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انواع زندگينوشتهاي فارسي
چكيده

محبوبه شمشيرگرها

نوشتن از زندگي به منزلة يكي از فروع تاريخنگاري ،در تمدنهاي مختلف سابقهاي ديرين
دارد .سنت زندگينگاري در ايران با حركـت در شـاخههـايي نظيـر زنـدگينامـه نويسـي،
اتوبيوگرافي نويسي ،يادداشت نويسي ،سفرنامه نويسي ،خاطرهنويسي و نامهنگاري ،يكي از
رايجترين گرايشهاي تاريخي -ادبيِ معاصر را شكل داده است؛ اما با وجود كثـرت اقبـال
بدان و شكلگيريِ هزاران كتاب و تك نگاشت در دو سده و بويژه در دهـههـاي اخيـر در
ايران ،هنوز نميتـوان از ژانـري كلـي مشـتمل بـر انـواع نوشـتارهاي مشـتمل بـر روايتـي
واقعگرايانه از زندگي بشر نشان يافت .اين مقاله با طرح ايدة »زندگينوشت« بـه منزلـة فـرا
ژانري كه همه انواع و گونههاي فرعيِ نوشتههاي مبتني بر ماجراهاي واقعي زنـدگي انسـان
را دربردارد ،با بهرهمندي از پژوهشهاي گذشته ،به ارائه طبقهبندي جديـد و بـازتعريفي از
گونههاي متعدد آن ميپردازد .سه جريانِ »خويشتننگاري«» ،ديگرنگاري« و »وقايعنگاري«،
مهمترين جرياناتي هستند كه در زندگينگاريها دنبال ميشوند .روايت زنـدگي آدمـي بـا
رويكرد واقعگرايانه ،وجه غالبِ خويشيِ زندگينوشتها است .اما در كنار اين وجه اصـلي
و برخي وجوه فرعيِ مشترك ،قالبهاي متنـوعِ ايـن اَبـر ژانـر ،نقـاط فصـلي بـه صـورت
مرزهاي سيال ،لطيف و گاه غير صـريح دارنـد .در نوشـتارِ پـيش رو ،بـا طبقـهبنـدي ايـن
نوشتهها به اعتبار جايگـاه راوي نسـبت بـه سـوژه در وهلـة اول و نيـز برخـي مﻼحظـات
ساختاري نظير صورت ،محتوا و حجم ،رايجترين گونهها در زندگينوشتهـاي فارسـي از
قبيــل زنــدگينامــه ،فرهنــگ زنــدگينامــهاي ،زنــدگينامــك ،كارنامــه ،كارنامــك ،يادنامــه،
تكخاطره ،تكخاطرات ،خاطرهنامه ،اتوبيـوگرافي ،يادداشـتنامـه ،خـاطرهنامـة گزارشـي،
سفرنامه ،دلنامه ،نامة شخصي و وصيتنامه شخصي به شمار آمده است .اين پژوهش پس
از مﻼحظه بيش از  ٥٠٠اثر و به شيوهاي توصيفي  -تحليلي انجام شده است.

* استاديار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ،گروه پژوهشهاي ايرانشناسي و اسﻼمشناسي،
mah.shamshirgarha@yahoo.com
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كليدواژهها :اسناد تاريخي ،انواع ادبي ،سرگذشتنامهها ،خودسرگذشتنامهها.

 .١مقدمه

»زندگينگاري« از فروع تاريخنگاري است كه بـا ثبـت مسـتقيم رويـدادهاي زنـدگي سـبب
ميشود تاريخ شخصي در پيوند با تاريخ جمعـي شـكل بگيـرد .بـا وجـود آنكـه نوشـتن از
زندگي در قالبهاي متنوع ،به قدمت تاريخ فرهنگ انسان است ،دوره مـدرن را بايـد عصـر
تولد واقعي اين دست نوشـتههـا دانسـت كـه در آن ،ويژگـيهـا و مﻼزمـات دوران تجـدد،
زندگينگاري را در مسيري متمايز و روشنتـر از قبـل ،بـه پـيش بـرد .در ايـران نيـز سـنت
زندگينگاري ،با حركت در شـاخههـايي نظيـر زنـدگينامـه نويسـي ،اتوبيـوگرافينويسـي،
يادداشــت نويســي ،ســفرنامه نويســي ،خــاطرهنويســي و نامــه نگــاري ،يكــي از مهــمتــرين
گرايشهاي تاريخي  -ادبي معاصر را شكل داده است .بـا وجـود سـابقه زنـدگينگـاري در
ايران و اساساً دنياي اسﻼم در سـه وجـه رجـال دربـار ،عالمـان اسـﻼمي و ادبـا و شـعرا در
قالبهايي نظير برخي تواريخ ،انواع طبقات ،تـذكرههـا ،رجـال ،تـراجم احـوال و سـيرههـا،
بازپيدايي آن به معناي گونهاي جديد در نوشتار ،به عصر مدرن ،همزمان با بيداري ايرانيـان و
آشنايي آنها با فرهنگ و تمدن غرب از ميانه و بويژه اواخر دوره قاجار و همزمان بـا نهضـت
مشروطه مربوط ميشود .اين حركت بويژه در نوع يادداشت نگاري و خاطرهنويسي ،بعـد از
انقﻼب مشروطه نيز ادامه پيدا كرد تا اين كه با روي كـار آمـدن حكومـت رضـا شـاه رونـد
نگارش خاطرات فروكاست .پس از رواجِ نسبي يادداشتهـا و خـاطرات فـردي در فضـاي
نسبتاً بازِ سياسيِ پهلوي دوم ،پيروزي انقﻼب اسﻼمي و بويژه رويداد بزرگ جنـگ تحميلـي،
اين گونه نوشتاري را در ابعـاد مختلـف بـه اوج خـود رسـاند .بـه طـوري كـه ايـن دوره را
ميبايست عصر شكوفايي ژانر زندگينوشتهاي ايراني در گونهها و جريانهاي مختلـف آن
دانست .با وجود اين ،هرچند در غـرب ،سـاليان درازي اسـت كـه زنـدگينگـاري در انـواع
گوناگون آن به ژانري مشخص و گسترده تبديل شده ،در ايران بـه دﻻيـل مختلـف ،چنـدان
مورد اعتناي پژوهشگران قرار نگرفته و با وجود آنكه گاه از برخي قالبهـاي آن ،بـه طـور
جداگانه و پراكنده سخن گفته شده ،هنوز به منزلة اَبرژانـري مسـتقل ،هـويتي متمـايز نيافتـه
است .حال آنكه ،با عنايت به كثرت اقبال به اين نوع نوشتاري و شكلگيري هزاران كتـاب و
تكنگاشت در دو سده و بويژه در دهههاي اخير ،به نظر ميرسد وقـت آن رسـيده كـه ايـن
حركت ،به منزلة ژانري تاريخي -ادبي و با هويتي مشخص در كنار ديگر گونـههـاي ادبـي و
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تاريخي ،بازشناخته شده و ژانرهاي فرعي ،خاستگاهها ،اهـداف ،روشهـا و سـاختارهاي آن
بهطور جدي مورد توجه قرار گيرد .اين مقاله ،كوششي است در تبيين اين مسأله.

 .٢پيشينة پژوهش

سابقه آثار پژوهشي درباره تاريخِ انجام پژوهش درباره زندگينوشـتهـا را در ايـران اعـم از
نگارش و ترجمه ،ميتوان در دو شاخه خاطرهنويسي و زندگينامه نويسي دنبـال كـرد .نظـر
به پيشتازي خاطرهنويسي و يادداشت نويسي در برابر ساير زندگينگاريهـاي مـدرن ،تأمـل
١
درباره اين نوع نوشتار نيز از تقـدم برخـوردار اسـت .شـايد بتـوان اثـر بِـرت فرَگنـر) Bert
 (G.Fragnerرا نخستين پژوهش جدي درباره زندگينوشتهاي فارسي دانست كـه در كنـار
مقدمــه محققانــه دربــاره تــاريخِ خــاطرهنويســي در ايــران ،بــه طــور خــاص بــر آغــاز
خاطرهنگاريهاي ٢مدرن فارسي در دوره قاجار ،ذيل توجـه بـه خـاطرات و يادداشـتهـاي
سفر و حضرِ سه تن از رجال سياسـي ايـران متمركـز شـده اسـت ٣.بـا وجـود رواج نسـبي
خاطرهنگاري و يادداشت نويسي در پهلوي دوم كه بازتاب آن را ميتوان در نشريه خـاطرات
وحيد ٤مﻼحظه كرد ،پرداختن به مباني زندگينگاري و جنبههـاي نظـري آن ،چنـدان مـورد
توجه نبود .اين مهم پس از پيروزي انقﻼب و بـا درك نقـش تـاريخ زنـدگي افـراد در ثبـت
وقايع انقﻼب اسﻼمي از سوي برخـي نهادهـا و تـاريخنگـاران سياسـي ،در جهـت تحكـيم
استنادات تاريخي روايتهاي اشخاص ،مورد توجه قـرار گرفـت .در اولـين و پررنـگتـرين
گام ،ميتوان به تﻼشهاي گـروه پژوهشـي خـاطرات در بنيـاد تـاريخ انقـﻼب اسـﻼمي در
٥
راستاي طرح »تاريخ انقﻼب به روايت خاطرات« اشاره كرد.

با اوج گرفتن توجه به خاطرهنويسي و يادنگاريها ،معدودي از پژوهشگـران بـه مبـاني
نظري اين مقوله نيز بيش از پـيش اقبـال كردنـد .عليرضـا كمـري ،٦احمـد اخـوت ،٧احمـد
اشرف ،٨احمد شعباني ،٩احمد دهقان ،١٠محمدرضا ايرواني ١١و سميه عباسي ١٢در دهـههـاي
اخير با اقبال به مقوله خاطره ،يادداشت و سـفرنامه بـر آن بـودهانـد تـا تاريخچـه ،مصـاديق،
چيستي و حدود اين نوع نوشتارها را روشن كنند .گفتني است ماهيت خاطره به منزله هسـته
اصلي رويكرد يا گونهاي كه امروزه در تاريخنگاري و تاريخنگري به نام »تـاريخ شـفاهي« از
آن ياد ميشود ،توجه برخي تاريخ پژوهان اخير را به اين موضـوع جلـب كـرده كـه در ايـن
مجال به همين اشاره بسنده ميشود.
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امــا بخــش قابــل توجــه پــژوهشهــاي موجــود ،بــه زنــدگينامــههــا تعلــق دارد كــه
شناختهشدهترين و متداولترين گونه زندگينگاري است .شايد ترجمه زندگينامهها از محمـد
عبدالغني حسن ،اولين توجه جدي به اين مقوله در زبان فارسي باشد ١٣.در اين اثر كـه بـراي
اولين بار در سال  ١٣٦٢به فارسي ترجمه و منتشر شد ،تاريخ پيدايش و انواع زندگينامـه بـا
تأكيد بر زندگينامههاي بزرگان و دانشمندان مسـلمان و جهـان عـرب ،مﻼحظـه مـيشـود.
چگونه زندگينامه بنويسيم؟ ١٤از برايان د .آزبـرون و ريچـارد سـاير ،اثـري ديگـر ايـن بـار
متمركز بر زندگينامه نويسي در غرب است كه در سال  ١٣٩٢منتشر شد .ايـن كتـاب در دو
بخش ،ترجمـهاي از بخـشهـايي از كتـابهـاي >نوشـتن بيـوگرافي و اتوبيـوگرافي< ١٥و
>چگونه بيوگرافي و تاريخچه شركت بنويسيم؟< ١٦است .همچنين در از سرگذشتنويسـي
به داستان نويسي )آييني نو در نگارش( ١٧با رويكردي متفاوت ،سـعي شـده بـا ربـط زمينـه
تاريخي و ادبي اين نوشتهها ،ديدگاههاي افـرادي كـه تـاكنون بـه صـورت پراكنـده بـه ايـن
موضوع پرداختهاند ،به صورت يكجا گردآوري شود.

