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درآمد: 

مقدس«،  دفاع  جبهه/  و  جنگ  خاطره نویسی؛  و  خاطره نگاری  درباب  گفتارهایی  یاد؛  »ُپرسامِن 

عنوان کتابی منترش نشده است از استاد علیرضا کمری که در راستای دیگر آثار ایشان در زمینه 

خاطره پژوهی به ویژه کتاب های »با یاد خاطره«، »یادمانا: پنج مقاله درباره خاطره نویسی و خاطره 

در  نگاشته ها  خاطره  و  خاطره نویسی  بر  »درآمدی  و  مقدس«  دفاع  جبهه/  و  نگاشته های جنگ 

گسرته ادب مقاومت و فرهنگ ج ب ه ه« تالیف شده است.

»ُپرسامِن یاد؛..« شامل مجموعه مباحثی است که به شیوه پرسش و پاسخ حضوری راجع به 

برخی مسائِل حوزه خاطره پژوهی، به ویژه خاطره نگاری و خاطره نویسی جنگ و دفاع مقدس و 

در 15 جلسه )حد فاصل 5 خرداد تا 4 بهمن سال 1393( پدید آمده است. 

آن گونه که در پیشگفتار این اثر آمده آقایان گلعلی بابایی، محسن شاهرضایی، محمدقاسم 

جلسات  برپایی  باعث  رامهرمزی  معصومه  خانم  و  امیرخانی  مسعود  میربابا،  سیدرضا  فروغی، 

یادشده بودند، و رسکار خانم ها فاطمه دهقان نیری، فریبا طال پور، نازنین کامی و جناب آقایان 

فرانک  خانم  داشته اند.  میهامن حضور  عنوان  به  بعضی جلسات  در  موسوی  کیار  و  دولتی  رضا 

جمشیدی نیز عالوه بر برجسته سازی شامری از فحوای گفتارها و تهیه فهرست تفصیلی محتوای 

اثر، مؤخره ای بر کتاب نگاشته اند. 

آنچه در ادامه می آید معرفی پیش از انتشار این کتاب فاخر است که رسکار خانم جمشیدی 

ضمن اشاره به اثر، به شیوه توصیفی فهرست کتاب را آورده است.

رسدبیر
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منطق گفت وگویی در ُپرسامِن یاد

فرانک جمشيدی1

ماهیت گفت وگویی یا پرسش و پاسخی پرسمان یاد، به طور طبیعی موضوعات متعددی 
را َحَسب ارتجالی بودن مطالب به بحث می گذارد؛ موضوعاتی که در پاره ای موقعیت ها مجال 
نمی یابند به طور تام و تمام طرح شوند و مقصود و مطلوب گوینده سخن را نشان دهند. بنابراین، 
بتواند در خدمت دو کارکرد عمده ذیل  بود که فهرست تفصیلی، دست کم،  این  پیش بینی ام 

قرار گیرد: 
در  به  اهتمام  خود  پاسخ های  حین  مصاحبه شونده  که  اطالعاتی  به  نظم بخشی  یک، 
درهم  را  اطالعات  آن  سامان  ناخواسته  گفت وگویی،  موقعیت  اما  داشته  ها  آن  اختیارگذاری 
ریخته، آشفته شان کرده و از مدار استمرار و استقرار بیرونشان آورده است و دوم، نشان دادن 
ارتباط اندام واری که میان این اطالعات وجود دارد چندانكه بازنمایی این ارتباط، معّرِف جهان 

ذهنی پاسخ گو می تواند تلقی شود.
توجه و تمرکز من به ایفای این دو کارکرد و، مهم تر از آن، هدف و غایتی که در تهیه 
این فهرست دنبال می کرده ام، مانع از آن بوده که خود را به معرفی تمام مباحث و موضوعات 
طرح شده از سوی مصاحبه شونده، وفادار و پای بند بدانم. آن هدف و غایت عبارت بود از معرفی 
خاطره نگاری  و  خاطره نویسی  و  خاطره  درباب  مصاحبه شونده  یا  پاسخ گو  نظری  دیدگاه های 
جنگ/ دفاع مقدس. در سایه این هدف، استنباط من این بوده و هست که هشت محور مهم 

زیر در پاسخ های مصاحبه شونده ضرورت برجسته سازی دارند: 
1. نقل و نگاشت خاطرات جنگ/ دفاع مقدس در ایران از الگوهای دینی سنت و حدیث 
بسیار متأثر است. به همین سبب، 2. دین گرایی در خاطرات جنگ/ دفاع مقدس به مراتب رّد و 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 1
112

