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 چكيده

ي آن بررسـ توانـد  آنهـا مـي   ةكـه از جملـ   داردهاي ادبي هاي متفاوتي در بررسيظرفيت بوف كور
در  ،فيلسـوف معاصـر فرانسـوي   ، هـاي ژيـل دلـوز   انديشه. هاي دلوز و گتاري باشددگاهديراساس ب

ميـل   ةنظريميتوان به از جمله . است هاي علمي، فلسفي، هنري، نگرشي متفاوت پديد آورده زمينه
اجتمـاعي   - و به فضاي روانـي ، داري ميل و تمناي افراد را كاناليزهسرمايهپاية آن،  بر كه شاره كردا

از . را فـراهم سـازد   بازتوليـد افـراد  ة تا زمينـ  كند هدايت مياي كه قابل نظارت و كنترل باشد هويژ
گسـيختن غـل و     آن هـم بـا از هـم   . ديدگاه دلوز هدف داستان اين است كـه ميـل را رهـا نمايـد    

، از »اقليـت شـدن  « .هاي خاصي از انديشيدن مقيد سـازند  اند تا ما را به شيوه نآ زنجيرهايي كه بر
هـا قلمروهـاي متعـارف را از ميـان      گسيختن همين قيد و بندهاست تا با قلمروزدايـي   جمله از هم

هـدايت  بـوف كـور   ژيل دلوز به خوانش داسـتان   »اقليت شدن«ة اين مقاله با تكيه بر نظري. بردارد
 آيد، چه چيزهـايي را  ميبرهاي اجتماعي  كند كه اثر حاضر از كدام ماشينپردازد و مشخص مي مي

  . كندنوردد و چه مرزهايي را مخدوش مي در مي
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  مقدمه - 1
 .منصب در تهران به دنيـا آمـد   اي اشرافي و صاحباز خانواده) ه1281- 1330( صادق هدايت

لويي بـه همـراه جوانـان ايرانـي بـه       مدارس دارالفنون و سن هايي درپس از گذراندن دوره
هاي سياسي و د از آزادياو كه كودكي و جواني خود را در مشروطه گذرانده بو. فرانسه رفت

هم   خوبي چشيد؛ آن پس از آن را به اجتماعي آن بسيار شنيد و طعم شكست و سرخوردگيِ
دورة جديـدي در كشـور   «شاه با ظهور رضا !شاهور پادشاهي قلدر و مستبد چون رضابا ظه

داري و مدرنيزاسيون همراه به سوي نظام سرمايهرا حكومت پهلوي هدايت كشور . آغاز شد
توان دورة تثبيت را مي 1320تا  1300هاي سال. به عهده گرفت با نظام سياسي زورمداران

: 1392، عابـديني مير(» اساس الگـوي اروپـايي دانسـت   درت دولت و تحول ساختار جامعه برق
323 -322.(  

 ةرضاشاه مردمش را از خواب رؤيايي شكوه و عظمت باستان بيدار كرد و آنها را به سـد 
تجـار، انحصـارگران،    -  »دارهـا  سـرمايه «اد اما به قيمـت ثروتمنـدتر كـردن    بيستم سوق د

هــاي ســنگين و  و در مقابــل ايجــاد تــورم، ماليــات -  پيمانكــاران و سياســتمداران وابســته
اين تحوالت يعني رشـد   درنتيجة ).128: 1391 آبراهاميـان، ( هاآوردن سطح زندگي توده پايين

. قات نويني در صحنة اجتماع ايـران ظـاهر گرديدنـد   داري دولتي، طبشهرنشيني و سرمايه
فرزندان خانوادة متوسط كارمندان يـا مالكـان شهرنشـين و بـورژوازي نوظهـور كـه بـراي        

كردند، پس از ختم تحصيل  شدند يا در ايران تحصيالت عالي ميتحصيل به خارج اعزام مي
ر سـاكت اجتمـاعي مكنـون    و ورود به صحنة اجتماع، افكار و عقايد ديگري را در زير ظواه

   ).10: 1381 سپانلو،( كردندمي
نـوع انتقـادي را    تر شدن اسـتبداد حـاكم، كـه تحمـل هـيچ      با مسلط شدن و پيچيده

 -  كـه شكسـت انقـالب مشـروطه را نيـز پشـت سـر داشـت         -  نداشت، روشنفكر ايرانـي 
، عابـديني مير( يافت به درون رانـده شـد  تر شد و چون جايگاه اجتماعي خود را نمي حساس

هدايت جوان نيز پس از زندگي در چنين اوضاع آشـفته در ايـران، زنـدگي در    ). 97: 1380
 حقـوق بشـر اسـت    ةجمهوري كه اساس آن بـر اعالميـ   يكشور ؛كندفرانسه را تجربه مي

هاي بسيار مهم، پرآشـوب و   سال مقارناما زندگي او در فرانسه نيز  ،)104:1384 فرزانه، .كن(
  !عصر شكوفايي مدرن ؛است) م1914(از جنگ جهاني اول  ساز پس سرنوشت
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در هنر اي  اين آثار روح تازه .هاي مختلف خلق شدند در اين دوره آثار هنري در شاخه
شـمار ادبـي و هـم نوميـدي      هـاي بـي   روحـي كـه هـم بلنـدپروازي    . نددميد و ادبيات مي

ــران ــد نگ ــدرن را دربرداشــت ةكنن ــعر آ . م ــن عصــر سورئاليســم و ش ــم، در اي زاد در نظ
توجـه   هـاي معتبـر و قابـل    شـيوه  اكسپرسيونيسم در تئاتر و جريان سيال ذهن در رمـان، 

خت خـود را  شناسي شنا هاي جديد زيبايي تكنيك ةتجرب هنرمندان با. شدند محسوب مي
 ةفرهنـگ و جامعـ   عـة مطال ةصادق هدايت نيز به پشـتوان . نمودند از جهان مدرن ارائه مي

نويسـي،   هاي مدرن داسـتان  مدرن اروپا و آشنايي با تكنيك ةل جامعايراني، شناخت مسائ
گونـه اسـت كـه     كند و اين در بازگشت به ايران تجربياتش را در قالب يك رمان روايت مي

  ).125- 126: 1387 محمودي،( آيدين رمان مدرن فارسي پديد ميلعنوان او به بوف كور
خودش اين كتـاب   ةكرد اما به گفت در هند چاپ .ه1315را در  بوف كورهدايت  گويا

گيـري بـه    اين اثر كـه بـا سـرعت چشـم     ).163: 1384 فرزانه،. كن( است را در پاريس نوشته
افـراد   ةوسـيل  بـه  .شهرت رسيد و به يكي از شاهكارهاي ادبـي قـرن بيسـتم تبـديل شـد     

امـا تـا كنـون     ؛اسـت  هاي گوناگون مورد تحليل و تفسـير قـرار گرفتـه    مختلفي در زمينه
  .است فيلسوف معاصر فرانسوي بررسي نشده )م1925( اساس نظريات ژيل دلوزبر

و ژرژ 1وي فلسـفه را نـزد اسـاتيدي چـون ژان هيپوليـت     . دلوز در پاريس به دنيا آمد
 ،)1953( گرايي و ذهنيـت  تجربه :ند ازا برخي از آثار او عبارت. در سوربن آموخت 2كنگهايم

تفـاوت و  «دكتري دلوز شامل دو بخـش   ةرسال ).1986( به نام فوكو، )1962( نيچه و فلسفه
دلـوز پـس از ايـن     .منتشر شد 1968در سال » اسپينوزا :در فلسفهگرايي  بيان«و » تكرار

