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  *محبوبه شمشيرگرها

  چكيده
اي ديـرين   هـاي مختلـف سـابقه    در تمدن نگاري  تاريخ منزلة يكي از فروع نوشتن از زندگي به

نويسـي،   نامـه  هـايي نظيـر زنـدگي    بـا حركـت در شـاخه   در ايـران   نگـاري  زندگي سنتدارد. 
يكـي از   گـاري ن و نامـه  ، نويسـي  نويسي، خـاطره  نويسي، سفرنامه نويسي، يادداشت اتوبيوگرافي

دان كثرت اقبال ب؛ اما باوجود معاصر را شكل داده است ادبيِ ـ هاي تاريخي ترين گرايش رايج
 هنوز، در ايران هاي اخير ويژه در دهه هب ،در دو سده نگاشت هزاران كتاب و تك گيريِ و شكل

 ياز زنـدگ  يانـه گرا واقع يتيروا دربرگيرندة يبر انواع نوشتارها مشتمل يكل ياز ژانر توان ينم
و  انـواع  ةهمـ كـه   منزلـة فراژانـري   به» نوشت زندگي«اين مقاله با طرح ايدة . يافت نشان بشر
مندي  دارد، با بهره بر را در واقعي زندگي انسانماجراهاي بر  هاي مبتني نوشته هاي فرعيِ گونه

 .پردازد هاي متعدد آن مي گونهتعريفي از بازو جديد  بندي طبقه ةبه ارائ ،هاي گذشته از پژوهش
كـه در   انـد  تـرين جريانـاتي   مهم» ي نگار وقايع«و  ،»ديگرنگاري«، »نگاري خويشتن«سه جريانِ 

 غالـبِ  گرايانـه وجـه   بـا رويكـرد واقـع     روايت زندگي آدمي .شوند ها دنبال مي نگاري زندگي
مشـترك،   هاست. اما دركنار اين وجـه اصـلي و برخـي وجـوه فرعـيِ      نوشت زندگي يِشيخو

 و گـاه غيرصـريح   ،صورت مرزهاي سـيال، لطيـف   به ينقاط فصل  اَبرژانراين  هاي متنوعِ قالب
سـوژه در وهلـة    باها به اعتبار جايگاه راوي  اين نوشته   بندي با طبقه ،رو دارند. در نوشتارِ پيش

هـا در   تـرين گونـه   رايـج و حجـم   ،اول و نيز برخي مالحظات ساختاري نظير صورت، محتوا
 ،نامـك، كارنامـه   زنـدگي  ،اي نامـه  زندگي  فرهنگ،  نامه زندگي لازقبي هاي فارسي نوشت زندگي

نامة  خاطره، نامه  ، يادداشت ، اتوبيوگرافي نامه       خاطرهخاطرات،  ، تك خاطره تك ،يادنامه ،كارنامك
شـمار آمـده اسـت. ايـن      بـه  شخصـي   ةنام و وصيت ،شخصي ةنامنامه،  سفرنامه، دل، گزارشي

  تحليلي انجام شده است. ـ اي توصيفي شيوه اثر به پانصدبيش از  ةپژوهش پس از مالحظ
  .ها نامه خودسرگذشت ،ها نامه سرگذشت ،انواع ادبي ،اسناد تاريخي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
سـبب   زنـدگي نگاري است كه با ثبت مسـتقيم رويـدادهاي    تاريخ فروعاز  »نگاري زندگي«

كه نوشتن از زندگي  . باوجودآنشكل بگيرد جمعيتاريخ در پيوند با شود تاريخ شخصي  مي
بايـد عصـر تولـد     مـدرن را   ةدور .اسـت  هاي متنوع به قدمت تاريخ فرهنگ انسان در قالب

نگاري  زندگيها و مالزمات دوران تجدد  ويژگيكه در آن  ها دانست نوشته واقعي اين دست
بـا   نگـاري  سنت زندگينيز  رانيا در. ردب يم شيتر از قبل به پ روشنرا در مسيري متمايز و 

نويسـي،   نويسـي، يادداشـت   نويسـي، اتوبيـوگرافي   نامـه  هايي نظير زنـدگي  حركت در شاخه
ادبـي   ــ  هاي تـاريخي  ترين گرايش نگاري يكي از مهم و نامه ، نويسي نويسي، خاطره سفرنامه

اسالم در سه  يايو اساساً دن رانيدر ا ينگار يزندگ ةسابق باوجود. معاصر را شكل داده است
، انـواع  خيتـوار  يبرخـ  ريـ نظ ييها قالب در شعرا وو ادبا   ،يوجه رجال دربار، عالمان اسالم

در  ديـ جد يا گونـه  يمعنا به آن ييدايبازپ ها، رهي، رجال، تراجم احوال و سها تذكرهطبقات، 
تمدن غرب از ها با فرهنگ و  آن ييو آشنا انيرانيا يداريزمان با ب نوشتار، به عصر مدرن، هم

 حركـت  نيا. شود يم مربوطزمان با نهضت مشروطه  قاجار و هم ةاواخر دور ژهيو  هو ب انهيم
، بعد از انقالب مشروطه نيز ادامه پيـدا كـرد    نويسي نگاري و خاطره ويژه در نوع يادداشت هب

 كارآمدن حكومت رضاشاه روند نگارش خاطرات فروكاست. پـس از رواجِ  كه با روي نتا اي
پهلوي دوم، پيروزي انقالب  سياسيِ بازِ ها و خاطرات فردي در فضاي نسبتاً نسبي يادداشت

بـه  در ابعـاد مختلـف   نوشتاري را  ة، اين گونرويداد بزرگ جنگ تحميليويژه  هبو  ، اسالمي
هـاي   نوشت بايست عصر شكوفايي ژانر زندگي ميرا كه اين دوره  طوري اوج خود رساند. به

سـاليان   هرچنـد در غـرب   ،بـاوجوداين دانست. آن  مختلفهاي  جريانو ها  گونهدر ايراني 
 شده  گسترده تبديلمشخص و آن به ژانري  گوناگوننگاري در انواع  درازي است كه زندگي

بـاوجود  قـرار نگرفتـه و   گـران   ي پژوهش، در ايران به داليل مختلف چندان مورداعتنااست
هنـوز   ،اسـت  شـده   طور جداگانه و پراكنده سخن گفتـه  به هاي آن قالبگاه از برخي  كه آن
كثرت اقبال به اين به   عنايت با ،كه آن متمايز نيافته است. حالهويتي منزلة اَبرژانري مستقل  به

ـ  ،در دو سده  نگاشت هزاران كتاب و تكگيري  نوع نوشتاري و شكل هـاي   ويـژه در دهـه   هب
ـ  حركت به رسد وقت آن رسيده كه اين نظر مي به ،اخير و بـا   ادبـي  ــ  تـاريخي  ة ژانـري منزل

ژانرهـاي فرعـي،    و ودش  بازشناخته، هاي ادبي و تاريخي هويتي مشخص دركنار ديگر گونه
وردتوجه قرار گيرد. اين مقاله دي مطور ج بهو ساختارهاي آن  ،ها اهداف، روش  ها، خاستگاه

  له.ئكوششي است در تبيين اين مس
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  پژوهش ةپيشين. 2
 ،هـا را در ايـران   نوشـت  زنـدگي  مـورد در  تاريخِ انجام پـژوهش  ةار پژوهشي دربارآث ةسابق
نويسـي دنبـال     نامـه  و زندگي  نويسي خاطره ةتوان در دو شاخ مي ،از نگارش و ترجمه  اعم

هـاي   نگـاري  نويسي دربرابر سـاير زنـدگي   و يادداشت  نويسي تازي خاطره كرد. نظر به پيش
 رگنـ رت فرَشايد بتوان اثر بِ 1اين نوع نوشتار نيز از تقدم برخوردار است. ةتأمل دربار ،مدرن

)Bert G. Fragner (هاي فارسي دانسـت كـه    نوشت زندگي ةرا نخستين پژوهش جدي دربار
آغـاز  بـر   طـور خـاص   بـه  در ايـران،   نويسـي  خـاطره  تـاريخِ  ةمحققانه دربـار  ةدركنار مقدم

هـاي   ذيل توجه به خـاطرات و يادداشـت   قاجار، ةدر دور مدرن فارسي 2هاي نگاري خاطره
بـاوجود رواج نسـبي    3.متمركـز شـده اسـت   سه تن از رجال سياسـي ايـران   سفر و حضرِ 

 خاطرات ةتوان در نشري كه بازتاب آن را مي ،نويسي در پهلوي دوم و يادداشت  نگاري خاطره
ظـري آن چنـدان   هـاي ن  نگـاري و جنبـه   پـرداختن بـه مبـاني زنـدگي      مالحظه كرد، 4ديوح

نقش تاريخ زندگي افراد در ثبت  دركبا موردتوجه نبود. اين مهم پس از پيروزي انقالب و 
درجهـت تحكـيم     نگـاران سياسـي،   ازسوي برخـي نهادهـا و تـاريخ     وقايع انقالب اسالمي

م گاترين  ررنگپاولين و هاي اشخاص، موردتوجه قرار گرفت. در  استنادات تاريخي روايت
در راسـتاي    گروه پژوهشي خاطرات در بنياد تاريخ انقـالب اسـالمي   هاي به تالش توان مي

  5اشاره كرد.» تاريخ انقالب به روايت خاطرات«طرح 
مبـاني  گران بـه   پژوهش ، معدودي ازها و يادنگاري نويسي هگرفتن توجه به خاطر با اوج

 ،8احمد اشرف ،7احمد اخوت ،6عليرضا كمري. كردنداقبال  پيش از بيشنيز اين مقوله نظري 
بـا  هاي اخير  در دهه 12سميه عباسيو  ،11محمدرضا ايرواني ،10احمد دهقان ،9احمد شعباني
و  ،چيسـتي  ،اند تا تاريخچه، مصاديق و سفرنامه بر آن بوده ،يادداشت ،خاطره ةاقبال به مقول

ـ  گفتني است ماهيت خاطره بـه حدود اين نوع نوشتارها را روشن كنند.  اصـلي   ةتهسـ  ةمنزل
از آن يـاد   »تاريخ شفاهي«نام  به نگري نگاري و تاريخ اي كه امروزه در تاريخ رويكرد يا گونه

كه در اين مجـال بـه    به اين موضوع جلب كردهرا پژوهان اخير  شود توجه برخي تاريخ مي
  شود. همين اشاره بسنده مي

 ينتر  شده شناختهها تعلق دارد كه  نامه زندگيهاي موجود به  شپژوهتوجه  بخش قابلاما 
از محمـد عبـدالغني    هـا  نامـه  زنـدگي  ةترجمشايد است.  نگاري  زندگي ةين گونتر و متداول

بـار   كه براي اولين ،در اين اثر 13.باشداولين توجه جدي به اين مقوله در زبان فارسي  حسن
كيد بـر  أبا ت نامه زندگي به فارسي ترجمه و منتشر شد، تاريخ پيدايش و انواع 1362 سال در
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چگونـه   شـود.  هاي بزرگان و دانشمندان مسلمان و جهـان عـرب مالحظـه مـي     نامه زندگي
ـ     ياز برايان د. آزبرون و ريچارد ساير اثر 14نامه بنويسيم؟ زندگي ر ديگر ايـن بـار متمركـز ب
. ايـن كتـاب در دو بخـش    منتشـر شـد   1392كه در سال  نويسي در غرب است نامه زندگي
و  يوگرافيچگونه بو  15يوگرافيو اتوب يوگرافينوشتن بهاي  هايي از كتاب اي از بخش ترجمه

(آييني  نويسي نويسي به داستان از سرگذشتدر  چنين است. هم 16يسيم؟شركت بنو ةيخچتار
، ها تهنوشتاريخي و ادبي اين  ةسعي شده با ربط زمين با رويكردي متفاوت، 17نو در نگارش)

جا  صورت يك اند به صورت پراكنده به اين موضوع پرداخته هاي افرادي كه تاكنون به ديدگاه
  گردآوري شود.

