
  .ریزوم ، خاک و ُخل دارد
  

  ھمنشين بھار

 

 .گيرد است که به نوعی پَرش ما را ھم گرفته و می» تئوری ریزوم«موضوع این مقاله 
  .فيلسوف فقيد فرانسوی، بارھا به استعاره ریزوم اشاره نموده است  Gilles Deleuze » ژیل دلوز« 

باشند، با اینگونه مباحث بيگانه » روز به«کوشند  ھا میجوانان فرھيخته ایران در داخل کشور، که با ھمه محدودیت
  ...نيستند

   
  

 Rhizaاز واژه یونانی ) ساقه زمين (Rhizomeریزوم 

ساقه زیرخاکی و شناسی،  گرفته شده و در علم گياه

   گياھان است که قابليت رشد و نمو در تمامریشه دار

 ...جھات را دارد و

 سنبل،  ریواسزنجبيل، زردچوبه، زنبق معمولی،(

  .) ریزوم دار ھستند...الطيب

...........  

فيلسوف فقيد فرانسوی   Gilles Deleuze» ژیل دلوز  « 

که ) ھزار سطح صاف (  A Thousand Plateausدر کتاب 

 Félix Guattariفيليکس گاتاری با ھمراھی دوستش 

 اشاره نموده استعاره ریزوممنتشر نموده، بارھا به 

  . است

  :ور بخشی دارد با عنوانکتاب مزب

  Summary of characteristics of rhizome) خالصه ای

  )از ویژگيھای ریزوم

  

وضعيت نمایانگر ) زمين ساقه(از دیدگاه ژیل دلوز، ریزوم 

  .نمادین پسامدرنيسم است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  .باشد» ژیل دلوز«شاید قرن آینده از آن 

   

رود، جُدا از فلسفه و سينما، به جامعه شناسى و   که در تمام جھات پيش میی»ریزوم«ھمانند » ژیل دلوز«

  . روانکاوى و نقد ادبى نيز پرداخته است

 

حقير شمردن مخاطب و عظمت بخشيدن به چھره ھای . به او اختصاص داشت ٧٠حيات فکری فرانسه در دھه 

 . کرد  ھم برجسته میتافت و جدا از تاریخ فلسفه، جغرافيای فلسفه را فلسفی را برنمی

  . داد اھميت می» نظردھنده«، بيش از »نظر«به 

تواند  ای، فاشيسم را ھم در دل خود می ھر ایدهمعتقد بود و  گذاشت میفرق » اندیشمند«و » شارح«بين 

  . دھد پرورش 

o  ،دلبستگی به اسپينوزا و فلسفه او  



o  ،ھمنشينی ـ و عبور ـ از کانت و مارکس و فروید  

o  ژاک لکان و ميشل فوکو و ژاک دریدا، ھمدمی با  

o  به ویژه سينما(نگرش فلسفی به ھنر( ،  

o  بی ھنر متکبر، » خود نيچه بينان«غبارزدایی از نيچه و زیرضرب گرفتن  

  .ازجمله ویژگيھای ژیل دلوز بود

   ».شاید قرن آینده از آن ژیل دلوز باشد«: گفته است» تئاتر فلسفى«در کتاب ميشل فوکو 

فلسفه ژیل (یکی از مھّم ترین و تاثيرگذارترین فلسفه ھای قرن بيستم فلسفه ریزومی  است که واقعش این

  . است) دلوز

***  

بی . را گرفت و از آن مفھوم فلسفی ساخت) زمين ساقه (ریزوم، از زیست شناسی، »ژیل دلوز«از آنجا که 

  :تردید به نکات زیر توجه داشته است

  .)رويد ھای ميانی ريشه اصلی گياه می ای فرعی گياه است و در فاصلهھ که ريزوم ريشه یادمان باشد(

 

o گيرد گياه ريزوم دار به صورت افقی رشد کرده و ساقه اش در خاک قرار می . 

o رود، ھمانجا در زير خاک  خشکد و نه از بين می با قطع بخشی از ساقه ریزوم، گياه نه می

 . دکن يابد و جوانه ھای تازه ايجاد می گسترش می

o تواند حيات  ريزوم، برخالف درخت حتی اگر تماماً شکسته يا از ھم گسسته شود باز ھم می

