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Abstract: Theoretical foundations and philosophical basis of library
classification systems have always been important for information
science professionals. This research studies the philosophical
foundations and logical basis of the classification systems and structure
of human knowledge and studies the logical basis of library classifications
Scheme. Challenges and problems of traditional ideas about knowledge
organization and its hierarchical structure have been studied and
rhizomatic thought has been proposed as an alternative model for the
tree and hierarchical structure especially for the organization of digital and
hypertext information on the web. In Western thought, the tree structure
based on Aristotelian logic has been the dominant model of classification
and due to its problems, the rhizomatic structure is suggested. Information
structure in digital space such as rhizomes moves in many directions
and creates a multiplicity of connections and relations. The growth
and emergence of interdisciplinary studies can be seen as evidence.
Traditional, tree-based and hierarchical discourse of information
organization isn’t enabled to understand the nature and characteristics
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of the digital information space and so to organize it. Necessarily to a paradigm shift, rhizomatic
thinking can be a good alternative to traditional information organizing thinking.
Keywords: Knowledge Classification, Library Classification, Information Organization,
Hierarchical Approach, Rhizomatic Approach
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چكيــده :توجــه بــه مبانــی نظــری و زیربنــای فلســفی نظامهــای ردهبنــدی
کتابخانــهای همــواره بــرای متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی اهمیــت
داشــته اســت .در پژوهــش حاضــر تــاش شــد کــه مبانــی فلســفی و منطــق
حاکــم بــر نظامهــای طبقهبنــدی و ســاختار دانــش بشــری بررســی شــده و از
ایــن رهگــذر منطــق حاکــم بــر نظامهــای ســازماندهی منابــع کتابخان ـهای مــورد
مطالعــه قــرار گیــرد .در ایــن پژوهــش همچنیــن ،ایــراد و نقدهــای وارده بــر اندیشــة
ســنتی طبقهبنــدی دانــش و ســاختار سلســلهمراتبی آن بررســی شــده و اندیشــة
ریزوماتیــک بهعنــوان بدیــل رویکــرد درختــی و سلســلهمراتبی بــرای مواجهــه
و تحلیــل ســازماندهی اطالعــات در دنیــای وب و فضــای اطالعــات فرامتنــی و
دیجیتــال مطــرح شــد .در تفکــر غربــی الگــوی غالــب ردهبنــدی ســاختار درختــی
بــر اســاس منطــق ارســطویی بــود کــه بــا توجــه بــه اشــکاالت آن ،ســاختار
ریزوماتیــک پیشــنهاد شــده اســت .اطالعــات در فضــای نویــن ماننــد ریــزوم در
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جهــات گوناگــون حرکــت نمــوده و بــا ایجــاد اتصــاالت و ارتباطــات جدیــد بیــن حوزههــای متنــوع
علمــی ،فضایــی بــرای مطالعــات جدیــد نیــز پدیــد آورده اســت ،بهطــوری کــه رشــد و ظهــور مطالعــات
گســتردة بیــن رشــتهای را میتــوان شــاهدی بــر ایــن مدعــا دانســت .ایــن فضــای اطالعاتــی جدیــد و
ریزومگونــه ،ریزومیــک شــدن ســازماندهی و ذخیــره و بازیابــی آن را نیــز میطلبــد .گفتمــان ســنتی
و مبتنــی بــر اندیشــة درختــی و سلســلهمراتبیِ ســازماندهی اطالعــات بــا توجــه بــه چارچوبهــا و
مؤلفههایــی کــه بــر آن مترتــب اســت ،قابلیــت فهــم ماهیــت و ویژگیهــای فضــای اطالعاتــی دیجیتــال
را نداشــته و از ســازماندهی ایــن فضــا ناتــوان اســت و لــزوم تحــول پارادایمــی ،و متعاقبــاً پژوهــش و
نظریهپــردازی در منظومــة فکــری دیگــری را میطلبــد .تفکــر ریزوماتیــک میتوانــد جایگزیــن مناســبی
بــرای تفکــر ســنتی ســازماندهی اطالعــات باشــد.
كليدواژههــا :طبقهبنــدی علــم ،ردهبنــدی کتابخانــهای ،ســازماندهی دانــش ،رویکــرد سلســلهمراتبی،
رویکــرد ریزوماتیــک
 .1مقدمه

ســازماندهی بهطــور عــام و مســئلة ردهبنــدی منابــع کتابخانــهای بهطــور خــاص همــواره

از دغدغههــای اصلــی متخصصــان علــم اطالعــات و دانششناســی بــوده و بخــش عمــدهای از

تالشهــای فکــری و پژوهشــی متخصصــان ایــن رشــته معطــوف بــه نظریهپــردازی و پیادهســازی

نظامهــای ســازماندهی در سامانبخشــی بــه پیشــینههای کتابشــناختی بــوده اســت .اغلــب مطــرح

میشــود کــه بحــث ردهبنــدی از مفاهیــم هســته و مرکــزی در علــم اطالعــات اســت (Hjørland

 .)2008; Broughton 2015; Robinson and Maguire 2010مســئلة اصلــی در ردهبنــدی و بهطــور

کلــی در ســازماندهی دانــش بــر ایــن نکتــه متمرکــز اســت کــه چــه مــدل و دیــدگاه معرفتشــناختی
بایســتی بــرای پیادهســازی یــک نظــام ردهبنــدی ب ـهکار گرفتــه شــود ( .)Hjørland 1998التفــات بــه

مبانــی نظــری و زیربنــای فلســفی ردهبنــدی کتابخانـهای همــواره بــرای متخصصــان علــم اطالعــات
و دانششناســی اهمیــت داشــته و مــورد توجــه بــوده اســت .در پژوهــش حاضــر تــاش شــده
اســت کــه مبانــی فلســفی و منطــق حاکــم بــر طبقهبنــدی و ســاختار دانــش بشــری بررســی شــده
و از ایــن رهگــذر منطــق حاکــم بــر ســازماندهی منابــع کتابخان ـهای ،بهویــژه ردهبنــدی ،بهعنــوان

وجــه عینــی و کاربــردی طبقهبنــدی فلســفی دانــش و اصلیتریــن ابــزار ســازماندهی در تاریــخ

مــدرن کتابخانههــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .ســپس ،ایــراد و نقدهــای وارده بــر اندیشــة ســنتی
طبقهبنــدی دانــش و ســاختار سلســلهمراتبی آن ،بهویــژه از منظــر دو تــن از اندیشــمندان فرانســوی
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و پساســاختارگرا« ،دلــوز» 1و «گتــاری» 2بررســی شــده و اندیشــة ریزومــی 3بهعنــوان بدیــل رویکــرد

درختــی و سلســلهمراتبی بــرای مواجهــه و تحلیــل ســازماندهی اطالعــات در دنیــای وب و فضــای
اطالعــات فرامتنــی و دیجیتــال مطــرح میشــود .ایــن بررســی میتوانــد چارچــوب مفهومــی

روشــنی را بــرای مواجهــه بــا مســائل ســازماندهی اطالعــات دیجیتــال در محیــط وب پیـ ِ
ـش روی
متخصصــان بگــذارد .ایــن پژوهــش از نــوع نظــری و بــا روش توصیفی–تحلیلــی ،و اســتفاده از

منابــع کتابخانـهای و بررســی متــون صــورت گرفتــه اســت .بهمنظــور انجــام پژوهــش ،متــون و آثــار
«دلــوز» مــورد بررســی قــرار گرفــت و همچنیــن ،پژوهشهــای جــاری در ارتبــاط بــا اندیش ـههای

وی در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی ،بهویــژه بحــث ســازماندهی اطالعــات و دانــش
مــورد توجــه واقــع شــد.

