
 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol. 6, No. 11  

 spring & summer 2022 

Research Article 

459 

 
 

Application of Deleuze's Rhizomatic Approach in Hana 

Mina's Novel  

Althalj o-Yati Men Al-Nafezeh 

 
Shamsi Vaghefzadeh 1 , Maryam Ghorbanali 2 

 

Abstract: 

Deleuze's rhizomatic theory disrupts the finite order of the structure of 

thought, presenting the literary work as a collection that pays attention 

to its functions and connections. The rhizome territorializes the 

currents by becoming. "Becoming" plays a central role in Deleuze's 

view. He uses the rhizome to explain his philosophy of "becoming." 

The rhizome is a non-hierarchical space in which all junctions are 

intertwined without any of those points benefiting from the central or 

main position. Deleuze's rhizomatic model is flexible and fluid, and 

avoids purposeful, focused, planned and structural controls. In this 

article, after introducing Deleuze's rhizomatic theory, and suggesting 

the application of this approach on the novel Althalj, o-Yati Men Al-

Nafezeh, each of the principles of rhizomatic approach in the novel is 

examined and the author's storytelling ability is investigated according 

to these principles  . It is assumed that the rhizomatic approach can be 

considered as an opportunity to analyze postmodernist novels and that 

Deleuze's reading has a significant impact on the reader's 
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understanding of the novel. This study considers the novel under study 

as a rhizome that does not follow a hierarchical structure and has some 

aspects of the postmodern novel, which are instability within the story, 

uncertainty, complex and chaotic structure, mixing mental and 

objective worlds, fusion of story and history, lack of coherence, 

contradiction, and abnormality. Hana Mina introduces the first 

character of her novel (Fayyaz) as a nomad who is permanently 

"going" and avoids settling in one place. This novel does not seek to 

make sense and dictate the point to the reader, but gives the reader 

rhizomatic experiences, and creates a new emotional and cognitive 

situation for him. 

Keywords: Rhizomatic; Deleuze; turning; Hana Mina; Althalj oYati 

Men Al-Nafezeh.  

1.Introduction 

Deleuze believes that thinking in the past was arboreal and vertical, 

and that what was thought was replaced by thought. But thinking in 

the contemporary world is rhizomatic and horizontal. The two 

philosophical terms tree and rhizomatic are also present in the story 

and it can be used to explain the characters and characterization in 

different types of stories. The thinking behind the novel The Snow 

comes through the Window is rhizomatic and creative and tends to be 

dynamic. The events and relationships that exist in this novel, like all 

elements of the story, can be connected to another point. This novel is 

a rhizomatic work with different inputs that are interconnected. It can 

be entered from any point that is not distinct from each other and only 

its inputs are different. 

 

2.Research Questions 

1- Is the thinking that dominates this novel an arboreal thinking or 

rhizomatic thinking? 
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2. What is the effect of rhizomatic reading on introducing the 

characters of this novel and their mood and the reader's 

understanding? 

3- To what extent is it possible to use the most important feature of 

rhizomatic thinking, ie becoming, in the novel in question? 

3.Literature Review 

Deleuze introduces concepts such as connection, map, multiplicity, 

becoming, departure, and migrant thought, instead of the arboreal 

model of thought, which includes concepts such as totality, rejection, 

order, unity, and being. He considers book as a kind of rhizome 

(Deleuze & Guattari, 1987: 11), which does not seek to make sense 

and dictate it to the reader. In the process of reading the text, reading 

should focus on the effects it creates on the person and his life 

(Deleuze, 1392 SH: 135). They select several related or consecutive 

characters or mindsets or dialogues as a rhizomatous movement, and 

then combine them to form a tangled combination of strangely 

different parts of speech. (Lodge et al., 1394 SH: 176). Deleuze 

rhizomatic approach is based on four principles: 

1.principles of connection and heterogeneity. 2.principle of 

multiplicity. 3.principle of a signifying rupture. 4.principle of 

cartography and decalcomania. 

4.Methodology 

In this article, in a descriptive-analytical method, in addition to 

examining Deleuze's approach as one of the main theories of 

postmodernism and proving its application, on the analysis of the 

novel The Snow comes through the Window, each of the rhizomatic 

principles in the novel is examined and the author's storytelling ability 

is measured by these principles. 
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5.Results 

In the novel Snow Comes Through the Window, instead of an arboreal 

system of character processing in realist stories and focusing on the 

character subconscious in the modern story, the author creates a kind 

of character in the postmodern story that has the characteristics of 

each of the classic and modern characters. It goes beyond both of them 

and, by merging them together, creates a disproportionate plurality of 

its components; a horizontal, flat and rhizomatic plurality that is a 

postmodern image of a character. This novel is a kind of rhizome and 

has some aspects of postmodern novels such as: Internal instability of 

the story, complex and chaotic structure, uncertainty, mixing of 

mental and objective worlds, lack of coherence and irregularity. In this 

novel, the author does not follow a hierarchical structure and does not 

seek to make sense and dictate it to the reader, but rhizomatically 

provides new experiences to the reader. 
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 چکیده
و بر چهار اصل  ورزی استزنندة نظم پایگانی ساختار اندیشهدلوز برهم ریزوماتیکرویکرد 

در دیدگاه دلوز نقش « شدن»نگاری استوار است. گانگی، گسیختگی و نقشهاتصال، بس

مراتبی گیرد. ریزوم یک فضای غیرسلسله، از ریزوم کمک میآنبرای تبیین و محوری دارد 

در این مقاله، سعی شده با روش توصیفی ـ اند. است که در آن تمامی نقاط اتصال درهم تنیده

ثبات مدرنیست و اهای اصلی پستعنوان یکی از نظریهاین رویکرد به بر بررسیعالوهتحلیلی 

 واکاویهریک از اصول ریزوماتیک در رمان  ،ةالثلج یأتی من النافذتحلیل رمان  آن درکاربست 

فرض این است که رویکرد پردازی نویسنده طبق این اصول سنجیده شود. وانایی داستانو ت

مدرنیسم های پستکنندة فرصتی در ادبیات برای تحلیل رمانتوان فراهمریزوماتیک را می

دانست و دیگر اینکه خوانش دلوزی بر درک خواننده از رمان تأثیر بسزایی دارد. این پژوهش 

کند و از وار پیروی نمیداند که از ساختار سلسلهرا نوعی ریزوم می ةمن النافذالثلج یأتی رمان 
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 انفقد ،شفتهو آ هپیچید رساختا ن،ستادا نیدرو ثباتیرمان پسامدرن مانند بی هاییژگیوبرخی 

گریزی برخوردار است. حنا مینه شخصیت اول رمان خود، فیاض، را فردی هدـقاع و منسجاا

کند. است و از تمرکز در یک مکان دوری می« شدن»کند که همواره درحال کوچنده معرفی می

ای بدیع وار تجربهاین رمان درپی معناسازی و دیکته کردن آن به خواننده نیست، بلکه ریزوم

 کند. دهد و موقعیت احساسی و شناختی جدیدی برای او ایجاد میدر اختیار خواننده قرار می

