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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: With the introduction of modernist 
approaches to contemporary fiction, the use of narrative techniques in 
storytelling has become a prominent and noteworthy element and modern 
writers in accordance with their new ontology, have resorted to sophisticated 
narrative techniques and gradually from classical narrative. And the lines of the 
past decades have moved away. Houshang Golshiri is one of the contemporary 
novelists who has adopted a creative and professional attitude in most of his 
short and long works about the narrative industry. Based on the rhizomatic 
approach of the French philosopher Gilles Deleuze and its components such as 
de-authorization of the subject, becoming and becoming, de-territorialization 
and territorialization, this study examines the content and technique of the 
novel "Prince of Ehtejab". 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner. 
FINDINGS:  The novel Prince of Ehtejab has the capability and capacity of 
rhizomatic rhyming reading due to its industrial and implicit structure. 
CONCLUSION: Golshiri uses innovative and combined methods of fluid flow of 
mind, indirect indirect speech style and internal monologue, execution of 
nonlinear and circular plot, collage (molecular) payment of characters, non-
topological plot location and story time in non-calendar board and finally 
creation The fluid form and structure of the narrative has made it possible to 
read the rhizomatically of the novel.  
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 مقاله پژوهشی
با ابتنا بر رویکرد ریزوماتیک ژیل  نوشتۀ هوشنگ گلشیری« شازده احتجاب»خوانشی فلسفی از رمان 
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 چکیده:
صناعات          زمینه و هدف: ستفاده از  صر، ا ستانی معا ستی به ادبیات دا با ورود رویکردهای مدرنی

روایی در روایت داسییتانها به عنصییری برجسییته و درخور توجه مبدل دشییته و نویسیینددان روز 

ستی    سب با ه سی نوین خود، به بهره   متنا و   انددیری از تکنیکهای روایی پیچیده روی آوردهشنا

شیری یکی از   های دذشته دوری جسته  ک و خطی دههبتدریج از روایت كالسی  شنگ دل اند. هو

ستان  صناعات روایی، رفتاری        دا ست كه در غالب آثار كوتاه و بلندش درمورد  صر ا سان معا نوی

فه     نه و حر یل دلوز         خالقا یک ه مات نا بر رویکرد ریزو با ابت یار كرده اسیییت. این پژوهش  ایی اخت

سوی و مؤلفه    سوف فران شدن،    های مترتب فیل صیرورت و  سوهه،   با آن رویکرد نظیر اقتدارزدایی 

 می ردازد.« شازده احتجاب»به بررسی مضمونی و تکنیکی رمان  قلمروزدایی و قلمرودذاری،

 تحلیلی انجام درفته است. -این پژوهش به شیوۀ توصیفیروش مطالعه: 

ابلیت و ظرفیت خوانش  رمان شازده احتجاب بواسطج ریختار صناعی و داللتمندش از ق    ها:یافته

 ریزوماتیک دلوزی برخوردار است.

دیری نوآورانه و تلفیقی از شیوۀ جریان سیال ذهن، سبک دفتار دلشیری با بهره گیری:نتیجه

دویی درونی، اجرای پیرنگ غیرخطی و دورانی، پرداخت كوالهوار )مولکولی( غیرمستقیم آزاد و تک

ر توپولوهیکی و زمان داستان در هیئت غیرتقویمی و شخصیتها، ترسیم مکان داستان بصورت غی

 نهایتاً ایجاد فرم و ساختاری سیال در روایت، امکان خوانش ریزوماتیک رمان را فراهم آورده است

های از رمان نقل و مورد تحلیل ریزومی قرار كه در تدلیل و تصدیق این مدعا، بخشها و صحنه

 درفت.

  

 4344شهریور  46تاریخ دریافت:    

 4344مهر  65:  داوری تاریخ   

 4344آبان  55: اصالح تاریخ   

 4344آذر  65: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
در   4419 تا 4411معاصر، هیل دلوز نام آشنایی است. او در پاریس به دنیا آمد. از سال     در سنت فلسفج فرانسوی    

و دانشگاه لیون به كار پرداخت  « پژوهشهای علمی مركز ملی »در  4444تا  4441سوربن فلسفه خواند. در فاصلج    

سال   شگاه پاریس بود.   4444و از  ستاد دان سفج    های متنوعی وی در حوزه تا هنگام مردش ا سفه، فل چون تاریخ فل

شناسی، ادبیات و نظریج سینما كار كرد. تأثیر چشمگیر او بر فیلسوفان پایان قرن بیستم، میشل          زیبایی سیاست،  

شت كه اظهار كند   ست »فوكو را وادا سمیت و پرتویی: ی  « ویکم قرن دلوزی خواهد بودقرن بی (. 43)هیل دلوز، ا

اش ال میکند. او در عین پرداختن به مکتبهای بزرگ فکری و فلسفی زمانهدلوز جایگاهی غریب در فلسفه را اشغ»

این  «بینابین»و « بیرون»همچون ماركسیسم، ساختاردرایی و روانکاوی به تصریح خودش همیشه میخواست در        

شد  سامدرن، رشیدیان: ی   « قبایل فکری با ساختاردرایی دلوز، او همواره از      694)فرهنگ پ سا سطج مشرب پ (. بوا

ست.          شمار رفته ا ساختاردرایی ب سخت  سر شینی كه رفتار، فکر، كنش و   منتقدان  دلوز از هر نوع چهارچوب پی

 آیندۀ موجودات را متعین كند دریزان است.

قرار دهیم، این نوع ادبی از نگاه دلوز در كنار فلسییفه و « هنر»الخصییوی رمان را ذیل مفهوم چنانچه ادبیات علی

ش   شکال اندی شمار میرود.      هعلم یکی از ا سان ب ساحات هستی ان صلی تفکر    »ورزی در  شیوۀ ا سه  م، هنر، عل -دلوز 

)هیل دلوز، كولبروک: ی « را بمثابج قدرتهایی برای ددردون كردن حیات موردمالحظه قرار داده اسییت -فلسییفه

صولی تأكید میکند كه در ریزوم 61 شکار  »تأكید دارد.  بر آنها 4(. او در تعریف ماهیت و كاركرد ادبیات بر همان ا آ

، 3«شدن »وی تبیین میشود.   6است كه دیدداه دلوز به ماهیت ادبیات و كاركردهایش براساس رویکرد ریزوماتیک  

ساختار یک ارچه »]سرهم ساخت[ و    1«آمددیدردهم»، «اقتدارزدایی از سوهه »، «حركت» های از مشخصه  « نفی 

ست    صلی دفتمان ریزوماتیک دلوزی ا صص  « ا سفی خود بارها به ادبیات و  (. »54-56)همان:  دلوز در الگوی فل

آثار ادبی ارجاع میدهد و به تبیین ماهیت و كاركرد ادبیات و آثار ادبی همچون رمانهای كافکا، مارسییل پروسییت، 

 (.41نیا: ی )رویکرد ریزوماتیک، رامین« بکت، ویرجینیا وولف و ملویل می ردازد

نج ادبی هرچند كه محصییولی غربی اسییت و در یکصیید سییال اخیر با ورود    یک دو رمان فارسییی نیز بمثابج      

خواهانه به عرصییج فرهنگی ایران پای نهاد، بااینحال به یمن تالش نویسیینددان های متجددانه و مشییروطهاندیشییه

آبادی و بزردی نظیر صییادق هدایت، بزرگ علوی، صییادق چوبک، ابراهیم دلسییتان، بهرام صییادقی، محمود دولت 

كه اولین بار « شازده احتجاب»ای درخور اعتنا شده است. در این میان رمان گ دلشیری واجد شأن و مرتبههوشن

اندک جایگاه خود را بمثابج یک رمان مدرن كه در آن خورشیدی منتشر شد، در دهج پنجاه اندک    4319در سال  

                                                      
4 Rhizome  ریزوم مفهومی كلیدی در فلسیییفج دلوز و دتاری برای واهدونی مدرنیسیییم اسیییت. این مفهوم كه برآمده از یک اصیییطالح .

ساقه     دیاه ست به  سی ا شاره دارد كه معموالً زیرزمینی هستند كه   شنا ست.   »های افقی ا نه آغازی دارد و نه پایانی: ریزوم همواره در میانه ا

ست...  شکال متفاوتی به خود میگیرد     (. »491: 4394)یزدانجو. « میان چیزها شج ا شان دهد اندی و این نگاه تالش  درواقع دلوز میخواهد ن

صویری یک ارچه از جها  ضی خود به معرفت كه    (. »65: 4397)كولبروک، « ن را بیمعنا میکندبرای یافتن ت دلوز با طرح رویکرد افقی و عر

ریزوم مدام به  (. »15، 4399نژاد، )باقری« اسییت، سییعی دارد نگاهی نو به معرفت و دانش را مطرح كند« رویکرد ریزوماتیک»موسییوم به 

چیز در این اتصییاالت ریزوماتیکند. هی  ریشییه و مکان ثابتی وجود ندارد.  همه چیزی دیگر دذر میکند و به ریزومی بزردتر بدل میشییود.

«  قیام میکنند Essentialismانگاری با هردونه ذات باوری و ماهیت»ریزومها با تکثر، ددردونی و اتصال، از قلمروها قلمروزدایی میکنند و 

 (.51: 4393)ضمیران، 
2-Rhizomatic  
3- Becoming  
4- Assemblage  
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 و یکباره آن دهه را به اشغال خود  ی شد عناصر داستانی و تمهیدات روایی به شکلی خالقانه بکار رفته است، معرف    

ذره مطرح شدن بود و بعد  آرام مطرح شدن، ذره هوشنگ دلشیری:[ آنچه برای من اتفاق افتاد این آرام  »]درآورد. 

 شیییازده احتجاب (. 49)همراه با شیییازده احتجاب، طاهری و عظیمی: ی    « مثالً فرض كنیم یک انفجار كوچک   

شی نظام كهنه و   صادی و     روایتگر فروپا ضرورتها و الزامات تاریخی، اجتماعی، اقت ست كه به حکم  منحط قاجاریه ا

سر آمدن قدرت قاجاریه        ست جای خود را به نظامی دیگر دهد. درواقع مقطع زمانی روایت ناظر بر  سی میبای سیا

نظام   آید و بعد سیییر برآوردن حکومت پهلوی اول كه تبلوری از    اسیییت كه نمودی از نظام فئودالی بحسیییاب می  

دیری هوشمندانه و خالقانج دلشیری از   داری است. اهمیت شازده احتجاب نه صرفاً موضوع آن، بلکه بهره     سرمایه 

ستانی در روایت     صر دا شکلی تأمل      »عنا ست[ كه به  سیده و ناكارآمد ]ا شی دفتمانی پو شده و   برانگیز بیانفروپا

بگیرند و شییالودۀ دفتمانی نظم موجود را به چالش  بتدریج قدرتدفتنمانهای جدید نشییان میدهد كه وقتی پاره

دلشیری توانسته است به مدد    (. »464: 4347)پاینده، « بکشند، آنگاه اركان قدرت حاكم حتماً فرو خواهد پاشید  

(. سیالیت در  464: 4347)میرعابدینی، « اجرای هنرمندانج فرم مدرن، بیان كتمانی و ایجاز مطلوب رمان را بسازد

دیری از زبان متناسب با فضا و درون شخصیتها، حضور ساختار غیرخطی پیرنگ، استفادۀ         اویج دید، بهرهانتخاب ز

صحنج      نوآورانه از ابژه صندلی، عینک( در  سها،  شیا )قاب عک دذار و قلمروزدایی و روایت جملگی در القای تم ها و ا

