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 دهيچك

فصل اخرسال  زیپائ در دو رمان گراييگفتهمبه بررسي  با رويکرد تحلیل گفتماناين مقاله 
ي میپردازد. با مرور نظريات باختین در اينديا يمار از سه زن توانمندو  يرعشم میاز نس است
صداها، حضور  يپراکندک ،يتضاد گفتماني نظیر میمفاهگرايي و جستجوي گفتهم مورد

 تينحوه هدا و ينامتنیحضور ب ،يمنتقدانه راو دگاهياز د يحاکهاي  حضور لحن ،يراو دگاهيد
مند از شباهت ها از دو متن ذکر شده، توصیفي نظام ييها مثال ه کمكب يگفتمان از جانب راو

اين نوشته، با  ن،یهمچنيي در اين آثار ارائه خواهد شد. گراگفتهمو تفاوت هاي کارکرد هاي 
 اصلي يها تیشخص نظريات منگنو در مورد تحلیل گفتمان ادبي کوشیده است نسبتاتکا به 

ي، خانواده، سنت ها و نوگرايي به بوته نقدبکشد. اين با کودک آنها را هاي رمان و راوي دو
 يهمواره درپ در تالشي بي پايان که ياينديزن ا يهاتیبرعکس شخص مقاله نشان میدهد که

اي است که گويا ي مرعشي به گونهت پردازیشخصهاي متکثر خود هستند،   تيکشف هو
نه کامال  يعنياست  ندهيآذهنشان رو به  يول کنند يم يزن در گذشته زندگ يهاتیشخص

ها دارند و حاضر پر مهر به سنت ينه مدرن شده اند، اما نگاه اند و گذشته يهاوابسته به سنت
  .ستندیبه از دست دادنشان ن

سه زن ، نسیم مرعشي، پائیز فصل اخرسال استرمان معاصر،  گرايي،گفتهم :یواژگان کليد
 ادبیات فارسي، ماري ايندياي، ادبیات فرانسه، توانمند
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 مقدمه- 1
هاي و روش  گفتمان تحلیلهاي اخیر زبانشناسان و منتقدين ادبي توجه زيادي به حوزه  در دهه

اند. ولي تنوع  نوشتاري و تصويري پیدا کرده، مختلف بررسي آن در زمینه متون گفتاري
اي علوم انساني ه و رويکردهاي گوناگوني که در کاربرد آن در حوزه  گفتمان تحلیل برداشت از

غیرممکن را   گفتمان تحلیل از توصیفي واحد ،توسط متخصصین ارائه شده و علوم اجتماعي
دهه شصت قرن هاي زبانشناختي و جامعه شناختي که درسال ،هاي فلسفي . ديدگاهساخته است

 نیانب را  گفتمان تحلیل  هستیم، زبانشناسي در چرخشي بروز آنها شاهد در که هاييسال بیستم،
-ها را سبب گشت. به عنوان مثال در اوائل قرن بیستم در مردمگوناگوني اين برداشت ،نهاد

در تفسیرهاي ادبي میکائیل  ،8در زبانشناسي فردينان دو سوسور ،4شناسي برونیسالو مالینوسکي
و در  8هاي حلقه زبانشناسي پراگدر پژوهش ،1در فلسفه لودويگ ويتگنشتاين ،1باختین
-بینیم که درنیمه دوم قرن بیستم منجر به پیدايش جريانبعواملي را  6سنباي رومن ياکوه نوشته

 خواهند گشت.  گفتمان هاي تحلیل

هاي  هم زمان با اهمیت بیشتري که گفتمان و بطور کلي عملکرد نمادين گفتمان و فعالیت   
دهه شصت قرن  هايسال در هدر اين زمینه( در فرانس 2هاي بنونیستزباني )ر.ک. پژوهش

 کردند.  گفتمان بسیاري از پژوهشگران در دنیا شروع به سخن گفتن از تحلیل ،پیدا کرد بیستم
-دگاهيمتداول گشت و از همان ابتداء د 4009، از2منگنو كینیبه گفته دوم يادب  گفتمان لیتحل

ها، وشر نيکه ا ميپرسش مواجه بود نيطرف، با ا كيداشت: از  ياديموافق و مخالف ز هاي
را نسبت به درک متن  نظر ما توانند يچگونه م يمنتج از حوزه زبانشناس يها هیو فرض ها هينظر
چه  يادب  گفتمان لیتحل كيکه بروز  شد يسوال مطرح م نيا گريدهند و از طرف د رییتغ يادب

 شهيمنگنو ر. به گفته ( 4: 8992)منگنو، داشته باشد  گفتمان لیتحل هيدر کل نظر تواند يم يبازتاب
 يباشناسياز ز ات،یادب نیمتخصص ياز جانب برخ يزبانشناخت يمتدها رشيعدم پذ نيا

 __________________________________________________________________________  
1 Bronisław Malinowski 
2 Ferdinand de Saussure 
3 Mikhail Bakhtin 
4 Ludwig Wittgenstein 
5 Le cercle linguistique de Prague 
6 Roman Jakobson 
7 Émile Benveniste 
8 Dominique Maingeneau 
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:  قرارداد گريد هايرا در مقابل گفتمان يکه از همان ابتداء، گفتمان ادب ردیگ ينشات م كیرمانت
"يمتعد" يهاسلسله گفتمان كيکه  هیفرض نيبا ا

دارند که هدفشان در خارج از  وجود 4
"الزم" يهاسلسله گفتمان كيان است و گفتم

است و هدفشان  يکه همان گفتمان اثر ادب 8
. ميرا شاهد يو سبك شناس  گفتمان لیتحل نیما تقابل ب نجاي)همان(. در ا ستدرخود آن گفتمان

است  يو گفتارشناس يسبك شناس نیدر تالطم ب  گفتمان لیتحل يها نهیاز زم ياریشك بس يب
 ينامتنید، به عنوان مثال از مسئله بنکاربرد داشته باش يآثار ادب ریدر تفس دنانتو يم يکه به راحت

 يپردازدر داستان يشناستينحوه روا يا سندهيدر سبك نو ييواآحضور چند ي، در متون ادب
 نام برد .  توانیم

 قيمسئله و روش تحق انيب- 7
خت که در آن هدف بررسي تضاد خواهیم پردا  گفتمان تحلیلاي از  در اين مقاله ما به شاخه

حضور لحني حزن انگیز حاکي از ديدگاه ، حضور ديدگاه راوي ،هاپراکندکي صدا ،گفتماني
در برخي موارد حضور بینامتني ونحوه هدايت گفتمان از جانب راوي در سبك  ،منتقدانه راوي

سه زن اب )در کت 1يکي فرانسوي و يکي ايراني است: ماري ايندياي ،دو نويسنده معاصر
(. يکي از علل انتخاب اين دو پائیز فصل آخرسال است( و نسیم مرعشي )در کتاب  1توانمند

ترين شهرت آنهاست و هم زمان بودنشان و هم چنین هر دو از پر خواننده ،نويسنده زن
اند: نسیم مرعشي به  نويسندگان در بین نسل جوان هستند و هر دو برنده جوايز ادبي بوده

و  کسب کرده است 4101در سال    جايزه جالل آل احمد را  یز فصل آخرسال استپائخاطر 
موفق به دريافت جايزه گنکور شده   8990در سال  سه زن توانمندماري ايندياي به خاطر 

 8990هاي الاقل در سال ،هاي فیگارو واکسپرس است. بايد اضافه کرد که طبق نوشته روزنامه
و همینطور بايد  .8ترين نويسندگان فرانسه زبان بوده استخوانندهايندياي يکي از پر  8949و

متذکر شد که میان اين دو کتاب شباهاتي وجود دارد: از نظر ساختارروايت و حضور سه زن 
گويد باعث تقسیم  که هريك يا به عنوان راوي يا به عنوان شخصیتي که راوي از او سخن مي

دگي متن خواه ناخواه نوعي پراکندگي صدا را در بیان شوند. اين پراکن کتاب به سه قسمت مي
در طول کتاب تغییر کند. حال بايد ديد اين  ،آورد بدون آنکه لحن نوشتار راوي به وجود مي

 __________________________________________________________________________  
1 Transitif 
2Intransitif 
3 Marie NDiaye 
4 Trois Femmes puissantes 
5 Le Figaro, le 14 janvier 2010 
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چگونه ارتباط برقرار  ،پراکندگي صداها آيا نشان از چگونه هم آهنگ شدن با فضاي بیرون
دارد يا فقط يك شیوه نوشتاري مدرن  ،دنکردن با ديگري و چگونه خود را ازانزوا نجات دا

 است که نشانگر قدرت تناقض گويي و توان خالقیت بوطیقايي ويژه در آثار ادبي است؟ 
 نةپژوهشيشيپ– 8

در زمینه روانشناختي و پزشکي پرداخت و   گفتمان ش به تحلیليهادر بین پژوهش 4میشل فوکو
سخن از چگونگي  ،1لويي آلتوسر تحت تاثیر فیلسوف مارکسیست ،8هم زمان میشل پشو

نشانه  1الن بارتوو مکانیزم خودکار گفتمان به میان آورد. در همین دوره ر  گفتمان تحلیل
هايي که  نظام ،هاي معنايي بودشناسي را مطرح کرد و آغاز گر يك سلسله نوشتار در مورد نظام

هاي پرداختند. در سال ت ميها و مکالما نشانه هاي اجتماعي از خالل تفسیر به تفسیر پديده
 ،در جهان آنگلوساکسن دستورزبان کاربردي را به بحث گذاشت 8مايکل هالیدي 4029

پرداخت. در همان  دستورزباني که به چگونگي عملکرد زبان به عنوان يك نظام تعاملي مي
-هاي متقابل نمادين جامعه شناسي قومي و کنشهاي روشها در اياالت متحده جريانسال

