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چکیده
مقالۀ حاضر به مقايسۀ نسلي خاطرۀ میرزاکوچکخان جنگلي در استان گیالن ميپردازد .در اين
بررسي از رويکرد حالگرا و نظريۀ کادرهای اجتماعي حافظه استفاده شده است .جامعۀ آماری اين
تحقیق ساکنین شهرستانهای فومن ،شفت ،صومعهسرا ،تالش ،آستارا و توابع آنها بود .روش
گردآوری اطالعات  ،روش میداني و ابزارگردآوری اطالعات مصاحبه غیرساختمند و عمیق است؛
بدين شکل که از اين مناطق با استفاده از روش نمونهگیری نظری و با تبعیت از قاعدۀ اشباع تعداد
هفتاد و شش نمونه انتخاب شد و با روش مصاحبۀ غیرساختمند مورد مطالعه قرار گرفت .يافتهها
نشان داد نسل به عنوان يک کادر اجتماعي در جايگاه میرزا در شکلدهي حافظۀ جمعي گیالنیان
تأثیر دارد .خاطرۀ میرزا در نسل اول انضمامي ،پراکنده و ترکیب از هم جدايي از روايتهای شفاهي
بهجا مانده از خويشاوندان و افراد محلي است .نسل دوم به دلیل استفاده از رسانههای رسمي ،بهره
گیری از گفتارهای شفاهي اقوام و بومیان محلي ،میرزا را با واقعیتهای تاريخي بهياد ميآوردند و
دارای خاطرۀ مؤثّر از میرزا بودند .خاطرۀ میرزا در نسل سوم به دلیل نفوذ فیلمها و سريالهای
تلويزيوني در تصويرسازی از میرزا در کنار فقدان منابع اطّالعاتي در اين نسل ،به شکل مبهم و اساساً
تحت تأثیر رسانههای ملي بازنمايي شد.در واقع تصوير مبهم و هالهای از میرزا برجای گذاشته است.
پس از «نسل»« ،دينداری» از کادرهای اجتماعي تأثیرگذار بر حافظۀ جمعي در اين پژوهش بود ،به
نحوی که عدۀ کثیری در يادآوری میرزا به مباحث شرعي يا احکام ديني قیام میرزا اشاره داشتند و
مرام و اهداف میرزا را ايجاد حکومت ديني بیان کردند.
کلیدواژگان :حافظۀ جمعي ،خاطرۀ میرزا ،دينداری ،کادرهای اجتماعي ،نسل.
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مقدمه و طرح مسئله
در تاريخ معاصر ايران هر از چند گاهي حرکتها ،نهضتها و قیامهايي با توجه به شرايط
سیاسي و اجتماعي کشور برای مقابله با اشغالگری خارجي و استبداد سیاسي داخلي به
وقوع پیوسته است .بررسيهای تاريخي نشان ميدهد بیشتر خیزشهای اجتماعي در برابر
ظلم ،ستم و بيعدالتي صورت گرفته است .در میان همه قیامهايي که قبل از سه دهۀ اخیر
به وقوع پیوسته ،قیام میرزاکوچکخان جنگلي و جنبش جنگل از ويژگيهای منحصر به
فردی برخوردار است .میرزاکوچک تا آخرين لحظۀ زندگي تسلیم دشمنان داخلي و خارجي
نهضتش نشد و سرانجام جانش را در راه تحقّق اهداف عالي خود از دست داد .وی روحاني
آزاده و از مبارزان دورۀ مشروطیت بود که با تأسي از افکار و ايدۀ انقالبي «اتحاد اسالم»
اقدام به تشکیل و سازماندهي دستهجات مسلّح در گیالن کرد که بعدها به «انقالب گیالن»
و «نهضت جنگل» معروف شد .هفت سال تالش میرزاکوچک در راهاندازی نهضت جنگل و
مبارزه با حکمرانان در دورۀ محمدعليشاه و احمدشاه قاجار نام نیکي برای وی در پي داشت.
حرکت انقالبي او همواره از سوی نیروهای سیاسي مختلف در ايران معاصر مورد توجه بوده
است .در همین راستا ،روايتهايي از سوی نیروهای سیاسي شکل گرفت که تالش کردند
جنبش جنگل را با رويکردی کلگرايانه و چهرهای واحد تعبیر کنند .برخي از نیروهای
سیاسي جنبش جنگل را حرکتي چپگرايانه ،مرتبط با جريان بلشويکي و برای اعادۀ عدالت
اجتماعي تفسیر کردهاند (شاکری)۱05 :۱۳۸6 ،؛ حکومت پهلوی آن را حرکتي اوباشگرايانه
تعبیر کرده است (مدني ،)۹5-۸2 :۱۳۹۱،اما در سالهای بعد از انقالب اسالمي چهرۀ
میرزاکوچکخان و کلیّت جنبش جنگل عمدتاً با چهرهای اسالمگرايانه تفسیر شده است
(مدني.)۳۷ :۱۳۷۷،
تنوّع تفسیرها از جنبش جنگل و رهبری آن خود گواهي بر خصلت حالگرايانۀ
گذشته و بازسازی گذشته توسط افراد و گروههای اجتماعي سیاسي مختلف در زمانهای
مختلف است .فارغ از نوع تفسیرها از جنبش جنگل و چهرۀ میرزاکوچکخان جنگلي ،تمامي
تفسیرها از نوعِ «تاريخ از باال»« ،کلگرايانه» و «روشنفکرانه» بوده است و در آنها تفسیر
رايج در بین مردمِ محلي يا آنچه اصطالحاً «تاريخ از پايین» نامیده ميشود ،غايب است .اين
درحالي است که پژوهش از مردم محلي و روايتهای آنان از وقايع گذشته بخشي از
مطالعات در حوزۀ «تاريخ فرهنگي» بهشمار ميرود .در همین چارچوب ،بازنمايي يا خوانش
نقش شخصیتهای مهم و اثرگذار تاريخي چون میرزاکوچکخان بسان چهرهای نمادين يا
اسطورهای درخور اهمیت است .آنچه در ذهنیت ايرانیان بهويژه مردم گیالن دربارۀ میرزا به
عنوان باني نهضت جنگل و مبارز در برابر بیگانگان نقش بسته ،از موضوعات جالب و پُرجذبه
در حوزۀ تاريخ فرهنگي است و برای بررسي تغییر حافظۀ جمعي ۱ميتواند مفید باشد.
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اين مفهوم دارای ترجمههای متعددی است ،ولي بیشتر به معني حافظۀ جمعي و خاطرۀ جمعي لحاظ ميشود.
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پژوهش حاضر در پي مطالعۀ خاطرۀ میرزاکوچکخان و نحوۀ بازسازی آن در حافظۀ
جمعي مردم محلي است .برای بررسي نحوۀ برساخته شدن خاطرۀ میرزاکوچکخان در
حافظۀ جمعي مردم گیالن نیز از مبحث کادر اجتماعي حافظۀ موريس هالبواکس و نظريۀ
«نسل» مانهايم ( )۱۹52استفاده شده است.

پرسش اصلی پژوهش
 .۱چه تنوعاتي از خاطرۀ میرزاکوچکخان جنگلي در بین مردم محلي گیالن وجود دارد؟
 .2خاطرۀ میرزاکوچکخان جنگلي تحت تأثیر کادرهای اجتماعي چه تغییراتي ميکند؟