«دلــوز» در ایــران بــر خــاف دیگــر روشــنفکران فرانســوی چنــدان مــورد توجــه نبــوده و هنــوز

بســیاری از آثــار مهــم وی ب ـ ه زبــان فارســی برگردانیــده نشــده اســت .بــا جس ـتوجو در متــون و

پایگاههــای اطالعاتــی ایــران ،پژوهشهــای انگشتشــماری شناســایی شــد کــه در حوزههــای
مختلــف علمــی و بهصــورت پراکنــده بــه ایدههــای «دلــوز» و اندیشــة ریزوماتیــک او پرداختهانــد.
«ایمــانزاده» بــه بررســی مبانــی معرفتشــناختی «دلــوز» پرداختــه و داللتهــای تربیتــی آن را

بــر اســاس معرفتشناســی «صدرایــی» نقــد کــرده اســت .وی بــه عناصــری از رویکــرد «صدرایــی»
اشــاره کــرده کــه در تقابــل بــا رویکــرد «دلــوز» هســتند ،امــا داللــتای تربیتــی مطرحشــده

معطــوف بــه برنامــة درســی آمــوزش و پــرورش رســمی اســت .ایــن پژوهــش عناصــری از رویکــرد

«صدرایــی» در تقابــل بــا اندیشــة «دلــوز» را برمیشــمارد (« .)1388ســجادی و ایمــانزاده» کاربــرد

رویکــرد ریزومــی «دلــوز» را در برنامــة درســی مــورد بحــث قــرار داده و نتیجــه میگیرنــد کــه
هرچنــد رویکــرد ریزومــی برنامــة درســی را در فضــای جدیــد کوچگرایانــه و تغییــر دایمــی ،و

درک تفاوتهــا قــرار داده و برخــی کاســتیها را برطــرف میکنــد ،امــا از آنجــا کــه بــا نفــی
منبــع اقتــدار ،دانشآمــوز را در مــوازات معلــم در نظــر میگیــرد ،بــا بســیاری از شــیوههای تربیتــی

ل و تضادهــای
از جملــه روش الگوگرایــی در تضــاد اســت (« .)1388باقرینــژاد» بــه بررســی تقاب ـ 
اندیشــة «دلــوز» بــا تربیــت دینــی پرداختــه و نفــی امــکان تربیــت دینــی را از وجــوه هستیشناســی

«دلــوز» برمیشــمارد (« .)1388ســجادی و باقرینــژاد» چالشهــای رویکــرد پســتمدرن «دلــوز»

را بــرای معرفتشناســی اســامی بررســی کــرده و نتیجــه میگیــرد کــه رویکــرد «دلــوز» برآمــده
3. rhizome

2. Guattari

1. Deleuze
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از هستیشناســی متکثــری اســت کــه در تعــارض و تقابــل بــا هستیشناســی اســامی قــرار دارد

(« .)1390ح ـقوردی» بــه مقایســة رویکــرد «دلــوز» بــا فلســفة اشــراق پرداختــه و ضمــن برشــمردن

اشــتراکات ،از تضادهــای هــدف غایــی تربیــت اشــراقی بــا اندیشـههای «دلــوز» بحــث کــرده اســت

(« .)1390رامیننیــا» پیامدهــای گفتمــان درختــی و گفتمــان ریزوماتیــک در آفرینــش و خوانــش

اثــر ادبــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت .گفتمــان درختــی مرکزگــرا و قلمرو-محــور اســت .در

مقابــل ،گفتمــان ریزوماتیــک برهمزننــدة نظــم پایگانــی 1ســاختار اندیش ـهورزی بــوده و اثــر ادبــی
را چونــان مجموعــهای گردهمآمــده ارائــه میکنــد کــه در خوانــش آن بهجــای جســتوجوی

فهــم و معنــای یگانــة اثــر و داللتــی خــاص ،کارکردهــا و پیوندهــا پــی گرفتــه میشــود (.)1394
«صالحــی» داللتهــای اندیشــة ریزوماتیــک «دلــوز» را در پــرورش تفکــر خــاق مطالعــه کــرده
اســت (« .)1395زمانــی جمشــیدی و شــریفزاده» هستیشناســی «دلــوز» و «التــور» 2را بــا توجــه

بــه قرابــت آرای آنهــا بهصــورت تطبیقــی بررســی کردنــد« .دلــوز» و «التــور» در فضــای فکــری
مشــترکی نظریهپــردازی کــرده و هستیشناســی آنهــا غیرذاتگرایانــه و نســبتگرایانه بــوده کــه
صیــرورت و دگرگونــی جهــان را مبتنــی بــر اتصــاالت ریزوماتیــک و پیوندهــای شــبکهای نامتعیــن
ارائــه میکنــد (« .)1396احمدآبــادی آرانــی ،فرجالهــی و عبدالهیــار» پــرورش تفکــر افقــی و

خــاق در مــدارس و ارائــة مدلهــای یادگیــری خالقانــه را بررســی کــرده و مــدل ریزومــی را
بهعنــوان یــک مــدل نوآورانــه برای نظــام آموزشــی پیشــنهاد کردنــد (« .)1396ســجادی» و همکاران

بــه بررســی مفاهیــم معرفتشناســی ریزوماتیــک «دلــوز» و مقایســة آن بــا مبانــی معرفتشــناختی
«عالمــه طباطبایــی» پرداختنــد .مفاهیــم اصلــی معرفتشــناختی رویکــرد ریزوماتیــک شــامل نفــی

بازنمایــی دانــش ،صیــرورت و شــدن ،تجربهگرایــی اســتعالیی ،نســبیگرایی ،نفــی فراروایــت،
و تولیــدی بــودن معرفــت در تقابــل جــدی بــا دیدگاههــای «عالمــه طباطبایــی» نظیــر مبناگــروی،
جهانشــمولی معرفــت فطــری ،متعیــن بــودن حقیقــت ،و نظایــر آن اســت (.)1397

امــا درحــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی پژوهــش خاصــی در کشــور مرتبــط بــا «دلــوز»

شناســایی نشــد .پژوهشهــای جــاری در خــارج از ایــران نیــز انــدک بــوده و میتــوان گفــت
کــه «دلــوز» و اندیشــههای بدیــع او هنــوز در علــم اطالعــات و دانششناســی ناشــناخته اســت.

