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سازوکارهای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی
دکتر نگین بینظیر
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چکیده
واایدد ات

در اندیشه وکوک ددر

و در همة مداتبا

و در ظایفتاین تازووارها

تبادل اجتماعی جایان دارد و با آنها تأثیا میگذارد .ددر

شبک مکلد ات

روابط نیاوهایی میآید و ب واتط آنها ب اهداف خکد میرتد .واایدد ددر
انضهبایی با جزئیتاین روتار حاوا
نگاه پایگانمدد نظار
و هدوش تابی

و عملکاد تکژهها نظار

مستما و ...امکان اجاایی شدن مجازا

و از تعدد
با تکدکلکژ

دارد؛ اصل رؤی پذیا
انضبایی را محقق میتازد

بدنها رام و هدجارمددوادن تهکژههات  .مکدعی

واوکایی تصکیاگا

رابط ا خاص از انسهان مدرن و جهان ات ؛ رابط ا و در آن واد ن تدها دهامان نیس
بلک شههیصههیتاین وجکه زندگیاش زیا نگاه مغداییسههی مااجق ددر
پلیسهی و جاتک وار هم هکی
از مکدعی

ات ه

وضههایی

واد دهامان داتتان را میبلعد و هم راهها باونرو

را با او میبددد .جسههتار حا هها با تکج ب اشههتااو و همتههانی زیاتههاخ
وکوکیی و مکدعی

مؤلفه ها و وارواد ددر

واوکایی ب تحلیل رمان «شههههابددان» جکاد

مجابی از دو مدظا وکق میپادازد« .شههابددان» جکاد مجابی همان شهازندان ات ؛ ب تعبیا
راو  :شها تاو

ظلمانی محصکر در تیمان و ولز بیهمهم ا  .پژوهش حا ا نشان

میدهد و با چ تازووار
بازوان تکانمدد ددر
ب دد

هم شهاوندان (شاگاد رتتکران پاتبان دا ی و جارووش)

هستدد و نقش جاتکتی و دیدهبانی ددر

انجام میدهدد .در واایدد اعمال ددر

شهداتهایی و درنهای

را در الگک تلسل مااتبی

ابتدا خانکاده دهامان داتههتان و ت ک وار

نام و هکیتش گاوت میشهکد شهیصی

او را ب یش شماره پاونده

تقلیل میدهدد و او را چکن یش زندانی با شهههماره پاوندهاش ( )063صهههدا میزندد .واایدد
ددر
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از دهامان داتهتان اته

شمارة تکم

همندین در جسهتار حا ا نقاط مقاوم

وکوکیی و واوکایی نیز

بارتی میشکد.
کلیدواژهها :تکدکلکژ انضهههبایی دیدهبانی ددر

مکدعی

واوکایی شههههابددان جکاد

مجابی.
-1مقدمه

با تبدیل مدرنیت از شهکل یش جایان وکا و واهدگی ب یش نظام تیاتی هههه اجتماعی در ودار نتای
تهازنده و دتهتاوردها عظیم این جایان انسهان معاصا بیش از همیش ب ناممکن بکدن رهایی هستی
و حیا خکیش وادف شههد .عدم تحقق و ههکو و شههفاویتی و عقل مدرن وعده داده بکد و حجم و
گسههتادگی ابهام آشههفتگی پااوددگی تدادت و تدهایی بیانگا اتههار انسههان در چدباه تههاختارها و
پیامدها صهدع

ددر

تکدکلکژ و حاومی عقل اته  .پیامدها مدرنیزاتیکن و صکر بددها

مدرنیت با نابکد هکی واد

باورها بکمی و اتهطکرها

یکسهانتهاز

یششکل وادن و تلط

نظام با اوااد با هم وجکه و ابعاد زندگی شهههیصهههی و اجتماعی نظار و دخال دارند (نش .تکرن
 13 :1013و نکذر

 .)1-7 :1013دهدر وکوکیی و مکدعیه

واوکایی دو ماحصهههل و پیامد جهان

مدرناند دو جایانی و در بسهتا و گسهتاه خکیش از وجکه ولسفی ادبی جامع شداختی و تیاتی ب
تحلیل تهازووارها ددر و هژمکنی پیامدها مدرن و چگکنگی اتهار انسان در هزارتک پینیده
این جهان میپادازند ب این جایان واودش نشههان میدهدد و تلاش میوددد راهی باا رهایی انسههان
بیابدد.
تماوز میشل وکوک با مفهکم ددر و همبست ها معدایی آن از حدود تال  1373آغاز شد مطالع
و تماوز با واایدد ددر

و حلق ها باو

ددر

در حکاشی ه باخلاف ددر

تدتی ه نقایی و

اومباتکاوک آن را نقاط فوکویی مینامد (نش .میلا  606 :1012و اوک  )72 :1016پک از وکوک شاوع
شد .وکوک نشان میدهد و «ددر چگکن در بطن روابط روزماه میان اوااد و نهادها وارد عمل میشکد.
او ب جا ایدک ددر را صاو ًا ب شیکها تلبی و مدفی ب عدکان چیز محدود وددده و تاوکبگا
بدگاد ...اتتدلال میودد و ادداما

تاوکبگاایان حتی در محدودودددهتاین حال

خکد دروادق

تازوارها ددر

تال پدجاه و دوم

وکوکیی و مکدعی

واوکایی ...
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مکلدند چااو ب ظهکر شکلها جدید از روتار میانجامدد ن ایدک وقط باخی اشکال روتار را
مدسکخ یا تانسکر وددد»(میلز )63 :1036
مکدعی

واوکایی همتهک و متأثا از ولسهف اگزیسهتانسهیال البت از جدک داتتانی متماوز با انسان

مسئئهلهمند ب درگیا ا ههطااب تدهایی تدادتها و اتههار ها انسههان میپادازد .داتههتان مکدعی
احتمالاً با واانتک واوکا شهاوع شهده و یا تکتهط او بسهط و عمق یاوت ات

شیکه نکشتار و میلان

وکندرا آن را داسئئتانهای کافکایی و گاه داسئئتانهای پراگی مینامد (نش .وکندرا  .)113 :1013هاثکرن
ویژگی شهههاخث آثهار تی.ا .الیک

ازرا پاوند واانتک واوکا و ودک همسهههان را نگاش بدبیدان ب

دنیا مدرن میداند .دنیا تجزی شهده پااودده و روب تباهی و وسهاد و در آن ارتباط انسهانها بسیار
دشهکار یا غیا ممکن اته (نش .هاثکرن  .)102 :1013داتتان مکدعی

انسان بیگان از خکد گم شده

و غایهب را در بازخ زندگی مدرن در دوگانگی و تدادت در مکدعی ها بحاانی و گاه جدکنآمیز ب
تصههکیا میوشههد انسههانی و در مداتههبا این زندگی و در دهلیزها مارپیچگکن آن تههاگادان و
تاخکرده ات

ن راه گایز دارد و ن تکانایی وهم آن را.

