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محبوبه شمشیرگرها

چکیده
زنکگینوشیی.های فارسییی ر مفهومی کلی ،انواع نوشییتارهای مشییتم بر رچایتی چاق گرایانه از زنکگی
ایرانیان را ربرمیگیر که با بیش از یکچنیم قرن سیابقه ،گسیتر آن همچنان رچ به فزچن اسی ..میتوان ر
کلیترین تقسییم ر راسیتای شیناخ .گونههای فرعی زنکگینوشی.های شیخصیی ،انواع حاصی از شییو
خیاطر نویسییرا ماتمییبری ا ا«تیکخیاطر »« ،ممموعیه تیکخیاطرات»« ،خیاطر نیامیه»« ،اتوبیوگرافی» چ
«چقای نامه شیخصیی» انسی .که شیناخ .خاطر نامهها چ طتقهبنکی گونههای آن ،مو یوع نوشیتار پیش رچ

مقالۀ پژوهشی

→ با اسلن تصویر ،میتوانیک این مقاله را ر تارنمای ممله مشاهک نماییک.

میان زندگینوشتهای شخصی خاطرهسرشت
گونهای رایج در ِ
ِ

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارۀ  ،213تابستان 1400

خـاطـرهنامههای فــارسـی

اسی« ..خاطر نامه» ( )memoirنوعی زنکگینوشی .شیخصیی خاطر سیرشی .اسی .که به شیرح ملتو
فر ربار تنها بخشیی برجسیته از زنکگی چ تمربیاتش اختصیاص ار  .خاطر نامهها اغل از سیوی افرا
مشیهور ،سییاسیتمکاران ،نظامیان چ صیاحتان حرفههای اثرگذار به نگارش رمیآینک .ر خاطر نامه ترتی
خطی زمان چ پیوستگی رچیکا ها ر بافتی سلسلهچار رعای .میشو چ ر شل موفق آن با قوس احساسی
چ شیخصیی همرا اسی ..شیتاه .میان این نوع نوشیتاری چ اتوبیوگرافی چنان اسی .که حتی ر غر نیز
چجو تمایز آنها به رسیتی شیناخته چ رعای .نمیشیو ؛ رحالیکه منتقکان تلکیک ارنک که ر اتوبیوگرافی،
نویسیینک  ،هکف اسیی.؛ حال آنله ر خاطر نامه ،هکف ،نه شییخص نویسیینک  ،بلله رچیکا /رچیکا های
پیرامونی اچسیی ..برجسییتگی نقش اجتماعی خاطر نامه ر مقایسییه با اتوبیوگرافی چ قصییک آن ر ترسیییم
رچییکا  ،چر  ،گرچ ییا طتقیهای خیاص موجی شیییک تیا عمیک خیاطر نیامیهنویسیییان از شییخصیییتی
تاریخیاجتماعی برخور ار باشیینک .مقاله پیش رچ ر پی مالحظه صییکها زنکگینوشیی،.ا ها ازشییخا، ،
معرفی ،بیان چیژگی های برجسته این نوع چ ذکر مصا یقی از آن اختصاص یافته اس..
کلیدواژهها :خو سرگذش.ناتهها،ا،اط مت،امسخاداتا یخر،امنومعامد ر.
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شمارۀ دوم

مقدمه

سن .زنکگینگاری مکرن ر ایران ،یلی از رایجترین گرایشهای تاریخیا بی معاصر اس .که حاص آن شل گی ِیا
رنوش افا سراد ادواسدهام،ی امس .اپیشتر،انگارنک ر مقالهای با عنوان «زنکگینوش.های فارسی چ
هزم منازندگ ا
انواع آن» ایک «زنکگینوش ».را متضمن انواع نوشتارهای متتنی بر «رچایتی چاق گرایانه از زنکگی بشر» مطرح ،چ بر
ً
رچرت شناخ .چ طتقهبنکی گونههای متعک آن ،تلکیک کر اس ..ر مقاله مذکور ،این اصطالح تقریتا حاص چ
َ
معا ل  life writingچ بهمنزله ا َبر ژانری با شلن تاریخی ا بی ،حاچی انواع فرعی متتنی بر شرح چاق گرایانه ماجراهای
زنکگی انسان انسته شک که آن را با کلیترین نگا  ،میتوان بر چ قسم عمک زنکگینوش.های غیرشخصی (اچ-
رچایتی) چ زنکگینوش.های شخصی (من-رچایتی) قاب تعریف انس )1 (..صرفنظر از گونههای زنکگینوش.
غیرشخصی (مشتم بر انواعی نظیر زنکگینامه ،کارنامه ،یا نامه ،زنکگینامه استانی چ از این قتی ) ،گسترۀ فراخ
زنکگینوش.های شخصی ،بخشی قاب توجه از زنکگینوش.ها را تشلی می هک که بهطورکلی ر زبان انگلیسی،
از آن به «ا بیات اتوبیوگرافیک»  1تعتیر میشو  )2 (.رچای .آ می از زنکگی خو  ،با رچیلر چاق گرایانه ،چجه غال
همپیونکی همه زنکگینوش.های شخصی اس.؛ اما ر کنار این چجه اصلی چ برخی چجو فرعی مشترک ،قال های
متنوع این گستر چسی از نوشتارها ،ارای نقاطی بهصورت مرزهایی سیال ،لطیف چ گا غیر صری انک که همین امر
ّ
موج شک تا ر عین تشخص نستی هر یک ،تمایز قطعی میان آنها مشل به نظر آیک؛ بهطوریکه ر مقکمه دایره
ً
المعهرف زندگینوشت ،به کسانی که اساسا ر زنکگینوش.ها به نتال هر تعریف نهایی چ قطعی باشنک ،اخطار ا
شک اس )Encyclopedia of life writing: 2001, p.ix( ..ر کنار سیالی .مرز میان گونهها چ تعلق این
ژانر به عامه مر ر ،خارج از پایتنکیهای متکاچل ر آثار آکا میک ،ر ایران ،تنوع چ تلبر نوشتارها -چه از حیث تعکا
چ چه مو وع ،ساختار ،پکیکآچرنک چ ناشر ،ر کنار کممایگی مطالعات زنکگینگاری ،طتقهبنکی گونههای متنوع را
بسی شوارتر ساخته اس.؛ تا جایی که راقم این سطور به پشتوانه صکها اثری که ر این مو وع از نظر گذرانک  ،بر آن
ً
اس .که ارائه تقسیمبنکی قیق ،ثاب .چ قطعی از آنها تقریتا غیرمملن اس.؛ اما ازآنماکه بررسی چ شناخ .هر
مفهور چ پکیک ای ،جز با شناخ .انواع آن -هرچنک نستی چ لغزان -مملن نیس ،.طتقهبنکیهای متنوعی از نوشتارهای
مذکور با ابتنا بر مقولههای مختلف مور توجه بو اس )3 (..اما باچجو تالشهایی که از پیش صورت گرفته ،شایک
ر کنار طتقهبنکیهای پراکنک چ غیرجام چ نهچنکان متتنی بر احصای حکاکبر چ س.کم بخش قاب توجهی از
1. Autobiographical Literature, Self- Writing Literature
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نوشتارهای ایرانیان ،چ اغل متلثر از طتقهبنکیها غربیان چ نهچنکان کارآمک ،ارائه طتقهبنکی یگری الزر باشک .این
مهم از مکتی پیش چ پس از انمار طرحی با عنوان «کتهبشاهسی خهطرات ایرانیهن»(  )4مور اهتمار نگارنک قرار گرف.؛
به امیک آنله بتوانک بضاع .انکک خویش را ر مسیر شناخ .چ طتقهبنکی گونههای متنوع زنکگینوش.های شخصی
مکرن فارسی به کار بنک  .اچلین نوع بازشناخته از زنکگینوش.های شخصی «تکخاطر » اس .که ر بستر ا بیات چ
تاریخنویسی معاصر ،ر قال «ممموعه تکخاطرات» برچز یافته اس ..پس از معرفی این گونه نوشتاری(  ،)5ر مقاله
پیش رچ قصک بر آن اس .که یلی از یگر گونههای رایج ر ا

فارسی بازشناسانک شو  .نگارنک پس از رک چ

شناخ .این نوع بر اساس مصا یق چ مظاهر آن به رچش استقرایی چ سپس تحلی آنها ،نار «خاطر نامه» را ر ایفا
این مفهور برگزیک اس ..گفتنی اس .این بررسی با تمرکز بر زنکگینوش.های متتنی بر چر های قاجار چ پهلوی به
انمار رسیک اس ..ر این مقکمه ،به چ لی از ذکر پیشینه پژچهش ر این مو وع چشمپوشی میشو  .اچل آنله ،با
چجو تالشهای پیشین ،نمیتوان از تالشی متمرکز ،برجسته چ تعیینکننک ر شناخ .انواع زنکگینوش.ها نشان
یاف ..من آنله پیشتر ر مقاله «زنکگینوش.های فارسی چ انواع آن» که از آن یا شک ،پیشینه مفصلی ربار متاحث
چ متانی نظری خاطر شناسی بهطورکلی به نگارش رآمک چ ر اینما تنها به ارجاع به نوشتار مذکور اکتفا میگر .

( )6

 .1خاطرهنامه

مفهومی که ر این نوشتار از آن به «خاطر نامه» تعتیر شک  ،نوعی زنکگینوش .شخصی خاطر سرش .اس .که به
شرح ملتو فر ربار بخشی برجسته از زنکگی چ تمربیاتش اختصاص یافته باشک .به نظر میرسک این گونه نوشتاری
ر فارسی را میتوان معا لی برای مفهور ممور  1ر نظر گرف ..این کلمه از التین «ممورا»  ،2زیرممموعهای از ا بیات
بیوگرافیلال ر غر به شمار میرچ که امرچز ر معنایی نز یک به اتوبیوگرافی چ خو زنکگینامه چ ر تلقی عوامانه،
گا به جای آن استفا میشو  )7 (.اصطالح «خاطر نامه» از ترکی

چ چاژ «خاطر » چ «نامه» استفا اس ..ر این

ترکی  ،به چاژ عربی اچل (خاطر(  » « +)8نست ،).چاژ فارسی چ پرکاربر «نامه» افزچ شک که گستر معنایی آن ر
زبان چ ا

فارسی از گذشته تاکنون بس فراخ بو اس« ..نامه» ،پهلوی «نامک» (= کتا ) اس .که طتق لغتنهه

هخکا ،ر تاریخ زبان فارسی بر معانی زیا ی الل .اشته اس.؛ از جمله« ،مراسله»« ،مرقومه»« ،ملتو »،
1. memoir
2. memoria
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«قرطاس»« ،نوشته»« ،کتاب ».چ «خط»؛ اما آنچه موج بهر منکی از آن ر این ترکی شک ،تلکیک فرهنگنویسان
متعک بر استفا از این اصطالح ر معنای «کتا » به معنای نوشتاری مطول چ پی رپی اس .که ر اصطالحاتی
نظیر شهناهه  ،هرزبهننهه  ،فرسنهه  ،بهزنهه چ امبال آن آمک اس..