راه آنها را پي گرفتند. از جمله  ديگر شناسي را به مسیرهايي سوق داد که بعدها تحلیلگران
تعامالت  بازنمود ساختار نظم اجتماعي در که تاکید بر 6توان اشاره کرد به هارولد گارفینکل مي

 تجرج هربر ،هاي عملگراتحت تاثیر فیلسوف ،2و هوارد بکر 2دارد. همچنین اروينگ گوفمن
ها  در تعامالت روزمره نشان دادند که چگونه از خالل نمادها و معنا ،49و چارلز کولي 0مید
 توان به شکل گیري جامعه پي برد. مي

هاي گوناگوني آثار ماري ايندياي و نسیم مرعشي به صورت جداگانه تا کنون موضوع پژوهش
مرتبط با موضوع اين مقاله  در فرانسه و ايران بوده اند که در ادامه به برخي از آنها که بیشتر

هاي فرانسه زبان بیشتر از منظر گردد. شايان ذکر است آثار ايندياي در پژوهشهستند اشاره مي

 __________________________________________________________________________  
1 Michel Foucault 
2 Michel Pécheux 
3 Louis Althusser 
4 Roland Barthes 
5 Michael Halliday 
6 Harold Garfinkel 
7 Erving Goffman 
8 Howard Becker 
9 George Herbert Mead 
10 Charles Cooley 
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هاي خانوادگي، اجتماعي و سیاسي و هاي چندگانه، روابط معطوف به قدرت در صحنههويت
با  يا( در مقاله8946) 4برندله نسبت جنسیت با قدرت و ناتواني مورد توجه قرار گرفته اند.

نشان داده است که چگونه استفاده از گفتمان  ياينديا يمار يهاتیشخص يعنوان گفتمان درون
( 8942) 8یه. پومکندیم میرا ترس هاتیروان شخص ياز آشفتگ يريتصو ياينديدر آثار ا يدرون

 1شتله خته است.پردا ياينديا آثاردر  ييجادو سمیو رابطه آن با رئال ياشکال زنانگ يبه بررس
نتیجه گیري کرده است که  1( نیز با بررسي رابطه  قدرت و ناتواني  در رزي کاپ8989)

ها است يعني قدرت در دنیاي خلق شده توسط ايندياي نوعي قابلیت کنش در برابر کمبود
ها و شکلي از قدرت که اتفاقا ريشه در ناتواني داشته و همیشه بازنمود آن مستلزم وجود نقص

که حاکي از اين است  ( نیز 4100ي )خواجو ر وپو ييدستاورد پژوهش کهنمو ها است.کمبود
جادوگر را  يا خانواده يزندگ ييجادو سمیاز رئال يریگ با بهرهي در اثر جادوگر  اينديا يمار
مختلف  يها طبقه يزندگ طياز شرا نانهیبدب يريخانواده تصو نيا قيو از طر کند يم میترس

و  ادودو ساختار جو قرار دادن  تيروا وهیش نيبا استفاده از ا داده ور فرانسه ارائه د ياجتماع
. آثار نسیم مرعشي نیز توجه پژوهشگران کند يجامعه را نقد م يها تیواقع ر هم،در کنا تیواقع

( در 4102حوزه داستانويسي در ايران را به خود جلب کرده است. رحماني فرد و رضايي )
رمان مذکور پرداخته اند. بررسي آنها زن در  ياصل يهاتیشخص يقیتطب يبررساي به مقاله

ها استفاده از زبان زنانه و برگزيدن جستجوي عشق به عنوان  انگیزه شخصیتدهد که نشان مي
حاجي تبار ) سه دنیاي متفاوت ولي داراي نقاط مشترک فراوان را در اين رمان آفريده است. 

نشان  فصل آخر سال است زيیپاکارکرد گفتمان در  لیتحل ي با موضوعدر مقاله انیز ( 4100
. خود بهره برده است يداستان هيپردازش درون ما ياز گفتمان برا میدهد که مرعشي چگونه

 ييساختارگرا کرديبا رو را از منظر جامعه شناختي فصل آخر سال است زيیپا ( 4199فاضلي )
گلدمن،  هيکه مطابق نظرت. يافته هاي وي نشان میدهد بررسي کرده اس 8گلدمن نیلوس ينيتکو

 ياثر با ساختارها نيساختار ا انیم ياستوار ارزيشده که در آن هم يموفق به خلق اثر يمرعش
به نظر فاضلي اصالت اين رمان  شود ويم دهيکه اثر در آن شکل گرفته است، د اي جامعه

م دارد. مرتبط به ه يگفتمان ياجزا كیالکتيد در کنار روابط يساختار ارزيهم نيا ريشه در 

 __________________________________________________________________________  
1 Brendlé 
2 Pomies 
3 Chatelet 
4 Rosie Carpe 
5 Lucien Goldmann 
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 گفت همهاي خود اثري که به طور مشخص به بررسي نويسندگان مقاله حاضر در جستجو
 سه زن توانمندو  فصل اخر سال است زیپائي و فرانسو يرانيدر دو رمان معاصر ا گرايي

بررسي مفهوم هم کفت  بپردازد نیافتند به همین دلیل وجه تمايز و نوآواري مقاله حاضر در
 . .ستندیشباهت به هم ن يب يکه از نظر ساختار يدواثر گرايي در دو اثر مذکور است،

 
 مبانی نظری- 0

هايي هستند که بیش  علوم اجتماعي و تاريخ از جمله حوزه ،علوم زباني ،در چهار دهه گذشته
  گفتمان هاي مربوط به تحلیلها و کاربرد اند ولي نظريه شده  گفتمان از همه وارد زمینه تحلیل

کند. اما آنچه  همچنان در چارچوب زبانشناسي است که توجه همگان را به خود جلب مي
هاي متعدد و غالبا ناهمگون نمیتوان مسلم است در تحلیل يك پیکربندي متشکل از گفتمان

ده گرفت. و سیاسي را نادي تاريخي ،فلسفي ،روان شناختي ،جامعه شناختي، دانش زبانشناختي
هايي  ست بس پیچیده که اين پیچیدگي ناشي از گوناگوني نظريها ايحوزه  گفتمان امروزه تحلیل

است که به صورتي کامال اجمالي در باال به آن اشاره کرديم. برخي رويکردها سخن از 
 د هرسازند که کاربر ها را مطرح مي گفتمان آورند و برخي ديگر تحلیل به میان مي  گفتمان تحلیل

اي که بطور مشترک در  واژه ،دو اصطالح در ارتباط با برداشتي است که ما از واژه گفتمان داريم
-مي به گونه نوشتاري يا گفتاري و يا حتي تصويري به کار ،بیان حوادث واقعي يا غیر واقعي

دام در اي است پیچیده تر که م ادبي خود حوزه  گفتمان تحلیل  ،هادر میان اين پیچیدگيبريم. 
 ،اجتماعي ،هاي مختلف زندگي خصوصي وشد بین گفتمان روزمره کاربردي در زمینهآمد

واز ديگر سو در زمره گفتمان غیر معمول حاصل از تفکر و تخیل  ،از يك سو ،سیاسي و غیره
 گیرد.  قرار مي ،نويسنده

هاي  انیم نوشتهتو گويیم نمي هنگامیکه راجع به تعدد صداها و بینامتني در رمان سخن مي   
اي که در حقیقت به معني ورود يك  واژه ،را ناديده بگیريم 1گراييگفتباختین درمورد هم

گرايي زبان است. بدين معني گفتي تخیلي يا بیروني در گفتمان راوي بوده و بیانگر هم گفتگو
ت هاستمايالت و نظريه ،که سخن گفته پرداز، يا راوي در رمان، محل ارائه ديدگاه

(. اما 22: 4199 ، گفتمان ر فرهنگ توضیحي تحلیل/ارجاع داده شده د 198: 4021)ر.ک.باختین 

 __________________________________________________________________________  
1 Dialogism 
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: بخش پنجم/ 4024داند )ر.ک.تودروف  گرايي را به معناي بینامتني نیز ميگفتباختین هم
گرايي گفتريشه اين اصطالح از هم ،خالق اصطالح بینامتني است 4همان(. اگر ژولیا کريستوا

هايش به اين مطلب اشاره دارد. از  گیرد و خود کريستوا بارها در نوشته ن سرچشمه ميباختی
گرايي تعاملي تفاوت گفتگرايي بینامتني و همگفت( بین هم28: 4009) 8طرفي سوفي مواران

قول به معناي وسیع آن نقل گیرنده ناهمگني گفتمان وگرايي بینامتني دربرگفتقائل شد. هم
نظر شود. اما از  هاي گوناگون مبادلۀ گفتماني مي گرايي تعاملي شامل جنبهتگفاست. هم

هر گفتماني، »شدني نیستند:  گفتي از يکديگر تفکیك تر، اين دو روي هم باختین، در ب عدي عمیق
حتي به شکل نوشتاري و تثبیت شده، جوابي است به چیزي و استوار بر اساسي؛ و چیزي جز 

اي ادامۀ آن چیزهايي است که قبل از آن  مل زباني نیست. هر نوشتهاي از زنجیرۀ ع حلقه
هاي فعال در زمینۀ درک و به استقبال  و ايجاد انتظار جهت واکنش آنهااند، اعالم جدال با  آمده

 يحیفرهنگ توضارجاع داده شده در  /496: 4022« )هايي رفتن است چنین واکنش
  .(20: 4199 ، گفتمان لیتحل

 بحث- 8
 . نوشتار ادبی و حضور دائم صدایی فرار8-1

در رابطه با متن ادبي اشاره به  ،1هاي خوانش حوزهدر کتابش تحت عنوان  1پیر ريشار-ژان
دارد که براساس آن معماري برج  8نظريه فلسفي قرن هیجدهم معروف به نظريه برادران بنتام

خود تمام زندانیان راکه بنتام به نوعي است که يك نگهبان وسط برج نشسته واز جايگاه 
کند. زنداني مدام در حال ديده وکنترل  کنترل مي ،هاي انفرادي هستنددورتادور برج در سلول

