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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Minority literature in the contemporary 
world has attracted much attention. Jill Deleuze, the theorist of this idea in the 
last century, has attracted many characters in sciences such as philosophy, 
literature, psychology and linguistics with his minority literature. After an in-
depth study of Marx and Freud's views along with Nietzsche's views, he turned 
to writing works and proposing theories that influenced the views of critics and 
writers on literature and sociology. The design of minority literature by him and 
his friend Guitar created a revolution in the views and attitudes of the people 
of art and literature. Deleuze is one of the greatest contemporary philosophers 
and one of the thinkers who has studied significant minority literature. 
"Minority" is, in fact, the overcoming of the constraints that have gripped 
literature and invites us to think in new and different ways in order to eliminate 
and transform conventional realms through demilitarization. The meaning of 
becoming or becoming is the passages in which a concept, even a language, is 
transformed. "Becoming" plays a central role in Deleuze's view. The purpose of 
this research is to investigate and recognize this theory in the novel "Vacancy 
of Salouch". 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical 
method. The study area and society is Mahmoud Dolatabadi's novel The Void 
of Salouch. 
FINDINGS: Characters, actions and reactions and their reactions, especially in 
"Morgan", which has a polar character in the novel, were examined from the 
beginning to the end of the story with tools such as desire, becoming, negation 
and reactivation, and it became clear how both he and the story Leads to 
minority literature. All these actions are described in this article. 
CONCLUSION: Salouch's vacancy is one of the stories that can be studied in 
minority literature and this work can be introduced to the audience in the 
position of a great work with minority components. 
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 مقاله پژوهشی
 آبادیمحمود دولت« جای خالی سلوچ»ژیل دلوز بر رمان  ادبیات اقلیت كاربست رویکرد

 
 ، محمد علی شفائی*مریم قربانعلی، اشرف چگینی

سانی، واحد ورامین      شکده ادبیات و علوم ان سی، دان سالمی، ورامین      –دروه زبان و ادبیات فار شگاه آزاد ا شوا، دان ش  -پی وا، پی
 ایران.

 

 

 چکیده:
ت. هیل ادبیات اقلیت در جهان معاصر توجه بسیاری را به خود جلب كرده اس :هدف و زمینه

دلوز، تئورسین این ایده در قرن اخیر، با ادبیات اقلیت بسیاری از شخصیتها را در علومی چون 

فلسفه، ادبیات، روانشناسی و زبانشناسی بسوی خود كشانده است. او پس از مطالعج عمیق آرای 

كه نگاه  ماركس و فروید همراه با دیدداههای نیچه، به نوشتن آثار و ارائج تئوریهایی روی آورد

شناسی تحت تأثیر قرار داد. طرح ادبیات اقلیت از منتقدان و نویسنددان را به ادبیات و جامعه

سوی او و دوستش دتاری،  انقالبی در دیدداه و نگرش اهالی هنر و ادبیات بوجود آورد. دلوز از 

ل طالعات قاببزردترین فیلسوفان معاصر و از جمله متفکرانی است كه در زمینج ادبیات اقلیت م

در حقیقت عبور از قیدوبندهایی است كه ادبیات را در خود « اقلیت شدن»توجهی داشته است. 

محبوس كرده است و ما را به روشهای تازه و متفاوتی از اندیشیدن  دعوت میکند تا با قلمروزداییها، 

رهگذرهایی ورت، از شدن یا صیر قلمروهای متعارف را ازمیان بردارد و به صیرورت برسد. مقصود

در دیدداه دلوز نقش محوری « شدن»به ددردیسی میرسد. در آنها حتی زبان كه یک مفهوم است 

 میباشد.« جای خالی سلوچ»دارد. هدف این پژوهش واكاوی و شناخت این نظریه در  رمان 

مورد  جمحدوده و جامعتحلیلی انجام شده است. _این جستار به روش توصیفی  :روش مطالعه

 آبادی است.رمان جای خالی سلوچ اثر محمود دولتالعه، مط
كه شخصیت قطبی در « مردان»شخصیتها، اعمال و كنشها و واكنشهای آنها بویژه در ها: یافته

رمان دارد، از ابتدا تا انتهای داستان با ابزاری چون میل، صیرورت، نفی و بازفعالسازی بررسی و 

ستان را بسمت ادبیات اقلیت میبرد. تمام این كنشها مشخص شد كه چگونه هم خودش و هم دا

 در این مقاله بیان و شرح شده است.
رمان جای خالی سلوچ از جمله داستانهایی است كه قابلیت بررسی در ادبیات  :گیرینتیجه

های اقلیت به مخاطب در جایگاه یک اثر بزرگ معرفی اقلیت را دارد و میتوان این اثر را با مؤلفه

 كرد.

  

 4155مرداد  57 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  59:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  64: اصالح تاریخ   

 4155آبان  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی لماتك 

 آبادی،هیل دلوز، محمود دولت

 جای خالی سلوچ، ادبیات اقلیت،

 صیرورت، نفی، ریزوم
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 مقدمه 
سبک در نوع رئالیسم ایران است. سبزوار( از نویسنددان بزرگ و صاحب 4344مرداد  45آبادی )زادۀ محمود دولت

بیشتر داستانهای او زمینج بومی و اقلیمی و رنگ روستاهای خراسان را دارند. او برندۀ جوایزی چون جایزۀ خانه 

آبادی در لیج ادب و هنر فرانسه بوده است. هرچند دولتفرهنگهای جهان، جایزۀ یان میخالسکی سوئیس و شوا

و  ای خنثی در مسائل اجتماعیای مبارز تلقی نمیشد، از این حیث نیز نمیتوان او را نویسندهدورۀ پهلوی نویسنده

رفت طلبان را دسیاسی دانست. زندانی شدن چندبارۀ او نشان از خنثی نبودن اوست. او پس از انقالب جانب اصالح

و كم و بیش به اصولگرایان نیز روی خوش نشان داد. از او آثاری فراوانی بچاپ رسید كه دو رمان او )كلیدر، و جای 

خالی سلوچ( اقبال بیشتری پیدا كرد و به زبانهای دیگری نیز ترجمه شد. رمان جای خالی سلوچ، یک رمان 

بعد از آزادی از زندان در فاصلج زمانی كوتاهی  (4359آبادی است كه سال )رئالیستی و از بهترین رمانهای دولت

و  ای كه در چنگال بیعدالتیاین رمان را نوشت. داستانی كه دذشته و آینده را بتصویر میکشد؛ دذشته و آینده

 استبداد افتاده است. 

موختج آاهل فرانسه و از تئورسینهای پرسروصدای قرن بیستم در جهان است. او دانش( 4465–4445هیل دلوز )

کی یفلسفه بود و روی آثار فیلسوفانی چون نیچه، اس ینوزا، هیددر، كانت و ... یادداشت و تحلیل و نقد نوشت. دلوز 

اری و دبا آثاری قابل توجه بویژه آثاری چون سرمایه پساساختاردرای پایان قرن بیستم مدرن وپست از فیلسوفان

( كه با همکاری و همفکری 4495( هزار فالت )4475ا اقلیت )(، و كافکا بسوی ادبیات خرد ی4476شیزوفرنی )

 دوستش فیلیکس دتاری نوشت.

