بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ
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(بررسی موردی :خاطرهنوشتهای بابانظر ،یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه)
*3

تیمور مالمیر ،2فردین حسینپناهی
دریافت6331/80/80 :

پذیرش6331/83/61 :

چکیده

خاطرهنوشتهایجنگ،باویژگیهایمنحصربهفردشان،هرچندازمنااب اااخی 
جنگمحسوبمایشاوند،ااباااددخدها هایم ماای ازمنااب وم اوناااخی ی
طاقهبندیمیشوند.اینمسأبهبهویژگایهاایخوایایخخاایایان مااخمرباو 
میشود،چنانکهدخ نهامرزمیانااخی وادبیاتهماواخهدخنوهااناهات.دخ
اینپژوهش،باهمنظاوخشاناختویژگایهاایخوایایومفب اههاایاااکببار
خوایتپردازیخااطراتجناگ،وهابچناینباهمنظاوخبرخهایفر ایهامکاان
دهتیابیبهابگوییبنیاادیندخخوایاتایانخااطرات،هاهخااطرهنوشاتاز
خاطراتدفاعمقدس(بابانظر،یکایازایانخوزهااباهبلاو خهایدووچ اباه 
بهعنوانزمینهبرخهیماوخدیان اابشادهوفراینادهاومفب اههاایمافمردخ
خوایتپردازیخاین ماخ،برمانااینظریاههااخ اخگرایی،برخهایواحلیادشاده
اهت.ن ایجایناحقیق،نقشبنیادینابگوهایذهنیوهبزماانی( Synchronic
دخشااکدگیااری«خوایاات»خاااطراتجنااگخانمااانماایدهااد.خوشاحقیااق
احلیلیاهتودادههابهخوشک اب انهایگرد وخیشدهاهت .

اوصی ی-

واژگان اصلی:خاطرهنویسیجنگ،خوایات،ابگوهاایذهنایجمعای،خاود،
هاخ اخ شناهازیقهرمانی .





.1اینمقابهبرگرف هازطرحپژوهمی«برخهینقشابگوهاوپدیداخهایذهنایدخاکاوین«خوایات»خااطراتجناگ»اهاتکاهدخ
پژوهمگاهعلووومعاخفدفاعمقدسصوختگرف هاهت.
.2اه ادزبانوادبیاتفاخهی،دانمگاهکرده ان .timoormalmir@gmail.com،
*.3دانمجویدک ریزبانوادبیاتفاخهی،دانمگاهکرده ان( fardin.hp@gmail.com،نویسندهمسئول  .
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مقدمه

املهنظامیخژیببعثیعراقباهایاراندخ31شاهریوخ1331برابارباا22هات امار1191هار ااز
همتهال( 1199-1191/1331-1331جنگمیاننیروهایایندوکموخبودکهاز نبه خارین
جنگب خگکالهیکدخدوخانمعاصرنی یادمیشود.اینجنگ هیبهاایبسایاخزیاانبااخیبار
ایرانیاناحمیدکرد،وابا هپیامدهاواأمیراتقابداأملینی دخپیداشت.جناگشاکدجدیادیاز
هویتکالنخادخایرانمطرحکرد.اأمیراتایاناحاولهاوی یخادخجهاانبینای،هااکزنادگی،
کهجنگفرهنگخایخودخابهوجاود وخد


اوانخدیابیکرد،طوخی
ادبیات،هیاهتوفرهنگمی
ودخشکدگیریاعریفجدیدیازهویتکالندخجامعهایرانیاأمیرشاایانیداشات،چناانکاهاز
اینجنگبه«دفاعمقدس»یادمیشود.یکیازپیامدهایمهبّهمتهال«دفااعمقادس»دخایاران
شکدگیریجریانگس ردهیخاطرهنویسیخجنگاهت.خاطرهنویسیجنگدخدوخانجناگونیا 
هالهایپساز نبهشکلیگس ردهوبیهابقهبهعنواننهضتوجریاانیاااخی ی-ادبایمطارح
شد.صدهاعنوانخاطرهبهقلبخزمندگانیاشاهدانجنگمن مرشدوبرخیاز نهانیا دههاابااخ
چاپومن مرشد .
بیان مسأله

خاطرهنویسیباااخی ودخعیناالادبیاتاخااا انگاانگیداخد.ایننوهانمیاناااخی وادبیاات
همواخهازممکالتاعیینادودخاطرهنویسیبهعنوانیکگونهیااژانارباودهاهات.ازایانخوی،
برخیبااوجهبه می گیااخی وادبیاتدخخاطرهنوشاتهااعناوان«ادبیااتاااخی ی»خابار ن
اطالقکردهاند(کمری19:1391،و. 11برایدهتیابیبهوجوهبنیادینخاطرهنویسایجناگ،مطابعاه
اینخاطرهنوشتهابهعنوان«خوایت»-هایجنگ،ازخاهکاخهایدقیاقومافمردخشاناختجریاان
خاطرهنویسیجنگاهت.خاطره،دخاکب«خوایت»،ازجناههاایپیيیادهوچندهیاهایبرخاوخداخ
یخاطرهنویسیجناگاباااوجّاهباهزمیناهاااخی یخ نهااا

اهتودخمواجههباجریانگس رده
هاامدیدمیشود.اینمسأبهاهمیاتمطابعاه«خوایات»دخخااطراتجناگخا


پیيیدگیاینخوایت
نمانمیدهد،چنانکهبایداایینشودکه یاخوایتخاطراتجنگ،هميوننوشا ههاایموخخاان،
خوای یصرفادااخی یاهت؟بااوجّهبهاینکهخاطراتجنگزمیناهایاااخی یداخد ،یاامایااوان
هاخ اخهایهمسانوهبزمانی(=ایرااخی ی خااز«خوایتِ»خاطرهنوشاتهاایجناگاها را 
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نوشتهابراهاسچههااخ اخهاییشاکدگرف اهاهات؟و


اینخاطره
کرد؟دخاینصوخت«،خوایتِ»
برایناهاس،دخاینپژوهش،برمانایخویکردهاخ اخگراییوباابگوگرف نازخی تشناهای
پراپ،باماناقراخدادنههخاطرهنوشتازخاطراتجنگاحمیلی،دخپایاایایننقاشفراینادهای
مفمردخاکوینخوایتخاطرهنوشتهایجنگهس یب.نمونهگیریازمیانخاطرهنوشتهاباهخوش
اصادفیانجاوگرف هاهتوازخاطرهنوشتهایخودنوشت،چ ابه،خاطرهنوشتهایدیگرنوشات
(ادوینشدهبهدهتدیگری ،یکیازاینخوزهابهبلو خهیدو،وازخاطرهنوشتهاایبرگرف اهاز
مصاااهش اهی،بابانظر،ان ابشدهاهت.خوشاحقیاقاوصای ی-احلیلایاهاتودادههااباه
خوشک اب انهایگرد وخیشدهاهت .
فرضیههای پژوهش
1

ابف نقدخواییخویدادهایگذش هدخخاطرهنوشتهاما نایبارابگوهااییذهنایو«هابزماانی »
اهت .
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اینهاخ اخهاچهاخاااطیباابگوهاوپدیداخهایذهنیداخند؟ 

ب «خود»،بهعنوانهاخ اخذهنیوادخاکایخمرکا یدخانساان،موجابمایشاودخاویدخمرکا 
خوایتپردازیخاطرهقراخگیرد.

پ هاخ اخاهاهیخاطرهنوشتهاما نیبرهاخ اخ شناهازیقهرمانیاهت .
ت نقشابگوهایذهنی،بهویژههاخ اخ شناهازیقهرماانی،دخاکاوینخوایاتخااطراتجناگ
باعثشدهاهتکهدخاینخاطراتالقیازجنگ،باخویکردشاوخقهرماانیوشاهادتطلاای،بار
واقعیتااخی یخجنگالاهداش هباشد .
مبانی نظری پژوهش

هاخ اخگراییباماناقراخدادناصولزبانشناهیهوهوخ،باهعناوانیاکنظریاهیمادون،دخهاال
1139باانسانشناهیهاخ اخیبِویاه روسمطرحشد.هاخ اخگراییباهدنااالکمافهااخ اخو
عناصراقلیدیاف اهامارشااکهخوابا م قاباد

نظاوبنیادینامراهت.هاخ اخگرابااه را کمینههاو
میان نهاخا،کهما نیبراضادواقابداهت،برخهیمیکند.اینشاکهاخاااطاتم قاباد،کاهنظااو

1. Synchronic
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وجودمی وخد،همانهاخ اخامراهت.هاخ اخبهدهت مدهبایادقابلیاتاعمایبباه


امرخابه
ان اعی
مواخدممابهخاداش هباشد.کمفهاخ اخبنیادینامراینامکانخابههاخ اخگرامیدهدااباهمعنااو
دهب یوخایپوه هظاهریامردهتیابد.خویکردهاخ اخگراییکامالدان اعیوماادهگریا اهاتو
اا نجاکهممکناهتاوبیدمادیدخنظاوزبانخاانکااخواوبیادان اعایوذهنایخاجاایگ ین ن
میکند.دخن یجه،هاخ اخگراییبها اوتهاوزمینههایااخی ی،وا ّیماهیّتذاایاج اوعناصار
اوجهینمیکند؛بهعااختدیگر،دخهاخ اخگرایی نچهاهمیتداخدوجاه«هابزماانی»1اهات،ناه
وجه«دخزمانی.»2مطابعاتهاخ اخگرایینقشبس اییدخشکدگیریخوایتشناهایداشا هاهات.
خوایتشناهیخهاخ اخگرابااکیهبرخویکردهابزماانیوهااخ اخمند ،نچاهوااادهایبنیاادین