شدن است. نگاه نگهبان پنهان است ولي زنداني میداند که مراقبش هستند و به تدريج اين نگاه 
، شاريررسد) ظر ميشود بطوريکه ديگر مراقبت غیرضروري به ن سازي ميبیروني در او درون

ها را شاهديم. يعني سازي صداي بیرون در شخصیتاين درون . در متن ادبي نیز (468: 4006
شود. در مورد  صداي شخصیت داستان تبديل به ترکیبي از صداي خودش و صداي ديگري مي

 ،ندهاي متفاوت اآوايي و ديدگاهها نشانگر چندتمام گفتمان» گويد:  اين پديده باختین مي
معنا  ،اوبژه کند و هريك دورنمايي است از هايي که هريك جهان را به نوعي تفسیر ميديدگاه

 __________________________________________________________________________  
1 Julia Kristeva 
2 Sophie Moirand 
3 Jean-Pierre Richard 
4 Terrains de lecture 
5 Benjamin et Samuel Bentham 
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رمان نويس پذيراي چند آوايي و تعدد صداها در  ،هاي متعارف. برعکس شاعروارزش
 (.441: 4022« )اش است نوشته

اين سال است پائیزفصل آخر ماري ايندياي و همچنین در رمان  سه زن توانمنددر رمان    
گاهي حتي براي خواننده  ،آمیزند عملکرد رمان نويس را شاهديم. صداهاي مختلف در هم مي

صدايي گاهي اين تفکر را در خواننده دشوار است. اين چند نیز تمايز اين صداها از يکديگر
آهنگي چنداني وجود ندارد و آورد که بین شخصیت داستان و جهان بیرونیش هم بوجود مي

کننده بازگو ،دهد و بازگوکننده تناقض دروني است ناهماهنگي در نوشتار خود را بروز مي اين
آنرا  سه زن توانمندهاي داستان که يکي از پرسوناژهاي رمان نوعي اغتشاش ذهني در شخصیت

هاي دروني (. وخواننده به هنگام مواجه شدن با تالطم06: 8990نامد ) مي "محکمه دروني"
ها دچار وهم و خیال آزار دهنده خود داند آيا شخصیت به خوبي نمي  استانهاي دشخصیت

يك اثر ادبي   گفتمان هستند يا قرباني يك نظام اجتماعي و اخالقي حاکم بر محیط. در تحلیل
-ها نیز مد نظر است. به عنوان مثال بازي لفاظي دروني شخصیتاين قضاوت دروني شخصیت

صحنه پردازي انتقاد آمیز از  ،که تجلي اتیك يك شخصیت باشدهاي ماري ايندياي بیش از آن
وشد بین آنچه معیارهاي اجتماعي است. اين شیوه نوشتار در ادبیات فرانسه تازگي ندارد: آمد

هستیم و آنچه نشان میدهیم که هستیم همان بازي شخصیتي است که در رمان معروف مادام 
بطوريکه در همین رمان دوک دو  ،ش بوديمشاهد 8پرنسس دو کلوتحت عنوان  4دوالفايت

شديدا ارزومندم آنچه را  ،خانم» خطاب به او میگويد:  ،عاشق دلخسته پرنسس دو کلو ،1نمور
کنید براي من  کنید به آقاي کلو نگفته باشید و آنچه را که از او پنهان مي که از من پنهان مي

در  1. دومینیك راباته"بروزدادن"و  "ردنپنهان ک"(. يعني بازي بین 881: 4000« )برمال سازيد
به تفصیل در باره اين صداي درون و صداي بیرون که در  ،8بوطیقاي صداکتابش با عنوان 

از  ،سخن میراند و معتقد است که در سبك بسیاري رمان نويسان مدرن ،تالقي با يکديگرند
کشد و  ت را به پرسش مينوعي صدا حضور دائم دارد که پويايي اکثري ،6جمله ناتالي ساروت

ها بین فرم و قابلیت محل تنش نوشتار»گويد  دهد. راباته مي به گونه يك صداي واحد تجلي مي
 __________________________________________________________________________  

1 Madame de La Fayette 
2 La Princesse de Clèves 
3 Duc de Nemours 
4 Dominique Rabaté 
5 Poétiques de la voix  
6 Nathalie Sarraute 
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صداهايي که  ،. من سعي میکنم نخست گوش به اين صداها و تاثیرشان برخواننده بدهم4است
و راوي با رمان فضاي خاصي براي اين صداهاست  [...]اند  بوطیقاي واقعي و ويژه ادبیات

هايشان ابزاري را به کار در رمان 1و کنراد 8پردازد. جويس شان مي ديدگاه نقادانه به بررسي
چارچوبي که خودرا درگفتمان  ،دهد گیرند که روند رمان را در نوعي چارچوب قرار مي مي

 به ويژه در رمان ناتالي ،هاي قرن بیستمکند ولي حرکت اين روند در برخي رمان پنهان مي
 : پشت جلد(.4000« )ساروت فراتر از رمان پیش میرود

 کند؟ يا اين شفافیت مبهم تجلي مي "چارچوب پنهان"هاي ايندياي چگونه اين در رمان   
"هاي مهارشدههنر لغزش"راباته اين ترفند را در نوشتار ايندياي 

در  ،نامد  ( مي8941)ر.ک. 1
و "هاي فلوبردرس"هاي ايندياي حال و هواي  در نوشته ،روزنامه نگار ،8حالیکه پیر لوپاپ

"نوشتارآشوبگر"اي تحت عنوان  بیند و در مقاله را مي"زبان دکارت"
( 8991/4001، لوپاپ) 6

هاي ايندياي با دروني آشوبگر ها و کاربرد دستور زباني دارد که نشانگر شخصیت اشاره به واژه
  است.

نويسنده مسائل رواني  ،هاي اينديايرمان همچون بسیاري ديگر ازسه زن توانمند در    
عالقه به نابود کردن  ،بدذاتي ،رهاشدگي ،روابط بینافرهنگي ،روابط خانوادگي نظیر هاشخصیت

کشد. در کاربرد زبان ايندياي ما  ديگري و وحشت از گم شدن در بي معنايي را به پرسش مي
گرايش به رمان نو و حتي به تئاتر  ،ردازيقصه پ ،بینیم : واقع گرايي تعدد انواع ادبي را نیز مي

توان تفکر يك شخصیت ويژه را توصیف کرد و واقعیت اين تفکر توصیف  پوچي : چگونه مي
توان انساني درحال اضمحالل رادر يك زبان غني  شده را به زير سوال نبرد؟ چگونه مي

ي ارزش بودن آن توان اهمیت يك مسئله جزئي را پررنگ کرد وبه ب توصیف کرد؟ چگونه مي
و با توجه  ،زبان قصه و زبان حاکي از تخیل ،وشد بین زبان تئاترديگري پرداخت؟ در يك آمد

سازد. شايد بتوان گفت که  هاي نوشتاري، ايندياي دنیاي رمان خود را مي به همه اين شیوه
اهل  )نويسنده 2ومثل پاتريك شامواز ،ايندياي همچون بسیاري از نويسندگان فرانسه زبان

 __________________________________________________________________________  
1 Forme et force 
2 James Joyce 
3 Joseph Conrad 
4 L’art des dérapages contrôlés 
5 Pierre Lepape 
6 La trublione 
7 Patrick Chamoiseau 
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)نويسنده اهل سنگال( با فکرکردن در باره روزمرگي زندگي و برجسته  8بوگول کنو( 4آنتي
 کند. رمان خودرا تغذيه مي ،ولي بازگو کننده آشوب درون ،در يك نوشتار همگون ،کردن آنها

 . سه زن توانمند یا سه زن قربانی؟ 8-7
زه و پرسوناژهايي که در کنار اين سه مبار ،سیري است در زندگي سه زن سه زن توانمندکتاب 

هاي گنگ  هاي ماليم ويژه سبك ايندياي خواننده را در اليه سه زن حضور دارند. پیچیدگي
به تفکر درباره توانمندي انسان  ،هابرد و او را دعوت به تفکر درباره ارزش ها ميشخصیت

باوجوديکه هرداستان   .کند يم دربرابر فشار جامعه ودربرابر بي عدالتي  ،دربرابر ناماليمات
نوعي ناتواني توام  ،هرسه داستان نشانگر نوعي آشفتگي دروني ،متفاوت از داستان ديگر است

. حال اين است هاي خانودگي با وحشتي نشات گرفته از يك دوران کودکي پر از دغدغه
همدلي  تواند ازدست دادن يکي از والدين يا عدم پذيرش از جانب خانواده و يا دغدغه مي

 .باشد غیرممکن يك پدر خطاکار بافرزندانش
خواهر و مادرش را در فرانسه رها  ،که پدرش او 1داستان اول مربوط به زني است به نام نورا   
ها که که نورا بدون گريزد. پس از سال به سنگال مي 1کند و به اتفاق پسر کوچکش سوني مي

خواند تا از برادر  او را به نزد خود مي ،تحمايت پدر و با تالش خود وکیل موفقي شده اس
متهم به قتلش دفاع کند. داستان دوم نیز بیانگر عواقب ناگوارعدم توانايي پدر و مادر در اداره 

هرگز نتوانست تصوير پدري  6که همسرش رودي 8فرزندان است و تاثیر آن در زندگي فانتا
زندگي  ،هاي کودکي اين نابساماني مادري نژاد پرست را فراموش کند و پیامد جنايتکار و

تلخي و ناامیدي است که نصیب فانتا که به همراه   ،بیزاري ،پر از خشونت ،زناشويي جهنمي
بیوه  ،است 2گردد. سومین داستان روايت زندگي کادي دمبا مي ،رودي راهي فرانسه شده است

در پي  شود و ميزن نازايي که پس از مرگ همسر جوانش از خانه خانواده شوهر رانده 
 شوند. کند که به نابوديش منجر مي ماجراهاي رقت باري را تجربه مي ،مهاجرت از آفريقا

