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 چکیده
گيریم كه رُخدادها و تجاار   به شکل یک داستان یا روایت در نظر مي را معموالً خودنوشت هزندگينام

خياالي  شاعر  یاا شار ي      توانند در قالا  داساتان  كند. چنين روایاتي ميميزندگي نویسنده را بازگو 
ماا از   هصریح و صادقانه از زندگي باشند. این روایات در هر شکل یا قاالیي  اتکااش شادیدش باه  ا ظا     

هرچند شاید این تجار  نه به صورت زمان خطي  بلکه  ؛دهندخ مياربي دارند كه به ترتي  زماني رتج
 در خویشاتن  یاا  هویات  از نویسانده  كه شوند. مفهومي بازنمایي متن در نامنسجم وتکه هبه صورت تک

 جاا  بار اش  زنادگي  در كه اشدهندهشکل تأثير و  خدادهارآن  با تنگاتنگي ارتیاط از معموالً دارد  ذهن
 از و لحظاه  باه  لحظه محصول خودنوشت  هزندگينام هسوژ خالصه  طور به است. برخوردار اند گذاشته

گردد  پاره ميكه منجر به خویشتن چند سوژه موقعيت چندگانگي این است. دیگر هتجرب به تجربه یک
. از ایان رو   استشده تیدیل مدرنپست هنجار یک به اكنون آمد. اما مي شمار به ناهنجارش یک زماني

-برسااخته  با اقعيت وا دو سازشجایگزین و روشنگرش عصر مقتدر هسوژ نوگراش مفهوماز  زدایيابهامبا 

 همنزلا  باه  ساوژه  مفهاوم  خودنوشات باه دیگارش باودن      هزندگيناما  مؤلف ميل از  اصل ذهني هاش

 گر تاه  «شدیگر» جاش به تي  «خویشتن» چه بسا كه آنجا تا آید درمي چندپاره خویشتن «اجراش»
مادرن در كاانون   پسات  هاست كه در قرائت ما از ساوژ  هااین مقاله  پاسخ به این پرسش هدف .شودمي

برآماده از   «دیگاران » چگوناه  ؟كناد ایفاء مي چندگانه و میهم چه نقشي «من»خودنوشت   هزندگينام
مؤلاف  باه لحااا تااری ي       توانند خود را از وضيعت غيربودگي رها سازند و در مقاام مان   این متن مي

 ؟ت جویندهاش م تلف نيز شركو در گفتمان یگاهي در جهان را از آن خود كنندجا
 

 سوژه  هویت  بازنمایي  گفتمانمدرنيسم  پستخودنوشت   هزندگينام واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

كاه دچاار    معاصار  هبيان خویشتن از سوش انسان تک ا تادنوعي  مقام در خودنوشت هزندگينام

ادبي و مطالعات  رهنگي  هنقد و نظری  لسفه  هاشتوجهاتي را در  وزه  استبحران هویت شده

دوم قارن   هپردازش درخصاو  ایان سایک نوشاتار از نيما     که نظریهبا آن ند.خوابه خود  را مي

است  متأسفانه منااب  چناداني باه زباان     بيستم در محا ل دانشگاهي مغر  زمين انجام گر ته

خودنوشات   هخورد. با توجه به گسترش روزا ازون زندگيناما   ارسي در این  وزه به چشم نمي

تاری ي  میااني نظارش    هپيشين آگاهي از آید كهمي به نظرجمله در ایران  در سراسر جهان و از

خودنوشت  كارش ساودمند خواهاد باود. از     هو رویکردهاش نقادانه در تجزیه و تحليل زندگينام

هاا و مقااالت   كتاا   هم تصرش در ایان زميناه بار پایا     هكوشد تا با ارائ اضر مي هاین رو  مقال

عملي بيشاترش در ایان  اوزه باشاد  آن هام در      هاش نظرش و مرج  انگليسي  آغازگر پژوهش

 كنوني كه ما نيز جزئي از آن هستيم. هجهان چندپار

ش ص از به منظور توصيف شرح  ال اول «تخودنوش هزندگينام»به طور كلي  اصطالح 

خودنوشت در مقام یک سیک نوشتار  هدر قال  نوشتار ابداع شد. به واق   زندگينام «من» زندگي

عصر روشنگرش مغر   هرود كه ميراث و نتيجویشتن  یک گفتمان به شمار ميبراش توليد خ

اولين  .كننده را در مركز خود داردمنطقي و بازنمایي «من»یک  زمين در قرن هجدهم است و

به همين  .ژاك روسو دانستژاناعترا ات توان خودنوشت را مي ه هم از زندگينامقابل هنمون

ن ستين  هتوان در زمردكارت را نيز مي اثراولي  هتأمالت در  لسفو یا آگوستين اعترا ات ترتي   

تأمل و تعمق در خویشتن از منظر روشنفکران عصر  .هاش خودنوشت  لسفي تلقي كردزندگينامه

از این رو  »اندیشند و  ضيلت ا رادش كه مي ؛آمدمنطق و  ضيلت به شمار مي هروشنگرش  نشان

روشنفکران قرن در این راستا  .جویندهاش اجتماعي نيز شركت ميو در گفتمان «وجود دارند

 د؛هجدهم در تیعيت از كانت بر این باور بودند كه همه چيز باید در معرض انتقاد قرار گير

در .خودنوشت را به عنوان یک ژانر ادبي و یک هدف  لسفي رواج دادند هبنابراین زندگينام

به  «ياعترا ات غزال»معروف به  [ياز گمراه ا تهی یيرها] المنقذ من الضاللراستا  كتا   نيهم

 رانیدر  رهنگ و اد  ا يخودنوشت  لسف نامهيزندگ هاشنمونه نياز اول توانيرا م يزبان عرب

ششم  وسده پنجم  يرانیا ميمتکلم و  ک  يامام محمد غزال شهافيتال نیاثر  از آخر نیدانست. ا

سرگذشت  ست يشیاهت به اعترا ات روسو ن يا  كه بكت نیدر ا ياست. غزال شقمر شهجر

از تصوف و  شرويتنها راه نجات را پ   يرا نگاشته است و با رد ِّ كالم   لسفه و مذه  باطن شیخو
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 تدسرا هم به شتنیباورها و ا واالت خو رييدر تغ يبر سفر درون يو به واق  شر  دانديعر ان م

در سده چهارم و پنجم  يرانیو جهانگرد ا مي ک لسوف سيشاعر    سفرنامه ناصرخسرو. دهديم

 ينوع  يترت نهمي به و است اشسفر هفت ساله  یها و عجايدنیاز د يگزارش  شقمر شهجر

 يسیخاطره نو ن يتوجه داشت كه برخالف مغر  زم دی. باشوديخودنوشت شمرده م نامهيزندگ

 تيژانر تثی کینفس است  در مقام  ثیخودنوشت كه به واق   د نامهيزندگ کلبه ش رانیدر ا

شاه قاجار   نیدر زمان ناصرالد رانیدر ا شندارد. با آغاز عصر روشنفکر يشده سابقه چندان

و اشراف كه سواد  ونيرو ان شاز سو نيو شاهزادگان  همچن انیدربار شاز سو يسنویخاطره

 زيه كه طر دار مشروطه نشا نناصرالدی دختر السلطه شد. تاج ازخواندن و نوشتن داشتند  آغ

 تاج خاطرات عنوان با او اثر. اندآورده شژانر رو نیاست كه به ا يرانیزنان ا نيبود  در زمره ن ست
  ياز عیداهلل مستو  من يشرح زندگان ش. اثر سه جلدديم به چاپ رس 1692 سال در السلطنه

دوره  لیو اوا انین زمان قاجاردر تهرا ياجتماع يكه درباره زندگ اجاراز دولتمردان دوره ق يکی

و  انیدولتمردان  دربار هاشيسنویروزانه و خاطره هاشادداشتی گریاست  در كنار د شپهلو

پس از دوره  ي ت  يدست هستند. به طور كل نیاز ا هایينمونه يهمگ  شعصر پهلو ونياسيس

 ينوشتن ا واالت ش صبه  يرانیاهل اد  ا هاشدر خانواده شاريمشروطه كه دختران و زنان بس

به چاپ آثار خود  يچندان لیتما ران یآوردند  به علت سنت  اكم بر ا شخود رو يو شرح زندگ

چه بسا در همان سطور  شانیا يشرح  ال واقع د يرس ينداشتند. چنانچه آثارشان به چاپ م

 نيمغر  زم شاياست كه در دن يطیمشابه شرا رانیدر ا تيوضع نی. اماندينگاشته شده پنهان م

 وجود داشت. شالديم ستميقرن ب لیزنان تا اوا شبرا

به ایان ساو    169١ هخودنوشت از ده هسیک نوشتار زندگينام ه  رشد و رونق  زآینددر غر  

هاش اجتمااعي و سياساي گونااگون در سراسار جهاان      گيرش جنیشنيز در  قيقت مرهون شکل

انتشاار شارح انتظاارات خاود از زنادگي       ترش از مردم به چاپ وشاست كه سی  شده تا طيف بي

پوساتان  معلاوالن جسامي  ا اراد داراش تماایالت جنساي متفااوت و        دست بزنند. زنان  رنگاين 

هااش  روند بازنمایي خویشتن از طریق آشکارسازش تاری چه هبازماندگان خشونت  همگي در توسع

اناد. از ایان رو  دو   نار رقام زده  اش را در این ژااندازهاش تازهشان  نقش داشته و چشمسركو  شده

کاه  خودنوشت جستجو كرد. ن ست این هتوان در خصو  ژانر معاصر زندگيناماساسي را مي هنکت

ثیاات و  راساتي تجرباي  باي   ودنوشات باه  خ هبه لحااا صاورش  برخاي از ایان متاون زندگيناما      

اشند  متناوع نياز   توانند شاهد و مستندش براش خویشتن باند و به همان اندازه كه ميچندصدایي
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دوم این اسات كاه    هنکت شوند.هاش تقليدش از خویشتن نيز ميهستند و شامل نقد  هجو و نس ه

خودنوشت كنوني  تمركزشان بيشتر بر بيان یک داساتان متفااوت    هبرخي دیگر از متون زندگينام

در این راساتا    اش متفاوت استوار باشند.از خویشتن است  تا این كه بر گفتن یک داستان به شيوه

هاش اخير نقش بسزایي در پيدایش این متون متفاوت و پيشار ت  همحور در دههاش هویتجنیش

هاایي مانناد    اوزه  اش را درهااش نظارش و نقاداناه   اناد و بررساي  این نوع نوشتار داشته هدر زمين

هاا   همياان ایان نظریا    اناد. ریازش كارده  جنسيت  نژاد   مينيسم و مطالعاات پسااساتعمارش پاي   

هااش  در رسانه اًدهي كه اخيرهاش میتني بر شهادتهاش خودنوشت و همچنين گفتمانزندگينامه

