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چکیده
زندگينامه خودنوشت را معموالً به شکل یک داستان یا روایت در نظر ميگيریم كه رُخدادها و تجاار
زندگي نویسنده را بازگو ميكند .چنين روایاتي ميتوانند در قالا داساتان خياالي شاعر یاا شار ي
صریح و صادقانه از زندگي باشند .این روایات در هر شکل یا قاالیي اتکااش شادیدش باه ا ظاه ماا از
تجاربي دارند كه به ترتي زماني رخ ميدهند؛ هرچند شاید این تجار نه به صورت زمان خطي بلکه
به صورت تکهتکه و نامنسجم در متن بازنمایي شوند .مفهومي كه نویسانده از هویات یاا خویشاتن در
ذهن دارد معموالً از ارتیاط تنگاتنگي با آن رخدادها و تأثير شکلدهندهاش كه در زنادگي اش بار جاا
گذاشتهاند برخوردار است .به طور خالصه سوژه زندگينامه خودنوشت محصول لحظه باه لحظاه و از
یک تجربه به تجربه دیگر است .این چندگانگي موقعيت سوژه كه منجر به خویشتن چندپاره ميگردد
زماني یک ناهنجارش به شمار ميآمد .اما اكنون به یک هنجار پستمدرن تیدیل شدهاست .از ایان رو
با ابهامزدایي از مفهوم نوگراش سوژه مقتدر عصر روشنگرش و جایگزینسازش واقعيت وا د با برسااخته-
هاش ذهني اصل از ميل مؤلف زندگيناماه خودنوشات باه دیگارش باودن مفهاوم ساوژه باه منزلاه
«اجراش» خویشتن چندپاره درميآید تا آنجا كه چه بسا «خویشتن» تي به جاش «دیگرش» گر تاه
ميشود .هدف این مقاله پاسخ به این پرسشها است كه در قرائت ما از ساوژه پساتمادرن در كاانون
زندگينامه خودنوشت «من» چندگانه و میهم چه نقشي ایفاء ميكناد؟ چگوناه «دیگاران» برآماده از
این متن ميتوانند خود را از وضيعت غيربودگي رها سازند و در مقاام مان مؤلاف باه لحااا تااری ي
جایگاهي در جهان را از آن خود كنند و در گفتمانهاش م تلف نيز شركت جویند؟
واژگان کلیدی :زندگينامه خودنوشت پستمدرنيسم سوژه هویت بازنمایي گفتمان
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 -1مقدمه

زندگينامه خودنوشت در مقام نوعي بيان خویشتن از سوش انسان تک ا تاده معاصار كاه دچاار
بحران هویت شدهاست توجهاتي را در وزههاش لسفه نقد و نظریه ادبي و مطالعات رهنگي
به خود را ميخواند .با آنکه نظریهپردازش درخصاو ایان سایک نوشاتار از نيماه دوم قارن
بيستم در محا ل دانشگاهي مغر زمين انجام گر تهاست متأسفانه منااب چناداني باه زباان
ارسي در این وزه به چشم نميخورد .با توجه به گسترش روزا ازون زندگيناماه خودنوشات
در سراسر جهان و ازجمله در ایران به نظر ميآید كه آگاهي از پيشينه تاری ي میااني نظارش
و رویکردهاش نقادانه در تجزیه و تحليل زندگينامه خودنوشت كارش ساودمند خواهاد باود .از
این رو مقاله اضر ميكوشد تا با ارائه م تصرش در ایان زميناه بار پایاه كتاا هاا و مقااالت
مرج انگليسي آغازگر پژوهشهاش نظرش و عملي بيشاترش در ایان اوزه باشاد آن هام در
جهان چندپاره كنوني كه ما نيز جزئي از آن هستيم.
به طور كلي اصطالح «زندگينامه خودنوشت» به منظور توصيف شرح ال اولش ص از
زندگي «من» در قال نوشتار ابداع شد .به واق زندگينامه خودنوشت در مقام یک سیک نوشتار
براش توليد خویشتن یک گفتمان به شمار ميرود كه ميراث و نتيجه عصر روشنگرش مغر
زمين در قرن هجدهم است و یک «من» منطقي و بازنمایيكننده را در مركز خود دارد .اولين
نمونه قابل هم از زندگينامه خودنوشت را ميتوان اعترا ات ژانژاك روسو دانست .به همين
ترتي اعترا ات آگوستين و یا تأمالت در لسفه اولي اثر دكارت را نيز ميتوان در زمره ن ستين
زندگينامههاش خودنوشت لسفي تلقي كرد .تأمل و تعمق در خویشتن از منظر روشنفکران عصر
روشنگرش نشانه منطق و ضيلت به شمار ميآمد؛ ضيلت ا رادش كه مياندیشند و «از این رو
وجود دارند» و در گفتمانهاش اجتماعي نيز شركت ميجویند .در این راستا روشنفکران قرن
هجدهم در تیعيت از كانت بر این باور بودند كه همه چيز باید در معرض انتقاد قرار گيرد؛
بنابراین زندگينامه خودنوشت را به عنوان یک ژانر ادبي و یک هدف لسفي رواج دادند.در
همين راستا كتا المنقذ من الضالل [رهایي یا ته از گمراهي] معروف به «اعترا ات غزالي» به
زبان عربي را ميتوان از اولين نمونههاش زندگينامه خودنوشت لسفي در رهنگ و اد ایران
دانست .این اثر از آخرین تاليفهاش امام محمد غزالي متکلم و کيم ایراني سده پنجم و ششم
هجرش قمرش است .غزالي در این كتا كه بي شیاهت به اعترا ات روسو نيست سرگذشت
خویش را نگاشته است و با ردِّ كالم لسفه و مذه باطني تنها راه نجات را پيروش از تصوف و
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عر ان ميداند و به واق شر ي بر سفر دروني در تغيير باورها و ا واالت خویشتن را هم بهدست
ميدهد .سفرنامه ناصرخسرو شاعر يسلسوف کيم و جهانگرد ایراني در سده چهارم و پنجم
هجرش قمرش گزارشي از دیدنيها و عجای سفر هفت سالهاش است و به همين ترتي نوعي
زندگينامه خودنوشت شمرده ميشود .باید توجه داشت كه برخالف مغر زمين خاطره نویسي
در ایران به شکل زندگينامه خودنوشت كه به واق دیث نفس است در مقام یک ژانر تثیيت
شده سابقه چنداني ندارد .با آغاز عصر روشنفکرش در ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار
خاطرهنویسي از سوش درباریان و شاهزادگان همچنين از سوش رو انيون و اشراف كه سواد
خواندن و نوشتن داشتند آغاز شد .تاجالسلطه دختر ناصرالدین شاه كه طر دار مشروطه نيز
بود در زمره ن ستين زنان ایراني است كه به این ژانر روش آوردهاند .اثر او با عنوان خاطرات تاج
السلطنه در سال  1692م به چاپ رسيد .اثر سه جلدش شرح زندگاني من از عیداهلل مستو ي
یکي از دولتمردان دوره قاجار كه درباره زندگي اجتماعي در تهران زمان قاجاریان و اوایل دوره
پهلوش است در كنار دیگر یادداشتهاش روزانه و خاطرهنویسيهاش دولتمردان درباریان و
سياسيون عصر پهلوش همگي نمونههایي از این دست هستند .به طور كلي تي پس از دوره
مشروطه كه دختران و زنان بسيارش در خانوادههاش اهل اد ایراني به نوشتن ا واالت ش صي
و شرح زندگي خود روش آوردند به علت سنت اكم بر ایران تمایل چنداني به چاپ آثار خود
نداشتند .چنانچه آثارشان به چاپ مي رسيد شرح ال واقعي ایشان چه بسا در همان سطور
نگاشته شده پنهان ميماند .این وضعيت در ایران مشابه شرایطي است كه در دنياش مغر زمين
براش زنان تا اوایل قرن بيستم ميالدش وجود داشت.