 . خود را از سر بگيرد و در جھات ديگری رشد کند

o کند،  برخالف ريشه اصلی درخت که اساساً رو به زمين در دل خاک در يک جھت خاص سير می

  …رود گوناگون پيش میکشد و روی خاک در جھات  به ھر سو سَرک می)  ريزوم(

o پوسند اما گياھان جوان که از رشد جوانه  در بعضی گياھان ريزومھای قديمی خشک شده و می

  .دھند شوند، خود به خود جدا و مستقل به حيات خود ادامه می ھا در روی ريزوم تشکيل می

o شوند گياھان ريزوم دار از طريق قطع ريزومھا يا قلمه گرفتن از آنھا تکثير می.  

o شوند تا در فصل  در فصل پاييز از خاک بيرون کشيده می. ريزومھايی که به سرما مقاوم نيستند

 .بھار از ھم جدا شده، مجددا کشت شوند

 )شناسی نيست فقط حاص گياه ویژگيھایی که برشمردم،» ژیل دلوز«توجه داشته باشيم که در بحث (

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  ! شوند  ریزوم میژیل دلوز و دوستش سوار بر 

  

شدند و مقصود و ) زمين ساقه(» ریزوم«سوار بر ) ھر دو(   Félix Guattariژیل دلوز با دوستش فيليکس گاتاری 

 ! مفھوم فلسفی خودشان را ھم بار او کردند 

ان، اش با ھمه ریزومی پوسد و ریزوم ھا دانستند که ریزوم ھا را نباید در زیر شن قرار داد، چون می حتماً می

   !توانند ازپادرآیند یا بامبول درآورَند  می

 

استفاده نموده و ... برای توصيف ناخودآگاه و» ریزوم« کارل گوستاو یانگ ھم از ترم Carl Jungیادم رفت بنویسم  (

 .) کردند برخی از مردم پيش از ژیل دلوز، رشد بی رویه و غيرمعمول افراد و گروھھا را به ریزوم تشبيه می

  ...مبگذری

 ***  



و » شدن«است، اما بافت ریزوم، سمبل » بودن«ی فعل کنندهدرخت تحميلاین بود که » ژیل دلوز«تکيه کالم 

  ... »و... و... و«عطف و ربط است، 

  . داد خوبی دیدگاه ژیل دلوز و دوستش را از مفاھيم کثرت، تفاوت و شدن نشان می استعاره ریزوم به

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

   و ھویت زنانهریزوم

 

ژیل دلوز با کمک استعاره ی ریزوم برای ھویت زنانه در مقابل استعاره ی ریشه برای ھویت مردانه، به توصيف تازه 

  . ای از زن و مرد دست زد

گوید؛ مرد خواستار ھرمی سازی ساختار اندیشه و نوعی ریشه محوری و مرکز محوری است و البته این  او می

در حاليکه زن حرکت وحدت گریز و مرکز گریزی مانند ریزوم ھا و ساختار ھای اینترنتی و . وستمرکز و محور ،خود ا

  .شبکه ای دارد که مرکزش در ھيچ جا نيست و در عين حال در ھمه جا حضور دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  .نگاه ریزومی ضد تمرکز و نظم سلسله وار است

  

که افقی و دراز کشيده روی خاک به ھرسو (و ریزوم ) و به باال استکه تقریباً عمودی و ر(شکل ظاھری درخت 

  .را مجسم کنيد) رود پيش می

   arbolic thinking و تفکر درختی rhizomatic thinkingتفکر ریزومی . ما دو جور نحوه تفکر داریم: گفت ژیل دلوز می

کند  قی و چندگانه و ھمه جانبه را تداعی میتفکر ریزومی، فضاھا و ارتباطات اف. و این دو با ھم بکلی متفاوتند

  . اما تفکر درختی با ارتباطات خطی و عمودی و گوش به فرمان سر و کار دارد

  .)البته اندیشه افقی را نيچه باب کرد و ژیل دلوز به تشریح آن پرداخت(

 

*** 

ا و متکثر بوده و درعين اینکه است حال آنکه تفکر ریزومی، پوی) و درجازدن(تفکر درختی نمایانگر فلسفهِ بودن 

ضمناً ! کند و برخالف درخت پاگير نيست  است و ھرجا دلش خواست سير و سياحت می» ھرجایی«نجابت دارد، 