در ایــن راســتا «رابینســون و مگوایــر» مطــرح نمودنــد کــه توجــه بــه آثــار و ایدههــای «دلــوز» و

«گتــاری» در متــون علــم اطالعــات و دانششناســی بــر خــاف دیگــر روشــنفکران فرانســوی ،کــه
2. Latour
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پس ـتمدرن و یــا پساســاختارگرا خطــاب میشــوند ،نســبتاً انــدک اســت (Robinson and Maguire

« .)2010, 606دی» بیــان میکنــد کــه آثــار «دلــوز» بهطــور گســتردهای در پژوهشهــای علــم

اطالعــات اســتفاده نشــده اســت (« .)Day 2005, 597کرونیــن و مهــو» نیــز بــا مطالع ـهای اســتنادی

نشــان دادنــد کــه آثــار «دلــوز» و «گتــاری» در مقایســه بــا دیگــر اندیشــمندان پساســاختارگرا

کمتریــن اســتناد را در متــون علــم اطالعــات دریافــت کردهانــد ( .)Cronin and Meho 2009ایــن
مســئله میتوانــد دالیــل متعــددی داشــته باشــد؛ از جملــه غلبــة ســنت پوزیتیویســتی بــر پژوهشهــای

حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی و از طرفــی زبــان دشــوار و مبهــم «دلــوز» موجــب شــده
کــه او و اندیشــههای خــاص او در علــم اطالعــات و دانششناســی چنــدان مــورد توجــه نباشــد

و انــدک پژوهشهــای انجامشــده نیــز مربــوط بــه ســالهای اخیــر اســت .در اینجــا بــا توجــه بــه

تعــداد انــدک پژوهشهــای مرتبــط بــا ســازماندهی اطالعــات و دانــش بــه همــة پژوهشهایــی کــه

بهنوعــی در ارتبــاط بــا «دلــوز» و بهویــژه اندیشــة ریزوماتیــک بــوده ،اشــاره میشــود« .ســوکویچ»

دربــارة ویژگــی سیســتمهای اطالعاتــی ،پویایــی و انعطافپذیــری محیطهــای الکترونیکــی و

امکانپذیــری اتخــاذ رویکردهــای جدیــد بــرای اســتخراج اطالعــات بحــث میکنــد و در خــال

بحــث بــه اندیشــة ریزوماتیــک نیــز اشــاراتی دارد (« .)Sukovic 2008رابینســون و مگوایــر» مفهــوم
اســتعارهای ریــزوم را بهعنــوان یــک مــدل مفهومــی بــرای ســازماندهی اطالعــات بررســی کــرده و

نتیجــه میگیرنــد کــه ویژگــی غیرسلســلهمراتبی و شــبکهای ریــزوم بــا محیــط وب مشــابهتهایی

داشــته و اســتعارة ریــزوم مــدل مناســبی بــرای نظامهــای اطالعــات فرامتنــی و ســازماندهی اطالعــات
بهویــژه در بافــت وب فراهــم مـیآورد (« .)Robinson and Maguire 2010مازوچــی» دربارة بســتگی

امــر ردهبنــدی بــه چارچوبهــای معرفتشــناختی و منطــق حاکــم بــر ردهبندیهــای غربــی بحــث

کــرده و ضمــن بیــان لــزوم توجــه بــه رویکردهــای تکثرگــرا در کار ردهبنــدی کتابخانـهای ،ریزوم را
بهعنــوان اســتعارهای بــرای رویکردهــای تکثرگــرا مطــرح میکنــد (« .)Mazzocchi 2013هنســون»

دربــارة ارتبــاط بیــن معرفتشناســی ،ســازماندهی اجتماعــی ،و ســازماندهی دانــش بحــث کــرده و
در خــال بحــث از نظــم فرهنگــی و هستیشناســی ،بــهتصــور ریزومــی بهعنــوان رویکــردی نویــن

در هستیشناســی اشــاره میکنــد (« .)Hansson 2013جروالمــی» بــه بررســی مفهــوم کتابخانــه

از منظــر آرای «دلــوز» و «گتــاری» پرداختــه تــا بتوانــد تحلیــل نظــری از مفهــوم نهــاد اجتماعــی
ارائــه دهــد و از ایــن رهگــذر درک پتانســیلهای کتابخانــه بهعنــوان یــک نهــاد فراهــم شــود.
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وی در ایــن بررســی نتیجــه میگیــرد کــه امــکان تحلیــل نهــاد ،بهویــژه نهــاد کتابخانــه بهعنــوان

یــک سرهمســاخت 1بــا توجــه بــه اصــول و قوانیــن آن وجــود دارد و بدینمنظــور میبایســت بــه

جنبههــای خالقانــة آن بیشــتر تأکیــد شــود .مفهــوم سرهمســاخت از مفاهیــم «دلــوزی» بــوده و در
تشــریح اندیشــة ریزومــی توســط «دلــوز» بـهکار رفتــه اســت (« .)Gerolami 2015بورنــت و بونیچــی»

بــه تغییــر رویکــرد ســنتی در آمــوزش حرفــة کتابــداری و شــکلگیری دانشــکدههای علــم اطالعــات

در آمریــکای شــمالی از ســال  2005پرداختــه و اهــداف ،گســترش ،و تالشهــا بــرای بینالمللــی

شــدن ایــن دانشــکدهها را بهعنــوان یــک ســاختار ریزوماتیــک بررســی کــرده و از اســتعارة ریــزوم
بــرای توصیــف وضعیــت آینــدة ایــن دانشــکدهها بهــره بردهانــد (.)Burnett and Bonnici 2013

«تردنیــک» بــه بحــث و تحلیــل مفهــوم فرامتــن و شــبکة جهانــی وب پرداختــه و اســتعارة شــبکه و
ریــزوم را بــا هــم مقایســه میکنــد .وی پیشــنهاد میدهــد کــه محیــط وب میبایســت بهعنــوان
یــک ســازماندهی پویــا از ســاختار متنــوع اجتماعــی نگریســته شــود (« .)Tredinnick 2013مازوچــی»

