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Abstract: the memory-based personal lifewriting has been a historical- literary genre consists of writings with realistic 

narratives of the past, in recent decades. some researchers, have turned to research on this writings goals, types, structures and 

methods, to understand what and how they are. but these efforts have not been successful in achieving a clear and desirable 

result. one of the factors of this defect seems to be the multiplicity of semantic implications and ambiguity in recognizing the 

common and basic concepts in the the memory-based personal mifewriting' square. The multiplicity of semantic implications 

about basic concepts personal mifewriting is so that even includes three basic and common concepts of "Khatere", "Khatere- 

newisi" and "Khaterat" . So, we can not find same statements of the researchers and even from the one. understanding of 

"Khatere" as an originally subjective being, a creature with an objective construction, a kind of writing, a writing based on 

personal narratives, in the sense of the verb, meaning an event, a slice of life and a range of human knowledge, shows that this 

concept has multiple meanings. "Khatere- newisi" also has many ambiguous connotations, including the act of writing 

memories, one of the types of writing, and the general meaning of recording the events of an individual's life. Also, "Khaterat" 

is not very definite. So that expresses various concepts in the collection of memories, a account of life, as well as a genere of . 

It seems that only through the recognizing the memory-based personal lifewriting, we can take steps to remove the existing 

ambiguities and clarify the implications of the concepts of this field of modern knowledge. 
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 شناختی خاطره مطالعات برای چالشی چندگانه، های داللت
 سرشت خاطره شخصیِ های نوشت زندگی کلیدی مفاهیمِ، «نویسی خـاطره» و «خـاطرات» ،«خـاطره» مفهومِ سه بر تکیه با
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 .شناسی اسالم و شناسی ایران های پژوهش گروه ایران، اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمان استادیار

 20/09/1400 پذیرش: تاریخ       07/07/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده
 در «من» زندگی از گرایانه واقع های روایت بر مشتمل نوشتارهای انواع بر مشتمل ژانری معنای به سرشت خاطره شخصیِ های نوشت زندگی

 برخهی  حاصهل،  آثهارِ  فزونهیِ  بهه  نظر. است داده شکل معاصر دوره در را ایرانیان نگاری زندگی فرعیِ های شاخه ترین رایج از یکی گذشته،

 روی هها  شهیوه  و سهاختارها  انهواع،  اههدا،،  دربهار   پهژوهش  بهه  آنها، چگونگی و چیستی شناختِ پی در اخیر، های دهه طی پژوهشگران

 کاسهتی،  ایهن  عوامل از یکی رسد می نظر به. دانست موفق مطلوب و روشن ای نتیجه حصولِ در را ها تالش این توان می کمتر اما اند؛ آورده

. باشهد  سرشهت  خهاطره  شخصی های نوشت زندگی گستره اساسی و متداول مفاهیمِ شناخت در ابهام و معنایی های داللت چندگانگی وجود

 است غیردقیق و ناشناخته مبهم، چنان شناختی، خاطره مباحثِ در پایه مفاهیمِ درخصوصِ معنایی های داللت چندگانگی و همسان درک نبودِ

 دیهدگاههای  میهان  در تهوان  مهی  کمتهر  و شهود  می شامل نیز را «خاطرات» و « نویسی  خاطره» ،«خاطره» متداولِ و اساسی مفهومِ سه حتی که

 اصالتاً موجودی منزلۀ به «خاطره» اصطالح از زمان هم درک. کرد اشاره ثابت و همسان اظهارنظری به واحد، قلمی از حتی و مختلف محققان

 زنهدگی  از بُرشی رویداد، معنای به فعلی، مفهوم در شخصی، های روایت بر مبتنی نوشتاری نوشتار، نوعی عینی، ساخت با موجودی ذهنی،

 چندگونهه  و مهبهم  ههایی  داللهت  نیهز  «نویسی خاطره» اصطالح. است  مفهوم این چندگانۀ های داللت از حاکی بشری، معار، از ای گستره و

 بداهت باوجود نیز «خاطرات» اصطالحِ. دارد را فردی زندگی رویدادهای ثبت کلیِ مفهومِ و نوشتار انواع از یکی خاطرات، ثبتِ عملِ شامل

 انهواع  نیهز  و نویسهی  خاطره شیو  به زندگی از گزارشی  ها، خاطره  جمع در را متعددی مفاهیمِ و نیست کننده تعیین و قطعی چندان ظاهری،

 ابهامهات  رفع راستای در بتوان سرشت، خاطره نوشتارهای انواع بازشناختِ با تنها رسد می نظر به. کند می ایفا فردی زندگی حاوی نوشتاری

 ههای  روش میهان  از ای کتابخانهه  روش به مقاله این. برداشت گام مدرن دانش از گسترده عرصۀ این مفاهیم های داللت در تصریح و موجود

 .اند درآمده نگارش به موضوع این در کنون تا که است آمده فراهم نوشتارهایی تطبیقی و انتقادی بررسی و کیفی تحلیل

 .فارسی های   نوشت زندگی ادبی، انواع خاطرات، ها، نامه خودسرگذشت کلیدی: های واژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه

 نیتهر  جیه یکهی از را ی مهدرن در ایهران،   نگار یزندگ سنت

اسههت کههه حاصههلِ آن  معاصههر یِ ادبهه یخیتههار یههها شیگههرا

فارسهی در دو سهده اخیهر    « نوشت یزندگ»هزاران  یِریگ شکل

اَبَهر   ۀمنزله  به  life writingمعادل تقریباً نوشت یزندگاست. 

مبتنهی بهر    ادبی، حاوی همۀ انواعِ فرعیِ  یخیتارژانری با شأن 

اسهت. گسهتره ایهن     زندگی انسانۀ ماجراهای انیگرا واقعشرح 

بههر دو قسههمِ   ر وهلههۀ نخسههت، گونههه اصههلی و فراگیههر د  

ی ها نوشت یزندگی( و تیروا اوی غیرشخصی )ها نوشت یزندگ

نظیر متعدد  است که انواعی پذیر ی( شناختتیروا منشخصی )

 یهها  شخصی، نامهه  یها ادداشتی ، نامه ی، خودزندگنامه یزندگ

، هها  نامهه  یزنهدگ  - شخصهی، داسهتان   یهها  شخصی، گهزارش 

خهود جهای   خهاطرات را ذیهل    ته  مجموعهه  هها و   نامه خاطره

 نوشههت یزنههدگی فرعههی ههها گونهههاز  نظههر صههر،. دهههد یمهه

، کارنامهه،  نامهه  یزنهدگ غیرشخصی )مشتمل بهر انهواعی نظیهر    

  فهراِِ  گسهتر داسهتانی و از ایهن قبیهل(،     نامهه  یزندگیادنامه، 

از  توجههه بخشههی درخههور   ،شخصههی  یههها  نوشههت یزنههدگ

ور کلهی در زبهان   طه  کهه بهه   دهد یمرا تشکیل  ها نوشت یزندگ

؛ امها  شهود  یمه تعبیهر   1انگلیسی، از آن به ادبیات اتوبیوگرافی 

نگهاه بهه دو    نیتر یکلی شخصی نیز ذیل ها نوشت یزندگهمۀ 

شهوند.   تقسهیم مهی   سرشت هیومو ی سرشت خاطرهبخش عمد  

 سرشهت  خهاطره ی شخصی ها نوشت یزندگتمرکز این مقاله بر 

ی گذشته و ثبت رویهدادهای  ها تیروااست که حاصل تداعی 

 ،سرشهت  هیه ومدر انهواع ی  که ی حال درسابق زندگی فرد است؛ 

زمان به ثبت رویدادهای جاری زندگی خهویش   طور هم فرد به

ی ها یبند طبقهنبودِ جامعیت و مانعیت در  . گذشته ازپردازد یم

اساسهاً مبهانی نظهری ایهن      ، هها  نوشهت  یزنهدگ موجود از انواع 

نوشتارها نیز چندان که باید عرصهۀ تحقیقهات علمهی در ایهن     

ی هها  گسترهاز این  یکی زمینه را هموار نکرده است. ضعف در 

مربهو    سرشت خاطرهی شخصی ها نوشت یزندگپژوهشی، به 

  نوشهت  یزنهدگ ی چنهد ههزار   ریگ شکل. باوجود سابقۀ شود یم

لعهات نظهری دربهاره آنهها     گستره و عمهق مطا  سرشت، خاطره

 نیست.  هیما پُرچندان 

                                                           
1. Autobiographical Literature, Self- Writing Literature 

نظهری بنیهادین در     یها بحثملزوماتِ درگرفتنِ   نیتر مهم

ی علوم انسانی، وجود درکی دقیهق و  ها شاخهگستره هری  از 

تا حدود زیادی مشترک از مفهاهیمِ اولیهه و کلیهدی آن رشهته     

است؛ به نحوی که در بستر این فهمِ عمهومی، پژوهشهگران و   

ویهژه از حیهثِ تحلیهل     ی خهود را بهه  دگاههایدنتقدان بتوانند م

نظرات موجود بیان کنند و با اتکا بهر آن، بهر عمهق و گسهتر      

و مباحث نهاظر بهر آن بیفزاینهد. بهه عبهارت دیگهر،        ها شهیاند

شهدن   مقدمۀ هر رویکرد علمی به مقهوالت مشهخص، روشهن   

کلی و صریح در مفاهیم   یها داللت نیتر یمحورو  نیتر یاصل

در  رود یمههمربههو  بههه آن اسههت. بههه همههین ترتیهه ، انتظههار 

موضوعات و مضامینِ مرتبط با مفهومِ خاطره و انواع نوشتاری 

مبتنههی بههر آن، وجههود درکههی مشههترک، از معنههای ل ههوی و    

ی متداول در این ها واژه نیتر ییابتداو   نیتر یاساساصطالحیِ 

و  نظهران  صاح ی ازسوی ا مداقهو  هر بحث ازین شیپگستره، 

بها   رسهد  یمه به نظر  که  یحال درپژوهشگران این حوزه باشد؛ 

ی مهدرن فارسهی   ها نوشت یزندگگیریِ روزافزونِ  وجود شکل

سال اخیر و نیز گذشت بیش از سه دهه  150در طول بیش از 

وحهدت درک و   از آغاز توجه به مسائل و مباحث نظری آنها،

 رسهد  یمه ینه، چندان پُررنگ نیست. به نظهر  دریافت در این زم

در  یشهناخت  خهاطره ی هها  یکاستدر کنار برخی عوامل مؤثر در 

این معضل نیز یکی از موانعِ مهم اما ناشناخته در طهرح   iایران

مباحث و تبادالت علمی جهدی در میهان محققهان ایهن زمینهه      

روز ایجاد گفتمهانی علمهی در    ی به آن، روزبهتوجه یبباشد که 

کهرده   تر سختویژه در نوشتارهای محققانه  این خصوص را به

در ایران، بهاوجود بهیش از    رسد یماست. به بیان دیگر، به نظر 

و نیهز تهالش    هها  نوشت یزندگی ریگ شکلقرن سابقۀ  مین و  ی

برخی محققهان در ارائهۀ مختصهاتی از مفهاهیم اصهلی و گهاه       

سخن از تشخص مفاهیم موجود در نظهامی  شناخت انواعِ آن، 

اسهت. ایهن    پهذیر  ادعایی درنگ -و نه قائم به فرد  -مطالعاتی 

مقاله در راستای شرح و تبیهین چرایهی و ارائهۀ پیشهنهادی در     

شدن معضل مذکور شکل گرفته است. به عبهارت  کمترراستای 

دیگههر، قصههد ایههن نوشههتار، بهها درک ضههرورتِ شههناخت      

کجهها »در پههیِ پاسههخ بههه پرسههشِ  ی پیشههین ههها افتهههی دسههت

و اهمیت آن در ترسیمِ مسیر آتی، بیهان و تحلیهل   « ؟میا ستادهیا

پُرکههاربردترین و  در  ههها ینههاهمخوانای از تناقضههات و  گوشههه
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مفاهیم و اصطالحات ایهن گسهتره موضهوعی، در      نیتر یاساس