در غر رشد و رونق زآینده سیک نوشتار زندگينامه خودنوشت از دهه  169١به ایان ساو
نيز در قيقت مرهون شکلگيرش جنیشهاش اجتمااعي و سياساي گونااگون در سراسار جهاان
است كه سی شده تا طيف بيشترش از مردم به چاپ و انتشاار شارح انتظاارات خاود از زنادگي
دست بزنند .زنان رنگاينپوساتان معلاوالن جسامي ا اراد داراش تماایالت جنساي متفااوت و
بازماندگان خشونت همگي در توسعه روند بازنمایي خویشتن از طریق آشکارسازش تاری چههااش
سركو شدهشان نقش داشته و چشماندازهاش تازهاش را در این ژانار رقام زدهاناد .از ایان رو دو
نکته اساسي را ميتوان در خصو ژانر معاصر زندگينامه خودنوشت جستجو كرد .ن ست اینکاه
به لحااا صاورش برخاي از ایان متاون زندگيناماه خودنوشات باهراساتي تجرباي بايثیاات و
چندصدایياند و به همان اندازه كه ميتوانند شاهد و مستندش براش خویشتن باشند متناوع نياز
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هستند و شامل نقد هجو و نس ههاش تقليدش از خویشتن نيز ميشوند .نکته دوم این اسات كاه
برخي دیگر از متون زندگينامه خودنوشت كنوني تمركزشان بيشتر بر بيان یک داساتان متفااوت
از خویشتن است تا این كه بر گفتن یک داستان به شيوهاش متفاوت استوار باشند .در این راساتا
جنیشهاش هویتمحور در دهههاش اخير نقش بسزایي در پيدایش این متون متفاوت و پيشار ت
در زمينه این نوع نوشتار داشتهاناد و بررسايهااش نظارش و نقاداناهاش را در اوزههاایي مانناد
جنسيت نژاد مينيسم و مطالعاات پسااساتعمارش پايریازش كاردهاناد .مياان ایان نظریاههاا
زندگينامههاش خودنوشت و همچنين گفتمانهاش میتني بر شهادتدهي كه اخيراً در رسانههااش
اعتراف محور ازجمله برنامههاش تلویزیوني ا شاكننده زندگيهاش واقعي ا راد نماود دارناد ناوعي
همسویي و هما زایي نيز دیده ميشود؛ بنابراین نقد زندگينامه خودنوشت ناگزیر صایغه سياساي
هم پيدا ميكند .زندگينامه خودنوشت ایان رصات را در اختياار نویساندگان قارار مايدهاد تاا
خودشان را به جایگاه سوژههاش بازنمایيكننده ارتقاء دهند یعني تیدیل به سوژههایي شاوند كاه
نماینده دیگران نياز هساتند .همچناين در زندگيناماه خودنوشات زنادگي خصوصاي و عماومي
نویسنده چنان در هم تنيده شدهاست كه توأمان هم به روایت مشروعيت ميب شد و هم سااختگي
بودن آن را امکانپذیر ميكند .این دو الت در این سیک نوشتار تي با یکادیگر هامپوشااني نياز
دارند .این امر صر نظر از طیقه بندش زندگينامههاش خودنوشات بار مینااش خا كشايهااش دوره
محور از قیيل پيشامدرن مدرن یا پست مادرن همچناين اار از مقولاههاایي همانناد رهناگ
مليت قوميت و جنسيت است .بررسي ویژگيهاش ساختگي بودن یا واقعاي باودن ساوژه نویساا در
این سیک نوشتار و تحليل عناصر مرتی با هر یک ميتواند بر پایه رویکردهاا و نظریاههااش نقاداناه
ادبي لسفي زبانشناختي روانکاوانه و غيره كاه رواج بيشاترش در عصار اضار دارناد باشاد و در
نتيجه خوانشهاش به دست آمده از آن ها در گرو نگرش پژوهشگران از منظرهاش گوناگون یادشاده
است و از این رو ميتواند با یکدیگرمتفاوت باشد .به بيان دیگار تردیادش نيسات كاه قرائات شايوه
بازنمایي سوژه نویسا امرش نسیي و عارضي به شمار مي آید نه ذاتي.
گيلمور نيز معتقد اسات كاه اوزه «زندگيناماه خودنوشات» باا دربرداشاتن خصوصايات و
ویژگيهاش خا اول ش ص مفرد رصت خوبي را براش توصيف زندگي و ا کار نویسنده اراهم
مي آورد .در برخي موارد نيز زندگينامه خودنوشت به واق قرائاتهااش اصاال ي ایشاان را ارائاه
ميكند .از خالل این نوع نوشتار ميتوان عامل بازنمایي خویشتن شاد الیتاه مطمئنااً باهصاورت
یک ش صيت متن محور كه به ظاهر ملموس است و ميتواند ادعا كند كه «من آن جا بودم» یاا
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این كه «من این جا هستم» مانند نوشاتار بنجاامين ارانکلين یاا بسايارش از غازلهااش اميلاي
دیکنسون و همچنين رف سرخ ام( 1منتشر شده تحت عنوان دا نناگ) از ناتانيال هااثورن2
نيز از بُعد قوش زندگينامه خودنوشات برخوردارناد .تاي مايتاوان عالقاه و تواناایي شامارش از
نویسندگان در به هم آمي تن داستان خيالي و داستان غيرخياالي را نياز جسات و جاو كارد؛ از
شارلوت برونته گر ته كه زیرعنوان رمان جين ایر خاود را در معارض «زندگيناماه خودنوشات»
گذاشته است تا گرترود اساتاین 3مدرنيسات ارف بازن خااطره 4باه قلام والدیميار نابااكوف
شهادتها 5از ریگوبرتا منچو 9و دوميتيلياا بااریوس دو چونگاارا 9و غياره .ضامن تصادیق وجاود
چندگانگي نوشتارش مضمون یا موتيف زندگينامه خودنوشت در این آثاار بازنماایي خویشاتن از
«من» را در طيفي از ژانرها به نمایش مي گذارد ( .)Gilmore, 2001: 11با توجه باه سایکهااش
گوناگوني كه زندگينامه خودنوشت ميتواناد در قالا آنهاا باازنمود داشاته باشاد در اوزه
ادبيات معاصر ایران چه بسا بتوان قطعه شعرش را كه پروین اعتصامي براش سنگ نیشاته مازار
خود سروده است یک زندگينامه خودنوشت كمينهگرا یا مينيماليسيت دانست كه سرگذشات
كوتاه خود را با موجز گویي یعني با كم ترین واژگان از رهگاذر درهام آميازش تصاویرپردازش
مادش و راطیيعي و با ایجاد تأثير وا د بيان ميكند .در این شعر تک گاویي دروناي زناي در
غربت عاطفي و تنهایي را ميتوان بازشناخت .طي این دیث نفس ذهنيت مینا باا باازآ ریني
وضعيت مرگزدگي به واق به نظر ميآید كه جنیهاش از روان پروین باا جنیاه دیگارش از آن
به گفت و گو نشسته است و ضمن نگاهي سرت آميز به گذشته تلویحاً وضعيت غير انسااني
جامعه خویش را به نقد ميكشد .از ميان زندگينامههاش خودنوشت ایراني بيشتر شناخته شاده
كه از نيمه دوم سده بيستم ميالدش به این سو نگاشته شدهاند مايتاوان باه خااطرات بازرگ
علوش آن مرد مرد همراهم از سيمين بهیهاني سفرنامه ایتاليا از رو ر زاد یادداشتهااش
روزانه از نيما یوشيج پير پرنياناندیش از هوشانگ ابتهااج روزهاا در راه از شااهرخ مساکو
خاطرات پراكنده از گلي ترقي اشاره كرد .الیته نامههاش به جا مانده از صادق هدایت را نياز ماي
توان از این زمره دانست .همچنين در نوع ادباي زندگيناماه خودنوشات در ایاران همانناد ساير
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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تکوین و تطور آن در غر هر اندازه در زماان باه پايش ماي رویام ساویههااش پسامدرنيساتي
بيشترش را ميتوان در آنها جست و جاو كارد .برخاوردارش ایان زندگيناماههااش خودنوشات از
درونمایههایي چون وجودشناسي به معناش «من هستم» و جهان پيرامون «من» چه باوده اسات.
و نيز بازگویي رآیندهاش درون ذهني در مواجهه با رخدادهاش بيروني و كنکاشهاش ش صاي در
جنیههاش هستي ردش و اجتماعي و تاری ي سوژه نویسا در جهان این جهتگيرش را باه خاوبي
نشان ميدهد.
با انتقال بحث سوژه زندگينامه خودنوشت به درون وزه پستمدرن ناگزیر پاش شمارش از
نظریات م تلف به ميان ميآید .ابتدا این پرسش به ذهن ميرسد كه آیا ماا همچناان باا یاک
«خویشتن» ردش و بنيادگرا سروكار داریم كه منسجم یکپارچه و خالق معناش خودش اسات
یا اینکه یک سوژه چندپاره و بيثیات را خوانش ميكنيم؛ یعني ساوژهاش پویاا كاه طاي گاذر
زمان دست وش تغيير و تحول ميگردد .گذار از مفهوم سنتي و انسانگرایانه ساوژه باه ساوش
سوژه بيثیات پستمدرن و به تی آن نقش «من» چندگانه و «دیگرش» برآمده از این متاون
محور قرائت و تفسير این مقاله در خصو زندگينامه خودنوشت است .با توجه باه ایان نگااه
الزم است هر ارتیاط ساده ميان گفتمان و سوژه متکلم را مورد پرسش قرار دهيم باهخصاو
این نقطه نظر كه ميگوید «تجربه صدا را توليد مايكناد»؛ باراش مثاال اینکاه زن باودن باه
معناش رف زدن با صداش زنانه است .تالش مؤلف زندگينامه خودنوشت براش «غير بودن» یاا
همان دیگر بودگي در نوشتارش از راه ات اذ شکلها و تکنيکهاش بسيارش از گفتمانها انجاام
ميگيرد كه كامالً در یک شکل وا د یا الگاوش معياارگون جااش نمايگيرناد و شاامل بيشاتر
شيوههاش چند رهنگي بازنمایي خویشتن ميشوند .با این كار «من» این دسته از زندگيناماه-
هاش خودنوشت از همذاتپندارش با خویشتن مردانه سفيدپوست و بورژواش غربي دورش ماي-
جوید و با آن بيگانه ميشود .همسو با این رویکرد وكو نيز ميگوید كه ماا از رهگاذر نوشاتن
درواق ميخواهيم به «ش صي دیگر» تیدیل شویم ( .)Ibid: 15بنابراین زندگينامه خودنوشات
رصتي را باراش تغييار و تیادیل «خویشاتن» مهياا مايساازد .باا تأمال و تعماق در خصاو
رُخدادهایي كه در طول زندگي بر ما گذشتهاست و نوشتن دربااره آنهاا رصات تفکار را دربااره
اینکه چگونه تیدیل به «دیگرش» شدهایم به دست ميآوریم .از ایان رو زندگيناماه خودنوشات را
بيش از آنکه یک گزارش با محتواش ثابت قلمداد كنيم كاه در پایاان زنادگي طاوالني یاک ارد
خالصه و عرضه ميشود باید طر ي میتني بر تفکر و اندیشه در خصو این موضوع بدانيم كاه
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«من» چگونه یک «دیگرش» ميشود .در همين راستا با توجه به برترش نوع ادبي شاعر در ایاران
كه قدمتي چند هزار ساله دارد و هم چنين این نکتاه كاه زندگيناماه خودنوشات مايتواناد در
سیکهاش گوناگون وجود داشته باشد دور از انتظار نيست كاه شاعر «مارز پُرگهار» از مجموعاه
تولدش دیگر رو رخزاد را نمونه اش بيابيم كه آشاکارا تکاوین و تطاور خویشاتن ایان شااعر را
ضمن به دست دادن مش صات شناسنامهاش و نيز اشاره به زماان و مکاان خاا در مقاام یاک
خودزندگينامه بازنمایي ميكند .در متن این شعر رآیناد «دیگارش» شادن ارو را باا تصااویر
بازآ ریني شده از ورود سوژه زن نویسا به زندگي اجتماعي در ایران روزگارش ميیابيم.
