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This article focuses on the notion of “desire” in Yerma (1934), by Federico Garcia Lorca, the 

famous Spanish writer and dramatist. Yerma is one of the dramas in Lorca’s ‘rural trilogy’. 

Adopting the perspective of left thinkers and using Gilles Deleuze and Fleix Guattari’s views on 

psychoanalysis, the writer discusses how the notion of “desire” through a Deleuzian air is not 

associated with loss but power and can, thus, end up in change and “becoming.” This study has 

deployed a descriptive-analytic method to the text, and it has focused on the notions of ‘paranoid 

desire,’ ‘schizoid desire’ and ‘becoming woman.’ It is argued that Yerma, as a prototype of 

minority figures, is subjected to those strategies of ‘otherization’ which she cannot help tolerating 

due to an internalization of the family and social discourses of norms and stereotypes, which is 

still true to the lives of many women even these days. Yerma finds no way out of such stagnant 

life scripts but through a sudden outrageous rebellion against the system (and its representative—

Juan). Such rebellion questions the dominant paranoid control of  every hierarchical system in 

society. These challenges pursue a type of “deterritorialization” of such systems and their meta-

narratives by opening new horizons which introduce new kind of relationships and orders which 

are far different from the mainstream culture and, thus, challenging, unsettling, and dangerous. 

They are new voices that can be heard. 
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 چکیده اطالعات مقاله
پردازد.  یمجنسیتی حاکم بازتعریف ساختارهای فرهنگ و تأثیر آن بر « میل»ی مفهوم به بررسحاضر  مقالۀ پژوهشی نوع مقاله:

یری از نظریات منتقدانی نظیر دلوز و گاتاری در پی گ بهرهنویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و با 
« شدگی»نوعی  زدن رقمتواند با  یماست و  زنانه مولد« میل»پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه مفهوم 

لورکا، بررسی  گانۀ سهیکی از  یشنامۀ یرما،نما منظور بکشد. بدین چالش بهجنسیتی را  محور دوانگارهگفتمان 
ی تأثیر به چگونگ ،ام شده استجتحلیل محتوا ان شبا رویکرد کیفی و با استفاده از روکه وهش ژاین پشود.  یم

پردازد. چنین  یمی حاکم مراتب سلسلهیری فرهنگی متفاوت با گفتمان جنسیتی و گ شکل در« یشدگ زن»مفهوم 
« ییدیپارانو»و « رونده یشپ»، صدا تکمدل  شکستن درهمو « میل زنانه»شود که لورکا با تمرکز بر  یماستدالل 

زند که سوژگی را منوط به تسلیم در برابر قدرت  یمدست « قلمروزدایی»ی نوع بهمحور،  یپادروایت رئالیسمی 
دارد،  یبرمی حاکم گام ها دوانگارهدر راستای چالش  تنها نه، «میل شیزوئیدی»داند. لورکا با تمرکز بر  ینممردانه 

معرفی کند که « برساخت»نوعی ۀ منزل بهشده را  یدرونکوشد هنجارهای  یم« هویت زنانه»بلکه با بازقلمروسازی 
توان گفت از منظر لورکا ظهور فرهنگی پویا ماحصل تقابلی  رو می اند. از این واقعیت زنانگی را پنهان کرده اصل

شده است که ناگزیر از رستاخیز میل شیزوئیدی،  آگاهانه با گفتمان حاکم و هنجارهای زنانگی از پیش تعیین
 محور است. و مقابله با گفتمان پارانویید ادیپ« شدگی زن»
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  مقدمه

غربی،  جامعۀاجتماعی علیه ساختار لیبرالیستی حاکم بر  هاي جنبش گیري اوجو  درنیسمبا آغاز م

، این درواقعشد.  کشیدهنیز به چالش  مراتبی سلسلهاین تفکر  نمایندة منزلۀ بهادبیات رئالیستی 

فردیت، اصالت هویت و عقالنیت  هبعلت اعتقاد این نوع ادبیات  بههجمه علیه ادبیات رئالیستی 

بنیاد نظري  منزلۀ بهصورت گرفت؛ تفکري که  1ر دکارتیبازنمایی تفک درنتیجهمدرن و  سوژة

 مراتبی سلسلهو ساختارهاي  گرایی اصالتتا با تأکید بر  کوشید میلیبرال  گراي انسانگفتمان 

 رسید میهرگونه تغییري را مدیریت و حذف کند. از جمله متفکرانی که به نظر  ،مبتنی بر آن

کشد فروید بود. فروید که با تأکید بر چندگانگی ماهیت ذهنی ب چالش بهبتواند این گفتمان را 

 بارقۀبرده بود و  سؤالدکارتی را زیر  سوژةبر ذهن انسان، خودآگاهی » ناخودآگاه« سلطۀبشر و 

ادیپ و تعریفی  عقدة مقولۀ، خود با تمرکز بر داد میامیدي در فروپاشی عقالنیت دکارتی نوید 

لیبرال و ساختار  گراي انسانبه تأیید گفتمان  نحوي به ،محور از رشد اجتماعی و روانی انسانمرد

، تولید سرمایه در کاپیتالیستیدر نظام «که  چرا ؛بورژوایی پرداخت محور جنسیتو  مراتبی سلسله

محفل خصوصی مثلث خانوادگی  ادیپی است که در هاي سوژهعمومی کارخانه نیازمند  مکان

انتظار  رغم علی ترتیب بدین. )Thornton, 2019: 355» (اند یافتهمادر) پرورش -فرزند-(پدر

و  ندکردجنسیتی را بیش از پیش برجسته  هاي دوانگاره تنها نهموجود، نظریات فروید و پیروانش 

 تر گستردهزنانگی را  مقولۀدادند، بلکه ابعاد  دست بهزن و زنانگی  مقولۀچارچوبی ثابت در تعریف 

یا ماوراي ساختار گفتمان حاکم  شمول جهاندر تقابل با الگوهاي  هر آنچه که طوري به ؛کردند

  .)Deleuze & Guattari, 1984: 181( شد میبا زنانگی تداعی  ،موجود بود اي کلیشه

عامیانه،  هاي داستاناساطیر، جدید کرد. از آنجا که  اي مرحلهرا وارد  2این امر ادبیات زنانه

] از عصر روشنگري زنان را سرکوب ویژه به[نظام فلسفی زنان را « طورکلی بهمتون تاریخی و 

، نویسندگان ادبی بر آن شدند تا از خود ادبیات علیه آثار ادبی )Stark, 2017: 1» (کرده است

از اواخر قرن هیجدهم در پا  محور زنانهاستفاده کنند و چنین شد که موجی از آثار ادبی  ستیز زن

فرهنگ گذاشتند. یکی از کشورهایی که این آثار در آن ظهور کردند، کشور  عرصۀ هبغرب پا 

کار  ۀبه عرصقرن بیستم و ورود زنان  به آغازاسپانیا بود. رابرت جانسون شروع این واقعه را 

شاغل و مستقل، » زن مدرن«ظهور بعد از جنگ جهانی دوم،  و معتقد است داند میمرتبط 

. در این میان، برخی )252: 2008( دهد میاسپانیا را تحت تأثیر قرار  ۀجامعفضاي عمومی 

نتی اسپانیا پرداختند. انعکاس و حمایت از این جریان نوظهور زنانه در بافت س نویسندگان به

                                                           

1. Descartes 
2. feminist writing 
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 ترین برجستهفدریکو کارسیا لورکا یکی از  1جانسون، یکی از این نویسندگان بود. به گفته لورکا

اسپانیا بعد از  نویسندةمشهورترین  منزلۀ بهنویسندگان اسپانیا در آغاز قرن بیستم است که 

خویش  هاي نمایشنامه. لورکا بیشترین شهرتش را مدیون اشعار و شود میسروانتس شناخته 

براي لورکا اما از دیگر آثاري که  ،رود می شمار بهآثار وي  ترین محبوباز  کولی هاي ترانه است.