دخ
خوایتخاشکدمیدهدخواب میانعناصراهت،نهخودِعناصر(ماخاین. 33:1311،ااوهنخوایاتخا
بهاوابیادخاکشدهایازوقای ،کهبهصوختایراا اقیباهبمراا

اند،اعریفکاردهاهات(ااوهن،

. 13:1313اوابیعناصار،باهدوصاوختارایابزماانیوااوابیعلّایومعلاوبینقاشمهمایدخ
شکدگیریخوایتداخد.گ ینشوچینشعناصردخاوابیزمانیونساتهاایعلّایومعلاوبیاااب 
اصادفوفاقدهاخ اخمم صنیست.یکیازهاازوکاخهایاصالیدخداناشعااوزباانیخانساان
گرایشبهایجادپیرنگایناوبیدخوایتاهت؛یعنیاایناکاوینخوایات،ذهانانساانعناصار
خوایتخابراهاسابگوهاییخایوما نیبرگذاخازو عی یبهو عیتدیگرگ ینشمایکنادو
میچیند؛بهعااختدیگر،شکد گیریخوایتخاود،ما نایبارهااخ اخهایبنیاادینان اعایاهات.
خوایتباچنینهازوکاخهاییکاخکردیانسجاوب شونظبدهنادهداخد،چناانکاهعناصارم کثّارو
م رقخادخچاخچوبهاونظاوهاییکلّیومنسجبگاردهابمای وخدوایانیکایازمهاباارین
کاخکردهایخوایتاهت .
یکیازمطابعاتاوبیهوبنیادینخاوزههاخ اخگراییوخوایتشناهی،مطابعاتخی اتشناهای
پراپاهت.پراپخی تشناهیخابرایاها را طارحبنیاادینقصاههاابرگ یاد.اودخبرخهای
هایپریانبهدناالعناصرمابتونام غیریبودکاهدخقصاههاایدیگارنیا اکراخپاذیر

خی تقصه
باشند.اوکنشهایفراوانقصههایپریانخابه31کاخکرد3اصلیاقلیدداد.ازنظارپاراپ،کااخکرد
«عمدوکاخیکش

صیتازنقطهنظراهمی شدخپیماردقصاه»اهات(پاراپ:1339،پیماگ اخم ارجب:

1. Synchronic
2. Diachronic
3. Function
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همات،چنانکهاوابیواخااا انداوواخ نهاهاخ اخداه انخاشکدمیدهادوااذفهاریاکاز
(انسانی،ایوانیوایره قصه هایپریاانخادخه اتش صایتاصالیگنجاناد.معیااخپاراپدخ
ان ابوناوگذاخیش صیتهانهبراهاسناویاماهیت نها،بلکهبراهاسنقشوکااخکرد نهاا
دخجریانخواییداها اناهات.هایویاککااخکرداها راجیخپاراپازنظمایخطّایوزماانی
برخوخداخندودخداه انهابهصوختم وابیبهدناالهبمی یند.هرچنداماوکاخکردهاممکناهات
دخداه انیجم نموند،دخهرداه اناوابیخودخاهمواخهبایدا ظکنند .
هدفاهاهیخی تشناهیدهتیاابیباهخی ایبنیاادینودخعاینااالخنثایوفااخ از
پیشزمینههایفکریاهت.دخایننوش اخ،هدفازکاخبردشیوهیپراپاقلیدجا باهجا کااخاو
نیست؛زیراماب ومادنمایخاواهیبامااودیادگاههاایپاراپخابتاذیریب.ازهاویدیگار،ماهیات
خاطرهنوشتهایجنگ،بهعنوانخوایتهاییبااماناایاااخی ی،بااخوایاتهاایافساانهایپاراپ
م اوتاهت.ا یاگربهطرزیخادیکالاع ااخااخی دخاایینهاخ اخخاقاولنداش هباشیب،باازهب
ا اوتهایبنیادینیمیانخوایتهایموخدبرخهیماوخوایتهاایموخدبرخهایپاراپوجاودداخد.
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نهابهوادتوانسجاودخونیهاخ اخبطمهواخدمیکناد.اوهميناینش صایتهاایم لاف

برایناهاس،اغییراایدخنوعواعدادکاخکردهاوش صیتهایاه راجیخپراپاِعمالشدهاهات.
دخزیار،کمیناههااایاها راجیازخاااطرهنوشاتهااایماوخدبرخهاایدخدودهاه«کاخکردهااا»و
معرفیشدهاند :

«ش صیّتها»


کارکردها

 -6آگهی « :گهیدادن»ن س ینکنشمفمردخشروعپیرنگخطّیخوایاتخااطراتموخدبرخهای
اهت؛قهرمانازوقوعخویدادهاییمثدشروععملیاتیااملهدشمنخارداخمیشاود(باهاوخاار
میدهند واینمحرکوقوعخویدادهایبعدیاهت .

 -2درخواست:فردیاافرادیازقهرماندخخواهتانجاوعمدمهمّیخاداخنادیااایانکاهقهرماان
دخخواهتمیکندبهاواجازهانجاوعمدقهرمانیدادهشود،کهدخایانصاوختمعماوهدباهصاوخت
دخخواهتاجازهیاامکاناضوخدخجاههیاانجاوعملیات مدهاهت .
 -3نهی :دخخواهتقهرمانبرایانجاوعمدقهرمانیباام اب اتمواجاهمایشاود.ایانم اب ات
معموهدازهویخانوادهیاافرادنظامی(یااخگانهاینظامی صوختمیگیرد .
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 -4نقض نهی:اینکنشمعموهدبهاینصوختمی یدکهقهرمانم اب توممانعتنهایکننادهخا
کندوعمدقهرمانیخاشروعمیکند .


نقضمی
 -0فرستادن :بهمنظوخانجاوعملیمهب(اضوخدخجاهه،انجاوعملیات،عملیاتشناهاییوایاره 
قهرمانبهجاییدوخاریان دفردیاافرادیبهمحدخاصّیفره ادهمیشود .
 -1سفر:قهرمانبههرزمینیاجاییدوخار،کهمحدانجاو زموناهت،ه رمیکند .
 -7آزمون:قهرماندخجایگاه زمون(جاهاهومنطقاهعملیااتوایاره باهانجااوعمادقهرماانی
میپردازد:نارده تبادشمنان،احمّده یهایفراوان،کسباجربیاتمعنویوایره .

 -0پاداش:قهرمان،پسازگذخاندنمرااددشواخ زمون،پاداشمیگیرد .
 -3بازگشت :قهرمان،پسازپمتهرنهادنمراادطاقتفرهایقهرماانی،باهمیاانخاانواده(یاا
دوه انیاقراخگاه بازمیگردد .


شخصیتها

فردیاافرادیااخگانهاییکهقهرمانخابهجایگاه زمونمیفره ند .

 -6فرستنده:
فردیاافرادیااخگان هاییکهباانجاوعمادقهرماانیازهاویقهرماان،یااباااعا اواوباه

 -2مانع:
جایگاه زمونم اب تمیکنند .
 -3قهرمان :ش صیتاصلیوکانونیدخهاخ اخخاطرهنوشتهاهت.خویدادهااابااادااولمحاوخ
قهرمانودخاخااا بااوبهوقوعمیپیوندد.اعمالقهرماندخپیشبردناوادثنقمیاهاهایداخد.
قهرمانمرک مقدش صیتهایم لفنی هستونقاشهارش صایتمسا قیبیااایرمسا قیب
براهاسنقشاوهویتمییابد .

 -4ضدقهرمان:فردیاافرادیاهتکهنقطهمقابدقهرمانهس ند.ب شمهمیازعمدقهرماانیکاه
قهرمانبایدپمتهربگذاخدناردبا دقهرماناهت .
فردیاافرادیکهقهرمانخادخانجاوعمدقهرمانییاخیمیکنند .

 -0یاریگر قهرمان:
 -1یاریگر ضدقهرمان:فردیاافرادیکه،دخاقابدباقهرمان،یاخیگرخ دقهرمانهس ند .
 -7خواسته :فرد(افراد ،مکان(هرزمین ،شی ویاهرچی یاهتکهقهرماندخپیدهتیاابیباه
انجاومیگیرد .

منظوخدهتیابیبه«خواه ه»

ناهتوعمدقهرمانینی به
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 -0واسطه :فرد(یاافرادی کهواهطهفره ادننو موزباهجایگااه زماون،یااواهاطهانجااوعماد
 -3نجاتبخش :ش صی یاهتکهبااانجااوعمادقهرماانیودهاتیاابیباه«خواها ه»کانش
نجاتب میخاانجاومیدهد .



ساختار روایی خاطرهنوشتهای جنگ

خاطرهخوای یمک وبیاش اهیاهتکهخاویخ نبااهلوبیویژهبهباازگوییاجربیااتپیماین
خودمی پردازد،اجاخبیکهدخمیااندیگاراجربیااتفاردبرجسا گیخاصایداخد.دخاعااخیف
م ل

یکهازخاطرهنویسیاخائهشدهاهت(خبیعیان33:1391،؛کمری13:1391،و13؛هاشامی93:1393،؛

نوخائیوابوابحسنیارقی111:1391،وهنگری 11:1312،نقشکلیدیم ااهیمیچاونذهان،ااداعی،
برجس هبودن،بازیابیوخهوباتذهنیبیانگراهمیتذهنوهازوکاخهای ندخبازیابیواوبیاد
عنواناجربهایم مای وبرجسا ه،پاسازفرایناد

ش اهییامک وبخاطرهاهت؛یعنیخاطره،به
گری،وازطریقبازیابیاطالعاتخهوبیاف هدخذهن،بهزبان وخدهیاانوشا همایشاود.