 و تبیین ریزوماتیک را مهیا میسازند.كننده دارند و بنظر میرسد امکان خوانش فلسفی صیرورت نقش تعیین

دلوز در پروهۀ فلسفی خود، ضمن عطف توجه مکرر به آثار ادبی بمثابج محملی قابل و پویا برای اندیشیدن، آنها را    

مدعای دلوز آن است كه در ادبیات آمریکایی و اروپایی، ادبیات آمریکا  »آورد. تجلیگاه شیوۀ ریزوماتیک بشمار می  

سانده    و پیش از آن ا شیوۀ ریزوماتیک را بظهور ر سی  شعار آمریکایی   اند؛دبیات انگلی ستجوی ری »یعنی  شه   به ج

(. نتیجتاً دلوز در تبیین رویکرد ریزوماتیک، غالباً 14نیا: ی )رویکرد ریزوماتیک، رامین«« نرو، به دنبال ساقه باش 

از سوهه، شدن و صیرورت، قلمرودریزی و     و اتصال، اقتدارزدایی  4ساخت های نظیر سرهم در آثارش به طرح مؤلفه

ها براساس مفاهیم دلوزی و با رویکرد ریزوماتیک میتوان به سرچشمه»قلمرودذاری و مركززدایی می ردازد؛ چراكه 

است  « شدن »ادر نوشتن  (. »14)همان: ی « و دفتمانهای درونی آفرینش اثر ادبی و خوانش انتقادی آن پرداخت

آنچه ریزوم دارد بر نوشتار نیز مترتب است. حال ادر این نوشتار در دایرۀ ادبیات باشد،      ، پس هر«نقشه »و نگارش 

 «بدلیل ماهیت دشییوددی ادبیات، ادبیات بیش از هر نوشییتار دیگری میتواند پذیرای دفتمان ریزوماتیک باشیید  

سطح دركی جدید از پیکرۀ اث  (. از همین 54)همان: ی ستیابی به  سل به   رو راهکار دلوز برای د ر ادبی و هنری تو

 رویکرد ریزوماتیک است.

پیش از ورود به بحث مبانی نظری، ذكر این نکته در اینجا مفید بنظر میرسد كه دادن انسجام منطقی به بحثهای   

سر برمی      ست. ازآنرو كه در دل هر اصطالح یا مفهوم، مفاهیم دیگری نیز  آورند و در میدان و دلوزی امری دشوار ا

ساختارمندی و پایگانی تفکر دلوزی و بمنظور حفظ ایجاز و انتظام      سطج همین فقدان  مدار بحث وارد میشوند. بوا

شدن، قلمروزدایی و        صیرورت و  سه مفهوم محوری در رویکرد ریزوماتیک یعنی  ضر، نادزیر با ابتنا بر  در مقالج حا

                                                      
سییازی یندهای چینش، سییازماندهی و سییرهم ادر زبان فرانسییه اسییت. این مفهوم ناظر بر فر  agencement ۀانگلیسییی واه جترجم 4

ختلف  های ماند كه در دورها، كیفیات و قلمروهایینها، بیاهها، بدنها تركیبی پیچیده از ابژهساخت زعم دلوز و دتاری، سرهم  هاست. به پدیده

یافته ای از نیروهای ائتالفساخت در مقام مجموعه ای جدید و مطلوب وارد عمل میشوند. یک سرهم  هآیند و با خلق روش می زمانی درد هم

ای فضییایی و  هند كه بر تمام سییاختارها قابل اطالق اسییت؛ از الگوهای رفتاری فردی و سییازوكارهای مؤسییسییات درفته تا آرایشیی کبروز می

ا بینی واقعیت جدیدی رساخت ازطریق ایجاد اتصاالت متعدد و غالباً غیرقابل پیش  است كه هر سرهم   شناسی. چنین مقدر  عملکردهای بوم

  .(the Deleuze Dictionary Revised Edition, Parr: p 18)« ندزرقم می
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سوهه، به  صاً در طول       پرداخته شازده احتجاب تحلیل رمان  قلمرودذاری و اقتدارزدایی از  صو شود. بااینحال خ می

 ایم.تحلیل از انتفاع از مفاهیم مرتبط دریغ نورزیده

 

 مبانی نظری

 صیرورت )شدن(
سفج دلوز امر  از كلیدواهه ست. درواقع آنچه در طرح فلسفی دلوز مورد تأكید فراوان قرار میگیرد،   « شدن »های فل ا

سیالی   ست.  صیرورت و  چالش اندیشه و نوشتار برای دلوز، دونادونی صیرورتهاست  نه       »ت متغیر نیروهای حیات ا

صیرورتی بمنظور تغییر      شود، بلکه  صور منتهی می ستر  (. »55)همان: ی « صیرورتی كه به پایانی از پیش مت در ب

شکال متفاوتی به خو          شج ا شان دهد كه اندی ست كه دلوز میخواهد ن صیرورت ا شدن و  د میگیرد و در این همین 

(. به تعبیر دیگر 65)هیل دلوز، كولبروک: ی « معنا میکندنگاه تالش برای یافتن تصیوری یک ارچه از جهان را بی 

ست   » شه بین دو كثرت وجود دارد.  ] شدن حاكی از یک منطقج اپژكیتو عدم تمایز یا تمییزناپذیری ا ...[ كه همی

شاخه  شونده نه عطف به مرك   در جهانی  شود شاخه  )انتقادی و بالینی، « زش بلکه با حدود و مرزهایش تعریف می

آوری دلوز به ریزوم، رها شیییدن از دودانگیهای توپولوهیکی و      (. اسیییاسیییاً یکی از پیامدهای روی    35دلوز: ی 

 پذیریدیری و اتصالازآنجاكه ریزوم فاقد باال، پایین، چپ و راست و اصل و فرع است، اتصال»مراتبی است. سلسله

ست    )رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالشهای  « و نقاط ورود و خروج از سطح ریزومی همواره میسر و مهیا ا

دریزی را از هر متن و اثر (. این رویکرد مجال هردونه مركزمحوری و حاشیییه464نژاد: ی آن، سییجادی و باقری

سلب میکند.   ست. جهان در ح  »ادبی را  شدن ا ستا بدون هی       تنها واقعیت، واقعیتِ  سته و ناای شدن پیو ركت، در 

(. مركززدایی و صیییرورت در  51)پسییاسییاختاردرایی در فلسییفج هنر هیل دلوز، اردالنی: ی « ای اسییتمركز یگانه

ست. رمان          سیال آن ا سرشت دشوده و  سطج    شازده احتجاب ادبیات حاصل  در مقام مصداقی از ادبیات مدرن بوا

ساختارهای غیرخطی بهره های دید، ابزار الزم برای ایجاد ، پیرنگ دورانی، زمان غیرتقویمی و تلفیق زاویهدیری از 

شدن را در اختیار دارد؛ چراكه از نگاه دلوز      صیرورت و  ضای ریزوماتیک و آكنده از  سفه، ادبیات و علم،  »یک ف فل

 (.654)هیل دلوز، كولبروک: ی « اندهای صیرورتقدرت

 

 قلمروزدایی

رسیدۀ دلوز و دتاری جای دارد. فرایندهای قلمروزدایی همان جنبشهایی در قلب فلسفج ببلوغ مفهوم قلمروزدایی»

سرهم    ستند كه  ضور و كیفیت      ساختی داده ه شها ح را متعین  « خطوط دریز»شده را تعریف میکنند. این جنب

  .(The Deleuze Dictionary Revised Edition, Parr: p 72)« میسازنند

مفاهیم كلیدی دیگر دلوز در بسییتر همین قلمروزدایی و قلمرودذاری اسییت كه معنا پیدا  صیییرورت و شییدن از  

ساساً    )فرهنگ پسامدرن، رشیدیان:   « برای دلوز و دتاری، تاریخ فرایند قلمروسازی و قلمروزدایی است  »میکنند. ا

هایند كه كلهای مجزا را چیزها، از بدنها درفته تا جوامع، صییورتی از قلمرودذاری یا اتصییال نیرو همه(. »171ی 

)هیل دلوز، كولبروک: ی  « آفرینند، اما به موازات هر قلمرودذاری، یک قدرت قلمروزدایی هم در كار اسیییت        می

بسیییا بهترین طریق فهم قلمروزدایی این باشییید كه آن را بمثابج حركتی تلقی كنیم كه موجد تغییر و چه (. »66

ها و  مروزدایی در آثار دلوز و دتاری آن اسیییت كه امور، پدیده      منظور از قل»(. 44)همان: ی  « ددردونی اسیییت

پیشامدها از معانی ثابت و متعینی كه به آنها نسبت داده شده بگریزند و با برقراری پیوندها و اتصاالت دستخوش       
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سرهم     474)همان: ی « ددردونی ماهوی دردند صاالت و  سطج ات ست به   ساخت (. به همین اعتبار، بدنها بوا ها د

ها با نیروهای سیییروكار دارند كه قلمروها را سیییاختوجوه قلمرومند سیییرهم»لمروزدایی و قلمرودذاری میزنند. ق

  (the Deleuze Dictionary Revised Edition, Parr: p 18)« افکندندمیگشایند و طرح می

نیا: ی ک، رامین)رویکرد ریزوماتی« سییاخت[ اسییتدر تعریف دلوز، ادبیات یک مجموعج درد هم آمده ]سییرهم»

شازده احتجاب،   (.41 ساء »در رمان  . اندترتیب نمادی از میل به قلمروزدایی و قلمروپذییبه « فخری»و « فخرالن

و نوع آرایش و فیگور « خواندن»، «عینک»، «قلم»، «كتاب»فخرالنسیییاء در طول روایت، بواسیییطج اتصیییالش به 

شیدن، آرایش موها( و اند  شتج اجدادی، نمودی بارز  ای و نگاه انتقادیام تركه)عینک زدن، نوع لباس پو اش به دذ

است. در مقابل، فخری نشانی تام از یک زن    « بوددیزن»از میل به قلمروشکنی از چارچوبهای قاجاری در تعریف  

از دیگر  بوددی جامعج حاكم، تسلیم است.قاجاری با تمام اوصاف جسمی و درونی است كه در پذیرش قالبهای زن   

  به ابداع كردند.« شیزوفرن »دلوز و دتاری روش خود را بر پایج تجربج »است.  « شیزوفرن »اصر قلمروزدا، تجربج  عن

هنگ )فر« نژند الگوی مناسییبتری برای مقاومت دربرابر اقتدار فراهم میکنندنظر آنها شیییزوفرن در قیاس با روان

شیدیان: ی     سامدرن، ر شیزوفرنها با هویت پاره 334پ شهای جوامع اقتداردرا را كه میخواهند      پاره(.  ش شان كو

در  »ازطریق نظامهای سییییاسیییی، اجتماعی و اخالقی همه را قلمروسیییازی و رمزدذاری كنند، ناكام میگذارد.              