برناردا  خانۀو  یرما، عروس خون-) 1380روستایی لورکا ( گانۀ سه ،شهرتی جهانی به ارمغان آورد

لورکا از  ةبه استفادزنانگی این آثار تنها است که از بهترین آثار لورکا با محتواي زنانه است.  -آلبا

اجتماعی و نقش پول  طبقۀزنان،  ازدواج مقولۀو لورکا با تمرکز بر  شود نمیقهرمان زن محدود 

محور  تفکرات مردساالرانه (ادیپ با چالش کوشد می )Janson, 2008: 265در زندگی زناشویی (

سنن پیشین » قلمروزدایی«برد و درنتیجه با  سؤال زیرحاکم را  مراتبی سلسلهفرویدي)، گفتمان 

  دهد. دست به)، تصویر متفاوتی از زنانگی محور ادیپ(فرویدي  مردانۀو  گرا مطلقو گفتمان 

شخصیت « سو یککه از  از ماهیتی ویژه برخوردار است؛ چرا یرما نمایشنامۀاین میان،  در

 ,Janson( »شود نمیرایج بیولوژیکی تداعی  هاي کلیشهمانند دیگر زنان با قهرمان زن نمایش 

 هاي دغدغهکه با انعکاس  شود می رو روبه، خواننده با زنی مدرن دیگر سو) و از 269 :2008

حاکم،  مردانۀبا مقابله با ساختار  کوشد میمعاصر نظیر حقوق فردي و استقالل هویتی  فمینیستی

 و گفتمان فرهنگی این تحقیق با تمرکز بر، رو این. از و بسط دهد کند» بازقلمروسازي«آن را 

میل «بازنمایی چگونه به : لورکا ستا ها پرسشدر پی پاسخ به این » شدگی زن«مفهوم 

» بازقلمروسازي«و » قلمروزدایی«به  یرمادر  میل شیزوئیدي؟ چگونه پردازد می »شیزوئیدي

  جنسیتی حاکم دست زده است؟ هاي دوانگاره یا بسط مفهوم زنانگی و درنتیجه فروپاشی
  

  پژوهش یشینۀپ

) به وسواس فکري یرما 1972( »لورکا: زنی بدون پشتوانه نوشتۀ یرما« مقالۀموریس در  سی بی

به و بیشتر  پردازد میاین وسواس بر روح و روان یرما  سلطۀفرزندآوري و سرانجام ناشی از  دربارة

کا و اثر لور یرما« مقالۀدر  مولن مک. فیونا پارکر و ترنس کند میاثر توجه  شناختی روان هاي جنبه

و ازدواج را  پردازد می یرمادر  جنسیتی بیناقتصاد و روابط  مقولۀ به بررسی) 1990( »وکار کسبدنیاي 

عناصر و  به تبلورخویش  مقالۀ) در 1990رت لیما (. رابکند میاقتصاد معرفی  مقولۀامري متأثر از 

  .کند میو شباهتی جذاب بین یرما و دیونیسس ترسیم  پردازد می یرماغیرمسیحی در  هاي آیین

موجود  هاي پژوهشزیادي در دست نیست و میزان  هاي پژوهشلورکا و آثارش در ایران  درمورد

                                                           

آگاهی عمیق «از نوعی  وا هاي یشنامهنماشهرت ندارد،  ینیستفم ةیسندنویک  عنوان به علناًجانسون،  ۀبه گفت اگرچه لورکا. 1

که با  کند یمازدواج حکایت  ۀمقولاجتماعی، تحصیالت، شغل و  ۀدر رابطه با طبق یژهو بهوضعیت زنان در اسپانیا،  نسبت به

آثار لورکا نقاط  ۀیما درون شود یمگفته  که يطور به ؛)34: 2008( »در تعارض است شدت بهعقاید ضدفمنیستی آن زمان 

  .)36: 2008( دارد )اسپانیایی ینیستیفمفعال ( بورخسمشترك بسیاري با نظرات فمینیستی کامرون د
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به آن است غالب این آثار  توجه قابل نکتۀکمتر است.  مراتب بهدر مقایسه با دو اثر دیگر  یرما دربارة

اجرا و همخوانی  نحوةیا به بررسی ماهیت دراماتیک،  اند زدهآثار لورکا دست  ةدربار فمینیستی خوانشی

زن، عشق به  توان میاین آثار  جملۀ. از اند پرداختهنمایش با میزانس و طراحی صحنه  هاي مایه درون

میرحسینی و مبینی از این نمایشنامه  فمینیستی) و خوانش 1393( سنت در آثار فدریکو گارسیا لورکاو 

 ۀنظری براساسعروسک  ۀخانیرما، افرا و  ۀنمایشنامتحلیل سه اشاره کرد. کالنکی و بزرگمهر نیز در 

زن لورکا و  هاي شخصیت به بررسیدوباره ) 1396( آثار)فمینیسم (با تأکید بر سه اجرا از این 

این اثر از سوي  فرد منحصربهاجراي  هاي شیوهو  ندپرداختها از حقوق انسانی  چگونگی برخورداري آن

 نامۀنمایشامیل دورکیم در دو  شناختی جامعهبررسی تطبیقی آراي « مقالۀدر  .را بررسی کردند زنان

 دهۀاز فضاي اسپانیاي در  شناسانه جامعه به خوانشی )، ناهید احمدیان1394( »برناردا آلبا خانۀو  یرما

 حوزةمقاالت زیادي در ایران در  به نسبتنظریات دلوز و گاتاري نیز  دربارة .پردازد می میالدي 1930

 قانون بازگشت و میل: دلوز« مقالۀدر  گران ریختهصدرالحافظی و مثال،  براي ؛زنانه در دسترس نیست

تفاوت این مقوله در دلوز و گاتاري و فروید  میل دلوزي، مقولۀ) به بررسی 1397( »شدن کمتافیزی در

 »در داستان کنیزو شدن زن هاي مؤلفه«و رنجبر در  فر احسانی. پرداختند» شدن« پدیدةو نقش آن در 

» شدگی زن«. در این اثر، مفهوم ندکردبررسی  پور روانی ودر داستان منیر را شدگی زن مقولۀ) 1395(

و از آن به ایستادگی در برابر گفتمان مردساالري و احقاق حقوق زنانه شد  مطالعهاز منظر دلوزي 

 و در بررسی اثر لورکا مغفول مانده شود میآنچه در این تحقیق بدان پرداخته  بنابراین ؛دشتعبیر 

حاکم.  هاي کلیشهتا تکرار است  جنسیتی بینروابط » بازقلمروسازي«در راستاي » میل زنانه«خوانش 

از آن جایگاه دوگانه جنسیتی  هاي انگارهلورکا را در تقلیل  اندیشۀ کوشد مینویسنده بدین معنا که 

  کشد. تصویر بهتغییرپذیر  درنتیجهو » برساختی فرهنگی«به استعالیی 
  

  روش پژوهش

 رو پیشتحقیق . پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است این

به  نظریات ژیل دلوز و فیلکس گاتاري بربا تکیه  لورکا ۀنمایشنامتحلیل محتواي  سعی دارد با

آن است که نظریات دلوز و  توجه قابل نکتۀ ، امابپردازد» میل«و انواع » زنانگی«مفهوم  بررسی

به ، شود مینیز تعبیر » تحلیل شیزوئیدي«یا » گرا ماديکاوي  روان«به ها  که از آن گاتاري

 هاي مقولهشناسی در راستاي تبیین  و همواره از مفاهیم روان پردازند نمیصرف اثر  شناسی روان

گفته شد، با  تر پیشکه طبق آنچه  ؛ امرياند استفاده کرده شناختی جامعهمارکسیستی/

اصلی و رسالت اثر لورکا هماهنگی دارد. مبناي این تحقیق بر خوانشی تمثیلی از  هاي مایه درون

است.  شناختی روانسیاسی (زنانه) و  زمان هماستوار است؛ خوانشی که  جنسیتی بینروابط 

 و تعریف الکانی از مفهوم» خانواده« مقولۀاین خوانش بر تعریف فوکویی از  فرض پیش

نماد اجتماعی و گفتمان  ترین کوچک منزلۀ بهخانواده  که طوري به ؛استوار است» سوبژکتیویته«
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فردي، جنسی و هنجارهاي رفتاري  هویت کنندة تعیین روایت کالننخستین  منزلۀ بهادیپی 

 گیري شکل، انواع آن و نقش آن در »میل«. سپس نویسنده به بررسی نقش شوند میشناخته 

که از منظر دلوز و گاتاري، تنها ابزار مقابله با نیروي قانون (و  اي مقوله؛ پردازد می» شدگی زن«

. از استآن)  تر وسیعآن) و تغییر ساختار خانواده (و جامعه در معناي  گستردةسرکوب در معناي 

نشان دهد چگونه گفتمان قدرت،  کوشد می یرمادر  جنسیتی بین، نویسنده با تحلیل گفتمان رو این