 .ةالثلج یأتی من النافذتیک، ژیل دلوز، صیرورت، حنا مینه، ریزوما کلیدی:های هواژ

 مقدمه. 1

پردازان مهم و شاخص و از نظریه ( فیلسوف فرانسویم 1446ـ1421) 1ژیل دلوز

آنچه و و عمودی بوده  وارتفکر در گذشته درخت استمعتقد او مدرنیسم است. پست

تفکر در جهان معاصر ریزومی و  اماقرار گرفته است. جای اندیشیدن به ،شده اندیشیده

از  ،گرای خودو تبیین فلسفۀ کثرت 2درختیدر نقد و نفی تفکر  افقی است. دلوز

های خزندة افقی ریـزوم دارای ساقهاست. بهره گرفته  4«ریزوم»شناختی استعارة گیاه

 را قطـع یا به آن کند و اگر بخشی ازتنیده رشد میای و درهمصورت شبکهکه به است

هر قطعـه از ریزوم خود قادر به تکثیر  و رود، از بین نمیندتر تقسیم کنقطعات کوچک

در جهات گوناگون  ،های اصلـیف ریشهالبرخ ،جدید اسـت. ریزوم یو تولید گیاه

و امکان ایجاد  شودتواند به نقاط دیگر متصل و هر نقطـه از آن می کندمیرشد 

و  «بودن»دلوز درخت را مظهر  .ی ممکن را فراهم کنـدهـاپایـان از ارتباطای بیشـبکه

نفی وحدت  و نقش محوری دارد ، شدندر دیدگاه دلوز اند.دمی «شدن»ریزوم را نماد 

های و از کنترل ردپذیر و سیال دامدل ریزوماتیک دلوز حالتی انعطاف. و همانندی است

ت. امروزه با گسـترش گرا گریزان اسرشده و ساختاریزیهدفمند، متمرکز، برنامه

سان و هـای اجتماعی افقی، ریزومتفکـر و کـنش ،هـای اجتمـاعیارتباطـات و شـبکه

یابیم که دو هـای داسـتانی درمیشخصـیت هتنیده شده است. با نگـاهی بـدرهم

توان با استفاده از در داستان هم نمود دارد و می وار و ریزومیدرخت فلسفی اصطالح
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های در داستان .پرداخت در انواع داستان پردازیو شخصیت هاین شخصیتبه تبی آن

پریشی اسـت. رویکرد هویت و درحال سیالن، لغزنـدگی ، شخصیتپسامدرن

مقاله را برآن داشت تا درپی خوانشی متفاوت، قابلیت  گانریزوماتیک دلوز نگارند

د نزمایابی ،اثر حنا مینه ،ةالنافذمن  یأتی الثلج پسااستعماری انطباق این نظریه را بر رمان

است  این ند. دلیل انتخاب رمان مذکورنو خط سیر صیرورت)شدن( را در آن دنبال ک

به پویایی گرایش دارد. اتفاقات  و است حاکم که بر این رمان تفکری ریزومی و خالق

 ۀطاتصال به نق عناصر داستان قابل ۀهمچون هم ،و روابطی که در این رمان وجود دارد

 های مختلف که با هم  ارتباطگونه با ورودیاین رمان اثری است ریزوم .است دیگر

 فقط و یستنقاطی که از هم متمایز ن ؛توان به آن وارد شدای میاز هر نقطه .دارد

 شدهبه روش توصیفی ـ تحلیلی سعی  ،این جستاردر . ستا های آن مختلفورودی

تحلیل رمان  در لوز و اثبات کاربست این رویکردریزوماتیک د ۀبر معرفی نظریعالوه

و توانایی  واکاوی هریک از اصول رویکرد ریزوماتیک در رمان، ةمن النافذ یأتیالثلج 

های تحقیق به این شرح ه شود. پرسشدیپردازی نویسنده طبق این اصول سنجداستان

 است:

 تفکر حاکم بر این رمان درختی است یا ریزومی؟ ـ 

و آنان  ۀهای این رمان و روحیثیری در معرفی شخصیتأزوماتیک چه تخوانش ریـ 

 دارد؟درک خواننده 

تا  ر رمان مورد نظرد ،یعنی صیرورت ،ترین ویژگی تفکر ریزوماتیککاربرد مهمـ  

  پذیر است؟امکان چه حد

هایی تفکر حاکم بر این رمان ریزومی است با شبکه است که این بر فرض

ناپذیر، پویا و روحیۀ خستگی. راندرتباط را از یکی به دیگری میکه ا تنیدههمدر

این نوع  است. شدنیخودزای شخصیت اول رمان )فیاض( با خوانش ریزوماتیکی اثبات

هدف رویکرد دهد. ای نو در اختیار خواننده قرار میوار تجربهخوانش ریزوم
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جای این رمان در جایزیستن است که  ۀناپذیری و تجربریزوماتیک صیرورت، شکست

س از بررسی اجمالی پیشینۀ تحقیق و طرح پ، هاهفرضی شبرای سنج خورد.چشم میبه

به تحلیل و بررسی رمان، وفق این اصول  ،اصول چهارگانۀ رویکرد ریزوماتیک دلوز

  پرداخته شده است.

 ةمن النافذ ج یأتیالثل رمان .1ـ1

م در  1444( است که در سال م 2418ـ1420ینه )رمان سوم حنا م ةالثلج یأتی من النافذ

زمانی  ؛زندگی حقیقی نویسنده در لبنان است ةدهندبیروت منتشر شد. این داستان نشان

 علت مبارزاتش از سوی حکومت دیکتاتوری تحت تعقیب بود.که خود او هم به

ها با حنا مینه مشترک شخصیت محوری داستان، در برخی از خصوصیت ،فیاض»

سیاسی به نام  یموضوع اصلی این داستان، زندگی مبارز (.64: 1444)الباردی،  «است

دلیل افکار انقالبی و های جامعه است. او بهعدالتیاو با بی ۀفیاض و چگونگی مواجه

 گیردایستادگی دربرابر دیکتاتوری و شرکت در مبارزات کارگری تحت تعقیب قرار می

 ،خلیل ،به منزل دوست قدیم خود ،در این شهرگریزد. میاز سوریه به بیروت  و

 ، به دنبال او هستند؛ به همین دلیلرود که یک کارگر مبارز است. در بیروت هممی

تواند شود که آیا میدچار چالش فکری میاو  .شود مخفیانه زندگی کندمجبور می

ه کارهایی دست ب ناگزیر او در این راه .اش را فقط در حد نوشتن ادامه بدهدمبارزه

ایی در ساختمان و کار ازجمله کار در رستوران، بنّ؛ تجربه نکرده است هرگززند که می

ای از عوامل مختلف دست به دست هم دادند و درنهایت مجموعه سازیدر کارگاه میخ

همراه دستگاه بهتا او در زیرزمینی در خارج از شهر پنهان شود. اما بعد از یک سال 

شود و بعد دستگیر می ،کردهای انقالبی از آن استفاده میثیر اعالمیهچاپی که برای تک

 . گرددازگیرد به وطن بتصمیم می ،دهداز زندان و تحوالتی که در شخصیت وی رخ می
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   تحقیق  ۀپیشین. 2

 ازجمله:های اندکی نوشته شده؛ مقاله ةمن النافذ یأتی الثلجرمان  ةدربار

لحنا  ةمن النافذ یأتی الثلج ۀلروای ۀتحلیلی ۀدراس» در (1441قامت )مرادی و خوش .1

 ،گریزدداند که در ابتدا از رویارویی با استبداد میاین رمان را روایت قهرمانی می «مینه

انقالبی تبدیل  یعادی به قهرمان یاما در مراحل مختلف زندگی شخصیت او از فرد

در تحول  ،ازجمله پنجره ،لفاشیای مخت. نویسنده همچنین به اثرگذاری شودمی

  .نظر دارد شخصیت این قهرمان

های سوریه با تکیه بر رمان واکاوی سیاست در رمان» در مقالۀ (1442) ناظمیان .2

حنا مینه افکار سیاسی و انقالبی خود  که معتقد است« اثر حنا مینه ةمن النافذ یأتیالثلج 

 فردی نموده و مبارزات سیاسی فردی با عقاید دینی تلفیقمنحصربه ةرا با شیو

  .کشیده است تصویرفکر را بهروشن

الیستی به ئبررسی تطبیقی نگاه ر» ( در پژوهش1441وش و عباسی ). چراغی4

الثلج یأتی من  ۀموردپژوهان ۀمطالع ؛های حنا مینه و بزرگ علویسیمای زن در رمان

 جایگاه و وضعیت رئالیستی مذکور، با نگاهی هایبا بررسی رمان «چشمهایش والنافذه 

 .ترسیم کرده است را اقتصادی و سیاسی آنان اجتماعی، هایفعالیت زنان و

 هایی انجام شده است: پژوهش رویکرد ریزوماتیک نیز ةدربار

 ۀهای اندیشتبیین داللت» مقالۀ در (1446) الهیآرانی و فرجاحمدآبادی .1

 «در بهبود خالقیت نظام آموزشی ایرانریزوماتیک ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن 

 دلوز، تعلیم و تربیت باید همواره فعال، شدنی و متکثر باشد. از ۀمطابق اندیشمعتقدند 

درسی  ۀریزوماتیک بهبود خالقیت در نظام آموزشی، برنام ۀهای اندیشترین داللتمهم

 و معلم خالق است. ،غیرخطی و گونهفالت

متفاوت در  ةرویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیو» لۀدر مقا( 1440) نیارامین .2