خصوصاً  ،ي جنگها نوشت زندگيافزايش تعدد و تنوع  كه پس از توجه آن قابل ةنكت
در راسـتاي   ،اخير ةويژه در دو ده هگران ب برخي پژوهش، سابقه هايي بديع و كم در قالب

هـا و زوايـاي مختلـف     به زمينه ،ارتقاي سطح كيفيِ نگارش و نيز تحليل و نقد اين آثار
هـا و   نشسـت صورت مستقل يا متناسب بـا برگـزاري    به ،هاي جنگ نگاريِ انسان زندگي
 ،20محمدرضا سنگري ،19غالمرضا كافي ،اند. عليرضا كمري پرداخته 18يي چندها همايش

نظرانـي هسـتند كـه بـه ايـن       ازجمله صاحب 22دي كاموسو مه ،21محمدحسين صنعتي
  اند. مقوله اهتمام ورزيده

ص ژانـري مسـتقل بـا    هنـوز از تشـخّ   ،باوجود آثاري كه تـاكنون بـه نگـارش درآمـده    
اثري نيست و اين كاستي تاكنون  ،كه بايد چنان ،گرايانه از زندگي هاي واقع محوريت روايت

بنـدي   توان از طبقـه  نمي ،دنبال داشته است. از آن جمله هاي اين حوزه به تبعاتي در پژوهش
گيـرد.   بر هاي نوشتاري موجود را در صورت ةهم ،تا جاي ممكن ،مشخصي نشان يافت كه

 ،شـود. بـراي مثـال    انگاشته مـي  هناديد  هاي متنوع غالباً وجوه شباهت و تمايز گونه ،رو ازاين
ـ  ،نويسي را نويسي و يادداشت برخي خاطره نامـة   نـوعي زنـدگي   ،ا انـدكي تسـامح  هرچند ب

كـه در  » خـاطره  تك«و » نامه خاطره«كه گاه انواعي نظير  ديگر آن 23اند. خودنوشت معنا كرده
 ،گيـري  هنوز پـس از گذشـت چنـدين دهـه از شـكل      ،صورت گسترده رواج دارند ايران به

ــامي مشــخص   ــت و ن ــدهوي ــده درنظــر داردندارن ــيش ،. نگارن ــاد اصــطالح  ضــمن پ نه
گرايانه از زندگي  بر انواع نوشتارهاي روايتي واقع ژانري كلي مشتمل ةمنزل به» نوشت يزندگ«

كلـي و تـا     بنـدي  طبقـه  ،هاي گذشـته  مندي از پژوهش ضمن بهرهبشر، با رويكردي جديد، 
ها  صورت مشخص و مجزا بدان هايي كه به رده و از گونهارائه كها  آناز  جاي ممكن فراگير

  گويد.پرداخته نشده سخن 
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  »نوشت زندگي«. اصطالح 3
انـواع   بـر  نوعي گسترده مشـتمل  ةمنزل به )life writing(معادل  نگارنده اين اصطالح را تقريباً

بر زندگي واقعي انسان و ماجراهاي آن درنظر گرفتـه و آثـاري نظيـر     هاي مبتني نوشته فرعيِ
ي هـا  نامـه  ي، زنـدگي هـاي شخصـ   هاي شخصي، نامه يادداشت نامه،  نامه، خودزندگي زندگي
 ايـن دانـد.   تعريـف مـي   اصلي قابـل  ةها را ذيل اين گون خاطره و تك ،ها نامه       خاطره ،داستاني

مورداقبال قرار گرفت.  1980 ةدر ده ،به ثبت رسيدهجده هرچند در قرن  اروپااصطالح در 
كه در آن يك  شود مياي  هر نوشته شاملدارد و  بر مفهوم اين اصطالح ژانري مستقل را در

در غـرب   )Encyclopedia of Life Writing 2001: ix( گويد فرد از زندگيِ خود يا ديگري مي
هـاي زنـدگي و گـاه بـا      در دو قرن اخير، گـاه مطـابق بـا واقعيـت     آثاري كه عمدتاً ةاز هم
هـا   ارچوب آنهـ در چمـتن  متنوعي كـه  ي ها نظر از قالب ها، صرف گيري مستقيم از آن بهره

آثـار و   ةود. توجه به اين نوع نوشـته بـه پشـتوان   ش ياد مياين عنوان كلي  ذيل رفته،شكل گ
منـد در ايـن    پربار و ارزش المعارفيةداير 2001هاي موجود چنان است كه در سال  پژوهش

  موضوع منتشر شد كه در اين نوشتار موردتوجه جدي قرار گرفته است.
ساختارهايي و  شود بياني خاصي محدود نميقالب نگاري به  زندگيهرچند گفتني است 

راد از  ، گيـرد  مـي  بر را درهاي خطي  ها و قطعات موزون تا روايت متنوع و متعدد از كتيبه مـ
نگاشـت اسـت كـه بـه      نوشتاري در ساختار كتاب يا تكهاي  صورت فقطاصطالح مذكور 

  هاي آن اشاره خواهد شد. ترين گونه اصلي
تـرين   و شـايع  ،تـرين  پرچـالش  ترين، يخ يا ادبيات از قديميبه تار ها نوشت زندگيتعلق 

 ةهم الجمله يف 24ندارد. يمقال جا ينآن در ا ةاست كه بحث دربار موضوع ينمباحث در ا
گنجند كه در دو سـوي   و در طيفي مي دارند سرشت و ماهيتي تركيبي ها نوشت زندگي انواع

 ،زبـان موضوع،  عواملي متعدد چون ترين صورت با لحاظ در قويتاريخي و ادبي  ةآن صبغ
نگارنده بـر آن اسـت كـه ارزش     ،الوصف يابد. مع بروز مي آراستگي كالمو  ،ساختار ،سبك

ـ  ها را به لزوم تعريف آن در داللت و شأنيت تاريخي،ها  نوشته اصلي و مقدمِ اين دست  ةمنزل
  كند. مي ادبي و نه برعكس (با اعتبار رعايت ترتيب كالم) روشن ـ نوعي تاريخي

  
  نوشت انواع زندگي. 4

به رخدادهايي كه در زندگي افراد اتفاق افتـاده،   )ontologhy( نوشت در وجه نظري زندگي
بـه بـروز و   ) epistemology( شناسـي  ها، در وجه معرفـت  نظر از شكل ساختاري آن صرف
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وجـه  ها در  نوشت هاي ظاهري اشاره دارد. زندگي هاي زندگي در قالب گيري روايت شكل
ديـدگاه نويسـنده بـه زنـدگي و رخـدادهاي      عـواملي نظيـر   شناسي خود، بسته به  معرفت

تمركز او بر بعد يا ابعادي خاص از زنـدگي و روشـي كـه او بـراي ثبـت       ةاجتماعي، نحو
كـه ممكـن اسـت بـا يكـي از       دارنـد  هايي متنـوع  ساخت گزيند، هاي زندگي برمي روايت

غيـره شـناخته   و  ،نامه، اتوبيوگرافي، يادداشت شخصي، كارنامـه        نامه، خاطره عناوينِ زندگي
ي هـا  گـزاره  يـا »  فكـت «عنوان  چه به هر فرد و آن رخدادهاي زندگيِ ،ديگر عبارت شوند. به
 هـا  توانايي ،مقاصدشود ممكن است متأثر از ذهنيت، تجربيات،  از آن ياد مي يگارن زندگي

 ،گارنـده يـا راوي  نات يوحزبان، ر ،هاي قبلي و قوت حافظه درك و دانش ةويژه در زمين هب
ة فـراخِ  گونـاگون را ذيـل گسـتر    يهـاي  و نيز شـرايط زمانـه و پسـندهاي رايـج، صـورت     

  .رقم بزند  نوشت زندگي
هاست. اما  نوشت گرايانه وجه غالب خويشيِ زندگي با رويكرد واقع  روايت زندگي آدمي

داراي   ،اين ژانر اصليهاي متنوع  دركنار اين وجه اصلي و برخي وجوه فرعي مشترك، قالب
شده   اند كه همين امر موجب و گاه غيرصريح ،صورت مرزهايي سيال، لطيف فصل به ينقاط

نظر آيد. شايد بتوان بـراي   به ها مشكل ص نسبي هريك، تمايز قطعي ميان آنتا درعين تشخّ
اي عريض و خروشان با امواج و انهـار   براي تقريب به ذهن، رودخانه فقطدرك اين مفهوم 

نوشت مانند  پرخروشِ زندگي ةامواج و جريانات رودخان هاي متعدد را مجسم كرد. و شعبه
 كه تعيـين حـد   شود ميدر ذهن ترسيم چنان حال جداگانه  اي به هم متصل و درعين زنجيره

و حتـي گـاه اظهـارنظر قطعـي      نمايـد  مـي رشائبه فاصل و مرز هريك با ديگري سخت و پ
شـوند و كجـا بـه پايـان      كجـا آغـاز مـي    كه هريك از اين جريانات و امواج  آندرخصوص 

در تعبيري منطقي شايد بتوان رابطه ميـان انـواع و    25.استدفاع  رسند ناممكن و غيرقابل مي
ن وجه دانست كه هرچنـد در  م عموم و خصوصِ ةنوشت را رابط ف زندگيهاي مختل قالب

ــت ــين هريــك شــباهت  ،موضــوع، غاي ــار ب ــايي وجــود دارد، نمــي و روش ك ــوان از  ه ت
  ها چشم پوشيد. هاي آن گوني ناهم

و چـه موضـوع و سـاختار و     هچـه ازحيـث شـمار    ،تنوع و تكثر آثار موجود ،در ايران
و نيـز   نگاري مطالعات زندگيمايگيِ  كم ،در زمينة جنگ تحميليويژه  هب ،و ناشر هپديدآورند

دركنـار   ،هاي متداول در آثار آكادميك بندي خارج از پاي ،مردم ةاساساً تعلق اين ژانر به عام
نوشـت را   هاي زنـدگي  بندي گونه طبقه شد، تر بيان پيشكه  ،سياليت مرز ميان انواع مختلف

صدها اثري كـه در ايـن موضـوع     ةه نگارنده به پشتوانك بسي دشوارتر ساخته است. تاجايي
ها تقريباً غيرممكن  و قطعي از آن ،ثابت ،بندي دقيق تقسيم ةازنظر گذرانده بر آن است كه ارائ
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 ،آيد  بندي حاصل نمي جز با طبقه ،جاكه هرگونه بررسي و شناخت باألخص اما ازآن 26است.
هـا بـا ابتنـا بـر      ويژه درخصوص خودنگاري هبندي ب مسئلة طبقه ،ها از همان آغازين پژوهش

و تسلسل  ،28روايت عنصر، 27و محتوا قالب بياني، موضوعشكل و هاي مختلف نظير  مقوله
 ،هاي پراكنده بندي طبقه 32موردتوجه قرار داشته است. ،31و نوع پرداخت ،30ديد ةزاوي، 29آن

بنـدي ديگـري    طبقه ةاي فارسي بر لزوم ارائه  نوشت و نه چندان كارآمد از زندگي ،غيرجامع
درخور بضاعت انـدك   ،اين مقاله ةادام هاي گذشته تأكيد دارد كه در با لحاظ حاصل تالش

اصرار بر لحـاظ حـداكثريِ    ،نگارنده مورداهتمام است. گفتني است بنابه توضيحات مذكور
راقـم ايـن    ،شاند. براي مثـال تفريعات را به درازا خواهد ك ةها دامن  نوشت نقاط تمايز زندگي

گونه دست يافت كـه بنابـه    شصتكم به  دست  ،نوشت زندگي پانصد سطور پس از بررسي
هاي  نوشتهخوان ميان  ناهمنظر از جزئيات  با صرف ،بندي لزوم كاربست اجمال در اصل طبقه

چـه   تقسيمات را مطابق آن ةدامن ،هاي كامالً شناور و غيرقطعي ويژگي درمرز و اغماض  هم
  خواهد آمد كوتاه كرد.

