
توسعه هویت ملی با خاطره جمعی و نوستالژیای دیجیتال در استقرار حکمرانی فضای مجازی 

 در گام دوم انقالب اسالمی ایران در دانشگاه آرمانی

 

 2 ، محمدرضا وصفی*1 یونسیان یونس

 yoonesian.yoones@ut.ac.irتهران )نویسنده مسئول(.  شناسی دانشگاه دانش و اطالعات علم رشته دکتری دانشجوی -1

 mvasfi@ut.ac.irتهران.  دانشگاه شناسی دانشکده مدیریت دانش و اطالعات علم گروه استادیار -2

  مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( .جریان های مردمی به عنوان معیار و دارای نقش محوری در حکمرانی می باشند، در نظام امام و امت

 چکیده  

ت در گام دوم انقالب بعد از تجربیات گران بها و موفقی .شد انجام تحلیلی رویکردی با و ایکتابخانه روش چندرشته ایبه مطالعه این

های گام اول نیازمند تحول اساسی در ساختارهای دیوان ساالری ناکارآمد به جامانده از دوران گذشته هستیم. ساختارهایی که مانع 

کارات و حرکت های خودجوش مردمی هستند و مسیر را برای اتفاقات بزرگ و حیاتی بسته اند. جدی بر سر راه بسیاری از ابت

نقش گذشته و نوستالژیای جمعی  .رسیدن به این تحول، مستلزم مردمی سازی حکمرانی و نقش آفرینی پیوسته و دائمی مردم است

 ایرانیان ام عملی و فکری د در نظر گرفته شود. خطوطدر شکل گیری هویت و شخصیت ایرانیان به عنوان یک پارامتر کلیدی بای

 آثار و بناها خدمات، ها، اندیشه. است شده نابودی و گسست دچار تاریخی مختلف مقاطع در و نبوده دار و ادامه مستمر هرگز

. یرندگ می قرار فراموشی و تناقض، انکار مورد کلی به جدید افراد و فکری های نظام ظهور با گذشته مردمان و قبلی های سلسله

 دور الح ها در دهه حتی و قبلی های نسل بصری عناصر و شناسی نشانه دارد، قبلی نسل از اشتراکاتی و ها نشانه جدید چه نسل

 نشانه و عناصر به محض سرسپردگی یا شاعرانه بیان دلیل، بی ستایش از سرشار گذشته به پرداختن شیوه .هستند شدن غریبه و شدن

 و بعد هب شصت دهه تنها دیگری و داند می انقالب از قبل به مربوط را خاطره و نوستالژی صرفا یکی است، زمانه یا دوره یک های

 برای ای وسیله مردم خاطرات از هایی برنامه چنین ساختن با ها آدم و ها برنامه. داند می ارزش واجد را محتوایش و ها سریال

 گذشته و تاریخ. است شده قربانی که است آینده و گذشته خاطره، تنها وسط این و کنند می استفاده کردن جمع طرفدار و نمایش

 غم و عقب به بازگشت حسرت، گذشته، مفهوم با را خودش همیشه نوستالژی .باشد می بایگانی و آرشیو به شدن تبدیل حال در

 ذشتهگ از که هایی است، نوستالژی آینده سوی به رو و "فرابشری" که دارد وجود نوستالژی در نیرویی اما دهد، می نشان غربت

 .سازند می آینده به حرکت برای چراغی

 خاطره جمعی، حکمرانی مجازی، گام دوم انقالب، حلقه های میانی، نوستالژیاکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

واژه نوستالژی، به آنگونه که در زبان انگلیسی، آلمانی یا بسیاری زبانهای دیگر که ریشه التین دارند، نظیر اسپانیایی، استفاده 

 ,De Nostalgiaشود، توسط طبیب سوییسی، یوهانس هوفر جعل شد که نخستین بار از آن در تز دکترای خود با عنوان می

Heimwehe oder Heimsehnsucht (1678)  )ترجمه به فارسی: نوستالژی، رنج دوری از خانه یا سوز هجران از خانه(



داللت  "سوگ"یا  "رنج"که به  algosاست و واژه  "بازگشت )به میهن("یونانی که به معنای  nostosاستفاده کرد. این واژه از 

، 2001توان با بویم )(. می240، ص. 1981؛ کورومیناس، 398، ص. 1973؛ هارت، 7، ص. 1978دارد مشتق شده است )فانکوخه، 

 mal de)رنج دوری از خانه( و عبارت اسپانیایی  Heimweh( موافق بود که این واژه بعدا جایگزین دو واژه آلمانی 12ص. 

Corazon  رات یتغی "به همبافتها )کانتسکتها( و گفتمانهای اجتماعی جدید" "مهاجرتش"شد، اما در عین حال این واژه در نتیجه

اشت. شناختی داللت دای را به لحاظ داللتهای معنایی ضمنی از سر گذرانده است. در گذشته، نوستالژی بر یک پدیده آسیبعمده

اشتهایی، جنون خوابی، بیای نظیر بیشان عالیم بیماریسربازان و دانشجویان سوییسی که دور از محیطهای معمول زندگی

ه، شدند. )فانکوخدادند عموما مبتال به عارضه نوستالژی تلقی میطردشدگی از خود نشان میمالیخولیایی یا احساس حقارت و 

1978 ،124 f ،1، 1979؛ دیویس f .)"هایی در مبتالیان از طریق مناظر، اصوات، بوها، و مزه"که این عالیم بیماری  "شدتصور می

د که این افراد به یاد خانه و دیار و محیطهایی بیفتند که که عیلرغم هایی که ممکن بود باعث شویعنی از طریق تداعی –شد آغاز می

که تا آن زمان همچنان  –(. در نیمه دوم قرن هجده، این پدیده 258، ص. 2002)هیرش و اسپیتزر،  "میلشان از آنها جدا شده بودند.