 __________________________________________________________________________  
1 Antilles 
2 Ken Bugul 
3 Norah 
4 Sony 
5 Fanta 
6 Rudy 
7 Khady Demba 
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عنواني است با  4که به گفته اريك فاسن در ابتداء الزم است اشاره کنیم به عنوان داستان   
ر اين کتاب وا مرد د و ارتباط بین زن و نیرويي اخاللگر که خواننده را به تفکر درباره مفهوم آن

شايد بشود اين عنوان را نوعي بینامتني تلقي »(. از نظر اريك فاسن 481: 8949دارد ) فاسن، مي
"زنان نیرومند"بینامتني بین اصطالح  ،کرد

 1هاي نیرومندنگالري زاي تحت عنوان  در مجموعه 8
تدوين شد. اين  ،8هاي ابراهام بوس وبا نقاشي 1( توسط پیر لوموان4612که در قرن هفدهم )

ملکه فرانسه و همسر لويي سیزدهم نوشته شد و هدفش نمايش  ،6کتاب براي آن دوتريش
که در  0 لیاعي و 2استر ،2به ويژه جوديت ،هاي معرفي شده در تورات بودنیرومندي برخي زن

ياي گیرند ولي با پیروزي از آن رهايي میابند. اگر ماري ايند موقعیتي بسیار اسفناک قرار مي
"توانمند"صفت 

از قرن  ،دلیلش اينست که در طول زمان ،کرده است "نیرومند"را جايگزين  49
دچار تغییراتي گشته و در زبان امروز  "هاي نیرومندزن"هفدهم تا به امروز مفهوم اصطالح 

. همچنین در مقاله اين جامعه شناس به (همان) «داردرا  "هاي خیلي چاقزن"فرانسه مفهوم 
شود که در تضاد با قهرمانان کتاب ايندياي  گري از تفکر در باره نیروي زنانه اشاره مينوع دي

تواند بیانگر  نیست. به نظر او در اين مجموعه  منظور از موقعیت زنان استثنايي در تورات مي
به عنوان شهید باشد يعني نیرومندي آنها در پذيرش شهادت و  ،موقعیت آنها به عنوان قرباني

بینیم که ازهمان ابتدا به پايان  اگر اين بینامتني را عمیقا بررسي کنیم مي»ي شدن است. قربان
بیوه سه زن توانمند: رمان ايندياي اشاره دارد وبه پايان زندگي کادي دمبا در بخش سوم کتاب 

زن درمانده و فاقد فرزند که درراه مهاجرت از افريقا بدنش مدام در حال اضمحالل و تخريب 
هاي اي با بال ودر پايان با چشمان بي رمقش خود شاهد حلول روحش در وجود پرندهاست 

 )همان(.« بلند خاکستري است
شود که ظاهرا ارتباط چنداني با هم ندارند وکتاب  از سه بخش تشکیل مي گفتیم که داستان   

اين سه بخش فانتا و کادي دمبا است. ارتباط بین  ،هاي نوراروايتگر سرنوشت سه زن به نام

 __________________________________________________________________________  
1Éric Fassin 
2 Femmes fortes   
3 La Galerie des femmes fortes 
4 Pierre Le Moyne 
5 Abraham Bosse 
6 Anne d’Autriche 
7 Judith 
8 Esther 
9 Jahel 
10 Puissante 



 88  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

88 

 

 

وار شخصیت اصلي يك داستان در يکي از دو داستان ديگر است. به عنوان مثال حضور سايه
کادي دمبا که شخصیت اصلي داستان سوم است همچون سايه فرار يك مستخدم در داستان 

شود. همینطور با شخصیت زن داستان دوم يعني فانتا که به گفته افراد خانواده اول ظاهر مي
کند.  فامیل است و به قصد پیوستن به او به مهاجرت فکر مي ،وفقي در اروپا دارد )!(زندگي م
هاي هاي بینامتني درون داستان است: زخم هاي ديگر بین سه داستان برخي نشانه همگوني

در داستان  دمبا زخم بزرگ پاي کادي ،درداستان اول ،برادر نورا ،اگزماي روي پیشاني سوني
زاردهنده رودي دکا در داستان دوم. همچنین سه شخصیت اصلي در هر هاي آسوم و خارش

حضور »اي به نقطه ديگر هستند. به بیان خود ايندياي  از نقطه  سه داستان مدام در حال حرکت
نمادي از تهديد  ،شود که در هر داستان به شکلي نمايان مي سه زن توانمندپرنده در رمان 

که  8(4061)پرندگان تحت عنوان  4م معروف هیچکاکودرعین حال آزادي است بسان فیل
( پرنده هم عالمت شوم انتقام از 4088است با همین نام ) 1برگرفته از يك نوول دافنه دوموريه

 يمار مصاحبه با) «استاي از آزادي است و هم بازتاب کهن اسطوره هاي خطاکارانسان
شود و تکرارش نوعي  استان ظاهر مي(. تصوير پرنده مدام در طول د، يوتوب8949 ،ياينديا

اي  مثل يك ملودي زمینهحضور پرنده » 1دهد. به گفته ناتالي کرم ريتم و وزن به داستان مي
کند. حضور پرنده يك موقعیت موسیقیايي است که سه قسمت  آهنگین در متن ايجاد مي
 ،نیز در کنار صداي راويها  .  صداي اين پرنده(8990 ،)تله راما «دهد داستان را به هم پیوند مي

متعلق به فضاي آشنا يا  ،نزديك به زمان حال يا دور ،جوان يا پیر ،هاي داستانصداي شخصیت
خشمگین يا خاموش  ،کنند نجوا مي ،زنند فرياد مي ،کنند دارد. صداها زمزمه مي حضور ،بیگانه

کنند. در داستان  ه ميشوند يا آنها را خف بر ديگر صداها مسلط مي ،گیرند قدرت مي ،شوند مي
 گیرد:  دوم رودي مورد حمله يك الشخور قرار مي

اي يك الشخور شد که نزديك زمین به  هاي بزرگ قهوهبال ،)رودي( متوجه شکم سفید» 
هايش را به کرد )...( الشخور روي شیشه جلوي خودرو نشست و چنگال طرفش پرواز مي

هايش به پهناي شیشه جلوي باند )...( بالگرفت. شکمش را به شیشه جلو چس  کنپاکبرف
هاي زردش را بطور وحشتناکي اتومبیل باز شده بود و سر پرنده به يك طرف خم بود. چشم

 __________________________________________________________________________  
1 Hitchcock 
2The Birds  
3 Daphne du Maurier 
4 Nathalie Crom 
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ها را سفت تر ظاهرا چنگال ،اش لرزيد به رودي دوخته بود. رودي بوق زد. پرنده با تمام سینه
جیغ بلندي کشید  ،ره رودي برداردکرد و بدون اينکه نگاه سرد و محکوم کننده خود را از چه

)...( پرنده که همچنان نگاه خیره و خشمناکش را به رودي دوخته بود ناگهان از شیشه جلو 
جیغي حاکي از نکوهش و سرزنش و بعد به پرواز  ،مجددا جیغ هولناکي کشید ،کنده شد

 (401-408)صص « سنگینش ادامه داد

ه رودي براي اولین بار به مدرسه به دنبال پسرش بارديگر در همین داستان دوم زماني ک   
 رود میخوانیم:  مي
)همین الشخور( نخست مثل يك نقطه سیاه در آسمان شیري رنگ به چشم خورد. بعد » 

آيد. الشخور هم  ناگهان رودي صداي جیغ تند و بلند او را شنید و فهمید که دارد به طرفش مي
 او را شناخته بود.

 از جا پريد.
 درست زمانیکه الشخور روي سقف ماشین نشست. ،ماشین شد و در را بستسوار 

 شنید. هايش را روي آهن سقف ميصداي کالب کالب چنگال
 ناگهان دنده عقب رفت.

 الشخور پرواز کرد و روي سپیدار بلندي نشست.
)...( 

 دلهره و حرارت بر رودي مستولي شد.
ون اينکه پرنده انتقام جو تالفي خطاهاي توانست از ماشین بیرون بیآيد بد آيا حاال مي

 اش را بکند؟  گذشته
 افتاد؟  اش واقف نمیشد چه اتفاقي مي و اگر او امروز به خطاهاي گذشته

 شد؟  بازهم اين الشخور پیدايش مي
 (818-816)صص  «ريخت با خود گفت اين عادالنه نیست. )رودي( در حالیکه اشك مي

 

مسافرتش به نزد پدر وقتي يك روز روي تراس نشسته و به  در داستان اول نیز نورا در   
اي را در باالي  ناگهان حضور پرنده ،انديشد به دخترها مي ،به همسرش ،اش در فرانسه خانواده

وقتي نگاهش را بلند کرد در باالي سرش شبح يك پرنده بزرگ را ديد »کند:   سرش حس مي
وي تراس پهن کرده بود. ترس و وحشت بر او با پرهاي کم رنگ که سايه سرد و غريبي را ر
(. همچنین بارها 12)ص  «شد نورا از حال رفت مستولي شد و در حالیکه پرنده از آنجا دور مي
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شود. در  بینیم که تصوير پدر در ذهنش تغییر ماهیت داده تبديل به يك پرنده مي در رمان مي
ها هم با خواننده سخن ي لباسها و صداي پرندگان، صداي تصاوير روکنار صداي شخصیت

اند. به عنوان مثال ها مانند فريادي گوش خراش و آزاردهنده توصیف شدهاين صدا ،گويد مي
به اتفاق  ،در داستان اول هنگامیکه نورا پس از اطالع از قتل زن پدرش توسط برادرش سوني

 رود میخوانیم : پدر به اتاق سوني مي
را در قفسه اتاق به او نشان داد. نورا آنرا باز کرد و تي شرت )پدر نورا( با اشاره کشويي » 

هاي برجسته و نگاهي خندان ديد که پارچه  سوني را مزين به تصوير زني بسیار جوان با گونه
 پیچاند. هاي زيبايش ميسفید نازک لباسش را به دور ساق

 زد: فرياد  ،شد به تلخي در حالي که ازشدت ترحم به اين زن داشت خفه مي
 خواستي؟  آخر چرا دوباره ازدواج کردي؟ چه مي-

پدرش دستش را با حرکتي خسته و آرام تکان داد و زير لب زمزمه کرد که نیاز به درس اخالق 
 او ندارد.