نكته قابل توجه آنكه پس از افزايش تعدد و تنوع زندگينوشتهاي جنـگ خصوصـاً در
قالبهايي بديع و كمسابقه ،برخي پژوهشگران بويژه در دو دهه اخيـر ،در راسـتاي ارتقـاي
سطح كيفيِ نگارش و نيز تحليل و نقد اين آثار ،به زمينهها و زواياي مختلف زنـدگينگـاريِ
١٨
انسانهاي جنگ ،به صورت مستقل يا متناسب با برگزاري نشستها و همايشهـايي چنـد
٢١
پرداختهاند .عليرضا كمري ،غﻼمرضا كافي ،١٩محمدرضا سنگري ،٢٠محمدحسـين صـنعتي
و مهدي كاموس ٢٢از جمله صاحبنظراني هستند كه به اين مقوله اهتمام ورزيدهاند.

با وجود آثاري كه تاكنون به نگارش درآمده ،هنوز از تشخص ژانري مستقل با محوريـت
روايتهاي واقعگرايانه از زندگي ،چنانكه بايد ،اثري نيست و اين كاستي ،تـاكنون تبعـاتي در
پژوهشهاي اين حوزه به دنبال داشته است .از آن جمله ،نميتوان از طبقـهبنـدي مشخصـي
نشان يافت كه – تا جاي ممكن  -همه صورتهاي نوشتاري موجود را در بر گيـرد .از ايـن
رو ،غالباً وجوه شباهت و تمايز گونههاي متنوع ،ناديد انگاشته ميشود .بـراي مثـال ،برخـي،
خاطرهنويسي و يادداشتنويسي را هرچند با اندكي تسامح ،نـوعي زنـدگينامـة خودنوشـت
معنا كردهاند ٢٣.ديگر آنكه ،گاه انواعي نظير »خـاطرهنامـه« و »تـكخـاطره« كـه در ايـران بـه
صورت گسترده رواج دارند ،هنوز پس از گذشت چندين دهه از شكلگيـري ،داراي هويـت
و نامي مشخص نيستند .نگارنده در نظر دارد ضمن پيشـنهاد اصـطﻼح »زنـدگينوشـت« بـه
منزله ژانري كلي مشتمل بر انواع نوشتارهاي مشتمل بر روايتي واقعگرايانه از زندگي بشر ،بـا
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رويكردي جديد ،ضمن بهرهمندي از پژوهشهاي گذشته ،طبقهبندي كلي و تا جـاي ممكـن
فراگير از آنها ارائه كرده و از گونههايي كه به صـورت مشـخص و مجـزا بـدانهـا پرداختـه
نشده ،سخن گويد.

 .٣اصطﻼح »زندگينوشت«

نگارنده اين اصطﻼح را تقريباً معادل  life writingبه منزله نـوعي گسـترده مشـتمل بـر انـواع
فرعيِ نوشتههاي مبتني بر زندگي واقعي انسان و ماجراهاي آن در نظر گرفته و آثـاري نظيـر
زندگينامه ،خود زندگينامه ،يادداشتهاي شخصي ،نامـههـاي شخصـي ،زنـدگينامـههـاي
داستاني ،خاطرهنامهها و تك خاطرهها را ذيل اين گونة اصـلي قابـل تعريـف مـيدانـد .ايـن
اصطﻼح در اروپا هرچند در قرن هجده به ثبت رسيده امـا در دهـه  ١٩٨٠مـورد اقبـال قـرار
گرفته است .مفهوم اين اصطﻼح ،ژانري مستقل را دربردارد و شامل هر نوشتهاي ميشود كـه
در آن ،يك فرد از زندگيِ خود يـا ديگـري مـيگويـدEncyclopedia of life writing, 2001: ) .
 (p.ixدر غرب از همه آثاري كه عمدتاً در دو قرن اخير ،گاه مطابق با واقعيتهـاي زنـدگي و
گاه با بهرهگيري مستقيم از آنها ،صرفنظر از قالبهاي متنوعي كه متن در چـارچوب آنهـا
شكل گرفته ،ذيل اين عنوان كلي ياد ميشود .توجه به ايـن نـوع نوشـته بـه پشـتوانه آثـار و
پژوهشهاي موجود ،چنان است كه در سال  ٢٠٠١دايره المعارفي پربار و ارزشـمند در ايـن
موضوع منتشر شد كه در اين نوشتار مورد توجه جدي قرار گرفته است.
گفتني اسـت هـر چنـد زنـدگينگـاري بـه قالـب بيـاني خاصـي محـدود نمـيشـود و
ساختارهايي متنوع و متعدد از كتيبهها و قطعات موزون تا روايتهاي خطي را دربرميگيـرد،
مراد از اصطﻼح مذكور ،تنها صورتهاي نوشتاري در ساختار كتاب يا تكنگاشت است كـه
به اصليترين گونههاي آن اشاره خواهد شد.

تعلق زندگينوشتها به تاريخ يا ادبيات از قـديميتـرين ،پرچـالشتـرين و شـايعتـرين
مباحث در اين موضوع است كه بحث درباره آن ،در اين مقال جاي ندارد ٢٤.فيالجمله همـه
انواع زندگينوشت ،داراي سرشت و ماهيتي تركيبي و در طيفي ميگنجنـد كـه در دو سـوي
آن ،صبغه تاريخي و ادبي در قويترين صورت با لحاظ عواملي متعدد چون موضـوع ،زبـان،
سبك ،ساختار و آراستگي كﻼم ،بروز مييابد .معالوصف ،نگارنـده بـر آن اسـت كـه ارزش
اصلي و مقدمِ اين دست نوشتهها در دﻻلت و شأنيت تاريخي ،لزوم تعريف آنها را بـه منزلـه
نوعي تاريخي  -ادبي و نه برعكس )با اعتبار رعايت ترتيب كﻼم( روشن ميكند.
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 .٤انواع زندگينوشت

زندگينوشت در وجه نظري ) (ontologhyبه رخدادهايي كه در زنـدگي افـراد اتفـاق افتـاده،
صرفنظر از شكل ساختاري آنها ،و در وجـه معرفـت شناسـي ) (Epistemologyبـه بـروز و
شكلگيري روايتهاي زندگي در قالبهاي ظاهري اشاره دارد .زنـدگينوشـتهـا در وجـه
معرفت شناسي خود ،بسته به عواملي نظير ديدگاه نويسنده نسبت بـه زنـدگي و رخـدادهاي
اجتماعي ،نحوه تمركز او بر بعد يا ابعـادي خـاص از زنـدگي و روشـي كـه او بـراي ثبـت
روايتهاي زندگي برميگزيند ،داراي ساختهايي متنوع انـد كـه ممكـن اسـت بـا يكـي از
عناوينِ زندگينامه ،خاطرهنامه ،اتوبيـوگرافي ،يادداشـت شخصـي ،كارنامـه و غيـره شـناخته
شوند .به عبارت ديگر رخدادهاي زندگيِ هر فرد و آنچـه بـه عنـوان »فكـت« يـاگزارههـاي
زندگينگاري از آن ياد ميشود ممكن است متأثر از ذهنيت ،تجربيـات ،مقاصـد ،توانـاييهـا
بويژه در زمينه درك و دانشهاي قبلي و قوت حافظه ،زبان ،روحيات نگارنده يا راوي و نيـز
شرايط زمانه و پسندهاي رايج ،صورتهايي گوناگون را ذيـل گسـترة فـراخِ زنـدگينوشـت
رقم بزند.
روايت زندگي آدمي با رويكرد واقعگرايانه ،وجه غالب خويشيِ زندگينوشتهـا اسـت.
اما در كنار اين وجه اصلي و برخي وجوه فرعي مشترك ،قالبهاي متنوع ايـن ژانـر اصـلي،
داراي نقاطي فصل به صورت مرزهايي سيال ،لطيف و گاه غيـر صـريحانـد كـه همـين امـر
موجب شده تا در عين تشخّص نسبي هر يك ،تمايز قطعي ميان آنها مشـكل بـه نظـر آيـد.
شايد بتوان براي درك اين مفهوم تنها براي تقريب به ذهن ،رودخانهاي عـريض و خروشـان
با امواج و انهار و شعبههاي متعدد را مجسم كـرد .امـواج و جريانـات رودخانـة پرخـروشِ
زندگينوشت مانند زنجيرهاي به هم متصل و در عين حال جداگانه ،چنـان در ذهـن ترسـيم
ميشود كه تعيين حد فاصل و مرز هر يك با ديگري سخت و پرشائبه مينمايد و حتي گـاه
اظهارنظر قطعي در خصوص آنكه هر يك از اين جريانات و امواج ،كجا آغـاز مـيشـوند و
كجا به پايان ميرسند ،ناممكن و غير قابل دفاع است ٢٥.در تعبيري منطقي شايد بتوان رابطـه
ميان انواع و قالبهاي مختلف زندگينوشت را رابطه عموم و خصوصِ مـن وجـه دانسـت
كه هرچند در موضوع ،غايت و روش كار ،بين هر يك شباهتهايي وجـود دارد ،نمـيتـوان
از ناهمگونيهاي آنها چشم پوشيد.
در ايران ،تنوع و تكثر آثار موجود  -چـه از حيـث شـماره و چـه موضـوع و سـاختار و
پديدآورنده و ناشر  -بويژه در زمينة جنگ تحميلي ،كممايگيِ مطالعات زندگينگـاري و نيـز
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اساساً تعلق اين ژانر به عامه مردم ،خارج از پايبنديهاي متداول در آثـار آكادميـك ،در كنـار
سياليت مرز ميان انواع مختلف كه پيشتر بيان شد ،طبقهبندي گونههاي زندگينوشت را بسـي
دشوارتر ساخته است .تا جايي كه نگارنده به پشتوانه صدها اثري كه در اين موضـوع از نظـر
گذرانده ،بر آن است كه ارائه تقسيمبنـدي دقيـق ،ثابـت و قطعـي از آنهـا تقريبـاً غيـرممكن
است ٢٦.اما از آنجا كه هر گونه بررسـي و شـناخت بـاﻷخص ،جـز بـا طبقـهبنـدي حاصـل
نميآيد ،از همان آغازين پژوهشها ،مسئلة طبقهبندي بويژه درخصـوص خودنگـاريهـا بـا
ابتنا بر مقولههاي مختلف نظير شكل و قالب بياني ،موضوع و محتـوا ،٢٧عنصـر روايـت ٢٨و
٣٢
تسلســل آن ،٢٩زاويــه ديــد ٣٠و نــوع پرداخــت - ٣١مــورد توجــه قــرار داشــته اســت.
طبقهبنديهاي پراكنده ،غير جامع و نه چندان كارآمد از زندگينوشتهاي فارسـي ،بـر لـزوم
ارائه طبقهبندي ديگري با لحاظ حاصل تﻼشهاي گذشته ،تأكيد دارد كه در ادامه ايـن مقالـه،
درخور بضاعت اندك نگارنده ،مورد اهتمام است .گفتني اسـت بنـا بـه توضـيحات مـذكور،
اصرار بر لحاظ حداكثريِ نقاط تمايز زندگينوشتهـا ،دامنـه تفريعـات را بـه درازا خواهـد
كشاند .براي مثال ،راقم اين سطور پس از بررسي  ٥٠٠زندگينوشت ،دستكم بـه  ٦٠گونـه
دست يافت كه بنا به لزوم كاربست اجمال در اصل طبقهبنـدي ،بـا صـرفنظـر از جزئيـات
ناهمخوان ميان نوشتههاي هممرز و اغماض نسبت به ويژگيهاي كامﻼً شناور و غيرقطعـي،
دامنه تقسيمات را مطابق آنچه خواهد آمد ،كوتاه كرد.

