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مقدمه

هه ژيل دلوز فيلسوف ب رگ پساساتتارررا

ژياال دلااوز )7905-7995( 7يکاای از

فرانسو برا روشن ساتتن فلسفه تاود از

فيلسااوفان پساات ماادرن و پساساااتتارررا

آن استفاده میهند و در حقيقت ايان اساتراره

پايان قرن بيستم است هه تأثير زياد بر ديگر

بيااانگر دياادراه فلساافی دلااوز اساات .او اياان

فيلسوفان اين نحله رذاشته است .رساتردری

استراره را در هتاب "ها اران فاالت "8بارا

و جامرياات انديشااههااا فلساافی و مررفاات

تويين ديدراه هثرت ررائی تود به هاار بارده

شااناتتی ژياال دلااوز آنقاادر زياااد اساات هااه

اساات (دلااوز ،7995 ،ص  .)749رياا وم در

ب ررانی چون ميشل فوهاو ،روالن بااروت و

زيست شناسی به ريشهها فرعی رياه رفتاه

ليوتار از او تأثير پذيرفتهاناد و مرتقدناد دهاه

میشود .ري ومها در فاللهها الالی ريشاه

 7910دهه سيطره دلوز بر محافل روشنفکر

رياااه ماایروينااد و باار تااالف ريشااه الاالی

فرانسه بود .ميشل فوهو قارن بيساتم را قارن

(درتت) هه در جهت تالی ساير مایهناد،

دلوز مینامد و به اين اعتقاد است هه شايد

ري ومها در جهات رونارون سير میهنند .اين

قرنها طول بکشد تا ديدراهها دلوز جايگاه

استراره به توبی مفهاوم دلاوز را از تفااوت،

واقری تود را بين فيلسوفان ديگر پيادا هناد.

شدن و هثرت نشان میدهد .در حقيقت دلوز

(سمتسااکی ،0008 ،ص  .)077بااا اياان همااه

با اين استرارهاش بين دو نوع فضا و دو ناوع

ديدراهها او در باب ري وم و الول حااهم

تفکر يرنی تفکر ري ومی و درتتی تماي قائل

بر آن ،فضا و انواع آن و به تصاوص فضاا

میشود (راف ،0006 ،4ص .)7

ري وماتيک 0و هوچ ررائای در جامراها هاه

تفکر درتتی از تصلتی تطی ،سلساله

تربيت آن موتنی بر آموزهها دينی و اسالمی

مراتوی ،ايستا و از برشها و تقسيمبند هاا و

است ،چالشهائی را ايجاد میهناد هاه قابال

تط مشیها بين امور حکايت دارد .به نظار

هاه ماا در ايان

دلوز تفکر درتتی همان تفکر"باودن" اسات

تأمل و بررسی اسات چيا

مقاله بدنوال تويين و بررسی آن هستيم.

حال آنکاه تفکار ري ومای تفکار "شادن،"5
6

مفهوم شناسی ریزوم
ري وم الطالحی ريااه شاناتتی اسات
1- G. Deleuze
2- rhizomatic space

متکثر  ،غيرتطی ،پويا و در جهات مختلف و
A Thousand Plateaus
Gough
rhizome becoming
multiplicity

3456-
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مرتوط با تطاو ديگار اسات و در واقاع از

مونتاژها از دو نوع فضا لاحوت مایهنناد و

مرزبند ها و تقسيمبند ها تفکار درتتای

آنها اين نوع فضا را به اناواع دولاتهاا رباط

تواار نيساات (دلااوز ،7981 ،ص  .)5تفکاار

میدهند " .فضا هموار و فضا نااهموار و

ري وماای ماایتوانااد فضاااها و تطااو تفکاار

اليه اليه  -به عوارتی فضا هوچرر و فضا

درتتی را در هم بشکند و آنرا در شوکها از

ساهن ،يا فضائی هه ماشين جنگی در آن رشد

امور متقابل از نو سازمان دهد .تفکر ري ومای

میهند يا فضائی هاه دساتگاه تصارف ايجااد

تفکر است هه نقطه پايانش آغاز تاازها را

میهناد -ايان دو ناوع فضاا ماهيتاا يکساان

در بردارد و يا به واقع نمیتوان برا آن آغاز

نيستند" (دلوز ،7981 ،ص .)414

و پاياانی را متصاور شاد .از ايان رو ،تفکار
ري ومی به مانند هولی بارا ياافتن سارزمين

به تروير دلوز و روتاار الال حياات
هوچ ررايانه و نماد  ،رابطهمند باا فضاا
7

تازها از جاائی باه جاا ديگار در هاوچ و

همااوار اساات .اياان الاال ،الاال قلمروئاای

رردش است و سامان و قارار تالای نادارد

هوچرر است .يرنی"رابطه داشاتن باا فضاا

(ژياال دلااوز ،ترجمااه رلسااتان ،7814 ،ص

هموار هه هوچرار اشالال مایهناد ،در آن

 .)048هولی نقشه از پايش آماادها نادارد و

جا میريرد و آن را حفظ میهند" (دلاوز و

هويت هولی هيچراه بر اساس مفاهيم ثابت و

روتار  ،7981 ،ص  .)887به همين موناست

واحد ترريف نمیشود .او هويتی مره رريا

هه آنها بين مهاجرين ،ساياحان و دورهراردان

و ساايال دارد و همااواره تماياال بااه هااوچکتر

تميي قائل میشوند .اين دسته اتير اررچه به

شدن دارد و از ب رگ شدن پرهي میهند.

اندازه هوچ ررايان نقال مکاان مایهنناد اماا
جايگاااه ثااابتی ندارنااد .باارا يااک مهاااجر و
سياح ،سافر پيماودن مساافت باين دو نقطاه

تبيين فضاي ریزوماتيک
يکاای از اساساایتاارين مفاااهيم فلساافه
دلوز ،مفهوم فضاا ري وماتياک اسات و در
ارتوا با مفهوم هاوچ ررائای دلاوز بحا

و

تويااين ماایشااود .مفاااهيم فضااا و انااواع آن و
مفهوم مونتاژ در تويين فضا ري وماتيک مفيد
تواهااد بااود .دلااوز و روتااار در بح ا

از

است برا او اين دو نقطه حائ اهميت است.
حال آنکه برا هاوچرار تاود ايان سافر و
پيمودن اهميت دارد .بارا او نقاا اهميات
ناادارد بلکااه مساايرهائی اهمياات دارد هااه او
ترياين ماایهنااد .فضاا يکجانشااينی توسااط
1- Smooth Space
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حصااارها و مساايرها بااين اياان حصااارها

اندازهريار باشاد .ايان فضاا فضاا سايال

اليهبند میشود اما قلمرو مردمان هوچرر

تلييرات هميشگی است و ويژریاش قطويات

سطح و فضائی است هه هيچ حصار ياا هايچ

جهتها محلی است .دو الطالح "هموار"