 آمد گفت:  و بعد درحالیکه نفسش به زحمت در مي
یل ندارد. من پول از تو خواستم به اينجا بیايي تا دفاع از برادرت را به عهده بگیري. او وک-

 (11)ص«  وکیل ندارم که بدهم.
هاي چین دار خواهر شوهرهاي کادي  نويسنده در توصیف دامن  ،همینطور در داستان سوم

 نويسد:  مي
هايي که خواهرشوهرهاي کادي به تن داشتند روي زمینه زرد رنگ تصوير مارهايي دامن»

هاي شاد زنان که  د وروي زمینه قرمز چهرهدا خاکستري را که دمشان در دهانشان بود نشان مي
ولورده به ها لهها در البه الي چین . مارها و چهره"سال زن آفريفايي"زيرش نوشته شده بود 

 (426)ص « آمدند. نظر مي

هاي هاي کامال آفريقايي با رنگ شرت سوني يا طرحدر واقع توصیف اين تصاوير روي تي   
اي کادي اشاره طنز آمیز است به آزادي زن افريقايي که هاي خواهرشوهرهتند روي دامن

شرت سوني نشان گیرند. تصويرخندان همسر بسیار جوان پدر نورا روي تي سالش را جشن مي
آيند و در نهايت خانواده  از سرنوشت دختران بچه سالي دارد که به همسري مردان مسن در مي

بتداء پدر خود را قاتل اصلي همسر بچه سالش کشانند چرا که نورا از همان ا را به فاجعه مي
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 ها دهن کجي به اين آزادي زن الي چین دامنشده در البههاي زنان له داند. مارها و چهره مي

 ،چرخندرقصند ومي گیرند. اين تصاوير در ذهن کادي مي آفريقايي است که سالش را جشن مي
اند. طبق شوم اهريمني تصور شدهچرخشي دردناک که بازگوکننده تهديد خاموش يك نیروي 

هايي که  يك رمان شکسته و بند زده است بسان زندگيسه زن توانمند » 4ودنوشته ايدا پورفی
 ،هايي که ديگر نمیشود از آنها سر بلندکرد زندگي ،شوند هاي وحشت انگیز مي دچار گسستگي

 ،ودي ديگر گرددگردند انسان تبديل به موج شوند و باعث مي هايي که تخريب مي زندگي
 (. 11: 8949« )موجودي بیگانه با ماهیت واقعي اش

همه ما در »هايش گفت: درباره رمان ،داشت 8فرانس انتراي که ايندياي در راديو  در مصاحبه   
مان چه سرانجامي خواهد داشت و چه  فضايي مه آلود قدم برمي داريم که نمیدانیم زندگي

دارند لي به احتمال زياد تمام آن چیزهايي که ما را به فکر وا ميکشد. و حوادثي انتظار ما را مي
افتد که ماجراهاي زندگي ما پاياني مشخص  رسند )...( کمتر اتفاق مي حلي نمياصال به راه

هايم پاياني هايم کمتر براي داستان شوند و من در توشته داشته باشند. به ندرت مسائل حل مي
شوند  هاي من دچارسرگشتگي ميت که برخي با خواندن کتابکنم. اما عجیب اس ترسیم مي

 با ماري  مصاحبه) «حلي و هر شروعي پاياني داردگويي همواره در زندگي هر مشکلي راه
در سه داستان رمان ايندياي بیش از آنکه شاهد تخیل (. 8992 هيفور ،فرانس انتر ويراد ،ياينديا

اش هستیم. در  آنها به مفهوم دوگانه رواني و اجتماعينمايي  گر دروننظاره ،ها باشیمشخصیت
همان ماجراي برج بنتام که  –هاي بیروني دارند ها سعي بر درون سازي نظامحقیقت شخصیت

گیرد، يعني  و تضاد گفتماني از همین دروني سازي سرچشمه مي –درباال به آن اشاره شد 
ا بگويد و هم آنچه محیط و اطرافیان کند ر خواهد آنچه خود فکر مي شخصیت داستان هم مي

شود و در نتیجه  کنند را بازگو کند. تضاد شخصیتي او از همین جا آغاز مي به او القاء مي
آيد: چگونه با محیط  هاي رواني و اجتماعي که همه ما امروزه با آن درگیريم پیش مي دغدغه

يگران تعامل برقرار کنیم و اطراف خود سازش کنیم بدون اينکه در آن حل شويم؟ چگونه با د
 از انزوا خارج شويم بدون اينکه ماهیت اصلي خودمان فراموشمان نشود؟ 

پرسد: چرا برادرش  از خود مي ،انديشد نورا وقتي به گذشته مي ،در داستان اول ايندياي   
باوجود تحصیالت درخشاني که کرده بود ترجیح داد در نزد پدرش بماند و تسلیم يك زندگي 

 منزوي و عاطل و باطل شود. ،منفعل ،معنيبي

 __________________________________________________________________________  
1 Ida Porfido 
2 France Inter 
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 شد. انديشید قلبش فشرده مي بي شك وقتي به سوني مي»
 خواست به ديدنش برود؟  آمد يا از او مي آيا نبايد بیشتر به ديدن سوني مي

 سوني پسر بدبختي نبود؟  ،آيا با وجود ثروت پدر
 یل شود.توانسته بود وک ،نورا خودش با تالش و گذراندن زندگي سخت

 کنند. ولي نه پدر نه  مادر هیچ يك هرگز به او نگفته بودند که به وجودش افتخار مي
کرد که چرا زودتر از اينها به سراغ سوني نیامده و به او  با اين وجود نورا خود را سرزنش مي

 (12)ص « کمك نکرده است.
 
ه بي پولي گذشته بدون در اينجا ما شاهد گفتگو و تضاد دروني نورا هستیم: در حالیک   

داند و خود را  باز خود را مقصر مي ،دهد حمايت خود را در مقايسه با رفاه برادرش قرار مي
کند که چرا زودتر به کمك برادر نشتافته است. اين نشخوارهاي دروني در پرسوناژ  سرزنش مي

ر از ترفندهاي يکي ديگدهد.  سوق مي 4گرايي تحلیليايندياي روند روايت را به طرف همگفت
هايش حتي زمان به سبکي ايندياي در آثارش کاربرد نوشتار ايتالیك است که در برخي رمان

هاي ديگر رمان است. اگر بعضي  کاربرده شده در نوشتار ايتالیك متفاوت از زمان بخش
اي بین راوي و  بعضي از جمالت نیز فاصله ،جمالت ايندياي نشان از يك بیان مستقیم دارند

کنند. بیان ايتالیك نیز چنین جايگاهي دارد و همچون ضرب المثل  شود ايجاد مي آنچه بیان مي
رودي با ناامیدي از  سه زن توانمندرساند. از جمله در داستان دوم  صداي جمع را به گوش مي

اي همیشگي و سفاک که چیزي نیست روي ،پرسد چگونه خود را از اين رويا برهاند خود مي
ص «)آيد تا باالخره به دام يك تور ماهیگیري بیافتد رود و مي که به میل خود مي»جز زندگي 

بینیم که سايه روشن ضمیر پرسوناژها که با صداهاي گوناگون بازتاب  مي(. در اين متن 444
ت به يك نتیجه گیري رساند در نهاي ها به گوش خواننده ميمشکالت جامعه را روي انسان

دهد. همین روند را شايد با  رسد وکلیدي براي حل اين مشکالت به خواننده نمي کلي نمي
پائیز در کتاب  ،تر در مورد خانوادهتر و توصیفي عاطفيتر و لحني ماليمنگاهي خوش بینانه
 نسیم مرعشي شاهديم. فصل اخر سال است

 /خودزندگی نامه. صدای راوی: نقطه تالقی تخيل/واقعيت8-8

 __________________________________________________________________________  
1 Dialogisme heuristique 
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نوشته شده که هرکدام  "پائیز"و  "تابستان"دردوبخش اصلي: پائیز فصل اخر سال است رمان 
که سه زن توانمند برعکس رمان  ،شود توسط يك زن روايت مي "تکه"دارد و هر  "تکه"سه 

هايش دارد و در آن کانون روايت صفر است و راوي ديدگاهي آگاه و مسلط بر شخصیت
اول بخش  "تکه"از ديدگاه مسلط راوي توصیف شده اند در کتاب نسیم مرعشي در هرسه زن 

شاهد روايت لیال هستیم که همسرش میثاق به دنبال زندگي بهتر او را رها کرده و به  "تابستان"
دوم اين بخش بازگوکننده سخنان شبانه است که در ارتباطي نامطمئن  "تکه"کانادا رفته است. 
سوم روجا را به خواننده معرفي  "تکه"برد و در ازدواج با او مردد است.  مي با ارسالن به سر

روجا درصدد تکمیل مدارک و گرفتن ويزاي فرانسه است و در باطن هم به میثاق  ،کند مي
هاي زن اين رمان با هم در ارتباطند و درحقیقت دوستي آنها از عالقه مند است. شخصیت

شرايط نامتعادل اين سه زن از زبان خودشان  "تابستان" دانشگاه اغاز شده است. در بخش
شود ولي شکل ديگري به  مجددا اين سه روايت تکرار مي "پائیز"شود و در بخش  مطرح مي
ولي نهايتا روزنامه تعطیل  ،کند گیرد: لیال با کار در روزنامه زندگي جديدي را آغاز مي خود مي

دهد و روجا که در گرفتن ويزا  دواج با ارسالن تن ميشود. شبانه در عین ترديد ظاهرا به از مي
کند. لیال در اصل اهوازي و ازيك خانواده  ناموفق است به کانادا و رفتن به پیش میثاق فکر مي

اي کارمند با برادري عقب مانده  متمول و تحصیل کرده است. شبانه اهل تهران و از خانواده
اي بازاري و متوسط الحال است که پدرش را در  ذهني است. روجا شمالي است و از خانواده

کنند. رمان بافت کامال روايي دارد.  کودکي از دست داده است. هر سه زن در تهران زندگي مي
گردد که  هاي دروني راوي گاه چنان در روايت گذشته و شرح روزمرگي غرق مي تك گويي

هاي روايت شده را به استانشود و بايد خواننده خود زمان د تعقیب حوادث در آن گم مي
 ترتیب در ذهنش جا دهد و تشخیص دهد که کدام اتفاق در چه ترتیب زماني رخ داده است.