است و از دیگر سو، چگونه » اقلیت« هاي گروه» لمی«از یک سو، ثبات خود را مرهون سرکوب 

ساختاري  عدم ثبات خود، به» يدیگر«این میل شیزوئیدي در  کردن فعالاین سرکوب با 

تحمیلی  جنسیتی مراتبی سلسهساختار  ویژه به، فرهنگی هاي روایت کالنگفتمان قدرت و تهدید 

  .شود میبر جوامع منجر 
  

  يچارچوب نظر

  یاجتماع یگفتمان یا یشناخت روان ینديفرا ۀمثاب به یپ. اد1

در رشد  گریزناپذیرامري  ۀمنزل بهعقده ادیپ  گیري شکل به تبیینوقتی فروید براي نخستین بار 

ابزار گفتمان قدرت توجه نشان  منزلۀ بهاین روند  به کارکرد، کمتر کسی کند میروانی افراد اشاره 

شناسی فروید پیوست و گفتمانی  منتقدان روان به جرگۀنخستین افرادي که  هجمل. از دهد می

میشل فوکو دوست نزدیک دلوز بود. اگرچه رابرت کسل، دلوز و گاتاري  ،ادیپی را رقم زد -ضد

ابزار  منزلۀ بهنقش فوکو در تبیین این مقوله شناسی فرویدي را آغاز کرده بودند،  روانجریان ضد

و تشریح نظریات دلوز و گاتاري ایفا  تکمیلگفتمان قدرت لیبرالیسمی توانست نقشی مهم در 

 هاي ویژگیگفتمانی است و  مقولۀیک  هر چیزبیش از » ادیپ عقدة«کند. فوکو معتقد است که 

حقیقت و اشکال « ۀمقال. در )341: 2009باسور، ساختارهاي کنترلی و انضباطی را داراست (

 به حقیقت که فرایند ادیپ کند می) فوکو با اشاره به این موضوع تصریح 16: 1994( »حقوقی

شناسان، در پی فروید،  ماهوي انسان اشاره ندارد، بلکه نوعی ابزار محدودیت است که روان

از سوي اجتماع  شده تعریفخانوادگی  به ساختاربستند و آن را  کار بهمیل  محدودکردندرجهت 

خاص از سوي  اي شیوهدر زمانی خاص تزریق کردند... فرایند ادیپ، ابزار گفتمان قدرت است؛ 

  .تحمیل شده است ناخودآگاهشناسی و پزشکی که بر میل و  گفتمان روان

 و )1975(انضباط و تنبیه موضوع در آثاري نظیر  به اینغیرمستقیم  طور بهنیز  تر پیشفوکو 

) اشاره کرده است و با بررسی انواع جوامع و انواع ساختارهاي قدرت 1976( اراده به دانستن

نخستین نهاد اجتماعی در  منزلۀ بهخانواده  به نقشانضباطی و پساسراسربین)  سراسر بین(پدرانه، 

قدرت در  مقولۀکه  )؛ چرا156: 1384(پردازد  میو هنجارهاي اجتماعی  ها ارزش کردن درونی

پدر نهادینه و درونی  کودك در برابر قدرت فرایند ادیپی و تسلیم ناگزیر در طیبستر خانواده و 

از منظر  عضوي از جامعه) منزلۀ بهفردي (شخص  ۀیتسوبژکتیوماهیت  ترتیب بدینو  شود می
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 که برآیند سرکوب این سوبژکتیویته .)Eagleton, 1997: 143( گیرد میشکل  فروید و الکان

هنجارهاي اجتماعی  کردن درونیناخودآگاه ناگزیر از  نحو بهاست،  محور ادیپگفتمان 

  ).Eagleton, 1997: 14( است در خانواده شده سازي عادي

تا حقیقتی  گیرد مینظر در» برساخت«یک فوکو فرایند ادیپ را بیشتر گفت  توان می بنابراین

قرن  يسعی داشت گفتمان سنتی بورژواز ماوریو بساور به گفتۀزندگی بشر؛ برساختی که  ةدربار

 مثابۀ بهتعبیر فوکو از فرایند ادیپی  ). درنتیجه356: 2009کند ( سازي عادي ها خانوادهنوزده را در 

که  به نقشیبلکه  ،تأیید یا تکذیب ماهوي این فرایند از سوي وي نیست به معنايابزار قدرت، 

 کند میها ایفا  مدیریت افراد و امیال آن طورکلی بهیا ، انضباط تنبیهاین فرایند در جهت کنترل، 

 مثابۀ هب، خانواده نیز کند میمتمرکز است. از آنجا که خانواده در این زمینه نقشی پررنگ ایفا 

هنجارهاي گفتمان قدرت  کردن درونیکه با تحقق فرایند ادیپ، در راستاي  شود میابزاري تعبیر 

  ).Basaure, 2009: 353( دارد برمیگام 

فرافردي (با  به امريفردي  کامالً تجربۀادیپی از یک  فرایندخوانشی،  در چنین رو ایناز 

تالش  با گفتمان قدرت حاکم تداعی شود. درنتیجه تواند میکه  یابد میمقیاسی اجتماعی) بسط 

به  جنسیتی بینسمبلیک و در قالب تعارضات  نحوي به تواند میبراي واشکنی گفتمان حاکم 

واشکنی گفتمان ادیپی و در مقیاسی  به چگونگیگذاشته شود. با این مقدمه، در ادامه  نمایش

  .شود میلیبرال، از سوي دلوز و گاتاري پرداخته  گراي انسان ضدزنانۀگفتمان ، تر گسترده
  

  »یلم«. مفهوم 2

و تأثیر آن بر  1میل مقولۀ به تبیین) براي نخستین بار 1984( ضد ادیپدلوز و گاتاري در کتاب 

 نقطۀ» میل«. شرح دلوز و گاتاري از مفهوم پردازند میساختارهاي اجتماعی و گفتمان حاکم 

 میل مقولۀشناسی فروید و الکان،  فروید و الکان است. اگر در روان نظریۀمقابل این پدیده در 

و پیوسته  گیرد میادیپ شکل  عقدة در پیمبتنی بر نوعی فقدان (فقدان مادر) است که 

، مفهوم میل از منظر دهد میبا مادر سوق  ناخودآگاه فرد را بر بازیابی گذشته و وحدت پیشین

که  تفکر فرویدي برخالفکه  چرا ؛سرکوب نیست پدیدةدلوز و گاتاري مقهور ساختار قدرت و 

رشد ، 3»شدن«سوژه است، دلوز و گاتاري ماهیت سوژه را مبتنی بر  2»بودگی«مبتنی بر ثبات و 

دارد که » بدن« مقولۀ. این تفکر دلوزي ریشه در تعریفی متفاوت از شمارند برمی شدگی افزونو 

وي است. دلوز در تعریفی نوین از بدن  4»قدرت ارادة« نظریۀنیچه و  ۀاندیشخود تحت تأثیر 

که  است يمغذ مکانی یا نیروها از میدانی بدن اینکهگفتن  با چیست؟ بدن« :کند میاظهار 

                                                           

1. desire 
2. being 
3. becoming 
4. will power 
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 درواقع زیرا ؛کنیم نمی تعریف را بدن ،کنند می مبارزه یکدیگر با آن سر بر نیروها از کثرتی

از  کمیتی غیر از چیزي در دسترس نیست. هیچ نبرد میدان یا براي نیروها میدانی »مکانی«

  .)84: 1390( »با یکدیگر وجود ندارد تنش در ينیروها

نمایش  به ناپذیر سیري لمی« منزلۀ بهبدن  دربارةنظر نیچه  انعکاسدر این تعریف دلوز به 

بدن نه محل گردهمایی نیروها و و معتقد است که  کند میاشاره  »قدرت [...] و کنشی آفرینشی

پیامد و واکنش این نیروها  نتیجۀ، خود عکس به ، بلکهها است آنیا واکنش نه ظرفی براي تقابل 

بدن  عکس، خودرب کامالً؛ کند نمیدیگر، بدن این نیروها را تولید  عبارت به .بر یکدیگر است

  ).99 :1397، گران ریخته(صدرالحافظی و  شود میعملکرد این نیروها تولید  درنتیجۀ

وي از  به دركمیل،  ناشی از سرکوب از منظر دلوز و گاتاري، علت تأکید فروید بر فقدان

 . در این دیدگاه وقتی میلی سرکوب شود، فقدان آن پابرجاگردد برمیخاستگاه میل  منزلۀ بهبدن 

؛ حال شود میخویش محروم » بودگی«از بخشی از » بوده« امري منزلۀ بهکه بدن  چرا ؛ستا

، بدن محصول تقابل و کنش امیال 1»ماشین میل« منزلۀ بهآنکه در تعریف دلوز و گاتاري از بدن 