( )9

ر سن .زنکگینگاری غربی ،ممور یا همان خاطر نامه از اچای قرن بیستم ،بهطور خاص به معنای یلی از
ژانرهای ا بیات غیر استانی مشتم بر رچای.های مفص زنکگی شناخته شک اس ..امرچز نیز خاطر نامه ،نوعی پویا
ر غر اس .که زیرشاخه اتوبیوگرافی اما متفاچت با آن تعریف میشو  .این نوع نوشتاری،احاچی اظهاراتی اس .که
ر مقار چاقعی .رک میشو چ با قصک شرح «پار ای از زنکگی» ،تنها بر قسم.هایی از رچای.های زنکگی انسان
متمرکز اس ..خاطر نامهها اغل از سوی افرا مشهور ،اثرگذار ،سیاستمکاران ،فرمانکهان نظامی چ صاحتان
حرفههای شناخته شک به نگارش رمیآینک چ راچیان ،بیش از زنکگی خصوصی تعمیم یافته ر تمار عمر ،ر آنها به
چجه متعین چ بخش برجسته زنکگی خویش میپر ازنک چ با توجه به جایگا برتر حرفهای ،ماجراهای پش.سرگذاشته
ر زمینه /زمینههای خاص را با رچیلر ی برچنگرا ر مقار فاع یا شاهک رچای .میکننک؛ بهعتارت یگر ،خواننک این
آثار ،کمتر ،از زنکگی خصوصی چ رشک شخصی .چ حاالت رچحی چ رچانی راچی اطالع مییابک؛ بلله بیشتر با
رفتارهای نویسنک چ حوا ثی که چی ر زمینهای که خو تعیین کننک آن اس ،.آشنا میشو چ ازاینجه .شایک بتوان
این آثار را به گزارش چ عی .مو وع یا حرفه مور شهرت راچی ،ر تتیین عرض زنکگی -چ نه طول آن -نز یک
انس ..ازاینرچ ،اغل این آثار ،برخالف فترچه یا اش.هایشخصی ،به قصک انتشار نوشته میشونک .بسیاری از
خاطرات جنگ جهانی اچل از نمونههای ممتاز این نوع نوشتار ر غر شناخته میشونک .شایک بتوان ر تقسیمبنکی
ً
جیمز اچلن ،انکیشمنک آمریلایی ،از زنکگینامههای خو نوش ،.این نوع نوشتاری را تقریتا معا ل گونهای انس .که
ر فرناگنهه ادب فهرسی از آن به «زنکگینامه خو نوش .مضمونی» یا شک اس..

( )10

خاطر نامهها را شایک بتوان نز یکترین نوع زنکگینوش .به استان تصور کر ؛ چراکه بهطور متکاچل ،ر آنها از
تلنیکهای مشابه زیا ی بهر گرفته میشو  .ر خاطر نامهها ترتی خطی زمان چ پیوستگی رچیکا ها ر بافتی
ً
سلسلهچار رعای .میشو  .هرچنک ر این نوع ماننک برخی زنکگینوش.هایادیگ ا ،یک بازگویی نستتا مستقیم از
حوا ث صورت میگیر  ،اما رچای .زنکگی ر این نوع ،قوس احساسی چ شخصی بیشتری ر مقایسه با سایر گونهها
ً
ً
پیکا میکنک .معموال نویسنک این آثار ،خواننک را ر تفهیم چ رک حوا ث سهیم میکنک چ صرفا از ذکر تقویمی
رچیکا ها چری میو ز اد .ر این راستا ،اچ گا الزر میبینک از مقار راچی فاصله گرفته چ خو را ر جایگا خواننک بتینک.
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خواننک نیز ر حین خوانکن استان زنکگی راچی ،بسیاری از مسائ ناگفته چ رچای .نشک را به حکس چ گمان رمییابک
چ با چشم خو ناظر چقوع حوا ث میگر ).)Encyclopedia of life writing: 2001, p. 595
 .2نسبت اتوبیوگرافی و خاطرهنامه

ازآنماکه اغل  ،شناخ .مفاهیم جز ر قیاس با سایر مفاهیم مرتتط کام نمیگر  ،ر ا امه ،بر آن شکیم تا
چیژگیهای خاطر نامه را ر نست .با یلی از انواع همموار آن یعنی «اتوبیوگرافی» ریابیم )11 (.قکم .چاژ اتوبیوگرافی
ر زبان انگلیسی از خاطر نامه کمتر اس ..سابقه کاربر این مفهور به ابتکای قرن شانز میال ی ،با الل .بر هر ثت.
شخصی از چقای  ،نه مفهور چ محتوای تاریخ کام زنکگی برمیگر  .حال آنله چاژ اتوبیوگرافی تا اچاخر قرن همک
چ اچای نوز میال ی بهکار نرفته اس ..ر این زمان بو که این کلمه برای رچای.های شخصی از خو با توجه به
تحوالت بعک از رنسانس چ نهض .رمانتیک به کار رف ..برخی تئوریپر ازان متقکر غربی ،با قائ شکن به ارجحی.
اتوبیوگرافی ر زنکگینوش.ها ،خاطر نامهها را تنها اتوبیوگرافی ناقص چ تاریخ شخصی نا رس .می انستنک؛ اما پس
از رچاج رچیلر های رچننگرانه چ هوی.شناختی از اچای قرن بیستم که بهتکریج نگا نویسنکگان خاطر نامهها را از تمرکز
صرف بر مو وعات بیرچنی جکا کر چ به کشف فر ی .خویش ر متن چا اش ،.چ نیز از طرف یگر با شناخ .بسیاری
از مو وعات اجتماعی چ فرهنگی از سوی اتوبیوگرافینویسان چ افزایش تعام آنان با جامعه ،مرز میان اتوبیوگرافی چ
خاطر نامه تا حکچ زیا ی محو ،غیر صری چ لغزنک شک؛ بنابراین هرچنک تا همین امرچز ،خاطر نامهنویسی همچنان
بهمنزله سنتی نوشتاری ر کنار اتوبیوگرافی ،با چیژگیهای منحصر به خو باقی مانک  ،امرچز بسیاری از اتوبیوگرافیها
را که مو وع چ جایگا خو را به لحاظ تاریخی چ جامعهشناختی ،ریافته چ مطال زیا ی ر تعام راچی با فرهنگ چ
محیط بیرچن سوژ ر بر ارنک ،نمیتوان چنکان متمایز از خاطر نامه انس.؛ بهطوریکه حتی گا ر غر نیز تمایزات
چ نقاب فص آنها که ر ا امه خواهک آمک ،بازشناخته یا رعای .نمیشو ؛ اما ر هههای اخیر ،بسیاری از منتقکان ر
یکگا های خو تمکیکنظر کر چ من تتیین چیژگیهای مصا یق موجو  ،هویتی متمایز چ چیژ برای خاطر نامه ر
مقاب اتوبیوگرافی قائ شک انک ( .)Encyclopedia of life writing, 2001: pp595ر ایران تفاچت میان این
ً
چ گونه ناشناخته اس .چ اساسا با هوی.نایافتگی خاطر نامه ،از همه انواع نوشتارهای فارسی متتنی بر خاطرات
ً
شخصی ،ر مفهومی چسی به «خو زنکگینامه /زنکگینامه شخصی» با معنایی تقریتا معا ل اتوبیوگرافی تعتیر
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میشو  .حال آنله ،به ست چجو مصا یق متعک خاطر نامه -هرچنک که مفهور چ چیژگیهایاآناکمفاواتبیینا
تهای میان این با چ نوع همموار چشم پوشیک:
رتومنامزاتفاو ا
نمداه ا-انر ا
 .2-1محوریت راوی یا رویدادها

اچلین چجه تفاچت این چ نوع ،به رجه تلکیک آنها بر خویشتن نویسنک یا حوا ث بیرچنی ناظر اس ..ر اتوبیوگرافی،
نویسنک  ،هکف چ مقصو اس.؛ هرچنک که این مسئله بهطور قطعی مملن نیس.؛ رحالیکه ر خاطر نامه ،هکف،
ً
نه شخص نویسنک  ،بلله رچیکا /رچیکا های زنکگی اچ یا اساسا یگری اس.؛ بهعتارت یگر ر اتوبیوگرافی ،راچی/
ً
شخصی .اصلی (سوژ ) ،اهمی .ار ؛ اما ر خاطر نامهها رچیکا بیرچنی (ابژ ) مرکز توجه اس ..ر خاطر نامه غالتا
منظور از پیگیری خط زنکگی راچی ،فهم مقط  ،مو وع ،حوا ث یا جنته خاصی از آن اس ..نویسنکگان اتوبیوگرافی
ر رجه اچل به خویشتن بهعنوان سوژ توجه ارنک چ شرح احوال چ رچیکا های بیرچنی ر آنها ،جنته فرعی چ ملم
ار ( .)Silverman, The Meandering...فیالممله ،خاطر نامهها رچیکا محور چ اتوبیوگرافیها راچیمحورانک؛
بنابراین نقطه یا چر اچج ر اتوبیوگرافی ،چنکان معنایی نکار  .رحالیکه میتوان ر برخی خاطر نامهها از آن نشان
یاف ..برای مبال میتوان از  ۲1آذر  13۲۴تشکیس فرق دهوکرات آذربهیجهن و نقش سیدجعفر پیش وری در آن یا کر .
این کتا  ،حاچی خاطرات سرتی علیاکتر رخشانی ،از افسران پایهگذار ارتش جکیک ایران چ فرمانک قشون
آذربایمان غربی ر مقابله با فرقه موکرات به رهتری جعفر پیشهچری ر ماجرای  21آذر  1324چ شلس .فرقه
موکرات آذربایمان اس .که نویسنک ر شرح خاطرات خو  ،اعتنایی به رچای .خویش نکار  .بلله آنها را –
صرفنظر از انگیز رچنی -با تلیه بر ثت .رخکا ها چ آگاهی یگران از رخکا های این چر کوتا به نگارش رآچر
اس..
 .2-2سویه درونی یا بیرونی