پیامد گفتمان درختی در به این نتیجه رسیده است که  «آفرینش و خوانش اثر ادبی
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شـده در جهان پایانی از مفاهیم و واژگان تثبیتآفرینش اثر ادبی ترسیم نمودار بی

مرکزگرا و در  گفتمان درختی شده است.بندیگذشته، حال و آینده و معرفت قاب

نظم پایگانی  ةزنندخوانش متن، قلمرومحور است. درمقابل، گفتمان ریزوماتیک برهم

ی یهاها، مفاهیم و موضوعات گوناگون را در شبکهورزی است که ایدهساختار اندیشه

  .پیونددمی سطح و افقیاز روابط هم

بررسی تطبیقی  ۀریزوم، شبک» در مطالعۀ (1446) زادهجمشیدی و شریفزمانی .4

شناسی دلوز و التور را مقایسه کرده های مهم هستیبرخی مفاهیم و ایده« شناسیهستی

  اندیشند.وبیش در فضای فکری مشترکی میها کمکه آن ندو معتقد

شناختی ژیل دلوز و بررسی مبانی دیدگاه معرفت»در پژوهش ( 1481)زاده ایمان. 0

شناختی ژیل دلوز به تبیین دیدگاه معرفت «ییشناسی صدرانقد آن براساس معرفت

که در تقابل با  کندمیو در نقد خود به عناصری در رویکرد صدرایی اشاره  پردازدمی

  رویکرد دلوز است. 

بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و »در مقالۀ  (1488)زاده سجادی و ایمان. 1

ریزوم و اصول حاکم بر آن، به شناسی پس از مفهوم« های آن در برنامۀ درسیتاللد

پرداخته و  ،عنوان هسته و اساس فلسفۀ دلوزتبیین فضای ریزوماتیک و هموار دلوز، به

شناسی تحقیق مورد بحث قرار سپس کاربرد این فضا را در برنامۀ درسی و روش

  .اندداده

نقد  رویکــرد ریزوماتیک به معرفت و»در مقالۀ  (1444)ســجادی و باقرنــژاد . 6

مدرنیستی دلوز به معرفت رویکرد پست معتقدند« میالهای آن برای تربیت اسچالش

های بسیار جدی با شناسی متکثر و شکستۀ اوست، تقابلکه برآمده از هستی

بینی و دو ایدئولوژی می دارد و این دو جهانالشناسی اسشناسی و معرفتهستی

 . است گارزناســا
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تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک براساس فلسفۀ » العۀمط در (1444)وردی حق. 1

های تربیتی آن دو پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاهۀ ، به مقایس«اشراق

 بازنمایی در یادگیری را ،هر دو ،تربیت ریزوماتیک و تربیت براساس فلسفۀ اشراق

 کنند. پرورش انتقاد می و و از ساختارهای خشک در آموزش پذیرندنمی

های تربیتی اللتتبیین و تحلیل د»در مقالۀ  (1441)زاده ســجادی و ایمان. 8

به « تربیت و آن برای تعلیمهای داللتشــناختی ژیل دلوز و نقد دیدگاه معرفت

شناسی، نفی هایی همچون قلمروزدایی، بازقلمروسازی، شدن، نشانهبررسی ویژگی

 .های پساساختارگرایانۀ دلوز پرداختنداندیشه بازنمایی، رد تصور جزمی اندیشه در

، به «های آموزشیای و شیوههای حرفههویت»در پژوهش ( 2018) مارتین. 4

های آموزشی از منظر دلوز و کاربرد آن در مؤسسه «شــدن»مفهوم  دربارةبحث 

   پردازد.می

اما  ؛شته شدهدلوز نگا مختلف هایهای بسیاری درمورد نظریهشایان ذکر است مقاله

 ریزوماتیک وی بررسی ۀنظری راساسب عربی هیچ رمان ،داندتا آنجا که نگارنده می

  .نشده است

 . چارچوب نظری3

   رویکرد ریزوماتیک دلوز. 1ـ3

 «رویکرد ریزوماتیک»دلوز با طرح رویکرد افقی و عرضی خود به معرفت که موسوم به 

(. 121 :1444نژاد، بیفکند )سجادی و باقرکوشد نگاهی نو به معرفت و دانش است، می

 ,Gough)شود او بین دو نوع فضا و دو نوع تفکر ریزومی و درختی تمایز قائل می

 & Deleuze)داند می «شدن»و ریزوم را نماد  «بودن». دلوز درخت را مظهر (1 :2006

Parenetic, 1985: 5) .در  یمفهوم هراست که  از شدن یا صیرورت، گذرهایی مراد

مفاهیم با یکدیگر مرتبط است، . (112: 1481، )پیتون یابدها دگردیسی میخالل آن

(. 41: 1442ای یکسان تعلق دارد )دلوز و گاتاری، کند و به فلسفههمدیگر را تأیید می
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رهای بسته منظور دلوز از شدن، دیگرشدگی است؛ انتقال و تغییر زندگی از طریق ساختا

حفظ ساختارها با بودن در ارتباط است؛ درحالی که شدن حفظ هاست. سوی تفاوتبه

هاست )سلحشوری و کند؛ شدن گشوده بودن دربرابر تفاوتساختار را نفی می

داند دلوز هستی و اجزای آن را همواره درحال شدن می(. 112: 1440وردی، حق

(Ballantyne, 2011: 186 )دارد،  شماری که وجودبی جهانمعتقد است به وسعت  و

 ۀاندیش(. Colebrook, 2001: 42)در کار است های متفاوت اندیشه و ادراک نیز شیوه

 ,Parr)بودن جانشین یا ساکن با یک ۀخورد و اندیشگرا با شدن و حرکت پیوند میکوچ

دنبال حقیقت است، طالب آن است و بر درستی آن عشق . اندیشه ماهیتاً به(23 :2005

دلوز دربرابر مدل درختی اندیشه که مفاهیمی مانند  .(Deleuze, 1994: 131)ورزد می

گیرد، مفاهیمی چون اتصال، نقشه، کلیت، پایگان، رد، نظم، وحدت و بودن را دربر می

 :Williams, 2004)د کنارائه می اگرکوچ ۀگانگی، شدن، عزیمت و اندیشچندگانگی بس

که درپی   (Deleuze & Guattari, 1987: 11)داند او کتاب را نوعی ریزوم می(. 26

معناسازی و دیکته کردن آن به خواننده نیست. هر خواننده در مواجهه با متنی که نوعی 

کوشد تا معنایی برای انگیزد، دو راه دارد: یا میتازگی در تجربیات و احساسات او برمی

ای نو نوان تجربهعآن بیابد، یا درپی تداوم این تازگی و تجربۀ جدید باشد و آن را به

ای پردازان ادعا دارند که کار خوانش ما را به شبکهنظریه»(. Attridge, 2004: 40)بپذیرد 

تأویل کردن یک متن، کشف کردن معنا یا معانی آن، درواقع  .کنداز روابط متنی وارد می

ه ب دیخواندن متن، خوانش با ندیدر فرا(. 14 :1442 )آلن، «استردیابی همین روابط 

(. 141: 1442باشد )دلوز،  داشته تمرکز ،ندیآفریم یو اتیکه در فرد و ح ییرهایتأث

 یسینوناـمدر ر رنپسامد ننویسندگا گرگونیهایی کهدترین جهتو رخواز در یـیک

آنان همچون  (.216: 1440است )پاینده،  نستادا دنکر یتروا ةشیو ،نداآورده دجووبه

 گزینندبرمی گوی مرتبط یا متوالی راونیت یا گفتچند شخصیت یا ذه حرکت ریزومی،

 ینحو عجیببرهمی از قطعات کالمی که بههـا، تلفیق درهمهم آمیختن آنرو سپس با د
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رویکرد ریزوماتیک دلوز (. 116: 1440دیگران،  و الجد )نآوروجود میبه است، متباین