نماود دارناد  ناوعي     هاش واقعي ا رادزندگي هكنندهاش تلویزیوني ا شاجمله برنامهاعتراف محور از

سياساي   هیغخودنوشت  ناگزیر صا  هبنابراین نقد زندگينام؛ شودا زایي نيز دیده ميسویي و همهم

دهاد تاا   خودنوشت ایان  رصات را در اختياار نویساندگان قارار ماي       هزندگينام كند.هم پيدا مي

هایي شاوند كاه   كننده ارتقاء دهند  یعني تیدیل به سوژههاش بازنمایيبه جایگاه سوژه خودشان را

خودنوشات  زنادگي خصوصاي و عماومي      هدر زندگيناما  همچناين  .دیگران نياز هساتند   هنمایند

ب شد و هم سااختگي  است كه توأمان هم به روایت مشروعيت ميویسنده چنان در هم تنيده شدهن

پوشااني نياز   كند. این دو  الت در این سیک نوشتار  تي با یکادیگر هام  پذیر ميبودن آن را امکان

دوره  شهاا يكشا خا   شخودنوشات بار میناا    شهانامهيزندگ شامر  صر نظر از طیقه بند نیا .دارند

همانناد  رهناگ     یيهاا  اار  از مقولاه   نيپست مادرن  همچنا   ایمدرن  شامدرن يپ لير از قیمحو

در  ساا یباودن ساوژه نو   يواقعا  ایبودن  يساختگ شهايژگیو ياست. بررس تيو جنس تيقوم ت يمل

نقاداناه   شهاا هیا و نظر کردهاا یرو هیتواند بر پايم کیعناصر مرتی  با هر  ليو تحل شتارسیک نو نیا

در عصار  اضار دارناد  باشاد و در      شترشا يكاه رواج ب  رهيروانکاوانه و غ  يشناختزبان  يلسف   يادب

 ادشاده ی ونگوناگ شبه دست آمده از آن ها در گرو نگرش پژوهشگران از منظرها شهاخوانش جهينت

 وهيكاه قرائات شا    سات ين شدیا ترد گار  ید انيباشد. به ب گرمتفاوتیکدیتواند با يرو م نیاز ا و است

 .ينه ذات د یآ يبه شمار م يو عارض ينسی شامر ساینو سوژه یينماباز

و  اتيباا دربرداشاتن خصوصا    «خودنوشات  ناماه يزندگ»معتقد اسات كاه  اوزه     زين لموريگ

 اراهم   سندهیو ا کار نو يزندگ فيتوص شرا برا يخا  اول ش ص مفرد   رصت خوب شهايژگیو

را ارائاه   شاان یا ياصاال   شهاا به واق  قرائات  خودنوشت نامهيزندگ زيموارد ن يآورد. در برخ يم

صاورت  باه  شاد  الیتاه مطمئنااً    شتنیخو یيتوان عامل بازنماينوع نوشتار م نیا خاللكند. از يم

 ایا  «من آن جا بودم»تواند ادعا كند كه يمتن محور كه به ظاهر ملموس است و م تيش ص کی
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 يلا يام شهاا از غازل  شاريبسا  یاا  نيانکل ار  نيمانند نوشاتار بنجاام   «جا هستم نیمن ا»كه  نیا

  2هااثورن  ليا از ناتان (دا  نناگ منتشر شده تحت عنوان ) 1 رف سرخ  ام نيو همچن  کنسونید

از  ششامار  یيتاوان عالقاه و تواناا   يما  يخودنوشات برخوردارناد.  تا    نامهيزندگ شاز بُعد قو زين

از  ؛جسات و جاو كارد    زيا ا نر ياليا رخيو داستان غ ياليداستان خ  تنيدر به هم آم سندگانینو

 «خودنوشات  ناماه يزندگ»در معارض  خاود را    ریا نيج انرم رعنوانیشارلوت برونته گر ته كه ز

نابااكوف    ريا میباه قلام والد   4خااطره   ارف بازن   سات  يمدرن 3نیساتا اگذاشته است تا گرترود 

وجاود   قی. ضامن تصاد  رهيا و غ 9دو چونگاارا  وسیباار  ايا ليتيو دوم 9منچو گوبرتایاز ر 5هاشهادت

از  شاتن یخو یيآثاار  بازنماا   نیا رخودنوشت د نامهيزندگ فيموت ایمضمون   شنوشتار يچندگانگ

 شهاا با توجه باه سایک  (. Gilmore, 2001: 11) گذارد يم شیاز ژانرها به نما يفيرا در ط« من»

هاا باازنمود داشاته باشاد  در  اوزه      تواناد در قالا  آن  يخودنوشت م نامهيكه زندگ يگوناگون

سنگ نیشاته مازار    شبرا ياعتصام نیرا كه پرو شچه بسا بتوان قطعه شعر ران یمعاصر ا اتيادب

دانست كه سرگذشات   تيسيمالينيم ایگرا نهيخودنوشت كم نامهيزندگ کیخود سروده است  

 شرپردازیتصاو  ش زيا از رهگاذر درهام آم    واژگان  نیبا كم تر يعنی یيكوتاه خود را با موجز گو

در  يزنا  يدرونا  یيشعر  تک گاو  نیكند. در ايم انيب  وا د ريتأث جادیو با ا يعيو  راطی شماد

 ينیمینا  باا باازآ ر   تينفس  ذهن ثی د نیا يتوان بازشناخت. طيرا م یيو تنها يغربت عاطف

از آن  شگار یباا جنیاه د   نیاز روان پرو شاكه جنیه دیآيبه واق  به نظر م   يزدگمرگ تيوضع

 يانساان  ريغ تيوضعتلویحاً به گذشته   زيآم  سرت يه است و ضمن نگاهبه گفت و گو نشست

تر شناخته شاده  شيب يرانیخودنوشت ا شهانامهيزندگ انيكشد. از ميرا به نقد م شیجامعه خو

بازرگ   خااطرات تاوان باه   ياند  ما سو نگاشته شده نیبه ا شالديم ستميدوم سده ب مهيكه از ن

 شهاا ادداشتیاز  رو   ر زاد   ايتالیا نامهسفر  يبهیهان نيميساز  آن مرد  مرد همراهم   شعلو
از شااهرخ مساکو      روزهاا در راه از هوشانگ ابتهااج     شیاندانيپرن ريپ ج يوشی ماياز ن روزانه

 يما  زيا را ن تیبه جا مانده از صادق هدا شهانامه الیته اشاره كرد.  يترق ياز گل خاطرات پراكنده

 ريهمانناد سا   رانیا خودنوشات در ا  ناماه يزندگ يدر نوع ادبا  ن ي. همچنزمره دانست نیتوان از ا
                                                           
1 . The Scarlet Letter 
2 . Nathaniel Hawthorne 
3 . Gertrude Stein 
4 . Speak, Memory 
5 . Testimonies 
6 . Rigoberta Menchu 
7 . Domitila Barrios de Chungara 
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 يسات يپسامدرن شهاا هیساو  م یا رو يما  شيو تطور آن در غر   هر اندازه در زماان باه پا    نیتکو

خودنوشات از   شهاا ناماه يزندگ نیا ا شها جست و جاو كارد. برخاوردار   توان در آنيرا م شترشيب

 .چه باوده اسات   «من» رامونيو جهان پ «من هستم» شبه معنا يچون وجودشناس یيهاهیدرونما

در  يش صا  شهاو كنکاش يرونيب شدر مواجهه با رخدادها يدرون ذهن شندهای رآ یيبازگو زيو ن

 يرا باه خاوب   شريگجهت نیدر جهان  ا سایسوژه نو ي یو تار يو اجتماع ش رد يهست شهاجنیه

 دهد.ينشان م

مدرن  ناگزیر پاش شمارش از پست هت به درون  وزخودنوش هزندگينام هبا انتقال بحث سوژ

چناان باا یاک    رسد كه آیا ماا هم آید. ابتدا این پرسش به ذهن مينظریات م تلف به ميان مي

خالق معناش خودش اسات   كار داریم كه منسجم  یکپارچه و ردش و بنيادگرا سرو «خویشتن»

اش پویاا كاه طاي گاذر     یعني ساوژه  ؛كنيمثیات را خوانش ميچندپاره و بي هکه یک سوژیا این

 ساوژه باه ساوش    هگرایانگردد. گذار از مفهوم سنتي و انسانزمان دست وش تغيير و تحول مي

برآمده از این متاون    «دیگرش»چندگانه و  «من»مدرن  و به تی  آن  نقش ثیات پستبي هسوژ

توجه باه ایان نگااه     . با استخودنوشت  همحور قرائت و تفسير این مقاله در خصو  زندگينام

خصاو   متکلم را مورد پرسش قرار دهيم  باه  هالزم است هر ارتیاط ساده ميان گفتمان و سوژ

کاه زن باودن باه    باراش مثاال  این   ؛«كناد تجربه  صدا را توليد ماي »گوید این نقطه نظر كه مي

یاا   «غير بودن»خودنوشت براش  همعناش  رف زدن با صداش زنانه است. تالش مؤلف زندگينام

ها انجاام  هاش بسيارش از گفتمانها و تکنيکهمان دیگر بودگي در نوشتارش  از راه ات اذ شکل

گيرناد و شاامل بيشاتر    در یک شکل وا د یا الگاوش معياارگون جااش نماي    الً كه كام گيردمي

-این دسته از زندگيناماه  «من »شوند. با این كار  هاش چند رهنگي بازنمایي خویشتن ميشيوه

-پندارش با خویشتن مردانه  سفيدپوست و بورژواش غربي دورش ماي خودنوشت از همذات هاش

گوید كه ماا از رهگاذر نوشاتن    همسو با این رویکرد   وكو نيز مي .شودجوید و با آن بيگانه مي

خودنوشات    هبنابراین  زندگينام .(Ibid: 15) تیدیل شویم «ش صي دیگر»خواهيم به درواق  مي

باا تأمال و تعماق در خصاو       .ساازد مهياا ماي   «خویشاتن »اش تغييار و تیادیل    رصتي را بار 

 هدرباار  را آنهاا   رصات تفکار    هاست و نوشتن درباار رُخدادهایي كه در طول زندگي بر ما گذشته

خودنوشات را   هزندگيناما  آوریم. از ایان رو  ایم به دست ميشده «دیگرش»که چگونه تیدیل به این

محتواش ثابت قلمداد كنيم كاه در پایاان زنادگي طاوالني یاک  ارد        که یک گزارش بابيش از آن

شود  باید طر ي میتني بر تفکر و اندیشه در خصو  این موضوع بدانيم كاه  خالصه و عرضه مي
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 رانیا شاعر در ا  ينوع ادب شراستا  با توجه به برتر نيدر هم شود.مي «دیگرش»چگونه یک  «من»

