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South Africa, known as "Rainbow Nation" because of its different ethnicities, has faced 

several political, cultural and national challenges in the past three decades since the onset of 

the post-apartheid era. This situation is pervasive in contemporary South African literature 

and has become a controversial topic for most of the writers of this period, especially André 

Brink. In Imaginings of Sand, the identity crisis of Afrikaner women is portrayed and a 

complex network of narratives of nationality, identity and femininity has formed. Being 

founded upon narrative therapy, the present study explores how the reviewing of memories 

is entangled with the mental defects of characters in Imaginings of Sand. Narrative therapy, 

particularly from the viewpoint of Michael White (1948-2008), is an interdisciplinary 

method in medical humanities that deals with the pathology of mind and the role of 

narrative in the revival of memory and identity. Accordingly, the contradictions and identity 

crises in the broken narratives of three generations of women narrators in this novel have 

been discussed and analyzed. 
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  ها:واژهکلید

زنان  نک،یآندره بر ت،یهو

 ،یدرمان تیخاطره، روا کانر،یآفر

 تیوا کلیما

را به خود گرفته است، در « ملت رنگین کمان»های مختلف لقب آفریقای جنوبی، کشوری که به دلیل داشتن قومیت
سی، فرهنگی، ملی، هویتی و جنسیتی متعددی های سیای پساآپارتایدی، با چالشی اخیر و پس از گذار به دورهسه دهه

مواجه بوده است. این وضعیت در ادبیات معاصر آفریقای جنوبی نیز رسوخ کرده و یکی از موضوعات بحث برانگیز برای 
بیشتر نویسندگان این دوره  بویژه آندره برینک شده است. جهت گذر از این وضعیت بحرانی، آندره برینک از روش 

ی پساآپارتاید استفاده های دورههای بازگویی منحصر به فرد در رمانزخوانی و مرور تاریخ با استفاده از شیوهبازنویسی، با
(، 1996) تصورات شنها است که او در بیشتر آثار پساآپارتایدی مانند ها یکی از این روشکرده است. بازگویی خاطره

( به کاربرده است. در رمان 2008) های دیگرزندگی( و 2004) پیش از آنکه فراموش کنم(، 2000) حق تمنا و آرزو
های ملیت، هویت و ای پیچیده ازروایت، بحران هویت زنان آفریکانر به نمایش گذاشته شده است و شبکهتصورات شن

ها در رمان اختالالت روانی شخصیت. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی بازگویی خاطرات و زنانگی شکل گرفته است
 (2008-1948درمانی بویژه از منظر مایکل وایت )پردازد. روایتی روایت درمانی میاز منظر نظریه ورات شنتص

و به نقش  شناسی سالمت ذهنی و روانی سر و کار دارد ای در علوم انسانی پزشکی است که با آسیبرویکردی بینارشته
های از های هویتی در روایتها و تنشمین اساس، تناقضپردازد. بر همیدر بازیابی حافظه و بازسازی هویت  روایت

 اند.   ی سه نسل از زنان راوی در این رمان بررسی و تحلیل شدههم گسیخته
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 مقدمه. 1

ی سفید پوست آفریقای به عنوان یک نویسنده (2015-1935) 1ی آندره برینکترین دغدغهاصلی
ر غیرداستانی، مبارزه با نظام آپارتایدی آفریقای جنوبی است. او در نوشته های جنوبی، در آثار داستانی و نث

ی آپارتاید و پساآپارتاید خود همواره ایدئولوژی سیاسی، فرهنگی و مذهبی آپارتاید را که برگرفته از دوره
دوبوسووا  ( و جیال1987کشد. طبق استدالل رابرت راس )به چالش می دکترین کالوینیستی قرن هفدهم بود

( این ایوئولوژی در اواخر قرن نوزدهم برای وحدت سفیدپوستان آفریقایی جنوبی یا به عبارتی کسانی 2009)
قوم برگزیده "ی کالوینیستی گفتند و اصالتا هلندی بودند، ظهور کرد. آموزهسخن می 2که به زبان آفریکانز

نژادی و حمایت از برتری در آفریقایی جنوبی  الهام گرفته از کتاب مقدس برای قانونی کردن تفکیک "خدا
که نلسون ماندال به قدرت رسید، حاکمیت این کشور را  1994تا  1948توجیه مناسبی بود. این قوم از سال 

در دست داشتند. تفکیک نژادی و چند دستگی مهمترین عاملی بود که سرانجام باعث سقوط این نظام شد. 
های به حاشیه رانده شده مانند سیاه پوستان، سفید پوستان انگلیسی زبان وهها متشکل از گراین چند دستگی

کند، در این بین گروهی از نویسندگان می ( بیان2005گونه که دیاال )و آفریکانرهای معارض بودند. آن
معروف  1960آفریکانر ضد آپارتاید که آندره برینک نیز یکی از آنها بود و به گروه جنبش ادبی آفریقایی دهه 

بودند، به عنوان فعاالن فرهنگی، بر آگاهی مردم نسبت به نظام آپارتایدی آفریقای جنوبی و غیرانسانی بودن 
آمیز کردند ایدئولوژی رهبران سیاسی آفریکانرها را خفت( آنها تالش می1973افزودند. به زعم لوو )آن می

کردند بلکه گویش آفریکانر که د انسانی ترسیم میجلوه دهند و نه تنها آپارتاید را به عنوان یک سیستم ض
کشیدند. آنها با قوانین آمیز به چالش میگرایانه و مقدس داشت را با استفاده از توصیفات شهوتحالتی ملی

-(، برینک با انتخاب زبان اروتیک رمان2005ی آلیس بریتون )سرسخت سانسور و تبعید روبرو شدند. به گقته

شود.به این ترتیب خیزد که خود نوعی مقاومت سیاسی تلقی میر و تابوهای اجتماعی برمیهایش علیه سانسو
 ی سانسور مقاومت و اعتراض کند. گیرانهکرد در مقابل قوانین سختکه با استفاده از زبانی اروتیک تالش می

گوید اوج و یی سفید پوست آفریقای جنوبی و ضد آپارتاید است مجی ام کوئتزی که خود یک نویسنده
بود؛ آندره برینک برای مخالفت با  1970و  1960های های سیاسی در دههگسترش سانسور  توسط سازمان

او که همسو با دیگر نویسندگان  1970 یهای دهههای سانسور در صف مقدم قرار گرفت. در نوشتهسیاست
(، او به عنوان 1984ورد. به باور برنر )خروشنفکر اروپای شرقی بود مخالفت و مقاومت بیشتری به چشم می

ی آنها دانست تا ثابت کند این حاکمان نمایندهیک نویسنده، همیشه نظام آپارتاید را جدا از آفریکانرها می