 متمرکز است:چهار اصل  ۀبرپای

  4نیگوراصل اتصال و دیگ. 1ـ1ـ3

گانه و متکثری های ورودی بسهای ریزوم این است که راهترین ویژگییکی از مهم

اش رودیهای وها و دریچهو از هریک از مدخل روددر همه جهات پیش میدارد، 

تا  (4: 1446 زاده،شریف جمشیدی وزمانی) کندقرار میارتباط و اتصالی جدید بر

دلوز بر  رویکردگردد. موجب تغییر کیفی میز نی ای جدید ایجاد کند که اینشبکه

نه پیوند میان  ،پیوند میان روابط است کند. این اتصالاتصال اشکال جداشده تأکید می

تواند و باید نقطه از ریزوم میهر  (.Deleuze, 1987: 7) های متفاوتهمانی و هویتاین

درخت یا ریشه که  اب به هر نقطۀ دیگری متصـل شـود. این وضعی بسیار متفاوت است

 :Deleuze & Guattari, 1987) کندو نظمی را برقرار می دریگمینظر درای را ثابت نقطه

مراتبی از نوع عمودی یا طولی و ثنوی را برهم زده و ریزوم تمام ارتباطات سلسله. (25

ـه هر . هر نقطـۀ ریزوم قابل اتصال بکرده استاتصال نامتجانس و ناهمگن برقرار 

 کنندة هیچ نظم پیشینی نیستف درخـت، تثبیتالخقطـۀ ریزوم دیگر است و برن

اتصاالت سبب این ای از مجموعهنهایت ( و در828: 1444دیگران،  )موحدیان و

  .(6: 1440، پورقاسمی )تسلیمی و شودصیرورت و شدن می

  4ناهمگونیو گانگی اصل بس. 2ـ1ـ3

. ریزوم درحال حرکت استهرچیز متکثر ریزوم گانگی مفهوم بنیادین ریزوم است. بس

توان گره یا پس نمی ؛توان برایش شروع و پایانی شناخت. در جریان استاست. نمی

 دار استخطوط جریان ،بست یا ایستایی در آن یافت. هرچه که هستبن ۀنقط

(Deleuze & Guattari, 1987: 8.) زند ومی برهم را ساختار نامتناظر هایمجموعه 

 ساختار انکسار، و ادغام محضبه هااست. همۀ پدیده ساختار ضد کثرت اصوالً
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شکال چندگانه و متکثر ارتباط ها با دیگر اَریزوم (..ibid)دهند می دست از را شاناولیه

 (.ibid., 9)کنند شروع به قلمروزدایی و تغییر مکان و ماهیت خود می ،برقرار کرده

در  .(Parr, 2005: 182)« سازدتغییر مدام را ممکن میوار، حرکت و گانهکنش بس»

پذیر است. چنین فضایی هموار و باز ها و ارتباطات امکانریزوماتیک، انواع سنتز فضای

)احمدآبادی و  پذیر، متکثر و پیوسته درحال رشد و دگردیسی استبوده و روابط تحول

ها گانهون و ارتباط بـا دیگر بسواسطۀ اتصال به بیرگانگی بهبس .(8: 1446 الهی،فرج

 شودمی ها دگرگونگانههویت بس ،شود. بـا ایجاد خطوط گریز و قلمروزداییایجاد می

ق معانی البخشی و اطو مانع از تعین دافتمیو این دگرگونی همواره و مستمر اتفاق 

ان و مقصد و دیگر صحبت از پای شودمی. مرزها محو گرددها و امور میثابت به پدیده

نو شدن  ؛هاستشکستن چارچوب قلمروزدایی و بلکه همواره دگرگون شدن و ؛نیست

دال،  ةگانگی عرصۀ گریز از سیطربس. هاستناپذیری و تغییر ظرفیتبینیمداوم، پیش

، چندگانگی(. اصل 828: 1444ت )موحدیان و دیگران، گر اسبخش و انتظامامر ثبات

نحوی است که حاصل آن بهو اط گوناگون به دور هم ی جمع شدن نقامعنکثرت به

       .(4: 1441 زاده،)سجادی و ایمان ایجاد یک کل ریزوماتیک باشد

 6غیرپایگان اصل گسیختگی ناداللتگر و. 3ـ1ـ3

گونه که همان ؛یافته استای است که سازمانخطوط بندبندشده ةهر ریزوم دربردارند

نوعی گسیختگی وجود  ،گریزاند. در ریزومرا از هم می هاآن خطوط قلمروزدایی دائماً

سرعت و در شکلی دارد و درعین حال، خطوط آن مانند خط پرواز است. ریزوم به

برد. کار میکند و بهگون یک خط تغییریافته را به دیگری وصل میریافته و دیگجهش

این ویژگی  .(Deleuze, 1987: 9)ست ا این خطوط همواره به یکدیگر بسته شده

مفهوم  گسیختگی در مفهوم آشوب و پریشانی ساختار نیست، بلکه در این یامعنبه

 تواند از هم بگسلد و از نو ایجاد کندکند، میهم وصل میسطوح را بهای که این شبکه

منظور از شود. وسیلۀ خطوط گریز دگرگون میها بهگانگیبس .(00: 1440 نیا،)رامین
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ثابت و  یاز معان شامدهایها و پدهیاست که امور، پد این آثار دلوزدر  ییقلمروزدا

و اتصاالت دستخوش  وندهایپ یو با برقرار زدیبگر ،ها نسبت داده شدهکه به آن ینیمتع

ریزوم درمقابل (. 114: 1446 زاده،شریف جمشیدی وزمانی) گردد یماهو یدگرگون

لتگر است. تمرکززدا، غیرپایگان و نادالمدار است، لتمند و پایگانالتفکر درختی که د

های مسطح تشکیل شده است کـه پیوندهـا و ارتباطات افقی را برقرار ریزوم از فالت

 ,Deleuze & Guattari) ن فرض کردآ توان برلتی معین و ثابت را نمیالکند و دمی

1987: 9).  

 4بودگینگاری و میاناصل نقشه. 4ـ1ـ3

یک مدل  ةدهندرو و ادامهدنباله و دهدنمی تن اختاریریزوم به هیچ مدل یا س

ای است که در تمام جهات و صورت بالقوه نقشهبلکه خودش به ؛تکرارشونده نیست

(. 244: 1442)کاظمی،  هر تغییر و یا انطباقی پذیرنده است دربرابرابعاد باز است. 

ن حال جداشدنی، پذیر و درعیابعاد اتصال ۀگشوده است و در هم ۀریزوم یک نقش

تغییر و اصالح مداوم. ریزوم به هرگونه از  ةشدنی و پذیرا و آمادپذیر، واژگونبرگشت

ساختی یابد. ریزوم با هر محور موروثی یا ژرفمدل ساختاری موروثی انعطاف نمی

های ورودی های ریزوم این است که همواره راهترین ویژگیغریبه است. یکی از مهم

تواند سازگار باشد و گراست. ریزوم با هرگونه آرایشی میرد که عملای داچندگانه

ریزوم آغاز  (.Deleuze, 1987: 12) کار گرفته شودتوسط فرد یا چارچوب اجتماعی به

وجه میانگین و متوسط نیست. هیچبه« میان»است.  «میانه»همواره یک  ؛و انتهایی ندارد

روید؟ درپی آیید؟ کجا میدارد. از کجا می یابد که سرعتدر چیزهایی معنا می برعکس

نی را تعیین چیزها بودن، ارتباط معیّ ۀ. در میاناست ایفایدههای بیچه هستید؟ پرسش

پایان که جریانی بی ؛کند که از چیزی به چیز دیگر برود و دوباره به عقب بازگرددمی

ریزوم مفهومی  .(ibid., 25) دگیربرد و از میانه سرعت میها را تحلیل میلبه ها وکناره

پویا از ارتباطات و افکار جدید. نقشه بازنمایی یا بازتولید  ایشهنق ؛است نقشه زا
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تواند در تمام ابعادش اتصال نیست، خودش جزئی از ریزوم است. نقشه باز است و می

