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 :  تکنولوژی   و   دلوز 

 نوین   های رسانه   و   جنگی   های ماشین   هموار،   فضاهای   ها، ریزوم   دربارۀ 

 مقدم   بردبار کسری :هترجم ، کانلی آندرمات ورینا  

 

 

 روشن   دلوز  .اندبوده  هاتکنولوژی   و  هاماشین  دلمشغول  خود،  هاینوشته   سرتاسر  در  گتاری  و  دلوز  رسدمی  نظر  به

  به  که  سازندمی  متجلی  را  ایاجتماعی  هایفرم  رو  این  از  و  اندجمعی  1برآیندیهم  یک  از  بخشی  همواره  هاماشین  که  سازدمی

  بودند،  نوزدهم  و   هجدهم  قرن انضباطی  بورژوایی  جامعۀ  نمایانگر پرتکاپو  های ماشین  اگر  تاریخی،  حیث  از  . بخشندمی حیات  آنان

  توان نمی  را  دوم  مورد.  هستند  نامیدمی  کنترل  جامعۀ  دلوز  آنچه  نمایانگر  امروزه  نیز  سایبرنتیکی  و  الکترونیکی  هایماشین  ها،رایانه

  کرد،  جدا   بردمی  گردش  سمت  به   انباشتگی  و  سوداگری  جانب از  را  داریسرمایه  که  تغییری  داری،سرمایه  در  شده   ایجاد  تغییر  از

. است  باالتر  محصول  خود  اهمیت  از  آنان  بازاریابی  اهمیت  که  محصوالتی  فروش  و  خرید  کنندۀ  گیج  غالباً  و  انتزاعی  روند  آن  از

  حصر   یا  3ها گذاریبرون  ،2هاگذاری درون  بر  مبتنی  ایجامعه  صرفاً  دیگر  ما  جامعۀ  داردمی  اعالم  ایبرانگیزاننده   شکل  به  دلوز

  و   سازندمی  فعال  را  گردش  که  دیجیتال  هایتکنولوژی .  گرددمی   مستمر  تشکیلِ  و  تموّج  مدار  بر  که  ستای جامعه  بلکه  نیست،

 . ندارد بیرونی  حد  یا مرز هیچ که گسترندجهان  ایِشبکه جامعۀ یک از بخشی  بخشند،می شتاب

[  تخت  یا]  4هموار  فضای  ریزوم،  مفاهیم  به  توانمی  آنان  جملۀ  از  که  اند،مفاهیم  از  وسیعی  طیف  شامل  گتاری  و  دلوز  هاینوشته 

  هایتکنولوژی   اجتماعی  و   فرهنگی  تأثیر  از  مولّد  تحلیلی  و  تجزیه   امکان  آنها  که  شودمی  گفته  اغلب.  کرد  اشاره  یجنگ  ماشین  و

 
1. assemblage 
2. inclusions 
3. exclusions 
4. Smooth space 
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 اهمیت  به  پرداختن  جهت  مفاهیم   این  از  توانیممی  چگونه  بپرسیم  آنکه  از  پیش.  ساختند  ممکن  را  نوین  هایرسانه  و  دیجیتال

  بسط  1968  از  پس  بستر  در  که  همانطور  مختصر،  طور  به  را  مفاهیم   این  کنیم،  استفاده  امروز  نوین  هایرسانه  فرهنگی  و  اجتماعی

  باشد   تضمینی مقاومت  این  چه  –  مقاومت  جهت  ما  به  توانندمی  یجنگ  ماشین  و  ریزوم  آیا .  داد  خواهم  قرار  بررسی  مورد  اند، یافته

  کمک   بیشتر  تحول  و  خالقیت  به  توانندمی  آیا  رسانند؟  یاری  اندجریان  در  که  کنترل  جدید  هایمکانیسم  برابر  در  –  محتمل  چه  و

 هستند؟  نوین فضاهای   گشایش به قادر آیا  کنند؟

ی 5ها هایی را که نمایهتکنولوژیکنند،  می  پیروی  هایدگری  سرمشقی  از  که  فرانسوی  متفکران  از  دسته  آن  برخالف  گتاری  و  دلوز

  دلوز  واقع،  در  کنند. زدا هستند تقبیح نمیاند و در عین حال انسانیتکردهتر یا ظاهراً از مد افتادۀ خودشان را از دور خارج  قدیمی

- رایانه  هایسوبژکتیویته   در   هم  و   دهندمی  روی   هاماشین  و   هاانسان  میان   هم   که  دارند   «هاییشدن»  به   وافری  عالقۀ  گتاری  و

  اعتقاد  به  تکنولوژی،  که  است   نقشی  سوی  و  سمت  تغییر  سر  بر  همزمان  مسئله  . (Deleuze and Guattari 1987: 5)6یاور

 به  که  7دویی دو  هایتقابل  آن  بارزیان  نتایج  و  آثار  کردنخنثی  حال  عین  در  و  دارد،  امروز  دارانۀسرمایه  جوامع  کنترل  در  دو،  این

  امتداد   در  ،8بیش   و  کم   را،  خود  اطالعات  دیجیتالی   هایتکنولوژی   بیشتر  و  رایانه  .است  شده  عجین  جوامع  این  ذات  با   رسدمی  نظر

  کالسیکی   متافیزیکیِ  نظمِ  به  9انشعابی   نقطۀ  هر  در  دوییدو  تقابل  منطق،  حکم  به  .دهندمی  جهت  پذیرمنشعب-همواره  مسیرهایی

  واسازی  درصدد  1968  سال  خروش وجوش   به  مرتبط  فیلسوفان  که  نظمی  همان  است،  استوار  یتقابل   منطق  مبنای  بر  که  دارد  تعلق

 دار ریشه  درخت به که را مراتبیسلسله غربی تفکر تا  کرده بودند جزم را خود عزم  آنها: کردند گتاری  و دلوز چنانچه .برآمدند آن

 و   دلوز.  کند  جلوه  ناخوشایند  حدی  تا  امروز  شناسانۀبوم   بستر  در  شاید  که  تفکری  –  بکشند  بیرون  خاک  از  دانستندمی  مرتبط

  ریزوم که آنجا آورند،می روی شرق  فلسفۀ و  شناسیگیاه به  آنها .رودمی فراتر انسان تفکر حد از طبیعت که کنند می  ادعا گتاری

 
5. avatars 
6. computer-assisted subjectivities 
7. binary 
8. Grosso modo 
9. bifurcation 



4 www.thesis11.com 

  

 به   تکثیر  از»  بگیرد،  خود  به  را  متنوعی  بسیار  هایفرم  تواندمی  که  یابدمی  شناسه  «زیرزمینی  ساقۀ»  قسمی  یا  علف  عنوان  به

 :Deleuze and Guattari) «11ایغده  گیاهان و 10ها پیازگل درون شدنتوده تا جهات جمیع در منشعب شده سطحِ صورت

  شده،   داده  مکان  یک  نه  و  میلیو  یک  از  پایان،  و  آغاز  بدون  آنان.  رئوس  از  نه  اند،شده  ساخته  خطوط   از  هاریزوم .  (6-7 :1987

  شکل  همان  به  همیشه  درخت  که  حالی   در  .شوندمی  متصل  هم  به  تافت، هم  محیط  یک  و  مابینفی  فضای  یک  میانه،  یک  بلکه

  اتحادها  با  آنان.  (n-1)  نیست  واحد  یک  هرگز  که  هستند  کثرتی  از  بخشی  آنان  .هستند  تغییر  حال  در  مدام  هاریزوم  کند،می  رشد

 . شودمی تقابل  جایگزین افزودگی . کنندمی رشد نشانند، می حاضر-جا-همه  آنِ یا  این یا جای به را و  که ناهمگنی  اتصاالت و

  مانند   هاشبکه.  دانند می  مرتبط  است،  همبسته  آنان  با  که  ایشبکه  مفهوم  و   هارایانه  با  را  ریزوم  خوانندگان  که  نیست  آورتعجب  لذا

  کنند می  معرفی   تفکر  جدید  طرق   جهت  مفهومی  عنوان  به  را  ریزوم  گتاری  و   دلوز.  ندارند  محصورکننده  مرزهای   و   مرکز  ریزوم،

  هم  :دارد  بدترین  و  بهترین»  ریزوم  . کند  جاجابه  را  «آن  یا  این  یا »  بر  مبتنی  مراتبیسلسله   و   واردرخت  اندیشۀ  تواند می  که

