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زن شدن در داستان کنیزوهاي مولفه
1سانی فر زهرا اح

2محمود رنجبر

چکیده 

اي از قلمروي سنت فاصله دلوزي از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونهرویکرد
که جزئی از اقلیت شدن اوست زن شدنلوز دربارة کند . داي را پیشنهاد میگیرد  و روش تازهمی

اي دارد . اقلیت شدن به معنی فاصله گرفتن از نظرگاه اکثریت است . معموالً دیدگاه سنتی دیدگاه تازه
و زن شدن ؛شود و اقلیت شدن دوري جستن از این قلمروي سنت استمیقلمروگذاري در جامعه

بدین معنی است که زن بتواند خود را مساوي با مرد ببیند و با میل خود مرد ساالري را قلمرو زدایی 
در پی نشان دادن جهان زنانه است » کنیزو«کند. روانی پور داستان نویسی است که درآثار خود از جمله 

ها دربارة آید دغدغه شخصیتو بدین نوع اقلیت توجه دارد . از نتایجی که در این مقاله به دست می
که در قلمرو مردانه قرار تعاریف مرسوم از رفتار اجتماعی زنان است. زنان با این دغدغه از این تعاریف 

کنند وتفاوتی زیست شناختی میان خود و مردان قائل نیستند .دارد پیروي نمی

معرفی متنی آن پردازد دو هدفمیگتاري از دیدگاه دلوزو » کنیزو« این مقاله به تحلیل داستان 
انگارد . استکه قلمرو مرد ساالرانه را نادیده می

پور، روانیداستان کنیزو، دلوز، زن شدنیت، : اقلهاکلید واژه

zahra.ehsanifar63@gmail.comکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن.1

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن.2
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معرفی اجمالی منیرو روانی پور 
بوشهر در دانشگاه شیراز روان شناسی خواند در جفره1333منیرو روانی پور متولد 

اي ) ، به عنوان نویسنده1367کنیزو (نام اش به اما نوشتن را برگزید و با اولین مجموعه
پردازد . در رمان اهل غرق شهرت یافت که به مسائل زنان در فضاي وهمناك جنوب می

ترین نقاط دور افتاده) تاریخ معاصر را از وراي غرابت زندگی و باورهاي مردم 1368(
پور در ترین مشغله روانیکند. عمدهجنوب ، به شیوه رئالیسم جادویی مارکز تصویر می

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

معرفی اجمالی ژیل دلوز 

و 1ژان هیپولیتژیل دلوز در پاریس به دنباآمد، او فلسفه را نزد اساتیدي چون 
» تجربه گرایی و ذهنیت « در سورین آموخت . برخی از آثار او عبارتند از 2ژرژکنگهایم

«و بخش )رساله دکتري دلوز شامل د1986» (به نام فوکو « ) ، 1962» (نیچه و فلسفه « ) ، 1953(
)  منتشر شد. دلوز پس از 1986در سال (»در فلسفه : اسپینوزا بیان گرایی« و » تفاوت و تکرار 

روانکاو رادیکال فرانسه ، کتاب مهمی به 3هاي تاریخی با همکاري فلیکس گتارياین بررسی
)و 1972(» آنتی ادیپ « که شامل دو جلد » سرمایه داري و شیزوفرنی« نگارش درآورد با عنوان 

.باشدمی) 1980» (هزار فالت « 

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

1Jean Hippolyt
2Georges Canguihein
3Flex Guattari
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) پس از سالها از 1995رم نوامبر ()است. ژیل دلوز در چها1993»(جستارهاي انتقادي و بالینی
.)1388:4بیماري ریوي، خودکشی کرد ( راف ، 

مقدمه

کافکا به سوي ادبیات "زن شدن از مفاهیم برجسته اندیشه دلوز و گتاري است که در کتاب 
زیر عنوان اقلیت شدن آمده است،اقلیت شدن از نظر این دو متفکرفراتر رفتن از سنت "اقلیت

هاي رایج اجتماعی است و دوري کردن از هرآنچه که از دید همگان و اکثریت افراد،معمول 
ست؛این دورشدن و پا را فراتر گذاشتن از سنت قلمروزدایی نامیده می شود.ومتداول ا

است،در زن شدن مفهومی به نام برتري مرد بر زن "زن شدن"یکی از موارد قلمروزدایی 
وجود ندارد و در واقع هرآنچه که از این دیدگاه بررسی می شود کامال جدا و متمایز ازنگاه 

