
 «انقالب ریزومی»

شان را دوست دارم. او تیزهوشانه به رهبرستیزِی ست که برخی از وجوه فکریهاییاز زمره آنارشیست« میشل فوکو»مثل « ژیل دلوز»

ی انقالبی بدون رهبر و سلسله مراتب ارائه داد که وجودش به لیدر و ی جنبش ریزومی را به مثابهآنارشیستی، ماهیتی تازه بخشید و ایده

 .نی وابسته نیستتشکیالت سازما

شود. به ای تبدیل میشود که اگر به قطعات مختلف تقسیم شود، هر قطعه به گیاه تازهی زیرزمینی گیاه گفته میشناسی به ساقهدر گیاه« ریزوم»

هایش در خاک قرار صورت افقی رشد کرده، ساقهروید و بهی اصلی میهایی فرعی هستند که در فواصل میانی ریشهها ریشهبیان دیگر ریزوم

فیلیکس »شوند. ژیل دلوز به همراه دار محسوب میگیرد. درختی مثل صنوبر یا گیاهانی چون مارچوبه، زنبق و ارکیده از زمره گیاهان ریزوممی

ه، از این طریق ای برای وضعیت پسامدرن سود بردهای ریزوم از آن به عنوان استعارهبا توجه به ویژگی« هزار سطح صاف»در کتاب « گاتاری

ی تازد. او با توجه به حرکت عمودی درخت و پیشروِی افقی و هزار سمتِی ریزوم، تفکر را به دو گونهها میبه ساختارهای متمرکز حکومت

حالی که  های خطی و مملو از هیرارشی سروکار دارد، دردرختی و ریزومی تقسیم کرد و معتقد بود که تفکر درختی با ساختار متمرکز و رابطه

کند و تاکید داشت درخت از ساختاری انتسابی برخوردار است که اگر چه شاخ و بال دارد اما تفکر ریزومی را ارتباطات چندگانه تعریف می

اش بودن است؛ در حالی که زند و فلسفهست و اغلب درجا میشود، تک جهتیجمهور تعیین میرییس -هاش که توسط چیزی مثل رهبرسیاست

ی زیرزمینی گیاهی ای را از ساقهطوری که اگر قطعهست. پس همانوابسته« شدن»وم کنشی ارتباطی دارد، پویا و متکثر و چندبعدی و به امر ریز

 لیای چندگانه با هم دارند. هدف اصست و فکرها در آن رابطهآید، تفکر ریزومی نیز پایانش آغاز تفکر بعدیای به عمل میجدا کنیم، گیاه تازه

های ریزومی خواست عدم وجود مرکز و سلسله مراتب را در هیئتگونه میدلوز از طرح تفکر ریزومی، نمایش ضّد هیرارشِی فکر جدید بود و این

های های جدید و رسانهمانست، هجوم تکنولوژیهای آنارشیستی بیشتر به یک رویا میی آخر قرن بیستم، تحقق آرماننشان دهد. اگر تا دهه

ند اینترنتی، کار را برای کاپیتالیسم کمی مشکل کرده، انقالب ریزومی طوری که در مصر آن را شاهد بودیم دیگر غیر قابل تصور نیست، حاال بما

. درکه کاپیتالیسم در نهایت موفق شد در مصر نیّت کثیف خودش را به سرانجام برساند که این البته دلیلی جز فقر فرهنگی کشورهای مسلمان ندا

ای موجه تر کرده و به چپاول طبقات فرودست چهرهشوربختانه دموکراسِی کاپیتالیستی در این جور کشورها، همیشه کار دیکتاتورها را آسان

 .ستبخشیده

نی مجال ای از دموکراسی را ما در ایران نیز داریم که در پیوند با فرهنگی سنگ شده قریب سی و هشت سال است به حکومتی غیر انساوانموده

ی تاریخی محلی از اعراب ندارد. ما کیچی مثل هاشمی رفسنجانی را شود و به قول شاملو حافظهای ذوب میحضور داده. در این فرهنگ هر تجربه

ره از این هاش برای همه رو شد اما دقیقن بعد از چهارده سال دوباکاریتمام سیاه 78و  77های از اوان حکومت اسالمی تجربه کردیم و در سال

اریخ تکیچ اسقاطی، منجی و قّدیس ساختیم. انگار این ویژگی فرهنگِی ماست که از گذشته عبرت نگیریم و در نهایت بالهت باز آن را تکرار کنیم. 

