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 چکیده

ــند ــر ةاملی نوتومب نویس ــ نگارش ابلژیکی همواره در حال  معاص ــتر س در قالب  و بیش

ــیون و  ژانرهایی همچون ــدمی تخیلیاتوبیوگرافیک، اتوفیکس ــ این جالب و نویس که  جاس

 تنها بحث هاآن ةهمدر تفاوت چندانی وجود ندارد و  ،شآثارژانر میان  کندمیخود اذعان 

ری خطیة حادثمعلول  قطعا  این نوع نگارش نزد نوتومب بشری . سر یک موضوع اس :  بر

. در وجود داردبرگزیدن این سبک  برای از نقطه نظر روان شـناسـی دلیخ خاصـی اسـ  و

 موضوعیو این همان  شودمیمشاهده و خود کودکی گذشته، به  پرداختنبسیاری از آثارش 

اس . چرایی این مسئله نزد نوتومب و  بسیاری از منتقدین قرار گرفته اسـ  که مورد توجه

آن خواهیم  اســـ  که در این مقاله به تأمخقابخ  یبســـیاری از نویســـندگان زن موضـــوع

ــی اینبه پژوهش در این  پرداخ . ــوع  بررس  آثار اتوبیوگرافیک تنهاکه نه پردازیممیموض

گزارشـــگر  «آوندها متافیزیک»و « نه آدم نه حوا» ،«خرابکاری عاشـــقانه»نوتومب همچون 

ـــنـدهو نوجوانی دوران کودکی  ـــتند بـا روایتی واقعی از حواد  زندگی وی نویس ، از هس

 «اســید ســولفوریک» و« ردای یونانی» ،«قاتخ گناهیبی» همچون او هایکتابمحتوای دیگر 

ــتنبا   این نیز آیندمینظر به تخیلی کامال رمانی که در ظاهر  ــودمیگونه اس دگی که به زن ش

 بر آن اس در این نوشتار سعی حقیق ،  در .اندشدهشخصی و واقعی نویسنده ارجاع داده 

 نزد این نویسنده تبیین گردد. گرافیک و اتوفیکسیوناتوبیو تا دلیخ انتخاب سبک

 .املی نوتومب، رمان اتوبیوگرافیک، اتوفیکسیون، لوژون، دوبروفسکی :هاکلیدواژه
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 مقدمه. ۱

  مردان بوده اس :ة سلطقدرت، از دیرباز تح   هایزمینهادبی همانند اکثر  هایحوزه

ـــده از آغـاز تمدن و پیدایش نگارش همه» ـــر مردان اجحاد ش جا در حق زنان توس

دنبال آن و آداب و رسوم را و به هاسن اسـ . در حقیق  این تنها مردان هسـتند که 

. این مردانند که متون نخستین همچون پدید آوردند قوانینی برای حکوم  به بشـری 

به  و همچنین این متون را تفسیر کرده ،بودا و تعالیم کنفوسـیو  را نگاشتندرای تسـو

عدم و معنوی و روحانی  هایقدرتآن اســـتناد ورزیدند و خواســـتار خرو  زنان از 

 5.«اندبودهسیاسی و اقتصادی   هایقدرتبه آنان دستیابی 

ماع در اجتناچیزی  و همواره حضور نسبیزنان  ،گرتبعیض ةوجود جامع دلیخبه یکل طوربه

ــو  ــته ادبیاتة عرص ــیاری از زنانی که به ، اندداش ــر نخبگان اجتماعی متعلق هرچند که بس قش

رافیک، اتوبیوگ به درون دنیای ادبیات رخنه کرده و با مترصــد شــدن به ژانر اندتوانســته اندهدبو

 شرح حال و مصائب و مسائخ خود را با دیگران در میان بگذارند.

در مورد زنان نوشــتار ة زمینای در نقش گســترده ادبیات معاصــر، زنان نویســندهة عرصــدر 

همچنان ا ام ،ایمبودهشاهد تحولی شگرد در این حوزه  ماز ابتدای قرن بیست کهبا این  ،اندداشته

 اتوبیوگرافی زنانه بسیار مهجور مانده اس .

 .یابیمرا درعل  نگارش به سبک خاص اتوبیوگرافیک نزد نوتومب تا آنیم  در این نوشتار بر

ــیا اهمچنین  ــکی و لوژونین رویکرد با آرای به توض ن و نیز به ای خواهیم پرداخ  دوبروفس

وحی در تسالی ترومای رشناسی نظر رواننقطهاز رمان اتوبیوگرافیک  که دهیمپاسخ می پرسش

   .خواهد داش  کارکردیچه 

 آن  هایزیرگروهاتوبیوگرافی و . ۲

ـــی آثــار اتوبیوگرافیــ فی و اتوبیوگرا ژانرنوتومــب، تعری   کپیش از پرداختن بــه بررس

 مروزه  از معنایگونه که  ا آن «اتوبیوگرافی» لغ   .رسدمینظر آن ضـروری به هایمجموعهزیر

متفاوت اس . در  ،شدمیچه که در عهد باسـتان از آن در   با آن کامال  ،شـودمیآن برداشـ  

                                                           
1. Huguette Junod: 

http://www.edu.ge.ch/po/resde/realisa/travaux/francais/sifemmes/guide.pdf. 
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ا ب پیش از این این ژانر هرچند که ،آیدمیحســاب به ژانری جدید ،این معنیة واســطبه ،حقیق 

ــتناد به ــویکارهای ژرژ گودورد،  اس ــنا  فرانس ــود و پدیدارش ــکال فیلس  یبا درجات و اش