تواناد در  يخودنوشات ما   ناماه ينکتاه كاه زندگ   نیا نيچن چند هزار ساله دارد  و هم يكه قدمت

از مجموعاه   «مارز پُرگهار  »كاه شاعر    ستيگوناگون وجود داشته باشد  دور از انتظار ن شهاسیک

شااعر را   نیا ا شاتن یو تطاور خو  نیكه آشاکارا تکاو   ميابيب ش رو   رخزاد را نمونه ا گرید شتولد

 کیا شاره به زماان و مکاان خاا   در مقاام     ا زيو ن شاضمن به دست دادن مش صات شناسنامه

 ریشادن  ارو  را باا تصااو     «شگار ید» ناد یشعر   رآ نیكند. در متن ايم یيبازنما نامهيخودزندگ

 .ميابیيروزگارش م رانیدر ا ياجتماع يندگبه ز سایشده از ورود سوژه زن نو ينیبازآ ر

 

 خودنوشت  هژانر زندگینامو پست مدرنیسم  -2

ژانار  در یک یا چند ژانر مشاركت دارد و متن باي  يهر متن د یگويم 1قانون ژانرا  در كت دایژاك در

تعلاق  »صارف    شاماا ایان مشااركت هرگاز باه معناا       ؛وجود ندارد و هميشه ژانر و ژانرهایي هستند

نشاده   بنادش طیقاه  وقاعده آزادانه  بي ديو یا تول ديامر الیته نه به دليل و ور تول نینيست. ا «داشتن

دموكراساي  شاانتال مو اه در كتاا      گار  ید شکه به دليل همان ویژگاي مشااركت اسات. از ساو    بل
عامال   کیا پاردازش درخصاو  ساوژه در مقاام     كه نظریاه  دیگويم 2مدرنبنيادگرا: مدرن یا پست

كاه   وژههاش سا كه در  صل مشترك چندگانگي جایگاه شاسوژه ؛است شو ناتمام  ضرور رمتمركزيغ

ساوژه در آن   انيا و ب رديا گيم ششده و یا ضرورش وجود ندارد جا نييتع شيش از پاآنها رابطه انيم

از  (.Gilmore, 1994: 1شاود ) ياسات و ساوژه برسااخته ما     کيهژمون شهاها در گرو روش گاهیجا

مدرنيسم چاه اطالعااتي   هاش پستها و نگرشها  روشنظریه يكه به راست ديتوان پرسيرو  منیا

هاا   دهناد؟ از ساوش دیگار  تکنياک    خودنوشت در اختيار ما قارار ماي   هنامزندگي را در خصو  

مدرنيسام  پسات  هخودنوشت  چه چيزهاایي را درباار   ههاش مربوط به زندگينامها و  رهنگسنت

اش باراش بازنماایي خویشاتن كاه باه طارز       شيوه هخودنوشت به منزل هسازند؟ زندگينامآشکار مي

 هشده درخصاو  زندگيناما  همچنين مطالعات انجام دارد و جاشها  رهنگ هاش درون همپيچيده

اش  نتااایج گوناااگوني را بااراش نقاادهاش  اش نقادانااه و بينارشااتهخودنوشاات بااه عنااوان شاايوه 

نوشات و  خود هزندگيناما  ه  بررساي دوساوی  بناابراین  .اسات مدرنيستي باه دنیاال داشاته   پست

درخصو  سوژه  امرش ضرورش باه   پردازشهر دوش آنها به نظریه مدرنيسم  به علت توجهپست

                                                           
1 . Law of Genre 
2 . Radical Democracy: Modern or Postmodern 
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خودنوشات    همدرنيسم در خصو  زندگيناما پست هپرسشگرش و نگرش منتقدان آید.شمار مي

ناگزیر به عناوان امارش    «هسوژ»از راه تأكيد بر سوژه در مقام عامل گفتمان  یعني در جایي كه 

خودنوشات و   هيناما جاا كاه زندگ  از آن یابد. از سوش دیگار  شود  نمود مياستداللي  هميده مي

جایگاه تولياد هویات در ماتن در نظار گر تاه       ههاش مربوط به بازنمایي خویشتن به منزلشکل

ساز مقاومت به خرج دهناد و هام   هاش  رهنگي هژمونيتواند در مقابل هویتشوند  هم ميمي

 هناما رو  در ایان ارتیااط دوساویه مياان پسات مدرنيسام و زندگي      آنها را بازتوليد كنند. از ایان 

تار از چيساتي   اهميات  دهاد  باا  که  قيقتاً پست مدرنيسم چه كارش انجام ماي خودنوشت  این

هایي كاه در پاي تعریاف خصوصايات دروناي یاا       پروژه مدرنيسم و مفهوم نهایي آن است.پست

مدرنيسام موجاودیتي   گذارند كه پستپست مدرنيسم هستند   رض را بر این مي همان هویت

رود  به هار  اال از یاک    که یک روش ضدبنيادگرا به شمار ميیعني با آن ؛ددار دارابت و ریشهث

اش از عملکردهاش  رهنگي  مدرنيسم  مجموعهجا كه پستخوردار است. از آنمینا و بنيان نيز بر

مناسیي باراش   هگيرد   وزتاری ي و نوشتارش را با توجه به اجراهاش خا  هر كدام در نظر مي

 رود.  ن به شمار ميبررسي بازنمایي خویشت

خودنوشات شاکل جدیادش باه خاود گر ات.        ه  مطالعات زندگيناما 169١ هدر پایان ده

هاش م تلاف  توجاه   گرایي با هدف نظم دادن به مقولهویژگي اصلي این مقط  زماني  تجربه

ش ص مفرد  ایجاد مفاهيم تازه درخصاو  روابا  مياان    هاش نگارش به زبان اولبه سياست

 .اسات جنساي و نياز اكشاکال گونااگون بازنماایي باوده       هااش   نژاد  گرایشقوميت  جنسيت

مراتا   بنادش و ایجااد سلساله   مدرنيسم در این برهه  انواع تفکراتي كه منجر به دساته پست

از  داد.ها را مورد پرسش قرار ميبندشهاش تحکيم و  فظ این طیقهشد و همچنين روشمي

بنادش تحليلاي و تجرباي    پسات مدرنيسام  بار طیقاه     این رو  مطالعات  رهنگي و ادباي در 

در  «خویشاتن »توجه باه برسااخته شادن     .و مرزهاش بازنمایي آن متمركز است «خویشتن»

ایان   د.آیا خودنوشت  امرش ضرورش به شمار مي هزندگينام هخودنوشت و به وسيل هزندگينام

ه زباان تولياد و   را از را «خویشاتن »كه هویت  رهنگاي   هایيكار با پرسش درخصو  شيوه

شاناختي و هویات  از طریاق ارجاعاات     هاش هساتي بنيان گردد.كنند  ميسر ميبازتوليد مي

خاود    هگيرناد  و باه نوبا   شاکل ماي   «هبساتر نقادانا  »و  «يماتن ادبا  »برساخته شده ميان 

مدرنيسم یک هویت است؟ آیاا  که آیا پستازجمله این ؛زنندهاش هویتي را رقم ميبندشطیقه

تاوان بار خویشاتن    مدرنيست بود؟ آیا این ناامي اسات كاه ماي    مدرن یا پستپست توانمي



 1١3 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی خودنوشت از منظر پست مدرنیسم هزندگینام هسوژ

 

محساو    مدرنيسام یاک امار جمعاي    شود؟ آیا پسات گذاشت و یا از سوش كسي تعيين مي

خا  است   تي اگر مرزهااش انظیااطي را زیار پاا      هشود  یا نوعي گرایش و یا یک رشتمي

  اصااطال اتي مربااوط بااه تاااریخ و  خودنوشاات هبگااذارد؟ در مطالعااات ساانتي زندگيناماا 

اناد  باه عناوان عناصار ثابات      مدرنيسم دست وش تغييار شاده  سوبژكتيویته كه درون پست

 هبه همين ترتي  در مطالعات سانتي زندگيناما   .شدندداستان زندگي  رد در نظر گر ته مي

ناد   كردند و یاا در اال تصادیق ایان ثیاات بود     خودنوشت  متوني كه این ثیات را تأیيد مي

ژانار   گذارشگر ته براش پایههاش انجامتالش. دادندخودنوشت را شکل مي هزندگينام «سنت»

هنارش آداماز و امثاالهم  در تولياد      آثاار آگوساتين  روساو     خودنوشت بر میناش هزندگينام

بازتولياد طیقاات    سياستي كه از طریاق  ؛هویتي نيز نقش داشته است هاشسياست  رهنگي

الزم باراش ایجااد تفااوت در     ي  نژاد و جنسيت  به عنوان شرای جنس اشهاجتماعي  گرایش

 اماا  باا توجاه باه     مرات  هویت را  فاظ كناد.  اجتماعي قدرت  بر آن بود تا سلسله هگستر

بندش  زمان آن  رارسايده تاا در مفااهيم    مدرنيسم نسیت به هر گونه دستهستگرایي پشک

مدرنيسام در  هااش پسات  نجاام گيارد. روشانگرش   خودنوشت بازبيني ا هضمني ژانر زندگينام

ارتیاط ميان  هخصو  كاركرد ایدئولوژش و بازنمایي   رصت مناسیي را براش تجدیدنظر دربار

خودنوشات باه عناوان     هجایگاه زندگينام ههمچنين دربار و خودنوشت و سنت آن هزندگينام

خودنوشت رواج پيادا   هينامدر  ال  اضر مطالعات زندگ .دهدیک ژانر  در اختيار ما قرار مي

 «زندگينامه ش خودنوشات »دهد كه تا پيش از این  است و متوني را موردتوجه قرار ميكرده

تردیاد   همدرنيستي كاه ژانرهااش م تلاف را باه دیاد     آمدند. از منظر نقد پستبه شمار نمي

 مناسایي باراش توجاه    هخودنوشات  نقطا   هنگرد  ژانر غيركالسايک و نوظهاور زندگيناما   مي

تعریفاي كلاي    مادرن از باه دسات دادن   هااش پسات  بسايارش از كنکااش   شود.محسو  مي

خودنوشت و  د و مرزهاش قرار داده شده از طرف نظریات ژانر  دورش  هدرخصو  زندگينام

از یک سو اغلا  از لحااا عيناي     خودنوشت  ماهيتي دوگانه دارد. هزیرا زندگينام ؛جویندمي

زیرا شاهد عيني  تي بيش از دیگر مفساران وقاای   همزماان     رسد بودن  ناكا ي به نظر مي

ناي باودن نياز    خودنوشت از لحااا ذه  هاز سوش دیگر  زندگينام .گيردمورد سوءظن قرار مي

 هاز ایان رو  زندگيناما   هاش واقعيت بيش از انادازه تکياه دارد.  چارچو  ناكا ي است  زیرا بر