فرضیههای پژوهش
الف .نسلهای مختلف میرزاکوچکخان را متفاوت به ياد ميآورند.
ب .با تغییر در میزان دينداری ،نحوۀ به يادآوری میرزاکوچکخان تغییر کرده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
توجه به جايگاه گذشته در زندگي روزمرۀ مردم محلي و کارکردهای چندگانۀ آن ميتواند
جنبهای ديگر از تاريخ را نمايان کند .اهمیت چنین تحقیقاتي در مرتبط ساختن گذشته با
حال و ارتباط تأثیرپذير و تأثیرگذار بازسازی گذشته با هويت ،قدرت ،بازتولید جامعه يا
اجتماع محلي و روايتهای گروههای مسلط و سرکوبشده از خود در زمان حال و آينده
است .جامعۀ ما اساساً جامعهای است که از گذشته اطّالعات زيادی ندارد .وضعیت کشورهای
خاورمیانه به نحوی است که يک واقعه را در زمانهای مختلف ،متفاوت تجربه ميکنند.
مطالعۀ خاطرات ميتواند باعث زنده ماندن آن وقايع و مانع از تکرار آن وقايع در زمانهای
بعدی باشد .تنها به اين شیوه انباشتي میزان اشتباهات کاهش پیدا ميکند و جامعه به
سمتوسوی بهتر حرکت ميکند .از آنجايي که حافظۀ جمعي بهشدت تحت تأثیر سیاست
رسمي قرار دارد ،خود مطالعات حافظه ميتواند به اين زنده ماندن کمک کند؛ البته
تحقیقات زيادی روی وقايع انجام گرفته است ،ولي تا به حال روی قهرمانان محلي کمتر کار
شده که اين پژوهش ميتواند به ما کمک کند تا رصد کنیم چقدر حافظۀ محلي در طي
زمان و با گذر نسلها تغییر ميکند؛ بنابراين مطالعۀ حافظه  ،بررسي و تفکر در مورد گذشتۀ
جامعه ،شخصیتها ،قیامها و فعالیتهای دولتي عالوه بر افزايش خودآگاهي و توانمندسازی
برای ارزيابي قابلیتها و محدوديتهايمان ميتواند از حوزههای جذاب در نقد فرهنگ عامه و
سیاستهای فرهنگي اعمالشده در اجتماعات محلي باشد .معرفي چنین تحقیقاتي به جامعۀ
علمي ميتواند راهگشای پژوهشهايي بر وقايع و شخصیتهای ملي باشد.
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اهداف پژوهش
هدف اصلي پژوهش بررسي تنوع خاطرۀ میرزاکوچکخان جنگلي و نحوۀ بازسازی آن در
بین اجتماعات محلي در استان گیالن است؛ همچنین فهم جايگاه کادرهای اجتماعي در
تأثیرگذاری بر يادآوری میرزاکوچکخان از اهداف جزئي همجهت با هدف کلي فوق است.

پیشینۀ پژوهش
الف .پژوهشهای خارجی
با توجه به کثرت پژوهشهای خارجي مرتبط ،تنها به چند مورد برجسته اشاره ميکنیم:
الرسون و لیزاردو ( )2006درپژوهشي با عنوان «نسلها ،هويتها و حافظۀ جمعي
چهگوارا » در پي پاسخ به اين سؤال بودند که تجاریسازی يک چهرۀ معروف ،بهويژه يک
چهرۀ سیاسي چگونه بر نحوۀ بهخاطرآوری او تأثیر ميگذارد؟ يافتههای پژوهش نشان داد
خاطرۀ چهگوارا از الگوی نسلي پیروی ميکند و وابستگي مثبت و خطي میان گروههای
سني و احتمال به يادآوری چهگوارا وجود دارد.
شومن و راجرز ( )2004در پژوهشي با عنوان «گروه همساالن ،تاريخنگاری و حافظۀ
جمعي» به بررسي چگونگي تغییرات حافظۀ جمعي آمريکاييها از ابتدای دهۀ  ۱۹۳0و
بحران رکود اقتصادی در آمريکا تا حملۀ يازدهم سپتامبر  200۱پرداختهاند .يافتههای آنان
نشان داد که افراد عمدتاً حوادثي را به ياد ميآورند که آن را در طول سنین بحراني خود
(نوجواني و اوايل جواني) تجربه کرده اند .دومین يافتۀ مهم پژوهش نشان داد وقايع جديد در
زمان حال باعث تجديد رخدادهای گذشته و مانع فراموشي آنها ميشود (شومن و راجرز،
 2004در جاويد.)۱4 :۱۳۹4 ،
شوارتز ( )۱۹۹۷در پژوهشي با عنوان «تاريخ و حافظۀ جمعي :چگونگي تبديل آبراهام
لینکلن به نماد برابری نژادی» خاطرۀ آبراهام لینکلن را در حافظۀ جمعي چندين نسل
بررسي کرده است؛ نتايج نشان ميدهد عالوه بر قدرت اصلي نمادها و شبکههای يادآوری
(جهانبینيهای نسلي و سیاست حافظه) ،شرايط و رويدادهای فعلي در بازنمايي و قرائتها
مؤثر و دخیلاند.
شومن و اسکات ( )۱۹۸۹در پیمايشي ملي با عنوان «نسلها و حافظۀ جمعي» حافظۀ
جمعي آمريکايي ها را در مورد تغییرات ،وقايع جهاني و ملي پنجاه سال گذشته مورد بررسي
قرار دادند .يافتهها نشان داد که يادآوری در چارچوب گروه همساالن صورت ميگیرد و منشأ
اين يادآوری تجارب دورۀ نوجواني و اوايل جواني است که در قالب تالقي «تاريخ شخصي» با
«تاريخ ملي» صورت ميگیرد.
ب .پژوهشهای داخلی
فرزبد و همکاران ( )۱۳۹۷در پژوهشي رابطۀ میان حافظۀ جمعي و هويت ايراني را به شکل
نظری بررسي کردند .نتايج نشان داد :حافظۀ جمعي در شکل روايتهای تاريخينگر به
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عنوان قدرت اجتماعي عالوه بر ايجاد پیوستگي فرد ايراني به ملت ايران باعث شکلگیری
هويت ايراني در آنان ميشود.
جانعلیزاده چوببستي و فرزبد ( )۱۳۹5در پژوهش «نشانهشناسي حافظۀ جمعي
جنگ ايران و عراق (دفاع مقدس):برررسي موردی تصاوير هم رساني شده درشبکههای
اجتماعي مجازی» .نتايج نشان از دست يابي محققان به چند مضمون و تم محوری ازجمله
تقدس مرگ وطنپرستانه ،چرخش به سمت بدن و ...است که در حافظۀ جمعي جنگ
بازنمايي شده است .وجود اين مضامین نشان از وقوع تحول اساسي در نظام بازنمايي جنگ
در سومین دهۀ سپریشده از آن است.
عباداللهي و آوريده ( )۱۳۹4در مطالعۀ «خاطرۀ اصالحات ارضي» به اين نتیجه
رسیدند که «خاستگاه طبقاتي» مهمترين کادر اجتماعي حافظۀ جمعي نمونههای مطالعه
است؛ پس از خاستگاه طبقاتي ،به ترتیب «دين» و «تحصیالت» مهمترين کادرهای
اجتماعيای بودند که واقعۀ اصالحات ارضي در درون آنها به ياد آورده ميشد.
کاظمي و مصطفيپور ( )۱۳۹2در پیمايشي به بررسي حافظۀ جمعي قوم کرد در
شهرستان بوکان پرداختهاند .نتايج نشان داد  :بین متغیر سن ،هويت مذهبي ،تحصیالت و
هويت ملي با برجستهسازی وقايع مهم تاريخي در ايران تفاوت معناداری مشاهده شد.
توسلي و ادهمي ( )۱۳۹۱در پژوهشي به بررسي رابطۀ بین حافظۀ تاريخي ،هويت
قومي و جهاني شدن در کردستان ايران پرداختند .نتايج پژوهش بر باال بودن میانگین هويت
قومي نسل کهن ،حافظۀ تاريخي نسل میان سال و بهرهگیری از رسانههای جهاني نسل
جوان داللت داشت .يافتههای اين تحقیق نشان ميدهد هرچه نسل جوان از حافظۀ تاريخي
باالتری برخوردار باشد ،دلبستگي و تعلقش به عناصر هويت قومي باالتر است .
مروری بر پیشینۀ تحقیقات انجامشده در داخل و خارج از کشور گواه بر آن است که
در اکثر پژوهشها عالوه بر تأکید بر تأثیر کادرهای اجتماعي و نظريۀ نسلي مانهايم در
شکلگیری حافظه ،بر رويکرد حالگرايي در پژوهشها توجه ويژه شده است؛ همچنین تأکید
بر ماهیت پیچیدۀ فهم ،زمینهمندی آن و بازسازی مداوم گذشته در حال و افکندن «فهم-
های حال از گذشته» بر گذشته؛ يعني ترکیب حافظه با تاريخ از مواردی بود که در برخي از
تحقیقات خارجي و گاهي در پژوهشهای داخلي به چشم ميخورد .تنوع نوع روششناختي
در پژوهشهای مورد مطالعه نشان ميدهد که پديدۀ حافظۀ جمعي از طريق روشهای کمي
و کیفي با کمک ابزارهای متنوع مانند مصاحبۀ عمیق ،پرسشنامه يا حتي از طريق مکتوبات
ادبي مورد بررسي قرار ميگیرد .به علت ضعف سوابق پژوهشي در حوزۀ تاريخ بومي ،محلي و
قهرمانان ملي و احساس خالء در اين زمینه ،پژوهش حاضر سعي در جبران اين ضعف داشته
است و با تحقیق روی میرزاکوچکخان و شخصیت آن سعي دارد میرزاکوچک را هم به
عنوان قهرمان ملي و هم به عنوان شخصیت محلي مورد توجه قرار دهد .پژوهش با محوريت
خاطرۀ میرزا ميتواند توجه مطالعات حافظه در ايران را به سمت مطالعات تاريخ جنبشهای
محلي و شخصیتها و قهرمانهای محلي -ملي جلب کند .در اين پژوهش سعي بر آن است
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که چگونگي فهم و درک مردم از واقعۀ جنبش جنگل و میرزاکوچکخان را از خالل تجربه-
های افراد جمعآوری کنیم و نشان دهیم تا چه حد يادآوری میرزاکوچکخان و قیام وی به
مثابه گذشته در چارچوب کادرهای اجتماعي صورت ميگیرد.