ی هیل دلوز آنقدر زیاد است كه بزردانی چون میشل سشنامعرفت های فلسفی وجامعیت اندیشه دسترددی و»

 .(644 ص :سمتسکی شناسی سوبژكتیویته انسانی،مسئله)« لیوتار از او تأثیر پذیرفته اند فوكو، روالن باروت و
ای هدر پی این دیدداه، در تمام آفریده  بی ایان است ،. فهرست شدنهامیرسد« شدن»میگریزد و به « بودن»از  دلوز

های خلقت میتوان هم شاهد بود و هم بوجود هستی، قابلیتِ شدن نهفته است. حركت تکاملی یا تنازلی را در پدیده

وجود  «اكثریت شدن»چیزی به اسم و  است« اقلیت شدن»است،  اریدت ز ودلوو تأكید مورد عالقه  آورد. آنچه

صر برای پتانسیل هر عن ،اقلیت شددی. دارای پیوندی تنگاتنگ با مفهوم اقلیت است ،ندارد. بنابراین مفهوم شدن

مروسازی و بازقل دقیقاً در نتیجج قلمروزداییاستاندارد یا هنجار اكثریت است. اقلیت شددی دلوز  معیارهای انحراف از

ار )هز« بر این مبنا اقلیت شدن، دردیر شدن در فرایندهای قلمروزدیی یا انحراف از هنجار است»اتفاق میفتد. 

عناصر قلمروزدایی ابزار پیشین و ای است كه در آن شیوه، بازقلمروسازی. مقصود از (454 ص ری:داتادلوز وفالت، 

صالح ا یا قبلی را تعدیل و جدیدی را بسازندموقعیت جدیدی میشوند تا  جوارد رابطشده، شده دوباره با هم تلفیق 

در این جستار ابتدا به اجمال هر كدام معرفی میشوند و  هنگام بررسی رمان جای خالی سلوچ به تفصیل  كنند.

 سخن خواهد رفت.  

ناسی، شون فلسفه، زیستدیری از علومی چاصطالحاتی جدید و حتی بیسابقه در فرایند دیدداهی دلوز با بهره

شناسی وجود دارد كه خواننده را در فهم و دریافت روشن ادبیات اقلیت دچار تأخیر و مشکل روانشناسی، و جامعه

میکند. برای فهم كامل ادبیات اقلیت از نظر دلوز الزم است كه ابتدا ادبیات اقلیت روشن دردد و س س عناصری 

رح میشود، بازشناخته دردد. در این مقاله ضمن بررسی ادبیات اقلیت و كه در تعریف و خلق ادبیات اقلیت مط

های ادبیات اقلیت بررسی میگردد تا روشن شود این رمان در این عناصر آن، رمان جای خالی سلوچ نیز با مؤلفه

دبیات ا بر معرفی نظریجبه روش توصیفی ی تحلیلی سعی دارد عالوه رنوع ادبیات دلوزی قرار میگیرد. این جستا
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، هریک از اصول قلمروزدایی را بررسی «جای خالی سلوچ»اثبات كاربست این رویکرد بر تحلیل رمان  اقلیت دلوز و

 همچنین در پی پاسخ به این پرسشهاست:  كرده و

 ادبیات اقلیت چیست؟ 

 هدف ادبیات اقلیت چیست؟ 

 آیا كاربست این رویکرد بر رمانهای موردنظر امکان ذیر است؟

آن است كه مهمترین ویژدی ادبیات اقلیت قلمروزدایی است. هدف رویکرد ادبیات اقلیت، صیرورت و ددردونی فرض 

 است. امکان خوانش رمانهای مذكور با رویکرد ادبیات اقلیت میسر است.

 

 سابقۀ پژوهش
 توجه شده است. آرمنبیش از دیگر آثار  «جای خالی سلوچ»به رمان  ،آبادیالزم به ذكر است كه در بین آثار دولت

( در پژوهشی تطبیقی، ادبیات روستایی را در دو رمان فارسی و عربی جای خالی سلوچ 4344و فیروزی مندمی )

پردازی زن ( به بررسی تطبیقی شخصیت4347نسترن ) . صادقی واندشرقاوی بررسی كرده« ألرضا» آبادی ودولت

 اند.نجیب محفوظ پرداخته« هبدایه و نهای»آبادی و دولت« جای خالی سلوچ»در

 های زیر به رشتج تحریر درآمده است: دربارۀ رویکرد ادبیات اقلیت نیز مقاله

، به این نتیجه میرسند كه میل، «اقلیت شدن در بوف كور»ای با عنوان ( در مقاله4341پور )تسلیمی و قاسمی

آثار هدایت بچشم میخورد. تاجبخش، علیزاده  و دیگر بوف كورشدن، قلمروزدایی و بسیاری از مفاهیم دلوزی در 

ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمروزدایی زبانی؛ نفی و »ای با عنوان ( در مقاله4345پور )و مهندس

 جنامشیاكافکا و نم مسخدر داستان  ،دو عنصر قلمروزدا یقیتطب یبررسنتیجه میگیرد كه « یافتهشیءهای كثرت

  است. رییدرجهت تغ یرورتیامر نشانگر ص نیا است و افتهیكثرت یهایءش و ینفشامل  ،دست آخر بکت

های سینما، فلسفه، هنر، نقاشی، و ... هیل دلوز نگاشته شده های بسیاری درمورد نظریهشایان ذكر است كه مقاله

ادبیات »ن با نظریج تا كنو« جای خالی سلوچ»است. با توجه به جستجوها در پیشینج مربوط به پژوهش حاضر، رمان 

 مورد بررسی قرار نگرفته است.« اقلیت

 بحث و بررسی

 چیستی ادبیات اقلیت و عناصر آن

 ادبیات اقلیت
، پویایی ادبیات را با «دخر ادبیات»و در ترجمج فارسی (  literature mineur) در زبان فرانسوی دبیات اقلیتا

 محتوا مطرح كرده است.  ایجاد حركتهای جدید و برخورد متصرفانه با زبان و

سازی جریان زنددی از راه ناهمسانی یا انحراف از معیار است. اقلیت شدن به معنای همنوایی كامل نداشتن بازفعال»

  .(155-143)دلوز و دموكراسی، پاتون: صص « است محورانهاستاندارد اكثریت جوامع با معیار و افراد و

 . از نظر آنها تمام آثار بزرگ جهان از نوع ادبیاتكننددان ادبیات اقلیتندمطرحاز دتاری هیل دلوز به همراه فیلیکس 

اقلیتند. هر اثری به این دلیل بزرگ و باشکوه میشود كه از نرم و مسیر اكثریت فاصله میگیرد و خط و مسیری 

ی مبتذل و مستعمل آورد. ادبیات اقلیت نیز همین زدودن و فاصله درفتن از قلمروهامتفاوت و ممتاز بوجود می

صیرورت )شدن( در ناتمام بودن و میل به  شده نیست.نیتعیازپیش مسیری خطی و رسالت ادبیات صرفاً»است. 

. ابزاری كه هر ادبیات را به اقلیت (15 : صدلوزها، )مارسل پروست و نشانه« درون هر ادبیات نابی نهفته است
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سازی، قلمروزدایی و هر عنصری كه بتواند یک اثر را از حالت فعالتبدیل میکند، عناصری چون شدن، نفی، میل، باز

 سکون و تکرار بسمت حركت و پویایی و تازدی بکشاند. 

 

 شدن )صیرورت(
در نظر دلوز و دتاری یک اسم عام است كه در روال و سیر زنددی هر فردی وجود دارد. در ظاهر فرد كه « شدن»

با تغییر خوراک و حتی تبدیل راه رفتن ساده به دویدن در نوع خود یک  با یک تغییر آرایشی یا در خوردن غذا

شدن دارد. اما شدن در اینجا زمانی به دیدداههای آنها مرتبط میشود كه به اقلیت و محدودیت برسد و هر فردی 

ل و بنیان اص« اقلیت شدن»قادر به انجام آن یا ددردونی آن نشود.  شدن میتواند برای اكثریت نیز صادق باشد؛ اما 

ری تنها اقلیت شدن است كه اهمیت دارد، نه هر دتا دلوز و جدر اندیش»یک اثر بزرگ و سترگ از دیدداه آنهاست. 