 است.« خاطرات»و  «یسینو  خاطره»، «خاطره»سه اصطالحِ 

جههه بههه دو نکتههه، ضههروری اسههت. در ایههن خصههوص، تو

ی دگاههایه ددر  نظهر  اخهتال، نخست آنکهه منظهور از وجهود    

ی ههها یتئههورو  ههها برداشههتپژوهشهگران، متوجههه تفههاوت در  

ی کنکهاش و  هها  نهه یزم شیپه  نیتر مهممنزلۀ یکی از  محققانه به

گهاه در   شهود  یمه بلکهه چنانکهه مشهاهده    رشد علمی نیسهت؛  

مفاهیم این حوزه کهه مبنهای سهایر     نیتر یادیبنو  نیتر ییابتدا

نظههری بههه چشههم  تنههها اتفهها  نظرهاسههت، نههه و تبههادل ههها فهههم

ههای   که در بحهث  اند چنان، ناهمخوانی و تناقضات خورد ینم

متعاق ، پیشبردی در فهم نقا  تاری  ایهن زمینهه موضهوعی    

صورت نخواهد گرفت. دیگر آنکه رویکرد این نوشتار، مبتنهی  

و توصیف و تبیین آنها است. ضهمن آنکهه    ها گزارهبر شناخت 

ی موجهود در  هها  فیه تعرنگارنده در این مجال، به دنبال نقهد  

معنای منطقی و متوجه حد و رسم آنها نیست؛ بلکه بها توجهه   

اعهم از آنکهه    -به دستاوردهای درخهورِ تأمهل در ایهن زمینهه     

محققان، در پی ارائۀ تعریفی از اصطالحات مدنظر بوده یها بهه   

تنهها بهه بخهش اول     - انهد  پرداختهیدگاه خود دربار  آن بیان د

دارد. بهه عبهارت دیگهر، نوشهتارِ      تعریف از حیث منطقی نظهر 

پیشِ رو در پی کشف ماهیت و جنسِ هر ی  از ایهن مفهاهیم   

ی موجود این عرصه تا کنهون اسهت   ها نوشته نیتر برجستهدر 

در تعهاریف و    اخهتال، از جزئیاتِ معمولِ موردِ  نظر صر،تا 

ی مبنههایی را درک و سهه س ههها تفههاوتی موجههود، دگاههایههد

 ی کند.  ریگ جهینت



یپژوهشهاپرسش

اساسهی در گسهتر    م مفهاهی معناییِ  یها داللتآیا در  .1

نظهر وجهود    اتفها   سرشهت  خهاطره ی شخصی ها نوشت یزندگ

 دارد؟

تلقهههی پژوهشهههگرانی کهههه تههها کنهههون در گسهههتر    .2

این عرصهه،    متداولِ، از سه اصطالحِ اند زدهی قلم شناخت خاطره

چگونهه بهوده   « خهاطرات »و « یسه ینو خهاطره »، «خاطره»یعنی 

 است؟

ی ههها افههتیدر، آیهها دگاههایههددر صههورت تعههدد   .3

کننههد  تعههاریف و  غیرهمسههان بههه اجههزای فرعههی و غیههرتعیین

یا ماهیهت اصهلی و چیسهتی     شود یمی موجود مربو  ها یتلق

 ت؟اس نظر اختال،این مفاهیم، محل 

ی مهبهم و چندگانهۀ   هها  داللهت خاستگاه و مایۀ رفهع   .4

 اصطالحات مذکور چیست؟  



پیشینۀپژوهش

مدرن فارسی، اعهم از انهواع    یها نوشت یزندگ یریگ شکل

و غیر آن، به نیمه دوره قاجهار مربهو     سرشت خاطرهشخصیِ 

؛ اما توجه به مباحهث نظهری آن در تهالش در جههتِ     شود یم

 یها نحوهبرشماری و فهم چیستی، چگونگی ساختار، روش و 

ی چنهدان نهدارد و   ا نهیشه یپ گیری و احتهوای موضهوعی   شکل

ای سی و چنهد سهاله بهرای آن در نظهر      سابقه توان یمحداکثر 

از: مقدمههۀ  انههد عبههارتی اولیههه آن ههها نمونهههگرفههت کههه  

با موضوعِ آثهار مهدرن    1رگنرت فرَبِاز  ایرانیان یسینو خاطرات

سلسهله مقهاالتی بهه قلهمِ غالمحسهین      در دوره قاجار،  فارسی

کرباسچی کهه در گهروه پژوهشهی خهاطرات در بنیهاد تهاریخ       

و  13۶۶ی ههها سههالدر « یههاد»انقههالب اسههالمی در نشههریه   

 ،منتشر شد و آثاری از پژوهشگرانی نظیرِ علیرضا کمهری 13۶7

 ،احمهد دهقهان   ،احمهد شهعبانی   ،احمد اشهر،  ،احمد اخوت

محمدرضها ایروانهی، سهمیه عباسهی، مهریم       ،قدسیه رضوانیان

و نیههز  زاده حسههنعبههدا   ، محمدرضهها سههنگری،زاده صههبا 

ی این موضوع که تا حهدودی تاریخچهه،   ها مدخلنویسندگان 

ماهیههت و حههدود ایههن نههوع نوشههتارها را روشههن   ،مصههادیق

i.اند کرده i ی نام برده شده بهه نظهر   ها پژوهشو  باوجود سابقه

 ،محهور  خهاطره ی اصلی نوشتارهای ها چارچوبهنوز  رسد یم

این مقاله، در پی کنکاشی در میان روشن و مورد اتفا  نیست. 

ی موجود دربار  اهمّ مفاهیم و اصهطالحات متهداولِ   دگاههاید

 این عرصه شکل گرفته است.

اسهت.   ریه نظ یبه گفتنی است این پهژوهش در نهوع خهود    

نگارنده، از وجود اثری خبر ندارد که در پی بررسهی   کم دست

موضوع یا موضهوعاتی در ایهن حیطهه شهناختی، بها اعتنها بهه        

شهکل   دستاوردهای پیشین و از رهگذر نقد و نظر دربار  آنهها 

 گرفته باشد.

 

                                                           
1. Bert G.Fragner 
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 .خاطره1

ی فارسی شامل ها نوشت یزندگدر نگاهی کلی، همه انواع 

روایتههی از همههه یهها بخشههی از زنههدگی آدمههی بهها رویکههردی  

راوی( و  -، به دو بخش کلیِ انواعِ شخصهی )مهن   انهیگرا واقع

شود. در گهام بعهد، همهه     راوی( تقسیم می -غیر شخصی )او 

ی یها  سه ینو خهاطره انواع شخصی آن، بها اسهتفاده از دو شهیوه    

هسهته اصهلی انهواعِ     و هیه ما بُهن . ندیآ یمی به دست سینو هیومی

اسههت. « خههاطره»،  یسههینو  خههاطرهنوشههتاریِ حاصههل از شههیوه 

i«خهاطر »ترکی   حاصلِو عربی  یا واژه ،خاطره i i   ضهمیر( +

است. ساخت کنونی این واژه، فارسی و خاسهتگاه  نسبت( « ه»

iآن عربی است. v    ،ی بهرای آن  ا برابرنههاده هرچنهد در فارسهی

در بهرای آن،  ل ت، معهانی زیهادی    یها در کتاب وجود ندارد،

 .خهورد  یمبه چشم یاد و ضمیر انسانی  ،حافظه گستره مفهومیِ

گفتنی است این واژه قدمت چندانی ندارد؛ چنانکهه بها وجهود    

 ( در معهانی  130۶)تألیف  فرهنگ آنندراجدر « خاطر»مدخل 

  یههها واژه، اثههری از توجههه متعههدد همههراه بهها شههواهد درخههور 

سهیالیت و سهردرگمی    vدر آن نیسهت. « راتخهاط »و « خاطره»

گهاه بهه اظهارنظرههای متضهاد یه       « خهاطره »حاصل از تعلق 

نویسنده در اثری واحد منجر شده است؛ بهرای مثهال، دهقهان    

جستجوی گذشتۀ آدمی »و گاه « ی  نوع ادبی»را گاه « خاطره»

به یاد آوردن حهواد،، حهاالت   »و گاه « در حافظه و اندیشه او

که شخص تجربه کرده، دیده، شنیده یا در جریان  و ماجراهایی

ی ریکهارگ  بهه از لزوم  نظر صر،دانسته و درنهایت، با « آن بوده

اصطالحی دیگر در این خصوص، آن را از جنس اثر مکتهوبی  

دانسته که نویسنده با اتکا به حافظه، با مرور گذشته و وقهایعی  

( 13۶: 138۶)دهقهان،  . که بهر او گذشهته نوشهته شهده اسهت     

و  vi«گونهه  خهاطره رمهان  »همچنین، برسازیِ اصطالحاتی نظیر 

viحتی نوع خاصی از آثار iتنها بهر   ، از نمودهای نبودِ توافق، نه

اصهطالحات ایهن     نیتهر  یاساسو  نیتر متداولتعریف یکی از 

بخهش    نیتهر  ییابتهدا منزلهۀ   زمینه است، بر تعیین جنس آن بهه 

 تعریف است.

ی متنوع و متعهدد  ها فیتعرنوشتارِ پیش رو، در پی تکرارِ 

viموجود از این واژه نیست؛ i i  بلکه بر آن است تا از میان آثار

کسههانی کههه بههه تعریههف یهها اظهههارنظری دربههار  ایههن مفهههوم 

منزلهۀ   و مهاهیتی خهاص بهه   « جنس»، تعلق آن را به اند پرداخته

اخهتال،  بخش تعریف نشان دهد و از این طریهق،   نیتر یاصل

اصهطالح در ایهن    نیتهر  مههم ی متفهاوت از  ها فهم دررا  زاویه 

 حوزه بنمایاند.

