
 

 

 

Abstract This article focuses on the ‘rhizosphere’ in Charles Winslow’s (2019) 

In West Mills. Deploying Deleuze and Guattari’s views as well as Foucault’s, 

this study discusses how the notions of ‘schizoid’, ‘nomad’, ‘deterritorialization’ 

and ‘re-territorialization’ can pave the way for the emergence of a new kind of 

literature known as ‘minority literature’. Furthermore, it is discussed how 

cultural geography can be redefined by challenging the oedipal mechanism of 

power and replacing it with an anti-oedipal ‘machine’. To this end, notions of 

‘heterotopia’, ‘body without organs’ and ‘lines of flight’ have been discussed. It 

is argued that for Winslow to upset the hierarchical discourse of liberalism, first 

the arborescent (hierarchical) system of family, as liberalism’s first controlling 

agent, should be challenged. Afterward, other binary oppositions are unsettled. 

The outcome will be the replacement of the universal liberal system with 

‘micropolitics’ and rhizomatic systems which can accomplish a truer version of 

democracy. 
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1. Introduction 
The term ‘minority’ is among the most frequent words, which have 

appeared in cultural and political discussions. It refers to either religious 

and ethnic groups or ‘otherized’ members of societies. Furthermore, this 

term implies a binary system of thought–that is, minority versus majority—

and the awareness of which has led to a call for freedom and democracy in recent 

decades. It can therefore be argued that in every society the existence of ‘minority’ 

groups foregrounds hierarchical systems and their control, surveillance and even 

oppression. Although people are conscious of these social and political hierarchies 

and ready to challenge them, they have taken the fundamental basis of these 

hierarchies for granted, even naturalized it, and rarely given it a second thought. In 

other words, they rely on that basis to control others as they themselves have been 

subject to that. That basis is the father-oriented oedipal system. 
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The oedipal system is the basis of all hierarchical systems because of two 

important things this system does. One is its role in providing children with a sense 

of self-identity—which is defined by their relationship with their father and the 

oppression of their desires for their mother. Michel (1982) remarks that child’s 

identity is formed through this psychological process of Oedipus complex, the 

memory of which stays with him throughout his life. The other is their acquired sense 

of hierarchy of power which should be obeyed since the child is forced to oppress 

his desire to stay as a member of that small society of the family. Hence, when 

children enter society, they are familiar with the idea of oppression, power and 

surveillance and will have lesser resistance after being classified into specific groups. 

Furthermore, they have already learned that they should give up on their wishes in 

order to survive since they are among the powerless.  

Thus, it would not be a false claim to call oedipal discourse the basis of liberal 

democracy in the modern and postmodern era, the basis of which depends, as 

Foucault remarked many times, on control and oppression, especially that of its 

‘other’. Therefore, by foregrounding the notion of oedipal complex in modern 

psychology, the liberal discourse has tried to naturalize notions of power and 

oppression from the very childhood to prepare individuals for further oppression they 

will undoubtedly face in society. Such a system works based on a binary system of 

thought which is presented as absolute and unquestionable. Therefore, it imposes a 

fixed identity on people and draws stable borders in society. Accordingly, it imposes 

fixed identity on people, divides them into different categories, and justifies 

‘otherization’ of some groups. Furthermore, it emphasizes homogeneity and 

describes ‘difference’ as a threat that should be kept at arm’s length and, thus, adds 

fuel to the flames of racism and sexism. That is, fluidity is an inevitable feature of 

every system, even if it has been suppressed. It is this fluidity that leaves some room 

for further modification and development inside each system. 

2. Method  

Alongside Deleuze  and Guattari’s seminal works Anti-Oedipus (1984) and A 

Thousand Plateaus (2500)—as two critical works deployed in this study—, the 

article also considers Foucault’s Discipline and Punish (1975) and Of Other Spaces 

(1967). They were used to discuss how the notions of ‘schizoid’, ‘nomad’, 

‘deterritorialization’ and ‘re-territorialization’ can pave the way for the emergence 

of a new kind of literature known as ‘minority literature’. A descriptive-analytic 

method was used in this study not only to elaborate on these notions in Winslow’s 

In West Mills (2019) but also to emphasize those ‘lines of flight’ which underlie most 

binary oppositions and social categorizations, upon which liberal humanism has 

sustained its power, and consequently, oppression. Deploying the perspectives of left 

thinkers, including Deleuze and Guattari’s as well as Foucault’s, the paper tries to 

discuss how liberal democracy has used the discourse of oedipal complex at its 

service to justify and sustain its social and political frameworks. To this end, the 
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Foucauldian notion of ‘heterotopia’ and the Deleuzian notions of ‘machine’, 

‘mechanism’, and ‘organism’ were used.  

3. Findings 

Winslow’s work elaborates on the way liberal democracy has relied on notions of 

‘mechanism’ and ‘organism’ to sustain itself—a fact that reveals the strong tendency 

of liberalism for surveillance, control, and predictability. Furthermore, it justifies 

liberal democracy’s desire for the classification and categorization of people. 

Besides, it clarifies why identity in this system is considered fixed and stable, despite 

the fact that it is the difference that precedes identity. To this end, the notion of 

‘machine’ and its differences from the other two structures are elaborated. It is 

revealed that the ‘machinic’ structure could be deployed in societies where identity 

is not confined to specific gender, religion, ethnicity, or nationality since relations 

among all parts of a system count in a machinic structure. Accordingly, it paves the 

way for creativity and fluidity and cannot be suppressed by pre-set frameworks 

liberal democracy has put forth. Deploying the notion of machine also reveals the 

rhizomatic nature of all structures, especially the oedipal one, and foregrounds their 

‘lines of flight’. By these lines, one can mean a kind of ‘difference’ that underlies 

systems or identities. The Deleuzian conception of ‘desire’ should be highlighted to 

take note of those lines of flight.  

4. Discussion and Conclusion 

By questioning the dominant notion of societal, political ‘mechanism’ and its 

replacement with the notion of ‘machine’, the paper tried to provide grounds for 

those ‘lines of flight’ which have always been there. The emphasis of these ‘lines of 

flight’ is because of the significance they give to the notion of fluidity existing in the 

system, which has been denied. The article tried to show how Winslow, by 

challenging the oedipal structure dominant in family, has also been able to challenge 

the notions of essential identity, race, and ethnicity since ‘familial structure’, to use 

Foucault’s (1975) term, is the first representation of liberal ‘panopticon’ system 

which controls people through impositions of norms and formation of their 

expectations. Upsetting this system paves the way for the unsettlement of liberal 

humanism and grand narratives and for a vertical relationship since democracy and 

hierarchies are opposite poles on a continuum. 
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 مه مقدّ.  1

فرهنگی و سایمسای بررا؛رد    ادبیّمتهمی  ربساممتترن  واژهتوان امروزه جزء پُمی  را  1«اقلیت» اژۀو

خواه ان  واژه به پنمهنتگمن ساایمساای و م هشی اراامره خنت و خواه از رن در راساافمی تو اای   

نوعی  به، اسافدمده از ان  واژه عالوهبههمی قومیفی، نژادی و جنسایفی خم  اسافدمده راود  گروه

 
1. minority 

  

به    چکیده حمضر  »مقملۀ  فرهنگی  رنزوسدییربررسی  جغرافیمی  و  حمخم  سمخفمر  چملش  در  رن  نقش  و   »

گیری از منفقتانی نظیر دلوز، گمتمری و فوخو و  و بهرهنوگرا«  »چپپردازد  نونسنته بم اسفدمده از رونکرد  می

ان  پرسش است   پمسخ به یدر پهمی »ریزوئیت«، »خولی« و مدمهی؛ی نظیر »بمزقل؛روسمزی«  مقوله ت؛رخز بر 

بم    خه چگونه اقلیت«  ادنپی    جمنگزننی»ادبیّمت  »ممری «»سمخفمر/مکمنیسم«  اد  بم  میضت  مقولۀ  نپی  توانت 

منظور    بتن   »رنزوسدییری« بیمفرننت؟  سیّملیّتنوعی  خشت و    به چملشگدف؛من نئولیشرالیس؛ی را    رنمخفیهسفی

وننزلو2019)  میلزوستدر    رممن چمرلز  دنشون  نورفۀ  می  (  تمبررسی  نظیر   رود  مدمهی؛ی  بر  ت؛رخز  بم 

»گرنزگمه و  انتام«  بتون  »بتن  گدف؛من  »هفروتوپیم«،  تأثیر  تحت  رنچه  از  مفدموتی  خمنوادگی  سمخفمر  هم«، 

  ی اجف؛مع رف بُعت  سمخفمری خه بم تأخیت بر سیّملیّت، تقلیل فرد به  تصونر خشت خمپیفملیس؛ی رکل گرففه به  

ادنپی( را به چملش می ) از دموخراسی به دست  خشت و می گدف؛من  دهت خه مشفنی بر خورت مدهوم نوننی 

نیست    درخفی  می سمخفمر  خهاسفتالل  دوانگمره  رود  قیت  از  رهمنی  گدف؛من  بم  جمنگزننی  بر  عالوه  هم، 

« و رابطۀ افقی مشنمی نشست رود تم »همهمی خرد«، هوّنت نیز به امری سیّمل بتل میلیشرالیس؛ی بم »سیمست

 روابط انسمنی رود  

 دنشون چمرلز وننزلو هم  ممری  میل    هفروتوپیم  گرنزگمهمیلزدر وسترنزوسدییر   کلیدواژها:
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هامی  منشاااأ باملاش جنششرگامهی باتان  خاه    خناتمی  ارااامره  (اقلیات/اخثرنات)  تقامبال دوگامناه

توان گدت خه واژۀ »اقلیت« بیش از  می  ،روازان رود   می  رااا؛مر بههمی اخیر  دهه  خواهمنهرزادی

ر خنت خه مسافلزم تح؛یل نظممی از بیرون بمراتشی را در ذه  زنته میسامخفمری سالساله چیز  هر

ع  میمن ساامخفمرهمی مفنوّ ازاساات    رن  ساارخو ی حفّ وفرل  نظمرت، خن  درنفیجهگروه اقلیت و 

را از تسااالیم در برابر    رنهامراااود و  د تح؛یال میافره؛اۀ ا، نخسااافی  سااامخفامری خه بر قترت

 ارمره خرد محور  رپت  1«ادنپی»نظمم  توان بهمیخنت  قترت نمگزنر میمراتش  سلسله

فردی و  هونّت بهبمر  برای نخساافی   ،2الخمن  گدفۀ بهفرد،   اساات خه  قترت  در ان  ساامخفمرِ

به   خو  میلِی خه وابسافه به رابطۀ فرد بم پتر و مشفنی بر سارهونّفراود   اجف؛معی خونش رگمه می

فرد در جرنمن    هونّتخه  معفقت اساات  (  1953)  4  فرونت(1982 ،3میچلاز    به نقل)  ممدر اساات

خه  منزلۀ فقتانی ع؛یق به  هراتمیل سارخو ه؛واره خمطرۀ    ، چراخهراودسامخفمر ادنپی تثشیت می

افراد در اجف؛مع و   بنتیبه دساافه  یفردثمبت   هونّت   خرده بم وی اسااتوی را چنتپمره    هونّت

  همی در بملش ساامخفمر  5فوخو به گدفۀرااود خه مراتشی دنگری خفم میخفمرهمی ساالساالهمساا