اداعی
اینمسأبهنمانمیدهدکهاوبید(گ نیانوشا ن خااطره،بارخالفاناواعدیگارگ اههاایاا

بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ

قهرمانیاهت .

نوش هها،بهشکلیایرمس قیبوازطریقمجاخیخاصینماودزباانیماییاباد؛یعنایبااوجاود
واقعیتومصداقااخی یخعناصرموجوددخخاطراتجنگ،عناصرم کثّارواااخی یخجناگدخ
چاخچوبابگوهاییویژهومراا باذهن،خوایتمیشود؛باهعاااختدیگار،ماابااهااخ اخهای
ایدخخوایتپردازیخخاطراتجنگمواجهیب .

خواییخویژه
باخی تشناهیههخاطرهنوشتموخدبرخهی،دخمجماوع،پاان دهخی اتازباباانظر،یاازده
خی تازیکیازاینخوزهابهبلو خهیدو،وههخی تازچ ابهاه را شادهاهات.کی یاتو
اعدادخی تهایاه راجیدخهریکازخاطراتبانوعخوای گرینویسنده-خاویوناوعنگااهاو
بهاجربهجنگاخااا انگاانگیداخد.فصداولک ابخاطراتبابانظربهاوادثقاادازانقاالبو
ماجراهااایاودخ ندوخاناخ صااایداخد.هاااخ اخخوایاایایاانب ااشدخهاااخ اخوابگااوی
قابداوجهینمیگنجد،امابابعکسدخفصدهایبعدیخک اب،کاهخوایاتخااطراتجناگاهات،
ابگوهایخاصیقابداه را اهت.وجودابگوهاییخایدخخوایتِب شهایمربو بهجناگ
ناشیازکاخکردکلیتب شخجنگاهت.جنگباکاخکردهایگ ماانیوهاوی یخویاژهاشزمیناهای
ها،خویکردهاوالقیهاایم لافوم کثّارخا،دخقاباب

منسجبوکلیتب شایجادمیکندونگاه
011
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«خوایت»،دخهویّ یکالنصوختبندیمیکندواینباعثمیشاودکاهخااطراتجناگدخقاباب
باشند.خاطرهنوشتیکیازاینخوزهابهبلاو خهایدو،هراهار

ابگوهاییویژهانسجاوخواییداش ه
هایاینخاطرهمیااوانخد

خوای گراجاخبومماهداتِخاویدخدوخانجنگاهت.دخاماوب ش
هاااخ اخهایخوای ایخما ناایباارابگوهاااوفرایناادهایذهناایخامماااهدهکاارد.ص ا حاتن ساات
خاطرهنوشتچ ابهبهاوصیفو

جنگونی اوصیففرماندهیومدیریتکسانیچوناسان

باقریاخ صایداخد.خوایتاینب شبیشاربهااخی ن دیکاهتاااخااطرهایفاردی؛ازایان
خوی،نمیاوانخی توابگویذهنیخخاصیاز ناها را کارد.دخمجماوع،دخمقایساهباادو
خاطرهنوشتدیگر،خوایتچ ابهبهمراابااخی یااراهات.ازهاویدیگار،ب اشهااییازایان
خاطرهباهاوصایفنااو فرمانادهیاسانبااقریاخ صاایداخدودخایانب اشهااجایگااه
نویسندهاخاویبهیکخوای گرخصرفاقلیدمییابدوش صیتشهیدباقریدخمرکا خوایاتقاراخ
میگیرد.دخمجموع،اینویژگیهاباعثشدهاهتهاخ اخهایما نیبرابگوهایذهنایدخخوایات
کبارباشد .
چ ابه 
بااوجهبهاجبزیادِمجموعخکمینههایاه راجیازهااخ اخهایخوایایخخااطرهنوشاتهاا،
عناصرخی تهایاه راجیازایانخااطراتدخدوهاطاکاخکردهااوش صایتهاادخقاباب
جدولهایزیرنمایشدادهشدهاهت :



کارکردها

جدول  :6کارکردهای موجود در ریختهای استخراجی از بابانظر

گهی 

دخخواهت 

نهی 

نقضنهی 

فره ادن 

هر

زمون 
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پاداش 

هاخ اخ 1
هاخ اخ 2
هاخ اخ 3
هاخ اخ 1
هاخ اخ 3
هاخ اخ 3
هاخ اخ 1

بازگمت 



6

2

3

4

0

1

7

0

3


1
1
1
1
1



2
2

2
2
2




3
3
3
3




1
1
1
1

3
3
3


3


3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1




9




1
1
1
1
1
1
1


9
9
9





جدول  :2کارکردهای موجود در ریختهای استخراجی از یکی از این روزها به بلوغ رسیدم

گهی 

دخخواهت 

نهی 

نقضنهی 

فره ادن 

هر

زمون 

پاداش 

بازگمت 



6

2

3

4

0

1

7

0

3

هاخ اخ 1

1

2

3

1

3

3

1





هاخ اخ 2

1

2

3

1

3

3

1

9

1

هاخ اخ 3



2





3



1



1

هاخ اخ 1

1

2





3

3

1



1

هاخ اخ 3









3

3

1



1

هاخ اخ 3



2





3



1

9

1

هاخ اخ 1

1

2





3

3

1



1

هاخ اخ 9

1

2





3

3

1



1

هاخ اخ 1



2

3

1

3

3

1



1

هاخ اخ 11

1







3

3

1



1

هاخ اخ 11











3

1



1
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هاخ اخ 9
هاخ اخ 1
هاخ اخ 11
هاخ اخ 11
هاخ اخ 12
هاخ اخ 13
هاخ اخ 11
هاخ اخ 13





1
1

1

2
2
2
2
2

2
2

3








1








3
3


3




3
3
3
3
3

3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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گهی 

دخخواهت 

نهی 

نقضنهی 

فره ادن 

هر

زمون 

پاداش 

بازگمت 

1

2

3

1

3

3

1

9

1

هاخ اخ 1

1







3

3

1





هاخ اخ 2









3

3

1





هاخ اخ 3

1







3

3

1

9

1




شخصیتها

جدول  :4بابا نظر


فره نده 

مان 

قهرمان 

مناطقاطراف ن 

هوهنگردو

[ زادهازی]

نیروهای
عراقی 

اطراف ن 

اهللاکارومناطق


[ زادهازی]اتههای



نظرنژاد 

نیروهای
عراقی 

خوزه ان 

نظرنژاد 

هوهنگرد 

نیروهای
عراقی 



نظرنژاد 

مناطقیاز

محمّداسننظرنژاد 

اشغالشدهجنوب 

[ زادهازی]مناطق
[ زادهازی]



نظرنژاد 

[ زادهازی]

محمّداسن

دقهرمان 

یاخیگرقهرمان 

یاخیگر

نیروهای
ایرانی 

دقهرمان 

نیروهای
عراقی 

نیروهای
ایرانی 

هاخ اخ 3

چمران 



نظرنژاد 

هاخ اخ 1



دواناز
نیروهای

نظرنژاد 

نیروهای
عراقی 

هاخ اخ 3



نظرنژاد 

نیروهای
عراقی 

نیروهای
ایرانی 

نیروهای

نیروهای

نیروهای

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

مادخ 
هاخ اخ 3

هتاه

دک ر

ممهد 

ملکی 

نظرنژاد 



هاخ اخ 2

ب و خا 

خانواده،
بهویژه


خواه ه 

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

-



اخامی 
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نیروهای

نیروهای

نیروهای

واهطه 

هتاه
ممهد 

-

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

نجاتب ش 


هاخ اخ 1

خه می
فرمانده

نیروهای

نیروهای

نیروهای

محمّداسننظرنژاد 
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جدول  :3کارکردهای موجود در ریختهای استخراجی از چزابه





نظرنژاد 



نیروهای

نیروهای

نیروهای

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

دیگر 

نیروهای

نیروهای

نیروهای

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

عراق 



نظرنژاد 

ازخاکعراق 



نظرنژاد 

[اسل بر]مناطقی



نظرنژاد 



عراقی 

ایرانی 

عراقی 

[اسل بر]برخی

قا نی 

نیروهای

نیروهای

نیروهای





نظرنژاد 

وبرخیمناطق

اهماعید

ایرانی 

عراقی 

[ زادهازی]شلميه

هاخ اخ 13



نیروهای
عراقی 

نیروهای

نیروهای



نظرنژاد 



نظرنژاد 

مناطقازخاک

هاخ اخ 11

هتاه 

عراقی 

ایرانی 

عراقی 



نظرنژاد 

[اسل بر]برخی

هاخ اخ 13

مسئوهن

نیروهای

نیروهای

نیروهای



نظرنژاد 



پاهداخان 

مناطق 

هاخ اخ 12

مسئوهن
هتاه



نظرنژاد 

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

[اسل بر]برخی

هاخ اخ 11





نظرنژاد 

نیروهای

نیروهای

نیروهای

مناطق 

هاخ اخ 11





نظرنژاد 

قا نی 

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

[اسل بر]برخی



نظرنژاد 

نیروهای

نیروهای

نیروهای



نظرنژاد 

[ زادهازی]شهر

هاخ اخ 1

اهماعید

نظرنژاد 

عراقی 

ایرانی 

عراقی 

مهران 

خراهان 

همسر

نظرنژاد 

نیروهای

نیروهای

نیروهای



نظرنژاد 



نظرنژاد 
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هاخ اخ 9

مسئوهن
هتاه

مسئوهن
بمکر 

مناطق 

هاخ اخ 1

مسئوهن
هتاه 

برخیاز
نظرنژاد 

نیروهای
عراقی 

نیروهای
ایرانی 

نیروهای
عراقی 



نظرنژاد 



013



فره نده 

مان 

 ...