 ١.٤جريانهاي عمده زندگينگاري

سه جريانِ »خويشتننگاري«» ،ديگرنگاري« و »وقـايعنگـاري« ،عمـده جريانـات پرخـروشِ
رودخانة زندگينگاري را تشكيل ميدهند.

 ١.١.٤خويشتننگاري

يكي از مهمترين جلوههاي خاطرهنگاري فردي كه در آن ،هميشه يك انسـان از »خـود« و از
»منِ« وجودي خويش سخن ميگويد ،نوشتههاي متمركز بر فرديت راوي در افكـار و رفتـار
اوست .در خويشتننگاري كه ويژگي اصلي آن ،برجستگيِ تجليِ »من« در روايتهاي نـاظر
به زندگي انسان است ،سوژه )شخصيت اصلي( و راوي از هـويتي يكسـان برخوردارنـد .بـا
وجود سابقه زندگينگاري در كتيبههاي مصر باستان ،بـر اسـاس نظـر پـژوهشگرانـي نظيـر
گئورگ ميش ،سابقه خويشـتننگـاري را بايسـت در ايـران باسـتان و بـويژه كتيبـه بيسـتون
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داريوش جست) .اشرف (٣٤٣ :١٣٨٨ ،نگارنده با تكيه بر محوريـت حضـور »مـن«ِ راوي در
شكلگيري اين نوشتارها ،وقايعنگاريهايي را كه در سنت ادبيات فارسي ،از آنهـا در قلمـروِ
خاطرهنويسي ياد ميشود ،خارج از دايره خويشتننگاري ميداند .توجه به همين نكته اسـت
كه موجب تفريع خاطرات بر انواعي نظير اتوبيوگرافي ،گزارش مشاهدات و نوعي فيمـا بـين
آنها شده است ٣٣.فيالجمله ،در ميان انواع زندگينوشـتهـاي فارسـي ،تـك خـاطره ،تـك
خاطرات ،خاطرهنامهها ،اتوبيوگرافيها و يادداشتنامه ،به منزله نهرها و شعبههـاي كـوچكي
هستند كه منشعب از جريانِ اصليِ خويشتننگاري ،جاري اند.

 ٢.١.٤ديگرنگاري

در جريان دوم ،كه بخش بزرگي از رودخانه عظيم زندگينگاري را به خـود اختصـاص داده،
شخصيت اصلي يا سوژه ،فردي غير از نويسنده يا راوي است .در كنـار زنـدگينامـههـا كـه
بيشترين گسترة اين جريان از آنِ آنهاست ،نيك ﻻزم است از آثاري ياد شـود كـه هرچنـد در
نظر اول ،ساختار ،زاوية ديد و حضور راويِ اول شخص ،شائبه تعلق بـه خويشـتننگـاري را
به ذهن متبادر ميكند ،روايتهـاي زنـدگيِ فـردي ديگـر در آنهـا برجسـتگي دارد .در ايـن
خاطرهها ،معموﻻً يكي از نزديكان ،دوستان ،آشنايان و اعضـاي خـانواده راوي  -و نـه خـود
او  -شخصيت اصلي است و اعتبار راوي ،تنها از جهـت بيـان رخـدادهاي زنـدگيِ شـخص
غايب است .از اين خاطرات ميتوان تحت عنوانِ »خاطرات ديگر محور« ياد كرد.

 ٣.١.٤وقايعنگاري

در جريان سومي كه در رود زندگينگاري جاري است ،رخـدادهاي بيرونـي از دريچـة بيـان
رويدادهاي زندگي فردي خاص به منزلة راوي حكايـت مـيشـوند .سـابقة خـاطرهنويسـي
ايرانيان در دوره كﻼسيك و حتي آنچه در طليعة خاطره نگاري مدرن در دوره قاجـار شـكل
گرفت ،در اين جريان قابل جستجو است .يادداشتهايي كه جنبه تـاريخي و گزارشـي آنهـا
بر جنبههاي شخصي ،فزوني دارد و نيز خاطرهنامههـا و تـك خـاطراتي كـه در آنهـا اهتمـام
راوي ،نه بر بيان ويژگيها و روحيات دروني خود ،بلكه بيـان مشـاهدات بيرونـي اسـت ،در
اين زمره ميگنجند .از ايـن جهـت گـاه از خـاطرهنگـاري بـا چنـين رويكـردي بـه عنـوان
»مشاهدهنگاري« ٣٤تعبير شده است.
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نكته قابل توجه آنكه قائل شدن به حد فاصلي كامﻼً مميز بين هر يك از اين جريانات
 چنانكه قبﻼً اشاره شد  -خطاست و مقصود از ايـن طبقـهبنـدي ،قضـاوت درخصـوصكليت محتواييِ متن است .چـه بسـا چنانكـه در نمـودار ذيـل نشـان داده شـده ،بتـوان از
زندگينوشتهايي نشان يافت كه در طيفي از اين جريانات قرار داشته باشند.
خودنگاري

وقايعنگاري

ديگرنگاري

 ٢.٤متداولترين گونههاي زندگينوشت

در كنار جريانات عمده زندگي ن گاري ،در ادامه از متداول تـرين گونـه هـاي آن در
ايران ،با ذكر مختصاتي از هر يك و تأكيد بر مقايسة گونه هاي هـم جـوار ،سـخن
خواهيم گفت .با گذر از طبقه بندي هايي كه تـاكنون بـه اعتبـار عوامـل و عناصـر
متعدد صورت گرفته ،انواع زندگي نوشت را مي توان در وهلة اول با تأكيد بر زاويه
ر وايت ،ذيل دو گونه عمد ة » او  -راوي« و » من  -راوي« گنجاند.
انواع من ـ راوي
يادداشت شخصي

وصيتنامه

اتوبيوگرافي

خاطرهنامه

انواع او ـ راوي

كارنامه

يادنامه

كارنامك

زندگينامك

فرهنگزندگينامهاي
زندگينامه

 ١٣٦ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

 ١.٢.٤گونههاي »او  -راوي«
 ١.١.٢.٤زندگينامه

بيوگرافي ،زندگينامه يا سرگذشتنامه ،متني طوﻻني و گسـترش يافتـه از تمـام زنـدگي
يك شخص است كه معموﻻً به عنـوان شـاخهاي از تـاريخ و ادبيـات مـورد مﻼحظـه قـرار
ميگيرد .ريشـه ايـن واژه ،يونـاني و برگرفتـه از دو واژه زنـدگي ) (bioو نگـارش )(graphy
است .در اهميت اين نوع ،همين بس كه در غرب از آن به منزلة نوعي از زندگينوشـت يـاد
ميشود كه بر ساير انواع ،سايه مياندازد .در فراگيرترين تعـاريف غربيـان از زنـدگينامـه ،از
اين متن به عنوان تـاريخ زنـدگي يـك شـخص يـا تـاريخ شخصـي) (personal historyيـاد
ميشـود (Encyclopedia of life writing,v1, 2001: 109-110) .بـه عقيـده مـارك پـاچر ) marc
 ،(patcherصاحبنظر در هنر بيوگرافينويسي ،زندگينامه ،يك زندگي كامل است كه اغلـب
اما نه هميشه ،در يك خط از تولد تا شهرت ،حركت مـيكنـد .جوديـت بـارينگتون ) Judith
 (Barringtonنيز زندگينامه را داستان كامل زندگي مي دانـد كـه چنانكـه از نـامش پيداسـت
٣٥
نويسنده در آن تﻼش ميكند تا تمام عناصر زندگياش را به ثبت برساند.
 ٢.١.٢.٤زندگينامك

از حيث ايجاز و تفصيل ،زندگينامه ميتواند در چند سطر تا چند جلد،گذشـتة سـوژه را
بازسازي كند .به زندگينامههايي كه محتواي آنها مـروري مـوجز يـا مختصـر بـر كليـات و
مهمترين رخدادهاي زندگي است ،در مقابلِ زندگينامههايي مفصل كه به تاريخچـه زنـدگي
همراه با جزئيات اختصاص دارند ،زندگينامك اطﻼق ميكنـيم .ايـن دسـت نوشـتههـا كـه
تــاكنون در قالــبهــايي متنــوع اعــم از مقالــه ،تــك نگاشــت و بخشــي در ميــان ســاير
زندگينوشتها منتشر شدهاند ،نه در جهت شرح كامل زنـدگي يـك فـرد ،بلكـه بـه قصـد
آشنايي مختصر با او رقم خوردهاند و ميتوان برخـي از آنهـا را معـادلِ »مقالـه بيوگرافيـك«
) (autobiography articleدر غرب دانست.
 ٣.١.٢.٤فرهنگ زندگينامهاي

به مجموعهاي از زندگينامهها و غالباً زندگينامكهـا گفتـه مـيشـود كـه معمـوﻻً بـين
سوژهها در آنها زمينههاي مشترك از حيث موضوع ،دوره زماني و از ايـن قبيـل وجـود دارد.
اين آثار از سابقهاي ديرين در طول تاريخ زنـدگينگـاري برخوردارنـد؛ بـهطـوريكـه آغـاز
زندگي نگاري را ميتوان در غرب با اثر پلوتـارك ) ،(Plutarchنويسـنده يونـاني )١٢٠-٤٦م(
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در اين قالب رديابي كرد .چنانكه در سنت زندگينامهنويسي اسﻼمي نيز پس از ظهور طليعـه
سيرهنويسي در قرن دوم ،كم كم توجه به ايـن قالـب سـنتي )تـك زنـدگينامـه( بـه سـوي
٣٦
شكلگيري فرهنگهاي زندگينامهاي با عناويني نظير طبقات ،تراجم ،تبارنامهها و تذكرههـا
تغيير جهت داد .گفتني است در طول چند دهه اخير نيز بسـياري از زنـدگينامـههـاي كوتـاه
شهدا با لحاظ تناسب و شباهت از حيـث شـهر و مكـان جغرافيـايي ،شـغل ،رسـته ،يگـان،
عمليات و از اين قبيل ،در اين ساختار منتشر شدهاند.
 ٤.١.٢.٤كارنامه

كارنامه در كنار گونههاي ديگر زندگينامه ،زيرمجموعـهاي باسـابقة ديـرين از ايـن نـوع
زندگينوشت به شمار ميآيد .درحاليكه رسالت زندگينامههاي اصيل و نمونه ،شرح كامـل
و ترسيم تاريخچة زندگي يك فرد است و در آنها ،حيات ،خُلقيـات ،محـيط زنـدگي و نيـز
تأثيرات و تجربيات سوژه در راستاي ترسيم شخصيت او در ابعاد مختلف ارائه ميگـردد ،در
كارنامه تنها به رويدادهاي برجستة زندگي فرد ،آن هـم غالبـاً در ابعـاد اجتمـاعي و سياسـي
پرداخته ميشود .سوژة اين آثار ،غالباً از مشاهير جامعه و متعلق به طبقهاي اثرگذار اسـت .در
كارنامه نگاري كه معموﻻً در سالهاي پاياني عمر يـا پـس از مـرگ فـرد نوشـته مـيشـود،
نويسنده كه اغلب فردي غير از سوژه است ،با مروري مختصر بر رويدادهاي سرنوشـتسـازِ
زندگي ،بخش عمده آن را به خدمات و اثرات او اختصاص ميدهـد و از ايـن جهـت ،ايـن
دست نوشتهها ،بيش از ساير زندگينوشتها از ادبيات فاصـله گرفتـه و بـه تـاريخ نزديـك
ميشوند .اغلب ،نگارش كارنامة رجـال علمـي ،فرهنگـي ،اجتمـاعي ،سياسـي ،بـه مناسـبت
برگزاري مراسم بزرگداشت و به قصد تجليل از آنها صورت ميگيرد.
 ٥.١.٢.٤يادنامه