اند كه تقدم دارند. بجای آغاز های غیرشخصی و متحرک  متقدم نیست، بلکه این اجزاء یا پاره « روان»شیزوآنالیز،  

ستدالل     كردن از این فرض كه ساختارهای ثابتی مانند زبان و منطق وجود دارد كه به حیات نظم میبخشد، آنها ا

میکنند كه حیات كلیتی دشوده و خالقانه با اتصاالتی در حال افزایش است و دربرابر انسان پارانویایی ]كه همواره 

(. در سیییر روایت 49بروک: ی )هیل دلوز، كول« به یک نظم بیرونی دلبسییتگی دارد[ فرد شیییزو را مطرح میکنند

سوهه     شازده چون  شازده احتجاب،  ای كوچگر تن به تعریفی از یک روان متعین و متقدم نمیدهد، او هستی   رمان 

 پذیر مبدل میسازد.ها به ساحتی دشوده و تجربهخود را در اتصاالت انسانی و ناانسانی و اشیا و ابژه

 

 اقتدارزدایی از سوژه
سو  ست          فروریختن اقتدار  سیده ا سفج قرن اخیر بجد به آن ر ست كه فل شناخت، دذاری ا هه بمثابج یگانه مرجع 

ای از هویت  (. سیییوهۀ یک ارچه و خودمحور كه از خودی متحد با هسیییته       37نیا: ی  )رویکرد ریزوماتیک، رامین  

سنت ان         ست كه از  شود، مفهومی ا سیلج قدرت عقل خود برانگیخته می ست و بو رایی دسان منحصربفرد برخوردار ا

 )هیل دلوز، كولبروک: ی« سوهه برای دلوز یک شکل از امر استعالیی است»ای( برآمده است. فلسفج اروپایی )قاره

ین هاست؛ چراكه چندرفته یعنی سوههدلوز استعال را توهم میداند. این توهم ناشی از اردانیسمهایی شکل   (. »465

ای مورد شناسایی   و قائم به ذات وجود داشته و جهان را چون ابژه  پنداشته میشود كه از آغاز اردانیسمی یک ارچه   

دیری سوهه؛ به تعبیری سوهه برساختج جریانهای وی جریان حیات را بستری میداند مقدم بر شکل قرار داده است.

ای (. به همین اعتبار، دلوز در تبیین جریانهای پیشاسوهه463)همان: ی « ای و غیرشخصی استحیات پیشاسوهه

حیات از مفهوم فولدینگ )تاخورددی( استفاده میکند. ذهن و روان برای دلوز امری متقدم و پیشینی نیست. روان 

صیرورت  شکل     در فرایند  شود. با  ساخته می ست كه توهمی   های حیات بر دیری فولدینگ و تاخورددیهای ذهن ا

ضددكا   »آید. در آدمی بوجود می« سوهه »نظیر  سفج فولدینگ یک طرح  ست. از نظر دلوز    فل ضدافالطونی ا رتی و 

...[ دلوز با این مفهوم بیش از هرچیز درصییدد نفی  ]هسییتی از زیربناهای عقلی و ریاضییی تشییکیل شییده اسییت.  

سله    سم و دودانگی و تأكید بر افق سل ست. فولدینگ یعن مراتب و ارجحیت، نفی دوئالی ی  درایی و كثرت و تباین ا



 465/ نوشتج هوشنگ دلشیری با ابتنا بر رویکرد ریزوماتیک هیل دلوز« شازده احتجاب»خوانشی فلسفی از رمان 

 

  «های رسوبی كوهها را مثال زد پیوسته. در این رابطه میتوان الیه ک مخلوط بهمتلفیق نمودن عوامل نامربوط در ی

(. از این حیث دلوز از نقش انرهیها، شییدتها، توانهای ناانسییانی صییحبت بمیان  61)فلسییفج فولدینگ، كمالی: ی 

سرهم     آورد. به می صال و  سوهه در ات شیا،   6و تأثر 4ساخت همواره در یک میدان و مدار تأثیر زعم وی  قرار دارد. ا

ستند. ازاین    شدت ه صرف بر    مکانها و آدمها در این مدار دارای انرهی، زور و  سوهه هیچگاه نمیتواند با ابتنای  رو 

 دیری بزند. آداهی و ارادۀ خود دست به كنش و تصمیم

 

  بحث و بررسی: تحلیل ریزوماتیک رمان شازده احتجاب

 صیرورت )شدن(
شازده احتجاب در   شازده احتجاب و فخرالنساء و         رمان  ضمحالل و متالشی روایت میشود. از  ستر جهانی رو به ا ب

شدن        ستحاله و  ستانج ا ستان، همه در آ سوده و     فخری درفته تا مکان و زمان دا سیر میکنند. دذار از دنیای فر

ج مراد كالسکفرش به آسفالت تبدیل میشوند، دیری. خیابانهای سنگمضمحل بسوی جهان مدرن و در حال شکل  

سقوط میکند و مراد را بر روی چرخ ویلچر قرار میدهد. از آن     سطج همین ددردونی و تغییر جغرافیایی روایت،  بوا

 «دیگری»مبدل میشود. فخری بنا به خواست شازده خسرو میل به      « مرگ»آور به پیام« خیر»آور پس، او از پیام

با فخرالنساء، تعریفش از زن قاجاری تغییر كرده و در غیاب و مرگ  النساء شدن دارد. شازده متأثر از اتصاالت     فخر

صیرورت در آدمها، مکانها و زمانهای رمان،         شدن و  ست. این حركت،  ساء كردن فخری ا ساء، در پی فخرالن فخرالن

های دید مختلط،    مرهون شیییگردهای فنی و فرمال اثر اسیییت. كاركردهای زبان شیییاعرانه، چرخشیییهای زاویه          

شازده    3ازی مولکولی، رفت و بردشتهای زمانی و حضور پیرنگ  پردشخصیت   غیرخطی از جمله آپارتوسهای رمان 

شخصیتهای فخر         ست.  ستانگی ا شدن و آ صیرورت و  ساء و فخری در   احتجاب در آفرینش یک جهان آكنده از  الن

متوجه سییازند، اما در   اشطول روایت بکرّات در قالب همدیگر حلول مییابند تا بلکه شییازده را به خود و دذشییته

سرهم  صاالت مختلف      تکهساختهای دونادون و تبادل و تبدیلها، جز تکه همین  صیتها كه در قالب ات شخ هایی از 

 تبلور مییابند دیگر خبری از حضور یک ارچه، پیوسته و كامل شخصیتها نیست.

بزرگ جلد چرمی روی فخرالنسییاء هنوز توی قاب عکسییش نشییسییته بود. دل میخک كنار دهنش بود و كتاب  »

 «اش را با دست راست درفته بود  ایاش روی جلد كتاب مانده بود. عینک نمرهدامنش، انگشتهای سفید و كشیده   

 (.37)شازده احتجاب، دلشیری: ی 

در این تکه از روایت، نویسنده در پرداخت شخصیت فخرالنساء، روایت را از قیودات فرم، فیگور و اشکال هندسی        

؛ همان قیوداتی كه در آثار رئالیسییتی و پیشییامدرن مدعی نمایش تمامیت یک ارچج جسییمی و ذهنی   آزاد میکند

ست.     صیتهای اثر ا صویر و رؤیت     شخ شیری اما در این روایت، ت ستراتژی دل ساء در      ا صیت فخرالن شخ پذیر كردن 

د عرضییج كلی و هیئتی مولکولی و در فرایند حركت و صیییرورت اسییت؛ مولکولی از آن حیث كه نویسیینده درصیید

                                                      
4 . affect 
2 . affection 

ارتباط علت و معلولی آن وقایع است. در پیرنگهای سنتی  طرح كلی رویدادهای یک رمان: تبیین پیرنگ مستلزم برشمردن وقایع رمان و  .3

سب ترتیب و توالی زمانی به پیش میروند )پیرنگ خطی(؛ حال آنکه رویدادها در       ستی كاربرد دارند، وقایع برح شتر در رمانهای رئالی كه بی

پیرنگ غیرخطی( )پاینده،    ) ه نقض میکند وار بین زمان حال و زمان دذشیییت      پیرنگ رمانهای مدرن این ترتیب و توالی را با حركتی آونگ       

ست كه حسی كنجکاوی و تعلیق را برانگیزد     سازمان »( یا 331: 4343 شخصیتها به طریقی ا  Cuddon, Dictionary)« دهی وقایع و 

of literary terms & literary theory: p676). 
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ذره در فرایندی تدریجی در طول روایت یکدست از صورت، بدن و كنش فخرالنساء نیست بلکه شخصت او را ذره       

هایی نظیر كتاب، عینک و كنشییهایی چون  ترسیییم میکند. به بیان دیگر، كاراكتر فخرالنسییاء در اتصییال با ابژه   

كردن منقسم و منتشر است. برآیند این اتصاالت نهایتاً   خواندن، انتقاد كردن، اندیشیدن و نحوۀ پوشیدن و آرایش  

كه فخرالنساء است، منجر میشود. نکتج    « ناخشنود و منتقد و متفکر »ساخت یعنی شخصیتی    به ایجاد یک سرهم 

صر   ست. در همین نقل قول،         « كنش»و « حركت»قابل اعتنای دیگر، وجود عن ساء ا صیت فخرالن شخ سیم  در تر

ساء در جوار ا  ضور او نه به كمک        فخرالن ست. به تعبیر دیگر، ح ساكت نی شیا )دل میخک، كتاب، عینک( راكد و 

صییرف اسییم و صییفت )مرسییوم در آثار رئالیسییتی( كه سییرشییتی ایسییتا دارند بل در مالزمت افعال كنشییی چون 

از  رینمایش داده میشود كه از این طریق، تأثی « در دست درفتن »و  «قرار دادن»، «در دهن درفتن»، «نشستن  »

 جنبش، سرزنددی و پویایی را القا میکند.

شد تا دست مادربزرگ را ببوسد،        » سب كهر میتاخت، وقتی دید خسرو حتی بلند ن شت روی آن ا پدر كه هنوز دا

ساق چکمه        شالقش را كوبید به  شت و پرید پایین. مراد هم بود؟ و پدر  سب را نگاه دا اش  تنههای نیماش. تکمها

حتجاب هنوز نشسته بود. پیشانی داغش روی كف دستها بود. اسب بردشت، نگاه كرد. سم به           برق میزد. شازده ا 

زمین كوبید، شیییهه كشییید و روی دو پایش بلند شیید. یالش تمام قالب عکس را فرادرفت، یورتمه رفت و پشییت 

 (.64)همان: ی « های عکس غیبش زدت ه

سنده با بکاردیری تمهی  سیالن ذهن     در این قطعه از روایت نیز نوی شیوۀ جریان  صناعات مدرنی از قبیل  ، 4دها و 

های سیالیت، دشوددی و تحرک روایت را در كانون توجه ، سویه3و سبک دفتار غیرمستقیم آزاد 6دویی درونیتک

شت »قرار میدهد. از  شده ولی با       « پرید پایین»تا « پدر كه هنوز دا ستقیم آزاد مطرح  سبک دفتار غیرم شیوۀ  به 

متعلق به زبان و ذهن شازده « مادربزرگ»و « پدر»های كه متعلق به شازده احتجاب است، یعنی واهه همان لحنی

سؤالی      سوای جملج  ست.  شود و هم    كه هم تک« مراد هم بود؟»ا سوب می سیال    »دویی درونی مح شیوۀ جریان 

ردی كه موردنظر دلوز ها كماكان به سییبک دفتار غیرمسییتقیم آزاد بیان میشییوند؛ همان شییگ، مابقی دزاره«ذهن

 ای از بیان غیرپرسونالیته و غیرسوپژكتیو  است و درمورد ویرجینیا وولف هم دلوز بر آن تأكید میکند و آن را شیوه  

میداند. در اینجا هم سخن فارغ از ارادۀ شازده است. سخن رها است و سیال در فضای متن و به همین اعتبار هم         

                                                      
شه          .4 صویر اندی شاره دارد كه در پی ت شگردی ا صطالح به  سا این ا ست كه از ذهن دذر میکند. تعبیر دیگر آن    ها و اح سات متکاثری ا