( ، ج. جی. زیمرمن 12، ص. 1980گفته فیشر ) نخستین تغییرات را از سر گذراند. پیش از آن، و به -بخشی از گفتمان پزشکی بود

درمانگران ( بر اینکه یک پیوند نمادین مشخص با واقعیت تا چه اندازه می تواند مهم باشد تاکید کرده بود. زمانی که روان1764طبیب )

ناپذیرِ( وحیِ )به واقع تسکیناز یک بیماری قابل درمان به یک عارضه روانی یا ر "به پدیده نوستالژی عالقه مند شدند، این پدیده 

این افول نوستالژی از جایگاه یک عارضه "( 14، ص. 2011(. به زعم اشپرنگلر )194، ص. 2000)هاچون،  "غیرقابل درمان بدل شد

. فیشر "های ذهنی بوجود آمدمندی روزافزونی به عارضهطبی را می توان با این نیز توضیح داد که در اواخر قرن هجدهم عالقه

داند که نهایتا وساطت نمادین حسرت نوستالژیک را محور تعریف آن قرار داد. حال دیگر ( روسو را کسی می12، ص. 1980)

نوستالژی فقط بر حسرت برای یک مکان داللت نمی کرد بلکه همچنین تعلق خاطری بود به شکلی از زندگی که با آن مکان در 

نشده{ نواحی روستایی در دورانهای }رسوم ساده و تباه "einfachen und unverdorbenen Sitten"پیوند است، مثال 

کند که ( این موضوع را برجسته می1987( با ارجاع به کسی )16، ص. 2011(. اشپرنگلر )6، ص. 1991هاوس، شدن )بروکصنعتی

( به این منجر شد که 16، ص. 2011ر، )اشپرنگل "شدن خانوادهدهند }...{ }نظیر{ خصوصیسایر تغییراتی که ذیل مدرنیته رخ می"

، 1828. حول و حوش سال "مسئولیت از اجتماع محلی به خانواده به عنوان منبع احساس تعلق خاطر، جابجا شد"بیش از پیش 

 دهنده این است که تا چه اندازه استفاده از واژهالمعارف جامع( آلمانی بازتاب)دایره Allgemeine Enzyklopadiaتوصیفی در 

ه است، واقع در زمان بسط و گسترش یافت "مکانهایی"نوستالژی از پیوند سفت و سختی که با مکانهای جغرافیایی داشت به سمت 

(. پس از آن طولی نکشید که نوستالژی 13، ص. 1980مکانهایی نظیر گذشته شخصی فرد در شکل کودکی یا نوجوانی وی )فیشر، 

در کاربست کنونی زبان، اینکه شخص رفتاری نوستالژیک در قبال یک ابژه " زشکی خارج شد.های پهای بیماریبندیاز شمول طبقه

 گیرند، به آن ربط دهد؛ و دیگر به اینصمیمانه را، که از گذشته خوراک می-اینامهداشته باشد به این معنا است که عواطفی زندگی

رقرار نگاه دارد، چرا که بافتار تاریخی ابژه به صورت همزمان ادراک به معنا است که تحقق رضایت نوستالژیک را بر ترازی نمادین ب

به عوض آنکه از تالش ناکامش ناامید شود، از آن لذت "دهد که شخص مبتالء به وستالژی گردد. از سوی دیگر، اجازه مینمی



را می توان به مثابه یک "ی امروز ، تاکیدها از من است(، نوستالژ4، ص. 2005برای کوک ) (7(. )16، ص. 1980. )فیشر، "ببرد

 ."اش معلوم است تعریف کردناپذیریکه بازگشت "چیزی"وضعیت دلتنگی برای 

 گفتمان ها در باب نوستالژی -مرور ادبیات

ست. با شناختی بوده ادهد، نوستالژی دیرزمانی بخشی از گفتمان پزشکی و روانچنانکه تعریف و کاربست این واژه نشان می

ها به آن فزونی یافت. اگر قضاوتمان بر اساس تعداد موارد ، عالقه مندی سایر رشته1970در دهه  "موج نوستالژی"ح به اصطال

ها و نگی، تکانهای و فرهتوان گفت که گفتمان نظری در باب نوستالژی به مثابه یک پدیده رسانهمنتشره درباره نوستالژی باشد می

دهه کسب کرد. در بخشهای پیش رو مروری خواهیم داشت بر این آثار. به این خاطر که های عمده خود را در همین انگیزه

میزانی از "( 33، ص. 2011ها و عالیق متفاوتی دارند و از آنجا که به قول اشپنگلز )اند پیشینهنویسندگانی که به نوستالژی پرداخته

ریه ایم، از نظگستره نسبتا وسیعی از رویکردها را مدنظر قرار داده، در اینجا "ها مختلف وجود داردبارورسازی متقابل میان رشته

شناسی، مطالعات فیلم و تلویزیون گرفته تا مطالعات رسانه و مطالعات فرهنگی. در اغلب موارد انتقادی، انسانشناسی، تاریخ، جامعه

و به  –باطشان با یکدیگر صرفا بخشی است چرا که ارت –ای میان نویسندگان مختلف صحبت کرد توان نمی توان از مباحثهنمی

تمان شوند. البته بخشهایی از گفای پدیدار میهمین خاطر این بند به خطوط استداللی مشابهی می پردازد که در گذر از مرزهای رشته

 عی فراهم کند. تواند معرفی جامنامه کنار گذاشته خواهد شد اما فقط چنین نگاه وسیعی به موضوع میدر طول کار این پایان

 نوستالژی و هویت

دیویس نخستین نویسنده در خارج از حوزه روانشناسی نبود که نوستالژی را در همبافت )کانتکست( هویت مورد کنکاش قرار 

ن ی(، متاله و فیلسوف، نوستالژی را به فرایندهای تکو1966، رالف هارپر )1960کند که در دهه ( اشاره می19، ص. 2003داد. کرمکا )

در ترکیب مالیخولیا، نوستالژی، و  "( از این صحبت می کند که پیش از این نیز کانت 13، ص. 2001دهد. بویم )هویت نسبت می

دگی و مند زنهای مسالهسازی گذشته حساسیت فرد را به دوراهیدید که به عوض عینیخودآگاه، یک حس یکتای زیباشناسانه می

فظه ببینیم تر مطالعات حااز این که بگذریم، پیوند میان نوستالژی و هویت را باید در همبافت گسترده. "کردآزادی اخالقی تشدید می

( که در آن و طی سالهای اخیر، روابط بینابین حافظه و ساخته شدن هر دو هویت 1986؛ لونتال، 2006)مثال نگاه کنید به اسمن 

(. با این وجود، دیویس 6، ص. 2003است )همچنین نگاه کنید کرمکا،  فردی و ملی، فراوان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته

ترین پژوهشگران ذیل گفتمان نوستالژی است. وی همچنین نماینده آن نویسندگانی است که گرینگه شدهمطمئنا یکی از پراستناد