لغت نامة دهخدا آن را به معناي كتابي حاوي مقالههاي متعدد دانسته كه به ياد كسـي يـا
به مناسب وﻻدت و گذشت ساليان عمر او در دورة زنـدگاني يـا پـس از مـرگ وي نوشـته
ميشود) .دهخدا ،ذيل مدخل »يادنامه«( از آنجا كه در بخشي از اغلب اين آثار ،زندگينامـه و
خاطرات و مصاحبههايي درخصوص شرح حال سوژه درج مـيشـود ،آنهـا را مـيتـوان در
زمرة زندگينوشتها و از شاخههاي فرعي كارنامـه بـه شـمار آورد .گفتنـي اسـت معمـوﻻً
سوژه اين آثار ،فردي پيشكسوت و داراي خدمات و اثرات علمي و فرهنگي است و انتشـار
آنها ،عمدتاً چه در زمان حيات فرد و چه پس از آن ،جنبه تقدير و تجليل دارد .محتواي آنهـا
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نيز اغلب به صورت مجموعه نوشتاري با ساختار متنوع ،گردآوري ميشود .معموﻻً مقـاﻻتي
كه در يادنامهها منتشر ميشود در موضوع مورد عﻼقه يا تخصص سوژه فـراهم مـيآيـد .در
برخي نيز ،به گردآوري منتخبي از آثار خود فرد بسنده ميشود .اگر يادنامه به فراخور مراسـم
بزرگداشت و جشني منتشر شود بدان »جشن نامه« نيز گفته ميشود.
 ٦.١.٢.٤كارنامك

كارنامههايي كوتاه را كه در آنها به ارائـة فهرسـتي از برجسـتهتـرين اقـدامات سـوژه در
زندگيِ عموماً اجتماعي و سياسي او اكتفا ميشود ،كارنامك ميناميم .در اين آثار كه بـهطـور
موجز و مختصر تهيه ميشود و معموﻻً از چند برگ تجاوز نميكند ،پس از بيان مشخّصـات
كلّي شناسنامهاي و گاه اندكي فراتر از آن ،رؤوس خـدمات ،آثـار و فعاليـتهـاي فـرد درج
ميشود .از آنجا كه كارنامك ،خﻼصه و برگزيدهاي از كارنامه است ،شايد بتوان رزومـههـاي
آكادميك مرسوم را نيز كه در آنها سياههاي از فعاليتهاي علمي ،پژوهشي و خدماتي سـوژه
٣٧
درج ميشود ،در اين زمره خواند.
 ٧.١.٢.٤زندگينامه داستاني

زندگينوشتهاي داستاني نوعي از زندگينوشت هستند كـه در برجسـتهتـرين ويژگـي،
شأنيت تاريخي خود را در راستاي كسب وجهه ادبي از دست دادهانـد .چنانكـه پيشـتر آمـد،
غالباً در زنـدگينامـههـاي اصـيل ،اهتمـام بـر شـرح رويـدادهاي تـاريخي زنـدگي ،بـدون
تصرفهاي ناشي از آفرينشهاي هنري و خيال ورزيهاي داستان پردازانه قرار دارد و وجـه
ادبي آنها مربوط به درونمايه و موضوعات انساني ،هيجـاني و عـاطفي و كاربردهـاي زبـاني
زيبا ،بليغ و دلنشين است .حال اگر هر يك از راوي -نويسنده ،راوي يا نويسـنده ،بـه قصـد
جذابتر شدنِ نوشته ،در رخدادها تصرف كرده و روايتهايي اعم از فرعـي و اصـلي را بـه
روايتهاي واقع گرايانه افزوده يا از آنها بكاهد ،گونهاي ديگر با نـام زنـدگينامـة داسـتاني
رقم خواهد خورد .از اين گونه نوشتاري ،ميتـوان بـه عنـوان رمـان تـاريخي يـا رمـانهـاي
٣٨
زندگينامهاي ياد كرد.
گفتنــي اســت توضــيحاتي كــه از نظــر گذشــت ،درخصــوص گونــههــايي ديگــر نظيــر
اتوبيوگرافي ،خاطرهنامه و سفرنامه مصداق خواهد داشت و در ادامه ،از تكرار مطالبي مشـابه
درباره انواعي مانند »اتوبيوگرافي داسـتاني«» ،٣٩خـاطرهنامـه داسـتاني« و »سـفرنامه داسـتاني«
خودداري خواهد شد.

 ٢.٢.٤گونههاي »من  -راوي«
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در بخش ديگري از فرا ژانرِ زندگينوشت ،ماجراهـاي زنـدگيِ فـرد از زاويـة ديـد خـويش
روايت شده و غالباً به قلمِ خود او به نگـارش درمـيآيـد .در گونـههـاي متنـوع ايـن شـيوة
روايت ،يك »من« مسئوليت روايت زندگي را برعهده دارد كه البته ممكن است موضـوع آن،
كــامﻼً شــرح حــال و زنــدگيِ خــود نباشــد .در گونــههــاي مــذكور» ،راوي«ِ اول شــخص،
روايتهايي از حال يا گذشته خود بيان ميكند؛ اعم از اينكه سوژه اصلي آنها خويشتن باشـد
يا نباشد.
مــيتــوان بــه طــور معمــول ،يادنگــاريهــا را در دو شــاخه عمــده خ ـاطرهنويســي و
يادداشتنويسي ،آنگاه كه با غلبه جنبة فاعليـت راوي در گفتـار و عملكردهـاي گذشـته بـه
نگارش درميآيند در دامنه خويشتن نگاري ،و آنگاه كه برجستگيِ نقشِ »من« در روايـتهـا
بر وجهة شهودي و استماعي تكيه دارد ،در دامنه ديگرنگاري يا وقايعنگاري تعريف كرد.

خاطرهنويسي كه با نگرش و استنادي شخصي ،تجربي و شهودي به تاريخ همـراه اسـت
)فرمانفرماييان (٧ :١٣٧٧ ،و گاه به اشتباه از آن با عنـوان »خـاطرات نويسـي« يـاد مـيشـود،
شاخهاي از زندگينگاري با بنمايه خاطره است و انواعي مانند اتوبيوگرافي و خـاطرهنامـه و
تك خاطرات و انواع تركيبـي آن را شـامل مـيشـود ٤٠.بـه طـور متـداول ،خـاطرهنويسـي،
زيرمجموعه زندگينامهنويسي و يكي از فـروع آن شـناخته و معرفـي مـيشـود ٤١كـه ايـن
برداشت ،صحيح و دسـتكـم دقيـق نيسـت .در ايـن ديـدگاه ،مهـمتـرين كـاركرد خـاطره،
بهرهمندي از آن به عنوان يكي از منابع مهم زندگينامه نويسي است .شايد علت ايـن اشـتباه،
اوﻻً اصرار در لحاظ زندگينامـه بـه عنـوان نمونـه تـام و برتـر ،و تمايـل در حفـظ سـيطرة
زندگينامه با قائل شدن به فرع پنداريِ ساير انواع موجود است .ثانياً به نظر ميرسـد ناديـده
انگاريِ نوعي فراگير به منزله ابر ژانر زندگينوشت ،و توجـه بـه انـواع ديگـر آن در عـرض
٤٢
زندگينامهها ،بستر اين تلقي نادرست را فراهم كرده است.
 ١.٢.٢.٤تك خاطره

تك خاطره برخﻼف خاطرهنامه كه مجموعهاي از رويدادها و واكنشهـاي فـردي را بـه
نمايش ميگذارد ،تنها بر واقعه يا مشاهدهاي منفرد از زندگي فرد و نه در امتداد زمان تمركـز
دارد .در اينجا لفظ »تك« براي تميز اين گونـه نوشـتاري از مفهـوم »خـاطره« بـه طـور كلـي
بهعنوان موجودي باﻻصاله و فارغ از عينيت ساختارمند به كار رفته است .سـابقه انتشـار ايـن
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تكنگاشتها به دهه چهل و مجله خاطرات وحيد بـاز مـيگـردد .چنانكـه از آن پـس نيـز،
تعداد زيادي از آنها ،در روزنامهها و مجﻼت متعدد بـه فراوانـي و پراكنـدگي منتشـر شـدند.
معموﻻً تـك خـاطرههـا بـويژه پـس از انقـﻼب اسـﻼمي و جنـگ تحميلـي ،در سـاختاري
مجموعهاي چاپ شدهاند كه در ادامه ،از ايـن گونـة نوشـتاري پـر رونـق ،بـه عنـوان »تـك
خاطرات« ،ياد خواهيم كرد.

شايد بتوان تك خاطره را نقطه مياني رودخانه مجازي زندگينوشـت دانسـت كـه انـواع
مختلف ،از آن جهت كه اغلب از خاطره بهره دارند ،در آنجا همپيوند ميشوند .تك خـاطره،
واكنشي در برابر تأثيرپذيري انسان از يك تجربه و واقعه و تكهاي كنـده شـده از زنـدگي او
است .تكخاطره را ميتوان در معنـايي شـبيه داسـتان كوتـاه در نظـر گرفـت كـه در مقابـلِ
خاطرهنامه يا اتوبيوگرافي ،مانند سكانسي كوتاه اما معنادار از يك فـيلم بـه بيـان درمـيآيـد.
تكخاطره ،عموماً در مجالي كوتاه ،يك رويداد را در مكان و زماني واحد پوشش ميدهـد و
با وحدت تأثير همراه است .اين كوتاهي و فشردگي ،هم به حجـم و هـم بـه زمـانِ خـاطره
ناظر است.
 ٢.٢.٢.٤تك خاطرات

گونهاي زندگينوشت ،شاملِ چنـدين تـكخـاطره اسـت كـه غالبـاً در گـردآوري آنهـا
شباهتهايي از حيث سوژه ،زمان و موضوع وجود دارد .بيان »خـاطرات« در ايـن اصـطﻼح
براي ايفاد مفهومِ گردآمدنِ مجموعهاي از تك خاطرهها در يك مجلد است؛ اعم از آنكه بـين
آنها ربط و توالي وجود داشته باشد يا نباشد .ظهور غالب اين نوع زندگينوشت به دهههـاي
اخير و در موضوع جنگ تحميلي مربوط ميشود .گاه در برخي از آنها ،هيچ ترتيبي در ارائـه
خاطرههاي منفرد وجود ندارد .اما معموﻻً در تدوين و چينش تك خاطرههايي كـه گـرد هـم
مجموعهاي را شكل ميدهند ،ترتيب زماني و موضوعي رويدادها در نظر گرفته ميشود.