  
  نگاري زندگي ةهاي عمد جريان 1.4

 رخـروشِ جريانـات پ  ةعمـد » ي نگـار  وقايع«و  ،»ديگرنگاري«، »نگاري خويشتن«سه جريانِ  
  دهند. را تشكيل مي نگاري زندگي ةرودخان

  نگاري خويشتن 1.1.4
و » خود«هميشه يك انسان از كه در آن فردي  نگاري هاي خاطره ترين جلوه يكي از مهم

در افكـار و    هاي متمركز بر فرديت راوي نوشته گويد وجودي خويش سخن مي» منِ«از 
در » مـن « تجلـيِ كـه ويژگـي اصـلي آن برجسـتگيِ      ، نگـاري  رفتار اوست. در خويشتن

از هـويتي  (شخصـيت اصـلي) و راوي    ةسـوژ اسـت،   هاي ناظر به زندگي انسان روايت
براسـاس   هاي مصـر باسـتان،   نگاري در كتيبه زندگي ة. باوجود سابقبرخوردارند سان يك

 در ايران باسـتان  ستباينگاري را  خويشتن ةسابق ،گراني نظير گئورگ ميش نظر پژوهش
محوريـت   با تكيه برنگارنده  .)343: 1388(اشرف  ستج داريوش بيستون ةكتيبويژه  هب

كـه در سـنت   را هـايي   ي نگـار  وقـايع  ،وشـتارها گيري اين ن در شكل راوي»ِ من«حضور 
ــات فارســي  ــروِ از آنادبي ــا در قلم ــاد مــي  نويســي خــاطره ه ــرشــود  ي  ةخــارج از داي

موجب تفريع خاطرات بر انـواعي  ه است كه نكتهمين داند. توجه به  نگاري مي خويشتن
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 ،لـه الجم فـي  33ها شـده اسـت.   و نوعي فيمابين آن ،مشاهدات گزارش اتوبيوگرافي، نظير
 هـا،  نامـه        خـاطره  خـاطرات،  تـك ،  خـاطره  تـك هـاي فارسـي،    نوشت درميان انواع زندگي

منشـعب از  هاي كوچكي هستند كه  نهرها و شعبه ةمنزل بهنامه   و يادداشت ،ها اتوبيوگرافي
  .اند نگاري جاري جريانِ اصليِ خويشتن

  ديگرنگاري 2.1.4
را به خـود اختصـاص    نگاري زندگي عظيم ةرگي از رودخانزجريان دوم، كه بخش بدر 

ــردي   ــا ســوژه ف ــرداده، شخصــيت اصــلي ي ــار   غي ــا راوي اســت. دركن از نويســنده ي
نيك الزم است از آثـاري   هاست، اين جريان از آنِ آنة ترين گستر كه بيش ،ها نامه زندگي

 ةشـائب   و حضور راويِ اول شـخص  ،ديد ةزاوي ،ارساخت درنظر اول، كه هرچندياد شود 
در  زنـدگيِ فـردي ديگـر   ي هـا  روايت كند، مي به ذهن متبادرنگاري را  خويشتنتعلق به 

 و ،دوسـتان، آشـنايان  نزديكـان،  يكـي از   ها، معموالً ها برجستگي دارد. در اين خاطره آن
ازجهـت   فقـط است و اعتبار راوي اصلي  شخصيتاو  راوي و نه خود ةاعضاي خانواد

خاطرات « عنوانِ باتوان  خاطرات مي بيان رخدادهاي زندگيِ شخص غايب است. از اين
  ياد كرد.» ديگر محور

  ي نگار وقايع 3.1.4
بيـان   ةجاري است، رخدادهاي بيروني از دريچـ  نگاري زندگي كه در رود  در جريان سومي

  نويسـي  قة خـاطره شـوند. سـاب   منزلة راوي حكايـت مـي   به خاص فرديرويدادهاي زندگي 
قاجار شـكل   ةنگاري مدرن در دور چه در طليعة خاطره كالسيك و حتي آن ةايرانيان در دور

ها  گزارشي آنتاريخي و  ةكه جنب يهاي يادداشت جو است.و جست گرفت در اين جريان قابل
هـا اهتمـام    خـاطراتي كـه در آن   ها و تـك  نامه       هاي شخصي فزوني دارد و نيز خاطره بر جنبه

ها و روحيات دروني خود، بلكه بيان مشاهدات بيرونـي اسـت، در    راوي، نه بر بيان ويژگي
ـ بـا چنـين رويكـردي      نگـاري  گنجند. از اين جهـت گـاه از خـاطره    اين زمره مي  عنـوان ا ب

  تعبير شده است. 34»نگاري مشاهده«
 ،ك از اين جريانـات مميز بين هريحد فاصلي كامالً شدن به  كه قائل توجه آن قابل ةنكت
بندي قضاوت درخصـوص كليـت    خطاست و مقصود از اين طبقه ،اشاره شد كه قبالً چنان

بتـوان از   ،اسـت  نشـان داده شـده  ذيـل   كـه در نمـودار   بسا چنـان  متن است. چه محتواييِ
  ي از اين جريانات قرار داشته باشند.در طيفهايي نشان يافت كه  نوشت زندگي
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  .1شكل 

  نوشت هاي زندگي ترين گونه متداول 2.4
با ذكـر   ايراندر  آنهاي  گونهترين  متداول ، ازگارين زندگي ةجريانات عمد دركنار

بـا  سخن خواهيم گفـت.  جوار  هاي هم مختصاتي از هريك و تأكيد بر مقايسة گونه
 اعتبار عوامل و عناصر متعدد صـورت گرفتـه  هايي كه تاكنون به   بندي گذر از طبقه

ذيل دو روايت  ةدر وهلة اول با تأكيد بر زاويتوان  نوشت را مي انواع زندگي، است
  .گنجاند» راوي ـ من« و» راوي ـ او« ةعمد ةگون

  

  راوي ـ او انواع  راوي ـ من انواع
  

  
  .2شكل 

  »راوي ـ او« هاي گونه 1.2.4
  نامه زندگي 1.1.2.4
يافته از تمام زندگي  متني طوالني و گسترشنامه  يا سرگذشت ،نامه زندگي، بيوگرافي

 ةد. ريششو اي از تاريخ و ادبيات مالحظه مي شاخهعنوان  به يك شخص است كه معموالً

 خودنگاري ديگرنگاري

 ينگاروقايع

شخصي يادداشت  

نامهخاطره

اتوبيوگرافي

نامهوصيت

نامهزندگي

مكنازندگي

 كارنامه

 كارنامك

اي نامهزندگيفرهنگ
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اســت. در ) graphy( و نگــارش )bio(زنــدگي  ةايــن واژه يونــاني و برگرفتــه از دو واژ
شود  نوشت ياد مي زندگياز  نوعي ةمنزل كه در غرب از آن به ساهميت اين نوع همين ب

نامـه، از ايـن    زنـدگي  از اناندازد. در فراگيرترين تعاريف غربي كه بر ساير انواع سايه مي
 شود ) ياد ميpersonal history( يا تاريخ شخصيعنوان تاريخ زندگي يك شخص  متن به

)Encyclopedia of Life Writing 2001: v1, 109-110.( پاچرمارك  ةعقيد به )Marc Patcher( ،
نامه يك زندگي كامل است كه اغلب اما نه هميشه  زندگي ،نويسي نظر در هنر بيوگرافي صاحب

 ) نيـز Judith Barringtonكند. جوديت بارينگتون ( در يك خط از تولد تا شهرت حركت مي
كـه از نـامش پيداسـت نويسـنده در آن      داند كه چنان نامه را داستان كامل زندگي مي زندگي

  35د.اش را به ثبت برسان كند تمام عناصر زندگي تالش مي

  نامك زندگي 2.1.2.4
گذشتة سوژه را  در چند سطر تا چند جلد دتوان نامه مي زندگي ،و تفصيل ايجاز حيث از

ها مروري موجز يـا مختصـر بـر كليـات و      هايي كه محتواي آن  نامه به زندگي. بازسازي كند
زنـدگي   ةهايي مفصل كه به تاريخچ  نامه درمقابلِ زندگي ،ترين رخدادهاي زندگي است مهم
كـه   ،هـا  نوشـته  كنيم. ايـن دسـت   نامك اطالق مي زندگي ،راه با جزئيات اختصاص دارند هم

ها  نوشت و بخشي درميان ساير زندگي ،نگاشت تك ،از مقاله هايي متنوع اعم تاكنون در قالب
قصد آشـنايي مختصـر بـا او     به، نه درجهت شرح كامل زندگي يك فرد، بلكه اند منتشر شده
) autobiography article» (بيوگرافيك ةمقال«ها را معادلِ  توان برخي از آن اند و مي رقم خورده

  در غرب دانست.

  اي نامه زندگي  فرهنگ 3.1.2.4
بـين   شـود كـه معمـوالً    ها گفتـه مـي   نامك زندگي غالباً ها و نامه اي از زندگي به مجموعه

و از اين قبيل وجود دارد.  ،زماني  ة، دورموضوعحيث  هاي مشترك از ها زمينه ها در آن سوژه
كـه آغـاز    طـوري  برخوردارنـد؛ بـه  نگـاري   درطول تاريخ زندگيديرين  اي  سابقهاين آثار از 

 ،)م 120 - 46يوناني ( ةنويسند ،)Plutarch( پلوتاركتوان در غرب با اثر  نگاري را مي زندگي
نيـز پـس از ظهـور      مياسـال  ويسـي ن نامه در سنت زندگيكه  چنان. رديابي كردين قالب ادر 
 سـوي  بـه نامـه)   زندگي قالب سنتي (تكتوجه به اين كم  نويسي در قرن دوم، كم سيره ةطليع
و  ،هـا  تبارنامـه  ،بـا عنـاويني نظيـر طبقـات، تـراجم     اي  نامـه  هاي زندگي فرهنگ گيري شكل
هاي  نامه بسياري از زندگياخير نيز  ةگفتني است درطول چند ده .تغيير جهت داد 36ها تذكره
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 ،يگان رسته، ،شغل ،و مكان جغرافيايي شهرحيث  با لحاظ تناسب و شباهت ازشهدا كوتاه 
  اند. و از اين قبيل در اين ساختار منتشر شده ،عمليات

   كارنامه 4.1.2.4
سابقة ديـرين از ايـن نـوع     اي با نامه، زيرمجموعه هاي ديگر زندگي كارنامه دركنار گونه

هاي اصيل و نمونه شرح كامل و  نامه كه رسالت زندگي حالي آيد. در شمار مي نوشت به يزندگ
و نيـز   ،محـيط زنـدگي   لقيـات، ، خُها حيات در آن ترسيم تاريخچة زندگي يك فرد است و

در  .دشو ارائه مي سوژه در راستاي ترسيم شخصيت او در ابعاد مختلفو تجربيات تأثيرات 
اي برجستة زندگي فرد آن هم غالبـاً در ابعـاد اجتمـاعي و سياسـي     به رويداده فقطكارنامه 

در اثرگذار است.  اي  طبقهغالباً از مشاهير جامعه و متعلق به  اين آثار شود. سوژة پرداخته مي
شـود،   نوشـته مـي   فـرد هاي پاياني عمر يا پـس از مـرگ    در سال كه معموالً ،نگاري كارنامه
سازِ   سرنوشترويدادهاي بر  مختصر مروريفردي غير از سوژه است، با  اغلبكه  ،نويسنده
ايـن  دهد و از ايـن جهـت،    اختصاص مي خدمات و اثرات اوآن را به  ةخش عمدبزندگي، 
از ادبيات فاصـله گرفتـه و بـه تـاريخ نزديـك      ها  نوشت ها بيش از ساير زندگي نوشته دست
بـه مناسـبت    سياسـي و  اجتمـاعي،  فرهنگي، ،علميرجال نگارش كارنامة  ،اغلب .شوند مي

  .گيرد ها صورت مي قصد تجليل از آن و بهبزرگداشت برگزاري مراسم 

  يادنامه 5.1.2.4
هاي متعدد دانسته كه به ياد كسي يا به  معناي كتابي حاوي مقاله آن را به دهخدا نامة لغت

مـرگ وي نوشـته   مناسب والدت و گذشت ساليان عمـر او در دورة زنـدگاني يـا پـس از     
جاكـه در بخشـي از اغلـب ايـن آثـار       ازآن .»)يادنامـه «مـدخل   يلذ: 1391 دهخداشود ( مي

