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چكيده
زمینه :خالقیت ،نیروی پیش برنده تمدن به جلو و پاسخي مدرن به مسائل و مشکالتي
است که با تغییرات سریع تکنولوژیکي و اجتماعي همراه هستند لذا پرورش آن یکي از
اولویتهای نظامهای آموزشي جهان است.
هدف :این پژوهش در صدد تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به
کاربرد آن در بهبود خالقیت نظام آموزشي ایران است.
روش :روشهای پژوهش تحلیل مفهومي و روش استنتاجي متناسب با دو پرسش
پژوهشي انتخاب شده است.
یافته ها :در اندیشه ژیل دلوز ،تعلیم و تربیت باید همواره فعال ،شدني و متکثر باشد .بر
مبنای چنین اندیشهای ،مؤلفههای تربیتي چون روشهای تدریس ،نقش معلم و دانشآموز،
برنامه درسي و ....با تعلیم و تربیت سنتي تغییراتي چشمگیر خواهد داشت .از مهمترین
داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز در بهبود خالقیت در نظام آموزشي ایران ،ميتوان
به پرورش تفکر افقي و خالق در مدارس ،پرورش دانش آموز مسأله محور ،ارائه مدلهای
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یادگیری خالقانه در فرآیندهای یاددهي -یادگیری  ،برنامه درسي فالت گونه و غیر خطي و
معلم خالق را اشاره نمود.
نتیجه گیری :مدل ریزومي دلوز ميتواند به عنوان یك مدل پربارور و مثمر ثمر برای
نوآوری و خالقیت در نظام آموزشي ایران استفاده شود زیرا این مدل بر تمامي فعالیتهای
خالقانه و نواندیشانه که همیشه حالت انعطاف پذیر و سیال دارند و ضرورتاً از کنترلهای
هدفمند ،متمرکز ،برنامه ریزی شده و ساختارگرا گریزان هستند تأکید دارد.
كليد واژه ها  :ژیل دلوز ،ریزوم ،خالقیت ،نظام آموزشي.

پيشگفتار
84
برر
سی
تأث

در قرن اخیر و عصر تکنولوژی و پیشرفت سریع اطالعات،گرایش شدید و توجه به
مسائل آموزش و پرورش هر کشور امری ضروری به نظر ميرسد؛ زیرا نهاد آموزش و
پرورش ،بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انساني در زمینه نوسازی ،پیشرفت و توسعه
کشورهاست و به لحاظ اقتصادی – اجتماعي و فرهنگي نقش اساسي را ایفا مينماید .نظام

یر

آموزش و پرورش هر کشور کانون تبلور ،نوآوری علمي بوده و بسیاری از کشورهای جهان

عوام

پیشرفت و نوسازی خود را در گرو سیاست گذاری های اصولي و برنامه ریزیهای مدون در

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

عرصه نظام آموزش و پرورش خود ميدانند .در این راستا آموزش ،رشد و توسعه خالقیت
ميتواند زیرساختار تحول توسعه برنامه ریزی آموزش و پرورش باشد؛ زیرا راه رشد ،توسعه
و تعالي کشور ،سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت است و حرف اول در کشورهای توسعه
یافته ،توسعه انساني است و پایه و اساس توسعه انساني یادگیری مبتني بر خالقیت است.
خالقیت ،عامل شکل دهنده جوامع بشری و نیروی پیش برنده دانش و تکنولوژی در
عصر حاضر است .پیچیدگي و پی شرفت روز افزون علم و دانش و توجه جوامع به رقابت
جهاني ،دلیل محکمي برای توجه هر چه بیشتر به رشد و پرورش این استعداد دروني بشر

که با یادگیری ارتباط نزدیکي دارد .نظام آموزشي در سالهای گذشته بر فعال کردن
فراگیران در امر یادگیری تأکید کرده است .هدف از فعال کردن فراگیران ،پرورش خالقیت
آنان است .خالقیت یك فعالیت فکری و ذهني است که در طول زندگي انسان همواره به
عنوان نیازی عالي در تمامي ابعاد مطرح بوده است(موسوی و مقامي.)1391،
عليرغم اینکه در سرتا سر جهان امروز ،آموزش یادگیری خالقانه بخشي الزامي در
برنامه آموزش برای کودکان شده است و شور اشتیاق افراد به موضوع خالقیت و آموزش
آن روز به روز گستردهتر ميشود (رایزبرگ  )2008، 1در جامعه ما ،با وجود داشتن نیروهای
مستعد ،توانایي های خالق آنگونه که باید شکوفا نميشود .علت اصلي این امر ،نامشخص
بودن جایگاه خالقیت و فقدان رشد و شیوه های پرورش آن است(میرکمالي و
خورشیدی.)1388،
نظر به اینکه ،یکي از عادت های نامناسب در فرآیند یاددهي -یادگیری ،حافظهپروری
است .استفاده از رویکردهای سنتي در آموزش و پرورش کشور ،باعث مختل شدن حل
مسأله و رشد یادگیری مهارت های خالق در دانشآموزان شده است .با تأمل در نظام

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

است(باقر زاده گلمکاني و همکاران )1394،به عبارت دیگر ،خالقیت یکي از عواملي است

85
برر
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آموزشي کشورمان ،مي توان دریافت فاصله ما با آنچه ميتواند زمینه های رشد و توسعه

عوام

یادگیری خالق را فراهم آورد بسیار زیاد است که در نتیجه موجبات از بین رفتن چالشگری،

ل

تفکر انتقادی ،خالقیت ،نوآوری و ...در دانشآموزان را سبب شده است بنابراین امروزه با

فرد

توجه به خألهایي که نظام آموزشي ما در زمینه خالقیت ،یادگیری و تفکر خالق و ...وجود

یو

دارد ضرورت این مسأله اهمیت زیادی ميیابد و در این راستا نیازمند تحول اساسي و عمیق
در نظام آم وزشي خود و استفاده از دیدگاه ها و نظرات مثبت فیلسوفاني که در زمینه موضوع
خالقیت اظهار نظر کردهاند هستیم(صالحي.)1395،

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . wrisberg

مدیرا
ن
….
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از جمله جریانهای فکری که در عصر حاضر بسیار به مسأله خالقیت توجه نموده است،
رویکرد پست مدرنیسم است .بر خالف رویکرد های سنتي؛ فالسفه پست مدرنیسم بر
خالقیت ،توجه به تفاوت های فردی و نقش معلم به عنوان راهنما تأکید ميورزند .به نظر
آنها عمل تغییر همیشه در جریان است و دائماً با سؤال جدیدی مواجه ميشود .در این
نگرش؛ تنوع ،دموکراسي و روشنگری و آزادی وجود دارد .یادگیری در این رویکرد یك
برنامه ثابت ن یست بلکه فضایي است که در آن مباحثه و ابراز عقاید وجود دارد .آنها معتقد
هستند به جای اینکه حقیقت ثابتي در فرایند تربیت منتقل شود به اختراع و ابتکار توجه شود.
باید به جای تأکید بر تولید مجدد ،بر انتقال یا دگرگوني تأکید شود .در این فضا  ،معلم به
جای اینکه انتقال دهنده باشد به عنوان شرکت کنندهای در جریان تغییر است .در این صورت
کالس به جای محلي برای تولید مجدد به عنوان مکاني برای اختراع مبدل ميشود و معلم به

86
برر
سی
تأث
یر

عنوان تسهیلکننده و دانشآموز به عنوان شخصي فعال در پروژه خلق دانش ایفای نقش مي-
نمایند (اوشر و ادواردز.)1994،1
یکي از نظریه پردازان مهم و شاخص پست مدرنیسم " ژیل دلوز ، " 2فیلسوف فرانسوی
است .دلوز با طرح رویکرد افقي و عرضي خود به معرفت که موسوم به "رویکرد
ریزوماتیك" است سعي دارد نگاهي نو به معرفت و دانش را مطرح کند؛ دیدگاهي که در

عوام

برابر رویکرد درختي به معرفت قرار گرفته و همه نظامهای معرفتي گوناگون مبتني بر

ل

رویکرد درختي به معرفت را به چالش فرا مي خواند (باقری نژاد )1388 ،دلوز معتقد است

فرد
یو
سازم
انی
بر

نظام های درختي دارای خصلتي خطي ،سلسله مراتبي ،ایستا و عمودی هستند و از برش ها و
تقسیم بندیها و خط مشي بین امور حکایت ميکند .تفکر درختي همان "تفکر بودن "
است ،حال آنکه تفکر ریزومي" تفکر شدن" است  .شدن و صیرورتي متکثر ،غیر خطي ،در
جهات متفاوت و مرتبط با خطوط دیگر و بدون مرزبندیهای تفکر درختي ،تفکر