رو  که دبو ایای نویسندهبر ادبی یانتخاب ،این نوع نگارش قدیم. در وجود داشـته اس  متفاوت

. در اریکزندگی شخصی و به  ،گذشـتهبه  بود هیو بیشـتر نگا اسـ خود ادبی  ةپایان حرفبه 

ـــتـه اینحقیقـ   ـــتـه هـانوش در حالی که امروزه  گرفتندمیبنـدی مرور خاطرات قرار در دس

 .گزینندمیبر نویسندگان در او  جوانی این نوع نگارش را 

سیار ب رویهمین  ازو  اس اتوبیوگرافی ژانری بسـیار گسترده اس  که دائم در حال جهش 

پرداز ریهظژون، منتقد و نفیلیپ لو عقیدةبه داد.ارائه ری  واحدی ن تعآسخ  اس  که بتوان از 

ن آ کخ خواهیممیتدا ب، در ایابیممیای کشــ  نشــده دســ  وقتی به جزیره» بزرگ این حوزه،

، 5)لژون «ای بکشیمبتوانیم بر اسا  آن نقشه تا در  کردهن را آحول و حوش  ،منطقه را ببینیم

ـــ  که ما نیز  (.9۶1، ص. 53۹1 دیدی کلی در این حوزه  درصـــدد یافتنبـه همین خـاطر اس

 محدود لوژون ةبه نظری صرفا  آنکه بخواهیم خود رابیکه  اسـ این ما  پژوهشهدد  .هسـتیم

امروزه  کبا آثار اتوبیوگرافی کامال شویم که میمتمرکز  ویکارهای قسـمتی از کنیم بیشـتر روی 

ا خلق ر «کسیوناتوفی» سـازگار اسـ . همچنین از مطالعات سرژ دوبروفسکی، شخصی که لغ 

 .جوئیممیبهره  ،اتریس دیدیه که به مطالعات شخصی زنان پرداخته اس ئنیز ب وکرد 

ــی  و دهیممیابتدا تعریفی جامع از اتوبیوگرافی ارائه  این بخش، در ــ س به بررس عری  تس

 یک و اتوفیکسیون خواهیم پرداخ . رمان اتوبیوگراف

 اتوبیوگرافی .۱. ۲ 

زیاد  شـــخصـــی یک فرد و امکان همزادپنداری با ویزندگی به  جمعیة عالقکه ییاز آنجا

یز با خود را ن هاآنگذاشته بلکه  تأثیر ژانرهاتنها از لحاظ کمی روی دیگر اسـ ، اتوبیوگرافی نه

 اس . کردهنوا هم

 ویژه دورانو به استان اثرشان حول زندگی شخصی خودتمایخ دارند دنویسـندگان امروزی 

 دوران کودکی شـناسان بزرگی همچون فروید و ککانروانة نظریبر طبق شـان بچرخد. کودکی

                                                           
1. Lejeune 
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در  شناسیروان بنابراین شـاهد هستیم که ؛گیری شـخصـی  آدمی داردیی در شـکخسـزانقش ب

 عمخ کرده اس .  مؤثرو انواع آن بسیار  کاتوبیوگرافی هایداستان ةتوسع

 رمان اتوبیوگرافیک و اتوفیکسیون .۲. ۲

. گیرندیمرمان اتوبیوگرافیک قرار ة زمراکثر آثار املی نوتومب در نظر بسیاری از منتقدان، به

 را تنها در زمانی کاحتمـال وجود رمان اتوبیوگرافی «اتوبیوگرافیـک قرارداد» کتـاب ون درژلو

. در حقیق  نامی خیالی ؛که قهرمان داسـتان نامی متفاوت از نویسنده داشته باشد داندمیممکن 

   :کندمیتر رمان اتوبیوگرافیک را چنین تعری  دقیق طوربهلوژون 

ه شباه  بسیاری بو آن شک کند محتوای به  تواندمیکه خواننده  مام متون خیالیت» 

ر قرا کاتوبیوگرافی ژانرة زمرد در نویسنده و شخصی  اصلی داستان دارهوی  ن

این هوی  را انکار کند و  تا کندمیکه نویسنده تمام تالش خود را در حالی .گیرندمی

 (11، ص. 53۹1)لژون،  «نکند تأییدیا حداقخ آن را 

ـــ ، این بـا وجود ر که بحث ب زمانیویژه به ؛مرز بین اتوبیوگرافی و رمان همچنان مبهم اس

ــ . ــر رمان اتوبیوگرافیک اس ــته س ــیون» معادل واژة ،امروزه منتقدان برجس خیخ را ت« اتوفیکس

 در آمیخته اس . «کرمان اتوبیوگرافی» کم با واژهشخصی دانسته که کم

 و نزد املی نوتومب اتوبیوگرافی در نوشتار زنان. ۳

 و هویت گارشن .۲. ۳

که  اشتندبردزمانی  را بیانی مستقخ از تفکرات فردی سـویبه هاگامنخسـتین زنان نویسـنده 

ا ر اییفرو رفتن در دنیای شـــخصـــ آن، تبعو به زاد شـــدن از قید و بندهای اجتماعیآ به نیاز

 ترفندی برای فرار از نگارش. در واقع، ه بودمدکه از این شرایر نامناسب پدید آ کردند احسا 

 .  اس گر یوغ ستم جامعه تبعیض

ـــبک نگـارش به  ـــان از زجرها و الزامات  کاتوبیوگرافیس نزد زنان در ابتدا برای رهانیدنش