مهمـي بـه    كاو راديكال فرانسه كتاب روان 3هاي تاريخي با همكاري فليكس گتاريبررسي
و ) 1972( آنتي اديـپ و جلد كه شامل د داري و شيزوفرني سرمايهنگارش درآورد با عنوان 

 فلسـفه چيسـت؟  و  )1975( دكافكا بـه سـوي يـك ادبيـات خـر      .است) 1980( هزار فالت
 ةجمله تأليفـات ديگـر دلـوز دربـار    از .از ديگر آثار مشترك اين دو انديشمند است )1991(

وي آثـاري   .است )1993( جستارهاي انتقادي و بالينيو  هامارسل پروست و نشانه ،ادبيات
 منطـق احسـاس   :فرانسيس بيكن: قاشي و سينما به نگارش درآورد ازجملهز در زمينه نني

                                                 
1. Jean Hippolyt 
2. Georges Canguiheim 
3. Flex Guattari 
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ژيل دلوز در . در هنر سينما زمان- تصويرو  )1983( حركت - تصويردر هنر نقاشي  ،)1981(
  ).4: 1388 راف،( ها رنج از بيماري ريوي، خودكشي كرد پس از سال )1995( چهارم نوامبر
 اي از نيچـه  ديدگاهيكس و فرويد و تالش براي به دست دادن مار ءري از آراتأثيرپذي

البته سرشـت   .باشد -  گتاريهمكارش و  - ترين وجه آثار دلوز  شايد روشن اين دو،ة آميز
كـاوي فرويـدي    اين آميزه، با توجه به ضديت دلوز با سنت نوماركسيسـتي معاصـر و روان  

 فيزيـك،  شناسـي،  لومي چـون زيسـت  هاي ععميق از تعابير و تحليل ةجاري و نيز استفاد
ده را از كـه خواننـ   نمايـد چنان پيچيده مـي  گاهشيمي و رياضي در بحث از علوم انساني، 

  ).168: 1390 يزدانجو،( داردميتشخيص دقيق موضع او باز
معطـوف بـه ميـل     از نيچه بر اين باور است كه اثر هنري با نيروي پيرويدلوز به ژيل 

. ثانوي خواهـد داشـت   ةن با حقيقت اگر هم قابل فرض باشد جنبكار دارد و ارتباط آسرو
هنرمنـد  . آوردمـي بخـش را بـه حركـت در    اثـر هنـري نيروهـاي حيـات     ،به عبارت ديگر

البته . بخشد كند و به زندگي شكل و رنگي تازه مي هاي نويني را در هستي طرح مي شيوه
پردازد بيشتر از منظر و هنر مي كند حتي در مواردي كه به ادبياتتأكيد مي دلوز صراحتاً

   ).55: 1383 ضيمران،( دهدمي ها را مورد بررسي قرارفلسفه اين حوزه
امـا   ،زدسا هاي دلوز خواندن آثار وي را دشوار مي وفور اصطالحات نامتعارف در نوشته

ناچـار در  . نمايـد كار بردن اصطالحات او ناگزير مـي  به دلوزي از متن يامكان خوانشبراي 
بـا اصـطالحات و تعـاريف     بـوف كـور  داسـتان  از خوانش دلوزي  ةارائله به منظور ين مقاا

 و غيـره  ميل، ريزوم، بلوك، صيرورت، قلمروزدايـي : گوناگوني مواجه خواهيم بود؛ همچون
  .يابندشدن پيوند مي كه همگي در آثار متفاوت دلوز و گتاري با اقليت

  
  بحث نظري -  2
  و شدن ميل - 1- 2

ري آغـاز كـرد كـه    تاد دلوز يك سلسله تحقيقات را با همكـاري فلـيكس گتـا   هفة در ده
در ايـن كتـاب آنهـا نظـام      .اسـت  آمـده  2هـزار فـالت  و  1ضـد اديـپ  حاصل آن در كتاب 
ماركس را مـورد بررسـي قـرار داده و انتقـادات زيـادي را بـه ايـن         ةماركسيستي و فلسف

                                                 
1. Anti-Oedipus 
2. A Thousand Plateaus 
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اگرچه دلـوز   .ماركسيسم قلمداد كردندكاوي لكان را اوج تأثير  گرايش وارد نمودند و روان
ر بودند اما براي آنكه خود را از سيطرة آنـان رهـا   م متأثاز ماركسيسم و فرويديس و گتاري

رو  بـه  اي از مدرنيتـه رو  ما با نقد تـازه  يپدضد ادر . كنند، انتقاداتي نيز بر آنان وارد كردند
اسـاس رويكـرد ويلهـم    بر ن اثردر اي. دهد داري تشكيل مي هستيم كه محور آن را سرمايه
  .)53: همان( استه شدهتمنا پرداخت رايش به كالبد شكافي ميل و

در را گانـة پـدر، مـادر و مـن      گويند تصوير سهكه فرويد و لكان مي ميل اُديپي آنچنان
. گـردد مثلثي كه پدر به عنوان قدرت اصـلي مطـرح مـي    ؛دهدارائه ميگونه طرحي مثلث

جـاي تمركـز در ايـن حيطـه بـه       شـيزوفرني بـه  . ايد به شيزو پناه بـرد ب براي رهايي از او
آورد و دختـر  براي نمونه پسر به خواهر و زنان ديگر رو مـي . زندهاي ديگر گريز مي حيطه

به مردان متفاوتي از خانواده و جامعه چون رئيس، كارفرما و يا كارگر و كاركنان معمـولي  
دلـوز و  . نك(خوانند ي مثلث اديپي را بسته و ناكارامد ميدلوز و گتار ،رو از اين. كند نظر مي
صدد گريز از قلمـرو  در -  و البته با شيزو -  1جايي فرويد و لكان با جابه .)211: 2000گتاري، 
اديپي تصور كنند آن را  ةجاي آنكه ميل را واكنشي در برابر نياز سركوفت آنان به .انداديپي
ميـل بازتـاب    ،رو اين از. دانند ي توليدگر چيزهاي تازه مياشيزوفرنيايي و ريزومه ةبه شيو

ت اسـت  كند و حتي خود واقعيـ ت ميدة لوكاچي نيست بلكه توليد واقعيشواقعيت توليد
اتصـاالت و توليـدات    كنـد؛ ماشـين مجموعـه   ميل ماشيني عمل مي .)369: 2000ايگلتون، (

كه با اتصال به هم حركت و شوند شود، دو ماشين مياست، انساني كه سوار دوچرخه مي
بـودن انسـان مجـازي نيسـت بلكـه ماشـين        در اينجا ماشـين . كنند صيرورت را توليد مي
اي از اتصـاالت سـبب صـيرورت و شـدن     مجموعـه . )206: همـان ( رانـد ماشين ديگر را مي

   .هاي ديگر، براي رهايي از ساختارهاي خاصشود؛ اتصال به محارم شيزو و ابژه مي
اسـت ميـل و تمنـاي آدميـان را در      جامعه از ديرباز كوشـيده  لوز و گتاريد ةبه عقيد

 هـا آن. مسدود و محبوس نمايـد  -  رواني و حقوقي، اجتماعي - چارچوب ساختارهاي خاص
ـ هـاي مو  ا را از طريق محدودنمودن كارمايهفرايند سركوب ميل و تمن هـا،   د آن محـدوده ل