نیز  امیالکنش دیگر  نحوةها. در چنین حالتی با حذف/سرکوب یک میل،  نه خاستگاه آن ،است

مانند ساختاري پویا پیوسته  که ماحصل آن خلق بدنی جدید است. پس بدن شود میبازتعریف 

البته دلوز از این تعبیر  .زند میدست » بازقلمروسازي« نوعی بهو  کند میرا تجربه » شدن«نوعی 

فقدان فرویدي نیز  مقولۀ. با این تعبیر، کند میدر تبیین واقعیت کل جهان هستی استفاده  بعداً

آن  پیوستۀ نبا فقدا تنها نهکه در این بازتعریف، بدن با حذف یک میل  ؛ چرارود می سؤالزیر 

، نوع جدیدي از روابط را رقم مابین فی هاي کنشینیست، بلکه دیگر امیال با بازتعریف  رو روبه

تمام هویت فرد مبتنی بر  بنابراین ؛کنند میو سپس خنثی  کمرنگکه آن فقدان را  زنند می

زندگی  هاي جنبهآن بر تمام  سیطرةساختار ادیپی نیست و ماهیت متافیزیکی ساختار ادیپی و 

 از این ادراك سپس . دلوز و گاتاريرود می زیر سؤالاز منظر الکانی)  ویژه بهفردي و اجتماعی (

از را زی؛ کند میموجود در سطح جامعه استفاده  هاي کنشیتبیین  منظور به شناختی جدید روان

استعالیی در غرب و تالش آن در راستاي هنجارمندي و  گرایی تجربهمنظر دلوز و گاتاري، 

وجوه  همۀکه فراي  تبدیل کردهنماد کاتولیکی جهانی  به یکادیپ را «بشري  جامعۀکنترل 

 منزلۀ بهبازنویسی این ساختار متافیزیکی از سوي دلوز و گاتاري، ). 5 :1984( »تصویري است

  فرهنگی است.-سیاسی هاي مراتب سلسلهو تغییر  ها کنشبازتعریف 
  

  »یزوئیديش یلم«و  »ییکپارانو یلم: «»یلم«. انواع 3

مستلزم بررسی تعریف دلوز و گاتاري از » شدگی زن«درك مفهوم کلی  ،با توجه به آنچه گفته شد

                                                           

1. desire machine 
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از دو نوع میل کلی صحبت  ضد ادیپانواع میل و کارکرد آن است. دلوز و گاتاري در کتاب 

میلی » یکیپارانومیل «یا اسکیزوفرنیکی.  1»میل شیزوئیدي«و » یکیپارانومیل : «کنند می

» شدگی«یا است؛ حال آنکه میل شیزوئیدي بر تغییر » بودگی«یا حفظ مبتنی بر ترس از تغییر 

از منظر دلوز و گاتاري، میل شیزوئیدي نوعی بیماري نیست، بلکه نوعی گرایش  استوار است.

جارهاي اجتماعی و خودسانسوري است. به همین قوي در فرد در راستاي رهایی از قیود و هن

تا با تداعی شیزوفرنی با خطر و تهدید، درست در  کوشند می داري سرمایهعلت است که جوامع 

این گروه، آن را از جامعه حذف و  2»دگرشدگی«راستاي عملکرد گفتمان قدرت فوکویی، با 

که بر خودسانسوري و  نتیجه گرفت ساختار ادیپی توان می بنابراین ؛ساختار خود را حفظ کنند

پدرانه استوار است، در راستاي گفتمان قدرت در حرکت است و  قدرت به گفتمان دادن تن

ساختار ادیپی را  توان میساختار قدرت کمک کند. پس  به بقايبا حذف میل فردي  کوشد می

» کدگذاري«برشمرد که در آن هر چیز  3»فکن گسترهساز/  محدوده«بخشی از جریان فعال 

. از منظر دلوز و گاتاري تمام ساختارها نظیر دولت، خانواده، قانون، آموزش همگی مبتنی شود می

فردي  هاي گرایشرفتارهاي خاصی از فرد انتظار دارند و میل و  درواقعبر هنجارهایی هستند که 

حالتی  در چنین. برند میدلخواه پیش  سمت بههنجارمند ناخودآگاه  هاي کدگذاريرا با استفاده از 

القا  به فرد گرایی غایتو نوعی  ماند میپابرجا  مراتبی سلسله، الگوي شود میساختار قدرت حفظ 

میل «وقت و انرژي خود را صرف رسیدن به آن کند. در برابر این میل،  ةعمدتا  شود می

خارج از  نظمی بیکه با گریز از هنجارهاي موجود و خودابرازي، نوعی  گیرد میقرار » شیزوئیدي

تار به واژگونی ساخ درنتیجهو  شکند فرومیکه انتظام تحمیلی را  گذارد می به نمایشعرف را 

؛ شود میوحدت  تنوع، کثرت و چندگانگی در جامعه جایگزین درنتیجه. شود میقدرت منجر 

 چالش بهو ثبات هویت » گرایی اصالت«؛ گیرد میرا  مراتبی سلسلهساختار ریزومی جاي نظام 

. کند میرا تجربه » شدن/ صیروریت«نوعی » بودگی«مبتنی بر  جامعۀ درنهایتو  شوند میکشیده 

 زیرا؛ کند میتالقی پیدا » میل شیزوئیدي«با » شدگی«ست که ا در این فرایند گریز از هنجارها

شناختی (اسکیزوفرنیک) نیست، بلکه نوعی پنداشت از سبک  روان اي مقولهشیزو در این تعبیر «

 خودشده از  تعریف پیشاز  هاي واره طرحیا زندگی است که تحت استیالي هنجارهاي ثابت 

که مقهور هنجارهاي  خودي] تا گذارد می به نمایشرا [ شدنسیال و در حال  خودي ؛نیست

  .)Colebrook, 2002: 5( »بیرونی است

» شدگی«نوعی  گر تداعیگفت که شخصیت شیزوئیدي از منظر دلوزي  توان می رو ایناز 

با گریز از  کوشد میو  ایستد می پارانوییدياست. به این معنا که میل شیزوئیدي مقابل میل 

                                                           

1. schizoid 
2. otherization 
3. deterritorialisation 



  

  1401تان زمس، 4 ة، شمار14سال  ،زن در فرهنگ و هنر                                                                            554
  

و فراي تمامی » اینجا«و » اکنون«در صرف، هویت را » بودن«تحمیلی و  هاي چارچوب

). از منظر دلوز و گاتاري، 1: 1984معرفی کند ( شده تحمیل یفرهنگی و جسم هاي محدودیت

، »شدن«که منظور از  ؛ چراشود نمیشکل خاصی تداعی  وجه با اکتساب هیچ به» شدن«

لیبرال و  گراي انسان 1»شدگی سوژه«و تقلید نیست، بلکه رهایی از گفتمان  همزادپنداري

، استراترن به گفتۀ »حقیقت آدمی« ). در چنین حالتی2: 1984ساختارهاي تحمیلی موجود است (

. خود ما باید این حقیقت را باشیمنیست که ناگزیر از کشف آن  شده تعیینچیزي مقرر و از پیش «

خلق کنیم و خود انسان هم چیزي نیست جز ساختاري که مخلوق نیروهاي فرهنگی تصادفی و 

  ).16 :1390( »است ثبات بی
  

  یشدگ زن یدة. پد4

 ،مورد انتظار پنداشت پیشجدید برشمرد که برخالف  اي مقوله توان میرا  2»شدگی زن«مفهوم 

خواننده در این مقوله عالوه بر مفهوم زنانگی  رازیصرف است؛ ی تنیسیفم مقولۀامري فراتري از 

» شدن«مفهوم گفت  توان میفلسفی معاصر  به تفکر. با نگاهی شود مینیز رویارو » شدن«با امر 

 جاي بهاست و  در تعارضمدرنیسمی » شناسانۀ هستی«امري پسامدرنیستی است که با جریان 

و تغییر متمرکز است؛ امري که مرزهاي » سیالیت«بر  محور اصالتتأکید بر موجودیتی ثابت و 