  .ھای تفکر خطی خبری نيست و از مرزبندی) چه کورکورانه، چه بينایانه(در تفکر ریزومی از اطاعت 

  ایلياتی و کوچ دائمی کوليان را که با محدودیت و سکوننگاه ریزومی ضد تمرکز و نظم معمول است و زندگی

  .کند سازند، تداعی می نمی

زندگی کولی ھا ھم تا حدودی ھمين (کند،  البته در زندگی ایلياتی آداب و رسوم و طرز زندگی، تقریباً تغيير نمی

رئيس ایل، نقش برجسته و ضمناً در زندگی ایلياتی، . پذیرند ھای دیگر کمتر نقش می آنان از فرھنگ) طور است

کند تنھا  زندگی ایلياتی و کوچ دائمی کوليان را تداعی میگوئيم نگاه ریزومی  اگر می... وچرایی دارد چون تقریباً بی

  .است» حرکت در مکان«اشاره به 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  است؟گونه  ریزوم» نِت « دنيای آیا 

  

ری است و ھر تفکر ریزومی پایانش آغاز تفکر دیگ

این تفکر، . توان برای آن آغاز یا پایانی قائل شد نمی



شکند و  ھویتی که خود را بسيار و به تکرار می. ھویتی چند شبکه ای برای انسان مدرن به ارمغان آورده است

  .کنند ھا را به ھم مرتبط می ھا مابين تفکرات خطی قرار گرفته و آن در واقع ریزوم. کند دوباره پيوند برقرار می

ژیل دلوز و فيليکس گاتاری از ریزوم بھره گرفتند تا ورود و خروج غير سلسله مراتبی و چندگانه را در دستورالعمل 

  . به کار برند) تفکر درختی(ھا نشان دھند و در مقابل مفھوم درختی  برنامه

 از داللت و، بدون راھبر است ، فاقد مرکز و رده بندی، عاری)ھمانطور که از شکل و قيافه اش ھم پيداست(ریزوم 

را به نمایش » شدن«یابد و قادر است با فعل بودن گالویز شود و  و برخالف درخت به طور نامحدود گسترش می

  . بگذارد

  ! و فضای اینترنت تجسم چنين فضای فکری است؟دنيای نت ریزوم گونهآیا 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  . نيستر ریزومی ھرمی و گوش به فرمان رأستفکّ 

  

 در پاریس منتشر کرد و بعداً در سال ١٩٧۶ژیل دلووز با ھمکارش فيليکس گاتاری، مقاله ای به نام ریزوم در سال 

 و سرمایه داری و اسکيزوفرنی   Anti-Oedipus   ) Capitalism and Schizophrenia» آنتی ادیپ«در کتاب ١٩٨٠

Thousand Plateausد و نوشتندآن را گسترش دادن)  ھزار سطح صاف : 

کند، از بنياد  تفکر مبتنی بر چندگانگی با تفکر عمودی و ھرمی که بر سر آن یک فرمانده نشسته و امر و نھی می

  متفاوت است، 

در این دستگاه حرکت افقی است و آنچه . باید به ریزوم اقتدا کنيم و نحوه تفکر ریزومی را برگزینيم و ترویج کنيم

  . ھا است صالاھميت دارد رابطه بين ات

  .خواھد تفکر ریزومی ھرمی و گوش به فرمان رأس نيست، سر برخود و یاغی است و اصالً آقاباالسر نمی

رود و اگر ریشه  کند و منطقی و عمودی پيش می ریزوم برخالف درخت که با آداب و سلسله مراتب نشو و نما می

» زمين ساقه«یشه اش سر به ھوا نيست، رگ و ر. مجموعه ای بھم پيوسته است. ميرد اش را بزنند، می

  .است و خاک و خل ھوایش را دارد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  .دیگر اتکا به یک حقيقت کافی نيست

  

گيرند و به زایش  در یک مجموعه ریزومی، اموری که با ھمدیگر لزوماً ھمرنگ و ھمگون نيستند کنار ھم قرار می

ھای گونه گون و متعدد را به ھم  دھد و ریزوم، فرھنگ ندگانگی بھا میدرواقع تئوری ریزوم به چ. زنند دست می

  . سازد وصل نموده رابطه جدید می

   

آبشخورھای متفاوت و جورواجور دارد و بر ) زمين ساقه( نيز مثل ریزوم image of thoughtاندیشه و تصورات ما 