 -2پست مدرنیسم و ژانر زندگینامه خودنوشت

ژاك دریدا در كتا قانون ژانر 1ميگوید هر متني در یک یا چند ژانر مشاركت دارد و متن بايژانار
وجود ندارد و هميشه ژانر و ژانرهایي هستند؛ اماا ایان مشااركت هرگاز باه معنااش صارف «تعلاق
داشتن» نيست .این امر الیته نه به دليل و ور توليد و یا توليد آزادانه بيقاعده و طیقاهبنادشنشاده
بلکه به دليل همان ویژگاي مشااركت اسات .از ساوش دیگار شاانتال مو اه در كتاا دموكراساي
بنيادگرا :مدرن یا پستمدرن 2ميگوید كه نظریاهپاردازش درخصاو ساوژه در مقاام یاک عامال
غيرمتمركز و ناتمام ضرورش است؛ سوژهاش كه در صل مشترك چندگانگي جایگاههاش ساوژه كاه
ميان آنها رابطهاش از پيش تعيين شده و یا ضرورش وجود ندارد جاش ميگيارد و بياان ساوژه در آن
جایگاه ها در گرو روشهاش هژمونيک اسات و ساوژه برسااخته مايشاود ( .)Gilmore, 1994: 1از
اینرو ميتوان پرسيد كه به راستي نظریهها روشها و نگرشهاش پستمدرنيسم چاه اطالعااتي
را در خصو زندگينامه خودنوشت در اختيار ما قارار مايدهناد؟ از ساوش دیگار تکنياکهاا
سنتها و رهنگهاش مربوط به زندگينامه خودنوشت چه چيزهاایي را دربااره پساتمدرنيسام
آشکار ميسازند؟ زندگينامه خودنوشت به منزله شيوهاش باراش بازنماایي خویشاتن كاه باه طارز
پيچيدهاش درون همه رهنگها جاش دارد و همچنين مطالعات انجامشده درخصاو زندگيناماه
خودنوشاات بااه عنااوان شاايوهاش نقادانااه و بينارشااتهاش نتااایج گوناااگوني را بااراش نقاادهاش
پستمدرنيستي باه دنیاال داشاتهاسات .بناابراین بررساي دوساویه زندگيناماه خودنوشات و
پستمدرنيسم به علت توجه هر دوش آنها به نظریهپردازش درخصو سوژه امرش ضرورش باه
1 . Law of Genre
2 . Radical Democracy: Modern or Postmodern
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شمار ميآید .پرسشگرش و نگرش منتقدانه پستمدرنيسم در خصو زندگيناماه خودنوشات
از راه تأكيد بر سوژه در مقام عامل گفتمان یعني در جایي كه «سوژه» ناگزیر به عناوان امارش
استداللي هميده ميشود نمود ميیابد .از سوش دیگار از آنجاا كاه زندگيناماه خودنوشات و
شکلهاش مربوط به بازنمایي خویشتن به منزله جایگاه تولياد هویات در ماتن در نظار گر تاه
ميشوند هم ميتواند در مقابل هویتهاش رهنگي هژمونيساز مقاومت به خرج دهناد و هام
آنها را بازتوليد كنند .از ایانرو در ایان ارتیااط دوساویه مياان پسات مدرنيسام و زندگيناماه
خودنوشت اینکه قيقتاً پست مدرنيسم چه كارش انجام مايدهاد باا اهمياتتار از چيساتي
پستمدرنيسم و مفهوم نهایي آن است .پروژههایي كاه در پاي تعریاف خصوصايات دروناي یاا
همان هویت پست مدرنيسم هستند رض را بر این ميگذارند كه پستمدرنيسام موجاودیتي
ثابت و ریشهدار دارد؛ یعني با آنکه یک روش ضدبنيادگرا به شمار ميرود به هار اال از یاک
مینا و بنيان نيز برخوردار است .از آنجا كه پستمدرنيسم مجموعهاش از عملکردهاش رهنگي
تاری ي و نوشتارش را با توجه به اجراهاش خا هر كدام در نظر ميگيرد وزه مناسیي باراش
بررسي بازنمایي خویشتن به شمار ميرود.
در پایان دهه  169١مطالعات زندگيناماه خودنوشات شاکل جدیادش باه خاود گر ات.
ویژگي اصلي این مقط زماني تجربهگرایي با هدف نظم دادن به مقولههاش م تلاف توجاه
به سياستهاش نگارش به زبان اولش ص مفرد ایجاد مفاهيم تازه درخصاو روابا مياان
قوميت جنسيت نژاد گرایشهااش جنساي و نياز اكشاکال گونااگون بازنماایي باودهاسات.
پست مدرنيسم در این برهه انواع تفکراتي كه منجر به دساتهبنادش و ایجااد سلسالهمراتا
ميشد و همچنين روشهاش تحکيم و فظ این طیقهبندشها را مورد پرسش قرار ميداد .از
این رو مطالعات رهنگي و ادباي در پسات مدرنيسام بار طیقاهبنادش تحليلاي و تجرباي
«خویشتن» و مرزهاش بازنمایي آن متمركز است .توجه باه برسااخته شادن «خویشاتن» در
زندگينامه خودنوشت و به وسيله زندگينامه خودنوشت امرش ضرورش به شمار ميآیاد .ایان
كار با پرسش درخصو شيوههایي كه هویت رهنگاي «خویشاتن» را از راه زباان تولياد و
بازتوليد ميكنند ميسر ميگردد .بنيانهاش هساتيشاناختي و هویات از طریاق ارجاعاات
برساخته شده ميان «ماتن ادباي» و «بساتر نقاداناه» شاکل مايگيرناد و باه نوباه خاود
طیقهبندشهاش هویتي را رقم ميزنند؛ ازجمله اینکه آیا پستمدرنيسم یک هویت است؟ آیاا
ميتوان پستمدرن یا پستمدرنيست بود؟ آیا این ناامي اسات كاه مايتاوان بار خویشاتن
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گذاشت و یا از سوش كسي تعيين ميشود؟ آیا پساتمدرنيسام یاک امار جمعاي محساو
مي شود یا نوعي گرایش و یا یک رشته خا است تي اگر مرزهااش انظیااطي را زیار پاا
بگااذارد؟ در مطالعااات ساانتي زندگينامااه خودنوشاات اصااطال اتي مربااوط بااه تاااریخ و
سوبژكتيویته كه درون پستمدرنيسم دست وش تغييار شادهاناد باه عناوان عناصار ثابات
داستان زندگي رد در نظر گر ته ميشدند .به همين ترتي در مطالعات سانتي زندگيناماه
خودنوشت متوني كه این ثیات را تأیيد ميكردند و یاا در اال تصادیق ایان ثیاات بودناد
«سنت» زندگينامه خودنوشت را شکل ميدادند .تالشهاش انجامگر ته براش پایهگذارش ژانار
زندگينامه خودنوشت بر میناش آثاار آگوساتين روساو هنارش آداماز و امثاالهم در تولياد
رهنگي سياستهاش هویتي نيز نقش داشته است؛ سياستي كه از طریاق بازتولياد طیقاات
اجتماعي گرایشهاش جنسي نژاد و جنسيت به عنوان شرای الزم باراش ایجااد تفااوت در
گستره اجتماعي قدرت بر آن بود تا سلسلهمرات هویت را فاظ كناد .اماا باا توجاه باه
شکگرایي پست مدرنيسم نسیت به هر گونه دستهبندش زمان آن رارسايده تاا در مفااهيم
ضمني ژانر زندگينامه خودنوشت بازبيني انجاام گيارد .روشانگرشهااش پساتمدرنيسام در
خصو كاركرد ایدئولوژش و بازنمایي رصت مناسیي را براش تجدیدنظر درباره ارتیاط ميان
زندگينامه خودنوشت و سنت آن و همچنين درباره جایگاه زندگينامه خودنوشات باه عناوان
یک ژانر در اختيار ما قرار ميدهد .در ال اضر مطالعات زندگينامه خودنوشت رواج پيادا
كردهاست و متوني را موردتوجه قرار ميدهد كه تا پيش از این «زندگينامه ش خودنوشات»
به شمار نميآمدند .از منظر نقد پست مدرنيستي كاه ژانرهااش م تلاف را باه دیاده تردیاد
مي نگرد ژانر غيركالسايک و نوظهاور زندگيناماه خودنوشات نقطاه مناسایي باراش توجاه
محسو ميشود .بسايارش از كنکااشهااش پساتمادرن از باه دسات دادن تعریفاي كلاي
درخصو زندگينامه خودنوشت و د و مرزهاش قرار داده شده از طرف نظریات ژانر دورش
ميجویند؛ زیرا زندگينامه خودنوشت ماهيتي دوگانه دارد .از یک سو اغلا از لحااا عيناي
بودن ناكا ي به نظر ميرسد زیرا شاهد عيني تي بيش از دیگر مفساران وقاای همزماان
مورد سوءظن قرار ميگيرد .از سوش دیگر زندگينامه خودنوشت از لحااا ذهناي باودن نياز
ناكا ي است زیرا بر چارچو هاش واقعيت بيش از انادازه تکياه دارد .از ایان رو زندگيناماه
خودنوشت هم بيرون از «تاریخ» و هم بيرون از «داستان خيالي» قرار ميگيرد.