 

.خاطرهدرمعنایموجودیذهنی1.1

حتی بدون التزام بهه تفکیه     -گاه منظور از این اصطالح 

موجهودی ذهنهی اسهت. کمهری،      -در عرصه وجود و اظههار  

 وباالصهاله، مظروفهی بهرای خهاطر     ، اول در مفههوم را خاطره 

دریافهت ذههن از مبهادی     ۀکه در نتیج داند یموجودی ذهنی م

فراحسهی   یهها  افتیحواس پنجگانه و اندر - شناختی ادراکی

در قبال واقعیهات )بیرونهی و درونهی(     - یاها و مکاشفات(و)ر

. او در ایهن مفههوم،   شهود  یگیهر مه   در حافظه/یاد، ثبت و جای

قلمهداد کهرده   منزلۀ مظرو،  خاطر را ظرفی برای این پدیده به

( ازنظر او، خهاطره )یادمهان( پدیهد     37: 138۶  )کمری، .است

ۀ خاطر )یاد، حافظهه( یها داشهتۀ حافظهه اسهت. او در      افتی تعلق

کهه در   دانهد  یمصفحاتی دیگر، خاطره را مظرو، و محتوایی 

ظر، ذههن )خاطر/حافظهه( جهای گرفتهه و حاصهل بازتهاب       

: 1383)کمهری،   .سهت ا ها دهیشنو  ها گفته، ها کردهمشاهدات، 

نیز خاطره، تصویر ماندنی در ذههن   نژاد ینیحس( ازنظر 27-28

، نژاد ینیحس)رک.  .است که رنگ خیال و عاطفه پذیرفته است

نیز کامالً بهر   ها فرهنگ( برخی مترادفات موجود در 18: 1382

این وجه از خاطره اعتنا دارند؛ نظیرِ یادگار، یادبود، یاد، ذههن،  

-975: 2، ج 1392 ،عمیهد ) .اندیشهه و خیهال   حافظه، ضهمیر، 

 (1312 :2 ، ج1343 ،نفیسی ؛97۶

 

 .خاطرهدرمعنایساختعینی)گفتاری،نوشتاری(1.2

مواد خهام در ذههن و بهه     تکوّنها پس از  خاطره یا خاطره

یها کتبهی   مدد عنصر روایت، ساختی مشخص اعم از شهفاهی  

فرهنگهی،  زمینهۀ  عینهی و دارای   مهتنِ  صورتِ و به کند میپیدا 

در  خهاطره . آنگهاه کهه   نهد یآ یمه  تاریخی، اجتماعی و ادبی در 

، در قاله  روایهتِ عینهیِ    مجهرد معنای امری ذهنی با طرحهی  

ی بهه  ا نشهانه طرحهی  ، دیه آ درشود و به گفتار یا نوشهتار   اظهار 

. حال آنکه غالباً در سزد یمکه عنوانی متفاوت را  ردیگ یمخود 

شتارها چنین تفکیکی لحاظ نشده است. گاه پژوهشگر میان نو

در این کاربرد اصطالح، همراه با توضیحی اضهافه، بهه اعتنهای    
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خهاطره، در  ». عبهاراتی نظیهرِ   گهذارد  یمه خویش بر نکته صحه 

ی ذهنی آدمهی از  ها داشتهمعنی متن و اثر، اظهارنامه تعلقات و 

ی هها  دهیشهن مشاهدات و  ، ها کنش، ها کردهگذشته و حاصل از 

( از ایههن توجههه  28: 1383؛ 112: 1394)کمههری،  .«اوسههت

حکایت دارد. کمری در جای دیگر تعریف خود را چنین مقید 

منظهور از خهاطره )بهه معنهای مکتهوب( بازگفهت و       : »کند یم

 .«بازنوشت یادهای پیشین دارند  خاطره به قلهم خهود اوسهت   

د (؛ چنانکههه در برخههی نوشههتارها وجههو  59: 1383)کمههری، 

« نوشته خاطره»و « نگاشته خاطره»، «ی خاطرهها کتاب»اصطالحِ 

iنیز بر این تأکید استوار است. x  هرچند این احتیا  و توجه در

به مفهاهیمی اضهافه، بهر خهش ناشهی از وضهع       « خاطره»تقیید 

ماندنِ مفاهیم موجود تکیهه دارد و   اصطالحات در پی ناشناخته

تنها در عهر،   نهرنظرها چندان راهگشا نیست، در بسیاری اظها

نیز این نکته م فهول مانهده اسهت؛    عام، ازسوی برخی محققان 

زمهان، بهه موجهودی     ههم ، ی واحداصطالحبه طوری که بارها 

اطهال   ذهنی و صورتِ اظهارشد  آن ازجمله در قال  نوشتار 

یی را در مسیر درک زدا تیشفافشده و همین، موجبات ابهام و 

برای مثال، حتی کمری که گهاه   ست؛دقایق علمی فراهم کرده ا

، در بسیاری عبهارات خهود   دهد یمبه نحوی از این تمایز خبر 

زمهان و در یه  ریخهتِ     و ههم  پوشهد  یممذکور چشم از قید 

؛ نظیهرِ  بهرد  یمه را در ماهیتِ نوشتار به کهار  « خاطره»واژگانی، 

داند که نویسهنده، آن را در   ی میا نوشتهرا اثر و « خاطره»آنکه 

نتیجۀ یهادآوری ارادی شهرح حهال و حهواد، و رویهدادهای      

آرود. )رک.  شهده در زمهان و مکههان معلهوم، پدیهد مههی     سه ری 

( گفتنی است کمری در پاسهخ چرایهی ایهن    57: 1383کمری، 

واژه »کاربرد واحد، جز بر مفهومی باالصاله، بهر آن اسهت کهه    

 خاطره و خاطرات، معموالً خاطرات مکتوب را به ذهن متبهادر 

گویی این شکل خاص از خاطرات بها تمهامی اَشهکال     .کند یم

و بها آنکهه او ههر دو اصهطالح     « آن برابر دانسهته شهده اسهت   

ی هها  صهورت را در اطهال   « نوشهته  خهاطره »و « گفتهه  خاطره»

کهه   دههد  یمه ، چنهین گهزارش   داند یمروا « خاطره»اظهارشده 

روی  را ازنظر روانی کالم و کوتاهی عبارت، از نگاشته خاطره»

 (29: 1383)کمری،  .«خوانند یممسامحه، خاطره 

را شهرح  « خهاطره »در همین دایر  معنایی، برت فرگنر نیز 

 (27: 1377)فراگنهر،   .دانهد  یمه حال یا قسمتی از زندگی فهرد  

تنها به وجه نمهود  « خاطره»غالمحسین یوسفی نیز در تعریف 

ههر   عینی آن در قال  نوشتاری توجه دارد و آن را عبهارت از 

که از روی قصد و آگاهی نوشته شده و مقصود  داند یمچیزی 

)یوسهفی،   .از آن، معرفی عمل و اندیشه صاح  اثر بوده است

( ایروانی نیز هرچند در اثر خهود بارهها اصهطالح    3۶1: 1380

را بهه کهاربرده، درنهایهت در    « نوشته خاطره»و « نگاشته خاطره»

ی روایهی  ا دهیه پدنوشته یها   آن را اثر، « خاطره»ارائه تعریفی از 

که پدیدآورنده آن، با آگاهی و اراده، به شهرح احهوال،    داند یم

؛ ولی او در ادامه، ایهن  پردازد یمو رویدادهای گذشته  ها حادثه

کتهوب  صورت م که به داند یمی ا خاطرهرا « نگاشته خاطره»بار 

بها مطالعهۀ    کهه  ی طهور   به(؛ 15: 1390درآمده باشد! )ایروانی، 

سردرگمی به  توان یمراحتی  دقیقِ تنها چند صفحه از این اثر به

نویسنده در انتخاب مفهوم و کاربردِ اصطالحاتِ دقیق مهدنظر  

 برد. پی

 

.خاطرهدرمعناینوعنوشتاریخاص1.3

را ی  نوع « خاطره»برخی در این میان، گامی فراتر رفته و 

و « خاطره»بین  ،؛ برای مثال، عبادیاناند دانستهو ژانر نوشتاری 

قائهل   نیچن نیاتمایزی  ،بدون ذکر هر گونه توضیح« خاطرات»

شده است که مبنای آن بر نویسند  ایهن سهطور معلهوم نشهد:     

 .دبیات جنهگ اسهت  خاطره ی  نوع ادب )ژانر( نوظهور در ا»

( نگاهی بر این جمله نیز از تلقی خاطره 23۶: 1379)عبادیان، 

انتخهاب  »در مفهوم نوعی ادبی در دیدگاه زارع حکایهت دارد:  

)زارع،  .«این زاویه دید بها نهوع ادبهی خهاطره همهاهنگی دارد     

را در « خاطره» ،( چنانکه سنگری در دو عبارتِ ذیل۶5: 1397

بهه کهار    هها  نوشت یزندگرخی دیگر از مفهوم ژانری مجزا از ب

شهامل مسهائل جزئهی و     تواند یمیادداشت روزانه »برده است. 

بسیار مهم و اساسی زندگی باشد کهه گهاهی اوقهات تمهیهد و     

ی دیگهر ماننهد   هها  گونهه ی برای رسهیدن بهه ژانرهها و    ا مقدمه

گونهه کهه برخهی از     و داستان شهود. همهان   نامه یزندگخاطره، 

و « نهد. ا ی روزانهه ها ادداشتادبی ما محصول ی ترین آثار بزرگ

دوره خهود را در   نیتهر  درخشهان امروز گونهه ادبهی خهاطره    »

، «الهف » 1392؛ 24: 1392)سهنگری،   .«گذرانهد  یمه روزگار ما 

یه   « خهاطره »نیز بر آن است که  زاده صبا ( در این راستا 17

تشابهی ههم  »قال  معتبر ادبی است. همچنین، این جملۀ او که 
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درسهتی گویهای دیهدگاه     ، به«ن خاطره و سفرنامه وجود داردبی

و از  انهد   یه نزداوست. ازنظر او، این دو قال  بسیار بهه ههم   

( 11: 1392، زاده صهبا  )مهریم   .برنهد  یم ها بهرهوجود یکدیگر 

در ماهیتِ قالبی نگارشی در مقایسهه  « خاطره»نیز از  زاده حسن

تههاریخ نگاشههته، ی دیگههر نظیههر گههزارش، مقالههه، ههها قالهه بهها 

 زاده حسهن ) .نامه، سفرنامه و داسهتان یهاد کهرده اسهت     زندگی

 (۶۶: 1392میرعلی، 

در تکمیل این بخش در بیان گزارشی از وجود ایهن تلقهی   

در عبههارات و « خههاطره»هههای رایههج، از کههاربرد   در پههژوهش

. او گهاه ایهن   شهود  یمه تعبیرات متعدد به قلم کمهری نیهز یهاد    

 شهده  شهناخته مقایسه با انواع نوشتاریِ  اصطالح را در تناظر و

یی از آن ها نمونهو سفرنامه به کار برده است.  نامه یزندگنظیر 

ضهروری اسهت بهه تمهایز و تفهاوت خهاطره و       »از:  اند عبارت

توجه شود؛ زیرا در برخی عبارات بازگفته پیشهین،   نامه یزندگ

ی یها بهه مفههوم مکمهل     المعنه   یه قرو خاطره گاه  نامه یزندگ

( گاه جز با قهراین  77: 1383)کمری،  .«اند شدهکدیگر آورده ی

را دریافهت؛ بهرای مثهال:     هها  واژهمفهوم ایهن   توان ینممعنایی 

ی ا گونهههاعههم از خههاطره اسههت و خههاطره،    نامههه یزنههدگ»

ی است. خاطره یکی از اقسهام و زیرمجموعهه   سینو نامه یزندگ

ی خهاطره اسهت.   ا گونه. سفرنامه، دیآ یمبه حساب  نامه یزندگ

وجه غال ، آن اسهت کهه سهفرنامه بها خهاطره از یه  سهنخ        

( او در همین حوزه 85-83: 1383)کمری،  .«شود یممحسوب 

فهراوان  « تبدیل خاطره به متن ادبهی »از  پرسمان یادمعنایی، در 

سخن گفته است؛ حال آنکه با توجه به قرائن معنایی، مهراد از  

: 1394)کمهری،   .اسهت  هها  هخاطرآن، انواع نوشتاری مبتنی بر 

201) 
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یشخصی(هانوشتیزندگشخصی)