چارچوب نظری پژوهش
در اين پژوهش از رويکرد نظری «کادرهای اجتماعي حافظه» ،رويکرد «حالگرا» از موريس
هالبواکس ،نظريۀ « نسلي» کارل مانهايم و نتايج نظری پژوهشهای شومن ،اسکات ،راجرز و
بقیۀ محققان استفاده شده است .اولین انديشههای جامعهشناختي در مورد حافظه را امیل
دورکیم نوشته بود .وی بر نقش مذهب در يادآوری مردم از گذشتۀ خود و اتصال آنها به
يکديگر تأکید داشت (دورکیم۱۹۹5 ،در کانوی .)444 :20۱0 ،دورکیم از نوعي مناسک
عبادی به نام مناسک نمايشي و يادبودوارانه نام ميبرد که انجام مناسک گويي خود هدف
است ،مانند جشنهای خاص ساالنه که در آن مؤمنان برای شادماني گرد هم ميآيند .اين
گونه مراسم نقشي کامالً اجتماعي دارد و هدف آن برانگیختن برخي احساسات و زنده نگه
داشتن روح تعلق فرد به گروه است (اسالمي .)2۱5 :۱۳۸4 ،حافظههای جمعي نشانههايي از
گذشته هستند که در زمان حال به خاطر آورده شده و دوباره تأيید ميشوند و بهطور دوره
ای در مراسم يادبود ،جشنها ،اشعار ،تصاوير و نمايشهای نمادين ديگر تقويت ميشوند.
(الرسون و لیزاردو .)۸ :2006 ،دورکیم هم بر اهمیت ابزار يادبود و ديگر دستگاهای مربوط
به حافظه مانند متون مختلف ،موزهها ،نقاشيهای ديواری ،بناهای تاريخي و- ...که گذشته را
در زندگي روزمرۀ ما نهادينه ميکنند -تأکید داشت (کانوی .)44۳ :20۱0،تأکید دورکیم بر
جامعهشناسي ساختاری و بیان اين موضوع است؛ هنجارها و ارزشها -که در خارج از ما قرار
دارند -در تعیین موضع نظری تأثیرگذار هستند (جالييپور و محمدی .)45 :۱۳۸۷ ،دلیل
اين مدعي است که از نظر دورکیم ارزشها و هنجارها حافظۀ جمعي را تحت تأثیر قرار مي
دهند و بازنمايي خاطرات در افراد بدون هیچ تفکری صورت ميگیرد.
موريس هالبواکس ،شاگرد جامعهشناسي دورکیمي پیشگام ادبیات جامعهشناختي در
مورد حافظه است .پرسش اصلي وی اين است که «چگونه افراد به ياد ميآورند؟».
هالبواکس استدالل ميکند که گرچه فرد است که يادآوری ميکند ،ولي اينکه چه چیز را و
چطور به ياد ميآورد ،به چارچوبهای اجتماعي حافظه وابسته است .او معتقد است که به
ياد آوردن خاطرۀ خالص ،غیرمستقیم ،بدون تغییر« ،عکاسي» گذشته نیست ،بلکه فرآيندی
است که خاطرات گذشته را به وسیلۀ تفسیر ،سازماندهي و ادغام تصاوير منحصر به فرد به
يک وحدت معنادار متصل ميکند .بدين ترتیب هالبواکس ميگويد :حافظۀ جمعي و
چارچوب اجتماعي برای حافظه وجود دارد تاحدی که تفکر فردی ما خود را در اين
چارچوب قرار ميدهد و در حافظهای شرکت ميکند که توانايي انجام يادآوری را دارد .افراد
تجربیات گذشته را در فرآيند بهيادآوری از طريق چهارچوبهای اجتماعي برای حافظه
تفسیر ،سازماندهي و هماهنگ ميکنند و هنجارهای اجتماعي ،ارزشها ،اعتقادات و
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انتظارات به عنوان عضوی از جامعه در فرد دروني ميشوند (تانجل .)۸2 :20۱4 ،هالبواکس
ادامه ميدهد :به طور يقین ،هر کس ظرفیتي برای حافظه (خاطرات) دارد که با توجه به
شرايط مختلف زندگي ،با ديگران متفاوت است .وی استدالل ميکند که چارچوب اجتماعي
برای حافظه ،انسجام گروهي و هويت اجتماعي را امکانپذير ميسازد (هالبواکس:۱۹۹2 ،
 5۳در تانجل.)۸۳ :20۱4 ،
بدينترتیب هالبواکس دو مدل متفاوت از حافظۀ جمعي را ارائه داده است .در کتاب
«چارچوبهای اجتماعي حافظه» نشان داد که با اينکه اين فرد است که به ياد ميآورد ،ولي
اين بهيادآوری تحت تأثیر گروه يا جمعي است که وی در آن عضويت دارد و اين يک نوع از
حافظۀ جمعي است که نشان ميدهد خاطرات فردی برگرفته از چارچوبهای اجتماعي
است .نوع ديگر حافظۀ جمعي که آن را در کتاب «توپوگرافي افسانهگون انجیلها از سرزمین
مقدس» بیان ميکند ،اشاره به اهمیت نمادهای يادبودی ،مناسک و آيینهاست که برخالف
نوع اول حافظه ،به جمعگرا بودن حافظه تأکید دارد و به فراتر از فرد ،به گروه و فرهنگها
توجه ميکند (اولیک ۳۳6 :۱۹۹۹ ،در جانعلیزاده چوببستي .) 44 :۱۳۹6 ،وی در ادامه
بیان ميکند« :بايد نشان دهیم که در خارج از رؤياهايمان يعني در واقعیت ،گذشته تکرار
نخواهد شد و همه چیز به نظر نشاندهندۀ آن است که گذشته حفظ نميشود ،بلکه براساس
زمان حال بازسازی ميشود» (هالبواکس 40 – ۳۹ :۱۹۹4 ]۱۹25[ ،در پِکینو .)۸0 :20۱2
رويکرد نظری حالگرای هالبواکس در مورد حافظۀ جمعي بر اين فرض استوار است که
گذشته سازۀ اجتماعيای است که براساس نگرانيها و نیازهای زمان حال شکل ميگیرد و
همچون واقعیتهای اجتماعي ديگر بیرون از ذهن فرد قرار دارد و بهطور اجتماعي ساخته
ميشود ،همچنین در چارچوب ساختهای مختلف جامعه معنای مختلفي به خود ميگیرد
(شوارتز ،)222 :۱۹۹۱ ،بنابراين ميتوان فرض کرد که تغییر چارچوبهای اجتماعي حافظه
که منجر به تحول يادآوری و حافظه ميشود ،به صورت منفي بر ثبات گروه تأثیر ميگذارد.
با اين حال ،با توجه به نظر هالبواکس تداوم فضايي چارچوب اجتماعي حافظه برای انسجام
خاطرات و گروه مهمتر از زمان است (تانجل.)۸4 :20۱4 ،
عالوه بر رويکردهای نظری مرتبط با حافظۀ جمعي در اين پژوهش به رويکرد نظری
مانهايم در خصوص نسل ميپردازيم .از نظر مانهايم ،نسل محلّ ظهور و محلّ انتقال و تداوم
جهتگیریهای فکری و فرهنگي جديدی است که در بستر اجتماعي-تاريخي ويژهای -که
هر نسل معین در آن رشد کرده -ريشه دارد .اين جهتگیریها به صورت اهداف ،نیّات و
راهحلهای نو برای مشکالت حیاتي جامعه بهصورت تکامل و ظهور يک «سبک نسلي» ظاهر
ميشود (قاضينژاد و توکل .)۱0۱ :۱۳۸5 ،از نظر مانهايم هر نسل مهر خاصّ حوادث
اجتماعي ـ سیاسي دورۀ اصلي شکلگیری (جواني) خود را بر پیشاني دارد .حوادثي که طيّ
اين دوره تجربه ميشوند ،نفوذی قاطع و تعیینکننده در تمايز ايدئولوژيک و در تعین
ساختار ذهني ،فرهنگ و رفتار بعدی اعضای يک نسل خواهد داشت (شومن و اسکات،
 .)۳5۹ :۱۹۸۹شومن و اسکات ( )۱۹۸۹نشان دادند که حافظههای رويدادهای تاريخي نیز
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ميتوانند بهطور فرهنگي در سنین جواني برجسته شوند (شومن و ريگر۱۹۹2 ،؛ شومن و
کورنینگ .)2000 ،براساس مفهوم نسلي کارل مانهايم ،شومن و اسکات در مورد يادآوری
نسلهای مختلف در مورد گذشته به اين نتیجه رسیدند که دوران نوجواني و اوايل بزرگسالي
مهمترين دوران زندگي يک فرد از نظر شکلگیری حافظه است و وقايعي که همسنها در
اوايل جواني تجربه ميکنند ،به عنوان ويژگي نسلي ميتواند ارزشها و رفتارهای آتي آنان را
شکل دهد و باعث شکلگیری حافظۀ جمعي تقريباً مشابهي شود (کانوی .)44۸ :20۱0،اگر
بینشِ شومن و اسکات ( )۱۹۸۹از رويدادهای تاريخي را به چهرههای معروف بسط دهیم،
آنگاه بايد انتظار داشته باشیم که خاطرات ميتوانند چهرههای معروف يک الگوی نسلي را
دنبال کنند .با بررسي پیشینۀ داخلي و خارجي ميتوان مشاهده کرد که با رواج بررسي
شخصیتها و قهرمانان در پژوهشهای خارجي ،چنین تحقیقاتي روی شخصیتهای ملي و
منطقهای در ايران صورت نگرفته است .با توجه به مسئله اين پژوهش که فهم نظام معنايي
افراد در مورد يکي از شخصیتهای تاريخي مهم در تاريخ معاصر ايران است ،همچنین
تغییر اين نظام معنايي در نسلهای مختلف ،رويکرد نظری هالبواکس و مانهايم به عنوان
چارچوب نظری اين پژوهش انتخاب شده است تا با توجه به اين رويکردها بتوان تفسیر و
بازنمايي متفاوت از میرزاکوچکخان را بهدست آورد.