ر ا امه چجه افتراق اچل ،میتوان بر برجستگی نقش اجتماعی خاطر نامه ر مقایسه با اتوبیوگرافی ،تلکیک کر ؛ اما
ً
خاطر نامهها غالتا از سوی کسانی نوشته میشونک که حوا ث چ تمار جمعی ارنک چ هکفگیری ر آنها بیشتر به
حضور «من» انسانی ر اجتماع اس .تا رچنیات فر  .به تعتیر یگر ،سویه یا هکفگیری اتوبیوگرافی ،بیشتر رچنی

1

اس .چ اصرار نویسنک بر بیان حقایق جزئی چ کلی چ چاقعی.های تاریخی زنکگی خویش اس.؛ چلی محور
1. inward
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ً
خاطر نامهها با سویه بیرچنی  ،1فهم حوا ث پیرامون اس .چ اساسا خواننکگان برای رک رچیکا ها به خوانش آنها

متا رت میو زند .برای مبال میتوان به هه را ب سختجهنی خود این گمهن نبود اشار کر  .این کتا  ،حاچی
خاطرات سیک ابوالحسن ر وی ،از رجال سیاسی ایران ر چر پهلوی چ نماینک مملس شورای ملی ر
چر های هم تا شانز هم اس ..اچ ر رچای .خاطرات خویش به نق ماجراهای زنکگی شخصی چ احواالت
رچنی چنکان اعتنا نکار ؛ بلله ماجراهایی برای اچ رخور ذکرنک که ر آنها رخکا ی سیاسی چ اجتماعی شرح ا
میشونک.
 .2-3شأنیت فردی یا اجتماعی

ً
ً
نویسینک اتوبیوگرافی ر رجه اچل چ اسیاسیا به «خویشیتن» میپر ازنک اما نویسینک خاطر نامه معموال فر ی اسی .که
ر حوا ث تاریخی نقش اشته یا ناظر بو چ با هکف شرح چقای  ،نه خویشتن ،قلم به س .میگیر ؛ بهعتارت یگر

کارکر اجتماعی خاطر نامهها بیشییتر از اتوبیوگرافیهاسیی ..بهطوریکه بهراحتی میتوان ر آنها از یک گرچ یا طتقه
ً
خاص نشان یاف.؛ بهعتارت یگر محوری .ر این آثار معموال با افرا نیس .بلله با جامعه اس .چ نویسنک بهتنهایی
مو یوعی .نکار بلله اچ قابی اسی .که از طریق آن ،جامعه یک میشیو ؛ بنابراین میتوان هنگار مواجه شیکن با یک
متن خاطر نامه ،اچلین سیؤال را متوجه نقش اجتماعی اثر کر چ از جایگا نویسینک ر فرهنگی که ارائه میکنک پرسییک.
از همین جه .خاطر نامهها بیشیتر ،شیخصیی.ها را تاریخی میبیننک چ با خوانکن آنها اطالعات قاب توجهی ربار
چر ای تاریخی ،رچیکا  ،نها  ،هوی ،.گرچ یا طتقهای خاص نیز ریاف .میشو (Britannica؛ Encyclopedia

 .)of life writing, v2, 2001: p.596ازاینرچ ،عمیک خیاطر نیامیههیا برخالف برخی از اتوبیوگرافیهیا ،بیه قصییک
انتشیار نوشیته میشیونک .برای مبال میتوان از خهطرات سالطهنی از قصار شایرین ته قصار قجر یا کر که به اهتمار
محمکعلی سیلطانی به نگارش رآمک اسی ..این کتا  ،ربرگیرنک خاطرات چ گزارشهای محمکطاهر سیلطانی از
ش ش
چاقعه سییتگیری ،زنکان چ تتعیک سییران کر  ،لر ،بختیاری ،قشییقایی چ بلوچ بهچسیییله حلوم .پهلوی ،ر فاصییله
سالهای  1310تا  1320اس..
 .2-4اشتمال بر همه یا بخشی از زندگی

یگر آنله ،خاطر نامهها برخالف خو زنکگینوش.ها که همه طول عمر را ر بر میگیرنک ،تنها بر توسعه شخصی.
1. outward
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راچی ر گستر ای از چر چ شبعکی از زنکگی اچ متمرکز میشونک .بهعتارت یگر اتوبیوگرافی ،ماجرای یک زنکگی اس.
چ نویسنک بکچن هرگونه محکچ ی .رچنمایهای چ مو وعی ،به نحوی تالش میکنک تا همه عناصر زنکگی خو را
ً
پوشش هک ( .)Encyclopedia of life writing, v2, 2001: p.75برای مبال انتظار نمیرچ که راچی صرفا به
رشک چ حرفهاش بپر از  ،بلله چاقعیات چ هیمانات مرتتط با خو  ،خانوا چ کشملشهای رچنی اچ ر شل گیری
شرح زنکگیاش اهمی .ار  .به تعتیر یگر ،خواننک با هکف شرح چ توصیف رچیکا یا چر ای خاص از زنکگی به
سراغ خاطر نامه میرچ  ،اما ر اتوبیوگرافی به نتال کشف خو راچی چ منتظر فهم رچای.هایاهر اهجانبهاچ تمار زنکگی
اچ اس ..چیلیار زینسر  ،1از پژچهشگ منا یوگ مفراوا،اط اهنویسی بر آن اس .که برخالف اتوبیوگرافی که ر یک خط
مشخص از تولک تا شهرت حرک .میکنک ،خاطر نامهها بر چر ای ر طول زنکگی سوژ که بهطور غیرمعمول چ
فوقالعا رچشن چ برجسته اس ،.تمرکز ار  .آنها بخشی از زنکگی را به تصویر میکشنک چ بیشتر آن را نا یک میانگارنک؛
بهعتارت یگر ،خاطر نامه یک استان طوالنی از تولک تا قت از مرگ نیس.؛ بلله مملن اس .تلهای از زنکگی چ پنمر ای
به سوی آن باشک که از زاچیه نگا چ لنز راچی مور توجه قرار گرفته اس .)Silverman, 2009: 125-127( .امنه زمانی
خاطر نامه را نیز باف .چ زمینه اثر تعیین میکنک؛ گا میتوانک بخشی کوتا چ خاص از زنکگی اچ چ گا چر ای طوالنی
ً
را ربرگیر  .غالتا عام اصلی رخکا های رچای .شک ر خاطر نامه ،مضمون چ ماجرایی خاص اس .که همین،
اساس چحکت چقای ر خاطر نامه اس.؛ برای مبال ،چران ریاس .جمهوری یا متارز چ زنکان نویسنک  .بهترین
خاطر نامهها چنان اس .که نویسنک طوری رچی یک مو وع تمرکز میکنک که گویی ک زنکگی اچ تصویری لحظهای
از آن مو وع اس ..برای مبال میتوان از سهعت  ۴آن روز ،خاطرات معصومه (مهین) محتاج از چ سال باز اش .چ
شلنمه چ زنکانهای مختلف ر چران رژیم پهلوی یا کر که گویی تنها چجه متعین چ چر قاب ذکر زنکگی راچی
چر حتس اچ اس..
 .2-5اشتمال بر وجهی خاص یا وجوهی متعدد

رحالیکه شرححالنویسی به زمان چ گذش .سالهای عمر نیاز ار چ هر چه از سالهای عمر نویسنک بیشتر گذشته
باشک ،مطال بیشتری چجو ار تا اچ بتوانک شرح چ تصویری کام از زنکگی خو از تولک تا بلوغ ارائه هک ،ر
خاطر نامه چجو تنها فلر چ عقیک چ احساس چ حا ثه کافی اس ..ر خاطر نامه چجو تنها فلر چ عقیک چ احساس چ
1. William Zinser
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حا ثه کافی اس ..ازاینرچ خاطر نامهها برخالف اتوبیوگرافیها که به همه ابعا چ جنتههای مهم زنکگی انسان توجه
ً
ارنک ،معموال بر انش ،مو وع یا شبعکی از زنکگی اچ استوارنک چ پر اختن به سایر شئون آن ر چنین آثاری تنها از حیث
توصیف چ تتیین جنتههای کلیکی چ مو وع اصلی اهمی .ار ؛ بهعتارت یگر ر اتوبیوگرافی « ،استان زنکگی» فر
رچای .میشو اما ر خاطر نامه « ،استانی از زنکگی» فر بهمنزله حوا ث برجسته چ نقاب عطف زنکگی چی تعریف
ً
میشو  .به همین لی  ،معموال ر خاطر نامهها از آغاز تا پایان« ،چحکت عم » چجو ار  .ازاینرچ حا ثه یا حوا ثی
که ر تحول این مرحلهها نقش نکارنک ،حذف میشونک .ماجرا ر خاطر نامه ماننک نخ تستی اس .که از میان حوا ث
میگذر چ به اثر شل می هک .استانهایی چجو ار که خاطر نویس میتوانک آنها را حذف کنک ،بکچن آنله به اثرش
صکمهای چار شو  .مملن اس .نویسنک خوشه افلار چ ماجراهایی را ر نظر اشته باشک ،اما تنها ماجرایی مسلط چ
چاحک ،افلار چ رچای.های اچ را به سم.چسوی خو

میبر .)Silverman, The Meandering...( .