هیچ نقشـی در فضای بیرونی خانه نداشته و  متوالیچرا که برای سـالیان  ؛اجتماعی بوده اسـ 

 .اندبودهارچوب خانه محبو  نوعی در چهبه
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حث بنقش پررنگی در کاوش هوی  زنانه ایفا نمود،  که در اوایخ قرن بیســتم 5کل  پس از

 .دزنانه، ارتبا  تنگاتنگی دارن کبا محتوای بیوگرافی نوتومب هـایکتـابنگـارش و هویـ  در 

 ارشنگ وی ةعقیدبه . گویی کاوش یک هوی  اس کهر اثر اتوبیوگرافی( 53۹5) 1دیدیه نظربه

واند خودش باشــد و دوم بتواند از اینکه بت : اول از همهکندمیعطا دو موهب  را به نویســنده ا

 خود لذت ببرد.

ـــ  که هـایویژگییکی از  ،هویـ  طرح موضـــوع مبین  عین حال در نگارش زنانه اس

در دوران کودکی شـــاهد  مبکه نوتواز آنجایی .هســـ  آنان نیز ة شـــیفتودشـــخصـــی  خ

 وی از اهمی  باکیی برخوردار اس . یبسیاری بوده کاوش هوی  برا هایدوشیبهخانه

 نگارش و کودکی .۲. ۳

 طورهبنظر فروید بهچرا که  ؛ بازگشـ  به دوران کودکی اسـ ،یافتن هوی  هایراهیکی از 

 وی در سیر تحول .اس دوران کلیدی رشد روانی و جسمانی  ،کلی برای زنان و مردان، کودکی

ــ  که  قائخ بودهدکی کوای برای دوران افراد اهمی  ویژهو تکامخ  ــانهو بر این باور اس  هاینش

کودکی حقیق   در .شــودمیکودکی ارجاع داده  9ةاولی هاینشــانههمیشــه به  تقریبا بزرگســالی 

روانکاوانه  گفتارهایثانویه در  هایآسیب منشأکه خود نیز  عصـبی اسـ  هایتیکزمان تثبی  

 اس .

این اس  که چرا زنان نویسنده همواره به  پرسدمیاز مسـائخ مهمی که دیدیه از خود  ییک 

 همچون ســاروت در کتاب نیز گونه که نزد نویســندگان دیگر. همانگردندمی دوران کودکی باز

ــیمون دوبووار در کتاب4کودکی ــیدو بیا کل  با کتا 1مطیعخاطرات یک دختر  ، س خانه  و ۶س

  .هستیمشاهد این مسئله  ۹دینوکل

                                                           
1. Colette 

2. Didier 

3. Prime 

4. Enfance 

5. Mémoires d'une jeune fille rangée 

6. Sido 

7. La maison de Claudine 
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ــیار مهمی  ــ ؛در آثار نوتومب، کودکی دوران بس ــنده از رمانی به رمان  اس دورانی که نویس

 تا بدان بازگردد. کندمیدیگر تمام سعی خود را 

ـــنده زنان کلی  طوربه ادین بنی هایعقدهبه تمایخ دارند برای یافتن هوی  واقعی خود نویس

 گزینند.می را بر ننوشتدوران کودکی رجوع کنند و برای رسیدن به این مهم راه 

نوشـتار اتوبیوگرافیک نوشـتاری اس  درونی: از درون جسم، درون خانه، نگارشی ارجاعی 

 .... هانوستالژیبه 

 نعنوابه اس . هبودهم  هویژه مادر نزد نویسندگان زن همواره همرابازگشـ  به کودکی و به

تحمیخ کرد رها  آثارم وجودش را به باقی کمکم که فردیمن » :گویدمیدر جایی مثـال کلـ  

چند که بازگشـــ  به کودکی هر( 33، ص. 533۹)لکارم،  5«کســـی نبود جز مادرم او و نکردم

یک از هیچدر  تقریبا مادر ة مقولولی بازگشـــ  به  ارددر تمامی آثار نوتومب حضـــور د تقریبا 

 آوندها متافیزیک مختصردر کتاب خیلی طوربهو تنها   مبهم اس کامال یا  شـودنمیآثارش دیده 

ــحب   ــمی رودمیتا بدان حد پیش عالقه وی به کودکی  .کندمیاز عالقه به مادرش ص م که تص

ـــتهایی بیجریـان زمان را متوق  کند و این مهم را با  ،برای مـانـدن در این دوران گیردمی اش

 .کندمیمحقق  1عصبی

ا در آنج نوتومبکودکی جایی که  باشــدشــاید این طرز فکر ناشــی از فضــای کشــور ژاپن 

محسوب دورانی بسـیار ارزشـمند  هاژاپنی. در حقیق  دوران کودکی برای سـ ری شـده اسـ 

 بهش  اس .در مقام و امنی  و او   امکانات و آسایش آرامش  شود و از لحاظمی

 نوسید: وی در مورد کودکی و نوشتن چنین می

هســـتم که این عمخ  باوربر این  ون را بازیابم آتا  نویســـممی امکودکیبله در مورد »

 (.۹9، ص. 1111، 9)آمانو «آوردمیشدن این دوران را فراهم موجبات طوکنی

ــأبرای یافتن  متافیزیک آوندها نوتومب در کتاب  هایتهیافات و اولین ادراک اشزندگی منش

شــماری را شــاهد لحظات بی ن منوال در آثار مختلفشو به همی آوردمی لم درقرا به  کودکی

رین اتفاقی بهت تواندمیسالگی وانگهی ده» :کندمیمثب  کودکی را تشـدید  هسـتیم که این جنبة

                                                           
1. Lecarme  

2. Anorexie 

3. Amanieux  



 511             …املی نوتومب با تکیه بر بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار            نهمسال چهخ و  

 

برهه کودکی. هنوز هیچ نشــانه نوجوانی در افق  تریندرخشــان. افتدمیباشــد که برای فردی 

روز تولد الخرین ســآســالگی همچون شــروع یک محدودی  اســ . دوازده پدیدار نگشــته.....