م رگمهی رسات، امّمی  نظر بهظمهر انتخی افراطی   دنتگمه در ت  اگرچه ان ننمبن؛ود می  « ساراساربی»

خردن وجود گدف؛من تح؛یلی اسااافعالی/بیرونی بر زنتگی فرد،  در درونیبه خمرخرد ان  »فقتان«  

در تسالیم نمگزنر  وقدۀ در راسافمی رهمنی از رن و همی بیو تالش  امر سارخو  امیمل سامزی  عمدی

هامی اجف؛امعی بامعا   فردی باه وابسااافگی  هونّات  خوردنگره  باه دلیالهامی حامخم  برابر گدف؛امن

فی  معرّ 6مراتشی گدف؛من لیشرالیسا؛یسالساله  تدکّرمنزلۀ ا ال بنیمدن  راود خه سامخفمر ادنپی بهمی

النندک  جزءو  را بهسارخهم  هنجمردنگر   درنفیجهقمنون پتر و سامزی  سامخفمری خه بم عمدی  راود 

مشفنی  ربم رزادی ظمهری  خه علی هدزو نوعی حیامت را رقم بتل خرده  فردی و اجف؛امعی    زنتگی

  ، نوع هرهر گدف؛منی از    رن اساات خه  توّجهم نکفه قمبل امّ   ساامخفمری اسااتبر اساافشتادی درون

 
1. Oedipus 

2. Lacan 

3. Mitchell 

4. Freud 

5. Foucault 

6. liberal discourse 
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راته رانمور تحت تأثیر هنجمرهمی درونی  ممهیّتان    ی اگرحفّ  ،اساتدرونی   سایّملیّتنمگزنر از  

 نیست   محورتنی  ممهیّت  چراخه ان   بمرت  رتهسرخو 

از    ،سایّملیّتسامزی ان  م برجسافهب  انتخرده  تالش  خه نونسانتگمن بسایمری  اساتدر ه؛ی  راسافم  

، 1راا؛ول جهمن  یهمروانتخالنوارااکنی   عالوه برتم  نت  خشاا  به چملشرا ساامخفمر قترت  درون  

»جغرافیامی  دهنات و    ارائاه  یو ما هش  ی، جنسااایفی، قومیهونّف  2هامیدوانگامرهاز    یمفداموت   تعرن 

خه دلوز از   بود  ادبیّمتجتنتی از   نوعنت  ان  امر مساافلزم خلق خن  بمزتعرن را    نوننیفرهنگی«  

   ارفم   رثمر ادبی  ادبیّمتمنظور از ان  ه، لیّخنت  برخالف پنتارات اوّاقلیت« تعشیر می  ادبیّمت»  رن به

 بر: ت؛رخز  اساتخم     مرخردیخ بهارامره  اقلیت نیسات، بلکه    نونسانتگمن  راته از ساوینورافه

توان  پرداخفه می  ادبیّمت  نوع ان به نوراف   اخیرا از ج؛له نونسانتگمنی خه   3رد«همی خُسایمسات»

  میلز وسااتدر  در رممن  ، اراامره خرد  وننزلورمرنکمنی، نونساانته معم اار  4چمرلز وننزلو دن  به

  6هم انسمنگرانمنه روانتخالن از   یبرانگیزتحسی   به بمزخوانی  منزلۀ نخسفی  اثر خود، به5(2019)

    فضامنی پردازدب  جغرافیمنی فرهنگی مفدموتی به رار خورات  میا   ده و در روانفی جّ ز دسات

ان   راساافم  ه؛ی   در   ساالش خرده اساات   را  رنظهور  خه تح؛یل گدف؛من نئولیشرالیساا؛ی فر اات  

ژنل   مت منفقتانی نظیرگیری از نظرنّبهره  نوگرا وچپ   ت بم ت؛رخز بر گدف؛منراااوخجسااافمر می

»بامزقل؛روسااامزی«،   و ت؛رخز بر موضاااوعامتی نظیر  و میشااال فوخو  ، فیلکس گامتامریدولوز

 : دهتپمسخ  بنیمدی    همیپرسش ن به ا  8«ممری و »  7»هفروتوپیم«

   جغرافیمی فرهنگی پرداخفه است؟  ن به بمزتعرچگونه اثر وننزلو   •

   ؟خنتر ان  راسفم چه نقشی اندم مید  9سمخفمر »رنزوسدییری« •

 ست؟  چی  «ممری بم مقولۀ »  رابطه ان  سمخفمر •

 
1. universal grand narratives 

2. binary oppositions 

3. minor narratives 

4. De’ Shawn Charles Winslow 
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7. heterotopia 
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مردمحور و بامزتعرن  مقولاۀ  ادنپی  چاملش گدف؛امن  بام    توانسااافاه  وننزلوچگوناه   •

 نئولیشرالیس؛ی را به چملش خشت؟    گرایانسمنگدف؛من   ،«هونّت»

همی حمخم در رممن وننزلو  ترواناهم« در راسااافامی فروپمرااای خالننقش »گرنزگمه •

 چیست؟

دسافیمبی به ان  مهم اسافدمده خرده    یچگونه وننزلو از نقش »میل« دلوزی در راسافم •

 است؟
 

 پژوهش  پیشینۀ. 2

م چنتان امّ ،قرار گرففه اسات  توّجههمی اخیر بسایمر مورد در سامل   1اگرچه نظرات دلوز و گمتمری

همنی در به مقولۀ »رنزوسادیر« و ارتشم  رن بم مقولۀ جنسایت زنمنه پرداخفه نشاته اسات  پژوهش

( در 1397)  و ه؛کمران  ی، حقّمثمل عنوانبهحوزۀ زنمنگی و اسافث؛مر زنمن  اورت پ نرففه اسات   

پردازنات،  ابزاری از باتن زن از ساااوی حکومات در ناتن؛اه اتوود می  ۀمقاملاه خود باه بیامن اسااافدامد

و   دانشااوری خننت به پفمنساایل ان  بتن در چملش نظمم ساالطه نیز اراامره می  درنهمنتاگرچه  

س ای به بررساای مقولۀ ا ااملت زن و ارتشم  وی بم طشیعت در اثر رلی( در مقمله1397)  ه؛کمران

پردازنت  از منظر انشاامن بم پیوساافگی زن بم طشیعت اساات خه نظم ن؛مدن  ساارخوبگر  واخر می

 رود سمخفمر حمخم مفزلزل می

روی  موجود پژوهش  تنهم   سافنت انتک هبسایمر  وننزلوگرففه دربمرۀ اثر  همی  اورتپژوهش 

  ان  مقملۀ  اساتنگمرافه راته    2خوئکتیلور خوئکاز ساوی    2020در سامل    یخوتمه  ر نقتان  اث

ه تبسان هم و مکمن داسافمنپردازی، راخصایتی از روانت داسافمنخلّ  یتو ایدبه ای  تک  ادحه

 دربمرۀه نقتهمنی بیررسا؛ی  مقملۀ دنگری دربمرۀ نونسانته و اثر وی موجود نیسات  الشفّ   خنتمی

مت دلوز و گمتمری  نظرنّ  دربمرۀ وجود دارد خه ارزش عل؛ی چنتانی نتارنت   نزلووننخساافی  اثر 

 ااترالحمفظی و ،  مثمل عنوانبهنسااشت مقمالت زنمدی در حوزۀ زنمنگی موجود نیساات   نیز به

مقولۀ میل دلوزی، تدموت ان  مقوله در دلوز و گمتمری و فرونت    بررساای به(  1397گران )رنخفه

 
1. Deleuze & Guattari 

2. Taylor Koekkoek 

https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Taylor%20Koekkoek:and&min=1&max=10&t=query_term
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در داسفمن    1گیرتزن  همیمؤلدهفر و رنجشر در »پردازنت  احسمنیو نقش رن در پتنتۀ »رتن« می

انت  در رن مقمله،  پور را بررساای خردهرااتگی در داساافمن منیره روانی( مقولۀ زن1395خنیزو« )

انسفمدگی در برابر گدف؛من   رتگی« از منظر دلوزی مورد بررسی قرار گرففه و از رن بهمدهوم »زن

خه    رااته اسااتنخساافی  رثمر نوراافه  ءجز  پژوهشان    ،روازان  رااود مردساامالرانه تعشیر می

در   را بم زنمنگی پیونت داده و  ااتای مفدموت ان  اثر را  مقولۀ دلوزی »رنزوساادیر«خوراات  می

 خنت   ترسیم  مرنکمر  ادبیّمت

 « هاگریزگاه»و  ها ، مکانیسم2جامعۀ کنترلی .  1.  2

راروع مترنیفه در قرن هیجتهم   امروزی نیسات و ربمز رن به  مقولۀ نظمرت، مدهومی معم ار و

را برای نک    4سامخفمر »ساراساربی « بمرنخسافی برای    3سا؛وئل بنفمم خهوقفیرامنت    گرددیبمزم

منزلۀ »ممراای   خرد، هرگز گ؛من نتاراات خه روزی از ان  ساامخفمر بهمترسااه هنر طراحی می

تنشیه( اساافدمده    نظمرت« و در راساافمی تقونت گدف؛من قترت )از طرنق تشااتنت نظمرت و اع؛مل 

مراتشی  سالساله  تدکّرتنهم  توانسات نهن؛مدن  نحوی  (  ان  سامخفمر به2007،  5راود )دابساون و فیشار

 تاری را بهمنکه قمدر بود تم هنجمرمنتی و قمنو، بلخنت  ساامزیعمدیرا در جممعه   پمنی  بهاز بمال 

ط خممل نمظر و جمنگمه فرادسات وی بر افراد زنردسات از  تسالّ درواقعامری درونی تشتنل خنت   

نمخودرگمه،   اورتبهگر ساشش رات خه افراد تحت نظمرت  دن  وی از ساوی  بودن  نممرئیو    ساونک

چراخه در ان  ساامخفمر   و قوانی  پمنشنت بمراانت   هنجمرهم به،  ی زممنی خه مورد نظمرت نشودنتحفّ

رفت، بلکه خود بم درونی خردن ان  هنجمرهم  را؛مر می هقترت ب  6تنهم »ابژه«فرد مورد نظمرت نه

ان    درنفیجۀ(   2007دابساون و فیشار،  خرد )بر اجرای درسات قمنون نظمرت می  7»ساوژه«  منزلۀبه

محشوبیت رن نیز بیشافر   -از دو نوع روش اع؛مل قترت  زممنهمنعنی اسافدمده  -ونژگی سامخفمر  

خود محتود    اللدظیتحتمعنمی   ی  را بهای ساشش رات خه فوخو مقولۀ ساراساربرات  چنی  ونژگی

 
1. becoming woman 

2. surveillance society 

3. Samuel Bentham 

4. panoptican 

5. Dobson & Fisher 

6. object 

7. subject 
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همی نظمرتی مشفنی بر سامخفمر قترت  انواع نظمم رن را به  یاسافعمر  خممال نشا؛رد و در مضا؛ونی  

 ش اع؛مل قترت بهفوخو، از ان  دو رو  ( 2007،  از دابسااون و فیشاار به نقلقمبل تع؛یم دهت )

 به   (1975)  ان  دو روش از منظر فوخو  خنت تعشیر می  2و فراننت »جتاساامزی« 1»نظمرت مساافقیم«

به   چراخه الگوی ساراساربی  محتود  اسات  مشامهتهبهفرن  نحو در سامخفمر ساراساربی  بنفمم قمبل  