عنی آنهایی که تاکید را ( جای داده است، یmood agents) "نمایندگان نگرش حس و حالی"( آنها را ذیل برچسب 2002)

)گرینگه،  "یابد( تعین میloss( و خسران )longingاحساسی که توسط مفهومی از دلتنگی )"گذارند بر نوستالژی به مثابه می

(، 31، ص. 1979(.  به زعم دیویس )24، ص. 2003به راه می افتد )گرینگه،  "در همبافت ترسهای کنونی"( و 11، ص. 2002

ها، در همبافت ترس"گیریم، و مهمتر از همه ز مکانیزمهایی است که ما برای )باز(ساختن هویتهامان به خدمت مینوستالژی یکی ا

(. دیویس به عنوان مثال به مراحل انتقالی در چرخه عمر 420، ص. 1977)دیویس،  "اطمینانهای کنونیها، اضطرابها یا عدمنارضایتی

اینطور  کند. این نویسنده در ارتباط با الیه فردیبلوغ، یا شیفتهای عامی که تاریخ عرضه می اشاره می کند، نظیر تغییر از کودکی به



اع ای که نسبت به هویتشان دارند دفکند تا هوشیاریکند، به آدمها کمک میگیرد که از انجا که توستالژی تداوم ایجاد میفرض می

د و خطر، یک حس قدردانی را در قبال خویشتن پیشینشان پرورش دهند های تهدیکرده و آن را حفظ و مراقبت کنند و در مرحله

اشد. بمقایسه میای از کارهای دیویس است از از لحاظی با آن قابلنشانه( به نوعی پیش2001(. آثار بویم )35، صص. 1979)دیویس، 

تالژی اختصاص داده است )همچنین نگاه نگاری را به موضوع نوسای است که کل یک تکوی یکی از معدود نویسندگان آمریکایی

(. بویم نوستالژی را در همبافت فرایندهای انتقال پس از جنگ جهانی دوم مورد کنکاش قرار می دهد، 100، ص. 2004کنید به لگ، 

 16، ص. 2001داند. به زعم بویل )میان هویتهای فردی و جمهی می با تکیه بر جوامع پساکمونیستی. او نوستالژی را میانجیگری

. در نگاه "ها و ملتها است، میان خاطره شخصی و جمعیدرباره رابطه میان سرگذشت فرد و سرگذشت گروه"پیشگفتار(، نوستالژی 

در دوران  مکانیسم دفاعی"یک  –( که قابل قیاس با دیویس است نوستالژی سیمپتومی است از یک عصر جهانی کنونی 2001بویم )

پیشگفتار(. او نیز همچون دیویس بیش  14، ص. 2001)بویم،  "ی و آشوبها و زیر و رو شدنهای تاریخییافته زندگریتمهای شتاب

پیش می نهد  ای که ویبندیکند. دستههای نوستالژیک تاکید کند بر شخص یا جماعت نوستالژیک تاکید میاز آنکه بر تحلیل ابژه

( 2001( تاکید دارد. بویم )memoryشتر بر وابستگی انواع متفاوت خاطره )بندی دیویس قابل مقایسه است هرچند که بینیز با دسته

(. reflective)بازتابی( ) "تاملی"( و نوستالژی restorative) "گراعاده"شود، نوستالژی میان دو دسته نوستالژی تمایز قائل می

 "ستوسنو"بر  "شود تا خاطره فردی، ط میمربو "ملی"گر، که خصیصه جنبشهای ملی است و بیشتر به خاطره نوستالژی اعاده

پیشگفتار(. این نوعی از  18، ص. 2001)بویم،  "رفته است)خانه( تاکید می کند و قصدش یک بازسازی فراتاریخی خانه از دست

تار(. پیشگف 18، ص. 2001دهد )بویم، را در گذشته جای می "حقیقت مطلق"نوستالژی است که بر خودش تامل )بازتاب( ندارد و 

( را به تاخیر homecomingبالد و بازگشت به خانه ))رنج و سوگ(، در خود دلتنگی، می "آلگیا"در "نوستالژی تاملی )بازتابی( 

های دلتنگی و تعلق (. }...{ در دوپهلوییdesperately(، نومیدانه مشتاق )ironicallyنمایانه )آرزومندانه، وارون –می اندازد 

، ص. 2001پیشگفتار(. این نوع نوستالژی، به گفته بویم ) 18، ص. 2001)بویم،  "از تناقضهای مدرنیته ابایی نداردگزیند و سکنی می

بویمف است ) "بیشتر درباره خاطره فردی و فرهنگی"(، حقیقت مطلق را دچار تردید می کند و قصد بازسازی گذشته را ندارد؛ 49

( نیز نوستالژی را به موضوعات مربوط 1973سوف و پژوهشگر مطالعات دینی، هارت )(. در کنار بویم و دیویس، فیل49، ص. 2001

( life-projectپروژه )-دهد. در کار وی با ارجاع به مفهوم عمردهد، و این کار را عمدتا در تراز فردی انجام میبه هویت ربط می

مصداقی از "نوستالژی به مثابه  –( 1966انی، شلر )از جامعه شناسی و فیلسوف آلم – "من"( constitutionو به بحث تقویم )

ای که می تواند ما را به تجربه –( 405، ص. 1973آید )هارت، ( به فهم در میgathering) "گردهمایی"یکی از این لحاظت یکه 

 یابد.خودمان مطمئن سازد. این رویکرد به مطالعه نوستالژی بیش از همه، در آثار مارسل پروست مثال خود را می

 ( یا شیفت پارادایمیhistoricityنوستالژی: مرگ تاریخمندی )

مدرن است. چیس و شاو گیرد طیف نظریات پستهای عمده ای که نوستالژی در آن مورد بحث قرار مییکی دیگر از حوزه

. "دانندمی نوستالژی-النبرخی منتقدین کل تجبه پست درنیته را نوعی ک"( بر این موضوع انگشت گذاشته اند که 15، ص. 1989)

شود. در مرور حاظر امکان اینکه نگاه جامعی به این بحث داشته باشیم ( به کلی طرد می28، ص. 1994به قول لیپزیتس ) "تاریخ"

نیست. با لین حال ذیل این حوزه گفتمانی شاید بتوان دو موضوع را به عنوان مواضع پارادایمی تشخیص داد: یعین از یک سو موضع 