گردآمدن تك خاطرهها در يـك مجلـد ،همـواره در جريـان خويشـتننگـاري صـورت
نميپذيرد؛ بلكه گاه خاطرههاي كوتاه از يك يا چند راوي ،به قصـد فـراهم آمـدن اثـري در
بيان رخداد يا شرح زندگي فردي ديگر يا موضوع يا بخشـي از آن ،گـرد مـيآينـد .بنـابراين
چنانكه بيان شد ممكن است راوي در مجموعه تك خاطرات ،يك فرد يا بيشـتر باشـد .نيـز
ممكن است راوي در اين آثار همان سوژه باشد؛ يا سـوژه در آنهـا ،فـردي غيـر از راوي يـا
راويان خاطرات باشد.
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جز روايـتهـاي منقطـع ،ويژگـي ديگـر تـكخـاطرات در برابـر صـورتهـاي ديگـر
خاطرهنگاري نظير خاطرهنامهها و اتوبيوگرافيها ،سرعت باﻻي آنها است .تسلسلِ تُند زمـاني
در ميان خاطرات ،موجب ربط سريع تك خاطرههـايي اسـت كـه در سـاختار يـك اثـر ،بـه
ترتيب ارائه ميشوند .اين در حالي است كه بيان رويدادهاي زنـدگي در قالـب آثـاري نظيـر
خــاطرهنامــه يــا اتوبيــوگرافي ،معمــوﻻً بــا جزئيــاتي بيشــتر و در بســتر زمــاني طــوﻻنيتــر
انجام ميشود.
 ٣.٢.٢.٤خاطرهنامه

نوعي زندگينوشت است كه به شرح مكتوب فـرد از زنـدگي و تجربيـاتش اختصـاص
دارد .به نظر ميرسد اين گونه نوشتار در فارسي را ميتوان معادلي براي مفهـومِ ممـوير ٤٣در
نظر گرفت .از منظر تاريخي در غرب ،مموير يا خاطرهنامه ،به طور خـاص بـه معنـاي يـك
ژانر ادبيات غيرداستانيِ مشتمل بر روايتهاي مفصل زندگي ،از اوايـل قـرن بيسـتم شـناخته
شده است .امروزه اين گونة نوشتاري در غرب ،به عنوان زيرشاخهاي از ادبيات بيوگرافيكـال
و هممرز با اتوبيوگرافي تعريف ميشود.
به طور خﻼصه ،خاطرهنامه يك بازگوييِ متواليِ نسبتاً مستقيم و سرراسـت از حـوادث را
شامل ميشـود كـه تنهـا بـر قسـمتهـايي از روايـتهـاي زنـدگي انسـان متمركـز اسـت.
خاطرهنامهها غالباً از سوي افراد مشهور ،اثرگذار ،سياستمداران ،فرماندهان نظامي و صـاحبان
حرفههاي شناخته شده به نگارش درميآيند و راويـان ،در آنهـا بـيش از زنـدگيِ خصوصـيِ
تعميم يافته در تمام عمر ،به وجه متعين و بيروني زندگي خود ميپردازند .به عبـارت ديگـر،
خوانندة اين آثار كمتر نسبت بـه زنـدگي شخصـي و رشـد روحـي و روانـي سـوژه اطـﻼع
مييابد؛ بلكه بيشتر با رفتارهاي او و حوادثي كه نويسنده در زمينهاي كه خـود تعيـين كننـده
آن است ،آشنا ميشود و از اين جهت شايد بتوان اين آثار را به گزارش وضعيت موضوع يـا
حرفهاي كه نويسنده در آن شهره اسـت ،در تبيـين عـرض زنـدگي و نـه طـول آن ،نزديـك
دانست .بسياري از خاطرات جنگ جهاني اول از نمونههاي اوليه ايـن نـوع نوشـتار شـناخته
ميشوند (Encyclopedia of Britanica, ''memoir'') .در ايـران نيـز شـكلگيـري ايـن گونـه را
ميبايست به دو سـه دهـه اخيـر بـويژه در زمينـه جنـگ تحميلـي مربـوط دانسـت .غالـب
خــاطرهنوشــتههــاي مفصــل جنــگ را بــويژه از دهــه  ١٣٨٠تــاكنون ،مــيتــوان در شــمار
خاطرهنامهها گنجاند.
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 ١.٣.٢.٢.٤انواع خاطرهنامه

ميتوان از خاطرهنامهها تقسيمبنديهايي مختلف به اعتبار عوامل و عناصـر متعـدد ،ارائـه
كرد .اما از آنجا كه در مقوله زندگينوشتها ،از ارائه زندگي سوژه در قالب نوشتار بـه منزلـة
مهمترين مﻼك براي تشخص اين آثار ياد كرديم ،در ادامه به اعتبـار نقـش فـاعلي سـوژه در
شكلگيري مكتوب خاطرهنامهها ،از دو گروه عمده در اين دست نوشتهها ياد خواهيم كرد:
الف .خاطرهنامه خودنوشت :كه نوع اصيل آن است و در آن ،سوژه به نوشتن خـاطرات
خود اقدام ميكند.

ب .خاطرهنامه بازنوشت :نگارنده در اين نوشتهها به نوشتن خاطرات فردي ديگر اقـدام
ميكند و شأن او بنا به انـواع و روشهـاي مـورد اتخـاذ ،تنهـا از حيـث تقريـر ،ويـرايش و
بازنويسي روايتهاي شفاهي زندگي سوژه قابـل تعريـف اسـت كـه گـاه نيـز بـا تحقيـق و
تكملهنويسي همراه ميشود .اساساً علت به وجـود آمـدن ايـن دسـت نوشـتههـا ،بـويژه در
خصــوص رويــدادهاي ايــران پــس از انقــﻼب و جنــگ تحميلــي ،ويژگــي غيرآكادميــك
خاطرهنويسي از طرفي و همگـاني شـدن نوشـتن و اقبـال عامـه مـردم ،اعـم از نويسـندگان
حرفهاي و افرادي است كه توانايي ،تجربه و حتي سواد كافي براي نوشتن ندارند .زاويه ديـد
و روايت در اين دست خاطرهنامهها كه تحـت عنـوان »خـاطره گفتـه مكتـوب« يـا »خـاطره
شفاهي مكتوب« نيز از آنها ياد شده ٤٤كامﻼً متوجه شخصِ راوي است.
 ٤.٢.٢.٤اتوبيوگرافي

كلمه اتوبيوگرافي براي بيان روايتهاي شخصي تـا اواخـر قـرن هجـده و اوايـل نـوزده
سابقه نداشته )مقدادي (٢٠٦ :١٣٩٣ ،و براي أداي اين مفهوم از ممـوير كـه مـا آن را معـادل
خاطرهنامه در نظر گرفتيم ،استفاده ميشده است .مفهوم اتوبيوگرافي ،زنـدگينامـه شخصـي،
خودزندگينامه يا خودسرگذشتنامه ،كه پس از رنسانس و نهضت رمانتيك در غـرب رشـد
يافت ،در آنچه ما امروز آن را زندگينوشت ميناميم موقعيت مركـزي دارد .در اتوبيـوگرافي،
زندگينامه فرد به قلم خود او به نگارش در ميآيد) .كادن(٩٩ :١٣٨٠ ،

 ٥.٢.٢.٤تفاوت خاطرهنامه و اتوبيوگرافي
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قدمت واژه خاطرهنامه در زبان انگليسي از اتوبيوگرافي بيشـتر اسـت> .دايـره المعـارف
زندگي نوشت< سابقه كاربرد اين مفهوم را از ابتداي قرن شانزده و براي دﻻلت بر هـر ثبـت
شخصي از وقايع ،نه مفهـوم و محتـواي تـاريخ كامـل زنـدگي مـيدانـد .حـال آنكـه كلمـه
اتوبيوگرافي تا اواخر قـرن هجـده و اوايـل نـوزده بـهكـار نرفتـه اسـت .در ايـن زمـان واژه
اتوبيوگرافي براي روايتهاي شخصي از خود با توجه به تحوﻻت بعد از رنسانس و نهضـت
رمانتيــك بــه كــار رفــت (Encyclopedia of life writing, 2001: 595) .امــا پــس از رواج
رويكردهاي دروننگرانه و هويت شناختي از اوايل قرن بيستم كه به تدريج نگاه خـاطرهنامـه
نويسها را از تمركزِ صرف بر موضوعات بيروني جدا كرد و به كشف فرديت خود در مـتن
واداشت ،و از طرف ديگر با شناخت بسياري از موضـوعات اجتمـاعي و فرهنگـي از سـوي
اتوبيوگرافي نويسان و افزايش تعامل آنان با جامعه ،مرز ميان اتوبيـوگرافي و خـاطرهنامـه تـا
حدود زيادي ،محو ،غير صريح و لغزنده شد.

خاطرهنامه نويسي همچنان به منزله سنتي نوشتاري در كنار اتوبيوگرافي ،بـا ويژگـيهـاي
منحصر به خود باقي مانده است؛ هر چند كه حتي گاه در غرب نيز تمايز و نقاط فصـل آنهـا
بازشناخته و رعايت نميشود ،دو تفاوت عمده را ميتوان در اين نـوع نوشـتههـا تشـخيص
داد :اول آنكه خاطرهنامهها برخﻼف خودزنـدگينوشـتهـا كـه همـه طـول عمـر را در بـر
ميگيرند ،تنها بر توسعه شخصيت راوي در گسترهاي از دوره و بعدي از زنـدگي او متمركـز
ميشوند .درحاليكه شرح حال نويسي بـه زمـان و گذشـت سـالهـاي عمـر نيـاز دارد ،در
خاطرهنامه وجود تنها فكر و عقيـده و احسـاس و حادثـه كـافي اسـت .بـه عبـارت ديگـر،
خاطرهنامه يك داستان طوﻻني از تولد تا قبل از مرگ نيست؛ بلكـه ممكـن اسـت تكـهاي از
زندگي و پنجرهاي به سوي آن باشد كه از زاويه نگاه و لنـز راوي مـورد توجـه قـرار گرفتـه
است (Silverman, 2009: 125-127) .دوم آنكه خاطرهنامهها برخﻼف خودزندگينوشتها كـه
به همه ابعاد و جنبههاي مهم زندگي انسان توجه دارند ،معموﻻً بر دانش ،موضـوع يـا بعـدي
از زندگي او استوارند و پرداختن به ساير شئون آن در چنين آثاري تنها از حيـث توصـيف و
تبيين جنبههاي كليدي و موضوع اصـلي ،اهميـت دارد .بـه عبـارت ديگـر ،در اتوبيـوگرافي،
»داستان زندگي« فرد روايت ميشود امـا در خـاطرهنامـه» ،داسـتاني از زنـدگي« او بـه منزلـه
حوادث برجسته و نقاط عطف زندگي سوژه تعريف ميشود.
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در كنار اين دو مرز مشخص ،نكاتي ديگر در تمايز ايـن دو قالـب نوشـتاري قابـل ذكـر
است .يكي از آنها به درجه تأكيد هر يك بر خويشتنِ نويسنده و در مقابل ،حـوادث بيرونـي
ناظر است .نويسندگان اتوبيوگرافي در درجه اول به خويشتن به عنوان سوژه توجـه دارنـد و
شرح احوال و رويدادهاي بيروني در آنها ،جنبه فرعي و مكمل دارد .اما خاطرهنامهها غالبـاً از
سوي كساني نوشته ميشوند كه حوادث و تجـارب جمعـي دارنـد و هـدفگيـري در آنهـا
بيشتر به حضور »من« انساني در اجتماع است تا درونيات فرد .از همين جهت خاطرهنامـههـا
بيشتر ،شخصيتها را تاريخي ميبينند و بـا خوانـدن آنهـا اطﻼعـات قابـل تـوجهي دربـاره
دورهاي تاريخي ،رويداد ،نهـاد ،هويـت ،گـروه يـا طبقـهاي خـاص نيـز دريافـت مـيشـود.
) (Encyclopedia of life writing, v2, 2001: 595-596فيالجمله ،خاطرهنامههـا ،رويـدادمحور و
زندگينامهها ،سوژه محور هستند.
در حالي كه اتوبيوگرافي به منزله متني تاريخي اغلب با مدارك و مستندات همراه اسـت،
در خاطرهنامه ،بازگشت فرد به گذشته اغلب با تكيه بر حافظه و از دريچه ذهـن و قضـاوت
خود او است .از اين جهت خاطرهنامهها نسـبت بـه اتوبيـوگرافيهـا آزادي بيشـتري دارنـد.
همين ويژگي موجب ميشود كه اين نوشتارها بتوانند جز كوشش در نوشـتن واقعيـتهـاي
گذشته ،شامل دروننگـري و تـأمﻼت گذشـته باشـند .شـايد از ايـن رو اسـت كـه برخـي،
خاطرهنامهها را نزديكترين نوع زندگينوشت به داستان درنظر گرفتهانـد(El-zein, 2009: 3) .
به هر روي ،اتوبيوگرافي به ما ميگويد كه بر اساس وقـايع و حقـايق تـاريخي »چـه اتفـاقي
افتاد؟« در حالي كه در خاطرهنامه غالباً اين نيز اهميت دارد كه داسـتان زنـدگي »چـه معنـايي
دارد و چرا اين اتفاق افتاد؟«
 ٦.٢.٢.٤خاطرهنامة گزارشي