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . User and Edwards
2 . Gilles Deleuze

امور متقابل از نو سامان دهد .تفکر ریزوماتیك تفکری است که نقطه پایانش ،آغاز راه تازه-
ای است و یا به عبارت صحیح تر نميتوان برای آن آغاز و انجامي متصور شد .در رویکرد
ریزوماتیك ،اندیشه سامان و قراری ندارد و کولي وار برای یافتن سرزمینهای جدید بدون
طرح و نقشه قبلي دائم در حرکت است (دلوز ،ترجمه گلستان .)248 ،1374 ،
دلوز ،خالقیت را به عنوان یك فعالیت عقالني واکاوی نموده و آن را خلق و ایجاد
مفاهیم نو بر مي شمرد و با اشاره خاص به فلسفه در این باره مي نویسد :فلسفه فقط ارتباطي
نیست ،چیزی بیش از تأمل و تفکر است :این طبیعت خالق و یا حتي انقالبي است که به طور
بي وقفه ،مفاهیم جدیدی را ایجاد مي کند .مفاهیم چیزی بیش از تبادل نظرات صرف و
محض و شایعات بي اساس هستند (دلوز ) 1995 ،از نظر او ،شرط ضروری آن این است که
باید با شگفتي همراه باشد و تا حدی به مشکالت واقعي پاسخ دهد .در واقع دلوز با داعیه

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

ریزوماتیك ميتواند فضاها و خطوط تفکر درختي را در هم بشکند و آن را در شبکهای از

87

ویژگي شگفتي برای خالقیت ،درصدد زیر سؤال بردن بازنمایي در ایجاد دانش و تولید

برر

مجدد باورها و عقایدی پذیرفته شده و ثابت در جامعه را دارد .به نظر دلوز ،بازنمایي تنها

سی

تحمیل قوانین در تفکر ما است و ذاتاً محدود کردن است (دلوز و گاتاری.)135 ،1994، 1
به نظر دلوز  ،علم بازنمایي یا علم سلطنتي 2به طور ذاتي غیر خالقانه است ،زیرا

تأث
یر
عوام

فرآیندهای ظاهرا "خالق" تسخیر شده اند و حالت های تفکر شناخته شده هستند .اغلب به

ل

صراحت مشخص شده و انتظار مي رود افراد به این شکل کار کنند و روال مشخص است

فرد

این امر منجر به افزایش تقلید و محدودیت به آنچه که ميتوان ایجاد کرد ميشود چرا که

یو

همه امکانات و احتماالت باید از نظر محدودیتهای مشخص شده و از طریق رویههای
محدود امکان پذیر ،تکوین ميیابند (دلوز و گاتاری )1986،دلوز در زمینه خالقیت استدالل
ميکند آنچه که معموالً نادیده گرفته ميشود قدرت مجازی به جای تمرکز بر دنیای واقعي

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Félix Guattari
2 . representation or royal science

مدیرا
ن
….
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است .مجازی یك پتانسیل شدن است اما دنیای واقعي ،آنچه که قبال ارائه شده و امکانات
آینده آن محدود شده است  .بنابراین ،دنیای واقعي از طریق بازتعریف احتماالت داده شده
به سوی یك هدف از پیش تعیین شده مشخص ميشود در صورتي که در دنیای مجازی،
توانایي تبدیل شدن به شیوه های پیش بیني نشده ای است که توسط دنیای واقعي نامحدود
است .مجازی راستین است اگر چه حقیقي نیست اما ممکن است به واقعیت بپیوندد .دلوز از
«تحقق بخشي» قدرت مجازی در مقابل «شناخت» دنیای واقعي حمایت ميکند با این حال
برای اینکه مجازی ،قابل تبدیل شدن به واقعي شود باید اجزای خود را تحقق بخشي نماید؛
بدون نظم پیشنهادی تعیین شده و این روند تکاملي خالقانه است (دلوز و گاتاری )1986،در
حقیقت از دید دلوز  ،خالق کسي است که غیر ممکن ها و ناشدنيهایي را خود ایجاد نماید
و به این ترتیب ،امکانها (شدن ها و توانش هایي)را فراهم نماید ...بدون یك مجموعه غیر-
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ممکن و ناشدنيها ،شما خط پرواز را نخواهید داشت ،خروجي ابداع و آفرینش و خلقت
است (دلوز.)1995،
در راستای مطالعه حاضر ،پژوهش های داخلي و خارجي نیز صورت پذیرفته است از
جمله؛ ایمان زاده ( )1387در رساله دکتری خود با عنوان"بررسي مباني دیدگاه معرفت
شناختي ژیل دلوز و نقد آن بر اساس معرفت شناسي صدرایي"  ،به تبیین دیدگاه معرفت

عوام

شناختي دلوز پرداخته و در نقد خود به عناصری در رویکرد صدرایي اشاره کرده که در

ل

تقابل با رویکرد دلوز است  .سجادی و ایمان زاده ( )1388در مقاله خود با عنوان" بررسي و

فرد
یو
سازم

تبیین فضای ریزوماتیك و داللتهای آن در برنامه درسي " پس از مفهوم شناسي ریزوم و
اصول حاکم بر آن ،به تبیین فضای ریزوماتیك و هموار دلوز ،به عنوان هسته و اساس فلسفه

انی

ژیل دلوز پرداخته و سپس کاربرد این فضا را در برنامه درسي مورد بحث و بررسي قرار داده

بر

است .بر این اساس برنامه درسي در این فضا ،رویدادی نمادی و کوچ گرایانه است .مالیي

خالق

( )1388در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان "هستي شناسي در فلسفه ژیل دلوز" با

یت
مدیرا
ن
….

واکاوی هستي شناسي دلوز به بررسي مفاهیم کلیدی اندیشه دلوز و پیوند میان این مفاهیم

به بحث پیرامون ماهیت و اهمیت فلسفه از دیدگاه دلوز و گاتاری ميپردازد.
باقری نژاد ( )1389در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان" تبیین و نقد رویکرد
ریزوماتیك به معرفت و چالش های آن برای تربیت دیني " معتقد است با بررسي پیش فرض
های هستي شناسانه ،معرفت شناسانه ،انسان شناسانه و ارزش شناسانه رویکرد ریزوماتیك و
تربیت دیني ،تقابلها و تضادهای جدی بین این دو فضای تربیتي و معرفتي به تصویر کشیده
است .سجادی و باقری نژاد( )1390در مقاله ی خود با عنوان" رویکرد ریزوماتیك به معرفت
و نقد چالشهای آن برای تربیت اسالمي(از منظر مالحظات معرفت شناختي رئالیسم
انتقادی" اذعان دارند رویکرد پست مدرنیستي دلوز به معرفت که برآمده از هستي شناسي
متکثر و شکسته او است تقابل های بسیار جدی با هستي شناسي و معرفت شناسي اسالمي
دارد .حق وردی( )1390در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان " تحلیل و نقد رویکرد

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

پرداخته است .عیدی زاده ( ) 1388در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان دلوز و فلسفه
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ریزوماتیك بر اساس فلسفه اشراق" به مقایسه دیدگاههای تربیتي آن دو پرداخته و معتقد

برر

است تربیت ریزوماتیك و تربیت بر اساس فلسفه اشراق هر دو بازنمایي در یادگیری را رد

سی

ميکنند ،از ساختارهای خشك در آموزش و پرورش انتقاد ميکنند و به دنبال دروني کردن

تأث
یر

فرآیند آموزش و پرورش هستند ،اما تربیت ریزوماتیك با ویژگيهایي که دارد بسیاری از

عوام

مؤلفههای تربیت اشراقي را به چالش ميکشد .در تربیت اشراقي ،هدف غایي ،مشخص و

ل

نزدیکي به نوراالنوار(خداوند) است که این امر در تقابل با اندیشه های دلوز است.