 نويسید؟  اسم مرا هم مي-»
 تان؟  اسم-

ها ساعت  ام؟ اين آنوقت نفر بیست ششم ،امام. چهارونیم از خواب بیدار شده نفر بیست وششم
صف  ،صف نانوايي ،وي صف؟ مامان متنفر است از صفاند براي ايستادن ت چند بیدار شده

گذاشت رامین برود.  ها میرفت توي صف شیر. نمي صبح ،صف شیر. بچه که بوديم ،بانك
کرد. همیشه چشمم به  هاي ارزان درست مي آورد خانه و باآنها ماستشیرهاي ارزان را مي

شیر بهتر  ،ررداشت برايمانخريد. ض زنبیلش بود که شیر کاکائو خريده باشد. هیچ وقت نمي
آمد خانه تا سهم بابا را از فروش مغازه هايي که مي آورد. وقتشیرکاکائو را مادرجان مي ،بود
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 ،آورد که قوت بگیريم تا درس بخوانیم. رامین که پزشکي قبول شدآورد. مييم بیاورد. موز هم
شت اين در بسته. از مردي که عمه گفت به خاطر موزهاست. به مامان برخورد )...( سرگردانم پ

 (.24)ص.« ايستاديم توي صف ديگر حاال چرا اسم نوشتید؟ مي"پرسم:  اسمم را نوشته مي
 
رمان به سبك جريان سیال ذهني است که در آن هم روايت و هم چندصدايي اهمیتي خاص    

، البته در قالب گیرد را به کار مي "من"کند چرا که راوي در عین حال که همواره ضمیر  پیدا مي
سخنانش را به نقل قول  ،شود دوبار تکرار مي "تکه"داستان و هر "تکه"سه شخصیت در سه 

 "من" ،زن "من"بینیم:  ها را نیز مي "من"کند. در اين تعدد صداها ما تعدد  مستقیم بیان مي
م تنیده هاي در هبازگوکننده سخنان ديگران. باوجوديکه گفتمان "من"راوي و  "من" ،نويسنده

در داستان نوعي  "من"اند. کاربرد  نشانگر يك ماهیت ترکیبي ،شده ظاهري همگون دارند
در پشت سه  "من"افشاگري است: افشاگري گفتاري و برمال کردن زندگي خصوصي. حضور 

کند و همچون حجابي  اين افشاگري را به ظاهر خدشه دار مي ،شبانه و روجا ،لیال ،نام مختلف
پوشاند. وحدت روايت در داستان حضور مداوم  اصلي راوي/نويسنده را مي است که ماهیت

راجع به  ،گويد سه زن در طول داستان است. هر زماني که يکي از آنها به نام خودش سخن مي
يا کسي که راوي از او سخن  ،زند. پس هر سه آنها به صورت راوي دو زن ديگر نیز حرف مي

هاي ديگر داستان تبديل  "تکه"که در  "من"ان دارند. اين گويد حضور بسیارپررنگ در رم مي
-نشانگر تالطم راوي/نويسنده بین هم ،ديگري بدهد "من"شود تا جاي خود را به  مي "او"به 

(راوي سه نقش را 60: 4026توان گفت طبق نظريه منگنو ) مي است. 8و دگرداستاني 4داستاني
خالق گفتمان اصلي داستان است يعني کسي است او  -4هايي ايفاء مي کند: در چنین داستان

البته در قالب  ،گیرد را به کار مي "من"در بیان داستان ضمیر -8؛ زند نويسد و حرف مي که مي
خواهد هدايت  سه شخصیت. در نتیجه در روايت داستان نظام زباني را همانگونه که خود مي

هايي که به خواست خود با خلق موقعیت خواهد وهايي که خود ميکند: با استفاده از مرجع مي
هاي وآخرين نقشش اين است که مسئولیت کنش-1؛ گنجاند آنها را در طول داستان مي

هاي گفتماني را برعهده دارد بدين معني که مسئول تحوالت رفتاري و گفتاري بین شخصیت
آنچه اهمیت  ها ودستورات وغیره برعهده اوست. در اين صورت وعده ،داستان است: ادعاها

 __________________________________________________________________________  
1 Autodiégèse   
2 Hétérodiégèse 
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شود به کنش  گويد مربوط مي گويد چرا که آنچه مي کند اين نیست که راوي چه مي پیدا مي
گیرد. در چنین حالتي  گفتماني ولي مهم اينست که چگونه و براي چه اين گفتمان را به کار مي

"نقش هیجاني زبان"( 889: 4061آنچه ياکوبسن )
          در ارتباط تنگاتنگ با نقش  ،خواند مي 4

اي پررنگ در داستاني  توان گفت که داستان زندگي راوي به گونه راوي است. به اين ترتیب مي
کند حضور دارد. هیجاني که در گفتمان به کارمي رود اين حضور را برمال  که تعريف مي

 سازد:  مي
توانم. رفته بودم براي خودم  پاشو ديگر. و هي نمي ،گويم بلند شو روجا هي به خودم مي»

زند من کي بايد برگردم  تیل بخرم و برنگردم خانه. هي برنگردم. هي برنگردم. بابا داد ميپاس
زايد که شبانه  گويد هیچ وقت. لیال حامله نیست. هیچ بچه سه چشمي نمي خانه؟ مامان مي

کند. امتحانش را بد داده. شبستري کاغذهايم  بزرگش کند. شبانه ايستاده گوشه ديوار و گريه مي
آيد. لیال آس  ريزم. جفت شش مي ها که ناقص است. تاس مي کند روي میز. اين مي را پرت

کند. بازي بلد نیست آخر.  چسبد به ديوار و گريه مي کوبد روي میز. شبانه مي خاج را مي
پرد.  کنم توي صورت نگهبان. هواپیما نمي گويد تو که نبودي مادرت مرده. بلیتم را پرت مي مي

ام امتحان نهايي  بچه ،گويد ترو بخدا دهند. مادر امیرعلي پشت خط است. مي گوشي را دستم مي
ام.  کشم خسته شده ريزد بیرون. جیغ مي اش مي کوبم به ديوار. دل  و روده دارد. تلفن را مي
کند و سرم را  هاي لیوان را جمع مي خندد. رامین خرده شکسته هاي زرد ميشوهرش با دندان

دانم شايد هیچ  آيي؟ نمي گويد کي مي پرسم اين خیابان ته ندارد؟ مي گیرد توي بغلش. مي مي
 (24)ص « وقت

 
اين اغتشاش فکري همان  ،هاي متداوم اين نقطه گذاري ،اين جمالت کوتاه و بريده بريده   
نقطه  ،کند. اين بريدگي جمالت است که احساس راوي را به خواننده منتقل مي "هیجان زباني"

ها که انعکاس يك نوع صداست کاربرد بعضي واژه ،تکرار برخي کلمات ،هاي مکررگذاري
سه زن هاي پرنده با سقف آهني ماشین( را در رمان برخورد چنگال "کالب ،کالب")مثل 

پائیز فصل اخر سال هايي که راوي ماري ايندياي نیز شاهد هستیم. بسیاري از ارجاعتوانمند 
اي دارند: ازجمله تمام آن صفحاتي که  دزندگي نامهدهد به احتمال زياد رنگ خو است مي

هاي سفارت فرانسه مربوط به صف انتظار براي گرفتن ويزاست وحتي برخي اسامي شخصیت
دهد. گويي راوي/نويسنده خاطرات زندگي خود را بازگو  در اين قسمت بوي واقعیت را مي

 __________________________________________________________________________  
1 Fonction émotive du langage 
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تواند شاهد تحول فکري راوي هم  کند. در اين میان خواننده نیز در طي خواندن داستان مي مي
 4روش صحبت گشايي ،کند باشد. راوي که درحقیقت شاهد داستاني است که بیان مي

گیرد تا روي خواننده اثر بگذارد. در  ( را پیش مي814الف : 4199)کهنمويي پور و همکاران، 
. 1و گويشور  8دو مفهوم گنجانده شده: فاعل گويا اينجا الزم به ذکر است که در واژه راوي
( يعني تمام پرورش فیزيکي و 822سازد )همان :  فاعل گويا کسي است که گفتمان را مي

گیرد و گويشور يا پیام آور کسي است که مسئول کنش  عقالني را در خالقیت کالم به کار مي
(. نبايد فراموش کرد که حتي 421گنجاند ) همان:  در پیامش مي را زباني است و ذهنیت خود

گويشور يا پیام آور که همان راوي  ،شوندهاي مختلف ابراز ميها توسط شخصیتديالوگاگر 
 1گنجاند. منگنو اين ترفند را انحراف واژگاني ذهنیت خود را در اين گفتگوها مي ،داستان است

براي  ،هاي ديگرولو در گفتگوي شخصیت ،نامد يعني با اين ترفند خواننده جايگاه مشخصي مي
پائیز هايي که راوي توان به راحتي در توصیف شود. اين انحراف واژگاني را مي مي راوي قائل

 ،در تصويري که از ارسالن ،لمس کرد ،کند هاي مرد يا زن مياز شخصیت ،استفصل اخرسال 
رفتار و  ،کنند هايي که گاهي جنبه استعاري پیدا ميدهد. با کاربردن صفت میثاق و بقیه مي

 کند. هاي متفاوت توصیف ميا را در موقعیتحاالت فیزيکي آنه
-دارد و فحشي که زير لب کوبد وسط فرمان و چند ثانیه نگه مي ارسالن دستش را محکم مي» 

 شود. دهد در صداي بوق گم مي هايش مي
 آخر اينجا جاي مسافر پیاده کردن است؟  -

 خورد. ن ميکجا پیاده کند وقتي چهارراه اينجاست؟ اين بیچاره هم از اين راه نا -

شنوم.  مي "برو بابا"دهد که توي دلم  اش را طوري در هوا به سمت من تکان مي دست
زند تا بگويد به حرفم  زند. بوق مي کند و يك بار ديگر بوق مي رويش را از آن طرف مي

گويم. در خودم  دهد و اصال برايش مهم نیست که من دارم چه مزخرفي مي گوش نمي
زند.  نم گوشه صندلي. داد ارسالن مثل قاشق خاله ريزه زنگ مينشی شوم و مي جمع مي

 « شوند. شوم و پاهايم از کف ماشین دور مي کنم کوچك و کوچك تر مي احساس مي
 (68)ص.