نشان پررنگ تری از ملی گرایی و وطن دوستی دارد. 3. از آن جا که مفهوم دفاع مقدس، برگرفته 
از حوزه دینی است، خاطرات جنگ/ دفاع مقدس عمدتًا در خدمت صورت بندی این مفهوم قرار 
دارند و 4. تقویت کننده و قوام بخش بنیان های گفتمان نظام جمهوری اسالمی یا گفتمان های 
غالب در این نظام هستند. در نتیجه، 5. توجه و اقبال شدید به خاطرات جنگ/ دفاع مقدس 
در ایران، صرف نظر از ریشه های عمیق خاطره گویی )نویسی/ شنوی/ خوانی/ پسندی/ ستایی/ 
پی گیری   .6 و  جنگ  خاطرات  فرهنگی  مدیریت  از  ناشی  ایران،  در  نگاری(  نگری/  گرایی/ 
یا  تقریب  این رو،  از   .7 است.  جنگ  خاطرات  طریق  از  مقدس  دفاع  فرهنگی  سیاست های 
نزدیكی دو حوزه خاطره و داستان به یكدیگر و پیدایی و رشد پدیده ای به نام خاطره داستان های 
جنگ بیش از آن که حاصل گرایش جامعه ایرانی به داستان )در قالب داستان گویی/ نویسی/ 
شنوی/ خوانی/ ستایی/ نگری/ نگاری( باشد، باید به مثابه یک رخداد گفتمانی مهم در ایران 
پس از جنگ تلقی شود؛ 8. رخدادی که اهمیت آن از حیث صورت بندی تدریجی مهم ترین 
مشكلی است که جامعه پس از جنگ در قالب مسائل حادث1 یا نوپدید به شدت با آن روبه روست 

و آن، استناد و اصالت روایت های جنگ/ دفاع مقدس است.
با برجسته سازی این محورهای هشت گانه در فهرست تفصیلی و قراردادن شان در معرض 
نقد و بررسی صاحب نظران این حوزه و سایر حوزه های مرتبط کوشیده ام -اگر نگویم ظهور 
دو رخداد- مسیر فعلیت یافتن دو امكان مهم را به نفع مطالعات جنگ هموار کنم: یكی امكان 
نظریه پردازی درباب خاطرات جنگ/ دفاع مقدس و دوم، امكان اقبال به خاطرات جنگ/ دفاع 

مقدس با رویكردهای جدید انتقادی. 
با مالحظه آن چه گذشت، فهرست تفصیلی کتاب پرسمان یاد به شرح زیر است: 

جلسه اول: الگوی بنيادیِن سنت و نقل و حدیث فراروی خاطره گویی/ نویسی 
در ایران

و  نقل  و  اجمالی درخصوص سنت  از: بحث  این جلسه عبارت اند  از مهم ترین مطالب  برخی 
روایت و حدیث و سیره/ مأخوذ و متأثربودن جریان شكل گیری خاطرات در ایران از این الگوی 
بنیادین/ نقش الگوی مذکور در پیدایی و رشد خاطرات جنگ در ایران و بناکردن این خاطرات 
بر آموزه های متافیزیكی )وحیانی، الهی، آسمانی، ارزش محور( و اتكای آن بر باورهای دینی 
و اسطوره ای/ بازترسیم فضای دینِی باورمندانه ـ شورمندانه کربالیی ـ عاشورایی در خاطرات 

جنگ و ...

که  مؤخره ای  در  می شوم،  1.یادآور 

فهرستی  به  نگاشته ام،  کتاب  این  بر 

فراروی  حادث  مسائل  مهم ترین  از 

اشاره  مقدس  دفاع  جنگ/  خاطرات 

کرده ام که احصای این مسائل، مأخوذ 

از پرسش هایی است که اعضای شورای 

محمدقاسم  آقای  )به ویژه  خاطره 

رامهرمزی(  معصومه  خانم  و  فروغی 

در جلسات گفت وشنود طرح کرده اند.
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جلسه دوم: دین گرایی در خاطرات جنگ؛ رّد و نشان الگوی بنيادین سنت و 
نقل و حدیث