شکلی از بازنمایی فرایندهای ذهنی شخصیت كه مفاد افکار و احساسات او را برای خواننده       »(. یا 944است )همان: ی  « دویی درونیتک»

ذرا، ادراكهای شهودی آنی و تداعیهای  دریخته، دریافت حسی د ها و برداشت مختلف، خاطرات جسته  آشکار میکند. در این تکنیک، اندیشه  

 (.345)دشودن رمان، پاینده: ی « عموماً ناقص و دسیختج شخصیت بدون انتطاع بازدویی میشود

دویی كه بویژه در رمان كاربرد دفتار مطول یک شیییخصییییت خواه خطاب به مخاطبانی خاموش و خواه در حالت تنهایی. از انواع تک       » 2

جریان »دویی درونی را معادل نظران حوزۀ ادبیات، تکاشاره كرد. برخی صاحب« دویی نمایشیتک»و « دویی درونیتک»دارند، میتوان به 

شته « سیال ذهن  شه « دویی درونیتک»اند. در انگا شوند و در          افکار و اندی شکار می سطه برای خواننده آ صیت بطور بیوا شخ های مکتوم 

 (.374)همان: ی « هایی از سجایا و خصلتهای خودش را برمال میکنداش جنبهیکطرفهشخصیت با صحبتهای « دویی نمایشیتک»

تقیم  های دزارش غیرمس های دستوری دفتار مستقیم شخصیت را با مشخصه       شکلی از بازنمایی افکار و دفتار شخصیتها كه مشخصه      . »3

شخص، زاویج     سوم  شود؛   راوی از آن دفتار تركیب میکند تا در عین حفظ روایتگری  شخص نیز در بیان ملحوظ  ر به عبارت دیگ دید اول 

(.  345به نویسنده امکان میدهد دو صدای متمایز را )صدای شخصیت و صدای راوی( با هم درآمیزد )همان: ی       »دفتار غیرمستقیم آزاد  »

س          » شود، اما الفاظی بکار میروند كه متنا ضی( ارائه می شخص، ما سوم  صورت دزارش ) ضی     در این روش، فکر ب ستند و بع ب با كاراكتر ه

سرجمله جملهته سید »، «پیش خود دفت»« فکر كرد»ها مانند ها و  شوند )هنر       « از خودش پر سمیترند حذف می سبک روایت ر كه الزمج 

 (.44نویسی، الج: ی داستان



 467/ نوشتج هوشنگ دلشیری با ابتنا بر رویکرد ریزوماتیک هیل دلوز« شازده احتجاب»خوانشی فلسفی از رمان 

 

ست     شازده احتجاب محبوس نی سوهۀ  سخن در  صدای متن از الیه  .  شازده احتجاب عبور میکند. در   یا  های ذهن 

های رمان اساساً صدای راوی یییی نویسنده و شخصیتهای رمان درهم می یچد و یکی میشود. درواقع         غالب صحنه 

مرز میان راوی ییی نویسنده با كاراكترها مخدوش و مبهم است و همین شگرد در كل رمان، كیفیتی صیرورتمند و 

ل به روایت بخشیییده اسییت. افزون بر این توصیییف نویسیینده از ابژۀ قاب عکس نیز در راسییتای تحرک و    سیییا

صیییرورتمند كردن روایت قابل اعتنا اسییت. ابژۀ قاب عکس در اینجا صییاحب كنش، كشییش، زور و انرهی اسییت.  

 و حضور شخصیتها همچون   های آثار پیشامدرن و رئالیستی كه فاقد جنبش و تحركند و كامالً در پرت  برخالف ابژه

سیک »ابزاری  سئولیت روایت را بدوش میکشد.     )بیتحرک( بحساب می « انر آیند، در اینجا قاب عکس بخشی از م

آیند و جان میگیرند و با شازده مذاكره و محاوره دارند و جغرافیای حتی در بخشهایی از رمان عکسها به سخن می

.  «های عکس غیبش زدعکس را فرادرفت، یورتمه رفت و پشییت ت هیالش تمام قاب »داسییتان را ترسیییم میکنند: 

ازاینرو سخن در فضا منتشر است، در قاب عکسها، در دذشته، در شخصیتهای دیگر داستان. متأثر از همین امر،           

های سخن دفتن از شخصیتها     سبک غیرمستقیم ]آزاد[ نشان میدهد كه شیوه    » چراكهسوهۀ مؤلف سخن نیست؛   

مواجه است، یعنی فعلی و سخنی كه    « مصدر »(. دویی مخاطب با 479)هیل دلوز، كولبروک: ی  «منشأ نمیگیرد 

«  مراد هم بود؟»(. دزارۀ 479)همان: ی « مصدر بطور كلی بدون سوهه سخن میگوید   »فاقد عامل سخن است و   

شی و تک     كه س صورت پر شده، یکباره خواننده را با خود راوی رودررو میکن ب پدر »با جملج  ؛ وددویی درونی بیان 

بار دیگر روایت در قالب دفتار غیرمسییتقیم آزاد ادامه مییابد. در سییراسییر رمان، این رفت و  « شییالقش را كوبید

آمیزی حال و دذشییته همراه اسییت، كانون توجه مخاطب را نه در یک   بردشییتهای متناوب زاویج دید كه با درهم

صاف آن     سطوح  سطوحی كه آكنده از  یدرمبه دردش نقطج خای از روایت، بلکه در تمام  در  »و « شدن »آورد، 

ستانه بودن  ست، اما منظور از  « آ ستانه بودن »ا ستانه    « در آ ضعیت آ ست؟ و شتن وجودی  چی ای به معنای قرار دا

شیییازده »نامعین میان دو یا چند قلمروِ مکانی یا زمانی یا شیییرایط عبور از خالل آنهاسیییت. در این معنا، رمان             

ستر جهانی رو به آستانگی، استحاله و شدن است؛ دذار از دنیای فرسوده و مضمحل فئودالی بسوی در ب« احتجاب

به آسفالت تبدیل میشوند، كالسکج مراد و اسبهایش      سنگفرش جهان مدرن و لیبرالی. در دل این دذار، خیابانهای 

« گپیام مر»ۀ كننداعالمكه « رخی»آور بر سییطح صییاف این خیابان میلغزند و سییقوط میکنند، مراد نه دیگر پیام

سب از رؤیت می      ستانگی ا ست. در این دذار و آ شود. فخری میل به   افتد و اتومبیل بر كف خیابان رؤیتا پذیر می

ای شیییزوفرنیک در قالب شییخصیییتهای انسییانی )فخری، فخرالنسییاء، فخرالنسییاء شییدن دارد. شییازده چون سییوهه

سانی )دن     خفیه صیت ناان شخ صر      نویس، محبوس( و  صیرورت می ذیرد و این عن شک، كالغ، آهو(  ر  د« شدن »ج

 های زمان و مکان هم تداوم مییابد.مؤلفه

متعاقب مباحثی كه در باب صیییرورت و حركت در رمان شییازده احتجاب مطرح شیید، میتوان به ویژدی دیگر آن  

تار، ویژدی بیشتر ناظر بر ساخ  یعنی سیالیت و مركززدایی كه برآمده از غنای تکنیکی رمان است اشاره نمود. این    

سیالن         ستقیم، جریان  سبک دفتار آزاد غیرم ست. به بیان دیگر مالزمت چندین زاویج دید ) صورت روایت ا فرم و 

دویی برونی(، پیرنگ دورانی و دسست و پیوستهای زمانی، كلیت رمان را واجد هیئتی سیال و مركززدا     ذهن، تک

دیری با روایت را دارد. در این معنا،    ای كتاب امکان ورود و خروج و ارتباط   میکند، بدان حد كه خواننده از هر ج      

ست،  رمان ریزومی ستان را از هر جایش باز كنید، میتوانید  »، میان و انتهای معینی ندارد. ابتدا چراكهدونه ا این دا

 این داستان آخر هم ندارد، سلولی  بخوانید، نه بخاطر اینکه وقایع اول را میدانید، برای اینکه مثل اینکه اول ندارد، 



 444-434، صص 4155 تیر ،46شماره پیاپی  ،شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک / 469

ستان را در بربگیرد      )همراه با شازده احتجاب، طاهری و   4«است كه آن سلول میتواند رشد بکند و میتواند همج دا

بمثابج درۀ ریزومی امکان ارتباط با هر بخش دیگر (. به بیان دیگر نقطج ثقل و اتصاالت منتشر آن 41عظیمی: ی 

شازده احتجاب توی همان صندلی راحتیش فرورفته بود و پیشانی داغش را روی    ». دزارۀ از رمان را تأمین میکند

بندی )یا به زبان دلوزی چون نقطج اتصال( در سراسر روایت به انحای یعترجچون « دو ستون دستش دذاشته بود 

سرهم      ستان را به یک  شود و قطعات دونادون دا ساختار ساخت ادبی تبدیل میکند. متأ مختلف تکرار می و  ثر از 

دهندۀ یکدیگرند، هر بخش توأمان ورود و خروجی اسیییت برای     پیرنگ دورانی رمان، كل بخشیییهای آن انعکاس     

بخشییهای دیگر روایت؛ بی آنکه تقدم و تأخر و نظم زمانی و مکانی در كار باشیید. رمان در سییطور انتهایی خود، با 

صحنج افتت     صحنه  ست از  سد كه پژواكی ا صحنه ای به پایان میر سرش      احیج آن؛  شازده، مراد و هم ضور  ای با ح

سایه     »حسنی.   شازده پیچیده بود توی كوچه، در  شب كه  صندلی چرخدار را دیده بود و   سر  شن زیر درختها،  رو

شج چادر       شمش از دو سنی[ را كه فقط یک چ مراد را كه همانطور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن ]ح

و »( و كماكان در صحنج انتهایی همان فضا و آدمها تداوم مییابد:   5ده احتجاب، دلشیری: ی  )شاز « نماز پیدا بود

سرفه كرد، كبریت كه روشن شد شازده فقط همان دو چشم را میان چین و چروكها دید و كورسوی توک سیگار        

 «ل چیزی میگرددرا. میدانست كه حاال صندلی چرخدار كنار بخاری است و حسنی دارد در خاكستر بخاری دنبا      

 (.41)همان: ی 

 

 قلمروزدایی
ها و  زعم دلوز، خود ادبیات یعنی قلمروزدایی از قلمروهای هرروزه و رمزدذاریهای پیرامونی ما، همان كلیشیییه       به 

صیت          شخ صه زاویج دید، پیرنگ و  ستانی خا صر دا ساختار و نحوۀ اجرای عنا پردازی در  قالبهای مألوف و معمول. 