 __________________________________________________________________________  
1 Phatique 
2 Sujet parlant 
3 Locuteur 
4 Contamination lexicale 
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گويد در بافت  در عین حال که درقسمت اعظم داستان راوي آزادانه از خود سخن مي   

یم يعني گفتمانش ترکیبي است از خود و بین هاي ديگر را هم ميگفتمانش تاروپود گفتمان
هايي که ديگري که بي شك اين ديگري نیز يك گفتمان زنانه است. همچون بسیاري از رمان

ها يك نوع امتناع  در اين رمان نیز در برابر بسیاري گفته ،اي دارند نامهحال و هواي خودزندگي
هاي ديگران را در ايم که گفتمان مواجهيعني با نوعي نوشتار اليه به اليه  ،شود نیز مشاهده مي

شود که فراتر از  مي 4دهد ودر نتیجه نوشتار تبديل به يك  اگزولنگ گفتمان راوي دخالت مي
دهد. درحقیقت طبق اظهار هلن  رود و ساختاري بیروني به زبان رمان مي صداي راوي پیش مي

نده يك فرياد خاموش هم در البه الي صداي واقعي راوي/نويس 1ها نفسدر کتاب  8سیسکو
هاي زن( اين )در نزد رمان نويس» نويسد:  مي سکویستند.  درهم مي شنويم که با بیان او مي

شايد فرياد مجموعه زن ،آيد که آيا اين فرياد خاموش يك زن است؟ نمیدانیم پرسش پیش مي
دختران و  در اسطوره گرفته تا صداي همه 1از شخصیت الکتر ،هايي است که در طول تاريخ

رساند.  شوند را به گوش ما مي سیاسي و غیره ظاهر مي ،تاريخي ،هاي ادبي زناني که در نوشته
را در  "زن بودن"هاي نويسندگان مختلف اين فرياد جنس زن است که با ترکیب با گفتمان

: 4028)«دهد زن بدکاره و غیره تجلي مي ،زن خانه دار ،زن عاشق ،هاي مادرچهارراه ماهیت
12.) 
سراسر سه زن توانمند و چه پائیز فصل اخر سال است چه  ،هاي هر دو رمانداستان   

گفتارهاي دروني راوي همچون سه تك ،رمان اول "تکه"ها است. در هر کشمکش شخصیت
با  ،نوعي بازگشت به دوران کودکي است 8اي مکرر با نوشتاري رد نگاره ،داستان رمان ايندياي

در هر سه داستان راوي نگاهي دردمند و انتقادآمیز به  ،سه زن توانمند روايتاين تفاوت که در 
در دل او  ،اش را رقم زده اند گذشته خود دارد. و همین نوعي کینه نسبت به آنهايي که گذشته

با وجوديکه راوي از گذشته خاطرات تلخي به پائیز فصل اخر سال است کند. اما در  ايجاد مي
نگرد. در هر  به اطرافیانش و به گذشته خود مي ،ي پر عطوفت به خانواده اشبا نگاه ،ياد دارد

کنند و تا انتها راه حلي براي اين  ها گام به گام با کشمکش دروني رشد ميدو رمان شخصیت

 __________________________________________________________________________  
1 Exo-langue 
2 Hélène Cixous 
3 Souffles 
4 Électre 
5 Palimpsestique   
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ها نیست. در حقیقت هردو نويسنده سعي دارند که خواننده را با دنیاي واقعي که در کشمکش
هر دو رمان عملکرد يك آئینه را در مقابل هم دارند و خواننده  نیز با جريان است درگیر کنند. 

 شود.  خواندن اين دو رمان با تصوير خود در آئینه روبرو مي
هايي که بعدها سوفي گرايي با برداشتنظريه ارائه شده توسط باختین در مورد همگفت   

( از تحول اين بوطیقاي صدا باته دومینیك را 4000و دومینیك راباته )ر.ک.  4مواران ، دريدا
اصطالح دررمان قرن بیستم داشته اند، تقريبا در تحلیل هر رماني کارآمد است چرا که در هر 

ها، ترکیبي از صداهاي متفاوتند با نگاهي جانب رماني صداي راوي يا حتي صداي شخصیت
دو  بیروني، جمعي که درگرا، طنزآمیز يا نقادانه ازطرف راوي. در بررسي اين صداهاي دروني، 

کنار  در از ماري ايندياي و سه زن توانمنداز نسیم مرعشي و  پائیز فصل اخرسال استرمان 
ها، بايد گفت در هر دو رمان هم رنگ وبوي خودزندگي اين صداها اشاره به برخي بینامتني

که به زن  "من"اي از صداهاي يك  نامه وجود دارد و هم خود نگاره جمعي يعني مجموعه
را در نوشتار اين دو  "ما"گويد، صداي يك  زن سخن مي "تو"احتمال زياد خطاب به يك 

کنند ولي  رساند: هردو نويسنده مخاطب را با تصويرش روبرو مي نويسنده زن به گوش مي
سپارند. بدين ترتیب نويسنده ذهنیت هريك از پرسوناژها را  تحلیل ماجراها را به خواننده مي

ديگر صداها، چه زن چه مرد، به ارزيابي خواننده واگذار  است از صداي راوي وکه ترکیبي 
حکم است  پائیز فصل اخر سالبه خصوص  اي اين دو اثر نامهکند. جنبه خود زندگي مي

بیند و ترکیبي خلق  هايي از زندگي خود را مي اي را دارد که از آن نويسنده فقط تکه پنجره
هاي رش زندگي و ديدگاه ديگران. قرار گرفتن مجموعه روايتکند از خود نگاره و نگا مي

هاي غیر شخصي نوعي آمد وشد بین زندگي فردي و زندگي جمعي را شخصي در کنار روايت
را با محیط اطراف  دهد که در اين میان شخصیت زن رمان سعي دارد خود در رمان شکل مي

نیست چون مجبوراست خواست  وفق دهد ولي در باطن چندان هم از اين مسئله خوشنود
شود که گاهي خواننده احساس کند که شخصیت زن  ديگران را رعايت کند و همین باعث مي

رمان موجودي منفعل است و اينجاست که مثال توانمندي شخصیت زن رمان ايندياي به زير 
ت زن ، درداستان دوم، شبانه، شخصیپائیز فصل اخرسال استرود. يا خواننده رمان  سوال مي

(  61: 4101شود) مي "در خودش قايم"مثل کسي که  "کوچك و کوچك تر"داستان را 

 __________________________________________________________________________  
1 Derrida 
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مردها در هر  همهکرد. اما در مقابل  که مامانش دعوايش مي "شبانه کوچك"بیند، مثل همان  مي
 دو دو داستان خودراي، خودبین،و زورگو هستند همچون پدر نورا که هرگز وجود همسر و

ورد هرگز کمکي به آنها نکرد آو با ثروتي که در سنگال به دست  دخترش را جدي نگرفت
ودر نهايت هم از دخترش خواست که وکالت قتلي که او مرتکب شده و پسرش به گردن 
گرفته را برعهده بگیرد. يا شوهر فانتا که همسرش را به فرانسه آورده بود و با وجود عالقه به 

تواند به آفريقا برگردد. در  گفت که مي رها به او ميداد و با او مدام مورد خشونت قرارش مي
گیرد و وقتي همسرش لیال از رفتن  نیز میثاق تصمیم به مهاجرت ميپائیز فصل اخر سال است 

دهد. شبانه در کنار ارسالن همیشه نگران و مضطرب  کند، او به راه خود ادامه مي امتناع مي
 د.بیداد کنواست که مبادا عصباني شود و داد

رجوع به دوران کودکي نیز از خصوصیات نوشتار زنانه در اين دو رمان است. طبق نظريه    
روانشناسان کودکي دوران تثبیت شخصیت انسان است و ريشه تمام مشکالت رواني که بعدها 
ممکن است به صورت بیمارگونه در شخص بروز کند، کودکي است. يکي از سواالتي که 

کند اينست که چرا نويسندگان زن مدام به  مطرح مي 8نوشتار زنابش در کت 4بئاتريس ديديه
ها متداول از زماني که نوشتار خودزندگي نامه در بین رمان نويس» گردند؟  کودکي خود باز مي

گويند. همچون ناتالي ساروت  بینیم که نويسندگان زن مدام از کودکي خود سخن مي گشت مي
در کتاب  6و کولت 8خاطرات يك دخترآراستهدر کتاب  1، سیمون دوبوار 1کودکيدر کتاب 