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مایکل يشر 1منتقد معاصر علوم انساني نياز معتقاد اسات كاه متاون زندگيناماههااش
خودنوشاات دوره معاصاار در توسااعه انسااانشناسااي در مقااام یکااي از علااوم اجتماااعي كااه
شکلگيرش تجربه ردش به لحاا اجتماعي و رهنگي را توصيف ميكند نقش داشاتهاسات.
زندگينامه خودنوشت با قرارگيرش در ميانه امر ردش و امار جمعاي دیادگاه باومي را ارائاه
ميكند و مدعي سوژهاش است كه در یک بستر تعين رهنگي قرار دارد و دسترساي باه آن
ق از طریق مصاا یه عمياق و جزئاينگار امکاانپاذیر اسات .بناابراین زندگيناماههااش
خودنوشت قوميتي باا اهمياتاناد؛ زیارا الگوهااش سااختارگرا و پساسااختارگرا را جانشاين
الگوهاش ر تارگرا و نمادگرا در ماردمشناساي و علاوم اجتمااعي كاردهاناد .طیاق الگوهااش
ر تارگرا كلمات و نمادها در کم نشانههایي بيدردسر به شمار ميآیناد كاه در زنجيارهاش
معنادار از جمالت یا عیارات به هم ميپيوندند مرتا مايشاوند و تاواليهاایي از كنانش و
واكنش را به وجود ميآورند .از این رو تحليلگران سنتي ميتوانند الگوهاش رهنگاي را بار
پایه مجموعهاش از باورهاش اظهارشده عامليتها معين كنند .براساس الگوهااش نماادگرا نياز
نمادها چندمعاني و پيچيده به شمار ميآیند و در هر كننش گفتگو بهواق معناایي بايش از
آنچه یک گوینده یا شنونده درك ميكند میادله ميگردد .از این منظر غنايتارین نمادهاا
شیيه یک «سياهچالهاند»2؛ یعناي كال رهناگ درونشاان متاراكم شادهاسات .از ایان رو
نمادگرایان الگوهاش رهنگي را براساس نمادهاش اصلي «خوشههاش نمادین» 3و «گرههااش
شیکههاش معنایي» 4به هم مرتی ميساازند و قرائات مايكنناد (.)Fischer, 1994: 84-85
بنابراین بر پایه هر دو نگرش یادشده كه در نظام نمادین ریشه دارناد ناوعي اس اطميناان
ب ش درخصو سکون نسیي یا ثیاات هاویتي ایجااد مايشاود .اماا الگوهااش سااختارگرا و
بهخصو پساساختارگرا با واسازش نمادها و استعارهها به زنجيرههاش تداعي معناا و یاا مجااز
مرسل در جهت پویایي زاینده پُر از انشعا و دگرگونكننده عمل ميكنند .از این طریاق در
ساختارگرایي الگوهاش معنایي و نمادین متغير و متنوع ایجاد ميشوند .باه هماين ترتيا در
پساساختارگرایي ما با عدم قطعيت معنا روبهرو هستيم كه موج فظ ناپایدارش و تغييرپاذیرش
متون و ارتیاطات ميشود و از رهگذر شالودهشکني نياز تانشهاا و شاارهاش معااني جاایگزین
1 . Michael M. J. Fischer
2 . Black hole
3 . Symbolic clusters
4 . Nodes of semantic networks
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آشکار گشته و واژگوني معناش قصدشده و تجویزش نظام نمادین رقم مايخاورد .نموناهاش از ایان
دست را ميتوان در داستانهاش مکسين هانگ كينگستون 1كه در قال صحیت بيان مايشاوند
یا ت؛ از جمله داستان «زن بي نام» كه درباره عمهاش است كه به علت داشتن رزندش نامشاروع
از شار شرم مجیور به خودكشي ميشاود ( .)Fischer, 1994: 84-85نموناهاش كاه مايتاوان در
ادبيات معاصر ایران معر ي كرد مجموعه هشت داستان كوتاه با عناوان خااطرههااش پراكناده از
گلي ترقي( )1392است .به نظر ميرسد كه همگاي ایان داساتانهاا باه شاکلي خااطرات واقعاي
نویسنده هستند .ضور درونمایه وجودشناسي و كشمکش سوژه با مظاهر نظام نماادین و تجاویز
شده محي پيرامونش براش كشف ردیت و هویت و جایگاهش در هستي دلیستگي به خاانواده
مسئله مهاجرت و بازگشت به خویشتن به موازات هم وضعيت زن ایراني تحصايلکرده و مهااجر
در دوره اضر را در مقاط زماني گوناگون از زندگي اش بازنمایي مي كنند.
 -3سوژه ،هویت و زندگینامه خودنوشت

یکي از نشانهاش زندگينامه خودنوشت از منظر پستمدرنيسم بهكارگيرش مشکلسااز ضامير
اعلي «من» است كه نميتوان ارجاع قطعي و مناسیي را باراش آن در نظار گر ات .از ایان رو
تعاریفي از زندگينامه خودنوشت كه میتني بر وجود ارجاع ميان یک رد كه ميگوید« :مان» و
«مني» كه بهواق یک رد نيست و بلکه یک كااركرد زبااني اسات باه دليال ارجااع باه ایان
ناهماهنگي متزلزل ميشوند .بنابراین الزم است هر گونه تعریفي را با توجه به بستر بازنمایي
خویشتن ارائه دهيم .به بيان دیگر باید دید هرگاه رد براش برخاوردارش از ثیاات باه زباان
بالغي متوسل ميشود تا با استفاده از كلماتي خا ا ساس را تي كند و بتواند هم كليت
و هم ردیت را بازنمایي كند چه خوانشهایي از زندگينامه خودنوشت امکانپذیر ميشاوند.
همچنين بهطوركلي زماني كه خویشتن خودم تار همان راوش نيست یا هنگاامي كاه نشاان
زندگينامه خودنوشت یعني همان «من» جایگاهي را راهم ميآورد كه از آن سوژه مقتدر هار
گفتمان بازنمایي خویشتن را محقق ميسازد چه نوشتههایي از زندگيناماه خودنوشات پدیاد
ميآیند .با آنکه نقدهاش بسيارش به مسئله ارجاع ميپردازند از نظر برخاي منتقادان و مؤلفاان
زندگينامه خودنوشت نکته مهم توانایي اعطاش شکلهاش دوباره به هویت میتني بر زندگينامه
خودنوشت -آن هم در ارتیاط با مجموعهاش از گفتماانهاا -اسات .درنتيجاه باازبيني مجادد
1 . Maxine Hong Kingston
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ارتیاط زندگيناماه خودنوشات باا واقعيات چنادان مادنظر قارار نمايگيارد؛ زیارا از دیادگاه
پساساختارگرایي و پستمدرنيسم قيقتي وجود ندارد و هر آنچه كاه هسات قا تفساير و
خوانش است.
در این راستا منتقدش به نام گيلمور 1اشاره ميكند كه نشان زندگينامه خودنوشت كه در
«من» متجلي ميشود به ژانرهاش ثابت بيشترش متصل است؛ ازجمله باه رماان میتناي بار
زندگينامه خودنوشت كه ممکن است اشتیاه معنایي را به دنیال داشته باشد .بنابراین نشاان
زندگينامه خودنوشت یا همان «مان» وجاود گساي تگي در ژانار زندگيناماه خودنوشات و
همچنين ظهور یا تعليق بازنمایي خویشتن در ژانرهایي را خاطرنشان ميسازد كه تا پيش از
این بازنمایي خویشتن در آنها مشروعيت نداشت .ا زون بر این گرچه بسايارش از نویساندگان
به ژانر آثارشان اشاره مي كنناد ایان عمال ایشاان از ساوش منتقاداني كاه نشاان زندگيناماه
خودنوشت را براش صال يت ب شيدن به یا سل صال يت از آثار نویسندگان به كار ميگيرند
مورد پرسش واق ميشود .نشان زندگينامه خودنوشت ميتواند باعث سل مشاروعيت گاردد؛
مانند این اظهارنظر كه «این یک رمان نيست بلکه رماني میتني بر زندگينامه خودنوشت اسات»؛
یا برعکس ممکن است با گفتن اینکه «این ق یک زندگيناماه خودنوشات نيسات بلکاه یاک
ماسه یا شعر غنایي است» تي سی ارتقاش كار نگارناده شاود (« .)Gilmore, 1994: 7مان»
در مقام نشان زندگينامه خودنوشت یک تاأثير میتناي بار اساتدالل بار پایاه ناوع خاوانش از
گفتمان موردنظر به شمار ميرود .از این رو همزماان از راه كناار هام نهاادن و واساازش دیگار
گفتمانها و ژانرها تعریف ميشاود .بناابراین نشاان زندگيناماه خودنوشات یاک بايثیااتي
تأثيرگذار را هم در متن و هم در بستر متن مايآ ریناد .در ایان صاورت مؤلاف زندگيناماه
خودنوشت در كنش نگارش میتني بر زندگينامه خودنوشت تیدیل به جایگاه تولياد معناا و
نظمدهي به شناخت ميشود و از این رو یک بحران در سلسلهمرات هویتهااش زندگيناماه
خودنوشت نيز رقم ميخورد .براش مثال به عقيده گيلمور رمانهاش كارمن مارتينگایتاه 2از
جمله رمان اتاق پشتي 3در این راستا هستند ( .)ibid: 8بنابراین ميتاوان پاي بارد كاه چارا
انواع متون بازنمایي «خویشتن» كه بسيارش از آنها تا پايش از ایان زندگيناماه خودنوشات
محسو نميشدند نتوانستهاند در طیقهبندشهاش كلاي و مطلاق ادغاام شاوند :مقاومات و
1 . Leigh Gilmore
2 . Carmen Martin Gaite
3 . Back Room
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ایستادگي آنها در برابر پروژه زندگيناماه خودنوشات رایاج در دوره پاس از عصار روشانگرش كاه
هد ش فظ سياست ردگرایي بوده دليل این نادیده انگارش اساساي شامرده مايشاود .آنادره
كودرسکو 1زندگيناماهناویس رومانياایي و خیرنگاار رادیاوش ملاي براسااس موضاوع بازنماایي
خویشتن كه محور كنکاش پستمدرنيسم در طیقاهبنادشهاسات مارز مياان هنار و زنادگي را
كمرنگ ميسازد؛ زیرا زندگينامه خودنوشت را به منزله یک اجرا ميداناد كاه در مقابال دیگاران
بازش ميشود .آنان كه شاهد این امر هستند كه چگونه نوشتن ميتواند شايوهاش باراش «ا ازودن
بر زندگي من» و تي قضاوت درباره این زندگي شود .اجرا به معناش تلویحي نوعي صاحنهآرایاي
میتني بر زندگينامه خودنوشت است كه تمركزش بر جایگاه همواره پيچيده ا رادش است كاه باه
بازنمایي خویشتن ميپردازند ( .)ibid: 8نکته ائز اهميت این است كه عامال انسااني چندگاناه و
غيرمتمركز در پستمدرنيسم در مقام سوژه زندگينامه خودنوشت ظاهر نميشود بلکاه در مقاام
توليدكننده گفتمان ضور دارد .از این رو چناين عاامليتي تنااقر در گفتماانهااش بازنماایي
خویشتن را آشکارتر ميسازد و همين تناقضات به نوبه خود گسي تگي و ناپيوساتگي در ماتن را
شکل ميدهند .همسو با بحث یادشده نمونههایي كه چه بساا بتاوان از ادبياات ایاران برشامرد
شعرهاش «صداش پاش آ » و «نداش آغاز» از سهرا سپهرش ( 266-299 :1394و  )363-36١اسات.