 __________________________________________________________________________  
1. André Brink 
2. Afrikaans 
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ایسکیا  1گفتگوی نویسندگان آفریقای جنوبی: نادین گوردیمر،»ای تحت عنوان نیستند. وی در مصاحبه
هایی که آنها به خاطر قوانین وضعیت نویسندگان در آفریقای جنوبی و سختیبه « و آندره برینک 2مفالیلی،

کند. بنابراین وی برای گریز از قوانین سانسور به دو زبان اند اشاره میسانسور در این کشور متحمل شده
را  3( جایزه سی ان ای1978)های باران شایعهی انگلیسی رمان  آفریکانز و انگلیسی نوشت و برای نسخه

ای بسته و سرکوبگر ببیند، ممکن است ای خود را در جامعهگوید اگر نویسنده(. برینک می1979دریافت کرد )
طور خاص از بینم، نظرات من بهاز آنجا که خودم را در چنین شرایطی می»موضع کامالً متفاوتی داشته باشد 

 (. 27 "تعهد")« این تجربیات گرفته شده است
که  ییها( داستان2005)  "نکیآندره بر تصورات شنزنان در  ینامههشجر" یدر مقالههورن  تریآنت و پ

 انیبنها اند که این داستاناند و به این نتیجه رسیدهدهقرار دا یرا مورد بررس اندگفته شده کانریتوسط زنان آفر
های اوما به به زعم آنها در داستان کنند.یزنان را بنا م ینامههپاشند و شجریمردان را از هم م ینامهشجره

زده ها شگفتهای بازگویی وجود دارد، هم خواننده و هم نویسنده مانند هم از قصهدلیل تنوعی که در شیوه
زنانی را به او  .استفاده کرده است ییچندصدا یهاتیرواخرده از  زین نکی، برتصورات شن رمان درشوند. می

 یهیکه برگرفته از سا یکنند، خاطراتیم انیکه هر کدام خاطرات خود را ب عنوان راوی انتخاب کرده است
آنها باور  رایکنند زیم فیتعر در قالب داستانزن خاطرات خود را  انیآنهاست. راو یشوم مردان حاکم بر زندگ

 ند.نکیم دایخود را پ یارزش واقع ، آنهاهاقصه دنیگفتن و شن قیاز طر تنها کهدارند 
صدای زنان سفیدپوست پیش از میراث آپارتاید در رمان تصورات شن آندره "ای با عنوان مقاله تانو در

های این رمان پرداخته و وضعیت زنان سفیدپوست در فضای های جادویی داستانبه ویژگی "برینک
-از داستان یاریبس یاکنون تمرکز اساساً رو"ی آپارتاید را بررسی کرده است. به زعم او ی دورهمردساالرانه

 که توسط یاهیزنان مظلوم و حاش اتیو تجرب یزندگ یها، داستاناندقرار گرفته است که ناگفته مانده ییها
ی از نظر نگارنده (.115 "صدای زنان سفیدپوست") "حذف شده بودند یخیاز مستندات تار یدیآپارتا نظام

های درمانی باشد، تالشی است برای بازنویسی ویژگی گویی بیشتر از آنکه واجدی داستاناین مقاله این شیوه
های هایی با ویژگیکند تا از طریق داستانتاریخی فراموش شده و به حاشیه رانده شده. اوما تالش می

در  نیز کسونید یشلی آن است انتقال دهد. جادویی، تاریخ واقعی را به نسل بعدی که کریستین نماینده
( نیز رویکرد مشابهی 2004) "نکیآندره بر تصورات شنزنانه در  یهاتی: ضد رواخ؟یارت ای هاتیروا" یمقاله

 __________________________________________________________________________  
1. Nadine Gordimer 
2. Es’kia Mphahlele 
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ها را در های اوما در این رمان به کار برده است. اما دیکسون بر خالف دتانو داستانرا برای بررسی داستان
وهش حاضر در ادامه قالب مثلث حافظه، روایت و هویت بررسی کرده است که با توجه به ارتباط نگاه او با پژ

اند های زنانه در این رمان پرداختهاز او بیشتر نقل خواهد شد. از میان دیگر پژوهشگران که به بررسی داستان
 نها نقل خواهد شد. توان نام برد که در ادامه بیشتر از آ( را می1997( و سو کوسو )2012پائولینا گرزدا )

ی آفریکانر در کنیم با بررسی وضعیت سوژهره برینک تالش میآند تصورات شندر ادامه با بررسی رمان 
ی آثار داستانی ی پساآپارتاید در آفریقای جنوبی به راهکارهای هویت بخشی و بازسازی هویت در نمونهدوره

این دوره بپردازیم. بازگشت به گذشته و بازسازی خاطرات یکی از این راهکارهاست که برینک از آن، هم در 
بویژه از این منظر بسیار   شن تصوراتآپارتاید و هم پساآپارتاید، به فراوانی استفاده کرده است. رمان  یدوره

های سه نسل از زنان سفید پوست آفریکانر استفاده کرده قابل تأمل است زیرا در بازسازی گذشته از روایت
های درمانگرانه کنند ویژگیروایت میهایی که این زنان به ویژه مادربزرگ اوما از گذشته است. در داستان

 درمانی ارزشمند است.  وجود دارند که تحلیل و بررسی آنها از منظر روایت
 روایت درمانی و بازسازی هویت

 شناسی سالمت ذهنی و آسیباست که اساسا به  1در علوم انسانی پزشکی ای نویننظریهروایت درمانی 
ای، بینارشته در بازیابی حافظه و بازسازی هویت دارد. این رویکرد پردازد و نقش مهمیاختالالت روانی می

و  1970های که توسط روان درمانگر و مددکار اجتماعی، مایکل وایت، و همکارش دیوید اپستون طی دهه
ل روشی در مشکی یزر ونبرتأکید دارد.  2مشکل مفهوم علمی پیدا کرده است، روی برون فکنی1980
دهد فراموشی حافظه را  _تداعی خاطرات گذشته است که این توانایی را به انسان می درمانی برایروایت

ریزی مشکل با استفاده از زبان گفتاری یا ترمیم و بازسازی کند و هویت فردی را دوباره شکل دهد. برون
ایجاد   زای زندگی با هدف بازگرداندن هویت،نوشتاری و از طریق ساختارزدایی کردن از تجربیات آسیب

روایت درمانی هویت را از قالبی استیون مادیگان، گیرد. از نظر روایت داستان زندگی در فرد صورت می
کند با آورد و تالش میایدئولوژیکی خاص که توسط نظام اجتماعی غالب ساخته شده است بیرون می