نتقد فرهنگی مارکسیست، فردریک جیمسون، و از سوی دیگر موضع پژوهشگر علم ادبیات، لیندا هاچن. بر مبنای آثار این دو، م

هایی داشت. نیز اشاره "نوستالژی به مثابه مرگ تاریخمندی یا شیفت پارادایمی"توان به استداللهای مشابه دیگر در همبافت می

(، 2011؛ فلوگا، 59، ص. 2010اند )وینتر، کننده بر نظریه وی داشتهاهیمش تاثیری تعیینجیمسون نیز همچون بودریار که مف

 "گراییتاریخی"مدرنیسم غالب است نه تاریخمندی بلکه داند. آنچه بر پست( میa-historicalتاریخی )-مدرنیسم را ناپست

(historicism ،است )"( اسقاط کردنcannibalizationرندوم تمامی سب )(. در پست 18، ص. 1991)جیمسون،  "کهای گذشته

بینند. از آنجا که نوستالژی، به زعم ( نمیaffevtlessتاثر )عمق و بیبی "بودگیگذشته"مدرنیسم گذشته ارائه شده را چیزی جز 

جایگزینی است "(، 22، ص. 2003این نویسنده هیچ ربطی نه به گذشته دارد و نه به زمان حال، بلکه به قول رادستون و هاجکین )

، ص. 1998)جیمسون،  "های فرهنگی ما درخصوص گذشتهها و کلیشهایده"ای برای نماینده – "برای یک آگاهی حقیقتاً تاریخی

د از ای برای این تز خود فراهم کنشود. جیمسون برای آنکه پشتوانهپارادایمی توصیف می-نوستالژی به عنوان چیزی شبه –( 10

یرد. فیلم گبهره می -های اصلی وی استکه این آخری یکی از ابژه –عماری، ادبیات، هنر ویدئویی، تلویزیون یا فیلم مثالهایی از م

( بیش از همه به نحوی تمام و کمال 1991شود )جیمسون، هم نامیده می "پاستیچ"یا  "دکو-نوستالژی"که  "معمولی"نوستالژی 

به معنای بد یک اشتهای "گرایی ( از تاریخیexpositionدهد، یعنی نمایشی )تصویری از این شرایط پست مدرن به دست می

( با 20، ص. 1991(. این فیلمها به قول جیمسون )286، ص. 1991)جیمسون،  "تبعیض برای سبکهای مردهجاحاضر و بیهمه

، نوستالژی را به "( نوستالژیmodeشیوه ) ریزی کردن تماشاگر دربرنامه"به منظور  "های زیباشناختیمخزنی از نشانه"استفاده از 

( و fashion plateگذشته همچون یک نقاشی مد )" –کنند ( عرضه میstylisticگرایانه )ای تماماً سطحی و متناظراً سبکشیوه

 (. 118، ص. 1991)جیمسون،  "تصویر پر زرق و برق

 های دانش اجتماعی ها و شکلرسانه

که  کنند. برای فهم این موضوعای، فرایندهای روانشناختی اجتماعی نیز تغییر میارتباطات رسانههمزمان با تغییر شکلهای 

یابند، ضروری است که تحول تاریخی ارتباطات اجتماعی مدنظر قرار گیرد )اولیک و فرایافتها )برداشتها( گذشته چگونه انتقال می

در کتابهای دینی و انجیلها در قرون هفده و نوزده، بازنماینده یک شکل  مطالب و تصاویر منتشره (.2015؛ واگونر، 1998رابینز، 

پردازی کرده ( این دانش را به مثابه یک بازنمایی جمعی مفهوم1912/1995شده هستند. امیل دورکیم )سنتی دانش اجتماعی بصری

سل ی آنکه به پرسش کشیده شود از نسلی به ندهد و بدون تغییرات قابل مالحظه یا باست که به یک ماهیت ایستای دانش ارجاع می

ها از یک تصویر واحد در یک کتاب توانستند دههشدند و ناشرین مییابد. کتابها در گذر زمان دست به دست میبعد انتقال می

 بود و فنون های ارتباطات اجتماعی به سرعت در حال متنوع شدندر نیمه نخست قرن بیستم، شیوه (.2003استفاده کنند )پراال، 

هاف نخست رادیو و سپس تلویزیون، ها و کتابها را ارزانتر و آسانتر ساخته بود. به زودی سایر رسانهجدید چاپ، انتشار روزنامه

دند. سرژ شنظرها را معرفی کردند که پیش از آن عمدتا با متنها، کلمات و تصاویر بصری ارائه میگستره متنوعی از عقاید و نقظه

(، مفهوم دانش اجتماعی دورکیم را مورد بازنگری قرار داده و آن را 1961) "روانکاوی"ی، در مطالعه مهم خود با عنوان موسکوویچ

کوویچی کرد، بازنمایی اجتماعی موسبه مثابه شکلی از بازنمایی اجتماعی ارائه کرد. برخالف دانش ایستایی که دورکیم توصیف می

نُمای آن توع، تغییر دائمی و مباحثه است. )برای مطالعه بیشتر درخصوص جاع دارد که خصلتبه نوع جدیدی از دانش اجتماعی ار



(. از نیمه دوم قرن بیستم، نقش تصاویر بصری در 1998؛ موسکوویچی و مارکووا، 1981رابطه مفاهیم، نگاه کنید به موسکوویچی، 

مشاهده شد، یعنی زمانی که یک رسانه اجتماعی  60در دهه  ارتباطات اجتماعی رشد اساسی داشته است. نخستین تاثیر جهانی آن

شیمن داد به اتاقهای نجدید، یعنی تلویزیون، تصاویری از رویدادهای جنگ ویتنام را که در یک ناحیه جغرافیایی بسیار دور رخ می

. )هاریمن و لوکایتس، های بصری نقشی مهم در شکل دادن به باور عامه درخصوص جنگ داشتسراسر جهان غرب آورد. رسانه

ناپذیر (. در زمانه حاضر، در عصر اینترنت، شکلهای متفاوت تصاویر بصری در ارتباطات به بخشی جدایی2004؛ هلمرز و هیل، 2003

 لتوجه ما، قانع کردنمان و به عماند و هر روز شاهد تالشهایی هستیم که برای استفاده از آنها برای جلباز زندگی روزمره بدل شده