هـا را   آن ،شـود  حال سوژه درج مي هايي درخصوص شرح نامه و خاطرات و مصاحبه زندگي
شمار آورد. گفتنـي اسـت    به  هاي فرعي كارنامه ها و از شاخه نوشت زمرة زندگي توان در مي

كسوت و داراي خدمات و اثرات علمي و فرهنگي اسـت   اين آثار فردي پيش ةوژمعموالً س
تقـدير و تجليـل دارد.    ةجنب ،چه در زمان حيات فرد و چه پس از آن ،ها عمدتاً و انتشار آن
شـود.   نوشتاري با ساختار متنوع گـردآوري مـي   ةصورت مجموع ها نيز اغلب به محتواي آن

شود در موضوع موردعالقـه يـا تخصـص سـوژه      ها منتشر مي معموالً مقاالتي كه در يادنامه
شود. اگر يادنامه  آيد. در برخي نيز به گردآوري منتخبي از آثار خود فرد بسنده مي فراهم مي

  شود. نيز گفته مي» نامه جشن«بدان  ،داشت و جشني منتشر شود به فراخور مراسم بزرگ
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   كارنامك 6.1.2.4
تـرين اقـدامات سـوژه در     ها به ارائة فهرستي از برجسـته  در آنهايي كوتاه را كه  كارنامه

طـور   كه به ،در اين آثارناميم.  شود كارنامك مي زندگيِ عموماً اجتماعي و سياسي او اكتفا مي
صات خكند، پس از بيان مش  از چند برگ تجاوز نمي معموالًو  شود مختصر تهيه ميموجز و 

 درج هـاي فـرد   و فعاليـت  ،آثار ،وس خدماتئرر از آن، اي و گاه اندكي فرات نامه كلي شناس
هـاي   شايد بتوان رزومـه  ،از كارنامه است اي  جاكه كارنامك خالصه و برگزيده ازآنشود.  مي

و خـدماتي   ،پژوهشـي  ،هـاي علمـي   از فعاليت اي ها سياهه آكادميك مرسوم را نيز كه در آن
  37شود در اين زمره خواند. سوژه درج مي

  داستاني ةنام دگيزن 7.1.2.4
تـرين ويژگـي    در برجسـته نوشت هستند كه  هاي داستاني نوعي از زندگي نوشت زندگي

 تر آمد، پيشكه  چناناند.  ادبي از دست داده ةخود را در راستاي كسب وجهشأنيت تاريخي 
اصـيل، اهتمـام بـر شـرح رويـدادهاي تـاريخي زنـدگي، بـدون          هـاي  امـه ن در زندگي غالباً

قرار دارد و وجـه   پردازانه هاي داستان ورزي هاي هنري و خيال هاي ناشي از آفرينش تصرف
و كاربردهـاي زبـاني    ،عاطفي ،مايه و موضوعات انساني، هيجاني ها مربوط به درون ادبي آن
قصـد   يا نويسنده بـه  ، نويسنده، راوي ـ اوينشين است. حال اگر هريك از ر و دل ،زيبا، بليغ
از فرعـي و اصـلي را بـه     يي اعمها و روايتكرده در رخدادها تصرف  نوشته ترشدنِ جذاب
رقم داستاني  ةنام اي ديگر با نام زندگي ، گونهها بكاهد گرايانه افزوده يا از آن هاي واقع روايت

هـاي   مـان مـان تـاريخي يـا ر   ان رعنـو  بـه تـوان   نوشـتاري مـي    . از ايـن گونـه  خواهد خورد
  38د.كر اي ياد  نامه زندگي

اتوبيـوگرافي،  نظير  ي ديگرهاي گونه درخصوص ازنظر گذشتگفتني است توضيحاتي كه 
انـواعي   ةو سفرنامه مصداق خواهد داشت و درادامه، از تكرار مطالبي مشابه دربـار  ،نامه خاطره
خــودداري » داســتاني ةســفرنام«و  ،»داســتاني ةنامــ       خــاطره« ،39»داســتاني اتوبيــوگرافي«ماننــد 
  شد.  خواهد

  »راوي ـ من«هاي  گونه 2.2.4
ويش ديـد خـ   ةزنـدگيِ فـرد از زاويـ    ماجراهاي ، نوشت زندگي ژانرِفرا در بخش ديگري از

هاي متنوع اين شيوة روايت  در گونه آيد. به نگارش درمي او خود قلمِ به غالباًروايت شده و 
 مسئوليت روايت زندگي را برعهده دارد كه البته ممكن اسـت موضـوع آن كـامالً   » من«يك 
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هـايي از   اول شـخص روايـت  »ِ راوي« ،هاي مذكور نباشد. در گونهخود  حال و زندگيِ شرح
  ها خويشتن باشد يا نباشد. اصلي آن ةكه سوژ از اين ؛ اعمكند بيان مي خود ةحال يا گذشت

نويســي و  طرهاخــ ةعمــد ةدو شــاخهــا را در  يادنگــاري طــور معمــول تــوان بــه مــي
جنبة فاعليت راوي در گفتار و عملكردهاي گذشته به  ةكه با غلب  گاه آننويسي،  يادداشت

در » مـن «گـاه كـه برجسـتگيِ نقـشِ      نگـاري و آن  خويشـتن  ةآيند در دامن نگارش درمي
نگـاري   گاري يـا وقـايع  ديگرن ةها بر وجهة شهودي و استماعي تكيه دارد در دامن روايت

  تعريف كرد.
 است راه هم يخبه تار يو شهود ،ي، تجربشخصي استنادي و نگرش باكه  ، يسينو خاطره

 شـود،  مـي  يـاد  »يسـي نو خـاطرات «اشتباه از آن با عنـوان   ) و گاه به7: 1377 يانئفرما (فرمان
نامـه و         و خاطره يوگرافيمانند اتوب يانواع وخاطره است  ةيما نبا ب نگاري ياز زندگ يا شاخه
  نويسـي  خـاطره  ،طـور متـداول   بـه  40د.شـو  مـي  املو انـواع تركيبـي آن را شـ    خاطرات تك

ايـن  كـه   41شـود  نويسي و يكي از فروع آن شـناخته و معرفـي مـي    نامه زندگي ةزيرمجموع
مندي  خاطره بهره كاركرد ترين . در اين ديدگاه، مهمنيستدقيق كم  دستصحيح و برداشت 
اصـرار   ،اوالً است. شايد علت اين اشتباه ينويس نامه عنوان يكي از منابع مهم زندگي از آن به

بـا    نامـه  و تمايـل در حفـظ سـيطرة زنـدگي     تام و برتـر  ةعنوان نمون نامه به زندگيدر لحاظ 
انگـاريِ نـوعي    رسد ناديـده  نظر مي به ،ثانياً ؛پنداريِ ساير انواع موجود است شدن به فرع قائل

ها بسـتر   نامه و توجه به انواع ديگر آن در عرض زندگي نوشت ابرژانر زندگي ةمنزل فراگير به
  42اين تلقي نادرست را فراهم كرده است.

  خاطره تك 1.2.2.4
هـاي فـردي را    اي از رويـدادها و واكـنش   كه مجموعـه  ،نامه       برخالف خاطره خاطره تك

اي منفرد از زندگي فـرد و نـه در امتـداد زمـان      واقعه يا مشاهدهبر  فقطگذارد،  نمايش مي به
طـور   بـه » خـاطره «از مفهوم  براي تميز اين گونه نوشتاري» تك«جا لفظ  در اين .تمركز دارد

انتشـار   ةسابقاست. كار رفته  ساختارمند به عنوان موجودي باالصاله و فارغ از عينيت كلي به
كه از آن پـس نيـز    گردد. چنان بازمي يدوح خاطرات ةجلچهل و م ةبه ده ها نگاشت اين تك

متعدد به فراواني و پراكنـدگي منتشـر شـدند.    ها و مجالت  روزنامه ها در تعداد زيادي از آن
ـ  ،ها خاطره تك معموالً و جنـگ تحميلـي، در سـاختاري      ويـژه پـس از انقـالب اسـالمي     هب

 »خـاطرات  تك«عنوان  ررونق بهنوشتاري پ ةگوناين از  ادامه،كه در اند شده اي چاپ مجموعه
  خواهيم كرد. ياد
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نوشت دانسـت كـه انـواع     مجازي زندگي ةمياني رودخان ةرا نقطخاطره  تكشايد بتوان 
خـاطره   تكشوند.  پيوند مي جا هم در آناز آن جهت كه اغلب از خاطره بهره دارند مختلف 

شـده از زنـدگي او    اي كنـده  قعه و تكـه واكنشي دربرابر تأثيرپذيري انسان از يك تجربه و وا
 در معنـايي شـبيه داسـتان كوتـاه درنظـر گرفـت كـه درمقابـلِ        توان  ميرا  خاطره تكاست. 
آيـد.   مانند سكانسي كوتاه اما معنادار از يك فيلم بـه بيـان درمـي    ،يا اتوبيوگرافي نامه       خاطره
دهـد و   پوشش ميزماني واحد  در مكان ورا  رويداددر مجالي كوتاه يك  خاطره عموماً تك

خـاطره   . اين كوتاهي و فشردگي هم به حجم و هـم بـه زمـانِ   است  راه با وحدت تأثير هم
  است.  ناظر

  خاطرات تك 2.2.2.4
هـا   اسـت كـه غالبـاً در گـردآوري آن    خـاطره   چندين تـك شاملِ  نوشت اي زندگي گونه
در اين اصـطالح    »خاطرات«. بيان و موضوع وجود دارد ،حيث سوژه، زمان هايي از شباهت

كه بين  از آن است؛ اعم مجلدها در يك  خاطره از تك اي مجموعه گردآمدنِ مفهومِ براي ايفاد
نوشـت بـه    ظهـور غالـب ايـن نـوع زنـدگي      وجود داشته باشد يا نباشد. و توالي ها ربط آن
هـيچ   هـا  برخـي از آن شـود. گـاه در    هاي اخير و در موضوع جنگ تحميلي مربوط مي دهه

ــ ــدارد  خــاطره ةترتيبــي در ارائ ــا معمــوالً ،هــاي منفــرد وجــود ن ــدوين و چيــنش  ام در ت
ي موضـوع و  دهنـد ترتيـب زمـاني    مـي  اي را شـكل  گرد هـم مجموعـه  هايي كه  خاطره تك

  .شود گرفته ميدرنظر رويدادها 
نگـاري صـورت    همـواره در جريـان خويشـتن    در يـك مجلـد   هـا  هخاطر گردآمدن تك

آمدن اثري در بيان  قصد فراهم هاي كوتاه از يك يا چند راوي، به گاه خاطرهبلكه  ،پذيرد نمي
كه  چنان ،آيند. بنابراين آن گرد مي يا موضوع يا بخشي ازرخداد يا شرح زندگي فردي ديگر 

تر باشد. نيـز ممكـن    يك فرد يا بيش خاطرات تك  ةممكن است راوي در مجموع ،بيان شد
از راوي يـا راويـان    فردي غيـر  ها سوژه باشد؛ يا سوژه در آناست راوي در اين آثار همان 

  خاطرات باشد.
 ديگـر  هـاي  صـورت خـاطرات دربرابـر    هـاي منقطـع، ويژگـي ديگـر تـك      جز روايـت 

ند زماني تُ هاست. تسلسلِ ها سرعت باالي آن ها و اتوبيوگرافي نامه       نظير خاطره  نگاري خاطره
 ترتيـب  هايي است كه در ساختار يك اثر بـه  اطرهخ درميان خاطرات موجب ربط سريع تك

نامـه         شوند. اين درحالي است كه بيان رويدادهاي زندگي درقالب آثاري نظير خاطره ارائه مي
  .شود مي  تر انجام زماني طوالنيتر و در بستر  با جزئياتي بيش يا اتوبيوگرافي، معموالً
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  نامه       خاطره 3.2.2.4
ست كه به شرح مكتوب فرد از زنـدگي و تجربيـاتش اختصـاص    نوشت ا زندگي نوعي
 43ممـوير  توان معـادلي بـراي مفهـومِ    رسد اين گونه نوشتار در فارسي را مي نظر مي دارد. به