الگو ثابت توزياع نادارد .دلاوز و روتاار

و "اليها و نااهموار "0از پيرباول آهنگسااز

میهوشند با اشاره به زنادری مردماان بياباان

فرانسو اقتواس شده اسات .او ايان دو ناوع

نشين پيوند بين هوچ ررائی و فضاا هماوار

فضا را برا ايجاد تماي بين دو ناوع فضاا

را نشان دهند .آن ه بر میآيد رابطه هنشی باا

موسقيائی بکار برده باود( .دلاوز ،7981 ،ص

فضا هموار ،ماهيت اللی ماشين جنگای و

 .)411ارر بخواهيم از لحاظ هندسی لحوت

ني ماهيت هوچ ررايان را تريين میهند .هوچ

هنيم اين تفاوت را میتوان برحساب تفااوت

ررايان بياباان را مایساازند و بياباان آنهاا را

بين نقطههاا و تطاو ترسايم هارد .فضاا

میسازد آنها حاملين قلمروزدائیاند .7ضديت

اليها تطاو را –مثال هندساه اقليدسای–

با شاتصها وحدت ،تماميات و انساداد -

چي

باين دو نقطاه مایداناد .حاال آن هاه

هه در جهاان دلاوز "ناهمساانیهاا آزاد"

فضا هموار تقدم را به تط میدهد و نقاا

بيان شدهاند -پيشايند بالفصال مفهاوم هاوچ

را چي هائی بين تطو متوالی میانگارد .باه

ررائی است .برعکس شاتصها لاورت-

عالوه تطو هم از مورد باه ماورد ديگار

دولت در تمام نيروهاا مفهاومی و سياسای

متفاوتنااد .در فضااا همااوار تطااو دارا

اتحاد ،تماميت و انسداد جا دارند.

جهترير محلی و فاللهها بازند حال آن

فضا هموار الطالحی است هه دلاوز

هه در فضا اليه اليه تطو تابع بردمناد

و روتار برا فضاا نااهمگن چنادرانگی

جامع و دارا فاللههاا بساتهاناد .فضاا

هيفی به هار مایبرناد .در حاالی هاه فضاا

اليااها و ناااهموار "سااطح را ماایبناادد"،
ايجاااد

اليها و ناهموار ،فضا همگان چنادرانگی

فالالههاا را مراين مایهناد و باعا

همی است .فضا هموار فضائی ري ومای ياا

رسستهائی در آن میشود .حال آنکه فضا

چهل تکه اسات هاه ناواحی مختلاف ،در آن

هموار "در طول يک سطح توزيع مایشاود"

فضا به هم ن ديک میشاوند ،بای آنکاه ايان

(دلوز و روتار  ،7981،ص .)487

ن ديکاای موتناای باار جهااتمنااد يااا الاال

دلوز پس ازتووين اين دو نوع فضا آن را

1- Deteritorization

2- Striated
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به وظايف دولتها پيوند میدهاد و يکای از

سررردانی تأهيد بيشتر دارد ،در حاالی هاه

بنياد ترين رساالت دولات را الياها هاردن

در فضااا شاايبدار و ناااهموار رساايدن از

فضائی میداند هه بر آن سلطه دارد .در مقابل

نقطها به نقطها ديگر هاه مفاروا اسات

اياان نااوع فضااا ،مونتاژهااا ماشااين جنگاای

مدنظر است .در فضاا نااهموار نقطاههاا و

حالل ماشينها دررديسیاناد هاه فضاا

مقالد اولويت میيابند و فرد از يک نقطه به

هموار را تکثير میهنند.

نقطه ديگر میرساد در حاالی هاه در فضاا

"ماشين جنگای در اات تاود حااو

هموار نقطه زياد مدنظر نيست بلکه تط سير

عنصر سازنده فضا هموار ،اشلال اين فضاا،

در اولويت قارار مایريارد .در حاالی هاه در

جايگ ينی در درون اين فضاا و چيادن افاراد

فضا هموار حرهت باز و نامحادود و چناد

در اين فضاست .اين است تنها هدف مثوت و

سويه اسات در فضاا نااهموار و شايبدار

واقراای ماشااين جنگاای" (دلااوز و روتااار ،

حرهت باال باه پاايين و بارعکس و حرهات

 ،7981ص .)471

عقب به جلو بر عکس آن مدنظر است (باينه،

در هاال فضااا ري وماتيااک ،فضااائی
هموار است هه در مقابل فضاا نااهموار 7و
اليها و شيبدار قرار دارد .فضائی باز ،هوچ

 ،0004ص  .)808جدول زير ويژریها هر
دو فضا را نشان میدهد.
عاادها مرتقدنااد يااادرير در محاايط

ررايانه يا نماد  ،0غير رسمی و سااتتاربند

مجاز و اينترنتی نمونها مناسب از فضاا

نشده است ،در حالی هاه فضاا شايبدار و

ري وماتيک است .آنهاا پاس از توياين الاول

ناهموار فضا رسامی و سااتتاربند شاده

حاااهم باار رياا وم از قوياال الاال پيونااد و

است .فضا ري وميک ،فضاائی غيار سلساله

ناهمگنی ،الل چندرانگی ،الل مرنیزدايای

مراتوی و چند ارتوااطی اسات ،در حاالی هاه

و الل نقشه بردار به اين نتيجاه مایرساند

فضا شيبدار و ناهموار تطای ،درتتای و

هه اينترنت مایتواناد هم اون ريا وم عمال

سلسله مراتوی و تک ارتواطی است .در درون

میهند و الول حاهم بر ري وم بار ياادرير

هر هدام از اين فضاها نوع جناوش و حرهات

مجاز ني حاهم است.

متفاااوت اساات .فضااا همااوار باار شاادن و

بااارت ( )7996بااا ارائااه ترريفاای از
اينترنت ،تاالش دارد آن را باه ريا وم تشاويه

1- Striated Space
2- Nomadic

نمايد و پيامدها مورد انتظار از ري وم را بار
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جدول  .7مقايسه مشخصات فضا ري ومی و فضا درتتی
فضا ري ومی
غيرتطی
افقی
سيال و شکننده
عدم تمره و اتکا به ريشه واحد
حرهت تودجوش و مولکولی
انووه و متکثر
هم يستی و سازرار
انرطاف و نفواپذير

فضا درتتی
تطی
سلسله مراتوی و عمود
سفت و سخت
تمره ررا
حرهت مکانيکی و تحميلی
سامانبند و تثويت شده
ناهم يستی
نفوا ناپذير

اينترنت حمل نماياد .او مایروياد :اينترنات

اينترنت يک شوکه چندرانه است .شوکها از

اقيانوس جهانی اطالعات و تدمات است .از

اتصاالت 0و ررههاا

8

نقطه نظر فنی ،اينترنت میتواناد مجموعاها

ررهها ارتوااطی مشاتمل بار مجموعاها از

از مکانيساامهااا ،اسااتانداردها و توااادلهااا

متنها ،تصاوير ،لداها و فيلمهاا و باه طاور

اطالعاتی باشاد هاه باه هال دنياا و هااربران

مضاعف اشکال متناوعی از تراامالت اسات.