ر اینما این نلته

قاب توجه اس .که هر چه جزئیات زنکگی ر ماجرای خاطر نامه ،با کلی .مو وع مسلط ،پیوسته چ هماهنگتر باشنک،
با اثری یلپارچهتر مواجه خواهیم بو ؛ اما ر مقاب  ،اتوبیوگرافی ،سرشار از فراز چ فرچ های مو وعی اس .که ر
طول زنکگی جریان ار  .ازاینجه .میتوان گف .رحالیکه شخصی .راچی ر خاطر نامه ایستا اس ،.ر

اتوبیوگرافی پویا چ تلاملی اس ..برای مبال ر واقع سیهسی الر در سهل  13۲8شمسی که مشتم اس .بر
خاطرات محمک شفی شفیعی ،نماینک مملس چر پانز هم چ شانز هم الر ربار ماجرای چاقعه خونین این
شهر ر زمان انتخابات چر شانز هم مملس شورای ملی ،هیچیک از ابعا چ چجو یگر زنکگی نویسنک رچای.
نشک اس..
 .2-6رویکرد معطوف به نویسنده یا خواننده

نویسنکگان بیشتر خاطر نامهها ،رچیلر ی معطوف به خواننک ارنک؛ یعنی بهمنظور اطالعرسانی ،ا ای ین ،انکرز،
عترت ،بیکارگری ،ایما نگرش انتقا ی چ از این قتی به خلق آثار خو س .میزننک؛ حال آنله گفتمان غال

ر

اتوبیوگرافیها ،گفتمان هستیشناسی ،معرف.شناسی چ رچانشناسی اس .که ر آن ،رچیلر سرگذش.ناته،اتعطوفا
هانویسخدهاشل میگیر چ هوی .فر ی چی برجستگی ار  .از همین جه ،.اتوبیوگرافیها مانکگارنک چون مو وع
ً
آنها انسانی اس.؛ رحالیکه خاطر نامهها معموال به مو وعی مربوب میشونک که از چجه چ اعتنای تاریخی
برخور ارنک چ به همین لی  ،بعک از گذش .مکتزمانی نهچنکان طوالنی ،جذابی .خو را از س .می هنک چ کارکر
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آنها تنها به تتیین تاریخی برای طتقهای خاص از جامعه محکچ میشو  .برای مبال میتوان به از دانشگهه تهران ته
شکاج گهه سهواک :روایت هبهرزات دانشجویی و حکهیت کمیت هشترک ضدخرابکهری .اشار کر  .این کتا  ،مشتم
بر خاطرات جالل رفی  ،از انشمویان متارز انقالبی چ از زنکانیان سیاسی ر چر حلوم .پهلوی اس .که
خاطرات راچی را از اچلین ستگیری ر سال  1354تا  1354ر بر میگیر  .گفتنی اس .بخش اعظم خاطرات
زنکان ،با تمرکز بر رچی کمیته مشترک کخرابلاری ،بیان شک اس..
 .3انواع خاطرهنامه

ربار نوعشناسی گونههای فرعی خاطر نامهها توجه به این نلته رچری اس .که هماننک آنچه پیشتر ربار همه
مقوالت زنکگینوش.ها هشکار ا شک ،ر این طتقهبنکی نیز انتظار هرگونه صراح .چ قطعیتی نابماس.؛ بلله
هکف از نوعشناسی نوشتارهای مذکور ،قراب .حکاکبری به مرزهای انش با اعتنا به غلته چجو همسان یا مشابه میان
آنها چ بکین ترتی حصول شناختی حکاکبری از انواع متکاچل آن اس ..ر ا امه ،برخی از برجستهترین انواع خاطر نامه
با لحاظ اص کلی .چ لزچر اشتمال حکاکبری بر زیرشاخههای فرعی ارائه میگر  .بکیهی اس .ر بررسی مفص تر،
لحاظ اختصاصات جزئی موج خواهک شک ذی هر یک از این انواع کلی ،گونههای فرعی یگری نیز ر نظر گرفته
شو .
 .3-1انواع خاطرهنامه از حیث جریان زندگینگاری

همه زنکگینوش اهای فارسی را میتوان ر جریانهای پرخرچش رچ زنکگینگاری به نحوی بازشناخ .که هر یک
با اعتنا به چجه غال  ،به یلی از سه جریان خویشتننگا یا ،وقای اعنگا یاوادیگ نگا یاتبعلقا اشخدا )12 (.به این اعتتار
میتوان سه نوع «خاطر نامه خویشتنتحو »،ا«،اط اهناتهادیگ تحو »اوا«،اط اهناتهاوقای اعتحو »ا ماتصو اکر ؛ اما
بنا بر آنچه پیشتر ر متحث نست .خاطر نامه با اتوبیوگرافی آمک ،چجه متصور نخس ،.چنکان محقق نیس ..بلله
قری به اتفاق خاطر نامههای موجو  ،با رچیلر های چقای نگارانه چ یگرنگارانه راچی پکیک میآینک چ ر آنها راچی
ً
عمکتا به شرح افعال ،مشاهکات چ مسموعات خویش ر ارتتاب با زمینه برجسته حرفهای ر تتیین رچیکا ها چ
اشخاصی یگر اهتمار ار  .لیلن ر بخشی از آنها ،راچی مؤثر ر عرصه اجتماع ،با رچیلر غال شرح مشاهکات
چ مسموعات ،از بیان عمللر های خو حتی ر رچیکا های بیرچنی چ مربوب به حرفه خو  ،سر باز ز چ ر مقار
«راچی -شاهک» ،اثر خو را با صتغه مشاهک نگاری صورت می هک .برای مبال ،احمکمتین فتری ،از رجال معرچف
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سیاسی ایران ر پهلوی اچل چ چر ،ر مسائ اقتصا ی چران پهلوی ،ر دخهلت هستقیم دولت در اقتصهد کشور:
ً
خهطراتی چاد از دوره زهههداری نویساده در سهل اول جاگ ،عمکتا به بیان تمربیات ،رچایات چ مشاهکات خویش
پر اخته اس ..اچ این کتا را ر پاسخ به خواهش برخی شاگر ان متنی بر ایرا یک سخنرانی یا نگارش رسالهای ر
این مو وع مهم اقتصا ی ،آن را به انشمویان حقوق چ علور سیاسی چ اقتصا ی اهکا کر  .ر این کتا  ،رچای.های
ً
زنکگی شخصی متین فتری جلو ای نکار چ اچ عمکتا از مو وعاتی نظیر عل .پیکایش شرک.های چلتی ر ایران،
انتحار چزیر ارایی ،معار ه مالیه چ اقتصا  ،یک بار چ چنک هواهای مکیریتی چ قرار ا بازرگانی میان ایران چ شورچی ر
سال  1319سخن گفته اس ..ر مقاب  ،ر برخی یگر از خاطر نامهها ،رچیلر چقای نگارانه چنکان غلته نکار چ
راچی به شرح احوال چ افعال خویش نیز تا حکچ ی توجه ار  .برای مبال ،اشرف هقانی ،ر حمهس هقهوهت :چریک
فدائی خلق رفیق اشرف دنقهنی سخن هیگوید ،ر کنار بیان یک ها چ شنیک ها ،بر شرح عمللر های خویش تلکیک
ار  .اشرف هقانی از اعضای اصلی سازمان چریکهای فکایی خلق ایران ،همزمان با چر پهلوی چر به نوشتن
خاطرات خویش اقکار کر چ سرگذش .چ چقای متارزاتی خو چ چستانش را با جزئیات کام از آغاز جنتش چ متارزات
مسلحانه خو به نگارش رآچر  .مو وع چ هکف اغل رچایات اچ ترسیم سیمایی از جامعه طتقاتی ،شرح ستگیری
چ شلنمه ،چ اچ اع زنکان انفرا ی ،زیرزمین شهربانی ،سلول انفرا ی ،زنکانهای اچین چ قصر چ اچ اع زنکانیان چ
باألخر شرح چگونگی فرار از زنکان اس ..ر این کتا  ،هرچنک با غلته چقای نگارانه ،رچای.های زنکگی شخصی
راچی نیز به چشم میخور .
 .3-2انواع خاطرهنامه از حیث موقعیت راوی
 .3-2-1خاطرهنامه فعلمحور

چنانله آمک ،اغل خاطر نامهها زمینهای سیاسی اجتماعی ارنک چ قصک راچی ر آنها ،شرح رچیکا ها چ ماجراهای
ً
بیرچنی اس .که عمکتا بنا به نقش اجتماعی چ سیاسی برجسته ،از عمللر ها چ مشاهکات خویش سخن میگویک.
آنگا که تلیه نویسنک بر بیان عمللر های خویش باشک چ به تعتیر یگر ،نقش چی ر فعلی .رخکا ها برجسته باشک،
ً
میتومنامث اموا ماد ازت ها«،اط اهنات اههایافع اتحو »ا هاشرا اآو د.اد امینا،اط اهنامهها عمکتا توجه به خویشتن نیز،
هرچنک نه با اهمی .غال  ،مح اعتنای نویسنک اس ..برای مبال میتوان از نگهنی از درون ب جابش چپ ایران که
ر آن حمیک شوک .طی گفتگویی فعال ،خاطرات مهکی خانتابا تهرانی ،یلی از رهتران جنتش چد ایران چ یلی
از بنیانگذاران چ اعضای فعال کنفکراسیون جهانی محصلین چ انشمویان ایرانی ر خارج از کشور را از عضوی.
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ر سازمان جوانان حز تو ایران چ کو تای  28مر ا  1332تا یک هه پس از پیرچزی انقال اسالمی ،شنیک
چ ثت .کر اس..
 .3-2-2خاطرهنامه مشاهدهمحور (گزارشی)

آنگا که تلیه نویسنک بر شرح مشاهکات خویش ر گزارش رچیکا های بیرچنی قرار گیر  ،نوعی خاطر نامه حاص
رتومنامزاآنا ها«خاطر نامه گزارشی» تعتیر کر  .گزارش ر معنای اصی  ،شرح چ تو ی یا توصیف
میآیداکهات ا
ً
( )13
جزئیات چ عی .چ موقعی .یا چاقعهای اس .که معموال بر پایه مشاهک چ تحقیق یا هر چی اینها بنا میشو .
میتوان از گزارشهای انککشماری که ر آنها ر ی از حضور نویسنک بر جای اس ،.با عنوان «گزارش شخصی»
یا کر  .ر این س .آثار« ،من» نویسنک یا گزارشنویس نه بهمنزله شخصی .اصلی چ مرج رچای ،.بلله ر
حاشیه رچای.ها قرار ار چ شرح چقای بیرچنی چ مشاهکات اچ انگیز اصلی از شل گیری نوشتار اس ..این آثار ،گا
از تلیه صرف به حافظه فاصله ارنک چ گر آچری چ طتقهبنکی اطالعات نیز ر آنها مور توجه قرار میگیر  .برای مبال
خهطرات شهید سیدهحمد واحدی از فدائیهن اسالم شام رچایات زنکگی سیکمحمک چاحکی نیس .بلله اچ
مشاهکات خو را ر مسیر متارز چ همگار با شهیک نوا صفوی به نگارش رآچر چ بهنکرت از عمللر چ رچایات
شخصی خویش سخن گفته اس..