معناي يك ژانر  طور خاص به نامه به       خاطرهمموير يا  ازمنظر تاريخي در غرب،. درنظر گرفت
ه شـناخته شـد   بيسـتم از اوايل قرن  هاي مفصل زندگي روايتبر  مشتمل ادبيات غيرداستانيِ

و  كـال بيوگرافيادبيـات  اي از  عنـوان زيرشـاخه   به نوشتاري در غرب ةگون  اينامروزه . است
  .شود اتوبيوگرافي تعريف ميمرز با  هم

نامه يك بازگوييِ متواليِ نسبتاً مستقيم و سرراست از حـوادث را   خاطره  ،طور خالصه به
. اسـت  تمركـز مهـاي زنـدگي انسـان     هـايي از روايـت   تنهـا بـر قسـمت   شود كـه   شامل مي
و   ،دهـان نظـامي   مـداران، فرمـان   سياسـت  ،اثرگـذار  ازسوي افراد مشـهور  غالباً ها نامه       خاطره

 بـيش از زنـدگيِ   هـا  آندر   و راويـان  آينـد  نگارش درمـي  به شده هاي شناخته صاحبان حرفه
پردازنـد.   م عمر، به وجـه متعـين و بيرونـي زنـدگي خـود مـي      يافته در تما خصوصيِ تعميم

زندگي شخصـي و رشـد روحـي و روانـي سـوژه       ازتر  اين آثار كم ةديگر، خوانند عبارت به
اي كـه خـود    تـر بـا رفتارهـاي او و حـوادثي كـه نويسـنده در زمينـه        بيش و يابد اطالع مي

شود و از اين جهت شايد بتوان اين آثار را به گزارش وضعيت  آن است آشنا مي ةكنند تعيين
 ،در تبيين عرض زندگي و نـه طـول آن   اي كه نويسنده در آن شهره است، موضوع يا حرفه
نوشـتار   نـوع ايـن   ةهاي اولي بسياري از خاطرات جنگ جهاني اول از نمونه. نزديك دانست

 يريگ شكل يزن يران) در ا”Encyclopedia of Britanica 2001: s.v. “memoir(شوند  شناخته مي
جنگ تحميلي مربـوط دانسـت.    ةويژه در زمين هب ،اخير ةبه دوسه ده بايست يگونه را م  ينا

در شـمار  تـوان   ، مـي تـاكنون  1380 ةويژه از ده هب ،راجنگ  هاي مفصل نوشته خاطرهغالب 
  ند.اگنج   ها نامه       خاطره

  نامه       انواع خاطره 1.3.2.2.4
هايي مختلف به اعتبار عوامل و عناصر متعـدد ارائـه     بندي تقسيم ها نامه خاطرهتوان از  مي

منزلـة   قالب نوشتار بـه  زندگي سوژه در ةها از ارائ  نوشت زندگي ةجاكه در مقول ازآناما  كرد.
فـاعلي سـوژه در   نقـش  به اعتبار درادامه  ،ترين مالك براي تشخص اين آثار ياد كرديم مهم
  :ها ياد خواهيم كرد نوشته ها از دو گروه عمده در اين دست  نامه مكتوب خاطره گيري شكل

به نوشتن خاطرات  سوژه كه نوع اصيل آن است و در آن :خودنوشت ةنام       خاطره )الف
  كند. خود اقدام مي
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نوشتن خاطرات فردي ديگر اقدام به ها  نوشتهنگارنده در اين  :بازنوشت ةنام       خاطره )ب
 و ،ويـرايش   ازحيـث تقريـر،   فقـط هـاي مورداتخـاذ،    بنابـه انـواع و روش   اوشأن  و كند مي

و تحقيـق  نيـز بـا   گـاه  تعريـف اسـت كـه     هاي شفاهي زندگي سوژه قابل روايت بازنويسي
ـ هـا  نوشـته  وجودآمـدن ايـن دسـت    بـه  علـت  . اساسـاً شود راه مي نويسي هم تكمله ويـژه   ه، ب

درخصوص رويـدادهاي ايـران پـس از انقـالب و جنـگ تحميلـي، ويژگـي غيرآكادميـك         
و  اي  نويسندگان حرفهاز  مردم اعم ةامقبال عشدن نوشتن و ا ازطرفي و همگاني  نويسي خاطره

ديد و روايت  ةزاويندارند. نوشتن كافي براي و حتي سواد  ،تجربه توانايي،افرادي است كه 
» شـفاهي مكتـوب   ةخاطر«يا » مكتوب ةفتگ اطرهخ«عنوان  با  كه ،ها نامه       در اين دست خاطره

  است. راوي  شخصِمتوجه  كامالً 44ياد شدهها  نيز از آن

  اتوبيوگرافي 4.2.2.4
نـوزده  و اوايـل  هجـده  هاي شخصي تا اواخر قـرن   اتوبيوگرافي براي بيان روايت ةكلم

 شده است استفاده ميمموير داي اين مفهوم از او براي ) 206: 1393(مقدادي  سابقه نداشت
 ،شخصـي  ةنامـ  زنـدگي . مفهـوم اتوبيـوگرافي،   درنظـر گـرفتيم   نامـه        خـاطره كه آن را معادل 

كه پس از رنسانس و نهضت رمانتيك در غرب رشد  ،نامه يا خودسرگذشت  ،نامه خودزندگي
، اتوبيـوگرافي  در ناميم موقعيت مركزي دارد. نوشت مي را زندگيچه ما امروز آن  در آن ،كرد

  .)99: 1380آيد (كادن  قلم خود او به نگارش درمي فرد به  ةنام زندگي

  نامه و اتوبيوگرافي       تفاوت خاطره 5.2.2.4
 المعـارف ةدايرتـر اسـت.    نامه در زبان انگليسي از اتوبيـوگرافي بـيش         خاطره ةواژقدمت 

و براي داللت بـر هـر ثبـت     شانزدهكاربرد اين مفهوم را از ابتداي قرن  ةسابق نوشت يزندگ
 ةكـه كلمـ   آن دانـد. حـال   شخصي از وقايع، نه مفهوم و محتـواي تـاريخ كامـل زنـدگي مـي     

ـ  نـوزده و اوايـل   هجدهاتوبيوگرافي تا اواخر قرن   ةواژ ،كـار نرفتـه اسـت. در ايـن زمـان      هب
به تحوالت بعد از رنسانس و نهضـت   هاي شخصي از خود باتوجه اتوبيوگرافي براي روايت

امــا پــس از رواج  .)Encyclopedia of Life Writing 2001: 595كــار رفــت ( رمانتيــك بــه
ــاي درون ــهنگر رويكرده ــت ان ــه   و هوي ــتم ب ــرن بيس ــل ق ــناختي از اواي ــاه   ش ــدريج نگ ت

ركزِ صرف بر موضوعات بيروني جدا كرد و بـه كشـف فرديـت    ها را از تم نويس نامه       خاطره
ديگر با شناخت بسياري از موضوعات اجتماعي و فرهنگي  خود در متن واداشت و ازطرف

نامه        اتوبيوگرافي و خاطره بينسان و افزايش تعامل آنان با جامعه مرز ينو ازسوي اتوبيوگرافي
  .و لغزنده شد ،محو، غيرصريح يتاحدود زياد
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هـاي   سنتي نوشتاري دركنار اتوبيـوگرافي، بـا ويژگـي    ةمنزل چنان به ي همويسن نامه       خاطره
ها  تمايز و نقاط فصل آنگاه در غرب نيز حتي مانده است؛ هرچند كه   باقي منحصر به خود

هـا تشـخيص    توان در اين نوع نوشـته  شود، دو تفاوت عمده را مي  رعايت نمي وشناخته باز
طـول عمـر را در بـر     ةهـا كـه همـ    نوشت برخالف خودزندگي ،ها نامه       كه خاطره داد: اول آن

اي از دوره و بعدي از زندگي او متمركز  شخصيت راوي در گستره ةبر توسع فقطگيرند،  مي
در  ،هـاي عمـر نيـاز دارد    سـال و گذشـت  بـه زمـان    نويسي  حال كه شرح حالي درشوند.  مي

 ديگـر،  عبـارت  بـه  وجود فكر و عقيـده و احسـاس و حادثـه كـافي اسـت.     فقط نامه        خاطره
اي از  بلكه ممكن اسـت تكـه   ،يك داستان طوالني از تولد تا قبل از مرگ نيست  نامه       خاطره

 موردتوجه قرار گرفته استنگاه و لنز راوي  ةزاوي باشد كه ازآن سوي  اي به پنجره وزندگي 
)Silverman 2009: 125-127(. كه بـه   ،ها نوشت ها برخالف خودزندگي نامه       كه خاطره دوم آن

يا بعدي از  ،بر دانش، موضوع هاي مهم زندگي انسان توجه دارند، معموالً ابعاد و جنبه ةهم
ازحيـث توصـيف و    فقـط  يآثارچنين در  آنزندگي او استوارند و پرداختن به ساير شئون 

در اتوبيـوگرافي،   ديگـر،  عبـارت  هاي كليدي و موضوع اصـلي اهميـت دارد. بـه    تبيين جنبه
ـ  او بـه » داسـتاني از زنـدگي  «نامـه،         اما در خاطره ،شود فرد روايت مي» داستان زندگي«  ةمنزل
  شود. تعريف مي سوژهوادث برجسته و نقاط عطف زندگي ح

ذكـر   يز اين دو قالـب نوشـتاري قابـل   اديگر در تم يدركنار اين دو مرز مشخص، نكات
بيروني  نويسنده و درمقابل، حوادث بر خويشتنِ هريكتأكيد  ةبه درجها  يكي از آناست. 

و  عنوان سوژه توجه دارند بهاول به خويشتن  ةناظر است. نويسندگان اتوبيوگرافي در درج
هـا   نامـه        فرعي و مكمـل دارد. امـا خـاطره    ةجنب ها در آنشرح احوال و رويدادهاي بيروني 

در گيـري   هدف و دند كه حوادث و تجارب جمعي دارنشو ازسوي كساني نوشته مي غالباً
همـين جهـت   . از فـرد  انساني در اجتماع اسـت تـا درونيـات   » من«حضور  تر به بيشها  آن

توجهي  ها اطالعات قابل با خواندن آن و بينند ها را تاريخي مي تر شخصيت ها بيش نامه       خاطره
 شـود  اي خاص نيز دريافت مـي  يا طبقه ،گروه  نهاد، هويت، ،رويداداي تاريخي،  دوره ةدربار

)Encyclopedia of Life Writing 2001: vol. 2, 595-596( ها رويدادمحور  نامه       خاطره، الجمله في
  .ندمحور ها سوژه نامه و زندگي

راه اسـت،   ي اغلب با مدارك و مستندات هـم تاريخمتني  ةمنزل بهاتوبيوگرافي كه  درحالي
 ذهن و قضـاوت  ةاز دريچ اغلب با تكيه بر حافظه ونامه، بازگشت فرد به گذشته        خاطرهدر 
تري دارند. ها آزادي بيش بيوگرافياتو در مقايسه باها  نامه       او است. از اين جهت خاطره خود 

هـاي   انند جز كوشش در نوشتن واقعيـت شود كه اين نوشتارها بتو همين ويژگي موجب مي



  1397اول، بهار و تابستان  ة، سال هشتم، شمارادبيات پارسي معاصر   60

رو اسـت كـه برخـي     شـايد ازايـن  د. ننگـري و تـأمالت گذشـته باشـ     گذشته، شـامل درون 
 .)El-Zein 2009: 3( اند درنظر گرفتهبه داستان  نوشت ترين نوع زندگي ها را نزديك نامه       خاطره

» چه اتفاقي افتاد؟«گويد كه براساس وقايع و حقايق تاريخي  اتوبيوگرافي به ما مي ،هرروي به
ي دارد و چرا ايچه معن«كه داستان زندگي نيز اهميت دارد  اين غالباً نامه       كه در خاطره درحالي