اينترنت اجازه مشاارهت در هساب و ارساال

اتصاالت (لينکها) افراد را از يک رره به رره

اطالعات را میدهد (بارت.)7996 ،

ارتواطی ديگر ولل میهنند .اين ررهها زمانی

اينترناات ،مطااابق بااا تراااريف فناای و

ارتوااطی اسات .ايان

هه با هم مرتوط میشاوند ،شاوکها را پدياد

هاربرد  ،نمیتواند در مالکيت ياک فارد ياا

ماایآورنااد هااه ويژراایهااا يااک فضااا

سااازمان تاااص باشااد و فااراهم هنناادران

ري ماتيک را دارا هستند (مولتراپ.)7994 ،4

تاادمات اينترنتاای) 7(ISPاياان امکااان را بااه

بدون اينکه تواسته باشيم به ايده دلاوز

هاربران تود میدهند هاه از هار نقطاها باه

و روتار پيرامون الول ارتواا و نااهمگنی

توااادل اطالعااات بزردازنااد .رسااترش سااريع

(بااه عنااوان دو الاال ريا م) رجااوع نماااييم،

ترداد سامانهها اينترنتی اين امکان هه هماه

متوجه میشويم هه هافنر و ليون )7996( 5ني

هااربران بتواننااد از يااک نقشاه اهناای لاارفا
مشترك پيرو هنناد ،را از باين بارده اسات.
1- Internet Service Providers

Links
Nodes
Moulthrop
Hafner and lyon

2345-
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تود پيرامون سير تااريخی تحاول

هامزيوترها به هم ولل شده است هه ياک

در مواح

شااوکه (اينترناات) ،بااه دو الاال ارتوااا و

ماهيت جمرای را دارا هساتند ،هلای هاه بار

ناااهمگنی اشاااره داشااتهانااد (هااافنر و لي اون،

اساس چندرانگی عنالار تاود پدياد آماده

 .)7996حتاای بااه عنااوان يااک اماار في يکاای،

است؛ عنالر چاون نارم اف ارهاا ،0ساخت

اينترناات شااامل اتصاااالتی اساات هااه نقااا

اف ارهااا ،8انسااانهااا ،هامزيوترهااا شخصاای،

مختلف و متکثر و ررهها ارتواطی فراوان را

سيستم اللی پردازشرر ،هابلهاا ،ماودمهاا،

هه به طور واضح متفاوت ،مختلاف و متناوع

تطو تلفن و شرهتها مجاز  ...ياا هاال

هستند را به هم ولال مایهناد .باه عواارت

چندرانگیهايی در چندرانگیها (نگروپونتاه،

ديگر زبانها مختلاف را در ترامال باا هام

.)7996

قرار میدهد (بارت .)7996 ،مطاابق باا الال

مطابق با ويژریها الل مرنایزدايای

چندرانگی و ويژریها آن هه پيشاتر باه آن

(يکی از الول ري وم) هم اون تاط پارواز
4

به عنوان يکای از الاول ريا م اشااره شاده

(سااير) ،تااود بهوااود يااا تااودجورانی ،

است ،اينترنت ني تصيصه چندرانگی را دارا

سازماندهی ،تکامال ري وماتياک و هم ماان؛

است .چنانکه نگرو پونته )7996( 7مینويسد:

اينترنت (شوکه) ني از پيوندها نااهمگنی از

اول اينکه اينترنت را نمایتاوان انادازه

انواع متردد تکنولاوژ هاا؛ هم اون ماشاين

ررفت .هي کس نمیداناد واقراا چاه تراداد

تحرير ،ماهواره ،رم شناسها ،تران يساتورها،

مردم از اينترنت اساتفاده مایهنناد .چارا هاه

محاسب هامزيوتر و شويه آن تشاکيل شاده

اينترنت شوکها از شوکههاسات .دوم اينکاه

است.

اينترنت ،نه يکی است و نه حتی زياد اسات،

راين رولد ( )7994مینويسد :بيشترين

بلکه يکی ترهياب شاده از بسايار اسات .باه

قسمتهاا ياک شاوکه را تکنولاوژ هاايی

همين دليل عنالار تشاکيل دهناده آن واقراا

تشکيل میدهند هه برا اهداف بسيار متناوع

قابل محاسوه نيستند .ساوم اينکاه بسايار از

و متفاوت ساتته شدهاند .ايان تکنولاوژ هاا

هامزيوترها برا اينکه يک مجموعه چندراناه

در درجه اول مرنا و مفهاوم تااص تاود را

را پديد آورند ،از قول بايد با هم متصل شاده

دارا هسااتند؛ امااا بااه واسااطه قلمروزاياای و

باشااند .اينترناات دقيقااا همااين مجموعااه
1- Negroponte

2- Soft ware
3- Hard ware
4- Recuperation
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قلمروزدايی ،آنها تطو پرواز تاود را در

بردار است .تليير مدام در انادازه و ماهيات

ارتوا با يکاديگر شاکل مایدهناد و بادين

شااوکه يکاای از تصااايص شااوکه محسااوب

ترتيب يک شوکه را تلق میهنناد .در هماان

ماایشااود ،تليياار هااه مشخصااا داللاات باار

حال ،يک شوکه نمیتواناد ايجااد شاود (باه

تصيصه ري ماتيک نقشه بردار دارد -همان

شدن دست يابد)؛ ارر هه رسايختگی مرناايی

تصيصها هه نقطه مقابل ترسايم قارار دارد.

بين زمينهها متماي مطالراه -ارتواطاات راه

يااک شااوکه هم ااون اينترناات باار نقشااه

دور ،محاسوه هردن ،روانشناسی و غيره اتفاق

بردار ها فرال بنا میشود (هاافنر و لياون،

نيافته باشد.

.)7996

مطابق با يکای ديگار از الاول ريا وم
(نقشه بردار ) ،اينترنت ني از ايان تصيصاه

تربيت دینی در فضاي ریزوماتيک

برتوردار است .ري وم يک نقشاه اسات ،ناه

ترليم و تربيت دينی بر الاول تالای

ترسيم (دلاوز و روتاار  .)7981 ،ريا وم باا

نياا اسااتوار اساات .از آن جملااه آن الااول

مفاااهيمی چااون ساااتتارها عميااق 7يااا

میتوان به بازنمايی ،سلسله مراتب و انضاوا

قطبها ژنتيکی 0مخالف است ،چرا هه اين

اشاره هرد .فضا ري وماتيک دلوز با توجه و

مفاهيم داللت بر عمال ترسايم هاه ياک امار

تأهيد بار الاول تاود باا الاول بازنماائی،

پيش ساتتهاند ،داللت دارند .نقشاه ،رشاوده

سلسله مراتب و انضوا در ترليم و تربيت هه

(باز) است و همه ابراد آن قابليات اتصاال باا

تربيت دينای موتنای بار آنهاسات در چاالش

ديگر اج ا نقشهها ديگر را داراست .ياک

اساسی است.