های کثیری است که است. حاوی ورودی عالوه مستعد دریافت مدام تغییراتبگیرد. به

منطـق (. Deleuze & Guattari, 1987: 9)د ها به چگونگی اجرا بستگی دارکثرت آن

بندی و ها را مفصلهــا ردیابیدرخت .درخت منطق ردیابی، تکثیر و بازتولید است

. ردیابی با ستا های درختها همچون برگکنند. ردیابیمراتبی میسلسله

بخش، نگی ریزوم به اصل و ریشۀ وحدتگاگرایی و بازگرداندن تکثر و بسفروکاست

توان در نقشه را می. کندهنگامی ریزوم را عقیم میخالقیت، پیشامدگرایی و نابه

توان معکوس کرد یا مطابق می ؛های مختلف پاره کرد. نقشه همان نقشه استاندازه

 .   (824: 1444رد )موحدیان و دیگران، های اجتماعی بازسازی کخواست افراد یا گروه

  بررسی . بحث و 4

 براساس خوانش ریزوماتیک من النافذ یأتی الثلجتحلیل رمان . 1ـ4

 من النافذ یأتی الثلجاصل اتصال و دیگرگونی در رمان . 1ـ1ـ4

 ۀاوضاع نامساعد کشور در عرصروی فیاض، شخصیت اول رمان، چالش اصلیِ پیشِ

ها التیعدیطالب روشنگرانه با بنوشتن م قیاز طراو که است.  یو فقدان آزاد یاسیس

ها که شکنجه نیشود. ترس از ایو شکنجه م یراه بارها زندان نیدر ا، کندیمبارزه م

وار تغییر جهت دهد و برای ریزومشود تا یباعث م بود، احساس کرده را قبالً هاطعم آن

راهی  لبنان، رسیدن به اهدافش از راه دیگری وارد شود؛ لذا با فرار خود از سوریه به

گشاید. از آنجایی که هر نقطه از ریزوم قابل اتصال به ریزومی جدید برای مبارزه می

اش خلیل که خود رهبر جنبش کارگران دیگر است، فیاض به معلم و دوست مبارزاتی

 پیوندد. است، می
على فلما اعتقل خليل، وشاع أن الفرنسيين عذبوا المعتقلين باقتالع أظافرهم واجالسهم 

المحمي ]...[ فحمل فياض الكراريس ودفنها في الحديقه، وجاء المطر فبللها، وكان له، من 
ثم، شغل شاغل، هو أن يصلح هذه الكراريس في الخفاء ويحفظها حتى يعود خليل فيسلمه 
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ها زمانی که خلیل دستگیر شد، همه گفتند فرانسوی :(01: 1411)مینه،  اياها

روی  ها راآن هایشان را کشیدند ون دادند، ناخنعذابشا ،دستگیرشان کردند

باران  .ها را برداشت و در باغچه دفن کردفیاض کتاب ]...[ های داغ نشاندندآهن

ها را مخفیانه ترمیم آن، او سعی کرد این جزوه پس از .چیز خیس شدهمه ،که بارید

 ها را به او بدهد.کتاب ،و پنهان کند تا وقتی خلیل برگشت

دلیل زیرا او هم مانند فیاض در دفاع از عقایدش و به خود نیز ریزوم است؛ خلیل

تر به فعالیتش بارها دستگیر و شکنجه شده بود. اما هربار مصمم ،نوشتمطالبی که می

شاخه یابنده و شاخهای افقی و انشعاباتصال دو ریزوم حاکی از رابطهداد. ادامه می

شود. از این رو پیوند فیاض و خلیل و مالقات ا میهاست و باعث تغییر کیفی در آن

شود و کیفیت مبارزاتی آن دو را بهبود افزایی آنان میاین دو مبارز موجب هم

کند و بخشد. فیاض بعد از مدتی اقامت در خانۀ خلیل، احساس سربار بودن میمی

 شود.گیرد از خانۀ خلیل برود و در رستورانی مشغول کار تصمیم می
ح فياض المدهوش والناقم، ينطوي في ذاته على شعور بالسخط والحية أمام هذا الفساد ورا

الداب في كل ما حوله: منظر المقامر والفتاة، وصاحب المطعم المجاور، وكل المشاهد 
المماثلة، جعلته يشعر بالقرف والغضب. إزداد اقتناءا أن الفساد الذي يعبر عن نفسه بهذه 

لجذور حتى صار هو الطبيعة، وخالفه الشذوذ. كان يتالم اذ يرى الظاهرات غدا عميق ا
أصحاب هذا الفساد وضحاياه على السواء اليجدون غرابة فيه، كأنما تواضعوا على أن الحال 
البد أن تكون كذلك، وكل ما بقي هو تطويرها من خالل التسابق ليكون لكل منهم الدور 

]...[ وكان فياض وهو يتصور ذلك، يتساءل: والى األكبر والمنفعة االكثر في هذا التطوير 
همه فسادی که در فیاض متعجب و ناراضی بود و از این: (10 همان،) متى؟

قمارباز و آن  ةمنظر کرد.میاحساس خشم و عصبانیت  ،اطرافش وجود داشت

ها باعث احساس انزجار این ؛دختر و صاحب رستوران کناری همه مثل هم هستند

ای متقاعد شد که فسادی که خود را در این طور فزایندهبه. شدمی و عصبانیت او

است، و  گشته دهد، چنان عمیق شده که به طبیعت آنجا تبدیلها جلوه میپدیده

ها هم برای صاحبان این دید که اینزیرا می ؛برد. او رنج میخالف آن نادر است
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چیز عجیبی در رفتارشان هیچ آور نیست، وقربانیان آن تعجب برای فسادها و هم

 ،تمام آنچه باقی مانده .طوری باشدانگار که وضعیت باید همین شود؛مشاهده نمی

ترین نقش و کنند تا هرکدام بزرگها برای توسعه رقابت میاین است که آن

شد و از ها در ذهن فیاض مرور میمام این[ ت...] بیشترین سود را داشته باشند

   خر تا کی؟کرد آال میؤخودش س
و کاری، ظلم فریبانواع  شود،می در رستورانی که فیاض در آن مشغول به کار

 . فیاضشوددیگر داستان متصل می ۀنقطبه هرکدام از این اتفاقات و دهد فساد رخ می

مشخصـی هـای دیگر داستان، تابع هـیچ الگـوی ازپـیشدرعین پیوستگی با شخصـیت

. هنگی و ناهمگنی وجود دارداناصـر داسـتانی نـوعی ناهمسـایر ع او ومیان  و نیست

گردد. موقعیتش در منزل خلیل آورد و به خانۀ خلیل بازمیاو فساد کاباره را تاب نمی

برد. جوزف که خود نیز از مبارزان رود و از بیم جانش به خانۀ جوزف پناه میلو می

مبارزات او ازقبل آشنایی  های فیاض وسیاسی و فعاالن اجتماعی بود و با نوشته

 کند. داشت، با آغوش باز از اقامت فیاض در منزلش استقبال می
 -‘ قصتك االخيرة رائعة’اهال باالستاذ اهال ]...[ تشرفنا ]...[ وباغته جوزيف بنبرة تاكيد:  -»

ـ »: (104 همان،) ‘«استاذنعم. قصتك ]...[ أنا من قرائك با ’قصتي!؟ ضحك صاحب البيت: 

کید ألحنی ت جوزف با ناگهانو ]...[.  سرافرازمان کردی]...[  ی خوش آمدی استادخیل

صاحب خانه  داستان من!؟ ـ ‘این اواخر نوشتی محشر بود یداستانی که تو’ت:گف

 . «‘خوانمهایت را میام که همیشه نوشتههاییمن از آن]...[ داستان تو  .بله’خندید: 

آورد و یا در جایی دیگر صحنه را ترک برون می وار مدام از جایی سرفیاض ریزوم

هم وصل ها و شرایط مرتبط با مبارزات اجتماعی و سیاسی را بهکند. او زنجیرهمی

 شود.کند و با هر اتصال و گسستی دچار تغییر کیفی و دگردیسی میمی

  ةالثلج یأتی من النافذگانگی در رمان اصل بس. 2ـ1ـ4

انجامد. در زوم دیگر به تغییر سرشت هر دو ریزوم میافزوده شدن ریزومی به ری

های آید، قابلیتوجود میهرکدام از مواجهات فیاض با افراد مختلف، تغییراتی در او به
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طوری که نه فیاض آن کند؛ بهای ایجاد میهای تازهآورد و ظرفیتدست میجدیدی به