بــه بررســی انــواع روابــط در ســازماندهی اطالعــات و مقایســه و تحلیــل رویکــرد منطقــی و رویکــرد
هرمنوتیکــی در شناســایی روابــط پرداختــه و نتیجــه میگیــرد کــه همــة انــواع روابــط در نظامهــای
ســازماندهی اطالعــات بهمثابــة یــک چش ـمانداز و نــه بهعنــوان یــک رابطــة پیشــینی و تعیینشــده

نگریســته شــوند .وی بــر همیــن مبنــا در خــال بحــث ،بــه ارتبــاط ریزومیــک نیــز اشــاراتی دارد

(.)Mazzocchi 2013

 .2تبیین رویکرد سلسلهمراتبی

«دلــوز» و «گتــاری» بــاور دارنــد کــه اغلــب اندیشــة غــرب تحــت ســیطرة ســاختاری از دانــش

اســت کــه بهصــورت درختــی 2و سلســلهمراتب عمــودی اسـت (.)Deleuze and Guattari 1987, 18

ایــن تفکــر همچــون درخــت دارای ریشــه ،ســپس تنــه ،ســاقه و در نهایــت ،بــرگ اســت کــه ریشــة

درخــت فلســفه را متافیزیــک و شــاخههای آن را معرفتشناســی ،ارزششناســی ،زیباییشناســی،

اخــاق ،و سیاســت تشــکیل میدهنــد .در واقــع ،ذهــن غربــی ،معرفــت خویــش از واقعیــت را در
نظامــی مبتنــی بــر سلســلهمراتب شــکل داده و بــه همیــن دلیــل اســت کــه از شــاخههای دانــش

ســخن بــه میــان میآیــد (ضیمــران 54 ،1383؛ ســجادی و باقرینــژاد  .)125 ،1390بــر ایــن مبنــا
شــیوة دانســتن و شــیوة شــناختن و بازنمایــی دانــش نیــز بهصــورت سلســلهمراتب درختــی از کل
2. aborescence
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بــه جــزء و عمــودی خواهــد بــود .بــرای مثــال ،در زیستشناســی بــا علــم طبقهبنــدی گیاهــان و
موجــودات زنــده ســروكار داریــم كــه توســط «كارل فــون لینــه» 1گیاهشــناس ســوئدی در ســال

 ۱۷۳۵میــادی ارائــه شــد ،در شــیمی بــا ردهبندیهــا و سلســلهمراتب درختــی «پورفیــری» 2ســروكار
داریــم ،و در زبانشناســی بــا ردهبنــدی درختــی جمــات ســروكار داریــم كــه توســط «چامســكی»
ارائــه شــد (نــوذری  .)260 ،1379درختهــای سلســلهمراتبی پیوندهــا و روابــط مشــخصی را مبتنــی

بــر قاعــدهای مشــخص بیــن اجــزا اعمــال نمــوده و ســاختار نهایــی را شــکل دادهانــد ،بهگون ـهای

کــه هماننــد درخــت معمولــی تمــام اجــزا نظیــر ســاقهها ،شــاخهها ،و برگهــا ،و در نهایــت ،بــا

اتصاالتــی مشــخص بــه تنــة اصلــی برمیگردنــد و بهعبــارت دیگــر ،هــر یــک بهنوبــة خــود از
وحــدت یــا یگانگــی اصلــی ریشــه میگیرنــد .ریشــة ایــن تفکــر بــه «افالطــون» برمیگــردد و

فلســفة درختگونــة عمــودی وی بیانگــر جهــان مــادی تبــارزات و تجلیــات یــا ظواهــر عینـیای بــود
کــه از تنــة اصلــی عالــم مُثــل یــا عرصــة صورتهــای مثالــی یــا عالــم جوهــر منشــعب میشــد .بــرای

مثــال ،سـگهای گلــة نــژاد ژرمــن ،سـگهای کولــیِ نــژاد اســکاتلند ،و سـگهای پشــمالوی پــودل

همگــی تجلیــات مــادی و عینــی یــک جوهــر غیرمــادی و صورتــی ایــدهآل از چیــزی هســتند کــه

«افالطــون» آن را «ســگ بــودن» مینامــد (نــوذری  .)261 ،1379ایــن مثــال را میتــوان بهصــورت

نمــودار درختــی طبقهبنــدی ســگها ترســیم کــرد ،بهگونــهای کــه مفهــوم ســگ بــودن همــان

ریشــه یــا خاســتگاه واحــد «افالطونــی» یــا همــان تنــة اصلــی باشــد و انــواع سـگها نیــز در ســاقهها،

شــاخهها ،و برگهــای ایــن درخــت جــای بگیرنــد .پــس از «افالطــون»« ،ارســطو» شــاگرد وی
احتمــاالً نخســتین کســی اســت کــه تقســیمبندی معیــن و مشــخصی از دانــش را ارائــه کــرده اســت.
ـخ اندیشــة غــرب تقســیمبندی خاصــی از دانــش عرضــه نشــده
پیــش از «ارســطو» حداقــل در تاریـ ِ

اســت (حمدالهــی اســکویی  .)64 ،1391ارســطو هــر اندیش ـهای 3را بــه ســه دســتة نظــری ،عملــی،

و صناعــی (تولیــدی) تقســیمبندی میکنــد (ارســطو « .)239 ،1984ارســطو» بــر اســاس غایــت
نیــز علــوم را بــه ســه دســته تقســیم کــرده اســت .دســته اول ،دانــش بــرای دانســتن ،دوم ،دانــش

بــرای عمــل ،و ســوم ،دانــش بــرای تولیــد .او فلســفة نظــری را نیــز بــر ســه دســته تقســیم کــرد.1 :
ریاضیــات .2 ،طبیعیــات ،و  .3الهیــات .در نظــر وی ارجمندتریــن دانــش بایــد دربــارة ارجمندتریــن

جنــس بــوده و دانشهــای نظــری بایــد بــر دانشهــای دیگــر برتــری داده شــوند (همــان.)241 ،
در طبقهبنــدی ارســطو موجودیتهــا بــر اســاس احصــای ویژگیهــای عینــی و خصوصیــات
3. dianoia

2. porphyrian trees

1. Carl von Linné
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مشــترک آنهــا بصــورت منطقــی و عقالنــی تقســیم میشــوند و نظــام فلســفی «ارســطو» مبتنــی بــر

سلســلهمراتب مفاهیــم ،و نظــم و ترتیــب موجــودات اســت (حاجحســینی و رفیعــی .)58 ،1393

طبقهبنــدی سلســلهمراتبی «ارســطو» توســط ســایر دانشــمندان در تاریــخ اندیشــة غــرب

نیــز دنبــال شــده و تاریــخ طبقهبنــدی علــم از زمــان او تاکنــون بــر پایــة میــراث «ارســطویی» و

بهگونــهای سلســلهمراتبی بــوده اســت .همچنیــن ،طبقهبنــدی «ارســطو» مبنــای طبقهبندیهــای