ددر وکوکیی و مکدعی واوکایی در ودار تههاختار و تههازووارها متفاو و مشههیث ها دو
جایان اشههتااوها جه گیا ها و خاوجیها مشههابهی دارند و ب دلیل همپکشههانی و همتههانی
مؤلفه هها و گزارههها ها دو جایهان /واایدد امکان همنشهههیدی در تحلیل و واواو یش متن وااهم
میشهههکد .جسهههتهار حا ههها ابتدا ب بیان مبانی وکا وکوک و اندیشههه و نگاه واوکا از مفهکم ددر
تههازووارها آن و مکدعی ها انسههانی شههکل گاوت در ددر مدرن میپادازد ت ه ک رابط این دو
نگاه و تهههاح

را تبیین مینماید و پک از آن داتهههتان"شههههابددان" جکاد مجابی را از دومدظا وکق

تکأمان تحلیل مینماید.
"شههابددان" همان شهازندان ات

تاودین شها تکژههایی هستدد و در شها تاو

ظلمانی

محصهکر در تهیمان و ولز و زیا نگاه تهااتهابین ددر و حضهکر مسهتما جاتههکتان مدرنیت روز
میگذراندد .هم شهههاوندان بازوان دیدهبانی ددر هسههتدد و با خصههکصههیتاین لحظ ها زندگی
واروتا اصههلی داتههتان نظار و دخال دارند .این پژوهش نشههان میدهد و چگکن ددر مدرن با
تکدکلکژ انضهبایی تهکژه را در مکدعیتی بحاانی داار میدهد (تکژه در بحاان) .شبک ددر با نگاه
پایگانمدد ویفامدد وضها جاتکتی تدبی تهدید باچسب زدن و جامتااشی ب دنبال تاختن یش
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شههاوند مطیق و مدقاد از دهامان داتهتان اته البت دهامان داتهتان مدفعل و پذیاا صاف اتفاقها و
رویدادها نیسه

مقاوم و اعتااض میودد و نسهب ب این مکدعی ها واودش نشان میدهد .متنها

بسهههیهار از مدظا ددر وکوکیی تحلیل شهههدهاند؛ باا نمکن میتکان ب «بارتهههی وارواد ددر و
واهدگ تهیاتهی در ولیل ودمد » از جکاد دهقانیان ( )1033و «بارتی روابط ددر در داتتان وییساو
با اتهها

دیدگاه وکوک» از تههیما ارمی اول ( )1031اشههاره نمکد .در پیکند با داتههتان مکدعی

میتکان

وتاب جادوها داتهتان (چهارجسهتار داتهتاننکیسی) از حسین تداپکر ( )1017و مقال «درهمتدیدگی
رئالیسهم جادویی و داتهتان مکدعی » از بینظیا و ر ی ( )1013را باشماد .درباره پژوهش حا ا دو
باا اولین بار اته و رمان شهابددان از این زاوی واواو و تحلیل میشکد

نکت متمایز وددده اته

و دیگا اینوه جسهههتهار حا ههها تلفیقی و تکأمان از دومدظا ددر وکوکیی و مکدعی واوکایی رمان
شهابددان را تحلیل میودد.
-2مبانی نظری پژوهش
 -1 -2فرایند قدرت و تکنولوژی انضباطی

روابط پینیده ددر

در بدن و پیکاه جامع و در هم مداتبا

و ظایفتاین تازووارها تبادل

اجتماعی حضکر دارد حتی با آنن ما آن را درونیتاین تجاب  /تمایلا
بارث  )011 :1073اثا میگذارد .ددر

پدهان خکد میدانیم (نش.

با گستاش شبک ا خکد در نهادها گاوهها باورها مدها

نمایشها ورزشها روابط خانکادگی و خصکصی ب تعدیل خکد میپادازد خکد را تثبی

میودد

انسجام میبیشد و با جاب جایی دگاگکنی تبدیل و تغییا مک ق و تعدد نقاط وشار خکد را بازتاز
و ب تاز میودد (نش .میلز 26 :1036ه20؛ وکوک 22 :1030و 23ه 23و اوک 661 :1016ه .)73در
الگک وکوکیی ددر یش واایدد و اتتااتژ ات

«ددر نسبتی از نیاوهات  ...ددر یش شکل

نیس  ...نیاو هاگز مفاد نیس و اتاتاً در نسب با نیاوها دیگا ات  ...ددر مجمکع ا از اعمال
با رو اعمال ممکن دیگا ات "(دلکز 133 :1032ه 113و نش .میلا  .)623 :1012جدک حضکر
ددر مدرن میزان و شگادها گستاش و بازتکلید آن تمایز بدیاد با ددر تدتی دارد در تاختار
تدتی ددر چیز بکد و دیده میشد و خکد را نمایان میواد (مثل راندده یش اتکمبیل) .بیش زیاد
از هژمکنی و ادتدارش را مدیکن نمایش ددر و دیده شدن بکد این ددر با وسانی اعمال میشد و

تازوارها ددر

تال پدجاه و دوم

وکوکیی و مکدعی
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واوکایی ...

میتکانستدد نادیده و در تاریکی بماندد اما تکدکلکژ انضبایی و یکی از مهمتاین تکدیشها ددر
مدرن ات

با نهان و نامائی وادن خکد اعمال میشکد و ادتدارش در پدهان بکدنش ات  .اصل رؤی -

پذیا و مشاهدهگا با تکژههاه وسانی و ددر با آنها اعمال میشکد ه تحمیل میشکد (نش .اوک
 72 :1016و وکوک .)602 :1011
شبک تکدرتک و پینیدها از روابط نظامی یک ارچ و با مجمکع ا

انضهباط نکعی ددر اته

وامل از ابزارها شهگادها تکدیشها روشها ودکن مشهاهده ارزیابی تکصیف آمکزش و دتتکرالعمل
در پی نهادید وادن مجازا انضههبایی ات ه  .از مدظا وکوک جکامق مدرن را میتکان جکامق انضههبایی
دانس ه «اما انضههباط را نمیتکان با یش نهاد یا دتههتگاه یکی گاو ؛ ددیقاً ازآنرو و انضههباط نکعی از
ددر و تکدکلکژ اتهه و تمام انکاع دتههتگاهها و نهادها را در بامیگیاد تا آنها را ب هم وصههل
ودد امتداد دهد همتک ودد و وادارد و ب شیکها جدید عمل وددد»(دلکز 23 :1032ه.)21
تکدکلکژ انضبایی ارتباط معدادار با بدن انسان و تسلط با آن دارد و با تکی با اصل رؤی -
پذیا تکژه (عدصا نظار

و مشاهدهگا ) ب تاماندهی بهدجارتاز تکژهها و تابی

رام میپادازد .اصل رؤی پذیا

هم امکان نظار

مستما ودتال شدید و ماادب

بدنها

ددیق را وااهم

مینماید و هم اعمال گزاره دیگا تکدکلکژ انضبایی یعدی مجازا بهدجارتاز را محقق میتازد .در
شیکهها نظارتی روتار و عملکاد تکژهها /شهاوندان رصد میگادد و روتار بهدجار تتایش و تشکیق
میشکد و روتار نابهدجار و انحااوی تدبی و شکدج میشکد (نش .دریفک

622 :1012؛ وکوک :1011

603؛ میلا  626 :1012و خالقی  .)030 :1012تکدکلکژ انضبایی حضکر مکیاگوار در بدن
جامع دارد و با مجازا هدجارمدد ب وتیل تدبی تهدید تحقیا تکژهتاز و جامتااشی تکژهها را
ردهبدد میودد (پایگانمدد ) و این اما امکان واصل گذار و دضاو را ب وجکد میآورد« .انضباط
تسا تأثیاا ددر با ریزتاین و دورتاین عداصا را ممکن میتازد .دتتگاهها انضبایی ب ویژه
ارتش و مدرت ب آرامی تکدیشها و روشهایی را ایجاد میوادند و ب مکجب آنها آدمیان ن ب عدکان
واعل تین و یا نشان هایی دابل داائ
آنها را شکل داد و ودتال واد»(دریفک