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

باز می گردد. دلوز و گتاري "میل"و حال آنکه ریشه این خواستن ها و اساسا زن شدن به 
هستند اما تالش می کنند که با ترکیب نظریات آنان با اندیشه هاي متأثر از آثار مارکس وفروید

پیشتاز خودنظریه تازه اي را پدیدآوردند. درکتاب یادشده مفاهیم ادیپی و ضدادیپی(شیزویی)، 
قانون(به نام پدر) وضدقانون، میل و تکثیر و اتصاالت آن، بلوك هاي کودکی و گریز از آن ، 

قلمروزدایی مورد بررسی قرار گرفته است.بیان ومحتوا، قلمروگذاري و

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، 
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زن در شرایط اجتماعی و فرهنگی بلکه توجه آنان به زن در اکنونِ تاریخ است به گونه اي که 
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 
ي منیرو "یزوکن"در داستان "میل"واکاوي شده است. به نظر می رسد زن شدن براساسِ 

روانی پور درصدد حذف بایدها و نبایدهاي سنت اجتماعی و فرهنگی است.ازآنجا که اندیشه 
اقلیت شدن یکی از فرایندهاي مفهومی دنیاي پست مدرن به شمار می رود، برحسب 
جستجوهاي صورت گرفته اثري پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و این اثر نخستین 

به شمار می رود."زن شدن"باره پژوهش تحلیلی در

بحث نظري 

کافکا به سوي «تاري، بویژه کتاب حاضر مبتنی بر نظریات دلوز و گمقاله مبانی نظري 
شویم.روبرو میآن هاي دیگر نیز گاه با برخی از مفاهیمکه در کتابباشد. می» ادبیات اقلیت 

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

آن اتصاالتو تکثیر ومیلو ضد قانون ، (به نام پدر)قانونو ضد ادیپی ( شیزویی)، ادیپی
مورد قلمروزداییو اريقلمروگذو محتوا، بیان و آن ، بلوکهاي کودکی وگریز از

بررسی قرار گرفته است. 

گردد که تصویر مثلث واري از کودك و پدر ومادر مفاهیم ادیپی به نظریات فروید باز می
ون آید ، بیرآن تواند ازشود که نمیم و قانون سرسختی میظدارد، کودك در این مثلث دچار ن

کند. را در همان مثلث محدود میآورد، اویرون میاین نظم او را از شیزوبودن ب
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آورد اما درباره ادبیات و میل مربوط به گسیختگی روانی را به یاد میشیزودرست است که 
باید گفت که اگر میلشود. درباره ها میمحدودیتآن ادبیات این گسیختگی مایه نجات او از

واما آنچه در .خواهد یافترهایی تر سازد، هاي میل و عالیق خود را گستردهانسانی 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
به عنوان قدرت اصلی و قانون در مثلث ادیپی پدررابطه رفت و برگشتی انجام پذیرفته است

باید به شیزو پناه برد. آن گردد و براي رهایی ازمطرح می

و واهرزند. مثالً مرد به خهاي دیگر گریز میشیزوفرنی به جاي تمرکز دراین حیطه به حیطه
آورد . معه و همکاران رو میاجیابد و زن به مردان گوناگون از خانواده، زنان دیگر گرایش می

,Deleuzکنند(تاري مثلث ادیپی را بدینوسیله بی فایده محسوب میوگدلوز 

Guattari,2000: 211(

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

و تغییرات است در این دیدگاه:التاتصا

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

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

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

، آنجا که دوست روسی جاي یکی از حکم لیس بزند یا در 
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را به یک ماشین قضاوت و سرزنش آن گیرد وشرطهاي مثلث را می
ها هم کل مثلث است که شکل و کند.)بعضی وقتتبدیل می
دهد و به مثلث قضایی ، اقتصادي ، هایش را تغییر میشخصیت

–شود. براي مثال ، وضعیت قاضی بوروکراتیک یا سیاسی بدل می

در نظر بگیرید در این وضع پدر دیگر محاکمهمتهم را در –وکیل 
) .34: 1392، الف( دلوز گتاری»آن شکل وجود ندارد به

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

نان معتقدند بهترین و مهمترین مصداق قلمروزدایی سرمایه گرداند . آکنترل باشد رهسپار می
د. البته در نظر آنان شخصیت هاي شیزوفرنیک مالحظه کرتوان در ایجاد شخصیتیداري را م