های ر سراسر این رمان، کنشد. یک از کنشگران دیگر رمانفیاض قبلی است و نه هیچ

وار در گانه. کنش بسستا حرکت شده بینیم که باعث تغییر ووار زیادی را میگانهبس

دهد و باعث سمت تغییر و حرکت سوق میفیاض او را از مرکزیت و پایگان بودن به

 :شوداندیشی در او میقلمروزدایی و چاره
أقزام الجاهلية. يا حسن الخراط، يا حارس دمشق، غورو بالل! يا بالل! يا مارد األيمان في وجه 

جال عن دمشق، وجنكيز خان ذكرى كئيبه وملعونه. نحن وهم، وهم يحكمون اآلن، الرجعيون 
يحكمون اآلن، ولسوف ينتهي حكمهم يوما ]...[، وألجل ذلك علينا أن نعمل، وألجل ذلك 

ای غول  ،ای بالل، بالل :(121 همان،) علينا ان نعمل، وال جعل ذلک على أن أكتب

ای حسن خراط، ای نگهبان دمشق، از دمشق دور  ،های نادانایمان درمقابل کوتوله

ها اکنون حکومت روح و ملعون بود. ما و آنچنگیزخان یک یادگاری بی و !شوید

کنند، و باالخره یک روز ن حکومت میهایی با طرز تفکر قدیمی اآلکنند، آدممی

خاطر همین باید کاری کنیم و باید شروع رسد و بهپایان میتشان بهآید که حکوممی

  . کنم به نوشتن

کنند و فکر کردن به اینکه حاکمانی با افکار قدیمی بر شهر و دیار فیاض حکمرانی می

سمت وار است که فیاض را بهگانهبس یها، کنشامید به پایان یافتن حکومت آن

گیری فیاض برای نوشتن دهد. تصمیمسوق می ،است)شدن( که همان نوشتن  صیرورت

وجود هگانه بکارگر درپی کنش بس ۀدرمورد ظلم و فساد حاکمان و احقاق حق طبق

چشم در رفتار فیاض بهگانه آمد. قلمروزدایی کردن و غیرپایگان بودن بعد از کنش بس

 خورد.می
ايقاد نار جديدة، وقال: فألكن  تذكر رسالة صديقه عن الذين يحاولون كلما طلع نهار جديد،

واحدا منهم ]...[ ان احاول ايقاد نار جديده خير من اصطالء نار اآلخرين ]...[ ان ابحث عن 
لقمتي خير من تناولها من صحون مضيفي ]...[ ثم هاهي صحون مضيفي فارغة ]...[ يصبح 

 ۀنام :(146 ،)همان وضعي لديهم كحجر مربوط في عنق غريق يصارع الموج العاتي

 «کنمهروقت روز نو برسد آتش از نو روشن می»یاد آورد که  گفت: دوستش را به
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جای اینکه بلکه بتوانم آتشی روشن کنم به .[..] ها باشمبگذار یکی از آن»و گفت: 

عوض اینکه از  [...] لقمه نان بگردم کبنشینم و با آتش دیگران گرم شوم و دنبال ی

ها مثل یک سنگ است به گردن وضعیت من در کنار آن [..].بشقاب میزبانم بخورم 

 « .کندای که در موج دریا تقال میشدهیک غرق

داستانی است  هایشخصیت بودن بینامتن کثرت و ریزومی، هایویژگی از دیگر یکی

فیاض بینامتنیتی است  دوست ۀیادآوری نام(. 114: 1448)رئیسی، اویسی و محمودی، 

وجود کند و در او شوق حرکت و تحول را بهمیعمل  گانهمانند یک کنش بس که

  آورد.می
ان ادخل تجربه المصاعب التي تحدثت عنها ، وسترى بعدها ]...[ ساعدني فقط في الحضول 
على عمل، وليكن عمال جسمانيا ، بعيدا عن الصحافه وجوها ]...[ وسأ كتب بعدئذ، سأ كتب 

 ي من خروجي من الوطن ، وأشعر بالراحة والعافيةسأحقق هدف مجانا وباسم مستعار ]...[
وارد شوم و بعد  ،ماههای زندگی که تجربه کردمن باید بر سختی :(48: 1411)مینه، 

بگذارید این یک کار  .از آن خواهید دید. فقط به من کمک کنید تا شغلی پیدا کنم

من  .نویسمی میبعد از مدت]...[  نگاریها و روزنامهجسمانی باشد، دور از چهره

رایگان و با نام مستعار خواهم نوشت. من به هدفم از ترک وطن خواهم رسید، 

 . کنماحساس راحتی و سالمتی می

دنبال کار گوید که بهمی کند وباخبر می از تصمیمات خود فیاض، خلیل راوقتی 

، رسید خواهد آرزوهایش به و خواهد کرد نوشتن به خواهد رفت و پس از آن شروع

یک  ،آیدمی شسراغشادی که پس از گرفتن تصمیم درست بهامید و احساس این 

 به فیاض رفتن شود.و موجب تغییر، حرکت و قلمروزدایی در وی میگانه است بس

وقایع  آن میان افقیند پیو ، نیزافتدمی شبرای آنجا در که اتفاقاتی و جوزفۀ خان

 ؛ چراکهریزوم باشدگانگی بسویژگی  ةدهندتواند نشانمیآورد که وجود میبه

صورت منفرد آورد که اگرچه بهمی پدید تکثرهای فرهنگی در اتصال با هم معنایی را

ریزومی، اموری  ۀدر یک مجموع .است شدنیجمعی تعریفشکل به ،آیدچشم نمیبه
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. زندگیرد و به زایش دست میکنار هم قرار می ،که لزوماً همرنگ و همگون نیست

گون و اهای گوندهد و ریزوم فرهنگمی اهمیتاقع تئوری ریزوم به چندگانگی درو

گونه که کار در کارگاه ؛ همانسازدمی یجدیدۀ رابط پیوندد ومی متعدد را به هم

های سخت فکر است و تا آن روز دست به کاربُری از فیاض که نویسنده و روشنسنگ

  سازد. قاوم میفرسا نزده بود، مردی سرسخت و مو طاقت

 ةالثلج یأتی من النافذاصل گسیختگی ناداللتگر در رمان . 3ـ1ـ4

گسست آن نشانۀ ضعف  ،بدون داللت قبلی از هم بگسلد ریزوم اگرچه ممکن است 

در هر مرحله از داستان، فیاض  دیگر است.ای بلکه آغاز رویش دوباره از زاویه ،نیست

 د. نکل میمانند ریزوم مرکززدا و غیرپایگان عم
وقال له: انت لست متطفال على مائدتي ]...[ انت صديقي ]...[ ولنفرض انك متطفل، 
وان الظروف وضعتك في هذا المأزق، فهل تبحث عن المخرج في مأزق آخر؟ أتريد أن 
تسلم نفسك؟ قل لي بصراحة ]...[ تستطيع عندئذ ان تعود الى بلدك دون أن يزعجك 

قضيتك، تخونها ]...[ فاحمر فياض وقال في نفسه: لماذا  احد ]...[ ولكنك تتخلى عن
يطرح المسألة بهذا الشكل؟ لماذا هذه االفتراضات؟ وكيف يبني عليها هذه 

تو  ]...[ من سنگین نیستی ةتو روی سفر» :وگفت: (41 همان،) االستنتاجات؟

فرض کن که یک مزاحمی، تو در این مخمصه قرار  ]...[ دوست من هستی

یا  بیفتی؟ دیگری ۀخواهی در مخمصمی ؟شناسییا راه دیگری میآ .گرفتی

توانی به وقت میآن [...] خواهی خودت را معرفی کنی؟ صادقانه به من بگومی

اما اگر از این کار [ ...] کشور خودت برگردی بدون اینکه کسی آزارت دهد

ود با خ شد و سرخفیاض  [«...] کنیدست بکشی، به کشور خودت خیانت می

؟ دکنفرض می یطوراین چرا؟ دکنمطرح می یطورمسئله را اینچرا  :گفت

   ؟گیردمیطور نتیجه این چرا

 باشد.قلمروزدایی و دنبال راه چاره بهدارد فیاض را وامی گرایش به پویایی و رشد

کرد و تهمت ترسو بودن به او را ترک می شنباید وطن که گویدوقتی خلیل به او می
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 یافتن وار که در اینجا تصمیم برایگانهبا کنش بس شود ومیگیر ناراحت و دل ،زندمی

رهاند و ، خود را از محوریت و تمرکز میاست کار و نماندن در همان موقعیت قبلی

های متعدد که خود سرآغاز رویارویی با چالش شودمیبه کار در رستوران مشغول 

از آنجا  مانند ریزوم و کندچار مرکزیت میاو را د اقامت در خانۀ جوزفدیگر است. 