فرد

بیسوال و بیفي )2016( 1در مقاله خود با عنوان فرآیند یادگیری ریزوماتیك به منظور
ایجاد دانش فراگیر در کارآفریني چالشهای رویکرد ریزوماتیك به یادگیری را مورد بحث
قرار داده و مؤلفههایي همچون ریسك پذیری ،تفکر مثبت ،حل خالقانه مسائل ،سعه صدر
و  ....در آموزش کارآفریني مورد واکاوی قرار ميدهد .فلمینگ )2016( 2در مقاله خود با

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Bissola & Biffi
2 . Fleming

مدیرا
ن
….
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نام "تدریس خالقانه برای یادگیری خالقانه با بهرهگیری از مفاهیم فلسفي دلوز و گاتاری"
تقویت یادگیری عمیق و خالقیت را در متون آموزشي چین را مورد بحث و بررسي قرار
ميدهد .جونت و بنت )2015( 1در مقاله خود با عنوان "فراتر از تقسیم دیجیتال و غیر
دیجیتال ،فراخواني ریزوم در طراحي آموزش عالي با بهره گیری از اندیشه های دلوز و

گاتاری" فضاهای مختلف یادگیری را مورد بحث قرار داده و در صدد طراحي مدل تدریس
مناسب برای آموزش عالي هستند .فریتس )2012( 2در مقاله خود با عنوان کالس درس به
عنوان ریزوم :استراتژیهای جدید برای نمودار سازی تعامالت مرتبط با بهره گیری از
اندیشههای دلوز و گاتاری به نقش غیر مستقیم نمودار ها در تحقیقات آموزشي اشاره نموده
و ابزارهایي را ارائه مي دهد که بر تعامالت کالس درس به عنوان یك فرآیند ریزوماتیك
تأثیر گذارند .ماندی )2012( 3در مقالهای با عنوان " ریشه و ریزوم" به بررسي سیستم

90
برر
سی
تأث

آموزشي در نظام درختي و ریزوماتیك پرداخته و انتقاداتي نسبت به برخي از شیوههای عصر
حاضر مطرح مينماید .سمتسکي )2007( 4در مقالهای با عنوان "به سوی تئوری نشانه شناسي
دلوزی" معتقد است که رویکرد نشانه شناسي دلوز ممکن است به عنوان نماینده ،سهم قابل
توجهي در یادگیری نظریهها ،بخصوص در شرایط تبدیل شدن به یادگیری از تجربه ایفا مي-

یر

نماید .این مقاله به این نتیجه ميرسد که خالقیت و نوآوری به نتایج ضروری از فرآیند

عوام

یادگیری تبدیل شده و به همین ترتیب ميتواند به عنوان اهداف آموزشي پراگماتیك تحول

ل

در فرایند آموزشي مطرح شود.

فرد
یو
سازم
انی

با اذعان به اینکه در نظام آموزشي ما ،خألهای جدی در زمینه خالقیت به چشم ميخورد
از جمله تأکید بر حیطه شناختي ،تفکر تقلیدی و قالبي در دانشآموزان  ،روشهای منفعالنه
به جای روش فعال در تدریس ،عدم توجه به خالقیت و روش حل مسأله در فرآیند یاددهي-

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Jones & Bennett
2 . Freitas
3 . Munday
4 . Semetsky

خالقیت ،ميتوان نسبت های مشترکي را یافت .بنابراین با به کارگیری اندیشه ریزوماتیك
ژیل دلوز ،چگونه ميتوان خالقیت در نظام آموزشي ایران را بهبود بخشید؟ دغدغه اصلي
است این پژوهش ،در پي بررسي و واکاوی آن هستند .در این راستا این پژوهش به دنبال
پاسخگویي به این سؤاالت است-1 :مفاهیم اصلي اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز چیست؟ -2
مهمترین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن در بهبود خالقیت
نظام آموزشي ایران چه ميتواند باشد؟

روش پژوهش
برای نیل به اهداف پژوهش ،باید به دو پرسش اصلي پاسخ داده شود .از آنجایي که هر
یك از این پرسشها به جنبه ای از جنبه های پژوهش مي پردازد و برای نائل شدن به پاسخ
هر کدام از آنها باید روشي متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسخ احتمالي آن به کار
گرفت ،از این رو در این قسمت ،روش های پژوهش تحلیل مفهومي و روش استنتاجي

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

یادگیری (صالحي )1395،به نظر ميرسد میان داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز و

91
برر
سی
تأث
یر

متناسب با دو پرسش پژوهشي معرفي خواهند شد .از روشهایي که در این پژوهش برای

عوام

پاسخگویي به پرسش نخست پژوهش (مفاهیم اصلي اندیشه ریزوماتیك دلوز) مورد استفاده

ل

قرار ميگیرد  ،روش تحلیل مفهومي (مفهوم پردازی) است .روش تحلیل مفهومي بر فراهم

فرد

آوردن تبیین صحیح و روشن از معنای مفاهیم به واسطه توضیح دقیق ارتباط های آن با سایر

یو

مفاهیم ناظر است و تالشي در جهت فهم مفاهیم است(باقری و همکاران )1389،همچنین در
پاسخ به پرسش دوم (داللت های اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن در بهبود

سازم
انی
بر

خالقیت نظام آموزشي ایران) سعي بر آن است از روش استنتاجي استفاده شود .در این

خالق

روش ،فرض بر آن است که هر نظام فلسفي ميتواند متضمن نظریه ای تربیتي باشد پس

یت

استلزامها و تجویزاتي برای تنظیم مناسب محیطهای تربیتي فراهم ميآورد .

مدیرا
ن
….
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بررسي سؤال اول :مفاهيم اصلي انديشه ريزوماتيك ژيل دلوز

برای درک بهتر اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز الزم است به شرح مفاهیمي که وی به کار
گرفته است پرداخته شود.
یکي از مهمترین استعارههایي که دلوز در کتاب هزاران فالت( )1987برای تبیین فلسفه
کثرتگرای خود به کار برده ،واژه «ریزوم» است .ریزوم در زیستشناسي به ریشههای فرعي
گیاه گفته ميشود .ریزومها در فاصلههای میاني ریشه اصلي گیاه ميرویند .برخالف ریشه
اصلي(درخت) که در یك جهت خاص سیر ميکند ریزومها در جهات گوناگون روانند.
این استعاره به خوبي مفهوم مد نظر آنها را از مفاهیم کثرت ،تفاوت و شدن نشان ميدهد .در
واقع آنها با این استعاره ،بین دو نوع فضا و دو نوع تفکر ریزومي و درختي تمایز قائل مي-
شود .به زعم آنها در دیدگاه سنتي فلسفه غرب ،معرفت همواره به شکل درخت تصور شده

92
برر
سی
تأث
یر

است .معرفت در فلسفه غرب درست مانند درخت دارای ریشه ،تنه ،ساقه و برگ شد .ریشه
این درخت تنومند فیزیك است و معرفت شناسي و ارزش شناسي ،زیبایي شناسي  ،اخالق و
سیاست شاخههای آن را تشکیل مي دهد .بر این اساس ،دانش به شاخه های مختلفي تقسیم
شده و با سلسله مراتبي بر پیش فرضهای متافیزیکي خاصي استوار شد .رویکرد ریزوماتیك،
این سلسله مراتب دیرین را واژگون نمود و کوشید ریشه های این درخت کهنسال را بیرون

عوام

آورده و ساقه را به جای ریشه و فرع را در جایگاه اصل بنشاند .به این ترتیب اموری که تا آن

ل

زمان فرعي و اعتباری محسوب ميشدند جایگاه مهمي یافتند و وحدت ،هویت و ثنویت،

فرد

جای خود را به کثرت ،تنوع و چندگانگي داد .در واقع دلوز و گاتاری در مدل ریزوماتیك

یو
سازم
انی

خود ميخواهند نشان دهند که اندیشه ،اشکال متفاوتي به خود ميگیرد و این نگاه ،تالش
برای یافتن تصوری یکپارچه از جهان را بيمعنا ميکند .در این رویکرد ،اندیشه سامان و

بر

قراری ندارد و کولي وار برای یافتن سرزمینهای جدید بدون طرح و نقشه قبلي برنامه ریزی

خالق

شده ،دائم در حال حرکت است .مدل ریزومي تاکید ميکند بر تمامي فعالیتهای خالقانه و

یت

نواندیشانه که همیشه حالت انعطافپذیر و سیال دارند و ضرورتا از کنترلهای هدفمند برنامه

مدیرا
ن
….