سنت و حدیث؛ دو آبشخور عمده در تاریخ نگاری اسالمی/ تأثیرپذیری خاطرات جنگ از دو 
واژه  رواج  و  مقبولیت  و حدیث نگاری/  اسالمی: حدیث گرایی  تاریخ نگاری  عمده  جهت گیری 
ادعای  بر  مؤیدی  جنگی(  مناطق  در  رویدادها  گردآورنده  و  مشاهده گر  معنای  )در  »راوی« 
شكل گیری خاطرات جنگ در فضای دینِی ملهم از سخن معصومین و صحابه به تأسی از نقل 
و روایت و حدیث/ مقبولیت و رواج واژه »دفاع مقدس« مؤید ابتنای گزاره های روایی جنگ 
ایران بر آموزه های شیعی –کربالیی- عاشورایی و معارف حسینی برخی از مطالب  عراق و 

مهم این جلسه بودند.

جلسه سوم: خاطرات جنگ در خدمت صورت بندی مفهوم »دفاع مقدس«
همه  به  شأنیت بخشی  ضرورت   ... از:  عبارت اند  جلسه  این  در  شده  مطرح  مطالب  از  برخی 
روایت ها با رعایت سه اصل: )اصالت و بكارت روایت ها، درجه بندی مراتب روایت ها بر اساس 
میزان استناد آن ها و نقد و پاالیش روایت ها/ تأکید بر روایت های اصیل و روایت های برتر از 
جنگ(، بیانگر چرایی تبدیل شدن »موضوع« تحریف به »مسئله« یا »مشكله« کنونی/ ضرورت 
امر  از هر  ماده خام خاطرات جنگ  تأثیرپذیری  از  ناشی  برای کاهش آسیب های  راه کاریابی 

ذهنی -درونی و عینی- بیرونی.

م بنيان های گفتمان غالب جلسه چهارم: خاطرات جنگ، مقوِّ
برخی از  مباحث مهم این جلسه عبارت اند از: 

استناد در خاطرات جنگ: 1.  درباره چرایی مسئله شدگی موضوع   قابل  بحث  دلیل  ... هشت 
ابتنای خاطرات جنگ بر گزاره های روایی - افواهی - شفاهی که تاب معانی گوناگون دارند؛ 
از امر واقع تا امر خیالی )رؤیایی( و  2. گستردگی موضوعات در خاطرات جنگ روی طیفی 
سیالیت آن ها میان این دو سر طیف؛ 3. بازتولید بی وقفه خاطرات جنگ در چرخه باز روایی-
بازنمایی؛ 4. بُن الد دینی - شیعی - کربالیی خاطرات جنگ و امتزاج شدید آن ها با آموزه های 
عرفانی - اشراقی - متافیزیكی؛ 5. غلبه زبان ادبی و شعرگونه در خاطرات جنگ؛ که ماهیت 
این زبان، تصرف واقعیت به مدد کنش خالقانه است؛ 6. تمرکز خاطرات جنگ عمدتًا بر دنیای 
درون یا جهان فردیت ذهنی و آرمانی صاحب خاطره؛ 7. نقش انكارناپذیر خاطرات جنگ در 
تقویت بنیادهای گفتمانی نظام؛ 8. بروز آسیب ها و تهدیدهای جّدی معرفتی، اخالقی و حقوقی 

در پی فیلترینگ )پاالیه سازی( خاطرات جنگ.
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)خاطره های  خاطره پرسيده ها  خاطره گفته  ها،  در  استنادپژوهی  پنجم:  جلسه 
دگرنوشت(، خاطره نگاشته ها )خاطره های خودنوشت( جنگ

... ضرورت هایی که بحث از استنادپژوهی در کتاب های خاطرات جنگ را اجتناب ناپذیر می کند: 
ویژگی   .2 جنگ؛  خاطرات  در  تاریخ  و  روایت  و  افسانه  و  اسطوره  شدید  تنیدگی  درهم    .1
پارادوکسیكال )متناقض نمای( خاطرات جنگ: گنجیدن ذیل اقاریر، گواهی ها و شهادت ها و در 
عین حال، مستعِد درغلتیدن به سمت توهم و تخیل؛ 3. بروز جابه جایی ها، حذف ها، دگرگونی ها 
و دستكاری هایی که صحت روایِت مرجع روایت را دچال اخالل می کنند؛ 4. نبود شیوه نامه 
مدلل برای ویرایش، تصحیح، تدوین، بازروایی، بازنگاری و ... در کتاب های خاطرات جنگ که 
مشخص کننده میزان دخل و تصرف در روایِت مرجع روایت باشد؛ 5. بی توجهی یا کم توجهی به 
ضرورت پای بندی به مالحظات اخالقی، علمی و حقوقی در تولید و چاپ و نشر خاطرات جنگ 
که اقّل فایده مندی رعایت آن مالحظات، حفظ اسلوب و محتوای گفت و نوشت صاحب   خاطره 
است/ ضرورت ایجاد یک تغییر اساسی در صورت مسئله مستندپژوهان و تلقی آن ها از استناد 
در خاطرات جنگ: تغییر مسئله از »اثبات کذب« به »احراز صدق« در خاطرات جنگ، شماری 