بُری بُری، فرار از کارگاه سنگکوچ او از خانۀ جوزف و کار در کارگاه سنگ گسلد.می

سازی، سپس پناه بردن به انباری کنار و اقامت در مسافرخانه، کار در کارگاه میخ

است. او زوم اصل گسیختگی ری با بقاطقبرستان و چاپ اعالمیه و کتاب و... همگی م

بارها دچار  ،در طول این مدت د.نکگسلد و از نو شروع میمیجاهای گوناگون از 

شود. ناچار برای فرار از مأموران از جایی به جای دیگر منتقل احساس حقارت می

 یابدنمی ماند و جایی راحتی چندین شب بدون سرپناه باقی می میان،شود. در این می

ها که آواره و سرگردان در خیابان پرسه ند. در یکی از این شبتا شب را به صبح برسا

 قهرمان این، باوجودکند. زند، به سگی که جایی برای خواب داشت، حسادت میمی

 تأکید مبارزه در استقامت و صبر بر طریق این از نویسنده. شودنمی نومید داستان

و پیروزی در این امر  شد دنومی نباید مبارزه راه در دهد نشان دارد قصد و کندمی

ناپذیری مورچه را مثال نیازمند زمان و صبر است. از همین روی استقامت و خستگی

النمل، ما يف االسطورة ثقب اجلبل، وفتح فيه طاقة. وانت قادر أن تثقب جبل األخالق » :زندمی
مورچه »: (401 همان،) «اصرب]...[  والعادات واألفكار. وكل ما يلزمك صرب النمل ودأبه

ه را سوراخ کرد و در آن راهی ایجاد کرد. تو قادر کو ست،هاطور که در اسطورههمان

و تمام آنچه به آن نیاز  [..].ه اخالق و عادات و افکار را سوراخ کنی کوهستی که 

    «.صبر کن [...]صبر مورچه و مهارت اوست  ،داری

نظر جهات مختلف بهحرکت ریزومی اگرچه در ظاهر نامنظم، متشطط و در 

کند و آن رشد، پویایی، صیرورت و شدن است. رسد، درواقع یک هدف را دنبال میمی

فقط او را از ادامۀ مسیر شود و نهروی فیاض باعث رویش مجدد او میهای پیشِچالش
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گردد، بلکه دارد و سبب تخریب اهداف و موجب نومیدی و ریزش او نمیبازنمی

آورد و مسیر صیرورت را در او هموارتر بیشتر او را فراهم می باوریموجبات خود

سوی هدف، موانع را از سر راه خود کنار تر پیش بهای قویگرداند و با انگیزهمی

افتد و راه بست گیر نمیسازد، در بنها برای خود موقعیت میزند. فیاض از چالشمی

 گیرد. خود را از سوی دیگری پی می

  الثلج یأتی من النافذبودگی در رمان نگاری و میاننقشهاصل . 4ـ1ـ4

گیرد و ابزار چنین تبیین و تفسیر جلوی زایایی، خالقیت و نابهنگامی ریزوم را می

کاری ردیابی است؛ درحالی که کار خواننده این است که روند رشد ریزوم را در 

توان را می ةمن النافذالثلج یاتی داستان برداری کند. جهات مختلف توصیف و نقشه

های هم وصل کرد. رنجبه ،در آن روی داده را که و هرآنچه نمودترسیم  ایمانند نقشه

ترس از دستگیر  و های کار در کارگاه میخدوران تبعید، درد دوری از وطن، سختی

 ۀو به مرحل و آن را مانند نقشه ترسیم کرد پیوست توان به همشدن در غربت را می

نگاری، سیال و متکثر است و مرکز ثقل مثل نقشه فیاض ریزومی شخصیتد. بعد رسی

گـاه در زدایی است و هـیچهای مختلف درپی آشناییمشخصی ندارد. به روش

 ماند.چارچوب مشخصی نمی
تناول فياض القهوه مرتين، وطعم ظهرأ وعصرًا، ومع هذا استشعر مذلة حقيقيه. ادرك انه ليس  

ص من لعنة الوضع الذي هو فيه، مادام ال يتخلص من الوضع داته. أن من السهل أن يتخل
ذلك هو »يخرج فيعمل، او يكلف بمهمة ما، أو ينهض بمسئوليه واال فالعودة الى الوطن ]...[ 

خانم ]فیاض دوباره قهوه خورد  :(160 همان،) «ذلك هو الطريق الطريق ]...[

کرد. احساس خواری می ،ا این حالاش را داد، ولی بنهار و عصرانه[ خانهصاحب

تا  .آسان نیست ،فهمید که خالص شدن از وضعیت لعنتی که در آن قرار دارد

این اوضاع خالص نشود، برود سر یک کار و یا مسئولیتی را  زمانی که او از شرّ

 راهش همین ،بله است. راهش همین»]...[  عهده بگیرد و یا برگردد به وطنبه

  «است.
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اض برای برگشتن به وطن، وضعیت استعالیی و غیرپایگان را در این تصمیم فی 

دلیل تحمل کردن مشکالت زیادی در به دهد. فیاض بااینکهقسمت از داستان نشان می

جویی و قلمروزدایی دنبال چارهبه بازهم کند،احساس خواری و حقارت می لبنان،

شه و هـر خطی امتداد بیابد و تواند از هر گومرکز ثقل مشخصی ندارد و میاو است. 

و مدام درحـال قلمـروافزایـی و قلمروزدایی  شود تصلمبه خطوط و اشکال دیگر 

هر قسمت از ر اگ .تاوسهای ترین مشخصهاز مهم ناشدنیبینیپیش تغییرات باشد.

 ایشود به هم وصل کرد تا نقشهداستان را مانند نقشه ترسیم کنیم، تمام نقاط را می

  دست آید.هکلی ب
وقال له زميله: حين ترفع الالطه باعد مابين قدميك، ذلك يريحك اكثر. فعبر عن شكره  

بابتسامة بلهاء. ومن جديد اهتز جسمه تحت ثقل الحمل، وتقوس ظهره وهما ينزالن الدرج. 
كان في الطرف األمامي، والثقل يميل عليه، والعمود يحفر رأس الكتف، والساعة السابعة 

يا فياض، يا حديدة، ألقيت في »، وامامه عمل حتى المساء، امامه عمل حتى المساء. صباحا
وقتی سنگ »همکارش به او گفت:  :(244 ،)همان« نار، اصمد، ولسوف ينصهر المعدن

و از او با یک  «کند.تر میکار را راحت ،این .پاهات را از هم فاصله بده ،داریبرمی

بدن وی زیر وزن بار لرزید، کمرش خم بود درحالی لبخند ساده تشکر کرد. مجدداً 

سمتش بود و سنگینی به ۀآمد. خودش در طرفی بود که همها پایین میکه از پله

ای »ساعت هفت صبح تا شب باید کار کند.  کرد و ازاش را سوراخ میسنگ شانه

 فلز [وگرنه مثل] ،ای آهنی که درون آتش افتاده، مقاومت کن ،ای فیاض ،فیاض

  «شوی.ذوب می

برای فیاض که نویسنده است و اهل قلم و  ،اییهم کار سخت بنّکارگری کردن، آن 

. فرساست. اما ریزوم قلمروزدا و غیرپایگان استفکر، بسیار سخت و طاقتروشن

و در هر مرحله دچار بودن و  افتداز پا نمی گاهکند. هیچفیاض هم مانند ریزوم عمل می

داستان  کلکند. اگر به اندیشی میبرای رسیدن به هدفش چاره شود ومرکزیت نمی

 ایـنتوان هر قسمت را به قسمت دیگر وصل کرد. بینیم مانند نقشه میمی ،نگاه کنیم
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 حقیقت از که است تنیدهدرهم شـبکۀ و نقشـه یـک مشـابه گفتمـانی هـایموقعیـت