درونی  اارف افراد نشود و از ان  فراننت نظمرتی در راساافمی تغییر الگوهمی رففمری و نم   خنفرل 

از منظر فوخو ان  نوع از نظامرت در طی دو فراننات اع؛امل    رااات الگوهام نیز اسااافدامده می  خردنی

همی رففمری و بتنی( و شم نیمز به انضا  درنفیجهتن افراد )و  رات: نخسات از طرنق متنرنت بمی

 سخ : دنگر قوانی  ج؛عیفی(  به نیمز به  درنفیجهبتنۀ اجف؛مع )و ز طرنق متنرنت بر دنگری ا

 قترت ساامزممن خه هساافنت  دوقطشی همی ج؛عیت،دهیساامممن و بتنی همیانضااشم 

 عصااار در دوقطشی عظیم تکنولوژی ان  اسااافقرار  .دارد تکیه رنهم بر خننتۀ زنتگیاداره

 محم ارۀ بلکه نیسات، خشاف  دنگر رن خمرخرد ترن عملی خه اسات ونژگی قترتی خالسایک

 خممال را   خود جمی بود حمخم قترت رن ن؛مد خه مرگ، قتن؛ی قترت بتن اسات  جمنشهه؛ه

 گونمگون  همیانضشم  گیریرکل بم داد  زنتگی« گرانۀحسم  متنرنت» و  هم«بتن ادارۀ» به

 و  مساک  ع؛ومی، ساالمت ع؛ر، طول  ،موالیت به مربو  مسامئل طر  و عصار خالسایک در

 درروردن انقیمد به برای گونمگونی همیتکنیک اقفصاامدی، و ساایمساای حوزۀ مهمجرت در

  (154      ،1393،  زادهنج رت ) ابتاع همج؛عیت خنفرل  و همبتن

ای  منزلاۀ مقولاه راااود خاه مدهوم »فرد« از ابفاتا باهدلیال واقع می  باه ان از منظر دلوز، ان  امر  

در راسافمی مقمبله بم   اسات   به محیطرد نمگزنر از تسالیم  ، هر فروازان ثمبت انگمرافه راته اسات   

را مطر     3ان  فراننت اع؛مل قترت اسات خه دلوز مقولۀ »ممرای « و ساپس مدهوم »ممرای  میل«

بپردازد  اگرچاه دلوز از عشامرت »مامرااای  میال« در جهات   4هام«خنات تام باه تشااارنز »گرنزگامهمی

  دهت و خلّ جهمن هسافی تع؛یم می خلّعشمرت »ممرای « را به بعتا م  ت، امّخنو ای  فرد اسافدمده میت 

خوانت  از منظر وی هر نوع پیونتی در زمینه فردی، اجف؛معی و سایمسای  می  هسافی را نک ممرای 
 

1. direct surveillance 

2. exclusion 

3. desiring machine 

4. lines of flight 
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ر از  ت »ممراای « بساایمر پیچیته منظور دلوز از واژۀ ،بنمبران    زنترا رقم   ممراای توانت نوعی  می

 به بیمنظور تعرن  »ممراای « دلوز ابفتا  منو اتصاامل قطعمت بم نکتنگر اساات  به اارف پیونت  

 1:ارگمنیسمسمزوخمر«    نیسفنت: نعنی، »ارگمنیسم« و »مکمنیسم/  پردازد خه ممری مدمهی؛ی می

بم  و بمنفی اسات  مکمنیسام ممراینی بسافه  هونّتاسات خه دارای   گرخودتنظیم یفیخلّ

  چیزی هیچاسات  نک ممرای  چیزی بیر از پیونتهمنش نیسات  محصاول  ع؛لکردی خم   

  ی محتود و مشاخ  نیز نتارد هونّفو   نیسات، برای هتفی خم  نیز سامخفه نشاته اسات

 ( 56      ،2002،  2بروکخلنقل از  به)

اسات خه در نک لحظه    ممرای  اسات  ه؛من ممرای راته  از منظر دلوز، »مکمنیسام« نوع واقع

رنمسمنه را تتاعی  هسفی  سیّملیّتنوعی   توان گدت خه ممری تثشیت رته است  بم ان  تو ی  می

(  در 2002، بروکخلات سیمسی دگ؛متیک را در اخفیمر گیرد )تدکّرخنت خه قمدر است سررنز  می

ترتشااکیل رااود خه از منظر  از چنت ممراای  خوچک زممنهمتوانت  هر ممراای  میمدهوم ممراای   

در   وان از مقولۀ ممرای ت نکسامنی دارنت  حمل نکفه رن اسات خه چگونه می اه؛ّیّت ه؛گی درجۀ

خرد؟ باتن   هام« فراروی فرد اسااافدامده  راسااافامی تشیی  نظامرت گدف؛امن قاترت بر فرد و »گرنزگامه

یمسات اسافدمده خرد  از منظر دلوز، گدف؛من در راسافمی تشیی  حوزۀ سا  منظور، بمنت از مقولۀ ممرای 

  سایمسات دارد و رابطۀ   مقولۀ بهمکمنیسا؛ی« و »ارگمنسای؛ی« نساشت  لیشرال بردارافی »  گرایانسامن

)دلوز و  را؛ردو محتود برمی  راتهتعیی   پیشفرد بم جممعه را در چمرچو  روابط خم  و از  

از سایمسات و اجف؛مع مشاخ     ممراینیاسات خه در بردارافی   حملی در  ان   (2005،  گمتمری

دهت و هر  نک ساطز ارتشمطی زنتگی فردی را تشاکیل می   ارفم فرد بم اجف؛مع    راود خه رابطۀمی

  از دنگر ساو، (2005  دلوز و گمتمری،) نیز دارد  4و »فرافردی«  3فرد ساطو  ارتشمطی »پیشامفردی«

تغییر محیط و اطرافیمن  لیشرالیساا؛ی، بم   تدکّرمدروضِ    رااتۀتعیی   پیشاز   هونّتربم  فرد، علی

 عالئق اسات  افزون بر رن، فرد به تغییر ساالنق و به  درنفیجهپیونتهمی جتنت و   انجمد به  نمگزنر

نمبت  فرد ه؛مننت مکمنیسا؛ی ثمبت نیسات  ی خم  تقلیل ن؛یهونّفنک گروه مشاخ  از روابط و  
 

1. organism 

2. Colebrook 

3. pre-individual 

4. supra individual 
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همنی اساات خه رنهم نیز ثمبت ارتشم  بم افراد و محیطبینی بمراات، بلکه پیوساافه در خه قمبل پیش

 نیسفنت و در معرض تغییرنت 

معنم خه اگر پنتارات مم از    به ان پیونتهمی ممراینی مولت هسافنت   و  ممرای   ممهیّتعالوه،  به

فرد انگمرۀ »ممرای « بمرات، ارتشم  و پیونت فرد بم دنگر افراد مشفنی بر رفرننش روابط جتنت اسات  

 ضااتان  مقوله در خفم     تشاارنز بهتدصاایل  الخمنی  دلوز و گمتمری بهفرونتی/  فقتان  تم رفع  

راانمساای فرونت و سااپس الخمن مقولۀ  انت  از منظر دلوز و گمتمری روانپرداخفه(  1984)  1ادنپ

اسات خه انگمرۀ ممراینی از »میل« رن را مولت    حملی  دردانت  ان   »میل« را مشفنی بر فقتان ممدر می

پیونتهمی فردی    ممهیّت،  رانمخفیروان  تدکّررا؛رد تم فقتانی خه بمنت رفع راود  ان  پیونتهم برمی

جنساایفی، اجف؛معی، فرهنگی و بی   گزارد خه بمنت رفع رااود: رابطۀمی  را مشفنی بر نوعی فقتان

از منظر دلوز و گمتمری،    تدکّران    گیرد  نفیجۀسایمسای ه؛گی مشفنی بر رفع نیمز فردی راکل می

ی اگر رن رضامنت  خننت، حفّگیری افرادی اسات خه جهت رفع رن فقتان هرگونه تالرای میراکل

هم  جمنشه از ساوی گدف؛من قترت بمرات  چراخه ان  پنتارات در رنو نظمرت ه؛ه  به خنفرل محض  

 نیمز بمنت از بیرون رفع رود رن نیسفنت و ان     رفع بهرکل گرففه است خه خود قمدر 

ی تمجرگونه دارنت و تدکّرلیشرالیساا؛ی اساات خه در رن افراد    تدکّرمحوری الزمۀ  ان  فقتان

ی ممرااینی، هرگز نیمزی رااکل  تدکّرم در دارنت  امّه؛واره در راساافمی مندعت فردی گمم برمی

  پیوساافه مولت پیونتهمساات   گیرد خه فرد در ااتد برروردن رن بمراات  چراخه نک ممرااین؛ی

دهنات خاه از رن را ارائاه می  رااانامخفیروان، دلوز و گامتامری نوعی مفداموت از دانش  روازان 

خه   رانمخفیروانان  نوع دانش  خننت  در در برابر »سامنکورنملیسام« تعشیر می  2»رایزورنملیسام«به

نه است، هیچ نوع سمخفمر  گرانمرانمسای ممدیرانمسای اسافعالنی فرونتی نوعی روانبرخالف روان

  خامناملی   باهفردی  روابط مامبی   روازان راااود   بیرونی )نظیر سااامخفامر ادنپی( بر فرد تح؛یال ن؛ی

  در چنی  نیساتی خم  نیز  هونّفی و  مفضا؛  خمرخرد خم اّ   درنفیجهراود و خم  هتانت ن؛ی

ه در  الشفّ  ( 126  .   ،2005، 3)می  «همی خرد/ میکرو اساتنمبت سایمساتمی  اه؛ّیّترنچه  »حملفی، 

 
1. anit-oedipus 

2. schizoanalysis 

3. May 
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  خوچکی  بهرد سایمسات ملکولی/ خُنیسات: منظور از »  اه؛ّیّتخموچک نم  خ، رداننجم منظور از خُ

خنت   ممننت رن را تتاعی میتوده  ممهیّتعنم ار رن در مقمنساه بم سایمسات خالن ارامره نتارد، بلکه  

،  )دلوز و گامتامری  ثامبات«  راااتۀهامی منداکدر برابر بخش  سااایّامل نعنی: ]ه؛امن  جرنامن خوانفومی  

 ،«ی مف؛منز هساافنتهونّفزهمی مشااخ  و دارای مررااته »همی مندک(  بخش127  .،  2005

بمزترخیش و   رادفگیِ ترخیش،اسات خه از »ر  سایّمل ی  هونّفجرنمن خوانفومی مشاف؛ل بر   رنکهحمل 

 ( 218     ،2005، رود )میبینی نک ممده حم ل میپیش بیرقمبل  «دگرترخیش

فردی بیش از   هونّتممراینی مشفنی بر ان  ا ال اسات خه    تدکّر»توان گدت خه  بنمبران ، می

هتف  (  در چنی  حملفی »218    ،  2005 ،)می  «تغییر اسااتو قمبل  ساایّمل رنچه مم بمور دارنم  

  ، درواقعنیسات  هتف    -ت، دولت، مردم و اقفصامدملّ-دنگر جسافجوی عنم ار سایمسای ثمبت 

ساخ ،   دنگر (  به218  . ،  2005 ،)می  گرنزد«جسافجوی رن چیزی اسات خه از رن عنم ار می

