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  چکیده 
اي از قلمروي سنت فاصله رویکرد دلوزي از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونه

 جزئی از اقلیت شدن که دربارة زن شدندلوز . ند کاي را پیشنهاد میو روش تازهگیرد می
معموالً . اصله گرفتن از نظرگاه اکثریت استاقلیت شدن به معنی ف. اي دارداوست دیدگاه تازه

شود و اقلیت شدن دوري جستن از این قلمروي سنت می قلمروگذاري هدیدگاه سنتی در جامع
ا مساوي با مرد ببیند و با میل خود مرد است؛ و زن شدن بدین معنی است که زن بتواند خود ر

» کنیزو«آثار خود از جمله  روانی پور داستان نویسی است که در. ساالري را قلمرو زدایی کند
از نتایجی که در این مقاله . در پی نشان دادن جهان زنانه است و بدین نوع اقلیت توجه دارد 

زنان با . م از رفتار اجتماعی زنان استها دربارة تعاریف مرسوآید دغدغه شخصیتبه دست می
تفاوتی زیست  کنند واین دغدغه از این تعاریف که در قلمرو مردانه قرار دارد پیروي نمی

  .تی میان خود و مردان قائل نیستندشناخ

پردازد دو هدف آن معرفی از دیدگاه دلوزو گتاري می» کنیزو« این مقاله به تحلیل داستان 
  . انگارد  مرد ساالرانه را نادیده میکه قلمرو متنی است
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  معرفی اجمالی منیرو روانی پور 
 در دانشگاه شیراز روان شناسی خواند اما نوشتن ، در جفره بوشهر1333منیرو روانی پور متولد 

اي شهرت یافت که ، به عنوان نویسنده) 1367(اش به نام کنیزو با اولین مجموعهرا برگزید و 
تاریخ معاصر ) 1368(در رمان اهل غرق . پردازد به مسائل زنان در فضاي وهمناك جنوب می

ترین نقاط جنوب ، به شیوه رئالیسم را از وراي غرابت زندگی و باورهاي مردم دور افتاده
هاي هاي مجموعه سنگپور در داستانترین مشغله روانیعمده. کندمیجادویی مارکز تصویر 

مشکالت عاطفی و معیشتی زنان در جامعه امروز ) 1369(و رمان دل فوالد ) 1369(شیطان 
   ).108: 1374میر عابدینی، ( ایران است 

  معرفی اجمالی ژیل دلوز 
 2 و ژرژکنگهایم1 چون ژان هیپولیتآمد، او فلسفه را نزد اساتیدي ایژیل دلوز در پاریس به دن

نیچه و « ، ) 1953(» تجربه گرایی و ذهنیت « برخی از آثار او عبارتند از . در سورین آموخت 
تفاوت و « رساله دکتري دلوز شامل دو بخش )1986(» به نام فوکو « ، ) 1962(» فلسفه 
دلوز پس از این . منتشر شد)  1986(در سال » اسپینوزا : بیان گرایی در فلسفه « و » تکرار 
 روانکاو رادیکال فرانسه ، کتاب مهمی به نگارش 3هاي تاریخی با همکاري فلیکس گتاريبررسی

« و )1972(» آنتی ادیپ « که شامل دو جلد » سرمایه داري و شیزوفرنی« درآورد با عنوان 
  .باشد می) 1980(» هزار فالت 

از دیگر آثار مشترك این ) 1991(»فلسفه چیست« و ) 1975(» کافکا به سوي ادبیات خرد«
  و » ها مارسل پروست و نشانه« جمله تألیفات دیگر دلوز درباره ادبیات  از. دو اندیشمند است

پس از سالها ) 1995(ژیل دلوز در چهارم نوامبر . است)1993(»جستارهاي انتقادي و بالینی« 
  ).4 :1388راف ،( خودکشی کرد از بیماري ریوي، 

  

 

                                                             
1Jean Hippolyt 
2GeorgesCanguihein 
3Flex Guattari 
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  مقدمه
کافکا به سوي ادبیات " زن شدن از مفاهیم برجسته اندیشه دلوز و گتاري است که در کتاب 

فراتر رفتن از سنت  اقلیت شدن از نظر این دو متفکر  زیر عنوان اقلیت شدن آمده است،"اقلیت
 ومعمول  آنچه که از دید همگان و اکثریت افراد، هاي رایج اجتماعی است و دوري کردن از هر

  .این دورشدن و پا را فراتر گذاشتن از سنت قلمروزدایی نامیده می شود متداول است؛

در زن شدن مفهومی به نام برتري مرد بر زن   است،"زن شدن"زدایی  یکی از موارد قلمرو
نگاه  جدا و متمایز از  کامالًوجود ندارد و در واقع هرآنچه که از این دیدگاه بررسی می شود