افکا )ك ادبیات خرد است كه قلمرودذاریهای اكثریت زدوده میشود شدنی از جمله اكثریت شدن. در اقلیت شدن و

 (.65بسوی ادبیات اقلیت، دلوز و دتاری: ص

رت یا ددردونی در ادبیات اقلیت، كلیت نگرشی و فکری نویسنده است. صیرورتی را كه دلوز بر آن تأكید صیرو

دارد، در تمام آثار ادبی و هنری مشهود است. اختالف سبکها و مکاتب ادبی و حتی اختالف بیان و نگاه نویسنددان 

است كه داه از نتیجج این صیرورت كمال و شاعران، نتیجج یک صیرورت است كه موجب اختالف و دونادونی شده 

ندیشه چالش ا»و رشد بدست نیامده است. دلوز به آن بخش صیرورت تأكید دارد كه به كمال و پویایی نائل دردد. 

نه صیرورتی كه به پایانی از پیش متصور منتهی شود، بلکه صیرورتی ؛ نوشتار برای دلوز، دونادونی صیرورتهاست و

متمركز میگردد. « شدن»جدا میشود و به « بودن». دیدداه دلوز از (63 ص پار:شنری دلوز، دیک)« بمنظور تغییر

بودن موجب ایستایی و واپسگرایی در فلسفج انسانی و هر هنری از جمله ادبیات میشود. بودن، ایستاددی بر ذات 

اصله در ف قلیت شدن دقیقاًا میان اقلیت بودن و فاختال»و هویت سابق است كه مانع هر حركت و تکامل میگردد. 

 ت كهكنش اس قدرت بخشیدن به صورتهای جدیدی از تجربه و فعالسازی و درفتن از وحدت ذاتی هویت پیشین و

(. 433د )هزار فالت، دلوز و دتاری: صناپذیر فراهم میکنبینیپیش امکان بروز خالقیت را در صورتهایی بدیع و

ی استاندارد ارزشگذار اما این انحراف از معیار و، عیار اكثریت تعریف میشودمفهوم اقلیت با انحراف یا فاصله از م»

 )اقلیت شدن بمثابه كنشی انقالبی، مقدم« شده در جامعه نیستبه معنای تخطی از الگوی رفتاری پذیرفته لزوماً

 (.7شاد: ص

  نفی

ست. ا« نفی»مرتبط است، مقولج  بخش در ادبیات اقلیت، كه در حقیقت به شدن در ادبیاتاز عناصر مهم و حركت

نفی در هر اثری نشان از خودحركتی و حتی ستیز با بودن و هویت ثابت در انسان و ادبیات است. در نفی، قدرت 

و اعتماد به خویشتن نهفته است. آن كه قدرت نفی و رد هر نظر و دیدداهی را در خود دارد، میتواند شخص 

 خود باشد.  هایقدرتمندی در ارائج بینش و ایده

ه او زیرا زبانی را كمیکند؛  میل به شدن را درون انسان متجلی ورزی وای بس سترگ از تجربهنفی، ریشه جمسئل

آن را مناسبترین بیان شگفتی محسوب كرد، تنها با بلی دفتن به هر چیز، نمیتوانست راه  بتدریج بارور كرد و

اراده را همان نفی یا ازدست دادن فردیت شخص  نفی تجربه و ،. نویسنددان اقلیتهردونه كنجکاوی را هموار كند

 (.5)ادبیات اقلیت، تاجبخش و علیزاده: ص« مل ادراكی محض دانستندأرسیدن به ت و
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نفی در یک اثر نشانج خروج از بودن بسمت شدن است. نه دفتن نویسنده یا هر شخصی برابر هر بودن و چهارچوبهای 

سیمانی چندصدساله و برخاستن علیه هر چیز ثابت استعماردرایانه و ویرانگر، همان  مقیدساز یا نفی قراردادهای

نفی دلوزی است كه در اثر نویسنده یا شاعر اتفاق میفتد و اثر او را در نوع ادبیات اقلیت قرار میدهد. دلوز با مطالعج 

را بسمت پاسخگویی و حتی  عمیق و هدفدار فلسفه و تاریخ آن، دیدداههای معمول و روشهای متعارف فلسفه

بنبست كشید. از نظر او تاریخ هر كشوری قابلیت شدن و صیرورت را داراست. مقصود او در شدن تاریخی همان 

های تاریخی است كه به شدن ختم میشود. منتهی نفی و صیرورت تاریخی از نظر او ویرانی و نفی برخی بوده

هر تاریخ مفهومی شدنی دارد كه به ارتباط آن مفهوم با مفاهیم »واهدونی نیست؛ بلکه حركت و كمالجویی است. 

« دارند ای یکسان تعلقمستقر بر همان طرح می ردازد. مفاهیم با یکدیگر مرتبطند، مؤید یکدیگرند و به فلسفه

 (. 55درایی و سوبژكتیویته، دلوز: ص)تجربه

ویای پ میدهد تا با ساختن مفاهیمی از قدرت متمایز وعلم، قدرتهای صیرورتند. فلسفه به ما اجازه  فلسفه، ادبیات و

 ادراكمان را به فراسوی ،علم به ما اجازه میدهد تا با آفریدن كاركردهایی. حیات، به نیروهای صیرورت بیندیشیم

 راه كه تجرب ییرهایتأث دنیتا با آفر دهدیاجازه م اتیادب و میموجود است، امتداد ده افتهیآنچه به صورت فعلیت

 .(654 ص كولبروک:هیل دلوز، ) میریپذ رورتیکند، صیددردون م

 

 سازیبازفعال
مؤلفه های متمایز كننده و امتیاز بخش دلوز نسبت به دیگر فیلسوفان هم رتبج او ، توجه او به بازخوانی و از یکی  

ت یژدی با نفی این استجدید نظر در بنیان های فلسفه و خلق و ابداع مفاهیم جدید و متفاوت است. تفاوت این و

كه در نفی ممکن است تنها انکار و رد و نفی بدون هیچ پیشنهاد و جایگزین طرح دردد؛ اما بازفعال سازی ضمن 

حركت بخشی به هر چیز ایستا و فراموش شده ، نوعی نفی و رد نیز وجود دارد. و دیگر او نیز چون هیددر و دریدا 

 ۀدربار اتیادب»، از نظر او نتیجه و كاركرد ادبیات برای او اهمیت دارد. به معنای ادبیات چندان وقعی نمی نهد 

 تیچگونه كار كردنش اهم ایکند، یكه م یندارد، بل آن كار یتیاهم دهدیم ییچه معنا نکهیا انیب ،است دیتول

 .(55-54 ص هارت: و دلوزنامهای تاریخ و نه نام پدر، )« دارد تیاهم اتیاست كه در ادب دیتول لیدارد. م

 

 میل
برای شدن در اثر است. هر چیزی كه موجب رهاسازی میل در « میل»از دیگر تأكیدات خوانش دلوزی، یافتن 

نویسنده بشود، قابل ستایش است. وقتی میل نویسنده بسوی جلو تمایلی به حركت نداشته باشد، اقلیت یا شدن 

ا خلقت انسان همراه بوده است. حضرت آدم نیز با همین در اثر قربانی شده است. میل به حیات و ددردونی از آغاز ب

میل به حیات و جاودانگی بر اساس آیاتی از قرآن فریفتج شیطان میشود. این خواستن و كشش در نهاد آدمی 

كاشته شده است و از نظر دلوز در ادبیات و فلسفه نیز این حس باید در نویسنده و شخصیتهای آثارش قوی و فعال 

زمینج ادبیات برای دلوز و دتاری، هدف داستان آن است كه میل را رها سازد. آن هم با از هم دسیختن  در» باشد. 