خزمی 

همراهانش 

اصغرملکیانو
شوش 

مسئوهنهتاه
زخهی 

مسئوهنبمکر31
مسئوهنبمکر 

خانواده،

اع اونیرو 

اخگانهای
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خزمی 

واادمهندهی

منصوخی 

اایبابلهی،


اسینخرازی،
مسئوهنهتاه 

قهرمان 

دقهرمان 

نیروهایایرانی 

نیروهایایرانی 

داوودی،منصوخیو

واادمهندهی

همراهاننجیمیدخ

هاخ اخ 1

یاخیگرقهرمان 

شیریان،اایای 

نیروهایایرانی 

بمکر31زخهی 

موزشدهندگان


مرزی 

خ ّمقدو 

منطقهعملیات 



نجیمی 
هاخ اخ 3

یاخیگر دقهرمان 

خواه ه 

[اضوخدخ]جاهه 

احتاشغال 

[ زادهازی]مناطق



[ زادهازی]



نجیمی 

عراقی 

خرممهروچنددژ

عراقی 

[اصرف]بصره 

منصوخی 
[ایجاد]خاکری ،

نیروهای

هنگروهکودخ

اسن

نجیمی 
[ایجاد]خاکری ،

اسن

هنگروهکودخ

منصوخی 

نجیمی 
هاخ اخ 3



نیروهای

عراقی 
نجیمی 

عراقی 

نیروهای
هاخ اخ 1



عراقی 

عراقی 
نجیمی 

نیروهای




نیروهای
هاخ اخ 3



نجیمی 

نیروهای

عراقی 



نجیمی 
هاخ اخ 2

عراقی 

نیروهای




عراقی 

واهطه 

نجیمی 

عراقی 



نیروهای

عراقی 
محمود

نیروهای

نیروهای

نجیمی 

نجیمی 

عراقی 

هاخ اخ 1

عراقی 

عراقی 

محمود

نیروهای



نیروهای

نیروهای

محمود
نیروهای

بقایی 

نجیمی 
ااجیان،

محمود
ملکیان،

نجاتب ش 


001

جدول  :0یکی از این روزها به بلوغ رسیدم

[من جرکردن]
دجله 

نیروهایایرانی 

بمکر 

دیگرفرماندهان

خرازی،ص ویو

ایرانی 

دیگرنیروهای

اا علیقوچانیو
نیروهایایرانی 

فاو 

نیروهایایرانی 

اسینخرازی 

خرازیوقوچانی 



خمد 

ایرانی 

دیگرنیروهای

نیروهایایرانی 

اسنباقریودیگر

فره نده 

مان 

مسئوهنهتاه 

فرماندهانهتاه 

قهرمان 

 ...

ص وی،اسنباقریو

محسنخ ایی،خایب

هیدعلیاسینیو

خایبص وی،

دقهرمان 

یاخیگرقهرمان 

یاخیگر دقهرمان 

خواه ه 

هازمانزخهیهتاه 

نواایپوشیدهاز

مناطقاطراف ن 

االمعلیخشید 

اسنباقری،

خایبص وی،

هاخ اخ 3

پدهاییدخپمت






عراقی 
جع ری 

نیروهای

[اصرف]فاو 

هاخ اخ 2

جع ری 

عراقی 


ف ااهلل

نیروهای
هاخ اخ 1

جع ری 

عراقی 

[اثایتاضوخدخ]

[امکید]ن س ین

[شناهایی]منطقه
اهللاکارواتهها و


[ زادهازی]بس انو

عراقی 

واهطه 

نیروهای

نجاتب ش 


باقری 

جع ری 
عراقی 

اسن

ف ااهلل
نیروهای


عراقی 
ف ااهلل



جع ری 


نیروهای




عراقی 



نیروهای
هاخ اخ 11

نیروهای

عراقی 

ف ااهلل


نجیمی 
نجیمی 

عراقی 

نیروهای




نیروهای



نجیمی 

هاخ اخ 11

خرازی 

عراقی 

اا علی
هاخ اخ 1

نجیمی 

عراقی 

نیروهای

قوچانی 
عراقی 







جدول  :1چزابه
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هاخ اخ 9

اسین

عراقی 



نجیمی 

عراقی 

نجیمی 

نیروهای

نیروهای
نیروهای

نیروهای



نجیمی 
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فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،3شماره چهارم ،زمستان 0331

بهخابزمینهااخی یخاینخاطرات،پیرنگهایخواییخهمسانیدخهااخ اخ نهاااکاراخشاده
اهت.هرچنددخهریکازخی تهایاه راجیاماوکمینههایموخدنظریکجااضاوخنداخناد،
هاهمگیدخچینمیواادخوایتشدهاندواینبیانگروجودپیرناگ

ب شقابداوجّهیازاینکمینه
خواییوااددخهاخ اخاینخاطراتاهت.اینپیرنگبنیاادین،کاهشاکلیداها انواخباههااخ اخ
هاقراخنمیگیرد.خوایتخاطره،کهبار

خواییخاطرهنوشتهادادهاهت،دخاقابدباجناهااخی یخ ن
مانایماندگاخیاجاخبیااخی یدخذهننویسنده-خاویشکدگرف هاهت،انهااازطریاقااندادن
بهپیرنگیداه انیاهتکهمیاواندماندگاخومفمرباشد.بهنظراهکوب ،امرواقا اگارمایخواهاد
باقیبماندبایادطراایداها انیپیاداکنادوباهداها انبادلشاود(اهاکوب . 3:1311،ایاناغییار
شکدگیاری
اج نابناپذیراهت.اصوهدخودااخی نی دخفرمیخواییوداه انواخخوایتمیشودو 
«خاطره»نی انهاازطریقاندادنبهفرمیخواییامکانپذیراهت.ایناه حابهانهامحدودبهاغییار
دخفروخواییخاطراتنیست.گ ینشوچینشعناصریخاایازمیاانعناصارباهشادتم کثّارخ
ااخی ی،ودخن یجهشکدگیریپیرنگخوایی،پدیدهایاصادفیوفاقادهااخ اخمما صنیسات.
اکراخپیرنگهایخواییخهمساندخهاخ اخخااطراایباازمیناههاایاااخی یخم کثّار،بیاانگرااأمیر
هاخ اخهاوابگوهاییذهنیوان اعیاهتکهفراارازمحدودیتهاایزماانیومکاانی(موقعیات
کنند.اینمسأبهباعثمیشاودهااخ اخهایخاصایدخخوایاتخااطراتجناگ

ااخی ی عمدمی
اکراخشودوج ئیاتااخی ی(ش صیتها،مکانها،خویدادهاو ...دخچاخچوبایانهااخ اخهاو
ابگوهایاکراخشوندهخوایتشوند؛بهعااختدیگار،عناصاراااخی یدخهااخ اخهایهابزماانیو
ایرااخی یخوایتمیشوند.اینمقوبهفراارازبحثصدقوکذبخااطراتجناگاهاتوبایاد
اوجهداشتکهاین ماخازمس نداتاااخی یخجناگهسا ند،امّاا نياهدخایانجاامطارحاهات
هاخ اخهاییایرااخی یوهبزمانیاهتکه«وجهخواییخ»اینم ونبارماناای نهااشاکدگرف اه
اهت.اینابگوهایخواییخهمسان،بااکراخوبسامدقابداوجهیکهداخند،نیروهااییابهااوب اشباا
کلیتواادخاامکیدمیدهندکهدخایننوش اخاز نهابه«ابگوهایذهنیخجمعی»اعایرمایکنایب.
هاخادخخوایتهاایم لاف

اینابگوهاخاهرچندنمیاواندخچاخچوبیواادگردهب وخد،خد ن
میاوانمماهدهکرد،چنانکهکلیتاینابگوهاخابایددخمجموعخوایتهاجستوجوکارد،ناهدخ
یکخوایتوااد.وجودابگوهایذهنیخجمعیدخهاخ اخخوایایخااطرهنوشاتهاایجناگایان
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دهدکهخاطرهنوشاتهااخادخیاک


دهد،وایناجازهخابهمامی
خاطراتخادخایتیم مای قراخمی


روایت جنگ و هویتهای کالن جمعی

هویتهایم کثّروم رقافرادجامعه،باوخودبهعرصاهان ظااوب اشخخوایات،شاکلیمنساجبو
منظبمییابندوهمگییکهویتکالنخجمعیخاشکدمیدهند.ابگوهایذهنایخخهاوبیاف اهدخ
اذهانملتیاهمانخاطراتجمعی،مس قیبیاایرمس قیب،وبهشاکدگسا ردهیااج ئای،دخایان
هویتهایکالن،کهمحصولنهاییخخوایتاهت،اضاوخداخناد.دخایانجاا،خااطرهنوشاتنیا 
بهعنوانیک«خوایت»دخاالوخهویتهایکالننقشمفمریداخد.دخهارفرهنگایخااطرهنوشات،
بهعنوان«خوایت»،دخجریانیبینام نیازهلسلهخوایتهایم لفواخدمیشاودکاه بما وخهای
ناان س ینخوایتهایش اهیومک وبمیاواندپیشبرود.دخایاناابات،مااشااهدجریاان
هیابیازعناصروابگوهایخواییم لفهس یبکهدخمیانم اونجریاانداخد.دخن یجاه،خااطره
جنگبهمروخباخاطرههایازبیخماتشدهدخذهنخزمندهپیوندمیخوخدواجربهااخی یجنگباه
قهرمانیهاوااأمیرواأمرهاایناشای