ديگار،

رسترش روزاف ون اينترنت و در نتيجه

نقشه ،قابليت ضميمه شدن باا چيا

قابليت ابطال و بررشتپاذير را داراسات و

فضااا ري ماتيااک ،چااالشهااا مااذبور را

نسوت به تليير و توديلها مداوم و پيوساته،

برجسته هرده است .در نتيجه ساؤال اساسای

حساساايت الزم را داراساات .هااافنر و ليااون

اين است هه اين چالشها هدامناد مالحظاه

( )7996مرتقدند هه:

فضا چالشی ري وماتيک برا الول مذهور

تاااريخ شااوکه ،نمايااانگر الاال نقشااه

موضااوع بحثاای اساات هااه هاام اهنااون باادان
میپردازيم.

1- Deep structure
2- Genetic Axis
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واقع ررايانه از جهان است (هرسات و

 -1بازنمایی در فضاي ریزماتيک
بازنمايی؛ چه دينی و چه فلسفی ،اشاره

4

وايت  )7998 ،تصاوير هاه ماا از پيراماون

به اين نکته دارد هه حقيقت يا واقريات امر

(دنيا ) تود داريم ،محصول هشفی است هه

پيشينیاند 7و منوع اساسی هساب مررفات ياا

به واسطه اهن آدمی لورت مایريارد؛ چارا

دانستن هستند .بازنمايی هم ريشه در مکاتب

هه جهان هشف شادنی اسات ،ناه سااتتنی،

و دياادراهها ديناای دارد و هاام ريشااه در
فلسفهها هالسيک و مادرن .واقاع ررايای

0

يکی از مکاتب فلسفی است هه باه بازنماايی
تأهيد مضاعف دارد .مطابق با آراء واقعررايی
(واقااعرراياای مااذهوی يااا فلساافی) ،انسااان

چنانکه اوزمون و هراور ( )0008مرتقدند:
5

آنهايی هه باه اساترالررايی مرتقدناد،
6

هم ون هانات؛ باه دوراانگی باين اهان و
عين، 1دنيا تجربی و عقلای ،اماور عملای و
9

8

امور محض و نهايتا دورانگی بين پدياده و
70

موجود شناسارر است (هانت )7956 ،و در

امور غيرپديدها يا ااتی اشاره دارند .الوتاه

پی شناسايی جهان پيرامونی و تارج از اهان

اين دورانگیهاا داللاتهاا مترادد را در

تود است و دليل اين شناسارر نيا وجاود

زميناااههاااا مررفااات شاااناتتی و ارزش
77

واقريات ياا حقاايق بيارون از وجاود انساان

شاناتتی در پای دارناد .يکای از مهمتاارين

است؛ واقريات يا حقاايقی هاه پيشاينیاناد و

داللااتهااا دورااانگی بااين اهاان و عااين،

نيازمنااد شااناتتن هسااتند .فالساافها چااون

میتواناد بازنماايی باشاد (اوزماان و هاراور،

افالطاااون ( )401-841ارساااطو(،)400-840

.)0008

دهااارت ( )7569-7650و بساايار ديگاار از

بازنمايی داللات بار وجاود حقاايق ياا

فالسفه جديد ،به ايده بازنمايی اشاره و تأهيد

واقرياااتی دارد هااه مسااتقل از اهاان آدماای و

هه دلوز ( )7994از آن

هم نين مقولاها جهاانی و متاافي يکیاناد.

به ايده دهارتی يا تصور درماتيک ياد میهناد

بنابراين مایتاوان رفات هاه در ايان جهاان

داشتهاند؛ همان چي

و با آن مقابله مینماياد .در بازنماايی ،داناش
بر مالحظاات واقاعرراياناه اساتوار اسات و
موتنی بر ايده متافي يک حضور 8و ياا تصاوير
1- Apriori
2- Realism
3- Metaphysics of presence

4- Hirst and white
5- Trancendentalism
6- Subject
7- Object
8- Pure
9- Phenomenon
10- Noumenon
11- Axiological
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حقايق يا واقرياتی وجود دارند هه با استناد به

( ،)0008ري وم در مقابل مدل بازنماايی و ياا

آنها میتواند مفاهيمی چون تير و شر ،زشت

مدل درتتای-شااتها ياادرير و دانساتن

و زيوا ،درست و نادرست ،و تاوب و باد را

اسااات (سمتساااکی ،0008a ،ص .)71-09

مورد تحليل و داور قرار داد .اين حقايق ياا

بنابراين اينترنت با تقويت فضا ري وماتياک

واقريات تنها باه واساطه عمال جساتجورر

و تضريف فضا تطی و منطقای بازنماايی،

انسان ،قابل شناسايیاند .ديان نيا شاکل ياا

در واقع چالشهاايی را بارا فرايناد تربيات

نمودار  7از يک واقريت ايان چنينای اسات.

بخصوص تربيت دينای هاه موتنای بار مادل

استراره نماودار در واقاع بياانگر درك ماا از

بازنمايی-درتتی اسات ،پدياد مایآورد ،هاه

واقريات نهايی 0است (بروس )7968 ،هه بايد

مهمترين آن تضريف الل بازنمايی در تربيت

بازنمايی شوند .در ديادراه دلاوز ،بازنماايی،

است.

نمايانگر مدل درتتی-شاتها داناش اسات.

چنانکه قوال رفتاه شاده ،تربيات دينای

مدل درتتی ني امر تطی و موتنی بر توالی

بخاطر اتکاء به بازنمايی ،بر بنيانها ثابات و

است هه تود سمولی از تاريخ فلسفها است

محکم اساتوار اسات ،در حاالی هاه دلاوز و

هااه در دوران ماادرن فلساافه (روح فلساافه

روتار ( )7981بارا انکاار بازنماايی ،باين

مدرن) ريشه دوانده است .اماا باه نظار دلاوز

تفکر ري ماتيک و درك درتتای-شااتها از

ري وم ،نقطه مقابال مادل درتتای-شااتها

دانش تماي اساسی قايل شدند ،چارا هاه باه

دانش و مترلق به فلسفه شدن 8است.