در شعر ن ست به سی ضور نام سهرا و دیگر اعضااش خاانوادهاش انتظاار همساانپنادارش
سوژه نویسا و راوش روایت شعر از سوش خواننده امرش طیيعي به نظر مايرساد .گاویي در اینجاا
مرز ميان هنر و زندگي واقعيت و خيال به هم ميآميزند .به س ن دیگار بازنماایي خویشاتن باا
یک اجرا در قال راخواني خاطره به صورت تک گویي دروني و خطا قرار دادن خویشتن باراش
آغاز سفر است؛ سفر دروني براش كشف هویت و خویشتن در جهاان هساتي .شاعر دوم نياز كاه
پيشنيه شاعر و االت دروني او نسیت به جهاان اطارا ش را در تصاویرپردازشهااش گونااگون
بازنمایي ميكند به واق همچون نوعي زندگيناماه خودنوشات باه شامار مايرود كاه در آن
سلسله مرات هویتي صداش شعر و سوژه نویسا و تي موجودات جهاان دگرگاون مايشاود و
معنا و نظمدهي تازهاش در شناخت هستي در ایماژهاش ارائه شده توليد ميگردد.
توجه و عالقه پستمدرنيسم به موضوع خویشتن شيوه متفاوتي را براش طارح پرساشهااش
محورش مرتی با گفتمانهاش معاصر درخصو بازنمایي خویشتن در پايش مايگيارد ازجملاه
اینکه سوژه این گفتمانها كيست؟ چطور ميتوان خویشتن را در مقاام ساوژه بازنماایي شاده در
1 . Andre Codrescu
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نظر گر ت؟ به همين ترتي درخصو مرزهااش بازنماایي در زندگيناماه خودنوشات نياز یاک
منتقد معاصر به نام پال جي 1پرسشهاش زیر را به ميان ميآورد :تا چه اندازه تعریفهااش سانتي
از زندگينامه خودنوشات ماان درك ماا از مفااهيم ضامني بازنماایي خویشاتن شادهاناد؟ چاه
چيزهایي در خارج از مرزهاش زندگينامه خودنوشت «هویت» تلقي نمايشاوند؟ بايشاک نگااه
منتقدان پستمدرن به این پرسشها با رویکرد انسانگرایان سنتي تفاوت دارد .پاال جاي نقاش
ا ظه بصرش در زندگينامه خودنوشت كه كمتر مورد بررسي قرار گر تهاست و نيز بحاث هویات
خویشتن و درنتيجه چالشهاش مرتی با ناكا ي بودن یک رساانه وا اد باراش تحقاق بازنماایي
خویشتن را به ميان ميآورد .زبان بصرش كه از سوش رهنگ معاصر به و اور در اختياار ماا قارار
گر تهاست قلمرو متراكمي از تصاویر را در دسترس نگارنده زندگينامه خودنوشت ميگاذارد؛ و او
ميتواند از طریق آنها هویت خود را بازنمایي كند ( .)Jay, 1994: 12در راساتاش میحاث هویات و
بازنمایي خویشتن منتقدش دیگر یعني سيدوني اسميت 2در مقاله «بدن هویت» 3به كنادوكاو در
زمينه پيچيدگي تجسم براش زنان ميپردازد و استدالل ميكند كه انواع گفتمانهاش هژمونيسااز
مربوط به هویت در جهت گسست و تکهتکه كردن بدن عمل مايكنناد تاا اجازاش آن را بهتار
بشناسند و بتوانند به بدن هویت جنسي یا نژادش بی شند .با توجه به رابطه نزدیک ميان هویات
و جسم و نيروش بالقوه آن براش ایجاد س بيگانگي اسميت تأكيد ميورزد كه هار ارد باه هار
ميزاني كه در «پوستها و كالفهاش معنا» پوشانده و پنهان شود معناش ضامني بادن جنسايت
یا ته بدن متن و سياست بدن را در همه مفاهيم مرتی با ردیت با خودش به هماراه مايآورد.
اسميت به دنیال كنکاش در ارتیاط ميان بدن و هویت در زندگيناماه خودنوشات بازنماایي بادن
جنسيت یا ته عجي و غری را در مقاله «طر ي از گذشته» 4ویرجينياا وولاف باا شايوههااش
نگارش زندگينامههاش خودنوشت در اوایل سده بيستم ميالدش همسو مي بيند كاه زناان مجیاور
بودند خودشان را در مقام ساوژههاایي در پاي تجاار خاارج از بادن معر اي كنناد .در مقابال
بازنمایي بدن در رمان عشق ورزش در سالهاش جنگ 5از شرش موراگا 9به شکل «خاناه» اسات و
از این رهگذر شيوهاش نوین در تعیير و تفسير عملکردهاش مرتی باا سياسات بادن را از طریاق
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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بيان یک بدن مادش با اميال خا آن منعکس مايكناد ( .)Smith, 1987: 11در ادبياات ایاران
نمونههایي از ارتیاط مياان بادن و هویات در زندگيناماه خودنوشات و بادن جنسايت یا تاه در
سياست بدن را ميتوان در سکوتهااش پنهاان شاده و ننگاشاتن جزئياات زنادگي ش صاي در
خاطره نگاشتههاش زنان دوره قاجار به علت رعایت شرم و ياا و اریم خصوصاي دیکتاه شاده
براش زنان از سوش رهنگ سنتي ااكم مشااهده كارد .ایان وضاعيت باه علات تاداوم شارای
ایدئولوژیک رهنگ ایران از آن پس نيز هم چنان ادامه یا ت و قا معادود زنااني چاون ارو
رخزاد بودهاند كه با عرفشکني آشاکار نظاام نماادین جامعاه مردسااالر باه تیياين خویشاتن
پرداختهاند .در همينراستا سيروس شميسا اشاره ميكند كه منتقد باید بار ساکوتهااش پاروین
اعتصامي مکث كند .پروین در مقاام یاک زن كاه زنادگي ماو قي نداشاته اسات ساکوتهااش
غيرطیيعي دارد كه منتقد ميتواند آنها را تفسير كند و به رف وادارد (شميسا .)269 :1395
 -4برسازی «دیگری» در زندگینامه خودنوشت معاصر

شکل زندگينامه خودنوشت از آغاز تا دوره معاصر عمادتاً بار ماردان متمركاز باوده؛ یعناي
برساختههاش نظام نمادین و ایدئولوژشهاش جنسيتي را بازتوليد ميكاردهاسات .ساؤالي كاه
مطرح ميشود این است كه موجود انساني «غيرمرد» كه در رهنگ به منزله «دیگارش» باه
شمارميآید چطور مي تواند خویشتن را بازنمایي كند؟ منظاور از «دیگارش» عمومااً كساي
است كه در نظم برتر نمادین برساختهاش منفي به شمار ميآید؛ به بياان دیگار هماان غيار
مرد غير سفيد غير غربي و از این قیيل .بنا بر باور سيدوني اسميت تا قارن بيساتم زناان
ق در نوشته هایي بازنمایي ميشدند كه گفتمان ماردان باراش زناان -ازجملاه باه عناوان
راهیه همسر یا ملکه -برميساختهاسات .هار چياز دیگارش جاز ایان نوشاتههاا باه لحااا
زبانشناسي و رهنگي غيرقابل تصور به شمار مير ت .به این ترتي دیگرش رهنگي باراش
ابراز وجود در آثار چاپي مجیور بود یا از نظم نمادین غال استفاده كند و یا بهكلاي ساکوت
پيشه كند (.)Smith, 1987: 26
بنابراین در خصو زندگيناماه خودنوشات معاصار باه طاور كلاي ساه گفتماان مطالعاات
پستمدرنيسم ميسنيم و قوميتگرایي بااهميت به شمار ميروند .پيش از هر چياز بایاد گفات
كه زندگينامه خودنوشت كاركردهاش ایدئولوژیکي مهمي در رهناگ دارد .هماان گوناه كاه پاال
اسميت نيز مؤكد ميساازد زندگيناماه خودنوشات را نمايتاوان باه عناوان شاکل ارجاح ماتن
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ایدئولوژیکي كه الزمهاش انسجام و قابل شناسایي بودن رد درمقام یک «سوژه» مرتی با داناش
عقالني است ناچيز شمرد .از دیدگاه او زندگينامه خودنوشت قادر است ساوژهاش را كاه روابا
اجتماعي قانونمند را تضمين ميكند برسازد و مشروعيت ب شد ( .)Smith, 1988: 105از آنجاا
كه روایت زندگينامه خودنوشت بازنمودهاش انساني را طیيعي جلوه ميدهد همچنان به منزلاه
طیقهبندشاش ادبي و ژانرش برخوردار از قدرت ایدئولوژیکي باقي ميماند .الیته در دو دهه اخيار
و در پي تحقيقات مينيستي و وزه پررونق مطالعات قومي مطالعات زندگينامه خودنوشات و
بهویژه آن دسته از زندگينامههاش خودنوشتي كه بر گروههاش قومي و زناان متمركاز هساتند
زوني گر تهاند .تالشهااش نهادیناه شاده باراش ادغاام «دیگارش» رهنگاي و بسا قاوانين
هژمونيک سی شدهاست تا توجه محا ل دانشگاهي به سوش زندگينامههاش خودنوشات زناان
و گروههاش قومي جل شود و محققان پذیراش تنوع و پيچيدگي رهنگي باشند .از ایان منظار
زندگينامههاش خودنوشت قوميتي اغل اوقات كاركرد نماینده بودن را دارند؛ یعني باه عناوان
صداش نماینده بحث در زمينه ادبيات رهنگ و سوبژكتيویته اقليتهاا را برمايانگيزناد .اگار
هم رهنگهاش گوناگون و ا رادش كه در جایگاههاش م تلف قرار دارند هدف غاایي شاناخت
رهنگي باشد و از طریق آن بتوان هماهنگتر و دوستانهتار باا یکادیگر زنادگي كارد در ایان
صورت الزم است درخصو نحوه خوانش و درك زندگينامه خودنوشت بهخصو زندگينامه
خودنوشت قوميتي بازاندیشي كرد.