ی شخصهی،  هها  نوشت یزندگچنانکه پیشتر اشاره شد همه 

ی نیسهتند؛ بلکهه   سه ینو خهاطره و حاصل از شهیوه   محور خاطره

روزانه وقایع ی و در پی ثبت سینو هیومبخشی از آنها به شیو  ی

؛ اما اغل ، این رندیگ یمی شخصی شکل ها ادداشتدر قال ِ ی

دقیقههه چنههدان مههورد اعتنهها نیسههت و از همههه آثههارِ حههاویِ    

یهاد  « خهاطرات »و « خهاطره »ی شخصی، بها عنهاوینِ   ها تیروا

شود؛ برای مثال، در عباراتِ ذیل، تنها به وجه ثبت شخصی  می

کهه   هها  نوشهته  دستو  ها ادداشتی»ها توجه شده است:  روایت

نیهز ذیهل و در    شوند یمصورت روزانه نوشته  بخشی از آنها به

(، و 85: 1383)کمههری، « رنههدیگ یمههجههای  ههها خههاطرهشههمار 

 .«یی داردهها  مشخصهه ی ادبهی  هها  نهوع خاطره نیز مانند همهه  »

 (178 :138۶)دهقان، 
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یی(گوخاطره

ِ ایهن اصهطالح کهار را بهه جهایی      در کاربردِ دقیق یدقت کم

از سهاخت واژگهانی ایهن     یپوشه  چشهم رساند کهه گهاه بها     می

ی، بهازگویی و  گر تیروا»از آن معنایی معادل با فعلِ اصطالح، 

را « خهاطره »؛ بهرای مثهال، سهنگری    شهود  یمه  اراده« بازنویسی

ی، کهه راو  کنهد  یمه ی تعریهف  گهر  تیروای از روایت و ا گونه

خهاطره،  ». از نظهر او  کنهد  یمه رویداد یا رویهدادهایی را بیهان   

و  هها  دهیشهن ، هها  دهیه دبازگویی، بازنویسی و کارگاه بازنویسی 

او بالفاصهله در جمهالت بعهد،    «. زمان گذشته است  یها کرده

این مفههوم را نهوعی یهادکرد از گذشهته در سهاختار و شهکل       

( او در جهای  75، «س»1392)سهنگری،   .کند یمروایی قلمداد 

ی ا گونهههخههاطره »صههراحت بههر آن اسههت کههه  دیگههر نیههز بههه

ی اسهت کهه راوی، رویهداد و رویهدادهایی را بیهان      گر تیروا

( این جمله از دهقان نیهز  14، «الف» 1392)سنگری،  .«کند یم

خهاطره را  »حاکی تلقی مفهوم فعلهی از ایهن اصهطالح اسهت:     

دمی در حافظهه و اندیشهه او معنها    جستجوی گذشته آ توان یم

کرد. خاطره، به یادآوردن حواد،، حاالت و ماجراهایی اسهت  

که شخص تجربه کرده، دیده، شنیده یا در جریهان آن رویهداد   

 (13۶: 138۶)دهقان،  .«بوده است
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ثهار  باالصاله، ماندگاری آ ها خاطره یریگ شکلعامل اصلی 

از سهازوکارهای   نظهر  صر،رویدادهای گذشته در ذهن است. 

و عوامهل درونهی و    ها دادهحافظه در ثبت، نگهداری و بازیابی 

ی رخدادهای گذشهته در ذههن و   ماندگ یبرجابیرونیِ مؤثر در 

فراخوانی آنها، نظر به تناظر و نسبتِ مسهتقیم میهان خهاطره و    

اصل رویداد، گاه در تلقی از مفهومِ خهاطره، تنهها بهه رویهداد     
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بهرای مثهال، در برخهی مترادفهات منهدرج در       x؛شود یمتوجه 

فهراوان بهه   « خاطره»ل ات فارسی، چنین فهمی از   یها فرهنگ

اموری که بر شهخص  »برای مثال، در تعاریفِ ؛ خورد یمچشم 

گذشته باشد و آثاری از آن در ذهن شخص مانده باشد، اتفاقی 

کههه در گذشههته روی داده و در یههاد شههخص بههاقی مانههده،    

ی آدمی، وقایع گذشهته کهه شهخص آن را دیهده یها      ها گذشته

، خهاطره  «ی گذشهته هها  دهیشنی گذشته یا ها دهیدشنیده است، 

ی ذهنهی کهه در   ا دهیپد رویداد دانسته شده، نه جنسِ همکامالً 

)دهخهدا،   .فرآیندی در پی اصلِ آن واقعه شهکل گرفتهه اسهت   

( در تعریفههی از احمههد اخههوت نیههز تلقههی از  ۶4و  19: 1325

و حوادثی است کهه بهر    ها صحنهدر جنس و برابر با  ها خاطره

. مانهد  یمه گذارد و در یهاد   صحنه ذهن و خاطر شخص اثر می

( تعریف نهاییِ کرباسهچی از خهاطره نیهز از    9: 1374)اخوت، 

خهاطره ازنظهر   «  ی مختلهف: ها بحثهمین زمره است. پس از 

مانهد   ل وی هر حادثه و امر مهمی است که در یاد و حافظه می

)کرباسچی، . «شود یمکند و تداعی  و گهگاه به ذهن خطور می

13۶۶ :33) 
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ی از زنههدگی، بهها ا پههارهگههاه منظههور از خههاطره، بخههش و 

یی خهاص دانسهته شهده اسهت؛ بهرای مثهال، ازنظهر        ها یژگیو

سنگری، خاطره، بُرشی از زنهدگی اسهت کهه دارای ایهن پهنج      

خصوصیات باشد: برجسته باشد، شاخص باشد، آنچنان که در 

شته ذهن مانده باشد، از گذشته باشد، لذتی را با خود همراه دا

باشهد و تظهاهرات بیرونهی یعنهی بازنمهایی       نمها  تیه هوباشد، 

( او 14«: الهف » 1392مکتوب یا ملفوظ داشته باشد )سنگری، 

همچنههین در جههای دیگههر، بهها اعتنهها بههه تههأثیر میههزان پوشههش 

ی زندگی در تعیین گستره مفهوم خهاطره در مقایسهه   ها تیروا

ه چیسهتی  و در کنهار آن، به   مبحهث ایهن  ذیل ، « نامه یزندگ»با 

رشهی  گاه در هیئت بُ  نامه ینگارش زندگ»: کند یمخاطره اشاره 

و گاه بخشهی از   شود یاز زندگی بوده است که خاطره نامیده م

  نامهه  یکهه زنهدگ   ردیگ یزندگی و گاه گهواره تا گور را در بر م

 (81«: س» 1392 ،سنگری) .«شود یخوانده م
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نظر از تناظرههای ایجادشهده میهان خهاطره و انهواع       صر،

ی هها  سهه یمقاو سهفرنامه،   نامه یزندگنوشتاریِ ماننده آن نظیر 

و حتی « تاریخ»و « خاطره»متداول و مکرر میان مفاهیمی مانندِ 

خاطره و ادبیات، نشان از گستره وسیع معنایی این اصطالح در 

ی که ا گسترهی بشری دارد؛ ها دانشاز علوم و  ییها طهیحکنار 

کهه مایلنهد    سهازد  یمه فهم معنای دقیق را بهر کسهانی دشهوار    

شناخت خود را بر درک شهفا، و صهریح و دقیهق واژگهان و     

بهرای   xiاصطالحات این حوزه از علوم انسانی استوار سهازند؛ 

منظهور صهریح    توانهد  ینمنمونه، راقم این سطور به هیچ روی 

از این قبیل را در پیوند با معانی و مفهاهیم منهدرج در   عباراتی 

یافتهه در ایهن زمینهه دریابهد.      ی ل ت و منابعِ نگارشها فرهنگ

معطهو،ِ   است و خهاطره،   محور موضوعتاریخ، »جمالتی نظیرِ 

 «کرد و کار و داشت و پنداشتِ راوی و صاح  خاطره اسهت 

همچنههین،  (20 :1394، رک. کمههری) .از ایههن دسههت اسههت 

« زدیه  اسهت  امروزه، خاطره به داستان بسیار ن»عباراتی نظیر: 

جمههع میههان داسههتان و خههاطره  »(، 19: ههها زهیههانگ ،)سههنگری

مرد اول در تاریخ »( 170: ص1394  ،)کمری« است ریپذ  امکان

( و 307: 1394)کمری، « شفاهی مورِ است به خال، خاطره

ن و جذابیت رویدادها در خاطرات از نکهات مشهترک داسهتا   »

)نهورائی، ابوالحسهنی    .انهد  لیه قباز ایهن   «باشد تواند یمخاطره 

 (110: 1389ترقی، 

یی از ایهن قبیهل در ذههن نقهش     ها پرسشرو، بالقوه  ازاین

که مقصود از خاطره، کدام نوع نوشتاری است؟ اساساً  بندد یم

آیا منظور از آن، ساختی مکتوب است؟ منظور از اصطالحِ عامِ 

چیست؟ آیها نهوعی خهاص از انهواع      ها عبارتداستان در این 

    متداول آن در سنت ادب فارسی، مراد است؟
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لحاظ ساخت دستوری، اسم مصهدر بها    به « یسینو  خاطره»

مصههدری بههه صههفت فههاعلی مرکهه  مههرخمِ    « ی»افههزودن 

طهور   و معنای آن عملِ نوشتنِ خاطره است. بهه « سینو خاطره»

و  4: 1381 ،انهوری « )نوشتن خهاطره »ی، سینو خاطرهخالصه، 

( ۶4 و 19 :1325 ،دهخهدا « )عمهل ثبهت خهاطرات   »( یا 2۶35

است. به عبارت دیگر، این اصطالح، با عنایت به ریشه اسهمیِ  
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 شخصی زندگی یها تیروابخشِ اول آن، به معنایِ عملِ ثبتِ 

را کههه در   ییههها صههحنهکههه در آن، راوی، وقههایع و   اسههت

روی داده، شاهد بوده یا آنها را از افراد آگاه شهنیده   اش یزندگ

و به خاطر س رده است را در زمانی متأخر و عمدتاً با تکیه بهر  

محققهان نیهز    یهها  نوشهته دیگر از . در برخی سدینو یمحافظه 

درستی از این اصطالح با عنایتِ به سهاختار دسهتوری آن و    به

ت؛ بهرای مثهال،   در معنای عملِ نگارش خاطرات، یاد شده اس

 (.1۶-15«: الف» 1392، رک. سنگری

ممکن است ناظر به یادهای سراسر زنهدگی    یسینو  خاطره

نویسنده یا قسمتی از آن، یا مربو  به دوره، واقعه، موضهوع و  

ی سه ینو خهاطره از آثاری که در پی  توان یمفردی خاص باشد. 