  شکوفایی  شرایط  به   تواندمی  ریزوم.  (Deleuze and Guattari 1987: 7)  «هرز  علف  هم   و   دارد  13گیاه بید  و   12زمینیسیب 

  گیرند می  فرم ریزوم در همزمان مراتبسلسه و رئوس مراکز، درختان،.  ندارد  وجود تنهایی به هرگز  و  شود ختم گسیختیلجام یا

  ساکن  و  ثابت  حضوری  که درخت  برخالف  .گردند بازمی  خود  اولیۀ  حالت  به بازقلمرویابی،  و  قلمروزدایی  الینقطعِ  حرکتِ  یک  در  و

  خود   ی15جا بهنا  و  ظریف  14کاری ملیله  با   ریزوم  ،("است  بزرگ  بلوط  یافتن  پرورش  نتیجۀ  کوچک  بلوط")  دهد می  نشو  خود  از

 
10. bulbs 
11. tubers 

  ریشه  سو   هر   به   و   ندارد   مرکزی  نقطۀ   که   کندمی  عمل  تافت هم  ایشبکه  مانند   زمینیسیب.  است  ریزوماتیک   و   وارغیردرخت  زمینیسیب  رشد   سیر .12

  گرا،مرکز  یعنی  -  واردرخت  رویکردهای  میوۀ /    نتیجه  گتاری،   و   دلوز  نظر  از .  کندمی  خلق  را   ای تازه  هایانشعاب  و   مسیرها  پیوسته  طور   به   و   دواندمی

  سبزیجات   عملکرد   است،   شده   ذکر   فالت  هزار  کتاب   در   چنانچه .  گیردمی  را   ها پدیده  چندگانۀ   شناخت   اجازۀ   که   است  بسته   نظام   یک   -   خطی   و   مراتبیسلسله

 م.  –  .گنجدمی «گریز خطوط» عنوان  ذیل انشعابی گیاهان   و
13. Couch grass 
14. filigree 

15 .adventitious :رشد و رویده انتظار خالف   هاییمحل در  که شودمی اطالق هاییجوانه و ریشه  به  که  است شناسیگیاه علوم  در  اصطالح یک  

 م.  – .اندکرده
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  تراوایی  است،  16تراواییآشوب   یک  از  ایپاره  و  نامتقارن  و  مسطح  باشد،  مندنظام  کیهانی  آنکه  جای  به  ریزوم  .است  حرکت  در  مدام

  دارد،  قرابت  حدی  تا  یافته  دست  ایتکانه   چنین  به  امروزه  که  شبکه  مفهوم  با  وضوع  بهاین    .متغیر  و  متنوع  اتصاالت  از  آشوبناک

  بسیار   اطالعات،  الکترونیکیِ  گردشِ  با   یافتهشناسه  معاصرِ  جوامعِ  تحلیلِ  برای  گتاری  و  دلوز  اندیشۀ  شودمی  باعث  که  ایشبکه 

 . آید  نظر به مولّد

  هیچ  خام،   اطالعات  با  17نامخطط  و  هموار فضای  میان  یا  دیجیتال  هایشبکه  با  ریزوم  میان  آشکار  قرابت  این  علیرغم  وجود،  این  با

  مجدد  سازیشاکله  رسانند،می  یاری  جریان  حال  در  افقی  اتصاالت  به  هاشبکه  که  مادامی.  نیست مشاهده  قابل  آنان  میان  ارزیهم

  در  ویژه  طور  به  تواندمی  واقع  در  دوم  مورد  گتاری،  و  دلوز  برای .  نیستند  واردرخت  اندیشۀ  از  بری  و   سازندمی  میسر  نیز  را  مراکز

 :دارد قرار  آنها انتقاد  مورد شدت به  و کندمی کار دودویی  رقم برحسب که  باشد شایع شده ایرایانه دنیایی 

.  سازمانی  هایحافظه  مانند  مرکزی  18ی یاتوماتا   اند،سازیسوژه   و  مفاد  مراکز  با  مراتبیسلسله  هاییسیستم   واردرخت  هایسیستم 

  مسیرهای   امتداد   در  را  سوبژکتیو  تأثری  فقط   و   کند، می  دریافت   باالتر  واحدی   از  را  اطالعات   فقط  عنصری  مربوطه،  های مدل  در

  به   همچنان  که  است،  مشهود  رایانه  علوم  و  اطالعات   علوم  جاری  مشکالت  در  موضوع  این.  کندمی  اخذ   شده،  مقرر  پیش  از

 Deleuze and)  اندکرده  اعطا  مرکزی  اندامی  یا  حافظه  به  را  قدرت  تمام  که  چرا  اند،چسبیده  فکری  هایمدل  ترینقدیمی

Guattari 1987: 16 .) 

 
  در  ابداعی که  واژۀ  است. این  Chaosmosisیز، برای واژۀ  از اریک الی  موقعیت بدن بدون اندامتراوایی معادل پیشنهادی مهدی رفیع در کتاب  آشوب.  16

برای مطالعه    .است(  تراوایی« )smosis»  و(  آشوب « )chaos»  واژۀ  دو  ترکیب  وام گرفته شده،  جویس  جیمز  از  هافینگن  داریزندهشب  کتاب  از  اصل

دلوز و گتاری مراجعه کرد. همچنین در  فلسفه چیست؟در بخش دوم کتاب   «بندی: از خائوس ]آشوب[ تا مغزتوان به قسمت »جمع، میین مبحثدربارۀ ا 

از    127یع نیز در صفحۀ  خواند. مهدی رف  مبحثتوان شرح کوتاهی را در باب این  از دلوز، میگرایی و سوبژکتیویته  تجربهمقدمۀ عادل مشایخی بر کتاب  

تراوایی  گتاری، توضیحاتی را به صورت پانویس جهت تعریف واژۀ آشوب  شناسیبوم  سه  اکوسوفیا؛از کتاب    64و    52و صفحات  موقعیت بدن بدون اندام  کتاب  

کند که چطور اخالق و  باز می  نام آخرین کتاب انفرادی گتاری است که در آن این بحث را   Chaosmosisالزم به ذکر است که   تنظیم کرده است.

توان به فهم  شناسی، مینشینی اخالق و زیباییاند. گتاری در این کتاب سعی دارد تا آشکار کند از طریق همشناسی دو جنبه از یک حوزۀ فلسفیزیبایی

  و  جامعه،  علم،  جهانی،   های سیاست  روزمره،   زندگی  در  خالقیت   وجودی نقش   های ایستا از تفکر رسید. او به طور عمده به بندی، بدون اتکا بر طبقهاقعیتو

 م.  –پردازد. می کاوانه روان  اقدامات
17. unstriated 
18. automata 
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  دارند،   رانش   شده  مقرر  پیش  از  هایگذرگاه  برحسب  که   هاییرایانه.  کنندمی  ایجاد   ها ریزوم  و   هارایانه  میان  واضحی  تمایز   آنها

  به   کند،نمی  تقویت  یا  درگیر  را  خالقیت  که  ای مراتبیسلسله   تفکر  وار،درخت  عمدتاً   و  دودویی   هایتقابل  بر  مبتنی  علمی  توسط

  کاذب  کثرتی   دام  در  که  است  این  مهم   نکتۀ.  نیستند  ریزوماتیک  شان، مکانیکی  کارکرد   دلیل  به  ها رایانه.  اندشده  پذیرفته  همکاری

 از   خارج   را  اتصاالت   باید   شخص   ریزوم،   ایجاد  برای.  نشویم  گرفتار  مراتبیسلسله  تفکر  و   دودویی   های تقابل  بر   مبتنی   علمی   یا 

  اطالعات،  علم  همینطور  و  ها، رایانه  که  کاری  کند،  ایجاد  «گیرندمی  سرعت  چیزها   که  جایی  میانه،»  از  شده،  مقرر  پیش  از  مسیرهای

  یا   تکین  های برآیندیهم  مانند   آنان.  نیستند  دودویی   های سیستم  از  بخشی  یا  مراتبیسلسله  هاریزوم.  کرد  نخواهند  و   توانندنمی

  سیمای  به  و   شوند  یکپارچه  توانند می  همچنین  آنان.  یابند   تکثیر  شوند، می  ها شدن  به  منجر  که   اتصاالت   طریق  از   توانندمی  جمعی،

  با  و   طریق  از   ریزوماتیک  صورت  به  تفکر  مسئله  بلکه  نیست،   ریزوم  با   ایرایانه  هایشبکه  ارزسازیهم  مسئله  پس .  درآیند  درخت