 .  (339برای فرد بسازد )بازگویی متفاوت، آن را ساختارشکنی کند و با زبانی متفاوت هویتی متفاوت 
ها، از ترین بخش در فرد است. در انسانترین و همچنین پیچیدهای چند بعدی و حیاتیحافظه پدیده 

دست دادن حافظه به دلیل فراموشی شدید یا زوال عقل یا هر دلیل دیگری به موازات از دست دادن هویت 
تواند به طور ذهنی به شود، زیرا فرد میجیده میی شخص سناست. از نظر جان الک، معیار هویت با حافظه

 __________________________________________________________________________  
1. Medical Humanities 
2. Externalizing the problem 
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عقب سفر کند و وقایع گذشته را به یاد بیاورد، وقایعی که به هویت شخص تعلق دارد، زیرا درک ما از خود 
(.  البته در ارتباط با حافظه، هویت 133گیرد )جانگرت براساس خاطرات و تجربیات گذشته صورت می

 2هویت همزمانی، 1ی هویت فردی،انگرت انواع هویت را به چهار دستهشخصی مفهوم واحدی ندارد. ج
ای، که در پژوهش حاضر به نامهتقسیم کرده است. هویت زندگی 4اینامهو هویت زندگی 3هویت درزمانی

دهد تا جزئیات ایم، ارتباط تنگاتنگی با حافظه دارد و به شخص این امکان را میطور خاص به آن پرداخته
 (.131از وقایع گذشته را از منظر فعلی به خاطر بیاورد تا گذشته را از نظر ذهنی دوباره تجربه کند ) متعددی

توان آن را به راحتی ارزیابی (، حافظه بخشی پیچیده از هر انسان است که نمی1997از نظر مادیگان )
توان آن را اجتماعی تربیت یی انسان وجود دارد اما مکرد زیرا امکان خطاپذیری و پنهان کاری در حافظه

شود، سواالت زیادی را در مورد سوگیری نظریه و طور اجتماعی ساخته میاین ایده که حافظه به»کرد.  البته 
ی معینی بین جایگاه حافظه در (. به زعم مادیگان، رابطه351« )کندی روانشناسی مدرن ایجاد میشیوه
و هویت افراد وجود دارد. از « روانشناختی»مشکالت به اصطالح  ی اجتماعی با روایت درمانی در کشفحوزه

(. 340کنند )تمرکز می« شوندچگونه و از چه طریقی خاطرات درونی می»این منظر، روانشناسان روی اینکه 
ای نزدیک بین حافظه و به خاطر سپردن وجود دارد زیرا هر دوی آنها به هم مرتبط هستند. از بنابراین، رابطه

گونه که ساختارگرایان معتقدند، هنگام صحبت از حافظه و عمل یادآوری در یک گفتمان مادیگان، همآن نظر
ی حافظه فقط یادآوری نیست که از اعماق ذهن کند. در اینجا مسألهفرهنگی، حافظه آسان و روان عمل نمی

گیرد. چه اه گفتمانی قرار میی یادآوری احتمالی وسیع است و مستقیماً تحت تأثیر دیدگحوزه»آید. ما می
کسی، چه چیزی، کجا، چگونه و چرا خاطرات به خاطر سپرده می شوند؟ مستقیما از طریق دیگران درک 

 (. خاطرات ارتباطی تنگاتنگ و پیچیده با نژاد، طبقه و جنسیت دارند.341-340« )شوندمی
ساز افراد سروکار سرکوب شده و مشکلدرمانی با خاطرات درمانی، روایتی روانبا این حال، در حوزه 

ل و عمل یادآوری، شکل جدیدی از روایت را ایجاد کند که در مشک ریزی ونبردارد و در تالش است تا با 
(، 1399هایی مانند طاهری و فهیم کالم )توان مشکالت را شناسایی کرد. نگاهی مختصر به پژوهشآن می

دهد که در این حوزه تنوع قابل توجهی وجود اند، نشان مینی پرداختهدرماکه به بررسی ادبیات از نگاه روایت
سازی را ریزی مشکل و هویتی برونکنیم شیوهدارد. در ادامه، ضمن رجوع به آراء مایکل وایت، تالش می

 __________________________________________________________________________  
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ها، ی شخصیتهای سرکوب شدهبررسی کنیم. هویت تصورات شنهای برینک در رمان شخصیت-در راوی
هایی که ها در این رمان قابل تأمل است. شخصیتهای زندگی فردی و اجتماعی آنو تجربه تداعی خاطرات

های خود را که طی نظام آپارتاید نادیده گرفته راوی خاطرات قدیمی خود هستند تاریخ، نحوه زندگی و ارزش
گذشته، ارتباط آنها با  های متمایز این بازیابی خاطرات وکنند. یکی از ویژگیاند را از نو بازسازی میشده

ی گذار به پساآپارتاید در اوایل ی آپارتاید و در دورههای سیاست و زنانگی در آفریقای جنوبی در دورهگفتمان
 ی نود میالدی در آفریقای جنوبی است. دهه

 .بحث و بررسی2

 بخشیگویی، درمان و هویتداستان
ی دیگر یعنی از است که گذر از یک دوره به دوره اولین رمان پساآپارتایدی آندره برینکتصورات شن 

های اصلی این رمان زنان های برینک، شخصیتآپارتاید به پساآپارتاید را نشان می دهد. برخالف دیگر رمان
رسانند. راوی اصلی رمان، آفریکانر هستند که خفقان گذشته را با صدای یک زن به گوش خوانندگان می

گی به زاده گاه ها  در تبعید خودخواسته در لندن به سر برده است. وی به تازهتکریستین مولر است که مد
خود، آفریقای جنوبی، برگشته است و حاوی روایتی از سه نسل از زنان در خانواده است که  برگرفته از 

تا شکلی  شوندخاطرات  مادربزرگش، اوما کریستینا، است. در روایت کریستین، گذشته و حال به هم تنیده می
ی آپارتاید بهتر از هویت زن به ویژه زن آفریکانر ارائه شود. او که مانند هزاران آفریکانر دیگر در دوره

سرزمین مادری را ترک کرده بود، حال پس از یازده سال، درست چند روز قبل از انتخابات آزاد آفریقای 
بازگشت "شتی که او خود از آن به عنوان جنوبی پس از سقوط نظام آپارتاید به وطن بازگشته است، بازگ

کند. بازگشت کریستین نه تنها با جنبش سیاسی در بیرون بلکه با انقالبی در درون او ( یاد می13) "1بزرگ
های تلخ نابرابری در آفریقای جنوبی که توسط یک نظام نژاد پرست و نیز همراه است. زمانی او از واقعیت

کرده و به سرزمین دیگری پناه برده بود. اکنون هجرت و دوری، از آن دختر رنجور شد فرار تعبیدگرا اداره می
ی ملی آفریقا برای مبارزه با و شکننده یک فرد توانا و خود باور ساخته است که همپای مردان در کنگره