و نوعی چندزمانی و چندمکانی را تداعی  نوردد درمیتفکر مدرنیسمی را » مکان«و » زمان«

گفتمان مدرنیستی است. این مفهوم » گرایی اصالت«یا » بودن«که فراي مفهوم  کند می

  ها از آثار کافکا مطرح شد. ار از سوي دلوز و گاتاري در توصیف آننخستین ب

مفهوم  به بررسی تفصیل به)، دلوز و گاتاري 1986( ادبیات اقلیت سوي بهکافکا: در کتاب 

بارز آن است. منظور دلوز و  هاي مصداقاز  یکی» شدگی زن«که  اند پرداخته» شدن اقلیت«

حاکم و چالش بنیادهاي ایدئولوژیکی  مراتبی سلسهتعارض با ساختار » شدگی اقلیت«گاتاري از 

توجه » شدگی زن«درك بهتر  منظور به ، امااستاستوار » خود/ دیگري« دوانگارةآن است که بر 

نکته بسیار مهم است که هر مجموعه (خواه نظام سیاسی، اجتماعی و حتی ادبی) در  به این

 به دیگرخود را نسبت » محدودةقلمرو /«تا  گیرد می فرض پیشنخست نوعی ثبات را  ۀمرحل

اما این امر به معناي عدم سیالیت در آن  ،)May, 2008: 138مشخص کند ( ها مجموعه

روابط بین ، دگذار می به نمایشمجموعه نیست. اگرچه این مجموعه از برون نوعی ثبات را 

وجود یک قلمرو/  الزمۀاین ثبات ظاهري  .است» شدن«پیوسته در معرض  عناصر درونی آن

باید ساخته  ها هویت؛ باید اعالن شوند ها بیانیهقلمرو باید تعیین حدود شود؛ «: ستامحدوده 

 »به جاي نخواهند ماند ومرج هرجچیزي جز  االشوند؛ افراد باید ناگزیر جایی زندگی کنند؛ و 
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(همان). با وجود این، هر قلمرو دچار نوعی نابسامانی و آشفتگی درونی نیز هست که این ثبات را 

ها همان  آن«. کنند میتعبیر » قلمروزدایی«. دلوز و گاتاري از این آشفتگی به کند میتهدید 

 ,May( »یري در قلمروها نه قلمروي خواهد بود، نه تغی مسیرهاي فراري هستند که بدون آن

 شود میدرونی هر مجموعه اطالق  هاي ویژگیبه  درواقع 1»گریزمسیرهاي «). این 139 :2008

زمان  گیري شکلگذشته در  طور که همان، دهد میکه بخشی از هویت آن مجموعه را شکل 

، عناصر جدیدي وارد گریزاین مسیرهاي  درنتیجۀحال و زمان حال در وجود گذشته نقش دارند. 

به . دلوز و گاتاري از بازتولید این روابط شوند میروابط جدیدي تولید  درنتیجهو  شوند میمتن 

 زمان هم» بازقلمروسازي«و » قلمروزدایی«و معتقدند که  کنند میتعبیر » بازقلمروسازي«

پویایی یک قلمرو را » قلمروزدایی«سخن،  دیگربه ). May, 2008: 138دارند (موجودیت 

یا برداشتن مرزها از طریق این امر فراهم که شرایط الزم براي بازتعریف  چرا ؛کند میتضمین 

که با  کند میرا تجربه » شدن«این ویژگی درونی، هر سیستم پیوسته نوعی  درنتیجۀ. شود می

  .کند میو روابطی جدید و متفاوت را تعریف  زند می 2 »بازقلمروسازي«به دست » شدگی«هر بار 

تالشی در راستاي فروپاشی ساختار  درواقع را» شدگی زن« سوي بهحرکت  توان می رو ایناز 

مرزهاي جنسیتی مفهوم خود را  ،و ایجاد نوعی ساختار ریزومی برشمرد که در آن مراتبی سلسله

. در چنین حالتی فرد شوند می» شناخته«و افراد فراي ساختار سمبولیک الکانی  اند دادهاز دست 

هستی وي را به یک ویژگی ثابت نظیر  توان نمیکه  شود میچنان از بسط وجودي برخوردار 

که  دهد مییا قومیت گره زد. این نوع از سیالیت نوید وقایع جدیدي را جنسیت، مذهب، نژاد 

اکنون است.  جامعۀ باکه متفاوت  کند میحکایت  اي آیندهپذیرفته و از صورت ن تاکنون

که در  بخشد می به اثرنوعی ماهیتی انقالبی » شدگی زن«گفت که مفهوم  توان می ترتیب بدین

موجود، محصول گفتمان حاکم هستند که  هاي قالب؛ چراکه گنجد نمیموجود  هاي قالب

و آن را تنها حقیقت موجود بر جامعه تحمیل  منزلۀ بهرا » اکثریت«ایدئولوژي  کوشند می

معرفی » شدگی زن« پدیدةکارکرد  ترین مهمکنند. این در حالی است که  3»سازي عادي«

و درنتیجه بازتعریف گفتمان فرهنگی، سیاسی و » برساخت«نوعی  منزلۀ بهحاکم  هاي قالب

را » شدگی زن« رو این. از )Deleuze & Guattari, 1986: 49-50( جغرافیایی حاکم است

به ماشینِ استبدادي برشمرد. » دگربودگی«و رهایی از » شدن«شیزوئیدي تبلور میل  توان می

یا » ساختار ادیپی«که در قالب -با مقاومت در برابر گفتمان مردمحور » شدگی زن«سخن،  دیگر

برساختی این ساختار کنترلی را با  تاست تا ماهی درصدد -یابد میسنن ادبی رئالیستی بروز 

 مراتبی سلسلهآشکار کند و ساختاري افقی را جایگزین ساختار » خود/ دیگري« دوانگارةواشکنی 
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و فرایند » میل شیزوئیدي«اثر لورکا و چگونگی بازنمایی  به بررسیدر ادامه آن کند. 

  .شود میدر آن پرداخته » بازقلمروسازي«
  

  یبحث و بررس

  ییروستا یشی: نمایرما. 1

 نویس نمایشنامهفدریکو گارسیا لورکا  نوشتۀ 1»روستایی گانۀ سه«) یکی از 1380( یرما نامۀنمایش

، شود می شناخته گانه سهدر این  نامهنمایش ترین خشن عنوان بهکه  یرمااسپانیایی است.  برجستۀ

در فضاهاي  ها صحنهو بیشتر  افتد میدر یکی از روستاهاي اسپانیا در ابتداي قرن بیست اتفاق 

 رود میمانند غالب آثار روستایی، انتظار و  شوند مییا کنار چشمه واقع طبیعی، زمین کشاورزي 

دوري از شهر و تحوالت آن،  دلیل بهمردان (خوآن، پدر یرما)،  ویژه بهروستایی  هاي شخصیتکه 

حاکم باشند. نمایش شامل سه پرده است و داستان زندگی  کار محافظهبازنماي سنت و گفتمان 

 به سفارشاست که  زاده چوپان. یرما دختري کند میت نام را روای به همینزن جوان روستایی 

، به ویکتورخود  که درحالی ،تمکن مالی با خوآن، جوانی روستایی، ازدواج کرده دلیل بهپدر و 

به  بدون عشقازدواج  پنج سالبوده است. آنچه یرما را در این  مند عالقهجوان فقیر همسایه، 

دیگري از زنانگی وي است.  جنبۀکرده آرزوي مادرشدن و شکوفایی  متقاعددر کنار خوآن  ماندن

مانعی در راه شکوفایی  دقیقاًو فرزندآوري یرما ندارد و آن را  پدرشدناما خوآن هیچی تمایلی به 

به انعکاسی از میل روزافزون یرما  ا. نمایش لورکشمرد برمیاقتصادي و پیشرفت اجتماعی خود 

ناباوري خواننده با قتل  درنهایتاست که  ها آن بین هاي تنشخوآن و  هاي مخالفتو  فرزندآوري

  .رسد میخوآن از سوي یرما و سرانجامی تراژیک به پایان 

  

  

  »شده سرکوب«و بازگشت امر  یرما .2

فضاي مدرن است که در آن  ۀجامعاثر لورکا روایتی رئالیستی از  ،اشاره شد تر پیش طور که همان

در  »وي با دنیا رابطۀ نحوةو  ها دیدگاهجایگاه سوژه،  گیري شکلو  تعییندر « تنها نهخانواده 

، بلکه روابط )Buchanan, 2008: 69( لیبرالیسمی نقشی حیاتی دارد گراي انسان ۀجامع

 ؛شمرد برمیحاکم بر خانواده  محور ادیپ مراتبی سلسلهاجتماعی فرد را نیز انعکاسی از ساختار 

و  هر فرد بالغ ناخودآگاه منابع قدرت در محیط اطراف را با نقش پدر در ساختار ادیپی که طوري به

هویت  گیري شکلو  شدگی سوژهرا زی)؛ Buchanan, 2008: 68( کند میفرایند سرکوب تداعی 

 لفردي/ جنسیتی هر فرد منوط به تسلیم در برابر قدرت پدرانه و سرکوب نخستین میل (می

نمایشی از این  درواقع یرما). Eagleton, 1997: 135) وي است (مادرشدید فیزیکی به 
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زنانگی » سرکوب اجتماعی« تر وسیعو در بعدي » سرکوب روانی«است:  1»سرکوب«

)Deleuze & Guattari, 1984: 142 .(متفاوت اشاره  اي پدیدهظهور  پایان نمایش به اما

 اصطالح بهانتظار خواننده از زنی روستایی و  رغم علیسخن، پایان اثر لورکا  دیگر به. کند می

؛ امري که از بیدارشدن نشیند میو خواننده با بهت، قتل خوآن را به نظاره  خورد میرقم » خوب«

حاکم داللت  محور ادیپنهایت تالش وي براي رهایی از گفتمان میل شیزوئیدي در یرما و در

دارد؛ تالشی که در نهایت ناگزیر از سرنگونی نمادین ساختار پدرانه ادیپی (در قالب قتل خوآن) 

  است.
  