ه؛امن  ۀگرنزد از ردخشااا  عنصاااری مفعاملی و بیرونی نیسااات، چراخاه رنچاه میدنگر »  هاتف

توان گدت ، میروازان (   218  . ،  2005می، )  م اااری اسااات خه از رنهم در گرنز اسااات«عن

است    محصولی بهدنگر نیست، بلکه ارمره    قل؛روی بهرش  به معنمی پَاز منظر دلوز   هم«»گرنزگمه

رن اساات خه    توّجهقمبل   ۀرااته در گرنز اساات  حمل نکف  تولیتخه از ه؛من قل؛روی خه در رن  

هامی خالن و خرد را نامدرور سااایامسااات  زمامنیهموجود  دلوز »  ۀهام« در نظرنّت؛رخز بر »گرنزگامه

تعممل و خنش رنهم سایمسات    درنفیجۀخه ان  دو قل؛رو از هم مندک نیسافنت و طوریراود، بهمی

هم«  »گرنزگمه  نمبران ، رنچه دلوز بم بیمن مقولۀب   (129  .   ،2005، )می  راااود«جتنتی خلق می

ی لیشرال اسات   درونی و ثشمت نساشی مدمهیم گدف؛من سایمسا  سایّملیّتسامزد ت؛رخز بر  برجسافه می

  ساو رن مدمهیم ارامره دارد و از دنگر   دهنتۀتشاکیلهمی  و چمرچو   پیونتهم به  ساونکچراخه از  

 به«  ، مقولۀ »گرنزگمهدرواقعسامزد   رن مدمهیم را برجسافه می بودن نساشیبم فروراکنی ان  پیونتهم  

 دلوزی در دل گدف؛امن قاترت ارااامره دارد   2و »بامزقل؛روسااامزی«  1»قل؛روزدانی«  فرانناتهامی

گیری نک  جرنمن نمانساافمنی از قل؛روزدانی هساافنت خه در ابفتا امکمن رااکل»  درواقعهم  گرنزگمه

دلوز و )  خشااانت«می  به چملشهمی قل؛روگری رن را رورنت و ساااپس ونژگیقل؛رو را فراهم می

 
1. deterritorialization 

2. reterritorialization 
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گیری قل؛رو گدف؛امن (  نکی از مدامهی؛ی خاه تعیی  رن در راااکال213  .   ،2005گامتامری،  

دلوز از طرنق بمزتعرن     اسات خه  «محورا املت  فردی هونّتدارد، مدهوم »  اه؛ّیّتلیشرالیسا؛ی  

پس از قل؛روزدانی رن  پررنگ ورن را   سااایّمل   ممهیّتخورااات  منزلۀ »ممرااای  میل« می»میل« به

 بمزقل؛روسمزی رن بپردازد به

 1سوژۀ دلوزی و جهان ریزوسفییری  .2.  2

مقولاۀ »میال« و تاأثیر رن بر   بامرنخسااافی ارااامره رااات، دلوز و گامتامری برای    قشال   طور خاهه؛امن

مطر  خردنات  از منظر دلوز و   ضااات ادناپسااامخفامرهامی اجف؛امعی و گدف؛امن حامخم را در خفام   

مفدموت است  اگر مقولۀ »میل«   خممال   ،انتفرونت و الخمن مطر  خرده رنچهگمتمری پتنتۀ »میل« بم 

حصاول عقتۀ ادنپی  گدف؛من فرونت و الخمن، بر نوعی فقتان )فقتان ممدر( اسافوار اسات خه مدر 

دهت،  گ رافه ساوم می  به زممنبم ممدر و بمزگشات  به وحتتنمخودرگمه نحوی  اسات و فرد را به

  تدکّر از منظر دلوز و گمتمری پتنتۀ میل مقهور نظمم سارخو  و گدف؛من قترت نیسات  منشاأ ان  

ای  ات نیچهتدکّراز مقولۀ »بتن« جسفجو خرد خه خود از توان در تعشیر مفدموت وی  یرا م دلوزی

  و خنشای …قترت ]  ن؛منش به  نمپ نرسایری میل»و ه؛من   2ۀ وی دربمرۀ »ارادۀ قترت«و نظرنّ

 تأثیر گرففه است:  «رفرننشی

 از خثرتیخه  اسات مغّ ی مکمنی نم نیروهم از میتانی بتن اننکهگدف   بم چیسات؟ بتن

 »مکمن«، درواقع زنرا خنیم ن؛ی تعرن  را بتن خننت،می مشمرزه نکتنگر بم رن سارِ بر نیروهم

تنش بمراات   در از نیرو همنیتیّخ؛ّ جز چیزنتارد  هیچ وجود نشرد میتان نم نیروهم میتان

قرار   در نساشت بم نکتنگر  اننکه  محضبهبمرانت،   نمبرابر خه نیرونی هر دو  …وجود نتارد

  (84  .،  1390)دلوز،   سمزنتگیرنت نک بتن می

منزلۀ »ممراای  میل«، بتن را محصااول تقمبل و خنش  و گمتمری در تعشیر خود از بتن بهدلوز 

را؛رنت تم خمسافگمه رنهم  در چنی  حملفی بم ح ف/سارخو  نک میل نحوۀ خنش دنگر  امیمل برمی

راود خه ممحصال رن خلق بتنی جتنت اسات  پس بتن ه؛مننت سامخفمری پونم  بمزتعرن  می  امیمل 

 
1. rhizosphere universe 

2. will to power 
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، روازان زنت  نوعی »بمزقل؛روسمزی« دست میخنت و پیوسفه بهپیوسفه نوعی »رتن« را تجربه می

ساخ ، ساوژۀ دلوزی از منظر  دنگرراود  بهفرد مشفنی بر سامخفمر ادنپی تعرن  و تشیی  ن؛ی  هونّت

راود و تمبع قوانینی خمر  از  »دنگری« نیسات، در سامخفمری ثمبت محتود ن؛یابسافه بهوجودی و

 خونش نخواهت بود 

توان بم تعرن  دلوز و گمتمری بم  رااتگی« را چگونه میی »حمل نکفه رن اساات خه مدهوم خلّ

است خه دلوز و گمتمری    تعرندی  بهالزمۀ درک ان  موضوع پرداخف    مقولۀ »میل« مرتشط دانست 

دو نوع    به تشاارنزدلوز و گمتمری    ضاات ادنپانت  در خفم   از انواع میل و خمرخرد رن ارائه خرده

از    2  میل پمرانوئیکرااایزوفرنینم    1پردازنت: »میال پمرانوئیاک« و »میال رااایزوئیتی«ی میمیال خلّ

ساااخ ، دنگرهبا  تغییر اسااات و نام تر  از   3منظر دلوز و گامتامری میلی مشفنی بر حد» »بودگی«

 عیماتّ خاه   قامنونی…قامنون اسااات  ] ه؛امن موجود واقعیات از دفامع برای پامرانونام ابزار»

 و خنت اخفه را انرژی ممزادِ خ؛ی خنتمی ساعی ،اسات  درواقع خل نک بر  را؛ول جهمن حمخ؛یت

  .،  1399گران،   اااترالحدامظی و رنخفاهواحات محشو  خنات« ) الگوی ناک در را مج؛وعاه

ان  در حملی اساات خه میل راایزوئیتی مشفنی بر نوعی »رااتگی« و نم تغییر اساات  میل  (   111

قوی در فرد   گرانشای بهراود، بلکه  ی ن؛یعی بی؛مری تلقّدلوز و گمتمری نو رایزوئیتی از نگمه

  رو ازان هنجمرهمی اجف؛معی و خودسامنساوری اسات     قیتوبنتارامره دارد خه مشفنی بر رهمنی از 

راود تم در راسافمی  داری رایزوفرنی بم نوعی خطر و تهتنت تتاعی میر جوامع سارممنهاسات خه د

ان  میال، باه حا ف رن از جاممعاه و حد»   4ع؛لکرد گدف؛امن قاترت فوخونی، بام »دگربودگی«

  ت   بهخه   یجه گرفت خه سامخفمر ادنپیتوان نفسامخفمر خود بپردازد  در چنی  حملفی اسات خه می

پترمحور و خودسامنساوری اسافوار اسات، در تالش اسات بم ح ف میل    قترت  سامخفمر بهدادن 

توان از سااامخفامر ادنپی  بنامبران ، می   فردی در راسااافامی گدف؛امن قاترت و بقامی رن حرخات خنات

نحوی  نمم برد خه هر چیز در رن به  5فک «سامز/ گسافرهمل »محتودهمنزلۀ بخشای از سامخفمر فعّبه

 
1. schizoid 

2. paranoid 

3. being 

4. otherization 

5. territorialization 
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رود  ت؛مم سمخفمرهم نظیر دولت، خمنواده، قمنون، رموزش از منظر دلوز و گمتمری  تگ اری« می»خُ

ی از  تگ اری هنجمرمنت رففمرهمی خم اّ بم اسافدمده از خُ  درواقعبر هنجمرهمنی اسافوار هسافنت خه 

خننت   دلخواه گدف؛من قترت هتانت می سا؛ت بهفردی را    همیگرانشارنت و میل و فرد انفظمر د

راود و بم ممنت، سامخفمر قترت حد» میمراتشی اسافوار میی اسات خه الگوی سالسالهدر چنی  حملف

، ع؛ته انرژی فردی در راسااافمی دسااافیمبی به هتفی از  فرد بهگرانی هتف؛نت  القمی نوعی بمنت

رااود  در برابر ان  میل پمرانوئیتی، میل راایزوئیتی قرار دارد خه  رااته  اارف میپیش تعیی 

نوعی    ترتیش بتن نوعی خودابرازی دساات زنت و  جمرهمی موجود بهراات بم گرنز از هنخومی

  درنهمنت رکسف  انفظمم تح؛یلی و تصونر خشت خه نفیجۀ رن درهم نظ؛ی و هنجمررکنی را بهبی

  را؛ولجهمنمخفمرهمی  ان  امر، قوانی ، هنجمرهم و سا  ۀدرنفیجفروپمرای سامخفمر قترت اسات   

دهنت  سمخفمر رنزومی و افقی جمنگزن   چنتگمنگی در جممعه می، خثرت و  عتنوّ بهجمی خود را 

لیشرال    گرایانسامنجممعه مشفنی بر »بودگی«   درنهمنتراود و مراتشی و ع؛ودی مینظمم سالساله

 خنت:نوعی »رتگی/  یرورنت« را تجربه می

بم ه؛ی  ممزاد انرژی اسات   نهمنی پیروزی خه اسات معفقت فرونت، تصاور فبرخالدلوز، 

سارانجمم   خه  ان  انرژی ممزاد اسات ]   ساتیت و پمرانونمخلّ خه مشفنی بر گرقمنونِ اخفه بم نه

 خنت  ساوژهق میخنت و دگرگون راتن را محقّراود و قمنون را لغو میبر اخفگی چیره می

ظی و  مد) ااترالح  رااودرن تولیت می درنفیجۀ خودش بلکه نیساات، جنگ ان  سااوینک

  (111  .،  1399،  گرانرنخفه

  ن  بتراکنت و  را در هم  را؛ول جهمنتوانت قوانی  و سامخفمرهمی  ، ساوژۀ دلوزی میروازان 