 (.۹۹، ص. 1111)نوتومب، « را در پی داردنوجوانی مصیب  گناهی که دوران بی

ت جوی هوی  اس . نگارش عین لذکه کودکی منبع اصلی برای جست یابیممیدر نوشتن با 

ایجاد شده تا باعث  من بر این باورم که زبان» گویدمی نوتومببه همین خاطر اس  که  ؛اسـ 

تا موجبات حظ روحی  نویســـدمیآری او از کودکی  (.3۹، ص. 1119، 5)زومکر «لذت شـــود

 خود را فراهم کند.

رت رهایی بخش ادبیات قد » :گویدمی9«مرکور» نمـادین کتاب هـایچهرهیکی از   1لزهـا

، 533۹)نوتومب، « بود که مرده بودم هامدتن آدارد. برایم نجـات بخش اســـ  چرا که بدون 

 (.513ص. 

ـــی به دنیای موازی دیگری را نیز  ،نگـارش ـــترس یا حتی در کنار  کندمیایجاد توانـایی دس

 عموک متصــویری که  ،ئه دهدابتواند از خود تصــویر دیگری ار را تا واقعی  خلق دنیایی دیگر

 نآچرا که از خالل  ؛دارمب نقش درمانی دودر واقع نگارش برای نوت اس . مطبوع و خوشایند

را بازیابد. شــاید به همین خاطر اســ  که ســاکنه بین ســه تا چهار کتاب  زندگی خود تواندمی

 4کند.بازار میة روانرا در ماه س تامبر  هاآنو تنها یکی از  نویسدمی

. کندیمای اس  که زن را در تصویری ظاهری محبو  نهییآ شکستن»نظر دیدیه نوشـتن به

، ص. 53۹5)دیدیه،  «شــاهد تصــویر واقعی خود باشــد دهدنمیاجازه به وی هرگز  ای کهآیینه

145.) 

 خودشیفتگی نوشتار زنانه. ۳. ۳

ــتری به ظ هازن» اتوبیوگرافیکتاب  در 1نظر لوکارمبه یزیکی اهر فنســب  به آقایان دق  بیش

 خود دارند 

                                                           
1. Zumkir 
2. Hazel 

3. Mercure 

  .111۹، پاریس، ژانویه کارگزاران (،59۹۹)دوم خرداد  .دهقان،  کمالی.  4
5. Lecarme 

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?11129
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. در حقیق  یکی از مختصــات اســاسی «نان نگاه کنندآخود را بیشـتر از  شـودمیکه باعث 

 .اس نوشتار زنانه تمایخ به اتوبیوگرافی و نوشتار نارسیسیک 

 ؛اس  «من» شک شامخه مورد توجه زنان نویسنده اس  بیکه بیش از هم ژانر ادبی خاصـی

 با هاییرمانشعر، نامه، خاطرات شخصی،  داسـتانی از دید یک اول شـخم مفرد:بیان ماجرا و 

 اتوبیوگرافیک و .... ةمایدرون

گیر شــماری گریبانبی هایســختیو مشــکالت امروزی از آن جا که در بســیاری از جوامع 

ـــ ،  افراد ـــ حواد  تیره و تار و انحرافات روانیبه  آکنده تردیدبی نیز آثار نوتومباس  . اس

ای جدای از جامعه محکوم به زندگی زشتی، واسطةبه 5سوء قصد مثال شخصی  کتاب عنوانبه

 خودکشـی شخصی  اصلی شـاهد 1دشـمن دةظاهر فریبن یا در کتاباسـ  و به دور از عشـق 

ظلم نویسنده،  9قاتخ گناهیبی کتابیا در اس   ناشی از خستگی مفر  روانیکه  هستیم داستان

طنزی در  نرا با چنا هاسیاهیبا این حال تمام این  .آوردمی هم و ابهام را گردرحمی ، بیو ستم

 .گذاردمی یجاکه اثری ناب و جذاب از خود به آمیزدمی

 اتوبیوگرافی رخنه در مقولةب و نوتوم. ۴. ۳

 بیوگرافی املی نوتومب .۱. ۴. ۳

که  زمانی یعنیسالگی 5۹شد که استعداد نوشتن وی تا سن شـاید این مسئله جالب توجه با

 ود.هویدا نشده ب کرد،میبه بلژیک بازگشتند و در ارتبا  با هم سن و ساکن خود احسا  انزوا 

و دور از چشـــم پـدر و مـادر بــه  کرد اتـاقی محبو در برای التیـام روح دردمنـدش خود را 

نویسـندگی روی آورد. در واقع پر واضا اس  که هدد بزرگ نویسندگی را در سر ن رورانیده 

در ه ک حقیقتا  و بخشیدان خود به این کار استمرار رو روح و بخشـیدن بهبرای آرامش صـرفا و 

 این عرصه بسیار خوش درخشید.