 (.494)راهنمای نظریج ادبی معاصر، سلدن و ویدوسون: ص« هایی كه ما را مقید نگه میداردمنظومه

دلوز و امر سیاسی، )« راد از شدن یا صیرورت، دذرهایی است كه یک مفهوم در خالل آنها ددردیسی مییابدم»

ی ادر نتیجج تلفیق و پیوستگی چند عامل یا ابزار )میل، نفی( صیرورت اتفاق میفتد. مجموعه».  یا (456 : صپیتون

 (.4پور: ص)اقلیت شدن در بوف كور، تسلیمی و قاسمی« از اتصاالت سبب صیرورت و شدن میشود



 415/ آبادیمحمود دولت« جای خالی سلوچ»هیل دلوز بر رمان  ادبیات اقلیت كاربست رویکرد

 

ل مثلثی اودی ی كه پدر، مادر و فرزند در آن نقشهای اصلی نگاه دلوز به میل با یک نگاه شیزویی همراه است. می

کان ل دی ی آنچنانکه فروید وامیل »را برعهده دارند و نهایتاً فرزند میل خروج از سلطج پدر را در خود ایجاد میکند. 

لی رت اصمثلثی كه پدر بعنوان قد. دونه ارائه میدهدمن را در طرحی مثلث پدر، مادر و جدانمیگویند تصویر سه

دیگر  هایگردد. برای رهایی از او باید به شیزو پناه برد. شیزوفرنی به جای تمركز در این حیطه به حیطهیمطرح م

 (. 644 ص تاری:د دلوز وضد اودیپ، )« دریز میزند

تولیدات است، انسانی كه سوار دوچرخه میشود، دو ماشین و ماشین مجموعه اتصاالت . ماشینی عمل میکند، میل»

. دلوز با اعتراض بر (654ص: كاپیتالیسم، ایگلتون)« صیرورت را تولید میکنند میشوند كه با اتصال به هم حركت و

اری دكشته شدن و خفه ماندن میل انسان از آغاز تا امروز در پی نوع زیست، پدرساالری، حکومتهای دینی و سرمایه

های خود را داشته باشد تا از قلمروهای قیدوبندآور و هاعالم میکند كه انسان باید فضای ابراز امیال و خواست

به » ای درخشانتر ختم میشود.تخدیركننده نجات پیدا كند. سركوب كردن میل در انسان به نابودی انسان و آینده

حقوقی،  تمنای آدمیان را در چارچوب ساختارهای خاصو اری جامعه از دیرباز كوشیده است میل تد دلوز و ۀعقید

های تمنا را ازطریق محدود نمودن كارمایه . آنها فرایند سركوب میل ونماید و محبوس مسدودروانی  اعی واجتم

قالبهای  كردن میل از چارچوبها و جریان مخالف آن یعنی رهاو اند. های قلمرودذاری نام دادهمحدوده ،مولد آن

 . (654 ص :كاپیتالیسم، ایگلتون) ندایا قلمروزدایی خوانده زدایی واجتماعی را دستره ۀمحصوركنند

ر ددر از نظر دلوز در هنرمندان و نویسنددان قویتر و فعالتر است. آثار هنرمندان، خود یک ماشین میلماشین میل

یکی از تجلیهای ماشینهای  و دتاریدر نظر دلوز »محسوب میشود تا در دیگران نیز این حركت را بوجود آورد. 

)ریزوم بررسی شبکج تطبیقی، زمانی و « در استیده میشود. اثر هنری، خود ماشینی میلنزد هنرمند د ،درمیل

 ؛ستنظیر فرد شیزوفرنیک نی یسروانشنا جیک دون شخصیت شیزوفرنیکدلوز و دتاری در نظر (. »4زاده: صشریف

یشتن یشتن، یک خوای از اندیشیدن به حیات است كه به جای تبعیت از هنجار یا تصویر ثابتی از خوبلکه شیوه

 . (49 ص كولبروک:هیل دلوز، )« صیرورت را مطرح میکندو در سیالن 

ه در پریش مرتبط است. افرادی كاز نظر نگارنده آنچه را دلوز بعنوان شیزوفرنی مطرح میکند، بیشتر به افراد هویت

 یکنند كه اصطالحاً همانخود شخصیتی دیگر به دلخواه یا بر اساس میل و خواستج منطقی یا غیرمنطقی احیا م

دوشخصیتی یا چندشخصیتی نام دارند. شیزوفرنی افرادی چندشخصیتی نیستند؛ بلکه در دو بعد دیداری و 

نیته اثر پس از مدر جتاری كه بر اندیشو ددلوز »بینی میشوند. شنوی و كثرتشنیداری دچار توهم و بیماری كثرت

هاد پیشن رهایی میل از تمامی بندها جرا با اندیش« تحلیل شیزو» اویروانک« مداریخانواده»زیادی داشتند با رد 

 .(55 ص صنعتی:تحلیل روانشناسی در هنر و ادبیات، ) میکنند

 ۀعنی ایدیبلکه در بسیاری موارد بر آن نقد تند نیز دارند.  ،قبول ندارندتنها نهمثلث ادیپ را  جدتاری نظریز و دلو 

یت یا فقدان را نمی ذیرند. از نظر آنها میل به جای آنکه مبتنی بر محرومیت یا میل مبتنی بر محروم و اصل پدر

اد زطریق پیوندهای متقابل اجتماعی ایجو اریشه در یک آسیب ادی ی اصلی داشته باشد، بطور افقی  فقدان باشد و

هستند و خط  جریانو پیرامونی وی همواره در حركت، تحول  ججامع پیوندهای متقابل بین طفل و»میگردد. 

های فرعی ... همانند یک های دیاهان دارای ریشههمانند رشته ؛سیرها یا مسیرهای مختلفی را درپیش میگیرند

  .(444 ص پاول:دام به دام با جهان فلسفه، )« ریزوم

 لآید. هر اثر بزردی زاییدۀ میل نویسنده به حیات، كمامیل در ادبیات اقلیت اساس صیرورت و شدن بحساب می

و ددردونی و تفاوت است، تا آنجا كه دلوز با تأیید نظر نیچه باور دارد كه یک اثر هنری بزرگ پیش از اندیشیدن 
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هیل دلوز به پیروی از نیچه بر این باور است كه اثر هنری با در حقیقت آن، باید به عنصر میل در آن اندیشید. 

ثانوی خواهد داشت. به  جقت ادر هم قابل فرض باشد جنبارتباط آن با حقید و نیروی معطوف به میل سروكار دار

های نوینی را در هستی طرح میکند آورد. هنرمند شیوهعبارت دیگر، اثر هنری نیروهای حیاتبخش را بحركت درمی

 (.5 ص ضیمران:هیل دلوز و فلسفج ددردونی و تباین، ) رنگی تازه میبخشد به زنددی شکل و و

 

 ریزوم

ها دارای این ساقههای فرعی دیاه دفته میشود. ریشههای زیرزمینی و ساقهشناسی به وم در زیستریزساقه یا زمین

های آن نیز در زیر خاک بصورت افقی رشد و توسع مییابد. رشد افقی هستند و حتی برخالف دیگر دیاهان ریشه

شد عرضی و افقی داشته باشند و با بر آنند كه اندیشه و قلمروزداییهای هنری باید مثل ریزومها ردتاری  دلوز و

مدل ریزوماتیک خود دلوز و دتاری در »تری را شامل دردند. وسعتیابی و دسترش خود، مفاهیم و زبان دسترده

این نگاه، تالش برای یافتن تصوری یک ارچه  میخواهند نشان دهند كه اندیشه، اشکال متفاوتی به خود میگیرد و

كید میکند بر تمامی فعالیتهای خالقانه و نواندیشانه كه همیشه حالت أل ریزومی تاز جهان را بیمعنا میکند. مد

 «سازمانی دریزان هستند مدیریتی و ۀشدریزیاز كنترلهای هدفمند برنامه ضرورتاً سیال دارند و انعطاف ذیر و

كید بر شدن به جای تأ ،آنچه طرح دلوز را یک ارچه میکند. (4 3: ص ساجرن استایر وخالقیت بعنوان اتصال، )