زن می خواهد . گونه حصاري میان خود و مرد نمی بیند زن هیچ  است،جنسیتی به زن
بین ببرد و با او به عنوان انسانی  ي ساختگیِ ذهنِ اکثریت اجتماعی را از"بایدها و نبایدها"

.  باز می گردد"میل" شدن به  زنها و اساساًآزاد رفتار شود و حال آنکه ریشه این خواستن 
ار مارکس وفروید هستند اما تالش می کنند که با ترکیب نظریات آنان دلوز و گتاري متأثر از آث

و ضد کتاب یادشده مفاهیم ادیپی  در. آوردند نظریه تازه اي را پدید با اندیشه هاي پیشتاز خود
آن، بلوك هاي کودکی قانون، میل و تکثیر و اتصاالت  ضد و) پدربه نام (، قانون)شیزویی(ادیپی

  .محتوا، قلمروگذاري و قلمروزدایی مورد بررسی قرار گرفته است و، بیان و گریز از آن

به نظرمی رسدکه اندیشه زن شدن پاسخی تاریخی و اجتماعی به اندیشه درزمانی عقب نگه 
داشتن زن در میانِ فرهنگ هاي مختلف باشد، درحالی که دلوز و گتاري چنین نظري ندارند، 

است به گونه اي که زن در شرایط اجتماعی و فرهنگی بلکه توجه آنان به زن در اکنونِ تاریخ 
  .هویت تازه اي یافته است که جامعه متکثر در اندیشه تقلیل ِجایگاه زن باید به آن روي آورند

در این پژوهش به روش تحلیلی دیدگاه زن شدن در یکی از آثار برجسته مدرن ایران واکاوي 
ي منیرو روانی پور "کنیزو" در داستان "لمی"به نظر می رسد زن شدن براساسِ . شده است

ازآنجا که اندیشه اقلیت شدن .درصدد حذف بایدها و نبایدهاي سنت اجتماعی و فرهنگی است
یکی از فرایندهاي مفهومی دنیاي پست مدرن به شمار می رود، برحسب جستجوهاي صورت 

 پژوهش تحلیلی گرفته اثري پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و این اثر نخستین
  . به شمار می رود"زن شدن"درباره 
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  بحث نظري 
کافکا به سوي ادبیات «مبانی نظري مقاله حاضر مبتنی بر نظریات دلوز و گتاري، بویژه کتاب 

  .شویمهاي دیگر نیز گاه با برخی از مفاهیم آن روبرو میکه در کتاب. باشدمی» اقلیت 

کنند که با ترکیب س و فروید هستند، اما تالش میاین دو صاحب نظر متأثر از آثار مارک
در کتاب یاد شده مفاهیم . اي را پدید آورند خود نظریۀ تازهپیشتاز هاي نظریات آنان با اندیشه

و ضد قانون، میل و تکثیر و اتصاالت آن، ) به نام پدر(، قانون )شیزویی( ادیپی و ضد ادیپی 
محتوا و قلمروگذاري و قلمروزدایی مورد بررسی قرار ، بیان و بلوکهاي کودکی و گریز از آن

  . گرفته است

مادر دارد،  گردد که تصویر مثلث واري از کودك و پدر ومفاهیم ادیپی به نظریات فروید باز می
تواند از آن بیرون آید ، این شود که نمیکودك در این مثلث دچار نظم و قانون سرسختی می

  . کندآورد، او را در همان مثلث محدود میون میبودن بیر نظم او را از شیزو

آورد اما درباره ادبیات و میل مربوط به  روانی را به یاد میاست که شیزو گسیختگیدرست 
 باید گفت که اگر  میلدرباره. شودها میادبیات این گسیختگی مایه نجات او از آن محدودیت

اما آنچه در  و. تر سازد، رهایی خواهد یافت تردههاي میل و عالیق خود را گسانسانی بتواند ابژه
این میان حائز اهمیت است گسترده تر کردن کلمات خواهد بود و دیگر نه انسانی در کار است 

اند و این کار از طریق یک و نه هرگز زنی، زیرا هر کدام دیگري را به نوعی قلمرو زدائی کرده
 مثلث ادیپی پدر به عنوان قدرت اصلی و قانون رابطه رفت و برگشتی انجام پذیرفته است در

  . گردد و براي رهایی از آن باید به شیزو پناه بردمطرح می

مثالً مرد به خواهر و . زندهاي دیگر گریز میشیزوفرنی به جاي تمرکز دراین حیطه به حیطه
.  آورد رو مییابد و زن به مردان گوناگون از خانواده، جامعه و همکارانزنان دیگر گرایش می