بلک ب عدکان مک کعا [تکژههایی] تلقی میشکند و میتکان
 661 :1012و .)663
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 -2-2ساختار و فلسفه داستان موقعیت

پاوژه بزرگ مدرنیت (جایان مدرنیزاتهههیکن) در ودار هم واروادها راهکارها و پیامدها شهههگاف و
تأثیاگذارش در تحقق بسههیار از وعدههایش چکن ارائ و ههکو و شههفاوی در تههای تههیطاه عقل
تعالی و رهایی انسهان ناوام ماند .با تبدیل تکدکلکژ ب وشتار دتت جمعی ملیکنها انسان (جدگ جهانی
بیگانگی با خکد ابهام تیاگی و تهادرگمی باعث شهد انسان

اول و دوم) باوز معضهل هکی واد

عصهها مدرن با تههکنظن و تادید ب بسههتاها شههکلدهدده مدرنیت تکدکلکژ
(اصال

حاومی مطلق عقل

خاد) و علمگاایی اواایی (نگاش پکزیتیکیستی) بدگاد.

در تهیا تعامل رمان و ولسف بیان و درو بسیار از ناشداخت ها ولسف در رمان و ب دنبال عصیان
رمان دان بیسهتم با میااث دان نکزدهم تماوز رمان چکن ولسف با وشف وجکه ناشداخت ا از هستی
انسهان متماوز شهد و انسهان مسهلل مدد /مسهلل گکن محکر وانکنی شهد .داتتان مکدعی متأثا از ولسف
اگزیسهتانسهیالیسهم و اندیشه گاانی چکن نین مارتهل یات ا

هیدگا و تارتا ب واویدن و تحلیل

مکدعیه ها وجکد و بدیاد بشههها و تاتهههیم امکانا و جهان دامگکن ا او پاداخ  .تشهههکیش
ا ههطااب دلهاه تا

و تدهایی محکر ولید و وانکنی متفکاان اگزیسههتانسههیالیسههم بیانگا مکدعی

بحاانی بشها مسهم مکجکدی او و تعدیل او ب واایدد تکلید و مصاف شد (نش .مارتل .)00 :1011
حقیق این اتهه و انسههان مسههلل مدد"دابانی جامی اتهه بینام اما این دابانی آن جام را ب ددر
هکلداو نمکدار میودد و دیگا نمیتکان آن را ب شههیث بیصههکصههی نسههب داد .دطعاً در ایدجا با
مضهامیدی روب رو هسهتیم و کافکا ب شهیکها پیشهگکیان در رمانها و داتتانهایش آن را بازگک واده
ات "(همان 27 :و نش .هاوثکرن .)102 :1013
داتتان مکدعی

ب پیامدها و صکر بدد ها مدرنیت و با حاومی

واودشی اعتاا ی ات

عقل تلط نهاد و نظام با اوااد ددر نظار
شیصی اوااد را تلب و نابکد واده ات

(نش تکرن  .)13 :1013ها داتتانی با خلق مکدعیتی آغاز

میشکد ولی زمانی تبدیل ب داتتان مکدعی
زندگی واد و اجتماعی شیصی

دخال و الگک یکسانتاز

هکی

واد و زندگی

میشکد و تیطاها جاباان و ددرتمدد با تمام ابعاد

داتتان مییابد .ب عبارتی"یش اتفاق زمانی و همنکن ددر

جبا بیاونی انگیزهها درونی باونرو

و

از آن را بینتیج و بیمعدا میودد"(وکندرا  133 :1013و

نش .تداپکر  ))13 :1016و هم هستی واد را تح الشعاع داار میدهد تبدیل ب داتتان مکدعی

تازوارها ددر

تال پدجاه و دوم
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میشکد .این مکدعی

رابط خاصی از انسان و جهان را ب تصکیا میوشد رابط ا و انسان در آن

ن تدها دهامان نیس

بلک شیصیتاین و خلک تاین وجکه زندگیاش زیا نگاه مغداییسی مااجق

ددر

ات  .او در وضا پلیسی و جاتک وار زندگی میودد شرایطی که هم هویت فردی قهرمان

داستان را میبلعد و هم راههای برونرفت از موقعیت را بر او میبندد .جدک مکدعی

از یش یاف با

ددر و جبا بیاونی و از یاف دیگا با عجز و ناتکانی انسانی و راه گایز از مکدعی را خارجاز دایاه
تکانایی و ددر

خکیش میبیدد تعایف میشکد .داتتان مکدعی

–هم در معدا هستیشداختی و

ولسفی و هم در وج اجتماعی -تیاتی -ب گکن ا یااحی میشکد تا ناتکانی و عجز انسان را ب او
بدمایاند ( .)1مکدعی ها داتتان مکدعی

غالب ًا با یش اشتباه شاوع میشکند اشتباهی و ارتبایی ب

زندگی گذشت اوااد و عملکادهایشان ندارد .اتفاقها با پای روابط علی و معلکلی پیش نمیرود و مبهم
و غیا دابل وهم ات

(.)6

 -3همسویهگی مؤلفههای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی

داتتان مکدعی

جهانی را تاتیم میودد یا ب عبارتی جهان و شاایطی را پیشبیدی میودد و در ولسف

اگزیستانسیال جامع تکتالیتا و در ددر

وکوکیی بسط و عمق یاو

دهلیزگکن نهاد عظیم و مارپیچ و ن راه گایز از آن ممکن ات

و ب ودکع پیکت ؛ جهانی

و ن تکانایی وهم آن .جهانی و

عکامل تعیین وددده بیاونی در آن چدان نیاومدداند و محاوها درونی بیوزن و بیاعتبار میشکند
و انسان رهاشده در این مکدعی

در جهانی و مبدل ب دام شده ات

خاصی میشکد؛ دکانیدی و نمیداند ب دت

مجبکر ب پیاو از دکانین

چ وسی و در چ زمانی مدون شدهاند دکانیدی و هیچ

مداتبتی با مدابق انسانی ندارند و نامفهکماند (نش .وکندرا 72 :1013ه  .)133گکیی بسیار از مفاهیم و
ولیدواژههایی و در دتتگاه وکا وکوک تبیین و تحلیل شده تالها دبل در جهان داتتانی واوکا ه از
جدک واوکایی ه یاو پیشبیدی و شاید هشدار داده شدهاند« .نگاه مغداییسی مااجق ددر
نکمیدان واد باا یاوتن جام خکد یاد شدن و دلهاه یاد شدن محککمی
شبحگکن امکر وادعی و وادعی

جستجک

ب تازشیلبی خصل

جادویی پاونده تجاوز مداوم ب زندگی خصکصی و غیاه هم این

تجابیاتی را و تاریم در آزمایشگاه بزرگ خکد با انسان واده واوکا چدد تال پیش از آن در رمانهایش
انجام داده ات »(همان .)610 :دطع ًا پادازش تبیین و صکر بدد میشل وکوک از واایدد ددر مدرن
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جستارها نکین ادبی (ادبیا و علکم انسانی تابق)

و تازووارها آن در بدن و پیکاه جامع با جهان داتتانی واوکا تفاو ها و تمایزهایی دارد اما هم
وکوک و هم واوکا انسان حیاان و بحاانزدها را تاتیم میوددد و در چدباه ددر مدرن اتیا شده و
زیا نگاه تااتابین این دیدهبانی مستما ودتال و ماادب