ن نماد تمام به عنوا 2ی زن آفریکانر را احیاء کند. هنگامی که کاسپر،کند تا صدای خفتهآپارتاید شرکت می
گوید رفتار مردانه شود به او میعیار فکر و نگاه آپارتایدی، با چنین روحیات قوی کریستین مواجه می

-آمیز و نژادپرستانه اهمیت نمیهای تبعیض(. اما کریستین دیگر به این گونه نگاه54) "مناسب شما نیست"

 __________________________________________________________________________  
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د بلکه با سفر به گذشته از طریق خاطرات شودهد و تالش او برای احیای هویت زن به اینجاها ختم نمی
 بخشد.  مادربزرگش به هویت زن عینیت می

ی ای از رویدادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و فردی است که در حافظهخاطرات اوما کریستینا آمیخته
، که لقب گذراند وکریستیناش را در بستر بیماری مینیمه هوشیارش ذخیره شده است. او روزهای آخر زندگی

 گوید: کشد، را از لندن فراخوانده است تا خاطراتش را بنویسد. کریستین میاو را یدک می
داشتنی نبودم، بلکه کسی بودم که انتخاب شده بود تا او بار مسئولیت را بر ای دوستمن برای او فقط نوه

های مادربزرگ پردازیخیالدوشش بگذارد. البته بسته به نگاه فرد، گوش سپردن به بازگویی خاطرات و 
 ( 16توانست نه تنها مسولیت نباشد، بلکه سبب لذتی فراوان نیز بشود. )ی خانواده میدرباره

کشد؛ همنام بودن او با مادربزرگ داللتی است بر تداوم دلیل نام او را یدک نمیبنابراین کریستین بی
آن را ادامه دهد. نامگذاری دو نفر از دو نسل  راهی که هنوز به پایان نرسیده است و الزم است کریستین

ی تاریخی و زندگی در دو وضعیت متفاوت، رغم تعلق داشتن به دو دورهمتفاوت بیانگر این است که علی
ها مانند ها و مشکالت پیش روی دو زن آفریکانر تفاوت چندانی ایجاد کند؛ تفاوتنتوانسته است در دغدغه

توان در شود و این را میتر می. البته با مرگ اوما کریستینا این همبستگی پررنگها استتفاوت جزیی در نام
گردهمایی سفیدپوستان و سیاهان در مجلس ترحیم او به صورتی نمادین مشاهده کرد. بازسازی خاطرات 

واج سازد که جد مادری او سیاه پوست بوده است که با مردی سفید پوست ازدقدیمی اوما این را آشکار می
کرده بود. این ارتباط بیانگر موقیعت حساس آفریقای جنوبی که روزهای انتقال قدرت را از سفید پوستان به 

شدند. گذراند، است، موقیعتی که در آن آفریکانرهای سفید پوست به تدریج به حاشیه رانده میپوستان میسیاه
ودند و خود را فاتحان و حاکمان اصلی سفید پوستانی که از طریق گفتمان برتری جویانه شکل گرفته ب

دانستند و این همیشه در ضمیر ناآگاه آنها وجود داشت. سرانجام، فروپاشی  نظام آپارتاید و آفریقای جنوبی می
ی حاضر دیگر به این از دست دادن جایگاه در قالب حاکم و استعمارگر آنها را به این فکر واداشت که در دوره

 (.1390های دیگر مهاجرت کنند )بزدوده و نجومیان و باید به سرزمینسرزمین تعلق ندارند 

از دست دادن تعلق خاطر نسبت به سرزمین و احساس اقلیت بودن در شخصیت تصورات شن در رمان     
گرا است کاسپر نمود یافته است. او طرفدار سیستم آپارتاید و نماد کامل یک آفریکانر زبان نژادپرست و مادی

گذراد. طبق روایت کریستین، تمامی این رفتارها داری زناشویی را با لذت طلبی خودخواهانه زیر پا میوفا که
الگو گرفته از سران استعمارگر آفریقایی است که در او شکل گرفته است. سرانجام، نویسنده هجرت از 

رک از وطن کریستین بود گذارد. زمانی او سبب اصلی تسرزمین را در مورد کاسپر با مرگ او به نمایش می
رسد. اکنون به دست زنش آنا، خواهر کریستین، شب قبل از انتخابات دمکراتیک آفریقای جنوبی به قتل می
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شنود، دیگر تحمل زندگی با این فرد متجاوز را در هنگامی که آنا قصد تجاوز شوهرش به کریستین را می
 نابودی کل خانوادهدهد. پائولینا گرزدا معتقد است یان میبیند و به زندگی او، بچه هایشان و خود پاخود نمی

توان نوع دیگری از ادعای حقوق زنان دانست که توسط برینک در این رمان را می و سپس خودکشی خود آنا
کند، طوری که آزادی مطرح شده است. آنا خود را در دام ازدواج ظالمانه با یک شوهر مستبد احساس می

شود. آنا باور داشت داری و مادر بودن خالصه میز او گرفته است و نقش او فقط به خانهفکری و عملی را ا
زندگی من با  اسم پدرم آغاز »گوید: (. او می79وقت در زندگی حتی نامی از خودش نداشته است )که او هیچ

(. طبق 279 شن تصورات)برینک، « ای به کاسپر منتقل کردشد. سپس او مرا مانند برخی از اشیا مبادله
در چنین شرایطی، خودکشی او و قتلی که مرتکب شد به طور نمادین عمل پس گرفتن حق » گرزدا،استدالل 

ی مردساالر تعبیر تواند به عنوان عصیان علیه جامعهبخشد و میاساسی تصمیم گیری برای خود را تجسم می
-تنها کاری که می»له با چنین جامعه ای کند، برای مقابطور که کریستین روایت می(.  همان79« )شود

 (. 289« )توانست انجام دهد این بود که خودش را نابود کند
توان آن را تفسیر کرد. اما خودکشی آنا رویدادی خارج از قاعده است و در چهارچوب معادالت قدرت نمی

مایکل وایت های ا و دیدگاههدر بررسی پیش رو، بیشتر تمرکز روی مناسبات قدرت و روابط مبتنی بر رهیافت
قدرت به تنهایی معنا و مفهومی ندارد  ی درمانی وایت است،ی فوکو، که مبنای نگاه و شیوهاست. در اندیشه

همیشه تابع دانش است. تمامی و همواره نسبت معناداری با دانش دارد. دانش ابزار ابراز قدرت است و قدرت 
عنوان یک روان درمانگر و مددکار  گیرد. وایت بهورت میروابط و مناسبات قدرت از طریق دانش ص