با توجه به آنچه تا كنون اشاره ر ت باه طاور خالصاه مايتاوان گفات كاه زندگيناماه
خودنوشت داراش كاركرد سياسي است .محققان زندگينامه هاش خودنوشت باه دليال هماين
كاركرد ميتوانند از نظریات پستمدرن كه ایدئولوژشهاش نهفته در گفتمان را بررساي ماي-
كنند بهره بگيرند .ا زون بر این از منظر تفکر ساختارگرا و پساساختارگرا زبان قادر نيسات
به طور شفاف یک سوژه تاری ي منسجم و ضرورش را آشاکار ساازد .ساوژه متکلماي كاه در
گفتمانهاش چندگانه و متناقر به لحاا تاری ي جااش گر تاهاسات باهواقا «مان» را در
موقعيتهایي از جهان پيرامون قرار ميدهد كه به لحاا مفهومي در زبان محقق مايگاردد.
در امتداد این موضوع خویشاتن زندگيناماه خودنوشات را بایاد باه عناوان یاک برسااخته
اجتماعي و تاری ي درنظر گر ت كه مواض چندگانهاش را در جهان و گفتمانهااش پيچياده
ات اذ ميكند .بنابراین الزم است در نقد و بررسي چنين متوني تي از بهكارگيرش استعاره
گفتمان میتني بر «صداش دوگانه» درخصو متون زندگينامه خودنوشات معاصار زناان یاا
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جونياور1

ا رادش از نژادهاش گوناگون اجتنا ورزیم؛ زیرا همانگونه كه هنرش لاوئيس گيتاز
نيز اشاره ميكند در این كاربرد خطرش بالقوه نهفته است باه ایان معناي كاه ایان اساتعاره
بهواق ميان گفتار سفيدپوست و صداش سياهپوست تمایز قائال مايشاود همچناين گفتاار
مردانه و صداش زنانه را از یکدیگر متمایز ميسازد و با نادیده گر تن نيروهاش پيچيدهاش كاه
صداها و تجار را در جوام زباني ما توليد ميكنند صدا و تجرباه را در مقاام امارش ذاتاي
معر ي ميكند (.)Gates Jr, 1988: 55
با توجه به اهميت بازنمایي «دیگرش» در متون زندگينامه خودنوشت زندگيناماه خودنوشات
قوميتي و همچنين داستانهاش خيالي میتني بر زندگينامه خودنوشت شاکلهااش اصالي باراش
كشف جامعه كثرتگراش اواخر عصر صنعتي در پایان قرن بيستم باه شامار مايروناد .يشار در
مقاله «قوميت و هنرهاش پستمدرن ا ظه» اشاره ميكند كه باید مفهومي متکثر چنادبعادش
و چندوجهي از «خویشتن» را ابداع كنايم مفهاومي كاه بتواناد خلقياات اجتمااعي مرباوط باه
چندگانگي را بيش از پيش در بوته آزمایش قرار دهاد .راهکاار او باراش بررساي زندگيناماههااش
خودنوشت قوميتي تش يصهاش غيرشناختي از آگاهي اضر در روایت زندگيناماه خودنوشات
مانند روانکاوش كاركرد رؤیا استعاره و رآیند «انتقاال» اسات .ایان ردیاابيهااش غيرشاناختي
نشانههاش زبانشناختي را بازنمایي ميكنند و بنابراین با شيوههاش اساتداللي غالا و ریشاهدار
در ایدئولوژش پيوند نزدیک دارند .درنتيجه ارزش بهكارگيرش این راهکارهااش غيرشاناختي ارائاه
راهي براش بررسي «دیگرش» رهنگي در نوشتههاش زندگيناماه خودنوشات اسات و از خطارات
ا تمالي گفتمان دوصادایي نياز اجتناا مايورزد ( .)Fischer, 1986: 195یکاي از راهکارهااش
غيرشناختي به عقيده بتي برگلند تحليل میتني بار كرونوتاوپ 2اسات .كرونوتاوپ (یاا هماان
مفهوم زمان -مکان به زبان سادهتر) بهواق یک راهکار معنادار غيرشناختي و غيرزبانشاناختي
براش بررسي سوژه زندگينامه خودنوشت به شمار ميرود؛ مفهومي كه چارچو بحاث بااختين
در خصو ادبيات غار را نياز شاکل مايدهاد ( .)Bergland, 1994: 135باه بااور بااختين
تصویرش كه ما از انسان در ذهن داریم هميشاه تصاویرش ملماوس اسات؛ یعناي تصاویرش از
موجودش كه به لحاا زماني و مکاني در كائنات جاش گر تهاست .اصطالح بااختين باراش ایان
بُعد زماني و مکاني كرونوتوپ است كه از ریاضيات اقتیااس شاده و نشاانگر تفکياکناپاذیرش

1 . Henry Louis Gates Jr.
2 . Chronotope
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زمان و مکان است .او عقيده دارد كه در بستر ادبي كرونوتوپ روایات را ملموس ميساازد باه
آنها جان ميب شد و خون در رگهایشان جاارش مايساازد .ا ازون بار ایان عناصار انتزاعاي
داستان خيالي و همچنين تعميمها عقاید و تحليلهاش علت و معلولي لسفي و اجتماعي نياز
به سمت كرونوتوپ جذ ميشوند و از طریق آن جان ميگيرند .از این رو به نيروش ت يال و
تصویرپردازش هنر اجازه عمل داده ميشود .همين امر اهميت كرونوتوپ در بازنمایي را آشکار
ميسازد .باختين همچنين معتقد است كه یکي دیگار از كاركردهااش ایان مقولاه قارار دادن
ش صيتهاش تاری ي در زمان و مکان است تا آن مکان در دنيا باه شاکلي طیيعاي جلاوهگار
شود ( .)Bakhtin, 1981: 250با توجه به اظهارات باختين ميتوان گفت كه ایدئولوژش از طریق
قدرت كرونوتوپ عمل ميكند؛ از این رو باعث ميشود یک نظم اجتماعي خاا طیيعاي باه
نظر برسد .همچنين ميتوان گفت كه این نکته همان تأثير پنهان زبان است .زبانشناساي باه
نام اميل بنونيست 1نيز در مایت از تحليل زندگيناماه خودنوشات برپایاه كرونوتاوپ خااطر
نشان ميسازد كه ضمایر ش صي در «نظامهاش داللتي» هرگز از قلم نميا تناد .اماا بارخالف
سایر داللتگرها به مفهوم یا ردش اشاره نميكنند .این ضمایر میهم باقي ميمانناد تاا زمااني
كه رد از كلمه «من» استفاده كند و به وسيله آن خاودش را از «شاما» مجازا ساازد و ماورد
خطا قرار دهد .در این صورت واقعيتي كه «من» به آن اشااره دارد واقعيات گفتماان اسات؛
یعني در گفتمان است كه «من» متکلم را تعيين ميكند و متکلم نيز خاود را در مقاام ساوژه
قرار ميدهد .بنونيست ميا زاید زباني كه اینچنين سازماندهي شده باشاد باه ماتلکم اجاازه
ميدهد تا كل زبان را با انتصا «من» به خود اختصا دهد .گروه دیگارش از ضامایر كاه در
این جایگاه میهم با ضمایر ش صي (من /شما) شریکاند كلماتي هساتند كاه روابا زمااني و
مکاني را ول سوژه سازماندهي ميكنند :از قیيل «این» «اینجا» و «اكنون» .بنابراین «مان»
كه در یک گفتمان س ن ميگوید تعيينكننده «اینجا» و «اكناون» «آنجاا» و «ساپس» باه
لحاا زماني و مکاني است .این جفتهاش مرتی با هم در بستر عدم قطعيات زباان شاناختي
دقيقاً همان اصطال ات مربوط به كرونوتوپهااش زندگيناماه خودنوشات هساتند :مان /شاما؛
اینجا /آنجا؛ اكنون /سپس .همين كه سوژه زندگينامه خودنوشت صحیت كند «مان» اینجاا و
اكنون را برميسازد و بنابراین زمان و مکان بودن و بيانات و همچنين «شما» (خوانناده) را باه
طور تصورش تعریف ميكند .آنجا و سپس در نقطه مقابال اینجاا و اكناون هساتند .بناابراین
1 . Benvenist
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ميتوان از طریق تحليل زندگينامه خودنوشت با روش كرنوتوپ عدم تعين زبان در رهناگ را
تش يص داد .دقيقاً در همين اصطال ات زوجگونه است كاه باا قادرت اساتداللي زباان باراش
شکل دادن به جهان تصورش انسان روبهرو مايشاویم .بناابراین زندگيناماه خودنوشات نياز از
ارتیاطي نزدیک با كرونوتوپ برخوردار است .از آنجا كه زندگينامه خودنوشت داراش قادرت شاکل
دادن به تصویر انساني است همينكه خواننده متکلم را در اینجا و اكنون «مان» ماتکلم مجسام
ميكند جاشگذارش از طریق كرونوتوپ روشي مؤثر براش قارار دادن ماتکلم در كائناات خواهاد
بود؛ زیرا تصویر میتني بر كرونوتوپ تأثيرش از زبان و در عين ال عموماً نامرئي است .تحليال از
طریق كرونوتوپ بهخصو براش خوانش زندگينامههاش خودنوشت «دیگرش» باه اشايه راناده
شده بسيار ارزشمند است؛ زیرا خواننده در چنين تحليلي ميتواند شاهد تاأثير زباان باشاد .اگار