میشکد تا با شگادها و شیکههایی ب یش

شهاوند مطیق و رام تبدیل شکد .بسیار از مفاهیم مشتاو ماندد ددر

پدهان و هزارتک میزان و

شگادها گستاش آن حضکر مستما در خصکصیتاین لحظ ها دیدهبانی ددر
مداوم ددر
هکی

نظار و دخال

و بازوان تکانمدد آن وضا پلیسی و جاتک وار همشکل و همتان وادن و تلب

اوااد و حذف وادی

تکژهتاز

جامتااشی باچسب زدن ایاع

و نقاط مقاوم

تکژهها

این دو جایان را ب همدیگا نزدیش میتازد.
 -4کاربست مبانی نظری در تحلیل رمان «شهربندان»
 -1 -4دیدهبانی قدرت

اصهل رؤی پذیا و نگاه تهااتهابیدی 1مهمتاین اصل در تکدکلکژ انضبایی و امن تحقق اهداف
آن اتهه  .در جامع انضههبایی هم تههاختارها و جزئیتاین روتارها باید در معاض دید باشههد .ها
تهاختمانی در جامع انضهبایی مکانی اته در خدم نمایش و صهفآرایی ددر و تقکی اصل
نظار و تااتابیدی (نش .وکوک  616 :1011و 617؛ وکتدانا جیکتتی 166 :1036هههه  160و یماان
123 :1071ههههه .)123این اصههل هم با ادتدار و هژمکنی ددر میاوزاید هم نظار مسههتما و امکان
ودتال و ماادب مداوم را محقق میتهازد هم امکان مجازا انضهبایی /ویفامدد تکژهها /شهاوندان
را وااهم مینماید و هم بسهتا پایگانمدد  /ردهبدد و دضاو تکژهها را ممکن میتازد« .وکوک نشان
میدهد و تکدیشها و نهادها تکتهههع یاوت با اهداف میتلف چگکن ب یکدیگا ملحق شهههده و ب
تدری اصههکل تههااتههابیدی را ب مدظکر خلق تههیسههتم مدرن ددر

ههابط مدد ب وار گاوتدد»(همان:

 .)166میلان وکندرا تأوید میودد آنن واوکا را آزار میدهد نکب تدهایی یا انزوا نیسههه
و تجهاوز ب تدهایی و انزوا اتههه
ددر

هیچ شههههاوند حق ندارد چیز را از حزب یا دول

بیشازپیش تار و ودر میشهههکد (در تهههای بکدن) و شهههفاوی

بلک تعاض
پدهان ودد

و در معاض دیدبکدن را باا

شهاوندان /تکژههایش را میخکاهد (نش .وکندرا 632 :1013ه .)632
1. Panopticism
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در رمان «شهههابددان» تکدکلکژ انضههبایی ب مدد بازوان ددرتمدد خکد چکن :مادان دهکها پکش
شهاگاد رتهتکران پاتهبان دا هی جارووش و ...در هم نهادها و ارگانها با شگادها و تازووارها
میتلف و متدکع دوتا خانکادهاش و ول شهههها را نظار

ودتال و رصهههد میودد .حضهههکر مکیاگی

تک ها پازل ددر و ب دکل دلکز «وضههایی متسههلسههل»(نش .دلکز  )26 :1032را میتکان در هم داد
و تههتدها و رو و آمدها شههیصههی ها داتههتان و ب ویژه در تمام وجکه و جدب ها زندگی دوتا
رمهان «شههههابدهدان» مشهههاهده نمکد .در ددر وکوکیی و مکدعی واوکایی دیدهبانی ددر با ایجاد
وضایی پلیسی ههه جاتکتی با خلک تاین و خصکصیتاین لحظ ها زندگی تکژهها نیز نظار دارد
(.)0
شهها رمان «شههابددان» در لحظ ورود وویل (شیصی

اصلی داتتان) وضا باو و حال و هکا

زنهدان را تهداعی میودهد «معهابا خهامکش بکد ...درختهان در وار نفی خکیش بکدند ن همهم ا

ن

صهدا پاندها ن اوتادن باگی .جایی تا صهدا آب آمد شهلیش مداوم مسلسلی آمد»(مجابی :1036
 .)63شهها تهااتها تهکک

دهشه و انتظار ات

حضکر گستاده مادان دهکها پکش ماشینها

نظامی و تههاح و وضههایی و تداعیوددده اتادشها و اجزان تههاختمان زندان هسههتدد (نش .همان63 :
 23 00 63و  .)27اولین تصهکیا وویل در شها گاه میخکرد با ایس

بازرتی حضکر نیاوها ویژه

بازرتهی (مادان دهکها پکش) ودتال و وارتههی چمدانش و باداشههتن رتههال دوتا اش .ودتی رتههال
دوتا اش را بامیدارند وویل میپاتد:
«وتاب را چگکن پک بگیام؟
ه ب آدرتتان میواتتم.
ه من و آدرتم را نگفت ام.
ه ما میدانیم.
-ماد حیا

واد» (همان .)11 :هیچ اتفاق نکت و مسلل ا از دیدهبانی ددر

نمیماند حضکر مکیاگوار ددر

پدهان و میفی

وویل را میتاتاند حافها راندده در ادام مسیا وضا و شاایط

را باا وویل ومی آماده و روشن میودد حافها او حضکر و نظار مستما ددر را تأیید میودد
«آدا بهتا نیس
حتی بیادبی ات

آدم آنددر آزاد داشت باشد و از ها جادها میخکاهد باود ...تک بزند بادصد
باد میالف درودد .میبیشید اگا میلش وشید جاع ا بشاشد بایستد در باود.

06
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ن شما را ب تبیلتان این عیب نیس

شمارة تکم

و آدمیزاد را بکددد تک این دبا چاخدده چهار یاوش آهن

بگکیدد وقط باو جلک آدم حق نداشت باشد باا روتن ب خان خکدش راهش را انتیاب ودد ...چااغدکه
تفدگ نطق باز تفدگ چااغدکه نطق باز دکه تفدگ تق .دل

میخکاهد یش جا بایستی گلاب ب

رویتان مثل جن حا ا میشکند با چااغدکه ادرار را ودتال میوددد .مبادا و از مقارا تجاوز واده
باشی»(همان66 :ه .)60وویل هاجا میرود رتتکران هتل شها خان چشمپزشش تای ب تای تعقیب
میشکد و احکالش گزارش میشکد .او هم جا زیا تیطاه نگاه بازوان ددرتمدد ددر (شاگاد رتتکران
پاتبان جارووش دا ی و )...ات (همان 16 :و  .)126تمام روتارها زنش نیز ودتال میشکد زن در
جکاب همساش میگکید« :نمیگذاشتدد نام و پیغامی بفاتتیم نام های

را باز نکاده پاره میوادند.