 حائز   نکتۀ.  رودمی  فراتر  شان فطری  دودویی  ساختارهای  از  کاربر  کار  این  انجام  با.  است  الکترونیکی  هایرسانه  و  هارایانه  کمک

  وسیلۀ   به  گتاری  و  دلوز  .کنندمی  عمل  هاریزوم  مانند  که  است  هاییشبکه   تولید  برای  دیجیتال  تکنولوژی   از  بهینه  استفادۀ  اهمیت،

 Deleuze and)  سازدمی  اثربی  را  جنگی   ماشین  و   دولت  مخطط   فضای   که   دهند می  توسعه  را  هموار  فضای   مفهوم  ریزوم

Guattari 1987: 351-423) .   ماشین   آسیا،   های سبزدشت   در   سیزدهم،   قرن  در  ها ایلیاتی  چگونه  که  دهند می  نشان   آنها  

  شودمی  آغاز  1968  از  پس  بالفاصله  که  دورانی  در  .کردند  ابداع  اشدفاعی  محدودۀ  از  خارج  در  دولت  با  پیکار  برای  را  ایجنگی

  و  هاجوخه   ها، قبیله  به  را  آن  و   برکشیم  پویا   فرآیندی  آسیایی  جنگ  ماشین  دل  از  که  دانندمی  ثمربخش  را  روشی  چنین  آنها

  در دولت، با که شوندمی محسوب اییافتهتعمیم شدنِاقلیتی از بخشی جملگی که عناصری –  بزنیم پیوند چریکی پردازیجنگ 

  ماشین. باشد  منفی یا مثبت ظرفیتی حامل تواندمی – ریزوم مانند – هموار  فضای اما. جنگندمی آن  کنترل از خارج هاییحوزه 

  و  دلوز که همانطور نیز،  کندمی پیکار  دولت  با   1980 سال  تا شدن،  کردنِ  پذیرامکان و  فضا  گشودن منظور  به که  ایلیاتی جنگی

  کاو روان  و   فیلسوف.  است  شده  تصاحب  ماند، نمی  «دولت»  به  یکسره   دیگر  آنچه  توسط  و  داریسرمایه  توسط  کنند، می  اعالن   گتاری
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  که   اصطالحی)  19صنعتی   –   نظامی تافتِ  هم  زمان،   گذشت   با   چگونه  که  دهندمی  نشان  ویریلو،  پل   به   خود  دِینِ  تصدیق  با  ما، 

 در   را  خود  هموار  فضاهای   و  تصاحب   را  ایلیاتی  یجنگ  ماشین(  کرد  باب  سرد  جنگ  زمان  در  ،1954  سال  از  پس   آیزنهاور  دوایت

 . (Deleuze and Guattari 1987: 418) کرد خلق آسمان فراز بر  و دریا

  تافتِهم  شرایط  همان  فالت  هزار  زمان  در  که  امروز،  شرایط  برحسب  باید   جامعه  که  دارند  اصرار  ویریلیو،  به  استناد   با   گتاری  و  دلوز

  تافتِهم  که  داردمی  اعالن  خود،  متأخر  هاینوشته   در  ویریلیو  حال،   این   با.  گیرد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  است،  صنعتی  -   نظامی 

 در   پیشین  دولت  محدودۀ  از  فراتر  را  خود  قدم  حتی  که  تافتیهم  گشته،  بدل  اطالعاتی  –  نظامی  تافتیهم  به  صنعتی  –  نظامی

.  است  شده  واقعی   هایِبمب  جایگزینِ  اطالعات  که   کندمی  بحث(  2000)  اطالعات  بمب  در  ویریلیو.  گذاردمی  شدهجهانی  دنیایی 

  آورند،می  در  گردش  به  و  کنند می  تولید  را  اطالعات  که  هاییتکنولوژی   طریق  از  مردم  ذهنِ  کنترلِ  با  اقتصادی  عمدتاً  جنگ  یک

  عمل  به  اطالعاتی  –  نظامی  تافتِهم  به  نظر  با  باید  ایاجتماعی  و  فرهنگی  تحلیل  هرگونه  بیستم،  قرن  پایان  از.  گیردمی   صورت

 . آید

  از  پس   شرایط  به  پاسخ   در  ویژه   طور  به  که  را  گتاری  و  دلوز  یجنگ  ماشین  و  هموار  فضای  ریزوم،  مفاهیم   توانیممی  چگونه  پس

 مقاومتِ   از  فرمی  منزلۀ  به  را  ریزوم  توانیممی  آیا  بگنجانیم؟  خودمان  زمان  در  اند،شده  مبسوط  صنعتی  –  نظامی  تافتِهم  1968

  گتاری  و   دلوز  که  ایلیاتی   ی جنگ  ماشین  و  ها ریزوم  آیا   کنیم؟  علم   الکترونیکی  هایرسانه  ترِکنندهکنترل  هایِسویه   برابر  در  خالقانه

  نظامی  و  هموار  فضای  در  یافته، تعمیم  شدنِیاقلیت  نوعی  و  نظری  هایانقالب   زمینۀ  در  شوند،می  روبرو  آنان  با  1960  دهۀ  اواخر   در

  جایی   کنیم،  استفاده  امروز  دیجیتالِ  جوامع  تحلیل  و  تجزیه  برای   آنان  از  توانیممی  آیا  هستند؟  مولّد  هم  هنوز  امروز  اطالعاتیِ  –

  تصاحب  کاالها  و  مردم  گردشِ  کنترلِ  منظور  به  کاذب  هموارِ   فضاهای  خلق جهتِ  را  اطالعات  هوا،  و  دریا  از  بعد  داری،سرمایه  که

 است؟ کرده

 
19. the military-industrial complex   
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  های تکنولوژی   و  20رایانش   وقتی  ،2000  اواخر  حتی  و  1995  سال  تا   نوین  هایرسانه  که  کنندمی  بحث  این  سر  بر  بسیاری  منتقدان

 مورد   گسترده  طور  به  کنند، می[  صوری  شباهت]  22همسانی  ترِ قدیمی  هایفرم  جایگزین   را[  ماهوی  شباهت ]  21همگونی   دیجیتال

  فرو  جهان   از  چشم  نوین  هایرسانه  تکثیر  آستانۀ  در   دو  هر  گتاری  و  دلوز  (.Rodowick 2001: 203)  گرفتند نمی  قرار  استفاده

  هاینشانه اولین  از ایهوشمندانه  شکل به حداقل یا پیشگو  جهات بسیاری از آنها که دریابیم توانیممی گذشته، به نگاه با. بستند

 از  شاید   رو،   این  و   نکردند،   تجربه  را  نوین   هایرسانه  کمال   و  تمام  تأثیر  آنها   حال،   این  با .  بودند  آگاه   وقوع  حال   در   عظیمِ  تحوالت

  قلمروزدایی  خودشان،  1968  از  پس  اظهاراتِ  از  تدریج  به  چگونه  کردند، می  تجربه  را  هارسانه  این  تأثیر  اگر  که  بپرسیم  خود

 کردنخلق  که  کنندمی  زنیگمانه  گتاری  و  دلوز  آثار  این  در.  باشد  داشته  وجود  اشاراتی  است  ممکن  آنها  متأخر  متون  در .  کردندمی

  بیشتر   و  نوین  هایرسانه  راه  در  کمتر  را  خودشان  انرژی  جدید،  فضاهای  گشودن  برای  نتیجه،  در  و  است  کردنمقاومت  سنگهم

 فرانسه   در  1985  و  1983  هایسال   در  که  سینما  دربارۀ  دلوز  دوجلدی  کتاب  (1).  کنندمی  خرج  نقاشی  و  موسیقی  ادبیات،  راه  در

 بحث   در دوم،  جلد صفحات آخرین در دلوز. دیجیتالی برساختۀ تصاویر   با نه و  دارد  سروکار سلولوئیدی نوار با  عمدتاً   شد، منتشر

  مسیر  انفصال  پیرامون  بحث  در  وی.  رود می  نوین   های رسانه  استقبال  به  خواند، می  تصویر  جدید   و   قدیم   های مؤلفه  او  آنچه  به  راجع

  کند می  حمایت   انفصال  این  از  خود  آنالوگِ  همتای  از  بیش  حتی  دیجیتالی   تصویرسازی  که   داردمی  اعالن   صدا،   و  تصویر

(Deleuze 1989: 265-8) . 