اي از یک گونه روان شناختی ( نظیر فرد شیزوفرنیک ) نیست . بلکه شیوه« فرنیک شیزو
ا تصویر ثابتی از خویشتن ، یک خویشتن تبعیت از هنجار یاندیشیدن به حیات است که به جاي 

).18: 1387کولبروك ، »( کندمطرح میدر سیالن و صیرورت ) را 

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

زادي از میل در که رهایی و آآن اند. و شیوه متضادنامیده1قلمروگذارياجتماعی 
اند نام نهاده2قلمروزداییهاي خاص یعنی همان موانع موجود بر سر راه میل آنان را چارچوب

.)66: 1394( تسلیمی ، 

1Territorialization
2Deterritorialization
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هاي قلمروگذاري شده را شود و سنتدر این قلمرو زدایی سوژه وارد دنیاهاي جدیدي می
، دلوز و گتاري براي این نمونه آیدبرد و به سطح میها میگذارد. سوژه از ریشهپشت سر می

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

است ومدام در حال حرکت ، اتصاالت و صیرورت. ماشیناي صداي مانندسوژه ریزومه
شود با شینی است و ماشین مجموعه اتصاالت است . انسانی که سوار دوچرخه میعمل میل ، ما

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

شود اما مجموعاً یک ماشین بزرگتري را تشکیل دوچرخه میشود ، اگرچه سوار ماشین یا می
دهند .ماشین چنانکه از نامش پیداست برشدن و صیرورت اشاره دارد . انسان به جاي آنکه از می

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

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

–بالفاصله –قلمرو زدایی زبان، اتصال امرفردي به امر «

« بگوئیم که توانیم سیاسی ، و آرایش جمعی بیان . حاال می
کند ، بلکه دیگر به هیچ ادبیات خاصی اشاره نمی» اقلیت 

اساساً شرط انقالبی هر گونه ادبیات آن هم در قلب یک 
ادبیات بزرگ ( یا تثبیت شده ) است . حتی کسی که از سر 

آید هم شور بختی در کشوري با ادبیاتی بزرگ بدنیا می
دي چکی که به مثل همان یهو، باید به همان زبان بنویسد 
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نویسد. نوشتن عین کاري آلمانی یا اُزبکی که به روسی می
کند. خویش مینقباست که سگی در گودال یا موشی در

، دهات نیافته خویش–و نوشتن کشف نواحی توسعه 
و برهوت خویش است. خویشِ ، جهانِ سومِ خویش

» ادبیات پرولتري چیست؟ « اي چیست ؟ ؛ ادبیات حاشیه«
هاي زیادي شده ي جواب دادن به این سواالت بجثبرا

است ؛ واضح است که یافتن معیاري براي پاسخ دشوار 
و –شروع کنیم تريبتدا با مفهوم عینیاست. مگر اینکه ا

، الفادبیات اقلیت چنین مفهومی است ( دلوز ، گتاري
1392 :49 -50.(

هاي کتاب« دانند که تحت عنوان میر کافکا را مثال بارز از این امردلوز و گتاري آثا
و قشرها و ؛نامند همچنان که در هر چیزي خطوط تبیین یا تقطیعمی» ریزوم کتاب« یا » ریزومی 

لمرو زدایانه و هاي ریزومی خطوط پرواز ، حرکات ققلمروهایی وجود دارد در کتاب
.)169: 1390( دلوز ، گتاري ، زدایانه در کار استقشر

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

بوده ( قدرت یا معصومیت و آن نام دارد . حیوان شدن، رسیدن به حالتی که حیوان حاکی از
ت بلکه حس سشدن، صیرورت به چیستی حیوان نیسادگی مفروض حیوانات ) نیست . حیوان 

.)219–218: 1387هاي حیوانی است ( کولبروك، ها و صیرورتکردن حرکات ، ادراك

کودك جهان را از دیدگاه خود ،باشد "کودك شدن""تواندشدن میدیگرِاز مفاهیمِ
زن شدناز مفاهیم اساسی دیگر اقلیت، ،همچنین نگردبه بزرگان دیگر یکسان میبیندومی
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شود و همچنانکه حیوان میان انسان است . در زن شدن زن و مرد ، و اساساً جنس دوم دیده نمی
قط در نگاه اکثریت ، فود و مرد قائل نیست خبیند، زن نیز تفاوتی میان و خود تفاوتی نمی