خالقانه جدیدی در تئوری مدیریتي دانش باز مي نماید(استایر و ساجرن.)2003،1
دلوز از دو نوع چندگانگي سخن مي گوید و این مفهوم در ارتباط مستقیم با مفهوم
ناهمساني و مونتاژ دلوز است .چندگانگي کمي نوعي چندگانگي است که به واسطه
ناهمسانيهای مقیاسي تقسیم ميشود و این نوع تقسیم باعث تغییر در نوع ناهمساني نميشود.
عدد حسابي نمونه ای از این ناهمساني است اما چند گانگي کیفي در استمرار محض ظهور
ميکند .این چندگانگي متوالي ،در هم آمیخته ،سازمان یافته ،ناهمگون ،کیفیتي متمایز یا
نوعاً ناهمسان است و با تکثیر شدنش تغییر ميیابد .دلوز تقابل بین چندگانگيهای ریزومي و
درختي را همان تقابل بین چندگانگيهای عددی و کیفي ميداند .نظامهای عیان ساقه یا
درختي ،نظامهایي سلسله مراتبياند و مرزهای آن ها را ميتوان به روشني تعریف کرد و
ارتباط اجزای آنها را ميتوان بر حسب اصل الیتغیر وحدت شناخت .این نظام ها تابع اصل

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

ریزی شده مدیریتي و سازماني گریزان هستند .بر این اساس مدل ریزومي ،چشم اندازهای
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سازماندهياند .در مقابل ریزومها ابژههای نامعیناند که از بیرون تعریف ميشوند؛ یعني به

برر

واسطه قلمرو زدایي یا خطوط گریزی تعریف ميشوند که خود تغییر دهنده ماهیت آنهاست

سی

و باعث دگردیسي آنها ميشود و همین قلمرو زدایي و خطوط گریز است که پیوند آنها با
چندگانگي های دیگر است(سجادی.)1387،

تأث
یر
عوام

دلوز و گاتاری در هزار فالت دو نوع فضا را ترسیم ميکنند :فضای هموار ،که متناسب

ل

با تفکر ریزومي و زندگي کوچ گرایانه است .فضای ناهموار و الیه الیه ،که متناسب با تفکر

فرد

درختي و فضای ساکن است« .فضای هموار و فضای ناهموار و الیه الیه -به عبارتي فضای

یو

کوچ گر و فضای ساکن ،یا فضایي که ماشین جنگي در آن رشد ميکند یا فضایي که
دستگاه تصرف ایجاد مي کند -این دو نوع فضا ماهیتاً یکسان نیستند .فضای هموار

سازم
انی
بر

اصطالحي است که آن دو برای توصیف وضعیت ناهمگن چندگانگي کیفي به کار ميبرند

خالق

در حالي که اصطالح فضای ناهموار و الیهای برای فضای همگن چند گانگي کمي به کار

یت

1 . Styhre and Sundgren

مدیرا
ن
….
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ميبرد .در فضای هموار ریزومي با چهل تکه ،نواحي مختلف آن فضا بدون جهت گیری و
اندازهگیری خاصي به هم نزدیك ميشوند .این فضا ،فضای سیال تغییرات همیشگي است که
تابع قطبیتهای محلي است .دلوز پس از تبیین این دو نوع فضا ،آن را به وظایف دولتها
پیوند ميدهد ویکي از بنیادی ترین رسالتهای دولت را الیه ای کردن فضایي ميداند که بر
آن مسلط است .در مقابل این نوع فضا ،مونتاژهای ماشین جنگي ،حاصل ماشینهای
دگردیسياند که فضای هموار را تکثیر ميکنند« .ماشین جنگي در ذات خود حاوی عناصر
سازنده فضای هموار ،اشغال این فضا ،جایگزیني در درون این فضا و چیدن افراد در این
فضاست :این است تنها هدف مثبت و واقعي ماشین جنگي(دلوز و گاتاری1988،به نقل از
باقری نژاد .)1388،
ریزوم در اصل به معنای ریشههای فرعي است و بر خالف ریشه های اصلي ،مسیر

94
برر
سی
تأث

مشخص و از پیش تعیین شده ندارد .او درخت را مظهر "بودن" و ریزوم را نماد "شدن" مي-
داند .ریزوم نماینده سیستمي است که از قوانین ثابت پیروی نميکند .این سیستم باز و غیر
خطي است .ریزوم نماینده کثرت است و هیچ ثباتي را پذیرا نیست .او نیز به نوعي تکامل و
پیش روندگي معتقد است .به همین دلیل است که مفهوم ریزوم و تفکر ریزوماتیك را مطرح

یر

ميکند .به این علت که انسان مسیر درختي و پیش بیني پذیر را طي نميکند و مدام در حال

عوام

شدن و تکامل خویش است( خلیلي و حسیني )1389،آنچه طرح دلوز را یکپارچه ميکند

ل

تأکید بر شدن به جای بودن است .دلوز اصرار ميکند جهان واقع مفروضي که در پس

فرد
یو
سازم

سیالن صیرورت قرار گیرد وجود ندارد  .جهاني ثابت از بودن ها در کار نیست و آنچه هست
صرفاً جریان «حیات شدن» است .منظور دلوز از شدن ،دیگر شدگي است .در مفهوم دلوزی

انی

شدن ،انتقال و تغییر زندگي از طریق ساختارهای بسته به سوی تفاوتهاست .حفظ ساختارها

بر

با بود ن در ارتباط است در حالي که شدن ،حفظ ساختار را نفي ميکند و شدن گشوده بودن

خالق

نسبت به تفاوت هاست .به ادعای دلوز و گاتاری ،شدن نه آغازی دارد و نه پایاني؛ نه مبداء

یت
مدیرا
ن
….

دارد و نه مقصد؛ نه منشأ دارد و نه نهایت(سلحشوری و ایمان زاده.)112، 1390 ،

به نظر دلوز؛ تفکر ریزومي ،فلسفه" شدن" ،متکثر ،غیرخطي ،پویا و در جهات مختلف و
مرتبط با خطوط دیگر تفکر است و در واقع از مرزبندیها و تقسیم بندی های تفکر درختي
خبری نیست .تفکر ریزومي مي تواند فضاها و خطوط تفکر درختي را در هم بشکند و آن را
در شبکهای از امور متقا بل از نو سازمان دهد .تفکر ریزومي تفکری است که نقطه پایانش
آغاز تازهای را در بر دارد و یا به واقع نميتوان برای آن ،آغاز و پایاني را متصور شد .نظریه
ریزوم دلوز بیانگر تفکر افقي است .ژیل دلوز به عنوان "مردی که افقي مياندیشید" توجه
وافری به بسط و توسعه تفکر افقي در برابر تفکر عمودی نمود .او اهمیت تفکر افقي را به
بهترین وضعي با به کارگیری استعارههای ریزوم و تفکر ریزومي در مقابل تفکر درختي و
فلسفه و فولدینگ تبیین نمود (ایمان زاده .)1387،

بررسي سؤال دوم  :داللت هاي انديشه ريزوماتيك ژيل دلوز در
بهبود خالقيت نظام آموزشي ايران
اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز ،داللت های قابل مالحظهای در رشد خالقیت نظامهای
آموزشي از جمله نظام آموزشي ایران دارد که به شرح ذیل مورد بحث و بررسي قرار
ميگیرد.

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

تفكر افقي و واگرا

95
برر
سی
تأث
یر
عوام

با عنایت به اینکه سیستم آموزشي کشور ما تمرکز بسیار زیادی بر مهارتهای استداللي

ل

با توالي زماني داشته و توانایي های خالقانهتر کامالً تحت الشعاع قرار گرفتهاند و اغلب نه

فرد

تنها مربیان ،بلکه اولیای با حسن نیت نیز فعاالنه از بروز خالقیتها جلوگیری ميکنند و

یو

دانشآموزان از بروز خالقیتهای با ارزش خود منع ميشوند .مدارس اندیشیدن را

سازم
انی

نميآموزند و جای تشویق و اشاعه اندیشه و روش های فکری واگرا ،همگرایي را ترویج

بر

ميکنند .دانشآموزان خود را دائماً به اشتغاالت مکلف و مسؤلیتهای موظف وا ميدارند و

خالق

این در حالي است که تجارب محققان خالق و اندیشمندان نوآور در عرصه های علوم و

یت

فنون برتر ،حکایت از آن دارد که چنین اشتغاالت و مسئولیتهایي نميگذارند اندیشههای

مدیرا
ن
….
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خالق به راحتي شکوفا شوند ( افروز )132: 1380،در برابر این چالش نظام آموزشي ما،
اندیشه دلوز در رابطه با فرآیند خالقیت به عنصر "تفکر خالق" نقش بارزی ميدهد  .به نظر
او ميتوان برای پیشبرد یادگیری از تفکر واگرا استفاده نمود .این تفکر واقعي از طریق خرق
عادتهای عادی و امور یکسان و از پیش تعیین شده و تکراری میسر ميشود
(فلمینگ )2016،در حقیقت دلوز ،درصدد نشان دادن ناپایداری اندیشه و دگرگوني لحظه به
لحظه آن است و هر لحظه در پي نو شدن و واگرایي هر چه بیشتر است .دلوز مدعي است به
اندازه جهانهایي که وجود دارد شیوههای اندیشه و ادراک در کار است(کولبروک،1387،1
.)20
در تفکر ریزومي دلوز ،اندیشیدن از هیچ هنجار ،منطق کشف و الگوی فهم پیروی نمي-
کند .تفکر نوعي مساحي است و وجهي کامال ابداعي دارد .در رویکرد ریزوماتیك ،اندیشه