  و  فرهنگی  تأثیر  با  ارتباط  در  ویژه  به  را،  نوین  هایرسانه   آشکارتری  طور  به  که  است  آثارشان  آخرین  همان  در  تنها  گتاری  و  دلوز

 چرخشی »  کردمی  حس  که  دلوز.  شدند   منتشر  1992  تا  1989  های سال  بین  که  آثاری  دهند،می  قرار  خطاب  مورد  شان،اجتماعی

  کامالً   ایزمینه   در  باروز  ویلیام  نخست  که  را  کنترل  جوامع  اصطالح  است،  داده  روی  جانبه همه  پیامدهایی  با  «شناختیمعرفت

 
20. computing 
21. similitude 
22. resemblance 
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  با  کنترل  جوامع  (.Deleuze 1995: 178)  بخشید  عمومیت  آن  به  مؤثری  طور  به  و   کرد  زنده   نو  از  بود،  کرده  ابداع  متفاوت

 اطالعات  گسترِجهان  گردش  را  سازیجهانی  که  جایی  تا  البته  اند،سازیجهانی  عین  و  اندشده  پذیرامکان  نوین  هایرسانه

-جا -همه  مکانیسم   با  تصاعدی  شکل   به  گذاربرون  و  گذاردرون  هایبرساخت  با   یافته-شناسه  نهادهای  . کنیم  تعریف  الکترونیکی

  آنکهبی  گتاری  و  دلوز  .اندشده  جایگزین  گشاید، می  بازاریابی  و  نظرسنجی  وقفه،بی  بازخورد  طریق  از  را  خود  راه  که  کنترل  حاضر

 کمتر   رویۀ   زنند،می  قلم   دیجیتالی  ارتباطات  دربارۀ   وقتی   رسدمی  نظر  به  بکشند،   دست  خود  پیشین  اظهارات  به  راسخ  باور  از

 داریسرمایه  تشدید  به  هم  و  گسترش  به  هم  آنها  نوین،  هایرسانه  هجوم  با.  دارند  کنترل  جوامع  این  به  نسبت  ایجویانهستیزه 

  ناممکن،   نه  اگر  مقاومت،  های امکان  شود،می  کنترل  شانامیال  و  همگن   مردم  وقتی  کنندمی  ادعا   آنها .  دهندمی  نشان  توجه

 .شود می تضعیف شدت  به کمدست

  کار،  این   انجام   برای.  است  اهمیت   حائز  سازد   اطالعات  خروار  از  کردن  عدول  به   قادر  را  مردم   که   تفکری  طرق  آوردن  پدید   پس 

  مصاحبۀ  در  نگری  آنتونیو.  یابند  خالصی   اند، کرده  ایجاد   آنها   در   سرمایه  کنترل  تحت  اقتصادهای   که   عمیقی  خلسۀ  از  بایستی  مردم

 توجه   شاهد   –(  1988[ ) تاخوردگی]  23تا  و(  1986)  فوکو  در  ویژه  به  –  دلوز  بعدی  متون  در  که  کندمی نشان  خاطر  دلوز،  با  خود

  .هستیم  یابیبازار  تأثیر  ذیل   24یافتهتعمیم  سازیهمگن  و  کاذب  هموار  فضاهای  از  ایدوره  در  سازی سوژه   آیندهایفر  به  او  بیشتر

 هزار  در  این  از  پیش که  موضوعی  گذارد،می تأکید  سازیسوژه  آیندهایفر  موضوع  بر  خالقانه،  مقاومت  تضعیف  با  مقابله  برای  دلوز

 براساس   را  خودشان  استراتژی  مردم،  امیال  هدایت   بر  افزون  کنترل  جوامع(.  Deleuze 1995:175. )بود  شده  مطرح  فالت

  دلوز   رسدمی  نظر  به .  کنندمی  بنا   اند، هنری[  آثار  زمرۀ  در ]  دارند  ادعا   اینک  که  محصوالتی  فروش  و   اطالعات  زدۀشتاب  گردش

  یا   پرولتاریا   صدای  مانند   –  جدید   صداهای  ظهور.  دارد  نوین  جمعی  و  تکین  هایبرآیندیهم  ظهور  به  نسبت  بیشتری  بدبینی

 گذاری مقیاس  پول  نشانۀ  ذیل  هاارزش   همۀ  که  تبلیغات  جهانیِ  دنیای  در  دیگر  –  آن  پیامدهای  و   1968  سال  در  سوم  جهان  صدای

 
23. Le Pli  
24. generalised homogenisation 
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  ضایع   ارتباطات   و   بیان  شاید. »است  شده   فاسد  استخوان  و   مغز  تا   پول،   خاطر   به  بیان،   دلوز  برای.  نیست  پذیر امکان  شوند، می

(pourries  )سرشت   همان  بواسطۀ  بلکه  تصادفی  شکل  به  نه  هم  آن  –  انددرآمده  پول   نفوذ  تحت  کامل  طور  به  دو  هر.  اندشده  

 (. Deleuze 1995: 175) «است بوده  متفاوت ارتباط برقراری با همواره کردن خلق. برباییم را بیان باید  ما. خودشان

  زمانی  دارد،   جا  انقالب  قلب  در  «بیان  تصرف»  رسیدمی  نظر  به  که  زمانی   است،  1968  سال  از  تغییری  دهندۀبازتاب  جمالت  این

  خورده  پیوند  یافتهتعمیم  شدنِیاقلیت  نوعی  و  نشینانآلونک  تناور   هایفرهنگ  به  جنگی  هایماشین  و  هموار  فضاهای  ها، ریزوم  که

  جامعۀ   یک  در.  است  غیرممکن  بیان  تصرف  کنند،می  عمل  نوین   های رسانه  بنابر  که  کنترل  جهانی  جوامع  در  دلوز،  نظر  از  .بودند

  جای   اکتساب  و   تأمل   جای  واکنش   ، (frayage)  25هموارسازی   مثل   تریکاوانهروان  مفاهیم  جای  شناخت   هایمهارت  اطالعاتی،

  دیجیتال  هایتکنولوژی   خود  این.  شودمی  دشوارتر  گذرهایراه  گشایشِ   و  اتصاالت  خالقانۀ  ایجاد  دلیل،  بدین  و  گیردمی  را  خلق

  شودمی  اتفاق  این  باعث   که  است   جامعه  در   آنان   سازیپیاده  چگونگی  بلکه   شوند، می  واردرخت  تفکر  و   سرکوب  به  منجر  که  نیستند

 .شودمی دشوار ایفزاینده طور به دلوز برای دو این تفکیک رسدمی نظر به اگرچه، –

 یکپارچه   گردش  تا   نمود  ایجاد  کنترل  جامعۀ   در   ایخالقانه  مقاومت  توانمی  کنترل،  جدید   سازوکارهای  با  مواجهه  در  چگونه،  پس 

 کارگران   چوبی   هایکفش  کردن  فرو  –[  خرابکاری  معنای  به]  26سبتاژ  که  همانطور  درست  سازد؟  بهینه  را  اطالعات  آرام  و

  دلوز،   نظر  از  نیز،  هارایانه  درون  به  هاویروس  واردسازی  انداخت،می  کار  از  را  هاماشین  –  کارخانه  هایماشین  درون(  27هاسبت)

  کار  از  ایکورکورانه   طرز  به   را  ایرایانه  های شبکه  که  دارند   را  امکان   این   هاویروس  اما .  کرد  خواهند  بازی   را  گر انقطاع  یک   نقش

 راه   یک  که  کند می  پیشنهاد  دلوز.  کنند  خلق  «ایشایسته » هموار  یفضاها  تا  دارند  سعی  که  را  هاییشبکه   آن  جمله  از  بیاندازند،

 
25 .Fraying :ترجمۀ  دریدا، ژاک  نوشتۀ  تفاوت، و نوشتاراین کتاب بنگرید:   در نوشتار،  صحنۀ   و فروید  مقالۀ به ، مفهوم این واژه دربارۀ مطالعه برای  

 . م –  422 و 421  صفحۀ  نی،  نشر  رشیدیان،  عبدالکریم
26. Sabotage 
27. sabots 
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 است   30سیاستخرده  سطح   در  29ها مدارشکن  یا   غیرارتباطی   ی28ها واکوئل  ایجاد   کنترل،  چنگ  از  گریختن  جهت  ممکن

(Deleuze 1995: 175  .)را  یافتهتعمیم  شدنِتیاقلی  نوع  آن  تضعیف  هم  و   مقاومت  فزایندۀ  دشواری  هم  دلوز  که  حالی  در 