هـا و   كردن ميـل از چـارچوب  يعنـي رهـا   و جريـان مخـالف آن  . اند نام داده 2قلمروگذاري

                                                 
1. displacement 
2. Territorialization 
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بـه تعبيـر   . انـد  خوانده 1زدايي و يا قلمروزدايي اجتماعي را گستره ةهاي محصوركنند قالب
  .)همان( اندنام داده 3رمزگشايي زدايي را و محدوده 2فكني را رمزپردازي ديگر محدوده

كنـد و بـه   ليزه مـي داري ميل و تمناي افراد را كانـا  از نظر دلوز و گتاري نظام سرمايه
هـا  آن. گردانـد اجتماعي خاصي كه قابل نظارت و كنترل باشد رهسپار مي - فضاهاي رواني

تـوان در ايجـاد   داري را مـي تـرين مصـداق قلمروزدايـي سـرمايه     معتقدند بهترين و مهـم 
شخصــيت  هــاالبتــه در نظــر آن .)54: همــان( هــاي شــيزوفرنيك مالحظــه كــرد شخصــيت

اي از  بلكـه شـيوه   .نيسـت  )نظير فرد شـيزوفرنيك (شناختي  وانر ةيك گون«شيزوفرنيك 
جاي تبعيت از هنجار يا تصـوير ثـابتي از خويشـتن، يـك       انديشيدن به حيات است كه به

  ).18: 1387 كولبروك،( »كندخويشتن در سيالن و صيرورت را مطرح مي
» مـداري  خانواده«مدرنيته اثر زيادي داشتند با رد از پس  ةدلوز و گتاري كه بر انديش

تـا   كننـد  رهايي ميل از تمامي بندها، پيشنهاد مي ةرا با انديش» شيزوتحليل «كاوي،  روان
 ةلأواقـع مسـ  در ).55: 1389 صـنعتي، ( نيچه برسد» خواست قدرت«ميل رهاشده به مفهوم 

كنـد پـيش   ش را از فرد يا خويشتني محدود آغاز ميكاوي فرويد اين است كه تحليل وانر
 ،هـدف حيـات   براي فرويـد . ح كندرا تشري» خويشتن«ظهور اجتماعي و سياسي  از آنكه

كـه بـراي دلـوز و گتـاري،      بازگشت به وضعيت آرام و ساكن آغازين و اوليه است در حالي
هـا   كه از جريان، هاي محصور اي ندارد، حيات نه از ارگانيسم اوليه ةحيات هيچ حالت بست

مثلـث اديـپ را    ةدلوز و گتاري نظريـ  ،به عبارت ديگر. )227: 1387 كولبروك،( شودآغاز مي
اصل پـدر، و ميـل مبتنـي بـر محروميـت يـا       ة يعني ايد؛ كنند را رد مي قبول ندارند و آن

بر محروميت يـا فقـدان باشـد و     جاي آنكه مبتني ميل به هااز نظر آن. پذيرندرا نمي فقدان
قي و از طريق پيونـدهاي متقابـل   طور افه ريشه در يك آسيب اديپي اصلي داشته باشد، ب

پيرامـوني وي همـواره در    ةپيوندهاي متقابل بين طفل و جامعـ . گردداجتماعي ايجاد مي
گيرند،  تحول و جريان هستند و خط سيرها يا مسيرهاي مختلفي را در پيش مي حركت،

  .)116 :اتبي پاول،( 4همانند يك ريزوم ... هاي فرعي داراي ريشه هاي گياهانِ همانند رشته
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گيـاهي كـه بـه    . كنـد  اي افقـي در خـاك رشـد مـي     اش به گونـه  ريزوم گياهي است كه ساقه«  
كنـد و  منطـق زنـدگي مـي    ريشه است، فاقد ساختار متكـي بـه پايگـان كـه بـي      دلوز بي ةگفت  
  ).489: 1391، احمدي( »خاصي نيست ةتابع قانون و قاعد آن »شدن«  

هدف داستان آن است كه ميل را رها سـازد، آن   ،براي دلوز و گتاريادبيات  ةدر زمين
هايي كه ما را مقيـد   گسيختن منظومه  هم و از »زماني ما- حدود مكاني«هم با يوروش به 

غـل و زنجيـر    ،ر و وجـود هايي خـاص از تفكـ   هايي كه ما را به شيوهدارد، منظومه نگه مي
 يابي كه از بازنمايي و همسان نهند دلوز و گتاري آن آثاري را ارج مي ،رو از همين. كنند مي

دارند تا مقوالتي را كه با آنهـا بـه    كنند، متوني كه خواننده را واميتخطي مي) يابي هويت(
به همـين   و عنوان مقوالت ببيند به ،زند جهان پيرامونش دست مي ةقرائت، ادراك و تجرب

اي كـه   ذهنيزنجيرهاي  و گسيختن غل شوند، ازهم متوسل مي »تحليل شيزو«منظور به 
واقع در ).124: 1385 كارسن،( د سازندهاي خاصي از انديشيدن مقي اند تا ما را به شيوه بر آن

اساس ملت، خانواده، كليسـا، مدرسـه، و نظـاير آن    كه ميل ناخودآگاه پارانويدي، بر آنجا«
 ،داري هاي سرمايه كردن اين كليت ناخودآگاه شيزوفرنيك با واژگون ،»كشد خط و مرز مي«

  ).181: 1384 ،و ويدوسون سلدن( »برد خط و مرزها را از بين مي
» وم كتابزري«يا » هاي ريزوميكتاب«دلوز و گتاري آثاري مانند آثار كافكا را مثال بارز 

و قشـرها و قلمروهـايي وجـود     ،در هر چيزي خطوط تبيين يا تقطيع كه همچنان نامندمي
 حركات قلمروزدايانه و قشرزدايانه نيز در كار است هاي ريزومي خطوط پرواز، در كتاب ،دارد

با شماري متغيـر از   بسيار سطوح صافاين متون روايات را مانند  ).169: 1390 ،گتاري و دلوز(
جسـتن از ثبـات و بازنمـايي، هويـت و همسـاني را       اين آثار بـا دوري  .كنند ابعاد تكثير مي

اين جهان كدام جهـان   -  رسيمشناختي بپ دارند كه سؤاالتي هستي شكنند و ما را وامي مي
سـؤاالتي   - شود؟ هاي من به آن مربوط مي يك از نفس كدام دهد؟ در آن چه رخ مي است؟
در ) موتاسـيوني (گشـايند، بلكـه امكـان جهـش      تنها امكان دگرگوني اجتماعي را مي كه نه

 ةدهنـد  پـي از بـين بـردن سـاختار سـازمان     اين آثـار در . كشند خودآگاهي را نيز پيش مي
بردن به   و اين عمل از بين راند هايي كه به نيازها و اميال دستور مي نظام. اند هاي غالب نظام

 ).125: 1385 كارسـن، ( منظور رها ساختن ميل و گشودن راهي براي طرق جديد تفكر است
  .تأكيد دارد »شدن«بر  كند،تأكيد  »بودن«درنتيجه دلوز بيش از آنكه بر 
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  شدن و اقليت )صيرورت(شدن  - 2- 2
يابد  هايي است كه يك مفهوم در خالل آنها دگرديسي ميگذر 1،مراد از شدن يا صيرورت

دلـوز و  . كنـد  اش حفـظ مـي   و در عين حال، شباهت خانوادگي خود را با تعـامالت قبلـي  
تعريـف  » شدگيديگر«هاي  گتاري به همين شيوه پيكرهاي مادي را هم با ارجاع به شيوه