از مطالب مهم این جلسه را تشكیل می دهند.

ایران  در  گفتمانی  رخداد  خاطره داستان های جنگ؛ ظهور یک  جلسه ششم: 
پس از جنگ

برخی از پرسش و پاسخ های مهم این جلسه در خصوص مباحث زیر بود: 
پیشینه مند بودن اهتمام به عرضه روایت ادبی- خاطره ای- داستانی از رویدادها در ایران/ 
انبوه آثار ادبی- داستانی از واقعه عاشورا؛ گواه  بّین این پیشینه مندی/ انتظار کارکرد عاطفی و 
شورمندانه- برانگیزاننده از آثار هنری و ادبی؛ نتیجه غلبه خوانش ادب آگین یا ادب سرشته در 
فرهنگ ایرانی/ امتزاج شدید خوانش های ادبی- هنری با آرمان گرایی در ایران؛ و مانع جدی 

نزدیک شدن به ساحت فهم و تحمل تاریخی.

جلسه هفتم: مدیریت فرهنگی خاطرات جنگ در ایران )اعم از خاطره گویی/ 
نویسی/ ِشنَوی/ خوانی/ پسندی/ ستایی/ گرایی/ نگری/ نگاری( 

برخی از مهم ترین مطالب این جلسه عبارت اند از: 
... مسئله تأسیس سامانه ای برای آرشیو نسخه اصل ها یا مراجع اصلی روایت در مصاحبه های 
انجام  شده میان خاطره گیرندگان و صاحبان خاطره، به منظور: الف. فراهم آمدن امكان اثبات 
ب.  آتی،  منتقدان  و  محققان  برای  ها  آن  اصل  به  رجوع  و  خاطرات  در  موجود  ادعاهای 
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فراهم آمدن امكان طبقه بندی راویان و روایت ها، ج. فراهم آمدن خوراک مطالعاتی برای همه 
محققان در همه رشته ها )اعم از ملی و فراملی(، د. فراهم آمدن امكان تولید آثار متعدد ادبی، 
فرهنگی، سینمایی، تاریخی و ... از نسخه اصل های روایت ها و خاطرات در آینده، هـ . ایجاد 
یک منبع غنی برای مطالعه زبان گفتار در سرتاسر جغرافیای ایران زمین در آینده ای که اصالت 

و تمایز زبان ها به تدریج محو یا کم رنگ خواهند شد و ... .

تا  پيدایی  از  بایسته ها و ضرورت های فراروی خاطرات جنگ؛  جلسه هشتم: 
َرِسش

... بایسته های شش گانه فراروی نهادهای تولید و نشر خاطرات جنگ: 1. نگاه ارگانیک )اندام وار( 
به مجموع خاطرات خاطره داران و خاطره مندان جنگ به منظور ادراک ارتباط تنگاتنگ میان 
جامعه خاطره مندان جنگ؛ 2. رویكرد تبارشناختی به خاطرات جنگ از حیث نقش این رویكرد 
در طبقه بندی مراجع روایی جنگ و دست یابی به اصلی ترین نظام ارجاع در روایت های جنگ؛ 
3. توجه به نقطه عزیمِت اغلب روایت ها از جنگ در خاطرات جبهه رفتگان و جنگ کرده ها )که 
همانا بنیادهای اندیشه و فرهنگ ایرانی- اسالمی- شیعی است(؛ 4. توجه به الگوی انسان 
انقالب اسالمی و انسان جنگ به مثابه اصلی ترین و بنیادی ترین موضوع در خاطرات جنگ؛ 
متعدد  اَشكال  و  تاریخی  ریشه های  به  توجه  )با  مقدس«  »دفاع  اصطالح  معنایی  توسع   .5
بازتولید بی وقفه آن در ایران( و تأثیر آن بر گستردگی میدان دید در نگاه به خاطرات جنگ؛ 6. 
تأسیس سامانه ملی خاطرات جنگ یا دفاع مقدس به منظور: الف. امكان استحصال یادبودها 
امكان  ب.  پساجنگ،  و  جنگ  پیشاجنگ،  خاطره مندان  و  خاطره داران  ذهنی  یادمانده های  و 
بازپرسی- بازشنوایی خاطرات از قبل گرفته و نگهداری شده و در نتیجه، امكان افزود و کاست 
آن ها و از این طریق، تداوم بخشی به حیات خاطرات جنگ، ج. توسیع جغرافیای خاطره یابی و 