 یک  در  جنگی  ماشین  به الینقطع  توسل  ضرورت  همچنین  بلکه   خطوط،  و  هاریزوم   ایجاد  ضرورت  فقط  نه  وی  دهد،می  تشخیص

  همگام  بازاریابی  و  داریسرمایه  با  او  نظر  در  که  غالبی  هایارزش   کردن  زایل  برای  اول  درجۀ  در  نیز،  را   دیجیتال  نوظهور  عصر

 . کندمی  بازگو اند، شده

  میل  ، 31حسی  دریافت   مداوم  دگرگونی   او   آنچه  بر   یعنی   ها، ارزش  تصاعدی  لغزش   بر  بیشتر  و   انقطاع  بر   کمتر  خود،   نوبۀ  به   گتاری،

  به[  شاناصلی  زبان  نسخۀ  که ]  ، (1995)  تراواییآشوب  و (  2000)  32شناسی بوم  سه  در   گتاری  .گذاردمی  تأکید   نامد، می  هوش  و

  و  تلویزیون  ویژه   به  –  جمعی  هایرسانه  مانند   نوین[  هایپدیده]  اند،هشد  منتشر  فرانسه  در  1992  و   1989  های سال  در  ترتیب

 آور تعجب حدودی تا ابتدا در که[ ایگیری موضع]  گذارد،می تأکید سوژه بازسازی اهمیت بر و  کند،نمی تقبیح چندان را – فیلم

 جهان   سراسر  در   کنندگانمصرف:  اندداده  تقلیل  یکسان   امر  به  را  چیزهمه  ها رسانه  که  نویسدمی  دلوز  با   صداهم  گتاری، .  است

  ها، دگرگونی  شدن  محقق  برای.  است  یکسان  تصویری  هایخوراک  همان  از  متشکل  آنها  حسی  واقعیت  دارند؛  یکسانی  خیاالت

  مشابه   که  دهند  سازیسوژه   هایآیندفر  به  را  خود  جای  باید  اند شده  تولید  جمعی  هایرسانه  توسط  که  همگن  هایسوبژکتیویته 

 چیزی   شوند،  گشوده  جمعی  و  تکین  مقاومت  طریق  از  باید  فضاها  .اندنوشته   اشدرباره   خود  اولیۀ  آثار  در  دو  آن  که  اندچیزی   آن  با

  و   تکین  هایسوژه.  یابد می  استمرار  33اخالق  سیاستِ  و  شناسیزیبایی  سیاستِ  دهیسامان  و  بررسی  طریق  از  گتاری  نظر  در  که

 
28  .Vacuoles:  اند،ارتباطی غالب  هایرژیم  علیه  اینجا،  در  هاواکوئل  که داشت  توجه  نکته بدین باید  اما.  است گریز  خطوط  علیه ایده  این  نخست، نگاه  در  

  تا   دهند،می  کاهش  را  سرعت  هاواکوئل.  یافت  را  بسیاری  بخشرهایی  و  ایجابی  هایسویه  توانمی  اطالعات،  انتشار  جهت  مشارکت  از  امتناع  این  در  و

 .م  –. شوند وارد دیگری  مسیرهای به  و  شوند خارج  غالب رژیم   توسط شده تصاحب مسیر از  بتوانند  ارتباطی های ماشین
29. circuit breakers 
30. micropolitics 
31. sensibility 
32. The Three Ecologies 
33. ethics 
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  به   شروع  خود  برای  و  شودمی  جدا  چیزی: »دهدمی  شرح  گتاری  که  همانطور.  بگیرند  قرار  تأثیر  تحت  درون  از  توانندمی  گروهی

 Guattari)  «بیندازی  آیندیفر  چنین  تل  درون  را  خودت  بتوانی  اگر  کند،   کار  تو  برای  تواندمی  که  همانطور  درست کند،می  کار

  ها سوژه.  گیردبرمی  در  را  دولت  یا  مدرسه  خانواده،  همچون  اینهادی  هایحوزه   همچنین  مجددی  پرسش  چنین(.  132-3 :1995

  هایحوزه  در  چه  –  دیگران  روان  در  مداخله  موقعیت  در  که   افرادی  به  گتاری.  بگیرند  قرار  تأثیر   تحت  نیز  بیرون  از  توانندمی

  و  مقاومت  هایفرم  این  گتاری.  کندمی  گوشزد  را  شاناخالقی  مسئولیت  دارند،  قرار  –  شهرنشینی  یا  غذا  مد،  آموزش،  معماری،

 هستند،   کمونیست  حزب  به  سرسپردگی  خاطرات  به  آلوده  همچنان  او  نظر  در  که  آن  سخت  و  سفت   جویستیزه   نوع   به  را  مداخله

 . دهد می ترجیح

  نظام   از  بخشی  و  دهندمی  خوردش  به  ویتامین  که  خلقیشبه :  شود  قائل  تمایز  دو  این  بین  تا  کشد نمی  که  ها زحمت   چه  گتاری

  هنگام   او(.  Guattari 1995: 132)  شودمی  ختم   جدید  فضاهای  گشایش  به  که  دیگری  خالقیت  و  است،  دارانهسرمایه

  از  اند،نشده محدود  موجود  پیش   از  مرزهای   توسط  یا   نیستند  وابسته  زمینی   هیچ به  که   ایذهنی قلمروهای  ایجاد   به  امتیازبخشی

  های ماشین و  ها ریزوم به  ها،جهش و  خطوط اهمیت از حمایت تداوم   ضمن گتاری.  کند می ستایش یاور-رایانه های سوبژکتیویته 

  به   نگاهی نیم  با  یعنی  ،36اشترنگرز   ایزابل  و  35پریگوژین  ایلیا  34پیچیدگی   نظریۀ  به  نگاهی نیم  با  اینک  اما  کند،می  اشاره  جنگی

  ممکن  فزاینده،  همگنیِ  دنیایِ  در.  اندپذیریانشعاب  آستانۀ  در  و  حرکت  در  مرکز،  از  دور  همواره  که  هاییسیستم  در  اتصاالت  ایجاد

  حائز  جمعی  و   تکین  جدیدِ  های برآیندیهم[  ظهور  ساختن  ممکن]  یعنی،   –  جهش   هایفرم  حتی  –  جدید   هایفرم  ظهور  ساختن

  تحمیل   اطالعات  کاذبِ  هموارِ  فضایِ  کسوتِ  در  هارسانه  توسط  که  غالب  وارِدرخت   تفکرِ  برابرِ  در  مقاومت  برای  گتاری.  است  اهمیت

  آنها   او  و   هستند   ها رایانه  دربردارندۀ   که  هنرهایی  همۀ  واسطۀ  به  یعنی،   خالقانه،   مقاومت  واسطۀ  به  قلمروزدایی  از  همچنان  شده، 

 
34. complexity theory 
35. Ilya Prigogine 
36. Isabelle Stengers 
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  مطرح   را  آلترناتیوی  سرد  جنگ  دوران  مانند   دیگر   ماشینی  هایناهمگن  این .  کندمی  دفاع   نامد، می  37ماشینی   های ناهمگن  را

 . شوند  نهایی جهشی به منجر توانندمی و  هایندارزش  در  تصاعدی تغییری[ سان به] بلکه  کنند،نمی

  هاست ارزش   لغزش  از  ناشی  دگرگونی  یابد درمی  گتاری.  است  ارتباطات  جریان  انقطاع  و   هاواکوئل  گشایش  در  مقاومت  دلوز  برای

  حال،   این  با .  دهندمی  ارائه  خلق  هایامکان  دیجیتال  هایرسانه  روانکاو،  و  فیلسوف  دو  این  برای.  شودمی  انشعاب  به  منجر  که

 :Deleuze 1995)  کندمی  توصیف  «فالکت  و  ثروت  غیرعادی  ژنراتور»  عنوان  با  را  آن  دلوز  که  جهانی  داریسرمایه  تشدید

  تعلق   دیجیتال دنیای هجوم با .  سازد می دشوار پیش  از بیش را مقاومت آن،  با جدید  رسانۀ بیشتر و  بیشتر تنیدندرهم و ،(172

.  سازدمی  میسر  را  بازاریابی  و   تجاری  تبلیغات  گسترش  گتاری،  و   دلوز  نظر  در  که،   آیدمی  بوجود  ارتباطات  به  نسبت  شدیدی  خاطر

  به  خالقانه  که  ایجنگی  هایماشین.  است  گشته  تضعیف  قطع  طور  به  شد، می  شناخته  1960  دهۀ  در  که  شکل   بدان  مقاومت، 