ادعاش بارت میني بر این كه سوژه تأثيرش از زبان اسات را بپاذیریم تمركاز بار كرونوتاوپ ایان
امکان را در اختيارمان قرار ميدهد تا آن تأثير را به شکلي عيني بررسي كنيم .پرساشهاایي كاه
تلویحاً به دنیال این بررسي به ميان ميآیند عیارتند از اینکه كدام نيروهااش ایادئولوژیکي ساوژه
را به سمت این كرونوتوپها سوق ميدهند؟ كدام هویتها و رواب اجتماعي در این كرونوتوپهاا
امکانپذیر و كدامیک امکانناپذیر هستند؟ كادام معااني رهنگاي را مايتاوان باا آن زماانهاا و
مکانها مرتی دانست؟ كرونوتوپها مقوالتي طیيعي یا بدیهي نيستند بلکاه در معااني رهنگاي
ریشه دارند و رهنگ آنها را تجویز ميكند .از این منظر ميتوان زندگينامههاش خودنوشت مارش
آنتين و اما گلدمن را نمونه هایي دانست كه بر مینااش تحليال كرونوتاوپ خاوانش مايشاوند و
زندگي دو زن یهودش روس تیار را به تصویر ميكشند كاه در اواخار ساده ناوزدهم مايالدش باه
آمریکاش شمالي مهاجرت مي كنند .در یک سو جایگاه كرونوتوپيک آنتين را داریام باه گوناهاش
كه یک زن بالغ را در مدرسهاش آمریکایي قرار ميدهد كه باا جامعاه ناوین خاو گر تاهاسات .در
سوش دیگر جایگاه كرونوتوپيک گلدمن چنان است كه زمانها و مکانهاش عمومااً غادغن شاده
براش زنان و جریان اصلي رهنگ اكم را مينمایاناد و تصااویر طیيعايساازش شاده مارتی باا
دیدگاههاش غال در جامعه آمریکا در نزد زنان و به طور كلي در نزد همه انسانهاا را باه چاالش
ميكشد ( .)Beneviste, 1971: 226نمونهاش كه ميتوان از ادبيات ایران بر پایه تحليل كرونوتوپ
در نظر گر ت داستان كوتاه «مادام گرگه» در كتا خاطره هاش پراكنده از گلي ترقي اسات كاه
زندگي یک زن رهي ته ایراني مهاجرت كرده به رانسه را باز ميگوید و چگونگي رایناد تطاابق
او با جامعه نوین از رهگذر آموختن زبان بيگانه و انتقال معاني رهنگي باه همساایه جدیاد را در
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كنار معضل كنوني اكم بر جهان یعناي مهااجرت باه تصاویر مايكشاد .در هماين مجموعاه
داستانهاش كوتاه گلي ترقي (« )1392عادت هاش غری آقاش الف در غربت» را داریام كاه شارح
ا وال یک ایراني مهاجر «دیگرش» شده و به اشيه ر ته در جامعاه غرباي رانساه را باه دسات
ميدهد كه گسستن از گذشته و رایند تطابق با نظام نمادین جدید براش او كاارش دشاوار اسات.
زندگينامه خودنوشت روزها در راه (مسکو  )1396نيز كه به شرح االت روزانه و بعضاً مشااهدات
به ظاهر پيش پا ا تاده نگارنده ميپردازد همراه با ركت نوسااني در زماان و آوردن گذشاته باه
زمان ال براش معنا ب شيدن به رخدادهاش تاری ي و اجتماعي ایران و جهان در نازد خویشاتن
براش بررسي كرونوتوپيک مناس به نظر ميرسد.
مطالعه زندگينامه هاش خودنوشات باه طریاق كرونوتاوپ باه خصاو زندگيناماه هااش
خودنوشت «دیگرش» رهنگي امکان خوانشي متفاوت را در اختيارماان قارار مايدهاد كاه
همانا درك تأثير گفتمانهایي است كه مؤلف زندگينامه خودنوشت در آنها جااش مايگيارد.
این كار از طریق بررسي قرارگيرش زماني و مکاني سوژه در جهان ميسر ميشود و امکان نقد
رهنگي ایدئولوژشهاش اكم را نيز راهم مايآورد .اگار گساتردهتارین مفهاوم رهناگ را
درنظر بگيریم كه به معناش موارد تجویزشده و موارد من شده در هر زمينهاش است در ایان
صورت زندگينامه هاش خودنوشتي كه برخي از مواض ساوژه را طیيعاي مايساازند درواقا
کم به تجویز این مواض ميدهند و از این رو ضامن رواب اجتماعياش هستند كه سوژه به
شکلي غيرمستقيم آنها را ایجاد ميكند .مسئلهاش كه باقي ميماند این اسات كاه آیاا مواضا
سوژه م الف یا مقاوم را هم ميتوان در قال زندگينامه خودنوشات بازنماایي كارد یاا ناه .طیاق
استعاره بهكارر ته از سوش باختين ماا مايتاوانيم در برخاي ساوژههااش زندگيناماه خودنوشات
بازنمایي «نيروهاش سانتریفيوژش» (مركز گریز) را كه از مركز ركت مايكنناد و دور مايشاوند
جستجو كنيم؛ یعني همان گریز از هنجارهاش طیيعي جلوه داده شده نهادهااش غالا  .در برخاي
دیگر از سوژههاش زندگينامه خودنوشت نيز ميتوانيم «نيروهاش سانتریپدال» (مركزگرا) را بياابيم
كه برعکس از محي و اشيه به سمت مركز ميروناد و باه مفهاوم ایان همااني باا عارفهااش
نهادهاش اكم است كه یکپارچگي را تجویز و طیيعيساازش مايكنناد (.)Bakhtin, 1981: 251
چنانچه سوژههاش زندگينامههاش خودنوشت را به شيوه میتني بر كرونوتوپ در روایت قارار
دهيم و كاركردهاش استداللي را كه این سوژهها در آنها گذاشته شادهاناد بياابيم مايتاوان
اثرات گفتمانها بر سوژه را ردیابي كنيم و سوبژكتيویتههااش چندگاناهاش را كاه درون آنهاا
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زندگي مايكنناد بازشناسايم .هماينكاه مياان راوش ساوژه تااری ي و ساوژه زندگيناماه
خودنوشت تمایز قائل شویم قادر خواهيم شد كه از ذاتباورش ا راد یا گروههایي كه در آنهاا
زندگي ميكنند اجتنا ورزیم و الگوهاش سوژهاش را با گفتمانها مرتی سازیم.
با توجه به توضيحات باال به طور خالصه ميتوان گفت كه الزم است سه موضوع نقاداناه
را در بررسااي زندگينام اه خودنوشاات ماادنظر داشاات .موضااوع اول بااا كاربردهااا و اهااداف
زندگينامه خودنوشت سروكار دارد؛ اینکه « رم» یا همان شکل زندگيناماه خودنوشات قا
در جهت تضمين رواب اجتماعي و قانوني عمل ميكند یا اینکه مايتواناد ایادئولوژشهااش
غال و رایج در رواب اجتماعي را نيز به چالش بکشد .كانون توجه مسئله دوم معناش سوژه
متکلم در زندگينامه خودنوشت است كه در ب ش ن ست این مقاله نيز بحاث شاد .باه ایان
مفهوم كه در مركز زندگينامه خودنوشات یاک خویشاتن یاا یاک ارد ذاتبااور را قرائات
مي كنيم و او را منسجم و یکپارچه و خالق معناش خودش متصور ميشویم یا اینکه درواقا
سوژهاش پست مدرن را در زندگينامه خودنوشت ميیابيم .در این صورت این سوژه پویاا كاه
درطول زمان دست وش تغيير و تحول ميشود از جایگاهي تاری ي در دنيا برخوردار اسات و
در گفتمانهاش گوناگون نيز شركت ميكند .مسئله سوم كه ارتیااط تنگااتنگي باا دو ماورد
پيشين دارد این است كه چگونه ميتوان درباره ارتیاط ميان سوژه و زبان كه نویسنده از آن
براش ارائه «من» سوژه متکلم استفاده ميكند نظریهپردازش كرد؟ آیا باید یک زبان شفاف را
رض بگيریم كه به طور ضمني اكي از این است كه سوژه متکلم به طاور خودكاار معنااش
قصدشده را كه بال اصله درك ميشود از طریق زبان منتقل مايكناد یاا اینکاه باه واساطه
روشهاش استداللي بيانهاش م تلفي كه پراكنده تکهتکاه و نامناسا باراش ارائاه «مان»
متکلم هستند شکل ميگيرند؟ زندگينامههاش خودنوشات قاوميتي در ایان بساتر جایگااه
معنادارش را براش كشف سوبژكتيویتههاش چندگانه راهم ميآورند .همانطور كه برگلند نياز
مدعي است باید خوانشي نقادانهتر از آن دسته از زندگينامههاش خودنوشت قاوميتي داشات
كه بر شاخصهاش زبانشناسي استوارند؛ زیرا ایدئولوژشها در استعارهها و كاركرد رؤیا ریشاه
دارند و قوميتها چه بسا ایدئولوژشهاش غال را از این طریاق بياان مايكنناد ( Bergland,
 .)1994: 161در پایان باید یادآور شد كه اظهاارنظر روالن باارت میناي بار اینکاه ساوژه را
مي توان «تأثيرش از زبان» تعریف كرد نشاندهنده پيچيدگي رابطه ميان سوژه و زبان است.