ایازبیاادیدمیشودودیگر نيهاهمیتمییابدشوخ

خاطره

بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ

میکنند .
ژانرجهانیخمج اقراخدهیبکهازابگوها،ماانیوفرایندهایخایخودااعیت 

ازایناجربهعمیقذهنیاهت،بهویژه نکهخاطرهنوشاتهاایجناگهرشااخازااأمیروااأمرات
ااساهیوعاط یدخمواجههبایادمانهاوخااطراتِوقاای گذشا هاناد.ایانفراینادهاهمگایدخ
چاخچوبخوایتخاطرهنمودمییابندوهویتهایکالنجمعینیا ازایانطریاقدخچااخچوب
خوایتخاطرهان ظاومی یابناد.هرچناداعیاینمرزهاایهویاتکاالنخموجاوددخهااخ اخخوایای
خاطراتدشواخوچهبساناممکناهت،امّاکلیتوانسجاوخ نبهو وحممهوداهتوایانکلیات
بندیمیشود .


صوخت
دخقابب«خوایت»
شکدگیریخوایتخاطراتجنگبرمانایابگوهاوهاخ اخهایذهنیوخابطاهانگااناگ ن
باشکدگیریهویتهایکالنجمعی،کاخکردیان اعیوفراااخی یباهخوایاتجناگمایدهاد،
چنانکهکاخکردبنیادین ن افراارازاوصی اتااخی یاایینمعنایجنگاهاتوایانم ااوتاز

جناهعینیوااخی یخجنگاهت،برایمثال،دخخاطراتجناگ«،جاهاه»چیا یم ااوتازیاک
مصداقااخی یاهت.جاهههایگروجناوبیااجاهاههاایهاردمنااطقکوهسا انی،نیا کمااود
امکاناتواجهی اتدخ نشرای احریبوممکالتاق صادی،واقعیتعینیوااخی یخجاهههاادخ
جاههچهرهایم اوتداخد .

نهالهایجنگبود،امّا،دخخاطراتخزمندگان،
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بعدازاحویددادنخ وبازگمتبهکرخه،امامیگردانبهمرخصایخفات.دخاهارانکاه
بودیب،مجلسخ میبرایشهیدانمأموخیتپدافندمهرانارایبدادیب...باهخرههارواهمرخصای
خاهب وخدیبوازاهران،شهروبلدگناهانکایره،فراخکاردیبوهماانهانگرهاینماوخوااخیاک
خودمان،همانچادخهایپرازعقربوخایدکرخاه،هماانهااخ مانهاایگارودوکوهاه،هماان
هایخاک بودوپارچینوچاروکخاباههارچاه

خویدادهایه ه شت خانهوخالصههمانبااس
چنانیشهرزدههاارجیادادیب.همانبه رکهبعضین همناد

ه دواذاهایخنگاخنگوبااسهای ن
هاچهمیگذخد!(مطلق11:1391،و . 19


کهاویاینبیابان
قاهبمیگ ت:خاکجاههمقدهه،ارمتمیاخه.خاالفاارین دو،پااشباهایانجاابرهاه،
زیروخومیشه.اینجافق خودتهس یوخدا؛هیچواهطهایبینااووخادانیسات.اونباااس
خاکیچاخچوببراتدخهتمیکنه.نمیذاخههرجوخدبتخواهاتباشای(...کااظمی112:1391،؛

هبچنیننک:اادی39:1393،وطاهانی33:1393،و 33

گونههویتب میهااومعناب مایهااخامایااوان


هایفراوانیازاین
دخااخی جنگهانمونه
یافت.جممیدییکیازهاازوکاخهایاعریافمعناایجناگخاخهاوصعناصاریازیادماانهاای
اهطوخهایوخاطراتقومیوجمعیبهخوایتجنگمیداند.دخن یجاه،جناگفرااارازکما نو
کم هشدن،گرهنگی،مرگ،دخدوفقدانع ی انالقیمیشود(جممیدی. 11:1391،ا یطرفهاای
ه بپیمهجنگنی ،برمانایهطوحذهنی،معناوهویتخاصیبهعمدخودمیدهند،هميناانکاه
خژیببعثیعراقدخدوخانجنگاحمیلیبااعریفجنگبرمانایهویتهایقومیوایجااداقاباد
ایرانی/عربی،وا یبامراا هاخ نخجنگباوقای صدخاهالوهمياوننااردقادهایه،باهدنااال
برهاخ نمعناوهوی یخایبرایجنگبود.دخاینفرایناد«،القایازجناگ»بارخاودِواقعیات
جنگالاهداخد.واقعیتااخی یجنگهرچهباشد ،نيهاهمیتمییابد،معناوهاوی یاهاتکاه
جنگمیاواندداش هباشدوخوایتهایمربو بهجنگنیا اازخوایاتهاایخهاانههااگرف اهااا

خاطرهنوشتهااااباادباهدفایجادمعناوهوی یخایبرایجنگشکدمیگیرند.برایناهااس،
هاخابااسامامیاوانباهدیگار

دخخاطرهنوشتهایجنگمابادووجهازواقعیتمواجهیب،که ن
ایخاطرهنویسینی اعمیبداد:ابف واقعیتبابذاتوفین سهوب القیازواقعیت .

گونهه

دخ«القیازواقعیتجنگ»،اأمیرها،هویتهااوکاخکردهاایجناگاهمیاتویاژهایداخناد:

اینکهمن(نویسانده -خاوی چاراجنگیادو؟جناگچاهااأمیریدخمانگذاشا هاهات؟جاهاهو
خویدادهای نچهمعناییمیدهند؟وچهکاخکردیمیاوانندداش هباشند؟اکامدمنخخاویدخایان
جنگچگونهانجاوگرف هاهت؟میاننقشوهویتامروزخمنباواقعیتجنگدخهالهایپیماین
چهنسا یمیاواندوجودداش هباشد؟ 
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خاویانخاطراتجنگا یگاهبهصرااتباهاهمیاتواخجحیات«القایازجناگ»اشااخه
جنگماجنگمعنویبود.ماباظاهرجنگکااخینداشا یب؛زیاراکاهاصاوهدظااهر نزیااا
نیست(مرندی . 1:1311،
دخواق ماافرادنظامیناودیبکهبرایجنگوهرکوب شوبگرانباهمنطقاهخف اهباشایب،ماا
مدافعانانقالبمردمایخهارزمینمانباودیبوبارایاحقّاقاکوماتاهاالمیااالشمایکاردیب
(جهروایزاده . 11:1391،


نقش «خود» در تکوین روایت خاطره

یکیازوجوهمهبدخخوایتپردازیخاطراتجنگ،نقشمهبواعیینکننده«خود»(مانخخاوی دخ
شکدگیریهاخ اخخواییخخاطراتاهت.دخواقا ،ابگوهاایذهنایوناخود گااهدخژخفهااخت
خاطرات،برماناینساتهاواخااا هایمانبامنخخاویهس یمییابند.ایانمساأبه،نقاشویاژهو
اعیینکنندهایبه«خود»(=منخخاوی میدهد،بهویژه نکهمنمأاکوینوشکدگیاریهااخ اخهاو
ابگوهایبنیادیندخخوایتپردازیخخاطره،ذهنخاوی(=صاابخاطره اهت«.ذهن»مرکا مقلای

بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ

میکنند :


اهتکهابگوهایبنیاادینخوایاتدخ ننضاجمایگیرناد.دخخااطراتخزمنادگان،باازاعریفو
صوختبندیاجربهجنگپیشاز نکهشکدزبانیوخواییبهخاودبگیارد،ازفیل ارذهنایخخاوی
میگذخد؛بهعااختدیگر،گذش هبادخابتکامدذهننویسندهیاگویندهبازهازیمیشود.ازهماین
خوهتکه،دخاقسیببندیادبیاتپایداخی،خاطرهنوشتهاخادخزماره مااخیقاراخدادهانادکاهدخ
اصدمو وعوپرداختوپیداییوابس هباهوجاودشا صپدید وخنادهاهات(کماری. 21:1391،
مرک یتذهندخشکددادنبهابگوهاوهاخ اخهایخوایت،بامرک یت«خاود»دخاکاوینذهنیات
فرد،وشکددادنبهکنشهاوواکنشهایاو،اخااا انگاانگیداخد.خوانشناهاان«خاود»خامرکا 
دنیایاج ماعیهرفردمیدانند.مرک یت«خود»باعثمیشودفرداطالعاتمهبّمربو بهخاودخا
بسیاخبه رازهرگونهاطالعاتدیگریپردازشکند،کهاز نباه«خاودمرجعای»1اعایارمایشاود
(باخونودیگران. 132:1391،اینویژگیخ«خود»هابشدهاهتکاهخوانشناهاان«خاود»خامصاداق
یک«طرحواخه»بدانند(همان. 131:طرحواخههاخ اخیشناخ یبرایادخاک،هازماندهی،پاردازشو
بهرهبرداخیازاطالعاتاهت(ااکینسونودیگران. 113:1391،انسانباهکماکطارحواخههااهیسا می
ایجادمیکندکهبراهاس نمیداندچهمو وعاایدخمحی اواائ اهمیتانادوباهچاهمساائلی
1 . Self-reference effect
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بایدبیاوجهبود(هماان.بنابراین«،خود»هاخ اخیمرک یاهرچندنام عیّنااهتکهباهعناوانیاک