کج مانند شبساختار روایت  »ب مصداقی از قلمروزدایی است. ابتدا در باب ساختار میتوان دفت:    رمان شازده احتجا 

ساختمان را تعیین            شمایل  شکل و  ساختمان بلندی را نگه میدارد: آن را نمیبینید اما  ست كه  تیرهای حمال ا

ضا یا مکان تجربه نمیکنیم بلک      ساختار رمان را در ف سباب و لوازم  )هنر  «ه در زمان تجربه میکنیممیکند، منتها ا

ستان  شیوه (. »354نویسی، الج: ی  دا ست  های ارائج مخصوی هر هنر روایی صحبت میکنیم، لحظه  وقتی از  ای ا

شته     ساختار دراماتیک دذا سرزمین  سواری: ی    « ایمكه پا در  شه ساختار را    34)حركت در مه،  سوی دیگر  (. از 

ساختار یعنی شیوۀ ارائج پیرنگ در هر   »زمانمند است چنین تعریف كرد  میتوان در پیوند با پیرنگ كه خود امری 

)همانجا(. پیرنگ رمان شییازده احتجاب به یمن حضییور توأمان چند زاویج دید )شیییوۀ جریان سیییال  « هنر روایی

ستقیم( و حركت آونگ   ذهن، تک سبک دفتار آزاد غیرم سیال و      وار روایت میان این نظرداهدویی و  شتی  سر ها، 

ساختار متصلب، هندسی و توپر ارسطویی نیست.          فرّ ساختار میبخشد. به تعبیر دیگر، در اینجا خبری از آن  ار به 

در این شیییوه از روایت، فضییا و مکان به بازی درفته میشییوند و زمان نیز آن حیث تقویمی و داهشییمارانج خود را 

سی و كرونولوهیک     ست میدهد، یعنی متن از وجوه توپولوهیک هند ست    ازد شود و در این نقطه ا امتدادی رها می

ضع      ستی قلمروزدایی میکنند و قلمرویی را و ساحت معمول و مألوف رئالی كه میتوان دفت زمان و مکان روایت از 

قول ذیل، تلفیق سییبک دفتار غیرمسییتقیم آزاد، میکنند كه مملو از صیییرورت و حركت و جنبش اسییت. در نقل

 ست مکرر زمان نمود بارز دارد:دویی و جریان سیال ذهن در شکتک

                                                      
م ز جاهای مختلفش خواندم و این لزودفعاتی كه درفتم خواندم، ا جبقی»وید: گقول متعلق به ابوالحسن نجفی است. در جای دیگر می. نقل4

 (.16 : ی)همان« ردمکهر جایش را خواندم، میشد بخوانم، هر جایش را كه باز می .یدم كه از اول تا آخرش را بگیرم بخوانمدرا نمی
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شته بود:          » سوزاندم؟ پدربزرگ نو ستش: چرا عکس جد كبیر را  ستون دو د سرش زیر بود. روی  شازده احتجاب 

. «الهی دفت و اینکه المأمور معذورمیرزا حبیب سید صحیح النسبی است. خیلی نصیحتمان كرد. از دریای كرم      »

پدربزرگ ایسییتاده بود زیر بید یا زیر  «. رحم كن، شییازده، غلط كردم: »منیره خاتون حتماً جیغ میزده و میگفته

خدا بر »نسترن؟ نگاه میکرد. فرموده بود به نوكرها كه یک شال و چهل اشرفی به سید حبیب بدهند. نوشته بود:      

 (.17)شازده احتجاب، دلشیری: ی «« طول عمرش بیفزاید. سید حبیب آدم نازنینی بود

ز وآمد میکند. مکان اهای دید، میان مقاطع زمانی مختلفی رفت، خواننده بسبب جابجایی زاویه در این قطعج كوتاه

نه مکان. زمان در اینجا برخالف رمانهای                    با زمان اسیییت كه پیش میرود و  یت  ند. درواقع روا زمان عقب میما

تر، حركت روایت از ادهبه بیان س  4رئالیستی و پیشامدرن مکانمند نیست. زمان عنصری مستقل و برجسته است.        

سی از زمان القا كند، زمان مکان را به بازی میگیرد و بی     سا ست تا اح صور در مکانی به مکان دیگر نی آن  آنکه مح

ها چیز ابژهسییاختی از بدنها و پارهباشیید، فارغ از آن، چند رویداد مکانمند را درمینوردد كه نتیجتاً هم جز سییرهم

شگرد     صل این  ست. حا ساختارهای كالسیک      دیگری نی صناعی، قلمروزدایی پیرنگ از قلمرو مکانمند و زمانمند 

پردازی هم در تجسم قلمروزدایی در رمان تأثیر مشهودی دارد. با توجه   روایت است. افزون بر این عنصر شخصیت    

شییخصیییت   دهد،های فرد شیییزو كه از نگاه دلوز و دتاری، تن به قلمروها و كدهای جامعج اقتداردرا نمیبه مؤلفه

صورتی از                  شناختی بلکه  سطح روان شیزوآنالیز را نه در  ست. البته  شیزوآنالیز ا صیت  شخ شازده احتجاب یک 

شیزو[ بجای تبعیت از هنجار یا تصویر ثابتی از خویشتن، یک خویشتن      »]اندیشیدن به حیات باید انگاشت.    فرد 

متقدم « روان»(؛ چراكه در شیییزو آنالیز 49 )هیل دلوز، كولبروک: ی« در سیییالن و صیییرورت را مطرح میکند 

ها و اجزای غیرشیییخصیییی و متحرک اویند كه در تقدمند. جهان شیییازده احتجاب هم جز          نیسیییت و این پاره 

یز نویس، محکوم و نها چیز دیگری نیست. او در اتصال با فخرالنساء، فخری، خفیه   ابژهساختی از بدنها و پاره سرهم 

سانی چون   سرهم   با بدنهای ناان شک و آهو،  صیرورتهای جدیدی رقم میزند و از قلمروهای    كالغ، دنج ساختها و 

 بدنی و درونی خود دذر میکند.

فخرالنسییاء، حتماً میرفته توی باغچه، الی دلها، با دلها حرف میزد. یک دل میخک میکند میگذاشییته دوشییج   »

هایش ...   [ موهای فخرالنسیییاء بلند بود، دونه   دهانش ]...[ فخرالنسیییاء كنار حوض هم میرفته، پهلوی ماهیها. ]...     

سرخ؟          دونه سفید یا  سرخ ...  سفید یا  سفید بوده ...  شاید مثل این آخریها  شازده احتجاب،  « هایش؟ نمیدانم،  (

 (.76-74دلشیری: صص 

ادر محکوم بفهمد كه آنجا، توی تاریکی و روی آن صندلی یا تخته پوست، یکی نشسته است و نگاهش میکند و      »

مینویسیید، حتماً خودش را پشییت پوسییتش )پوسییتی كه براحتی میتوان كند و از كاه انباشییت( پنهان میکند یا   

 (.96)همان: ی « هایش را میزندنمیکند و رک و راست حرف

 (.97)همان: ی « تراش درآورده باشند تا كجا میتوانند ب رند؟دنجشکهایی را كه چشمهایشان را با قلم»

شرایط ماهی  سرهم        در این  صاالت و  شازده احتجاب دیگر در قلمرو اردانیسمش نیست. این دسترۀ ات  ساخت و ت 

شیزو در صیرورتی قرار میگیرد كه      قلمروزدایی هایش هستند كه موجودیت او را تعریف میکنند. او در مقام فردی 

 این موضوع چنانچه در مدار شناسایی خویش ازطریق میانجیهایی چون فخرالنساء و فخری و دیگر اتصاالت است.     

دتاری اسیت؛ مفهومی كه آنان برای تبیین قلمرزدایی در    -اندكی بسیط داده شیود، یادآور نگرش ضیدادی ی دلوز   

                                                      
زمان  -در سینمای كالسیک و تصویر )movement- image(حركت  -تبع رویکرد دلوز به سینما ازطریق دو مفهوم عمده: تصویر. به4

)time- image (زمان  –وان رمان شازده احتجاب را ذیل مفهوم روایت تدر سینمای مدرن، می)time- narration.قرار داد ) 
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سرمایه   شازده احتجاب را باید در تالش او برای عبور از زنددی   ساحت  داری وضع كرده بودند. ازاینرو قلمروزدایی 

ی تعبیر كرد. این مجاهدت و قلمروزدایی در برخی زنان رمان هم قابل اشرافی و رها شدن از قیود بورهوازی قاجار  

سیاسی قاجار و در چارچوب خواستهای مردانه،  –پیگیری است و این در حالی است كه زن در منظومج اجتماعی   

شاندن امیال اروتیک مردان را فراهم می       جز توده سباب طرب و لعب و فرون سم كه ا شت و ج آورد، چیزی ای دو

 ست:نی

خاطر  و زنهای حرم و كنیزها كه میریختند توی حوض و كشتی میگرفتند ... لخت؟ جد كبیر، حتماً، میخندیده؛ »

سفید           شت زنده و  شاباش میکرده و زنها و كنیزها كه میریختند روی هم تودۀ دو سکه  ساطی ... و  انوارش را انب

 (.43)همان: ی « جد كبیر شاباش میکردهتکان میخورده، میخندیده ]...[ تودۀ دوشت كه باز میشده باز 

ست.      مع ای او چون نقطه 4الوصف در میان شخصیتهای رمان، فخرالنساء نمودی بارز از زن قلمروزدا و قلمرودذار ا

ای اسییت كه در وضییعیت حاد تاریخی )ناشییی از تکین عمل میکند. تکنیکی متجلی در او، بواسییطج توان بیسییابقه

ساد نظام قاج  شرایط پرادبار و دردناكی نه ظلم، جهل و ف ساء  اری كه  تنها برای مردم بلکه برای پدر و مادر فخرالن

و كنشیییهایی همچون خواندن، انتقاد كردن و     هایی نظیر كتاب، قلم  اند( و بسیییبب اتصیییال با ابژه    بوجود آورده

جامعج قاجاری را دچار  اندیشییییدن بوجود آمده اسیییت. او با ابتنا بر همین توان، زنجیرۀ فعل و انفعاالت متعارف          

شیه        صدای خاموش حا ست میکند و از این راه،  س سم به نمایش      د ستی فئودالی ساحت ه ای خود و زنان را در 

میگذارد. نیرویی كه فخرالنسییاء ازطریق انرهیها و اسییتعدادهای برآمده از شییرایط تاریخی اكتسییاب میکند، اثرات  

نافورمیک را میتوان در نوع پوشییش، ریختار بدنی، آرایش و نحوۀ  آنافورمیکی بر بدن او حک میکند؛ تبلور اثرات آ

سرهم      ساء در  شاهده كرد. بنا به همین اثرات نیز فخرالن ست زنانج او در قیاس با زنان قاجاری م ی ساخت فیگور و ه

ل شدۀ جامعج قاجاری برای زنان در تقاب ساختهای رمزدذاری ساختی كه با سرهم  ظاهر میشود؛ سرهم  « قلمروزدا»

ست. زن از نگاه دلوز     شکار ا ست كه بگونه   سرهم »آ ست   ساخت تأثیرهایی ا شده ا )هیل  « ای اجتماعی رمزدذاری 

كنندۀ كیفیتهای داللتمندی هسییتند كه میتوانند شییأنی قلمروزدا به یک  (. تأثیرها برمال454دلوز، كولبروک: ی 

یی ناشی از اندام كشیده و كمر باریک، پوشش    در تأثیرها 6دذاریرو است كه مایه ساخت ببخشند و از این   سرهم 

سحرآمیز و بی زیبا، آرایش متفاوت موها، خنده سان یک دال       های  سر روایت ب سرا اعتنا به دذشته و پیشینیان در 

های حضییور فخرالنسییاء در رمان مشییحون از تأثیرات    قلمروزدا در قامت فخرالنسییاء متجلی میشییوند. صییحنه  

 ی است:بوددقلمروزدایی و ددردونه

فخرالنساء[: فکرش را بکنید یک آدم و اینهمه دختر بکر، این همه زنهای چشم و ابرو مشکی، اینهمه نوخطهایی »]

شده      ضور انور  شکش ح سیر بی كه پی یرتر كه  پپیر كه همچنان خونریزی دارد و این ابونواس بیاند  تازه با این بوا

 (.37ی  )شازده احتجاب، دلشیری:« جماع را قدغن كرده است

فخرالنساء خندید، بلند خندید. ]خطاب به شازده احتجاب[ پس خیلی پرتید. بین این جد كبیر و همج آن اجداد »