 .گيردقرار مي «يداستان خيال»ز و هم بيرون ا «تاریخ»خودنوشت  هم بيرون از 
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هااش    منتقد معاصر علوم انساني نياز معتقاد اسات كاه متاون زندگيناماه      1مایکل  يشر

یکااي از علااوم اجتماااعي كااه  مقااام شناسااي درانسااان همعاصاار در توسااع هخودنوشاات دور

اسات.  كند  نقش داشاته  ردش به لحاا اجتماعي و  رهنگي را توصيف مي هگيرش تجربشکل

امر  ردش و امار جمعاي  دیادگاه باومي را ارائاه       هخودنوشت با قرارگيرش در ميان هينامزندگ

اش است كه در یک بستر تعين  رهنگي قرار دارد و دسترساي باه آن    كند و مدعي سوژهمي

هااش    زندگيناماه بناابراین  .پاذیر اسات  نگار امکاان  عمياق و جزئاي   ه ق  از طریق مصاا ی 

زیارا الگوهااش سااختارگرا و پساسااختارگرا را جانشاين       ؛دانا اهميات  خودنوشت قوميتي باا 

اناد. طیاق الگوهااش    شناساي و علاوم اجتمااعي كارده    الگوهاش ر تارگرا و نمادگرا در ماردم 

اش آیناد كاه در زنجياره   دردسر به شمار ميهایي بير تارگرا  كلمات و نمادها در  کم نشانه

هاایي از كنانش و   شاوند و تاوالي  د  مرتا  ماي  پيوندنمعنادار از جمالت یا عیارات  به هم مي

توانند الگوهاش  رهنگاي را بار   گران سنتي ميآورند. از این رو  تحليلواكنش را به وجود مي

ا نياز  الگوهااش نماادگر   ها معين كنند. براساسعامليت هشداش از باورهاش اظهارمجموعه هپای

واق  معناایي بايش از   كننش گفتگو  به آیند و در هربه شمار مي نمادها  چندمعاني و پيچيده

تارین نمادهاا    غناي  گردد. از این منظركند  میادله ميچه یک گوینده یا شنونده درك ميآن

 واسات. از ایان ر  شاان متاراكم شاده   یعناي كال  رهناگ  درون    ؛«2دانچالهسياه»یک  شیيه

 هااش گره»و  3«ادیننم هاشخوشه»نمادگرایان  الگوهاش  رهنگي را براساس نمادهاش اصلي  

(. Fischer, 1994: 84-85)كنناد  ساازند و قرائات ماي   به هم مرتی  مي 4«هاش معنایيشیکه

نمادین ریشه دارناد  ناوعي  اس اطميناان      نگرش یادشده كه در  نظام هر دو هبنابراین بر پای

شاود. اماا الگوهااش سااختارگرا و     ب ش درخصو  سکون نسیي یا ثیاات هاویتي ایجااد ماي    

ا و یاا مجااز   تداعي معنا  هاشها به زنجيرهعارهنمادها و است خصو  پساساختارگرا  با واسازشبه

كنند. از این طریاق در  كننده عمل مي زاینده  پُر از انشعا  و دگرگون مرسل  در جهت پویایي

 باه هماين ترتيا  در   شوند. متغير و متنوع  ایجاد مي گرایي  الگوهاش معنایي و نمادینساختار

رو هستيم كه موج   فظ ناپایدارش و تغييرپاذیرش  هاساختارگرایي  ما با عدم قطعيت معنا روبپس

ي جاایگزین  هاا و  شاارهاش معاان   شکني نياز تانش  شود  و از رهگذر شالودهمتون و ارتیاطات مي

                                                           
1 . Michael M. J. Fischer 
2 . Black hole 
3 . Symbolic clusters 
4 . Nodes of semantic networks 
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 نیا از ا شانموناه  خاورد. نظام نمادین رقم ماي  آشکار گشته و واژگوني معناش قصدشده و تجویزش

شاوند   يما  انيكه در قال  صحیت ب 1نگستونيهانگ ك نيمکس شهاتوان در داستانيم دست را

نامشاروع    شاست كه به علت داشتن  رزند شاكه درباره عمه «نام يزن ب»از جمله داستان  ؛ا تی

تاوان در  يكاه ما   شا(. نموناه Fischer, 1994: 84-85شاود ) يم ياز  شار شرم مجیور به خودكش

از  پراكناده  شهاا خااطره كرد  مجموعه هشت داستان كوتاه با عناوان   يمعر  رانیمعاصر ا اتيادب

 يخااطرات واقعا   يهاا باه شاکل   داساتان  نیا ا يرسد كه همگا ياست. به نظر م (1392)يترق يگل

 زیو تجاو  نینمااد  ظامو كشمکش سوژه با مظاهر ن يوجودشناس هیهستند.  ضور درونما سندهینو

به خاانواده    يدلیستگ  يدر هست گاهشیو جا تیو هو تیردكشف   شبرا رامونشيپ  يشده مح

و مهااجر   لکردهيتحصا  يرانیزن ا تيبه موازات هم  وضع شتن یمهاجرت و بازگشت به خو همسئل

 كنند. يم یياش بازنما يگوناگون از زندگ يدر دوره  اضر را در مقاط  زمان

 
 خودنوشت هزندگینام، هویت و هسوژ  -3

ضامير   سااز كارگيرش مشکلمدرنيسم  بهخودنوشت از منظر پست هگينامهاش زندیکي از نشان

نظار گر ات. از ایان رو     توان ارجاع قطعي و مناسیي را باراش آن در است كه نمي« من» اعلي 

و  «مان » :گویدخودنوشت كه میتني بر وجود ارجاع ميان یک  رد كه مي هتعاریفي از زندگينام

ارجااع باه ایان     بلکه یک كااركرد زبااني اسات  باه دليال     واق  یک  رد نيست و كه به «مني»

بنابراین الزم است هر گونه تعریفي را با توجه به بستر بازنمایي شوند. متزلزل مي ناهماهنگي 

گاه  رد براش برخاوردارش از ثیاات  باه زباان     به بيان دیگر باید دید هر .خویشتن  ارائه دهيم

لماتي خا   ا ساس را تي كند و بتواند هم كليت شود تا با استفاده از كبالغي متوسل مي

 شاوند. پذیر ميخودنوشت امکان ههایي از زندگينامو هم  ردیت را بازنمایي كند  چه خوانش

 راوش نيست  یا هنگاامي كاه نشاان    خودم تار همان طوركلي  زماني كه خویشتنچنين بههم

مقتدر هار   هآورد كه از آن  سوژمي  جایگاهي را  راهم «من»خودنوشت یعني همان  هزندگينام

د پدیا خودنوشات   ههایي از زندگيناما سازد  چه نوشتهگفتمان  بازنمایي خویشتن را محقق مي

پردازند  از نظر برخاي منتقادان و مؤلفاان    ارجاع مي هکه نقدهاش بسيارش به مسئلآیند. با آنمي

 همیتني بر زندگينام ه به هویتهاش دوباراعطاش شکل   توانایيمهم هخودنوشت  نکت هزندگينام

نتيجاه  باازبيني مجادد    . دراسات  -هاا اش از گفتماان آن هم در ارتیاط با مجموعه-خودنوشت 

                                                           
1 . Maxine Hong Kingston 
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زیارا از دیادگاه    ؛گيارد خودنوشات باا واقعيات  چنادان مادنظر قارار نماي        هارتیاط زندگيناما 

تفساير و  چه كاه هسات   قا     يسم   قيقتي وجود ندارد و هر آنمدرنپساساختارگرایي و پست

 .خوانش است

خودنوشت كه در  هكند كه نشان زندگيناماشاره مي 1در این راستا منتقدش به نام گيلمور

میتناي بار    ماان ازجمله باه ر  ؛هاش ثابت بيشترش متصل استشود  به ژانرمتجلي مي «نم»

 ننشاا  معنایي را به دنیال داشته باشد. بنابراین  ت كه ممکن است اشتیاهخودنوش هزندگينام

خودنوشات و   هزندگيناما    وجاود گساي تگي در ژانار   «مان »خودنوشت یا همان  هزندگينام

سازد كه تا پيش از نشان ميایي خویشتن در ژانرهایي را خاطربازنم تعليقهمچنين ظهور یا 

رچه بسايارش از نویساندگان   ا زون بر این گ .این  بازنمایي خویشتن در آنها مشروعيت نداشت

 هكنناد  ایان عمال ایشاان از ساوش منتقاداني كاه نشاان زندگيناما         شاره ميآثارشان ا به ژانر

گيرند  خودنوشت را براش صال يت ب شيدن به یا سل  صال يت از آثار نویسندگان به كار مي

 ؛تواند باعث سل  مشاروعيت گاردد  خودنوشت مي هنشان زندگينام شود.مورد پرسش واق  مي

 ؛«خودنوشت اسات  هماني میتني بر زندگينامنيست  بلکه ر این یک رمان»مانند این اظهارنظر كه 

خودنوشات نيسات  بلکاه یاک      هاین  ق  یک زندگيناما »که ممکن است با گفتن اینبرعکس  یا 

 «نما » (.Gilmore, 1994: 7)كار نگارناده شاود       تي سی  ارتقاش«ماسه یا شعر غنایي است 

خاوانش از   ناوع  هبار اساتدالل بار پایا    میتناي   خودنوشت  یک تاأثير  هزندگينام مقام نشان در

دیگار   ن از راه كناار هام نهاادن و واساازش    رود. از این رو همزماا گفتمان موردنظر به شمار مي

 ثیااتي خودنوشات یاک باي    هبناابراین  نشاان زندگيناما    شاود. ها و ژانرها تعریف ميگفتمان

 ه  مؤلاف زندگيناما  آ ریناد. در ایان صاورت   تأثيرگذار را هم در متن و هم در بستر متن ماي 

خودنوشت  تیدیل به جایگاه تولياد معناا و    هخودنوشت در كنش نگارش میتني بر زندگينام

 ههااش زندگيناما  هویت مرات این رو  یک بحران در سلسلهشود و از دهي به شناخت مينظم

از  2تاه یگانيكارمن مارت شهارمان لمور يگ دهيمثال  به عق شبراخورد. خودنوشت نيز رقم مي

تاوان پاي بارد كاه چارا      بنابراین مي (.8ibid :راستا هستند ) نیدر ا 3يرمان اتاق پشتجمله 

خودنوشات   هكه بسيارش از آنها تا پايش از ایان  زندگيناما    «خویشتن»بازنمایي  انواع متون

مقاومات و  هاش كلاي و مطلاق  ادغاام شاوند:     بندشاند در طیقهشدند  نتوانستهمحسو  نمي

                                                           
1 . Leigh Gilmore 
2 . Carmen Martin Gaite 
3 . Back Room 
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پاس از عصار روشانگرش كاه      هخودنوشات رایاج در دور   هزندگيناما  هپروژ رها در برابایستادگي آن