فوکو تعریف کرده « قدرت و دانش»ی روایت درمانی را  بر اساس دیالکتیک هایی از نظریهبخش اجتماعی،
ما عموماً از طریق عادی »کند که پردازد و از فوکو نقل میاست. وایت به روابط بنیادین دانش و قدرت می

« کنیمدهند، تأثیرات مثبت یا بنیادین قدرت را تجربه میکه زندگی و روابط ما را شکل می« حقایقی»سازی 
-ی آن میهای سرکوبگرانهکند و به ویژگی(. برخالف فوکو که به تأثیرات منفی گفتمان قدرت اشاره می19)

 1ی یا بازنویسی هویتپردازد، وایت به تأثیرات مثبت آن اشاره دارد که منجر به ایجاد فضایی برای بازساز
 شود.می

درمانگری ابداع نموده است فوکو، روشی را در روان« قدرت و دانش»ی ی نظریه( بر پایه1990وایت ) 
های واحد را که به عنوان کند تا دانشنامد. این روش به افراد کمک میمی« بیرونی سازی مشکل»که آن را 

های غالب که حقیقت را برای افراد ندگی خود را از طریق گفتمانکنند تا زمی« وادار»عامل قدرت افراد را 
ها تجسم کنند یا ای از این گفتمانکنند، شناسایی کنند و تالش کنند که خود را با فاصلهتعریف و تبیین می

 __________________________________________________________________________  
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وشت ی شناسا سرناز آنها فاصله بگیرند تا بتوانند به داستان زندگی خود از بیرون نگاه کنند و در مقام سوژه
با تشویق افراد به شناسایی عقاید در مورد خود، دیگران و »داستانی خود را بازنویسی کنند. وایت معتقد است 

(. او این شکل از قدرت را سرکوبگر 30« )های واحد را در معرض دید قرار دادتوان دانشروابطشان، می
سازد که  به راحتی می« جسمی مطیع»فرد داند که از می« مقهور کننده»گونه که فوکو آن را دانسته همآن

کند تا استاندارهای جامعه را قابل تغییر و استفاده است. این شکل از قدرت، افراد را به طور ناخودآگاه وادار می
گونه که (. همآن2001که شامل انزوای مداوم، ارزیابی و  مقایسه است، به انقیاد زندگی خود جذب کنند )کار 

تبدیل « جسمی مطیع»ی اول توسط قدرت پدر ناخودآگاه به بینیم آنا در مرحلهمی شن تصوراتدر رمان 
شود استاندارهایی که برایش تعریف شده را بپذیرد و سرانجام زندگی شود و سپس توسط شوهر مجبور میمی

وانند با توایت، افراد می« بیرونی سازی مشکل»ی اش را به نابودی بکشاند. طبق نظریهخود و خانواده
زای زندگی که هم برای خود و هم برای جامعه های آسیبتجربه شناسایی و ساختارزدایی کردن این نوع از

اگر » کند، برای سخن گفتنگونه که کریستین بیان میمضر است خود را به راحتی از آنها جدا کنند. همآن
 (.289-290« )ن کنیدزبان شما قطع شده است باید داستان خود را به زبان دیگری بیا

توان گفت شوند به صراحت میخاطراتی که توسط اوما کریستینا بازگو می تصورات شن،در رمان  
هایی ناگفته در مورد جنسیت، نژاد و شود؛ خاطرات و داستانها دیده میهایی از فرآیند درمان در آننشانه

آمیزد تا از های تخیلی خود میوند. او تاریخ را با قصهشاند، به تدریج آشکار میطبقه، که در تاریخ ناپدید شده
کنند ی مشکالت را حل میهای او همهلحاظ هویتی به نوعی ثبات برسد. طبق روایت کریستین، قصه

ی عجیبی دارم من حافظه»گوید: (.  اوما می14« )گر جهان ایجاد کندبدون اینکه خللی در طبیعت معجزه»
« اندتوانم چیزهایی را به یاد بیاورم که هرگز اتفاق نیفتادهکند. من میزده می حتی گاهی خودم را شگفت

های های اوما برگرفته از تجربیات واقعی زندگی او نیست بلکه قصهی قصه(. این بدان معنا است که همه13)
روایت گذشته (،  2009ای است. براساس تحلیل اس. تی. لورنس )او ترکیبی از تخیالت ذهنی و یا اسطوره

های ملموس اوما کریستینا بدون انسجام و چندگانه است و بیشتر مبتنی بر احتماالت است تا انتقال واقعیت
گونه که در زندگی تجربه کرده است. ناگفته پیداست که آنچه در بازگویی خاطرات اوما وجود دارد واقعیت آن

ی خود را به روایتی متفاوت به کریستینا و زیسته یکند تجربهکه رخ داده است نیست بلکه اوما تالش می
های بخشی است. یکی از ویژگیهای درمانی و التیامبینیم واجد جنبهای که ما مینسل او منتقل کند، به شیوه

ای هستند و این بیانگر تالش اوما های جادویی و افسانههای اوما این است که واجد ویژگیقابل تأمل داستان
ای است که ریشه در گرایشی ناخودآگاه به بیرونی سازی مشکل دارد. گویی ویژهقال سنت داستانبرای انت

های تلخی هستند که در ناخودآگاه جمعی زنان به صورت های اوما در واقع فراتر از واقعیتخاطرات و داستان
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را در راستای بیرونی سازی و  نهاتوان آعام و زنان آفریکانر به صورت خاص موجودند. به همین دلیل می
-دیگری سازی مشکل تفسیر و تبیین کرد. نکات قابل تأملی در گفتگوی میان اوما و کریستینا به چشم می

  خورد: 
اوما کریستینا، به من بگویید در مورد زنی که موهایش به اندازه یک رودخانه است، دختری که خودش را 

ن که مانند بوفالو قوی بود، کسی که زبانش بریده شد، کسی که از در انبار کشت، زنی که قصر را ساخت، آ
 آب آمد و کسی که روی شن و ماسه نوشت.