و االتبار مسابقج غریبی است، مسابقج تعدد زوجات و رنگینی نطع. هركدام میخواهند حرمسرای رنگینتری داشته       

 (.37)همان: ی  «باشند. عینک را روی چشمش جابجا كرد. كتاب را ورق زد

فخرالنسییاء زد، اندیشیییدن در وضییعیتی حدی یعنی وادار شییدن به   « سییوهدی»در اینجاسییت كه میتوان دم از 

اندیشیدن و معروض توانی تکین و پیشافردی واقع شدن كه در فیگورها، هست، دفتار و بیانهای زیستی فخرالنساء 

                                                      
 دلوز قلمروزدایی و قلمرودذاری را نه دو ساحت منفک و مستقل كه دو سطح توأمان در ساحتی منفرد میداند. .4

6  Investment 
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در اینجا آن سوهۀ مدرن، « سوهدی»منصج ظهور میرساند. ذكر این نکته الزم بنظر میرسد كه مقصود از  خود را به

شدن          سوهه  صمیمات خود میداند. این  شه و مؤلف كنش و ت شأ اندی ست كه خود را من یک ارچه و قائم به ذاتی نی

تمایزهای مادی و نمادین، برسیییاختج یک   نظر از همجكه دلوز در بسیییتر مفهوم قلمروزدایی طرح میکند، صیییرف

سرهم         صاالت و  ست از ات ست كه برآیندی ا ضعیت تاریخی خای ا ساء به مدد همین     و ساختهای جمعی. فخرالن

سرهم   صاالت، تأثیرها و  شرایط تاریخی  ات ست كه نظام رمزدذاری قاجاری از زن را دچار  ساختهای منبعث از  اش ا

 سوهۀ قلمروزدا ظاهر میشود. تشنج و تشدد میکند و در هیئت یک 

ست و نمادی تمام   فخری قطب مقابل فخر ساء ا صورت كوتاه و  « فخری»قد از زن قلمروپذیر. حتی نام او یعنی الن

آمیزد و كار میکند. است. او در قلمرو امیال و خواست شازده احتجاب می وشد، میخورد، می« فخرالنساء»مینیمال 

یکی و اجتماعی خود ندارد، حتی از حیث روانی نیز در انقیاد كامل شییازده احتجاب ای بر زیسییت فیزتنها ارادهنه

 است.

اینهمه سییرخاب روی ل های چاقت نمال، تو باید یاد بگیری كه مثل فخرالنسییاء خودت را بزک كنی، میفهمی؟   »

صاحب  شی، نه روی پوزۀ دهاتی    تازه این خال  شته با شج چپ ل هایت دذا خری دریه میکند و ات. فمرده را باید دو

های چاق و پردوشتش میان آن های شازده در میکشید میان دستهایش پنهان كرد. شانه  صورتش را كه از كشیده  

 (.67)همان: ی « پیراهن نمیدار خانمش بود

شخصیت فخری متبلور   در همین قطعه از روایت، مؤلفه های قلمروپذیری، مظلومیت و انقیاد زن قاجاری در قالب 

ای قرار دارد؛ نه فخری اسییت و نه  اش، در یک شییرایط حاد آسییتانهفخری متأثر از وضییعیت قلمروپذیریاسییت. 

ای اجتماعی در نظام قاجاری ساخت همان تأثیرهایی است كه بگونه  فخرالنساء، نه خانم است و نه كلفت. او سرهم   

ضع میگردد. به        ست كه و ست. رمز در جامعه در قالب زبان ا شده ا سی    زبان پدیده»زعم دلوز رمزدذاری  سیا ای 

ست. زبان، كلمه      ستور دادن ا ست. ]...[ زبان یا یکی از كاركردهای زبان، حکم كردن و د حکم  -نظم، یا كلمه  - ا

بنابراین به تعبیر دلوز و دتاری، زبان، ارجاعی، ابالغی و حکمی اسیییت. ما را قلمرودیر میکند. ما را از            اسیییت؛

شته، بهیان: ی  )چ 4«خطادریزی دور میکند سوهه در قلمرو زبانی      661کامج دذ ست كه  ضای زبانی ا (. در این ف

خای درفتار میشود و صرفاً به مدد همان واهدان محدود در آن قلمرو دست به عمل میزند و حتی در شرایط حاد 

وقوف یا  هه بر آنآنکه سوای مکانیکی و ناانسانی از خالل شخصیت عبور میکند، بی آن، این زبان است كه به شیوه  

سلب میشود. ازاینرو        ساحت روحی و فیزیکی آدمی  شد. در این نوع قلمروپذیری هردونه انعطاف از  شته با اراده دا

شازده احتجاب         ستند. در رمان  ست همواره دردیر موقعیتهای متعین و از پیش مفروض ه صیتهایی از این د شخ

ست. در صحنه   تعیینلمرو ازپیشمصداق رادیکال سوهۀ محبوس در ق  « میرغضب »كاراكتر  ای شدۀ نظام قاجاری ا

از رمان، مادری بچج خود را كه دل به درس و مشیییق نمیدهد و غالب اوقاتش را به بازی با كفترها میگذراند، نزد          

اند آید. بچه را مینش میرغضب هم می »جد كبیر جهت تنبیه و دوشمالی میبرد. جد كبیر میرغضب را فرامیخواند:   

 و شروع میکند به قدم زدن و با شالق  « قول میدهی، پسر، كه دیگر كبوتر ن رانی؟ »ن. جد كبیر میگوید: روی زمی

اش. میرغضب هم دو انگشت دست چ ش را میکند توی بینی پسره و سرش را میکشد باال و       میزند به ساق چکمه 

نمیزند. حتماً دهانش باز بوده.  تیغج خنجر را میگذارد روی دلویش. ]...[ پسره دست میرغضب را میچسبد. حرفی    

سرش فقط خرخر میکند، میگوید:     سر كه میبیند پ صیراتش بگذرید.    نمیدانم چی»]...[ مادر پ سر تق چی عالم، از 

                                                      
ر ادبیات ند. زبان دکر نظم و انضباط است جدا میگاز زبان در ادبیات اقلیت كه اخالل ،كه زبان اكثریت است را حساب این زبان زالبته دلو. 4

 دریز و قلمروزدا است.موردنظر دلوز نظم
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میرغضییب هم میبرد و سییر بریده را « نبر، میرغضییب »جد كبیرم داد میزند: « چی مباركتان ببخشیییدش.به چی

)شییازده احتجاب، ...« هی  میرغضییبی تا آن روز نشیینیده بود: نبر  »دفت: اندازد جلوِ پای جد كبیر. شییازده می

 (.45دلشیری: ی 

ای ناانسانی و ماشینی در كنترل كامل زبان است. زبانی كه از    همانطوركه مشهود است، حركات میرغضب به شیوه    

ضب »حکم همواره به معنای  -پیش در مقام كلمه شده ا   « ببُر، میرغ سم و وجود او حک  ست، یعنی معنایی   در ج

هم در تقابل با آن « نبُر، میرغضب »حی و حاضر در فضا و نه در آدمها. در این شرایط حتی فرمان حاكم مبنی بر    

ست؛ چراكه غیر از معنای كلمه   ضب  حکم هی  –زبان چیره و مقتدر قادر به تولید معنا نی چیز دیگری برای میرغ

ناپذیر است. چشم و دوش او   میرغضب ناشی از همین نیروی ادراک   ناپذیریالوصف انعطاف پذیر نیست. مع ادراک

شنود        صویری را از محکوم و فرمانی را از حاكم میبیند و می صرفاً ت سوهۀ دردیر در یک قلمرو ثابت،  در مقام یک 

شد. بسبب همین امر، میرغضب همواره در وضعیتی         كه از پیش طبق سرهم  ساختهای نظام حاكم متعین شده با

و متعارف قرار میگیرد و متأثر از این وضییعیت به شیییوۀ معمول دسییت به عمل میزند. شیییوۀ معمول یعنی   ثابت 

 شدۀهمان رفتاری كه میرغضب بطور خودكار و فارغ از آداهیهای انسانی و صرفاً از رهگذر زبان و فرمان رمزدذاری

ست كه دلشیری از      نحوۀ عمل میرغضب در به زمین افکندن نظام حاكم اختیار میکند. نکتج قابل ذكر، تصویری ا

دو انگشت دست چ ش را میکند توی بینی پسره و سرش را میکشد باال و تیغج خنجر را »پسربچه بدست میدهد: 

ست كه هنگام ذبح حیوانات حالل  «. میگذارد روی دلویش شی ا سرمیزند. این     این همان كن صاب  شت از یک ق دو

صویر بطور داللتمند هم به حالل و م  ضب و نظام حقوقی قاجاری از نگاه جامعج فئودالی    ت شروع بودن عمل میرغ

صویر میکند. در همج این موارد، انگار نیرویی نادیدنی و         سان حیوان ت ضوبان را ب شاره دارد و هم محکومان و مغ ا

سییلب   ناپذیر در كار اسییت كه اختیار بدن میرغضییب را در دسییت میگیرد و مجال هردونه انعطافی را از او رؤیت

ضعیت را با تعبیر   شه   »میکند. دلوز این و صویر جزمی اندی شه « ت س   بیان میکند؛ اندی شته  یر ای كه همواره در دذ

سخیر خود درمی    صویر، بدن را به ت شینی خودكار و بازنمایی میکند و نیروی این ت بدیل  كننده تآورد و آن را به ما

ست؛ نیرو و درجه      میکند. نکتج درخور ذكر آنکه مهمترین مؤلفج مقاومت،  صویر ا ستن این ت ر  ای از توان كه دشک

ساختهای جمعی این وضعیت خودكار   شخصیت فخرالنساء وجود دارد. او با اتصال به كتاب، قلم، خواندن و سرهم     

 و بازنمایی را دچار توقف و دسست میکند.

ر جوار را نیز د« دیوانگی»ز در راستای قلمروزدایی و یافتن خطوط دریز جهت شکستن تصویر جزمی اندیشه، دلو     

نه فقط فلسییفه بلکه ادبیات، هنر، سییینما، »آورد. ای از اندیشییج قلمروزدا بشییمار میفلسییفه، هنر و ادبیات، شیییوه

ای را تصدیق میکنند كه اندیشج بازنمایی نیست و بیشتر تولید جهش و     حماقت، دیوانگی و شرارت همگی اندیشه  

نقصییان و عیب »را در اینجا نباید معادل « دیوانگی»(. البته مفهوم 64ک: ی )هیل دلوز، كولبرو« آفرینش اسییت

انگاشییت. دیوانگی یعنی ددردونه اندیشیییدن و عدم پذیرش چارچوبها و تعاریف از « مانددی ذهنیدماغی یا عقب

صیت     شخ صداقی      « منیره خاتون»پیش معین.  ست، م شازده احتجاب كه یکی از زنان حرم جد بزرگ ا در رمان 

آمیزی او بخاطر بازیهای اروتیکی كه با شازده احتجاب خردسال میکند، بشکل رقت بارز از این سنخ دیوانگی است.

ر، در صحنج زی  موردشکنجج بدنی و داغ و درفش قرار میگیرد تا بدان حد كه تا مرحلج دیوانگی سوق داده میشود.   