شاود. آنادره   هد ش  فظ سياست  ردگرایي بوده  دليل این نادیده انگارش اساساي شامرده ماي   

دیاوش ملاي  براسااس موضاوع بازنماایي      ناویس رومانياایي و خیرنگاار را   زندگيناماه   1كودرسکو

هنار و زنادگي را    هاسات  مارز مياان   بنادش نيسم در طیقاه مدرپست خویشتن كه محور كنکاش

داناد كاه در مقابال دیگاران     یک اجرا مي هخودنوشت را به منزل هزیرا زندگينام ؛سازدكمرنگ مي

ا ازودن  »باراش   اشتواند شايوه این امر هستند كه چگونه نوشتن مي كه شاهد آنان .شودبازش مي

آرایاي  اجرا به معناش تلویحي نوعي صاحنه  دگي شود.این زن هو  تي قضاوت دربار «من بر زندگي

ا رادش است كاه باه    هخودنوشت است كه تمركزش بر جایگاه همواره پيچيد همیتني بر زندگينام

چندگاناه و   ئز اهميت این است كه عامال انسااني   ا هنکت. (ibid: 8) پردازندبازنمایي خویشتن مي

شود  بلکاه در مقاام   خودنوشت ظاهر نمي هدگينامزن هسوژ مدرنيسم  در مقامرمتمركز در پستغي

هااش بازنماایي   از این رو  چناين عاامليتي  تنااقر در گفتماان     گفتمان  ضور دارد. هتوليدكنند

خود  گسي تگي و ناپيوساتگي در ماتن را    هسازد و همين تناقضات به نوبخویشتن را آشکارتر مي

برشامرد    رانیا ا اتيا چه بساا بتاوان از ادب   كه یيهانمونه ادشده یهمسو با بحث  .دهندشکل مي

اسات.   (363-36١و  266-299: 1394) شاز سهرا  سپهر «آغاز شندا»و  «آ  شپا شصدا» هاششعر

 شپنادار اش انتظاار همساان  خاانواده  شاعضاا  گریدر شعر ن ست  به سی   ضور نام سهرا  و د

جاا  نیدر ا گاویي رساد.  يظر ما به ن يعيطی شخواننده امر ششعر از سو تیروا شو راو ساینو سوژه

باا   شاتن یخو یيبازنماا  گار  ی. به س ن دزنديآميبه هم م اليو خ تيواقع  يهنر و زندگ انيمرز م

 شبارا  شتنیو خطا  قرار دادن خو يدرون یيخاطره به صورت تک گو ياجرا در قال   راخوان کی

كاه   زيا شاعر دوم ن  ي.در جهاان هسات   شتنیو خو تیكشف هو شبرا يسفر درونست؛ سفر ا زآغا

گونااگون   شهاا شرپردازیاو نسیت به جهاان اطارا ش را در تصاو    يشاعر و  االت درون يهشنيپ

رود كاه در آن   يخودنوشات باه شامار ما     هناما يزندگ ينوعهمچون كند  به واق  يم یيبازنما

شاود و  يموجودات جهاان دگرگاون ما    يو  ت سایو سوژه نو شعر شصدا يتیسلسله مرات  هو

 گردد.يم ديارائه شده تول شماژهایدر ا يدر شناخت هست شاتازه يدهظممعنا و ن

هااش  پرساش  متفاوتي را براش طارح  هخویشتن  شيو مدرنيسم به موضوعپست هتوجه و عالق

گيارد  ازجملاه   خویشتن در پايش ماي   مایيبازن هاش معاصر درخصو رتی  با گفتمانم محورش

بازنماایي شاده در    هتوان خویشتن را در مقاام ساوژ  مي ها كيست؟ چطوراین گفتمان هکه سوژاین

                                                           
1 . Andre Codrescu 
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خودنوشات نياز یاک     هنظر گر ت؟ به همين ترتي  درخصو  مرزهااش بازنماایي در زندگيناما   

هااش سانتي   تا چه اندازه تعریف آورد:هاش زیر را به ميان ميپرسش 1منتقد معاصر به نام پال جي

اناد؟ چاه   خویشاتن شاده   بازنماایي  منيشات  ماان  درك ماا از مفااهيم ضا     خودنو هاز زندگينام

 شاک  نگااه  شاوند؟ باي  تلقي نماي  «هویت»چيزهایي در خارج از مرزهاش زندگينامه خودنوشت  

پاال جاي  نقاش     سنتي تفاوت دارد. گرایانها با رویکرد انسانمدرن به این پرسشمنتقدان پست

است و نيز بحاث هویات   ت كه كمتر مورد بررسي قرار گر تهخودنوش هبصرش در زندگينام ه ا ظ

بازنماایي   وا اد باراش تحقاق    هیک رساان  هاش مرتی  با ناكا ي بودنخویشتن و درنتيجه  چالش

در اختياار ماا قارار    زبان بصرش كه از سوش  رهنگ معاصر به و اور   آورد.خویشتن را به ميان مي

او و  ؛گاذارد شت ميخودنو هزندگينام همتراكمي از تصاویر را در دسترس نگارند است  قلمروگر ته

در راساتاش میحاث هویات و     .(Jay, 1994: 12) خود را بازنمایي كند تواند از طریق آنها هویتمي

كاو در وبه كناد  3«بدن هویت» هدر مقال 2بازنمایي خویشتن  منتقدش دیگر یعني سيدوني اسميت

سااز  هاش هژمونيانكند كه انواع گفتمپردازد و استدالل ميتجسم براش زنان مي پيچيدگي هزمين

كنناد  تاا اجازاش آن را بهتار     بدن عمل ماي  تکه كردنمربوط به هویت  در جهت گسست و تکه

نزدیک ميان هویات   هرابط بشناسند و بتوانند به بدن  هویت جنسي یا نژادش بی شند. با توجه به

 ارد  باه هار    ورزد كه هار  آن براش ایجاد  س بيگانگي  اسميت تأكيد مي هو جسم و نيروش بالقو

نده و پنهان شود  معناش ضامني بادن جنسايت    پوشا «اهاش معنها و كالفپوست»ميزاني كه در 

 .آوردمرتی  با  ردیت  با خودش به هماراه ماي   مفاهيم هبدن را در هم یا ته  بدن متن و سياست

بادن   یيخودنوشات  بازنماا   ماه نايدر زندگ تیبدن و هو انيبه دنیال كنکاش در ارتیاط م تياسم

 شهاا وهيباا شا    وولاف  ايا نيرجیو 4«از گذشته يطر »مقاله  را در  یو غر  يعج ا تهی تيجنس

كاه زناان مجیاور     نديب يهمسو م شالديم ستميسده ب لیاوادر خودنوشت  شهانامهينگارش زندگ

كنناد. در مقابال     يتجاار  خاارج از بادن معر ا     يدر پا  یيهاا بودند خودشان را در مقام ساوژه 

 اسات و  «خاناه »  به شکل 9موراگا شاز شر 5جنگ شهادر سال شعشق ورزن در رمان بد یيبازنما

 قیا بادن را از طر  اسات يمرتی  باا س  شعملکردها ريو تفس ريدر تعی نینو شاوهيرهگذر  ش نیاز ا

                                                           
1 . Paul Jay 
2 . Sydonie Smith 
3 . Identity’s Body 
4 . A Sketch of the Past 
5 . Loving in the War Years 
6 . Cherrie Moraga 
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 ران یا ا اتيا در ادب .(Smith, 1987: 11) كناد يخا  آن  منعکس ما  اليبا ام شبدن ماد کی انيب

در  ا تاه ی تيخودنوشات و بادن جنسا    ناماه يدر زندگ تیا بادن و هو  انيا اط ماز ارتی یيهانمونه

در  يش صا  يزنادگ  اتيا پنهاان شاده و ننگاشاتن جزئ    شهاا توان در سکوتيبدن را م استيس

شاده   کتاه ید يخصوصا  میو  ار  ايا شرم و   تیزنان دوره قاجار به علت رعا شهاخاطره نگاشته

  یباه علات تاداوم شارا     تيوضاع  نیا د. ا ااكم مشااهده كار    ي رهنگ سنت شزنان از سو شبرا

چاون  ارو     يو  قا  معادود زناان    ا تیهم چنان ادامه  زياز آن پس ن رانی رهنگ ا کیدئولوژیا

 شاتن یخو نياي جامعاه مردسااالر  باه تی    ن یآشاکار نظاام نمااد    يشکناند كه با عرف رخزاد بوده

 نیپارو  شهاا بار ساکوت   دیبا كند كه منتقدياشاره م سايشم روسيسراستا در هميناند. پرداخته

 شهاا نداشاته اسات  ساکوت    يماو ق  يزن كاه زنادگ   کیا در مقاام   نیمکث كند. پرو ياعتصام

 .(269: 1395 سا ي)شمكند و به  رف وادارد  ريها را تفستواند آنيدارد كه منتقد م يعيرطیيغ

 
 معاصر خودنوشت هدر زندگینام «دیگری»برسازی  -4

یعناي   ؛بار ماردان متمركاز باوده     اًمعاصر  عمادت  هغاز تا دورخودنوشت از آ هزندگينام شکل

اسات. ساؤالي كاه    كارده هاش جنسيتي را بازتوليد ميهاش نظام نمادین و ایدئولوژشبرساخته

باه   «دیگارش » هكه در  رهنگ به منزل «غيرمرد» ین است كه موجود انساني شود امطرح مي

كساي   اًعموما   «دیگارش »كند؟ منظاور از   تواند خویشتن را بازنمایيآید  چطور ميشمارمي

به بياان دیگار هماان غيار      ؛آیداش منفي به شمار مينمادین  برساخته است كه در نظم برتر

و از این قیيل. بنا بر باور سيدوني اسميت  تا قارن بيساتم  زناان     مرد  غير سفيد  غير غربي

جملاه باه عناوان    از-زناان  ماردان باراش    شدند كه گفتمانهایي بازنمایي مي ق  در نوشته

هاا باه لحااا    هار چياز دیگارش جاز ایان نوشاته       .اسات ساختهبرمي -راهیه  همسر یا ملکه

ترتي   دیگرش  رهنگي باراش  ر ت. به این شناسي و  رهنگي غيرقابل تصور به شمار ميزبان

ساکوت   كلاي مادین غال  استفاده كند و یا بهوجود در آثار چاپي مجیور بود یا از نظم ن ابراز

 .(Smith, 1987: 26) پيشه كند

  ساه گفتماان مطالعاات    معاصار باه طاور كلاي     خودنوشات  هزندگيناما  در خصو بنابراین 

روند. پيش از هر چياز  بایاد گفات    گرایي بااهميت به شمار ميمدرنيسم   ميسنيم و قوميتپست

گوناه كاه پاال     . هماان ودنوشت كاركردهاش ایدئولوژیکي مهمي در  رهناگ دارد خ هكه زندگينام

تاوان باه عناوان شاکل ارجاح ماتن       خودنوشات را نماي   هساازد  زندگيناما  اسميت نيز مؤكد مي
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مرتی  با داناش   «سوژه» اش انسجام و قابل شناسایي بودن  رد درمقام یکایدئولوژیکي كه الزمه

ابا   اش را كاه رو خودنوشت قادر است ساوژه  هاز دیدگاه او  زندگينام عقالني است  ناچيز شمرد.