جکاب را خکدشان دیکت میوادند .تمامی رتان ها را ودتال میوادند خبا درز نمیواد»(همان.)127 :
 -1 -1 -4مجازات انضباطی

اصل تااتابیدی /نظار

وااگیا در بطن نظامها انضبایی تازووار ات

ددیق تکژهها ب مدظکر محقق تاختن مجازا

انضبایی .مجازا

باا ودتال و ماادب

بهدجارتاز با تماوز با جزئیتاین

روتار و عملکاد تکژهها با تکج ب نکع انحااف تاپینی و هدجارگایز

شیکهها خادهویفامدد

را اجاایی میودد تا هم اوااد را رام تازد و بهدجارودد (واهش انحاافها) و هم با داار دادن ودشها
واد در حکزه مقایس و وضا تفاو گذار

تکژهها را از یکدیگا متمایز ودد و با اندازهگیا

تکاناییها تکژهها را در شبک ا پایگانمدد داار دهد (نش .میلا 603 :1012ه  620و وکوک :1011
666ه  .)601وکوک شیکهها تدکع و گستادگی تدبی را در الگک ددر انضبایی گذار از یش نکع هدا
تدبی ب نکع دیگا از هدا تدبی میداند الگکیی و درنهای

بتکان از ها چیز باا تدبی وکچشتاین

چیزها اتتفاده واد و اینو ها واد خکد را در چدگ ولیتی تدبی پذیاه تدبی گا بیابد (نش .وکوک :1011
 013و .)601
اولین مجازا

وویل عدم اجازه ورود ب خان شیصیاش ات

«وویل ب خکد جائتی داد :این

خان من ات  .من وویلم دوتا .خانم خان وجات »(مجابی  )67 :1036و «نگهبان درحالیو مسلسل
را ب رو او نشان گاوت بکد وایاد میزند :باو گم شک ...باو ...باا همیش گم شک»(همان) .وویل
ب تدری متکج میشکد و زن و پسا و دختاش نیز در خان خکدش گاوگانها اوااد مسلح هستدد

تازوارها ددر

تال پدجاه و دوم
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(مجازاتی دیگا) .در ادام داتتان ودتی وویل باا بار دوم تصمیم میگیاد باا پکگاوتن خان و
خانکادهاش باگادد اوااد مسلح وجکد وویل را انکار میوددد و در جکاب اعتااضها او میگکیدد
«وار تمام ات

تک دیگا نیستی همین»(همان .)06 :ماحل ب ماحل مجازا وویل پینیدهتا میشکد

در مااحل بعد با گاوتن شداتدام نام و هکی وویل-و در مدخل تکژهشدگی ب آن پاداخت میشکد-
پاوژه حذف او وامل میشکد .ودتی وویل از تیستم دضایی میپاتد «نمیرنجید؟ شما گاوه گاوه آدم
میوشید»(مجابی  )161 :1036یکی از مسلکلان دضا میگکید« :هدف ما اصلاو این مملک
مهابانی با دانکن یا ب زور هدف وتیل را ...دانکن باا مادم ات
دانکنیم»(همان) .این پاتم بیانگا این مهم ات

و هم حاوا

ن باا حککم

ات

ب

ما خکد

روتار و گفتار و باخلاف دکانین

نانکشت ددر انضبایی باشد مجازا و ویفامدد تکژهها را در تطح گستادها در باخکاهد داش
و واایدد ددر باا اجاایی وادن مجازا و تدبی دانکن و دلیل نمیخکاهد بلک دانکن و ق میودد
و دلیل میتازد.
 -1-1-1-4فرایند سوژهشدگی

واد 1در جهان واوکایی و وکوکیی میدان اوعالش ب گکن ا رد بار محدود اتهه

شههداخ و تحلیل

واد مدحصههااً در ارتباط با نهاد 6ددر و مکدعی مکجکد امکانپذیا میشههکد .ب عبارتی تههکژه در
زبان گفتمان ددر

نهادها بازوان تکدکلکژ ددر و در چارچکب تارییی تهههاخت میشهههکد (نش.

وکندرا  72 :1013و میلز  .)23 :1036در ددر وکوکیی مفهکم دوارتی تهکژه هههه تکژه وحد مدد ه
واو میریزد تهکژه دوارتی تهکژها اته و وجکدش وابسهت ات ب تکاناییاش ب ایدک خکد را
یگان مسههتقل و متمایز از دیگاان بداند چااو میتکاند بیددیشههد و اتههتدلال ودد درحالیو تههکژه در
اندیشه وکوک تهکژه در بحاان 0و تهکژه در حال شهدن 2اته (نش .میلز  .)26 :1036تکژهشدگی
محصهکل روابط ددر و متضهمن انقیاد اته « .واژه تکژه دو معدی دارد :یکی ب معدا مدقاد دیگا
بکدن به مکجهب ودتال و وابسهههتگی و دیگا ب معدی مقید ب هکی خکد بکدن ب واتهههط آگاهی یا
خکدشهداتهی .ها دو معدی حاوی از وجکد نکعی ددر هسهتدد و مدقاد و مسههیاوددده ات »(وکوک
1. individual
2. Institution
3. Subject _ in _crisis
4. Subject _ in _Process
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 .)021 :1012هدف و وارواد ددر

شمارة تکم

انقیاد و تسههلیم محت تههکژههاتهه  .هژمکنی و ادتدار ددر

ب ویژه در تههاختار تکدکلکژ انضههبایی واایدد را تعایف میودد تا با «حککم مدد مجمکع ا از
نههادهها روشهها تحلیلها تأملا

محاتهههب ها و تاوتیشهایی و اعمال این شهههکل واملاً خاص و

هاچدد پینیده ددر را امکانپذیا میودد»(میلا  .)606 :1012تهکژهتهاز و واایدد تهکژهشدگی در
وااخکاندن یا صههدا زدن شههکل میگیاد زبان ما را مجبکر میودد و دیگاان را صههدا بزنیم زیاا در یش
تعهامهل اجتماعی باید نکع رابط عایفی و اجتماعی خکد را مشهههیث ودیم این وااخکاندن چ با ولام
باشهد و چ با تهک (نش .یکرگدسههن و ویلی ک  )23 :1013گزیدش واژگان (تک شههما عزیزم آها
و )...و شههیکه و لحن صههدا زدن ما هم بیانگا مکدعی اجتماعی باتههاخت باا میایب و هم نشههانگا
جدک و حضهکر ددر (مدیا مؤتهس ناظم مدرت صاحب وارخان و پلیک) ات

اگا وسی را و

صهدا زدید رویش را باگاداند و ب ندا شهما پاتهم داد ب یش تکژه بدل شده ات ؛ آنها مکدعی
اجتماعی باتهاخت شهده در زبان ما را تشییث میدهدد و اگا پاتم و واودششان مثب و مکاوق باشد
همان مکدعی را پذیاوت و اتیاذ میودد (نش .یکرگدسن و ویلی ک 03 :1013هههه23؛ اوک  61 :1016و
ویسش 161 :1016ه .)162
وویل رمان «شههابددان» در یش پازل ددرتمدد گاوتار شهده ات

ب تدری با گاوتن خان خانکاده

امکال و در ماحل بعد وار شهداتهایی و نام هکیتش تلب میشکد تکژها با نام جدید و او را در
گاوه و رده خاصهی داار میدهد « ...خان ا با آن مشهیصها جزن امکال عمکمی دلمداد شده بکد .آن
خیهال عبهث او را رهها نمیواد .احااز هکی

خکد را خکاتهههتار شهههده بکد .در آن ماشهههینخان ول

شهداتهدام ا نداشه  .باگی و در آن هکی زن و وازندانش ثب

شده بکد حاو دادههایی شگف

بکد :زن بیکه بکد و وازندانش در دیمکمی اداره تههاپاتههتی صههغار .وایاد وشههیده بکد :من زندهام ایدجا
هسهتم (»...مجابی  .)22 :1036در باابا اعتااض او متصهد رایان گفت بکد «وسی و ایدجا پاوندها
ندارد وجکد ندارد»(همان) .در اداره شهداتهایی و در هیچ تیستمی نشان و اتداد از وویل داشت ها و
زنده بکدنش نبکد .هم گذشههت داشههت ها و ریشهه هایش را حذف واده بکدند .وویل «در آید ب اماوز
نگایسه