 گریزد.  می زندگی
يرحل. اختبا شهورا وهذا يكفي. اكرمه أصدقاؤه ورعوه. فعلوا جمع فياض كتبه واوراقه وقرر ان 

ذلك تقديرا ألدبه الذي يكافح على نفس جبهتهم. وعليه اآلن ان يبرر هذا التقدير ]...[ ان 
 ها وفیاض برگه :(141 ،)همان يصمد في وجه الحياه ومصاعبها، ان يخرج ليلقاها

کافی  ،خیلی مخفی مانده استهایش را جمع کرد و تصمیم به رفتن گرفت. کتاب

از او تقدیر کردند  .پذیرایی کردند از او دوستانش خیلی به او رسیدند و .است

. اکنون باید این کار برده بودها بهشناختن آن به رسمیتی که برای ادبیاتجهت به

های این زندگی بایستد و بیرون بیاید و با و رو در روی سختی تقدیر را توجیه کند

  مواجه شود. هاآن

اگر داستان را از ابتدا مانند یک نقشه رسم کنیم، در انتها به این نقطه از داستان  

. تصمیم فیاض برای ترک شود به هم پیوند دادهمۀ رخدادها را می خواهیم رسید که

لبنان و رفتن به دمشق نیز تصمیمی استعالیی است که او را از بودن به شدن هدایت 

 یسوبه یعنی ؛اض بعد از ترک لبنان با جدیت به مبارزه ادامه خواهد دادزیرا فی ؛کندمی

 پیشاز یهاو ارزش گاهانهآ ییزرهـبرنامورای  ه،نشدداریبرنقشه زهنو یهاوقلمر

و کار و زندگی در به لبنان فرار فیاض  (.24: 1446کند )دیو، شده حرکت میشناخته

تبدیل شود. سرانجام راهی که انتخاب  مقاوم یشرایط سخت باعث شد تا او به انسان

سالما با ارضي. »مبارزه در وطن خویش است:  ۀکند، بازگشت به سوریه و اداممی
وانحني فقبل التراب ]...[ في مدينته سيعيش، وفي مدينته سبكتب، وفيها سكاف ]...[ وشعر 

 )مینه، «بعد اآلن أبدا لن اهرب بعد اآلن! ابدا لن اهرب -بسعادة غامرة، وهتف كأنه يقسم: 

احساس  [.].. یدوسخم شد و خاکش را ب ‘.سالم ای سرزمین من’: »(412: 1411

کرد که بعد از این در شهر خودش خواهد نوشت و در شهر خودش خوشبختی می

گاه نخواهم بعد از این هیچ’کند، فریاد زد: م یاد میقسی یمبارزه خواهد کرد. گو

 . «‘واهم گریخت!گاه نخبعد از این هیچ .گریخت
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کند که فرار را راه با درنظر گرفتن چنین پایانی برای داستان، ثابت می حنا مینه

 درحالی که می داند بازداشت خواهد ؛گرددی. فیاض به کشورش بازمداندمبارزه نمی

توان برای آن آغاز یا هر تفکر ریزومی پایانش آغاز تفکر دیگری است و نمیشد. 

؛ است ارمغان آوردهای برای انسان مدرن بهاین تفکر هویتی چندشبکه. پایانی قائل شد

درواقع . کندشکند و دوباره پیوند برقرار میمی مکرر هویتی که خود را بسیار و

ریزوم . کندها را به هم مرتبط میو آن است ها مابین تفکرات خطی قرار گرفتهریزوم

 .ودن استبیناب ؛میان چیزهاست ؛همواره در میانه است

 نتیجه . 4

نمایانگر تفکر ریزومی دلوز است. حنا مینه شخصیت اول  ةمن النافذ یأتیالثلج رمان 

بیزار است و همواره « بودن»کند که از رمان خود، فیاض، را فردی کوچنده معرفی می

کند که این خود مستلزم است و از تمرکز در یک مکان دوری می« شدن»درحال 

ندواندن است. فیاض با اطرافیانش ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی  حرکت سریع و ریشه

شود، عضوی از آنان ها همسو میکند، بلکه با آنوتصرف نمیها دخلدارد. در آن

کند )اصل اتصال و گردد و درپی تکثر و پویایی است و با تغییر شرایط کوچ میمی

توان برایش شروع و ناهمگونی(. فیاض همچون یک ریزوم درحال حرکت است. نمی

بست و ایستایی در او توان گره یا نقطۀ بنپایانی شناخت. در جریان است. پس نمی

یافت. فیاض با افراد چندگانه و متکثر ارتباط برقرار کرده، شروع به قلمروزدایی و تغییر 

دلیل کند )اصل تکثر و قلمروزدایی(. حرکت و پویایی فیاض بهمکان و ماهیت خود می

گون های مختلف، خود را با شرایط گونهگرا بودنش است. او با حرکت در مکانکوچ

وار دوباره از جهتی کند. سرسخت است و درصورت شکست، ریزومهمراه و همسو می

کند )اصل گسست(. فیاض به هیچ مدل و یا ساختاری تن دیگر شروع به جنبش می

ای شونده نیست، بلکه خودش نقشهدهندة یک مدل تکراررو و ادامهدهد و دنبالهنمی

آخرین برگردان(. کشی و عکساست که در تمام جهات و ابعاد باز است )اصل نقشه
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فرار فیاض و کار و زندگی . کندبه ریزوم تبدیل میآن را بیش از پیش  رمانسطور این 

 ایمقاوم تبدیل شود. او در ابتدا روحیه یدر شرایط سخت باعث شد تا او به انسان

شود و به مردی مقاوم بدل می ، ولی پس از گذراندن این مراحل متحولداشتعیف ض

بازگشت به سوریه گزیند، برمی . سرانجام راهی که«(شدن»گردد )اصل صیرورت و می

برای وار دیگر و این خود آغاز حرکت ریزوم مبارزه در وطن خویش است ۀو ادام

جای نظام درختی ین رمان، نویسنده بهدر ا .ستهرگونه ارتباط و پویایی باز و رها

 نستادر دا شخصیت هگادآناخو بر تمرکزو  ئالیستیر نستادر دا شخصیت دازشپر

 یژگیو دنبودارا  عیندر هـک زدمیسا رنپسامد نستادر دا شخصیت نوعی رن،مد

 ترافر هاآن یدورـهاز  ،رندـمو  یکـکالس یاـشخصیتهاز  امهرکد یشخصیتها

و  مسطح ،یـفقا کثرتی ؛زدمیسا دخو ایجزا با نامتناظر کثرتی ،هاآن مغاو از اد رودمی

  ست.ا شخصیتاز  رنپسامد یتصویر که میویزر

 یأتیالثلج بر تحلیل رمان  ریزوماتیک دلوز ثبات کاربست رویکرداین مقاله درپی ا

چهارگانۀ آن است. با پردازی نویسنده طبق اصول توانایی داستانو سنجش  ةمن النافذ

کنندة فرصتی در ادبیات برای تحلیل توان فراهمین فرض که رویکرد ریزوماتیک را میا

ای که این نوع خوانش بر درک خواننده از رمان گونهمدرنیسم دانست، بههای پسترمان

 الثلج یاتی من النافذهتأثیر بسزایی دارد، به این دستاورد نوین رسیده است که رمان 

 ن،ستادا نیدرو ثباتیپسامدرن مانند بیهای رمان یژگیوبرخی نوعی ریزوم است و از  

 و منسجاا انفقد ،یـعینو  هنیذ لماعو میختنآ ،قطعیت معد ،شفتهو آ هپیچید رساختا

کند و درپی معناسازی و وار پیروی نمیگریزی برخوردار است؛ از ساختار سلسلههدـقاع

ای بدیع در اختیار خواننده قرار ار تجربهودیکته کردن آن به خواننده نیست، بلکه ریزوم

 دهد.می

 هانوشتپی

1. Gilles Deleuze  

2. Aborescence 
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3. Rhízōma 

4. principles of connection and heterogeneity 

5. principle of multiplicity 

6. principle of a signifying rupture 

7. principle of cartography and decalcomania 
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