ی شخصههیِ ههها نوشههت یزنههدگ»، بهها عنههوان رنههدیگ یمههشههکل 

از آن نهام بهرده شهده    یاد کهرد کهه گهاه انهواعی     « محور خاطره

xiاست. i«نیز کسی است که خاطرات خویش را « سینو خاطره

در   ینگهار  عیوقا. گفتنی است برخی با اعتنا به سنت سدینو یم

و نیهز سهنت    ها خاطرهادب و فرهنگ فارسی درخصوصِ ثبت 

ه حاصهل  بَرشنیده که   یها خاطرهاخیر در ثبت   یها دههپُررنگ 

ازسهوی  « شهفاهی   یهها  خهاطره »و سه س کتابهتِ    شنود و گفت

را لزومهاً بهه معنهای ثبهت       یسه ینو  خهاطره فردی دیگر اسهت،  

. با تکیهه بهر سهنت اول،    دانند ینمخاطرات فرد توسط خود او 

نهد کهه   ا یافهراد   ها  سینو  خاطرهدر فرهنگ ل ت آمده است که 

اهمیهت  «. سهند ینو یمخاطرات افراد بزرگ تاریخ زمان خود را 

و تکیه بر سنت دوم نیز تا آنجاست که علیرضا کمهری، بهرای   

 درخهود را بهه قلهم خهود بهه نگهارش         یها خاطرهکسانی که 

و افرادی که خاطرات شفاهی دیگری را بهه نگهارش    آورند یم

xi، هویت و کارکردی متفاوت، قائل شده است؛آورند یم در i i 

حال آنکه از منظر بسیاری دیگهر، ایهن دو اصهطالح متهراد،     

 .اند  شدهدانسته 

زیرمجموعهههه   یسهههینو خهههاطره ،طهههور متهههداول  بهههه

ه و یکههی از فههروع آن شههناخته شههد    یسههینو نامههه یزنههدگ

xiاست؛ v ،در رسهد  ینمه ق به نظهر  صحیح و دقیولی این تلقی .

نهایی ت ، بالذات و به یسینو  خاطرهاهمیت خاطره و این دیدگاه، 

 در ارتبها  بها  ، کهارکرد آن  نیتهر  مههم ؛ بلکهه  شود ینمشناخته 

، ل هزش . شهاید علهت ایهن    شهود  یمی تعریف سینو نامه یزندگ

و تمایل  منزلۀ نمونه تام و برتر به نامه یزندگ در تلقی ازاصرار 

یِ سهایر  پنهدار  فهرع شدن به  با قائل  نامه یزندگدر حفظ سیطره 

یِ انگهار  دهیه ناد رسهد  یمه باشد. به نظهر   ها نوشت یزندگانواع 

و توجهه بهه انهواع     نوشت یابر ژانر زندگمنزلۀ  نوعی فراگیر به

بستر ایهن تلقهی نادرسهت را     ها نامه یزندگدیگر آن در عرض 

فراهم کرده باشهد. راقهم ایهن سهطور بها طهرح و شهرحِ ایهده         

ی فارسی بهر ضهرورتِ شهناختِ همهه انهواع      ها نوشت یزندگ

 xvدر قلمروی ی  مفهوم کلی تأکید دارد. اه نوشت یزندگ

کهه بهر معنهای     « یسه ینو  خهاطره »گذشهته از مفههوم دقیهق    

واژگانی آن منطبهق اسهت، ایهن اصهطالح در مفههومی واحهد       

؛ تا جهایی کهه   شود ینمازسوی همگان، حتی اهل تحقیق درک 

در گام اول تعریف و تعیین ماهیهت و جهنس آن، اتفها  نظهر     

قان این اصطالح را در دو معنای دیگر وجود ندارد. برخی محق

 :اند بردهنیز به کار 
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و متراد، آن را بدون توجه بهه  »  یسینو  خاطره»برخی لفظِ 

ساخت واژه، نه ناظر به فعل و شیوه ثبت خهاطرات، در ایفهادِ   

دربهار   ». نظیر این عبهارت:  اند بردهیکی از انواع نوشتار به کار 

و نقهدهای ادبهی غفلهت شهده      ها لیتحلی در نگار خاطرهژانر 

 نامهه  فرهنهگ مریم ربیعیهان نیهز در    (۶7: 1397)زارع،  .«است

را یکی از انواع ادبی و شهکلی از  »  یسینو  خاطره»، ادب فارسی

که در آن، نویسهنده، خهاطرات خهود را بهازگو      داند یمنوشتار 

 نقهش   آنهارا که در  اش یزندگوقایع  ای  ها صحنه؛ یعنی کند یم

( در 543: 137۶)انوشههه،  .داشههته یهها شاهدشههان بههوده اسههت 

یها    یسه ینو  خهاطره »نیهز ذیهل مهدخل     فرهنگ ادبیات فارسهی 

از انواع فرعی ادبی و قسمی از ادبیات »آمده: « یسینو خاطرات

را کهه در  وقهایعی   و  ها صحنهاعترافی است که در آن نویسنده 

روی داده یا شاهد آنها بوده اسهت، بهه روی کاغهذ     اش یزندگ

( همچنههین، در ایههن اثههر، از 558: 1387  )شههریفی، .«آورد یمهه

یهاد شهده اسهت. در بسهط     « نوعی برتر»عنوان  به  یسینو  خاطره

از « روزانه یا روزنامهه خهاطرات    یها ادداشتی»این مراد، ذیل 

شود کهه نگارنهده در    یاد می  یسینو  خاطرهی ا گونهعنوان  آن به

 .کنهد  یمه روز یادداشت  خود را روزبه  یها تیفعالآن، کارها و 

 (1513: 1387)شریفی، 

گفتنی است ربیعیان در ادامه، در توضیحی بیشهتر از آنچهه   
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یه  نهوع    عجیه  میهانِ   یا سهه یمقادادنِ  یاد شد، بها صهورت  

فرنامه و سه : »دیه افزا یمه چنهین   ،ی از نوشتارا وهیشنوشتاری و 

، با اینکه شباهت زیادی با ههم دارنهد، ههر یه       یسینو  خاطره

اصطالح، میان ایهن   خاص خود را دارا هستند و به  یها یژگیو

)انوشهه،   .«وجهه برقهرار اسهت    دو رابطه عموم و خصوصِ من

( نویسهههنده بهههدون توجهههه بهههه ماهیهههت فعهههل  544: 137۶

ی ریه گ شهکل و نقش و رویکردهای متنوع آن در   یسینو  خاطره

موضهوعی مختلهف،     یهها  نهه یزمی متنوع نوشتاری بها  ها گونه

و   یسههینو  خههاطرهاز قیههاس نههاموجهی کههه بههین   نظههر صههر،

را از ایهن نظهر    آنهها ، دهد یمۀ خودنوشت صورت نامه یزندگ

که در خاطره بهر خهودِ رو بهه رشهدِ نویسهنده      » داند یممتمایز 

با آنهها برخهورد   تأکید ندارد؛ بلکه تکیه آن بر مردمی است که 

و وقایعی است که شاهدشان بهوده یها در آنهها نقهش      اند داشته

هرچنههد در صههفحاتی دیگههر از همههین  «. ایفهها کههرده اسههت! 

« خودنوشهت   نامه یزندگ»، ذیل مدخل ادب فارسی نامه فرهنگ

بها انهدکی مسهامحه    : »شود یم نظر صر،از این وجه تمایز نیز 

روزانه شخصهی را نیهز     یها ادداشتو ی  یسینو  خاطره توان یم

-7۶3: 137۶)انوشهه،  . «خودنوشت برشمرد!  نامه یزندگنوعی 

7۶5) 

ی قدسهیه رضهوانیان در فصهل    بند میتقسهمچنین دقت در 

کههه در آن،  یسههینو داسههتانی بههه سههینو سرگذشههتاز اولِ 

، از دانهد  یمه را شامل چهار گونه نوشتاری « یسینو سرگذشت»

بدون وقو، بهر لهزوم رعایهت    است. او  اعتنا این نظر درخور 

  ادداشهت ی»نوشتاری، چههار مفههومِ     یها وهیشسنخیت انواع و 

را از یه   « سهفرنامه »و «  نامه یزندگ»، «یسینو  خاطره»، «روزانه

 !دهد یمجنس و همتراز قرار 

منزلۀ نوعی از انواع فرعی ادبهی و   به  یسینو  خاطرهتعریف 

قسمتی از ادبیات اعترافهی، در توضهیحات محمهد شهریفی در     

یهها   یسههینو  خههاطره»، ذیههل مههدخل فرهنههگ ادبیههات فارسههی

 .نیهز بها همهین ل هزش تکهرار شهده اسهت       « یسه ینو خاطرات

( این عبارت رضها بهمنهی نیهز در مقالهه     558: 1387)شریفی، 

حاکی از تلقی او « ات پایداری ایرانی تطبیقی ادبیشناس  یآس»

بخهش  »در معنای نوعی از آثار ادبی اسهت:  « ینگار خاطره»از 

  یهها   ینگهار  خهاطره ی از آثار ادبیات دفاع مقدس مها را  ا عمده

 (188: 1389 ،فروغی جهرمی) .«دهد یمرزمندگان تشکیل 

 نامهه  یزنهدگ "خودنوشت   نامه یزندگ»همچنین، در مدخل 

(، نویسنده با توجهه بهه وجهود    340: 1387 ،آبرامز« )"شخصی

شده در غهرب، آن   شناخته  یها  نوشت یزندگی نوشته در ا گونه

که شخص درباره خود نوشهته اسهت.    داند یمی ا نامه یزندگرا 

( memoir)  یسهههینو  خهههاطرهبایهههد میهههان آن و »ازنظهههر او 

ا هرچند نویسنده، این اصطالح ر«. )یادگذاره( تفاوت قائل شد

از روی دقت انتخاب نکرده، از برابهرواژه انگلیسهی آن و نیهز    

دریافت مقصهود وی از   توان یم  آمده در توضیح مطل ، اشار

بلکهه مفههوم    نه در ساختِ مصهدریِ نوشهتن،   »  یسینو  خاطره»

شخصی، حاوی   نوشت یزندگخاص آن دال بر نوع خاصی از 

 خاطرات فردی است.