ولـي از آن  . ماني و مادي فرايندي متفـاوت از شـدن مفهـومي اسـت    شدن جس. كنند مي
جهت كه شدن مادي، عملي است كه در آن، چيزي يا كسي بـه چيـز يـا كـس ديگـري      

تـوان آن را شـبيه    مي )يابد اش ادامه مي در عين حالي كه همچنان، بودن( شود تبديل مي
 ).152: 1387 پيتون،( شدن مفهومي دانست

جملـه  ت دارد، نه هر شدني ازكه اهمي شدن است گتاري تنها اقليتدلوز و  ةدر انديش
هـاي اكثريـت زدوده    شدن و ادبيات خرد اسـت كـه قلمروگـذاري    در اقليت. شدن اكثريت

شدن در برابـر فرديـت    شدن و اجتماعي هاي ديگر ادبيات خرد، سياسي از ويژگي. شود مي
هـاي   گانـه  ة خانوادگي به سوي سـه گان پي گريز از سهشدن سوژه در در اقليت. اديپي است

از مادر به خواهر و از آنجا به محيط  مسخگور سامسا در رمان  چنانكه گره. اجتماعي است
پرتـرة بـانوي   ( و پس از حركت عمودي و اديپي به سوي مـادر  ،زند كار و جامعه نقب مي

پـردازد   اي به سوي خواهر و نيز افراد محيط كارش مي به حركت افقي و ريزومه) خزپوش
شـدن و حركـت    سامسا در اين داستان با حيـوان  .)39- 43، 22، 20: 1392 ،و گتاري دلوز. نك(

چيز خرد و مغلـوب را  شدن هر اقليت. آورد شدن رو مي به اقليت) كردن با سر حركت( افقي
  .شود شدن و مواردي مانند آن نيز مي گيرد و شامل زن در بر مي
تواند با  مرد مي. داري است االرانة سياسي و سرمايهشدن ناديده گرفتن نظام مرد س زن

نگريستن به جهـان و نظـام آن از   . زن از هم بپاشدبه  را نسبت جدايي مرد ،نفي اين نظام
  .بخشدديدگاه زن پرتوي تازه به شناخت جهان مي

، وضعيت ي مردساالرانهها اولويت تنها دليل. هاي ديگر استشدن كليد تمام شدن زن 
منظور اين ادعا، نقش بنيادين فرادسـتي  . ان نسبت به استاندارد جنس مذكر استزن ةويژ

ادعاي دلـوز و گتـاري ايـن    . هاست مردان بر زنان در تخصيص قدرت و انفعال به جنسيت
 -  شـدن  هـايي چـون حيـوان    شـكل  -  هـاي شـدن  ها در تمام شكلاست كه كسب انفعال

                                                 
1. becoming 
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» اولين كوانتـوم « شدن زن ديگر، بارتي؛ به عخود دارد ةانگار شدن را در پيش ميزاني از زن
  . )158 :1392، و گتاري دلوز( هاي شدن است شكل ةكلي

خـود آزاد   ةاز مفاهيم ديگري اسـت كـه انسـان را از قيـدهاي انديشـ     » شدن حيوان«
 ةمجموعـ ...  وجه نه استعاري است، نه نمـادين ونـه تمثيلـي    هيچ شدن به حيوان«. كند مي

پي يك جا كه او درخورد تا آن متمايز از ديگري به انسان پيوند مي حاالت است كه هر يك
شـدن بـر گرايشـي در هنـر و ادبيـات و       در اين حالت، حيـوان  ).72: همان( »خروجي باشد

شـدن، رسـيدن    حيوان. شكافتن ادراك و گشودن آن به آنچه كه خود نيست، داللت دارد
) صوميت و سادگي مفـروض حيوانـات  قدرت يا مع( به حالتي كه حيوان حاكي از آن بوده

كـردن حركـات،    شدن، صيرورت بـه چيسـتي حيـوان نيسـت بلكـه حـس       حيوان. نيست
اي ببينيم كه انگار يك بوف  گونه كه جهان را به اين. هاي حيواني است ها و صيرورت ادراك
  .)218- 220: 1387 كولبروك،( هستيم
  

 داستان ةخالص - 3

كـردن روي   كند و همه وقتش را با نقاشييي زندگي ميتنها مردي بيرون از شهر تهران به
درخت سروي كـه زيـرش   ! شكل جور و يك هم يك تصوير يك آن. گذراندجلد قلمدان مي

دسـت چـپش را بـه حالـت تعجـب بـه لـبش         ةكرده نشسته و انگشت سبابپيرمردي قوز
و  كنـد مـي  روي پيرمرد دختري با لباس سياه به او گل نيلـوفر تعـارف   به رو .است گذاشته

  .ميان آنها يك جوي آب فاصله است
اش شـراب   رود تـا از زيـرزمين خانـه    آيـد و او مـي  اش مـي روزي عموي راوي به خانه

ناگهان از سوراخ هواخور تاقچه، همان تصوير را در صحراي پشـت اتـاقش   . موروثي بياورد
راوي . يابـد  يگـردد عمـويش را نمـ    پس از آن وقتي با بغلي شراب به اتاق برمـي  .بيند مي
پوش  شود تا آنكه زني سياه كند آن دختر اثيري را بيابد اما موفق نمي سه ماه تالش ميدو

راوي . نهـد  هايش را آهسته به هم مي كشد و چشم آيد و بر تختش دراز مي اش مي به خانه
هـاي   پس از آن چشـم . ميرد مي زن و ريزد مي او دهان در را -  مسمومو  - شراب موروثي 

كـه راوي را   - بامـداد جسـد زن را بـا كمـك پيرمـرد ناشناسـي       . كنـد  نقاشي مـي  زن را
اي پيـدا   پيرمرد در گورستان گلدان راغه. كنددر گورستان شهر ري دفن مي -  دشناس مي
راوي همان تصـويري را  . دهد كند كه از ري باستان است و آن را به يادگار به راوي مي مي
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گذارد و ترياك  كوزه را كناري مي! كشيد جلد قلمدان ميها روي  بيند كه سال بر كوزه مي
همسـري دارد كـه   . در اين بخش او تنهـا نيسـت  . گرددميبه هزارسال پيش باز. كشد مي

هاي جفت و طاقش تن  جاي راوي به معشوقه اين زن به. اوست ةخواهر شيري و دخترعم
  .مرداني ديگرخنزرپنزري و قصاب و  به! دهد مي

بـه او گفتـه كـه پـدر و عمـويش      ) عمـه ( اش رش را نديـده امـا دايـه   راوي پدر و ماد
جـا پـدرش عاشـق    آن .ي براي بازرگاني به هند رفتنـد اند و در جوان دوقلوهاي همسان بوده

عموي راوي نيز عاشق همان زن . آيد شود و راوي به دنيا مي اي در معبد لينگام مي رقاصه
ري برادرها به گودال مار كبـ . شركت كنند خواهد در آزمايشيپس زن از آنها مي. شود مي

هـا كـه   بعد از اين آزمايش يكـي از آن . شداز آن او با) مادر( كه زنده برگشت زنبروند و هر
هـاي خشـك و زننـده از     كرده و با خندهپدر يا عموست با موي سفيد و قوز معلوم نيست