خکد را و اماوز را نمیشداخ

متعلق ب اماوز بکد دیاوز زاده شده بکد زندگی واده روت

و باگشهههت بکد باا زندگی وادا اما در اماوز گیا واده بکد ...چیز در این میان دزدیده و گم شهههده
بکد»(همان) آن چیز گم شهده هکی وویل بکد و در نسهب با هم متعلقاتش معدا میشد« .یش جسم
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ن اتههم و رتههم و هکیتی مکجکد بیآیدده»(همان.)2 :

تمام اعتبار و هکیتش وابسهت ب پاوندها بکد و در دو روز «مها میخکرد تمبا میشهد بایل میشد
صهادر میشد وارد میشد باگهایی ب آن الصاق میشد ییمتا و تدگینتا میشد تا دو بعدازظها
شههده بکد یش پاونده رتههمی»(همان« .)63 :در دنیا واوکایی پاونده مشههاب مثال اولایکنی و معاف
حقیق وادعی اته

درحالیو وجکد جسهمانی انسهان تدها پاتک اوکدده با پادهپددار ات

هم مسههاو در رمان دصهها و هم مهدد

دروادق

اهل پااگ تدها تههای ها اوراق پاونده خکیشاند و حتی حق

زیسه تای واران خکد را نیز ندارند»(وکندرا 131 :1013هههه )136این شبح تای وار با تبدیل شدن ب
یش شهماره ب عبارتی تقلیل نام و هکیتش ب شهماره پاونده پاوژه تهکژهشههدگیاش تکمیل میشکد.
«اول یش اتههم باا تک تعیین میگادد با یش شههماره بعد چدد واغذ را امضهها میودی تمبا میودی ما
امضهها میاندازیم زیاش وارد صههادر وارد دوباره تا تمام بشههکد و تک بشههک گاوگان»(مجابی :1036
 )71یههش هکیه

جعلی تهههاختگی و تحمیلی باا وویههل .یکی میگکیهد...« :نمیخکاهههد اتهههم

نمیخکاهد از ماه دیگا داار اته هم شمارها بشکند چ

ار دارد و شما از همین حالا شمارها

بشهههکید حال ببیدم چ شهههمارها ب دیاو و هیکل تک میخکرد بگذار ببیدم پاوندها چ شهههمارها
خکرده تهیصهد و شهصه  .همان خکب اته

مبارو ات بدکیک جلک تتکن اتم همان شماره

تیصد و شص  .جلک نام خانکادگی خط بزن هیچ شغل را هم بدکیک :گاوگان»(همان.)72 :
 -1-1-1-1-4جرمتراشی و پایگانمندی سوژهها

چاخش ددر انضبایی از تدبی و شکدج بدنی ب تدبی و آزار روو و جان و گستاش دایاه تدبی از
مجامان ب مدحاوان هدجارگایزان و داعدهشکدان مفهکم و معدا جام و مجام را تغییا داد .در صکر -
بدد جدید نهادها الگکها و مفاهیم هکی

جدید مییابدد و بار معدایی و ارزشی آنها بازتعایف

میشکد .از ده  1373با تأوید با باتاخت بکدن ذهدی بکدن و گفتمانی بکدن مسلل جام مفاهیم
باچسبزنی جامتااشی و رویکاد جامشداتی واهدگی مطاو شد .ب نظا وکوک وظیف ولی جام-
شداتی وادع ًا حل مسلل جام نیس

بلک باا رشد تازماندهی ددر و نظار ات

(نش .صاددی

وسایی و پاوین 612 :1033و  .)611جکامق انضبایی باا اعمال داعدهها و دکانین ودتال با روتار
هدجارمدد دضاو

و ردهبدد اوااد از ابزارها باچسبزنی و جامتااشی اتتفاده میوددد در این
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مسیا شیکهها و تازووارها ب گکن ا عمل میوددد و تک ها پازل ب یایقی چیدمان میشکند و
تکژه هم جام را میپذیاد زیاا محککم شدن ب خایا هیچ و پکچ وامل ًا تحملناپذیا ات
گذشت زندگی خکد را ب دد

وارتی میودد تا دلیلی باا این مجازا بیابد ( .)2در مدطق واوکا و

در زیا نگاه مغداییسی مااجق ددر
آنچدان تحملناپذیا ات

و هم

«وسی و ویفا میبیدد عل

ویفا را نمیداند .پکچی مجازا

و متهم باا یاوتن آرامش میخکاهد تکجیهی باا رن و آزار خکیش

بیابد مجازا جکیا جام ات »(وکندرا .)130 :1013
وویل پک از بازگش ب خان و مشاهده تصاحب امکال خان و خانکادهاش تکتط گاوهی مسلح
در ذهدش ب دنبال دلیل و عل

میگادد «زن و وازندانش گاوتار مشتی آدمخکار بکدهاند شکدج

میدیدهاند شاوش امدیتش زنش تامای اش پایمال انتقامی وحشیان شده بکد؛ اما از چ وسی از
ودامین تالن دادگاه در چ تالی در چ چهاها ؟»(مجابی  )61 :1036و ازآنجاو متهم جکیا جام
خکیش ات

(نش .وکندرا  )130 :1013وویل ب دنبال جام خکیش زندگی دیاوزش را میواود «تا

حالا جد ب آنها وکا نکاده بکد .ده تال عما او ب ووال گذشت بکد در دادگاهها میتلف داتلها
دزدان مسلح داچادنیان و مادان مدتقد را محککم واده بکد زندگیشان را ب خطا انداخت بکد یا
حبکها درازمد

مصادرهها و اعدامها .حالا چدد تن از آن دابانیان شاور ب دصد انتقام ب تااغش

آمده بکدند(»...همان67 :ه  .)61وویل باا پک گاوتن حق و داراییاش ب عدال خان میرود .وویل
ودتی میخکاهد نامش را بگکید ب او گفت میشکد نام

مهم نیس  .هدگام یاو مشکل ب او گفت

میشکد ایدجا جا ارائ عدال ات ن حل مشکل .ودتی میگکید ودایعی باایم پیش آمده و جدکن-
آمیز ات

گفت میشکد شما ایدجا را با تیمارتتان اشتباه گاوت اید .همین حافها معمکلی او را

مجام جلکه میدهد و بستاتاز تشکیل پاونده باا او میشکد «ب مقام شامم دضا تکهین میودید
آنود

هم تان تکدق دارید و ما تحمل ودیم»(همان )26 :ودتی وویل میگکید خان اش و زن و

وازندانش تکتط چدد مسلح اشغال شده عدال میگکید« :پک تک دار ب نیاوها مسلح هم تکهین
میودی اتائ ادب ب مقام دضا واوی نبکد و حالا ب مقدتا هم...
ه حضا آدا من وویلم حقکق خکاندهام.
ه بیخکد خکاندها  .ادب واجبتا از آن مزخاواتی ات

و خکاندها »(همان26 :ه .)20وویل از

وضایی و شکل گاوت و بیدلیل ب او اتهام زده میشکد و با ها واژها

جامی باا او تااشیده و

تازوارها ددر
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تعایف میشکد گی و گدگ ات  .مقام دضا میگکید« :میخکاتتی دیگا چ بگکیی مگا ایدجا شها
ها ات