برد  چراخه بم چملش    سااؤال لیشرال را زنر   گرایانساامنمراتشی گدف؛من ساامخفمر ساالسااه  یشترت 

راود و قوانی  خه مشفنی بر خشایته می  به چملشهمی بنیمدی نیز  یۀ دوانگمرهخلّ 1«ممهیّت»ا املت  

ج؛عی نیز    هونّتدهنت  در چنی  حملفی  هسافنت اعفشمر خود را از دسات می  را؛ولیجهمنا ال  

همی جنسایفی و خنت خه فمرغ از خلیشاهبمزد و هر ارتشمطی نوعی »راتگی« را بمزن؛منی میرنگ می

خه    راااتهیی تع  یشپز  جمی سااامخفمری ازنت  در چنی  حملفی، بها رقم میی نون  رهونّفنژادی،  

 
1. essentialism 
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  اسات خه دلوز خنت، ساوژه بم نوعی سامخفمر در ارتشمرففمرهم و ارتشمطمت فرد را هتانت می  یۀخلّ

به  رامنت    ،اللدظی رنعنمی تحتخننت  ان  سامخفمر در متعشیر می  1انتام«»بتن بی و گمتمری از رن به

اراامره    همانتامبط بی  تولیت و بمزتولیت رواقمبلیت   به  درواقعم  امّ وجود انتام بمراات ندی    یمعنم

بم انحالل روابط بملدعل و موجود در ارگمنیساام ]نم نظمم  »  سااخ ، بتن بتون انتامدنگرخنت  بهمی

فراهم    هاماناتامبرای ان     هامی دنگر رانامبیهام و سااامزمامنپا نری راااکالقاجف؛امعی ، امکامن تحقّ

سااامخفامر  )باتن    (  در چنی  حاملفی106  .،  1399،  گران اااترالحدامظی و رنخفاه)  خنات«می

رف ان  روابط  ااِ  به ثشتپردازد، بلکه ن؛ی  همانتامیمن  روابط و پیونت م  یتبه تولاجف؛معی( خود 

توان پیونت نوننی می  هرلحظهمفدموت است خه    همیانتاماز    2نشاسافی«خنت  گونم بتن »هماخفدم می

»میل« و   راتن« مقولۀتوان »بیرجنسایان  امر را می  نفیجۀ  ترن مهمنشاسات     به نظمرهبی  رنهم را 

  چراخه زن  پس نک پیونت  بررااا؛ردنظمم سااا؛شلیک الخمنی    درنفیجهفروپمرااای نظمم ادنپی و  

در چنی  حملفی اسات خه   نمبی مشاخصای بی  انتام حمخم نیسات سامزممن  درنفیجهمشاخ  و 

راود  ان   یونتهمی رنزومی( فراهم میگیری سامخفمر رنزوسادییری )مشفنی بر پرارانط برای راکل

راته  تعیی  رانمخفیزبمنیۀ مرزهمی فرهنگی، تمرنخی و سامخفمر، الگونی معمدل اسات خه فرای خلّ

، 4رااکنت )زمشرلی مراتش مرتشط بم رنهم را درهم میو ساالسااه 3رود و ساامخفمرهمی »درخفی«می

ی نظیر »دناگ جورااامن« نام ه سااامخفامر رنزوسااادییری را نشامنات بام سااامخفامرهامن(  الشف2006ّ

نظمم  »گرانی« معمدل را؛رد  چراخه ان  سامخفمرهم برخالف اسام خود ه؛واره نوعی  »چنتفرهنگ

  «رلی خم  هسفنتسمزی جهمنی بر مشنمی انتهه؛سمن  یدر پخننت خه نم گونه را تتاعی میدرخت

ساامزنت  رجساافه میب  ازپیشیشبمراتشی پیشاای  را  هم، ساامخفمرهمی ساالساالهنم بم تأخیت بر تدموت

(  در سااامخفامری رنزوسااادییری، دوانگامره »خود/دنگری« و ارتشام   18      ،2006،  زمشرلی )

جربۀ  فردی و »رااتگی« ت   هونّتع؛ودی امری بیرم؛ک  اساات، چراخه »تدموت« جزء النندک  

ر فرد و جممعه  وجود نتارد و مفمفیزنکی بیرونی ب  راتهیی تعه؛یشاگی اسات  چمرچوبی از پیش  

خنت   تعشیر می  یزوفرنیبه راال اساات خه فرونت از ان  موقعیت  دلی ی به ه؛رااود  تح؛یل ن؛ی

 
1. body without organs 

2. assemblage 

3. arborescent 

4. Zamberlin 
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فرنی و خشات خه معمدل رایزومی  نربه تصاوسامخفمری را   یخفگیگساازهمچراخه ان  حملت نوعی  

 فرونتی است   نم پرنشمنی روانی در نظرنّۀ

 نم پتر نمم راتۀسالطه درونی از او اسات قمنون چهرۀ ضات نعنی ،پتر ضاتاساکیزوفرن  

از ج؛له ه نمن و اوهمم در  جنون همینشامنه بروز خمویروان ته؛من قمنون رزاد اسات  سانّ

 را رن درممن داننت  درنفیجهفرد اسااکیزوفرن را نفیجۀ ه؛ی  نقصاامن در ع؛لکرد پتر می

جمرهمی اجف؛معی در ه؛من قوانی  مسافشتانه اخالقی و هننم  پتر چهره دوبمره تعشیه مسافلزم

  (104  .،  1399  ،گرانظی و رنخفهمد) ترالح  اوست

برمشنامی الگوی تح؛یلی فروناتی    قشال فردی نیز خاه  در چنی  حاملفی اسااات خاه روابط بی 

گرانه  راود خه الگوهمی سارخو راته اسات نیز بمزتعرن  و در راسافمنی هتانت میتعرن  می

پیشای  تکرار نشاونت  ان  امر مسافلزم جمنگزننی سامخفمر ع؛ودی قترت بم سامخفمری افقی اسات  

مشفنی بر   تدکّرساااخ ، »دنگرراااته  بهتعیی ق الگونی از پیش  خه مشفنی بر رابطه اسااات تم تحقّ

ی نتارد،  اه؛ّیّفبنتی مورداسافدمده  تدموت سایمسای دارای ان  قترت تشاخی  اسات خه نوع دسافه

 به(  در ان  موقعیات،  132  .   ،2005، )می  ی موجودنت«همی دنگربناتی؛واره دسااافاهچراخه ه

ی برای زنتگی خردن  رود  چراخه نک نسخه خلّتح؛یل ن؛ی  زنتگی خردننک روش درست  فرد

ی نیسات، بلکه مشامرخت در هونّفثشمت  سامزد »موجود نیسات  در چنی  حملفی رنچه »م « را می

به گر است خه دلوز (  رنزوم نممی دن144  .،  2007،  1و پمرنه )دلوز  گیری روابط هسات«راکل

 دهت:نسشت می  سیمست بهممرینی مربو    تدکّر ان 

برد و در جرنمن است   می به سررنزوم هیچ ربمز، میمنه نم پمنمنی نتارد  ه؛واره در میمنه  

م رابطاۀ رنزومی بر تعامون اسااافوار  فرزناتی اسااات، امّ پاتر و  درخات مشفنی بر رابطاۀ]       

 قتررنو« اسات  ان  حرف ربط  …و  …رنزوم مشفنی بر حرف ربط »و  ممنهدروناسات   

؟ اهل خجمنی؟ قصاات چه روییمخ  خنت  خجم  را رنشااه  2قترت؛نت اساات خه فعل »بودن«

چیز نک  از   مکمن ی مشفنی بردر »بینیت« ارتشمط ای هسافنت فمنتهبی  ساؤاالتداری؟ ه؛گی 

 
1. Deleuze & Parnet 

2. to be 
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تنهم  بملعکس وجود نتارد، بلکه نک حرخت عرضی در جرنمن است خه نهنم دنگر و   یزبه چ

،  )دلوز و گمتمری  ، فراننتی بتون ربمز و پمنمننورددیدرمنک مسایر بلکه دنگر مسایرهم را 

1984،   .  25)  

توانات  زناتگی افراد در خنامر نکاتنگر می  1تامد می  باه گدفاۀتنهام در چنی  حاملفی اسااات خاه  

  (  134      ،2005ای خم  )به رابطه  نمففگی«ت؛رننی در راساافمی خلق روابط بمراات تم تقلیل»

سااخ ، بم »بمزقل؛روساامزی« روابط، جغرافیمی فرهنگی و ساایمساای نیز در سااطز خالن دنگربه

، راانمور و »موقعیت  نسااشی  خممال ای  منزلۀ مقولهبه هونّترااود  چراخه بم تعرن   بمزتعرن  می

قومیت و   ،یتجنسا  راته تمرنخ، جغرافیم،همی از پیش تعیی در چمرچو   افراد را  توانن؛یمتار«  

و واژگونی گدف؛من همی لیشرالیسا؛ی  خرد  نفیجۀ ان  امر فروپمرای دوانگمرهخم  محتود    یم هش

 سرخو  است 

 های پژوهش . یافته3

 هتروتوپیا ی در شیزوی : میلزوستدر    .1.  3

اسات خه    رمرنکمنیمعم ار    ۀ( نخسافی  رممن دنشاون چمرلز وننزلو نونسانت2019)  میلزوساتدر 

رممن دربمرۀ زنتگی    رااته اساات  ان   2021و   2019جوانز برجساافۀ ادبی در    خسااش بهق  موفّ

ۀ جنگ  ای در خرولینمی را؛ملی اسات  روانت وننزلو از بحشوحسامخ  منطقه  پوساتسایمهاقلیت  

اسافمن مشاف؛ل بر نمبت  دو تم اواساط دهۀ هشافمد میالدی ادامه می  ، ربمز1941، سامل  جهمنی دوم

  3معروف به نمت   2به نمم رزالیم ساانفر  پوسااتساایمهزنتگی زنی  نتبه رواسااه بخش اساات خه  

اففت  ان  منطقه  دمم مینکی از راهرهمی خرولینمی را؛ملی اّت  پردازد  بملش داسافمن در حومۀمی

نگامری مسااافنات از  لی رن، نوعی تامرنختخیّ  مامهیّاتربم  علی  خاهراااود  ناممیاته می  میلزوسااات

اثر وننزلو به رار     دهت می  به دساترن منطقه    پوسافمنسایمهو فرهنگی  همی بملش زبمنی  ونژگی

 
1. Todd May 

2. Azalea Center 

3. Knot 
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تم    1941سامل  پردازد: از اخفشر  می  نکمنیرمر  هه از زنتگی سایمهمن و تجمر  جممعۀحتود چهمر د

  1987اواسط سمل  

منطقه مهمجرت خرده اسات و فرزنت خشایشای    به ان راش سامل قشل از راهری دنگری نمت  

پتر    بسافهدل دهت  نمت بسایمر سایمهمن را نیز انجمم می  اسات خه خمر خشایتن دنتان  پوساتسایمه

اسااات  در   منتعالقهخوانتن رثمر دنکنز،  نژهوبهاسااات و تحت تأثیر وی از خودخی به مطملعه،  

رمامنی از دنکنز خاه  را مشاااغول خواناتن دوبامره و دوبامرۀ  نامت گامهیبطول روانات خوانناته گامه و 

  منطقه   به رنراود خه نمت پس از ورود  بینت  ان  عشاق به خوانتن ساشش مینمدگمر پتر اسات می