گویند . این ها میکه فمنیستهمانخورد؛ها به چشم میاندیش مردان است که این تفاوت
ردانگی ومردساالري است تنها در فرهنگ اکثریت م؛یها فرهنگی است نه زیست شناختتفاوت

شود ، اما در نگاه فمنیست و نیز دلوز و گتاري زن اگر با نگاه اقلیتی دست واقع میکه زن فرو
زند .خود به جهان بنگرد،جهان دیگري را رقم می

خالصه داستان 

شود و همواره از ماجراهاي پس از مرگ و پیش از آغاز می»کنیزو«روایت داستان با مرگ 
بیشترین شاهد این ماجراهاست. کنیزو » مریم«اي به نام آید. دختر بچهسخن به میان میش مرگ

-کندو گاهی هم تن فروشی . مریم با او همدردي میدختري کولی است که گاهی گدایی می
بیند کنیزو از چند مرد میکه هنگامی دهد . مریماندازهاي خود را به او میکند و تمام پس 

شود و پیش رقصد ، غمگین میکند و با لباس بلند طالیی برایشان میفاسق در خانه پذیرایی می
دهم به تو . مریم با گیرم میگوید این کار را نکن از بابام بیشتر میو میکندکنیزو گریه می

اش با اند و در مسیر مدرسهه شهر (بوشهر ) آمدهبتازه از روستایی به نام جفره اشخانواده
مادرش مراقب اوست و او را از هم روست،هاي جورواجور روبهدمها، عرق خورها و آفاسق

کند. در این داستان کسانی که با کنیزو همدردي دارند، مریم و صحبت شدن با کنیزو منع می
بینند و او را مانند آهو، بی گناه قلم داد ت را در او مییمآنها نوعی از معصونم معلم اوست. خا
ب توسط سپور و مردانی که گاهی با داستان در کشیدن جنازه او از جواکنون تمامکنند.می

شود. کنیزو قبال بوي خوشی داشت و اکنون بوي بد گرفته اند روایت میکنیزو ارتباط داشته
است.

بررسی داستان
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داستانی است داراي سیالن ذهن و مدام از گذشته به حال واز حال به » کنیزو« داستان 
اش باشد و به داستان جنبه به خوانیم وروديد ، تا از هر جا که داستان را میکنگذشته رجوع می

-اول شخص پدید میظاهر گسیخته شیزویی بدهد . سیالن ذهن معموالً از ذهن گسیختۀ راويِ
رست است که راوي داستان کنیزو سوم شخص است ولی ذهن گسیختۀ این سوم آید . د

هایش دارد، به ویژه دست کم برخی از شخصیتو هاذهن شخصیتشخص نشان از گسیختگیِ
مریم و کنیزو .

نگرد که گویی از ذهن آشفتۀ مریم تراوش روایت داستان کنیزو چنان به عقب وجلو می
-اي که با او داشته پرتاب میبیند و هر لحظه به گذشتهده را میمريکند . مریمی که کنیزومی

گناهکار خواهد حقایقی را دریابد. آیا کنیزو مییم در خالل این زندگی شوم کنیزو شود. مر
دغدغۀ راوي در این است که آیا «گوید: نه. گوید : آري، اما خانم معلم میت ؟ مادر میاس

: 1393تسلیمی، »( کند. ها دست نگارنده را رو میاین دغدغهزنانی چون کنیزو گناهکارند؟ 
خواهد از کانون است. میل در این داستان می» میل« هاها و گسیختگی) . ریشۀ این دغدغه244

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

.)46: 1390هاي خود را بیافریند( نک. دلوز، اي ناممکنباید مانند آفریننده

اش تمام شده  و راه خود رایافته مریم در ناخودگاه خود میل شیزویی دارد و تقریباً دغدغه
هایی متفاوت گردد ، بلکه به ابژهمیخاصی بر نابژهاست. میل شیزویی برخالف میل ادیپی به 

هاي خانوادگی .اي است بیرونی براي رهایی از ناممکنیابد . خود کنیزو ابژهتعلق می

رنگ داستانش و نیز مادر قلمرو با پدر ومادر مرتبط است، اما مریم به پدر کممیل ادیپی 
ها بی بهره است. میل شیزویی به ارش تعلق ندارد، او به برادر وخواهر نیازمند است که از آنگذ

گردد که کنیزو براي برادر یا خواهر وافراد دیگر هم سن و سال یا به دوست و همکار بر می
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و مادر است میل جاي پدربهمریم از این گروه است . این میل که در ارتباط با خواهر و برادر
یی کنیزو آشکارتر است . او ). اما میل شیزو1392:123، بدلوز و گتاريشیزویی است ( نک.