جاا  از آن (.Smith, 1988: 105)كند  برسازد و مشروعيت ب شد اجتماعي قانونمند را تضمين مي

 هدهد  همچنان به منزلا خودنوشت بازنمودهاش انساني را طیيعي جلوه مي هكه روایت زندگينام

اخيار   هماند. الیته در دو دهایدئولوژیکي باقي مي برخوردار از قدرت شادبي و ژانر اشبندشطیقه

خودنوشات و   همطالعات قومي  مطالعات زندگينام پررونق ه مينيستي و  وز و در پي تحقيقات

هاش قومي و زناان متمركاز هساتند     هاش خودنوشتي كه بر گروهزندگينامه ویژه آن دسته ازبه

 رهنگاي و بسا  قاوانين     «دیگارش » هااش نهادیناه شاده باراش ادغاام     اند. تالش زوني گر ته

زناان   هاش خودنوشات هي به سوش زندگينامهمحا ل دانشگا است تا توجهی  شدههژمونيک  س

 رهنگي باشند. از ایان منظار    و محققان پذیراش تنوع و پيچيدگي هاش قومي جل  شودو گروه

یعني باه عناوان    ؛هاش خودنوشت قوميتي  اغل  اوقات  كاركرد نماینده بودن را دارندزندگينامه

انگيزناد. اگار   هاا را برماي  اقليت هادبيات   رهنگ و سوبژكتيویت هزمينصداش نماینده  بحث در 

غاایي شاناخت    هاش م تلف قرار دارند  هدفایگاههاش گوناگون و ا رادش كه در ج رهنگ  هم

تار باا یکادیگر زنادگي كارد  در ایان       تر و دوستانهبتوان هماهنگ  رهنگي باشد و از طریق آن

 هخصو  زندگينامخودنوشت  به هزندگينام نش و دركخوا هصورت الزم است درخصو  نحو

 قوميتي  بازاندیشي كرد.   خودنوشت

 هتاوان گفات كاه  زندگيناما    اشاره ر ت  باه طاور خالصاه ماي    تا كنون چه با توجه به آن

هماين  هاش خودنوشت باه دليال   سياسي است. محققان زندگينامه خودنوشت داراش كاركرد

-هاش نهفته در گفتمان را بررساي ماي  مدرن كه ایدئولوژشتوانند از نظریات پستكاركرد مي

كنند  بهره بگيرند. ا زون بر این  از منظر تفکر ساختارگرا و پساساختارگرا  زبان قادر نيسات  

متکلماي كاه در    همنسجم و ضرورش را آشاکار ساازد. ساوژ    تاری ي هبه طور شفاف یک سوژ

را در  «مان »واقا   اسات  باه  اش گر تاه متناقر به لحاا تاری ي جا هاش چندگانه و گفتمان

گاردد.  مفهومي  در زبان محقق ماي  دهد كه به لحااپيرامون قرار مي هایي از جهانموقعيت

 هشات را بایاد باه عناوان یاک برسااخت      خودنو هزندگيناما  در امتداد این موضوع  خویشاتن 

هااش پيچياده   اش را در جهان و گفتمانچندگانه عي و تاری ي درنظر گر ت كه مواض اجتما

 هكارگيرش استعارد و بررسي چنين متوني   تي از بهكند. بنابراین  الزم است در نقات اذ مي

زناان یاا    خودنوشات معاصار   هدرخصو  متون زندگينام «هصداش دوگان»گفتمان میتني بر 
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 1گونه كه هنرش لاوئيس گيتاز جونياور   زیرا همان ؛گوناگون اجتنا  ورزیما رادش از نژادهاش 

 كند در این كاربرد خطرش بالقوه نهفته است باه ایان معناي كاه ایان اساتعاره      اشاره مي نيز

شاود  همچناين گفتاار    پوست تمایز قائال ماي  واق  ميان گفتار سفيدپوست و صداش سياهبه

اش كاه  نيروهاش پيچيده سازد و با نادیده گر تنمردانه و صداش زنانه را از یکدیگر متمایز مي

كنند  صدا و تجرباه را در مقاام امارش ذاتاي     را در جوام  زباني ما توليد ميصداها و تجار  

 (.Gates Jr, 1988: 55)كند معر ي مي

 خودنوشات  هخودنوشت  زندگيناما  هدر متون زندگينام «شدیگر» با توجه به اهميت بازنمایي

باراش   هااش اصالي  خودنوشت  شاکل  همیتني بر زندگينام هاش خياليوميتي و همچنين داستانق

روناد.  يشار در   صنعتي در پایان قرن بيستم باه شامار ماي    گراش اواخر عصركثرت هجامع كشف

عادش   بكند كه باید مفهومي متکثر  چناد اشاره مي «ه ا ظ مدرنقوميت و هنرهاش پست» همقال

مرباوط باه    ابداع كنايم  مفهاومي كاه بتواناد خلقياات اجتمااعي       را «نخویشت»و چندوجهي از 

هااش  او باراش بررساي زندگيناماه    آزمایش قرار دهاد. راهکاار   هرا بيش از پيش در بوتچندگانگي 

دنوشات   خو ه اضر در روایت زندگيناما  هاش غيرشناختي از آگاهيخودنوشت قوميتي  تش يص

غيرشاناختي    هااش اسات. ایان ردیاابي    «انتقاال »یا  استعاره  و  رآیند مانند روانکاوش  كاركرد رؤ

دار غالا  و ریشاه   يهاش اساتدالل كنند  و بنابراین  با شيوهناختي را بازنمایي ميشهاش زباننشانه

 هغيرشاناختي  ارائا   كارگيرش این راهکارهااش يوند نزدیک دارند. درنتيجه  ارزش بهدر ایدئولوژش پ

خودنوشات اسات  و از خطارات     ههاش زندگيناما در نوشته  رهنگي «شدیگر»راهي براش بررسي 

یکاي از راهکارهااش   . (Fischer, 1986: 195) ورزددوصادایي نياز اجتناا  ماي     گفتمان ا تمالي

ن اسات. كرونوتاوپ )یاا هماا     2بتي برگلند  تحليل میتني بار كرونوتاوپ   هغيرشناختي به عقيد

شاناختي  غيرشناختي و غيرزبان واق  یک راهکار معنادارتر( بهمکان به زبان ساده -مفهوم زمان

مفهومي كه چارچو  بحاث بااختين    ؛رودخودنوشت به شمار مي همزندگينا هبراش بررسي سوژ

بااختين  باه بااور   . (Bergland, 1994: 135) دهاد را نياز شاکل ماي    غار  در خصو  ادبيات 

تصاویرش از   ؛ یعناي تصویرش كه ما از انسان در ذهن داریم  هميشاه تصاویرش ملماوس اسات    

است. اصطالح بااختين باراش ایان    اني و مکاني در كائنات جاش گر تهزم موجودش كه به لحاا

ناپاذیرش  و نشاانگر تفکياک   وپ است كه از ریاضيات اقتیااس شاده  بُعد زماني و مکاني  كرونوت

                                                           
1 . Henry Louis Gates Jr. 
2 . Chronotope 
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ساازد  باه   ادبي  كرونوتوپ  روایات را ملموس مي ن است. او عقيده دارد كه در بسترزمان و مکا

یان  عناصار انتزاعاي    ساازد. ا ازون بار ا   رش ماي هایشان جاا ب شد و خون در رگآنها جان مي

 لسفي و اجتماعي نياز   هاش علت و معلوليعقاید  و تحليلها  خيالي و همچنين تعميمداستان 

رو به نيروش ت يال و  گيرند. از این شوند و از طریق آن  جان ميبه سمت كرونوتوپ جذ  مي

مایي را آشکار شود. همين امر  اهميت كرونوتوپ در بازنعمل داده مي ههنر  اجاز تصویرپردازش

 كاركردهااش ایان مقولاه  قارار دادن     سازد. باختين همچنين معتقد است كه یکي دیگار از مي

گار  هاش تاری ي در زمان و مکان است تا آن مکان در دنيا باه شاکلي طیيعاي  جلاوه    ش صيت

ن گفت كه ایدئولوژش از طریق تواباختين مي . با توجه به اظهارات(Bakhtin, 1981: 250)شود 

خاا   طیيعاي باه     شود یک نظم اجتماعياز این رو باعث مي د؛كنكرونوتوپ عمل مي قدرت

شناساي باه   ت كه این نکته  همان تأثير پنهان زبان است. زبانتوان گفنظر برسد. همچنين مي

كرونوتاوپ  خااطر    هپایا خودنوشات بر  هنيز در  مایت از تحليل زندگيناما  1نام اميل بنونيست

ا تناد. اماا بارخالف      هرگز از قلم نمي«يهاش داللتظامن»ضمایر ش صي در سازد كه نشان مي

مانناد تاا زمااني    این ضمایر  میهم باقي مي .كنندم یا  ردش اشاره نميها  به مفهوسایر داللتگر

مجازا ساازد و ماورد     «اشام »آن  خاودش را از   هاستفاده كند و به وسيل «من» هكه  رد از كلم

 ؛گفتماان اسات   به آن اشااره دارد واقعيات   «نم»ین صورت  واقعيتي كه خطا  قرار دهد. در ا

كند و متکلم نيز خاود را در مقاام ساوژه      متکلم را تعيين مي«نم»یعني در گفتمان است كه 

شاد  باه ماتلکم اجاازه     چنين سازماندهي شده باید زباني كه اینا زادهد. بنونيست ميقرار مي

دیگارش از ضامایر كاه در      به خود اختصا  دهد. گروه «نم»  دهد تا كل زبان را با انتصامي

ند  كلماتي هساتند كاه روابا  زمااني و     اشما( شریک میهم با ضمایر ش صي )من/ این جایگاه

 «نما ». بنابراین «ناكنو»و  «ااینج»  «نای»از قیيل  :كنندمکاني را  ول سوژه  سازماندهي مي

باه   «سساپ »و  «اآنجا »  «ناكناو »و  «ااینج» هندكنگوید  تعيينكه در یک گفتمان س ن مي

زباان شاناختي     با هم در بستر عدم قطعيات هاش مرتی  زماني و مکاني است. این جفت لحاا

شاما؛   خودنوشات هساتند: مان/    ههااش زندگيناما  مربوط به كرونوتوپ همان اصطال ات اًدقيق

  اینجاا و  «نما »ت كند خودنوشت صحی هزندگينام هآنجا؛ اكنون/ سپس. همين كه سوژ اینجا/

)خوانناده( را باه    «اشم»بودن و بيانات  و همچنين  سازد و بنابراین زمان و مکانمياكنون را بر

 بناابراین  .دمقابال اینجاا و اكناون هساتن     هكند. آنجا و سپس  در نقططور تصورش  تعریف مي

                                                           
1 . Benvenist 
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ان در  رهناگ را  ن زبخودنوشت با روش كرنوتوپ  عدم تعي هتحليل زندگينام توان از طریقمي

زباان باراش    باا قادرت اساتداللي   گونه است كاه  در همين اصطال ات زوج اًدقيق تش يص داد.