ایدجا زبان و گکش و آلا دیگا آدم مسلکل ات  ...خف شک! خائن مزدور حق باز»(همان:

 .)20در ادام در اتاق رئیک تازمان ب او گفت میشکد «اگا من عصبانی شکم و بدکیسم ایدجا رو
پاوندها و این آدا چ میدانم مهما را آتش زده مدرت را مدهدم واده مهمانان وشکر را وشت
وسی نیس

و بالا حاف من حاف بزند مهمانوش!»(همان .)72 :یکی از این باچسبها و تبعا

مجازا و ویفاش واوی ات

تا وویل از حق یبیعی و اولی اش نیز بگذرد .در ادام رمان باا ایدک
جدید دتل جکانی را با یااحی یش

وویل را وارد باز ددر وددد در ودار پیشدهاد تمتی در دول

نقش دک ب گادن او میاندازند (نش .همان )130 :تا او پذیاا هم تازووارها مکدعی

جدید

شکد و ب تدری خکدش ب یکی از مهاهها ددر تبدیل شکد.
در واایدد ددر

در پاوژه تکژهتاز با شگادها و تازووارها میتلف چکن جامتااشی

باچسبزدن دادن نام و لقب جدید تلب هکی
تکژهها آنها را ردهبدد میوددد تا دضاو

و اعطا هکی
واصل گذار

نظار

جعلی همشکل و همتان وادن
و درنهای

ویفامدد

ددیقتا

عملی و اجاایی شکد .اصل شبک بدد با تماوز و مشاهده میکاوتککپی با عملکاد تکژهها هم امکان
مقایس را وااهم میودد هم امکان تفاو گذار و هم بدیان داعدها را و باید از آن تبعی واد ممکن
میتازد (نش .وکوک  .)663-661 :1011شبک ددر

ابتدا با تکژهتاز ب وویل تصکیا و هکی

جدید ارائ میدهد ت ک با انتساب جامها میتلف خائن مزدور حق باز و ب ویژه دتل یش جکان
او را در رده گاوگانها داار میدهد «ایدجا جز خکدمان دو دتت داریم یکی آدمهایی و وار دولتی
دارند دیگا گاوگان»(مجابی  )72: 1036این پایگانمدد بیانگا شبک بدد ددیق و تیتی ات
دیدهبانی ددر

از

و اتتماار نگاه مغداییسی و باعث «بسط مدظم شبک بیپایان لحظاتی متشکل از

تکدیشها تااتابیدی»(وکنتانا جیکتتی  .)102 :1036مجمکع اتفاقها تهدیدها تا ها و ب ویژه
تدهایی و بیهکیتی وویل را آرام میودد او پک از ولدجارها و تلاشها بسیار شاایط را میپذیاد و
تبدیل ب شهاوند مطیق و مدقاد میشکد« .انقیاد وادعی ب یکر خکدوار از رابط ا مجاز زاده میشکد.
ب نحک و باا ملزم وادن محککم ب داشتن روتار خکب دیکان ب آرامش وارگا ب وار دانشآمکز
ب پشتکار و بیمار ب رعای

دتتکرها دیگا تکتل ب زور اورتی ندارد»(وکوک  .)626 :1011وویل

داتتان «از نظا دانکن جزن گاوهها اوااد شداخت نمیشد با وسی ماتبط نبکد وقط شمارها بکد در
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بیکرد بیاشامد بیکابد همین .حیکانی در حاشی زندگی شهاوندانی و

زندگی آرام خکد را داشتدد شهاوندان مطیق نقاب زده و میخددیدند میگاییدند(»...مجابی :1036
 77و نش63 .ه.)61
 -2-4انقیاد و نقاط مقاومت

شیصی ها در مکدعی ها داتتانی با عل یابی و وهم دلیل ودکع حادث ب نسب
خکیش باا یاوتن راه باونرو

اددام میوددد اما مکدعی

در داتتان مکدعی

تکانایی و دانایی
ناگهانی و ناخکاتت

اتفاق میاوتد و اغلب با یش اشتباه شاوع میشکد .بیتببی ودکع مکدعی را غیادابل وهم و چارهناپذیا
مینماید .ب عبارتی هم تلاشها و چارهاندیشیها شیصی ها داتتان باا گایز از مکدعی

عبث

و بینتیج میماند و شاید پذیاش و باور آن تحمل شاایط را راح تا ودد .در تلاش ددر انضبایی
و مجایان پیدا و پدهان آن باا مدقاد و رام نمکدن تکژهها گاه آنها تاپینی میوددد میگایزند و از
هدجارها عدول میوددد .ب عبارتی علی انقیاد تسلیم و تکژهشدگی اعتااض میوددد و واودش نشان
میدهدد این راهکارها در واایدد ددر ب نقاط مقاوم
نیز هس  .ددر پدیدها رابط مدد ات
ددر

و در وثاتی از نقط ها مقاوم

وجکد دارد»(میلا  .)623 :1012ددر

مقاوم

رابط معدادار با ماهی

تعبیا میشکد« .هاجا ددر هس

مقاوم

مکجکد در تاتاتا شبکة

از مقاوم ها و عصیانها اتتقبال میودد زیاا نقاط

وجکد تاختار ددر دارد نقاط مقاوم

و بالاروتن وارایی نقاط وشار میشکد .ها چ نقاط مقاوم

باعث نکزایی بازتکلید

بیشتا –شکد واایدد ددر نیز با اوزایش

تغییا و جاب جایی نقاط وشار اعمال نیاو میودد (نش .اوک  1016:77و وکوک )062 :1012
وویل پک از تلاشها و جدگیدنها بسهههیار در باابا مکدعی ددرتمدد و جبا و تهههیطاه تکانمدد
آن عاجز و مسهتأصهل میشکد و خکد را با شاایط هماهدگ میودد البت واایدد ددر

باا پذیاش و

مدقاد وادن وویل در نقشهه ا حاو ا هم دتل جکانی را ب گادن او میاندازد (نش .مجابی  )1036و
هم باا ایدک او را نیز وارد باز ددر ودد پسه و تتمی را در دول جدید ب او محکل میودد تا
او نیز جزئی از پیکاه ددر شههکد .وویل با خکد نجکا میودد« :آیا با آنها نیسههتم؟ دکانیدشههان را ب ظاها
ایهاع میودم در چهارچکب اما و نهیها آنان زندگی میودم زن و وازندم را ب آنها رها وادهام
خکد چکن گاوگانی در خان دیگا هسههتم این و ههق جز با آنها بکدن در تههیطاه آنها بکدن چ
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معدا میدهد»(مجابی  .)113 :1036وویل مکدعیتی و او را بلعیده و شهههاایطش را از اینگکن تاتهههیم
میودد «ماندن پذیاوتن تههازگار شههدن تا

و دبکل را از پک یکدیگا حک وادن مسههم شههدن تا

روز و بیدی خکد یکی از آنهایی»(مجابی  )111 :1036ودده شهدن از هم آنن تاا میتازد بیگان
شهدن با خکد و خکیشهتن را نشهداختن چکن «مسهم» واوکا .وویل را ها شهب ب بهان خکاندن رتال
دوتا اش ب خان وامانده میوشههاندد (تداوم تههیطاه ددر ) وامانده از او میخکاهد تهههمی را در
حاومی دبکل ودد و ایدک اگا و هق خکد را ب ذیاد زندگیاش آتانتا خکاهد بکد (نش .همان116 :و
123ههههه )127و وویل را وارد باز ددر میوددد «حالا تک یکی از صههاحب مدصههبان این ناحی ا
مشاور محتام حککم
ددر
مقاوم