و این انقالب  57شود. انقالب مشروطه مثل انقالب ساِز خنده و استهزاء میکند که در آن تکرار اشتباه سببسیاسی ما از ژانر کمدی پیروی می

ایم که مدام مجبوریم ی خود به دام افتاده دیگر قبول کردهای که در طویلهشود اما ما چون گلهتکرار می 88و سپس سال  76دوباره در دوم خرداد 

هرگز  اند و انقالب فرانسهدهبین بد و بدتر انتخاب کنیم، در حالی که تاریخ سیاسی غرب فرم تراژدی دارد و اینان هیچ اشتباه سیاسی را تکرار نکر

ی فرهنگی و سیاسی خارج شده و بپذیریم که ما نیز بخشی از مکرر نشد. وقت است که از زیرزمین زیستی خود به زمین برگردیم و از قرنطینه

ت درست زندگی کرده، از سلوهان هستیم. حاال تکنولوژی به جایی رسیده که نیاز نیست برای آزادی بمیریم، کافیی جهانی مارشال مکدهکده

توانیم جا را بدل به دهند اعتراض کنیم، اگر جایی نداریم که راهپیمایی کنیم، میمان نمیبرداری کنیم. اگر اجازهامکانات در دست درست بهره

ازه به نام انتخابات در راه است. سی و ای تدهند، متاسفانه همیشه بالماسکهی انتخابات آزاد میجایی کرده فریاد برآریم. هنوز دارند به ما وعدهبی

توانیم از این برداری کرده تا هنوز به خود بقا داده، آیا ما نمیی سوخت بهرههای انتخاباتی به مثابههشت سال است که حکومت از این بالماسکه

جا بیانیه ی پیشکسوت و ابله همهید مثل آن نویسندهایم که بافرصت به نفع فردا استفاده کنیم؟ آیا چنان راضی به خودکشی و انتحاری همگانی شده

اند و تنها چیزی که هستند این است که ایرانی نیستند و اگر گاهی ها همه از یک کیشآید!؟ اینبدهیم که بوی نجات از مستراحی چون خاتمی می

 .کننددا نمیای بهتر از آن پیزنند بخاطر این است که حیلهمثل مشائی سنگ ایران را به سینه می

ست و در آن هیچ سمتی یّکه نیست و ما در واقع با هزار جهت طرفیم و همین، کار را مکانیزمانی و بیهای جهان مجازی بییکی از خصیصه

جا پخش ههای گروهی و خرده اطالعات، همی وافری به تمرکز قدرت و اطالعات دارد مشکل کرده. در اینترنت شناختداری که عالقهبرای سرمایه

راحتی کنار هم است و این فضای فاقد هیرارشی، جهانی خالق و ریزومی و در نهایت آنارشیستی ایجاد کرده، طوری که حتی فکرهای ناهمخوان به

متمرکز یا  ست. حقیقت این است که ساختارهایای از برابری مجازیها، جهان مسطحی پدید آورده که نمایههمانی فرهنگگیرند. حاال اینقرار می

توانند در فضای مجازی اینترنت عرِض اندامی داشته باشند و همین، کنند، دیگر نمیهای فکری که از مدل درختی تبعیت میآن دسته از دستگاه

استان فقط آغاز د همه اینرسانی نیستند. با اینهای اطالععمل سانسور را به حداقل رسانده و دیگر ژورنالیسم و مدیای ماکسیمالیستی تنها سیستم

ش بیاید پایین، دوباره یک فرصت بزرگ را از دست خواهد داد. دیگر فکر ایرانی نخواهد از برج عاجهای روشنگری و روشناست و اگر مدل

سردگی و نیهیلیسم خواهد، حاال افشود متعالی جلوه نخواهد کرد. جهان غمگین امروز دیگر هدایت نمیشود یا دیده میکه کمتر خوانده میلزومن آن

ست. متاسفانه تاکنون تالش برای زا و تزریق زندگیاند و تنها راِه نجات بخش، تولید انرژی شعفی خودکشیسراسری شده انگار همه آماده

کرده و این ترین سوال فلسفی را هم او طرح فیلسوف مهمی نیست اما مهم« آلبر کامو»معنابخشی به زندگی چیزی جز رنج عایِد آدمی نکرده! 

ه زندگی گوید ککه خود را بکشیم؟ تاریخ میی خودکشی نیست، آیا ما باید این رنج، این زندگی را تحمل کنیم یا اینسوال چیزی جز پرسشی درباره

ادامه داد چون در غیر  کند که باید به آنگوید زندگی پوچ است اما تاکید میداند. ابزوردیته هم میبخش میپوچ است و خودکشی را تنها راِه نجات

نامد، اما خورد. کامو جماعِت نویسنده و آرتیست... و در یک کالم عیّاش را قهرمان پوچی میاین صورت یک قهرمان پوچی به هیچ دردی نمی

ادی کنم که آزیستم و فکر میرسند که سیزیف رسید، در واقع قهرمانی در کار نیست. من البته مثل او ناامید نجا میها هم به همانغافل است که این

شود آن را خرید، آزادِی بخشی از این مشکل را حل خواهد کرد. البته منظورم از آزادی چیزی نیست که در غرب وجود دارد و فقط با پول می

ی در طرح بازِی درخواستِی من از دید ماکروسکوپیک بسیار کوچک است و با دیدی میکروسکوپیک بسیار بزرگ! و آن چیزی نیست مگر آزاد

ان خواه! یعنی ایجاد جا و فضایی که هر که آزاد باشد در آن بازی دلخواِه خودش را به نمایش بگذارد، طوری که تمام آحاد مردم بدل به قهرمدل

آید. بر خالف ز برنمیساسازند که زمین را تخریب کنند اما کسی از پس این زماِن دستپوچی شوند. ما معاصر بدجهانی هستیم، همه دارند بمب می