 د:خاتون دیوانه را مالقات میکنشازده احتجاب خردسال، منیره

خاتون توی اندرونی، كنار دسییتک ایسییتاده بود. موهایش كوتاه بود، مثل پسییرها آب دسییتک را به هم زد، منیره»

الغر شییده بود. ]...[ نگاهم نکرد، حرفی هم نزد. فقط خم شیید روی آب دسییتک و باز آب را به هم زد. آب موج   
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شت و عکس منیره  صاف ب     ...خاتون تکان خورد. ]بردا صاف  ستک  سروخان؟ »ود. دفت: [ آب د دفتم:  « دیدی خ

و آب را به هم زد. نگاه كردم چیزی نبود. دفتم:    « وقتی آب به هم میخورد، نگاه كن  »دفت:  « چی را، چی را؟»

هلل  «تو نمیتوانی ببینی. حضرت واال هم نمیتواند. فقط منم كه میتوانم. فقط منم » دفت:«. فقط عکس شماست  »

 (.77)شازده احتجاب، دلشیری: ی «« وشدیوانه است، نرو پهل»آقا دفت: 

كه فارغ از قلمروهای قاجاری اسییت. نوعی ماللت و اندوه  خاتون در سییاحتی بسییر میبرد در این صییحنه، منیره

ست. آرامش و        غیراردانیگ در چهرۀ منیره سوبژكتیو ا سرشت  ست. حزن و حركاتش فارغ از هردونه  خاتون هویدا

دویی از رنج و مصیبت حکایت میکند. یک حیات غیرشخصی و تکین؛ تکین    اش موج میزند كه آسوددی در چهره 

از آن حیث كه مسییتقل از رویدادهای زنددی درونی و بیرونی اسییت و فارغ از سییوبژكتیو و ابژكتیو و حیاتی كه    

ست. نگاه خیرۀ منیره          شازده به او با همدلی همراه ا ست. نگاه  شر ا سوی خیر و  و خاتون به درون آب اكنون فرا

دسییتک حاصییل دیدن یا احسییاس كردن چیزی اسییت كه در زنددی برای او بیش از حد عظیم و بیش از حد    

ست،         تحمل صحنه متجلی ا شگویی در این  شان خاموش مرگ را در خود دارد. نوعی پی ست؛ چیزی كه ن ناپذیر ا

صیرت و دیدن چیزی كه ادراک  ست. دویی در دل این آب،    نوعی ب شدنی و تمییزناپذیر ا زوال و تباهی خانوادۀ نا

شازده         ست؛ چیزی كه نه حضرت واال میتواند ببیند و نه  شبینی ا شازده احتجاب قابل پی قاجاری و تقدیر محتوم 

 احتجاب.

 

 اقتدارزدایی از سوژه
آید. هرچندكه آن سوهه كماكان در دستردۀ اتصاالت     سوهۀ دلوزی در زدودن و دذاردن قلمروها است كه پدید می  

ساختها واجد شأنی سوهدانی به مفهوم دلوزی میشود. از منظر دلوز، هی  سوهۀ منفرد، یک ارچه، خودآئین و سرهم

شد در ك    و دكارتی صمیمات خود با شها و ت سوهه    ای كه واقف به تمام كن ست. به بیان دیگر اقتدار دكارتی از  ار نی

ست. به هر تقدیر      شده ا سوهه ازطریق و بمنزلج   « شدن »و « حركت»دلوز مفهوم »سلب  سوهه پیوند میزند.  را به 

یک حركت تعریف میشود، حركت دشوده شدن خود سوهه، آنچه دشوده میشود سوهه است. سوهه از خود فراتر            

سانده میشود       میرود، منعکس میشود، دیگر  )فلسفه چیست، دلوز و دتاری: ی   « ی میشود، بازمیشناسد و بازشنا

ضعیف و اقتدارزدایی از او در روند            461 شازده احتجاب و ت صیت  شخ شدن در  شدن و حركت و دیگری  (. این 

 روایت مشهود است؛ او شخصیتی است منتشر و نه متمركز. در راستای توجه به نوع نگارش رمان شازده احتجاب        

وان دویی است، ارجاع به فولدینگ بعن كه مبتنی بر شیوۀ جریان سیال ذهن و سبک دفتار غیرمستقیم آزاد و تک    

شکل    سفج دلوز میتواند  شازده احتجاب را در یک فرایند تاخورددی در      یکی از مفاهیم كلیدی فل شخصیت  دیری 

سازد. تاخورددی یا فولدینگ را باید معادل تأثیرا     شکار  شی از نیروها و انرهیهای بیرونی بر آدمی  سیر روایت آ ت نا

ته را دیری سییوبژكتیویانگاشییت. این تأثیرات و نیروها در قالب عوامل انسییانی یا ناانسییانی زمینج الزم برای شییکل

مفهوم فولدینگ به دلوز امکان میدهد در باب تولید سیییوهدی و نهایتاً امکان و تولید              »فراهم میسیییازند. ازاینرو  

  (the Deleuze Dictionary Revised Edition, Parr: p 107).« انسانی خالقه بیندیشدصورتهای نا

كه  « هویت»یا « من»فولدینگ بستری را مهیا میسازد كه در آن سوهه شدن نه مبتنی بر امری استعالیی چون    

ی دوئالیسم و دودانگ دلوز با این مفهوم بیش از هرچیز درصدد نفی»استوار است. « صیرورت»و « شدن»بر فرایند 

منظور از دودانگی حضییور دو  (.61)فلسییفج فولدینگ، كمالی: ی « درایی، كثرت و تباین اسییتو تأكید بر افقی

سطحی افقی و با           ست. دلوز این دودانگی را در  سر تاریخ تفکر غربی ا سرا سوهه و ابژه، یا درون و برون در  صر  عن
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را باید در اتصییاالت، « خود»لش میکشیید. بنابراین هر شییکلی از سییاخت و فولدینگ به چامفاهیم اتصییال، سییرهم

ست در بیرون « فولدینگ»ساختها و تاخورددیهای  سرهم  ست نه در درون  4ردیابی كرد. هرچه ه فولدینگ . »6ا

 the Deleuze Dictionary Revised)« حکایت از آن دارد كه درون چیزی جز تاخورددی برون نیسیییت

Edition, Parr: p 107  

در رمان شیییازده احتجاب با توجه به رفتار خالق نویسییینده در بکاردیری عناصیییر داسیییتانی، نظیر زاویج دید،                

ها و توصیف فضای داستان، شرایط ریزوماتیک دلوزی به مفهوم فولدینگ در بخشی به ابژه پردازی و جانشخصیت  

سییاختها با انرهیها و توانهای متعدد سییرهمقوام دادن به كاراكتر شییازده احتجاب در قالب تاخورددیها، اتصییاالت و 

 انسانی و ناانسانی قابل ردیابی است.

های دیری شخصیت شازده احتجاب می ردازیم. ادغام الیه   ابتدا به نقش انرهیها و توانهای ناانسانی در فرایند شکل  

سطج شدت، زور و عاملیت           شیایی كه بوا شیا و عناصر پیرامونی؛ ا شازده با ا ذشتج اجدادی را در  شان د 3شخصیت 

صناعی امکان       شگردهای  ستر همین  صال با بدن      شازده عبور میدهند، در ب شیا در ات ست. در اینجا، همج ا پذیر ا

ها  داری پیدا میکنند و شیییازده نیز متقابالً جهان خود را به میانجی همین ابژه       شیییازده مجال حضیییور و میدان   

 بندی میکند:مفصل

و دید كه مادر بلند شد و رفت توی قاب عکسش نشست      ال مادرش دریه میکندشازده احتجاب میدانست كه حا  »

 (.35)شازده احتجاب، دلشیری: ی « و اشکش را پاک كرد. دور عکس مادر سفید سفید بود

ها در مقام   و ابژه آید برخالف رمانهای مدرن روانشیییناختی كه تمام روایت در قلمرو ذهن راوی به دردش درمی         

ر  اندام كنند، دند خارج از چارچوبهای مفهومیی كه سییوهۀ مقتدر برای آنها تعیین میکند، عرضنمیتوان« دیگری»

ای از توان و تأثیر ناشی از عاملیت و مشاركت با شازده به سخن      رمان شازده احتجاب، قاب عکسها متأثر از درجه  

صحنه  می شاجره و مجادله میکنند. در  شاز آیند و حتی با او م صندلی پدربزرگ را به    ای از رمان كه  صد دارد  ده ق

 پدربزرگ نادهان از درون قاب عکس وارد صحنه میشود: یک سمسار یهودی بفروشد

را بلند كرد تا باز بزند روی  ایشنقرهپدربزرگ داد زد؛ تو حتی از سییر این یکی هم نگذشییتی؟ و عصییای دسییته »

نهایم را فروختم تا خرج پدرسوختگیهای پدرت  درست است كه من كلی از زمی  -و نزد و دفت:  اش؛قوزک پای نوه

 (.45)همان: ی « را بدهم، اما تو، تف  مرا فقط به ده هزار تومان فروختی

یک مشاجره تمام و كمال میان شازده احتجاب و عکس پدربزرگ دربارۀ قتل عموی شازده     65 تا 49در صفحات  

كنشییگری در خدمت وصییف شییخصیییتها هم قرار صییورت میگیرد. سییوای این نکته، عکسییها بمثابج نیرو و عامل 

 میگیرند:

ست             » ش سرفه كرد و توی قاب عکس تکان خورد. دردوخاک كه ن شتش،  سبیل پرپ شید به  ست ك و پدربزرگ د

)همان: ی « شازده رنگ تاسیدۀ صورت پدربزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دو الیه دوشت غبغب را     

43.) 

به شیییوۀ دفتار غیرمسییتقیم آزاد روایت میشییود. عکسییها و تمثالها در كل رمان  در نقل قول اخیر محتوای عکس

سخن درمی    شیوه به  سخن وا    غالباً به این  شازده را نیز به  صاالت روایی،  د دارند. چنین مینمایمیآیند و بمثابج ات

ا روایت را با طنز و طعن در تداوم همین نگاه، داه عکسه  كه عکسها شازده را روایت میکنند و نه شازده عکسها را.    

                                                      
1- Exteriority 
2- Intriority 
3-Agency  
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ست و البته تاخت   داللتمندی نیز رنگ شهود ا سوار آمیزی میکنند. تفرعن و تفاخر قاجاری در قطعج زیر م ان وتاز 

 در قلمرو كوچک عکسها.

سی   » سفید عرو سش نگیرد اش را جمعمادربزرگ پیراهن بلند و  )همان: ی « وجور كرد تا به دردوخاک قاب عک

64.) 