سالگی برای وی  51یکی از دکیخ نگارش به این سـبک اتفا  ناگواری اسـ  که در ســن  

برایش بسیار دردآور باشد. نوتومب خود در این آن پیش آمد. اتفاقی که شـاید واگویی شـفاهی 

 :نویسدمیباره چنین 

                                                           
1. Attentat 

2. Cosmétique de l’ennemi 

3. Hygiène de l’assassin 
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 و بود در آب، دور از سـاحخ، مشغول بازی بودم تعدادی دس  هاسـاع یک روز که »     

ده بودم . چنان ترسیبودمیپاهایم را گرفتند. اطرافم هیچ کس نبود. پس باید دسـتان دریا 

ــدایم در  ــتان آمدنمیکه ص از تنم در آورد. با  مد و مایو راآامتداد بدنم باک  در دریا. دس

ـــتان دریا قوی واما گو کردممیحاصـــخ از ناامیدی مقاوم   ةرفتانرژی تحلیـخ   یی دس

ــمار بود..بی ــیدممیدرد چنان زیاد بود که جیغم درآمد. فریاد . ش ، 1114)نوتومب،  «کش

ـــ از این لحظـه بـه بعد (. 535ص.  ـــد و تلخ زندگی بد» نوتومبکه به قول  اس  «ش

 (.539، ص. 1114)نوتومب، 

برای نویسنده تجاوز یک اختالل روانی و یک شو  عاطفی اس . شوکی که باعث نگارش 

گوناگون  قصــد دارد درد  هایدریچهمختل  و از  هایرماندر در واقع خاصــی نزد وی شــد. 

از معایب سبک نگارش وی  را وتومبآثار ن بودنخود را آرام نماید. بسیاری از منتقدان تکراری

با  .اس  قابخ التیامغیرناشی از وجود زخم روحی  صرفا در صـورتی که این موضـوع  ،دانندمی

 ناخودآگاهرا  تا این زخم دهدمیدر کنار هم قرار  زندگی و آثارش را تواما  ســـبک اتوبیوگرافی

رش به قول ماد .روشنی ببخشدنی از این موضوع روا ةش را با تخلیاکند و زندگی ایجاددوباره 

ـــازی اطالاملی از حافظه» دنیـخ نوتومب، ـــتثنایی در بازس ا به خاطر آوردنشـــان عات یای اس

 تعمدا  گاه از خاطرش که هیچ بعد از تعرض جنسیو به همین خاطر اس  که  «برخوردار اسـ 

 خودش تةدشــمن درونی ایجاد شــد که به گفدر وی نوعی  ،شــودنمیغیرارادی پا  طور یا به

متر قد کشید و عالیم در عرض یک سـال دوازده سانتی او گردید: درجسـمانی  اتباعث تغییر

شدن بیزار جسم خود و این دشمن درونی و بزرگجسـمانی بلوغ در وی پدیدار شـد. او که از 

 را در بیاشتهایی عصبیو تحوکت جسـمانی پایان بخشد. او  گیرد به این تغییرمی بود تصـمیم

دوباره  هایشسینه ،دنبال این ریاض  سخ تا این صـدای درونی کشـته شـود. به گیردمیپیش 

در حقیق  نگارش  .گرددمیبودن و شـع  بر وی مسـتولی و احسـا  کوچک شـودمی تخ 

زندگی در تک  هاینشانه شاهد همین خاطر اس  که به و برای املی نوعی شـفا و تعالی اسـ 

  .هستیمتک آثارش 
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   آثار نوتومب : مطالعةومبخش س. ۴

ـــیونا هایرماناین بخش، به  در ه در ک پردازیممیهای او توبیوگرافیک نوتومب و اتوفیکس

  نوتومب دســـ هایرمانی نظری با رویکردی انتقادی نســـب  به اپایهحقیق  با این عمخ به 

 .یابیممی

 انواع اتوبیوگرافی نوتومبی .۱. ۴

در مورد سبک نگارشش  اوکه  شودمیدیده نوتومب  و مقاکت هامصـاحبهدر تمامی  تقریبا 

 5«اندکی از من وجود دارد. هایمرماندر هر یک از » :گویدمی

ـــنده و انواع اتوبیوگرافی  هاکتـاباز خالل این   ـــتیم که بدانیم نقش نویس به دنبال این هس

ــ د در ابتدا با  ــوجه  کامال که  هاییکتابانتخابی چیس ــخص ــبکة مش  را دارند همچون این س

ـــقانه خرابکاری ـــ س آثاری که  خواهیم پرداخ  نه آدم نه حوا و متافیزیک آوندها ،عاش و س

ه این خصیصه را داشت کامال آنکه بی اس  داده قرار هاآنای از اتوبیوگرافی را در نویسـنده شمه

 بیوگرافیاتو ،خود نیز وجه تمایز خاصی بین رمان نوتومبالبته باید به خاطر داش  که . ندشـبا

 .یکی اس : انسان و بشری  سهنظر وی موضوع هربه و شودنمیقائخ  و اتوفیکسیون

 عاشقانه خرابکاری

 سالگیدر آن خاطرات پنج تا هش که اس  نوتومب  شـدةدوازدهمین کتاب چاپ این اثر، 

. پر واضـا اس  که نویسنده و گرددمیبیان  در کشـور چین نام املی از زبان خودشکودکی به

 کودکی هایاصــال و  هاتصــویرســازیقهرمان یک نفر هســتند. این رمان آغشــته به تفکرات، 

فکر  ای بدتر از اتوبیوگرافی نیس .هیچ سبک پوشاننده» :گویدمینوتومب  نگاشـته شـده اس .