ست. تئوری کند که دیگر وقت بازنشستگیکند و هرگز فکر نمیهمه سیاره دارد هنوز کار میهای پیرِی خودشانند، اینها که مدام نگران سالآدم



ای درکار صلن مسئلهست، اما چیزی جز ساده کردن اصل مسئله نیست. مسئله این است که ااولوسیون اگر چه برخالف دروغ ادیان کمی منطقی

دانیم کجاست خطا نیست، باید به طرز فجیعی فقط زندگی کرد، مثل آدِم اول در غار، نه آن غاری که افالطون موکد کرده بود. ما در جایی که نمی

باید برای قرنی هم که شده به خدا ایم، حاال هم باید فقط برگردیم و بیاد آوریم که در رِحم چه بر ما گذشت که هنوز دنبال آن امنیّت موعودیم. کرده

ها از شِرّ آن زندگی تر برگشت. وقت است که دنبال پیامبری زمینی بگردیم تا کمک کند ایرانیمرخصی داد، برود کمی هوا بخورد، شاید مهربان

فانه این هر دو موجب شده هنوز در ست؛ متاسمان کردهخواهی فرسودهزیرزمینی خالص شوند و باز به زمین برگردند. حاال دیگر دین و حس دین

طوری که در فرانسه و بریتانیا وجود دارد در ایران مشهود نیست و مدام های طبقاتی آنایران طبقات اجتماعی قابل تفکیک نباشند. یعنی کالس

ی شهری مدرن است هرگز در هی متوسط که نمایکنند و این یکی از دالیل اصلی عدم تحقق مدرنیته در ایران است. مثلن طبقهصف عوض می

اش کرده. به همین نسبت ما تعریف درستی از های سیاسی و اقتصادی دفرمهایران شکل نگرفته و هر وقت آمد هیئتی به خودش بدهد، تکانه

رژوا از بین نرفته ی کارگر نیز در دست نیست چون هنوز مرزهای بین فئودال و بوطبقات فرادست و فرودست نیز نداریم، پس دیدمانی از طبقه

ی شهری ما دارای کارکردند و طبقات شفافیت خاص خود را هم به های سنتی همچنان در جامعهاند. بیخود نیست که ساختاراغلب در هم ادغام شده

مدرنیته حرف بزند و ی ایران طوری نیست که از پایان اند. بنابراین شرایط اجتماعی جامعهلحاظ سیاسی و هم به لحاظ مدنی و فرهنگی نیافته

انیم توی مدرنیته )نه مدرنیزاسیون( نمیها را ننوشتم که مثل برخی بگویم ما به دلیل عدم تجربهداری را نقد کند. اینبورژوازی برآمده از سرمایه

نیسم توانیم سنگِ نومدرداریم، می ای کهی خودویژهخواهم بگویم که اتفاقن به دلیل وضعیت و تجربهمدرنیستی داشته باشیم، بلکه میاطواری پست

فکر ایرانی کمی بجنبد و عینِک َمکش مرگ ی جهان ریزومِی خودمان باشد به سینه بزنیم. خالصه وقت است روشنمدرنیسمی را که ویژهیا پست

مالیزم اینترنتی و در جدال بین مینی فکر اسمِی ما باید بداند کهاش اوین خواهد شد. روشنرفته خانهمایش را بردارد که اگر چنین نکند، رفته

د شده، ای که تا امروز تولیشک فلسفهمالیستی میّسر شود. بیهای مینیشود که اتحاد گروهماکسیمالیسم کاپیتالیستی، پیروزی وقتی حاصل می

خورداری از ساختار درختی، از خالقیت باز ی امروزین، همه و همه به دلیل برهمین زمان خطی که تا حاال کش آمده و حتی عقالنیت از پا افتاده

ها را محقق کرده است. تجمع های دیگری از هستی که فضای اینترنتی یکی از آنمانده و عقیم شده پس راهی نمانده مگر تولید زندگی در الیه

 .ه صحنه پرتاب کندهای کور هستی )حاشیه( بها همه را از گوشهتواند اینها و همبستگی شعورهای فردی میخرده فرهنگ

دهد کنترل اطالعات و اِعمال سانسور گسترده دیگر از هیچ دیکتاتوری های اخیر در چند کشور اسالمی روی داده نشان میاتفاقاتی که طی سال

مکانی پناه به بی هادیدیم که وقتی مکان و فضای تظاهرات اعتراضی از مردم گرفته شد، آن 88ساخته نیست. در اتفاقات بعد از انتخابات سال 

های اطالعاتی ایران بر اساس جایی که دستگاهشان را جهانی کردند. از آنآوردند و در فضای مجازی یوتیوب و توییتر و فیسبوک اعتراض

مجازی در  های درختی طراحی شده حکومت ایران قادر نبود جلوی خروج اطالعات را از مرزهای ایران بگیرد و در مقابله با فضای ریزومیمدل

اند، کار را در گاه کردهجا را قتلکند، پس اگر خیابان جایی برای ما ندارد و آننهایت شکست خورد. حاال هم نقش یوتیوب را تلگرام دارد ایفا می

 .فضای مجازی ادامه خواهیم داد
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