 

یزندگیهاتیروایدرمعنایکلی ثبتِسینوخاطره.2.2

شخصی

ی نگهار  یزنهدگ اشاره شد که همه انواعِ حاصهل از   تر شیپ

شهکل  « مهن »یی کهه بها روایهتِ    هها  نوشهت  یزنهدگ شخصی یا 

، حاصل تحریر روایات شخصی در دو شهیوه اصهلی   رندیگ یم

ی ا شهاخه ی بهه  سینو هیومنویسی هستند. ی نویسی و یومیه خاطره

شود کهه در آن، نویسهنده،    یمی شخصی اطال  نگار یزندگاز 

زمان  طور هم شرح عملکرد، مشاهدات و مسموعات خود را به

که هدفمنهدی   رساند یمیا با فاصله اندکی از رخدادها به ثبت 

ی آن اسهت.  هها  یژگه یو نیتهر  مههم و پرداختن به جزئیهات از  

ی ذهنی گذشتۀ غالباً دور ها بازماندهدرمقابل، فراخوانی و ثبت 

. بهه  ردیه گ یمه صورت   یسینو  خاطرهبه کم  حافظه، در شیوه 

تنها بر ثبت خهاطرات یها   « یسینو خاطره»عبارت دیگر، اطال  

ذهنی رویدادها صحیح اسهت؛ حهال آنکهه در برخهی       بازمانده

ی عهالوه بهر نگهارش    سه ینو خاطرهعبارات و تعاریف موجود، 

ی ، بر ههر نهوعی از ثبهت رویهدادها    سرشت خاطرهی ها تیروا

ی روزانه نیهز  ها ادداشتو از این نظر، ی شود یمزندگی اطال  

. عبهاراتی نظیهر اینکهه    دنه ریگ یمی قرار سینو خاطرهذیل انواع 

ی اسهت کهه در   نگهار  خاطرهی از ا گونهی روزانه، ها ادداشتی»

ی خهود و وقهایع پیرامهون را    هها  کهرده و  هها  حالآن، نگارنده 

ی از ا نمونهه ، «کنهد  یمصورت روزنوشت و تقویمی مکتوب  به

( در همین ۶9: 1392میرعلی،  زاده حسن) .این طرز تلقی است

راستا، شهبازی نیز آن را شهامل سهه زیرشهاخه دانسهته اسهت:      
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روزانهه.   یهها  ادداشهت خاطرات مکتوب، خاطرات شفاهی و ی

( 3۶: 138۶؛ به نقل از شهبازی، ۶5: 1392میرعلی،  زاده حسن)

، ل هزش   یسه ینو  خاطرهدر تبیین نیز  فرهنگنامه ادب فارسیدر 

مذکور در مقایسه بین این شیوه نگارش رویدادهای زنهدگی و  

، نویسنده مهدخل   انیعیربصورت گرفته است.   یسینو  ادداشتی

این دو شهیوه،    یها تفاوتبدون در نظر گرفتن « یسینو خاطره»

ویژه در ثبت رویدادها پس از گذشت زمانی درخور توجهه،   به

را از آنجها   «یسه ینو  خاطره»زمان،  طور هم ثبت آنها بهدر مقابلِ 

که ممکن است به شکل ثبهت وقهایع روزانهه و تنظهیم زمهانی      

 تر  یعج؛ اما ندیب یمشبیه « یادداشت روزانه»یادبودها باشد، به 

وجهه    نیتهر  مههم تمایز آن دو بدون اشهاره بهه    آنکه او در وجه

  یسه ینو  خهاطره از   یسه ینو  ادداشهت ی: »سهد ینو یمه افترا  آنهها  

ی ا رخاطرهیغ  یها ادداشتو به انواع گوناگونِ ی است  تر یعموم

و موارد دیگری از ایهن دسهت     ینگار عیوقازندگی خصوصی، 

ربیعیهان، در ادامهۀ توضهیحات خهود، بهدون      .«. شود یمتقسیم 

ی برخههی انههواع نوشههتاری، نظیههر ریه گ شههکلتوجهه بههه نحههوه  

فارسههی و نیههز تفههاوت در   سههنتی در ادب  یههها نامههه عیوقهها

ی و نیهز نقهش رویکردههای    سه ینو خهاطره ی و سه ینو ادداشتی

از حیث موضوعات، بها قیهاس بهین ایهن فعهل و        سینو  خاطره

نیز   ینگار عیوقا، از  یسینو  خاطره»، بر آن است که  ینگار عیوقا

، حهواد، را متهوالی و پیهاپی    نگهار  عیوقها متفاوت است؛ زیرا 

ه تا جایی برایش ارزش استفاده دارد که و خاطر کند یمروایت 

)انوشهه،   .«بیایهد   ینگهار  خیتهار سندیت داشته باشد و بهه کهار   

137۶ :544-545) 

در  -به عبهارت دیگهر، اهمیهت زمهان در ثبهت رخهدادها       

و   یسینو  خاطرهمنزلۀ اساس افترا  میان  به -زمان  گذشته یا هم

نظیهر مطهالبی کهه    ی کامالً م فول مانهده اسهت؛   سینو  ادداشتی

در « روزانهه یها روزنامهه خهاطرات      یها ادداشتی»تر ذیل  پیش

آمههد؛ حههال آنکههه ایههن توجههه در  فرهنگنامههه ادبیههات فارسههی

خوبی مشهود است؛ برای  اظهارنظرهای اخیر علیرضا کمری به

ی ههها یژگه یو نیتهر  مهههمیکهی از  »مثهال، او بهر آن اسههت کهه    

ات اسههت. ی روزانههه، دقههت در ثبههت جزئیهه   ههها ادنوشههتهی

و از تههأثیر  انههد یجزئههی روزانههه غالبههاً دقیههق و ههها ادداشههتی

« ی مبراینهد سه ینو خاطرهو تفسیرهای آتی برخال،  ها برداشت

در آثار پیشهین او بهه    توان یم(؛ هرچند گاه 19: 1391)کمری، 

عبههاراتی رسههید کههه از کنههار ایههن نکتههه عبههور کههرده اسههت.   

 یسه ینو خهاطره ی ا گونهه ی روزانه )روزنامهه( نیهز   ها ادداشتی»

 (85: 1383 )کمری، «. هستند

روزنامهه  »کاربردِ ترکی ِ باسابقه و متناقضِ  رسد یمبه نظر 

. ایههن ل ههزش دیههآ ینمههچنههدان صههحیح بههه نظههر « خههاطرات

صراحت در برخی اظهارنظرهای اخیهر نیهز صهورت گرفتهه      به

زندگینامهه  "خودنوشهت    نامهه  یزنهدگ »است؛ بهرای مثهال، در   

خودنوشهت بها یادداشهت      نامهه  یزندگ»است: آمده « "شخصی

( 340: 1387)آبرامز،  .«شخصی با خاطرات روزانه تفاوت دارد

بر آن « یادداشت»محمدحسین صنعتی نیز ذیل مطلبی با عنوانِ 

  ینگهار  خاطرهروزانه به اعتباری نوعی   یها ادداشتی»است که 

 (117: 1389)صنعتی،  .«اند یا گفته و نوشته تاریخی و تقویمی

بردن به تفهاوت   جال  اینکه برخی نیز مانند مریم قانونی با پی

ی شخصهی را بهه دو   هها  نوشت یزندگاین دو شیوه، انواع این 

تقسهیم  « خهاطرات دیرنگاشهت  »و « خاطرات روزنویس»گونه 

. قانونی در سراسر اثر خود بدون التزام به ارائه تعریفی اند کرده

گونه نوشته نظر دارد، از ایهن   از این مفاهیم، هر گاه به این دو

استفاده « خاطرات دور»و « خاطرات نزدی »دو اصطالح و نیز 

)برای مثهال،   .یی در معنا هستندها تناقضکرده است که حاوی 

 (۶3و  58: 1387رک. قانونی، 

گاه در معنهای    «یسینو  خاطره»همین سردرگمی در کاربردِ 

ی از ا وهیشه روش و فعلِ نوشتن، گاه قهالبی از نوشهتار و گهاه    

زیادی برای برخی نظیرِ مهریم ربیعیهان     یها یسردرگمروایت، 

ایجهاد   فرهنگنامهه ادب فارسهی  در »  یسینو  خاطره»ذیل مدخل 

در کنهار اینکهه شهکلی از نوشهتار       یسه ینو  خاطره»کرده است: 

عنوان یکی از انهواع ادبهی، در زمهره ادبیهات      ، بهدیآ یمشمار  به

؛ اما گفتنی است در همین حیطهه ادبیهات   ردیگ یماعترافی قرار 

ی دیگهر از انهواع ادبهی    ا پارهو   یسینو  خاطرهممکن است میان 

  نامههه یزنههدگنزدیهه  بههه آن یهها مبتنههی بههر آن مثههل سههفرنامه، 

، اعترافهات و   یسه ینو  ادداشهت خودنوشت، گزارش، داسهتان، ی 

 (545-543: 137۶)انوشهه:   .«پیش آیهد   ییها اختال مانند آن 

واننده بدون دریافت پاسخ برای این سؤال که چطهور عمهلِ   خ

در زمره و ذیل نوع یا انواع نوشهتاری اعهم از    ها خاطرهنوشتن 

، بالفاصله با این پرسهش مواجهه   ردیگ یمادبی و غیر ادبی قرار 

ی هها  گونهبین فعلِ نوشتن خاطره و  توان یمکه چطور  شود یم
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ی در عبهارات ذیهل،   اخهتال  شهد! گهوی     به، قائل  آنحاصل از 

نظیهر سهفرنامه و     ییهها  گونهه اساساً توجهی به این نیست کهه  

  یسه ینو  خاطرهخودنوشت، از اهتمام نویسندگان به   نامه یزندگ

 . رندیگ یمشکل 



 .خاطرات3

و بهه معنهای   « خهاطره »جمهعِ  « خاطرات»در معنای ل وی، 

و « خهاطره »است. در این مفهوم، ایهن واژه، جمهعِ   «ها خاطره»

در ایهن معنها در   « خهاطرات »اسهت. کهاربرد    ها خاطرهمتراد،ِ 

گفتار و نوشهتارهای فارسهی کهم نیسهت؛ بهرای مثهال، احمهد        

بهه    ها خاطرهدهقان، در عبارت ذیل، این اصطالح را در مفهوم 

بسههیاری از کسههانی کههه خههاطرات یهها    »کههار بههرده اسههت:  

، بیشتر به جای توجه به ادراک سندینو یمروزانه   یاه ادداشتی

و برداشت خود از حواد، اتفاقیه، به درج خهود حادثهه اکتفها    

(179: 138۶)دهقان،  .«کنند یم

اغله  در  « خاطرات»اما در کنارِ معنای واژگانی، اصطالحِ 

 فرهنگ بزرگ سخن: در رود یممعنای نوعی نوشتار نیز به کار 

گهزارش  »در معنهای  « هها  خهاطره »نیز این اصطالح، عالوه بهر  

شفاهی یا کتبی از سرگذشت و حواد، زنهدگی شخصهی کهه    

 :4، ج1381 ،انهوری ) .معنا شده اسهت « خود بگوید یا بنویسد

اطهال    یجهات  نوشته( در این کاربرد، اصطالح مذکور به 2۶34

 - قاله  و سهاختار   ،حجهم نظر از  صر، –ها که در آن شود یم

؛ شود یحواد، زندگی شخص از قول خود او گفته یا شنیده م

برای مثال، نحو  کاربرد این اصطالح در این عبهارات رسهتگار   

از این مفهوم حکایهت دارد:  « شخصی  نامه یزندگ»فسایی، ذیل 

یا شرح حال یا ترجمهه احهوال،     نامه یزندگبا  نامه یخودزندگ»

 هها  نامهه  عیوقها  و  هها  نامهه روزانهه و    یهها  ادداشهت خاطرات، ی

اغل  از حواد، مههم    نامه یخودزندگی نزدیکی دارد. وستگیپ 

و  کنهد  یمه و شایان توجه زنهدگی گذشهتۀ نویسهنده صهحبت     

؛ امها  ردیه گ یمه  بهر  دری طوالنی از زنهدگی او را  ا دورهمعموالً 

ی ا مرحلهه بر  اغل   ها نامه عیوقا و  ها نامهی روزانه، ها ادداشتی

و خهاطرات   ابهد ی یمس از زندگی فردی تمرکز خاص و حسا

که از شخصیت معرو، یا حواد،  ورزد یمبر موضوعی تأکید 

: 1380)رسهتگار فسهایی،    .«پراهمیتی در آن صحبت شده باشد

منظور غالمحسهین یوسهفی نیهز از ایهن      رسد یم( به نظر 283

به گمان من، اگهر نویسهند    »عبارت به چنین داللتی ناظر باشد 

از قریحه هنری و ادبی برخوردار باشد، بسا که اثر او خاطرات 

(. 3۶1: 13۶7)یوسهفی،  « صورت یکی از انواع ادبهی درآیهد   به

بسیاری از عبارات مقالهه را مثهال زد؛ نظیهر     توان یمهمچنین، 

نیز برای اینکهه تصهویری واقعهی از     ها نامه یزندگخاطرات و »