  . ھمراه است) نه یکپایگی و تضاد( و تفاوت Multiplicityچندگانگی 

***  

رشته ھای مطالعاتی اعم   در ھمه» ژیل دلوز«تا قبل از 

از گياه شناسی، زیست شناسی، کالبد شناسی، 

مرکزیت و درخت گونگی، ... شناسی  الھيات، معرفت

ھمه بدان ... ساقه ھا و برگ ھا و  شاخه ای تنومند که(



ژیل . الگوی درخت وار بوده است  در استيالیبه عبارت دیگر تفکر غرب قرن ھای متمادی . ، مطرح بود)وابسته اند

مساله پرداخته و آن وضع را به   به تفصيل به این) ھزار فالت(» ھزار سطح صاف«در کتاب فيليکس گاتاری دلوز و 

  ...باد انتقاد گرفتند

له آنان نوشتند مجموعه تاریخ تفکر از جمله تاریخ فلسفه بر اساس الگوی درخت وار شکل گرفته است و سلس

مراتب عمودوار، درخت گونه و مرکز مدار، عقالنيت غرب را از تک و تا انداخته، دست و پایش را بسته و مانع رشد 

   ...و نوآوری شده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  .تئوری ریزوم با مجازی سازی و بی مکانی خيلی عياق است

 

وت است و کاربرد ریزوم در نت، لزوماً مجازی سازی مجازی سازی با دنيای مجازی اینترنت متفا«با این توضيح که 

یادآور شوم تئوری ریزوم با مجازی سازی و بی مکانی خيلی عياق است و عصر جدید که با انقالب » نيست

ای انجاميده، و جھان اینترنت که با فشرده کردن زمان و مکان تاریخی و  ارتباطات به جھان مجازی و دنيای شبکه

ترسيم کننده فضای . ای درھم تنيده از اطالعات ایجاد کرده است ھای گوناگون، شبکه دن آگاھیکنار ھم قرار دا

  . پویا و سرزنده ریزومی است

کُندی و نه با  نه بعضی جاھا، نه با(در دنيای مجازی ھمه جا، ھمين جا است و مجازی سازی 

بدون اندکی سانسور و بدون (العات تازه  کارکرد دارد و اخبار و اطبی واسطه و جا، برقی ھمه  بلکه ،)واسطه

  . گذارد در اختيار ھمگان می) گزیده سازی ھای دلخواه

   

دھد و در پيوندھایی افقی و  ساختار اینترنت جا پای ریزوم گذاشته، دم و دقيقه خود را گسترش می گویی 

 مستمر ھر روزش نوروز و ھر دھی سریع و پيوندسازی کند و با ارتباط  مراتبی، خود را نونوار می غيرسلسله 

   !فصلش بھار است 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   

  hypermédias) ھا( و ابررسانه   Hypertext) ھا(ابرمتن 

  

  . یکی از نکات کليدی جھان امروز است» شبکه«واقعش این است که 

 و   Googleھایی چون گوگل  که از طریق ابرپيوندھا و آینه   hypermédias) ھا( و ابررسانه   Hypertext) ھا(ابرمتن 

توان به طور خودکار به متن یا تصویر مرتبط   با ھم پيوسته ھستند و با کليک بر یک متن و تصویر میQwikiکویکی 

  .دیگر رفت

دسترسی به اطالعات برای ھمه کسانيکه به مميزی کردن آزادی ھا عادت دارند، خبر خيلی ناگواری است و آنھا 

خوانند و  چون خيلی ھا بی اجازه، بدون آنکه چفت و اوکی کنند می. ترسند  میمثل جّن از این بسم هللا

  ... آیند نویسند و به خيابانھا می می

  .شاھد بودیم چگونه پدیده ی ویکی ليکس ھمه را در بھتی عظيم فرو برد

  

توان بدون ویزا و اجازه  یتواند به ھر نقطه دیگر پيوند بخورد، یعنی در این جھان مجازی م ای از ریزوم می ھر نقطه

تر ند، پرید و به راحتی از یک حوزه یا پایگاه به پایگاه دیگر  نير چابک» بُراق«ازمابھتران، کول گوگل و کویکی که از 

  . ترین روزگاران تا به امروز سردرآورد ھا و اطالعات از کھن سفر کرد و از ھمه آگاھی

 در مالکيت عموم درآید و از تيغ حذف و سانسور در امان اندیشهابزار توليد این به شرطی است که رسانه و (

  .) گواینکه در اینصورت ھم، ھمه راھھا بسته نيست. بماند
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  .حضور یا غيبت آگاھانه مردم حالتی افقی و ریزومی دارد

  

افقی در شبکه  ودی و روابطروابط عم(آیا تئوری ریزوم مباحث مربوط به سازماندھی افقی و تشکيالت عمودی 

  کند؟  را تداعی نمی)ھای اجتماعی

...   