  مارکسیسم   بنیانِ  در  اجتماعی   وخطایِآزمون  به   میل.  اندشده  تصاحب  غالب   های سیستم   توسط  عمده  طور  به   بودند،   درآمده  شکل

  اتحاد  فروپاشی  از  پس  بالفاصله  گتاری  که  هنگام  آن  از  یعنی  1989  سال  از.  است  شده  جایگزین  زدهشتاب  هاینظرورزی  با

  داریسرمایه  یعنی  خود  مخالف  قطب  بر  غلبه  به  نیازی  دیگر  سازیجهانی  گفت  توانمی  نوشت،  را  شناسیبوم  سه  شوروی  جماهیر

 آنچه  یا  رقابتی  هایحقوق   از  برداریپرده   نتیجۀ  در  داری،سرمایه  رقابتی  هایارزش  که  بود  کرده  اشاره  پیشتر  دلوز.  است  نداشته

  قیاسی  داری،سرمایه   تقبیح  برای  گتاری.  اند شده  نهادینه  دارد،می  ناعال  «دستمزدها  تمام  در  تعدیل  آیندفر   از  ترژرف  ایمرحله »  او

  ترامپ  دونالد  تخیلۀ  هایبرنامه  خاطر  به  که  هایی انسان  با  اند،شده  کشته  آلوده  هایآب  دلیل  به  که  ماهیانی   میان  کندمی  مطرح  را

  با   آشنا  معاصر  خوانندۀ(.  Guattari 2000: 43)  اندشده  کشیده  مرگ  کام  به  نمادین  طور  به  آنتالنتیک  و  نیویورک  شهر  در

(  2004)  بالیبار  اتین  چهچنان.  نیست  منطق  این  درک  به قادر زیاد  احتمال  به  ،38کارآموز  یعنی  ،NBC  شبکۀ  اخیر  محبوب  برنامۀ

 
37. machinic heterogenesis 

38.The Apprentice   :و  خرید طریق از   را خود ثروت اصل که ترامپ  دونالد . است درآمده  نمایش  به 2004 سال   از  که است  آمریکایی زندۀ  برنامۀ  یک  

  مدیدی   مدت   تا   نیز   او   خود  که  ای برنامه  ببرد،   آنتن   روی  را  آن  و  شود  برنامه  این   اصلی  کنندۀ تهیه  تا   گرفت  تصمیم  آورده،  دست   به   زمین   و  امالک   فروش
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 هموار  فضای  مفهوم  همان  از  بالیبار  واقع،  در.  ندارد  وجود  سازیجهانی  علیه  اییافتهسازمان  مقاومت  هیچ  مرحله این  در  گوید،می

  از  عوض  در  او.  است  شده   جهانی  داریسرمایه  دست  بازیچۀ  راحتی  به  او  نظر  در  که  همواری  فضای  کند، می  انتقاد  گتاری  و  دلوز

  تواندمی  ،39خفیف  سالب  یک  معرفی  با   که  مقاومتی   زند، می  دم   کالمی  هایکنش  نظیر  چیزی  طریق  از  اجراگرانه  مقاومت   نوعی

 . کند بندیصورت  نو از را مسلط گفتمان مداوم طور به

  مفاهیمِ  رهگذر  از  گتاری  و   دلوز  که  نیست  چیزی  از  دور  آنقدرها  کند  تصور  گونهاین   است  مایل  بالیبار  کهچنان  پیشنهاد  این  اما

  ایجاد  دلیل  به  را  نوین  های رسانه  گتاری  که  درحالی.  کنندمی  حمایت  آن  از  مداوم،   بازقلمرویابیِ  و   قلمروزدایی  و  40نگاری نقشه 

  بدیع  هایامکان  دهندگان   ارائه  منزلۀ  به  را  آنها  ویژه  طور  به  کند، می  نکوهش   اجتماعی  کنترل  از  پذیرامکان  و   سابقهبی  های فرم

  پرسش: » نویسد می  که   وقتی   بدتر،   نه   و   است  بهتر  نه  کنترل  جامعۀ   یک   در  امور  حالت  که   داردمی  اعالم   دلوز.  گیردمی  نظر  در

  که  طرقی  میان  یک  هر  در  که  چرا  پذیرتر،تحمل  یک  کدام  و  است  ترزننده  یک  کدام  جدید،   و  قدیم  سیستم  میان  که  نیست  این

  منجر دودویی  رقم  اینکه وجود با (. Deleuze 1995: 178)  «دارد وجود ایمنازعه  کشانند،می بردگی  به  و  سازندمی  آزاد را ما

 از   استفاده   شکل   بلکه  نوین  های رسانه  نه   این  که   کنند می  ادعا  کماکان  ما   کاو روان  و  فیلسوف  شود، می  مراتبسلسله  و   مراکز  به

 توسط   ها رسانه  تصاحب  و  داریسرمایه  تشدید  آنها،   نظر  در .  انجامدمی  ها گشایش  و   41بستارها  به   که  است  امروز  جوامع  در  آنان

  آنها   برای.  کند می  کوتاه  خالقانه  تفکر  از  را  مردم  دست  و  شودمی  مانند زامبی  هاییسوژه   فراوردن  موجب  که  است  غالب   نخبگان

 مقاومت به میل بردن بین از و خیالی امر کنترل منظور به پول سابقۀبی شدنوارهبت و بازاریابی. هست نیز مقیاس سر بر مسئله

 . است رهایی و

 
.  پرداختندمی  رقابت  به  هم  با  باال،  سطح  مدیریتی  شغل  یک  و  دالری  250٫000  جایزۀ  آوردن  دست  به  برای  ایعده  ، برنامه  این  از  قسمت  هر  در.  بود  اشمجری

 . م –
39. slight negative 
40. mapping 
41. closures 
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 از   بیشتر  دلوز،  پیش،  دهه  یک  از  بیش.  بازگردیم  امروز  بستر  در  جنگی  ماشین  و  هموار  فضای  ریزوم،  به  دیگر  بار  یک  بیایید  پس

  مراتب   به  را  مقاومت  ادامۀ  شوند،می  تسهیل  نوین  هایرسانه  توسط  که  داریسرمایه  و  ارتباطات  که  رسید  باور  این  به  گتاری،

 خواستار   او.  رودمی  پیش  خالقانه   مقاومت  سوی  به  ما  کنونی  آلودۀخواب   حالت   زدن  برهم  و  آگاهی   جهت  گتاری.  سازندمی  دشوارتر

  ناشناخته  گتاری  و  دلوز  برای  که  نوینی   هایرسانه   گسترش  با   امروزه  حال،   این   با.  است  تازه  امیال   و   جدید  حسی  هایدریافت

  کمک  مردم به  توانندمی  دیجیتالی  هایتکنولوژی   واقع،   در   .نیستند  کنترل  قابل سادگی  به  مردم که  کرد   استدالل  توانمی  بودند، 

  آنها  اگر  کنند،می  سازیپیاده  را  نوینی  مراتبسلسله   و  مراکز  هاماشین  اگر  .دهند  خرج  به  مقاومت  ایخالقانه  نحوه  به  تا  کنند

  نه   اگر  نیز،  را  آن  با  مرتبط  ساختارهای   و   پایین  به  باال  از  ارتباطاتِ  همزمان  کنند،می  دنبال  را   شده  مقرر  پیش  از  های گذرگاه

  برنداشتند،   موضوع  این   بر   اشاره   از  دست   هرگز  گتاری  و   دلوز  که   همانطور.  سازندمی  دشوار  ایفزاینده  طور  به   حداقل   ناممکن، 

  ولد  و زاد با حال، این با. کند تصاحب را جنگی ماشین و هموار فضای تواندمی دشمن. باشد  بد و خوب تواندمی ریزوم گفت  باید

  در  برابری  افزایش  و  نوین  های رسانه  توزیع  اینجا  مهم.  هستیم  مقاومت  و  خالقیت  تکثیر  شاهد  همزمان  طور  به  نوین  هایرسانه

  کمک  قدرت  تضعیف  و  دانش  گسترش  به  فوکو،  مصطلحات  در  تصرف  و  دخل  با   که،  هدف  این  با  است  آن  به  دسترسی  قابلیت

 .شود

  به  که  اند کرده  پیدا  دسترسی  –  ها کموب  و  ها کمویدئو  ویژه  به  –  ارزانی  هایماشین  به  ایفزاینده  طرز  به  جهان  سراسر  در  مردم