زعم آنان تفکر درتتی-شاتها در بنيانها

مطابق با الل بازنمايی ،میتوان رفات

ثابت و محکم ريشه دارد هه تلال در آن باه

هه تربيت موتنی بر واقرياتی است هاه ثابات،

نفی وجود آن بنيانها منجر مایشاود .آنهاا

جهااانی ،بيروناای (مسااتقل از اهاان انسااان)،

فراتااار از

پيشينی و هشف شدنیاند ،يا به عوارت ديگار

(دلاااوز و روتاااار ) باااه چياا
4

بازشناسی میانديشند هاه تاود آن را تفکار
5

موتنی بر مدل درتتی -شاتها دانش اسات.

باادون تصااور مااینامنااد (دلااوز.)7994 ،

اين دانش ،مقولها مرقول ،منطقی ،تطای و

همانگونه هه ديويی ( )7980بار تفکار بادون

سلسله مراتوای اسات .باه عقياده سمتساکی

بازشناسی تأهيد داشاته اسات .از نظار دلاوز

1- Diagram
2- Ultimate Realities
3- Philosophy of Becoming

4- Recognition
5- Thought without Image
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هارهرد پايدار و ماندرار يک شيوه ياا فضاا

مرانی 0نامياده اسات (پاار  )0000 ،وجاود

سيال و غيرساهن-فضايی هه دائم در سياليت

ناادارد هااه تربياات بتوانااد باار آن بنااا شااود.

اساات ،اياان اساات هااه ساااتتارها ثاباات و

بازنمايی بر ترقل (عقل) استوار است و عقال

تمود ناشی از ايده بازنمايی شکسته میشاود

هه اب ار برا دانستن و يادرير اسات ،بار

و تفکر به مرنی سنتی و رايج آن دچار بحران

واقرياتی تکيه دارد هه جهانی و پيشينی است.

ناشی از موقريتها جديد میراردد؛ مانناد

اين واقريات جهانی و پيشينی يا به زعم فوهو
8

يک ورزشکار هه نارهاان در درون اساتخر

( )7980فرا روايتها منوع مشروعيت داناش

عميااق و پاار از آب پرتاااب ماایشااود .باارا

است .امروزه تحت تأثير اينترنت و در نتيجاه

ورزشکار هه تاودش را در ياک موقريات

فضا ري وماتيک ،دانش مشروعيت تاود را

تازه و ناشناتته میيابد ،هيچ رونه قرارراه ياا

از فرا روايتها ياا مقاوالت متاافي يکی اتاذ

سکو ثابت و محکمی هه بتواناد آن را زيار

نماایهنااد ،بلکااه مشااروعيت آن بااه قابلياات

پا تود حس هند ،وجود ندارد ،و جهانی را

هاااربرد آن -چنانکااه ليوتااار رفتااه اساات-

هه او باالجوار باا آن روبارو شاده اسات ،آن

بستگی دارد .قابليت هاربرد نيا الوتاه اياده

قاادرتی را هااه بااه واسااطه پايونااد بااه ايااده

بازنمايی يا مقوالت فرا روايتی را مورد ترديد

بازنمايی در تود احساس ماینماود را در او

و چالش قرار مایدهاد .چارا هاه طواق اياده

ايجاد نمیهند (سمتساکی ،0008a ،ص -09

بازنمايی با مقوالت فرا روايتی ،ساؤاالتی هاه

.)71

مورد توجه قرار میريرند؛ هم ون اين سؤال
در مدل ري وماتيک ،نمیتوان بين عمل

يادرير و بازنمايی رابطه و پل منطقی برقرار
نمود ،چرا هاه عمال بازنماايی بار بازتولياد

7

آن ه هه از قول وجود داشته است ،میپردازد،
در حالی هه در يک فضاا ري ماتياک هايچ
موقريت يا بنيان از پيش ترريف شده ،ثابات،
منحصر بفرد و جهانی و ياا آن اه هاه پاار

هه آيا اين واقری اسات آياا ايان درسات و
حقيقی است آيا اين دينی است با سؤاالتی
هه از منظر قابليت هااربر طارح مایشاود،
تفاوت اساسی دارد؛ سؤاالتی چاون آياا ايان
مفيد است آيا اين هافی است آيا اين قابال
عرضه به بازار است
فضااا ري ماتيااک از آن جهاات ايااده

( )0000آن را مقااوالت برتاار هم ااون نظااام

بازنمايی را برنمیتابد هاه در اياده بازنماايی،

1- Reproduction

2- System of meaning
3- Metanarratives
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الاال باار بازتوليااد مفاااهيم و مرااانی از قواال

تود قصد آن را داشاتهاناد .ايان از تالايت

موجود است ،در حالی هه فضاا ري ماتياک

نوشتن است هاه امکاان حرهات باه جهاات

باااا تصايصااای چاااون نقشاااه باااردار ،

مختلااف و ناتواسااته را بااه فاارد نويساانده

جهترير ها نو ،ورود و تروجایهاا

میدهد .اين ترابير مختلف هويتی و حرهات

مکرر ،سياليت و انرطاف ،بر توليد ايادههاا و

در جهااات مختلااف ،الوتااه ناشاای از هيفياات

مرانی نو تأهياد دارد و رجاوع باه ايادههاا و

تجربهها داناشآماوزان اسات" (آماوريم و

مرانی نو فی الواقع تضاريف الال بازنماايی

ريان ،0005 ،ص .)584

است- .يکای از فرالياتهاايی هاه محصاول

نوشتن ،بنابراين شکلی از عمل ري ومی

ري وم باه حسااب مایآياد و در عاين حاال

است هه امکان تفکر و نوآور  ،چندرانگی و

چالش اساسی را برا الول تربيت از جملاه

عدم تجانس را فاراهم مایهناد .در نوشاتن،

انضوا و بازنماايی پدياد مایآورد؛ فراليات

مرانی ثابت جا تود را به مرانی جديدتر و

نوشاتن 7توساط دانااشآماوز اسات .در يااک

نوآورانااه ماایدهنااد و بااه همااين تاااطر هاار

فضااا ري ماتيااک ،دانااشآمااوز لاارفا بااا

داستانی میتواند يک نساخه جدياد را دارا

مجموعها از متنهاا از قوال نوشاته شاده

باشد .چنان هه قوال رفته شد ،فضاا ريا وم

روبرو نيست ،بلکه تود ني به فراليت نوشتن

هاه مشاتمل بار فضااها روان و منرطااف و

میپردازد .به زعم آموريم و ريان (:)0005

ناپايدار 0هستند ،متفاوت از فضاها تررياف

"يکی از راهها تلاق هويات ،ايجااد

شده ،رم دار ،مرزبند شاده و محادود و ياا

فضايی برا نوشتن توسط دانشآموز اسات.