ام توبیوگرافیا هایرمانحقایق بیشتری را نسب  به  ،که اتوبیوگرافی نیستند هاییرماندر  کنممی

 (1119، 1)باین برگی و دن توندر« امکردهبرمال 

وفیر که ت شودمیاین گونه برداشـ   ،هامصـاحبهنوتومب در مقاکت و  هایگفتهبا توجه به 

ـــا  منظر بیان حقیق  وجود ندارد. بر از هایشکتابچنـدانی میـان   در 9تعریفی که لوژوناس

                                                           
1. Godineau, « Amélie Nothomb : j'écris plus de trois livres par an ». 

2. Susan Bainbrigge et Jeanette den Toonder 
3. Philippe Lejeune 
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چرا که  ؛یک اتوبیوگرافی باشد تواندمیاین کتاب  ،دهدمیدسـ  به کقرارداد اتوبیوگرافی کتاب

سمتی موضوع آن قو نگر که به نثر نگاشته شده داستانی گذشته :دهدمیبه الزامات زمانی پاسـخ 

و شــخصــی  اصــلی در  ، راویگاه نام نویســندهبا اینکه هیچ .از زندگی فردی نویســنده اســ 

 با این حال گویی نویســندة نســب  به هویتشــان مطلع هســتیم. کامال اما  شــودنمین ذکر داســتا

مایان در این اثر ن قراردادو این  بیندنمیحقیق   بابش در اتعهدی برای بیان مســـتقیم زندگی

یالت ساله به تخجه  بیان تحول و رشد کود  هف به  باید اذعان داش  که نویسنده  نیسـ .

نها ت. حال معلوم نیس  که قصد نویسنده بیان دنیای خیالی دختر  بوده یا شـودمینیز متوسـخ 

ـــتـه کمی تخیـخ در کتـابش بگنجـانـد و برای دگربـار  ة تگفرا گیج کند. به اشخواننـدهخواس

میان اســ   تعاملیباشــد؛ زیرا  1خود تخیخ پندارانه تواندمی رابکاری عاشــقانهخ 5دوبروفســکی

 نویسی.افیاتوبیوگرنویسی و رمان

ــقانهخرابکاری نوتومب در پاســخ به این پرســش که آیا   ســ  ا کاثری اتوبیوگرافی عاش

   :گویدمی

حتی  ،م را به خاطر دارماخوبی کودکیرا نیز تغییر ندادم. به هاشخصی . حتی نام کامال »

ود. ب نماو این اولین بازی جنگیدندمیزمانی که بسیار کوچک بودم. کودکان دنیا با هم 

یر که در پکن گ بوددلیخ این اینکه جنگمان چنان ابعاد بزرگی را به خود دیده بود به 

دی لمات بودند و مثخ ما زندگی  ترهایمانبزرگافتاده بودیم و شاید به این خاطر که 

  9«.کردندنمی

 ســر با نوعی .شــودمیاملی کوچک در این کتاب برای خود اهمی  اغرا  شــده ای قائخ 

چرا که من وجود  دارددنیا وجود » :گویدمیدر مورد خود سخن  مسـتی همراه با خودشـیفتگی

ــودمیتمام دنیا به من ختم » ،«دارم ر د «.کردمیمرکز نیروی جاذبه جهان ردپایم را دنبال » یا «ش

 هایکتابمحوری در اس . این خودمحوری کود  نویسـنده از خود هایینمونه هااینحقیق  

 .بیندمی که خود را خدا رودمیتا حدی پیش متافیزیک آوندها  و ری عاشقانهخرابکا

                                                           
1. Doubrovsky 

2. Autofictionnel 

3. Madeleine Tombeur 
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 آوندها متافیزیک

زی از چی عموما سنی که  ؛کندمیسالگی بیان کتاب نوتومب خاطراتش را تا سـن سـه در این

 ةدر دســت خوردمیبه چشــم رمان عنوان . هرچند که روی جلد این کتاب آوریمنمیآن به یاد 

 راوی و شخصی  اصلی این کتاب از روز اول خلق نویسـنده، .شـودمیها گنجانده اتوبیوگرافی

ــخن آن  ــیار تعری  مادرش از حافظةکه با این. گویدمیس ــیار » کندمی وی بس او حافظه ای بس

، ژانر اتوبیوگرافی برای سن (555، ص. 1119)زومکر،  «سن و ساکنش داردتر از دیگر همقوی

آدم  باور این مسئله بسیار سخ  اس  که روس  وهسه سالگی با مشکالت بسیاری روبصفر تا 

ــیا ــالی بتواند خاطرات کودکی بس ــر دور خود را با چنین جزئیاتی بهبزرگس  ةلخاطر آورد. فاص

 د.داره که چنین سبکی به همرا گذشته از دیگر مشکالتی اس  «من» حال و «من» زمانی بین

کالت این ش» :گویدمیالخصوص آنجا که علی کندمیگویی تناقض ئما دانوتومب در این اثر 

ـــفیـد بود که  ارمغان آورد. از فوریه  گونه که برایم هوی  بههمان ،وجود آوردرا به امحافظهس

ــ  که وی در ماه اوت ا این درحالی «.آورممیچیز را به خاطر همه 53۹1 ــده  53۶۹س متولد ش

قر و ف .آورمنمیقبخ از شکالت سفید هیچ چیز را به خاطر  » :کندمیاس . او خود نیز اعتراد 

)زومکر،  «آن هم به نفع من تفسـیر شده اس نزدیکانم باید اطمینان و اکتفا کنم که  هایگفتهبه 