تغییر زنددی از طریق ساختارهای بسته بسوی تفاوتهاست. حفظ  شدن، انتقال و ،در مفهوم دلوزی .بودن است

ه بدشوده بودن نسبت «شدن» درحالیکه شدن، حفظ ساختار را نفی میکند و ؛ساختارها با بودن در ارتباط است

)نگاهی به  نه مقصد دارد و أنه پایانی؛ نه مبد ی دارد ونه آغاز «شدن»دتاری  تفاوتهاست. به ادعای دلوز و

 .(446 : صزادهایمان سلحشوری ورویکردهای تحلیلی در فلسفه، 

 

 رمان جای خالی سلوچ ۀخالص
داستان در یک صبح روز زمستانی، در روستایی به نام زمینج با رفتن سلوچ و ترک خانواده آغاز میشود. مردی كه 

تنورسازی و مقنیگری، كار پیدا نمیکند. او مجبور است برای ادارۀ مالی زنددیش از دیگران  با اشراف بر دچکاری،

پول قرض كند. او با قرض كردن از شخصی به نام ساالر عبداهلل احساس میکند كه دیگر غرورش شکسته است و 

یشود. در پی نگاهها و ها غیب میشود. مردان، همسر او، وارد مرحلج سختی از زنددی مبیخبر از مردان و بچه

فروشی، ازدست دادن حرفهای دیگران، دست به كار میشود و با مدیریت اما رنج و كشکمشهای زیاد، كار و هیزم

به او، زنددیش را از پاشیدن نجات زمین، عقد اجباری دخترش با مرد میانسال و موضعگیریهای پسرش نسبت

اهرود دیده شده است. در پایان داستان، مردان با تصمیم میدهد. او در نهایت متوجه میشود كه سلوچ در ش

 مهاجرت از روستا، با فرزند دومش بسمت شاهرود حركت میکند كه بین راه با سلوچ برخورد میکند. 

 و(  15-55ج )زنددی مردمان روستایی ایران در ده جای از فاجعهدف بتصویر كشیدن دوشه باآبادی محمود دولت

  بنگارش درآورد. 4359رمان جای خالی سلوچ را در سال  ،ضی و انقالب سفیدبعد از اصالحات ار

روایتی دردمندانه از یک رمان موردنظر كه برخی حتی آن را از رمان مشهورتر او، كلیدر، مهمتر و جدیتر میدانند، 

 ین، دردیری وزمپذیری یک زن، مبارزه با انواع موانع، حفظ هایی چون مسئولیتزمینه روستایی در ۀخانواد

« وچسل»این رمان، دو شخصیت اصلی یعنی  محوری خودخواه آن زمان است. موضوع كشمکش با انسانهای مستبد و

رد و تأثیر میگذا مردانسلوچ به نحو چشمگیری در  ۀنشدبینیپیش است. غیبت نادهانی و« مردان»و همسر او 

بدنبال واكنشهای مردان برای حفظ  )شدن و صیرورت(. واكنشهایی از خود نشان دهد.كه حركتها و باعث میشود 



 417/ آبادیمحمود دولت« جای خالی سلوچ»هیل دلوز بر رمان  ادبیات اقلیت كاربست رویکرد

 

سراسر منفی از سوی دیگر شخصیتها، مردان  برخوردهای ایذایی سازی و میل(،)بازفعال بقای آن كیان خانواده و

مردان ضمن مبارزه با جای خالی سلوچ و پر كردن جای او، برابر مستبدانی كه میخواهند خانواده را احاطه میکند.  و

 بداییدست م قتیحق نیاو به ا»او را، معروف به خدازمین، از چنگش درآورند كه نهایتاً نیز چنین میشود.  زمین

از  شیب یایباكیب ت،یکند و درنهایم یگانگیرا رها كند، چون با هر دو آنها احساس  نیتواند سلوچ و خدازمیكه نم

 آماده سلوچ افتنی یناآشنا برا یریاشتن به مسقدم دذ و نیدفاع از خدازم رایدهد و بیاز خود نشان م شهیهم

 (.445شناختی، خسروی و كوپال: ص)جای خالی سلوچ و فلسفج بوم« شودیم

 

 تحلیل رمان بر اساس نظریۀ ادبیات اقلیت 

ای هبازفعالسازی كه شکلی دیگر و یکی از پایهبازفعالسازی جریان زندگی از راه ناهمسانی یا انحراف از معیار: 

است، یک تركیب با شکل جدید اما با كاركردی آشنا برای هر كسی است. بعنوان نمونه ماشین یا دستگاه « شدن»

ماشینی از فعالیت و سالمت خارج دردد و دوباره آن را از ایستایی و سکون به حركت و فعالیت بردردانیم. در 

بان و نحو یک اثر هنری را كه در زمانهای ای زادبیات شاید این اتفاق چندان خوشایند نباشد كه شاعر یا نویسنده

دیرین دفن شده، دوباره آن را به حركت و فعالیت برساند؛ اما دلوز بر این مقوله تأكید میکند كه مقصود از 

مندی از برخی ابزارهای آن ماشین و نو بازفعالسازی، قرار دادن یک اثر یا سبک در زمان فعلی نیست؛ بلکه بهره

 ن بستن قطعات جدید بر آن است. ساختن آن و همچنی

اقلیت شدن، دریز از هنجارهای اكثریت است. راه دریزهایی كه درنتیجج سركوب و فشارهای خانواددی و اجتماعی،  

ها، راوی )مؤلف( را به بازقلمرودذاری سوق میدهد. خط دریزهای راوی: سخت كار كردن مردان، سفید كردن خانه

كارهای سخت از نوع كارهای سلوچ، خود عدول از هنجار است برای بازفعالسازی  نگهبانی و نگهداری فرزندان،

 جریان زنددی و در واقع اقلیت شدن.

كم تمام است. مردان به دخترش میگوید كه آتش درست كند و خود همج تالشش را بکار میبرد كار برف بام كم»

ه جارو را باال بیندازد. هاجر نمیتواند جارو را روی بام های برف را پایین بیندازد. به هاجر میگوید كتا آخرین تکه

های هماندآید تا آتش روشن كند. تهها باال میبرد، به دست مادرش میدهد و زود پایین میپرتاب كند. جارو را از پله

 (.457آبادی: ص)جای خالی سلوچ، دولت« برف را مردان جارو میزند

لسازی اتفاق افتاده است. آمدن برف و نشستن آن در پشت بام به نوعی تعطیل در همین نمونه، بصورت آشکار بازفعا

افتاده در زنددی است. مردان میتوانست دست شدن یک روند جاری و ساری در زنددی یا همان بخش از فعالیت

دی، به زی زندبه برفها نزند و این فعالیت دوباره صورت نگیرد؛ اما با درفتن جارو كه ابزاری است برای بازفعالسا

جان برفها میفتد تا این ماشین ایستاده را دوباره به راه بیندازد. در همین نمونه واهۀ آتش نیز در ذات خود دارای 

 حركت و شدن است. آتشی كه موجب درمای زنددی و دوباره راه افتادن ماشین زنددی است. 

