن آدرس در روستا  دنوشته بودن

 تان توضیح دهم. فردا چند زن روستایی آمدند، از ظهردر پاسخ نوشتم که فردا بیایید تا من روی تپه برایعه کنم. جمرا

 یخیرهظرف د هایی که اصطالحاًه بود از آن کوزهبزرگی شناسایی شدظرف سفالین ی من گذشته بود. توی ترانشه

از میانه شکسته بود و من  ظرفگرفته است. ن خاک قرار میوشود و برای نگهداری گندم و غالت درنامیده می غذا

من  «.این آشپزخونه شون بوده؟»ها پرسید کردم با دقت بقایای گیاهی احتمالی را شناسایی کنم. یکی از زنتالش می

. «کردند؟می یزها آشپاون موقع هم زن»رسید پزن تواند به تعبیر امروزی انبار بوده باشد. یح دادم که این بخش میتوض

نه  ،ییروستا زنتر این بود که این زن، این هممال مهمی بود. ؤستر از آن بودم که بتوانم توضیح دقیقی بدهم. ناوج

خواست بداند زیر این الیه چیست و نه از و نه می ،یا نه گنج است ن کوزهآخواست به الگوی بسیاری بداند توی می
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ی خودش از زندگی مهم بود. آیا زنان آن روستای پیش از تاریخی در پرسید، برای او روایتِ هرروزهکار با بیل می

 کرده اند؟ زید هم هر روز آشپزی مینزدیکی همین روستایی که او درش می

استِ مردمی این درخویک گروه انسانی بخواهد بداند تبارِ زیستنش در تاریخ چیست.  یا غریب نیست که یک نفر

ردانه مجز تاریخِ سیاسی  که گذشته از آنِ آنهاست. اما منِ پژوهشگر تاریخ معموالً ،آنهاست یهتجرب ،است که تاریخ

نه از  ،دانمان را، نه از کارگران میبردگ ینه روزمره ،دانمشده را میویان کشتهجدانم. نه شرح حال مادران جنگنمی

 دهندگان اسب. پرورش

*** 

 ،گونیونه، که پذیرش گگریپیماییم. شاید همین است که آزادی روایتدر مسیر توسعه، تاریخ را برعکس میایرانیان ما 

های تامروز از روای ما. اما امروز تابوست شده بودهای پیشینی بیش از امروز پذیرفتهکه قدرت اجتماعی زنان در نسل

این روایت با ساختارهای گویِ حاکمیت از خودش. اصیل است: روایتِ تک هراسیم. برای ما یک روایتْمتعدد می

ای درسی هکشد، در کتابشود، مجله دارد؛ تلویزیون دارد ، فریاد میه و خیابان بنر میچکوشود، در گوناگون عینی می

 ند. ادر مقابل، محکوم به حذف ،های دیگرروایت ها جریان دارد و پول دارد.بچه

*** 

اگیرترین فر تلگرام احتماالًای مانند تلگرام است. های گوناگون، فیلتر شبکهعینی از مقابله با روایت یهیک نمون

فاده از ستتدریج با اسواد هم بههای ایران است. سادگی استفاده سبب شده که حتی افراد کماجتماعی این سال یشبکه

شود، مردمی در آشپزخانه، در دست میبههای خانگی تلگرام دستکهبهای معمولی در شعکسآن خو بگیرند. 

شود و برخی دست میبه. دستورهای غذایی دست، در یک مهمانی، در حال بازدید از یک بنای تاریخیوگذارگشت

رف های گوناگون حیک گروه خانوادگی، افرادی با زباندر نویسند. تدریج جمالتی میاند، بهکه هرگز چیزی ننوشته

، دهندها در تلگرام روایتی نو از خود ارائه میویژه زنبهفهمند. خندند و بیشتر از هم میکنند، میمیزنند، دعوا می

خوانم. می های افراد فامیل راها روایتگاهی ساعت خواهند. من شخصاًنویسند و از هم نظر میهاشان را میروزمره

ها و ند اما در تلگرام از خالل بحثاها و مراسم خانوادگی ساکتدر مهمانی های مردان و زنانی که عمدتاًروایت

 تلگرام، محل بازپخش روایت بری.پی می شانیهابه آنچه در درون هستند به شادی و غم آرامها آرامگذاشتناشتراکبه

تلگرام،  کردنمیل به فیلتر .شودای پخش میروایتی که در عرض ثانیه ـزنان کسانی است مورد خشونت، کارگران و 

ها و بازکردن ساحت برای تنها یک روایتکردن عرصه از امکان حضور و بازنمودِ خردهبسیار شبیه است به خالی

ید محکوم شود به ندارد و با «بیان»روایتی که بر این باور است هر چه غیر از خودش ارزشِ  ،روایت، روایت غالب

 مرگ. 
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است که روایتِ مردمان را در شکل روایتِ مردمِ برگزیده  ازوکاریستلگرام درواقع تکرار همان نوع  کردنفیلتر

 یزنان، دگرباشان، کودکان، کارگران و همه یهاتروایپسندد. و روایتِ ایرانیان را در غالبِ روایتِ ایرانیِ استاندارد می