اگر این رنج و عذاب شما را طوالنی نخواهد کرد، لطفا زنده بمانید تا زمانی که من در خانه هستم. من 
-ک تک داستان هایی که میپس از این همه سال در راه بازگشتم. فراموش نکردم، خواهید دید.من به ت

ی خواهید برایم بگویید گوش خواهم داد: نگذارید آنها با شما بمیرند. من به خانه می آیم، به آن قلعه
آیم، خواهید دید من االن یک دختر بزرگ غیرواقعی در بیابان، اگر چیزی از آن باقی مانده باشد. من می

 (14هستم. )
« درک تخیلی»سرایی این است که تاریخ  از طریق گونه قصهینکند هدف از اسو کوسو عنوان می   
کند که سازی شود؛ تاریخی که صدای زن در آن ساکت شده است. برینک نیز بر این مسأله تأکید میمناسب

به نقل از برینک،  115« )توان زندگی را بار دیگر ممکن کردها میفقط با دیدن رویا و نوشتن غیرممکن»
خواهد از خاطرات او (. هنگامی که اوما ازکریستین می2 "تواند دوباره ممکن را کشف کندیادبیات ما م"

« خواهید به من از حقیقت بگوییدمن فکر کردم شما می»پرسد، یاداشت برداری کند کریستین از او می
(. 108« )عریف کنمنه من از شما خواستم بیایید تا بتوانم برای شما داستان ت»(. و اوما جواب می دهد، 108)

 (. 86« )ی داستان ها. کل تاریخچیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد. همه»او می گوید: 
ی کند تا به این روش گذشتههای خیالی بازگو میبرینک تاریخ را از طریق قصه تصورات شن،در رمان 

آن »خورد، و تکرار تاریخ به چشم میهای او بازیابی، بازنویسی خاموش را به صدا در بیاورد. در بیشتر نوشته
(. طبق تحلیل گرزدا، 2« )ی سفیدپوستان خاموش شده استی گذشته که توسط سلطههایی از تجربهبخش

ی زنان سفیدپوست دارد و با ساختارشکنی روایت مردساالرانه، به این رمان اشاره به هویت سرکوب شده
دن و از هرگونه احساس بسته بودن سرپیچی کند چون کند از خطی بوهای زنانه تالش میکمک روایت
ی اوما، کریستین و حتی آنا شکل گرفته است و هر ی این رمان براساس روایت خاطرات گذشتهقسمت عمده

کنند. همچنین در این ی خود را انتخاب میکدام از این زنان آفریکانر برای بازگویی تجربیات زندگی، شیوه
گیرد که اوما به عنوان مادری دانا، مردها را زیرکانه از داستان خود حذف ی صورت میرمان ساختارشکنی زمان

برد. زمانی گذارند زیر سوال میی مردهایی را که نام خانوادگی خود را روی زنان میکند. اینجا اوما همهمی
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شروع کند، او ترجیح  2ه کیپب 1ی خود را از ابتدا مثال از اولین ورود مولرهاخواهد قصهکه کریستین از او می
 گوید: دهد از جایی شروع کند که مربوط به زنان است. کریستین میمی

مردها رو قاطی این ماجرا نکنیم. اونا قبالً همه ' 'مولرها چه ارتباطی با آن دارند؟'او با عصبانیت پرسید: 
ن باید متوجه شده باشی داستان ما چیزو با جزییات تعریف کردن. داستان ما متفاوت است؛ همونطور که تا اال

گرده ، و اونم برمی3گردید به مادرتون، لویزاخطی نیست یعنی در یک خط راست اتفاق نمیفته. تو و آنا برمی
 'به من. و من قبالً در مورد کسانی که قبل از من بودن، برات تعریف کردم.

 'فامیلیش چی بود؟ - 7ویلهلمینا 6وپنر، 5پترونال، 4راشل،'
کنن. هر بار که مردها فامیلی هیچ اهمیتی ندارد. نمیشه رو فامیلی خیلی حساب کرد. اونو به ما اضافه می'

 (159) 'کشن.شوند، مشتاقانه فامیلشونو به رخ میپدر می
های بعدی هایی است که او و نسلی او برای ساختارشکنی روایتاین ادعای اوما گویای تالش هشیارانه

ها بازنویسی شوند و داند که باید این داستاناند. او میرا به لحاظ هویتی دچار آسیب نموده مانند کریستین
ها را تغییر دهند تا به لحاظ روانی و هویتی به سرنوشت آنا دچار جایگاه خود و نقش خود در این داستان

گویی و خاطب خاطرهم نشوند. یکی از نقاط تمایز کریستین و آنا همین است که کریستین بر خالف آنا
ی میان تخیل و گیرد و اینکه، شلی دیکسون به هدف آندره برینک درباره رابطهگویی اوما قرار میداستان

های او حکایت از گوید، در این رمان تالش نمادین اوما کریستینا برای نوشتن قصهکند و مینوشتن اشاره می
دارد. خاطرات او به عنوان یک میراث، کریستین « قتحقی»برجسته سازی نقش روایت در جستجوی هویت و 

سازد تا جایگاه خود را در دنیای خود به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند آفریقای جنوبی )با را قادر می
های سفید ای از آپارتاید که نه تنها از نظر نژادی فاسد بوده است بلکه از نظر نگاه به زن حتی زنپیشینه

انر بسیار ظالمانه برخورد کرده است(، که به لحاظ تعلق به وطن دچار بحران هویت است؛ پوست آفریک
زندگی خود را کشف کند. یکی از « حقیقت»های خود را بسازد و دهد تا روایتبشناسد و نیز به او اجازه می

ه آنها به هیچ وجه دارد این است کگونه که خود او اذعان میهای اوما همآنهای قابل تأمل داستانویژگی

 __________________________________________________________________________  
1. Mullers  
2. Cape 
3. Louisa  
4. Rachel  
5. Petronella  
6. Wepener  
7. Wilhelmina  
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توان از هویتی چنین پیچیده در تاریخ سه توانند خطی باشند. چگونه میخطی نیستند یا به تعبیر دیگر نمی
داند که ی آفریقای جنوبی با روایتی خطی سخن گفت؟ حقیقت امر این است که اوما نیک میی گذشتهسده

گرایانه غیرممکن است. به همین دلیل رراست و واقعای با داستانی سزمینهبازسازی هویت زن در چنین پیش
های هویتی توان پرده از پیچیدگیهای او غیرخطی و فراواقعی هستند زیرا تنها از چنین مسیری میداستان

برداشت و جایگاه متفاوتی برای زن آفریقای جنوبی به صورت عام و زن آفریکانر به صورت خاص جهت 
 درمان او تبیین کرد. 