گزارش در معناي اصيل ،شرح يا توضيح جزئيات وضعيت ،موقعيت يا واقعهاي بـر پايـه
مشاهده و تحقيق است كه انواع گوناگوني دارد) .رستگار فسـايي (٢٧٨ :١٣٨٠ ،مـيتـوان از
گزارشهاي اندكشماري كه در آنهـا ردي از حضـور نويسـنده بـر جـاي اسـت ،بـا عنـوان
»گزارش شخصي« ياد كرد .در همين گستره ،منظور از خاطرهنامههاي گزارشي ،آثاري اسـت
كه در آنها ،جريـان سـوم و گـاه دومِ خـاطرهنويسـي ،يعنـي وقـايعنگـاري يـا ديگرنگـاري
برجستگي دارد .در اين دست آثار» ،من«ِ نويسنده يا گزارشنويس نه به منزلـه سـوژه ،بلكـه
در حاشـيه روايــتهـا قــرار دارد و شـرح وقــايع بيرونـي و مشــاهدات او انگيـزه اصــلي از
شكلگيري نوشتار است .اين آثار ،معموﻻً از تكية صرف به حافظه فاصله دارند و گـردآوري
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و طبقهبندي اطﻼعات نيز در آنها مورد توجه قرار ميگيرد .ناگفتـه پيداسـت ،نوشـتارهايي را
كه نقش راوي يا گزارشگر در آنها بيمقدار است و در ميان شرح مشـاهدات و رخـدادهاي
بيرونـــي ،بازتـــابي از حضـــور و گفتـــار و رفتـــار او يافـــت نشـــود ،اساسـ ـاً از مقولـــه
زندگينوشتها خارج اند.
 ٧.٢.٢.٤سفرنامه

سفرنامه نوعي گزارش شخصي است كـه نويسـنده در قالـب آن مشـاهدات خـود را از
اوضاع شهرها يا سرزمينهايي كه بدان مسافرت كرده شرح ميدهـد و اطﻼعـاتي از بناهـاي
تاريخي ،مساجد ،كتابخانهها ،بازارها ،بزرگان ،آداب و رسوم ،موقعيـت جغرافيـايي ،جمعيـت
و زبان اهالي و از اين قبيل ،در اختيار خواننده قرار ميدهد) .رزمجو (٢١٢ :١٣٨٢ ،نگاهي بـه
سابقه تاريخي شـكلگيـري سـفرنامههـا در ايـران از قـدمت آن در مقايسـه بـا سـاير انـواع
زندگينوشت در تاريخ ادبيات خبر ميدهد.
در سفرنامهها شرح وقايع و حوادث و مشاهده ،مقصود است )رسـتگار فسـايي: ١٣٨٠ ،
 (٤١٤بنابراين راوي يا مسافر هر چند نه به منزله سوژه بلكه در مقام مشـاهدهگـر ،در مرتبـه
اول ،به شرح رخدادهاي بيروني ميپردازد و اغلب ،تحقيق و گـردآوري اطﻼعـات تكميلـي
دربــاره آنهــا را پــيش چشــم دارد .ســفرنامههــايي كــه در آنهــا اثــري از حضــور و نقــش
سفرنامهنويس به چشم نميخورد ،خارج از قلمروي مورد بحث به شمار ميآيند.
 ٨.٢.٢.٤يادداشتنامه

به گونهاي نوشته تقويمي و تاريخمند كه تجربهها و روايتهاي زندگي فرد در آن نوشـته
ميشود ،يادداشت شخصي گفته ميشود) .صنعتي (١١٧ :١٣٨٩ ،اين اصطﻼح تقريبـاً معـادل
 Diaryاست كـه در غـرب هـر نـوع نوشـتهاي اعـم از ثبـت وقـايع ،معـامﻼت ،مشـاهدات،
احساسات و عواطف و از اين قبيل را شامل ميشود.
يادداشتهاي روزانه معموﻻً به چند ويژگي شناخته مـيشـوند :آنهـا فشـرده و مملـو از
اطﻼعات هستند .رعايت اصل ايجـاز از وجـوه ممتـاز آنهـا اسـت؛ بـه طـوري كـه معمـوﻻً
يادداشت نويس به بيان كليات حـاﻻت و رخـدادها و روايـتهـاي اصـلي اكتفـا كـرده و از
پرداختن به جزئيات و رخدادهاي فرعي دوري ميگزيند .ديگر آنكه ،معموﻻً يادداشـتهـاي
شخصي ،پايان و نتيجه ندارند .بهعﻼوه ،غالب اين نوشتهها ،به دور از تدوين و تنظـيم و نيـز
تأمل و پرداخت هنري ،و معموﻻً به صورت فوري شـكل مـيگيرنـدEncyclopedia of life ) .
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 (writing, v1, 2001: 267-29معموﻻً يادداشتها بـه جهـت رعايـت ظرفيـت كـم حافظـه در
نگهداري وقايع ،به زمانهاي بعد موكول نشده و به موازات وقوع و سير رخـدادها در پايـان
روز نوشته ميشوند .از اين جهت ،گاه به اعتبار اطﻼق جزء بر كل ،از آنها با عنوان يادداشـت
روزانه يا روزنگاشت ياد ميشود ٤٥.برخـي بـا انـدكي تسـامح ،آن را نـوعي خـاطرهنگـاري
دانستهاند؛ ٤٦حال آنكه اين دو ،تاحدودي از هم متمايز اند .يكي از وجوه تمـايز خـاطرههـا و
يادداشتها را ميتوان در تفاوت روايت همزمان و روايت گذشتهنگر دانست.

ياداشتنويسي نيز همانند خاطرهنويسي در زمره خودنگاريها ميگنجد كه ممكن اسـت
در يكي از سه جريان خويشتننگاري ،ديگرنگاري و وقايعنگاري به نگارش درآيـد .طبيعـي
است چنين نيست كه همه يادداشتها به طور مطلق به يكـي از ايـن مقاصـد توجـه داشـته
باشند ،بلكه سوگيريهاي اصلي و برجسته در اين تقسيمبندي مﻼك اين طبقهبنـدي خواهـد
بود .در بسياري از يادداشتها نيز ممكن است دو يا سه جريان مذكور ،بـه نحـوي شـناور و
غير قطعي در نظر آيد.

بر اساس آنچه تاكنون مﻼحظه شد ،به طـور متـداول »يادداشـتنامـههـاي خصوصـي«،
»يادداشتنامههاي سفر« و »يادداشتنامههاي گزارشي« ،سه گونه فرعـيِ يادداشـتنامـههـاي
شخصي را تشكيل مي دهند.
 ٩.٢.٢.٤دلنامه

نوعي يادداشـتنامـه شخصـي اسـت كـه در مقابـل يادداشـتهـايي كـه موضـوع آنهـا
رويدادهاي بيروني است ،همه يا بخش قابل توجهي از آن به حاﻻت دروني سوژه نظـر دارد.
در ايران ،بسياري از اين نوع زندگينوشت كه بازتاب رخـدادهاي عينـي اطـراف نويسـنده و
حتي رفتار و گفتار و شنيدههاي خود او در آن كمرنگ است ،به جنگ تحميلي و نوشتههـاي
سر در گريبان انسانهاي جنگ تعلق دارد .اين دست نوشتهها كه گاه از آنهـا بـه »دلنوشـته«
نيز تعبير ميشود ،بر محور تكگويي اسـتوار ،و عمـدتاً مشـتمل بـر شـرح احـوال روحـي،
مخاطبه خويشتن و محاسبه نفس اسـت .ايـن نوشـتارها را مـيتـوان در كنـار انـواعي نظيـر
يادداشتنامهها و نامههاي خصوصي و وصيتنامههـا ،بـيواسـطهتـرين نوشـتههـا در بـروز
مكنونات نويسنده به شمار آورد.
عمده دلنامههاي ٤٧موجود بر يكي از اين سه قسم قابل تعريـف انـد :برخـي بـه شـيوه
تكگويي دروني به منزله يكي از شيوههاي جريان سيال ذهـن ٤٨پديـد آمـدهانـد كـه در آن،
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نويسنده هر آنچه از خود يا اطرافش ،در ذهن متبادر ميبيند فيالبداهه به نگارش درمـيآورد؛
در برخي از آنها ،نويسنده به شيوه حديث نفس يا خودگويي ،بـه سـخن گفـتن بـا خـويش
مشغول ميشود و در بيـان مطـالبي از شخصـيت ،افكـار و احساسـات خـويش كـه گـاه از
مشاهدات و رويدادهاي اطراف متأثر است ،خود يا فرد و افرادي ديگر را – معموﻻً غايـب و
بدون انتظار دريافت پاسخ  -مورد خطاب قرار ميدهد؛ بخش قابل توجهي از اين نوشـتههـا،
به محاسبه نفس و گاه عتاب آن اختصاص دارد.
 ١٠.٢.٢.٤نامه شخصي

نامه ،هر گونه نوشتهاي است كه نگارنده به منظور ارتباط و اطﻼعرساني بـراي مخاطـب
خاص يا عام مينويسد) .سـنگري (١٠٣ :١٣٩٢ ،هرچنـد ظـاهراً نامـههـاي غيـر رسـمي را
ميتوان ذيل يادداشتنامههاي شخصي طبقهبندي كرد ،برخي ويژگيهاي خـاص ايـن نـوع
نوشتار ،موجب قلمداد آنهـا بـه منزلـه گونـهاي متمـايز از زنـدگينوشـت شـده اسـت كـه
اساسيترين آنها را ميتوان ببروز برجسته عنصر خطاب ،مربوط دانست .اين مكتوبات بنا بـر
احتواي موضوعي  -تنها بر خويشتنِ انساني يا برخي رخدادهاي بيروني و مسـائل اجتمـاعي
در كنار مطالب خصوصي  -به دو گونه فرعيِ نامههاي خصوصي و نامههـاي عمـومي قابـل
تقسيم اند .غالباً مخاطب در نامههاي خصوصي ،يكـي از نزديكـان و در نامـههـاي عمـومي،
گروه يا تعداد زيادي از افراد جامعه است .گفتني است گاه مجموعهاي از نامـههـايي كـه بـه
لحاظ سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ارزش تاريخي برجستهاي دارنـد ،در قالـب اثـري مجـزا
منتشر ميشوند.
 ١١.٢.٢.٤وصيتنامه شخصي

وصيت نامه ،نوعي نامه است كه فرد پيش از مرگ يـا شـهادت خـويش مـينويسـد تـا
عصاره انديشه ،خواسته و توصيههاي خود را با مخاطـب خـاص يـا عـام در ميـان بگـذارد.
)سنگري (١٠٣ :١٣٩٢ ،در كنـار وصـيتنامـه برخـي افـراد مشـهور كـه اغلـب در آنهـا بـه
موضوعات سياسي و اجتماعي پرداخته ميشـود ،تعـداد زيـادي از وصـيت نامـههـاي افـراد
عــادي ،حــاوي اطﻼعــات و ســفارشهــايي از خويشــتن وصــيتنامــهنگــار هســتند .ايــن
دستنوشتهها كه ميتوان از آنها در زمره يادداشتهاي شخصي ياد كرد ،اغلب در سالهـاي
پاياني عمر سوژه و دوران پختگي او بـه نگـارش درمـيآينـد .هرچنـد ايـن آثـار عمومـاً در
ساختار تكنگاشت نوشته ميشوند ،گاه بويژه درخصوص وصيتنامههـاي شـهداي جنـگ،

 ١٤٨ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

در قالب مجموعههايي نيز به چاپ ميرسند .وصيتنامههاي خصوصي و وصـيتنامـههـاي
عمومي دو نوع فرعي آن هستند.