 ,Deleuz(کنندوسیله بی فایده محسوب می گتاري مثلث ادیپی را بدین ودلوز 

Guattari,2000: 211(  

اقلیت شدن پیش از هرچیز به میل شیزویی در برابر میل ادیپی اشاره دارد، چون مثلث ادیپی 
بدون هاي بخشد و اساس کار شیزو بیرون آمدن از این هویتهویت خاصی به شخصیت می

  :و تغییرات است در این دیدگاهاتصاالت 
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یکی از اضالع مثلث خانواده، ناگهان در یک وضعیت خاص، جاي «
دهد و همین تغییر جزئی کافی است تا خود را به یک ضلع دیگر می

به همین دلیل است که مغازة . ( کل گروه هویتی تازه پیدا کند
 - کارمندان پدر -ر پد: خانوادگی کافکا میزبان صحنۀ متفاوتی است

پسر و در این صحنه پسر کجا ایستاده است ؟ جایی نزدیک به نفر 
هایش را لیس ردیف کارمندان، آنهم طوري که انگار کفش آخر در

بزند یا در حکم ، آنجا که دوست روسی جاي یکی از شرطهاي مثلث 
        گیرد و آن را به یک ماشین قضاوت و سرزنش تبدیل را می

هایش ها هم کل مثلث است که شکل و شخصیتبعضی وقت.)دکنمی
، بوروکراتیک یا سیاسی دهد و به مثلث قضایی، اقتصاديرا تغییر می

 متهم را در -  وکیل -، وضعیت قاضی براي مثال. شودبدل می
محاکمه در نظر بگیرید در این وضع پدر دیگر به آن شکل وجود 

   ) .34: 1392الف،   گتاري،دلوز( »ندارد 

، از نظر آنها نظام سرمایه داري میل و گیرنددلوز و گتاري از این مقدمات نتایج سیاسی نیز می
 اجتماعی خاصی که قابل نظارت و کنترل - کند و به فضاهاي روانی تمناي افراد را کانالیزه می

داري را مصداق قلمروزدایی سرمایه آنان معتقدند بهترین و مهمترین . گرداندباشد رهسپار می
البته در نظر آنان شخصیت . ظه کردهاي شیزوفرنیک مالحایجاد شخصیت توان درمی
اي از بلکه شیوه. نیست) نظیر فرد شیزوفرنیک(یک گونه روان شناختی «زوفرنیک شی

، یک  هنجار یا تصویر ثابتی از خویشتناندیشیدن به حیات است که به جاي تبعیت از
  ).18: 1387کولبروك ، ( »کند را مطرح می)خویشتن در سیالن و صیرورت 

هاي اند میل انسان را در چارچوباز دیدگاه این دو نظریه پرداز جوامع انسانی همواره کوشیده
هاي آنان سرکوب میل آدمی را با قدرت. خاص حقوقی، اجتماعی و روانی محدود کنند

هاي  و آزادي از میل در چارچوبو شیوه متضاد آن که رهایی. اند نامیده1اجتماعی قلمروگذاري

                                                             
1Territorialization  
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، تسلیمی( اند  نهاده نام1آنان را قلمروزداییخاص یعنی همان موانع موجود بر سر راه میل 
1394 :66.(  

هاي قلمروگذاري شده را پشت شود و سنتدر این قلمرو زدایی سوژه وارد دنیاهاي جدیدي می
واژه  آید ، دلوز و گتاري براي این نمونه ازبرد و به سطح میها میسوژه از ریشه. گذاردسر می

کند و کنند؛ ریزوم گیاهی است بدون ریشه که بر سطح زمین حرکت می استفاده می»ریزومه«
  )489: 1391احمدي ، . نک(پایبند به هیچ چارچوبی نیست 

عمل .  مدام در حال حرکت، اتصاالت و صیرورت است و ماشیناي صداي مانندسوژه ریزومه
شود با انسانی که سوار دوچرخه می. ت است ماشینی است و ماشین مجموعه اتصاال،میل

این ماشین و میل . کنندگردند که با اتصال به هم حرکت میاش به دو ماشین بدل میدوچرخه
  ،شود چون خود انسان ماشین متحرك می).Eaglton,2000: 369(اند مجازي نیست بلکه واقعی

 .دهندشود اما مجموعاً یک ماشین بزرگتري را تشکیل می دوچرخه میاگرچه سوار ماشین یا
انسان به جاي آنکه از . ماشین چنانکه از نامش پیداست برشدن و صیرورت اشاره دارد 