ه مـادر راوي هـم   اي كـ  عمه ؛شود اش سپرده مي راوي به دست عمه. آيد گودال بيرون مي
اكنـون بـه خـاطر     امـا هـم  . گيـرد  هست و راوي از عشق او دخترش را بـه همسـري مـي   

بازي  آيد تا با او عشق ميبه لباس خنزرپنزري در. كشتن اوستپي بودن همسرش در فاسق
 ةگيرد و خند اش مي كشد و ناگهان سرفه ميهمسرش را . كند و در اين هنگام او را بكشد

راوي در پايـان خـود را در   . شـود كند كه مو به تن آدم راسـت مـي  ياي مخشك و زننده
هـاي  بيند كه پيرمرد قـوزي گلـدان راغـه را بـا خنـده     يابد و ميهمان جاي نخستين مي

  .بردشود و به نوشتن پناه ميراوي به جغد مسخ مي .است اش برده خشك و زننده
 

  بررسي داستان -  4
هاي مختلف كه به  رسد؟ اثري با وروديه به پايان ميشود؟ چگون از كجا آغاز مي بوف كور

نقاطي كه از هـم متمـايز نيسـتند و     .توان به آن وارد شداي مياز هر نقطه. اند هم مرتبط
مـا نيـز از يـك ورودي    . گونـه  مانند آثار ريـزوم . اندهاي مختلف تفاوتي ندارند، تنها ورودي

كنيم كـه موجـب    به تصويري نگاه مي هرچند به كوچكي سوراخ هواخور رف، همراه راوي
  !شد او از نقاشي دست بكشد

كرده، زير درخت سروي نشسته بود و يك دختـر جـوان، نـه    در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوز
راسـت،گل نيلـوفري بـه او تعـارف      آسماني جلوي او ايستاده، خم شده بود و با دست ةيك فرشت

  ).15: 1383 هدايت،(جويد دست چپش را مية ابكه پيرمرد ناخن انگشت سب كرد؛ در حالي مي
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! بدون اينكه بداند چـرا . كرد راوي اين تصوير را پيش از اين بر جلد قلمدان نقاشي مي
يك كـودك اديپـي    ةاي از خاطر آيا اين پرتره .كشيد دستش بدون اراده اين تصوير را مي

خـاطره ميـل را مسـدود    نظـر دلـوز    از! كرده و نشسته و زناني ايسـتاده است؟ مرداني قوز
موضوع اين است كه اين تصـوير بـه ايـن    . كند اتصاالتش قطع مي ةآن را از همو  كند مي

بلـوك كـودكي يعنـي نـوعي     . اسـت  كـودكي  1كند، بلكه عبارت از بلوك شيوه عمل نمي
هـاي متنـوع    هاي كودكي، بلكه به تبلورهـاي نظـام   بندي كه نه به انسدادها و عقده سرهم
گون دركـي، عـاطفي و شـناختي عمـل     هاي گونـا  وط است و از خالل سيالنها مرب شدت
ـ   . افزايـد  مـي ل ميل، آن را برجاي تنز بلوك كودكي به. كند مي جـا  هميـل را در زمـان جاب
كـه تحـت   جـاي آن  مـا بـه  « ).19: 1392 ،گتـاري  و دلـوز ( كنـد كند، از آن قلمروزدايي مي مي

باشيم كـه بعـدتر در كـاوش    وران كودكي اي از د شده حاكميت خاطرات يا اوهام سركوب
ي ا هاي كـودكي  شدن را به همراه بلوك هاي كودك بلوك«كنيم،  ها را بازسازي ميرواني آن

  ).194- 195: 1388 پين،(» كنيمتوليد مي »كه همواره حاضر هستند
 ةنماينـد ) پـدر ( عمـو . بينـد  ، راوي تصوير را در واقعيت مـي )پدر( با ورود ناگهان عمو

او از بازقلمروگــذاري خــودش در «. اســت) زادهمنصــب و اشــراف صــاحب(تــاجر  ةخــانواد
اما راوي بـا   .)33:همان( »ايستدنمينظام انقيادها و اقتدارهايش باز خانواده، در تجارت و در

آيد بـه جريـاني    در او به وجود مي) پدر( هايي كه پس از حضور عمو كشمكش ةوجود هم
دهـد و   تن نمـي  ،اند گي ميل او را در آن كدگذاري كردهخانواد - هاي اجتماعيكه ماشين

كشد و پس از يافتن زن با شراب  از نقاشي دست مي .پردازد به قلمروزدايي اين جريان مي
  !بودن ندارد اي از زميني زني كه نشانه! كشد موروثي او را مي

آبي كه او گيسوانش را بـا   توانست با چيزهاي اين دنيا، رابطه و وابستگي داشته باشد؛ مثالً او نمي
. يا غار سحرآميزي بوده باشـد  فرد ناشناس و منحصربه ةداده، بايستي از يك چشم آن شستشو مي

هاي آدمـي آن را ندوختـه    هاي مادي، دست معمولي نبوده و دست ةلباس او از تاروپود پشم و پنب
ولي نبوده، مطمـئن شـدم   هاي نيلوفر، گل معم فهميدم كه آن گل. او يك وجود برگزيده بود. بود

پالسيد و اگر با انگشتان بلند و ظريفش، گل نيلوفر  زد، صورتش مي رويش ميه اگر آب معمولي ب
  ).19: 1383 هدايت،( شد چيد، انگشتش مثل ورق گل پژمرده مي معمولي را مي

                                                 
1. block 
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اش را بـراي خـود    واقع بينش زنانـه هاي او، در شود اما راوي چشمزن اثيري كشته مي
آل  و قلمروزدايـي فلسـفي ايـده    هـاي زن  از چشـم ن ه جهـا نگاه ب ،شدن زن. كند حفظ مي

 :عدالت در حقوق بشر اسـت  ةو گتاري تنها راه رسيدن به ايدباورانه كه از نظر دلوز  انسان
 سـپردن زن اثيـري، عمـو يـا پـدر      خاك اما پس از به ).39: 1388 گونزل،( يك ناانسان شدن

سـازي او  هد كه موجب بازاديپي عنوان يادگار به راوي مي بهاي  كوزه) پيرمرد خنزرپنزري(
مرگـي   پـيش از وي نيـز وجـود داشـت و بـا بـي       .تصويري كه راوي اسير آن بود. شود مي

  ).ضد اديپ( گردد خاصي دست به دست مي
تصويري را كه ديشب از روي او كشيده بودم، از توي قوطي حلبي بيرون آوردم؛ مقابله كـردم، بـا   

 ها يكـي و اصـالً  نكه عكس يكديگر بودند؛ هر دوي آناي فرق نداشت، مثل اي وي كوزه ذرهنقاشي ر
شايد روح نقاشـي كـوزه در موقـع كشـيدن در مـن      . كار يك نقاش بدبخت روي قلمدان ساز بود

 هـدايت، ( شد از هم تشـخيص داد  ده بود و دست من به اختيار او درآمده بود، آنها را نميحلول كر
1383 :42.(   

رفتارهاي شيزوفرنيك ! رساند مي) جاي اولش( اش يرمرد خنزرپنزري راوي را به خانهپ
 ماشـيني  و يـافتن راه گريـز  ها  محدوديتبا ) مؤلف(جنگ راوي  ةشود كه نشان پررنگ مي

اي بـا قيـد و بنـدهاي     زنـدگي در خـانواده  . راوي ماشين توليدگر و صيرورتگر است .است
جنـگ و خشـونت در جهـان، پـدراني     مشـروطه   ةتحميلي، شكسـت و سـرخوردگي دور  