  آن برابر در  قدرت  افشای با  و  باشند  خالق تصاویر،  تولید  و  نوشتن از جدیدی  های شیوه ابداع  عین  در  تا دهد می را توان این  آنها

  به  هاماشین  که  جایی  سوم،  جهان  در  است،  مولد  اول  جهان  در  دیجیتالی  «تصرف»  از  نوع  این  در  نوین  تکنولوژی   اگر.  بایستند

 گسترجهان  مقاومت.  است  اهمیت  حائز  نیز،  شوندمی  گرفته  بکار  جهانی  و  محلی  سرکوب  گوناگون  هایفرم  علیه  مقاومت  ابزار  منزلۀ

  مقاومت  کوچک  های حوزه   بسیار   چه  بلکه  قدرت  هایپایگاه  فقط   نه  اکنون  نباشد؛   یافتهسازمان  اگر  حتی   است،  وحاضرحی
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  امیال   حسی،  هایدریافت خلق  گتاری،  مقالۀ  انتشار  از  سال  پانزده  گذشت  با  اکنون،  که  گفت  توانمی.  دارند  وجود  که  ایخالقانه

 .است شدن ایجاد  حال  در نوین هایرسانه یاری  با  دقیقاً جاهمه  در جدید  هوش و

  باشند،   نهاده  بنا  را  جدیدی  اجتماعی  هاینابرابری  و  شده  بستار  موجب  هاسوژه   سازیهمگن  واسطۀ  به  نوین  هایرسانه  شاید  گرچه

  42سرتو   دو   میشل  مرحوم.  سازندمی  ممکن  تریسریع  سرعت با  را  جدیدی  اتحادهای   و زنندمی پس  را  کامل  کنترل  حال  عین  در

  مطلقی   کاریپنهان.  شودمی  ناپذیر امکان  استبداد   دارد،  وجود  ایمیل  هرکجا   که  بود  نوشته(  1997)  43بیان  تصرف  کتاب   در  پیشتر

  به میل  غالباً. ندگستر جهان تراواییآشوب  از بخشی نیز «قدرت نخبگان» اکنون. است شده غیرممکن بود منوط  آن به قدرت که

 گفتۀ   برخالف  اجتماعی،   های44میلیو.  شودمی  گرفته  اشتباه  واقعیت  با  قدرت  جدیدِ  نخبگانِ  طریق  از  یا  هارسانه  طریق  از  کنترل

  سلطه  زیر  اند، کرده  اعالم  تلویحاً   گتاری  و   دلوز  رسدمی  نظر  به  حتی  آنچه  برخالف  و   نوین  هایرسانه  با  رابطه  در(  2001)  آدورنو

  تبلیغات  و  بازاریابی  طریق  از  نوین  هایرسانه.  نیستند  هارسانه  دست  آلت  حتی  یا   شوندنمی  کنترل  پایین  به  باال   از  ندارند،  قرار

  پذیریدسترس.  سازند می  میسر  –  باشد  محدود  اوقات  برخی  اگر  حتی  –  را  یکه  خالقیتی  نیز  آنان  اما  آورند،می  بار  به  یکسانی

  میسر   را  بدیعی   اجتماعی  جاتدسته  و   رسانندمی  یاری  آگاهی  تولید   به  نوین  هایرسانه  از  طیفی   صرفگیِ   به  مقرون  و  نسبی

  طرق  این.  کنند می  ایجاد  دنیا  در  تکین  هایگروه  یا  هاسوژه   قامت  در  را  نقش  ایفای  و  بودن  از  متفاوتی  کامالً  طرق   که  سازندمی

-ملت  مانند  نهادهایی  ورای  حتی  و   کنیم   بازاندیشی   تا   رسانند می  یاری  ما   به  ،خلق  عمل   و   اتصال  از  نقش،   ایفای  و   بودن  از   بدیع

  به ریزوماتیک طور به مردم  گذار، برون و  گذاردرون  قدیمی ساختارهای رد با .  برویم  اند، شده قبیح  گتاری و  دلوز توسط که  دولت

  شوند،می  همگام   یکدیگر  با  خود  همراه  های گوشی  و  ها رایانه  طریق  از  مختلف،  علل   خاطر  به  که  هنگامی   یابند؛ می  اتصال   هم

  گفت   باید   کنند،می  تأکید  کرات  به  گتاری  و  دلوز  که  همانطور  دیگر،  یکبار  .سازندبرمی  رای  جنگ  هایماشین  و   گشایند می  را  فضاها

 
42. Michel de Certeau 
43. The Capture of Speech 

دهد. باید توجه داشت که این واژه، هم به معنای محیط است و هم به معنای  بحث دلوز و گتاری را تقلیل می  محیط به   milieuترجمۀ واژۀ فرانسوی  .  44

برند، تالش دارند تا هر دو معنی را برسانند. دلیل ترجمه نشدن این واژه توسط مترجمان  میانه و غالب اوقات، وقتی این دو متفکر این واژه را به کار می

 م. –  است.انگلیسی نیز همین 



17 www.thesis11.com 

  

  ها، تروریست  یا  قدرت  نخبگان  ،«طلبانجنگ »  توسط  توانندمی  آنان.  باشند   بد   یا  خوب  توانندمی  جنگ  هایماشین  و   هاریزوم

 . گیرند قرار استفاده مورد جهان سراسر در اتصاالت ایجاد برای

  45التور  برونو.  کرد  خواهند  پیدا  بیشتری  شیوع  روز  هر  که  کنندمی  بینی پیش  را  یاوری-رایانه  نوین  هاییته سوبژکتیو   گتاری  و  دلوز

  هستند،  صلب   خویشاوندی  ساختارهای  46سرد   جوامع  در  گرچه  که  کند می  نشان  خاطر  گتاری،  و  دلوز  ریزومِ  مفهومِ  از  گیریبهره  با

  ثبات  دیگر  هاهویت  ما،  جامعۀ  مانند  گرم،  جوامع  در  اما  اند،زده  خیمه  خود  جایگاه  در  سرسختانه  و  دارند  رنگیک  هویتی  افراد

                 شوندمی  ظاهر  خطوط  از  بسیاری   تقاطع  در  موقت  طور  به  آنها   گیرند؛می   سرچشمه  نوین  هایرسانه  از  اغلب  هاهویت.  ندارند

.(Latour and hernant 1998: 72)  مردم  برای  را  جدیدی   فضاهای  و   نیستند   بری از انسانیت  وجه  هیچ  به  تحوالت  این  

  هایقدرت  با  مرتبط  صلبِ  اجتماعیِ  ساختارهایِ  انضباطی  جوامعِ  در  چگونه  که  بودند  داده  نشان  کرات  به  گتاری  و  دلوز.  گشایندمی

  قلمروهای  خلق  و   نوین  هایرسانه  تأثیر  تحت  محدودگر  نمادینِ  نظمِ  سازیِخنثی.  شودمی  منتهی  سوژه  اودیپی  حبس  به  غالب

  گراییمصرف  و  هاابژه  با  رابطه  در(  1996  و  1983)  بودریار  که  بردمی  پیش  را  استقاللی  از  نوع  آن  بیشتر(  فیلم   و  موسیقی)  انتزاعی

  ابداع  را خودشان فضای  تا آزادند  مردم و  شده تلطیف مندفضا هایمحدودیت سنتی، های نظم  افول با. بود پرداخته آن تحلیل به

  وجود  نیز  شایسته  جنگیِ   های ماشین  به  فزاینده   دسترسی   حتی  و   سابقهبی  ریزوماتیک  فعالیت  دارد،   وجود  سازی همگن  اگر .  کنند

 . سازندمی دگرگون را اطالعاتی  – نظامی تافت هم هموارِ  فضاهای پیوسته که دارد

  فضای   آیندۀ  دربارۀ  مختصر  صورت  به  47رادویک   دیوید  ،2001  سال  در.  افتدمی  کارگر  نیز  گروه  بر   کند،می  صدق   سوژه  برای  آنچه

  هایی سایتوب.  کندمی  پیدا  بیشتری  توسعۀ  نوین  هایرسانه در  عمومی فضای  بعد،   هاسال  کند؛می  زنیگمانه  اینترنت  در  عمومی

 
45. Bruno Latour 

46.hot societies /Cold societies :   تمایزگذارانۀ  تغییرات   پیدایش   موجب   گرم   و   سرد  های اقلیم  میان   تمایز   استروس،  لوی   کلود   شناختیمردم  نظریۀ   در  