تعممل بیشافری بم دنگر سامخنمن    درنفیجهراود و م مترساه انفخم  و مشاغول به خمر  معلّ  عنوانبه

  پوسات سایمهمرد   1لی الوننگ،من، بیشافرن  ارتشم  نمت بم اوتیسمیان  منطقه برقرار خنت  لیک  از  

خننت   در ه؛ساامنگی وی زنتگی می  3و پساارش، برنزی،  2قتی اساات خه بم ه؛ساارش پِپخوتمه

خنت   منه زنتگی میلی خمرگر مربتاری مردی ساادیتپوساات اساات خه در رن طرف رودخاوتیس

انتازد   ارافشمه میع؛یق اسات خه بمرهم خواننته را بهلی در طول داسافمن چنمن  رابطۀ نمت و اوتیس

 ممنت م ان  رابطه تم پمنمن داسفمن پمک و افالطونی بمقی میامّ

ای  ه، نیز رابطهخمفۀ محلّ  گراجنسهمختمت سادیتپوسات و از دنگر ساو، نمت بم والی، پیش

  مشارو  و حضاور پیوسافۀ  دلیل اعفیمد نمت به دوسافمنه دارد  ربمز ان  دوسافی به؛یق و بسایمر ع

گردد  ان  اعفیمد به مشارو  چنمن قوی اسات خه زنتگی راخصای و راغل نمت  وی در خمفه برمی

، نممزد نمت، از وی 4رااود خه پِرَتدهت  رممن در حملی رااروع میی قرار میرا تحت تأثیر جتّ

بی  او و مشاارو  نکی را انفخم  خنت و نمت در خ؛مل نمبموریِ پِرَت زممن رفف  وی خواهت  می

وننزلو، )  نتاری؟« به خ؛کخردن وساامنلت نیمز  برای ج؛عگونت: »پرساات و میاش را میاز خمنه

 هر وقتن از نمت راضای نیسافنت و معفقتنت »هم چنتاههمی بچّ، خمنوادهعالوهبه(  7      ،2019

وننزلو، )  ت ح؛مم خرده اسات«وانی از مشارو  ذرّراود گونم قشلش در ه حمضار مینمت در مترسا

بم خود راااته اسااات     رموزانرففمر مفدموت والتن  دانش  فوّجه  خود نمت نیز م(8      ،2019
 

1. Otis Lee Loving 

2. Pep 

3. Breezy 

4. Pratt 
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جوری از نامت  دربامرۀ وضاااع تحصااایلی فرزناتش »  وجوپر هرناک پس از    یتامزگباهچراخاه  

منزلۀ  ی از نمت به(  ان  تصاونر خل8ّ  .   ،2019وننزلو، ) دارد«ساری  گرنزد خه گونم بی؛مری مُمی

راود(  تر میررنگاجف؛معی )خه بم حضاور وی در تنهم خمفۀ منطقه پُ زنی الکلی بم رففمرهمی ضات

ای از راااخصااایت  در خنمر رففمرهمی وی در دوران خودخی از ه؛من ابفتا خواننته را بم نساااخه

 خنت:ریزوئیتی مواجه می

)اسااکیزوفرنیک( نیساات، بلکه نوعی    راانمخفیروانای  ن  تعشیر مقولهراایزو در ا

همی از وارهپنتارات از ساشک زنتگی اسات خه تحت اسافیالی هنجمرهمی ثمبت و نم طر 

ی« خه »راتگی« تم »خود  در حمل و   سایّمل از »خود« نیسات اااا »خودی«    راتهن تعر  یشپ

  (5  .،  2002،  )خل بروک  مقهور هنجمرهمی بیرونی است

  پوست سیمهعمم و زن  طوربهدی  میال  40بم تصاونر خواننته از زن دهۀ  درواقعراخصایت نمت  

از سااانت به طرز ن؛مدن  در نمم وی  نزبه گرطور خم  بسااایمر مفدموت اسااات  ان  ت؛منل  به

ردم »باه معنامی    «nut»  انگلیسااای( بام خل؛اۀ  knot)انعکام  نامففاه اسااات: اسااام خوچاک نامت  

، نمت بم مردان در حت ضرورت و جهت دوسفی ارتشم  برقرار  درواقعانهمم دارد     «وبرنشعجیش

ممنت  برای او د میتم اواخر ع؛ر خود مجرّ  نشم تقرازدوا  جشهه دارد و   ۀبه مقولخنت و نسااشت  می

  خه یوقفازدوا  نوعی ختاحمفظی بم رزادی فردی اسات  رزادی خه بیشافر از نوع دنونوسای اسات  

ان؛من، هرنک از دخفران خود را راود، رش زخود بم پِرَت و ساپس ونلیمم بمردار می  پس از رابطۀ

هام مخدی  تخود را تام ماتّ مامدر بودنساااپامرد و راز  فرزنات دهکاته میهامی بیراحفی باه خامنوادهباه

ی  دربمرۀ ان  موضاوع بسایمر جتّ  خواهت ممممن بمرات ونمت ن؛یلی: »ارد  به گدفۀ اوتیسدمی  نگه

مسائولیفی سانگی  است خه وی   ممدر راتن(  از منظر نمت، مدهوم  16  .   ،2019وننزلو، )  اسات«

ام  فردی    لۀ خرو  از منطقۀمنزرارانط به  در رن  ممدر راتنون بر رن،  برانش رممدگی نتارد  افز

   حم ال عتم  …فرزنت ]  به احسامسامترسامنتن  امنیفی خه حم ال عتم نگرانی از رسایشاسات: »

راوی و حم ال  می به خودمفوجۀ عتم ت؛منلش    همسامل پس از ه؛ساری برای مردی اسات خه  

(  ان  ه؛من قیمم  22  . ،  2019وننزلو، )  ای مشارو  اسات«ت بردن از نورایتن رزادانۀ جرعهلّ 

لی، ه؛سارش و راته ادنپی اسات  الگونی خه اوتیستعیی رایزوئیتی علیه الگوی زنمنۀ ازپیش
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فمرهمی  انت، ولی نمت ه؛واره بم رفگوراازد خرده یبه و رن رامدر نمت ه؛واره پیروی از ر مت پیش

 خشیته است   به چملش رن راخمر  از عرف خونش  

سات   ادلوزی نیز    1دوش«بهرایزوئیتی، نمت ن؛مد راخصایت خولی/ »خمنه  ممهیّتافزون بر 

باه وساااات وی  توجیاه می  ظامهرا میلز  اگرچاه مهامجرت  را  امر  امّان   دلوز از  خنات،  منظور  م 

خامن؛امن نیسااات  چون نامت دررمات خامفی برای اجامرۀ خامناه دارد  منزلاۀ فردی بیدوش«، باهباه»خامناه

  ربم ساکونت در نک ی، علی  فردی خه حفّارامره دارد  ممجراجو  یبه فرددوش« بهدلوز از »خمنه

 نکفهداز ساوی سامخفمرهمی اسافعالنی    به رنچهز  خنت و هرگمکمن، از حوادث عجیش اسافقشمل می

پرتم     ترسات و از اننکه نفیجۀن؛ی  طم از پرتم   خنت  وی جسافجوگر اسات و »بسانته ن؛ی  راته

هیچ قمنون، قمعته و نم ، »درواقع(   473  .   ،2005،  2هزار پالتو)  چه خواهت بود هراسای نتارد«

  رو ازان (   152  .   ،2005،  می)  خرد«دوش تح؛یال  باهتوان بر ناک خامناهالگونی بیرونی را ن؛ی

خنت  برای  ن؛ی  هونّتهمنی اساافعالنی نظیر جغرافیم، وط  و  اساات خه وی خود را درگیر مقوله

ی ]برای  همی در دسافر  اسات و هیچ قمعتۀ خلّزنتگی ساراسار رزممنش گزننهدوش »بهنک خمنه

نفیجاۀ     ااارف تجزناه، تحلیال و رزمامنش اسااات و مشفنی بر هیچ  یزهر چزناتگی  وجود ناتارد   

ت برخالف ممدر، خواهرانش و اسات خه نم روازان (   152  .   ،2005می، )  تضا؛ینی نیسات«

زناتگی نکنواخات و ررامش حام ااال از روزمرگی نیسااات و برای فرار از ان     باه دنشامل پاپ  

برد  ان  ه؛امن زنسااات یمرداناۀ گلاتی، مشااارو  و موسااایقی پنامه م  یامیباه دنهام  چامرچو 

 تمبت رنزوسدییری است خه انفظمم تح؛یلی را برن؛ی

دوش« اسات   بهرن اسات خه اگر نمت نک »دنگری« رایزوئیتی و »خمنه  توّجهم نکفۀ قمبل  امّ

سااخ ، اگر نمت بم دنگر  بهاساات، محل زنتگی وی، نیز ن؛مد »فضاامی خدۀ« دلوزی میلزوساات

  بعاتا  دهات خاه خوانناته  مفداموتی از زنامنگی را باه دسااات می  رففامرهامی مفداموت خود وجود الگوی

ربم جتانی رن از  میلز نیز، علیه بم انتخی تغییر، در دخفرانش اسات  وساترامهت تکرار رن، الشفّ

خشات خه  می  نربه تصاوراتگی را ای عینی از اقلیتسادیتپوسات رن ساوی رودخمنه، تجربه  جممعۀ

راار   دلوز پیش به گدفۀای خه  ساایمساای رتی اساات  تجربهخود منشااأ تغییرات فرهنگی و 

 
1. nomad 

2 A Thousand Plateaus 
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اگرچه از    میلزوساتگیری سامخفمر سایمسای نون  و فروپمرای گدف؛من انضاشمطی حمخم اسات  راکل

منظر جغرافیامنی از جاممعاۀ سااادیات منداک راااته )وجود رودخامناه مرز جاتانی ان  دو گروه را  

مفدموتی از جممعۀ سادیت را    خممال نز و م ه؛ی  جتانی سامخفمری فرهنگی مف؛متر خرده(، امّپررنگ

خه سامخفمر  طوریخنت(، بهبر رن حمخم خرده اسات )و بیرمسافقیم فرهنگ »دنگری« را تقونت می

پوسات اسات   رموزرای، ساشک زنتگی، عشمدت و تدرنز ه؛گی مشفنی بر فرهنگ جممعۀ رنگی 

خه در محل ساامبق نک    خوچک رااهر دنت  ان  خمفه  توان در خمفۀبهفرن  ن؛مد ان  فضاام را می

اسات و   «گلتی»همی مع؛ولی مفدموت اسات  نمم ان  خمفه  طونله راکل گرففه اسات خ؛ی بم خمفه

پوسافمن خه در رن عالوه بر سارو ب ا و  ای مخصاو  رنگی اسات: خمفه  1«جوک جوننت»نک  

ترخیشی از    درواقعخه    راود  ان  محلمشارو ، اجرای موسایقی زنته، رق  و ق؛مر نیز انجمم می

رود خه در تقمبل بم می  به را؛مرپوسات  چنتن  فضامسات، مرخز تدرنز و سارگرمی جممعۀ رنگی 

مرنکم در اوانل قرن بیساات رااکل گرففه اساات  در انمالت جنوبی ر  2قمنون انضااشمطی جیم خرو

ه؛یشاگی   خه پمتوم-م گلتی  راونت، امّبم فضامنی مردانه تتاعی می  بملشم هم  اگرچه جوک جوننت