 .٥نتيجهگيري

 .١زندگينگاري به منزلة يكي از فروع گسترده و مهم تاريخنگاري ،با وجود سابقهاي ديـرين
در اغلب تمدنهاي بشري ،يكي از رايجترين و پراقبالتـرين گـرايشهـاي تـاريخي  -ادبـيِ
معاصر را شكل داده است .طي دهههاي گذشته ،بسياري از پژوهشگران بـويژه در غـرب بـه
واكاويِ ابعاد گوناگون آن اهتمام ورزيدهاند.
 .٢گذشته از آثار تاريخنگاران ،انديشمندان و شاعران متقدم ايراني كه ميتوان رگـههـايي
از توجه به خاطرات و زندگي خويشتن را در آنها دنبال كرد ،سابقه زنـدگارينگـاريِ مـدرنِ
ايرانيان ،حدوداً به دو قرن گذشته و به طور گسترده و خاص ،به چند دهه اخير باز ميگـردد.
بهويژه آنكه ،پس از پيروزي انقﻼب اسﻼمي و جنـگ تحميلـي ،هـزاران اثـر در گونـههـايي
متنوع و بديع شكل گرفـت كـه تـاكنون ،بـه شايسـتگي مـورد بررسـي و طبقـهبنـدي قـرار
نگرفته است.

 .٣پيشنها د اين مقاله ،مﻼحظه همه انواع نوشتارهاي مشـتمل بـر روايتـي واقـعگرايانـه از
زنــدگي بشــر ،در قلمــرويِ فراژانــري بــه نــام »زنــدگينوشــت« اســت .ســه جريــانِ
»خويشتننگـاري«» ،ديگرنگـاري« و »وقـايعنگـاري« ،مهـمتـرين جريانـاتي هسـتند كـه در
زندگينگاريها دنبال ميشوند.

 .٤ميتوان انواع نوشتههاي تاريخي  -ادبيِ مبتني بر ماجراهاي واقعـي زنـدگي انسـان را
به اعتبار جايگاه راوي در مـتن ،بـه دو شـاخة اصـليِ »زنـدگينوشـتهـاي مـن  -راوي« و
»زندگينوشتهاي او  -راوي« تقسيم كرد .متداولترين گونههـاي فرعـيِ ايـن اَبـر ژانـر در
قلمروي تـاريخ و ادبيـات فارسـي ،عبـارت انـد از :زنـدگينامـه ،فرهنـگ زنـدگينامـهاي،
زندگينامك ،كارنامه ،كارنامك ،يادنامه ،تكخاطره ،تكخاطرات ،خـاطرهنامـه ،اتوبيـوگرافي،
يادداشــتنامــه شخصــي ،خــاطرهنامــه گزارشــي ،ســفرنامه ،دلنامــه ،نامــة شخصــي و
وصيتنامة شخصي.

پينوشتها
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 .١گفتني است اولين كتابشناسيهاي فراهم آمده در اين موضوع نيز به خـاطرات ،يادداشـتهـا و
اتوبيوگرافيها مربوط ميشود» .كتابشناسي خاطرات ايراني« يكي از آنها در اين موضـوع اسـت
كه در قالب مقالهاي مفصل ،حاوي اطﻼعات  ٢٧٠كتاب خـاطره و يادداشـت ،از رجـال ديـواني
عصر قاجار و پهلوي ،رهبـران و هـواداران جنـبشهـاي سياسـي و شخصـيتهـاي فرهنگـي و
اجتماعي ايران است .رك .اشرف ،احمد» ،كتابشناسي خاطرات ايراني« ،ايران نامـه ،پـاييز،١٣٧٥
شماره ،٥٦صص٦٦٨-٦٣٩؛ يكي ديگر از آنها نيز به همت احمد شعباني و مشتمل بـر اطﻼعـات
 ٢٢٦اثر در اين زمينه در دست اسـت .رك .شـعباني ،احمـد» ،كتابشناسـي سرگذشـتنامـههـاي
خودنگاشت و خاطرات ايراني« ،زندهرود ،بهار  ،١٣٧٤شماره ١٠و ،١١صص٢٧٤-٢٦٥
 .٢عليرضا كمري با تفاوت قائل شدن ميان »نگارش« و »نوشتن« در ثبت خاطرات ،خاطرهنگـاري را
متمايز از خاطرهنويسي ميداند .اين مقوله در متنِ پيش رو مورد اعتنـا نيسـت و نگارنـده از هـر
دوي اين واژهها به منزله واژههايي مترادف بهره برده است.
 .٣رك .فراگنر ،برت ،خاطرات نويسي ايرانيـان ،ترجمـه مجيـد جليلونـد رضـايي ،تهـران :شـركت
انتشارات علمي و فرهنگي١٣٧٧ .
 .٤دكتر سيفاﷲ وحيدنيا ،شاعر و نويسندة معاصر را شايد بتوان سلسله جنبان نهضت خاطرهنويسي
مدرن و پدر خاطرهنگاري ايران دانست .او در سال  ١٣٤٢كار انتشار مجلة وحيد را آغاز كـرد .او
در سال  ١٣٥٠با حفظ امتياز و چاپ وحيد ماهانه و هفتگي ،نشرية خاطرات وحيد را نيـز منتشـر
ساخت كه تا سال  ١٣٦٨ادامه يافت.
 .٥حاصل مباحث نظري مطرح شده در گروه ،حول محورهاي چهارگانة خاطرهشناسي ،خاطرهيابي،
خاطرهنگاري و خاطرهپژوهي ،در قالب سلسله مقاﻻتي به قلم غﻼمرضا كرباسچي با عنـوانِ كلـي
»بخش خاطرات« در چندين شـماره از مجلـه »يـاد« در سـالهـاي  ١٣٦٦و  ١٣٦٧منتشـر شـد:
بهار ،١٣٦٦شماره ،٦صـص٢٥-١٣؛ تابسـتان ،١٣٦٦شـماره٤٨-١٥ ،٧؛ زمسـتان ،١٣٦٦شـماره،٩
صص٣٩-٢٩؛ پاييز ،١٣٦٦شماره٨؛ بهار ،١٣٦٧شماره ،١٠صـص٥٤-٣١؛ تابسـتان ،١٣٦٧شـماره
 ،١١صص٤٥-٣٥؛ پاييز ،١٣٦٧شماره ،١٢صص٨٢-٧٠؛ زمستان ،١٣٦٧شماره  ،١٣صص٤٢-٢٧
 .٦او در كنار پرداختن به نظرياتي با محوريت تاريخنگري و تاريخنگاري و تصحيح متون ،بـه طـور
ويژه در مقاﻻتي متعدد و چندين كتاب مجزا به عنوان مؤلف ،مصاحبه شـونده يـا سـر ويراسـتار
مجموعه مقاﻻت ،بيش از ديگران به حوزه خـاطرهشناسـي ،اعـم از تاريخچـه ،مسـائل نظـري و
بايستههاي كاربردي ،به طور جدي عنايت داشته است .براي مثال رك .يادمانا :پـنج مقالـه دربـاره
خاطرهنويسي و خاطره نگاشتههاي جنگ و جبهه/دفاع مقدس ،تهران :حوزه هنري ،سـوره مهـر،
١٣٨١؛ با ياد خاطره ،تهران :سوره مهر١٣٨٣ ،؛ پرسمان ياد ،تهران :صرير.١٣٩٤ ،
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 .٧او كه مترجم ،داستان نويس و منتقدي سرشناس است به خاطرهنگاري نيز عنايت داشته اسـت .از
همه مهمتر ،رك» .يادهاي ما« ،زنده رود ،بهار  ،١٣٧٤شماره  ١٠و  ،١١صص٢٤-٧؛ )گفتني است
مجله زنده رود از معدود نشرياتي است كـه بـويژه در ١٠و ١١و ٢٣و ٢٤بـه انتشـار مقـاﻻتي بـا
موضوع زندگينگاري توجه داشته است (.همچنين از اخوت كتـابي در همـين موضـوع بـا نـام
نقشهايي به ياد :گذري بر ادبيات خاطرهنويسي در راه است كه بناست به زودي به همـت نشـر
گمان منتشر شود.
 .٨او در مقالهاي مفصل ،به تاريخچه خاطرهنگـاري در ايـران پرداختـه اسـت .رك .اشـرف١٣٨٨ ،؛
همچنين در اثري ديگر به بنمايههاي نظري شكلگيري خاطره و مقايسه آن با تـاريخ و اسـطوره
پرداخته است .رك» .تاريخ ،خاطره ،افسانه« ،بخارا ،شهريور  ١٣٨٨شماره  ،٧١صص ١٩٢-١٨٠يـا
ايران نامه ،پاييز  ،١٣٧٥شماره ،٥٦صص٥٣٨-٥٢٥؛ »كتابشناسي خاطرات ايراني« نيز كـه پيشـتر
از آن سخن به ميان آمد از اوست.
 .٩جز كتابشناسياي كه پيشتر از آن ياد شد ،مقالـهاي از او دربـاره خـاطرات و زنـدگينامـههـاي
خودنوشت بويژه از آن جهت كه در زمره اولين آثار در اين حوزه به شمار مـيآيـد قابـل توجـه
است .رك .شعباني ،احمد» ،بنياد سرگذشتنامههاي خودنگاشـت؛ سـرآغاز و انـواع آن در متـون
فارسي« ،زندهرود ،بهار ،١٣٧٤شماره ١٠و ،١١صص٣٣-٢٥

 .١٠رك .دهقان ،احمد ،خاك و خاطره؛ راهنماي خاطره نويسي جنگ ،تهران :صرير١٣٨٦ ،

 .١١او در كتاب برسمند خاطره به مبحث خاطره نويسي با تأكيد بر دوره انقﻼب اسـﻼمي و جنـگ
تحميلي پرداخته است .رك .ايرواني ،محمدرضا ،نگاهي تازه به خاطرهنويسـي و بررسـي و نقـد
خاطرات آزادگان جنگ تحميلي و خاطرهنگار »دا« ،تهران :صرير١٣٩٠ ،

 .١٢پژوهش او را ميتوان تكملهاي بر اثر برت فرگنر دانست .رك .عباسي ،سميه ،خاطره نويسـي و
جايگاه آن در تاريخ نگاري عصر قاجار .تهران :سخنوران١٣٩٦ ،
 .١٣رك .محمد عبدالغني ،حسن ،زندگينامهها ،ترجمه اميره ضميري ،تهران :اميركبير١٣٦٢ ،

 .١٤رك .آزبرن ،برايان دي ،چگونه زندگينامه بنويسيم؟ برايان د.آزبورن ،ريچارد ساير .تهران :سوره
مهر١٣٩٢ ،

15 .Osborne, Brian D. ,Writing biography & autobiography,London: A&C Black, 2004

16 .Swayer, Richard V. ,How to write biography & company histories?, Missoula :Mountain Press
Pub. Co., 1989, 1989

 .١٧رك .رضوانيان ،قدسيه ،از سرگذشت نويسي به داستان نويسي )آييني نو در نگـارش(  ،بابلسـر:
دانشگاه مازندران١٣٨٨ ،