هاي زورگو و فاشیستی اطاعت کند باید ماشینی گذرنده و قلمروهاي عمومی و سنت و ماشین
به . ایستدهاي عمومی پیروي کند در مقابل آن میبی ثبات باشد، و به جاي آنکه از اندیشه

این . کند، اندیشه اقلیتی را پدید آوردزبان دیگر به جاي آنکه از اکثریت کلیشه شده اطاعت 
  :اقلیت داراي سه ویژگی است

 - بالفاصله -فردي به امر  قلمرو زدایی زبان، اتصال امر«
  وئیم که توانیم بگحاال می. سیاسی ، و آرایش جمعی بیان 

کند ، بلکه دیگر به هیچ ادبیات خاصی اشاره نمی» اقلیت « 
اساساً شرط انقالبی هر گونه ادبیات آن هم در قلب یک 

حتی کسی که از سر . است ) یا تثبیت شده ( ادبیات بزرگ 
آید هم باید شور بختی در کشوري با ادبیاتی بزرگ بدنیا می

ي چکی که به ، مثل همان یهودبه همان زبان بنویسد
نوشتن عین کاري . نویسدآلمانی یا اُزبکی که به روسی می

                                                             
1Deterritorialization 
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. کنداست که سگی در گودال یا موشی در نقب خویش می
 نیافته خویش، دهات -و نوشتن کشف نواحی توسعه 

ادبیات «. خویشِ ، جهانِ سومِ خویش و برهوت خویش است
 براي» ادبیات پرولتري چیست؟ « اي چیست ؟ ؛ حاشیه

؛ هاي زیادي شده استثحجواب دادن به این سواالت ب
مگر . واضح است که یافتن معیاري براي پاسخ دشوار است

ات اقلیت  و ادبی-تري شروع کنیم  اینکه ابتدا با مفهوم عینی
   ).50- 49: 1392، گتاري الف، دلوز( چنین مفهومی است

» هاي ریزومی کتاب« دانند که تحت عنوان دلوز و گتاري آثار کافکا را مثال بارز از این امر می
نامند همچنان که در هر چیزي خطوط تبیین یا تقطیع؛ و قشرها و می» ریزوم کتاب« یا 

ه و قشرزدایانه هاي ریزومی خطوط پرواز ، حرکات قلمرو زدایانقلمروهایی وجود دارد در کتاب
  ).169: 1390، گتاري ، دلوز( در کار است

یدگاه این دو صاحب نظر باید در سمت و سوي اقلیت باشد و قلمروهاي شدن و صیروت از د
. این اکثریت گاهی انسان بودن است که مقابلش حیوان شدن نام دارد . اکثریت برداشته شود 

یت و سادگی قدرت یا معصوم( حیوان شدن، رسیدن به حالتی که حیوان حاکی از آن بوده 
ی حیوان نیست بلکه حس کردن یرورت به چیستحیوان شدن، ص. نیست) مفروض حیوانات 

   ).219 – 218: 1387کولبروك، ( هاي حیوانی است ها و صیرورت، ادراكحرکات

بیندو  باشد ، کودك جهان را از دیدگاه خود می" شدنکودك"تواندمیاز مفاهیمِ دیگرِ شدن 
در .  است ، زن شدنهمچنین  از مفاهیم اساسی دیگر اقلیت نگرد،به بزرگان دیگر یکسان می

شود و همچنانکه حیوان میان انسان و خود ، و اساساً جنس دوم دیده نمیزن و مردزن شدن 
، فقط در نگاه اکثریت اندیش تفاوتی میان خود و مرد قائل نیستبیند، زن نیز تفاوتی نمی

ها فاوتاین ت. گویند میهاهمان که فمنیستخورد؛ ها به چشم میمردان است که این تفاوت
مردساالري است که زن  فرهنگی است نه زیست شناختی؛ تنها در فرهنگ اکثریت مردانگی و

 و نیز دلوز و گتاري زن اگر با نگاه اقلیتی خود به نگاه فمنیستشود ، اما در دست واقع می فرو
  .زند جهان بنگرد،جهان دیگري را رقم می
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  خالصه داستان 
شود و همواره از ماجراهاي پس از مرگ و پیش از آغاز می» کنیزو«روایت داستان با مرگ 

. بیشترین شاهد این ماجراهاست» مریم«اي به نام دختر بچه. آیدمرگش سخن به میان می
مریم با او همدردي .  و گاهی هم تن فروشیکندکنیزو دختري کولی است که گاهی گدایی می

بیند کنیزو از چند مرد مریم هنگامی که می. دهدکند و تمام پس اندازهاي خود را به او میمی
شود و ، غمگین میرقصدکند و با لباس بلند طالیی برایشان میفاسق در خانه پذیرایی می