ی دذاشته ار و سقف بکار میبرد، آماده به دوشهمردان لگن و چلیک حلبی و تکه دونیهایی كه در سفیدكاری دیوا»

و منتظر بود دیگران راهی كار خود شوند. مردان همه را باید راه مینداخت و بعد خودش راهی میشد. دوروبر عید، 

 (.445)همان: ص« هاكار مردان درآمده بود. سفیدكاری خانه

، یت و خاموش شدن موتور زنددی. بر اساس بازفعالسازیدر این نمونه رفتن سلوچ برابر است با ایستادن ماشین فعال  

نویسنده در این رمان با قرار دادن میل به حیات در مردان، او را برمیخیزاند و ماشین راكد و ساكن سلوچ را دوباره 

به راه میندازد. ادر مردان بعد از سلوچ كاسج چه كنم بدست میگرفت و منتظر بازدشت سلوچ میماند، این عنصر 
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-آمد و از چهارچوب ادبیات اقلیت خارج میشد. اینچنین حركتهای دوباره در داستان دولتر داستان بوجود نمید

آبادی بسیار وجود دارد و میتوان بنیان رمان جای خالی سلوچ را در همین بازفعالسازی و میل به حیات و نفی 

از  یکی ،اریانحراف از مع ای یاز راه ناهمسان یزندد انیجر بازفعالسازیدلوز  ۀدیبه عقنابودی و تسلیم دانست. 

 است. تیاقل اتیادب یهایژدیو

با زبان ساده همان نه دفتن به موانع و عواملی است كه موجب دلوز نفی در دیدداه دلوزی و ادبیات اقلیت نفی: 

 ی ربه س لیم نیهمچن محض و یمل ادراكأبه ت دنیشخص و رس تیازدست دادن فردایستایی و سکون میشوند؛ 

 لیم ،یفنج قبل است. مسئل جمرحل ینف ای قبل و جنه دفتن به مرحل نفی، از ادامه دادن است. یناتوان نیشدن در ع

میل شدن در درون مردان او را بسمت ادامج زنددی سوق میدهد و در این  سازد.یم یبه شدن را درون انسان متجل

فرسوددی كه در روزمردی خوب خواهد شد. بنابراین دلراستا به دخترش هاجر امیدواری میدهد كه همه چیز 

رمان وجود دارد با نفیهای مستمر ازبین میرود. حتی وقتی موال امان خبر از مرگ سلوچ میدهد، مردان قلمروزدایی 

 میکند و بدنبال راه دریزی برای خروج از فشارهای خانواددی است.

ت. روشنی دارد، تاریکی دارد. پایین دارد، باال دارد كم دارد، روزدار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب اس»

آید. هوا مالیم میشود. دست و دل مردم باز بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام میشود. بهار می

 (.447آبادی: ص )جای خالی سلوچ، دولت« میشود

قرارداد ذهنی در مخاطب است. روزدار همیشه بر یک قرار  بیانگر نفی علیه ثبوت و« نمیماند»جملج آغازین با فعل 

نمیماند، از سویی نفی هر دونه ناامیدی و از دیگر سو حركتبخشی برای شدن در شخصیت و همچنین داستان 

 است. 

ام كه سلوچ خدابیامرز فوت شده! موال امان نماند كه جوابی از خواهرش بگیرد؛ پا به در دذاشت و رفت. شنیده»

ن هم چیزی نداشت كه بگوید. دمی دیجی و دنگی. اما زود به خود آمد و به هاجر نهیب كرد: بیا دیگر شب مردا

 (.673)همان: ص« شد! مردان سرخاب سفیداب را آماده كرده بود. نگاهش هم نرم شده بود

ی متوالی است. مسئلج مردان، شخصیت اصلی رمان، ناتوان از ادامه دادن اما محکوم به ادامه دادن و نفی ساختار ها

ورزی و میل به شدن را در درون او متجلی میکند. مردان مرحله به مرحله تحولی نو ایجاد میکند و با نفی، تجربه

 نفی وضعیتهای موجود و زدودن ساختارهای متوالی قلمروزدایی میکند.

و پایی در بیرون خانه باید  بهار میگذرد. این تابستان است پیش روی. وجین و درو. و مردان پایی در خانه»

اید به آمد. مردان بداشته باشد. نمیتواند كه عباس را یکه بگذارد! نمیتواند هم بیکار بماند. درو و خرمن پیش می

 (.645)همان: ص« صحرا میرفت. چهار من خوشه جمع میکرد. این كه نمیشد؛ كار را كه نمیشد زمین بگذاری

ی ها اتفاق بیفتد. مردان باید پایها مانند قید نفی، در افعال منفی، و مفهوم جملهمسئلج نفی میتواند در ظاهر واهه

در خانه و پایی در بیرون خانه داشته باشد )نفی راكد بودن و یکسویه بودن مردان(، نمیتواند عباس را تنها بگذارد 

اجد هم بیانگر نفی دلوزی است و هم ومسئولیتی( و... . در ساختار كلی داستان از اینگونه افعال منفی كه )نفی بی

 سبک نوشتاری نویسنده، فراوان است. 

عباس خاموش بود. مادر به او نزدیک شد، سر عباس را روی سینه درفت و در دوشش زمزمه كرد. كارت نباشد، »

 : صان)هم« از درسنگی نمیمیری، پسردلم! برایت پول راهی میکنم. تا از من خبری بشود، مردم نگاهت میدارند

153.) 
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ده شهرچند نفی فلسفی و اجتماعی چهارچوبهای تثبیت« از درسنگی نمیمیری»، و «كارت نباشد»در عباراتی چون 

آید، میتواند مفاهیمی چنین برداشت بشود: نفی نگرانی از درسنگی، نفی و تقیدی بصورت آشکار بچشم نمی

ه اعتمادی بغذاست كه عامل زنده بودن است. نفی بی ناامیدی از زیستن، نفی باورهای انسانی كه تنها خوراک و

 مردم و یاریرسانی مردم و... .

، اغلب یدتار دلوز وهمانی، و ددردیسی در دیدداه ددردونگی، تغییر و تبدیل، ایندگرگونگی یا دگردیسی: 

ركت هستند در ح ییدابسمت قلمروز میمفاه تیاقل اتیادب دردرنتیجج جایگزینی یا تبدیل این به آن اتفاق میفتد. 

 و )شدن( است ددردونگیدر حال  دائماً حالت سکون ندارد و چگاهیه شهیاند. است یشگیدر حركت هم اتیو ادب

ده شصیرورت، برقراری پیوند بین عناصر قلمروزدایی است. تیاقل یهامشخصه نیاز مهمتر رورتیصاین شدن یا 

د از خود تأثیر میگذارد. شخص را از باورهای قبلیش جدا میکند. و اقلیت شدن است. این قلمروزداییها بر تلقی فر

چون دیگر خودش را خود نمیبیند. نویسندۀ یک رمان بسمت شخصیتهایش متمایل میشود. شاعر به موجودات و 

، موجودی حیوانی میشود یا نویسنده مسخشخصیتهای شعریش بدل میشود. همانگونه كه شخصیت كافکا در 

نیز میتواند خودش را عقاب ببیند و با چشمهای  عقاب، جای بوف كور مینشیند، خانلری در شعر وربوف ك)راوی( در 

 همانی(.او ببیند )این

در داستان جای خالی سلوچ، این ددردونگی هم بین نویسنده و شخصیتها برقرار است و هم در رفتارها و كنشهای 

ای زنددی، با اعمال قلمروزدایی و حركت بسمت شدن شخصیتی شخصیتها. مردان با وجود نبودن سلوچ و فشاره

به صیرورت دست مییابد؛ زیرا صیرورت ادراكهای پیشین را ناپدید میکند. رفتن سلوچ با همج سختیهایی كه برای 

مردان بوجود آورده است، آغاز یک قلمروزدایی در جریانهای دونادونی است كه مردان پیش رو دارد. مردان نماد 

ایی و كشاورز است كه بر اساس چهارچوبهای ثابت و بازمانده از دذشته باید در اطاعت محض و یک زن روست

موظف به امور داخلی منزل در خط و مرز زنانه زنددی كند. اما با شکستن قلمرو محدویت زیستی و صیرورت روش 

ود؛ اینجاست كه شدن و تنها جای خالی سلوچ را پر میکند، بلکه تبدیل به سلوچ میشو كاركردهای خود، نه