 های جمعیاند، چه در دورانهای بازنماییگیرد. تصاویر بصری، حاملین مهم دانش اجتماعی بودهواداشتن و تکان دادنمان انجام می

های سقفی و نقاشی Biblia Pauperum( iconographicهای اجتماعی. پیغامهای آیکونوگرافیک )و چه در دورانهای بازنمایی

(. به همین سان، 2015اند )آرودا، در خاطراتی ریشه دارند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده در کلیساهای قرون وسطی عمیقا

( تصاویر repertoireناپذیر از مجموعه )آیکونهای بصری عصر مدرن، نظیر آیکونهایی که از جنگ ویتنام هستند، به بخشی جدایی

(، از اخالف دورکیم و از اسالف 1950/1980(. موریس هالباخ )2003شده بینانسلی هستند )هریمن و لوکایتس، گذاشتهبه اشتراک

ی گذشته مشترک را به عنوان خاطره جمعی مفهوم پردازی کرده است. خاطره دواندهریشه-موسکوویچی، این دانش اجتماعی عمیقا

رد و ماهیت آن نسبتا ثابت است. در توان از نسلی به نسل دیگر منتقل کجمعی به نوعی از دانش اجتماعی ارجاع دارد که آن را می

دهنده نیازهای کنونی گروهی که آن را سهیم هستند عین حال، خاطره جمعی یک سویه پویا )دینامیک( هم دارد چون بازتاب

یم و های جمعی ایستا دورکاش، در میانه بازنمایی(. نظریه هالباخ، با ماهیت دوگانه1980وآرزوهای آنها برای آینده است )هالباخ 

های اجتماعی پویای موسکوویچی جای گرفته است. همه این مفاهیم در سنت نظریه اجتماعی فرانسوی جای دارند )الزلو، بازنمایی

2008.) 

 خاطره جمعی

La Memoire collective (1950/1980 )شناس، مفهوم خاطرخ جمعی را در کتابش، موریس هالباخ، فیلسوف و جامعه

دانند. با این حال معاصرین هالباخ، های وی میاستگاه پژوهش درباب خاطره جمعی یا اجتماعی را نوشتهمعرفی کرد و معموال خ

(. واگونر 1998کنند )اولیک و رابینز، هافمانستال، مارک بلوخ، و فردریک بارتلت، نیز از واژه مشابهی استفاده می نظیر هوگو فون

تسکی به عنوان همتایان هالباخ در نظریه پردازی درباب خاطره به مثابه یک فرایند ( به مطالعات فردریک بارتلت و لف ویگو2015)

شوند به زعم هالباخ، خاطره جمعی وجودی سوای خاطره فردی دارد. خاطراتی که به گذشته مربوط می اجتماعی اشاره می کند.

یک ملت، خاطرات مشترک خودش را دارد. به  اند. هر گروهی، چه یک خانواده باشد و چهقویا به عضویت گروهی پیوند خورده

ها در آن خلق شده، حضورشان ( بر نقش جامعه به مثابه همبافتی )کانتکستی( است که خاطره1925/1992طور کلی تاکید هالباخ )

روه را ترک گ تواندها وابسته به اعضاء منفرد گروه نیستند: یک عضو مییابند. این خاطرهتشخیص داده شده، و جایگاه موضعی می

( یک گذشته مشترک توسط conceptionsفرایافتهای ) ماند.کند اما روایت گذشته مشترک همچنان در اذهان سایر اعضاء باقی می

ها، داستانهایی از کودکی اعضاء و درباره (. در خانواده1989یابد )کونرتون، شکلهای متفاوتی از یادآوری و یادبود جمعی انتقال می

( ما را به یادآوری گذشته memorabiliaها )های گذشته وجود دارد. عکسهای خانوادگی و سایر یادآورها و یادگاریزندگی نسل



ها اشاره کرد؛ در توان به اسطورههای کشورشان دارند. بیش از همه میخوانند. ملتها هم روایتهای خودشان را از خاستگاهفرا می

د. اما گیرها و سنتهای مشترک مردم این کشور را تا زمانهای دیرین و ازیادرفته پی میرد ریشهواال، مورد فنالند، حماسه ملی کاله

دهند و در تواند محتوای خاطره جمعی باشد. در مدرسه، به کودکان درباره گذشته ملتشان آموزش میگذشته اخیرتر نیز می

های تاریخی مشترکش را به یاد بیاورد. )کونرتون، آید تا ریشهی، ملت گرد هم م"روز استقالل آمریکا"های عمومی نظیر گرامیداشت

کنند. ناپذیر است، خاطرات آن و تفسیرهای آن تغییر می( هرچند گذشته، آنگونه که در اسناد تاریخی ارائه شده است، تغییر1989

ه به بافتار یادآوری هستند. زندگی در ( در فهم این موضوع است که خاطرات جمعی وابست1992؛ 1980پردازی هالباخ )هسته نظریه

زمان حال، و نیز انتظاراتی که برای آینده وجود دارد، همواره در معرض تغییر است. برای کنار آمدن با این وضعیت، گروه می تواند 

 معی هموارهاز گذشته جویای اطمینان خاطر برای تصمیمات یا جویای شفاء برای وضعیتهای دشوار شود؛ از این رو، یادآوری ج

(. به عبارت 1992، 1980توانند پاسخگوی نیازهای حال و آینده، هردو، باشند )هالباخ، آورد که میگزینشی از روایتها را با خود می

شان برای زمان حال، مستمرا در سطوح متفاوت محیط اجتماعی و اهمیت و معناداری -محتویات خاطرات –دیگر، فرایافتهای گذشته 

دهنده وضعیت آورد بازتاباش را به یاد می(. اینکه یک گروه چگونه گذشته2006گیرد )پنبیکر، پائز و دوشامپ، قرار می مورد بررسی

 (.2005ارزشها و هنجارهای کنونی آن گروه است )لین و هیلتون،  -مثالً –کنونی آن است، و این وسیله ارزشمندی برای شناساییِ 

شود که آنچه را که نُمای آن یادآوری گزینشی و فراموشی گزینشی است، برای این استفاده میاز خاطره جمعی، که خصلت

ذشته به شان در یک گیک گروه مایل است بشنود و ببیند به آن بگویند. اعضاء گروه عمدتا بر سر این موضوع که روایتهای فردی

و با توجه به این موضوع، محتمل است که خاطره جمعی کارکردی مهم در تقویت حس  اند با هم توافق دارند،هم گره خورده