مریم . دهم به تو گیرم میگوید این کار را نکن از بابام بیشتر میکند و میپیش کنیزو گریه می
اش با اند و در مسیر مدرسهآمده) بوشهر (ه شهر اش تازه از روستایی به نام جفره ببا خانواده

روست، مادرش مراقب اوست و او را از هم هاي جورواجور روبهها، عرق خورها و آدمفاسق
در این داستان کسانی که با کنیزو همدردي دارند، مریم و . کندصحبت شدن با کنیزو منع می

بینند و او را مانند آهو، بی گناه قلم داد یآنها نوعی از معصومیت را در او م. خانم معلم اوست
اکنون تمام داستان در کشیدن جنازه او از جوب توسط سپور و مردانی که گاهی با . کنندمی

بوي خوشی داشت و اکنون بوي بد گرفته   قبالًکنیزو. شوداند روایت میکنیزو ارتباط داشته
 .است

  بررسی داستان 
از حال به  داراي سیالن ذهن و مدام از گذشته به حال وداستانی است » کنیزو« داستان 

اش باشد و به داستان جنبه خوانیم وروديکند ، تا از هر جا که داستان را میگذشته رجوع می
سیالن ذهن معموالً از ذهن گسیختۀ راويِ اول شخص پدید . به ظاهر گسیخته شیزویی بدهد 

درست است که راوي داستان کنیزو سوم شخص است ولی ذهن گسیختۀ این سوم . آیدمی
هایش دارد، به ویژه ها و دست کم برخی از شخصیتشخص نشان از گسیختگیِ ذهن شخصیت

  .مریم و کنیزو 

  .کندگویی از ذهن آشفتۀ مریم تراوش می نگرد کهروایت داستان کنیزو چنان به عقب وجلو می
. شوداي که با او داشته پرتاب میبیند و هر لحظه به گذشتهوي مرده را میمریمی که کنیز

آیا کنیزو گناهکار است ؟ . خواهد حقایقی را دریابدمریم در خالل این زندگی شوم کنیزو می
دغدغۀ راوي در این است که آیا زنانی چون «. نه: گویدآري، اما خانم معلم می: گویدمادر می
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ریشۀ ) . 244: 1393تسلیمی، ( ». کندها دست نگارنده را رو می این دغدغهکنیزو گناهکارند؟
خواهد از کانون محدود میل در این داستان می. است» میل« هاها و گسیختگیاین دغدغه

خواهد با کنیزو او غمی دارد که می. خانواده و پدر و مادر بگریزد و به جامعه سرایت کند
زوست که درد دارد ولی غم پنهانی مریم به حدي است که باید به ظاهر فقط کنی. قسمت کند

  ).46: 1390دلوز، . نک( هاي خود را بیافرینداي ناممکنمانند آفریننده

. و راه خود رایافته استاش تمام شده مریم در ناخودگاه خود میل شیزویی دارد و تقریباً دغدغه
هایی متفاوت تعلق ، بلکه به ابژهگرددیمیل شیزویی برخالف میل ادیپی به ابژه خاصی بر نم

  .هاي خانوادگی اي است بیرونی براي رهایی از ناممکنخود کنیزو ابژه. یابدمی

مادر مرتبط است، اما مریم به پدر کم رنگ داستانش و نیز مادر قلمرو  میل ادیپی با پدر و
میل شیزویی .  بی بهره استهاخواهر نیازمند است که از آن گذارش تعلق ندارد، او به برادر و

کنیزو براي گردد که افراد دیگر هم سن و سال یا به دوست و همکار بر می به برادر یا خواهر و
این میل که در ارتباط با خواهر و برادر به جاي پدر و مادر است میل . مریم از این گروه است

او .  کنیزو آشکارتر است اما میل شیزویی). 1392:123دلوز و گتاري ب، . نک( شیزویی است 
میل شیزویی عالوه برگریز از مثلت من، پدر و مادر، . به گفتۀ مادر مریم شوهرهاي فراوانی دارد

گردد و هیچ میل کنیزو به هر دلیلی به مردان زیادي بر می. به افراد زیادي بستگی دارد
 خواهر و از آنجا به از مادر به» مسخ « چنانکه گریگور سامسا در رمان . محدودیتی ندارد

کند و پس از حرکت عمودي و ادیپی به سوي مادر به حرکت افقی محیط کار و جامعه میل می
  )43 -39: 1392دلوزوگتاري الف، .نک(پردازدکارش می نیز افراد محیطاي به سوي خواهر و و ریزومه

       دیدگاه اقلیتی این ، بی ریشه است و با هرکه ارتباط دارد اما از کنیزو از دیدگاه اکثریتی
ها از نظر در ادبیات پسامدرن بسیاري از روان نژندي. بی ریشگی داراي مفهومی منفی نیست