96
برر
سی
تأث

سامان و قراری ندارد و کوليوار برای یافتن سرزمینهای جدید بدون طرح و نقشه قبلي
پیوسته در حرکت و در جریانهای آشفته ،پراکنده و بي نظمي مانند فلسفه تباین (تمایز)،
کثرت و چندگانگي شناور است .این جریانها از نظر معنا شناسي و ریشه شناسي فاقد انسجام
و ارتباط الزماند و تابع هیچ قاعده و فرمول خاصي نیستند .دلوز چنان بر صیرورت مداوم و

یر

بدون جهتگیری اندیشه تأکید ميکند که گویي تفکر ریزومي از هیچ الگو یا قانوني تبعیت

عوام

نميکند .در واقع ،دلوز ميخواهد نشان دهد که اندیشه شکل متفاوتي به خود ميگیرد و این

ل

نگاه تالش برای یافتن تصوری یکپارچه از جهان را بي معنا ميکند(سجادی و باقری

فرد
یو
سازم

نژاد )1390،بر این اساس ،دلوز و گاتاری در مقابل ساختار روش درختي و عمودی دانش،
روش درک و شناخت افقي ،ریشه ریشه (ریزومي) را پیشنهاد ميکنند .آنها معتقدند که بدین

انی

ترتیب بر خالف شناخت درخت وار و نمودار درختي که در فکر ایجاد ،تثبیت و دوام خود

بر

است و مدام در پي ماندن و بودن (سکون و عدم تکامل) است ،ریزوم همواره در حال ایجاد

خالق

پیوند و اتصاالت بیشتر و در حال تحول ،تکثیر ،ازدیاد ،رشد و تکامل است.

یت
مدیرا
ن
….

1 . Colbrook

است بر این اساس نظام آموزشي ایران باید درصدد پرورش تفکر افقي دانشآموزان باشد تا
بتوانند در دروسي مانند ریاضیات ،علوم ،فن آوری های نوین ،هنر و ....قدرت تحلیل و
خالقیت خود را افزایش دهند .همچنین در نظام آموزشي ایران ،از تفکر افقي به شیوههای
مختلف مي توان سود جست برای مثال :از این نوع تفکر در حل مسأله ،بخصوص مسائلي که
حل آن نیازمند تجدید نظم اطالعات در ساختارهای جدید است مي توان استفاده کرد یا در
بررسي مفروضات و انجام دادن یك ارزیابي مجدد و کلي کاربرد دارد .یا اینکه به ما کمك
ميکند تا طرح ها و نقشههای تازه را دریابیم و بدین ترتیب با جهل و عدم انعطاف به مقابله
برخیزیم.
در مقایسه جهان امروز با جهان صد سال پیش ميبینیم که تغییر و تحوالت چشمگیری
در زمینههای مختلف زندگي انسان رخ داده است اما اگر یك مؤسسه آموزشي چند سال

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

با عنایت به اینکه پرورش تفکر افقي و واگرا در اندیشه دلوز از اهمیت خاصي برخوردار
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قبل را با مؤسسات کنوني مقایسه کنیم متأسفانه تفاوت چشمگیری احساس نميکنیم .طرز

برر

چیدمان صندلي ها ،محل قرار گرفتن معلم ،تخته سیاه و ....هماني است که صد سال پیش هم

سی

بود .یادگیرندگان در هر سطحي پشت سر هم نشسته اند و آنچه معلم ميگوید یا مينویسد با

تأث
یر

شتاب و هیجان و با همان نوشت افزارها در دفترهای خود مينویسند و خود را برای امتحان

عوام

آماده ميکنند؛ یعني نظام آموزشي ما به دلیل سنتي بودن مناسبت چنداني با تغییر و تحوالت

ل

پیشآمده ندارد(ابراهیم زاده )1383،بر مبنای این چالش ،یکي از کاربردهای دیدگاه معرفت

فرد

شناختي ژیل دلوز ،داللتهای آن برای مدل های یاددهي -یادگیری است که مي تواند در

یو

این زمینه مؤثر واقع باشد.
تجربه چندین سال آموزش در مراکز ضمن خدمت نشان ميدهد که معلمان با دانشها

سازم
انی
بر

و مهارتهای روز فن آوری آشنایي کافي را ندارند و در هنگام مواجه شدن با این

خالق

نوآوریهای آموزشي با بهانههای واهي از پذیرش و اجرای آن طفره مي روند بنابراین

یت

آمادگي جهت روبه رو شدن به شرایط پیش رو یك نیاز جدی است "معلم ما نميتواند از

مدیرا
ن
….
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رایانه کالسي استفاده کند و به همان روش قدیمي گچ و تخته سیاه به ما آموزش ميدهد.
ما دوست داریم که از این جذابیتها در کالس درسمان ببینیم (زارع صفت و همکاران
 )23 ،1396،در برابر این چالش اساسي ،دلوز در نظریه خود در فرآیند یادگیری بر مدل
یادگیری مبتني بر نشانه ها تأکید دارد.
از نظر دلوز ،بهترین معلمان کساني هستند که توانایي استخراج نشانهها را دارا هستند.
تعلیم نشانهها دربردارنده نقد از رمزها و قراردادها و انجام ندادن روابط ارتدوکسي و سپس
ارتباط دوباره عناصر است.چنین تدریسي شکلي از یادگیری است؛ زیرا آن از طریق مواجهه
با نشانه ها و درگیرشدن با مسائل به پیش ميرود (بوگ.)2004،1
به نظر دلوز ،آموزش نشانهها و مفاهیم باید در متن تعلیم و تربیت قرار گیرد و در ارتباط
با آموزش مفاهیم  ،دلوز معتقد است که مفاهیم یکي از وجوه اصلي ماتریس سه گانه است و

98
برر
سی
تأث

کار فیلسوف نیز آفریدن مفاهیم نو و جدید است .فیلسوف به جای تأمل در باب سرشت
اشیاء و پدیدهها ،باید مفاهیم تازه ای را ابداع کند .به نظر او مفاهیم ،تصورات و تأثرات ،سه
ضلع یك مثلث هستند که همدیگر را شکل ميدهند و هر کدام از این  3تا در فعالیت فرآیند
تفکر عمل ميکنند (سمتسکي )2004،یادگیری برای دلوز ،صرف کسب یك مهارت جدید

یر

یا تکه ای از اطالعات نیست بلکه دستیابي به روش جدیدی برای درک و فهم جهان است.

عوام

آن چیزی که اغلب در عصر حاضر اتفاق ميافتد تقویت کدهای استاندارد و بیانات فهم عامه

ل

یا حس مشترک است که چیزی گمراه کننده هستند .به نظر او ،یادگیری اصیل ،یادگیری از

فرد
یو
سازم
انی

طریق نشانهها است که ما را از گمراهيهای عادت و فهم عامه به سوی حقایقي که دلوز آن
را تفاوت ميداند رهنمون ميکند.
با عنایت به این مدل یادگیری ،بر این اساس ما ميتوانیم در فرآیندهای یادگیری نظام

بر

آموزشي ایران ،از مدلهای سنتي یادگیری خارج شویم و به مدلهای نوین و متنوع روی

خالق

آوریم و در جهت افزایش خالقیت دانش آموزان استفاده نماییم از جمله مدل یادگیری

یت
مدیرا
ن
….