 (.91، ص. 1119

ر د یا به عبارتی دیگر ؛کندمیدر حقیق  او ما را در بازسـازی دو سـال اول زندگیش سهیم 

ـــال اول زندگی خود را با دکوری از حواد  غیر کـارگیریبـه واقعی و خیـالی. همچنین دو س

ســنده والی بین زندگی واقعی نوینوعی تکه  یابیممی این اثر در ة مطالعبا  .کندمیخیالی ترسـیم 

 وفسکی اس .راین درس  تعری  اتوفیکسیون از دیدگاه دوب و تخیالتش وجود دارد و

 نه آدم نه حوا

ـــته ،کندمی حمخکه این کتاب نام رمان را با این ندی بدر حقیق  به عناصـــر هر چهار دس

ی از قسمتی از زندگ نگرکه یک داسـتان منثور گذشته یابدمی. خواننده در دهدمیلوژون پاسـخ 

یدان به م «من»نویسـنده با ضــمیر شخصیویژه زندگی عاطفی نویسـنده اسـ . باز هم فردی به

نامش که این مثال  دهدمیاطب را در جریان زندگی شـخصی خود قرار مخ سـرع و به  آیدمی
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راوی و  ،هوی  بین نویســندهیکســانی  ةهرچند که خوانند .خواندمیاملی اســ  و زبان ژاپنی 

و   در این داستان غایب اس کامال  کوگرافیاتوبی قرارداد، یابدمیان را در شـخصی  اصلی داست

ـــتة بنابراین  از آنجایی که تیتر این کتاب رمان  .دهیممیاتوفیکســـون قرار  این کتاب را در دس

 ومبین عنصــر ســاختگی  تواندمیخود این مســئله نظر لوژون به کهذهن داشــ  در باید اســ  

 این کتاب باشد.خیالی 

 نوتومب با اشارات اتوبیوگرافیکی هایرمانبررسی . ۲. ۴

 قاتل گناهیبی

چند نام نویسنده با شخصی  اصلی داستان هر ؛اس  نوتومبشـده چاپ اثراولین این کتاب 

کی بودن یبر وی برای اینکه  .با املی نوتومب در دنیای واقع تطابق دارد کامال یکی نیســ  ولی 

جهان ة رفحترین شرمانهنویسندگی بی» :گویدمیبا دنیای واقعیش صـحه بگذارد چنین  هاکتاب

 5پرتکســتا تا  (.59۶، ص. 5331)نوتومب، « گوینداز خود ســخن می نهااســ . نویســندگان ت

 نکات مشتر  بین این دو به قرار زیر اس : و نویسنده اس همزاد  ،نشخصی  اصلی داستا

  نوشته شده دارد که به چاپ  هایکتابهمچون نوتومب، در سـن کم کشـوهایی پر از

 اس ؛ 1ای بیش از حد پر کارمثخ او نویسنده و نرسانده

 و  ورزیدهمیامســـا  از خوردن  ،ماندن در کودکی جاودانه نوتومب در آرزوی مـانند

 د؛موجبات بقایش را فراهم آورکه  اس  کردهمیتنها به حدی از غذا کفای  

  ــیار واکیی ــتند هر دو برای کودکی ارزش بس ــ قائخ هس ، پاکی، و آن را دوران قداس

 (.59۶، ص. 5331)نوتومب، « کودکیپاکی جاودانگی »، دانندمی گناهی و زیباییبی

ــادة همبا  ــ   این اوص ــکخ اس ــان بودن کمی مش  چند کههربرای خواننده در  این یکس

ای پرتکسـتا خود من اس . هر جمله»: بردمینوتومب تمام شـبهات را با بیان این جمله از بین 

 9«واقعی خودم بود. هایجملهرا که در دهان او گذاشتم، 

 

                                                           
1. Prétextat Tach 

2. Graphomane 

3. Gannac, « J'ai un ennemi en moi» Psychologies.com 2000 
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 ردای یونانی

ـــ  5یونـانی ردای ـــام کتـابی اس ن کالمی بی دیالوگی طویخ یا بهتر بگوییم رویارویی خش

پس از ریکاوری عمخ در بیمارستان و دانشمندی از قرن بیس  و ششم.  A.Nای با نام نویسنده

ــاختار اثرکندمیاز یک فرم و محتوا تبعی   قاتخ گناهیبی همچون  امال کخواننده  ،. در مورد س

ر گخواننده نظاره .بردمیداســتان پی ة نویســندبودن شــخصــی  همزاد از خالل این دیالوگ به 

ــ  بین دو ــد و نقیض هم را می «moi» جدالی اس گویند. این کتاب نیز بیانگر افکار که دائم ض

در  اس تخیلی  ،در حقیق  محتوای کتاباس .  ی نویسـنده در مورد موضـوعات کنونیاصـل

به رافیک اتوبیوگ قراردادکه در هیچ کجا حرفی از  با این اتوفیکسیون. عبارتیمورد خودش یا به

ـــ » :گویدمیدر انتهای کتاب  آمیزیمیان نیامده اما با لحن کنایه م به نویس کتابهنگامی که دس

ل کس حرفم را قبوتم که داسـتانی اس  واقعی اما هیچن را نزد ناشـرم بردم و گفآپایان رسـید 

 خیالی، خود کـامال ای نوتومـب در حقیقـ  در صـــحنـه (.514، ص. 533۶مـب، )نوتو «نکرد