اي بودن مند است، و در ادبیات روانکاوي دلوز و گتاري این بی ریشگی و ریزومهادبی ارزش
  . سبب صیرورت در روان آدمی و در نتیجه در ادبیات است

  : پرسدمریم از مادر می.  قلمروگذاري شده تقدیر و سرنوشت استهايیکی از ریشه

 »مادر سرنوشت یعنی چه؟ «  -

  ).25 :1369روانی پور،( » نوشتیعنی آخر وعاقبت ، پیشونی «  -
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خانم «: گویدگوید سرنوشت هر کسی دست خودش نیست، از این رو مریم میدر واقع مادر می
       مستقیم غیرنویسنده  ».انگیزي دارنسرنوشت غم) آدمهایی مثل کنیزو(گه اینا معلم می

کند، پس او زیرا اگر کار کنیزو را سرنوشت معین می .خواهد، این اندیشه را زیر سوال ببردمی
با این دیدگاه سرنوشت و . اي اکثریت جامعه بیهوده استبی گناه است و نگاه منفی و کلیشه

  .لی باشد و گناهی دامنگیرش نیست تقدیر اراده کرده است که او روسپی و کو

هر دو زنانی هستند که سرنوشت . ك تفاوتی میان مادر و کنیزو نیستاز دیدگاه حیوان و دختر
زن شود، تاتفاوتی میان مرد و  اگر انسان باید درست ببیند باید کودك و. کندبا آنها بازي می

داند و تفاوتی میان زو را مظلوم مییک کودك کنی. ها و حیوانها قایل نباشدزن و اساساً انسان
نشست روبروي آهوي مادربزرگ و چشمانش را می« .بیند هاي آهوي مادربزرگ و او نمیچشم

آري تفاوتی ) . 24: 1369روانی پور ، (» کرد، که مثل کنیزو مظلوم بود و غم گرفته نگاه می
به » زن شدن«وي با دیدگاه میان انسان و حیوان ، مردو زن ، مادر و کولی نیست و این تسا

تواند روستا نسبت به شهر کمتر می. دخترك از روستا به شهر آمده است.آیددست می
ها با یکدیگر از هم قلمروگریزي داشته باشد، زیرا شهر مردمانی ناشناس دارد و روابط آدم

را با خود به  تر روستاتواند صیرورت کند، چون اندیشه سنتیمادر دخترك نمی. تر استپاشیده
خانم معلم درس خوانده است و به زن شدن گرایش دارد، مریم نیز  ، اماشهر آورده است

، چرا که هنوز صیرورتش به پایان نرسیده است، او رفیت کودك شدن  و زن شدن را داردظ
رسد تالش تواند در شهر صیرورت کند اما مادرش مانعی براي صیرورت اوست که به نظر میمی

  .وحانه استاو مذب

 چون خود متعلق به کند،او بهتر از همه این صیرورت را درك می. کنیزو جهان دیگري دارد
او عمالً به خوبی . انده شدگی رسیده و هم به زن شدگیاو هم به کولی و ر. جهان دیگر است

هاي شهر و او به همه متجاوزان و رجاله. فهمد که زن شدن و کولی شدن یعنی چهمی
نها آکنند و تفاوتی در کند، زیرا عمالً همۀ آنها یکسان به او تف می و شهرداري تف میشهربانی

اي مانند او گناهکارند و با او در گناه بیند، چرا که آنها خود به گونهشان نمیاز جهت سنگدلی
. انداند، پس چرا باید آنها فقط مجازات کنند و تف بریزند در حالی که همه یکسانشریک بوده

  :کشیدمی کنیزو  لخت و عور تو کوچه آمده بود داد



69  هاي زن شدن در داستان کنیزومولفه        رخسار زبان                1396، پاییز2شماره   /

دل درد دارم کنین، مگه ، هی لعنتم میکنینهی تف می« 
... فهمهجهنم براي خودم بخرم؟ تقصیر خودم نیس، عینی می

مفت ومجانی نگاه کنین .... نگاه کنین ... ها ... فهمه،معلمش می
اومد یس شهربانی میرئ... نگاه کنین.... دیگه چیزیم نمونده.... 
کنن بعدش تف می... آن پیرو جوون می.... اومد می شهردار.... 
»                      ....به جد و آباداتون .... به سر تا پاتون ... تف به هیکلتون .... 