علمــی و تاکســونومیها و متعاقــب آن مبنــای اغلــب طرحهــای ردهبنــدی کتابشــناختی بــوده اســت

( .)Langridge 1992; Barite 2000; Taylor 2004; Olson 1999, 2007در تفکــر غربــی ســاختار

درختــی بــر اســاس منطــق «ارســطویی» الگــوی غالــب بــرای طبقهبنــدی بــوده اســت .در ایــن الگــو

موجودیتهــا بــر اســاس ویژگیهایشــان در مقولههــا جــای میگیرنــد (،)Mazzocchi 2013, 270

بهگونــهای کــه در نظامهــای طبقهبنــدی سلســلهمراتبی و درختــی ،جــای هــر مقولــه ،ثابــت و از

پیــش تعییــن شــده اســت و تقســیم رده بــه زیرردههــا و ردههــای فرعــی بــا شــیوة تقســیم دوگانــی
«ایــن یــا آن» پیــش م ـیرود .لــذا ،هــر عنصــر میتوانــد صرف ـاً در یــک محــل حضــور داشــته و بــه
1

یــک رده یــا مقولــه تعلــق داشــته باشــد .در ایــن صــورت جایــگاه و نحــوة ارتبــاط آن بــا دیگــر

مقولههــا ثابــت و مشــخص اســت و بــر اســاس تفــاوت و مشــابهت آن بــا دیگــر عناصــر تعییــن

خواهــد شــد؛ همچنانکــه در ردهبندیهــای بــزرگ کتابشــناختی کــه بــا ســاختار «ارســطویی» و
بهصــورت سلســلهمراتبی طراحــی شــدهاند نیــز ایــن گونــه اســت؛ مثــ ً
ا بــه هــر کتــاب در نظــام
ردهبنــدی منابــع کتابخان ـهای یــک رده و شــمارة خــاص و منحصربهفــرد اختصــاص مییابــد کــه
بــا آن شــماره محــل اســتقرار کتــاب در قفســه و در میــان ســایر آثــار مشــخص میشــود .در نــگاه

سلســلهمراتبی جایــگاه هــر چیــز نســبت بــه چیزهــای دیگــر تعییــن شــده و هــر مفهــوم یــا چیــزی

در بــاال یــا پاییــن و یــا همســطح بــا مفهــوم یــا چیــز دیگــر اســت .بنیــان تفکــر فلســفی غــرب و

طبقهبنــدی ســایر دانشهــا نیــز بــر ایــن مبنــا بــوده اســت؛ از جملــه طرحهــای طبقهبنــدی گیاهــان

و جانــوران کــه در زیستشناســی رایــج اســت و طرحهایــی کــه در علــوم اجتماعــی ،انســانی ،و

نظایــر آن بــهکار میرونــد.

 .3تبیین رویکرد ریزوماتیک در مقابل رویکرد سلسلهمراتبی

تفکــر و رویکــرد سلســلهمراتبی در ابعــاد مختلفــی نقــد شــده اســت« .اکــو» از عــدم قابلیــت
1. dichotomy

824

تبیین رویکرد ریزوماتیک در نظامهای سازماندهی دانش و اطالعات با تأکید بر فضای وب | موحدیان و دیگران

منطقــی طبقهبنــدی درختــی (جنس–گونــه) بــرای بازنمایــی ســاختار پیچیــده و چندگانــة علــم

ســخن گفتــه اســت ( .)Eco 1984ســاختار طبقهبنــدی درختــی بــر مبنــای منطــق دو ارزشــی «ارســطو»

شــکل گرفتــه اســت و ایــن منطــق توســط اندیشــمندان متعــددی نقــد شــده؛ بهویــژه در قــرن بیســتم
منطــق ســه ارزشــی توســط «لوکاســیویچ» ،1و منطــق فــازی توســط «لطفـیزاده» صورتبنــدی شــد.

پیشــرفتهایی نیــز در عرصــة علــوم فیزیــک و تجربــی حاصــل شــد ،بهویــژه «اصــل مکملیــت

بوهــر» 2ایــدة مانعهالجمــع بــودن مقولههــا را تغییــر داد .طبــق ایــن اصــل در مکانیــک کوانتــوم ،بــرای

هــر جســمی میتــوان ماهیــت دوگانــة ذره و مــوج در نظــر گرفــت .ایــن اصــل و همینطــور اصــل

عــدم قطعیــت 3کوانتومــی «هایزنبــرگ» 4در اندیشــة دانشــمندان و فیلســوفان بعــدی تأثیــر بهســزایی

گذاشــت .در حــوزة فلســفه نیــز معرفتشناســی هرمنوتیــک و پساپوزیتیویســم ،تاریخمنــدی فهــم

و شــناخت انســان و بیثباتــی و ناســازگاری نظریههــای علمــی را مطــرح کــرده و از طــرف دیگــر
متفکــران پســتمدرن بــر طــرد و نفــی روایــت بــزرگ و پذیــرش دیدگاههــای متکثــر اصــرار
ورزیدنــد ( .)Mazzocchi 2013, 370بــا ظهــور جریانهــای انتقــادی فلســفی در دهههــای اخیــر،

ایــده و بنیــان تفکــر سلســلهمراتبی و درختــی دانــش بــهکلــی بــه چالــش کشــیده شــد .از جملــة

منتقــدان برجســتة میــراث فلســفی تاریــخ اندیشــة غــرب «ژیــل دلــوز» متفکــر فرانســوی اســت کــه بــا

خوانــش متفــاوت و انتقــادی ،کــه از اندیش ـههای فلســفی گذشــته صــورت داد ،افقهــای تــازهای

را فــراروی فلســفه گســترانده و بهزعــم خــود ســاحت اندیشــة فلســفی را از بنبســت بازخوانــی
و بازتولیــد افــکار فلســفی کــه تــا آن زمــان گریبانگیــر فالســفه بــود ،رهــا ســاخت و توجــه
بســیاری را بــر آثــار خــود جلــب نمــود« .میشــل فوکــو» در «تئاتــر فلســفه» ( )1977عنــوان میکنــد

کــه «شــاید روزی ایــن قــرن ]قــرن بیســتم[ ،قــرن دلــوزی باشــد» ( )Foucault 1977و ایــن نشــان

از اهمیــت اندیشــههای «دلــوز» دارد .زبــان «دلــوز» بســیار پیچیــده و آثــار او مشــحون اســت از

تعبیــرات و اصطالحــات علمــی و فنــی کــه از علــوم مختلــف وام میگیــرد .ایــن نوشــتار در ادامــه
بــه نقــد «دلــوز» بــر تفکــر درختــی و سلســلهمراتبی و اندیشــة ریزوماتیــک او متمرکــز شــده اســت.