  یرماو میل شیزوئیدي در » شدگی زن«. 2-1

آن است که چگونه میل شیزوئیدي  شود میکه مطرح  اي نکتهاشاره شد،  قبالًآنچه  بهبا توجه 

 پدیدةقالب  درمیل شیزوئیدي گفت  توان می طورکلی به .کند میبروز و ظهور پیدا  یرمادر 

را ماحصل میل شیزوئیدي » شدگی زن« مقولۀاگر  در اثر لورکا بازنمایی شده است.» شدگی زن«

وي با سنن حاکم و  ۀآگاهان تقابل توان میدر یرما را » شدگی زن«برشمریم، منظور از 

سنتی اسپانیا برشمرد؛ سننی که وي و زنان  جامعۀاز سوي  شده تعیینهنجارهاي زنانگی 

ن تا ا زنا تو خونه زنجیري همۀ«کرده است:  نوشته پیشروستا را مقهور سرنوشتی از شوي رخت

بنابراین ماهیت وجودي  ؛)162: 1380(لورکا،  »آید میباال  شان رودهبه کارهایی برسن که دل و 

کلی اجتماع است؛  و انقالبی است و مستلزم حرکت فرد برخالف میل برانگیز چالشاین میل، 

؛ همان بربر نوین که شود نمیدچار  به استحالههر فردي است که  زندة نمونۀشیزوئید «که  چرا

ماحصل رستاخیز  درنتیجه .)Buchanan, 2008: 45( »و تسلیم نیست به اطاعتبدنش قادر 

هر ساختار  تواند میاجتماعی است که الکانی رفتارهاي ضد محور ادیپ جامعۀمیل شیزوئیدي در 

  ).Buchanan, 2008: 44( کند میمدنی را تهدید 

قدرت خوآن و بیداري  منبع فروپاشیبه » میل«آن  توان میدر یرما را » شدگی زن«، درواقع

خوآن  يبه نقش صرف همسر یافتگی تقلیل؛ میلی که از برشمردپدرکشی (فرویدي)  ۀکهنمیل 

ابعاد وجودي خویش را شکوفا  کلیۀ کوشد می گریزان است و با گسست از هنجارهاي تحمیلی

رهاکردن افسار  به معنايبلکه [...]  ]...[اتخاذ هویتی خاص نیست.  منزلۀ به« کند؛ تالشی که

که زین » شدن«نوین  هاي راه ؛نوین آن مورد بررسی قرار گیرند امکاناتاکثریتی است تا  هویت

 شدگی زن] درواقعها متعهد نیست. [ انتزاعی آن هاي ماشیناخالقی حاکم و  به اصولپس 

بررسی آن نوع فضاي مجازي است که دیدگاهش تحت تأثیر اصول اخالقی اکثریت، نامشخص 

را نیز نوید  اکثریت است که همواره هویت فرایند گسست از هویت شدگی زن عالوه بهاست. 

                                                           

1. repression 



  

  1401تان زمس، 4 ة، شمار14سال  ،زن در فرهنگ و هنر                                                                            558
  

  )May, 2008: 150( »دهد می

شکوفا  اعتنا بیدر چارچوب زنی مطیع و وفادار به همسري  اش زنانهکه هویت  داند مییرما 

ز پیش من از رو واسۀاما هر روز خدا  ،تو جگرم ریزم می. خون دلمم مطیعتممن که «: شد نخواهد

 هاي کلیشهتصویري خالف  تدریج به، با گذر زمان یرما رو این). از 182: 1380لورکا، ( »بدتره

ترسیم  ،شوند میبنجامین و پاوال کاپالن با زنانگی تداعی  جسیکا به گفتۀکه  را مازوخیسمی

هنجارهاي حاکم، شخصیتی  شکستن درهم)؛ تصویري که با May, 2008: 150( کند می

بسیار  وار کلیشهزنانگی  دربارةکه از تصویر ذهنی خواننده  دهد میرا بروز  منتظرهغیرمتفاوت و 

  متفاوت است.

 هاي مایه درون ،اثر سرتاسردر  کوشد میاست که یرما » شدگی زن«همین در راستاي 

ها ترسیم  گفتمان مردانه را یکی پس از دیگري بشکند و تصویر متفاوتی از آن ةشد گذاري ارزش

در ادبیات مردساالرانه بهترین » خانه«است. اگر » خانه« مقولۀ ها مایه درونکند. یکی از این 

است؛ حسی که پس از حضور  زندانمأمن زن معرفی شده است، براي یرما بیشتر شبیه به 

. شود میشدهاي یرما بیش از پیش تقویت وآمد برها  خواهران خوآن و چشمان پیوسته ناظر آن

جاي گوسفندا تو آغل و جاي زنا تو «که معتقد است  مقابله با دیدگاه فردي چون خوآندر 

این جغرافیاي فرهنگی چنان جرمی  .)181: 1380لورکا، ( »ره زیاد بیرون می« است، یرما »خونه

است که  نابخشودنیها چنان گناهی  آن جایی جابهمرزها و  زدن برهماست که  بحث غیرقابلو 

  :کند دار لکهحتی شرافت خانوادگی فرد را  تواند می

با زنی که  کردن زندگی...] دیگه تحملش رو ندارم. واسه [ومده امن کجا  خونۀخوآن: شرف 

بیرون، باید از  زنه میانگشت تو جیگرت فرو کنه و معلوم نیست شبا واسه چی از خونه  خواد می

  )200 :1380لورکا، (پر از شرّن.  ها کوچهفوالد بود. بگو ببینم واسه چی میري بیرون؟ 

از محیط  بردن لذتافزایش کنترل خوآن و تالش وي براي پایبندکردن یرما در خانه و  اما

 ؛کند میدارد و یرما را بیش از پیش گریزپاي  معکوس اي نتیجهمنزل  دغدغۀ بیآرام و 

  :شود میهم ناآرام است و ناگزیر از خروج از خانه  ها شبحتی در  وا که طوري به

سکوي سنگی دم  هوا خیلی سرد بود زنه [یرما] تمام شب رو اینکهـ زن پنجمی: پریشب با 

  در نشسته بود.

  چی؟ واسۀـ زن اولی: آخه 

رسیده.  خرخرش بهتوش نیست... . آخه  خوشی دلکه  اي خونهـ زن چهارمی: آخه موندن تو 

  )170: 1380لورکا، (

 مقولۀ، اوج فروشکستن در منزلفراوان خوآن و تأکید وي بر ماندن  به اعتراضاتپاسخ یرما 

که خونه قبر  به شرطیاما  ،تو خونه ها زندرسته، «است:  محور ادیپو چالش تفکر » خانه«
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). این پاسخ از آن روي مهم است که جغرافیاي فرهنگی جامعه و 181 :1380لورکا، ( »نباشه

معرفی  »بیرونی براي مرد/ اندرونی براي زن«جنسیتی  هاي انگارهتقسیم فضا را مبتنی بر 

این  کوشد می نظیر آرامش و امنیت» خانه«شده با  تداعی هاي کلیشهو با قلمروزدایی  کند می

 بردن پناهبراي گریز از خانه حتی در شب،  ؛ زیراببرد زیر سؤالرا  محور ادیپ هنگیجغرافیاي فر

با افرادي نامطلوب نظیر  صحبتی همبه جاي نامتعارفی نظیر گورستان (در انتهاي نمایش) و 

ازدواج (در  مقولۀبازقلمروسازي  است. تر دلچسبدولورس از ماندن در خانه و همنشینی با خوآن 

و » شدگی زن«دیگر اقدام یرما در راستاي  جنسیتی بینروستایی سنتی) و بازتعریف ارتباطات 

رفتن از ادراك منظور از قلمروزدایی مفهوم ازدواج، فرا درواقعمقابله با ساختار ادیپی حاکم است. 