 ددردیسی شخصیتی در او اتفاق میفتد. 
آمد. چشمهایش نرم نرم به روی آنچه روی داده بود باز میشدند. فشار و نیرویی كم داشت به خود میمردان كم»

 وحشی، بار دیگر از درونش قامت برمیکشید. چشمهایش بار دیگر خود را میدیدند. دوروبرش را آشکارا میدید. همه

چیز از نو جان درفته بود. از دل خشک سرمای زمستان، بار دیگر زنددانی میجوشید. همه چیز انگار دوباره زنده 

 (.45آبادی: ص)جای خالی سلوچ، دولت« میشد

در نمونج موردنظر ددردیسی و شدن و اقلیت شدن زنددی مردان و شخصیت او كامالً پیداست. او زنددی خشک 

حبس و مردار شده بودند، « بودن»ها دوباره جان درفتند. هر چیزی كه در كرد. مرده را به چشمج جوشان بدل

كشاند. یکی از بهترین شاهدهای ددردونگی و شدن در چند سطر زیر اتفاق میفتد. شدنی « شدن»مردان آنها را به 

ای را كه در ی خوانندهآبای نیز وجود دارد. حتانگیز و جانبخش دولتبندی و بیان هیجانكه حتی در نوع جمله

ن و بخشی آن، به حركت، رفتایستایی و سکون و یا همان بودن درفتار شده باشد، هیجان زبانی نویسنده و حركت

 جایگزینی شخصیت پویا با ایستا وادار میکند. 

لوچ و به سمردان توانست جم بخورد. به خود آمد. بیش از این نباید میماند. باید میرفت. نه در پی سلوچ، پشت »

رو به زمینج. براه افتاد و كوشید قدمهایش را تندتر بردارد. به سرما نباید مجال داد. تو ادر بمانی، او میتازد. یک جا 

 (.65)همان: ص« نباید بمانی. به تن تکان باید بدهی. جان به جنبش باید وابداری
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به زانو درآوردن كار بود. مردان این را یاد  روی دشادۀ مردان در كار، نه برای خوشایند صاحب كار، بلکه برای»

درفته بود كه ادر دلمرده و افسرده به كار نزدیک بشود، به زانو درخواهد آمد وكار بر او سوار خواهد شد. پس با 

روی دشاده و دل باز به كار می یچید. طبیعت كار چنین است كه میخواهد تو را به زمین بزند، از پا درآورد. این تو 

ی كه نباید پا بخوری، نباید از پا دربیایی. و مردان نمیخواست خود را ذلیل كار ببیند. مردان كار را درو هست

 (.444آبادی: ص )جای خالی سلوچ، دولت« میکرد

در فاصلج كار تا كار بشکن میزد و داه شلنگ مینداخت و چون نوعروسی شنگول، با دخترش شوخی میکرد. »

را وامیداشت در الی كارش آواز بخواند، و در آوازش بیتهای عاشقانج نجما را بی روا  همین بود شاید كه مردان

وادویه كند. عشق مگر حتماً باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد؟ داه عشق 

 (.656)همان: ص « دم است؛ اما هست، هست، چون نیست

های دلوزی یا ادبیات اقلیت را شاهد بود. شدن با میل به حیات و تداوم و زنده هدر دو بند فوق میتوان اغلب مؤلف

ددی، تغییر و ریزومه شدن و توسع در بستر زنماندن، نفی نابودی و ویرانی زیر بار سنگین سرنوشت به ظاهر غیرقابل

قلیت شدن تناسب كامل دارد. با ا سووشونآید. مردان چون زری در داستان آبادی كامالً برمیهای دولتاز نوشته

لرز قبل كار و استراحت بعد از آن و حس خوشحالی برای انسانی كه برای آینده یک كاری كرده ... زنددی همین 

 است.  

سروكار دارد. شدن از نتیجج نفی، صیرورت، بازفعالسازی، میل و... بدست « شدن»ادبیات اقلیت با ریزوم و میل: 

 تیثراك قابلیت صیرورت و ددردیسی نداشته باشد، در قالب ادبیاتكه  یزیهر چ، لوزد یجبر اساس نظرآید. می

 .است

ن وپادیر است. از اییکی از جدیترین عناصر شدن، میل به رفتن، حركت متغایر و براندازی غل و زنجیرهای دست

 ریپذرورتیص میمفاهمنظر هر چیزی كه مانع حركت و تغییر و صیرورت بشود، باید از سر راه برداشته شود. 

-ج سلسله. ریزوم رابطهستند گریکدی ۀكنندلیتکم قطعه اما متصل به هم وو بصورت قطعهد گونه دارنزومیر تیخاص

محور، ساختار عمودی و دوبعدی را بهم میریزد. بین نقاط نامتجانس اتصال برقرار میکند. هر نقطه از مراتبی، ریشه

یگر و ارتباط و اتصالی جدید برقرار میکند. دلوز و دتاری معنای موردنظر خود ریزوم قابل اتصال است به ریزوم د

در است. شرح میدهند. طبق نظر آنها هر موجودی یک ماشین میل« ریزوم»از اتصاالت و پیوندها را با مفهوم 

د. یعنی ندر هستدر به شکلی ریزوماتیک پیوسته در تالش برای اتصال با دیگر ماشینهای میلماشینهای میل

ند. اموجودات انفعالی نیستند كه در كنترل نیروهای دیگر باشند، بلکه خود میل میورزند و در پی تجربج اموری تازه

 آنها میل بسوی تجربه كردن دارند. 

در زمینج ادبیات برای دلوز و دتاری هدف داستان آن است كه میل را رها سازد. آن هم با یورش به حدود مکانی »

هایی كه ما را مقید نگه میدارد. ... بهمین جهت دلوز و دتاری آن آثاری را ما و ازهم دسیختن منظومه زمانی –

 (. 47)اقلیت شدن در بوف كور، تسلیمی: ص « یابی تخطی میکنندارج مینهند كه از بازنمایی و همسان

ه در است كویی یک ماشین میلهرچند در داستان طبق نظریج دلوز، مردان برای حفظ اموالش در مقابل ساالر د

ای جز شکستن قیود ندارد، اما این میل نمیتواند برخاسته از یک حس غریزی و در مقابله با خان قدرتمند چاره

اتوماتیک ماشینی باشد؛ بلکه درست برعکس عمل میشود. مردان با بازشناخت قابلیتهای درونی و با آداهی كامل، 

شده به پای زن سنتی ایرانی دست میزند. میل به حیات و میل به رهایی از تهبه شکستن قیود و چهارچوبهای بس

ادی آبقفسی به نام زن محصور در خانه و كارهای زنانه و سکوت، این شخصیت را بسمت اقلیت شدن و رمان دولت
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وسعج را نیز در ادبیات اقلیت قرار میدهد. شخصیت اصلی رمان در واكنش و پاسخ به موقعیتهای جدید و ت

ای هآورد و ظرفیتهای تازای تغییر میکند و قابلیتهای جدیدی بدست میاستراتژیهای تازه، در مواجهه با هر مسئله

ایجاد میکند و به مرحلج دیگری از فعلیت پتانسیلها و بالقودیهایشان نائل میشود. در هر مرحله مونتاهی جدید 

فرینش، كنش، تجربج اموری نو و تحقق امیال خود میزند؛ در دست به آشکل میگیرد. مردان مانند ماشین میل

ازطریق اتصال با دیگر ماشینها و كنشگران. در واقع هویت و شخصیت مردان در رمان، همین تفاوتها و تبدیلهاست. 

 دیگر آنی كه قبالً بوده نیست. شدن و صیرورتی را پشت سر دذاشته است.