این است رسد، یک دليلش  شان به مردم نمی عمله ستم تيغ...اگر در ایران و تونس و مصر و ليبی و به نظر من

  .که حضور یا غيبت آگاھانه مردم به جای حالت عمودی از باال به پائين، افقی است و حالتی ریزومی دارد

خواند و موجودیتش  ی است که برای ھيچ رھبر و تشکيالتی فاتحه ھم نمی»ژیل دلوز«امھای ریزوم وار و قي

 . ناشی از رھبری آنھا نيست بلکه ناشی از ماھيت شبکه مانند و متصل آنھا است

فرد توی آورند که اگرچه به صورت من واقعش این است که تکثرھای فرھنگی در اتصّال با ھم معنایی را بوجود می

  .آید اما به صورت جمعی قابل تعریف است چشم نمی

   

  ...البته از آنجا که ھيچ رودخانه ای بدون قورباغه نيست، ریزوم ھم

  !اصالً بدون خاک و خل ریزوم، ریزوم نيست . نه تنھا گل بی عيب نيست، پُر از خاک و ُخل ھم ھست

  

  

  

The Rhizome Collective   

يّریه در تکزاس آمریکا ھم ھست که اعضایش گرایش  نام یک سازمان خریزوم

  . کند می... عدالت طلبانه دارند و از جمله به زندانيان کمکھای غذایی و

 و ابزار مدرن ارائه موزیک، جای خودش را  Rhizomeدر عرضه موسيقی ھم 

  . دارد

م  با قابليت ریزوFTBو اف تی پی در رابطه با اینترنت ھم، از فضای ریزوماتيک 

   .شود صحبت می... و
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  کاربرد ترم ریزوم در اینترنت

   

ای که برای جابجایی و دانلود و یا  پی؛ برنامه تی اف. (پی است تی  در پيوند با افکاربرد ترم ریزوم در اینترنت

جا وصل شدن و یا  انقطع کردن کار و دوباره از ھم/ و به قطع شدن) شود ھا از آن استفاده می لود کردن فایل آپ

  . ادامه دادن اشاره دارد

 مگابایتی ٢٠٠ی ریزومی در حال دانلود کردن یک فایل  پی با شيوه تی ی اف برای نمونه، از طریق یک برنامه

پس از وصل شدن، دیگر نياز نيست . شود  مگابایت، به دليلی اینترنت ما قطع می۵٠پس از دانلود شدن . ھستيم

یا خودمان قطع کرده (نو، فایل را دانلود کنيم، بلکه برنامه را از ھمانجایی که قطع شده بود، برگردیم اول و از 

  ..کنيم  مگابایت باقيمانده را دانلود می١۵٠ادامه داده و ) بودیم

متفاوت دانلود کرد، و اگر یکی یا چندتا از این توان ھمزمان از منابع  دیگر اینکه، در روش ریزومی، یک فایل را می

  .ھمچنان ادامه پيدا خواھد کرد) شاید با سرعتی کمتر(منابع از دور خارج شدند، کار 

   . بود» ژیل دولوز« و استعاره ریزوم در آثار  Rhizome (philosophy)در این مقاله اشارات ناقص من تنھا به 
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  . َریزوم است   Rhizomeبرگردان مناسبی برای  »زمين ساقه«

   

را پيشنھاد » ساقه زمين«جامه پارسی پوشانده و » ریزوم«نویسم به  در مقاله ای که برای دانشنامه ویکيپدیا می

  . که دایره المعارف دکتر مصاحب به کار برده، چندان دقيق نيست» وار ریشه«. کنم می

به چندین . برند ولی منظورشان دقيقاً ریزوم نيست ا ھم کشاورزان بکار میر...خرده ریشه، ریشه جوش و پاجوش