( )14

 .3-3انواع خاطرهنامه از حیث موضوع

خاطر نامههای ایرانیان را میتوان به لحاظ زمینه مو وعی چ رچاق بنا به تعلق راچی به حرفهای خاص ،به انواعی
متعک نظیر خاطر نامههای سیاسی ،اقتصا ی چ نظامی طتقهبنکی کر  .ر ا امه ،برخی از مهمترین انواع مو وعی
خاطر نامهها با تلکیک بر زمینه فعالی .تخصصی راچی آنها ذکر میشو :
 .3-3-1خاطرهنامه سیاسی (رجال حکومتی و فعاالن سیاسی)

ً
خاطر نامههای سیاسی ،از متکاچلترین خاطر نامههای فارسی به شمار میآینک .چنانله اساسا خاطر نگاری ر ایران
ر چران باستان چ سک های میانه ،با این صتغه آغاز ،چ حتی انواع مکرن آن نیز با غلته چجه سیاسی رایج شک اس..
پس از کتیتههای اریوش ر بیستون چ کتیتههای شاپور اچل چ نرسه چ کرتیر موبک که نمونههای اچلیه آن به شمار میآینک،
ر چاق بسیاری از چقای نگاریهای چران اسالمی را میتوان از اچلین نمونههای خاطر نامههای سیاسی به شمار
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آچر (  )15که ر عصر مکرن نیز از نیمه چر چر قاجار با فراچانی زیا  ،ر ساختاری جکیک فزچنی گرف )16 (.چ ر چر های
بعک ا امه یاف ..این نوع از خاطر نامهها ،با توجه به نقش چ زمینه حرفهای راچیان آنها ،گا با یلکیگر تفاچتهایی ارنک.
یلی از متکاچلترین انواع این خاطر نامهها از سوی چلتمر ان چ فعاالن سیاسی چ حزبی به چجو آمک که از آنها ر
زمر ای چسی چ گستر تح .عنوان «خاطر نامههای سیاسی» یا میشو  .گا این خاطر نامهها توسط رجال
حلومتی نوشته میشونک .برای مبال ،خهطرات جههنگیر تفضلی شام بخشی از خاطرات سیاسی جهانگیر تفضلی،
رچزنامهنگار چ نیز سیاستمکار هه  1320تا پایان چر پهلوی اس ..اچ عالچ بر عهک اری مسئولی .چنکین رچزنامه
چ پایهگذاری حز پیلار ،بسیاری از شپس.های حلومتی را نیز عهک ار بو اس.؛ نظیر معاچن .نخس.چزیری،
بازرسی چل .ر چنک بانک ،نماینکگی مملس چ سرپرستی ا ار ک تتلیغات چ انتشارات .اچ خاطرات خو را ر سال
 1365با کمک حافظه نوش ..گا فعاالن حزبی ر فرقههای کمونیستی یا فعاالن فرقههای چد سیاسی به نگارش
خاطر نامه خو رچی آچر انک .برای مبال میتوان به هوی نهی غریبهن (خهطرات هستوفی) از اسک مستوفی ،از اعضای
فرقه موکرات آذربایمان اشار کر  .مستوفی ر خاطرات خو از حوا ثی منمر به شل گیری فرقه موکرات،
اعالر استقالل چ سپس شلس .حلوم .این فرقه چ نیز شرح فرار خو چ برخی هوا اران چ کارگزاران حلوم.
جعفر پیشهچری به شورچی چ گرفتاری ر سیا چالهای استالینی مینویسک .برخی خاطر نامههای سیاسی را فعاالن
حزبی ر عرصه مطتوعات پکیک آچر انک .برای مبال میتوان از خاطرات رحیم زهتا فر  ،فعال سیاسی چ مطتوعاتی
چطن چس ،.با عنوان خهطرات در خهطرات نار بر  .اچ که حکچ  38سال از عمر خو را ر عرصههای مطتوعاتی چ
سیاسی گذرانک چ ر رچن غائله آذربایمان چ قیار حز

موکرات حضور اش ،.خاطرات رچزهای بحرانی خویش را

ر اچای هه  1370نوش ..همچنین برخی متارزان عقیکتی چ مذهتی نیز به ثت .خاطرات خویش اقکار کر انک که
آثار آنها ر زمر خاطر نامههای سیاسی میگنمک .برای مبال زوایهی تهریک ،ر برگیرنک خاطرات جالل الکین فارسی،
متفلر مذهتی چ نظریهپر از انقال اسالمی ر این شمار اس ..فارسی ر خاطرات خویش ،به بیان فعالی.ها چ
خاطرات سیاسی خو از زمان چل .محمک مصکق تا چل .ابوالحسن بنیصکر میپر از  .برخی خاطر نامههای
سیاسی نیز حاص خامه نظامیان ،فعاالن حزبی چ متارزان فرقههای کمونیستی هستنک .میاتثالااحسن نظری
(غازیانی) ،از نظامیان چ اعضای مؤثر حز تو  ،ر گمهشتگینهی بدفرجهم به بیان خاطرات زنکگی خو بهچیژ ر
زمینه نظامی چ سیاسی پر اخته اس ..چی که ر اچای هه  1320ر هنگ هوایی اصفهان به فعالی.های پنهانی برای
ایما سازمان نظامی حز تو میپر اخ .چ به گرچ افسران قیار خراسان پیوس ،.ر آذربایمان به سازمانکهی
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نیرچهای نظامی جنتش پیشهچری کمک کر  .اچ ر این کتا رچای.های خو را از چرچ به انشلک افسری به نگارش
رآچر اس..
 .3-3-2خاطرهنامه نظامی (افسران نظامی)

گا چجه غال

ر خاطر نامه ،رچیکا ها چ فعالی.های نظامی اس .چ نویسنک بسته به کمرغتتی یا کماطالعی ر

عرصه سیاس ،.کمتر به مو وعات سیاسی توجه میکنک .ر نظمی در دوره پهلوی (شهریور  - 13۲0آبهن )13۵۵
خهطرات سرلشکر بهزنشست پلیس یحیی افتخهرزاده ،این سرلشلر خاطرات خو را از مکت  35سال خکم .ر
پلیس ایران ر چر پهلوی رچای .کر اس ..رچای.های کتا  ،از  20سالگی نویسنک چ شتی که متفقین به ایران
حمله کر نک آغاز میشو  .مو وع رچای.های اچ ربار چگونگی چرچ به نظمیه چ آموزشهای متفاچت ،تحصی ر
انشلک افسری ،ملموری.های مختلف ر شهرهای ایران از قتی آبا ان ،اهواز ،خرمشهر ،گرگان چ نیز کشورهایی
نظیر آلمان ،آمریلا چ چین ،تلسیس ا ار متارز با موا مخکر چ نیز ا ار تشخیص هوی .چ پلیس بینالمل اس..
اطالعاتی ربار نظمیه چ شهربانی ،مستشاران آمریلایی ر ایران ،محسن متصر ،پلیس اینترپول ،ا ار تشخیص هوی.
پلیس بینالمل چ انشلک افسری ارتش از مهمترین مو وعات این خاطر نامه اس..
 .3-3-3خاطرهنامه فرهنگی-ادبی-اجتماعی (فرهیختگان هنر ،اندیشه و قلم)

گلبهنگ هحراب ته بهنگ هضراب ،ربرگیرنک خاطرات جوا بکی زا  ،از آچازخوانان چ نوا سازان معاصر ایران اس..
سیکجوا که چر ای بین سالهای  1304تا  1331به نماینکگی مر ر ر مملس شورای ملی مشغول بو  ،عالچ بر
خواننکگی ،ر امر آهنگسازی نیز شهرت جهانی اش .چ جز ر ایران ،با سفر به کشورهایی نظیر لتنان ،آلمان چ هنک،
به خلق تصنیفها چ آهنگهای زیا ی موفق شک .چی از برجستهترین موسیقی انان چر بیس.ساله ر اشا پهلوی
اس .چ ر خلق آثار موسیقایی این چر نقش مستقیم اشته اس ..بکی زا با افتتاح را یو به جم شورای موسیقی
را یو پیوس .چ ر کنار هنرمنکان معاصر ،آثار مشهوری ر حوز موسیقی ایرانی پکیک آچر  .چی از اچلین هنرمنکانی
اس .که قلم به س .گرفته چ گوشههایی از زنکگی پر ماجرای هنری اجتماعی خو را با بیانی شیرین چ للش نوش..
 .3-3-4خاطرهنامه حبس (زندانیان و مبارزان حکومت پهلوی)

فتا دور قمری (خهطرات زندان) حاچی خاطرات بهکا اربابی ،از متارزان علیه حلوم .پهلوی اس .که مکتها ر
زنکانهای محمکر ا شا گرفتار بو  .خاطر نویس که طی متارزات انشمویی ر چران محمکر ا شا چ بار به
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زنکان افتا  ،خاطرات خو را از آن ایار از جمله نحو ستگیری ،شرایط زنکان ،بازجویی چ شلنمه ،رچحیه
زنکانیان ،چرچ به زنکان ،رچحیات فر ی ،مالقات با پزشک زنکان ،یکار با خانوا  ،اتاقهای بازجویی ،کار چ چرزش
ر زنکان ،ستگیری ممک چ باز اش .چهار ماهه ر کمیته ،ماجراهای زنکان اچین چ قصر ،اچ اع جلسات بازرسی،
ش های انفرا ی ،کار ر زنکان ،حمار زنکان به رشته تحریر رآچر اس..
 .3-3-5خاطرهنامه مشاغل (پیشهوران)

گذشته از افرا ی شناخته که از مشاغ چ پس.های سیاسی چ اجتماعی مشهور برخور ارنک ،برخی از میان عامه جامعه،
ر خاطرات زنکگی خو به خلق گونهای از خاطر نامههای اجتماعی-فرهنگی اقکار کر چ ر آن ،به بیان رچای.های
زنکگی خویش با تمرکز بر زمینه شغلی چ حرفهای اقکار کر انک .برای مبال ،آنسوی دیوار ،خاطرات معلمی به نار
نعم.الله فیرچزکوهی اس .که ماجراهای زنکگی خو را از خکم .ر چر پهلوی چر ،پس از کو تای  28مر ا
 1332به نگارش رآچر اس ..شرح زنکگی اچ از اشتغال به تکریس ر شهریار از تواب تهران چ سپس ر مشهک،
سپس پنج سال خکم .ر سرخس چ چ سفر خارجی به آلمان چ شورچی ،تا سال  1352من گزارش فعالی .ر
رچستاها چ شهرهای متعک  ،ر این اثر آمک اس ..اچ پس از  30سال خکم ،.به سراغ نوشتهها چ یا اش.های مربوب
به چران گذشته رفته چ با استفا از آنها این خاطر نامه را به نگارش ر آچر اس..
 .3-3-6خاطرهنامه سفر (سفرنامه)