هرچنــد کــه «دلــوز» مفاهیــم متعــددی را ارائــه داده و اغلــب مفاهیــم مــورد اشــارة «دلــوز» در نســبت
بــا یکدیگــر قابــل توضیــح اســت و لــذا ،در خــال شــرح تفکــر ریزومــی بــه ســایر اســتعارهها و
مؤلفههــای اندیشــة «دلــوز» نیــز اشــاره شــده اســت« .دلــوز» و «گتــاری» آثــار مشــترک و متعــددی

را بــه انتشــار رســانده و نقدهــای مهمــی را بــر نظــام تفکــر سلســلهمراتبی مطــرح کردهانــد .آنهــا
4. Heisenberg

3. uncertainty principle

2. Bohr’s principle of complementarity

1. Lukasiewicz

825

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

بــر ایــن باورنــد کــه سلســلهمراتب آنچــه اندیشیدهشــده را بهجــای اندیشــیدن بــر مــا تحمیــل

میکنــد .تفکــر درختــی مســیرهای مشــخصی از اندیشــه را پیـ ِ
ـش روی مــا قــرار داده و اندیشــه و

اطالعــات را در نظــام سلســلهمراتبی بســتهای حبــس میکنــد و انــواع مشــخصی از روابــط را مجــاز

میکنــد« .دلــوز» و «گتــاری» در نقــد و نفــی تفکــر سلســلهمراتبی و تبییــن فلســفة کثرتگــرای

خــود از اســتعارة گیاهشــناختی ریــزوم بهــره گرفتــه و در کتــاب «هــزاران فــات؛ ســرمایهداری و
اســکیزوفرنی» )1980( 1بــه تشــریح ریــزوم میپردازنــد.
ریــزوم یــا زمینســاقه از لغــت یونانــی  rhízōmaبهمعنــای «تــوده ریشــه» ( )Oxford 2019بــه
ســاقة زیرزمینــی بعضــی از گیاهــان گفتــه میشــود کــه معمــوالً بــه وضــع افقــی قــرار گرفتــه و

بخشــی از آن در زیــر زمیــن و بخشــی دیگــر خــارج از خــاک قــرار دارنــد .ریــزوم دارای ســاقههای
خزنــدة افقــی بــوده و اگــر بخشــی از ریــزوم را قطــع کنیــم یــا بــه قطعــات کوچکتــر تقســیم کنیــم،
ایــن گیــاه از بیــن نم ـیرود ،بلکــه از همانجــا در زیــر خــاک گســترش یافتــه و جوانههــای تــازه

ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،هــر قطعــه از ریــزوم خــود قــادر بــه تکثیــر و تولیــد یــک گیــاه جدیــد
اســت .ریــزوم بــر خــاف ریش ـههای اصلــی در جهــات گوناگــون رشــد کــرده و هــر نقطــه از آن

میتوانــد بــه نقــاط دیگــر متصــل شــده و امــکان ایجــاد شــبکهای بیپایــان از ارتباطهــای ممکــن
را فراهــمکنــد.

«دلــوز» اصطــاح ریــزوم را در مقابــل درخــت بــهکار میبــرد .درخــت دارای ریشــهای
عمــودی بــوده و ریشــههای آن غالبــاً در یــک جهــت و روبهپاییــن رشــد کــرده و همگــی از

ریشــة اصلــی نشــأت میگیرنــد .ریشــة درخــت نیــز هماننــد خــو ِد درخــت در بیــرون از خــاک

کــه دارای تنــة اصلــی ،ســاقهها و شــاخههای اصلــی و فرعــی بــوده و ســپس ،بــه برگهــا منتهــی
میشــود ،خصلتــی سلســلهمراتبی و عمــودی دارد« .دلــوز» بــا اســتعارة ریــزوم بیــن دو نــوع فضــا

و در واقــع ،بیــن دو نــوع رویکــرد و شــیوة تفکــر ،یعنــی رویکــرد درختــی و ریزومــی تمایــز

میگــذارد ( .)Gough 2006, 1رویکــرد ریزومــی در واقــع از نــگاه منتقدانــة «دلــوز» بــه ســنت

فلســفی نشــأت میگیــرد .بــه بــاور «دلــوز» ،ســنت فلســفی تصــور جزمــی و اســتعالیی را مبنــای تفکــر
تلقــی کــرده و بــه بیــان دیگــر ،اندیشــه و یــا آنچــه پیشــاپیش اندیشیدهشــده را بهعنــوان سرمشـ ِ
ـق

شــناخت و دســتیابی بــه حقیقــت ارائــه میکنــد؛ حــال آنکــه «دلــوز» از اندیشــیدن ســخن میرانــد
و بــه معرفــت قالببندیشــدهای کــه تاریــخ فلســفه پیـ ِ
ـش روی فیلســوف قــرار داده ،میتــازد .در
1. A Thousand Plateaus; Capitalism and Schizophrenia
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نظــر «دلــوز» وجــه تجویــزی فلســفة غــرب در همــة ابعــاد معرفتشناســی و در ســاحتهای مختلــف
اندیشــه ،هنــر ،اخــاق و سیاســت ،گفتمــان عمــودی و درخــت پیشــاپیش بناشــدة دانــش را بــر پایــة

اســتعالیی و ریشــة متافیزیکــی اســتوار کــرده اســت کــه بــا نظــم ســاختاری و مدلــی درختگــون،
شــجرهنامهای ،و عمــودی بــه قاعدهگــذاری و طبقهبنــدی مفاهیــم پرداختهانــد« .عجیــب اســت

کــه چگونــه درخــت توانســت بــر واقعیــت غربــی و کل اندیشــة غربــی ،از گیاهشناســی گرفتــه

تــا کالبدشناســی و شناختشناســی ،1الهیــات ،هستیشناســی و بــر سرتاســر فلســفه مســتولی شــود:
ریشــهمدار ،بنیــان ،ریشــهها و مبنــا و شــالودهها» (.)Deleuze and Guattari 18

«دلــوز» از هــر نــوع معرفتشناســی کــه تفکــر را بــه اصــل و مبــدأ و ریشــه بازگردانــد،

رویگــردان بــوده و بازگشــت بــه اصــل و ریشــه (اصــول موضوعــه ،آرخــه )2را نمــودی از
اندیش ـهورزی درختــی مینامــد کــه بــر ســاحت اندیشــة مــدرن ســیطره یافتــه اســت .نمونــة بــارز

ایــن تفکــر معرفتشناســی «دکارتــی» اســت کــه نمون ـهای از تفکــر خردگرایانــة عصــر مــدرن بــه

شــمار م ـیرود (زمانــی جمشــیدی ،و شــریفزاده « .)163 ،1396دلــوز» در مقابــل تفکــر درخــت