   .رَیزوم است   Rhizomeبرگردان مناسبی برای » زمين ساقه«) زمين از جمله دقت در معنا و مفھوم(دليل 
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  .فضای فکری پست مدرن را از آن خود کرد» ژیل دلوز«

   

شناختی است که به  ، اشاره به مفھومی تاریخی ــ جامعهPost Modernismه پست مدرنيت = پسا مدرنيسم

  پ. شود دوران تاریخیِ بعد از مدرنيته اطالق می

است و پسا مدرن به معنای نپذیرفتن تداوم مدرنيسم به » مابعد«یا » پس از«یا » پسا« به معنای Postیشوند 

  . رود کار می

  ):برای نمونه...(مراه استھای فراوان ھ نقد آن دوران با پرسش

  آیا ثمره نھایی دوره نوزایی و روشنگری، جنگھای جھانی و نتایج تلخی بود که از آنھا به بار آمد؟  

  توان مدرنيته را تقدیس کرد؟  آیا می

   ...و...آیا وضعيت خطرناک و حساس انسان و جھان در دوره مدرنيته قابل دفاع است؟ و
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  !ریزوم، خاک و خل ھم دارد اما » م ارتباط است، فقط ارتباطریزو«

 

اما دغدغه اش . و مفھوم فلسفی ریزوم در آثار وی ندارد» ژیل دلوز « نویسم ظاھراً ربطی به  این موضوع که می

  . ھميشه با من است

انقالب ارتباطات ترسيم کننده فضای پویا و سرزنده 

 رده بندی، عاری از ریزوم ھم فاقد مرکز و. ریزومی است

داللت و، بدون راھبر است و به طور نامحدود گسترش 

یابد و پرواضح است در چنين فضایی اصحاب سانسور  می

شان کند شده است عزا  که بازارشان کساد و تيغ

به ) فضای پویا و سرزنده ریزومی(گيرند و این فضا،  می

شبکه ھای اجتماعی که تھدید امروز و فردای ھمه 

  . رساند ران است، اخبار و اطالعات میستمگ

  . اما ای کاش فقط ھمين بود

  !ریزوم، خاک و خل ھم دارد اما » ریزوم ارتباط است، فقط ارتباط«به قول ژیل دلوز 

   

و ما  ریزد زھرش را می ضدارزش ھای مدعيان صاحب اختياری جھان نبز دم و دقيقهدر فرمانروایی قدرتمند شبکه، 

گذرد دشمنان اميد ھارتر و  ھر روز که می.  ھم روبرو شده ایمميک شدن جنایت عليه محرومانریزوگسترش و با 

  شود  جھان تار و تارتر می

  . نگری و پوچی و روزمرگی، عقل به تبعيد کشانده شده و ابتذال به ميدان آمده است سطحیبا 



  نمی بينيم آزادی تجارت است و نه آرمان؟ 

فضيلت پوشيده و عسل پوشان سرکه فروش پاکبازان و عاشقان را دست ھا لباس  بينيم ضدارزش نمی

   اندازند ؟ می

 ميليارد مرتبه بيش ۵٠٠ تریليوت دالر تکيه کرده و ثروت شان ۴ نفر سوپر ميلياردر به بيش از ١٢١٠در جھانی که 

شود و ساز  ر و ابير میاز نصف جمعيت کره زمين است، البته و صدالبته انقالب ارتباطات و فضای ریزومی ھم اسي

  .زند قدرتھای حاکم را می
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  .گویم عزیزم می» زمين ساقه«حرف دلم را با تو ای 

  

به علت بيماری و دردی جانکاه، خودش را از پنجره آپارتمانش در طبقه چھارم به » ژیل دلوز  « ١٩٩۵چھارم نوامبر 

  یا بدین ترتيب کتاب زندگيش را بست یا گشود؟  آ. زده کرد زمين پرتاب کرد و ھمه را بھت

  ... در مذّمت خودکشی دردناک وی مقاله ای نوشته بودم اما پاره کردم

   

  .سراپا گوش باش. گویم عزیزم می» زمين ساقه«حرف دلم را با تو ای 

 و اگر بر سر -وری کند  سر را سندان صب- ھر گاه پتک ایام بر او ضربه ای فرود آرد -آزاده در ھمه حال آزاده است 