در خانه و  به ماندنیک قرارداد صرف است؛ سنتی که در آن زن محکوم  منزلۀ بهسنتی از ازدواج 

  مادي خانواده است: به تأمینمرد تعهد  ۀوظیفاست، حال آنکه صرف  داري خانه

مون رو شوور دادن [...] پیرپاتاالي خانواده دماغشون رو تو هر کاري فرو  همهشوورم دادن؛ 

 هم بهشستنه  رختروب و و رفتپز و و پختمن نوزده سالمه. دلم از هرچی  مثالً... . کنن می

بنشینم و هرچی از زندگی  تونم می، دیوونه! زنی میی گانگ دیوون من بهخوره [...] تو هم  می

برسن که دل و  کارایی بهن تا فقط ا زنا تو خونه زنجیري ۀهمیکی بشمرم.  یکی دونم می

  .)163-161: 1380لورکا، ( شرف داره گردي کوچه واقعاً. پس رهآ میرو باال  شون روده

ازدواج، عشق، حمایت روانی و عاطفی و درك متقابل به جاي  مقولۀدر بازتعریف یرما از 

در  .شوند میاصلی ازدواج معرفی  هاي مؤلفه منزلۀ بهتأمین صرف نیازهاي مادي زندگی 

 به ناسپاسیفاظ مختلف وي را و با ال یابد میدلوروس  خانۀدر یرما را  شب نیمکه خوآن  اي صحنه

، یرما کند میماندن وي در کوچه و خیابان اعتراض  به بیرونو  کند میمحکوم  اخالقی بیو 

؛ شب گردم میپی تو « ها کوچه: من در دساز میازدواج مطرح  مقولۀتعریف خود را از  صراحت به

تو که  ایتتو و حم بونی که بتونم زیرش پناه بگیرم. این خون سایه؛ یه گردم میو روز پی تو 

: دهد مینیاز فیزیکی صرف تقلیل  نوعی بهاگر خوآن ازدواج را . )201: 1380لورکا، ( »خوام می

. با خوشی. بغلم کن. [...] منو ببوس... مونجفتتو آرامش خیال زندگی کنیم،  خوام می«

  .)220: 1380لورکا، (» اینجوري

که در  اي رابطه؛ شمرد برمیدوطرفه و فراي نیازهاي جسمی صرف  اي رابطهیرما ازدواج را 

زن جهت آرامش خاطر مرد و  صرفاًروانی زن احترام بگذارد؛ نه اینکه  به خواستۀآن مرد نیز باید 

است  رو اینطبیعی خویش (در اینجا مادرشدن) بگذرد. از  هاي خواستهوي پیوسته از  يحفظ آبرو

) و 221 :1380لورکا، ( »! هرگزوقت هیچ« زند میبا خشم فریاد  خوآن ۀخواستکه در برابر این 

  .فشارد میرا تا مرز خفگی  واسپس گردن 

یا جنسیتی  هاي يبندوبار بیازدواج با  مقولۀجایگزینی  به معنايالبته  این نوع بازقلمروسازي
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 یباش هم ف، تالش در بسط مفهوم ازدواج از قرارداد صربرعکسروابط خارج از ازدواج نیست؛ 

 رابطۀکه یرما در برابر پیشنهاد دولورس، زن بدنام روستا، بر  شود میاست. چنین تفکري سبب 

 کند میاعالم  صراحتاًبراي مادرشدن، خشمگین شود و  حلی جایگزین راه منزلۀ بهخارج از ازدواج 

 اي مقوله). این تأکید بر حفظ شرافت فردي 217: 1380لورکا، ( »نیستم ها زناز آن  من«که 

 هر چیزکه ارزش وجودي خود را برتر از  ؛ چراشود میاست که بارها و بارها از سوي یرما تکرار 

  ، حتی فرزندآوري:شمرد برمیدیگر در این جهان 

تو ببینی! محاله من چنین کاري بکنم! درِ تو چفت کن ننه. درِ تو چفت کن. مگه پشت گوش

من به یه مرد  هممکن کنی میمن از اون زنا نیستم که واسه شیکار از خونه میان بیرون. فکر 

کالم  با من هم وقت هیچ؟... طرفت رو بشناس و دیگه شه می چیدیگه نیگاه کنم؟ تکلیف شرفم 

  .)217: 1380لورکا، ( من از اوناش نیستمنشو. 

انگاشتن  ، نادیدهدهد میبروز » شدگی زن«یرما در راستاي  کهرفتاري شیزوئیدي دیگر 

 هاي دوانگارهاز منظر یرما  .فردي از افراد است ۀتجربها با  ارزشی حاکم و جایگزینی آن گفتمان

، پولدار/فقیر ارزش بیمطلق سفید/سیاه، ارزشمند/  هاي قالبرا در  ها انسانوي که  جامعۀارزشی 

صمیمی و مهربان  قدر آن تواند میفاقد اعتبارند. زن بدنام آن سوي رودخانه  ،کنند می بندي طبقه

 کوشد میادیپی است که  مراتبی سلسلهویژگی گفتمان  انگاري مطلقباشد که ویکتور فقیر. 

تقلیل دهد تا نظم اجتماعی مورد نظر خویش را تأمین  ناپذیرتغییر خاص و به هویتیهرکس را 

مدلی را از سوي زن این در حالی است که یرما بیشترین ه ).Eagleton, 1997: 134کند (

و  فهمد می؛ زنی که میل وافر یرما به مادرشدن را کند میلوروس دریافت وبدنام، د اصطالح به

) هر آنچه از دعا و مناسک 199: 1380لورکا، » (نیاز داشتم کومکت به«: گوید میوقتی یرما 

. بت قول شی می دار بچهتو « که دهد میاطمینان خاطر  به ويو  آموزد می یرما به داند می

که فقرش مانعی براي ازدواج یرما نیز  ). ویکتور، همان عشق قدیمی197 :1380لورکا، ( »دم می

و  فهمد مییرما را بهتر از خوآن  که طوري به ؛است مهربانداراي شخصیت همدل و  ،با وي بود

  :کند میدرك  کامالًبدحالی وي در شرایط موجود را 

  همش غمگینی. ـ ویکتور: من همیشه خوشم. [...] ولی تو

  ، پس البد علتی داره.نیستمآدم غمگینی  معموالًـ یرما: 

  )164 :1380لورکا، جوره. ( همینخدا  همیشۀ. [...] انگار تر گرفتهـ ویکتور: شوهرت از خودتم 

 هاي بندي طبقهکه یرما این  شود می. این تجارب سبب فهمد نمیدردي که خوآن گویا هرگز 

شده  نوشته پیشرا به هویتی مطلق و از  -زنان تر وسیعو در بعدي - اجتماعی و تقلیل افراد

 به قانون سرکوبگر«از این حقیقت پرده بردارد که هرکس که  که طوري به ؛بازقلمروزدایی کند

جنسی ناهنجار و انحراف جنسی و شخصیتی محکوم  به رفتار ناگزیرادیپی سر تسلیم فرونیاورد، 
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است که ماهیت وجودي این افراد فراي  در حالی). این Karimzadeh, 2019: 51( »شود می

 که از کند می ت و نوعی چندگانگی وجودي را سرکوبموجود اس اي کلیشههویتی  هاي قالب

  .گیرد می نشئتحاکم  گراي جزمتفکر 

 میلبررسی کرد. » ماشین میل« مقولۀدر ظهور  توان میبروز میل شیزوئیدي را  نحوةدیگر 

سرکوب پیوسته از سوي خوآن (گفتمان ادیپی)،  تجربۀ رغم علی ،به زایشیرما  ناپذیر سیري

 دلوز و گاتاري است که» ماشین میل«اما بدن یرما همان  ،همچنان تا پایان نمایش پابرجاست

بازتعریف  ويکنش امیال در  نحوةبلکه  ،شود نمیدر وي حاصل » فقدانی«میل، یک سرکوب  با

: خواه بردارندخویش (اینجا مادرشدن) گام  از طرقی دیگر در راستاي تحقق کوشند میو  شوند می

پس بدن یرما، همانند  .دیونوسیین یآخواه شرکت در  و این امر از طریق مالقات دولوروس باشد

. این امر ماهیت متافیزیکی ساختار ادیپی کند میرا تجربه » شدن«ساختاري پویا، پیوسته نوعی 

دیگر هویت وي  که طوري به؛ برد می زیر سؤالزندگی یرما  هاي جنبهآن را بر تمام  سیطرةو 

قتل خوآن از سوي  درواقع .شود نمییا مادري خالصه همسري خوآن  در ساختار ادیپی صرفاً

رم  آره، حاال دیگه مطمئنم و تنها [...] می«بازتعریف هویت زنانه است: تالشی در راستاي یرما 

ده  رو نوید می اي تازهاستراحت کنم که دیگه هیچ وقت از خواب نپرم که ببینم خونم خون چنان 

  )220: 1380لورکا، ( »یا نه. [...] نزدیک نشید! من خودم با دستاي خودم پسرمو کشتم!