روش تحقیق
در تحقیق حاضر ،روش پژوهش کیفي است و هدف به دست آوردن معاني و تفسیرهای
ذهني افراد در مورد میرزاکوچکخان است .روش گردآوری اطالعات روش میداني است .ابزار
گردآوری اطالعات نیز مصاحبۀ عمیق و غیرساختمند است ،زيرا هدف شنیدن خاطره و
ديدگاه افراد در مورد میرزا و ارتباط آن با کادرهای اجتماعي و جايگاه حکايتکننده در
ساختار اجتماعي است و اين ويژگي و توانايي در مصاحبۀ عمیق و غیرساختمند وجود دارد.
جامعۀ آماری اين پژوهش شهرستانهای شفت ،فومن ،صومعهسرا ،تالش ،آستارا،
روستاها و توابع آنهاست .حجم نمونه با توجه به اصل اشباع در سه نسل  ۷6نفر انتخاب
شدهاند که توضیح تعداد حجم نمونۀ آنان برحسب شهرستانهای پیشگفته در جدول
شمارۀ يک آمده است .به دلیل اشباع در يافتههای تحقیق به نقل قول چند نفر از آنان در
اين مقاله اکتفا شده است .نمونهها در شهرستانهای مورد نظر انتخاب شدند .نخست چند نفر
دارای اطالعات کافي در مورد میرزا شناسايي و مصاحبه شد .بعد از مصاحبه با اين افراد ،با
راهنمايي آنها ،افراد ديگری با همین ويژگي(دارای اطالعات کافي از میرزا) ،انتخاب و
مصاحبه شدند (در خصوص اين شیوه نمونه گیری نگاه کنید به :بیکر .)۱۷2: ۱۳۸۷،
شهرستانهای منتخب برای مصاحبه ،از آن جهت که افرادشان در پايهگذاری نهضت میرزا و
قیام جنگل بیشترين نقش را داشتند ،يا مقرّ اصلي قیام میرزا يا از مکانهای پُرتردد میرزا در
طول قیام جنگل بوده انتخاب شدند .بنابر نظريۀ کارل مانهايم دورۀ اواخر نوجواني و اوايل
جواني در شکلگیری بعُد پديدارشناختي نسل از اهمیت بااليي برخوردار است .فرض ما بر
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آن بوده است که با توجه به سیاسي بودن خاطرۀ میرزا و تالش هر دو حاکمیت در بازنمايي
میرزاکوچکخان در چهارچوب سیاست خاطرۀ آن دوران ،همچنین ماندگاری خصلتهای
سیاسي هر نظام بر عدهای از افراد ميتوان از ديدگاه سه نسل خاطرۀ میرزا را يادآوری کرد.
بر همین مبنا در اين پژوهش جامعۀ آماری به سه نسل اول ،نسل دوم و سوم تقسیم شد.
نمونههای مورد بررسي با توجه به نظريۀ نسلي مانهايم براساس سن و تجربۀ زيستۀ دروني
شده به سه نسل مختلف دستهبندی شدند .نسل اول (متولدين ۱۳۱2تا  )۱۳46همراه با
خاطرۀ میرزا ،نسل دوم (متولدين  ۱۳4۷تا  )۱۳5۷دارای خاطرۀ مؤثّر از میرزا و نسل سوم
(متولدين  ۱۳۷2تا  )۱۳5۸بدون خاطرۀ مؤثر از میرزا.
جدول  .۱تعداد نمونههای مصاحبهشده در سه نسل برحسب شهرستانها
نسل
نسل

نسل اول

نسل دوم (متولدین

نسل سوم (متولدین

دهۀ )1357 -1347

دهۀ)1358 -1372

تالش و توابع

 5نفر

 6نفر

5

شفت و توابع

 ۷نفر

 5نفر

4

صومعهسرا و کسماء

 ۸نفر

 4نفر

5

فومن و آلیان

 6نفر

 5نفر

4

آستارا و توابع

 5نفر

 4نفر

۳
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24
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شهر

(متولدین دهۀ
)1312 -1346

روش توصیف و تجزیهوتحلیل اطالعات
پس از اتمام نمونهگیری -که با اتکا به قاعدۀ اشباع نظری انجام گرفت -با پیاده کردن
گفتوگوها از نوار و تهیۀ متن نوشتاری از پاسخهای مصاحبهشوندگان و پاکسازی بسیاری از
مطالب اضافي و تکراری ،فرآيند بررسي محتوای آشکار و پنهان دادههای بهدست آمده از
گفتهها و نوشتهها آغاز ميشود .سعي شد تا حدّ امکان به آشکارکردن پیامهای نهفته در
متن نوشتاری مصاحبه پرداخته شود ،سپس سؤالهای اصلي پرسیده شد ،يادآوریها و
سؤالهای مکمل در آن ذکر شد و با مرور ادبیات موجود دربارۀ موضوع پژوهش ايدههايي را
دربارۀ اينکه کدام موضوعات و مفاهیم را بايد برای کدگذاری انتخاب کرد به دست آورديم،
سپس کدگذاریها را برحسب نظريههای انتخابشده ،تعريف و مفاهیم جديدی متناسب با
آنها را از دادههای مصاحبه استخراج کرديم .با اتکا به رويکرد نظری پژوهش سعي شد
يادآوری خاطرات میرزاکوچکخان در چارچوب کادرهای اجتماعي حافظه بهويژه کادرهای
نسل و دينداری مورد بررسي قرار گیرد .البته در پژوهش حاضر قصد تعمیم دادههای
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بهدست آمده از هفتادوشش مصاحبۀ انجامگرفته را نداشتهايم ،بلکه تالش کردهايم که روايت
اين افراد از نهضت جنگل و شخصیت میرزا را با توجه به نحوۀ يادآوری آنان بیان کنیم.