 .«شخصیت ارائه دهند، باید متکی بهر اسهناد و مهدارک باشهند    

 (117 :1389)نورائی، ابوالحسنی ترقی، 

عموماً مرز میان این دو مفهوم در تناظر با اصطالحی واحد 

چنههدان مشههخص نیسههت. بههه عبههارت دیگههر، بسههیاری از     

رد ایهن اصهطالح   درستی به انتخهاب و کهارب   پژوهشگران نیز به

ی گسترده از مفاهیم همجوار ا طهیحنظر ندارند؛ بلکه با نظر به 

تنها در هر ی  از دو  را نه« خاطرات»و البته سیال و ل زان، گاه 

مفهومِ یادشده، برای مفاهیمی مجاور و نه کامالً متراد، آن بهه  

نبودِ وضوح تا جایی است که برخی نظیر ایروانی،  .اند بردهکار 

را در صفحات و حتی سهطور مختلهف یه     « خاطرات»ها بار

؛ حال آنکه در همین میهان،  برند یماثر، در هر دو مفهوم به کار 

، به معنی جمهع  ها خاطرهدر کنار خاطر و « خاطرات»اصطالح 

در مثالی دیگر، با وجود  xvi.شود یمتعدد مالحظه  به  ها خاطره

ی در ایهن  ی لفظی و محتهوایی علیرضها کمهر   ها نهیقرتوجه به 

از داللهت قطعهی ایهن اصهطالح در     به دقت  توان ینمعبارات، 

در »پهی بهرد:   « نهوع خاصهی از نوشهتار   »یها  « هها  خاطره»جمعِ 

خاطرات مفصل امکان ذکر عنهاوین فرعهی و رعایهت ترتیه      

و موضوعات متوالی و جهز    ها بخشتاریخی وقایع و مالحظه 

نقهل   به جز  رخدادها وجود دارد. بعضهی خهاطرات محتهوی   

شد  نویسهنده یها    پیاپی رویدادها و مشاهدات و حواد، تجربه

خاطرات از حیهث  »( و ۶4: 1383)کمری،  .«اند خاطرهصاح  

شهدن بهه دو نهوع یادداشهت روزانهه یها        قال  و شکل عرضهه 

)کمهری،   .«شوند یمروزشمار و کلی یا موضوعی پیاپی تقسیم 

1383 :۶5) 

ایههن مفهههوم، ایههن سرگشههتگی در کههاربرد و درک داللههت 

طور نامعین در هر دو اصطالحِ یادشده، در مبحث  زمان و به هم

شهود. سهنگری    نیز مشهاهده مهی  « انواع خاطرات دفاع مقدس»

گویا در مقام اول، این اصطالح را در معنای انواعی نوشهتاری،  

  یهها  تیشخصه »کار برده و برای مثهال، آنهها را بهه لحهاظ     به 

: خهاطرات  از  انهد  عبارتکه  ندک یمبر سه گونه تقسیم « خاطره
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شخصهی، خهاطرات     یهها  ادآمدهمنفعل یا ی  یها خاطرهخود یا 

دیگران که در آن راوی روایت و رخدادهای بهرای دیگهران را   

کند، و خاطرات جمعهی کهه بهه یه  مجموعهه ماننهد        بیان می

)سنگری،  .نشینان یا گذشته ملی در جنگ اختصاص دارد جبهه

عبهارت مهذکور، بهر      یهها  مهینکه از ( حال آن77«: س» 1392

افراد و   یها خاطرهکه مقصود نویسنده،  شود یمخواننده معلوم 

طور خاص، صورت مکتوب آنها در قاله  اثهری مسهتقل     نه به

 است.  

نکتههه دیگههر آنکههه در عههر، متههداول، چنههین نیسههت کههه 

فهردی   یهها  «خهاطره »عمدتاً بر نوشتارهای حاوی « خاطرات»

؛ بلکه گاه از ایهن اصهطالح، ههر نوشهتاری     داللت داشته باشد

؛ اعهم از آنکهه   شهود  یمه اراده  فهردی  یهها  سرگذشهت حاوی 

ی به نگهارش درآمهده   سینو هیومزمان و به شیوه ی صورت هم به

ی باشد؛ برای مثال، سنگری سینو خاطرهواقع حاصل  باشد یا به

در معنهای نهوعی نوشهتار بههره     « خهاطره »که در اثر خویش از 

را به معنای « خاطرات»، در فصل دوم، به دلیلی نامعلوم، برد یم

. همچنهین،  بهرد  یمی شخصی به کار ها تیروانوشتاری حاوی 

ی هها  ادداشتدر معنای ی« خاطرات روزانه»اخوت از اصطالح 

روزانه، بسیار استفاده کرده اسهت؛ بهرای مثهال، او در توضهیح     

ی هها  صهورت ۀ خود را بهه  نام یزندگ»که  سدینو یم نامه یزندگ

خودنگاشهت،   نامهه  یزندگصورت  نوشت؛ به توان یمگوناگون 

)اخهوت،   .«ی و داسهتان ا مراسهله خاطرات روزانه، نامه، رمهان  

1374 :9) 

در همهههین خصهههوص، بههههرام مقهههدادی ذیهههل مهههدخل 

نیز یهاد کهرده و تأکیهد    « یسینو خاطرات»، از « نامه یخودزندگ»

تفهاوت دارد. او    نامهه  یخودزنهدگ این مفهوم، با نوشتن  کند یم

کهه   کنهد  یمه را نوعی دفتر بایگهانی اسهناد معرفهی    « خاطرات»

اشخاص، مراجعه به دفتهر خهاطرات     نامه یزندگبرای نوشتن »

او دفتر خاطرات را دارای ارزش تهاریخی  «. آنها ضروری است

! ردیه گ یمه را اثهری ادبهی در نظهر      نامه یخودزندگو درمقابل، 

نکهههه چهههرا نویسهههنده، اصهههطالح ای (20۶: 1393)مقهههدادی، 

بهه کهار بهرده و    »  یسه ینو  خاطره»را به جای « یسینو خاطرات»

را به معنهای نهوعی ژانهر و    « خاطرات»چرا در ی  مجال، گاه 

به کار برده، محل تأمهل و  « خاطره»گاه در مفهوم جمعی برای 

 ابهام است.  

 کم دستو  زیبرانگ ابهاماظهارنظر عبادیان نیز در این زمینه، 

بر راقم این سطور نهامعلوم اسهت. او در پایهان اثهر ارزشهمند      

بهدون کمتهرین توضهیح، هشهدار      انهواع ادبهی  خویش دربهاره  

خاطره را نبایستی با خاطرات که یکی از ژانرههای  »که  دهد یم

( ایهن  23۶: 1379)عبادیهان،   .«ی است اشتباه گرفتنگار عیوقا

جمله را دقیقاً به همهین صهورت رضهوانیان نیهز تکهرار کهرده       

( شاید بتوان در مقام اول حهدس  ۶4: 1388)رضوانیان،  .است

، هها  خهاطره مبتنی بر وجود   نوشت یزندگی خاص از ا گونه زد 

مدنظر عبادیان باشد؛ اما بالفاصهله پرسشهی    memoirمعادل 

 سازد یمکه این حدس را دچار خدشه  ردیگ یمدر ذهن شکل 

و آن اینکه نویسنده چطهور آن هنگهام کهه بنها دارد در تقابهل      

از نوعی متناظر با آن سخن گوید، از میان همه انهواع  « خاطره»

آن ههم بهدون    -موجود در ادب فارسی، تنها به نوعی خهاص 

توجهه دارد و از سهایر انهواع     -انگلیسی آن اشاره به برابرنهادِ 

! به هر حال، اظهارنظر مهبهم  آورد ینماری سخنی بر زبان نوشت

نویسنده در این عبارات، بهر سهردرگمی خواننهده دربهاره ههر      

 .دیافزا یمدوی این اصطالحات 

این ابههام و بالتکلیفهی خواننهده در فههم معنهای روشهن       

ه غالمحسین یوسفی، اتوبیهوگرافی  تا جایی است ک« خاطرات»

 هها  نوشهته ؛ حتهی گهاه در برخهی    داند یمرا نوعی از خاطرات 

چنان پیوسته حتی در سطرها و صهفحات  « خاطرات»اصطالحِ 

ی مذکور به کار رفته اسهت کهه   ها داللتمتناوب، با هر ی  از 

اساساً دریافت مفهوم دقیق، جز بنا بهه قهراین موجهود ممکهن     

 (30: 1374)شعبانی،  .نیست



یریگجهینت

ی معنهههایی در مفهههاهیم و مباحهههثِ   هههها  داللهههت .1

ی، چنان مبهم، ناشناخته و غیردقیق است که حتی شناخت خاطره

اساسهی و پُرکهاربردِ    اصطالحِچندانی در تعریفِ سه  نظر اتفا 

در میهان پژوهشهگران   « خهاطرات »و »  یسینو  خاطره»، «خاطره»

وجود ندارد. عالوه بر نبهودِ درکهی روشهن و یکسهان از ایهن      

و تعهههاریف موجهههود  دگاههایهههداصهههطالحات، بسهههیاری از 

درخصوص این سهه اصهطالحِ اساسهی، چنهدان صهحیح و از      

 منطقی مقبول برخوردار نیست.

منزلههۀ موجههودی اصههالتاً ذهنههی،  بههه« خههاطره»معنههای  .2
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ی مفههومی آن در گسهتره   هها  داللهت شناخته شده اسهت؛ امها   

روشن نیسهت و از آن مقاصهدی    یشناخت خاطرهمباحثِ نظریِ 

ی ها تیروامتنوع اعم از ساخت عینی، نوعی نوشتار، مبتنی بر 

ی از ا گسترهشخصی، مفهوم فعلی، رویداد، برشی از زندگی و 

، در عینِ «یسینو خاطره». اصطالح شود یممعار، بشری اراده 

یی مههبهم و ههها داللههته موضههوعی، رسههایی در کلیههت حیطهه 

چندگونه شامل عمل ثبت خاطرات، یکهی از انهواع نوشهتار و    

مفهوم کلی ثبت رویدادهای زندگی فردی دارد. مفههوم دقیهق   

 ،رسهد  یمه نیز باوجود آنکه روشن و بدیهی به نظر « خاطرات»