شت، ن   » سب برد شت ت ه ا   «های عکس غیبش زدگاه كرد ]...[ یالش تمام قاب عکس را فرادرفت. یورتمه رفت و پ

 (.64)همان: ی 

ها در مواردی ها نیسییت. این تجربههای ناانسییانی در روایت شییازده صییرفاً منوط به ابژهتاخورددی ناشییی از تجربه

سنده از      های متفرق كاراككیفیتی حیوانی هم پیدا میکند؛ ازاینرو پاره صاف نوی شازده احتجاب را میتوان در او تر 

 حیوانات جستجو كرد:

شان        آنقدرها آهوها را دنبال میکردیم تا از پا می» شکم سرخ بود   شان بیرون میماند. چه  شان از دهان افتادند. زبان

 (.74)همان: ی « حالت سیاه و آن نگاههای مات و ترسانمیلرزید، با آن پاهای كوچک و چشمهای خوش

 (.97)همان: ی « تراش درآورده باشند تا كجا میتوانند ب رند؟دنجشکهایی كه چشمهایشان را با قلم»

نکتج قابل ذكر آنکه این نگاه خیره شازده به حیوانات در چارچوب رویکرد ریزوماتیک، میل به تأثیرها، اشتدادها و   

ر، چیستی آهو یا دنجشک نیست. به بیان بهت    . این میل، میل به شناخت چنددانگیهاست و میلی به كنش بالقوه 

ست. آهو یا دنجشک دالی برای كیفیت      « دیگری شدن »این میلی به دسترش   ازطریق چیزی بیش از خویشتن ا

شک بگونه        صیرورتند. درواقع ازطریق ادراک آهو یا دنج ست، آنها وجهی دیگر از ادراک یا  سانی نی  ای متفاوتان

شیوه    شکل میگیرد،  شهای دیگر رمان چین   ای جادراک  صیرورت. در بخ خورددی و فولدینگ در  دید از ادراک و 

سنده به یمن بهره        قالب ادغام الیه شود. نوی شازده با فخری ظاهر می صیت  شخ سیال ذهن،  های  دیری از جریان 

ت یدویی درونی و سیییبک دفتار غیرمسیییتقیم آزاد، حیات درونی و برونی فخرالنسیییاء را از زبان فخری به رواتک

صفحج  درمی ساء در هم حلول میکنند و     نیز به 57 و 54آورد. در  شخصیت فخری و فخرالن تناوب چندین بار، هم 

 اش كه با صدای راوی یکی میشود، آنان را اشتباهاً بجای همدیگر خطاب میکند.درونی هم شازده در دفتگوی

الغر  هایی جیب پیشبندش و داشت شانه   فخری آن دوشه، پشت سرش، ایستاده بود. دستهایش را كرده بود تو     »

خانمش، فخرالنسییاء را نگاه میکرد. چرا توی حمام آنطور نگاهم میکرد؟ به دسییتهایم؟ به پاهایم؟ به پسییتانهای   

میگفتم:  « خانم، موهاتان چه نرمه »كوچک و سییفید و دردم خیره میشیید. وقتی موهایم را شییانه میزد، میگفت:  

 (.54)همان: ی « نکنی فخری، مواظب باش موهایم را»

تبدیل   دویی درونیاین بند ابتدا از نگاه فخری و در قالب دفتار آزاد غیرمسییتقیم روایت میشییود و بعد به یک تک

شاهدات را به حساب فخری میگذاریم اما نادهان در دیالودی كه در قالب تک     شود. تا اینجا همج م  دویی درونیمی

زاویج دید او میشویم. در بخشهای بعدی هم این تبدیل و تبادل شخصیتی  بیان میشود متوجه حضور فخرالنساء و 

ها و مکانها میسییر و توپولوهیکی میان آدمها، ابژه 4كماكان تداوم مییابد. آنچنانکه قائل شییدن حدومرزی هندسییی

شتدادی نیست و فضای روایت به   سیاق شخصیت       6غایت ا ست. برغم این امر، سبک و  ست و كیفی ا فادۀ پردازی و ا

خالقانج نویسنده از زاویج دید و بکاردیری لحن و زبان خای برای هریک از كاراكترها سیر روایت را برای مخاطب   

پذیر و یافتنی میکند. در اثنای دشودن تاخورددیهای شخصیت شازده احتجاب به مدد اتصال با شخصیتها         ارتباط

                                                      
1- Geometrical  
2 Intensive  
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ای از روایت، شاهد مواجهج اتفاقی شازده احتجاب با   صحنه های مضمونی رمان هم آشکار میشود. در    ها، الیهو ابژه

ست مکان مغازله و هم       سبزی از درختان، جایی كه میتوان ستیم در میان داالن  ساء ه شد، اما با    فخرالن شی با آغو

وجه تماتیک الیج دیگری از روایت رودررو میشویم. میانجی و نقطج اتصال جهت بسط این الیه، یک ستون دچی       

ست كه ب  ست. همزمان با این الیه، واقعیاتی در باب   عد معلوم میگردد این د  اندودشده، خفیه ا نویس صدراعظم ا

 سبعیت، خونریزی و جنایت هولناک خاندان اجدادی هم برای شازده و هم برای خواننده برمال میشود.

مبهم و دچی یک آدم بود. سنگها توی دست من بود و آنجا روی پایج سنگی كه چند پله میخورد، آن باال، طرح    »

)همان: « ای؟ زود باش سنگسارش كن  حاال كه فهمیدی چرا ایستاده »چطور تا آن وقت نفهمیده بودم ]...[ دفت: 

 (.79ی 

الوصف ادر قرار باشد از شازده احتجاب بمثابج یک سوهه سخن دفت، متأسی از رویکرد ریزوماتیک، سوهدی او         مع

سرهم     همانیرا نه بنا به هویت و این صاالت و  شدن و از راه ات ساختهای او با بدنهای  اش، بلکه با عطف به فرایند 

دیگر باید طرح كرد. در آن شییرایط هم دیگر نمیتوان از سییوهۀ مقتدر و خودتنهاانگار صییحبت بمیان آورد. به هر  

اختصای یافت كه در   جهت، تالش مقاله در این بخش به ترسیم این روند و چگونگی سوهه شدن شازده احتجاب     

ست.              شایانی برخوردار ا ساء از اهمیت  صیت فخرالن شخ شازده احتجاب،  سوهدی  تداوم این بخش یعنی فرایند 

اتصال شازده با فخرالنساء در سطح صرف فیزیکی و جنسی قابل فروكاست نیست، چراكه این اتصال برای شازده            

سوهدانی دارد و از همین    ست كه نزد او فخرالن شأنی  صویری از یک      رو شنفکر و قلمرودریز، ت ساء در مقام زنی رو

 را در ذهن زنده میکند.« بوف كور»زن آرمانی را به یدک میکشد. این تصویر ناخودآداه زن اثیری 

رنگ، مثل همان زنهای مینیاتوری كه دورتادور تاالر كشیده بودند، ایستاده زیر    اما فخرالنساء تنها طرحی بود بی »

 (. 15)همان: ی « نشسته كنار جوی آب با موهای افشان و جام به دستبید مجنون یا 

نایافتنی و آرمانی است، او ازطریق فخرالنساء كردن فخری   شخصیت فخرالنساء برای شازده دست      با این اعتبار كه

ت یابد ب)وادار كردن او به پوشیدن لباس و زدن عینک فخرالنساء و خواندن كتاب( تالش میکند به فخرالنساء قرا    

صیت              شخ سیم  ست كه تر سازد. الزم به تکرار نی سوهدی خود را بر شی از  كه آن را در خود بازتاباند تا بتواند بخ

های منتشر، متفرق و چندپاره، مرهون شگرد نویسنده در     در رمان بمثابج سوهه  شازده احتجاب و دیگر شخصیتها   

ش     اعمال نظرداه ستقیم آزاد،  سبک دفتار غیرم سیال ذهن و تک های مختلط ) دویی درونی و برونی( یوۀ جریان 

ت كه هایی از بیان اسبصورت پویا و پرنوسان در سطح روایت است. سبک دفتار غیرمستقیم آزاد نشان دادن شیوه 

در آن جهان سوهه از پیش یک مجموعه واهدان خای است. سخن برآمده از این سبک نه با ارادۀ سوهه و توسط        

ست  ای كه خود ممکن او به دوش میرسد. سبک غیرمستقیم آزاد شخصیتها را با سبکهای زبانی      او، بلکه از خالل ا

ست          صیت قابل تعیین نی شخ سیاری موارد مرز میان مؤلف و  ستفاده كند، ارائه میکند. در ب وز، )هیل دل« از آن ا

 (.479كولبروک: ی 

انم خ »خوند. فقط لباش تکون میخورد. دفتم:   و باز می  م. اینطور نه؛ میگفت: فخری جون، موهامو بریز رو شیییونه   »

ته؟  پاک كرد. فخرالنسیییاء    « میخوای برات بخونم؟...»دفت:  « جون، این تو چی نوشییی با دامن فخری  عکس را 

ش همینطوره. ولی اون شب چطور میخندید  چه دلی داره  اون  میخندید. شازده احتجاب اخم كرده بود: این همه 

عکس را روبروی آینه درفت و خودش را هم نگاه كرد. ادر صیییورتم یه كم الغر     هم جلوِ مرده. چقدر ترسییییدم.   

 (.14)شازده احتجاب، دلشیری: ی « میشد
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سوبژكتیویته و           ست، افزون بر زدودن اقتدار،  ساری و جاری ا سر رمان  سرا صناعت كه در  تأثیرات منبعث از این 

سوهه    سونالیته از  صدای     پر ست.  صدای راویان ا سوهه     -راویها، درآمیختن  صدای  سنده با  سیر روایت  نوی ها در 

چنان درهم می یچد كه امکان هردونه تمایز را از مخاطب سیییلب میکند و چنین مینماید كه روایت خارج از                   

ها در دردش است. در این شرایط، سوهه حامل و تجلیگاه سخن و روایت است. رویدادها از خالل شخصیتها         سوهه 

رویداد، مرگ خود سییوهه باشیید. از همین روسییت كه در سییطور انتهایی رمان، شییازده  دذر میکنند. حتی ادر این

 احتجاب خود شاهد خبر مرگ خویش است:

مراد دفت: شیییازده جون، شیییازده احتجاب عمرش را داد به شیییما. شیییازده پرسیییید: احتجاب؟ مراد دفت:            »

شازدۀ بزرگ، نبیرۀ جد كبیر افخم        سرهنگ احتجاب، نوۀ  سر  سیدش؟ پ شنا : )همان« امجد، خسرو را میگویم  نمی

 (.41ی 

 

 گیرینتیجه
شماری از مؤلفج ریزوماتیک هیل دلوز نظیر        شازده احتجاب در پرتو ضمونی رمان  ساختار فنی و م در این پژوهش 

زدایی، سیالیت، تأثیرها و انرهیهای ناانسانی در بستر سه مفهوم     ساخت، مركززدایی، فولدینگ، سوهه  اتصال، سرهم  

مورد بررسی قرار  « اقتدارزدایی از سوهه »و « قلمروزدایی و قلمرودذاری»، «صیرورت و شدن  »لسفج دلوز  محوری ف

وۀ دیری نوآورانه و تلفیقی از شی درفت. در این بررسی نشان داده شد كه هوشنگ دلشیری نویسندۀ رمان با بهره       

ستقیم آزاد و تک      سبک دفتار غیرم سیال ذهن،  پیرنگ غیرخطی و دورانی، پرداخت دویی درونی، اجرای جریان 

كوالهوار )مولکولی( شخصیتها، ترسیم مکان داستان بصورت غیر توپولوهیکی و زمان داستان در هیئت غیرتقویمی     

ست     سیال در روایت، امکان خوانش ریزوماتیک رمان را فراهم آورده ا ساختاری  كه در تدلیل  و نهایتاً ایجاد فرم و 

های از رمان نقل و مورد تحلیل ریزومی قرار درفت. نتیجج حاصییل از این و صییحنهو تصییدیق این مدعا، بخشییها 

پژوهش دال بر آن اسییت كه رمان شییازده احتجاب بواسییطج ریختار صییناعی و داللتمندش، از قابلیت و ظرفیت   

 خوانش ریزوماتیک دلوزی برخوردار است.

 

 نویسندگان مشاركت
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان هنر و معماری دانشکده در مصوب فلسفج هنر دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 طالعهم این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی حسین اردالنیآقای دكتر . است شده استخراج

 داشته نقش نهایی متن تنظیم و ها داده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به احمد محمدیآقای . اندبوده

 این شاورم نقش تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز پورسركار خانم نفیسه نمدیان. اند

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش

 

 قدردانی و تشکر
 هنر و معماری دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد همدان  دانشگاه

 .نمایند اعالم دادند، یاری
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 منافع تعارض
سنددان  شریه  هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هی  و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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