انواع زندگينوشتهاي فارسي ١٥١

 .١٨چندين مجموعه مقاله را ميتوان در اين موضوع نام بـرد .بـراي نمونـه رك .فروغـي جهرمـي،
١٣٨٩؛ همچنين تأملي در زندگينامه داسـتاني دفـاع مقـدس ،بـه كوشـش محمدقاسـم فروغـي
جهرمي ،تهران :بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس١٣٨٨ ،
 . ١٩او كه به طور خاص در زمينه ادبيات انقﻼب اسﻼمي و دفاع مقدس اعـم از شـعر و نثـر ،آثـار
زيادي به انتشار رسانده ،در كتابِ دو جلديِ مفصل اخيـر خـود در كنـار گونـههـاي ديگـر ،بـه
مقوﻻت نظري و بررسي آثاري در زمره خاطرات ،زندگينامهها ،زنـدگينامـههـاي داسـتاني نيـز
پرداخته است .رك .كافي ،غﻼمرضا ،پژوهشنامهي ادبيات انقﻼب اسﻼمي و دفـاع مقـدس٢ ،ج،
تهران ،مجتمع فرهنگي عاشورا١٣٩٣ ،
 .٢٠او آثاري نظير سفرنامه ،خاطره ،زندگينامه ،يادداشت و گزارشهاي شخصـي را بـا تمركـز بـر
موضوع جنگ ،مورد توجه قرار داده است .براي مثال ،رك .سنگري١٣٩٢ ،
 .٢١او در آشنايي با ادبيات دفاع مقدس به موضوع خاطره و يادداشت نويسـي توجـه كـرده اسـت.
رك .صنعتي١٣٨٩ ،
 .٢٢ابعادي از زندگينامه داستاني با تمركز بر آثار جنگ ،در اثـري از او كاويـده شـده اسـت .بـراي
مثال ،رك .مباني زندگينامه داستاني ،مهدي كـاموس؛ دسـتياران پـژوهش سـميه علـمزاده ،رويـا
سليمي ،تهران :نشر شاهد١٣٩١ ،
 .٢٣رك .فرهنگنامه ادب فارسي ،ذيل مدخل زندگي نامه خودنوشت ،صص٧٦٥-٧٦٣

 .٢٤براي مثال رك .كمري ،عليرضا ،پرسمان ياد ،جلسه سوم ،صص ٤٧-٤٥؛ همچنين رك .كمـري،
عليرضا» .زندگينامه ،خاطره ،داستان« .گفتگوي احمد شاكري با عليرضـا كمـري .مجلـه ادبيـات
داستاني .شماره  ، ١٠٥دي  ، ١٣٨٥صص٣١-٢٤
 .٢٥تشبيه زندگينوشتها به رودخانه خروشان ،برگرفته از مثال ويليام سو است كه در مقالـهاي بـا
عنـوان " "The Meandering River: An Overview of the Subgenres of Creative Nonfictionدر وب
سايت اختصاصي نويسنده به آدرس  http://www.suewilliamsilverman.comقابل مﻼحظه است.
 .٢٦نگارنده در تﻼش است تا به ياري خدا ،اطﻼعـاتي از منـابع بررسـي شـده را در قالـب كتـابي
جداگانه به انتشار رساند.
 .٢٧عليرضا كمري در فصل دوم از مقاله اول با ياد مانا ،خاطرهنوشتههاي فارسي را بـا تأكيـد بـر
نوشتههاي جنگ با لحاظ شكل بياني ،موضوع و محتـوا قابـل تقسـيم مـيدانـد .رك .كمـري،
عليرضا ،ياد مانا؛ پنج مقاله درباره خاطره نويسي و خاطره نگاشتههاي جنـگ و جبهـه ،تهـران:
سوره مهر ،١٣٨٨ ،صص٥٠-٣١؛ نيز طبقهبندي او در با يـاد خـاطره قابـل توجـه اسـت .رك.
 ،١٣٨٣صص ٦٩-٦٠
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 .٢٨براي مثال با تأكيد بر نقش عنصر روايت در اثر ،ميتوان اقسام و انواع زندگينوشتها را در طيفـي
گسترده قرار داد كه در يك سوي آن اتوبيوگرافي يا خاطرهنامهها و در سوي ديگر آن ،يادداشتها و
نامههاي شخصي قرار دارد .كوثري در طبقهبندي زندگينوشتهاي جنگ ،به اهميـت نقـش عنصـر
روايت كننده نيز اشارهاي كوتاه دارد .رك .كوثري ،مسعود» .خاطرهنويسي ،تحليلي جامعـه شـناختي
در هنر و ادبيات جنگ« ،كتاب ماه هنر ،تير  ،١٣٧٩شماره  ، ٢٢صص٤٥-٣٨

 .٢٩در تقسيم خاطرات بر انواع متسلسل و غيرمتسلسل ،ميتوان از انواعي نظير يادداشتها و نامهها
در مقابل روايتهاي حاوي ماجراهاي پي در پيِ زندگي ياد كرد.
 .٣٠براي مثال يادداشتهاي شخصي ،معموﻻً بر دو قسم محتوا اشتمال دارنـد :اول ،آنچـه افعـال و
افكار راوي در ارتباط با رخدادهاي خارجي و مسائل بيروني آنها را شكل ميدهـد كـه در واقـع
جايگاه آنها ذهنيت و تفكر آدمي است و دسته دوم كه فارغ از ماجراهاي بيروني ،به كُـنشهـاي
دروني و سـردرگريبانه آدمـي نـاظر اسـت و عمومـاً احسـاس و تلقـي عـاطفي و روحـي مايـه
شكلگيري آنها است.
 .٣١ايرواني در بخشي از اثر خود ،در كنار اشاره به طبقهبندي با لحاظ قالب ،نحوه ،زمـان و ترتيـب
نگارش و نيز موضوع و محتوا ،خاطرات را به لحاظ نوعِ پرداخـت ،بـر سـه دسـته جزئـينگـر،
كلينگر و بينابين قابل تفريع ميداند .رك .ايرواني ،١٣٩٠ ،صص٢٧-٢١
 .٣٢مقوﻻتي كه بتوان طبقهبندي را بر اساس آنها صورت داد ،همچنان ميتواند ادامـه داشـته باشـد.
براي مثال ،حسين حداد در مقالهاي ،زندگينامهها را از چند جهت اعم از طـرز تلقـي نويسـنده،
دامنه ،تعداد شرح حال ،سطح ،زمان ،مكان ،تنظيم و تأليف بر اقسامي منقسم ميداند .رك .حـداد،
حسين» ،تفاوتها و شباهتهاي زندگينامه و داستان« ،ادبيات داستاني ،شـماره ،١٠٤آبـان و آذر
 ،١٣٨٥صص١٩-١٤
 .٣٣در اين باره ،رك .كمري ،با ياد خاطره ،صص ٩٣-٧٦
 .٣٤رك .همان ،ص ٨٠

 .٣٥برگرفتــه از مقالــه اينترنتــي بــا عنــوان »
? «autobiographyبه آدرس http://www.writersandeditors.com

what is the difference between a memoir and an

 . ٣٦تذكرههاي فارسي گاه با عناويني نظير مجمع ،رياض ،حديقه ،روضه نيز خوانده ميشود.

 .٣٧براي اطﻼعات بيشتر ،رك .شمشيرگرها ،محبوبه» ،كارنامـكهـا؛ گنجينـهاي در كتابخانـه ملـي«،
مجله تاريخ شفاهي ،شماره  ،١٤تابستان  ،١٣٩٧صص ٣٩-٣٤
 .٣٨براي اطﻼع بيشتر ،رك .ميرصادقي ،جمال .ادبيات داستاني )قصه ،رمانس ،داستان كوتاه ،رمـان(،
ويراست ،٣تهران :سخن .١٣٧٦ ،صص ٤٧١-٤٤٦٥
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 .٣٩در يادداشت ويراستار فصلنامه زنده رود )شماره  ٢٣و  (٢٤پس از ذكر اصطﻼحات مترادف اين
نوع ،از قبيلِ »داستانِ خود«» ،خويشمايه«» ،داستانِ خودزندگي نامهاي«» ،داسـتانِ حسـبِ حـال«،
»داستانِ حديث نفس« و »داستانِ زبانِ حال« ،در نهايت اصطﻼحِ »خويشداستان« براي ايفاد ايـن
مفهوم برگزيده شده است .در همين شماره ،احمد اخوت و محمدعلي موسوي فريدني نيز همين
اصطﻼح را به كار بردهاند .رك .گراتون ،جاني» ،خويشداسـتان« ،ترجمـه محمـد علـي موسـوي
فريدني ،زنده رود ،شماره  ٢٣و  ،٢٤ابستان و پاييز  ،١٣٨١صص٦٨-٦٥؛ همچنين :اخوت ،احمد،
»پيوستي بر خويشداستان« ،زنده رود ،شماره  ٢٣و  ،٢٤تابستان و پاييز  ،١٣٨١صص٧٢-٦٩
 .٤٠عباديان در انواع ادبي ،بين »خاطره« و »خاطرات« بدون هيچ گونه توضيح ،اينچنين تمـايز قائـل
شده كه مبناي آن بر نگارنده معلوم نشد» :خاطره يك نوع ادب )ژانر( نوظهور در ادبيـات جنـگ
است ...خاطره را نبايستي با »خاطرات« كه يكي از ژانرهاي وقايعنگاري است به اشـتباه گرفـت«.
)عباديان(٢٣٦ :١٣٧٩ ،
 .٤١براي مثال ،سيروس شميسا خاطرات را گونـهاي زنـدگينامـه نويسـي بـه شـمار آورده اسـت.
)شميسا(٢٥٩ :١٣٧٣ ،
 .٤٢در اين مقال ،بنا بر تكرار تعاريف لغوي و اصطﻼحي ازخاطره و خـاطرهنويسـي نيسـت .بـراي
اطﻼع از نمونههايي از تعـاريفي كـه تـاكنون از ايـن اصـطﻼح ارائـه شـده ،رك .كمـري،١٣٩٠ ،
ص١١٩؛ كرباســچي ،غــﻼمرضــا» ،بخــش خــاطرات« ،زمســتان ،١٣٦٧شــماره  ،١٣صــص ٢٩و
زمستان ،١٣٦٦شماره ،٩صص ٣٥-٣٤؛ ايرواني ،١٣٩٠ ،صص ٧٦-٧٥
 memoir .٤٣از ﻻتينِ  memoriaزيرمجموعهاي از ادبيات بيوگرافيكال در غرب به شمار مـيرود كـه
امروزه در معنايي نزديك به اتوبيوگرافي و در تلقي عوامانه ،گاه به جاي آن استفاده ميشود.
 .٤٤رك .كمري ،١٣٩٠ ،ص١٢٢

 .٤٥براي مثال رك .سنگري  ،١٣٩٢ص٩١

 .٤٦براي مثال ،رك .صنعتي ،١٣٨٩ ،ص١١٧

 .٤٧اين اصطﻼح ،برساخته اصغر رستگار است كه در ترجمه مقالهاي از ويليام گـاس بـه كـار بـرده
است .رك .گاس ،ويليام« ،هنر نفس؛ زندگينامـه خودنوشـت در عصـر خودشـيفتگي« ،ترجمـه
اصغر رستگار ،فصلنامه زنده رود ،شماره  ٢٣و  ، ٢٤تابستان و پاييز  ،١٣٨١ص٢٠
 .٤٨براي اطﻼعات بيشتر درباره ايـن شـيوه ،رك .ميرصـادقي ،١٣٧٦ ،صـص٥١٤-٥٠٧؛ نيـز ،رك.
فلكي ،محمود ،روايت داستان؛ تئوري هاي پايهاي داستان نويسـي ،تهـران :بازتـاب نگـار،١٣٨٢ ،
صص ٤٤-٤٢
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