ها كه از پسران نيز چنين  شده و مطيع در برابر جريان با اميال سركوب! كرده و نشستهقوز
به  كه هدايت را مانند بسياري از نويسندگان مدرنيسم نسبت همان وضعيتي. توقعي دارند

در ايـن سـير درونـي     اعتماد نمود تا به درون خود پناه برده و تالش كنـد  جهان خارج بي
عـالمي كـه بـا تجربيـات     ). 125: 1387 محمودي،( زواياي اين عالم ناشناخته را كشف نمايد

  .كردهاي انساني را بيش از پيش درك مي گستردگي و عمق رنج ،مختلفش
راوي . زنـيم  با دود اثيري ترياك همراه راوي به بخـش ديگـري از داسـتان نقبـي مـي     

ـ . شود يري، لكاته ميزن اث. منزوي و بيمار است مـادر،  و ... اب، پدر، عمو، خنزرپنزري، قص
: يـر عناصـر اسـت   شود و مدام در حال تغيث اديپي به بازي گرفته ميمثلّ ،... و دايه، عمه

 -  خنزرپنـزري، لكاتـه، راوي   - قصـاب، لكاتـه، راوي    -  عمو، عمه، راوي - پدر، مادر، راوي 
گـذاري   انوادگي تنها مجرايي است بـراي سـرمايه  مثلث خ... . قصاب، لكاته، خنزرپنزري و

عمـو،  . كنـد  متفاوت كه بچه مدام آن را در پدر، مادر و خود كشف مـي  يك سرشت كامًال
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وهـايي  هايي بـراي پـدر نيسـتند بلكـه تـراكم نير      جايگزين و ديگران، قصاب، خنزرپنزري
! نقيـاد درآيـد  خواهـد كـه تحـت ا    آيـد و از پسـر مـي    هستند كه پدر به انقياد آنها درمـي 

هـايي   ها و يا در تماميتش به نفع قـدرت  قدر كه مثلث خانوادگي در يكي از وضعيت همان
هـاي ديگـري كـه از     توان گفت مثلث مي. سازد در كار هستند، خود را منحل مي كه واقعاً

اي مسـتمر   گونه تار و پراكنده هستند و به ،كنند واجد چيزي نامشخص پس آن ظهور مي
نيـز ايـن    بوف كـور  در داستان ).31: 1392 ،گتاري و دلوز( شونديگري تبديل مياز يكي به د

يـابيم، گـويي در    برابر تكثيري دروني مـي واقع خود را دردر. شود جايي مدام ديده ميهجاب
مراتبـي   سـاالرها، يـا سلسـله    نشدني مناصب و ديوان برابر هجوم سرطاني، يا آشفتگي حل

در پشـت  . يز آلودگي فضاهاي مبهم و كدر قرار گرفته باشـيم نيافتني، و ن پايان و دست بي
ترقـي فرزنـدان خـويش، آنـان را بـه كشـورهاي غـرب        ة بهام پدراني است كه تشـن ا پدر،
ي ثـ لمث :بـود  چند اين كار به معناي مورد حمله قرار گرفتن از دو سو ميهر. فرستادند مي
  .)32 :همان( تغيير و دگرگوني در

آور كه به يـك   جنايتكار و خنده هاي ترسناك و صورتك. من و مال من بودندها در  اين قيافه ةهم
اينهـا را در   ةشكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شـكل زنـم؛ همـ   . شدند سرانگشت عوض مي ةاشار

صورت من در اثر يـك تحريـك مجهـول،     ةآيا خمير. ها در من بودهگويي انعكاس آن .خودم ديدم
  ).107: 1383هدايت، (هاي موروثي درست نشده بود؟  اميديها و نا ها، جماع در اثر وسواس

هـاي سـتمگر ديـده     دهد تا مثلث نمايي اديپ فرصت آن را مي قدر كه بزرگ اما همان
 رسـاند  جا، يك خط گريز را به ظهور ميمان حين خروجي براي گريختن از آندر ه ،شوند

ــوز( ــراي يــافتن خطــوط گريــز  ).32: 1392 ،گتــاريو دل را در ) قلمروزدايــي( تــالش راوي ب
عجيبـي كـه    ةجملـه رابطـ  از. توان مشـاهده كـرد  خوبي مي رفتارهاي شيزوفرنيك وي به

  .كند اظهار مي) همسر(و لكاته ) مادر(درمورد عمه 
همسر راوي، لكاتـه  ). زناي با محارم اديپي(عمه، مادر راوي است و راوي عاشق اوست 

ابل ذكر است كه مـا  البته ق ).شيزو -  حارمزناي با م( .نيز دخترعمه و خواهر شيري اوست
توان لكاته را شكل ديگر عمه دانسـت   نگريم وگرنه مي نمادين به داستان مياز ديدگاه غير

است كـه اكنـون بـه     ،كه با او خاطره نيز دارد و لكاته شكل ديگر بوگام داسي، مادر راوي
 اتـه و بودن لك از ديدگاه يكي بنابراين اگر .اند دست پدر يا عمو يا پيران ديگر تصاحب شده

اته را فقط خـواهر  اما اگر لك ،جي اديپي خواهيم گرفتبه داستان بنگريم نتاي ،ه و مادرعم
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اما بـه ديـدگاه شـيزويي     ،جايي فرويدي را در آن ديد به توان جا چه باز ميتصور كنيم اگر
  ). 140:1393تسليمي، . نك( شويم دلوز و گتاري نزديك مي

كند تـا   هاي كافكا به مردان گوناگون رو مي اته نيز مانند زنان داستانلك از اين ديدگاه
اتـه بـرادرش را   بـر لك  و افـزون  گونـه اسـت   راوي نيـز همـين  . صيرورت خود را نشان دهد

  .ديگر اديپي است يقرائت درو  ،قرائتي شيزويي در ،در يك سخن اين شيوه. بوسد مي
قـدري   بـه . جاي مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم هام را ب از وقتي كه خودم را شناختم، عمه

او را دوست داشتم كه دخترش همين خواهر شيري خودم را بعدها چون شبيه او بـود، بـه زنـي    
  ).59: 1383 هدايت،( گرفتم

شود كـه   شود، يا تصور مي مادر انجام ميبا زناي محارم  ةزناي با محارم اديپي به منزل
قلمرومنـدي و يـك    نـوعي گونـه تفسـير شـده، و مـادر در اينجـا       شود، يـا ايـن   انجام مي

هـا و خـاطرات كـودكي     پرتـره هـا،  عكـس زناي با محارم اديپي به «. تبازقلمروگذاري اس
امـا ميـل را در دام بازنمـايي    . اسـت  گاه وجود نداشته كودكي كاذبي كه هيچ ،مرتبط است

آن را بـه مـادر    ،تـر كـردن   لـوس  كند و براي بچگانه و اتصاالت جدا مي ةگذارد، از هم مي
شـديدتر بـر ميـل و     هـايي  عمـال ممنوعيـت  گيرد تا ا اين تقليل انجام مي. دهد تقليل مي

 ،گتـاري  و دلـوز ( »شناسي كند، اقناع شودجلوگيري از اينكه خود را در ساحت اجتماعي باز
1392 :123.(  

جـاي   ابق دارد و بهشيزوي درون ماندگار تط -  شيزو با قانون -  برعكس زناي با محارم
جـاي   بـه  ايپيشـروي  .دهـد  شـكل مـي  ) قلمروزدايي( به يك خط گريز ،بازتوليد گردشي