                                ).22: 1369روانی پور ، ( 

   آنجا چه کارش « گوید کنند ، مریم به مادر می میگیرند و زندانیدر نهایت کنیزو را می
مادر به جاي ). همان( » شه، هر کس بره آدم میشهاونجا آدم می« : گوید مادر می» کنندمی

زیرا در نگاه عامیانه آدم . برد و آدم شدن یعنی مرد شدنزن شدن، آدم شدن را به کار می
ها نیز تمام اکثریت حتی به قیمت فساد آدماین  .آیدکسی است که به شکل اکثریت در می

  .شودمی

هاي شهرداري، شهربانی و روانی پور با عنوان.  استسیاسی بودنهاي اقلیت شدن یکی از بنیان
زیرا مفاهیم اکثریتی به منزلۀ . زندان خود به خود سیاسی شدن ادبیات را نیز در نظر دارد 

  . شودگاههاي دولتی نیز میکند وارد دستایدئولوژي که قلمرو سازي می

همۀ مردان داستان کم و بیش از دیدگاه اکثریتی . داستان قضاوتی مردانه دربارة کنیزو ست
کنند مردها از دیدگاه ابزاري زنان گاهی مردانه وگاهی زنانه نگاه می نگرند ومرد به کنیزو می

اما در این میان برخی چون . دانهاي خود استفاده کردهاز او براي عیاشی به کنیزو نگریسته و
سپور و مرد مستی که با کنیزو تماس داشته و اکنون با سپور در گذاشتن جنازة او روي گاري 

به ویژه مرد مست که . اندیشندکند، اما آنها نیز کامالً انسانی نمیهمکاري دارد بهتر فکر می
  :هنوز به مردة کنیزو نگاهی جنسی دارد 

 » . تو گاريبگذار خودم بگذارمش « -

 ».تونی خودتو، سرپا نگه دارتو اگه می«  -

.... ؟ ن چطور« :دستهایش را به کمر زد و گفت. تادمرد مست سینه به سینه سپور ایس
 ، حاال اش که سنگین بود، زنده بار بغلش کردمصد.... اش بلندش کنم ؟ زنده.... توانم نمی
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نگرند و حتی او را ن به کنیزو از این دیدگاه میبیشتر مردا).22: 1369روانی پور، (»تونم ؟نمی
در حالی که طرف دیگر بزهکاري خودشان . داننددانند و جنازه اش را الیق دریا نمیبزهکار می

  :آورند اما آنها تنها او را گناهکار به شمار می! اندبوده

  

 »اي که میت نیست «  -

 »تهاش که میاش آدم نبود، مردهاگه زنده پس چیه ؟«  -

 »بندازینش دریا«  -

 »حیف دریا«  -

                     حاال حیف دریا؟ همی تو نبودي که وقتی روزش روز بود، دنبالش« -
 »کردي؟موس موس می                            

 ». کرديتوهم می«  -

 ).20: همان (»....بابا همه مون «  -

در مریم کنیزو را سلیطه و نانجیب و کسی که ما. زنان سنتی نیز نگاه مردانه دارنددر این میان 
 اکثریتی دارد، یعنی نگرد بنابراین نگاهنامد او تنها از این زاویه به کنیزو میصدتا شوهر دارد می

قرار ) مریم(و یک دانش آموز ) معلم مریم( اما در برابر این زن سنتی یک آموزگار . نگاه مردانه
گاه خانم معلم هر انسانی به خاطر انسان بودن ارزش خود را ، از دید)تقابل سنت و تجدد( دارد 

دارد، در نگاه اقلیتی این تساوي برقرار است، از این نظرگاه مستی کنیزو خرابی نیست بلکه 
  .باشداکثریتی است خرابی می نگاه جامعه که

دور  ، دستش راکشیدکنیزو مست بود و حرفهایش را می
بوسید، مریم دور و و را میگردن مریم حلقه کرده بود و ا

  . پاییدبرش را می

فقط تو ... نبودي عینی ... سرراهت... آمس ، مییه هفته« 
. بینی همه گذاشتن دررفتنمی.... تو و معلمت .... خوبی 
.... ، اجتماع خرابه عینی مگه نه ؟ خراب... خرابی : گفت 

  ).27: همان ( »خراب ... گه ، خرابه معلمت راس می
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، به اعتراض بر ضد اخالقیات مسلط بر جامعه و با زبان مطرود«شود و یم با کنیزو همدرد میمر
تا دیگر از اکثریت ). 1133: 1377، میر عابدینی(خیزد برمی »ي متعارف اجتماعیهنجارها

اما . کند بوي سلیطه استاز نظر جامعه بوي خوشی که مریم از کنیزو احساس می. پیروي نکند
نگاهی کودکانه، زنانه و . ستکند که او مرده امی بوي خوش را دیگر احساس نمیمریم هنگا