1 . Bogue

آنها را در آفریدن معاني نو و خلق مفاهیم یاری رساند.
در نظام آموزشي ایران ،استفاده از طرح درس به عنوان معیاری مهم در نظر گرفته
ميشود .در این رویکرد ،دریافت دانش آموز از این مقوله به معنای داشتن طرح و برنامه
برای فرآیند آموزشي پیش رو است .گاهي اوقات آن چنان معلمان در فرآیندها و روال
تکراری غرق ميشوند که از این مقوله غافل شده و با یك تجربه اندکي که در ابتدای
شروع معلمي دریافت ميکند به همان رویه به  30سال آموزش ادامه ميدهد (زارع صفت
و همکاران  )22 ،1396،معلم در نظام آموزشي ما طبق سر فصل درسي جلو ميرود و سعي
ميکنند از گفتن مطالب پراکنده یا اضافي در تدریس خودداری نمایند و دانش آموز به
عنوان فراگیرنده ،سعي مينماید به مطالب معلم گوش فرا دهد و شاهد یك ساختارگرایي در
فرآیندهای یادگیری هستیم اما در نقطه مقابل ،دلوز تأکید ميکند که مسائل نباید به عنوان

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

مبتني بر نشانهها که ميتواند در درک و فهم جهان توسط دانشآموزان مؤثرتر واقع شود و

99

امور مسلم و مفروض در نظر گرفته شوند .در دیدگاه دلوز ،تدریس ارائه اطالعات از طرف

برر

معلم به دانش آموز و پذیرش آن توسط دانش آموز نیست .دلوز معتقد است" :من نميتوانم

سی

چیزی را به کسي آموزش دهم .من فقط ميتوانم آنها را به تفکر وادارم" (فلمینگ.)2016،
به نظر روی ) 2003( 1فلسفه فولدینگ دلوز با تأکید بر عدم ارجحیت یك عامل بر عامل

تأث
یر
عوام

دیگر و تأکید بر نفي سلسله مراتب و افقي گرایي بهتر از هر مفهوم دیگر ميتواند بیانگر

ل

موقعیتهای تربیتي باشد .تقابل های موجود در محیطهای آموزشي ،یکي از ویژگيهای

فرد

تعلیم و تربیت معاصر است .این تقابل ها باید تغییر یابند .به طور کلي ،هدف تعلیم و تربیت،

یو

شکستن ساختارهای موجود ،بویژه قطب بندیهای رایج در اجتماع است .از جمله این تقابل
ها  ،تقابل میان معلم و دانش آموز است .در رویکرد پساساختارگرایي ژیل دلوز ،دانشآموز
یادگیرنده صرف و معلم آموزش دهنده صرف نیست.

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Roy

مدیرا
ن
….
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از ویژگيهای نظام آموزشي ایران ،دیوان ساالری است .به نظر ميرسد نظام آموزشي
مبتني بر نظریه دیوان ساالری نميتواند یك نظام آموزشي خالق و پویا باشد و استعدادهای
ذاتي دانشآموزان را شکوفا سازد؛ زیرا چنین نظامي ميخواهد همه فراگیران را با مقررات و
قوانین ثابت آموزشي و اداری تطبیق دهد و از این رو ،از رشد و خالقیت و ابتکار آنان
جلوگیری به عمل مي آورد .از این رو ،دیوان ساالری یك چالش اساسي فرا روی ساختار
تعلیم و تربیت ایران در هزاره سوم است و متأسفانه نظام آموزشي کشور ما نتوانسته است
افرادی را تربیت کند که در موقعیتهای گوناگون بتوانند از طریق ابداع و نوآوری به تولید
علم مبادرت ورزند و قادر به حل مسائل پیچیده باشند (طالبیان و تصدیقي )102، 1385،در
نقطه مقابل ،رویکرد خالقیت محور دلوز ،نگرشي متفاوت در تعلیم و تربیت دارد و داللت-
های خاصي را در نظام آموزشي پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشي و درسي

100
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

قرار مي دهد.
از نظر دلوز ( ) 1994یادگیری شناسایي امور معلوم نیست و امور معلوم ما را به اندیشیدن
وادار نميکند بلکه تردیدهای دانش آموزان در مواجهه با امور مجهول است که اندیشه
گری را باعث ميشود .وقتي دانش آموز با امر مجهول و یا فقداني روبرو شد برای پاسخ به
آن نمادگری خواهد کرد و به سیالیت فکری خود خواهد پرداخت.
در تفکر دلوزی ،خالقیت توانایي ارتباط برقرار کردن است .زماني که عقیده ای به عقیده
دیگر وصل ميشود و تجزیه و تحلیل دیگری تولید ميشود .زماني که خطوط فکری از
طریق این اتصاالت و ارتباطات ظاهر مي شود حقایق جدید ،ایدهها و مفهومها تراوش
ميیابند .خالقیت ،خطوط فکری است که در حال تولید از اتصاالت و ارتباطات و ما حصل

انی

اشتراک گذاشتن تجربیات گوناگون است .بنابراین خالقیت یك فطرت ارثي خارقالعاده

بر

برای افراد خاص یا ماحصل اثر یا تأثیر یك محیط خاص نیست بلکه در سایه برقراری ارتباط

خالق

و همکاری در عرض هستيها و حقایق و اکتشافات امکان پذیر است.

یت
مدیرا
ن
….

حق ایق استعال و برتر و ما فوق بنا شود بر اساس درون بودگي یا ارتباطات و کششهای
دروني در دانش آموزان پایه گذاری شده است .مدل ریزومي دلوز اذعان دارد که خالقیت نه
از آسمان به زمین آمده ،نه از شرایط خارق العاده و مافوق توانایيهای انساني ایجاد شده
است بلکه مدل ریزومي به دانش آموزان کمك ميکند تا فرآیندهای خالقانه را آشکار
سازند و راز زدایي نمایند.
محتواهای کنوني در نظام آموزشي ایران ،داللت بر حاکمیت نظام بوروکراتیك و خطي،
نگاه اثبات گرایانه به دانش ،سلطه تقسیم بندی اهداف بلوم و ...است که خود مانعي بزرگ
برای خالقیت است(فراهاني و همکاران )1389،اما ریزوم نماینده سیستمي است که از قوانین
ثابت پیروی نميکند .این سیستم باز و غیر خطي است .ریزوم نماینده کثرت است و هیچ
ثباتي را پذیرا نیست ( خلیلي و حسیني )1389،از نظر دلوز ( )1987برنامه درسي باید فالت

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

بر این اساس ،ریزوم نمونهای از مدل ایدهآل است که در آن دانش به جای اینکه بر

101

گونه باشد .یك فالت چندگانه است که با چندگانگيهای دیگر در ارتباط است .در برنامه

برر

درسي دلوزی «ارتباط » نقش اساسي ایفا ميکند.

سی

بر این اساس ،برنامه درسي ژیل دلوز ،برنامه ای متفاوت از برنامه و محتوای سنتي دانش

تأث
یر

ارائه ميکند .نگرشي که در این برنامه درسي وجود دارد مبتني بر این امر است که برنامه

عوام

درسي ،یك درس یا رشته جداگانه نیست بلکه با مسائل تربیتي سروکار دارد و با فضای

ل

ملموس و عیني مدرسه و کالس ،دانشآموزان ،محتوا ،معلم و سایر عوامل تربیتي ارتباط

فرد

ميیابد (سلحشوری و ایمان زاده  )149 ،1391،بر این اساس ميتوان گفت با توجه به اینکه

یو

برنا مه درسي نظام آموزشي ایران مبتني بر رویکرد سلسله مراتبي است و از نظام خطي تبعیت
مي نماید اما دلوز رویکرد متفاوتي در برنامه درسي جهت افزایش خالقیت ارائه و پیشنهاد

سازم
انی
بر

مينماید از جمله اینکه نمي توان برنامه ای را راهنمای فعالیت در نظر گرفت و در اختیار

خالق

مجریان تربی تي قرار داد بلکه بر ترسیم الگوهای متعامل و ارتباطي در برنامه درسي تأکید دارد

یت
مدیرا
ن
….
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که ميتواند این بعد جهت افزایش یادگیری خالق در نظام آموزشي ایران مورد توجه قرار
گیرد.
پژوهشها نشان ميدهد روح حاکم بر نظام آموزشي ایران ،روح اثبات گرایانه است.
اهداف ،محتوای درس ي و ارزشیابي مبتني بر اصولي مثل مدیریت علمي به سبك تیلور و
سطوح شناختي بلوم است که با تأکید بر سلسله مراتبي غیر قابل انعطاف با روحي اثبات
گرایانه و رفتارگرایانه دارد .در این روند معلماني هستند که فارغ از هرگونه تفکر انتقادی،
سلسله مراتبي خشك از دانش را به روش های مکانیکي به دانشآموزان آموزش ميدهند.
در این نگاه ،معلم به تکنسیني تبدیل ميشودکه مهارتش در انتقال دانش به شاگردان است و
به عبارت دیگر معلمان به رهبران بدون دیدگاه تبدیل ميشوند و نتیجه آن معلماني منفعل و
فاقد دیدگاه انتقادی و خالق است که نقش خود را صرفاً در انتقال مطالب آموخته شده مي-

102
برر
سی
تأث

داند(زیباکالم مفرد و محمدی )31،1391،اما رویکرد پساساختارگرایي دلوز ،نگاه جدیدی
به نقش معلم دارد .معلم را نمي توان یك منبع غني از علم و دانش تصور کرد .نقش معلم را
نميتوان به انتقال بي چون و چرای این اطالعات تقلیل داد .روی ( )2003معتقد است وظیفه
اصلي معلم در فضای ریزوماتیك ،توجه به تفاوت ها ،انعطاف پذیری ،ارتباطات چندگانه،

یر

شدن مداوم و ...است .به نظر دلوز و گاتاری ،وظیفه معلم ،این است که دانش آموزان را با

عوام

یك فقدان و کمبودی مواجه کنند و از طریق این فقدان و کمبود است که یك فرد یا دانش

ل

آموز به یادگیری امور جدید مي رسد.