زندگی کریستین دخالت دارد، بخش دیگر « حقیقت»ی اوما در بخشی از کشف هویت و ات گذشتهخاطر
کند. او هویت خود را به عنوان یک زن در خارج شود که در آن زندگی میای مربوط میآن به موقعیت جامعه

نرود تا در مورد  ی پدراز کشور کشف کرده بود، آن زمان که ترجیح داد از خانه دور شود و زیر بار سلطه
جهان چیزهای بیشتری کشف کند. و حاال در کشور خودش به دنبال حقوق برابری بین زن و مرد، سیاه و 

خواهد در مورد مردها نیز صحبت ها است. حتی در روند نوشتن خاطرات، او از اوما میسفید و یا همه انسان
های بهتری ند تا کریستین برای آینده تصمیمککند. خاطرات اوما کمک میکند که او با عصبانیت رد می

کند که او نه به این دلیل که در آفریقای جنوبی متولد شده است، برگشته است تا بگیرد. کریستین اثبات می
(، بدون هیچ 304« )مانند کودکی که در رحم مادر است»در آنجا ماندگار شود، بلکه به درخواست درونی خود 

 گوید:اش را در سرزمین مادری ادامه دهد. او مید تصمیم گرفته است تا زندگیگونه دخالت بیرونی، خو
های دور، قبل از اینکه کشور را ترک کنم، فکر می کردم این چیزی است که برای من اتفاق در سال

عدالتی درکشورچیزی بود که مجبور شدم به خاطر آن کشور را ترک کنم ... می افتاده است... درک من از بی
دانستم که باید جلوتر بروم. کشف نیاز من به دیگران... من باید کار ارزشمندی انجام می دادم برای خودم و 

کردم، شاید جایی و همه... چیزی که من به عنوان یک خأل، یک فقدان، فضایی جدید در درون حس می
اکنون داشتم آن را  خألی برای عشق، عشقی که فراتر از یک شخص است: این شامل همان چیزی است که

طرف و زنده و مرده... من فهمیدم: نوعی درگیری سرنوشت ساز و معجزه آسا با همه از خوب و بد و بیمی
ام و آنها نیز به گونه که به اوما وابستهام همآناند نیستم: من به آنها وابستهتنها نسل بعد از پیشینیانی که رفته
ی این بدن واقعی و نی نیست که مانند سیل ما را در نوردد بلکه به اندازهمن نیاز دارند. تاریخ نیرویی بیرو

 (    294-295ی اوما، من و ما را. )گیرد، گذشتههای خود را در بر میفیزیکی است که با آرامش تمام گذشته
ا را دار خود دوباره فکر کند، آنهی مسألهبازگویی خاطرات اوما به کریستین قدرت می دهد به گذشته

گونه که دوست دارد روایت کند و ساختارزدایی کند تا از قدرت غالب جدا شود و داستان زندگی خود را آن
هویت خود را از نو بسازد. البته در این نوع بازسازی هویت، از نظر روانشناسی، طبق استدالل کار ، سه عامل 
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که در آن توسط کلمات تجربیات زندگی  دهند، زبانیدخیل هستند: معنایی که مردم به تجربیات خود می
های قدرت در آن دخیل هستند. شود و ساختارهای اجتماعی و وضعیت مردم در جامعه که مکانیسمروایت می

ها و معنای ضمنی برای تولید ی وایت و اپستون، نقش زبان در بازی کلمات با ایجاد پیش فرضطبق نظریه
یت از اهمیت زیادی برخوردار است.  این روش درمانی به فرد اجازه دیدگاه چندگانه در درمان به کمک روا

و « ما»خود عبور دهد که در این صورت، « فیلتر آگاهی»دهد برای بازگویی داستان  زندگی، آنها را از می
دهند. این مسأله گویای این حقیقت می 2«تو»و « من»جای خود را به ضمایر شخصی  1استعالیی« این»

ها بدیهی گیرد. چیزی را که شخص سالگیرد و و در بیرون او قرار میل از شخص فاصله میاست که مشک
شود. کوسو به نقش زبان نیز در پیشبرد پنداشته است اکنون در بیرون از او و متفاوت از او در نظر گرفته می

جایی ضمایر مانند جابه اشاره دارد. بر اساس تحلیل کوسو، کریستین با تصورات شناهداف کریستین در رمان 
برد. مشارکت تدریجی  و ادعای تدریجی هویت را پیش می« مال من»و سپس « مال ما»به « او»از 

های قدیمی، هایی که اوما کریستینا برای من تعریف کرده است: داستانداستان»کند، کریستین روایت می
شد ناگهان ما آنچه که قبالً داستان پنداشته میهای جدید؛ اهای قدیمی، داستانهای جدید از داستانروایت

 (.118« )شود، تاریخ اوما، ما، منبه تاریخ تبدیل می
دهد تا به قدرت حافظه نیز پی های خاطرات اوما این است که به مخاطب اجازه میگییکی دیگر از ویژ

ای که با حالت دارد به گونه ی دقیقیی در حال مرگ است، هنوز حافظهببرد. اوما، که یک پیرزن سالخورده
های کند و حتی اگر چیزی برای گفتن ندارد داستانی خود روایت مینیمه هشیار نکته به نکته از گذشته

رسد این تنها راهی است تا حافظه خود را تقویت و هویت خود را حفظ کند. او کند. به نظر میتخیلی خلق می
رود. بنایراین تداعی ست بدهد، هویت او نیز خود به خود از بین میاش را از دداند اگر حافظهبه خوبی می

جوابی داشته « من کیستم»خاطرات اوما نوعی تمرین ذهنی برای عمل یادآوری است تا او برای پرسش 
ای دیگر اشاره ی درمانی، لورنس در رابطه با موضوع حافظه در این رمان به نکتهباشد. اما عالوه بر جنبه

استدالل او این است که کاربرد حافظه برای کریستین به عنوان شخص اول و راوی در شروع کند. می
کند روابط جدید را در زمان فعلی طبیعی جلوه دهد. داستان حالت انتقام جویانه دارد، هنگامی که او تالش می

ی حافظه به مثابه»آن  شود واو به دنبال رفع نیاز به حافظه است ولی با تعبیر دیگری از حافظه مواجه می
شود برای بازسازی و جبران و در نهایت، بخشش و گذشتی که با فراموش کردن وجدان  است که مبنایی می

 به نقل از میگهال(.  53« )شودحاصل می
 __________________________________________________________________________  

1. Transcendental “we” and “it” 
2. “I” and “you” of the personified person 
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وقت نخواسته ی کریستین در کشور برای او پر از درد و رنج روحی بوده است، او هیچکه گذشتهاز آنجایی
گوید اجازه ی خود را به یاد بیاورد و یا همیشه آن را به زمان دیگری موکول کرده است. او میاست گذشته

شود، این های اوما می(. زمانی که مخاطب خاطرات و داستان26« )تا حافظه راه خود را پیدا کند»داد می
کند و به این ترتیب او یی گذشته رجوع می خود به عنوان منبع ذخیرهکند و به حافظهآمادگی را پیدا می

در روایت درمانی وایت است  1«فردنتایج منحصربه»شود. این همان عالوه بر راوی حال، راوی گذشته نیز می
آید. میگوئل م. گونکالوس و همکارانش به پنج عنصری که زا  به دست میی افکار منفی و آسیبکه با تخلیه
عمل، تأمل، اعتراض، تصور مجدد و »کنند: شامل دارند اشاره مینقش موثری « نتایج منحصربفرد»در  ایجاد 