  .»اين اتفاق افتاد؟

  نامة گزارشي خاطره 6.2.2.4
 ةاي برپايـ  يا واقعه ،شرح يا توضيح جزئيات وضعيت، موقعيت ،گزارش در معناي اصيل

تـوان از   مـي  .)278: 1380مشاهده و تحقيق است كه انواع گوناگوني دارد (رستگار فسـايي  
بـا عنـوان    ،ها ردي از حضـور نويسـنده برجـاي اسـت     شماري كه در آن هاي اندك گزارش

هاي گزارشي آثاري است   نامه ياد كرد. در همين گستره، منظور از خاطره» يگزارش شخص«
ي يـا ديگرنگـاري    نگـار  يعنـي وقـايع   ،نويسـي  جريان سوم و گـاه دومِ خـاطره   ،ها كه در آن

بلكه در  ،سوژه ةمنزل نويس نه به نويسنده يا گزارش»ِ من« ،برجستگي دارد. در اين دست آثار
گيـري   اصلي از شكل ةو شرح وقايع بيروني و مشاهدات او انگيز ها قرار دارد روايت ةحاشي

بندي  نوشتار است. اين آثار معموالً از تكية صرف به حافظه فاصله دارند و گردآوري و طبقه
نوشـتارهايي را كـه نقـش     ،گيرد. ناگفتـه پيداسـت   ها موردتوجه قرار مي اطالعات نيز در آن
است و درميان شرح مشاهدات و رخـدادهاي بيرونـي    مقدار ها بي گر در آن راوي يا گزارش

  اند. خارج  ها نوشت زندگي ةبازتابي از حضور و گفتار و رفتار او يافت نشود اساساً از مقول

  سفرنامه 7.2.2.4
آن مشـاهدات خـود را از    قالـب  درشخصي است كه نويسـنده   نوعي گزارش سفرنامه

دهد و اطالعـاتي از بناهـاي    هايي كه بدان مسافرت كرده شرح مي اوضاع شهرها يا سرزمين
جمعيت   ،موقعيت جغرافيايي ،آداب و رسوم ،بزرگان ،بازارها ،ها خانه كتاب  ،مساجد ،تاريخي

نگاهي به  .)212 :1382دهد (رزمجو  و از اين قبيل در اختيار خواننده قرار مي ،و زبان اهالي
هـا در ايـران از قـدمت آن در مقايسـه بـا سـاير انـواع         گيري سـفرنامه  تاريخي شكل ةسابق

  دهد. در تاريخ ادبيات خبر مي  نوشت زندگي
 .)414: 1380شرح وقايع و حوادث و مشاهده مقصود است (رستگار فسـايي   ،ها در سفرنامه

بـه   ،اول ةدر مرتبـ  گر مشاهده درمقامبلكه  ،سوژه ةمنزل بههرچند نه  يا مسافرراوي  ،بنابراين
 ةپردازد و اغلب تحقيق و گـردآوري اطالعـات تكميلـي دربـار     شرح رخدادهاي بيروني مي



 61   هاي فارسي نوشت انواع زندگي

نـويس   ها اثري از حضور و نقـش سـفرنامه   آنهايي كه در  سفرنامه ها را پيش چشم دارد. آن
  آيند. شمار مي بهخارج از قلمروي موردبحث  خورد چشم نمي به

  نامه  يادداشت 8.2.2.4
هاي زندگي فرد در آن نوشته  ها و روايت تجربهكه مند  تقويمي و تاريخ ةنوشتاي  گونه  به
اين اصطالح تقريبـاً معـادل    .)117: 1389شود (صنعتي  شود يادداشت شخصي گفته مي مي

Diary     مشـاهدات   ،معـامالت  ،از ثبـت وقـايع   اي اعـم  است كه در غـرب هـر نـوع نوشـته، 
  شود. و عواطف و از اين قبيل را شامل مي ،احساسات

هـا فشـرده و مملـو از     شوند: آن هاي روزانه معموالً به چند ويژگي شناخته مي يادداشت
كـه معمـوالً    طـوري  ؛ بـه سـت هـا  اطالعات هستند. رعايت اصل ايجـاز از وجـوه ممتـاز آن   

لي اكتفـا كـرده و از   هـاي اصـ   نويس به بيان كليات حاالت و رخـدادها و روايـت   يادداشت
هـاي   كه معموالً يادداشت گزيند. ديگر آن پرداختن به جزئيات و رخدادهاي فرعي دوري مي

ها به دور از تدوين و تنظـيم و نيـز    عالوه، غالب اين نوشته شخصي پايان و نتيجه ندارند. به
 Encyclopedia of Life(گيرنـد   صورت فوري شكل مـي  تأمل و پرداخت هنري و معموالً به

Writing 2001: vol. 1, 29-267(. ًت كـم حافظـه در   ظرفي رعايت جهت به ها يادداشت معموال
در پايـان   هاي بعد موكول نشده و به موازات وقوع و سير رخـدادها  داري وقايع به زمان نگه
هـا بـا عنـوان     گاه به اعتبـار اطـالق جـزء بـر كـل از آن      ،شوند. از اين جهت نوشته مي روز

برخـي بـا انـدكي تسـامح آن را نـوعي       45.شـود  روزانه يـا روزنگاشـت يـاد مـي    يادداشت 
ه تمـايز  ووج كه اين دو تاحدودي از هم متمايزند. يكي از آن حال 46اند؛ نگاري دانسته خاطره
  .دانستنگر  زمان و روايت گذشته روايت هم در تفاوتتوان  ميرا  ها و يادداشتها  خاطره
ممكن است گنجد كه  ها مي نگاريدخو ةدرزمر  نويسي همانند خاطره نيز نويسي اشتدياد

. طبيعي به نگارش درآيدنگاري  وقايع و ،نگاري، ديگرنگاري يشتندر يكي از سه جريان خو
طور مطلق به يكـي از ايـن مقاصـد توجـه داشـته       ها به يادداشت ةاست چنين نيست كه هم

بندي خواهد  مالك اين طبقهبندي  اين تقسيمهاي اصلي و برجسته در  بلكه سوگيري باشند، 
و  شـناور نحـوي   بـه  ممكن است دو يا سه جريان مذكورنيز  ها بسياري از يادداشتبود. در 

  .نظر آيد غيرقطعي در
 ،»هـاي خصوصـي   نامـه   يادداشـت «طـور متـداول    به ،چه تاكنون مالحظه شد براساس آن

هـاي    نامـه  فرعيِ يادداشـت  ةگون سه» هاي گزارشي  نامه يادداشت«و  ،»سفر هاي  نامه  يادداشت«
  دهند. شخصي را تشكيل مي
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  نامه دل 9.2.2.4
رويدادهاي ها  هايي كه موضوع آن است كه درمقابل يادداشت يصشخ ةنام يادداشت نوعي

 سـوژه نظـر دارد. در ايـران،    به حاالت درونيتوجهي از آن  همه يا بخش قابل، استبيروني 
كه بازتاب رخدادهاي عيني اطراف نويسنده و حتي رفتار و   نوشت بسياري از اين نوع زندگي

هاي سـردرگريبان   به جنگ تحميلي و نوشته ،رنگ است هاي خود او در آن كم گفتار و شنيده
نيـز تعبيـر   » نوشـته  دل«هـا بـه    كـه گـاه از آن   ،ها نوشته هاي جنگ تعلق دارد. اين دست انسان
 ،خويشتن ةمخاطب ،بر شرح احوال روحي گويي استوار و عمدتاً مشتمل محور تك بر ،شود مي

هاي  ها و نامه  نامه توان دركنار انواعي نظير يادداشت اين نوشتارها را مي .نفس است ةو محاسب
  شمار آورد. ها در بروز مكنونات نويسنده به ترين نوشته واسطه ها بي نامه خصوصي و وصيت

 ةشـيو  برخـي بـه    انـد:  تعريـف  موجود بر يكي از اين سه قسم قابـل  47هاي نامه دل ةعمد
 ،انـد كـه در آن   پديـد آمـده   48هاي جريان سيال ذهن يكي از شيوه ةمنزل گويي دروني به تك

البداهـه بـه نگـارش     بينـد فـي   چه از خود يا اطـرافش در ذهـن متبـادر مـي     نويسنده هر آن
گفـتن بـا    سخن  حديث نفس يا خودگويي به ةشيو نويسنده به ،ها آورد؛ در برخي از آن درمي

كه گاه  ،و احساسات خويش ،افكار ،شود و در بيان مطالبي از شخصيت خويش مشغول مي
خود يا فرد و افرادي ديگر را معموالً غايب و  ،از مشاهدات و رويدادهاي اطراف متأثر است

هـا بـه    توجهي از اين نوشته بخش قابل دهد؛ بدون انتظار دريافت پاسخ موردخطاب قرار مي
  نفس و گاه عتاب آن اختصاص دارد. ةمحاسب

  شخصي  ةنام 10.2.2.4
رسـاني بـراي مخاطـب     منظور ارتباط و اطالع اي است كه نگارنده به نامه هرگونه نوشته

توان  را مي  هاي غيررسمي هرچند ظاهراً نامه .)103: 1392نويسد (سنگري  خاص يا عام مي
ي خاص ايـن نـوع نوشـتار    ها ويژگيبرخي ، بندي كرد طبقههاي شخصي   نامه ادداشتذيل ي

ها  ترين آن شده است كه اساسي   نوشت زندگيمتمايز از   اي گونه ةمنزل ها به موجب قلمداد آن
مربـوط دانسـت. ايـن مكتوبـات بنـابر احتـواي        عنصر خطـاب  ةبرجست بروزه بتوان  را مي

بر خويشتنِ انساني يا برخي رخدادهاي بيروني و مسائل اجتمـاعي دركنـار    فقط ،موضوعي
انـد.   تقسـيم  هاي عمومي قابل هاي خصوصي و نامه فرعيِ نامه ةبه دو گون ،مطالب خصوصي

هاي عمومي گروه يـا تعـداد    هاي خصوصي يكي از نزديكان و در نامه غالباً مخاطب در نامه
 ،لحـاظ سياسـي   هايي كه به از نامه اي  گاه مجموعه ،استزيادي از افراد جامعه است. گفتني 

  شوند. منتشر ميقالب اثري مجزا  دردارند  اي  و فرهنگي ارزش تاريخي برجسته ،اجتماعي
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  شخصي  ةنام وصيت 11.2.2.4
 ةنويسد تا عصـار  نامه نوعي نامه است كه فرد پيش از مرگ يا شهادت خويش مي وصيت

هاي خود را با مخاطب خاص يا عـام درميـان بگـذارد (سـنگري      و توصيه ،خواسته ،انديشه
به موضوعات سياسي ها  اغلب در آنكه  ،برخي افراد مشهور  ةنام دركنار وصيت .)103: 1392

عادي حـاوي اطالعـات و    افرادهاي  نامه تعداد زيادي از وصيت ، شود خته ميپردا و اجتماعي 
هـا   تـوان از آن  مـي كـه   ،ها نوشته ند. اين دستنگار هست نامه وصيتخويشتن از  هايي سفارش
هاي پاياني عمر سوژه و دوران پختگي  اغلب در سال ،ياد كرد هاي شخصي يادداشت ةدرزمر

گـاه   ،شـوند  نوشته مي نگاشت در ساختار تكآيند. هرچند اين آثار عموماً  او به نگارش درمي
هـايي نيـز بـه چـاپ      هدرقالـب مجموعـ   ،هاي شهداي جنـگ  نامه ويژه درخصوص وصيت هب

  هاي عمومي دو نوع فرعي آن هستند. نامه هاي خصوصي و وصيت نامه رسند. وصيت مي
  

  يگير نتيجه. 5
اي ديـرين   ، باوجود سابقهنگاري  تاريخگسترده و مهم  منزلة يكي از فروع نگاري به زندگي. 1

 ادبـيِ  ــ  تـاريخي  هـاي  گرايشترين  و پراقبالترين  رايجيكي از  ،هاي بشري در اغلب تمدن
ويژه در غرب به  هگران ب هاي گذشته، بسياري از پژوهش است. طي دهه معاصر را شكل داده