سفرنامه ،نوعی خاطر نامه اس .که ر آن ،نویسنک به رچای .خاطرات خو از سفر ،پس از طی ایار سفر چ از طریق
خاطر نویسی اهتمار میچرز  .ر سن .فارسی ،غلته ثت .گزارشهای سفر ،با نوع نگارش به شیو یومیهنویسی اس..
ً
ً
چراکه اساسا مسافران ،پیش از آغاز چ پایان سفر ،بر ثت .لحظات چ رچیکا ها سفر ارا چ اهتمار ارنک؛ چ ثانیا ،به لحاظ
اهمی .ثت .قیق رچیکا های سفر ،مسافران ترجی می ا انک برای از س .نکا ن جزئیات ماجراهای سفر،
نگهکاری آنها را به حافظه موکول نلننک چ ثت .رچزانه رچیکا ها را پیشه کننک )17 (.با چجو این ،گا میتوان از آثاری ر
تاریخ زنکگینوش.های فارسی نشان یاف .که نویسنک ر آنها ،پس از بازگش .از سفر چ گذش .مکتی کوتا یا
طوالنی از رخکا ها ،به ثت .چ نگارش خاطرات سفر سپریشک هم .میچرز  .مملن اس .نویسنک ر این نگارش،
از یا اش.های ناقص ،کوتا چ پراکنک خویش ر طول سفر نیز بهر بتر  .برای مبال میتوان به سفرنهه هسیر طهلبی:
سفرنهه هیرزا ابوطهلب خهن (1۲18-1۲1۲ق) اشار کر که به کوشش حسین خکیوجم تصحی چ منتشر شک اس..
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 .3-3-7خاطرهنامه سفارت (سفارتنامه)

یلی از شعتههای سفرنامه چ رچاق  ،نوعی متکاچل ذی خاطر نامه سفر ،خاطر نامه سفارت اس ..این نوع نوشتاری
که آن را میتوان «سفارتنامه» نیز خوانک ،از سوی کسانی نوشته شک که بنا به ملموریتی حلومتی ،برای مکتی ر سفر
به سر بر انک .یهدبودنهی سفهرت استهنبول از سیکاحمک خانملکساسانی ،نویسنک چ شاعر چ از یپلماتهای عصر
قاجار ،پهلوی اچل چ پهلوی چر ،یلی از آنهاس ..نویسنک  ،ر بهمن  1297با عنوان عضو چزارت امور خارجه به
کنسولگری ایران ر شهر استانتول ترکیه ملمور شک چ ر این چزارتخانه بعک از مکتی به سم.هایی مختلف نظیر منشی
سفارت ،نای سفارت سوئیس چ نای سفارت فرانسه ارتقا یاف ..خانملک ر سال  1344چ ر رچزگاری که 85
سالگی را از سر میگذرانک ،خاطرات خو را از چران ملموری .ر سفارت ایران ر استانتول به قلم رآچر .
 .4-3انواع خاطرهنامه از حیث شیوه شکلگیری (باواسطه یا بیواسطه)
 .1-4-3خاطرهنامه خودنوشت

نوع اصی خاطر نامهها ،ر خاطر نویسی مستقیم راچی شل میگیر ؛ بهطوریکه راچی بهتنهایی یا حکاکبر با کمک
گرفتن از افرا ی مطل چ آشنا به فن نگارش ،به نوشتن خاطر های خو اقکار میکنک .برای مبال اچلین خاطر نامه فارسی
ر چر جکیک ،یعنی روزنهه هیرزاهحمد کالنتر فهرس :شههس وقهیع قسمتنهی جاوبیایران ،به قلم خو راچی به
نگارش رآمک اس ..این کتا  ،حاچی خاطرات خو نوش .میرزا محمک شریفی حسنی ،نویسنک عهک زنکیه چ
کالنتر فارس اس ..میرزا محمک بعک از مرگ پکر ،تح .سرپرستی میرزا محمکحسین ،ایی بزرگ خو قرار گرف.
که ر آن زمان به فرمان نا ر ،تولی .بقعه شاهچراغ را به عهک اش ..راچی ر سال1170ق از سوی کریمخان به
سم .کالنتری استان فارس منصو شک چ از آن پس به میرزا محمک کالنتر مشهور شک .اچ ر رکا علیمر ان خان
به قصک تسخیر مازنکران چ شلس .آقا محمکخان از شیراز به تهران آمک چ پس از شلس .به اصفهان رف ..میرزا
محمک ر اچاخر عمر ،ر سفری که به تهران اش .به نگارش خاطرات خو از سال 1142ق تا 1200ق اقکار کر .
 .2-4-3خاطرهنامه برشنیده

ر این نوع نوشتهها ،فر ی یگر -چ گا افرا ی ،-به شنیکن چ سپس نگارش خاطرات راچی اقکار میکنک .شلن این فر
ر مقار چاسطه ،بنا به انواع چ رچشهای مور اتخاذ ر گف.چشنو (مصاحته) ،از حیث نگارش ،چیرایش چ بازنویسی
رچای.های شفاهی زنکگی راچی قاب تعریف اس .که گا نیز با تحقیق چ تلملهنویسی همرا میشو .
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ر چقای نگاری چ گا

یگرنگاری ،ر تتیین رخکا های سیاسی ،اجتماعی چ فرهنگی جامعه ،ظاهر میشونک .ازاینجه ،.جایگا آنها
خنویسرایاافراینکی متکاچل اس .که امرچز از آن به «تاریخ شفاهی» تعتیر میشو .
بهمنزله محصولی از گونهمیاتا ی ا
ً
برخی نیز اساسا این س .آثار را بکین اصطالح میخواننک )18 (.گذشته از رچایی چ نارچایی این اصطالح ر این کاربر ،
بیشکابخش زیا ی از خاطر نامههای ایرانی -چه ر مو وعات تاریخ چران پهلوی چ چه تاریخ انقال اسالمی چ
فاع مقکس -طی هههای اخیر با این رچش به چجو آمک انک .جز خاطر نامههای موجو پراکنک  ،میتوان به سلسله
آثاری اشار کر که طی آنها ،خاطر نامههای برشنیک زیا ی ر قال چنکین طرح با هکف تتیین تاریخ معاصر ایران
شل گرفتهانک.

( )19

شایک بتوان اچلین خاطر نامه برشنیک ر فارسی را به رچش مصاحته ،خهطرات سیهسی فرخ انس .که به اهتمار چ
تحریر پرچ یز لوشانی ر سال  1347منتشر شک اس ..این کتا  ،حاچی خاطرات سیکمهکی ّفرخ ،از چل.مر ان
ایرانی اچاخر چر قاجار چ چر پهلوی اس .که نز یک به نیمقرن مشاغ چ مقامات مختلف حلومتی چ سیاسی ،از
قتی هف .مرتته استانکاری چ پنج نوب .چزارت چ سه چر سناتوری چ چ چر نماینکگی مملس چ چ مرتته سفارت
کتیری را بر عهک اشته اس ..این اثر چنانله ر مقکمه آمک  ،حاص چهار سال گف.چشنو لوشانی با راچی اس..
راچی ،خاطرات سیاسی خو را از سال 1331ق از چر ملموری .به ترب.حیکریه آغاز کر چ با سلسله چقایعی تا
ماجراهای چر حلوم .قوارالسلطنه چ مملس چهار هم شورای ملی ا امه می هک.
انواع خاطر نامه برشنیک مصاحتهمحور از حیث ساختار ظاهری از این قرارنک:
 .1-1-2-4-3خاطرهنامه برشنیده مصاحبهمحور (با ساختار پرسش و پاسخ)

خاطر نامههایی را که ر پی مصاحته شل میگیرنک ،میتوان بر اساس ساختار ظاهری متلثر از یکگا چ رچش
تکچینکننک  ،به چ گرچ تقسیم کر  .ر ریخ .ظاهری برخی ،پرسشها باقی میمانک چ ر تکچین چ چیرایش ،شیو ای
پیش گرفته میشو که بین گفتههای راچی ،بر اساس پرسشهای متناچ چ متنوع فاصلههایی ایما میگر ؛
بهنحویکه خواننک بتوانک نهتنها به جزئیات پرسشها مطل شو  ،بلله پاسخ قیق هر پرسش را ر برابر پرسش متناظر
ریابک .برای مبال ،ر آثار متعک ی که ر طرح «تاریخ شفاهی ایران» به سرپرستی حتی الجور ی فراهم آمک انک،
صورت نهایی پرسشها برجای مانک انک.

( )20
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 .2-1-2-4-3خاطرهنامه برشنیده مصاحبهمحور (بیساختار پرسش و پاسخ)

ً
ر برخی خاطر نامهها ،پرسشهای مصاحتهکننک /مصاحتهکننکگان حذف میشو چ اساسا خواننک با متنی یلکس.