یافتههای پژوهش
پیش از پرداختن به يافتههای اين پژوهش ،ذکر اين نکته حائز اهمیت است که اين پژوهش
در چارچوب مطالعاتِ «تاريخ از پايین» و با تمرکز بر مفهوم «حافظه جمعي» ادعايي در
خصوص روايتگری عیني از جنبش جنگل و شخصیت میرزا نداشته ،بلکه با استفاده از
رويکردهای نظری موجود در حوزه مطالعات حافظه جمعي در پي بررسي تغییرات نسلي در
«يادآوریِ» میرزا و جنبش جنگل است .در اين پژوهش  ،سیّالیّت خاطره میرزا و جنبش
جنگل محور اصلي مطالعه بوده است و برهمین مبنا مقاله تالش دارد نحوه بازنمايي خاطره
میرزا و جنبش جنگل را در کادر اجتماعي نسل نشان دهد .در پژهش حاضر به دلیل سپری
شدن نزديک به يک قرن از شهادت میرزا ۱و گذشتن چند نسل بعد از واقعۀ قیامش ،نحوۀ
به يادآوری میرزا در خور توجه خواهد بود .با وجود حاکمیت پنجاهوهفت سالۀ پهلویها و
سیاست خاطرۀ موجود در آن دوران ،همچنین وقوع انقالب اسالمي در سال  ،۱۳5۷تغییر
سیاست خاطره در دورۀ بعد از انقالب ،بررسي تفاوتهای حافظۀ جمعي نسل اول ،نسل دوم
و نسل سوم در مورد میرزاکوچکخان ميتواند نکات جالب توجهي را نمايان سازد .به دلیل
مفصّل بودن مصاحبهها، ،دادههای بهدست آمده از میرزا در قالب مفاهیم کلي زير قابل
دستهبندی هستند:
خاطرۀ میرزا و جنبش جنگل در بین نسل اول
الف .شخصیت میرزا
از بررسي و تفسیر روايتهای میرزا در نسل اول ميتوان به دو ويژگي مهم در شخصیت
میرزا پي برد .يک جنبۀ آن اشاره به ويژگيها و شخصیتهای بیگانهستیزی و ايستادگي در
برابر استعمار است .در نسل اول فارغ از هر نوع تعصب قومي ،تحصیالت ،مذهب و منطقۀ
محل زندگي ،واقعۀ نهضت جنگل و مبارزۀ میرزا را به عنوان يک امر بسیار حیاتي ،اثرگذار بر
تاريخ گیالن و بر خصوصیات اخالقيشان تجربه کردهاند .از میرزا به عنوان مبارزی نام مي-
برند که در برابر استعمار و بیگانگان ايستادگي ميکرد و روح سلحشوری و دشمنستیزی
وی را ميستايند و از او به شرح زير ياد ميکنند:
میرزا آدم مذهبي بوده ،به خاطر استقالل ايران با انگلیس و روسیه مبارزه کرد .میرزا با
روحانیون در نجف نیز ارتباط داشت و( ...نمونه سيويک۷4 ،ساله ،شفت).
میرزا مبارز انقالبي و روحاني بوده ،روحانیون در بین مردم مهم بودند .پدرم که فرد نماز
خواني بود ،ميگفت که میرزا دزد نبود (نمونه بیستونه ۷2،ساله،توابع شفت).

 1تاريخ شهادت میرزا  ۱۱آذر ۱۳00است

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچکخانِ جنگلي در4۱ ...

ويژگي ديگر آن اشاره به شخصیتهای سنتي مذهبي میرزاست که بیشتر به مقدسات،
نماز ،اصول اخالقي ديني ،روحانیون و مساجد اشاره داشتند؛ حتي نظافت میرزا را برگرفته
از دين اسالم ميدانستند و به استخاره گرفتن میرزا قبل از هر کاری اشاره داشتند.
در مورد ويژگيهای میرزا بايد بگويم بسیار مقید به اصول خودش بود ،حتي تمامي
کارهای ساده و خیلي مهم رو با استخاره انجام ميداد (نمونه پنجاه و سه 5۸ ،ساله،
کسما).
میرزا در رشت ميبینه که سه انگلیسي يک خانم جواني را کشانکشان وارد ماشین
کردند ،اين قبیل اتفاقات بر بیگانهستیزی میرزا افزود که میرزا درگیر ميشه و گلولهای
به پاش اصابت ميکنه .ايشان را به خاطر ترس از رژيم برای مداوا به الهیجان ميبرند و
از همونجا با دکتر حشمت آشنا شد (نمونه هشت ۷6 ،ساله،صومعه سرا).

نسل اول از قرابت میرزا به ائمه و امامان شهید ياد ميکنند .
وقتي دکتر حشمت را باالی دار ميبرند ،ميخوان چي بگن؟ ميخوان بگن اگه کسي با
میرزا همراه باشه عاقبتش اينه ،همون اتفاقي که زمان امام حسین (ع) افتاد ،باليي که
سر مسلمبنعقیل آوردند (نمونه دو ۸۱ ،ساله،کسما).

نسل اوليها بیشتر در خاطراتشان میرزا را با مجموعهای از اتفاقات در آن زمانه و
شرايط به ياد ميآورند .بیشتر به ياران میرزا ،اختالفات بین آنان و خصوصیات اخالقي میرزا
اشاره داشتند ،بهطوری که اکثراً به حسین پاپلوسي ،دکتر حشمت ،حیدر عمو اقلي و ...در
حین يادآوری اشاره ميکنند ،اين نسل در کنار میرزا بیشتر از حاج احمد کسمايي نام بردند
و وی را حامي بزرگ میرزا دانستند و حتي بعضيها معتقدند که میرزاکوچکخان علت
مشهور و نمادين شدنش حاج احمد کسمايي است.
به وسیلۀ حاج احمد ،میرزا اسم پیدا کرد و میرزا فرد جواني بود که اومد کسما و با
کمک حاج احمد و سرمايۀ اونها نهضت جنگل را بهوجود  .اما چرا اسم میرزا باال رفت؟
علتش روحاني بودن او بود .میرزا نترس بود .میرزا با کمک آنها در کسما نهضت جنگل
را پايهگذاری کرد و روزنامه چاپ کردند (نمونه بیست وچهار ۸۳،ساله،کسما).

از ديگر به يادماندنيهای نهضت جنگل در نسل اوليها بیشتر به نحوۀ نبرد میرزا با
دشمنان و مشکالتي که برای ياران میرزا درحین نبرد اتفاق افتاده بود ،اشاره داشتند.
يکي از ياران میرزا روايت ميکرد که  ۱50نفر نیروی میرزا بوديم در محلۀ چکوسر
آلیان نزديک مرداب چادر بزنیم .فصل بهار بود ،غروب قورباغهها شروع به سروصدا
کردند ،حسنخان دستور داد چند نفر از بازار فومن و صومعهسرا رودۀ گاو و گوسفند به
آلیان آوردند .رودهها را توی مرداب ريختند .قورباغهها از ترس اينکه رودهها را مار فرض
کرده بودند ،ديگر سروصدايي نکردند و( ...نمونه پنج ۷5 ،ساله ،توابع،فومن).
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ب .جنبش جنگل
بررسي بیشتر در روايتهای نسل اول حاکي از مذهبي بودن جنبش میرزاست که به
صورت خاطره يادآوری ميشود.
وقتي ضرغامالسلطنه  1متوجه ميشه که سیزده نفر از ياران اسلحهدار میرزا در منطقۀ
پونل فعالیت ميکنند ،برايشان پیام ميفرسته که به قرآن سوگند ياد ميکنم ما با
شمايیم و علیه حکومت هستیم ،اما ضرغام با استفاده از سوگند دروغین به قرآن اين
چند نفر را فريب داد و باعث دستگیری آنان توسط ماموران حکومتي شد،ولي
ضرغامالسلطه خیانتکار بعد از يک ماه بیماری فوت کرد (نمونه سیزده۷۸ ،ساله،کسما).
پدرم برای ما نقل ميکرد که (پدربزرگ ايشان ،مرحوم باباغالمعلي ماسولهای از شهدای
بهنام نهضت جنگل) سخت مورد اعتماد و عالقۀ میرزا کوچک بود .او در روز احیا با
دهان روزه در حال نماز با اصابت گلوله به سرش در روزهای اوج نهضت جنگل به
شهادت ميرسد .مردم با هر زحمتي پیکر او را به نجف اشرف بردند و در قبرستان
وادی سالم نجف اشرف به خاک سپردند (نمونه يک ۷4 ،ساله ،شفت).