نکبدیاد»(همان.)163:

با همان تکانی و ب مدقاد و رام وادن تکژهها میپادازد از تاپینی اعتااض و نقاط
آنها نیز اتتقبال میودد وکوک «یادآور میشکد و از دید او مااوز مدتشا ددر

ب نکعی اول مقاوم
باابا ددر

مقاوم

وجکد ندارد و اینو ددر

بدون نقاط

بدون آشکار وادن و باانگییتن زندگیا و در

میودد زندگی را هدف داار نمیدهد و تاانجام اینو نیاو خارج بیودف

نمکدارها را متحکل میودد و واژگکن میودد»(دلکز 121 :1032ه .)126ددر
میودد زیاا هم ب نکعی گستاه اختیار و آزاد تکژهها را در باو

از نقاط مقاوم اتتقبال

اجتماعی القا میودد و هم خکد را

بازتکلید و بازتاز میودد زیاا باا تسلیم وادن تکژه نقاط وشار خکد را گستاش میدهد و دایاه
ادتدار خکد را اوزایش .هم وش و دک

جدگیدن و تلاش وویل باا ب دت

ول رمان با واودشها نهادها و بازوان ددر

آوردن داشت هایش در

ب شیکهها میتلف تاوکب میشکد؛ هم تکیل ها

شایع ها دتل جکان تلفنها تهدیدآمیز ربکدن پسا وویل و وتش زدن او هیاهکها شبان و(...نش.
مجابی  )130 :1036نقش هایی بکدند و آخاین مقاوم او را درهم بشکددد .وویل مدفعل و مستأصل
مکدعی

جدید را میپذیاد و علیاغم میل بایدی و میالف

خانکاده وارد تاختار دولتی /دول

نکبدیاد

میشکد (نکعی ماگ تدریجی) ولی در پایان داتتان او ماگ را بامیگزیدد چکن ماگ تدها راه رهایی
او از این مکدعی

ات  .وویل ب تم

وامانده میرود تفدگ را ب رویش میگیاد و میگکید «این

تفدگ بکد روز با تک روز با من این ادتدار نیس

تای یش دروغ ات »(همان )137 :وامانده را

نمیوشد پک از گفتن حافها و دردهایش اتلح را با بیزار میان گلبکت ها پاتاب میودد و ب
تک در خاوجی میرود ب صداها باگاد نگهبانان تکجهی نمیودد و نمیایستد «در واصل وایاد
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گام دیگا آرامشی عظیم در خکد

حک واده بکد آرامشی ب پهدا عما بی داارش باتا از وتکت تادید و یقین بالاتا از ارزش بکدن
ماندن»(همان .)137 :ب زمین میاوتد غاق در خکن اما در آخاین لحظ رؤیایی را ماور

و حسا

میودد رؤیا رویش دوباره شها و باآمدن وکدوانی از دل غبار ویاانی تصکیا از گل و نسیم و
باران و شعا و مکتیقی (نش .همان.)131 :
5ئ نتیجهگیری

رمان «شهابددان» تصکیاگا تا
ددر

و مکدعی

تدهایی دلنگاانی عجز و اتتیصال انسان مدرنی ات و در چدباه

تکدکلکژ انضبایی – ددر

وکوکیی و مکدعی

واوکایی -گاوتار شده ات ؛

مکدعیتی و ن تکانایی وهم آن را دارد و ن تکان باونرو از آن را .نگاه مغداییسی و حضکر مکیاگوار
مااجق ددر

در بدن شها (رتتکران هتل ایستگاه بازرتی خان چشمپزشش دادگاه و )...واروتا

اصلی داتتان /وویل را در چدباها از نظار وااگیا زندانی میودد .هدف این نظام ودتال و دیدهبانی
مستما در واایدد مجازا انضبایی در زندگی وویل محقق میشکد؛ این واایدد ب تدری با گاوتن خان
و خانکاده باچسبزنی و جامتااشی پاوژه تکژهشدگی وویل را بستاتاز میودد و با اتهام ب دتل
انکار شهاوند او و تقلیل هکی

او ب یش عدد هم هکی

تکژهشدگی او را تکمیل میودد .ماحصل ددر و مکدعی
نمایش گذاشت میشکد؛ در یش تطح مقاوم

واد دهامان را میبلعد و هم واایدد
متصلب مدرن در دو تطح در داتتان ب

وویل درهم شکست میشکد او با پذیاش تمتی در

دول نکبدیاد وارد باز ددر میشکد و ب تعبیا راو

ب یش شهاوند مطیق نقابزده تبدیل میگادد

(ماگ تدریجی) .در تطحی دیگا وویل با پذیاش این نکت و امکان رهایی وجکد ندارد ب جا
ماگ تدریجی در مکدعی بحاانی و هزارتک ماگ آنی را انتیاب ودد تا ب یایقی رهایی را باا خکد
ردم بزند .ها دو انتیاب یا ها دو تطح پایانبدد داتتان بیانگا غلب و چیاگی ددر
جهان مدرن با وجکه هستیشداختی و تیاتی -اجتماعی بشا ات

و مکدعی

تا ب انحا میتلف ناتکانی و

عجز بشا را در ودار هم پیشاو ها و دتتاوردها شگاوش ب او متذوا شکد و اینو تا چ اندازه در
دهلیز هزارتکیی و خکدش آوایده اتیا و محدود شده ات .

تازوارها ددر
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پینوشت
 -1گاه جبا بیاونی در معدا هسهتی شهداختی و ولسهفی خکد باوز میودد .مثل تهکتش شدن تامسا در مسم
(نش .واوکا  )1071و گاه در وج اجتماعی و نمکد آن در مداتهههبا زندگی اجتماعی و نگاه مغداییسهههی
مااجق ددر

دخال و تجاوز مداوم ب زندگی واد و خصهکصهی آدمها ب تصکیا وشیده میشکد چکن

داتتانها دصا و محاوم (نش .همان  1017و .)1071
-6از نمکن ها داتههتان مکدعی میتکان ب داتههتانها مسههم دصهها محاوم پل حیکان دورگ و گااخک
شههکارچی از واوکا و همچدین ب داتههتان وکتاه وقط اومدم ی تلفن بکدم از گابایل گارتههیا ماروز و رمان
وکر از ژوزه تاراماگک اشاره واد.
-0مسهاو .و (شهیصی

داتتان دصا واوکا) «اتاقخکابش و رابط عاشقان اش با وایدا زیا نظا دصا ات  .دو

دتهتیار دصها جفتی حقالسکک بگیا مزاحم و بیمارگکن اند اما درعینحال نمایدده ول مدرنیت تهدیدآمیز
جهان دصاند پلیکاند خباچیناند و عکامل نابکد وامل زندگی خصکصی»(وکندرا .)26 :1012
-2در رمان محاوم ژوزف .و یش روز صبح درحالیو در رختیکاب ات
میشکد .در محاوم نیس

ب وتیل دو بازر

بازداش

دادگاه و .را بدون شاو جام متهم میودد و .مک کع اتهام را نمیداند اما

تصمیم میگیاد و هم زندگی گذشت اش را لحظ ب لحظ وارتی و وددوواو میودد تا جام خکد را بیابد.
او را ابتدا مسلل را میپذیاد و در تأیید حکم دادگاه و محککمی خکد ب دنبال جام میگادد (نش .وکندرا
 113 :1013و واوکا .)1071
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