هیس بشناخ یعمدمیکندوشناختانسانازخودش،دیگارانومحای پیراماونازطریاقایان
هیس بشناخ یصوختمیگیرد .
هاوکنشهاایمرکا یخ

باقراخگرف ن«خود»دخمرک خوایتپردازی،پیرنگنی برماناینقش
«خود»شکدمیگیرد،دخن یجه،خاویوکنمگریهایاودخمرک خوایتودخبطانااوادثقاراخ
میگیرد.دخایناابت،ا یاگرخاویدخشکداااخی یوواقعایاش،فاردیدخااشایهوکاامالد
فرعی(مثدهربازیهاده بودهباشد،وق ایاوباهعناوانخاوی،باهخوایاتخویادادها،اجرباههااو
مماهداتگذش همیپردازد،خودبهخوددخمرک خوایتودخمرک اماوااوادثوخویادادهاقاراخ
میگیرد.صرفنظرازمی انصحتااخی یاینده هازخاطرات،بایداوجّهداشتکهاینبهظااهر
ب خگنمایی،بیشاز نکهناشیازاعمدخاویدخنحوهخوای گریخاطراتباشاد،ناشایازابگاوی
ذهنیوناخود گاهِااکببرخاطرهنویسیجنگاهت.دخخوایتپردازیخااطرهنوشاتهاایماوخد
برخهی،ونی االبخاطراتجنگ،اأمیرایرقابدانکاخخاینفرایندمنجربهشکدگیریپیرنگیما نای
براجربهقهرمانیواَبَرمردیشدهاهت،اا نجاکهاینمسأبهدیگارمقوباههاایموجاوددخاجرباه
ااخی یجنگخااحتشعاعخویشقراخدادهاهتوگ ینشعناصرم لافازواقعیاتاااخی یخ
جنگ(ش صیتها،کنشها،مکانها،اب اخهااو ...نیا دخشاکدکلّایاشبراهااسهماینپیرناگ
قهرمانیصوختگرف هاهت.دخاماو21خی تِاه راجیازخااطرهنوشاتهاایماوخدبرخهای،
«خاوی»قهرمااانوش صاایتاصاالیایاانخاااطراتاهاات.کاخکردهااایموجااوددخهاااخ اخ
خاطرهنوشتهاهمگیبراهاسموقعیتمرک یخقهرمان(=خاوی ومس قیماددخاخاااا باااوشاکد
گرف هاهت،وبااوجّهبهنقشاعیینکنندهکاخکردهادخاعیینش صیتها،ش صایتهاایخوایات
نی برماناینقشمحوخیقهرمان(خاوی گ ینششدهاندو،همانطوخکهگ هشد،اینگا ینشهاا
کهشکدگیاریپیرناگما نایبار

نی ازهویخاویانجاوگرف هاهت.ازهویدیگر،بااوجّهبهاین
ان قالازو عی یبهو عیتدیگراهت،موقعیتمرک یواعیینکنندهقهرماان(خاوی ،خوایاتخا
بهصوختگذاخواکامدقهرمان-خاویازو عیبهو


دیگرشکددادهاهت .


الگوی آشناسازی قهرمانی

دخفرایندان قالقهرمان-خاویازو عیتاوبیهبهو عیتمانویهدخپیرناگخوایایخااطراتماوخد
برخهی،و عیتاوبیهبهصوختهاییچونبیاجربگی،نا شناییواارس مادهاهات.دخهااخ اخ
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بنیادینخوایتخاطرات،اینهابیانگرنقصیا عفاوبیهقهرماناهات.و اعیتمانویاهموقعیات
قهرماناهمیتویژهایداخد.ان قالازو عیتاوبیهبهمانویه،بهصاوختگاذاخازمراالایدشاواخو
طاقتفرها(= زمون صوختمیگیردکهدخ نهانقصو عفاوبیاهباهپ گایواکامادبادل
میشود.قهرماننو موز،کهدخو

اوبیهفردیناپ ه(نا شنا،بیاجربه ،عیفو ...بود،اکنونباه

یکاَبَرمرداادیدشدهاهت.قهرماندخمراادم لف زماونناردهاایها توطاقاتفرهااخا
شودکهپیشاربا نهاانا شانا

پمتهرمیگذاخدوعالوهبر نبااهراخوخموزمعنوینی  شنامی
بود.اینابگویبنیادین،یعنی«گذاخازو عیتاوبیهبهو عیتمانویهازطریق زمونهااومراااد
دشواخ»،شاکلهاصلیخژخفهاختخاطرهنوشتهاخاامکیددادهاهتوبااوجهبهاینکاههااخ اخ
خواییخخاطرهنوشتهاما نیبرابگوهایان اعیوذهنیخنمونهواخ(ابگوهایذهنایجمعای اهات،
بذانمانههایمعناداخیازکهنابگوهایبنیادینبمرخادخژخفهاختاینخاطراتمیاوانخدیاابی
هایموخدبرخهیخامیاواندخبسایاخیاز

کرد.ابگویبنیادینخموجوددخژخفهاختخاطرهنوشت
خوایتها ،یینهاومناهکبمر،ازگذش ههایبسیاخدوخاااباهاماروز،ممااهدهکارد .شناهاازی،

بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ

اکامدخوای،ش صی یوجسمانیقهرماناهاتکاهدخایانمیاان،اکامادخواایوش صای ی

خاز موزی،پاگمایی ،یینهایامرفو یینهایگذاخعناوینیاهاتکاهبارایانابگاویبنیاادین
اطالقشدهاهتوهمگیبهمجموعه زمونها،هنجاخهاو یینهاییگ همیشودکهطای نفارد
ازدوخانپیمین(دوخانخامی فاصلهگرف ه،بهبلو فکاری،جسامیوخواایمایخهاد.ابگاوی
شناهازی1خابهطرزشگ یدخطیفگس ردهایاز داب ،یینها،خهووو مااخمک اوبوشا اهی
بمرمیاواندید.اصوهدب ووگذخازمرااددشواخوطاقتفرها،برایان قالازو

اوبیهبهو ا 

مانویه،ازابگوهایذهنیخبنیادینبمراهتکهبهطرزشگ یباکهنابگوهاوامااوجوانابزنادگی
خوای،جسمیوزیس یبمرامروزنی گرهخوخدهاهت .
ازمیانگونههایم لف شناهاازی،هااخ اخایانخااطراتما نایبار«ابگاوی شناهاازی
قهرمانی»اهت .شناهازیقهرمانیودیگرگونههای شناهازیهمگیکابوبایشازابگاویمعینای
پیرویمیکنندو ن،گسستازجامعه(ان واینو موزازجامعه ،گذخاندنمرااده تودشاواخ
باکمکخاهنمایاخاهنمایان،مرگ یینی،وهتسبازگمتبهمیانجامعهاهت.فرد شناشادهاکناون
م اوتازنو موزخپیشازگذخاندن شناهازیاهت.اودیگرخردهالوابس هبهمادخیافاردخااوو
1 . Initiation
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عیفویافردنا شنابااهراخوخموزمذهایوعرفیخجامعهنیست،بلکهفردی« شنا»شادهاهات؛
ازکودکیبهبلو ،از عفبهقوت،ازک ربهایمان،ازخامیبهپ گایوازنا گااهیباهعلابو
گاهیخهیدهاهت،بهویژهاگرقراخباشدبهمنصبیاعنوانخاصیبرهد ،شناهازیاوخابااهاراخ
کاخش شنامیکند.دخاماواینمواخد،یکوجاهمما رکوجاودداخدو نان قاالازو اعی یباه
و عیتدیگراهت.دخباوخکهن،اینان قالانهاادخصاوختمارگ یینایخفاردواوبادمجادداو
امکانپذیربودو شناهازی ،یینیبرایکم ننمادیننو موزواوبددوباخهیاوبود.بامارگ یینای،
نو موزازو

پیمینخاخ میشودوبهاصطالحمایمیارد،ودخو اعیجدیادقاراخمایگیارد؛

بهعااختدیگر،دخو
ان قالازو

اوبیهبهو

ونقشجدیدیم وبدمیشود.اهمیتبنیادین«مرگ»دخاحولقهرماانیو
مانویه،خود،بهمانایمعرف یعمیقیاشاخهداخد؛اصدمهمایکاهدخ ن

احولبنیادینانهادخگرونابودیوجودپیمینواوبادوجاودیناویناهات.ابیاادهدخایانبااخه
هاوویرانههاایدوخقادیبامامااداز

میگوید«:برای نکهچی یبهخاه ینو اازشود،بایدبازمانده
بینبروند»(ابیاده . 31:1393،
دخاینب ش،براهاسخی تهایاه را شدهازخااطرهنوشاتهاا،محوخهاایاصالیدخ
هاختاینخاطراتخابرخهیمیکنیب :