تنوع سوژه های خاطره مند جنگ، برخی از مباحث اصلی این جلسه هستند.

جلسه نهم: نفت خام خاطرات جنگ؛ از استخراج تا استحصال
برخی از  مطالب مهم بحث شده در این جلسه عبارت اند از: 

فاصله گیری   .1 جنگ:  شفاهی  خاطرات  در  مغفول  )تاحدودی(  بایسته های  از  برخی   ...
خاطره گیرندگان شفاهی از اتكای صرف به تجربه و متقاباًل روی آوری آن ها به روشمندی و 
قاعده مندسازی شنود و گفت با مرجع روایت؛ 2. اقبال و اعتنای مجموعه های علمی- پژوهشی 
به گستره چشمگیر خاطرات )خاطرات شفاهی(؛ 3. استقبال کارگزاران و مدیران عرصه تهیه 
دانایی،  و  درک  آمیزش   .4 کارشناسانه؛  نظرهای  و  نقد  به  جنگ  شفاهی  خاطرات  تولید  و 
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توانایی و تبحر، هوشمندی و صبوری، مطالعه و مدارا در انجام و اجرای خاطرات شفاهی؛ 5. 
برگزاری دوره های آموزشی درخصوص خاطرات شفاهی؛ 6. تأسیس یک رشته تخصصی برای 
خاطرات شفاهی جنگ و تعریف بایسته های تدریس؛ 7. احصای دقیق جامعه آماری دارندگان 
خاطرات جنگ و سطح بندی یادداشته های ذهنی آن ها؛ 8. اولویت دهی به مصدر »یابش« در 
کنش خاطره یابی )که بیانگر اهمیت و جایگاه تحقیقات بنیادی درخصوص خاطرات شفاهی 
جنگ است( در مقایسه با مصدِر »سازی« در کنش خاطره سازی )که بیانگر اهمیت و جایگاه 
تحقیقات کاربردی و توسعه ای درخصوص خاطرات شفاهی جنگ است(؛ 9. ارجحیت دادن به 
مسئله  با  مقایسه  در  ارزش های صاحب خاطره«  به  خاطره گیرنده  پایبندی  »چگونگی  مسئله 
»چگونگی نهادینه کردن ارزش ها در خاطره گیرنده هنگام مصاحبه با صاحب خاطره«/ ارجحیت 
ضرورت های ناشی از روشمندی علمی به ضرورت های ناشی از غلبه گفتمان سیاسی درباره 

جنگ، در جریان  خاطره گیری از صاحبان خاطرات جنگ عراق و ایران.

جلسه دهم: ظهور و بروز مالحظات علمی، شرعی، اخالقی در فرآیند خاطره گيری 
از خاطره مندان و توليد و نشر خاطرات شفاهی جنگ