نتایج »ی وایت، (. طبق نظریه7دهند یک روایت زندگی جدید ایجاد شود )که اجازه می« 2تجربیات جدید
است، تکنیکی که در طی فرآیند درمان به « 4ساحت معنا»و « 3ساحت رویداد»حاصل فرآیند « فردمنحصربه
ی آموزش به بخشد. وایت این تکنیک را از عناصر داستانی یک روانشناس در حوزهنیز می ی ادبیآن جنبه

شوند فن بیان خود ریزی مشکل موفق میاقتباس کرده است. در این روش افراد طی برون 5نام جرومی برنر
د. برای بازنویسی های غالب آزار دهنده کننهای جدید زندگی خود را جایگزین داستانرا تقویت کنند و داستان

ها، زمان و طرح داستان است و معانی، دار عناصری مانند حوادث، توالیعهده« ساحت رویداد»داستان زندگی، 
شوند. هر دو ساحت، انگیزه، اهداف، قصد، امید، هدایت می«  ساحت معنا»تاثیرات، ارزیابی و توجیه توسط 

تواند (. ساحت رویداد همان تکنیک است و شخص می27)پاین دهند ها را در داستان ارتقاء میاعتقاد و ارزش
نویسی تمرین کند و از این طریق رویدادهای داستان زندگی خود را به اختیار جایگزین های داستانبا تکنیک

های داستان زندگی خود را تواند قهرمان و شخصیتجا کند. او همچنین از این طریق میکند و تعلیق را جابه
 هایش تغییر دهد تا فاعلیت و عاملیت را تغییر دهد. هد و جای فاعل و مفعول را در جملهتغییر د
 گیرینتیجه. 3

های برینک، هویت )چه فردی، قومی، ملی و ...( است. او برای حل های اصلی بیشتر رمانیکی از دغدغه
و یا در داستان زندگی  ها و تجربیات گذشتهکند و پاسخ آن را در خاطرهبحران هویت، طرح پرسش می

های به حاشیه رانده شده مانند آفریکانرها در آفریقای کند. گروههایش جستجو میها در رمانشخصیت
جنوبی پساآپارتاید به ویژه در آثارش نمود بیشتری دارند هر چند که نگاه فرا قومی و فراملی او را به شکلی 

 __________________________________________________________________________  
1. Unique outcomes  
2. Action, reflection, protest, reconceptualization and new experiences  
3. Landscape of action 
4. Landscape of consciousness  
5. Jerome Burner 
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ی آثار او اغلب حول محور خاطره و حافظه و درون مایه توان در آثارش دید. بعالوه، موضوعگسترده می
ی میان آنها و هویت افراد پرده بردارد و نقش آنها را در بازسازی هویت مخدوش چرخد تا از رابطهمی

ها در آفریقای جنوبی که به لحاظ تنوع قومی بسیار حائز اهمیت است، نشان دهد. هر چند که کار قومیت
نویس بیشتر معطوف به خلق آثار تخیلی و هنری است اما این جنبه را در آثار او مانبرینک به عنوان یک ر

 توان نادیده گرفت. نمی
گویی و بازخوانی حافظه شکل گویی، داستانکه به صورت کلی بر اساس خاطرهتصورات شن، در رمان 

نظام آپارتاید ر که در های متعدد دیگکوشد هویت زن آفریکانر که مانند هویتگرفته است، برینک می
ها به لحاظ سن، جنسیت، نژاد و طبقه در سرکوب شده است را بازسازی کند. در این رمان شخصیت

گیرند و هر کدام داستان زندگی را از زبان خود و یا از طریق های زمانی و مکانی مختلف قرار میموقیعیت
اند. آنها ت گذشته، تاریخ و زندگی روزمرههایی که برگرفته از تجربیاکنند، داستانراوی روایت می

اند، های روحی گذشته که توسط شخص یا نهاد آسیب دیدهسرایی را به عنوان مرهمی برای زخمداستان
کنند. در این میان بهترین نتایج به لحاظ تأثیر، از خاطرات اوما کریستینا، مادربزرگ سالخورده، انتخاب می
کشد بلکه به کریستین تنها هویت زن را در آفریقای جنوبی به چالش میشود. خاطرات او نه حاصل می

ی خود مراجعه کند و پس از تجزیه، از افکار منفی ی گذشتهدهد تا به خاطرات آزار دهندهقدرت و جرأت می
بین به آینده را جایگزین آنها کند. حتی کریستین معتقد است چون آنا های خوشغالب جدا شده و داستان

 گشته و در نهایت دست به قتل و خودکشی زد.اطرات مادربزرگش اوما را نشنیده بود در زندگی گمخ
سازی مشکل وایت و اپستون این حقیقت را نشان ی بیرونیبررسی رمان تصورات شن بر مبنای نظریه

حاظ هویتی هایی که به لدهد که یکی از راهکارهای مهم برای کمک به بازسازی هویت افراد و قومیتمی
های موجود است. های متفاوت از کلیشهگویی به شیوهاند، استفاده از داستانآسیب دیده و به حاشیه رانده شده

های غیر واقعی و جادویی هستند. انتخاب این های اوما به لحاظ فنی دارای ویژگی به عنوان نمونه داستان
گویی که شخص را تارهای مألوف و معمول داستانها از ساخروش با این هدف انجام شده است که شخصیت

های متفاوت و غیر معمول دهند فاصله گرفته و برای او جایگاهای هویتی قرار میهای کلیشهدر همان جایگاه
ی خود با مشکلش را بازبینی کند و سرانجام بتواند آن را در بیرون از خود و غیر از تعریف کنند تا بتواند رابطه

ی روانی سروکار دارد و اساس گونه که پیشتر بحث شد، این رویکرد با افراد آسیب دیدهکند. همآنخود تصور 
متمرکز  روایت درمانیکارش بهبود بخشیدن به سالمت ذهنی و روانی آنها است. عالوه بر این، 

انده شده نقش برای زیر سوال بردن عدالت اجتماعی و حمایت از افراد به حاشیه ر های قدرت مدرنبرگفتمان
دارند که درمانگران اجتماعی در اجتماعات اقلیتی ( اظهار می2012کند.کمبز و فریدمن )موثری ایفا می
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دهند و از های زندگی را که توسط نظام و یا فرهنگ غالب به افراد تحمیل شده را مورد بررسی قرار میگزینه
اند. در این رمان نیز به همین شیوه، مطلوب کنند که برای زندگی افرادها حمایت میآن دسته گزینه

های تحمیلی که به آنها ها و نگاهکنند از قالبهای فرا واقعی تالش میهای زن رمان با داستانشخصیت
         اند فاصله بگیرند و به لحاظ هویتی طرحی نو دراندازند. ای دادههای کلیشهنقش
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