«دکارتــی» (اســتعارة درخــت دانــش) بــر اندیشــة ریزومــی تأکیــد ورزیــده و همــة نظامهــای معرفتــی

مبتنــی بــر تصــور درختــی از معرفــت را بــه چالــش فــرا میخوانــد .در نظــر وی «عمــل فلســفه بایــد
مبتنــی باشــد بــر نظــم بخشــیدن بــه مفاهیــم درون مانــدگار 3در یــک ســطح؛ مفاهیمــی کــه فینفســه

افقــی هســتند» ( .)Deleuze 1994, 38بــر ایــن قــرار اندیشــیدن ،ســیالن دائمــی بازســازی اندیشــه

اســت و در رابطـهای افقــی و گفتمانــی ریزومیــک منجــر بــه پویایــی و حرکــت میشــود ،بیآنکــه
نقطــة عزیمتــی بهمثابــة فرجــام و تکامــل یافتگــی بــر آن متصــور باشــد .ریــزوم دارای اتصــاالت

و پیوندهــای شــبکهای پرشــمار بــوده و صحبــت از اول و آخــر ،بــاال و پاییــن ،ســطح و عمــق،

سلســلهمراتب و یــا دیگــر مفاهیمــی کــه بهمثابــة تحمیــل یــک ســاختار و توپولــوژی بــر آن باشــد،

ممکــن نخواهــد بــود (زمانــی جمشــیدی و شــریفزاده « .)165 ،1396دلــوز» هســتی و اجــزای آن را
همــواره در حــال «شــدن» میبینــد (بلنتایــن .)186 ،2007 4تفکــر درختــی از نــوع «بــودن» و تفکــر

ریزومــی از نــوع «شــدن» اســت .نمیتــوان بــرای ریــزوم نقطــة آغــاز و انجامــی متصــور شــد .هــر

نقطــه بهمثابــة آغــاز اســت و ریــزوم تابــع هیــچ الگــوی ســاختاری یــا زایشــی نیســت (باقرینــژاد

 .)1388اســتعارة ریــزوم بهخوبــی ایــدة «دلــوز» از تفــاوت ،شــدن و کثــرت را نشــان میدهــد.

«ریــزوم نــه آغــاز دارد نــه پایــان ،همیشــه در میانــه اســت ،بیــن چیزهــا ،بیناهســتی ،میانپــرده.

4. Ballantyne

3. immanent

2. arche

1. gnosiology
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درخــت ،رابطــة فرزنــدی اســت ،امــا ریــزوم اتحــاد یــا وصلــت اســت ،رابطــة بینظیــری از اتحــاد»
(« .)Deleuze and Guattari 1987, 25دلــوز» بــرای ریــزوم برخــی خصلتهــا و ویژگیهــا را

برمیشــمارد:

الــف .اصــول اتصــال و دیگرگونگــی« :1هــر نقطــه از ریــزوم میتوانــد و بایــد بــه هــر نقطــة دیگــری

متصــل شــود .ایــن وضعــی بســیار متفــاوت اســت از درخــت یــا ریشــه کــه نقط ـهای را ثابــت در

نظــر گرفتــه و نظمــی را برقــرار میکنــد»( .همــان) ریــزوم تمــام ارتباطــات سلســلهمراتبی از نــوع

عمــودی یــا طولــی و ثنــوی را برهــم زده و اتصــال نامتجانــس و ناهمگــن برقــرار میکنــد .هــر
نقطــة ریــزوم قابــل اتصــال بــه هــر نقطــة دیگــر یــا بــه هــر نقطــة ریــزوم دیگــر اســت و بــر خــاف

درخــت ،تثبیتکننــدة هیــچ نظــم پیشــینی نیســت.

ب .اصــل بسگانگــی :2بسگانگــی مفهومــی بنیادیــن در تفکــر ریزومــی بــوده و مکمــل مفهــوم

گردهمآمدگــی فینفســه اســت؛ ســاختار مختلطــی کــه بــه وحــدت پیشــینی ارجــاع نمیدهــد

(رامیننیــا « .)43 ،1394دلــوز» از نخهــای عروســکهای خیمهشــببازی بهمثابــة ریــزوم

نــام میبــرد کــه انتهــای نخهــا بــه ارادة عروســکگردان مربوطــه نبــوده ،بلکــه بــه کثــرت

رشــتههای عصبــی گــره خــورده اســت و ایــن رشــتههای عصبــی در بُعــدی دیگــر ،عروســک
دیگــری را شــکل میدهنــد .در واقــع ،ایــدة امــر متکثــر ،بسگانــه و نامتمایــز ریــزوم را بــه تکثــر و

درهمتنیدگــی نورونهــای سیســتم عصبــی تشــبیه کــرده بهگون ـهای کــه هیچکــدام از نورونهــای
سیســتم عصبــی دارای مرکزیــت خاصــی در سراســر سیســتم عصبــی نیســتند« .در یــک ریــزوم هیــچ

نقطــه یــا جایگاهــی ماننــد آنچــه کــه در یــک ســاختار ،درخــت یــا ریشــه یافــت میشــود ،وجــود

نــدارد .در ریــزوم یکســره خطــوط وجــود دارد» ( .)Deleuze and Guattari 1987, 8بسگانگــی
اجــازة تحمیــل اصــل وحدتبخــش یــا امــر متعالــی را نمیدهــد .بسگانگــی بهواســطة اتصــال

بــه بیــرون و ارتبــاط بــا دیگــر بسگانههــا ایجــاد میشــود .بــا ایجــاد خطــوط گریــز و قلمروزدایــی

هوی ـت بسگانههــا دگرگــون شــده و ایــن دگرگونــی همــواره و مســتمر اتفــاق افتــاده و مانــع از

تعینبخشــی و اطــاق معانــی ثابــت بــه پدیدههــا و امــور میشــود .مرزهــا محــو شــده و دیگــر

صحبــت از پایــان و مقصــد نیســت ،بلکــه همــواره دگرگــون شــدن و قلمروزدایــی و شکســتن
چارچوبهاســت؛ نــو شــد ِن مــداوم ،پیشبینیناپذیــری و تغییــر ظرفیتهاســت؛ بسگانگــی

عرصــة گریــز از ســیطره دال ،امــر ثباتبخــش ،و انتظامگــر اســت.
2. principle of multiplicity
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1. principles of connection and heterogeneity
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ج .اصــل گسســت غیرداللتگــر« :1دلــوز» خاصیــت داللتگــری را از آ ِن تفکــر درختــی دانســته و

قلمــرو ریــزوم را دارای فرا-داللتگــری میدانــد (رامیننیــا  .)44 ،1394ریــزوم در مقابــل تفکــر

درختــی کــه داللتمنــد و پایگانمــدار اســت ،تمرکــززدا ،غیرپایــگان و ناداللتگــر اســت .در
ریــزوم «هرگــز نمیتــوان یــک ثنویــت یــا تقســیم دوگانــی را حتــی در حالــت ابتدایــی خــوب و
بــد فــرض کــرد» ( .)Deleuze and Guattari 1987, 9ریــزوم از فالتهــای مســطح تشــکیل شــده

اســت کــه پیوندهــا و ارتباطــات افقــی را برقــرار میکننــد و داللتــی معیــن و ثابــت را نمیتــوان بــر

آن فــرض کــرد« .ارتباطــات عرضــی /مــو ّرب بیــن خطــوط مختلــف ،درختهــای تبارشناســانه را

برهــم میزننــد» (همــان.)11 ،

د .اصــل نقشـهنگاری و عکسبرگردانــی:2منطــق درخــت ،منطــق ردیابــی ،تکثیــر ،و بازتولیــد اســت.