خودنوشات نياز از    هبناابراین زندگيناما  شاویم.  رو ماي هانسان  روب جهان تصورششکل دادن به 

 لشاک  خودنوشت داراش قادرت  هجا كه زندگينامبا كرونوتوپ برخوردار است. از آنارتیاطي نزدیک 

ماتکلم مجسام    «نما » ننده  متکلم را در اینجا و اكنونكه خوادادن به تصویر انساني است همين

گذارش از طریق كرونوتوپ  روشي مؤثر براش قارار دادن ماتکلم در كائناات خواهاد     كند  جاشمي

از  تحليال  .نامرئي است اًزیرا تصویر میتني بر كرونوتوپ  تأثيرش از زبان و در عين  ال عموم ؛بود

باه  اشايه راناده    « دیگرش » هاش خودنوشتخصو  براش خوانش زندگينامهیق كرونوتوپ  بهطر

زباان باشاد. اگار     اهد تاأثير تواند شزیرا خواننده در چنين تحليلي مي ؛شده  بسيار ارزشمند است

ادعاش بارت میني بر این كه سوژه  تأثيرش از زبان اسات را بپاذیریم  تمركاز بار كرونوتاوپ ایان       

هاایي كاه   دهد تا آن تأثير را به شکلي عيني بررسي كنيم. پرساش امکان را در اختيارمان قرار مي

که كدام نيروهااش ایادئولوژیکي  ساوژه    آیند  عیارتند از اینبه دنیال این بررسي به ميان مي اًتلویح

هاا  ونوتوپن كرها و رواب  اجتماعي در ایدهند؟ كدام هویتها سوق ميرا به سمت این كرونوتوپ

هاا و  تاوان باا آن زماان   ناپذیر هستند؟ كادام معااني  رهنگاي را ماي    یک امکانپذیر و كدامامکان

 رهنگاي   یا بدیهي نيستند  بلکاه در معااني   ها مقوالتي طیيعيها مرتی  دانست؟ كرونوتوپمکان

 شخودنوشت مار  شهانامهيتوان زندگيمنظر  م نیاز اكند. ریشه دارند و  رهنگ آنها را تجویز مي

شاوند و  يكرونوتاوپ خاوانش ما    ليا تحل شدانست كه بر میناا  یيو اما گلدمن را نمونه ها نيآنت

باه   شالديناوزدهم ما   هكشند كاه در اواخار ساد   يم ریروس تیار را به تصو شهودیدو زن  يزندگ

 شاباه گوناه   میا را دار نيآنت ک يكرونوتوپ گاهیجاسو   کیكنند. در  يمهاجرت م يشمال شکایآمر

اسات. در  خاو گر تاه   نیدهد كه باا جامعاه ناو   يقرار م یيکایآمر شازن بالغ را در مدرسه کیكه 

غادغن شاده    عمومااً  شهاها و مکانگلدمن چنان است كه زمان ک يكرونوتوپ گاهیجا گر ید شسو

مارتی  باا    هشاد  شسااز يعا يطی ریو تصااو  اناد ینماي رهنگ  اكم را م ياصل انیزنان و جر شبرا

را باه چاالش    هاا در نزد همه انسان يدر نزد زنان و به طور كل کایغال  در جامعه آمر شهادگاهید

كرونوتوپ  ليتحل هیبر پا رانیا اتيتوان از ادبيكه م اشنمونه(. Beneviste, 1971: 226كشد )يم

اسات كاه    يترق ياز گل پراكنده شخاطره هادر كتا   «همادام گرگ»در نظر گر ت  داستان كوتاه 

تطاابق   ناد ی را يو چگونگ دیگويمهاجرت كرده به  رانسه را باز م يرانیا  تهيزن  ره کی يزندگ

را در  دیا جد هیباه همساا   ي رهنگ يو انتقال معان گانه ياز رهگذر آموختن زبان ب نیاو با جامعه نو
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مجموعاه   نيكشاد. در هما  يما  ریمهااجرت  باه تصاو    يعنا ی ان اكم بر جه يكنار معضل كنون

كاه شارح    میا را دار «الف در غربت شآقا  یغر شعادت ها»  (1392)ي ترق يكوتاه گل شهاداستان

 رانساه را باه دسات     ير ته در جامعاه غربا   هيشده و به  اش «شگرید»مهاجر   يرانیا کیا وال 

دشاوار اسات.    شاو كاار  شبرا دیجد نیتطابق با نظام نماد ندیدهد كه گسستن از گذشته و  رايم

مشااهدات   كه به شرح  االت روزانه و بعضاً زين (1396)مسکو    روزها در راهوشت خودن نامهيزندگ

در زماان و آوردن گذشاته باه     يپردازد  همراه با  ركت نوساان يپا ا تاده نگارنده م شيبه ظاهر پ

 شاتن  یو جهان در نازد خو  رانیا يو اجتماع ي یتار شادهابه رخد دنيمعنا ب ش شزمان  ال برا

 رسد.يمناس  به نظر م کيكرونوتوپ ي بررس شبرا

هااش  خصاو  زندگيناماه    باه هاش خودنوشات باه طریاق كرونوتاوپ    زندگينامه همطالع

دهاد كاه   قارار ماي   رهنگي  امکان خوانشي متفاوت را در اختيارماان   «دیگرش » خودنوشت

گيارد.  خودنوشت در آنها جااش ماي   هزندگينام هایي است كه مؤلفگفتمان همانا درك تأثير

شود و امکان نقد سوژه در جهان ميسر مي این كار از طریق بررسي قرارگيرش زماني و مکاني

 رهناگ را   تارین مفهاوم  آورد. اگار گساترده  م را نيز  راهم ماي هاش  اكایدئولوژش  رهنگي

اش است  در ایان  شده در هر زمينهدرنظر بگيریم كه به معناش موارد تجویزشده و موارد من 

ساازند درواقا    هاش خودنوشتي كه برخي از مواض  ساوژه را طیيعاي ماي   امهصورت  زندگين

اش هستند كه سوژه به دهند و از این رو ضامن رواب  اجتماعياین مواض  مي  کم به تجویز

ماند  این اسات كاه آیاا مواضا      اش كه باقي ميمسئلهكند. يم  آنها را ایجاد ميشکلي غيرمستق

خودنوشات بازنماایي كارد یاا ناه. طیاق        هتوان در قال  زندگيناممي م الف یا مقاوم را هم هسوژ

خودنوشات    ههااش زندگيناما  تاوانيم در برخاي ساوژه   ر ته از سوش باختين ماا ماي  كاربه هاستعار

شاوند   كنناد و دور ماي  )مركز گریز( را كه از مركز  ركت ماي  «شنيروهاش سانتریفيوژ» یيبازنما

نهادهااش غالا . در برخاي     ههنجارهاش طیيعي جلوه داده شدیعني همان گریز از  ؛جستجو كنيم

( را بياابيم  )مركزگرا «نيروهاش سانتریپدال»توانيم خودنوشت نيز مي ههاش زندگينامدیگر از سوژه

هااش  ایان همااني باا عارف     روناد و باه مفهاوم   كه برعکس از محي  و  اشيه به سمت مركز مي

. (Bakhtin, 1981: 251)كنناد  ساازش ماي  و طیيعينهادهاش  اكم است كه یکپارچگي را تجویز 

میتني بر كرونوتوپ در روایت قارار   ههاش خودنوشت را به شيوههاش زندگينامچه سوژهچنان

تاوان  بياابيم  ماي   اناد ها در آنها گذاشته شاده دهيم و كاركردهاش استداللي را كه این سوژه

 اش را كاه درون آنهاا  هااش چندگاناه  ویتهها بر سوژه را ردیابي كنيم و سوبژكتياثرات گفتمان
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 هزندگيناما  هتااری ي و ساوژ   هكاه مياان راوش  ساوژ   كنناد  بازشناسايم. هماين   زندگي ماي 

هایي كه در آنهاا  ها راد یا گرو باورشم شد كه از ذاتخودنوشت تمایز قائل شویم  قادر خواهي

 ا مرتی  سازیم.  هاش را با گفتماناجتنا  ورزیم و الگوهاش سوژه كنندزندگي مي

توان گفت كه الزم است سه موضوع نقاداناه  با توجه به توضيحات باال  به طور خالصه مي

 موضااوع اول  بااا كاربردهااا و اهااداف خودنوشاات ماادنظر داشاات. هرا در بررسااي زندگيناماا

یا همان شکل زندگيناماه خودنوشات  قا      «رم »که این ؛خودنوشت سروكار دارد هزندگينام

هااش  تواناد ایادئولوژش  که ماي كند  یا ایني و قانوني عمل مين رواب  اجتماعتضمي در جهت

 هدوم  معناش سوژ همسئل ه چالش بکشد. كانون توجهغال  و رایج در رواب  اجتماعي را نيز ب

باه ایان    .خودنوشت است كه در ب ش ن ست این مقاله نيز بحاث شاد   همتکلم در زندگينام

بااور را قرائات   دنوشات  یاک خویشاتن یاا یاک  ارد ذات      خو همفهوم كه در مركز زندگينام

که درواقا   شویم  یا اینخودش متصور مي را منسجم و یکپارچه و خالق معناشكنيم و او مي

پویاا كاه    سوژهدر این صورت  این  .یابيمخودنوشت مي همدرن را در زندگيناماش پستسوژه

تاری ي در دنيا برخوردار اسات و   شود از جایگاهيزمان دست وش تغيير و تحول مي درطول

 وردتنگااتنگي باا دو ما    سوم كه ارتیااط  هكند. مسئلهاش گوناگون نيز شركت ميدر گفتمان

 ان سوژه و زبان كه نویسنده از آنارتیاط مي هتوان دربارپيشين دارد  این است كه چگونه مي

شفاف را  یا باید یک زبانپردازش كرد؟ آیهكند  نظرمتکلم استفاده مي هسوژ «نم» هبراش ارائ

متکلم به طاور خودكاار معنااش     ه رض بگيریم كه به طور ضمني  اكي از این است كه سوژ