بااه تروياار متفاااوت از يااک مسااير مسااتقيم

8

هويت داناشآماوز را مایتاوان باا تج ياه و

حرهتی است .مسير مستقيم ،مسير عقالنای و

تحليل نوشتهها آنهاا (داساتانهاا نوشاته

از پيش تريين شاده اسات ،آن اه هاه پاارهر

شده) شناتت .تجربه نشان داده اسات وقتای

4

ريااس ( )0000از آن بااه رويکاارد بالسااتيک

از دانشآموزان تواسته شد هه در نوشتهها

برنامهريا

تود ،نقش يک مرلم را باز هنند و تاود را

 ،0000ص  .)84رويکرد هه مسير مساتقيم

به عنوان مرلام در نظار ريرناد ،هوياتهاا

حرهاات در آن يااک الاال مفااروا شاامرده

مختلفی را از تود بروز دادهاند ،نه آنگونه هه
1- Writting

يااد هارده اسات( .پاارهرريس،

2- Smooth/Nomadic
3- Striated space
4- Ballistic Approch
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میشود .الول انضاوا  ،بازنماايی و سلساله

درماتيک میداند .فلسفها هه تود متکی بار
0

مراتب ،بيشتر رويکارد بالساتيکی حرهات را

عموميت  ،مرانی غالب و نظم تررياف شاده

برمیتابند و امکان حرهتها آزادانه و بدون

است (دلوز.)7981 ،

محدوديتها از پيش تريين و ترريف شاده

نظااامهااا تربيتاای موتناای باار الاال

را به افراد تحت ترليم و تربيت نمایدهاد .از

بازنمايی ،با تحکايم قواعاد از پايش تررياف

سو ديگر فراليتی چون نوشتن ني با وجاود

شده و مرانی مفروا ،بيشتر ويژری تقلياد و

مااتنهااا از قواال تاادوين و ترريااف شااده،

پيرو را در متربی تقويت مینمايد و اين باا

سازرار ندارد .چرا هه نوشاتن ،نقاش فارد

حقيقتی باه ناام شادن هاه الال بنياادين در

(تواننده يا نويسنده) را پر اهميتتر از نقاش

ري وم تلقی میشود و بر عدم تکيه بر قواعاد

مؤلف جلاوهرار مایساازد .تأهياد بار نقاش

پيشااينی و تحااول پااذير ماادام تکيااه دارد،

نويسنده ،عواور از ترااريف و محادوديتهاا

ناسازرار است.

(محدوده زدايی) 7و حرهت در جهات نامرين
و چندرانه ،از جمله تصايصی هستند هاه باا
الول فوقالذهر ناسازرار دارند.

 -2سلسله مراتب در فضاي ریزماتيک
بسااايار از سيساااتمهاااا تربيتااای،

بازنمايی نااظر بار مقاررات ،قاوانين و

بخصوص سيستمها سنتی ترلايم و تربيات

احکامی است هه تنها از انساانهاا تابريات و

در جوامع دينی و بنيادررا ،بر سلساله مراتاب

تقليد را طلب میهند و هيچ حرهتی ملاير باا

به عنوان يک الل تأهيد میورزند .طوق الل

جهترير هاا هلای تاود را برنمایتاباد.

تطو سلسله مراتوی ،مدل حاهم بار فرايناد

درست مانند شنارر هه ارار بخواهاد طواق

يااادرير يااا هااالس درس در اياان نااوع

مقررات و قاوانين شانا هاه از قوال بارا او

سيسااتمهااا ،موتناای باار سااه عنصاار اساساای
8

ترريف شده است ،عمل هناد ،چاارها جا

فرسااتنده -دريافاات هننااده -منوااع يااادرير

انجام حرهات تقلياد نادارد و مانناد تاوپی

است .فرستنده همان مرلم اسات و وظيفاه او

است هه رو آب شناور اسات و مطاابق باا

ني انتقال اطالعات باه داناشآماوزان اسات.

حرهت آب ،حرهت میهند .اين تصيصاها

دريافت هننده ني دانشآموز است؛ هسای هاه

است هه دلوز ( )7981آن را متاأثر از فلسافه
1- Deterritorialization

2- Universality
3- Sender-Reciever-Referent
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منتظر دريافت پيام از طرف مرلم تود اسات.

ترليم و تربيت دينی موتنای بار سلساله

منوع ياادرير هماان ماتن هتااب اسات هاه

مراتب است و اين سلسله مراتب در ديادراه

اطالعات يا دانش را در تود داراست .در اين

اسالم درباره علم و علماا باه وضاوح يافات

مدل تمامی عنالر سه راناه ماذهور در ياک

میشود و تدا ني در رأس اين سلسله مراتب

موقريت از پيش تريين و تررياف شاده قارار

بااوده و انوياااء و پياااموران و ولاای در سااطوح

دارند و فضا حاهم بر روابط آنهاا نيا ياک

برد ايان سلساله مراتاب هساتند (هااظمی

فضا سازماندهی شده سلسله مراتوی است.

موسااو  ،7880 ،ص  .)81در اياان سلسااله

با نفی سلسله مراتب و توجاه و تأهياد

مراتب تدا به عنوان فرساتنده پياام و انساان

او به فلسافه فولادين 7،در رويکارد دلاوز

دريافت هننده آن و قرآن هريم و روايتهاا

عماااال روش الگاااوررائی هاااه يکااای از از

دينی و متون مقدس به عنوان منواع ياادرير

روشهااا تربيتاای در ماادارس بخصااوص

تلقی میشوند.

مدارس موتنی بر آموزهها دينای و اساالمی

اين فضا سلساله مراتوای بار هاالس

است ،مردود اعالم میشود .الگوررائی موتنای

درس ني ا حاااهم اساات .در فضااا سلسااله

بر پذيرش سلسله مراتب است .هسی هه الگو

مراتوی مرلام نقاش الالی را در ياادرير و

واقع میشود بايد واجد تصولايات برتار

تاادريس بااه عهااده دارد .او بايااد مطالااب و

باشد تا مورد اين عمل قرار بگيارد .ارار ايان

موضوعاتی را برا دانشآموزان مرنی هناد و

ديدراه دلوز را بزذيريم هه بار اسااس فلسافه

آن را انتقال دهد .مرلم از دانشآماوزان تاود

فولاادين ،هاايچ ارجحيتاای در جهااان وجااود

اطالعات بيشتر دارد و به همين تاطر ايان

ناادارد و هاايچ انديشااها باار انديشااه ديگاار

لياقاات و شايسااتگی را ني ا دارد هااه توسااط

ارجحيت ندارد ،آن وقت هيچ ساخن برتار

دانشآموزان ،به عنوان يک الگو مورد احتارام

وجود ندارد هه بر سخنان ديگر حکومت هند

و پيرو باشد .در تربيات موتنای بار سلساله

و ترريفی از رشد و همال انسان ارائه هند .باا

مراتب ،مرلم منوع اقتدار محساوب مایشاود.