ژخف
افاضه

افا هن س ینکاخکردبنیادیندخابگوی شناهازیقهرمانیاهت.برامروقاوعاادماه،انجااوعماد
قهرمانیبهقهرمانافا همیشود.دخهاخ اخخاطراتموخدبرخهی،اینکاخکردبهصاوختکااخکرد
«فره ادن» مدهاهتوقهرمانازجانبفرماندهانویااخگاا نهااینظاامیباهمنظاوخانجااوعماد
شود.اینکاخکردبهج دخهاخ اخهایچهاخوپانج،ه ات،ده،

قهرمانیبهجایگاه زمونفره ادهمی

یازده،هی ده،چهاخدهوپان دهدخخاطرهنوشتبابانظر،وهاخ اخیازدهدخخاطرهنوشتیکیازایان
خوزهابهبلو خهیدو،دخبقیههاخ اخهایاه راجیازخاطرات مدهاهت .
سفر (دور شدن)

ه ریادوخشدنازخانواده(یاقراخگاه برایخفا نباهجایگااه زماونیکایدیگارازکاخکردهاای
بنیادیندخابگویخواییخخاطراتموخدبرخهیاهات.ها رکردنودوخشادنازاج مااعیاامحاد
هکونت،از«موقعیتهاینمونهواخ»دخاجربهزیس یوفرهنگیبمراهات.موقعیاتنموناهواخباه
کنشهاوموقعیتهاییگ همیشاودکاه،باهبحاا پدیاداخیوهاوی ی،ازجنااهایکهانابگاویی
001

برخوخداخند.اینعنصر،ج دخهاخ اخهی دهدخبابانظروهاخ اخهایههوشاشدخیکایازایان

آزمون

زمونمرالهایاهتکهکنشقهرمانیبهاو خودمیخهد.کسباجاخبمعنوی،ناردها ت
بانیروهایعراقی،مواجهشدنباگلوبهباخانوبمااخانههمگیننیروهایعراقی،احمدگرهانگی

وامنگی،وگذخاندن موزشهاینظامیم لفازمهبارین زمونهاییاهتکاهدخخااطرات
موخدبرخهیما مدهاهت.بهج هاخ اخششدخبابانظر،دخبقیههاخ اخهایاه را شدهکنش
زمونقهرمانیخامیاوانیافت.خاویانخاطراتجنگاحتاأمیرابگویناخود گااهِ شناهاازی
قهرمانی،ااپیشازوخودبهجاههیااوایداضوخدخجاهه،بهکاه یهاو عفهایخوداشااخه
د.دخخاطرهنوشتیکیازاینخوزهابهبلو خهیدو،نجیمیبه اعفهاایشاااپایشاز

کردهان
پمتهرنهادن زمونهایقهرمانیدخجاهه(جایگاه زمون

،اشاخهکردهاهت(نجیمای11:1311،و

19و29و. 31اصوهدخودِعنوانخاطراتنجیمینی احاتااأمیرابگاوینه اهدخژخفهااخت
قهرمانیخ اطرهان اابشادهاهات.قهرماانبااکساباجااخبجدیاددخجاهاهوگذخانادن
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خوزهابهبلو خهیدو،دخبقیههاخ اخهایاه راجیازخاطراتموخدبرخهی مدهاهت .

زمونهایم لفبهادخیج عفهااونواقصاشخاخفا مایکنادوباهجرگاهقهرماانیواخد
میشود.قهرماننو موزدخهایه ماوزشهاایخاهنمایاانوکساباجااخبمعناوی،شارکتدخ
عملیات،ناردبانیروهایعراقی،مواجهشدنباگلوبهباخانوبماااخانهاایهاهمگین،وممااهده
صحنههایکم هشدننیروهایخودیودشمنکامالدم حولمیشاود.دخخااطراتنجیمایدخ
اشواینکهاابهاالچناینصاحنههااییخاندیاده

مواخدم عددیخاویازبیهابقهبودناجربه
بودهاهته نمیگوید:اا نموق چنان امینهشنیدهونهدیدهبودو(همان. 29:اا نموق ،
شکس هشدندیواخصوایواملههنگینهواییخااجربهنکردهبودو(همان . 19:ااشباهنظارو
بیهابقه مد(همان. 33:خ اولماهبزیر اشاوپ انهشانبود ،امیکهمنمانندشخاندیاده
(هبچنیننک:همان111:و111و113و . 111
بودو(همان  99:
اینهابیانگراأمیرخوانیاجربهجنگوان عالشدیدذهنخاویدخمقابدخویدادهاییاهتکاه
هالهاقاداجربهکردهاهت.دخایناابت،بازگوییخاطرهاااادزیاادیازااأمیراتااساهایو
عاط یجنگواجربهقهرمانینمأتمیگیردوج ئینگریهاا،وچاونوچراهاایاااخی ینقاش
چندانیای انمیکند.قهرمانباگذخاندن زمونهایم لفبهادخیجنواقصپیمینخاخف میکنادو
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ارارفمیزدو.بعدهبدخیکیازهمینخوزهاا

جایگاهشاخاقامییابد:همیمهباو وبودووکب
بهبلو خهیدو؛جسمببابغشدوجانبکهپیشارمیدبهبلاو کاردهباود(هماان. 21:باادیادن ن
شهید،احوبیدیگردخمنپیداشد:منکهازماردنوقارها انمایارهایدووااا نموقا دیادن
مردهایخابهیادنداش ب،بادیدنیکشهیدا نهبباانیپاخهپاخهااکانیه تخاوخدو(هماان .

وق یصحا باماوشد،پدخصابحیبههجدهخفتوباخوشحابیهرازهجدهبرداشاتوگ ات:
«زبانتخوبشد!خداخاشکردیگربکنتزباانناداخی!»(هماان. 31:از نباهبعاد،مارا« قاا»و
واخدنظرمیخواه ند(همان . 113:

صدامیکردندوبرایکاخدخخ ازمناازه

«برادخ»
دخخوایتپردازیچ ابهنی همینابگویقهرمانیدیدهمیشود.خاویباه اعفهاایاوبیاه،
مثد:نا شناییبامناطقعملیاایجنوبیانا شناییباادواتهنگیننظامیاشاخهکردهاهت(جع اری،

31:1399و32و11و. 11خاوی،کهازهمانهالهاین ستجنگازفرماندهانهتاهبودهاهات،باا
خاهنماییهایکسانیچوناسنباقریبهاادخیجمراااددشاواخ زماونهاایقهرماانیهمياون
عملیاتطاقتفرهادخچ ابهخاپمتهرمینهد:هیچااخیکیایخابهاندازهظلماتچ اباهندیادو.

هیچ امیاا نموق بهاندازه اشچ ابهناود(همان . 131:
دخبابانظرنی ،برمانایابگویقهرمانیخنه هدخهاخ اخخوایایخااطره،هماینمراااددیاده
میشود:پمتهرگذاش نممکالتو عفهاایاوبیاههمياوننا شاناییبااااک یاکهاایخزو
(نظرنژاد 31:1311،ونا شناییبابرخیهاالحهااواجهیا اتجنگای(هماان. 13:خاوی(قهرماان باا
گذخاندن زمونهایدشواخوطاقتفرهایجنگواحمدجراااتهاایعمیاقباهمراااببااهی
قهرمانینائدمیشود:خهیدنبهمناصایچونمسئوبیتعملیاتایپوجانمینیخفرمانادهیایاپو
یاف نبقبوعنوان«بابانظر»(همان . 111:
مرگ (مرگآگاهی)

مقوبه«مرگ»بااوجهبهاهمیت یینیاش،دخ شناهازیوامرف،ونی بااوجهباهماناایمعرف ایخ
عمیقیکهداخدازمفب ههایمهبدخهاخ اخ شناهاازیقهرماانی(ونیا خوایاتپاردازیخااطرات
جنگ اهت.ابا هبایداوجهداشتکها اوتمهمایدخاجرباهجناگکردگااننسااتباهاجرباه
قهرماناننو موزدخابگوی شناهازیوجودداخد.اگردخ یاینهاای شناهاازیاجرباهمارگخاباه
شکد یینیونمادین(مرگ یینی اجرامیکردند،دخجنگ،مرگبهعنوانیکواقعیتوباهعناوان
زمونوعیاخخشادتودبیریمطرحمیشودواینمسأبهاجربه شناهازیقهرمانیجناگکردگاان
011

خادخجایگاهیباهاراز یینهاومناهکنمادینقراخمیدهاد.دخجناگ«،مارگ»ااباهمق ضاای
عفوگناه(دنیایااخیکی،و
و

اوبیه ووخودبهعرصهمینویودنیایاکاماد(دنیاایخوشانی،

مانویه ادخاکمیشود.صحنههایاکاندهندهم الشیشدنبدن،قط شدنیکااخههربارامار

ان جاخخمتاخهیاموشک،پاخهشدنشکبوبیرونخی نخودهها،قط شدندهاتوپااو...ااأمیرات
گذاخد.ایناجربیاتباعثمیشودمرگصوختهوبنااکخاودخاازدهات


عمیقیبرخزمندگانمی
بدهد؛زندگیومرگاعریفاازهایمییابندو«مرگاندیمی»بهب اشمهمایازهویاتجناگو
جنگاوخیاادیدمیشود .