نکتۀ قابل توجه اين است که تداوم ياد و خاطرۀ میرزا دغدغۀ خاطری برای نسلاولي-
ها بود؛ چون سیاس ت حاکم بر زمان آنان فراموشي تعمدی خاطرۀ میرزا بود ،آنها تالش
ميکردند که تداومبخش ياد و خاطرۀ میرزا برای نسل بعدی باشند.
چند سال متوالي کتابهايي که در ارتباط با مبارزات ،انديشهها ،شخصیتهای میرزا
بود ،شناسايي و خريداری کرديم و به دانشآموزان هديه کرديم .يعني تالش کرديم تا
جوانان میرزا را بشناسند و روح سلحشوری و دشمنستیزی را در جوانان و نوجوانان
استان زنده نگه داريم ( ...نمونه يک ۷4 ،ساله ،شفت).

در نسل قبل از انقالب يادآوری میرزا با جزئیات و بستر تاريخي همراه است .اين نسل
به روسیه و طرفداری میرزا از انقالب بلشويکي اشاره داشتند ،همچنین در روايتهايشان
روس تزار را از روس کمونیسم تفکیک ميکردند.
از تالش آمد رد شد تا برود روسیه ،چون آنجا هم انقالب بلشويکي بود .هنگام برگشت از
روسیه به آقاجاني نامه مينويسد که بیايد تا در مورد جنگ انديشه کنیم که مبارزاتمان
را چگونه هدايت کنیم .آقاجاني در پاسخ به نامۀ او جواب ميدهد که من دوست
مشروطۀ شما بودم نه دوست بولشويکي (نمونه شانزده 6۱ ،ساله،تالش).

 1از بزرگان و خانهای منطقۀ پونل در تالش بود ،از طرفداران نظام پهلوی که در زمان قاجار از مظفرالدينشاه
لقب سردار مقتدر را دريافت کرده بود.

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچکخانِ جنگلي در4۳ ...

منظورم از روس تزاری روسي بود که با ما جنگیدند و روس کمونیسم هیچوقت با ما
نجنگید .روس کمونیسم همسايۀ خوب برای ما بوده ،با اينکه ما مرز مشترک زيادی
داريم تا االن يک مرزبان هم خوندماغ نشده (نمونه هشت ۷6 ،ساله،صومعه سرا).

همچنین ،به دلیل انتقال شفاهي خاطرۀ میرزا در نسل اول پراکندهگويي آنان در
روايتها قابل تأمل است.
شنیدم از پدر دوستم که ميگفت :در زمان مظفرالدين شاه -که مکتبخانه ميرفتم-
میرزا با يک گروهي اسبسوار و اسلحهبهدست آمدند در بین اشخاص و من را صدا کرد
گفت ای پسر مکتب ميری؟ (نمونه شانزده 6۱ ،ساله ،تالش).
دهن به دهن از مردم و از شوهرعمهای که داشتم ،شنیدم :میرزا ميگفت که ژاندارمها
را نبايد کشت؛ اين باعث برگشتن حاج احمد از نهضت جنگل شد (نمونه بیست و
چهار ۸۳،ساله ،کسما).

چون منبع اطالعاتي نسل اول از طريق داستانها و گفتارهای شفاهي اقوام و افراد
محلي شکل گرفته بود ،روايت آنان شکل عوامانه ،انضمامي و از هم پراکنده داشت ،با رؤيت
کثرت خاطرات اين نسل از نحوۀ نبرد میرزا ،و ...متوجه ميشويم اين نسل بیشتر نگاه صوری
به شخصیت میرزا و جنبش جنگل داشتند تا نگاهي محتوايي.
خاطرۀ میرزا و جنبش جنگل در بین نسل دوم
نسل دوم برخالف نسل اول که فقط از طريق گفتههای شفاهي خويشان و افراد بومي محل
خود ،میرزا را به ياد ميآوردند و روايتشان شکل پراکنده و انضمامي به خود داشت ،به دلیل
استفاده از دادههای شفاهي غیررسمي محلي و رسانههای رسمي نظام ،میرزا را با فکتهای
تاريخي بازنمايي ميکنند .ترکیب دادههای تجربي در کنار دادههای کتابي باعث شده که
اين نسل دارای خاطرۀ مؤثر از میرزا باشند.
الف .شخصیت میرزا
نسل دوم میرزا را با بُعد اجتماعي ،دعوت شدن به مهمانيها ،مراسم ازدواج و دادن هديه به
عروس و داماد و جاری کردن خطبۀ عقد توسط وی ،همچنین توصیه کردن افراد به
خوشرفتاری با فرزندان به ياد ميآوردند.
صحبتهايي که از قديم ميگن ،میرزا فقط کارش جنگ نبود ،اگه جشن عروسي بود،
میرزا کوچکخان مياومد به عروس و داماد يه انعامي ميداد .اين جوری نبود که تو
سفرۀ فقرا نشست نداشته باشه .برايش ثروتمند و فقیر يکسان بود (نمونه سيوهشت4۷،
ساله،فومن).
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مادربزرگم ميگه اونموقع پدرم تو حمام صندوقدار بود  ،اونجا میرزا و يارانش برای
استحمام کردن آمده بودند،که پدرم برام عصباني شد ،میرزا از کار پدرم ناراحت شد و
داخل دستم يه پولي انداخت (...نمونه دوازده 40،ساله،صومعه سرا).

نسل بعد از انقالب از میرزا به عنوان حامي فقرا و اليههای پايین جامعه ياد ميکنند.
میرزا با عدهای اسبسوار به يیالق (دران) تالش اومده بود ،علت آمدن میرزا به اون
يیالق گلهداری بوده که مورد اذيت خانها قرار گرفته بود ،به همین دلیل میرزا به اون
يیالق اومده بوده تا رفع اختالف کنه (نمونه نوزده 4۳ ،ساله،تالش).
يکي از صحبتهای میرزا اين بود که کشاورزهايي که شصت سال به باال دارن بايد
مستمری بگیرن ،چون قادر به کار ديگه نیستن .همین طرح شهید رجايي که بعد از
انقالب اجرا شد ،در زمان میرزا مطرح شده بود (نمونه دوازده40،ساله،صومعه سرا).

ب .جنبش جنگل
نسل دوم قیام میرزا را در کنار دفاع از سرزمین خود ،دفاع از مردم مظلوم و رسیدن به
مسند حکومت بازنمايي ميکنند.
از مجرای قانوني اگر شنیدهها را در نظر بگیريم ،میرزا يک فرد قانونمند و مبارز بود،
ولي اگر به گذشته برگرديم و از نقلقولهای اقوام بگويیم ،هدفش از قیام عالوه بر دفاع
از مردم  ،رسیدن به کرسي حکومت بود (نمونه بیستوپنج 50 ،ساله،شفت).
اين آقا يه جنبش دهقاني در منطقۀ گیالن را رهبری ميکرد ،برای دفاع از مردم
مظلوم با حکومت وقت مبارزه کرد (نمونه ده 4۸ ،ساله،تالش).

همچنین در نسل دوم میرزا را در کنار قهرمانان بعد از انقالب به ياد ميآوردند ،به
تجديد خاطرۀ میرزا در قالب همايشها و سخنرانيها اشاره داشتند و اهمیت تجاری و
فرهنگي کسما را توضیح ميدادند.
ايشان يک قهرمان ملي هستند ،مانند شهدای دفاع مقدس که برای ما اسوه و مالک
هستند ،مثل سردار همت يا شهید باکری (نمونه بیستوشش 4۷،ساله ،شفت).
کسما از زمان میرزا مرکز نشر و چاپ روزنامه بود .من شنیدم از پدربزرگهامون که با
کشتي از روسیه آهن ميآوردند تهران و جاهای ديگه ميبردند ...موقعیت علمي و سطح
تحصیالت افراد اين منطقه برگرفته از همونه( .نمونه سيودو 45 ،ساله ،کسما).

برای تداوم اهمیت ياد و خاطرۀ میرزا در تاريخ گیالن ميتوان به نمونههای زير اشاره
داشت:

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچکخانِ جنگلي در45 ...

از لحاظ تاريخي برای گیالن مهم است .همیشه براش سالگرد ميگیرند ،خدا بیامرزتش.
تاريخ مردم گیالن را زنده نگه داشت (نمونه سيوچهار 45 ،ساله ،فومن).
مسئولین امر هم در قالب همايش و برنامههای ديگر ياد و خاطرۀ میرزا را همهساله
تجديد خاطر ميکنند (نمونه سيوهفت 40 ،ساله ،کسما).