از حیث زاچیه یک اچلشخص چ ستک گفتار مواجه اس ..بسیاری از خاطر نامههای موجو از این س.انک.
 .5-3انواع خاطرهنامه از حیث سطح روایت

خاطر نامهها را میتوان با اعتنا به غلته هر یک از سویههای نق  ،تلم  ،تحلی چ پژچهش ،به چنک سته تقسیم کر .
این نوشتارها ر نظری کلی ،با عنای .به سط انش چ آگاهیها ،مهارتها چ انگیز های راچی ر بیان خاطرات -اعم
از آنله خاطراتش را خویش به رشته تحریر رآچر باشک یا آنها را بر کسی خوانک یا ر گف.چگویی شفاهی بیان کر
باشک -ر سه سط قاب شناخ .اس ..التته آنچنان که پیشتر تذکر ا شک ،ر این طتقهبنکی نیز نمیتوان از صراح.
چ قطعی .سخن گف..
 .1-5-3خاطرهنامه نقلی

ر این خاطر نامهها ،خواننک تنها با رچای .سا رخکا ها چ نق پی رپی آنها مواجه اس ..برای مبال میتوان به ته
سیهنی در دام شهه از پرچین غفاری اشار کر که راچی ر آن ،بهمبابه فر ی عامی به نق رچایات بخشی از زنکگی
خویش ر ارتتاب با ربار پهلوی چ شخص اچل آن پر اخته اس ..ر این اثر ،خاطرات زنی جوان رچای .میشو که
ر بین سالهای  1326تا  1328معشوقه محمکر اشا پهلوی بو چ پس از سرخور گی ر آرزچی از چاج با شا چ
طر از سوی چی ،به بازیگری چ خواننکگی بهچیژ ر عرصه سینما مشغول میشو  .پرچین ر چران پیری ،لتریز از
احساس شلس .چ ر اچج غرب .چ تنهایی ،بهمنظور افشای فسا پا شاهی که مکتی معاشر چ نز یک اچ بو  ،به نوشتن
این خاطرات اقکار کر چ سرگذش .خو را از چران نوجوانی تا سال  ،1352التته نه با رکی عمیق چ استنتابهایی
جکیک چ تحلی رچیکا های گذشته رچای .کر اس..
 .2-5-3خاطرهنامه تأملی

ر کنار خاطر نویسهایی که تنها به نق رخکا ها نظر ارنک چ به این اکتفا میکننک که بر اساس چقای چ حقایق تاریخی
«چه اتفاقی افتا ؟» ،ر برخی خاطر نامهها اغل این نیز اهمی .ار که استان زنکگی «چه معنایی ار چ چرا این
اتفاق افتا ؟» .نویسنک با تلم ر گذشته خویش ،میکوشک تا معنی رچای.ها را رک کنک؛ نه اینله آنها را تنها نق
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کنک؛ بهعتارت یگر ،اچ من بازگویی تمربه زنکگی خویش ،تالش میکنک تا معنایی چرای آن بساز چ به این ترتی
ر تولیک معنایی بیشتر از زنکگی ک بشر سهم شو  .این خاطر نامهها نشان می هنک که چاقعی.ها چه معنا ارنک؛ فقط
به عق نگا کر ن چ یا آچری گذشته نیس ..میتوان با توجه به نقش خاطر نامه چاقعی ر جستمو برای کشف حقیق.
چقای گذشته چ رک رچابط آنها ر پرتو نور امرچز ،بر این حقیق .تلکیک اش .که نویسنک موفق فقط به رچای .اتفاقات
اهتمار نکار بلله ر پی ارائه فهمهای جکیک یا رسهای زنکگی اس ..اچ ر اثر خو نشان می هک که چطور از
ً
تمربیات تلثیر پذیرفته چ چطور عمیقا آن چقای را اچ را تغییر ا انک تا بتوانک جهان را طوری یگر بتینک .سیلورمن ،از
پژچهشگران معاصر زنکگینویسی ،بر آن اس .که ر خاطر نامه چاقعی ،گذشته نوشته میشو تا حال رک شو  .از
ً
نظر اچ خاطر نامه ،بررسی خو اس .نه صرفا رچای .خو  .راچی تالش میکنک تا عل .حوا ث را کشف چ بیان کنک.
از این جه ،.خاطر نویسی حقیقی ،بیان سا رچیکا ها نیس ..بلله نویسنک تالش میکنک با تفسیر تمربه خو ،
زنکگی فرهنگی چ سیاسی زمان خو  ،معنای زنکگی خو را رک کنک ( .)Silverman: 2009بکین منظور ،نویسنک
من رچای .حوا ث پیشین ،به تحلی باچرهای گذشته چ حال ،چ حتی بیان ایک های آتی خو میگرایک .بهطوریکها
اغل  ،نوشتن از رچیکا های از سر گذشته ،بستری میشو برای رک ،تلم چ بیان یافتههایی مهمکه ر ذهن نویسنک
شل گرفته اس ..ر یک کالر ،رحالیکه برخی ،تنها رچای.ها را نق میکننک ،خاطر نامهنویس موفق ،ر نق
رچای.ها ملث ،چ آنها را تحلی چ تفسیر میکنک .ایران و جههنی پرتالطم؛ خهطراتی از دوران خدهت در وزارت
اهور خهرج  ،13۵9-13۲6نمونهای از این آثار اس ..این کتا حاچی خاطرات چران خکم .فریکچن زنکفر،
یپلماتبرجسته چران حلوم .پهلوی چر چ از سفیران شپرسابقه چزارت امور خارجه اس ..اچ ر سال 1326
فعالی .ر زمینه سیاسی چزارت امور خارجه را آغاز کر چ پس از  16سال چ طی مشاغ چ مکارج متعک  ،به مقار
سفارت ر کوی ،.پاکستان چ عراق نیز نائ آمک .راچی من بیان تلاپوهای سیاس .خارجی کشور ر این مکت،
ر چاق یکگا امرچزی خویش را رخصوص مسائ چ مو وعات چ افرا مربوب نیز بیان میکنک؛ بهعتارت یگر،
اچ به چرایی رچیکا ها پس از چگونگی آنها توجه ار چ ازاینرچ خاطر نویسی چی را میتوان ر زمر تاریخنویسی
تحلیلی ر حوز سیاس .چ یپلماسی به شمار آچر .
 .3-5-3خاطرهنامه پژوهشی

گا نویسنک صاح نظر ،پا را از تلمالت چ تحلی های شخصی ر بیان رچایات زنکگی فراتر گذاشته چ با تقوی .چجه
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استنا ی چ ارائه اطالعات تلمیلی چ حاشیهای با استفا از ستاچر های نگارشی چ پژچهشی پیشین ،اثری از خو به
جای میگذار که جایگا آن را نمیتوان تنها چ بهطور خاص ر رچایات شخصی اصی یاف.؛ بلله این س .نوشتارها
که اغل از سوی مورخان چ تاریخشناسان پکیکآمک  ،به سوی آثار پژچهشمحور با طیفی از اعتتار ،ر گستر تحقیقات
علمی قرار میگیرنک .برای مبال میتومنامزاواقع اعدام جههنسوز و ریش نهی سیهسی و اجتمهعی آن نار بر  .این کتا ،
حاچی خاطرات نمفقلی پسیان ،از رچزنامهنگاران چ محققان چران پهلوی ربار محسن جهانسوز اس ..اچ ر این اثر
ر کنار ارائه گزارشی از این حا ثه به منزله یلی رچیکا های ر ناک هههای اخیر تاریخ ایران ،تحلیلی از برخی
جنتههای فرهنگی چ اجتماعی آن زمان ارائه می هک.
ر کنار مورخان چ پژچهشگرانی که خاطرات خو را با این رچیلر به ثت .رسانک من اد ،گا چجه پژچهشی
ً
خاطر نامه ،توسط فر ی یگر به انمار میرسک یا تقوی .میشو  .ر این آثار ،که عمکتا ر خاطر نامههای برشنیک
مالحظه میشو  ،فر ی که گف.چگو با راچی ،نگارش ،تکچین ،یا برخی فراینکهای منتهی به شل گیری اثر را به عهک
ار  ،بر حس تمار  ،اطالعات گستر چ علمی ر حوز مو وعی خاص چ توان بهر منکی از مکارک چ مناب
پژچهشی متعک  ،با افزچ ن مستنکات چ تو یحاتی تلمیلی ر حواشی چ تعلیق رچایات ،خاطر نامه را از شمار
ً
خاطر نامههای صرفا نقلی چ تلملی فراتر میکشک .برای مبال میتوان به خهطرات عزت شهنی اشار کر که چجه
پژچهشی آن را محسن کاظمی ،از تاریخشناسان عصر پهلوی ،به انمار رسانک اس ..اچ با تلمی برخی رچایات ناقص
چ ارائه برخی اطالعات تلمیلی ر حاشیه متن اصی رچای ،.تا حکچ زیا ی به این اثر اعتتار علمی بخشیک اس..
 .6-3انواع خاطرهنامه از حیث برخورداری از استنادات
 .1-6-3خاطرهنامه متکی بر حافظه

خاطر نامه ،ر معنای اصی آن ،بازگش .فر به گذشته خویش ،تنها از ریچه ذهن چ باچر فر ی اس ..از این جه،.
اغل خاطر نامهها با آزا ی قاب توجه ،به تنهایی بر حافظه تلیه ارنک؛ بهطوریکه آ می ر نگارش خاطر نامه کافی
اس .که هر چه را به یا میآچر ر ترتیتی تاریخی بنویسک .اغل خاطر نات اههای فارسی از این قتی انک .حهصس چهس
سهل خدهت 13۵۵ - 1316یلی از آنهاس ..این کتا  ،حاچی خاطرات خو نوش .فریکچن سنمر ،از نظامیان
نیرچی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران ر چر پهلوی چ بیشتر حاچی سرگذش .چه سال زنکگی نظامی اچ به منزله
یلی از افسران عالی رتته اس .که تنها با اتلا به حافظه نویسنک نوشته شک اس ..شایک همین چیژگی موج میشودا
کهامینانوشبا هاا بواننک جز کوشش ر نوشتن چاقعی.های گذشته ،ر انواع معکچ ی متتنی بر رچایات شخصی چ
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خانوا گی ،شام رچننگری چ تلمالت گذشته باشنک؛ اعم از آنله نوشتههای حاص  ،برای یگران قاب باچر باشک یا
نتاشک.
 .2-6-3خاطرهنامه مستند به مدارک

معکچ ی از خاطر نویسان ،با استنا به مکارک منکرج ر بخشی از اثر خو  ،به تحقیقهای تاریخی نز یک میشونک چ
از این جه ،.خاطر نامههای مذکور به منزله متنی تاریخی همرا با مکارک چ مستنکات ،راستیآزمایی را برمیتا خد .به
تعتیر یگر ،رحالیکه چاقعی.های قاب تلییک ر خاطر نامههای متلی بر حافظه چنکان اهمی .نکارنک ،ر این آثار
نویسنک به نحوی ر پی آن اس .که به خواننک گوشز کنک که جز راستی چ چاقعیات رخ ا را رچای .نمیکنک .از این
جه ،.اعتتار تاریخی این خاطر نامهها اغل با مکارک چ مستنکات پیوس .تقوی .میشونک .مفهور کلی خاطر نامههای
پیشین این اس .که چگونه یک نفر زنکگی خو ش را به یا میآچر  ،رحالیکه نویسنک این س .خاطر نامهها خو
ً
را به تحقیق چ ذکر تاریخ قیق چاقعی.ها نیازمنک میبینک چ اساسا حقایقی را بیان میکنک که الزر میبینک صکق آنها
بررسی چ محقق گر  .ر ترتی عمک خاطر های پژچهشی که پیشتر از آنها یا شک ،از مکارک چ مستنکات نیز استفا
میشو  .برای مبال ،میتوان همچنان از خهطرات عزتشهنی به منزله نمونهای ر این خصوص نیز یا کر .
نتیجهگیری

 .1هرچنک سابقه شل گیری خاطر نامهها ،تنوع چ تعک آنها ر ایران قاب توجه اس ،.این نوع نوشتاری چ گونههای
فرعی آن ر پهنه ا

فارسی ناشناخته مانک اس ..این مقاله ر راستای شناخ .چیژگیها چ انواع خاطر نامه بهمنزله

یلی از گونههای رایج زنکگینوش.های شخصی فارسی شل گرفته اس ..خاطر نامه ،ر کنار «تکخاطر »،
«ممموعه تکخاطرات»« ،اتوبیوگرافی» چ «چقای نامه شخصی» ،انواع شپرکاربر زنکگینوش.های شخصی
ر) را تشلی می هک.
خاطر س ش ا (حاص از شیو خاطر نویس ا
 .2خاطر نامه به شرح ملتو فر ربار تنها بخشی برجسته از زنکگی چ تمربیاتش ر بافتی سلسلهچار چ پی رپی اختصاص
ار  .خاطر نامهها اغل از سوی افرا مشهور ،سیاستمکاران ،نظامیان چ صاحتان حرفههای اثرگذار به نگارش رمیآینک.
من آنله ساختار چ محتوای اغل آنها موج شک تا این نوع به استانهای بلنک شتاه .اشته باشک.