از ساااوی زنی   -هام و حفّی تصااا؛ی؛امت روزمرۀ رنهامساااتمردان محلاه و مرخز بحا ، گدفگو

مولت    ممهیّتراود و مشافری زن ه؛یشاگی نظیر نمت دارد  اداره می  3)میس گلتی(  پوساتسایمه

خوبی مشاامهته خرد  در ه؛ی  گرففه در رن بهتوان در روابط و پیونتهمی رااکلان  فضاام را می

و ساپس   لشی  نممزد خود، پِرَت، نوازنتۀ پیمنو خمفۀ گلتی و پتر دخفر اوّلفضامسات خه نمت بم اوّ

  پوست سیمهرود  دوسفی ع؛یق بی  زنی ونلیمم، مشفری گ ری خمفه و پتر دخفر دومش، ررنم می

 خنت خمر می  پوسفیسیمهگیرد و مردی سدیت برای زنی میو مردی سدیتپوست رکل

پوسات اسات   جممعۀ رنگی   یگ رانخوشبنمبران ، گلتی فراتر از نک خمفۀ  ارف و محل  

در مرخز ان  گفو محساو     4قل؛رو نژادی اسات، گلتی نوعی »هفروتوپیم/ دگرجم«  میلزوساتاگر  

 
1. Juke joint 

 : Jim Crow Laws .2   همی انملت جنوبی تصونش  و اوانل قرن بیست از سوی دموخرات  19قمنون جیم خرو در اواخر قرن

 پوسفمن از جممعۀ سدیتپوست بود  دسفورجتاسمزی ت؛مم مراخز رموزری، ع؛ومی و تدرنحی رنگیرت و مشفنی بر 

3. Miss Goldy 

4. heterotopia 
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همی  ت؛مم مکمناساات  فضاامنی خه در رن »  1ر فوخو، هفروتوپیم نک »ضااتمکمن«رااود  از منظمی

خشایته راته و ساپس وارونه   به چملش، بمزن؛منی زممنهمنگ حمضارنت و واقعی درون نک فره

  نر به تصاوروتوپیم نوعی فضامی اخفالطی را  ساخ ، هفدنگر(  به3  .   ،1967، )فوخو  راونت«می

گیرد  هفروتوپیم از منظر فوخو در ت؛مم  در بر می  زممنهمخشات خه چنتن  فضامی نممفجمنس را می

توانت مشاف؛ل بر نکی از ان  دو نوع نم هر دو بمرات: »هفروتوپیمی  هم موجود اسات و میفرهنگ

  نام مقاتّ  باه مکامن  مع؛وال ل،  نوع اوّ  ( 3  .،  1967)فوخو،    بحران« و »هفروتوپیامی انحراف«

اطراف هسافنت: نظیر    به جممعۀافراد بم رارانطی بحرانی نساشت    ای ارامره دارد خه مخف م؛نوعه

پردازد خه مخف  افرادی بم می  به فضاامهمنیتان و بیره  نوع دوم ار، ساامل؛ننوجوانمن، زنمن بمرد

هم و بیره   هم، خمفههم، پمرکهم، تی؛مرسافمنرففمرهمی خمر  از عرف و نمبهنجمر اسات نظیر زنتان

راونت  فضامهمنی راخصای می  یرنتۀدربرگ»اخفصام ای خود،   هونّتربم  علی خهفضامهمی ع؛ومی  

 ( 4-5  .    ،1967،  )فوخو  «رونتحمضر در رن خلق میخه از سوی هرنک از افراد  

جممعۀ سادیت را در   نمبهنجمررنزوسادییری اسات خه »دنگری«    یدگر فضامه؛من   میلزوسات

م گلتی خود دگرجم/ هفروتوپیمنی دنگر در درون ان  فضم است، چراخه  امّ   خود جمی داده است

م  تنهاگلاتی ناه  ت؛اتنی اسااات   هفروتوپیام جزء الننداک هر فرهناگ و(  1967)طشق نظر فوخو  

دهت،  را در خود جمی می -هم، ق؛مربمزان و زنمن خیمبمنیالکلی-»دنگری« نمبهنجمر فضمی موجود  

  هونّت نممفجمنس خه هر نوع   خممال بلکه مأمنی برای مساامفران و خمرگران مهمجر اساات  فضاامنی  

تنهم مدمهیم جغرافیم و  خشات خه نهمی  به تصاونررا    2«المکمن»خشات و نوعی  ی را به چملش میخم اّ 

خشات  والی می به چملشهمی جنسایفی و نژادی را نیز  برد، بلکه خلیشاهال میساؤ  مرزبنتی را زنر

ت  بهفرن  دوست پوسفنخنت و بملش دوسفمنش نیز سیمهخمر می  پوستسایمهسادیتپوسات برای زنی 

وساافی تم پمنمن ع؛ر نمت  ختمت ساادیتپوساات اساات و ان  دلی، والی پیشنمت بعت از اوتیس

رن سااوی رودخمنه   یقم دقمنزلۀ قل؛رو خم  نژادی  به  میلزوسااتمن ع؛یق و پمبرجمساات   ه؛چن

  هونّت راود و افراد سامخ  در رن نیز طشق رن  ی خم  بتان داده میهونّفراود و تعیی  مکمن می

ات؛مم ممجرا نیساات  رراادفگی در ذات هر    به معنمیم از منظر دلوز ان   امّ   رااونتبنتی میطشقه

 
1. counter-site 

2. non-place 
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راود: »بمزقل؛روسامزی« از منظر دلوز قل؛رو اسات و بمزقل؛روسامزی جزءالنندک رن محساو  می

،  درواقع(   138  .   ،2005،  از می  به نقل) ل؛رو اساات«رراادفگی زنرپوساافی و درونی هر ق»

نگی اسات خه امکمن  همی اجف؛معی و فرهاز خطو  و مرزبنتی  فرا رفف و  یررادفگوجود ه؛ی  

 خنت )چراخه ا ل قل؛رو امری نمگزنر است( بمزتعرن  قل؛روهم را فراهم می

هم و ساامخفمر  اساات خه در رن خطو ، مرزبنتی  میلزوسااتگلتی ه؛من رراادفگی درونی  

و   سایّمل انت  به دنگر ساخ ، فضامی هفروتوپیمنی گلتی فضامنی  خشایته راته  به چملشگونه درخت

گدف؛من انضشمطی لیشرالیس؛ی    رتهیی تع یشپهمی از مراتشتنهم از سلسلهنه  رنمور است خه در رن

  درنفیجاه خشری نیسااات، بلکاه ه؛امننات »مامرااای « در فراننات تولیات و بامزتولیات روابط نون  و  

پردازد بتون رنکه  ارف ان  روابط می به ثشتاسات و ممننت »بتن بتون انتام«  همی نون  هونّت

خورنت و از رن پیونت می به همنحوی  م  هتانت خنات  در ان  فضااام ه؛اه بهخمنملی خارنهام را به 

گونه »اربم / برده«، »مرد/ زن«، سادیت/سایمه، هورایمر/ مسات لیشرالیسا؛ی خشری  سامخفمر درخت

موجود نقش    سایّملیّتمراتشی و راکساف  فضامی سالسالهنیسات  موسایقی، مشارو  و رق  نیز در  

هام،  خنات ناه خلیشاااهنجام میال و ارادۀ فردی اسااات خاه روابط را تعرن  میخننات  انمه؛ی اندام می

ی  ساایّملیّفهمی اجف؛معی تح؛یلی  ان  ه؛من بنتیهم و طشقههمی فرهنگی، برچسااشگ اریارزش

نظیر  -ای  اسات خه راخصایفی رایزوئیتی نظیر نمت بم فرار از تقلیل نمفف  در الگوهمی خلیشاه

از طرنق سااپری اوقمت در گلتی و نم نوراایتن مشاارو    و -ممدری، ه؛سااری و حفّی معلّ؛ی

 تجربۀ رن است   در تد

 و تبلور ساختار ریزومی »ماشین«   میلزوستدر    .2.  3

به   هر نوعاگر نمت را بفوان ن؛مد راخصایفی »رایزوئیتی« و »خولی« بررا؛رد خه بم محتودنت از  

ی، جنسایفی، نژادی و هونّفهمی دسات و پمگیر  چمرچو   یتوبنتقخورات از  پردازد و میمشمرزه می

  رورد  نمت می به ارمغمنی سنگی  »دگررتگی« را برای وی  م ان  مشمرزه بهمجغرافیمنی بگرنزد  امّ

ربم تعجش نمت، از زان؛من اش، علیراود  وقفی خمنوادهی پترش، طرد می، حفّاز ساوی خمنواده

خشنت، ولی اجمزۀ  پتری می ۀبه خمناجشمر مرنضی پترش نمت را به  ۀبه بهمن، رودوی خشر دار می

دهنت  چراخه از منظر رنهم الزمۀ وجود فرزنت ازدوا  و دارااف  ه؛ساار اساات   ن؛ی یبه وورود  
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وقفی  ااحشت نمت بم  ،روازان    اسااتفرزنت نیز امری بتنهی    بزرگ خردنعالوه نگهتاری و هب

پتر خجمسات، وی حتاقل خ؛ی منطق دارد خه بتانت  پرسات »ممنت و از وی میمی  نفیجهیبممدرش  

اگر ه؛سر و گونت: »دننم، ممدر نمت، در پمسخ می  «،رل نیسات، رایطمن هم نیساتاگر دخفرش انته

  دردسااار درسااات نک « ای نتارد  برای خودتفرزنتی ه؛راهت نیسااات، دنتن پترت فمنته

هامی ه؛ی  تاسااات خاه دننام خود قربامنی نکی از سااانّ  یدر حامل(  ان   27    ،  2019وننزلو، )

بم وی نتارد  نفیجۀ ان     جممعه هسات: ازدوا  اجشمری و زنتگی بم مردی خه هیچ نقطۀ مشافرخی

عمطدگی وی در رن منطقه اذعمن  ازدوا ، ه؛ساری تلخ و ممدری نممهربمن اسات خه ه؛گمن بر بی

   ارفم  همی جممعه  تبنمبران  دننم نیز چنتان مفدموت از نمت نیسات  لیک  مشمرزۀ دننم بم سانّ   دارنت

به مدری، اعفراض خود را  ه؛ساااری و متری دارد  اگر دننم بم سااارتمفف  از وظمن   چهرۀ موجه

افراطی ان  اعفراض را بیامن   خاممال دهات  نامت، بام رففامرهامنی  ازدوا  اجشامری نشااامن می  سااامخفامر

را    به رن  فکر خردنی اجمزۀ مشامبه دننم حفّخنت  ه؛من خمری خه ممدرش و زنمنی بم سارنورات  می

 نمت:همی تح؛یلی  از منظر  سنت و چمرچو   پم گ ارف  انت: زنرنتارفه

م بتهت  نمت هنوز  وی اساات خه خمری مفدموت از دننم و ممری و رنرنس انجم  ان  حقّ

خه واساپمری رن نوزاد دخفر   -فکر خنت  یرازرنبتوانسات به چیزی  و ن؛ی-هم گ؛من دارات 

  (32   ،  2019وننزلو، )  انجمم داده است  تمخنونبوده خه   ترن  خمریعمقالنه

طرد    به معنمیسانگینی اسات  برای نمت ان  امر  راکساف  ان  سامخفمر مسافلزم بهمی  ه درهمالشفّ