  با  را  خود  جوامع  این.  گیردمی  صورت  سهولت  به  اجتماعی  تغییر  و  یابیتفاوت  آنها  در  که  داندمی  جوامعی  را  گرم  جوامع  استروس.  شودمی  اجتماعی

  لوی  منظور.  کنندمی   تبیین  هااسطوره  با  را  خود  و  هستند  ایستا  و  اجتماعی  تفاوت  فاقد  ایاندازه  تا  سرد  جوامع  که  حالی  در  کنند،می  تبیین  شانتاریخ

  نقش   آنها،  تغییر  و  درک  در  تاریخ  که  است   نکته  این  بر  اشاره  بلکه  نیست،  سرد  جوامع  در  تاریخی  دگرگونی   و  تغییر  واقعیت  انکار  تمایز،  این  از  استروس

 از سایت دانشنامۀ آزاد پارسی  –دارد.  محدودتری بسیار
47. David Rodowick 
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  با  که  کنندمی  خلق  ایذهنی  قلمروهای  یابد،می  افزایش  دیگر  جاهای  و  فیسبوک  اسپیس،مای  یوتیوب،  در  آنها  تعداد  همواره  که

 نحوی   به  اغلب  کنندمی  بازدید   هاسایت  این  از  که  افرادی.  زنند می  کله  و  سر  سیاسی،  تا  گرفته  شخصی  از  شماری،بی  موضوعات

  از   حال  این  با  ولی  شوند  گالویز  داریسرمایه  خود  با  دقیقاً  که  آیدمی  پیش  ندرت  به  گرچه  و  دهند می  خرج  به  مقاومت  خالقانه

  و  کنندمی کار  دودویی   رقم  برپایۀ  نوین هایرسانه  فرض   به.  دارند برمی  پرده   دولت  در  یا   وکارکسب در  آن  هایرسوایی  و   هاتعرض

 بیشتری   شتاب  و  سهولت  با  هم   باز  قدیمی،   هایرسانه  با  مقایسه  در  حال   این  با  شوند،  رهنمون  قدرت  مراکز  خلق  سوی  به  توانندمی

  میلی  توسط  بیشتر  کنندمی  بازدید  هاسایت  این  از  که  مردمی.  کنندمی  عمل  قلمروسازیباز  و   قلمروزدایی   تسهیل  جهت  در

 .حزب مراتبیسلسله های وفاداری توسط  تا اندشده برانگیخته مشترک

  کمک  با .  بردیم  بهره  هادیسی  و   ها کمویدئو  ها، کموب  همراه،  هایتلفن  ها،رایانه  برگرفتن   در  جهت  نوین  هایرسانه  مفهوم  از  ما

  را  هاییمحل  حال  عین  در  و   کنیم   مرور  را  کنترل  و   سلطه  جاری   هاینمونه  کوشیدیم   گتاری،  و   دلوز  گویانۀپیش  اغلب  اظهارات

 رفتاری،کودک  –  سرکوب  از  جدیدی   اشکال   شامل  دیجیتال  دنیای.  کنیم   یابیمکان  دارد  وجود  آنان  در  گریز  استمرار  امکان  که

 و   اتصال  جهت  آزادی)  رهایی[  از  جدیدی]  اشکال  شامل[  دیگر  سوی  از]  اما  است،  –  جدید  های نابرابری  ایجاد  و  سوژه  کنترل

  عمل  شده   داده   رژیم   یک  در   شانبراساس  ها ماشین[  شوندمی  باعث]   که  هستند   توابع  این .  باشدمی  نیز(  نوینی  فضاهای  گشودن

  استثمار   و  سرکوب  به  درنگبی  نوین  هایرسانه  اگر.  شوند  اجرایی  بایستمی  کنترل  هایشکل  از  یک  کدام  کنندمی  معین  و  کنند

.  مقاومت   هایمقیاس  جمله  از  اند، کرده  تغییر  هامقیاس  دیجیتال،  و  جهانی  دنیای  در.  است  صادق   نیز  اصل  این  عکس  انجامند،می

  مقاومت  کردند،   خویش  مفاهیم  بسط  و   شرح  به  آغاز  گتاری  و   دلوز  که  ایدوره  در  یعنی  ،1968  از  پس   دوران  در  این،  بر  افزون

  مشخص،  های عدالتیبی  برابر  در   باشد   گسترجهان  داریسرمایه  نظام   کل   برابر   در  و   کمونیسم  و   سوسیالیسم  نام   به  آنکه   از  بیش

  جایگاه  در   را  آن  گتاری  و  دلوز  که  ایداریسرمایه.  است  بوده  شناختی، بوم  پیش   از  بیش   یا   فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  از  اعم

  و   دموکراسی  حاضرِ-جا-همه  هایِکلیدواژه  به  را  خود  جای  بود،  اشعلیه  باید  که  کنندمی  تأکید  و  نشاندندمی  یک  درجه  متهم
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  -ِ ] دموکراسی یک خلق به معطوف باشد،  ساالریسرمایه با  مخالفت  به معطوف آنچه از بیش امروز مسئلۀ. است داده بشر حقوق 

  تواند می  هم  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  مقاومت  از  فرمی  منزلۀ  به  تواندمی  هم   هموار،  فضای  همچون   نوین،  مفهوم.  است[  نوین

 کلیشه  یک   منزلۀ  به  اغلب   «دموکراسی»  واژۀ   نویسد، می  2003  سال  در  دریدا   که  گونههمان.  شود  تصاحب   غالب  های قدرت  توسط

 خود   به  آن  ساختار  که  است  هاییسیستم  معدود  از  یکی  اما  نیست،   کاملی  سیستم  نفسهفی  دموکراسی.  است  افتاده  هازبان  ورد

 (.Derrida 2003: 133)                         یابد کمال پیوسته طور به  تا دهدمی اجازه

   فضاهای ها، ریزومشبه  به  مسلح   نظامیِ   –   اطالعاتی  تافتهم ساخت  مانند   شوند،   منجر هابدترین  به  توانند می هم   نوین   هایرسانه

  فضاهای  گشودن  و  سابقهبی  ریزوماتیک  خالقیت  یک  به  یعنی  ها،بهترین  به  هم  و  کاذب،  یجنگ  هایماشین  یا  فریبنده،  هموار

  حتی  و  – پذیرانعطاف خطوط کارها برخی . میاورند   آنها از برخی حداقل نیاورند، ارمغان به تغییر خالقانه کارهای  همۀ اگر. نوین

  دوکایه  سردبیر  فردون،  میشل  .دن سازمی  نشینهم  دوباره  را  جمعی   و  تکین  هایبرآیندیهم  که  کنندمی  خلق  –  گریز  خطوط

  و  دلوز  آثار  بر  تکیه  با   و   سازی،جهانی  و   دیجیتال  هایرسانه  در  مفروض  فرهنگی  و   اجتماعی  تهدید   از  زداییتوهم  ضمن  سینما،

برند یا اینکه پیش می  آنهادانند دارند بازی اجتماعی را آشیان  نمی  زنند،می  خلق  به  دست  مردم  وقتی  که  دهدمی  نشان  گتاری،

آورند که با وضع مسلط جهان  کنند و به گردش درمیهایی را تولید میکنند و تفاوتها کار میواقعاً برای از بین بردن این آشیان

 :Frodon 2006)  است  کار  در  وخطاآزمون  شماربی  تنها  بلکه  ندارد   وجود  سرراستی  پاسخ  است  مدعی  اود.  نشوهمرنگ نمی

183) . 

 استعمار  مردم  و  زنان  دانشجویان،  به  که  1960  دهۀ  ایِافسانه  یِجنگ  هایماشین  و  درآمده  خالقانه  شکلِ  به  هایِریزوم  از  پس

  توانند می همچنان  اندشده بیشتری  دیجیتالی هایقدرت به مجهز که اینان همتایان کردند،می کمک خودشان رهایی  برای شده

 را  الزم تکنولوژیکی توانمندی از استفادۀ  نحوۀ تا  دارد بستگی  ما به این . کنند  مکان  و  زمان تصرف  به قادر بدیع  طرق به را مردم

 . شماربی ریزوماتیک اتصاالت آزمودن برای  و الزم هایاستراتژی  برابر در  خالقانه مقاومت برای:  جهت دو به  بگیریم، فرا
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 : است   زیر   کتاب   دوم   بخش   ترجمۀ   مقاله   این 

Deleuze and New Technology, Edited by Mark Poster and David Savat, Edinburgh University Press, 2009. 
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