( این جستجو برای انسجام را تحت عنوان 1979انسجام گروهی در زمان حال ایفاء کند. در روانشناسی اجتماعی، تاجفل و ترنر )

ی یک پدیده پویا است که شامل یک تعقیب و اند. به زعم این دو پژوهشگر، هویت اجتماعپردازی کردههویت اجتماعی مفهوم

د، مستلزم بودگی، به نوبه خوبودگی است. باهمگذاشتن بر عضویت گروهی و یک حس مثبت از باهمپیگیری دائمی به منظور صحه

دیگر جتماعی،  یکهایی اای از دانش روزمره همساز، یا به عبارت دیگر بازنماییآن است که اعضاء گروه با سهیم شدن در میزان بسنده

(. به همین دلیل است که در روانشناسی اجتماعی، خاطره جمعی به لحاظ مفهومی در تقاطع هویت 2007را فهم کنند )هووارث، 

( بحث خود را اینگونه خالصه 2015(. پائز و همکاران )2010های اجتماعی جای گرفته است )لیکاتا و کالین، اجتماعی و بازنمایی

ی اینکه یک موضوع تاریخی به موضوع یک یادبود جمعی بدل شود، الزم است که برخی معیارها در خصوص آن کنند که برامی

برآورده گردند: آن موضوع باید با  هویت اجتماعی مناسبتی داشته باشد، به این ترتیب که در پیوند با تغییر اجتماعی باشد یا 

اشد و یادبود آن در خدمت نیازهای کنونی گروه باشد. به عبارت دیگر، خاطره دربرگیرنده تهدیدی باشد، موضوع بار عاطفی داشته ب

جمعی به کرداری ارجاع دارد که در آن از فرایافتهای اجتماعی درباره یک گذشته مشترک برای بنا نهادن و حظ باهم بودگی و هویت 

خصیصه مهم خاطره جمعی این است که خاطره جمعی،  گیردو دیگر اینکه،گروهی در زمان حال و برای آینده مورد استفاده قرار می

توان (. تداوم را می1998کند )آهونن، حس تداوم گروه در گذر زمان، یا به عبارت دیگر، یک هویت گروهی تاریخی را خلق می

(.این 1997، یکتوجیه وجودی گروه دانست و چیزی نیست که محدود به گذشته باشد بلکه رو به آینده نیز دارد )پنبیکر و باناس

 ( است: خاطره جمعی، راه یک گروه به سوی آینده را هموار می کند.  1980دومین خصیصه اساسی نظریه هالباخ )



 نوستالژی و گفتمان ایدئولوژی و مسلط

بیان شوید، بیان تصویری و ای، یعنی اینکه شما به محض اینکه وارد قلمرو بیان میحضور وابسته به فقدان یعنی حضور نشانه

ای که وابسته به فقدان است، فقدان معنا؛ چون عکاسانه، بیان قصه، بیان روایتی و غیره، در حقیقت حضوری دارید، حضور نشانه

نشانه خودِ خودِ چیز نیست بلکه داللت بر هر چیزی است، پس نوستالژی برای آنکه بیان شدنی باشد باید متنیت بیابد، عکس و 

گوییم نوستالژی، با متون آن سروکار داریم، اگر یجه باید متنیت پیدا کند، گریزی از نشانگی ندارد، وقتی میسینما شود و غیره، در نت

پذیر شود و سپس نوستالژیک فهمیده شود و به محض اینکه متن شد دچار آن متن نشود چیزی نیست، باید متن شود تا خوانش

هاست، پس نوستالژی تنیت است، نوعی سازمان دادن میل در قالب نشانهنوستالژی نوعی از بیان و م شکاف و گسست خواهد شد.

 رفته داللت دارد.خواهد وانمود کند که به حقیقتی ازدستی متنی است نه یک حقیقت از پیش موجود؛ اما میهمیشه یک برساخته

خود همیشه محصول تکرار است(، بلکه اصطالح خودِ گذشته نیست )این های نوستالژیک و بهسؤال ما بر سر شکاف بین بازنمایی

شناسی، نه نوستالژی در پزشکی، از سر تأثیر نسبی و نیروهای سیاسی بازنمودهای مختلف است؛ یعنی نه نوستالژی در معنای روان

و ارائه های متفاوت بازتولید تأثیر گفتمانی سیاسی است، ایدئولوژیک است و تحت ی بیان متنی دیگری حوزهبلکه مثل هر حوزه

ها و ورود به قلمرو متنیت، یعنی ورود به سپهری که خنثی نیست و سوگیری که نوستالژی یعنی نوعی از سازمان دادن نشانه شود.می

کنید، پس سوگیری دارید و متأثر از نقش شوید، در قلمرو گفتمان عمل میدارد. به محض اینکه وارد قلمرو نشانه و متنیت می

ی دسترسی گسترده به منابع قدرت، نقش واسطهها و به خصوص گفتمان مسلط بهاست و سیاسی است. گفتمان های متفاوتگفتمان

دادن آن دارد. پس این نوستالژیکی که متن شد و بیان متنی پیدا کرد  ی جمعی و شکلمند خاطرهکاری نظامای در دستکنندهتعیین

تأثیر تمام  ت بلکه عملی گفتمانی و اجتماعی است و در نتیجه سیاسی است، تحتو سرانجام به این نتیجه رسیدیم دیگر خنثی نیس

ها به منابع قدرت در ی امکان دسترسی آنواسطهتوانند بههای مسلط میهای گفتمانی دارد، از جمله اینکه گفتمانمسائلی که چالش

باز بیافرینند؛ یعنی به عبارت پیوسته از طریق این متنیت یک اصطالح کاری کنند و بهمند دستای نظامواقع قاطعات ما را به گونه

کاری نیز شده دارد )مگر چیزی غیر از این ممکن است به محض اینکه شما وارد متنیت شوید وارد دستکاریی دستگذشته

ها را به ه بیشترین دسترسیها در شرایط برابر، امکان تولید نوستالژیک را ندارند(. طبیعی است گفتمانی کشوید، اما گفتمانمی

 جمعی را هم دارد.ی مند خاطرهکاری نظامتلویزیون، روزنامه و ... دارد بیشترین امکان دست

 پادگفتمان انتقادی نسبت به نوستالژی

 معنی است؛ زیرا خود آنشود گفت که ما باید فضای عاری از نوستالژی داشته باشیم، حرفی بیاینکه من نیز معتقدم، نمی