فرد
یو
سازم

بر این اساس  ،با عنایت به اینکه دانش آموزان در اجتماعي زندگي مي کنند که تغییرات
اجتماعي اجتناب ناپذیرند ،پس در نظام آموزشي ما معلماني مورد نیاز هستند که درباره نقش

انی

خود به عنوان ایجاد کننده ارتباط بین حوزهی تجربه و مدرسه ،خالقیت به خرج دهد و بین

بر

موقعیتهای متفاوت ارتباط ایجاد کند.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

مؤلفه های اصلي در اندیشه تربیتي ژیل دلوز

ویژگي های اصلي

تفکر

تفکر افقي  -تفکر واگرا

یادگیری

یادگیری مبتني بر نشانه ها  -ساخت شکني

دانش آموز

مسأله محور  -مواجهه با امور مجهول

برنامه درسي

برنامه درسي فالت گونه
توجه به تفاوت ها  -انعطاف پذیری -ارتباطات چندگانه-

معلم

شدن مداوم -ایجاد حیرت و نمادی گر
نقش فراتر از انتقال اطالعات

بحث و نتيجهگيري

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

جدول .2داللت های اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز بر پرورش خالقیت در نظام آموزشي ایران
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بر مبنای مباحث مطرح شده در پژوهش حاضر ،ریزوم بیشتر ماهیت ذهني دارد و
موقعیتهای جدید برای تفکر ،عقاید و ادراکات جدید را پیشنهاد مينماید .در فضای
ریزوماتیك ،انواع سنتزها و ارتباطات امکان پذیر است .در اندیشه تکثرگرا و تفاوت گزین
دلوز؛ تعلیم وتربیت باید همواره فعال ،شدني ،متکثر و در نهایت کوچگرا باشد .در چنین

برر
سی
تأث
یر

اندیشهای ،مؤلفههای تربیتي چون روشهای تدریس ،نقش معلم و دانش آموز و ...با تعلیم و

عوام

تربیت سنتي تغییراتي چشمگیر خواهد داشت .چنین فضایي در تعلیم و تربیت ریزوماتیك،

ل

فضایي هموار و باز بوده است و روابط تحول پذیر ،متکثر و پیوسته در حال رشد و

فرد

دگردیسي است .شاگردان تمام فکر و ذهن خود را مشغول مطالعه و حفظ محتوای درسي از

یو

قبل تعیین شده نميکنند بلکه آنها درصدد تفکر عمیق و اندیشیدن و خلق نظرها و ایدههای

سازم
انی

جدید هستند .بر مبنای اندیشه دلوز ،در عصرتکنولوژی و تبادل اطالعات و ارتباطات ،معلمان

بر

از نقشهای سنتي خود ،که همانا انتقال اطالعات است ،فاصله گرفته و در جهت سیالیت و

خالق

روانسازی جریان های یادگیری کالس یا گروهها گام بر ميدارند و در واقع نقش تسهیلگر

یت

در تولید و خلق دانش دارند .معلم محوری کالسهای درس سنتي تبدیل به دانش آموز

مدیرا
ن
….
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محوری شده و در جریان یادگیری گروهها ،معلم و شاگرد هر دو در فرآیند خلق ایدههای
جدید مشارکت دارند .در این فرآیند ممکن است بسیاری از موقعیتهای جدید پیش آید
که حتي برای معلم نیز تازگي داشته باشد .در واقع معلم و شاگرد با هم به خلق دانش و ایده-
های نو مبادرت ميورزند و در این صورت است که جریانهای یادگیری جایگزین محتوای
برنامه درسي از پیش تعیین شده ميشود .با عنایت به آنچه ذکر شد مدل ریزومي دلوز مي-
تواند به عنوان یك مدل پربارور و مثمر ثمر برای نوآوری و خالقیت در نظام آموزشي ایران
استفاده شود چون این مدل بر تمامي فعالیتهای خالقانه و نواندیشانه که همیشه حالت
انعطافپذیر و سیال دارند و ضرورتاً از کنترل های هدفمند برنامه ریزی شده مدیریتي و
سازماني گریزان هستند تأکید دارد .همچنین ميتواند چشم اندازهای خالقانه جدیدی در
حوزه مهارتهای یادگیری خالق در نظام آموزشي ایران ایجاد نماید از جمله پرورش تفکر

104
برر
سی
تأث

افقي ،خالق در مدارس و کالس های درس ،بهره گیری از روشهای ساخت شکنانه ،فعال و
تعاملي تدریس و تغییر نگرش معلمها نسبت به استفاده از این روش ها در فرآیند آموزش و
تدریس و...
بر این اساس ،در نظام آموزشي ایران ،باید اقداماتي همچون تغییر در آرایش فیزیکي و

یر

سنتي کالسها ،ایجاد فضای عاطفي میان شاگردان و معلمان ،برنامه درسي فالت گونه و

عوام

چالش برانگیز بودن محتوای کتابهای درسي مد نظر قرار گیرد .همچنین برای توسعه

ل

مهارتهای علمي و کاربردی در نظام آموزشي ایران ،باید تفکر معلمان ،مدرسان و

فرد
یو
سازم

دانشجویان در مورد پذیرش نوآوری و خالقیت تغییر نماید و این امر از طریق ایجاد ذهنیت
فلسفي ،داشتن تعمق و انعطافپذیری ممکن خواهد بود .برای تحقق چنین امری الزم است

انی

همه معلمها به برنامه های آموزشي حرفه ای پرکیفیت و ادامه دار دسترسي داشته باشند تا به

بر

آنها اجازه دهد با یکدیگر تعامل داشته باشند و تجربیات خالقانه خود را با یکدیگر در میان

خالق

گذارند و عملکردهایشان را پیوسته بهتر سازند و برنامههای تربیت معلم نیز باید به نحوی

یت
مدیرا
ن
….

طرح شوند که عملکردهای خالقانه معلمان را تشویق نمایند و برای دانشآموزان باید

موشکافي کنند و در زمینههای مختلف آن دیدگاهها به مباحثه و مناظره بپردازند .چنین
فرصتهایي زمینة استقالل در تصمیم گیری ،استدالل و قضاوت را در آنان پرورش خواهد
داد و نحوة دفاع از قضاوت را به آنان خواهد آموخت.
نظر به اینکه در اندیشه ژیل دلوز ،داللتهای قابل توجهي را برای پرورش خالقیت و
تفکر خالق در تعلیم و تربیت مي توان یافت .در این راستا مي توان از داللتهای کاربردی
آن جهت بهبود و رشد خالقیت نظام آموزشي ایران استفاده نمود .در این راستا ،پیشنهادهای
ذیل ارائه مي شود:
 -1پیشنهاد ميشود سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام آموزشي و درسي ایران ،موقعیتي
ایجاد نمایند تا از طریق فضای باز و هموار ،مباحث و چالشهای فرا روی فراگیران طرح
شده و خود آنها راه حلهای خود را در ارائه و عمل پیاده نمایند .این کار ميتواند حداقل

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

فرصتهایي فراهم شود که بتوانند دیدگاههای مختلف موجود در موقعیت را دقیق بخوانند،
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به صورت آزمایشي در برخي از مدارس خاص صورت گرفته و پس از بررسي نتایج و آثار

برر

مثبت و منفي آن و انجام تغییرات مورد نیاز در کل نظام تربیتي به کار گرفته شود.