تويين ترليم و تربيات در فضاا ري وماتياک

به واسطه اين اقتدار اسات هاه باين مرلام و

نقايص هاربرد انديشهها دلاوز در ترلايم و

دانشآموز نوعی رابطه سلسله مراتوای حااهم

تربيت بيشتر آشکار تواهد شد.

میرردد .در اين رابطه سلسله مراتوی مرلم يا
هر هسی هاه اقتادار تاود را باه واساطه دارا
1- Folding
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بودن اطالعات بدست مایآورد ،تاالش دارد

تود بر داناشآماوزان ياا ماردم را از دسات

رروه هثير از مردم (دانشآموزان در فرايناد

بدهند ،چارا هاه باه واساطه شکساتن رابطاه

تربيتی) را تحت سلطه و اراده تود درآورد و

عمود  ،همه اين امکاان را مایيابناد هاه از

از آنان عملی را بخواهد هه تاود اراده هارده

هانالها غير از آن اه هاه قاوال راياج باود،

است.

اطالعات مورد نياز تود را بدسات آورناد و
نقشاای هااه سلسااله مراتااب در جريااان

در نتيجه چالشهايی باين آناان (نخوگاان) و

فراليتها تربيتی ايفا میهند ،تقويت هنتارل

زيردستان پديد آيد .الوته عدها نيا نگرانای

جريان اطالعات توسط مرلم است .به واسطه

تود را متوجه تطراتی مایهنناد هاه ممکان

اين نوع رابطه سلسله مراتوی است هه مرلمان

است برا فرهن ،غالب بار جامراه بوجاود

به راحتی جريان انتقال اطالعات را در هنتارل

آيد .چرا هه به زعم دلوز و روتاار ()7981

دارند و اجازه نمیدهند هر نوع اطالعاتی باه

يک فضا ري ماتيک ،ناه آغااز دارد و ناه

دانشآموزان منتقال شاود (باهاارك و باارت ،

پايانی ،بلکه محيطی است هاه دائام در حاال

 ،7910ص  .)706چرا هه هانالها ارتوااطی

اوج ررفتن و ريا ش اسات .نقشاها اسات

بين فرستنده اطالعاات و ريرناده آن ،ماهيتاا

قابل شکستن ،ولال هاردن ،بررشات پاذير،

عمااود و از باااال بااه پااايين اساات و اياان

قابل الالح هه ورود و تروجیها متردد

تصيصه به تصوص در جوامع دينی بنيادررا

و متکثر دارد (دلوز و روتار .)7981 ،

بيشتر بر رواباط مرلام و داناشآماوز حااهم

نظريهها تربيتی ناوين ،تاالش دارناد

است .تصيصها هه تالش دارد دانشآموزان

منوع مقتدر ،آن نان هه در نظريهها سانتی و

را تااابع و زيردساات 7مرلمااان قاارار دهااد

بنيادررايانه نقش ايفا مایهنناد؛ را باه هماراه

(اسزيگلمن )0000 ،اماا تحات تاأثير توساره

فرآيندها تربيتی موتنی بر الگو مورد ترديد و

اينترنت و نتيجتا فضا ري ماتيک و تضاريف

تخطئه قرار دهناد .پسات مدرنيسام آتارين

روابط سلسله مراتوای و عماود باين مناابع

جريان نظريه مذهور است هاه بطاور اساسای

مقتااادر هم اااون مرلماااان ،والااادين و...

بااا نقااش آفريناای الگوهااا در فراينااد تربيتاای

دانشآموزان يا مردم ،ايان تارس در نخوگاان

مخالفات مایورزد .بارتالف ديادراه پساات

پديد آمده است هه ممکن است آناان هنتارل

مدرنيستی ،منابع مقتدر و الگوها نقش مهم را
در ترليم و تربيت دارا هستند .نقشی هه طای

1- Subordination
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آن دانااشآمااوزان سااری دارنااد بااا تورياات و

نامتجانس و ناهمگنی را بارا رفتارهاا ماا

پياارو مناسااب از الگوهااا ،شاااتصهااا

فراهم نمايد .هسانی هه الرار دارناد ديگاران

مطلوب يک فرد تربيت شده دينی را بدسات

هار را آنگونه هه آنهاا مایتواهناد ،انجاام

آورند (سجاد  ،0004 ،ص .)45

دهند (آنهم هاار هاه از قوال تررياف شاده

بااه هاار حااال ،در بساايار از جوامااع،

است) ،در واقع تصور آنان از تفکر ،تصاور

جريان اطالعات به وسيله نخوگان ،مرلماان و

درتتی ج م ررايانه 7است" (دلوز.)7994 ،

طراحان برنامه درسای باه عناوان هاناالهاا
اساسی هسب اطالعات هنترل مایشاود ،اماا
فضا ري ماتيک با تضريف اقتادار و قادرت

 -3نظم و انضباط در فضاي ریزماتيک
انضوا ني از ديگر الول تربيت است،

نخوگان در هنترل و هدايت اطالعات ،فضاا

چنانکااه نظااامهااا تربيتاای جوامااع تقوياات

سااازماندهی شااده و سلسااله مراتواای جريااان

انضااوا را ساارلوحه اهااداف تربيتاای تااود

انتقاااال و هساااب اطالعاااات را باااه نفاااع

میدانناد (بارزيلياا .)0008 ،ولای در فضاا

دانشآماوزان تلييار مایدهاد ،بخااطر اينکاه

ري وماتيک دلوز  ،اينترنت میتواند مساتقيما

فضا ري ماتيک ،ماهيتا امر پوياسات و باه

فشارهايی را هاه متاون دينای بارا تحميال

لحاظ قابليت دسترسی ،امر سريع الولاول

انضااوا هااا تااود تواسااته باار افااراد وارد

و آسان است و اساتفاده هنناده از آن فضاا را

میسازد را با رشودن طيف وسيری از تفاسير

با جهاتهاا و مسايرها مترادد و متکثار و

جديد موتنی بر فهام توانناده ،هااهش دهاد.