 اند. واكاويِ ابعاد گوناگون آن اهتمام ورزيده

هايي  توان رگه و شاعران متقدم ايراني كه مي ،انديشمندان ،نگاران گذشته از آثار تاريخ. 2
نگـاريِ مـدرنِ     يزندگ ةسابق ،ها دنبال كرد ن را در آناز توجه به خاطرات و زندگي خويشت
گـردد.   اخير بازمي ةطور گسترده و خاص، به چند ده ايرانيان، حدوداً به دو قرن گذشته و به

هـايي   كه، پس از پيروزي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، هـزاران اثـر در گونـه    ويژه آن هب
بنـدي قـرار    شايسـتگي موردبررسـي و طبقـه   متنوع و بديع شـكل گرفـت كـه تـاكنون بـه      

 است.  نگرفته

گرايانـه از   بـر روايتـي واقـع    انواع نوشتارهاي مشتمل ةهم ةنهاد اين مقاله مالحظ پيش. 3
، »نگـاري  خويشتن«سه جريانِ است. » نوشت زندگي« نام به فراژانري قلمرويِبشر در زندگي 

 .شوند ها دنبال مي نگاري زندگيكه در  اند يترين جريانات مهم» ي نگار وقايع«و  ،»ديگرنگاري«

بـه  را  واقعي زندگي انسانماجراهاي بر  مبتني ادبيِ ـ تاريخي هاي نوشته انواعتوان  مي. 4
و » راوي ــ  هـاي مـن   نوشـت  زنـدگي «در مـتن بـه دو شـاخة اصـليِ      اعتبار جايگـاه راوي 

ايـن اَبرژانـر در    فرعـيِ  هـاي  ترين گونـه  تقسيم كرد. متداول» راوي ـ هاي او نوشت زندگي«
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 ،اي نامـه  زنـدگي   فرهنـگ ،  نامـه  زنـدگي انـد از:   ي تـاريخ و ادبيـات فارسـي عبـارت    مروقل
،  ، اتوبيـوگرافي  نامه       خاطرهخاطرات،  ، تك خاطره تك ،يادنامه ،كارنامك ،نامك، كارنامه زندگي

ــ يادداشــت ــ خــاطرهشخصــي،   ةنام ــفرنامه، دل، گزارشــي ةنام ــه،  س ــنام و  ،شخصــي  ةنام
 شخصي.  ةنام وصيت

  
  ها نوشت يپ

 

و  ،هـا  يادداشـت  ،آمده در اين موضوع نيز به خاطرات هاي فراهم شناسي . گفتني است اولين كتاب1
ها در اين موضوع است  يكي از آن» شناسي خاطرات ايراني كتاب«شود.  ها مربوط مي اتوبيوگرافي

كتاب خاطره و يادداشت از رجال ديواني عصر  270مفصل حاوي اطالعات  اي  قالب مقاله كه در
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     و شخصيت ،هاي سياسي رهبران و هواداران جنبش ،قاجار و پهلوي

همت احمد شعباني و  ها نيز به ؛ يكي ديگر از آن)668 - 639: 1375 اشرف (بنگريد به استايران 
  ).274 - 265: 1374شعباني  (بنگريد به اثر در اين زمينه در دست است 226بر اطالعات  مشتمل

نگـاري را   در ثبت خـاطرات خـاطره  » نوشتن«و » نگارش« بينشدن  قائل عليرضا كمري با تفاوت .2
رو مورداعتنا نيست و نگارنده از هـردوي   داند. اين مقوله در متنِ پيش مي  نويسي ز خاطرهمتمايز ا
  هايي مترادف بهره برده است. واژه ةمنزل ها به اين واژه

  .1377  . فراگنر3
 نويسي خاطرهجنبان نهضت  را شايد بتوان سلسله ،اهللا وحيدنيا، شاعر و نويسندة معاصر دكتر سيف. 4

. او را آغاز كرد وحيدكار انتشار مجلة  1342در سال دانست. او نگاري ايران  خاطرهپدر و  مدرن
را نيز منتشـر   خاطرات وحيد، نشرية ماهانه و هفتگي وحيدبا حفظ امتياز و چاپ  1350در سال 

  يافت.ادامه  1368تا سال كه  كرد
 ،يابي خاطره ،شناسي حول محورهاي چهارگانة خاطره ،شده در گروه حاصل مباحث نظري مطرح .5

قلم غالمرضا كرباسچي بـا عنـوانِ كلـي     مقاالتي به درقالب سلسله ،پژوهي و خاطره  ،نگاري خاطره
 منتشـر شـد: بهـار    1367و  1366هـاي   در سال ياد ةدر چندين شماره از مجل» بخش خاطرات«

ــتان25 - 13: 6 ش ،1366 ــتان48 - 15 :7 ش ،1366 ؛ تابس ــاييز؛ 39 - 29: 9 ش ،1366 ؛ زمس  پ
: 12  ش ،1367 پاييز  ؛45 - 35: 11ش  ،1367 ؛ تابستان54 - 31: 10 ش ،1367 ؛ بهار8 ش ،1366

  .42 - 27: 13ش  ،1367 ؛ زمستان82 - 70
طـور   بـه  ،نگاري و تصحيح متـون   نگري و تاريخ او دركنار پرداختن به نظرياتي با محوريت تاريخ .6

يـا سرويراسـتار    ،شـونده  مصـاحبه  ،عنوان مؤلـف  ويژه در مقاالتي متعدد و چندين كتاب مجزا به
و  ،مسـائل نظـري   ،از تاريخچـه  اعـم  ،شناسـي  خـاطره  ةمقاالت بيش از ديگران به حـوز  مجموعه
يادمانـا: پـنج مقالـه     بـه  بنگريد ،طور جدي عنايت داشته است. براي مثال هاي كاربردي به بايسته
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 بـا يـاد خـاطره   ؛ )1381( دفاع مقـدس  جبهه/هاي جنگ و  نگاشته و خاطره  نويسي خاطره ةدربار
  .)1394( پرسمان ياد؛ )1383(

نگاري نيز عنايت داشته اسـت.   به خاطره ،و منتقدي سرشناس است ،نويس داستان ،كه مترجم ،او .7
؛ (گفتنـي اسـت   24 - 7: 11و  10ش  ،1374بهـار   ،رود زنده ،»يادهاي ما« بنگريد به ،تر مهم ازهمه
بـه انتشـار    24 و، 23 ،11، 10 هـاي  شماره ويژه در هاز معدود نشرياتي است كه ب رود زنده ةمجل

چنين از اخوت كتابي در همين موضـوع   هم .نگاري توجه داشته است) مقاالتي با موضوع زندگي
همـت   زودي بـه  در راه است كه بناست به نويسي هايي به ياد: گذري بر ادبيات خاطره نقشبا نام 

  شود.نشر گمان منتشر 
  ؛1388اشرف بنگريد به نگاري در ايران پرداخته است.  خاطره ةبه تاريخچ ،اي مفصل . او در مقاله8

آن با تاريخ و اسـطوره   ةگيري خاطره و مقايس هاي نظري شكل يه ما چنين در اثري ديگر به بن هم
يـا   192 - 180: 71ش  ،1388شـهريور   ،بخارا ،»افسانه ،خاطره ،تاريخ« بنگريد بهپرداخته است. 

تـر از آن   كه پـيش  ،نيز» شناسي خاطرات ايراني كتاب«؛ 538 - 525: 56 ش ،1375پاييز  ،نامه ايران
  از اوست. ،ميان آمد سخن به

هـاي   نامـه  خـاطرات و زنـدگي   ةاي از او دربار مقاله ،تر از آن ياد شد اي كه پيش شناسي . جز كتاب9
 توجه است آيد قابل شمار مي اولين آثار در اين حوزه به ةويژه از آن جهت كه درزمر هخودنوشت ب

  ).33 - 5: 1374 شعباني(
  .1386دهقان  .10
انقالب اسـالمي و جنـگ    ةنويسي با تأكيد بر دور به مبحث خاطره خاطره برسمنداو در كتاب  .11

   ).1390 ايرواني (بنگريد به تحميلي پرداخته است
  ).1396عباسي (بنگريد به  اثر برت فرگنر دانستاي بر  توان تكمله پژوهش او را مي .12
  .1362محمد عبدالغني بنگريد به  .13
  .1392آزبرن  بنگريد به .14

15. Osborne 2004.  

16. Swayer 1989.  

   .1388 رضوانيان بنگريد به. 17
 فروغي جهرمي بنگريد به ،توان در اين موضوع نام برد. براي نمونه مقاله را مي چندين مجموعه .18

  . 1388؛ 1389
از شـعر و نثـر آثـار     ادبيات انقالب اسالمي و دفـاع مقـدس اعـم    ةطور خاص در زمين كه به ،. او19

هـاي ديگـر بـه     در كتابِ دوجلديِ مفصل اخيـر خـود دركنـار گونـه     ،منتشر كرده است بسياري
نيـز   هـاي داسـتاني   نامه زندگيو  ،ها نامه زندگي ،خاطرات ةمقوالت نظري و بررسي آثاري درزمر

  ).1393كافي  (بنگريد به پرداخته است
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هاي شخصي را بـا تمركـز بـر     و گزارش  ،يادداشت نامه، زندگي خاطره، آثاري نظير سفرنامه،. او 20
    .1392سنگري  بنگريد بهموضوع جنگ موردتوجه قرار داده است. براي مثال، 

 كـرده اسـت  نويسـي توجـه    به موضوع خاطره و يادداشت مقدس دفاع اتيادب بايي آشنااو در  .21
  ).1389صنعتي  (بنگريد به

  ،داستاني با تمركز بر آثار جنگ در اثري از او كاويده شده است. براي مثال ةنام ابعادي از زندگي .22
  .1391و ديگران  كاموس به بنگريد

  .»خودنوشت ةنام زندگي«ذيل مدخل  ،ادب فارسي ةنام فرهنگ بنگريد به .23
  .31 - 24: 1385چنين بنگريد به كمري  ؛ هم47 - 45سوم،  ةجلس :1385بنگريد به كمري . براي مثال، 24
 اي بـا عنـوان   ها به رودخانة خروشان برگرفته از مثال ويليام سو است كه در مقاله نوشت تشبيه زندگي .25

“The Meandering River: An Overview of the Subgenres of Creative Nonfiction”  سـايت   وبدر
  است.  مالحظه قابل >http://www.suewilliamsilverman.com<اختصاصي نويسنده به آدرس 

قالب كتابي جداگانه  شده را در نگارنده در تالش است تا به ياري خدا اطالعاتي از منابع بررسي .26
  منتشر كند.