اگر بپذیریم كه انسانها در گفتمانهاش چندگانه و متناقر قرار گر تاهاناد بایاد گفات كاه
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همين تأثير ناشي از این چندگانگي سوژه را شکل ميدهد .بارت همچنين معتقد اسات كاه
كليه نيروهاش بيروني ناگزیرند كه زبان را بربایند درست همانگونه كاه یاک قيار مجیاور
ميشود نان بدزدد ( .)Barthes, 1977: 79پرسشي كه این استعاره باه مياان مايآورد ایان
است كه چگونه ا راد سوبژكتيویتههاش خود را در زبااني كاه باه سارقت ر تاهاسات اباراز
ميكنند؟ و این زبان تا چه اندازه براش كساني كه ناچار به سرقت آن شدهاند متفاوت عمال
ميكند؟ از این رو راخوان يشر باراش یاا تن راهاي باه منظاور بررساي ساوژه زندگيناماه
خودنوشت بهخصو در مورد بررسي ساوبژكتيویتههااش ا ارادش كاه در مقاام «دیگارش»
رهنگي برساخته شدهاند ارزشمند به شمار ميآید ) .(Bergland, 1994: 134تحليل میتني
بر كرونوتوپ این امکان را در اختياار ماا قارار مايدهاد كاه ساوبژكتيویتههااش دخيال در
زندگينامههاش خودنوشت را موردبررسي قرار دهيم؛ یعناي هام ساوژههااش ارتقااء یا تاه در
رهنگ جامعه را كه ضامن رواب اجتماعي و قانوني هستند و هم ا ارادش را كاه در موضا
سوژههاش مقاوم قرار ميگيرند و نقا از ایدئولوژشهاش رهنگي ریشهدار برميدارند .به نظار
ميآید تنها با چنين نگاهي به زندگينامه خودنوشت ماي تاوان آن را در جایگااهي مناسا
براش به چالش كشيدن رواب اجتماعي غال قرار داد.
 -5نتیجهگیری

نظریه سوژه در زندگينامه خودنوشت وجود سوبژكتيویتههاش چندگانه و متناقر را باه منزلاه
تأثيرش از گفتمانهاش چندگانه در لحظاه خاصاي از تااریخ درنظار مايگيارد .كسااني كاه از
نظریات پست مدرن درخصاو ساوژه هاراس دارناد درواقا باه چاالش كشايدن خویشاتن
خودم تار و منسجم را با به چالش گر تن مفهوم انسانيت یکسان ميگيرند .بدیهي اسات كاه
باید ميان خویشتن در رویکرد انسانگرایي و مفهوم كلي انسان تماایز قائال شاویم .باه سا ن
دیگر الزم است تا در مفهوم انسان بازنگرش كنيم و همچنين ایدئولوژش عصر روشانگرش را كاه
منکر زندگي ميليونها انساني است كه انت ا شان نادیده گر ته شاده یاا باه طاور مشاروط و
محاادود در نظاار گر تااه ماايشااود كنااار بگااذاریم .مفهااوم خویشااتن ردگاارا یکپارچااه و
تفکيکناپذیر عصر روشنگرش بازنمایيهایي از زندگينامههااش خودنوشات هژمونياک ایجااد
كردهاست؛ بازنمایيهایي كه تمایل پنهان خویشتن دكارتي براش اكميت بر دنياا و تملاک
آن را آشکار ميسازند .این دیدگاه درباره خویشتن شيوه شکلگيرش ما در زبان و برخاوردارش
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از جایگاههاش متفاوت در آن را كه منوط به نژاد طیقه اجتماعي جنسايت یاا قوميات اسات
پنهان ميكند و بر آنها نقا ميگذارد .از آنجا كه این الگوش انسانگرا  -ذات باور دیدگاه خاود
در خصو انسانها را تعميم ميدهد و جهانيسازش ميكند درواق از ا راد تاریخزدایي كرده
دیالکتيک لحظه تاری ي و همچنين كاركردهاش ایدئولوژیکي شکلدهنده به ساوبژكتيویته هاا
را نادیده ميانگارد.
درنهایت باید گفت از آنجا كه زندگينامه خودنوشت از قادرت مشاروعيت ب شاي باه برخاي
مواض سوژه برخوردار است مطالعات زندگينامه خودنوشت را ميتاوان باه عناوان جایگااهي در
نظر گر ت كه نه ق مفاهيم برخاسته از ذاتباورش انسان را به چالش ميكشد بلکاه همچناين
به بررسي تأثير گفتمانهاش م تلف بر سوژهها ميپردازد .در این راستا با توجه باه اهميات بادن
در بازنمایيهاش خویشتن در زندگينامههاش خودنوشت ميتوان گفت كه یک بدن بايش از آنکاه
بدن هویت یعني بدن جنسيت یا بدن نژاد یا بدن تمایل جنسي یا بدن قومي باشد باهواقا یاک
بدن سوبژكتيویته است .اما سوبژكتيویته در بدن هویت محادود نمايشاود بلکاه ایان بادن
بهواق یک نقطه عزیمت را در رآیند آگاهي از خویشتن راهم ميكند؛ رآینادش كاه باا آن
رد شروع ميكند به دانستن این مهم كه چگونه امر ردش سياسي محسو ميشاود و چگوناه
یک سوژه به طور خا و ملموس در شرای اجتماعي جنسيت مايیاباد .هویاتهاا در قيقات
امرش برساخته به شمار ميروند و همزمان آرزوش برخاوردارش از ثیاات و اساتقراریا تن در یاک
زمان و مکان خا را مجسم ميسازند .درمقام برساخته هویاتهاا محکاوم باه تغييار هساتند
گرچه این امر به دليل گریزناپذیرش نفس تغيير نيست؛ بلکه این تغييارات از طریاق كانشهااش
بازنمایي خویشتن كاه برسااخته باودن متنااقر و چندگاناه ساوبژكتيویته را در موقعياتهااش
گوناگون خویشتن آشکار ميسازند نمود ميیابند .در قيقت ما باید به كانشهااش رهنگاياش
توجه كنيم كه بر روش بدن ظاهر مايشاوند و از طریاق بادن نياز باه ظهاور ساوژه زندگيناماه
خودنوشت با ميانجي گرش رسانه زبان ميانجامناد .بادن خاا مؤلاف زندگيناماه خودنوشات
جایگاه درخواستها نشانهها و سوژه چندگانه است .بنابراین یک بادن داراش باار رهنگاي یاک
خویشتن منسجم باثیات محدود و نهاایي را بازنماایي نمايكناد .بادن زندگيناماه خودنوشات
جایگاااه محورهاااش ناااهمگون داللااتگاارش اساات كااه سااوبژكتيویته زندگينام اه خودنوشاات را
برميسازند .بدن كه داراش نشانههاش چندگانگي مکاني است ساوژه زندگيناماه خودنوشات را در
هسته تجار خا رهنگاي در زميناه ساالمت جنسايت ناژاد و تماایالت جنساي یاا دیگار
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ميلهاش او (از جمله ميل به دیگرش بودن و این هماني با دیگرش مطلو ) قرار مايدهاد .همگاي
این اميال در نظام نمادین زبان جاش ميگيرند .به بيان دیگر در مر له نمادین ما از یاک ساو باا
زبان و قانون و اجتماع سر و كار داریم و تجار خویشتن را شاکل ماي دهايم و از ساوش دیگار
ا زون بر جنیه «دال» در زبان كه با بُعد نمادین زبان مرتی است ما باا «مادلول» نياز كاه بُعاد
تصویرش زبان به شمار ميرود روبرو مي شویم .بنابراین در متن ژانر زندگينامه خودنوشات ساوژه
نویسا عالوه بر معناسازش كه با سا ت تصاویرش یاا آیناهاش مارتی اسات و تاوهمهااش سااخته و
پرداخته ذهن او را در قال مدلول دربرمي گيرد (از جمله ميل به برخوردارش از خویشاتن منساجم
و یکپارچه كه توهمي بيش نيست) با بي معنایي سا ت نمادین نيز دست به گرییان است؛ زیارا باه
شکاف پرناشدني در خویشتن و چندپارگي آن پي ميبرد .این بدنها كاه اصاول و قواعاد اجتمااعي
بر آنها ک شدهاند دقيقاً در موضعي قرار ميگيرند كه سوژه زندگينامه خودنوشات هميشاه در آن
بودهاست .از این رو مطالعات زندگينامه خودنوشت بهواق جایگاهي را براش نقد رهنگاي و تغييارات
اجتماعي راهم ميآورد .در آخر باید اذعان كرد كه زندگينامه خودنوشات را هرگاز نمايتاوان یاک
جستجوش معصومانه به دنیال درك خویشتن یا گذشته خود شامرد .هار اردش هماواره انگيازهاش
براش ارائه خویشتن یا گذشتهاش دارد.
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