کارکردهای ایدئولوژی و گفتمانی نوستالژی چیزی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد که یک شبه بخواهیم با آن خداحافظی 

کنیم، نقشی که در زندگی ما چه در ابعاد فردی و جمعی آن دارند چیزی نیست که اآلن از این بحث بخواهم نتیجه بگیرم نباید باشد؛ 

ما باید پیوسته از منظر یک پادگفتمان انتقادی نسبت به کارکردهای ایدئولوژیکی نوستالژی و نسبت به این  اما متقابالً معتقد هستم که

ی فعالیت انتقادی شویم. وجود نوستالژی اصطالح وارد عرصهبخشِ وجودِ جهانی آرمانی در گذشته، بهحس و توهمِ کاذِب لذت

ی گذشته باشند، جلوی نگاه انتقادی به تاریخ و به گذشته را خواهند گرفت، برای اینکه ی فضای فرهنگ دربارهتاز عرصهاگر یکه



کنند و در نتیجه ما را در همین فضای وهم همیشگی گذشته را گزینشی در متونی و با یک توهم ایدئولوژیک آرمانی به ما ارائه می

همیشگی رخنه کند و بشکند، این فضای نقد نه تنها به گذشته  دارند و کار این پادگفتمان این است که در این فضای وهمنگه می

 بلکه نقد به کارکردهای متون نوستالژی در خدمت گفتمان مسلط نیز باشد.

 نوستالژی، دیروز و امروز

(، نخستین بار در یک رساله دکتری به Heimwehنوستالژی، یک واژه پزشکی که به رنج غربت اشاره دارد )از واژه آلمانی 

های یونانی شناختی به واژهتوسط یوهانس هوفر منتشر شد. این واژه به لحاظ ریشه 1688ان آمد که در بازل سوییس و به سال می

شود. قضیه در مورد هوفر به بیماری سربازان ورزی سوزناک، دلتنگی( مربوط مینوستوس )بازگشت به خانه( و آلجیا )شوق

وطنشان مشغول خدمت بودند. اما به لحاظ تاریخی، نوستالژی حتی پیش از آنکه چنین  شد که در خارج ازای مربوط میسوییسی

دهد. این اش این را به وضوح نشان میوقفه اودیسه برای خانهنامی بگیرد نیز وجود داشته است. اودیسه هومر با بازگویی دلتنگی بی

 -و شاید اکنون بیش از همیشه –ق را پیش می کشد، همچنان نوع از نوستالژی که از غم غربت حکایت دارد و مساله احساس تعل

شیوع دارد، هرچند که دیگر بخشی از گفتمان پزشکی نیست. این فقط برای آدمهایی که به خاطر جنگ یا فجایع مجبور به ترک 

نمانی و عدم تعلق خاشود که در جامعه خود احساس بیکند بلکه شامل حال کسانی هم میاند صدق نمیشان شدهوطن و خانه

کنند. تا مدتها بر این باور بودند که نوستالژی یکی از ابداعات پسااستعماری جوامع غربی است، اما چنین نیست. نوستالژی چنانکه می

نشان داده است یک احساس جهانشمول است. از این رو الزم است که در  "جغرافیاهای نوستالژی"آالستیر بونت در کتاب خود 

وشیرین نوستالژی در گفتار متداول، بر معنای اصلی و اولیه آن بازاندیشی کنیم. اما مایه بازگشتی و تلخا معنای سطحی و کممقایسه ب

یابی کنونی نوستالژی که به ظاهر از روی سرگرمی است، به این نوع قدیمی نوستالژی اشاره دارد: جستجوی خانه، چرا؟ چون رواج

ی دوسویه با جهان دیجیتال همراه است و به همین خاطر مایلم که در اینجا به کاوش در ایده نوستالژی هویت و اصالت.  این نوستالژ

 دیجیتال بپردازیم.

 نوستالژی دیجیتال 

شود که ضرورتا جدا از هم نیستند و از طریق یا تحت جهان دیجیتال نوستالژی دیجیتال چندین نوع از نوستالژی را شامل می

ای شوند. به عبارت دیگر، هم نوستالژی برای امر دیجیتال را داریم و هم نوستالژیه شده یا به خاطر آن ساخته میابراز شده و تجرب

(. نوع نخست به این معنا 2015شود و در مواردی نیز هر دو را به صورت همزمان داریم )نیمیر، که از طریق امر دیجیتال ابراز می

جا حضور دارد، اما البته آن اشکالی از نوستالژی که است که که در آن امر دیجیتال در همه است که نوستالژی به جهانی وارد شده

های دهد. برای برخی، این می تواند به معنای دلتنگی برای دسترسی به فناوریاند را تغییر نمیپیش از ابداع اینترنت وجود داشته

اند و یا دسترسی به لحاظ سیاسی ممنوع است. برای هنوز برقرار نشده ارتباطی باشد، باالخص در جاهایی که زیرساختهای مربوطه

ها و فناوری ای که شتاب اجتماعی در آن کمتر است. رسانهبرخی دیگر قضیه ممکن است برعکس باشد، یعنی دلتنگی برای جامعه

توانند ند؛ مییز از شتاب زمان و تقلیل فضا باشتوانند دلیل نیاز به گرای هستند؛ آنها میهای ارتباطاتی بخشی اساسی از چنین دلتنگی

ها مان را به یادمان بیاورند؛ و گاهی نیز خودشان ابژه احساسات نوستالژیکمان هستند. دیگر اینکه، رسانهناگهان خاطرات نوستالژیک



(. در 2015یکیدس و همکاران، ؛ سد2014بدل شوند )نیمیر،  "سازینوستالژیک"توانند به فضایی برای های ارتباطاتی میو فناوری

های شوند. آوارگان و پناهندگان از فناوریاین مورد، محیطهای دیجیتال به فضایی برای ابراز انواع مختلفی از نوستالژی بدل می

انه، نجا رسکنند. در ایها برای کنار آمدن با زمان حال دردناک خود و ارتباط گرفتن با همزبانان خود استفاده میارتباطای و رسانه

واندن کردند )خکنند که زمانی برای سربازان سوییسی خارج از وطن ایفاء میفرهنگ و زبان، حتی از راه دور، همان نقشی را ایفاء می