 .3خاطر نامه ،شتاه .زیا ی به اتوبیوگرافی ار  .بهطوریکه گا حتی ر غر نیز چجو تمایز آنها به رستی شناخته
چ رعای .نمیشو  .رحالیکه منتقکان چ نویسنکگان متتحر به چجو تفاچت آنها تلکیک ارنک :ر اتوبیوگرافی،
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نویسنک  ،هکف اس.؛ حال آنله ر خاطر نامه ،هکف ،نه شخص نویسنک  ،بلله رچیکا /رچیکا های پیرامونی
اچ اس ..شناختهشکگی چ برجستگی نقش اجتماعی خاطر نامهنویس ر مقایسه با اتوبیوگرافینویس که میتوانک
خام ذکر باشک ،از یگر چجو تفاچت آنهاس ..سویه بیرچنی خاطر نامه ر برابر سویه رچنی اتوبیوگرافی ،چ
اشتمال آن بر بخش چ چجهی از زنکگی ر برابر توجه اتوبیوگرافی به طول عمر چ ابعا مختلف زنکگی ر آن ،از
مهمترین چجو تفاچت آنها محسو میشونک.
رتوان از حیث موقعی .راچی (مشاهک تحو /افع اتحو )،اتوضوعا(سیاسر/انظاتر/ا
 .4خاطر نات اههایافا سرا مات ا
رچاسطه یا خو نوش /.باچاسطه یا برشنیک ) ،سط رچای.
ف هخگر/احبس/اتماغ ا چ ،)...نحوۀ شل گی یا( ا
(نقلی /تلملی /پژچهشی) چ برخور اری از استنا ات (متلی بر حافظه /مستنک به مکارک) طتقه خدیاک دا.
یادداشتها
 .1برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .شمشیرگرها.1397 :
 .2ر «دایرةالمعهرف زندگینوشت» بهطورکلی همه زنکگینوش.ها به قال های اتوبیوگرافیک چ بیوگرافیک تقسیم شک اس..
 .3پیشتر از برخی مقوالت مذکور یا شک که جه .پرهیز از تلرار مطل

ر اینما از بیان آنها صرفنظر شک اس ..ر.ک .شمشیرگرها:

.48-49 ،1397
 .4نتایج طرح مذکور (طی نامه  )3۶۵37 93پس از تصوی چ اجرا ر سازمان اسنا چ کتابخانه ملی اکنون ر مرحله تلمی چ آما سازی
برای انتشار اس..
 .5این نوع نوشتاری ،مو وع نوشتار مستق یگری اس ..رک« .تک خاطر چ ممموعه تک خاطرات فارسی؛ گونهای از زنکگی نوش .های
شخصی خاطر سرش ٬».چفصلنامه علمی پژچهشی ا بیات پارسی معاصر ٬پژچهشگا علور انسانی چ مطالعات فرهنگی ٬سال 10
شمار  2پاییز چ زمستان  ٬ 1399صص .188-157
 .6ر.ک .شمشیرگرها.46-45 ،1397 :
 .7برای اطالعات بیشتر ربار این نوع زنکگینوش .ر غر  ،رک .به مکخ « »memoirر ( Encyclopedia of life writing: 2001,

)pp. 595-596؛ همچنین ر.ک .همین مکخ ر « ایر المعارف بریتانیلا» به آ رس https://www.britannica.com :؛ چ نیز
ر.ک .همین مکخ ر .Oxford advanced learner's dictionary, 2004
 .8جم «خاطر» ،خواطر چ مصکر آن خطور اس ..ر فرهنگهای عمومی مترا فات زیا ی برای این چاژ ر مفهور مظرچف خاطر آمک که
خارج از قصک چ ممال این نوشتار اس ..برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .محمک معین .فرناگ هعین .تهران :امیرکتیر ،1391 ،مکخ
«خاطر» ،ص.1389
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 .9برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .هخک.19674 ،13 ، 1373 :
 .10این طتقه خدیاد امکخ «زنکگینامه خو نوش ».ر فرناگنامه ادب فارسی آمک اس ..ر.ک .انوشه.765-763 :1376 ،
 .11ربار «اتوبیوگرافی» ر.ک .مکخ « »autobiography: general surveyر (.)Encyclopedia of life writing: 2001, p. 75
همچنین از میان مناب فارسی یا ترجمه شک  ،ر.ک( .کا ن99 ،1380 :؛ مکرسی18-17 :؛ رستگار فسایی283 ،1380 :؛ مقکا ی:
)206 ،1393
 .12برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .شمشیرگرها.134-133 ،1397 :
 .13برای اطالعات بیشتر ربار گزارش ،انواع آن ،ر.ک .ادبیهت داستهنی میرصا قی به نق از فرناگ اصطالحهت ادبی هارشا،
صص336-335؛ رستگار فسایی280-278 :1380 ،؛ قا یزا  ،علیاکتر ،گزارشنگهری ،تهران :فتر مطالعات چ توسعه رسانهها،
شتحو ،ا اا.ک.اکر یا،1383 :ا.84
43 :1387؛ مکرسی :1390 ،همچنین برای اطالع ربار خاطر هایاگزم ا
 .14ناگفته پیکاس .نوشتارهایی که نقش راچی یا گزارشگر ر آنها بیمقکار اس .چ ر میان شرح مشاهکات چ رخکا های بیرچنی ،بازتابی از
ً
حضور چ گفتار چ رفتار اچ یاف .نشو  ،اساسا از مقوله زنکگینوش.ها خارجانک.
 .15برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .اشرف ،احمک« ،سابقه خاطر نگاری ر ایران» ،بخهرا ،بهمن چ اسفنک ،شمار .363-339 .74
 .16برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .عتاسی ،سمیه ،خهطرهنویسی و جهیگهه آن در تهریخنگهری عصر قهجهر ،تهران :سخنوران.1396 ،
 .17با اینله ربار سفرنامهها ،کمابیش ر آثاری متعک سخن گفته شک  ،تاکنون از این یکگا به ساختار چ نحو شل گیری آنها توجه نشک
اس( ..برای مبال ،ر.ک .انوشه821-817 ،1376 :؛ ر وانیان )146-117 ،1388 :شناخ .چ طتقهبنکی نوشتارهای متتنی بر
ً
رچیکا های سفر نیز عمکتا با لحاظ معیارهایی یگر انمار شک اس ..برای مبال ،علیر ا کمری سفرنامهها را از جه .زاچیه یک چ
محتوای منکرج ،بر چهار نوع کلی برزخی (مبالی ،اشراقی) ،علمی چ تخیلی ،تخیلی سیاسی چ اجتماعی ،چ عا ی چ معمولی می انک
(کمری.)85 ،1383 :
 .18ربار مقوله «تاریخ شفاهی» چ ابهامات چ عناصر آن به تفصی ر نوشتارهای مختلف سخن گفته شک اس ..برای مبال ،رک .هجموع
هقهالت نخستین نمهیش تهریخ شفهنی ایران (شهنزدنم اسفاد  .)138۵به کوشش ا ار ک اطالعرسانی چ ارتتاطات معاچن .اسنا ملی،
تهران :سازمان اسنا چ کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .1387 ،هصهحب در تهریخ شفهنی :هجموع هقهالت چههرهین نشست
تخصصی و کهرگهه آهوزشی تهریخ شفهنی ( 6و ۷اسفادههه  ،)1386انتشارات سور مهر :تهران :شرک .انتشارات سور مهر .1394 ،هسهئس
حقوقی هصهحب نهی تهریخ شفهنی ،پیمانه صالحی ،تهران :سازمان اسنا چ کتابخانه ملی .1399 ،پرسمهن یهد :گفتهرنهیی دربهب خهطره
نگهری و خهطره نویسی جاگ و جبه /دفهع هقدس .چیراستار چ صفحه آرا نسرین خا می خالکی .تهران :صریر.1394 ،
 .19برای مبال میتوان از سلسله آثاری یا کر که ر تاریخ حلوم .پهلوی از چجو متعک ر «طرح تاریخ شفاهی ایران» از سوی مرکز
مطالعات خاچرمیانه انشگا هارار به هم .حتی الجور ی ،چ نیز چنکین اثر ر تتیین «تاریخ جنتش چد ایران» به هم .حمیک
شوک .پکیک آمک اس..
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 .20گفتنی اس .که خواننک به ق .چ قطعی .نمیتوانک از نحو چ میزان خال .مصاحته کننک  ،برنویس ،تکچین کننک چ چیراستار آگاهی
یابک .این چاقعی ،.حتی رخصوص آثاری که فراهمآچرنک  ،به رچشنی رچش کار خو را ر مقکمه نوشتار تو ی می هک نیز تا حکچ
زیا ی صا ق اس.؛ حال آنله قری به اتفاق آثار فعلی ،از تو یحاتی این چنین بیبهر انک .از این جه ،.اطالعاتی رخصوص این
ً
که آیا همه پرسشها ر مقاب هر یک از پاسخها ،حفظ شک یا برخی از آنها ر تکچین با تغییراتی مواجه شک انک ،تقریتا س .نیافتنیانک.
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