های روایی دارد، لهجه داند و میل به تصرف ساحتاهمیت میند سخیف و بیامیت بیرونکه از ساخت حاکرا آنها 

رض ف ناشدهو تربیت را موجوداتی نادان امروز دهد و مشتاق است مردماندم تغییر میبهالخط را دمکند، رسممیابداع 

آبروی ایران و »لحظه آنها را کنترل کند تا بهندارند و کسی یا قدرتی باید لحظه شان«پرشکوه»کند که ربطی به تاریخ 

خواهان، زنان و راویانِ بیرون قدرتِ تاریخ شود، توانهای مردمان دیروز حذف میهمچنان که اشتباه .«ایرانی را نبرند

روایت غالب،  ند.اامروز از امکانِ روایتِ روایتِ خویش محروم معمول طور هم مردمانهمان ـشوند صدا میبی

اختار کند، سسازمان ایجاد می قدرتْ شود.چه دارد که ضربه به ملت و شکوهش قلمداد میبلندباالیی از هر آن فهرست

 بُرَد. کند و صدایِ ما مردمان معمولِ جامعه را با دست نهادن بر گلوهامان میاندازد، سانسور میراه می

 های سوئد،ترین موزهیکی از پربازدیدکنندهد. اناین راه، برعکسِ راهکاری است که مردمان دیگر جهان پیموده

 علتای که جز بیست دقیقه بر آب نماند و به شود، کشتیوازاست که در آن کشتی وازا نمایش داده می یهموز

هایی دارند که چرایی رویدادهای تلخ شان، موزهدر تمام شهرهای ها تقریباًآلمانیاشتباهات فاحش مهندسی غرق شد. 

پس از انقالب را مشاهده کرد،  یهها خشونت سبعانتوان در موزهدهد. در فرانسه میی دوم را توضیح میجنگ جهان

ند که بخش بزرگی از اها معترفگویند و آمریکاییپژوهشگران هندی بسیاری امروز از خشونت سنتِ هندی می

نه روایت وازا ملت سوئد را به ه است. نابودکردنِ جوامع بومی در فرایند استعمار تخریب شد علتزیست به محیط

آنان با بررسی، فهم و شناخت آنچه روی داده در  ،. برعکسرا هااندازد نه تاریخِ استعمار، همگرایی آمریکاییخطر می

دولت شکل -اند ملتهایی که توانستهسرزمینبه ساختار قدرت هشدار دهند.  ماًیکنند دادیالکتیکی تاریخی تالش می

هنر، . گری را در دست ندارندحق انحصاری روایت لزوماًشان این موهبت برخوردارند که دولت و ملتدهند از 

در  قاًشناسی برای مردم هم دقیهایی مانند باستانشاخهشوند. که نیازمند مجوز باشند راوی میآنفولکلور و داستان بی

کننده یلهایِ گوناگونِ تکمآنها روایتن روایت تاریخ. شدو انحصاریروند: جلوگیری از فاشیستی یش میپهمین راستا 

گیری و موجوداتی هر دم در حال گناه نفس بر آنها مستولی نیست و مردم فاقد قدرت تصمیمدارند، ضعف اعتمادبه

ی هاتروایکند کمتر به دامِ تکشان مخافظت نمیهایی که ساختارهای اداری دولت از میراثسرزمینشوند. تصور نمی

تواند به سوزاندن آدمیان در روایت میها آموخته است که تکشوم جنگ جهانی دوم به آن یهافتند. حادثتاریخی می

 . سازیبه دیگری، کوره منتهی شود

غم ربهاند. میراث آنان این است که این سرزمین پذیرفتهبرعکسِ ما، مادران و پدران ما روایات گوناگون را می

 های متعدد باه درگیریاناگهکم تا اواخر قاجار که بدستها، ها و حملهمی و زبانی و مذهبی و جنگتنوع فراگیر قو

یافته علیه یک قومیت یا مذهب در و خشونت سازمان کشی شددچارِ نسلتر کلیمیان و کشتار بابیان روی داد، کم

جا در تمام دوران تاریخی تکرار شده، این یباًتقر )در ایران کشتار اپوزیسیون گزارش شده است ندرتبه تاریخ آن

ما  نِوالدی . والدین ما و والدینِها در این سرزمین است(های سیاسی نیست بلکه پذیرش اقوام و تنوعمنظور رقابت
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 و همگراییهای زبانی، با اشعار کنایی، با طنز خشم خود را از دیگری کاهش دهند. اند که با ظرافتاین هنر را داشته

اری توانست راهک، میراثی که میترین میراثِ ملموس و ناملموس مایِ ایرانی استمحافظت از روایات گوناگون بزرگ

همان میراثی که در دو سه نسل به راحتی با نوشتن یادگاری  -همه خشم در جهان ارائه دهد جدی برای کاهش این

گاندیستی های متعدد و با ترویج پروپاشونت در مقابل روایتکهنسالش، با سانسور، با حذف دگراندیشی و با خ یهبر تن

 اش کشاندیم...نابودی یهیک روایت در مقابل روایات به ورط

 