خـود را بـه    ةهاي كودكي بـدون خـاطر   شيزو بلوك -  در زناي با محارم). تخطي( فراروي
تا آن را با تكثيـر اتصـاالت بـه كـار اندازنـد و       ،كنند زنده وارد امر حاضر مي اي كامالً گونه

امـا خـواهر جانشـين مـادر     . افتـد  اين نوع زناي با محارم با خواهر اتفاق مي. كنند تسريع
زناي با محـارمي كـه گـواه     .)123- 124 :همان( نيست بلكه سمت ديگر پيكار طبقاتي است

  . انساني استغير ةيك سكسواليت
بودن لكاته و زناي با محارم، بحـث انحرافـي اسـت كـه      بودن زن اثيري و فاسق قديسه

ـ ترفنـدي كـه مؤ  . كشـد راك ما را از هستي و مسائل گونـاگون بـه چـالش مـي    اد بـه   فل
را مـن بـا    بوف كـور « .اي خشك و زننده خنده ؛هاي سطحي بخندد مخاطبين با برداشت

چه بسا وقتي يك قسمت وحشـتناك آن را  . ام هاي موسيقي ساخته ت، مثل حامل نتدقّ
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اثيري و  زن راوي با لكاته، ةمسأله، رابط ).278: 1384 فرزانه،(» زدم زير خنده نوشتم، مي مي
فرد است و تالش بـراي يـافتن راه    و فروپاشي دروني جامعه، خانواده ،لهأعمه نيست؛ مس

داري و  سـرمايه  ةجهت بازتوليد افراد به نفع جامع كه در) هاماشين( هاگريز از اين جريان
گذراند  هاي جفت و طاقش وقت مي با معشوقه) خواهر( لكاته. رودمراتبي پيش مي سلسله

 امـا پيرمـرد خنزرپنـزري همچنـان از كـوزه     . كشـد  راوي او را مي. دهدو به راوي تن نمي
  .كندمحافظت مي) تصوير(

پيرمـرد را در كوچـه ديـدم كـه      ةكردم، هيكل خميـد اتاقم را باز ةرو به كوچ ةمن برگشتم پنجر
خيـزان   افتـان و . ته را زير بغلش گرفته بـود لرزيد و آن دستمال بس هايش از شدت خنده مي شانه
    .)120:1383هدايت، ( كه به كلي پشت مه ناپديد شدرفت تا اينمي

. شـود  اي كه در خـود بسـته مـي    مثلث اديپي، خانواده ةنابازگشتي به سرآغاز پدرمدار
ي به قلمروزدايـ ) مؤلف( اما راوي. يابد جرياني كه پيش از راوي بود و پس از وي ادامه مي

ــان مــي ــردازد و ايــن از ايــن جري ــه شــكل پ ــار ب ــا قلمروزدايــي از طريــق  :رشــديدت يب ب
خصـوص مثلـث    خط گريز شـديدي در نسـبت بـا مثلـث خـانوادگي بـه      . »شدن حيوان«

در اين گريز مثلث محدود  .گيردشكل مي )36: 1392 ،گتاريو  دلوز( ساالري و تجارت ديوان
هـاي   شود، بسياري از منتقـدان نيـز بـه ارزش   داراي ارزش جمعي مي بوف كورخانوادگي 

  .انداز فرديت به اجتماع اشاره كرده بوف كوررفت راوي  تاريخي و اجتماعي و نيز برون
هـايي   اند، سـايه  هاي من بوده گويا پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون و زن لكاته، همه، سايه

هاي مـن در گلـويم    ام، ولي ناله شده بودهدر اين وقت شبيه جغد . كه من ميان آنها محبوس بودم
  ).115: 1383 هدايت،(كردم ها را تف ميهاي خون آن گير كرده بود و به شكل لخته

مسخ مورد معكوس استعاره است ديگر هيچ معناي خاص يا معناي مجازي در ميان «
» ها در كار است كه خود بخشـي اسـت از ديـدرس واژه    اي توزيع موقعيت نيست بل گونه

كند بلكـه سـبكي جديـد از     شدن هيچ معنايي را مراد نمي بوف ).224: 1389 ،گتاري و دلوز(
اي از  نگريستن به جهان همچـون يـك حيـوان، همچـون مجموعـه     . آورد ادراك پديد مي

بستگي به جهان نـه از موضـع از    دل. است رفته كجا و از بدني تحليل گذرها به سوي هيچ
  ).222: 1387 كولبروك،( كه از نو و دوباره ديدن ،عام ةعقيد ةيافت پيش سازمان

اهميـت  . است »شدن اقليت«واقع و در» شدن حيوان«، »شدن زن«خط گريزهاي راوي 
اقليت تـوان  . كه در پتانسيل عدول از هنجار است، اش از اكثريت اقليت نه در جدايي نسبي
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، همين فرايند قلمروزدايي از نظر دلوز و گتاري. قلمروزدايي رمزگان اجتماعي غالب را دارد
چه شكاف بين شخص و هنجـار را زيـاد   آن. دهد است كه ذات سياست انقالبي را شكل مي

هاي ماشين اجتمـاعي   هاي اقليت از طريق تنظيم آكسيوم شدن خواسته كند نه برآورده مي
يعنـي ابـداع   . شـدگي اسـت   است و نه بازسازي يـك رمزگـان، بلكـه خـود فراينـد اقليـت      

هاي برقراري پيوند بين عناصـر قلمروزدايـي شـده و     بنيادي و شيوه جديد ذهن هاي صورت
گـذارد و   ها بر تلقي فرد از خود تأثير مـي  اين قلمروزدايي ).26: 1387 پيتون،( اجتماعي ةحوز

. ها نخواهد بـود  شخص قادر به درمان اين ضربه. كند اش جدا مي شخص را از باورهاي قبلي
  .)165: همان( يابد ش اهميت ميچيزهاي جديدي براي د وشو مي ياو شخص جديد

اين دردها را . تراشد خورد و مي هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي در زندگي زخم
فاقات و عادت دارند كه اين دردهاي باورنكردني را جزو اتّ به كسي اظهار كرد، چون عموماً شود نمي
د و اگر كسي بگويد يا بنويسد، مردم بر سـبيل عقايـد جـاري و    آمدهاي نادر و عجيب بشمارن پيش

  ).9: 1383 هدايت،( ي بكننداك و تمسخرآميز تلقّكنند آن را با لبخند شكّعقايد خودشان سعي مي

اي كــه گلــويش را آفريننــده. افتــدكننــده اتفــاق مــي آفــرينش در دهليزهــايي خفــه
آفريننـده كسـي اسـت كـه     . ريننده نيستآف اصالً ،ها نفشرده باشداي از ناممكن مجموعه
: 1390دلـوز، (هـاي آن را  پذيريآفريند، و به تبع آن امكانهاي خاص خودش را ميناممكن

 بوف كـور چيز در  برد اما همه شود و به نوشتن پناه ميبه بوف مسخ مي) راوي( مؤلف .)46
اجتمـاعي   -  وادگيهاي گوناگون خـان بلكه آغاز يك قلمروزدايي در جريان. شودتمام نمي

شكن  بت ةآن يك نويسند اي كه هدايت براي خودش تعيين كرده بود اززيرا وظيفه. است
آثـار هـدايت    ).278: 1384 فرزانه،(چه از لحاظ استتيك و چه از نظر سياسي و اخالقي . بود