اسات خه    رن  توّجهم نکفۀ قمبل  امّ   اسات  میلزوساته؛یشاگی وی از ساوی خمنواده و بمزگشات به 

معنم نیست   به ان ر س؛شولیک الخمنی( از سوی نمت  لی  سمخفممنزلۀ اوّچملش سمخفمر خمنواده )به

ت، بلکه تعرن  مفدموت وی از زنمنگی و ممدری اسات  وی زنمنگی را مندک  خه وی زنمنه نیسا

اساات  امری مهم خه فرد    یفرزنت رورعالوه، از منظر نمت ممدری جتای از  دانت  بهاز ممدری می

رسامنت   فرزنتانش رسایش می ه؛مننت دننم به   اورت  ن ا، در بیر  بمنت برانش رممدگی دارافه بمرات

راااکنت و چملش می فی را بهی سااامخفمر درخفی جممعۀ سااانّز مقولۀ ممدران  تعشیر جتنت وی ا

رااود  هم میهدنگرخمنواد  ۀفرزنتخوانتخنت  دخفران نمت  ساامخفمری رنزومی را جمنگزن  رن می

رنهم افراد دنگری هسافنت  حضاور دو پتر و ممدر سامخفمر راجرۀ    یممدر واقعخه پتر و درحملی
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جملش رن اساات خه دو دخفر وی نیز دوبمره علیه ساامخفمر   رااکنت  نکفۀخمنوادگی را درهم می

لی، بم دخفر اول  رونت و هر دو بم نک مرد در رابطه هسافنت  برنزی، پسار اوتیسمی  مرساوم پیش

را از    نکیچهخنت و حمضار نیسات خه  ر دوم نمت ازدوا  میبم دخف  رسا؛م خنت، ولی نمت نممزد می

وی نیسااافنات  گونام دخفران نامت    باه ترکناک از دخفران نامت نیز حامضااار  دسااات باتهات و هیچ

م در بعتی مفدموت: ان  بمر بم زنرپمگ ارااف  ساانت دننی و ای از خود وی هساافنت، امّنسااخه

 اجف؛معی و پ نرش چنته؛سری برنزی 

لی نیز  توان در خمنوادۀ اوتیسمنوادگی و وجود سامخفمر رنزومی را میرنخف  راجرۀ خدرهم

اسات خه در   پوسافیسایمهخنت خه فرزنت رز و مرد لی تم اواخر داسافمن فکر میمشامهته خرد  اوتیس

پیرزنی خاه بام رنهام و مامدرش زناتگی    1و مام نونی،  راااتهبرمزمامن خردساااملی وی در رودخامناه  

  2نمم اسی ر طول داسفمن اوتیس از خواهری بهلی است  داوتیس  ربزرگممدخنت، نیز ممدر رز و می

خنت  گدفه خنت خه در نیونورک بم پلیساای ساادیتپوساات ازدوا  خرده و زنتگی می ااحشت می

  را نتارد  اگرچه اوتیس   میلزوسته و بنمبران  روی بمزگشت بهرود خه اسی از خمنه فرار خردمی

م بم و انتوه  امّ  ،بم وی بوده اسات راش ممهرففه و   یونورکبه ندر نوجوانی برای دنتنش    بمرنک

اسات خه    یدر حملخنت  ان  وی و بمزگشات می  به ترکلی را مجشور  اسای از رارانطش اوتیس

ربم تصاورش، خواهرش نیسات، بلکه  راود خه اسای، علیمی  فوّجهلی در پمنمن داسافمن ماوتیس

وی نیسافنت  خواننته در راخصایت اسای بم   ممدربزرگم نونی هم ممدر و ممدرش اسات  رز و مم

تدموت ظمهری   به دلیلتنهم ه؛مننت نمت  دارد: اسای نهراود خه نمت  همنی روبه رومیه؛من ونژگی

پوساافمن  نمت موهمی قرمز دارد و اساای رااشیه ساادیت-رااود از ابفتا »دنگری« محسااو  می

می زدن زنت  اساای، بم جبلکه وی نیز از پ نرش نقش ممدری برای فرزنتش سااربمز می  -اساات

م پیش از رن عمراق مرد  امّ   خنتمنزلۀ زنی سادیتپوسات بم پلیسای در نیونورک ازدوا  میخود به

ساپمرد و از  خه فرزنتی نتارد می  به رزم فرزنتش را  راود، امّبوده و از وی بمردار می  پوسافیسایمه

لی نیز دو پتر و ممدر دارد  ممدری  واهت ان  راز را حد» خنت  در پمنمن داساافمن، اوتیسخوی می

 خه او را زاده و ممدری خه بزرگش خرده است 

 
1. Ma Noni  

2. Essie 
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لی بر بنیامن خامنواده و حد» سااامخفامر درخفی رن، خود را در ربم تاأخیات اوتیسبنامبران ، علی

واحتی نتارد و در رن وحتت الخمنی  نمبت خه مرخز قترت ادنپی  پمنمن در سامخفمری رنزومی می

جامی ناک خامنواده، خود را در تعاممال و پیونات بام افرادی راااته و باهبام خثرت رنزومی جامنگزن   

رنزومی اساات خه    ممهیّتنیّت« ه؛من وی هساافنت و هم نیساافنت  ان  »بی ۀخمنوادهمبینت خه  می

ه  (  در چنی  حملفی اسات خ25     ،1984،  )دلوز و گمتمری  پمنمن اسات«جرنمنی بتون ربمز و »

در ساطز رن    ارفم راود خه روابط  می  »بتنی بتون انتام« تشتنل سامخفمر خمنواده به »ممرای «، به

بنمبران ، اگر     همی بعتی فراهم اساتراونت و بم گساسات نک رابطه، امکمن تشاکیل رابطهثشت می

ای جتنت  خمنواده  میلزتوساارااود، بم بمزگشاات بهنمت برای ه؛یشااه از سااوی خمنواده طرد می

 سمزد:می

  را میلزوساتجمنی ]بو  برگشات بهتوانسات اتومی  ازرنجمنمت وارد فروراگمهی رات خه  

به وی   قطعم لی الوننگ  دانسات اوتیساش بود  جمنی خه میمنزلۀ خمنهساوار راود خه دنگر به

  (30      ،2019وننزلو، ) وتیس زنته است، نمت خمنواده داردا  خهیممدامخواهت گدت تم  

نیز   به رزلی  ، ساپردن اوتیسیشترت  ی به ه؛ای مفشاکل از اوتیس لی، پپ و برنزی   خمنواده 

بم حضااور نمت و سااپس فرزنتانش بمزهم   بعتا اوتیس بخشاایته اساات خه ای جتنت بهخمنواده

زنت  را رقم می  1نشاسافی«ه؛من »هم  تودرتونمبت  ان  پیونتهمی  تر میسامخفمری پیچیته و پیچیته

و   دلوز عالوه بر رهمنی جممعه از »ممرای  اسافشتادی لیشرالیسا؛ی«، بم تأخیت بر روابط به گدفۀخه  

و بمزقل؛روسمزی دست زنت و گدف؛من مفدموتی    نیمرخز زدانوعی  ع، خثرت بهپیونتهمی افقی، تنوّ

  را بیمفرننت 

 
1. assemblage 
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 گیری نتیجه  بحث و .4

« و »ممرای «  رنزوسادییری»سامخفمرهمی    یبه بررساراته خود در اثر تحسای دنشاون چمرلز وننزلو 

به شرالیساا؛ی گدف؛من قترت حمخم را  همی بنیمدن  لیروانتخوراات بم چملش خالنپردازد و میمی

راود،  مف؛رخز می  قترتمنزلۀ نخسافی  نظمم  نظور وننزلو بر مقولۀ خمنواده بهخشات  بتن  م  چملش

اندم  هنجمرهمی اجف؛معی   خردن یدروناز منظر فوخو نقشای مهم در ربم خوچکی، علی خهنظممی  

را    پمنی  بهمراتشی از بمال سالساله  تدکّرسامخفمر نظمرتی اسات خه  خنت  چراخه خمنواده نخسافی   می

درونی تشتنل    امری بهمتاری را  خنت و قمدر اساات هنجمرمنتی و قمنونمی  ساامزیدر فرد عمدی

  همی سامخفمردنگر  بمزقل؛روسامزی  توانت بهندساه میبنمبران ، بمزقل؛روسامزی ان  سامخفمر فی   خنت

ت تم سامخفمر  خوراوننزلو می، روازان بمزتعرن  گدف؛من قترت منجر راود     درنفیجهاجف؛معی و 

ساامخفمر خمنواده از منظر فرونتی/ الخمنی مشفنی بر   ازرنجمخهخشاات     به چملشدرخفی خمنواده را 

  راه انسافمدگی در برابر ان  سامخفمر چملش   ترن مهممردمحوری اسات،    درنفیجهگدف؛من ادنپی و 

در اسات خه   روازان ا اطال  فرودسات )زنمنه( اسات   از ساوی جنسایت بههنجمرهمی بتنهی رن 

د و وننزلو اثر خود رومیتعشیر رتگی«  منزلۀ ا ل »زن« بههونّتاز چملش گدف؛من »ا ملت   دلوز

  خممال  خنت  زنی بم نممی  به نمم نمت ساانفر مف؛رخز می  پوسااتساایمهنحوی ساا؛شلیک بر زنی را به

  پیش ونش را نه بر مشنمی هنجمرهمی اجف؛معی و خمنوادگی از  سااا؛شولیک خه ساااشک زنتگی خ

خنت  او ن؛مد در لحظه تعرن  می  ساایّملیّت»رااتگی« و   درنفیجهخه بر مشنمی »میل« و   رااتهتعیی 

ه مرخز  اش )سانفر: مرخز( بم هرگونراخصایت »رایزوئیتی« و »خولی« اسات خه برخالف نمم فممیلی

صاایت چون برمشنمی فقتان و نیمز  پردازد  ان  نوع رااخمی  مشمرزه بهو امر اساافعالنی تح؛یلی  

  تدکّر ، چون گدف؛من حمخم بر درواقعپیونتد، حیمتی بسااایمر مولت و پونمنی دارد  »دنگری« ن؛یبه

منزلۀ فقتان و تنهمنی نیسااات   مشفنی اسااات، قطع نک رابطه برای وی بهرنزومی  -رااایزوئیتی

ی، برخالف تدکّر  حم ال چنی  دهتنونت می  را اتهم رابطۀ جتنت  گیری  امکمن راکل ملعکس،ب

تر  از طردراتگی و تنهمنی، عتم تسالیم    درنفیجهمشفنی بر فقتان و   هنجمرهمی گدف؛من لیشرالیِ

هنجمرهمی بیرونی گدف؛من  رااتن درونیدر برابر »دنگری« اساات  نفیجۀ امر، مقمومت در برابر  

رن سامخفمری  جممعه   خمنواده/دنگر  ،  تدکّران    در پیاسات     فردی  سارخو  افکمرعتم  قترت و 

»باتنی باتون   دهات  بلکاه  موقعیفی خام  تقلیال  درنفیجاهو   هونّاتباه  را  توانات فرد  نیسااات خاه می
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همی لیشرالیسا؛ی اسات  در چنی  رارانطی  دوانگمره  درنهمنتو خم     یی و م هشیفقوم جنسایفی،

رااود و جممعۀ متنی جمنگزن  جممعۀ خنفرلی  توانت مفشلور میاساات خه دموخراساای واقعی می
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