)...( درون گرايي در نوشتار زن به مراتب بیشتر است. شايد به اين  2و خانه کلودين 2سیدو
يعني  –اند  خواهند به فردي که به اوبسیار نزديك بوده هاي نويسنده ميدلیل که بسیاري از زن

: 4000« )د وتصويرش را براي خود جاودانه کنندحیاتي دوباره ببخشن –احتماال همان مادر 
12.)  
در کتاب ايندياي باوجوديکه بازگشت به دوران کودکي مدام در روايت داستان گسستگي    

کند، ولي گويي پرسوناژ دور از خانواده آسوده تراست چرا که حريم خانواده برايش  ايجاد مي
خاطر کمبود محبت وبي اعتنايي خانواده يا امن و آرامش بخش نیست. همواره يك نفر بايد به 

 __________________________________________________________________________  
1 Béatrice Didier 
2 L'écriture-femme 
3 Enfance 
4 Simone de Beauvoir 
5 Mémoires d'une jeune fille rangée 
6 Colette 
7 Sido 
8 La Maison de Claudine 
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الاقل يکي از افراد خانواده، قرباني شود. اگر در رمان ايندياي خانواده را به عنوان يکي از 
هاي رمان در نظر بگیريم، از زاويه جامعه شناسي اين شخصیت، يعني خانواده، مدام شخصیت

از جمله نويسندگان قرن بیست و يکم برد. شايد بتوان گفت که ايندياي  در بحران به سر مي
است که نگاهي بسیار بدبینانه نسبت به خانواده دارد. نگاه عطوفت باري که مثال در اثار کولت 

هاي ايندياي شاهدش نیستیم. به گفته پیر لوپاپ که نبینیم هرگز در رما نسبت به مادرش مي
ماجرا از يك موقعیت » گرايش دارد: معتقد است که نوشتار ايندياي همواره به دراماتیزه شدن 

شود وبعد نوشتار ادبي ايندياي به نهايت درجه آن را  خیلي پیش پا افتاده وروزمره شروع مي
کند، درست مثل اينکه نويسنده بخواهد خشونت بي حد روزمرگي را که ظاهرا  دراماتیزه مي

د. همینطور تشبیه اهمیت است ولي هرگز جبران پذير نیست، به تصوير بکشخاموش و بي
، از اين اغراق 4هاي ايندياي )پدر يا همسر( به ديو و شیطان ها و نمايشنامههاي مرد رمان چهره
گیرد که در برابر مشکالت پیش پا افتاده پرسوناژها تبديل به  هاي او سرچشمه مي گويي

 (.18: 8991« )شوند موجوداتي مخوف و غیر قابل تحمل مي
رسیم خانواده و کودکي، همواره با رنگي از اغراق همراه است. به همین در آثار ايندياي ت   

دلیل فکرکردن به کودکي براي پرسوناژ ايندياي دلهره انگیز است و گسستن از خانواده، پدر، 
درمورد  8دهد. در حقیقت طبق تحلیل آندره مرسیه مادر يا هر دو، به او امان نفس کشیدن مي

هاي  اثر ماري ايندياي: در نزد ايندياي پديده 1جادوگرکتاب شناخت رئالیسم جادويي در 
اند. در آثار  فراطبیعي در تضاد با واقعیت يا روزمرگي نیستند. بلکه نشانگر نقطه فرار از خانواده

اي وجود ندارد چون اصال در آثار او با  ايندياي بین خانواده طبیعي و خانواده ناکارآمد فاصله
 (.8990ن واقعي خانواده سرو کار نداريم )ر.ک. آندره مرسیه: خانواده طبیعي و کانو

با وجود مشکالتي که هر سه راوي با پائیز فصل اخر سال است در حالیکه در سراسر کتاب    
شان پر رنگ و ارزشمند است. خانه پدري مکاني  خانواده دارند سايه مادر و خانواده در زندگي

هاي زن ايندياي که همواره درپي کشف امن و هويت بخش است. برعکس شخصیت
کنند ولي  هاي زن در گذشته زندگي ميشخصیتپائیز فصل اخر سال است اند. در رمان  هويت

اما  ،اند و نه مدرن شده اند هاي گذشتهذهنشان رو به آينده است يعني نه کامال وابسته به سنت

 __________________________________________________________________________  
1 Tous mes amis, Papa doit manger, Les serpents.     
2 André Mercier  
3 La Sorcière 
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نیستند. همانطور که لیال در ها دارند و حاضر به از دست دادنشان نگاهي پر مهر به سنت
چرا از بچگي گم کردن را قبل ازپیدا کردن يادمان دادند؟ شايد براي »گويد:  مي "پائیز"قسمت 

کنیم که ديگر هیچ وقت  مان گم مي چیزهايي را از زندگي ،تکه به تکه ،همین است که هرروز
شود تا ديگر يك  ر ميمان هررور خالي و خالي ت کنیم و زندگي شان مي شوند. گم پیدا نمي

(. گم کردن 481)ص « ماند چیزي در آن باقي نمي ،ي خاک گرفته از گم کرده ها مشت خاطره
ها براي راوي همچون اکثر زنان جامعه آسان نیست ولي حرکت به سوي مدرن شدن نیز سنت

 خالي از وسوسه نیست.
 . نتيجه 6

ي سوفي مواران، دريدا و راباته تکمیل و هاگرايي که با پژوهشگفتالگوي باختین در مورد هم
تاويل گشت تقريبا در تحلیل هر رماني کارآمد است چرا که در هر رماني صداي راوي يا حتي 

ها، ترکیبي از صداهاي متفاوتند. در بررسي اين صداهاي درونیي، بیرونیي يیا    صداي شخصیت
و با چه شگردي  تيیا شخصکدام راوي و ي توسط جايگاهي، از چه گراييگفتهم اينکهجمعي 

بیا رجیوع بیه     در ايین مقالیه   اسیت.  آن رمان لیجهت تحل يارائه شده است، راهکاردر رمان 
از  سه زن توانمنید و  يمرعش میاز نسفصل اخرسال است  زیپائ هاي گوناگون در دو رماننمونه

دارند  يهاتتشاب يسينوخاص رمان يهايژگيو يدر برخ سينوکه دو رمان ميديد ياينديا يمار
 يهادوره اتیادب سندگانينو يو حت معاصر سندگانينو ياریآثار بس آنرا در يشك رد پا يکه ب

دو  يو نگیاه فرهنگی   تيی بیاوجود تفیاوت در نحیوه روا   . تیوان مشیاهده کیرد   يهیم می   نیشیپ
ابعیاد  يیي  گفتگرااز هیم  ايمجموعه بازنمود شاهد ، مابحث مورددر هردورمان  ،سندهي/نويراو

بازنمودهیا   نيهمه ا. میهست يدرون داستان يهاينامتنیو ب هادگاهيد ي،نامه ا يخود زندگ آشکار
اثیر در   كيی ارزش آنهیا در   ياسیت ولی   سینده ينو طیمحی  يبازتاب صداها و حوادث اجتمیاع 

در  يشخص هايتيمجموعه روا. نشان داده شد که است سيرمان نو يفرد تیبا ذهن بشانیترک
 را در رمیان  يجمعی  يو زنیدگ  يفرد يزندگ نیآمد وشد ب ينوع يصشخ ریغ هايتيکنار روا
اطیراف   طیدارد خود را بیا محی   يزن رمان سع تیشخص انیم نيکه در ا دهد يشکل م ايندياي

نییز اغلیب،    پیائیز فصیل اخرسیال اسیت    در رمیان   ولي در اين کار تیوفیقي نیدارد.    وفق دهد
شود بازنمیايي   در خودش قايم ميهاي زن داستان کوچك و کوچك تر مثل کسي که شخصیت

ها درگفتمان به گفته منگنو براي گمیراه کیردن خواننیده    ها و تالطمشايد اين پیچیدگي اند.شده
(، خواننده اي که راوي، همچون آئینه اي، سعي به روبرو کیردن او بیا   482: 4009/8999است )

مردهیا در هیر    پارد. ديديم که ساش دارد و در عین حال تحلیل ماجرا را به او ميتصوير واقعي
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 يرجوع به دوران کیودک دو اثر خودراي، خودبین و زورگو هستند. همچنین نشان داده شد که  
البته اين رجوع به دوران کودکي کیفییت   دو رمان است. نينوشتار زنانه در ا اتیاز خصوص زین

 تیی خانواده احساس امن ميرمان در حر تیشخصمتفاوتي در اين دو اثر دارد. در کتاب ايندياي 
هیاي مشخصیي از سیوي راوي همیراه     نکرده و ترسیم خانواده و کودکي، همواره بیا سیوگیري  

انگییز اسیت. در   هیاي اينیدياي دلهیره   است. به همین دلیل فکرکردن به کودکي براي شخصیت
 با وجود مشکالتي که هر سه راوي با خانواده دارند وجیود پائیز فصل اخر سال است در مقابل 

شان ارزشمند نشان داده شده است. خانیه پیدري مکیاني بیراي ايین       مادر و خانواده در زندگي
 در ايین پیژوهش  هويیت بخیش اسیت.     ايشیان  ي برايروابط خانوادگها خوشايند و شخصیت

در که گیويي   به گونه اي هستند پائیز فصل اخر سال است ها در رمان شخصیت مشخص شد 
مانده   هاي گذشتهگاهشان رو به آينده است يعني نه کامال در سنتکنند ولي ن گذشته زندگي مي

ها  دلبستگي دارند و حاضر بیه  اند و نه به شکل تمام عیار نوگرا شده اند، آنها همچنان به سنت
هاي ناتمامي ها روابط پرتنش و پرسشاز دست دادنشان نیستند ولي در رمان ايندياي شخصیت

هاي بزرگیي بیراي   رند به شکلي که اين درماندن در گذشته چالشها دادر مورد گذشته و سنت
 نهد.  روبرو شدن با آينده پیش روي آنها مي
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