 و - و به بيچارگی اش کشانند - ھر چند به بندش کشند -ھر ضربه ای انبوه مصائب نيز ھجوم آرند ھرگز نشکند 

  . و روزگار بر او سخت گيرد- راحتی را از او بربایند 

   

ایمان داشته » راز وجود«کسی که به . سراپا گوش باش. گویم عزیزم می» زمين ساقه«حرف دلم را با تو ای 

چنين کسی تنھاترین تنھاھا ھم بشود و  . باشد و آنرا چون گرمای آفتاب حس کند، امکان ندارد به پوچی برسد

  ...الحر حر علی جميع احواله... کند آید و سر را سندان صبور می پتک ایام نيز بر او فرود آید به ستوه نمی

شاعر و نویسنده باوقاری که او ھم رنج بيماری را .  افتادم»آنی ام خی شميت«اختيار یاد ملکه واقعی ھلند  بی

من در یاداشت کوتاھی که در ویکيپدیا در مورد وی نوشته ام پرسيدم  آیا . تاب نياورد و به زندگی خود پایان داد

  !...آنی ام خی شميت با مرگش ترانه ای تازه سرود؟

   

نویسنده و (اس ، رینالدو آرن)فيلسوف یونانی(اگر امثال امپدوکلس 

، اشتفان تسوایک )فيلسوف آلمانی(، والتر بنيامين )شاعر کوبایی

، ژیل دلوز )نویسنده سوئدی(، استيگ داگرمن )نویسنده اتریشی(

، )شاعر روسی(، والدیمير مایاکوفسکی )فيلسوف فرانسوی(

، ایوانا برليچ ماژورانيچ )نویسنده انگليسی(ویرجينيا وولف 

، ژرار دو )نویسنده آمریکایی(نست ھمينگوی ، ار)نویسنده کروات(

، آرتور )نقاش ھلندی(، ونسان ونگوگ )شاعر فرانسوی(نروال 

دیوید فاستر واالس نویسنده آمریکایی رمان شوخی یا ... کستلر

آنی ام «اند ــ اصال و ابدا خودکشی  خودکشی کرده...نامتناھی

سار آواری را که بر سر منصور خاک، ژیل دلوز و »خی شميت

  .کند خودمان خراب شد، توجيه نمی

***  

، شاگردانش و خيلی »ژاک دریدا«خودکشی کرد و » ژیل دلوز « 



  . ھای دیگر را سر به گریبان کرد

بود و من در » گوزن کوھی به دستگاه اکسيژن بسته شده«درست است که او عفونت ریوی داشت و چون 

  ...مکشيد بيگانه ا شرایط او نبوده و با رنجی که می

  . با، زایش اميدبخش ریزومی که او مبشرش بود، ھيچ ھيچ ميانه ندارد...اصالت دادن به یأس...اما

  :خودش بارھا اشاره کرده بود

  .غلبه بر نااميدی ھا و سياھی ھا است.ریزوم،...ریزوم ھمواره در ميانه است، ميان چيزھاست، بينا بودن است
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 شماری از آثار ژیل دلوز
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  اصغر واعظی  ژیل دلوز با ترجمه نوشته» فلسفه نقادی
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• (1972) L'Anti-Oedipe (Paris: Minuit); tr. as Anti-Oedipus, by Robert Hurley, Mark Seem 

and Helen R. Lane (NY: Viking, 1977; reprint University of Minnesota Press, 1983.  
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)در مورد ریزوم(بخشی از کتاب ھزار سطح صاف   

  

ه در ميانه است، ميان یک ریزوم نه آغازی دارد و نه پایانی؛ ریزوم ھموار

درخت،انتساب است؛ اما . چيزھاست، بينا بودن است، ميان پرده است

....ریزوم ارتباط است، فقط ارتباط  

"A rhizome as a subterranean stem is absolutely different from 

roots and radicles. Bulbs and tubers are rhizomes. Plants with 

roots or radicles may be rhizomorphic in other respects 

altogether. Burrows are too, in all their functions of shelter, 

supply, movement, evasion, and breakout. The rhizome itself 

assumes very diverse forms, from ramified surface extension in 

all directions to concretion into bulbs and tubers... The rhizome 

includes the best and the worst: potato and couchgrass, or the 

weed." (Deleuze & Guattari, 1987, p. 6- 7) 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jzlyT8xbT0A 
 

  