نیسهت و مفهاهیمِ متعهددی را در     کننهده  نییتعچندان قطعی و 

ی و سه ینو خهاطره   وهیشه ی از زندگی به رشگزا ، ها خاطره  جمع

 . کند یمنیز انواع نوشتاری حاوی زندگی فردی ایفا 

ی پژوهشگران در شهناخت و  ها افتیدرتنوع درک و  .3

اظهارنظر درباره مفاهیم کلیدی و متهداول در عرصهه شهناخت    

اصهلی و    بخهش خاطره و انهواع نوشهتاریِ مبتنهی بهر آن، بهر      

 است.حاکم  ها داللت کننده نییتع

معنههاییِ  یههها در داللههتو چنههدگونگی  ابهههاموجههود  .4

ی شخصهی  هها  نوشهت  یزنهدگ اساسی و اولیهه گسهتره   م مفاهی

ی هها  مهدلول دالیهل و البتهه    نیتهر  مهم، یکی از سرشت خاطره

 رسهد  یمه در مباحث نظری این عرصه اسهت. بهه نظهر       یکاست

ی صهریح و روشهنِ اصهطالحاتِ گسهتره     هها  داللتدر   ل زش

موضوعیِ مدنظر که تنها بخش کوچکی از آن درخصوصِ سه 

اصطالحِ برجسهته، متهداول و پرتکهرار آن در مقالهه پهیش رو      

ی ها نوشت یزندگنمایش داده شد، جز با تعیین انواع نوشتاریِ 

شخصی برطر، نخواهد شهد؛ بنهابراین، گهام اول و ضهروری     

ی و تعیین حهد و  بند طبقهوجود، شناخت، برای رفع ابهاماتِ م

راقم  .اند آمدهمتعددی است که در این گستره پدید   انواعرسم 

این سطور، قصهد دارد بهه یهاری خهدا، بهه شهناخت انهواع و        

، هها  نوشت یزندگی مبتنی بر خاطره در کنارِ سایر انواع ها گونه

ی نهاهمگون و گهاه   هها  داللهت گامی در رفهعِ ایهن ابهامهات و    

 ناقض بردارد. مت
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 . 155-127تابستان، صص

  خههاطره دسههتمایه تههاریخ  ( »1392زاده، مههریم ) صههبا

، خههرداد، 32، ماهنامههه انشهها و نویسههندگی، شههماره  «نگههاران

 . 13-10صص

  ،آشنایی با ادبیهات دفهاع   (. 1389) محمدحسینصنعتی
 .تهران: صریر مقدس.

 یههی از  شههمهانههواع ادبههی: (. 1379محمههود ) ،عبادیههان
تههران: پژوهشهگاه    ،ی ادب در تاریخ ادبیات فارسیها سرگونه

 فرهنگ و هنر اسالمی.

 تهران:  ج،3 (1392) فرهنگ فارسی عمید حسن. ،عمید

 امیرکبیر.

 ( 1377فراگنر، برت )ترجمهه  نویسی ایرانیهان  خاطرات .

 علمی و فرهنگی. مجید جلیلوند رضایی، تهران: 

 ها: ها و مقاله مقوله .(1389) محمدقاسم ،یجهرم یفروغ  
 ییهها  بررسی ادبیات دفاع مقدس، مجموعه مقاالت و نشسهت 

، داسهتانی  نامه یدر موضوعات خاطره و شعر و داستان و زندگ

 دفهاع ی هها  ارزش نشهر  و آثهار  حفهظ  ادیبن: کتاب  خانه: تهران

 .مقدس

 ( 1387قهههانونی، مهههریم« ) تحلیهههل و مقایسهههه سهههنت

، اسههتاد « (1340-1320ی در عصههر مشههروطه )نگههار خههاطره

راهنمهها مرتضههی نههورائی، اسههتاد مشههاور مهههدی مهرعلیههزاده،  

 دانشگاه اصفهان. 

 ( 13۶۶کرباسهههچی، غالمرضههها« ) پژوهشهههی دربهههاره

، زمسهتان،  9، یهاد، شهماره   «یشناس خاطرهخاطرات، صل اول: 

 . 39-29صص

 ( 1383کمری، علیرضا)  شهرکت    ، تههران: با یاد خهاطره

 انتشارات سوره مهر.

 ( 138۶کمری، علیرضا« ) زمانه، «یپژوه خاطرهآناتومی ،

 . 38-37، صص۶4شماره

  ( 1391کمری، علیرضها« )     یادنوشهت؛ گفتگهو بها آقهای

، آبهان،  25اره ، ماهنامه انشا و نویسهندگی، شهم  «علیرضا کمری

 . 23-14صص

 ( 1394کمری، علیرضا ) پرسمان یاد: گفتارهایی در باب
، ی جنهگ و جبههه/دفاع مقهدس   سه ینو خهاطره ی و نگار خاطره

 آرا: نسرین خادمی خالدی. تهران: صریر. ویراستار و صفحه

 نیمجموعه مقهاالت چههارم   :یشفاه خیمصاحبه در تار 
 7و۶) یهشههفا خیتههار یو کارگههاه آموزشهه ینشسههت تخصصهه

 یشهفاه  خی( ]بهه اهتمهام  واحهد تهار    1394. )(138۶اسفندماه 

حهوزه   یداریه فرهنهگ و ادب پا  قهات یمرکز مطالعهات و تحق 

  انتشهارات سهوره   ی؛ ]بهرا  دانشگاه اصفهان خیگروه تار یهنر

و هنهر مقاومهت.    اتیه دفتهر ادب  ،یمهر، وابسته به حهوزه هنهر  

 . مهر. تهران: شرکت انتشارات سوره  2راست ]وی

 از افالطهون   ینقهد ادبه   ۀدانشنام( 1393بهرام ) ،یقدادم
 . تهران: چشمه.تا امروز

 ( 137۶میرصههادقی، جمههال ) ،ادبیههات داسههتانی )قصههه
 . تهران: نشر سهخن،  3. ]ویراسترمانس، داستان کوتاه، رمان(

137۶. 

  ،ج، تههران:  5، فرهنهگ نفیسهی  ( 1343) اکبر یعلنفیسی

 .1343خیام، 

  ( 1391نههورائی، مرتضههی؛ ابوالحسههنی ترقههی، مهههدی )

، گنجینهه  «مقایسه تحلیلی خهاطره نگهاری بها تهاریخ شهفاهی     »

 . 122-9۶اسناد، سال بیستم، دفتر چهارم، زمستان، صص
 

                                                           
i ی پهژوهش دربهاره   هها  یکاسهت ، به دالیهل  خاطرهبا یاد . کمری در سرآغاز

-19، صهص 1383  ی در ایران توجه کرده اسهت. رک. کمهری:  شناس خاطره

21. 
ii و  در ایهران  ینگهار  یزنهدگ ی ها پژوهش. برای اطالع بیشتر درباره پیشینه

ی ههها نوشههت یزنههدگ، از جملههه  آنو انههواع  نوشههت یزنههدگنیههز مفهههوم 

 . 1397، رک. شمشیرگرها، سرشت خاطره
iii . ِی عمهومی  ها فرهنگدر و مصدر آن خطور است.  خواطر ،«خاطر»جمع

مترادفات زیادی برای این واژه در مفهوم مظرو، خاطره آمده که خارج از 

برای اطالعات بیشتر، رک. معهین، محمهد.   قصد و مجال این نوشتار است. 

 .1389، ص«خاطر»، مدخلِ 1391. تهران: امیرکبیر، فرهنگ معین
iv ،ذاکهره »)ج: المذاکرات(، برگرفتهه از  « المذکره». در عربی معادل خاطره »

 .27، ص1383  است. رک.کمری:« ذکر»در معنای ذهن و حافظه، از ریشه 
v  . :2، ج13۶3رک. شاد . 
vi .«گونه، رمانی است که بهه خودزندگینامهه شهباهت دارد امها      رمان خاطره

 «دارد.  یسه ینو  و شیوه نوشتن آن که شکل خهاطره خیالی و غیرواقعی است 

 (4۶5، ص137۶: میرصادقی)
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vii« . ی هها  یبررسه ی به عنوان یکی از راههای شناخت نگار خاطرهخاطره و

تاریخی در تاریخ معاصر ایران، همواره در زمره آثهار تهاریخ شهفاهی قهرار     

 (89، ص139۶)رئیس السادات: « گرفته است.
viii .علیرضا، کمری؛ 30-25، صص1383کمری: . برای اطالع از آنها، رک ،

و تهاریخ شهفاهی جنگ/دفهاع      ینگهار  نگاهی دیگر پیرامون خاطره؛ خاطره»

 ؛119، ص1۶1، شهماره  1390کتاب مهاه تهاریخ و ج رافیها، مههر      ،«مقدس

، «بخهش خهاطرات  » ، غالمرضها، کرباسهچی  ؛7۶-75،صهص 1390: ایروانی

-34، صهص  9، شهماره 13۶۶و زمستان 29، صص13، شماره 13۶7زمستان

، 20، سهال  «گنجینهه اسهناد  »، مهدی،و ابوالحسنی ترقی ، مرتضینورایی ؛35

، فرهنهگ نفیسهی  نفیسی، علی اکبر،   ؛100-99، صص1389، زمستان 4 دفتر

؛ انهوری، حسهن،   1312-1311، صهص 2، ج1343تهران: کتابفروشی خیام، 

؛ معین، 2۶35-2۶31، صص4، ج1381تهران: سخن، ، رهنگ بزرگ سخنف

دهخدا، علهی  ؛ 1389، ص1، ج1391امیرکبیر،  :تهران، فرهنگ معینمحمد، 

؛ انوشههه، حسههن، ۶5-۶4، صههص19ج، تهههران: ل ههت نامههه دهخههدااکبههر، 

 . 545-543صص، 137۶، تهران: فرهنگنامه ادب فارسی
ix :73 ، ص1394. برای مثال، رک. کمری. 
x      برای اطالع از برخی مباحث نظری ایهن حهوزه، نظیهرِ سهازوکارهای بهه .

ی رویکهرد آدمهی بهه خهاطره     هها  نهیزمخطر ماندن رویدادها در ذهن و نیز 

 .42-3، صص1383؛ کمری: 75-70، صص1394نویسی، رک. کمری: 
xi :104، ص1383؛ کمری: 57-52، صص1390. برای مثال، رک. ایروانی. 
xii بهر سهه نهوع کلهی بهه وجهود        محهور  خاطره. کمری بر آن است که آثار

ی هها  دهیپرسه / هها  پرسهه  خهاطره یها   ها خواسته خاطره، ها گفته خاطره: ندیآ یم

دیگرنوشت و خاطرات خودنوشت. )برای اطالعهات بیشهتر، رک. کمهری:    

1394 ،181.) 
xiii .ِودِ او صاح  خاطره،به قلهم خه   علیرضا کمری با اعتنا به آنکه خاطرات

« خاطره نگهاری »را از « خاطره نویسی» به نگارش درمی آید،  یا فردی دیگر

خاطره نویس، کسی است که خهاطرات دیگهران   »  . از نظر او،داند یمتمایز م

البته این نظر اخیر اوسهت؛ چهه، در    (12۶ص، 1394 )کمری:.« سدینو یرا م

نچهه راقهم ایهن    آثار پیشین او، خاطره نویسی در مفهوم کلهی، بهه معنهای آ   

خاطره نویس و صهاح   »سطور مد نظر دارد به کار رفته است. برای مثال، 

 (59، ص1383)کمری: « خاطره ی  تن بیش نیست.
xiv .داند ینویسی م نامه یرا زیر مجموعه زندگخاطرات  نربرای مثال، آزبو .

. این دیدگاه را ایروانی نیز تکهرار کهرده اسهت.    (54ص، 1388)رضوانیان: 

زنهدگی نامهه اعهم از    »(. کمری نیز بر آن است کهه  52ص ،1390)ایروانی: 

، 1383 )کمهری: « ی زندگی نامه نویسی است. ا گونهخاطره است و خاطره، 

 (77ص
xv :1397. رک. شمشیرگرها . 
xv  .9۶-۶9، صص1390ایروانی: . رک. 
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