. اگر یرما استدر » شدگی زن«ظهور میل شیزوئیدي و  نحوةدیگر  ،روانی گسیختگی ازهم

، حالت »الگویی از چگونگی کارکرد ناخودآگاه فرد برشمرد«بوکانن میل را بتوان  به گفتۀ

به دیگر  اي گونه بهکه مرکزیت خودآگاه دچار چالش شده و فرد  دهد میشیزوئیدي زمانی رخ 

 شود میامري تصادفی  اساساًهویت  مقولۀ«خودآگاه،  کنترل). با کاهش 41: 2008بنگرد ( جهان

 .)Buchanan, 2008: 43(» را تجربه کند فردیت و در هر لحظه فرد ممکن است یک نوعی از

 ؛شود میمتفاوت یرما در طول روایت ترسیم  هاي چهرهاین پدیده در اثر لورکا در قالب 

زن خوب و مطیع و : از گذارد می به نمایشا در هر زمان، یک چهره از خود یرم که طوري به

. دلیل این در پایان نمایش اعتنا بیقاتلی و در میانه  عصیانگرگرفته تا زنی  روایتم ابتداي معصو

 گفتۀبه  است که» دامبدنی بدون ان«به و یکپارچه  واحد یرما از ماهیتی» بدن« انگارةامر تغیر 

). در چنین حالتی 43: 2008و ذهن است ( ها اندامبین  رابطۀ گسیختگی ازهمماحصل آن  بوکانن،

ثابت فروکاست و هویتش نوعی  اي دوگانهدر قالب  ی خاصهویتیرما را به  توان نمیدیگر 

م. بذار یه جوري ا چی دونم نمیمن «: کند می چنین تعبیر از آنکه یرما  کند میسیالیت را ترسیم 

  .)183: 1380لورکا، ( »با خودم کنار بیام

، آمیختگی واقعیت و خیال (چیزي شبیه جریان سیال ذهن ادراکی گسیختگی ازهمبرآیند این 

تشخیص  که طوري به ؛انجامد مینوعی حس عدم قطعیت در خواننده  به ایجاددر رمان) است که 
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 و یکپارچه امري واحد منزلۀ بهاز واقعیت  و پنداشت خواننده شود میاصیل دشوار » واقعیت«

» واقعیت«، با چالش عالوه به. کند می پذیر امکانرا  ها واقعیتانواع  زمانی همو  شکند می درهم

آن،  تبع بهو  دوش میبازقلمروسازي » واقعیت رئالیستی«تنها واقعیت موجود،  منزلۀ بهحاکم 

این امر به  .پاشند فرومینیز » مرد/زن« دوانگارةنظیر » واقعیت«حاکم بر آن  هاي دوانگاره

و واقعیت را از  شود میآن منجر  دوانگارة، شکستن درنتیجهآمیختگی مرزهاي واقعیت و خیال و 

و  دهد مینوزاد)  رؤیايکه نوید زایش ( کند میامري پویا معرفی  منزلۀ بهامري یکنواختی و ثابت 

نویدبخش  ،. این شناوريگیرد میحاکم بر زندگی فاصله  هاي دوانگارهاز روزمرگی ناشی از 

  فرهنگی و معنایی نوین است. هاي افقبازگشایی 
  

  گیري یجهنت

 پاسخ داد سؤاالت به اینو  پرداختفدریکو گارسیا لورکا  برجستۀاثر  یرما، به بررسیاین پژوهش 

این میل و  کردن پررنگکه چگونه میل شیزوئیدي در اثر لورکا بازنمایی شده و هدف لورکا از 

است،  و ساختارشکننوشتن این اثر چه بوده است. از آنجا که ماهیت میل شیزوئیدي، انقالبی 

» قلمروزداي« افشاي ماهیت، تعیین گفتمان حاکم بر فضاي اثر لورکا بود؛ زیرا مسئلهنخستین 

 با مرزهاي مشخص است. نخستین قلمروينخست مستلزم وجود  وهلۀمیل شیزوئیدي، در 

زنانگی،  مسئلۀاثر و تمرکز بر  ادیپی بود. این فرضیه با وجود قهرمان زن روایت کالن ،فرضیه

. تمرکز لورکا بر روابط بین شد تر پررنگ، از سوي لورکا جنسیتی بین رابطۀازدواج و  مقولۀ ویژه به

گفتمان  ترین بنیادي منزلۀ بهادیپی،  روایت کالنها، بیش از پیش  بین آن هاي تنشدو جنس و 

ماهیت متفاوت آثار لورکا  عالوه بهرا برجسته کرد؛  جنسیتی هاي کلیشهو  ها نقشبر تعریف  مؤثر

حاکم بر اسپانیا در دوران  و ضدساختاري علیه فضاي فمینیستی هاي اندیشه گستردةو انعکاس 

محور بحث، تقابل میل  بنابراین ؛کرد تر پررنگرا  فرض پیشاین  ،قبل از جنگ جهانی

را اقدامی  ها کلیشهاست که هرگونه مقابله با  پارانوییدي محور ادیپشیزوئیدي با گفتمان 

حداکثر تالش  ،در راستاي سرکوب آن و درنتیجه شمرد میتهدیدآمیز در راستاي سرنگونی خود 

 .پردازد میمیل شیزوئیدي  به بازنمود. در همین راستا، لورکا از سه طریق بندد می کار بهخود را 

حاکم بپردازد و  هاي کلیشهو  جنسیتی بینروابط » بازقلمروسازي«به  کوشد مینخست، لورکا 

 درنتیجهو » برساختی فرهنگی«به جنسیتی را از آن جایگاه استعالیی  ۀدوگان هاي انگاره

 محدودةو هر رفتاري که خارج از  هر فرد، محور ادیپاگر در گفتمان  .تغییرپذیر تقلیل دهد

سرکوب  آبرویی بینظیر بدنامی، انحراف رفتاري، رسوایی و  هایی برچسبگفتمان ادیپی است با 

با تشریح ماهیت وجودي هریک از این افراد (یرما، دولورس) و یا  کوشد می، لورکا شود می

 هاي دوانگاره) جنسیتی بینروابط  کلیشۀها (چالش قوانین سنتی و  رفتارهاي ضدساختاري آن

، ناکارآمد و مغرضانه (ضدزنانه) معرفی کند. از دیگر سو، لورکا با آمیختگی سرکوبگرحاکم را 
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را در مقایسه با واقعیت، امري زایشی و  رؤیاآن،  دوانگارةمرزهاي واقعیت و خیال و شکستن 

 روزمرگیو از یکنواختی و  دهد مینوزاد)  رؤیايکه نوید تولد و زایش ( کند میپویاتر معرفی 

لورکا در  .استاثر لورکا، ساختار روایی آن  دربارةجالب  نکتۀحاکم بر زندگی یرما فاصله دارد. 

این بازقلمروسازي در  .پردازد میسرکوبگر گفتمان ادیپی  هاي دوانگاره به قلمروزداییقالب محتوا 

که خواننده را با  اي صحنه؛ شود میپایان نمایش و قتل خوآن به بهترین حالت برجسته  صحنۀ

 بردن پایان: قربانی چه کسی است، یرما یا خوآن؟ کند میدر نمایش مواجه  سؤال ترین مهم

در مرز پایان یک خفقان و شروع یک آزادي، در مرز بین مرگ -نمایش در این وضعیت بینابینی 

 هاي افق به بازگشاییامید ذهن خواننده و  هاي کلیشهچالش  برايبهترین راهبرد  - و تولد

  فرهنگی و معنایی نوین است.
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