به گفتۀ مادر مریم شوهرهاي فراوانی دارد. میل شیزویی عالوه برگریز از مثلت من، پدر و مادر، 
گردد و هیچ به مردان زیادي بر مییبه افراد زیادي بستگی دارد. میل کنیزو به هر دلیل

نجا به محیط از آوبه خواهراز مادر » مسخ« چنانکه گریگور سامسا در رمان محدودیتی ندارد. 
پی به سوي مادر به حرکت افقی و کند و پس از حرکت عمودي و ادیکار و جامعه میل می

: 1392، الفدلوز و گتاريپردازد( نک.اي به سوي خواهر و نیز افراد محیط کارش میزومهری
39 -43(.

گاه اقلیتی این بی د اما از دیدکنیزو از دیدگاه اکثریتی ، بی ریشه است و با هرکه ارتباط دار
ها از نظر ادبی در ادبیات پسامدرن بسیاري از روان نژندينیست. ی منفیریشگی داراي مفهوم

اي بودن سبب نکاوي دلوز و گتاري این بی ریشگی و ریزومهوارمند است، و در ادبیات ارزش
صیرورت در روان آدمی و در نتیجه در ادبیات است. 

پرسد: تقدیر و سرنوشت است. مریم از مادر میهاي قلمروگذاري شدهیکی از ریشه

»مادر سرنوشت یعنی چه؟ « -
.)1369:25روانی پور، » ( یعنی آخر وعاقبت ، پیشونی نوشت« -

گوید: نیست، از این رو مریم میشگوید سرنوشت هر کسی دست خودواقع مادر میر د
نویسنده نا مستقیم ». انگیزي دارنکنیزو) سرنوشت غمآدمهایی مثل گه اینا (خانم معلم می«

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

گناهی دامنگیرش نیست .وکولی باشدتقدیر اراده کرده است که او روسپی و 
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نیست . هر دو زنانی هستند که تفاوتی میان مادر و کنیزوو دخترك از دیدگاه حیوان
کند . اگر انسان باید درست ببیند باید کودك وزن شود، تاتفاوتی سرنوشت با آنها بازي می

داند و کنیزو را مظلوم میها و حیوانها قایل نباشد. یک کودك میان مرد و زن و اساساً انسان
نشست روبروي آهوي مادربزرگ می.« بیند هاي آهوي مادربزرگ و او نمیتفاوتی میان چشم

) . 24: 1369(روانی پور ، » کرد، که مثل کنیزو مظلوم بود و غم گرفته و چشمانش را نگاه می
زن «تساوي با دیدگاه دو زن ، مادر و کولی نیست و این ري تفاوتی میان انسان و حیوان ، مرآ

تواند آید.دخترك از روستا به شهر آمده است. روستا نسبت به شهر کمتر میبه دست می»شدن
ها با یکدیگر از هم دمر مردمانی ناشناس دارد و روابط آگریزي داشته باشد، زیرا شهقلمرو

ستا را با خود به تر روتواند صیرورت کند، چون اندیشه سنتیتر است . مادر دخترك نمیپاشیده
آورده است ، اماخانم معلم درس خوانده است و به زن شدن گرایش دارد، مریم نیز شهر 

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

او مذبوحانه است.تالش 

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

و هاي شهر فهمد که زن شدن و کولی شدن یعنی چه. او به همه متجاوزان و رجالهخوبی می
کنند و تفاوتی در کند، زیرا عمالً همۀ آنها یکسان به او تف میشهربانی و شهرداري تف می

اي مانند او گناهکارند و با او در چرا که آنها خود به گونه، ندبیشان نمیانها از جهت سنگدلی
اند، پس چرا باید آنها فقط مجازات کنند و تف بریزند در حالی که همه بودهشریکگناه

کشید:اند. کنیزو  لخت و عور تو کوچه آمده بود دادمییکسان
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کنین، مگه  دل درد دارم میکنین ، هی لعنتم هی تف می« 
فهمه... جهنم براي خودم بخرم؟ تقصیر خودم نیس، عینی می