سی

 -2پیشنهاد ميشود مدیران ،معلمان و سایر دستاندرکاران حوزه عملي تعلیم و تربیت،

تأث
یر

فضای الزم را درکالس و مدرسه به گونهای طراحي نمایند که داللتهای اندیشه

عوام

ریزوماتیك ژیل دلوز در محیطهای آموزشي ،فرصت ظهور و تجلي یابد .این امر ميتواند از

ل

طریق معلماني دوره دیده یا به شیوهای خاص تربیت شده صورت گیرد و یا آن که با

فرد

برگزاری آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان توسط آنان عملي شود .در این زمینه باید

یو

دقت نظر الزم صورت گیرد تا در مقام عمل ،داللتهای مدل ریزوماتیك به شیوهای درست
و ماهرانه پیاده شود.
سپاسگزاري :این مقاله مرتبط با اهداف رساله دکتری اینجانب با عنوان "طراحي الگوی
تدریس خالق مبتني اندیشه های ژیل دلوز" در دانشگاه شاهد است ،بدین وسیله پژوهشگران

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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بر خود الزم ميدانند که از تمامي عزیزاني که ما را در اجرای این پژوهش یاری رساندهاند
تشکر و قدرداني نمایند.
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تأث

باقری نژاد  ،زهره .)1388( .تبیین و نقد رویکرد ریزوماتیك به معرفت و چالشهای آن برای تربیت

یر

دیني(با تأکید بر رویکرد معرفت شناختي رئالیسم) ،پایان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده،

عوام

دانشگاه تربیت مدرس.

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

باقری ،خسرو؛ سجادیه ،نرگس؛ توسلي ،طیبه .)1389(.رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه
تعلیم و تربیت .تهران :پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری.
حسیني افضل السادات ،خلیلي سمانه .)1389( .تبیین جایگاه خالقیت در اندیشه های تربیتي پست
مدرنیسم ،مجله اندیشه های نوین تربیتي ،دوره  ،6شماره .4
حق وردی ،رضا .)1390(.تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیك بر اساس فلسفه اشراق ،پایان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه بو علي سینا.

تربیتي و روان شناسي ،زمستان .20-1 ،)4(14 ,1386
سجادی سید مهدی ،ایمان زاده علي .)1388( .بررسي و تبیین فضای ریزوماتیك و داللت های آن
در برنامه درسي ،فصلنامه مطالعات برنامه درسي.32-23 ،)12(4 ،
سجادی سید مهدی ،باقری نژاد  ،زهره .)1390( .رویکرد ریزوماتیك به معرفت و نقد چالشهای آن
برای تربیت اسالمي(از منظر مالحظات معرفت شناختي رئالیسم انتقادی) ،مجله تربیت اسالمي،
.144-123، )13(6
سجادی سید مهدی ،ایمان زاده علي .)1391(.تبیین و تحلیل داللت های تربیتي دیدگاه معرفت

شناختي ژیل دلوز و نقد داللت های آن برای تعلیم و تربیت ،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتي،
.80-53 ،)4(8

سلحشوری احمد ،ایمان زاده علي .)1390(.نگاهي به رویکردهای تحلیلي و فراتحلیلي در فلسفه

تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد ...

سجادی ،سید مهدی .)1387( .چالش های اساسي تربیت دیني در فضای ریزوماتیك ،مجله علوم
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تعلیم و تربیت .همدان  :انتشارات دانشگاه بوعلي سینا.
زارع صفت صادق ،دهقاني مرضیه  ،جوادی پور محمد .)1396( .بررسي ظرف ذهني دانش آموزان
اول متوسطه در سمفوني تدریس ،فصلنامه تدریس پژوهي.33-17،)2(5،
زیباکالم مفرد فاطمه ،محمدی حمداله .)1393( .بررسي تطبیقي تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و
هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصالح نظام تربیت معلم ،فصلنامه پژوهش های کاربردی
روانشناختي.38-19، )3(5 ،
صالحي ،مرجان .)1395(.داللت های اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز بر پرورش تفکر خالق ،پایان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران.
ضیمران  ،محمد .)1383(.ژیل دلوز و فلسفه دگرگوني و تباین ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ماه خرداد
و تیر.
طالبیان محمد حسن ؛ تصدیقي محمد علي .)1385(.مشکالت فراروی ساختار تعلیم و تربیت ایران
در هزاره سوم و راهکارهای آن ،مجله پژوهش در برنامه ریزی درسي ،شماره ،9صص.120-99
عیدی زاده کاوه .)1388(.دلوز و فلسفه ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایي.

برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
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یت
مدیرا
ن
….

.76-61،)1(5 ، فصلنامه فنآوری آموزش،معلمان ابتدایي در نظام آموزش عالي کشور
. مهر: تهران، فلسفه فولدینگ.)1383(. محسن،کمالي
. نشر مرکز: تهران، رضا سیروان:  ترجمه، ژیل دلوز.)1387(.کلر، کولبروک
 مقایسه اثر بخشي دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابي.)1391( . حمید رضا، ماهرخ؛ مقامي،موسوی
 ابتکار و خالقیت.تحصیلي بر نگرش به خالقیت و پیشرفت درسي دانش آموزان دوره ابتدایي
.146-125 ،)2(2،در علوم انساني
 عوامل موثر در پرورش خالقیت دانش آموزان،)1388(. خورشیدی عباس،میرکمالي سیدمحمد
.75-51،)2(39، مجله روان شناسي و علوم تربیتي،دوره ابتدایي استان گیالن
 انتشارات: تهران، ترجمه محمود مهرمحمدی، نظریه های برنامه های درسي.)1379(. جان،میلر

96  پاییز، شمارة دو، دورة هفتم،ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

 ارزشیابي شیوه های آموزش و تربیت.)1389(.علیرضا؛ نصر احمدرضا؛ شریف مصطفي،فراهاني

.سمت
Adams, E. (2004). Deleuzian Concepts for Education: The subject
undone, Educational Philosophy and Theory, 36 (3):283-296.
Bissola R. and Alferdo Biff (2016), A rhizomatic learning process to
create collective knowledge in entrepreneurship education:
innovation beyond boundaries, Management Learning:1-21.
http://ow.ly/GNhn309Xzr4
Colbrook,C.(2002).Understanding Deleuze (Crows Nest, Allen &
Unvin).
Deleuze, G., and Guitar, F. (1987). A Thousand plateaus: capitalism
and Schizophrenia,Minneapolis: university of Minnesota press.
Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition (Paul Patton), New York:
Columbia University.
Deleuze, G. & Guattari,F. (1994). What is philosophy, New York,
Columbia. University press.
Deleuze, G., and Guattari, F. (1995). Negotiations,Translated by Martin
Joughin, Columbia : Columbia university.
Deleuze, G., and Guattari, F. (1986). Nomadology: The War Machine,
Paperback. Trans by Brian Massumi.

108
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
.…

... تبیین داللتهای اندیشه ریزوماتیك ژیل دلوز با نظر به كاربرد

109
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
.…

Fleming, David H. (2016), Affective Teaching for Effective Learning:
A Deleuzian Pedagogy for the (Corporate Era and) Chinese Context,
Educational Philosophy and Theory, Vol. 46, No. 10, 1160–1173.
Freitas, E. (2012), The Classroom as Rhizome: New Strategies for
Diagramming Knotted Interactions, Qualitative Inquiry, 18(7) 588–
601, http://qix.sagepub.com.
Jones, A. Jones, A. and Bennett, R. (2016). Reaching beyond an
online/offline divide: invoking the rhizome in higher education
course design, Technology, Pedagogy and Education, 26(2):193-210.
Munday, I. (2012), Roots and Rhizomes—Some Reflections on
Contemporary Pedagogy, Journal of Philosophy of Education, Vol.
46, No. 1.
Roy, K. (2003). Teacher in nomadic spaces: Deleuze and Curriculum
Peter.
Semetsky, I. (2004). Not by breadth a lone: imagining a self-organized
classroom, An international journal of complexity and Education, Vol 2,
Number, I. Pp.19-36.
Semetsky, I. (2007). Towards a semiotic theory of learning: Deleuze’s
philosophy and educational experience, Semiotic, 164-1/4: 197-214
Styhre A. and Sundgren M. (2003). Creativity as connectivity: a
rhizome model of creativity, Int. J. Internet and Enterprise
Management, Vol. 1, No. 4: 421-456.
Usher, R & Edwards, R, (1994). Postmodernism and Education, New
York & London: Routledge.
Wrisberg, C. A. and Schmidt, R. A. (2008). Motor learning and
performance: A situation- based learning approach (4nd ed.). Human
kinetics publisher.