منرطف دررير مینمايد .دلاوز در ايان ماورد

عليرغم تاأثير انکارناپاذير انضاوا دينای بار

میرويد:

زندری دانشآماوزان در مادارس و ماردم در

"ما از هسی هاه باه ماا مایروياد چاه

جامره ،اينترنت به راحتی میتواناد در اقتادار

انجام دهايم و ياا انجاام نادهيم و ياا

و حاهميت انضوا ها تررياف شاده ،تلال

میرويد آن ه من انجام میدهم را شاما هام

وارد سازد .چرا هه اينترنت به مثابه ترهيوی از

ياد نمیريريم .مرلمان ماا

عنالاار متفاااوت (مااتن ،لاادا ،تصاااوير) و

تنها هسانی هستند هه میرويند با مان انجاام

ارتواطات آزاد باين عنالار ماذهور (بيساون،

دهيد و به جا اينکه از ما بخواهند هاار را

 )0000يا به عنوان فضايی ري ماتيک ،انضوا

چي

انجام دهيد ،چي

تکاارار هناايم ،همااک ماایهننااد تااا فضااا
1- Dogmatic
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سنتی بين ماتنهاا را شکساته و زميناه رشاد

فضااا ري وماتيااک) بااا هاار رونااه فضااا

ايدهها انتقاد پيرامون مرزها بين متنهاا

منضوط ،منظم و قاعدهمند هه فرايند تربيت بر

و اقتدار مؤلفاان ماتنهاا را تقويات مایهناد

آن تأهيد میورزد ،مخالفت مایورزد و آن را

(ويلااايس .)7999 ،در فضاااا ري ماتياااک،

مورد ترديد و چالش قرار میدهاد .از طارف

رفتارهااا ديناای ثاباات ،رفتارهااا نظاام

ديگر انديشه افقای دلاوز مایتاوان مراادل

(انضااوا ) يافتااه ،روشهااا منحصاار بفاارد

تکثير تلقی شود و چنان هاه لسارهل 4نشاان

يادرير و آماوزش دينای ،امار بای مرنای

میدهد تکثير هميشه تهديد هننده نظم اسات

است .چرا هه به زعم دلوز ،نظم ،7مورد توجه

(ل اات ،ترجمااه حکيماای ،7818 ،ص .)710

فلسفه سياسی ج م رراياناها اسات هاه بار

سااارعت و وسااارت توزياااع اطالعاااات و

مفاهيمی چاون عموميات ،0روش ،پرساش و

ارتواطات ،فرلتهايی را برا انجام تحقياق

پاسخ ،داور  ،مجموعها از داليال ،درساتی

و ترامل رسترده پيش رو محققان و داناش

فکر ،تمرين فکر و انطواق با مراانی راياج،

پژوهان رذاشته است هه تااهنون بارا هماه

استوار است و هر آن ه از قواعد فوق بيارون

وجود نداشته است .عليارغم اينکاه اينترنات

باشد ،قاعدتا امر نامنضاوط و ناامنظم تلقای

مسااايل و مشااکالتی را پديااد ماایآورد ،امااا

ماایشااود (دلااوز .)7981 ،مطااابق بااا فضااا

اطالعات و دانش بيشتر را در اتتيار ماردم

ري وماتياااک (فضاااا سااايال ،منرطاااف و

بيشتر قرار میدهد و به افراد يا هاربران اين

غيرساهن) ،شدن ،شر بودن 8است و از نظر

امکان را میدهد تا بيشاتر در مواحا

ماورد

دلوز ،نظم در مقابل شدن قرار دارد .چارا هاه

نظر مشارهت نمايند ،ايدهها تود را بيشاتر

شدن ،مسير تطی برا مرنیدار نيست ،در

در مرااارا تضاااارب قااارار دهناااد و باااه

حالی هه از منظر مفهوم نظم ،بارا مرنایدار

موضوعاتی دست يابند هاه تاا پايش از ايان

شاادن ،بايااد از مساايرها منطقاای و تطاای

امکان دسترسی به آن وجود نداشته است.

تاص عوور هرد (دلوز .)7994 ،همان مسير

رواج سکوالريساام در جوامااع باادليل

هه شر انضوا ياافتن اسات .باه هار حاال

رواج و رسترش اينترنت ،بنيادررايی ماذهوی

مفهوم شادن (باه عناوان يکای از اقتضاائات

را در اين جوامع مورد هجوم قرار میدهاد و

1- Order
2- Universality
3- Being

به همين تاطر بسايار بار ايان باورناد هاه
4- Lecercle
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بنيادررايی مذهوی در واقع عکسالرملی است

اب ارهاايی چااون فيلتار هااردن و قفال هااردن

به مدرنيته و سکوالريسم هه ارزشها سنتی

لورت میريرد .در بسيار از جوامع دينای،

جوامع دينای را هادف ررفتاهاناد (ماارتی و

دسترسی به اطالعات به واسطه اب ارها فوق

اپلوا .)7998 ،

هنتاارل و جلااورير ماایشااود .در سانسااور

اينترنت با توديل جوامع بسته يا ساهن

7

پسينی ،اين امکانات وجود دارد هه اطالعاات

به جوامع باز و بارتط ،0تاالش دارد جواماع

برد از ارسال ،حذف شوند و يا در غيار ايان

بسته دينی را هاه باه جواماع بنياادررا ترويار

لورت مورد مجازات يا تنويهاتی واقع راردد

میشوند ،به يک جامره زناده و پوياا تواديل

(ادلمان.)0000 ،

نمايد .در مسير توديل و توادالت فوق الاذهر،
عموما جواماع دينای ياا باه مقاومات نهاايی
میپردازند و يا ضمن پذيرش بهارهريار از
اينترنت و يا فضاها ايجاد شاده باه واساطه
آن ،نگرانیهايی را در مورد آثار منفی آن ابراز
میدارند (داوسون )0004 ،چارا هاه نخوگاان
دينی در اين جوامع بر جريان ارسال و تولياد
اطالعات هنترل دارناد و بارا حفاظ هنتارل
سنتی تود بر افراد جوامع ،تالش میهنند تاا
نسوت به اينترنت نيا هنتارلهاايی را برمال
آورنااد .الوتااه اياان هنتاارل در قالااب سانسااور
اعمال مایشاود هاه تاود دو ناوع را در بار
میريرد .سانسور پيشينی 8و سانسور پساينی.4
در سانسور پيشينی امکان دسترسای اولياه باه
اطالعااات ،محاادود ماایشااود هااه عمومااا بااا
office line society
on line society
a-priori censorship
posteriori Censorship

1234-

نتيجهگيري
با توجه به مطالوی هاه در بااال باه آنهاا
اشاااره شااد رويکاارد ري وماتيااک و فضااا
ري وماتيک دلوز در عين حال هه میتواناد
رهنمودها مثوتی بارا ترلايم و تربيات باه
همراه داشته باشد بر الولی تکيه میهناد هاه
عدم توجه دقيق به آنها مایتواناد پيامادها
جوران ناپذير بار ترلايم و تربيات دينای وارد
سازد .فضا ري وماتيک باا تأهياد بار تکثار
عرضی و ارتواا افقای و تفااوتهاا و نفای
سلسله مراتب ،تمره ررائی و نظم و انضاوا
و اين هه شدن دلوز نظام و انضاوا را باه
عنوان يک فلسفه ج م ررايانه تلقی مایهناد،
ترليم و تربيت به ياک امار رسايخته تواديل
شده و سياستها ترليم و تربيت با توجه به
تأهيد او بر ناهمسانی و تفاوت ،تکه تکه شده
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.تا ساير افراد بر اساس آن تربيت شوند

و نظام تربيتی موتنی بر ايان رويکارد و فضاا
نمیتواند الگوئی از انسان ايده آل ارائه بدهد
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