فهمه،... ها ... نگاه کنین .... مفت ومجانی نگاه کنین معلمش می
اومد کنین... رئیس شهربانی می.... دیگه چیزیم نمونده.... نگاه 

کنن آن ... بعدش تف میاومد .... پیرو جوون میارمید.... شهر
....»( تون اه سر تا پاتون .... به جد و آباد.... تف به هیکلتون ... ب

.)22: 1369روانی پور ، 

کارش آنجا چه « گوید کنند ، مریم به مادر میگیرند و زندانی میدر نهایت کنیزو را می
مادر به جاي زن .همان)» ( شه، هر کس بره آدم میشهدم میاونجا آ« گوید : مادر می»کنندمی

و آدم شدن یعنی مرد شدن . زیرا در نگاه عامیانه آدم کسی دبرشدن، آدم شدن را به کار می
ود.شها نیز تمام میآید .این اکثریت حتی به قیمت فساد آدماست که به شکل اکثریت در می

اي شهرداري، هاست. روانی پور با عنوانسیاسی بودنهاي اقلیت شدن یکی از بنیان
ریتی به سیاسی شدن ادبیات را نیز در نظر دارد . زیرا مفاهیم اکثبه خود شهربانی و زندان خود 

شود. کند وارد دستگاههاي دولتی نیز میسازي میمنزلۀ ایدئولوژي که قلمرو

. همۀ مردان داستان کم و بیش از دیدگاه اکثریتی ستدربارة کنیزو مردانهداستان قضاوتی 
کنند مردها از دیدگاه ابزاري به زنانه نگاه میوگاهینگرند وزنان گاهی مردانهمرد به کنیزو می

اند. اما در این میان برخی چون سپور هاي خود استفاده کردهکنیزو نگریسته واز او براي عیاشی
ی که با کنیزو تماس داشته و اکنون با سپور در گذاشتن جنازة او روي گاري و مرد مست

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

» . بگذار خودم بگذارمش تو گاري«-
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».نگه دارتونی خودتو، سرپا تو اگه می« -

-چطور ؟ ن .... نمی:« مرد مست سینه به سینه سپور ایستاد. دستهایش را به کمر زد و گفت 
- اش که سنگین بود ، حاال نمیاش .... صدبار بغلش کردم ، زندهتوانم .... بلندش کنم ؟ زنده

او را نگرند و حتیو از این دیدگاه می.بیشتر مردان به کنیز)1369:22روانی پور، »(نم ؟تو
دانند. در حالی که طرف دیگر بزهکاري دانند و جنازه اش را الیق دریا نمیبزهکار می

آورند :ار به شمار میکاند ! اما آنها تنها او را گناهخودشان بوده

»اي که میت نیست « -
»اش که میتهاش آدم نبود، مردهپس چیه ؟اگه زنده« -
»بندازینش دریا« -
»حیف دریا« -
حیف دریا؟ همی تو نبودي که وقتی روزش روز حاال «-

»کردي؟بود، دنبالش موس موس می
». کرديتوهم می« -
).20(همان : ....»بابا همه مون « -

نجیب و کسی کنیزو را سلیطه و نامریمدر این میان زنان سنتی نیز نگاه مردانه دارند . مادر 
نگرد بنابراین نگاه اکثریتی دارد، کنیزو مینامد او تنها از این زاویه بهکه صدتا شوهر دارد می

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

برقرار است، از این نظرگاه مستی کنیزو خرابی این تساوي اقلیتیارزش خود را دارد، در نگاه
باشد .نیست بلکه نگاه جامعه کهاکثریتی است خرابی می
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کشید ، دستش کنیزو مست بود و حرفهایش را می
بوسید، مریم رادور گردن مریم حلقه کرده بود و او را می

پایید. دور و برش را می

ی ... فقط آم... سرراهت... نبودي عینس ، مییه هفته« 
بینی همه گذاشتن دررفتن . تو خوبی .... تو و معلمت .... می

گفت : خرابی ... خراب ، اجتماع خرابه عینی مگه نه ؟ .... 
.)27همان :»( گه ، خرابه ... خراب معلمت راس می