برخی از مهم ترین مطالب این جلسه عبارت اند از: 
... برخی نشانه های برجستگی و اهمیت مالحظات اخالقی و شرعی و علمی در فرآیند تولید 
خاطرات شفاهی جنگ: 1. تأکید بر تهیه و تنظیم شیوه نامه ها یا کتاب های راهنمای مصاحبه 
در خاطرات شفاهی برای پرهیز از پراکندگی و پاشانی و سلیقه محوری؛ 2. طرح پرسش های ریز 
و دقیق درخصوص چگونگی تصحیح و تنقیح و ویرایش متن مصاحبه های انجام شده؛ 3. نقد 
عملكرد استعالیی و تام االختیار نهادهای گیرنده و نشردهنده خاطرات شفاهی جنگ از حیث 
اِعمال برخی افزود و کاست ها در مصاحبه ها که به تبع برخی دغدغه ها و مالحظات تبلیغاتی ـ 
سیاسی رخ می دهد؛ 4. درگرفتن بحث هایی درخصوص حدود امانتداری در خاطرات شفاهی از 
جمله 4ـ1. آیا خاطرات شفاهی در زمره اقاریر و شهادات و گواهی هاست؟ و آیا در این صورت، 
اذن مرجع روایت برای اِعمال برخی تغییرات و اصالحات در آن ها ضروری است؟، 4ـ2. آیا 
نشر خاطراتی که در آن ها مرجع روایت به حقوق و حدود و حرمت دیگران تجاوز کرده، جایز 
او، جنبه های  بر  بیش تر  تأثیرگذاری  به مالحظه مخاطب و رعایت  آیا می توان  است؟، 4ـ3. 
منفی خاطرات را سانسور کرد؟؛ 5. آیا زبان ادبی- هنری در خاطرات شفاهی، ماهیت تاریخی 

ابژه شناخت را تغییر می دهد؟
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جلسه یازدهم: پی گيری سياست های فرهنگی دفاع مقدس در خاطرات شفاهی 
جنگ

برخی از مهم ترین مطالب این جلسه عبارت اند از: 
... مهم ترین مشكله ها یا پرابلم ها در تدوین خاطرات شفاهی جنگ: 1. دشواری ایجاد آشتی 
بر  متن  مهندسی  تأثیر  اجتناب ناپذیری  و  یک سو(  )از  شفاهی  خاطرات  سندیت  حفظ  میان 
کاهش خلوص روایت مرجع راوی؛ 2. آمیزش گریزناپذیر روایت صاحب خاطره )مرجع روایت( با 
تحلیل های اکنونی وی و دشواری تفكیک این دو از یكدیگر؛ 3. خلط مرز میان تاریخ، ادبیات، 
داستان و شبه داستان در پی تالش برای شكل دهی یا اندام وارکردن روایت در خاطرات شفاهی 
و تحمیل اجتناب ناپذیر معناهای ثانوی بر آن؛ 4. در حاشیه مانی »پسند خواص« در پی تأکید 

سیاست های نشر خاطرات شفاهی جنگ بر نظرداشت »فهم عوام« و ...

جلسه دوازدهم: سيلوی گندم خاطرات جنگ؛ آیندگان و ضرورت ذخيره سازی 
مستندات خاطرات شفاهی جنگ برای كاشت و برداشت های محتمل

برخی از پرسش و پاسخ های مهم این جلسه حول محورهای زیر شكل گرفته است: 
... چرایی اهمیت یافتن بحث از استناد در خاطرات شفاهی جنگ: 1. پیدایی و رشد قالب های 
...(؛ 2. تعدد شیوه های  مدون خالق در تولید خاطرات شفاهی جنگ )نظیر داستان، رمان و 
تنظیم،  تدوین،  توضیح،  تنقیح،  تصحیح،  )نظیر  جنگ  شفاهی  خاطرات  مستندات  در  تصرف 
تألیف، تحریر، ویرایش و ...(؛ 3. گسترش اَشكال بازتولید روایت در خاطرات شفاهی جنگ )نظیر 
بازآفرینی، بازنگاری، بازروایی، بازنویسی، بازسامان دهی، بازپردازی، و ...(؛ 4. تنوع اهدافی که از 
بازتولید روایت در خاطرات شفاهی جنگ دنبال می شود )نظیر بازسازی و بهسازی و زیباسازی، 
آسان و روان و خوشخوان سازی، ادبی سازی، مخاطب سازی ،همگانی سازی، فیلم سازی، و ...(؛ 
5. تخصصی تر یا جزئی ترشدن نقش و مسئولیت ها در تولید خاطرات شفاهی جنگ که نشانه 
آن، تعدد عناوین نقش پرداز از آغاز تا اتمام این فرآیند است )نظیر نویسنده، گردآورنده، پدیدآور، 

مصاحبه گر، روایتگر، محقق، به کوشش/ به اهتمام، و ...(.