  . طبیعی

در واقع نگاه اقلیتی به همین معانی است ، یعنی مانند مردم جامعه مردساالر نباید اندیشید، 
- درست است که زنان ، اقلیت جمعیت را شامل نمی. باید مانند اقلیت کودك و زن اندیشید 

گرش خاص زنان وجه غالب نیست وهمین که این نگرش به زنانی انگشت شمار تعلق شوند اما ن
. زنان باید صیرورت داشته باشند و به این اقلیت بپیوندند . دارد، اقلیت شدن وزن شدن است 

           پیوستن به این اقلیت یعنی دیدن جهان از دیدگاه معصومانه یک حیوان، کودك و زن 
   ).222 - 218:  1387،کولبروك.نک( 

سنت هاي اي است که به ما به ارث رسیده است، قلمروگذارينگاه اکثریتی همان نگاه جامعه
اما این  .گذارد، حتی در مدرسه نیز نشان خود را باقی میدر درون همگان نفوذ کرده است

دیده مدرسه است که نهادي متجددتر از نهادهاي دیگر اجتماعی است که در آن قلمرو زدایی 
خانم معلم نتواند قلمروزدایی کند دیگر امیدي چندان به آدمهاي نهادهاي دیگر  اگر. شودمی

در این داستان از . و حمال هستند رجاله مردان نهادهاي دیگر همگی سپور،. نیستاجتماعی 
  . آنجا که حمال جنبۀ ناسزاگویی دارد بهتر استفاده شده است 

 دهنکه اکثریت جامعه را تشکیل می» گله گوسفند «ومثل ها همه متجاوزان و دزدان حمال
  ).28 :1369،پور روانی(»سنگی به پاي مریم خورد«کنندو همچنینپرتاپ می کنیزو سنگ به طرف

زنند و سپس کنند و آنگاه به او سنگ میخورند و به او تجاوز میها پول کنیزو را میحمال
» بریدها تاریکی شب رامیصداي خندة حمال «دهند وخندة خنزرپنزري و بوف کوري سر می

کنیزو گویی در نگاه  ). 23: همان ( همۀ این صداها با صداي سگ برابر است  ). 28: همان ( 
اکثریتی مستحق سنگسار است اما او براي به دست آوردن دو تومان این چنین زیست و این 

 فوروارد همچنان از گذشته به چنین مرد و اکنون که مرده است روایت با فالش بک و فالش
  . رود تا شور بخشی او را بیشتر گوش زد کندحال وحال به گذشته می
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هاي دریایی که جیغ آمد و مرغ، صداي دریا میشدپراندند، گاري دور میها سنگ میبچه«
  :کردآمد و صداي او که التماس میصداي تق تق کفش کنیزو از انتهاي خیایان می.کشیدندمی

  ).29: همان ( »جوون فقط دوتومن، فقط دوتومن «

  یجه گیرينت
به ویژه دربارة تفاوت زیست مانی و نه فرهنگی داشته  گتاري نتایجی فمنیستینظریۀ دلوز و 

هاي مطرح شده تفاوت آنها در حد زیست شناختی مورد توافق است اما بیشتر تفاوت. باشد 
این که مرد باید قانونگذار . کنند طرح و طرد میها آن راستیمیان آنها فرهنگی است که فمن

 هاي فرهنگی است نه امرِ، نتیجه قلمروگذارينان استباشد و قدرت قانون گذاري اش برتر از ز
، آوردرو می» زن شدن«بنابراین کسی که به اقلیت شدن و از جمله . واقعی و زیست شناختی

ها آورد و در کل تفاوت، متغیرو مخالف رو میياهاي ریشه دار به تعاریف ریزومهبه جاي تعریف
 در آثار روانی پور. نمایدکند و نسبت به کیفر تعریف شده دربارة زن تردید میرا انکار می

هاي کوتاه او نسبت به اندیشه زن شدن به نحو بارزي پدیدار شده است، اما در داستان
اش این طرز تفکر با همه کوتاهی» یزوکن«تر است، با وجود این رمانهایش این اندیشه کمرنگ

را به خوبی القا کرده است، جامعه به نحو آزاردهنده اي در پی سنت رایج به دنبال استثمار 
کنیزو است اما زنانی که در آگاهیِ زن شدن قرار دارند، او را به آگاهی هاي زن شدن و 

  .ندصیرورت از عقب ماندگی اجتماعی به هویت اصیل خود ترغیب می کن

 

 

 

  :پی نوشت
این مقاله بنابر ترجمه هاي متفاوت کتاب حاضر دلوز و گتاري و نیاز خاص به مفاهیم متعدد ترجمه هاي آن، از 

  .هر دو کتاب استفاده شده است
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