اين نسل به دلیل داشتن مطالعات کافي ،برخورداری از تحصیالت ،استفاده از
رسانههای رسمي و محلي دارای خاطرات مؤثری از میرزا هستند و میرزا را با واقعیتهای
تاريخي به ياد ميآورند.
خاطرۀ میرزا و جنبش جنگل در نسل سوم
بررسي مصاحبههای صورت گرفته حاکي از آن است هرچه از نسل اول به نسل دوم ،و بويژه
نسل سوم ميرسیم در يادآوری واقعه آن دوره« ،جنبش جنگل» محوريت اصلي يافته و
شخصیت میرزا جايگاه حاشیهایتر پیدا ميکند .با عنايت به اين يافته در بررسي نسل سوم
ابتدا به جنبش جنگل و سپس به شخصیت میرزا اشاره ميکنیم .دقت در مصاحبهها نشان
ميدهد که نسل سوم در شکلگیری خاطراتشان بیشتر تحت تأثیر حافظۀ رسمي و
رسانهای نظام بودند ،بنابراين خاطراتشان بیشتر برگرفته از فیلمها و سريالهای تلوزيوني
بود .در اين نسل به دلیل فقدان اطالعات محلي از میرزا مکان دفن وی به عنوان محل
بازنمايي اطالعات از میرزا عنوان شد.
ما چون میرزاکوچکخان را فقط تو فیلمها ديديم و کمي هم در کتاب تاريخ خونديم،
آنچه در ذهنم ميآد ،در به دری ،جنگ ،دکتر حشمت ،اعدام ،جیرهبندی ،فرارکردن،
کوهستان ،برف و سرماست (نمونه نه ۳۸ ،ساله،آستارا).
هرچي ما از میرزا ميدانیم ،با توجه به فیلمها و سريالهايي است که تماشا کرديم.
همیشه در حال جنگ و مبارزه در کوهستانها بود(نمونه بیستوهشت ۳۹ ،ساله،تالش).
میرزا را در سلیمانداراب رشت دفن کردند .آرامگاه میرزا همهساله از کشورهای خارجي
بازديدکننده داره (نمونه يازده ،ساله، ۳۷فومن).

الف .جنبش جنگل
نهضت میرزا در خاطرات نسل سوميها با ويژگي کاريزمايي بازنمايي ميشود .علت حمايت
مردم از قیام میرزا عالوه بر خصلت وطنپرستي يا ويژگي مذهبي ،در جذبههای شخصیتي
و نوعدوستي وی است.
بحث میهنپرستي میرزا ،بحث کاريزما بودن نهضت وی است که مردم به خاطر عشق و
محبتي که به وی داشتند به حمايت از او جمع شدند و در برابر روس و حکومت مرکزی
قیام کردند (نمونه چهلوسه ۳۷ ،ساله،آستارا).
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خُب میرزا جدا از اين جنگها ،خصوصیات شخصي بارزی هم داشته ،به کشور خودش
زياد توجه ميکرد .به مستمندان کمک ميکرد ،نوع حکومتش به شکل مردمي بود.
(نمونه پنجاه ۳۱ ،ساله،فومن).

نسل سوم بیشترين علت شکست میرزا را نبود ارتباطات قوی و رسانه ياد ميکنند.
مثل امام خمیني که به واسطه و حمايت مردم امام خمیني شد .میرزا هم ميتوانست
مثل امام خمیني پیروز شود ،اگر پیشرفت در ارتباطات رسانهای وجود داشت (نمونه
سيوپنج ۳۸ ،ساله،آستارا).
ارتباطات مثل االن قوی نبود ،رسانهها نبودند؛ به خاطر همین میرزا نتونست خارج از
گیالن طرفدار پیدا کنه (نمونه پنجاهويک 2۸ ،ساله،تالش).

ب .شخصیت میرزا
روايتهای نسل سوم بر ويژگيهای مبارزهطلبي میرزا در برابر استعمار ،بیگانگان و دفاع از
وطن تأکید دارد.
اسم میرزاکوچکخان که ميآد ،اول آدم به ياد استکبارستیزیش ميافته .اوالً که يک
انسان انقالبي ،مبارز ...و کسي بود که در مقابل استکبار ايستاد (نمونه چهلويک۳6 ،
ساله،شفت).

نفوذ فیلمها و سريالهای تلويزيوني در تصويرسازی از میرزا در کنار نبود ،اطالعات
کافي در نسل سوم تصوير مبهم و هالهای از میرزا برجای گذاشته است .خالء و افت اطالعات
محلي از میرزا در اين نسل باعث شده که آرامگاه میرزا تبديل به محلي برای يادآوری
اطالعاتي از میرزا برای مردم باشد.

تحلیل یافتهها
تمرکز بیشتر روی خاطرههای ضبطشده ،گوش دادن متوالي به آنها و بررسيهای
صورتگرفته از سه نسل نشان ميدهد که با توجه به اولويتبندی مقولههای بازنمايي،
خاطرۀ میرزا در سه نسل مباحث ترجیحي هر نسلي در به يادآوری میرزا متفاوت از
نسلهای ديگر است.
نسل اول شخص یت میرزا را در قالب مذهبي ،سنتي و استکبارستیزی بازنمايي
ميکنند؛ خصلت مبارزهگری او را برگرفته از سیرۀ امامان و ائمه ميدانند و میرزا را در کنار
اتفاقات تاريخي آن زمان (مشروطه ،انقالب بولشويکي ،تفکیک روس تزار از روس کمونیسم
و ،)...همراه قهرمانان ملي چون ستارخان و باقرخان به ياد ميآورند .اين نسل ديدگاهي کامالً
مذهبي به جنبش جنگل دارند و در تالش برای تداوم ياد و خاطرۀ میرزا برای نسل جوان
هستند.

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچکخانِ جنگلي در4۷ ...

نسل دوم شخصیت میرزا را در بعُد اجتماعي ،عدالتمحوری ،نوعدوستي و ايستادگي
در برابر ظلم يادآوری کرده ،آنان میرزا را با قهرمانان جنگ بازنمايي کردند و به بعُد تجاری و
فرهنگي کسما اشاره داشتند و جنبش جنگل را برای دفاع از سرزمین و رسیدن به حکومت
دانسته ،همچنین همايشها و مراسمهای بزرگداشت میرزا را برای تداوم ياد و خاطرۀ وی
ميدانستند.
نسل سوم اهمیت رسانهها ،شخصیت میهنپرستي و استکبارستیزی میرزا ،ويژگي
کاريزمايي جنبش جنگل را به ياد مي آوردند .آرامگاه میرزا را محلي برای يادآوری اطالعات و
آگاهي از میرزا ميدانستند.
میرزا در نسل اول به عنوان يک شخصیت ديني و سنتي دنبالهروی سیرۀ امامان و
ائمه بازنمايي شد .او در نسل دوم بیشتر بُعد اجتماعي و عدالتمحوری يافت؛ در مراسمها و
آيینها شرکت ميکرد ،با مردم نشستوبرخاست داشت و برطرفکنندۀ اختالفات بین آنان
بود .در نسل سوم به میهنپرستي و استکبارستیزی وی اشاره شد .نسل اوليها شخصیت
مبارزهگری میرزا را درکنار قهرمانان ملي زمان خود مانند ستارخان ،باقرخان بازنمايي
ميکردند ،در نسل دوم میرزا در کنار قهرمان جنگ و انقالب ازجمله سردار همت و شهید
باکری به ياد آورده شد؛ اين درحاليست که نسلسوميها کمتر به نبرد و بازنمايي وی در
کنار قهرمانها پرداختند .بازنمايي میرزا همراه با شرايط و اتفاقات زمان راويان يکي ديگر از
مقولههايي بود که بايد به آن اشاره داشت .در نسل اول میرزا با مشروطیت و انقالب
بولشويکي روسیه به يادآورده ميشود .نسل دوم میرزا را با انقالب و جنگ به ياد ميآورند،
ولي در نسل سوم میرزا در برابر خیانت انگلیس و ساير کشورهای استعمارگر مانند آمريکا
بازنمايي ميشود.
تداوم به يادآوری میرزا در نسل دوم به وسیلۀ همايشها و ديگر ابزار رسانهای بیان
شد .نسلاوليها هم تنها راه زنده نگه داشتن ياد میرزا را در انتقال شفاهي اطرافیان خود يا
به صورت آواز در مزارع توسط زنان و مردان عنوان کردند .در نسل سوم به علت ارتباطات
پیشرفته و رسانهها دغدغهای برای تداوم ياد میرزا شنیده نشد.
يادآوری ويژگيهای جنبش میرزا در نسل اول از رنگوبوی مذهبي -سنتي برخوردار
بود .نسل دوميها آن را در حمايت از مردم مظلوم و رسیدن میرزا به مسند حکومت ديدند و
در نسل سوم قیام میرزا حالت کاريزما به خود گرفت .در نسل اول نقش منطقۀ کسما در
پايهگذاری جنبش جنگل و حمايت کسماييها از اين جنبش مهمترين مباحثي بود که
همراه میرزا بازنمايي ميشد ،از اهمیت تجاری ،فرهنگي بودن کسما و موقعیت علمي و
تحصیلي آن در نسل دوم بیشتر گفته ميشود .اين درحالي است که نسل سوم فقط به عدم
مرمت و بازسازی برخي بناهای قديمي در کسما اشاره کردند.
آنچه در اذهان نسل سوميها از میرزا و جنبش جنگل بازنمايي ميشود ،بیشتر
برگرفته از فیلم و سريالهای تلوزيوني است که بدون تحقیق و مطالعات جانبي افراد ،صرفاً
رسانههای رسمي در شکلگیری آنها مؤثر بوده است؛ به همین دلیل میرزا تنها به دور از