جلسه سيزدهم: صنعت خاطرات جنگ؛ ضرورت در راه، دانش مغفول
برخی از  مطالب مهم بحث شده در این جلسه عبارت اند از: 

... برشماری برخی از بایست های مغفول در مصاحبه گیری و تدوین خاطرات شفاهی جنگ: 
بر عهده شخص  نقل شود  روایت  و سقم  اجتماعی صحت  و  واگذاری مسئولیت حقوقی   .1
صاحب خاطره و اخذ دست نوشت از وی مبنی بر تأیید مندرجات کتاب و قبول مسئولیت آن و 
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چاپ این  دست نوشت در صفحه نخست اثر منتشرشده؛ 2. مجال دادن به روایت های متكثر، 
متعدد، متخالف و متنوع؛ 3. اعتماد به نقش فضای گفت وگویی در نقد روشمند روایت ها و تأثیر 
آن بر پاالیش و پیرایش روایت ها پس از چاپ و انتشار؛ 4. تلقی هر یک از صاحبان خاطرات 
به مثابه قطعه ای از قطعات پازل بزرگ روایتگران جنگ؛ 5. بازشناسی و گردآوری دقیِق تام 
و تمام مواد خام خاطر ه ای و ذخیره سازی آن ها برای مصارف و کاربردهای متعدد آتی؛ 6. 
و  تأثیرگذاری ها  از  برکناری  در  توانا  مصاحبه گِر  نیروهای  درست  تربیت  و  آموزش  ضرورت 

تأثیرپذیری های آسیب رسان.

وضع  ضرورت  جنگ؛  شفاهی  خاطرات  در  حادث  مسائل  چهاردهم:  جلسه 
قوانين جدید، تدوین شيوه نامه های روزآمد
برخی از مهم ترین مطالب این جلسه عبارت اند از: 

برشماری برخی از مهم ترین بایسته های بررسی، فراروی شورای خاطرات جنگ: 1. حق السهم 
خاطرات  کتاب های  در  خاطرات  ناشر  و  خاطره گیر  و  خاطره دار  معنوی  و  حقوقی  مالكیت  یا 
مؤلفان؛  حقوق  از  جنگ  شفاهی  خاطرات  مدون  و  مصاحبه گر  برخورداری  شرایط   .2 جنگ؛ 
تعیین  و  تعریف  و  جنگ  خاطرات  کتاب های  شكل گیری  در  مؤثر  نقش پردازان  شبكه   .3
دقیق عناوین، وظایف و مسئولیت ها، و  امتیازات و اختیارات آن ها؛ 4. معیارها و مؤلفه های 
مؤثر در تخصیص نام مؤلف به خاطره گیرنده؛ 5. معیارها و مؤلفه های مؤثر در تخصیص نام 
نویسنده به خاطره گیرنده؛ 6. حدود اختیارات و مسئولیت های مرجع روایت )خاطره دار( در قبال 
آن چه در اختیار مصاحبه گیرنده قرار می دهد 7. حدود اختیارات و مسئولیت های خاطره گیرنده 
و  اختیارات  حدود   .8 می گیرد  قرار  او  اختیار  در  که  خاطراتی  قبال  در  مدون(  )مصاحبه گر، 
زیباسازی،  به منظور  تغییرات  برخی  اِعمال  حیث  از  جنگ  خاطرات  ویراستار  مسئولیت های 
نمایه سازی،  کتابنامه سازی،  آواسازی،  فهرست سازی،  ُمعنون سازی،  خوشخوان سازی،  و  روان 
تفكیک سازی بخش ها و فصول و بندها و ...؛ 9. حدود اختیارات و مسئولیت های ناشر خاطرات 

جنگ )10( معیارهای رتبه بندی تدوین در کتاب های خاطرات جنگ و ...

جلسه پانزدهم: الگوی آرمانی )نمونه برین یا بهيِن( خاطرات شفاهی جنگ
برشماری برخی از ویژگی های نمونه آرمانی خاطرات شفاهی جنگ: 1. معّرف »من شناخِت« 
»منِ راوی«  استخراج گر   .3 صاحب خاطره؛  آفاق  سپس  و  انفس  کاشف   .2 صاحب خاطره؛ 
صاحب خاطره؛ 4. آمیزش گر دو دنیای روایی متفاوت: دنیای روایی مرجع روایت )صاحب خاطره( 
و دنیای روایی راوی )خاطره گیرنده(؛ 5. هوشیارکننده مرجع روایت به یكتابودگی جهان فردی 
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و درونی اش؛ 6. در اختیارگذارنده خوانشی غیر اقتباسی- انتحالی از هستی شناسی مرجع روایت 
که مبتنی بر یكتابودگی صاحب خاطره است و ... برخی از مطالب مهم این جلسه بودند.