بـر   يـد را بـا تأك  يفارس يها نوشته ، خاطرهمانا ياد با اول ةعليرضا كمري در فصل دوم از مقال .27
 يكمـر  بـه  بنگريـد . داند يم تقسيم و محتوا قابل ،، موضوعيانيجنگ با لحاظ شكل ب يها نوشته
  .69 - 60 :1383 ؛ كمريتوجه است قابل خاطره ياد بااو در  يبند طبقه يز؛ ن50 - 31: 1388

ها را در طيفي  نوشت زندگيتوان اقسام و انواع  براي مثال با تأكيد بر نقش عنصر روايت در اثر مي. 28
 وها  يادداشت ديگر آن ها و در سوي نامه       سوي آن اتوبيوگرافي يا خاطره  گسترده قرار داد كه در يك

هاي جنگ به اهميت نقـش عنصـر     نوشت زندگي  بندي كوثري در طبقه هاي شخصي قرار دارد. نامه
  ).45 - 38: 1379ثري كو (بنگريد به كوتاه دارد اي  كننده نيز اشاره روايت

ها  ها و نامه توان از انواعي نظير يادداشت مي سلسل،متو غير . در تقسيم خاطرات بر انواع متسلسل29
  ياد كرد.زندگي  پيِ در هاي پيهاي حاوي ماجرا درمقابل روايت

افعـال و  چـه   اول، آنبر دو قسم محتوا اشتمال دارند:  معموالًهاي شخصي  يادداشت ،براي مثال .30
كـه درواقـع   دهد  ها را شكل مي آنمسائل بيروني افكار راوي در ارتباط با رخدادهاي خارجي و 

هـاي   به كُنش فارغ از ماجراهاي بيروني دوم كه ةاست و دست  ذهنيت و تفكر آدمي ها جايگاه آن
ـ احسـاس و تلقـي عـاطفي و روحـي     آدمـي نـاظر اسـت و عمومـاً      ةدروني و سردرگريبان  ةماي

  هاست. گيري آن شكل
 ترتيـب  و زمـان  نحوه، قالب، لحاظ با بندي طبقه به اشاره كنار، درخود اثر از بخشي در ايرواني .31

ـ  ةبـر سـه دسـت    پرداخـت  نـوعِ  لحاظ ، خاطرات را بهمحتوا و موضوع نيز و نگارش ، نگـر  يجزئ
  ).27 - 21: 1390ايرواني  (بنگريد به داند تفريع مي و بينابين قابل ،نگر يكل
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تواند ادامـه داشـته باشـد.     چنان مي ها صورت داد هم بندي را براساس آن مقوالتي كه بتوان طبقه .32
 ،از طـرز تلقـي نويسـنده    ها را از چند جهت اعـم  نامه اي زندگي حسين حداد در مقاله ،براي مثال

 (بنگريد بـه  داند و تأليف بر اقسامي منقسم مي ،تنظيم ،مكان ،زمان ،سطح ،حال تعداد شرح ،دامنه
  ).19 - 14: 1385حداد 

  .93 - 76 :1385 كمري بنگريد بهباره،  اين در .33
  .80 :1385 يكمر بنگريد به .34
 what is the difference between a memoir and an“ اينترنتــي بــا عنــوان ةبرگرفتــه از مقالــ .35

autobiography?”: >http://www.writersandeditors.com.<  
 .شود خوانده مينيز روضه و رياض، حديقه،  هاي فارسي گاه با عناويني نظير مجمع،  تذكره .36

  .39 - 34 :1397شمشيرگرها  بنگريد به ،تر براي اطالع بيش. 37
  .471 - 465 :1376ميرصادقي  بنگريد به ،تر . براي اطالع بيش38
پس از ذكر اصطالحات مترادف اين   )24و  23(شمارة  رود زندهنامة  . در يادداشت ويراستار فصل39

، »داسـتانِ حسـبِ حـال   «، »اي نامـه  داستانِ خودزنـدگي «، »مايه خويش«، »داستانِ خود«نوع، ازقبيلِ 
ايـن   براي ايفـاد » داستان خويش«، درنهايت اصطالحِ »داستانِ زبانِ حال«، و »داستانِ حديث نفس«

شماره، احمد اخوت و محمدعلي موسوي فريدني نيز همين  مفهوم برگزيده شده است. در همين
  ).72 - 69: 1381چنين اخوت  ؛ هم68 - 65: 1381اند (بنگريد به گراتون  كار برده اصطالح را به

چنين تمايز قائـل   توضيح، اينگونه  بدون هيچ ،»خاطرات«و » خاطره«بين  ادبي انواع. عباديان در 40
يك نوع ادب (ژانر) نوظهور در ادبيات جنـگ   هخاطر«معلوم نشد: شده كه مبناي آن بر نگارنده 

 »نگاري است به اشتباه گرفت كه يكي از ژانرهاي وقايع» خاطرات«... خاطره را نبايستي با  است
  .)236: 1379(عباديان 

شـمار آورده اسـت    بـه نويسـي   نامـه  زنـدگي اي  گونـه خـاطرات را   سيروس شميسا، براي مثال .41
  .)259 :1373  (شميسا

. بـراي  نيسـت   نويسـي  خاطره و خاطره لغوي و اصطالحي ازبر تكرار تعاريف   در اين مقال، بنا .42
كمـري   بنگريـد بـه   ،اسـت  شده  هايي از تعاريفي كه تاكنون از اين اصطالح ارائه اطالع از نمونه

  .76 - 75 :1390؛ ايرواني 35 - 34 :1366 ؛ كرباسچي29: 1367 ؛ كرباسچي119: 1390
43. memoir  ِاز التينmemoria رود كـه   شمار مـي  اي از ادبيات بيوگرافيكال در غرب به زيرمجموعه

 شود. جاي آن استفاده مي امروزه در معنايي نزديك به اتوبيوگرافي و در تلقي عوامانه گاه به

  .122 :1390كمري  بنگريد به .44
  .91: 1392سنگري  بنگريد به ،براي مثال. 45
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  .117 :1389صنعتي  گريد بهبن ،براي مثال .46
كـار بـرده    اي از ويليام گـاس بـه   مقاله ةاصغر رستگار است كه در ترجم ةاين اصطالح برساخت. 47

 ).20: 1381گاس  (بنگريد به است

 بنگريد به ،نيز ؛ 514 - 507: 1376ميرصادقي  بنگريد به ،اين شيوه ةتر دربار براي اطالعات بيش. 48
  .44 - 42 :1382فلكي 

  
  نامه كتاب
 ،ترجمة محسـن سـليماني   ،بنويسيم؟  نامه زندگي چگونه)، 1392( يرسا يچاردر و يد يان، براآزبرن

  .مهر ةتهران: سور
  .، تابستان و پاييز24 و 23، ش رود زنده، »داستان پيوستي بر خويش« ،)1381اخوت، احمد (

  .74ش  ،بخارا، »ايران در نگاري خاطره ةسابق« ،)1388احمد ( ،اشرف
 جنـگ  آزادگان خاطرات نقد وي بررس وي سينو خاطره به تازهي نگاه  )،1390( محمدرضا ،ايرواني
   .ريصر: تهران ،»دا« نگار خاطره وي ليتحم

  .104 ش ،داستاني ادبيات ،»نامه و داستان هاي زندگي ها و شباهت تفاوت« ،)1385( حسين ،حداد
  .>https://www.britannica.com< :يتانيكاالمعارف بر يرةدا

  ، تهران: دانشگاه تهران.دهخدا ةنام لغت )،1390( اكبر علي ،دهخدا
  .تهران: صرير ،نويسي جنگ نماي خاطره خاك و خاطره؛ راه ،)1386( احمد ،دهقان
  دانشگاه فردوسي.: مشهد، 4است وير، انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي ،)1382حسين ( ،رزمجو

  .، تهران: سمتانواع نثر فارسي )،1380( رستگار فسايي، منصور
: بابلسـر  ،نگـارش  در نـو  آيينـي  يسـي؛ نو به داستان يسينو از سرگذشت ،)1388( قدسيه ،رضوانيان

  .مازندران دانشگاه
، تهـران:  هاي مطالعاتي ادبيـات انقـالب اسـالمي و دفـاع مقـدس      ساحت )،1392( سنگري، محمدرضا

  .اسالمي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش
، »سرآغاز و انواع آن در متون فارسي  هاي خودنگاشت؛ نامه بنياد سرگذشت« )،1374شعباني، احمد (

  .بهار ،11و  10 ش ،رود زنده
  تهران: فردوس. ،ادبي انواع ،)1373سيروس ( ،شميسا

 ،14ش  ،تاريخ شفاهي ةمجل ،»ملي ةخان اي در كتاب ها؛ گنجينه كارنامك« ،)1397( محبوبه ،هاشمشيرگر
  .تابستان

  .تهران: صرير ،آشنايي با ادبيات دفاع مقدس )،1389( صنعتي، محمدحسين
تهـران:   ،هاي ادب در تاريخ ادبيات فارسـي  ي از سرگونها انواع ادبي: شمه ،)1379محمود ( ،عباديان

  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.
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  .وران تهران: سخن ،نگاري عصر قاجار نويسي و جايگاه آن در تاريخ خاطره ،)1396( سميه ،عباسي
 كوشـش  ، بـه مقـدس  دفـاع  داسـتاني  نامـه  زنـدگي  در تـأملي )، 1389( محمدقاسم ي،جهرم يفروغ

  .دفاع مقدس يها حفظ آثار و نشر ارزش ياد، تهران: بنجهرمي فروغي محمدقاسم
مقاالت و  بررسي ادبيات دفاع مقدس، مجموعه  ها: ها و مقاله مقوله ،)1389( محمدقاسم فروغي جهرمي،

 اديـ بن ؛كتاب ةخان: تهران، داستاني ةنام هايي در موضوعات خاطره و شعر و داستان و زندگي نشست
  .مقدس دفاع يها ارزش نشر و آثار حفظ
و  مجيـد جليلونـد رضـايي، تهـران: علمـي       ة، ترجمـ ايرانيان نويسي خاطرات، )1377( برت ،فراگنر

  فرهنگي.
،  ي ران يا  زادة   اه شـ   ك ي  اطرات : خ ت ف و ن  ون خ ،)1377( انيـ فرمائ ان رم ف  ان سـ  ر و رخ ه وچ ن ، م فرمائيان ان رم ف

  .  وس ن ق : ق ران ه ت ،واه خ ت ق ي ق ح  يد ه م  ةم رج ت
 ،»خودنوشـت  نامـة  يزندگ«مدخل  ليحسن انوشه، ذ سرپرستي به)، 1381( يادب فارس نامة فرهنگ

  تهران: طبع و نشر.
  .تهران: بازتاب نگار ،نويسي اي داستان هاي پايه روايت داستان؛ تئوري ،)1382( محمود ،فلكي
مجتمـع   :تهـران  ،ج 2 ،ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقـدس  ةنام پژوهش ،)1393( غالمرضا ،كافي

  .فرهنگي عاشورا
  .كاظم فيروزمند، تهران: شادگان ة، ترجمفرهنگ توصيفي ادبيات و نقد ،)1380( كادن، جان آنتوني

  .شاهد تهران: ،داستاني ةنام مباني زندگي ، )1391( يا سليميؤر و ،زاده سميه علم مهدي، ،كاموس
 ،13ش  ،بنياد تاريخ انقـالب اسـالمى ايـران   نامة  فصل، »بخش خاطرات«)، 1367رضا ( ، غالمكرباسچي

  .زمستان
، 9ش  ،بنيـاد تـاريخ انقـالب اسـالمى ايـران     نامة  فصل ،»خاطرات بخش«)، 1366رضا ( ، غالمكرباسچي

  زمستان.
  .صرير: تهرانسوم،  ة، جلسادي پرسمان)، 1395( رضاي، عليكمر

وگـوي احمـد شـاكري بـا عليرضـا       گفت ،»داستانو  ،خاطره ، نامه زندگي« )،1385عليرضا ( ،كمري
  .105ش  ،يداستان اتيادب ةمجل كمري،

  .تهران: سورة مهر، با ياد خاطره)، 1383كمرى، عليرضا (
نگاري و تـاريخ (شـفاهي) جنـگ/ دفـاع      نگاهي ديگر پيرامون خاطره؛ خاطره« )،1390عليرضا (كمري، 

  .161 ، شياو جغراف يختار، كتاب ماه »مقدس
 ،هنـر  مـاه  كتـاب ، »شناختي در هنر و ادبيات جنگ تحليلي جامعه ، نويسي خاطره« )،1379( مسعود ،كوثري
  .22  ش

اصـغر   ة، ترجمـ »خودنوشت در عصـر خودشـيفتگي   ةنام هنر نفس؛ زندگي«)، 1381( گاس، ويليام
  .پاييز و تابستان، 24 و 23 ، شرود زنده ةنام فصل  رستگار،
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 23، ش رود زنـده  فريـدني،  موسـوي  محمـدعلي  ة، ترجمـ »داستان خويش«، )1381( گراتون، جاني
  .ابستان و پاييزت، 24  و

، 24و  23، ش رود زنـده محمدعلي موسـوي فريـدني،    ة، ترجم»داستان خويش« ،)1381گراتون، جاني (
  .تابستان و پاييز

 مقـدادي، بهـرام  .تهـران: اميركبيـر   ،اميره ضميري ةترجم ،ها نامه زندگي ،)1362( حسن ،محمد عبدالغني
  .، تهران: چشمهنقد ادبي از افالطون تا امروز ةنام دانش ،)1393(

تهـران:   ،3 ويراسـت  ،رمـان)  ،داسـتان كوتـاه   ،رمانس ،ادبيات داستاني (قصه )،1376جمال ( ،ميرصادقي
  .سخن
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