 .آوردمیرا به روی صحنه  اشواقعی

 اسید سولفوریک

ــک بیاین کتاب  ــتانی تخیلیش ــ  اما خواننده داس ــانهن آدر  تواندمیای زیر  اس  هاینش

ــاین اثر به وجه ة مطالعیابد. با  در اتوبیوگرافیک را قرارداد ــخص ــ  بنوتومة مش : یابیممیی دس

، درد، انحرافــات روانی و اختالکت فیزیولوژیکی ،افرا طرح موضـــوعــاتی همچون تجــاوز، 

 .و... در بزرگسالی نطرد شد و اعتماد به نفس شخصی  اصلی نداشتن

: پانونیک، شخصی  شودمیبی شـماری یاف   هایشـباه بین شـخصـی  اصـلی و املی 

همچنین نوتومب کار خدا را با کار  ،داندمیمب خود را خدا اصلی داستان همچون کودکی نوتو

 .کندمینویسنده قیا  

 گیرینتیجه. ۵

ة جامعموفقی  او در ه یکی از عناصـــر رنگارش نوتومب هموا هایمـایهدرونمـدرن بودن 

   :اس  زبانفرانسه

                                                           
1. Péplum 
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اشــتهایی عصــبی، خودکشــی، تنهایی و تی همچون عشــق، رابطه، بدن زن، بیموضــوعا

 افسردگی.

البن میشخ، موفقی  وی را ناشی از شخصی ، ة چاپخاند، رئیس ارهمچنین فرانسـیس اسـمن

و تحصــیالت خوبش صــداق  در کالم  ،زبان، وفاداریســالســ   طبعی، خودجوشــی،شــو 

 .داندمی

و شـفافی  ظاهری، از سطوح مختل  پیچیدگی برخوردار  سـالسـ رغم آثار نوتومب علی

خود از  آمیزفرا ا تصویریة ارائ شودمیبه آثار نوتومب وارد  یکی از نقدهایی که بسیار اسـ .

شاید به  (.139، ص. 1111)آمانو،  «پرداخته اس نوتومب بیش از حد به املی » نویسـنده اس :

ــقول از خود املی نوتومب به اولین لط  این نقخ ــازندة اندیش  د وی و نز کاتوبیوگرافی ژانرة س

 :گیردیمروای  نویسنده را در بر انتزاعیاتی که گفتمان دس  یابیم؛ انتزاعیات ذهن نویسنده 

از خود  ،گهگاهی این حس را دارم که فقر تمایالت درونی خود را بررسی کنم و بعد»

 نمکمیگاهی فکر کسی جز خودت جالب اس د اما هر از این مسائخ برای چه  پرسممی

باید با دیگران تقسیم کنم و درس  در همین مواقع اس  که که احساساتی دارم که 

  5«.کنممیرا چاپ  هایمکتاب

ـــ  یـا بـه جســـم اونگـارش برای وی همچون قســـمتی از   هایبچـه» خودشة گفتـس

 .(1۶4، ص. 1111)آمانو، «اشکاغذی

وی ة القعکه  یابیممیدر آثار نوتومب در  کگرفته روی انواع اتوبیوگرافیصـــورتة مطالعبا 

فرانسوی همچون مارگاری  دورا ، آنی ارنو،  ة، همانند بسـیاری از زنان نویسنداز همه تربیشـ

ــیون  ،کاترین میله ــکی از این نوع ادبی معطود به اتوفیکس ــ  با همان تعریفی که دوبروفس اس

ـــ  که  توانمی. همچنین دهـدمی ـــارتی به این نکته از هوبیر داش رمان »: گویدمیدر اینجا اش

. کندیمرا بیان  داستان زندگی یا بحران زندگی وی ،نویسنده تح  پوشش تخیالت ،شـخصـی

عنصر تخیخ عنوان ة واسـطبه ،های روحیدبرخی دربرای رهاشـدن از مسـتقیمش اعترافات غیر

 1.«کنندمیایفا  روح و روان نویسنده راة کنندنقش تصفیه هااینکه همگی  شودمی

                                                           
1. http://www.amelienothomb.fr/journaux/DirectSoir.pdf> 6. 

2. Hubier 
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 آوردمیبه ارمغان رضـای  شخصی و حظ روحی وعی برای نوتومب ن نگارش ،در حقیق 

ان وفادارش که با خوانندگة عالقبرای تشویق به همدردی و عنصـری  عنوانبه آن ازاو  که خود

ــ  که کندمی یاد ،کنندمیاد پنداری همزوی  ــین . باید اذعان داش او را از یک  ،خوانندگانتحس

 و جوانی دســتخوش نامالیمات بســیاری بوده تانوتومب که از کودکی  .کندمینیاز عاطفی اغنا 

به سـبکی روی آورده تا از یک سو بتواند در کانون جمعی  ،دارد روحی و روانی ة تخلینیاز به 

ـــهیم کند  هاآننفوذ کرده و  ـــدنباری از  تارا در مصـــائب و خاطرات خود س  هایگره باز ش

حریم خصوصی و تنهایی خود را نیز  حفظ  بتواند کاسـته شود و از سوی دیگر اششـخصـیتی

 کند.

ه که چ او به دنبال این اس  تا با کاوش در گذشته و به مدد چنین سبکی در نگارش، هر آن

 به نوعی هاآنة باردوباره فراخواند و از خالل بیان چندشـده اس  را  تحمیخدر کودکی بر وی 

د و بتواند به ذهنش آرامش بخش مسائخ گونهاین  با صحب  در مورد تادرمانی دس  یابد گفتار

 از انزجار گذشته بکاهد.
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