بازگشت

«بازگمت» خرینکاخکردبنیادیندخژخفهاختخاطراتموخدبرخهیاهت.قهرمانپسازاامااو
مرااددشواخ شناهازیقهرمانیواحولازو عیتاوبیاهباهو اعیتمانویاه،باهمیااناج مااع
(خانواده،قراخگاه برمیگردد،دخاابیکه عفهایشازمیانخف اهاهاتوباهجایگااهقهرماانیو
اَبَرمردیخهیدهاهت.اینکاخکرد،بهج هااخ اخیاکدخیکایازایانخوزهااباهبلاو خهایدوو
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اصولواخزشهایایدئوبوژیکِخایّخزمندگانابهمثابهگذخگاهیبارایعااوخازدنیااینقاصو

هاخ اخیکودودخچ ابه،دخبقیههاخ اخهایاه راجیازخاطراتموخدبرخهی مدهاهت .
نتیجهگیری

دخایناحقیق،بابرخهیهاخ اخخواییخخاطرهنوشتهایبابانظر،یکیازاینخوزهابهبلو خهاید و
وچ ابه،ن ایجزیرااصدشد :
ابف خی تشناهیخاطراتمذکوخنماندادکهخی ایواااددخهااخ اخخوایایخایانخااطرات
اکراخمیشود.براهاساینخی توااد،پان دهخی تازخاطرهنوشتباباانظر،یاازدهخی اتاز
خاطرهنوشتیکیازاینخوزهابهبلو خهیدو،وههخی تازخاطرهنوشتچ ابهقاباداها را 
اهت.دخهریکازخی تهایاه راجی،اماوکمینههایموخدنظرب وماداا رنیس ند،امادخهار
االدخکاخکردهایموجوددخهریکازاینخی تهااوابیخطّیخخاصیدیدهمایشاود،وامااو
اینخی تهاهمگیما نیبرهاخ اخیواادوهمساناند .
ب اکراخخی تهاییهمساندخهاخ اخخواییخخاطراتنمانمیدهادکاهخااطراتماذکوخ،باا
وجودداش نزمینههاومس نداتااخی ی،ازبحا خواییبارماناایابگوهااییذهنایوهابزماانی
شکدگرف هاندکهماهی ادما نیبرابگوهایذهنایخنموناهواخیانادکاهباااوجاهباهمانااوکااخکرد
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نامیدهایب.دخایانخااطرات،گا ینشعناصارخوایایاز
جهانیشان نهاخا«ابگوهایذهنیخجمعی» 
میانعناصربیشماخااخی یبراهاسهاخ اخهایخواییخهمسانوایرااخی یوما نیبارابگوهاای
نوشتهاای

بنیادینذهنیصوختگرف هاهت.وجودابگوهایذهنیخجمعیدخهاخ اخخواییخاطره
جنگازعوامدمفمردخنقش فرینیخخوایتجنگ(خاطراتجنگوایره دخاکاوینهویاتهاای
کالنجمعیاهت .
پ نقشمهبابگوهایذهنیجمعیدخاکوینهاخ اخخواییخخااطرهنوشاتهاا،دخکنااخویژگای
نوشتهاخاامادیدکاردهاهات.

ان اعیوهبزمانی«هاخ اخ»،جناهناخود گاههاخ اخخواییخخاطره
مرک یتذهن(ذهنخاوی ،دخاکوینخوایتها(ازجملهخوایاتخااطراتجناگ ،باعاثشاده
اهتااا«خاود»(مانخخاوی ،باه عناوانهااخ اخادخاکایوشاناخ یخمرکا یدخانساان،دخمرکا 
کهخاویوکنمگریهاایاواوباوایانکاهفاردی


هاقراخبگیرد،طوخی

نوشت
خوایتپردازیخخاطره

ایوکباأمیردخخویدادهایجنگوجاههبودهباشدادخمرکا خوایاتپاردازیخخااطرهقاراخ

ااشیه
می گیردوگ ینشعناصرخواییازمیانعناصارم کثّارخاااخی یبارماناایموقعیاتمرکا یخخاوی
صوختمیگیرد،چنانکه،دخاماوخی تهایاه راجیازخاطراتموخدبرخهی،خاویباهعناوان
نجاتب ش»کنمگریمیکند،واینباعثشدهاهتکههاخ اخخواییخخااطرات
«قهرمان»وا ی« 
بامرک یتخاوی(=قهرمان ،وبرمانایابگویقهرمانیواَبَرمردیشکدبگیرد .
ت بااوجهبهوجودابگویقهرمانیواَبَرمردیدخهاخ اخخواییخخاطراتموخدبرخهایواخاااا 
ژخفهاختخواییخاین ماخباابگوهاایذهنایجمعای،ژخفهااخت نهاابراهااسکهانابگاوی
« شناهازیقهرمانی»شکدگرف هاهت؛بهاینصوختکههااخ اخخوایایخ نهااما نایباران قاالاز
و عیتاوبیهبهو عیتمانویهاهت.ان قالازو عیتاوبیهبهمانویهمنو بهگذخاندن زمونهااو
مراادطاقتفرهایجنگ،ناردبادشمن،وکسباجاخبمعنویاهت،ودخ نهانقصو اعف
شود.دخژخفهاختخواییخاطراتجنگ،گذاخازو عیتاوبیاه

اوبیهبهپ گیواکامدبدلمی
بهمانویهوخهیدنبهجایگاهاَبَرمردیواکامدمعنوی،منو باهگسسا نازوجاودپیماینوقاراخ
گرف ندخو

ووجودینویناهت .

ث نقشاعیینکننده«خوایت»ونی نقشبنیادینابگوهایذهنیدخاکوینخوایتخااطراتجناگ
باعثشدهاهتکهدخاینخاطرات«القایازواقعیاتجناگ»نقاشاعیاینکننادهایدخگا اخشخ
«واقعیاتجناگ» داشا هباشاد.دخایانخویکاارد،معناایجناگ،کااخکردوااأمیرجناگ،جایگاااه
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معرفتشناخ یخجنگ،و نيهازنظرخاویباهجناگمماروعیتمایب مادو،دخکاد«،القایاز
اخجحیتمییابد.نگاهمعنویبهجاههوجنگ،شوخقهرمانیوشاهادتطلاایازجملاهپیامادهای
نوشتهاهت .


دخخاطره
اخجحیتِ«القیازجنگ»

فهرست منابع

.1ااکینسون،خی اال،.خیياخدهی.ااکینساون،ادواخدای.اهامیت،داخیاد .باب،وهاوزانناوبن
هوکسما(. 1391زمینه روانشناسی هیلگارد،ارجمهمحمّدنقیبراهنیودیگران،اهران:خشد .
.2اادی،اامدخ اا(. 1393حرمان هور :دستنوشتههای شهید احمدرضا احددی،باهکوشاش
علیر اکمری،اهران:هوخهمهر.
.3اهکوب ،خابرت(. 1311عناصرداستان،ارجمهفرزانهطاهری،اهران:مرک .
.1ابیاده،میرچا(. 1393چشماندازهایاسطوره،ارجمهجالله اخی،اهران:اوس .
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جنگ» برواقعیتعریاانخجناگ(=املاه،دفااع،کما اخ،خرابای،اها ادهازاسالیحاتوایاره 

.3باخون،خابرتا،.دوناباخون،وبلرایجانساون(. 1391روانشناسدی اجتمداعی،ارجماهعلای
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فریدونبدخهای،اهران:اوس .

.3پراپ،وهدیمیر( . 1339ریختشناسی قصههای پریان،ارجمه
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.1جممیدی،فرانک(«. 1391هویت ،روایت ،جنگ (بررسی رابطه هویت و جنگ بدا تکیده بدر
خاطرات جنگ)»،فصلنامهمطابعاتملی،شماخه،3صص1اا .31
.11جهروایزاده،جع ر( . 1391نبرد دارلوک :خاطرات سردار جعفر جهروتدیزاده ،مصداحبه و
تدوین محمود جوانبخت،اهران:هوخهمهر.
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.11خبیعیااان،محمدخ ااا(« . 1391خدداطرهنویسددی» ،در :فرهنگنامدده ادبددی فارسددی :گزیددده
ن
اصطالحات ،مضامین و موضوعات ادب فارسی (دانشنامه ادب فارسدی)،باه هرپرها یاسا 
انوشه،اهران:هازمانچاپوان ماخاتوزاختفرهنگواخشاداهالمی .
.12هنگری،محمدخ ا(«. 1312انگیزههای خاطرهنویسی :مصداحبه بدا شدیرین خلد بیگدی»،
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.13طاهانی،هیدمج اای(«. 1393نماز در حرکت» ،در :شکستههای ایستاده :خاطرات برگزیدده
فراخوان ضیافت عشق،بهان ابمصط یخایمی،اهران:صریر،صص31اا .33
.11کاظمی،هیدابواب ضد(. 1391کوچه نقاشها :خاطرات سید ابوالفضل کاظمی ،مصداحبه و
تدوین :راحله صبوری،اهران:هوخهمهر .

.13کمری،علیر ا(. 1391یادمانا :پنج مقاله درباره خاطرهنویسی و خاطرهنگاشتههای جندگ و
جبهه (دفاع مقدس)،اهران:هوخهمهر .
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.19مطلق،محسن(. 1391زندهبادکمیل،اهران:هوخهمهر.
.11نجیمی،محمود(. 1311یکی از این روزها به بلوغ رسیدم،ادوینوویرایشمهادیعقاابی،
اهران:هوخهمهر .
.21نظرنژاد،محمّداسن( . 1311بابا نظر :خاطرات شفاهی شهید محمّدحسن نظرنژاد،مصااااه:
هیداسینبیضایی،ادوین:مصط یخایمی،اهران:هوخهمهر .
.21وخائی،مراضی،ومهدیابوابحسنیارقای(«. 1391مقایسه تحلیلی خاطرهنگداری بدا تداری
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ا ظ ماخونمر 
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