مانند يك ماشين ادبي چنان به قلمروزدايي از سـاحت اجتمـاعي پرداخـت كـه حتـي از      
در نسبت با نويسنده نيز قلمروزدايي كرد، نويسنده را محو ساخت، به ماشين  مفهوم نسل

  ).7: 1392 ،گتاري و دلوز( يك دوران باشد ةاجتماعي متصل شد تا برسازند- عظيم سياسي
شـدن،   شـدن، كـودك   شـدن، حيـوان   شدن از ديدگاه دلوز و گتاري شامل گياه اقليت 
خالف صنوبر ريشه با حركت افقي است بر بيريزومه گياهي . شدن است شدن و ادبيات زن

هاي اجتماعي و فرهنگـي را بـا ميـل ناخودآگـاه      ها ريشه فرويديست. عمود دارد ةكه ريش
هـاي  ساختن اين ريشـه  اما ناخودآگاه شيزوفرنيايي با واژگون ،كنند پارانوييدي بررسي مي

هـا را از   ريشـه  شدن شخصيتيزيرا چند برد؛قدرت، ميل را در مسير صيرورت و شدن مي
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. كنـد صيرورت ادراك پيشين را ناپديـد مـي  . داردها را از ميان برميتپاشد و هويهم مي
مـثالً مـرز ميـان    . گذرندهاست كه از ميان ما ميگشودگي به روي تفاوت ،ناپذيري ادراك

 »شـدن  ادبيات«دلوز . آورداين مرزبندي را ادبيات اربابان پديد مي. خير و شر وجود ندارد
   ).56: 1392دلوز و گتاري،  .نك( بردو ادبيات اقليت را براي اين مفهوم به كار مي

رنـگ   اما در رمان امـروزي مرزهـا كـم    ،ها مرز ميان خير و شر روشن استدر اسطوره
شـود  پز برداشته مي مرز ميان فيلسوف، فقيه، دانشمند و شاگرد كله بوف كوردر . شودمي

كنـيم بـا قرائـت    تكـرار مـي  . شـود متفاوتي در آنها ديده نمي و كنندهو هيچ ارزش متمايز
ارز بودن  ا همخورد، بلكه اگر با قرائت جدا بودن اميگانگي آنها ميل شيزويي به چشم نمي

شـدن   بـا حيـوان  . كنـيم  ة دلـوز را آسـان مـي   يم، كاربست نظرينظر انداز بوف كورآنها به 
ريشه شدن است، جهـان  شدن بي ا حيوانزير. پاشد ميبندي جهان فرو قلمروگذاري سامان

از ديدگاه يك جغد است . گردداگر از ديدگاه يك جغد كور نگريسته شود قلمروزدايي مي
از ديدگاه يـك انسـان   . شوندپز از هم متمايز نمي كه فيلسوف، حاكم، حكيم و شاگرد كله

د راوي بـوف  خواهـ  هدايت مي. غيرشيزويي ميان آنها مرزبندي و قلمروگذاري وجود دارد
شـدن نيـز بـه همـين      زن. پز ارائه ندهـد  كورش مرزبندي و تعريفي روشن از حاكم و كله

برد مدارانه را زير سؤال مي اين صيرورت تعاريف مردانه، مردساالرانه و سرمايه. معني است
هـا ماننـد خـود زن     الـه و اساسـاً ايـن رج   ؛كندبرخورد ميها  الهو با همة مردان چونان رج

افزون بـر مـردان ديگـر بـه شـكل زن نيـز        بوف كوربيهوده نيست كه راوي مرد . اند اتهلك
 »ديـدم اب، شكل زنـم همـة اينهـا را در خـودم مـي     شكل قص«: به شكل لكاته. است شده

  ).60: 1393 تسليمي،(
شـدن   اقليـت . شـدن اسـت   ها رفتن به سوي ادبيات اقليت و اقليـت همة اين صيرورت

هـاي   زيـرا زبـان بيگانـه ريشـه    . ي زبان آنهاستوژي اكثريت و حتقاومتي در برابر ايدئولم
اگرچه در ايران زبـان بيگانـه    بوف كورفرهنگي و ايدئولوژيك زبان اصلي را ندارد اما زبان 

  .نيست، اما در ايدئولوژي زبان بيگانه است
اتـه  درسـت اسـت كـه راوي از لك   . دن باشدش تواند در ادامة اقليتشدن نيز مي كودك

ريشـه  شدن او نيـز بـي   كودك. چنداني ندارد ةاي دارد اما مجموعاً خاطرات كودكانهخاطر
شناسـد و  پدر خود را نيز نمـي . شناسد تا ميلش را به او بازگو كندمادر خود را نمي: است

راوي آدمي تنهاست كه در بيرون شـهر  . يك زنده است داند كه پدر يا عمو كدامحتي نمي
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او . تراشـد خورد و مـي دارد كه مثل خوره روحش را در انزوا مي كند، دردهاييزندگي مي
 بـوف كـور  با خواندن . رو هستيمشدن روبه با تنهاشدن و اقليت بوف كورتنهاست و ما، در 

از ديـدگاه بـوفي كـه در ويرانـه      .نگريمخورده به جهان مي از ديدگاه يك آدم تنها و زخم
اند و خندة آنها بـراي   در به آنجا آمده به براي سيزدهبيند كه هايي را ميبرد و آدمسر مي به

پوشـند و خـوب   خورند و خوب مـي تي كه خوب ميه نيست، فقط از ديدگاه اكثرياو خند
ها بـراي ايـن   اما اين خنده. خنده است ،دهندهاشان پاسخ مي خوابند و خوب به غريزهمي

خندد و شوم است و تنها جغد كه مي. جغد است ةمانند خند. اقليت خشك و زننده است
  . شدن با اكثريت استاين تفاوت جغد. گريدهنگامي خوب است كه مي

  
 گيرينتيجه - 5

سـاخت خـود اجتمـاعي     امـا در ژرف  ،ظاهر اجتماعي و تاريخي نيسـت  اگرچه به بوف كور
كه دلوز ميـل و   همچنان .است و با تاريخ و فضاي دوران نوشتن اثر ارتباط تنگاتنگي دارد

دهـد و مشـكالت   شناختي را در سطح اجتماعي گسـترش مـي   هاي ناخودآگاه روان جنبه
كنـد، در ايـن   داري جسـتجو مـي  سـرمايه  ةهاي زيرين جامعـ طبقات اجتماعي را در اليه

 .را دارند) راوي( كردن ميل مؤلف نهادهاي اجتماعي و خانوادگي قصد كاناليزه داستان نيز
شـدن،   زن .پـردازد هـا مـي  لمروزدايـي جريـان  بـه ق ) شـدن ( صـيرورت  ةواسـط  اما وي بـه 

راه گريزهاي . بيانگر گريز از هنجارهاي اكثريت است »شدن اقليت«و درواقع  شدن، حيوان
ـ ( سـركوب و فشـارهاي خـانوادگي و اجتمـاعي راوي     ةشديدي كه در نتيج را بـه  ) فمؤل
  . دهدانزوا و نوشتن سوق مي بازقلمروگذاري در

بلكـه در   بـوف كـور  تنهـا در   بسياري از مفاهيم دلـوزي نـه   ميل، شدن، قلمروزدايي و
همچنـين ايـن مفـاهيم در بسـياري از آثـار      . خـورد  بسياري از آثار هدايت به چشـم مـي  

  .ويژه آنان كه متأثر از هدايت هستند، قابل بررسي است نويسندگان ديگر به
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