اند نیز می خورد؛ آوازهای محلی، مالقات با آدمهای همزبان(، و در عین حال به درد آنهایی که هیچگاه کشور خود را ترک نکرده

واند به تدهنده غم غربت باشد. این نوستالژی میتواند تسکینبه آدمها، موسیقی، غذاها و حتی خود جهان دیجیتال میوصل شدن 

های فضاهای شهری نیز گسترش یابد و به یک نوستالژی ترکیبی شامل فعالیتهای آنالین و آفالین بدل شود. نوستالژی در شبکه

شود. نوستالژی چه در زمانه حال و چه سازی هم میشود اما در عین حال تجاریابراز می اجتماعی و بالگها و وب سایت ها فعاالنه

اد تواند برعکس خود را نیز ایجدر گذشته یک کسب و کار نیز بوده است. نباید فراموش کرد که آزادی خالقانه جهان دیجیتال می

( است که 2001)بویم،  "نوستالژی احیاگر"فت جدید، بخشی از کند. عروج جنبشهای پوپولیستی و افراطی در اروپا یا ایده یک خال

به روی تغییر شود. ابزارهای  است بازتولید کند یا مانع از هرگونه گشودگی هدفش آن است که گذشته را به آن صورتی که )ن(بوده

ک ، مکانهای تاری"اره به آمریکاعظمت بخشیدن دوب"آورند. ایده دیجیتال فرصت تولید و اشاعه نوستالژی خطرناک را فراهم می

کند. در این نوع از نوستالژی جایی برای یک فعالیت بازاندیشانه نیست بلکه برعکس، در آن یک تاریخ آمریکا را از نظرها پنهان می

یش از بشود. به این معنا، امروزه لوحانه و یک دلبستگی ساختگی برای چیزی که هرگز وجود نداشته است ایجاد میاحساس ساده

 هر زمان دیگری به تامالت انتقادی در باب نوستالژی نیاز داریم.

 نوستالژی برای آینده

شناسی انسان شناسی یاهای دیگری نظیر جامعهصدالبته که نوستالژی در ادبیات، روانشناسی، فلسفه و تاریخ، و همچنین در حوزه

ارتباطاتی  هایها و باالخص فناوریدرباب نوستالژی به مبحث رسانه موضوع متداولی است. تا همین اواخر فقط در حواشی تحقیقات

(. 2011؛ هولدزورث، 2003دادند )دیکا، شد و یا اینکه نوستالژی را فقط به یک رسانه نظیر سینما یا تلویزیون ربط میپرداخته می

؛ 2014های ارتباطی افزایش یافته است )نیمر ها و فناوریمندی پژوهشی به برهمکنش نوستالژی، رسانهطی چند سال اخیر، عالقه

( که این را شاید بتوان به نوع خاصی از نوستالژی ربط داد که محققین جوانتر و مسنتر نه فقط 2016؛ کالینینا و منکه، 2015لیزاردی 

نا حافظه )خاطره( به این مع، ارتباطات یا اند. مطالعه نوستالژی ذیل مطالعات رسانهاش کردهشاهدهش هستند بلکه خود نیز تجربه

نیست، اما به منظور درک پدیده پیچیده و لغزان نوستالژی )دیجیتال(  به مطالعات موردی تجربی بیشتر و به  "جدید"دیگر چندان 

پژوهانه بهتر از آن نیست بلکه الزم است که برای همین سان تعمیق رویکردهای نظری نیاز است. منظور فقط یک درک دانش

ر انگیز و خالقانه بوده و به ما در کنار آمدن بتواند کایر نشاطهای چندگانه در نوستالژی نیز تالش شود. این میوجود الیهتشخیص 

کند و خطرش نیز دقیقا در همین است. نباید ناپذیری زمان کمک کند. نوستالژی مردم را به هم وصل میاحساس خسران و بازگشت

سیاسی  هایتواند برای دستکاریچه کاری خوب است و برای چه کاری خوب نیست، چرا که می فقط بپرسیم که نوستالژی برای

تقیما های چندگانه نوستالژی مسرتوریک )اقناعی و برانگیزاننده( یا منافع تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. آموختن درباره چهره

ق خاطرها و توانیم با تعلقادی با گذشته و حال داشته باشیم، چگونه میتوانیم برخوردی انتکند که چگونه میبه این ربط پیدا می



نکه مان را که هنوز فرا نرسیده است طراحی کنیم. ایتوانیم آن نوستالژیشان کنیم و چگونه میهامان ارتباط بگیریم و تجربهدلتنگی

 تعلق دارد تعین یابد، هم بیانگر میلی است برای مکانی بخواهیم یک اثر درباره نوستالژیا توسط مکانی که در تاریخ ایده ها به آن

اینکه چنین میلی می تواند ارضاء شود. همزمان، ترسی پنهان این ادعا را تسخیر کرده است: اگر  (expectaion)چنین، و هم انتظار 

 ژیا می پردازد، به یک معنا، هیچنتوان نشان داد که نوستالژیا خود دارای چنین مکانی است، در آن صورت اثری نیز که به نوستال

نایافتنی بودن چنین مکان اختصاصی ای، به نوعی مرگبار خواهد بود. مطالعه است، چنانکه انگار برای اثری درباره نوستالژیا، دست

 نآشکار ساخته است که مکان تعلق شخص تقریبا همیشه یک مکان خیالی است. ای  (consistently)پدیده نوستالژیا مستمرا 

پذیر وجود دارد؛ اما در واقعیت فقط در ذهن نامتعین سوژه تعین  (objectively)مکان فقط به ظاهر همچون جایگاهی عینا 

در "نوستالژیا  "مکان درست مطالعه"نوستالژیاک و برای آن ذهن وجود دارد. هیچ مطالعه ای درباره نوستالژیا، و هیچ تاملی بر 

دیده بگیرد و در عین حال تاملی صادقانه باشد. شناسایی مکان ایده نوستالژیا، یا بهتر بگوییم، شناسایی این بینش را نا "حرکت ایده ها

مکان خاستگاه مفهوم نوستالژیا، یعنی خانه نوستالژیا در تاریخ ایده ، آسان است. به ندرت پیش می آید که بتوان سرآغاز گفتمانی را 

گذاری کرد. از این رو تحلیل خود از نوستالژیا را با بازسازی سراغ داریم، تاریخ "ژیانوستال"با چنین دقتی که درخصوص گفتمان 
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