د ، به اعتراض بر ضد اخالقیات مسلط بر با زبان مطرو«شود و مریم با کنیزو همدرد می
تا دیگر از .)1133: 1377خیزد ( میر عابدینی ، برمی»هنجارهاي متعارف اجتماعی جامعه و

کند بوي سلیطه احساس میمعه بوي خوشی که مریم از کنیزو اکثریت پیروي نکند. از نظر جا
است . نگاهی کند که او مردهاست . اما مریم هنگامی بوي خوش را دیگر احساس نمی

. طبیعی کودکانه ، زنانه و 

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

گشت شمار تعلق زنانی انکه این نگرش بهرش خاص زنان وجه غالب نیست وهمیننگشوند اما 
و به این اقلیت بپیوندند . . زنان باید صیرورت داشته باشنداقلیت شدن وزن شدن استدارد، 

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

هاي ريارث رسیده است، قلمروگذابه ما بهاي است کهنگاه اکثریتی همان نگاه جامعه
گذارد .اما سنت در درون همگان نفوذ کرده است ، حتی در مدرسه نیز نشان خود را باقی می

قلمرو زدایی آن است که نهادي متجددتر از نهادهاي دیگر اجتماعی است که درهاین مدرس
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دمهاي نهادهاي آگر امیدي چندان به یکند دیزدایشود. اگرخانم معلم نتواند قلمرودیده می
،رجالهو حمال هستند. در این داستان اجتماعی نیست . مردان نهادهاي دیگر همگی سپوردیگر

ا که حمال جنبۀ ناسزاگویی دارد بهتر استفاده شده است . نجاز آ

دهند که اکثریت جامعه را تشکیل می» گله گوسفند «ها ومثل همه متجاوزان و دزدان حمال
روانی پور ، »( سنگی به پاي مریم خورد « همچنین . و کنندبه طرف کنیزو سنگ پرتاپ می

1369:28.(

زنند و سپس نگاه به او سنگ میکنند و آبه او تجاوز میخورند و ها پول کنیزو را میحمال
» برید ها تاریکی شب رامیمالخندة حصداي «دهند و و بوف کوري سر میخنزرپنزريخندة 

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

وارد همچنان از گذشته به و فالش فوراست روایت با فالش بکچنین مرد و اکنون که مرده 
گوش زد کند. رود تا شور بخشی او را بیشترحال وحال به گذشته می

هاي دریایی که آمد و مرغ، صداي دریا میشدپراندند، گاري دور میها سنگ میبچه«
آمد و صداي او که التماس کشیدند . صداي تق تق کفش کنیزو از انتهاي خیایان میجیغ می

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

نتیجه گیري :

و نه فرهنگی داشته مانی ستی به ویژه دربارة تفاوت زیست گتاري نتایجی فمنینظریۀ دلوز و 
هاي مطرح شده مورد توافق است اما بیشتر تفاوتباشد . تفاوت آنها در حد زیست شناختی

کنند. این که مرد باید قانونگذار میو طرد را طرح آن هامیان آنها فرهنگی است که فهمنسیت
هاي فرهنگی است نه ش برتر از زنان است ، نتیجه قلمروگذارياگذاريباشد و قدرت قانون 
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آورد ، رو می»شدنزن «واقعی و زیست شناختی. بنابراین کسی که به اقلیت شدن و از جمله امرِ
آورد و در کل رو مخالف رو میاي ، متغیهاي ریشه دار به تعاریف ریزومهبه جاي تعریف

نماید . در آثار نسبت به کیفر تعریف شده دربارة زن تردید میکند و ها را انکار میتفاوت
هاي کوتاه او نسبت به اما در داستانبه نحو بارزي پدیدار شده است، زن شدن اندیشهروانی پور

ز تفکر اش این طربا همه کوتاهی»کنیزو«با وجود این تر است،رمانهایش این اندیشه کمرنگ
امعه به نحو آزاردهنده اي در پی سنت رایج به دنبال استثمار را به خوبی القا کرده است، ج

کنیزو است اما زنانی که در آگاهیِ زن شدن قرار دارند، او را به آگاهی هاي زن شدن و 
صیرورت از عقب ماندگی اجتماعی به هویت اصیل خود ترغیب می کنند.

پی نوشت:

گتاري و نیاز خاص به مفاهیم متعدد این مقاله بنابر ترجمه هاي متفاوت کتاب حاضر دلوز و
ترجمه هاي آن، از هر دو کتاب استفاده شده است.
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