 4۸پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،۸شماره 2

واقعیتهای تاريخي به يادآورده ميشود ،امّا رسانههای بومي در کنار رسانههای رسمي نظام
در نسل دوم باعث کثرت اطالعات مفید و تنوع در خاطرات اين نسل شده؛ میرزا همراه
اتفاقات و حوادث تاريخي بازنمايي ميشود .اين در حالي است که يادآوری میرزا در نسل اول
بیشتر برگرفته از رسانههای محلي ،روايتها و گفتههای شفاهي پدربزرگها ،پدران و
اطرافیان در قالب داستان در طي دورهمنشینيهای شبانه يا در قهوهخانه بود .پراکندهگويي
و روايت اتفاقات حاشیهای بیشتر در اين نوع بازنمايي به چشم ميخورد.

نتیجهگیری
در میان همۀ قیامهايي که قبل از سه دهۀ اخیر در ايران به وقوع پیوسته ،قیام میرزا و
نهضت جنگل ازجمله اوراقِ زرّين تاريخ معاصر ايران است و در نوع رهبری ،محتوای نهضت
و موقعیت تاريخي دارای خصوصیات ممتاز و ويژهای است که همواره مورد توجه خاص
مورخان و پژوهشگران تاريخ معاصر ايران قرار دارد.
از آنجا که معیار انتخاب نسلها در اين تحقیق عالوه بر بعُد زمان (سن) ،تجربۀ زيستۀ
افراد است ،خاطرات میرزا و جنبش جنگل در قالب سه نسلي قابل پیگیری است.
نسل اوليها يا همان نسل قبل از انقالب به دلیل تجربۀ سیاست خاطره در دورۀ
رضاشاه روايتي پراکنده ،بهشدت وابسته به گفتارهای گذشتگان و غیريکپارچه داشتند .در
حقیقت به دلیل تالش حاکمیت محمدرضاشاه بر فراموشي تعمدی میرزا و جنبش جنگل،
يادآوری نسل اوليها به شکل انضمامي ،بدون نگاه کلي و عام به میرزا و نهضت جنگل
صورت ميگیرد .نکتۀ جالب توجه آنکه نسل اوليها برای معنابخشي به گفتههای شفاهي
گذشتگان از میرزا و جنبش جنگل آن را بیشتر در چارچوب گفتمان مذهب و سنت قرار
ميدهند .بهطوریکه در نسل اول وقتي از نمونهها سؤال ميشد که چه خاطرهای از میرزا در
ذهن شما وجود دارد ،بیشتر از میرزا به ياران ،سربازان و اتفاقاتي که برای ياران جنگل رخ
داده بود ،اشاره ميکردند.
نسل دوم که تجربۀ دو نظام سیاسي متفاوت را در دوران حیات خود داشتند ،هم از
گفتههای شفاهي محلي بدون سوگیری و هم از رسانههای رسمي و مطالعات بهره داشتند.
آنان میرزا را با ديدی کامل و منسجم به ياد ميآوردند .هرچند مطالعات خاطرۀ جمعي
معموأل فرض ميکنند که رويدادها يا چهرهها بايد معاصر باشند تا خاطرهاشان در ذهن گروه
باقي بماند ،ولي در اين تحقیق شهرت و ارزش میرزا پس از مرگ وی در بین افرادی که او را
به عنوان يک نماد جمعي پس از مرگ تجربه کردند ،کاملتر از نسلي است که از لحاظ
زماني به میرزا نزديکتر بودند ،به خاطر آورده شد .اين نتیجه ميتواند همسو با نتیجۀ
تحقیق الرسون و لیزاردو ( )2006دربارۀ چهگوارا باشد که بیشترين خاطرات از چهگوارا از
نسلي بازنمايي شد که در زمان شرکت چهگوارا در انقالب کوبا در اوايل دهۀ  ۱۹60متولد
نشده بودند.

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچکخانِ جنگلي در4۹ ...

نسل سوم آنچنان فاقد منابع برای دستيابي به خاطرۀ میرزا و جنبش جنگل بودهاند
که به اشتباه از آمريکا به عنوان کشور استعمارگر زمان جنبش جنگل ياد ميکنند .يا تحت
تأثیر سیاست حافظۀ رسمي به علت مهم جلوهدادهشدن مشکل ايران و آمريکا بعد از انقالب،
استکبارستیزی میرزا را در مقابل آمريکا به شکل حالگرايانه بازنمايي ميکنند .اين نتیجه
هم ميتواند تأيیدکنندۀ نظريۀ حالگرايي هالبواکس باشد ،مبني بر اينکه شرايط اجتماعي،
سیاسي ،فرهنگي و اقتصادی زمان حال در نحوۀ بازنمايي تأثیرگذار است .با نقش مؤثر راديو
و تلويزيونهای دولتي در بازنمايي سیاستهای فرهنگي ،حالگرايي در اين نسل به نوعي
تقلیلگرايي سیاسي ،ايدئولوژی نیز متهم است (تانجل.)۹۸-۹۷ :20۱4،
پس از کادر نسل ،بحث دينداری نیز در شکلدهي به خاطرۀ میرزا در نسل اول
تأثیرگذار است ،بهطوریکه نسل اوليها واقعۀ جنگل را در چارچوب مباحث شرعي برای
دوام دين و احکام ديني به خاطر ميآوردند .دلیل شروع قیامش را برگرفته از واقعۀ عاشورای
امام حسین ميدانستند و در کنار شبهای احیای ماه رمضان ،شهادت میرزا را به ياد
ميآوردند .اين نسل وی را دنبالهروی ائمه و امامان ميدانستند؛ به نمازخواني و مسجد رفتن
میرزا اشاره داشتند .بعضي از نمونهها هدف قیام میرزا را تالش برای ايجاد حکومت ديني
بیان ميکردند .در نسل دوم و سوم از میزان تأثیرگذاری مذهب بر خاطرۀ میرزا کاسته
ميشود .اين نتیجه ميتواند هم مطابق با نظريۀ دورکیم در مورد نقش دين در نحوۀ يادآوری
گذشته و همسو با نظر «دين به عنوان کادر اجتماعي حافظۀ جمعي» هالبواکس باشد که با
تغییر میزان اهمیت آن نزد افراد ،يادآوریها متفاوت ميشود.
از ديگر نتايج قابل ذکر اين تحقیق نحوۀ بهيادآوری میرزا و جنبش جنگل است که در
طي اين سه نسل چهرههای متفاوتي به خود ميگیرد .هر نسلي میرزا را با ويژگيهای
مشترک خود و اتفاقاتي که با آن مواجه شده به ياد ميآورند و همین عامل ميتواند باعث
بازنمايي متفاوت از میرزا در سه نسل هم باشد .اين نتیجه هم ميتواند تأيیدکنندۀ نظريۀ
شوارتز در تحقیق تاريخ و حافظۀ جمعي ،چگونگي تبديل لینکلن به برابری نژادی در سال
( )۱۹۹۷و ( ) ۱۹۹۱دموکراسي شدن واشنگتن باشد که شرايط و ويژگيهای هر نسلي باعث
بازنماييهای متفاوت و جديدی از يک شخصیت يا حوادث تاريخي ميشود.
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