 هکاه باه واساط   كناد  یاا این  ریق زبان منتقل ماي شود از طشده را كه بال اصله درك ميقصد

« نما » هتکاه و نامناسا  باراش ارائا    هاش م تلفي كه پراكنده  تکههاش استداللي  بيانروش

نوشات قاوميتي در ایان بساتر  جایگااه      هاش خودزندگينامه ؟گيرندمتکلم هستند  شکل مي

طور كه برگلند نياز  آورند. هماناش چندگانه  راهم ميهسوبژكتيویته معنادارش را براش كشف

هاش خودنوشت قاوميتي داشات   تر از آن دسته از زندگينامهمدعي است  باید خوانشي نقادانه

یا ریشاه  ها و كاركرد رؤها در استعارهولوژشزیرا ایدئ ؛شناسي استوارندش زبانهاكه بر شاخص

 ,Bergland)كنناد  هاش غال  را از این طریاق بياان ماي   ها چه بسا ایدئولوژشدارند و قوميت

کاه ساوژه را   هاارنظر روالن باارت میناي بار این    . در پایان باید یادآور شد كه اظ(161 :1994

ميان سوژه و زبان است.  هپيچيدگي رابط هدهندتعریف كرد  نشان «زبانتأثيرش از »توان مي

اناد بایاد گفات كاه     هاش چندگانه و متناقر قرار گر تاه ها در گفتماناگر بپذیریم كه انسان
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دهد. بارت همچنين معتقد اسات كاه   ناشي از این چندگانگي  سوژه را شکل مي همين تأثير

گونه كاه یاک  قيار مجیاور     زبان را بربایند  درست همان هنيروهاش بيروني  ناگزیرند ك هكلي

آورد  ایان  پرسشي كه این استعاره باه مياان ماي    (.Barthes, 1977: 79)شود نان بدزدد مي

 اسات  اباراز  خود را در زبااني كاه باه سارقت ر تاه     هاش است كه چگونه ا راد  سوبژكتيویته

عمال   اند  متفاوتناچار به سرقت آن شدهو این زبان تا چه اندازه براش كساني كه  ؟كنندمي

 هزندگيناما  هبررساي ساوژ   كند؟ از این رو  راخوان  يشر باراش یاا تن راهاي باه منظاور     مي

 «دیگارش »هااش ا ارادش كاه در مقاام     مورد بررسي ساوبژكتيویته  خصو  درخودنوشت  به

میتني  تحليل .(Bergland, 1994: 134) آیداند  ارزشمند به شمار مي رهنگي برساخته شده

دخيال در   هااش دهاد كاه ساوبژكتيویته   بر كرونوتوپ  این امکان را در اختياار ماا قارار ماي    

هااش ارتقااء یا تاه در    یعناي هام ساوژه    ؛هاش خودنوشت را موردبررسي قرار دهيمزندگينامه

 كاه در موضا   را ني هستند و هم ا ارادش  كه ضامن رواب  اجتماعي و قانورا جامعه   رهنگ

دارند. به نظار  دار برميهاش  رهنگي ریشهاز ایدئولوژش گيرند و نقا مقاوم قرار مي هاشسوژه

ایگااهي مناسا    خودنوشت  ماي تاوان آن را در ج   هآید تنها با چنين نگاهي به زندگيناممي

 غال  قرار داد. براش به چالش كشيدن رواب  اجتماعي
  

 گیرینتیجه -5

 ههاش چندگانه و متناقر را باه منزلا  سوبژكتيویته جودو خودنوشت هسوژه در زندگينام هنظری

گيارد. كسااني كاه از    خاصاي از تااریخ درنظار ماي     ههاش چندگانه در لحظا تأثيرش از گفتمان

 مدرن درخصاو  ساوژه هاراس دارناد  درواقا  باه چاالش كشايدن خویشاتن         نظریات پست

ت كاه  يرند. بدیهي اسا گمفهوم انسانيت یکسان مي تار و منسجم را با به چالش گر تنخودم 

سا ن   گرایي و مفهوم كلي انسان تماایز قائال شاویم. باه    باید ميان خویشتن در رویکرد انسان

عصر روشانگرش را كاه    ازنگرش كنيم و همچنين ایدئولوژشانسان ب دیگر الزم است تا در مفهوم

شاروط و  شان نادیده گر ته شاده یاا باه طاور م    ها انساني است كه انت ا منکر زندگي ميليون

مفهااوم خویشااتن  ردگاارا  یکپارچااه و . شااود  كنااار بگااذاریممحاادود در نظاار گر تااه مااي

هااش خودنوشات هژمونياک ایجااد     هایي از زندگينامهعصر روشنگرش  بازنمایي ناپذیرتفکيک

  دكارتي براش  اكميت بر دنياا و تملاک   هایي كه تمایل پنهان خویشتنبازنمایي ؛استكرده

گيرش ما در زبان و برخاوردارش  شکل هخویشتن  شيو هاین دیدگاه دربار .زندساآن را آشکار مي
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اجتماعي  جنسايت یاا قوميات اسات       ههاش متفاوت در آن را كه منوط به نژاد  طیقاز جایگاه

ذات باور  دیدگاه خاود   - گراانسان از آنجا كه این الگوش .گذاردكند و بر آنها نقا  ميپنهان مي

زدایي كرده  اد تاریخكند  درواق  از ا رسازش ميدهد و جهانيميا را تعميم هانسان در خصو 

دهنده به ساوبژكتيویته هاا   شکل و همچنين كاركردهاش ایدئولوژیکي تاری ي هلحظ دیالکتيک

 انگارد.  را نادیده مي

خودنوشت  از قادرت مشاروعيت ب شاي باه برخاي       هجا كه زندگينامدرنهایت باید گفت از آن

هي در تاوان باه عناوان جایگاا    خودنوشت را مي هزندگينام   سوژه برخوردار است  مطالعاتواضم

كشد  بلکاه همچناين   انسان را به چالش مي باورشنظر گر ت كه نه  ق  مفاهيم برخاسته از ذات

پردازد. در این راستا با توجه باه اهميات بادن    ها ميهاش م تلف بر سوژهبه بررسي تأثير گفتمان

بايش از آنکاه    توان گفت كه یک بدنهاش خودنوشت  ميهاش خویشتن در زندگينامهنمایيدر باز

واقا  یاک   هقومي باشد  با بدن هویت یعني بدن جنسيت یا بدن نژاد یا بدن تمایل جنسي یا بدن 

شاود  بلکاه ایان بادن     هویت محادود نماي   اما سوبژكتيویته در بدنبدن سوبژكتيویته است. 

 رآینادش كاه باا آن      ؛كندمت را در  رآیند آگاهي از خویشتن  راهم ميعزی هواق  یک نقطبه

شاود و چگوناه   كند به دانستن این مهم كه چگونه امر  ردش  سياسي محسو  مي رد شروع مي

هاا در قيقات   یاباد. هویات  یک سوژه به طور خا  و ملموس در شرای  اجتماعي جنسيت ماي 

  آرزوش برخاوردارش از ثیاات و اساتقراریا تن در یاک     روند و همزمانامرش برساخته به شمار مي

هاا محکاوم باه تغييار هساتند       برساخته  هویات  درمقام .سازندزمان و مکان خا  را مجسم مي

هااش  بلکه این تغييارات از طریاق كانش    تغيير  نيست؛ ليل گریزناپذیرش نفسگرچه این امر به د

هااش  ساوبژكتيویته را در موقعيات   هنا متنااقر و چندگا  بازنمایي خویشتن كاه برسااخته باودن   

اش هااش  رهنگاي  نشدر قيقت  ما باید به كا . یابندسازند  نمود ميخویشتن آشکار مي گوناگون

 هزندگيناما  هشاوند و از طریاق بادن نياز باه ظهاور ساوژ       توجه كنيم كه بر روش بدن ظاهر ماي 

خودنوشات    هندگيناما مؤلاف ز  بادن خاا    انجامناد. ميرسانه زبان   ش گر يانجيبا مخودنوشت  

این یک بادن داراش باار  رهنگاي  یاک     بنابر چندگانه است. هها و سوژها  نشانهجایگاه درخواست

خودنوشات    هزندگيناما  بادن  كناد. نهاایي را بازنماایي نماي    و منسجم  باثیات  محدود خویشتن

خودنوشاات را  هزندگيناماا هگاارش اساات كااه سااوبژكتيویتداللاات جایگاااه محورهاااش ناااهمگون

خودنوشات را در   هزندگيناما  همکاني است  ساوژ  هاش چندگانگيبدن كه داراش نشانه سازند.برمي

 گار ید ایا  ساالمت  جنسايت  ناژاد و تماایالت جنساي      هتجار  خا   رهنگاي در زمينا   ههست
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 يدهاد. همگا  يمطلو ( قرار ما  ش گریبا د يهمان نیبودن و ا شگریبه د لياو )از جمله م شهاليم

ساو باا    کیا ما از  ن ینماد در مر له گر ید اني. به برنديگيم شزبان جا نینظام نماددر  اليام نیا

 گار  ید شاز ساو  و ميدها  يرا شاکل ما   شتنیو تجار  خو میزبان و قانون و اجتماع سر و كار دار

كاه بُعاد    زيا ن «مادلول »زبان مرتی  است  ما باا   نیدر زبان كه با بُعد نماد« دال»ا زون بر جنیه 

خودنوشات  ساوژه    نامهيدر متن ژانر زندگ نیبنابرا. میشو يرود  روبرو ميان به شمار مزب شریتصو

سااخته و   شهاا مارتی  اسات و تاوهم    شاناه یآ ایا  شریكه با سا ت تصاو  شعالوه بر معناساز ساینو

منساجم   شاتن یاز خو شبه برخوردار لي)از جمله م رديگ يپرداخته ذهن او را در قال  مدلول دربرم

باه   رایا ز ؛است یانیدست به گر زين نیسا ت نماد یيمعنا ي(  با بستين شيب يكه توهم کپارچهیو 

اجتمااعي   ها كاه اصاول و قواعاد   این بدن .ردبيم يآن پ يو چندپارگ شتنیدر خو يشکاف پرناشدن

خودنوشات هميشاه در آن    هزندگينام هگيرند كه سوژاند  دقيقاً در موضعي قرار ميبر آنها  ک شده

 واق  جایگاهي را براش نقد  رهنگاي و تغييارات  خودنوشت به هزندگينام از این رو مطالعات .تاسبوده

تاوان یاک   خودنوشات را هرگاز نماي    هدر آخر باید اذعان كرد كه زندگينام آورد.اجتماعي  راهم مي

اش خود شامرد. هار  اردش هماواره انگيازه      هجستجوش معصومانه به دنیال درك خویشتن یا گذشت

 اش دارد.  خویشتن  یا گذشته هرائبراش ا
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