اش مس و تاس ارثی به خانج من آورده؟! این چار تکه مس ای نداشتهمس كه مال سلوچ نیست. سلوچ از خانج باب»

 »و تاس را برادر من جهیزیه به من داده. حاال آنها را بیارم بدهم بابت قرض شویی كه نمیدانم كدام جهنمی رفته؟

 (.35آبادی: ص )جای خالی سلوچ، دولت

از كجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم. در تو عشق میجوشد، بی آنکه ردش را بشناسی. بی آنکه بدانی »

و كه آلودۀ تدلشاید هم بخواهی و ندانی. نتوانی كه بدانی. عشق داهی همان یاد كمرنگ سلوچ است و دستهای به

 (.656)همان: ص « دیواری را سفید میکنند

عه اتصاالت است كه اصطالحاً آنچه سبب صیرورت در این داستان و شخصیتها بویژه مردان شده است، همین مجمو

در نام میگیرد. بر اساس نظریج دلوز و دتاری، میل در انسان پیوندهای اجتماعی ایجاد میکند كه یک ماشین میل

 است. تیاقل و رورتیص جكه الزم ردی ذیصورت م یدر هر مرحله تحولجریان است.  وهمواره در حركت، تحول 

ن مینمود. نادهان چیزی را دم كرده بود كه درست نمیتوانست بداند كه بگذار برود، این به خیال مردان آسا»

چیست؟ ... شاید بشود دفت كه  نیمی از خود مردان دم شده بود... سقف از فراز و دیوارها از كنار او كنده شده 

 (. 4)همان: ص « بودند

و رها شدن و پرواز دقیقاً لمس  در چند سطر مثالی، حس قدرتمند میل و كنده شدن از باتالق و جستن به بیرون

میشود. كسی كه نیمی از خودش را دم كرده باشد، نمیتواند در خانه بماند. نمیتواند كاری نکند. نمیتواند نرود و 

در است كه باید بسمت شدن، بسمت صیرورت و دیگردونه بنشیند. این نمیتواندها همان پرشهای ماشین میل

 شدن برخیزد.

در ادبیات اقلیت هر دونه خالقیت كه غافلگیرانه و ناپذیر: رتهای بدیع و پیشبینیبروز خالقیت در صو

غیرقابل  و شکلهای نودر  تیامکان بروز خالق، دلوز ۀدیبه عقناپذیر باشد، از عنصر مهم این ادبیات است. پیشبینی

 است. تیاقل اتیادب یهایژدیو گریمحورانه از د تیاكثر استاندارد و اریمعهمچنین خروج از  و پیشبینی

شده تن درنمیدهد و به مردان به زنددی با قیدوبندهای تحمیلی، شکست و سرخورددی، و امیال سركوب 

قلمروزدایی جریانها می ردازد. خواننده با خوانش داستان شاید مردان را بعد از ترک سلوچ از خانه با آنهمه بدهکاری 

سته و درمانده تصور كند كه به التماس و حقارت و ددایی روی و بار سنگین مسئولیت، طبق عادت ذهنی زنی خ

نشده مردان را به زنی تبدیل میکند كه تالش او برای ازدست ندادن تعیینبیاورد؛ اما نویسنده با خالقیت ازپیش

ظروف مسی، دردیری با ساالر، و پویایی و حركت بسمت شدن، او را به زنی صیرورتگر و كنشگر میرساند كه از 

معیارهای استاندارد و ثابت اجتماعی به بیرون پرتاب میکند. زنی جسور و معترض و مقاوم با ترفندهایی غیرقابل 

پیشبینی كه هنجارهای ذهنی هر كسی را بهم میریزد. پنهان كردن ظروف مسی خالقیت و عدول از هنجار بود تا 

 ی در رمان در واقع اقلیت شدن است.مردان را به هدفش كه حفظ اموالش بود برساند. خط دریزهای راو
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مردان كمر راست كرد و برخاست. یک بار دیگر باید به راه میفتاد. در این دنیای بزرگ، جایی هم آخر برای تو »

در تاریکنای  اند. مردان روی توبره چمبرک زد وهست. راهی هم آخر برای تو هست. درِ زنددانی را كه دل نگرفته

)جای خالی « دستهایش لمس كرد. بودند! بودند! مسهای خودش. مردان دلش آرام درفتشب ظرفهای مسی را با 

 (.155آبادی: ص سلوچ، دولت

دلوز در ادبیات اقلیت دنبال آن است كه نویسنده به هر آنچه كه فاقد شدن است، تن ندهد. زدودن و تن ندادن به 

كه  یراستا هر اثر ادب نیدر ا اقلیت شدن است. ادبیات اكثریت و تسلیم آن نشدن در حقیقت نقطج آغازی برای

تن و رف ها و زنددیبچهترک  یبرا مردان میتصم .ردیگیقرار م تیاقل اتیبسمت شدن حركت كند در شمار ادب

تی و ، جز شخصیت اقلیدنکیآماده م شتریبه تکامل ب دنیو رس دیجد یتحول یكه او را براسمت شوهرش سلوچ  ب

 ادبیات اقلیت نیست. 

. به این معنی كه ادبیات اقلیت ممکن است از جایی شروع داندیشدن م ریرا محور ناتمام در مس تیاقل اتیدلوز ادب

داستان  مردان در طولاساس  نیبر ابشود؛ اما هردز به پایان نمیرسد. شخصیتهای اقلیت نیز پایان ذیر نیستند. 

آن وجود  یبرا یانیدهد و پایادامه م یآزاد یالش برات همچنان به مبارزه و حتی زمان تصمیم برای دیدار شوهرش

 او یقیناً در همان شاهرود و كنار سلوچ با ددردیسیهای جدیدتری مواجه میشود.  ندارد.
 

 گیرینتیجه

اقلیت شدن، موقعیتهای جدید برای تفکر، عقاید و ادراكات پیشنهاد میدهد. ادبیات اقلیت با ابزاری چون نفی، میل، 

دن، بازفعالسازی و دیگر عناصر میتواند در زبان، مضمون، شکل و فرم، اخالق، سیاست و .... بوجود صیرورت و ش

آید. در چنین فضایی اندیشه باید همواره فعال، شدنی، تحول ذیر و پیوسته در حال رشد و ددردیسی باشد. بطور 

در خواند كه برای رهایی نظر ماشین میلقطع میتوان رمان جای سلوچ و بسیاری از رمانها و شعرهای شاعران را با 

از ساختارهای خاص، خط سیرها و مسیرهای مختلفی را درپیش میگیرند. شخصیت مردان در این فضا نماد، ریزوم، 

دونه و غیرمتمركز است و موقعیتهای جدید برای تفکر، عقاید و ادراكات جدید را پیشنهاد میکند. در اندیشج فالت

 فعال، شدنی و پیوسته در حال رشد و ددردیسی است.دلوز، تفکر همواره 

جای میگیرد. شخصیتهای اصلی داستان پیوسته با نفی مرحلج « ادبیات اقلیت»دقیقاً در « جای خالی سلوچ»رمان 

قبل و بازفعالسازی جریان زنددی، از راه ناهمسانی یا انحراف از نرم در هر مرحله تحولی جدید خلق میکنند كه 

رد كه هدف رویک است ستنیز جتجرب و دنیشیاند ،ییخودزا ،ییایپوانگر صیرورتی درجهت تغییر، این امر نش

است. مردان بواسطج صیرورت به قلمروزدایی جریانها می ردازد و قلمروزدایی بعنوان مهمترین « ادبیات اقلیت»

 ویژدی ادبیات اقلیت، در این رمان بچشم میخورد.

 

 نویسندگان مشاركت

سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 تهداش عهده بر را رساله این راهنمایی اشرف چگینیسركار خانم دكتر . است شده استخراج پیشوا -ورامین واحد 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به مریم قربانعلیسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 و هاادهد تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  علی شفائیمحمدآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی متن تنظیم
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 ره مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای

 .است پژوهشگر سه

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت وپیشوا  –ورامین آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم دادند، یاری

 

 عمناف تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

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

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 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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