درختهــا ردیابیهــا را مفصلبنــدی و سلســلهمراتبی میکننــد .ردیابیهــا همچــون برگهــای

درختانــد .ردیابــی بــا فروکاســتگرایی و بازگردانــدن تکثــر و بسگانگــی ریــزوم بــه اصــل

و ریشــة وحدتبخــش ،خالقیــت ،پیشــامدگرایی و نابههنگامــی ریــزوم را عقیــم میکنــد .امــا
«ریــزوم چیــزی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت ،ریــزوم نــه یــک ردیابــی کــه یــک نقشــه اســت( .همــان،

 .)12نقشــه همــواره بــاز ،مســطح ،و هماننــد ریــزوم اســت کــه میتوانــد در ابعــاد مختلــف ادامــه
داشــته و متصــل شــود .نقشــه را میتــوان در اندازههــای مختلــف پــاره کــرد .نقشــه همــان نقشــه
اســت؛ میتــوان معکــوس کــرد یــا مطابــق خواســت افــراد یــا گروههــای اجتماعــی بازســازی کــرد.
از ایــن رو ،نقشــه همــواره مســتعد تغییــرات و «شــدن» اســت.

رویکــرد ریزوماتیــک «دلــوز و گتــاری» سلســلهمراتب را واژگــون کــرده ،بهگونــهای کــه

وحــدت ،هویــت ،و ثنویــت در تفکــر گذشــته جــای خــود را بــه کثــرت ،تنــوع ،و چندگانگــی در
تفکــر ریزومــی میدهــد (ضیمــران 103 ،1389؛ ســجادی و باقرینــژاد  .)125 ،1390در نــگاه

«دلــوز» و «گتــاری» حقیقــت امــری ثابــت ،منجمــد ،و خشــک نیســت ،بلکــه متضمــن پویایــی،

حرکــت ،و صیــرورت اســت و غیریــت ،دگرســانی ،تبایــن ،و تغایــر جانشــین هویــت و اینهمانــی

شــده و هرگونــه سلســلهمراتب ،پایــگان خطــی ،و عمــودی نفــی میشــود (ضیمــران .)54 ،1383
بدینترتیــب ،در مقابــل ســاختار درختــی و عمــودی دانــش ،روش درک و شــناخت افقــی و
ریزومیــک طــرح میشــود .تفکــر درختــی بــا خاســتگاه ،اصــول بنیادیــن ،هستیشناســی ،و ریشــة
آغازیــن ســروکار دارد ،امــا ریــزوم بــا پیوندهــا و ارتباطــات ســطحی ،خطــوط شجرهالنســبی،
2. principle of cartography and decalcomania

1. principle of asignifying rupture
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نامانــدگاری و عزیمــت ســروکار دارد (نــوذری  .)262 ،1379در کل ،فضــای ریزوماتیــک فضایــی
همــوار ،غیرسلســلهمراتبی و چندارتباطــی اســت و در مقابــل ،فضــای درختــی فضایــی ناهمــوار،
رســمی ،خطــی ،سلســلهمراتبی ،و تکارتباطــی اســت (ســجادی ،و ایمــانزاده  .) 56 ،1388جــدول

 ،1خالصــة ویژگیهــای هــر دو فضــا را نشــان میدهــد.

جدول  .1ویژگیهای فضای ریزومی و درختی
فضای درختی

فضای ریزومی

خطی

غیرخطی

سلسلهمراتبی و عمودی

افقی

سفت و سخت

سیال و شکننده

تمرکزگرا

عدم تمرکز و اتکا به ریشة واحد

حرکت مکانیکی و تحمیلی

حرکت خودجوش و مولکولی

سامانبندی و تثبیتشده

انبوه و متکثر

ناهمزیستی و عدم سازگاری

همزیستی و سازگاری

غیرقابل انعطاف و نفوذناپذیر

قابل انعطاف و نفوذپذیر

 .4سلسلهمراتب ،ریزوم و نظامهای سازماندهی اطالعات و دانش

ســازماندهی مــدرن در کتابخانههــا ذیــل اپیســتمه 1مدرنیتــه و مبتنــی بــر اصــول آن بنــا شــده

(خنــدان ،فدایــی ،و وصفــی  )1394و ارزشهــا و انگارههــای مدرنیتــه را بازنمایــی میکنــد .از ایــن
روی ،اغلــب نظامهــای ســازماندهی ســنتی در کتابخانههــا و نظامهــای بازیابــی اطالعــات نظیــر
اصطالحنامههــا ،ســرعنوانهای موضوعــی ،ردهبندیهــای بــزرگ کتابخانــهای نظیــر ردهبنــدی

دهدهــی دیویــی ،ردهبنــدی کتابخانــة کنگــره ،ردهبنــدی دودویــی ،و ردهبنــدی دهدهــی جهانــی
ســاختاری درختــی و سلســلهمراتبی از کل بــه جــزء دارنــد و مبتنــی بــر ایــدة بازنمایــی عینــی و

بیطــرف جهــان دانــش هســتند؛ بهگونـهای کــه طــرح ردهبنــدی درســت و کامــل ،بازنماییکننــده
و منعکسکننــدة جهــان دانــش اســت (« .)Mai 1999, 547میکســا» میگویــد کــه ایــن تصــور از

جهــان دانــش و ســازماندهی آن ،در دورة پس ـتمدرن بــه چالــش کشــیده شــده و نظــام ردهبنــدی
نمیتوانــد بــه یــک جهــان دانــش مقیــد باشــد ،زیــرا [معنــای] ایــن جهــان وابســته بــه نظــرگاه و
1. episteme
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موقعیــت اشــخاص بــوده و بهطــور دایــم در حــال تغییــر اســت ( .)Miksa 1998در تفکــر پسـتمدرن

بــر عمــل اجتماعــی و زبــان جامع ـهای کــه ســازماندهی دانــش در آن صــورت میگیــرد ،تمرکــز

میشــود (.)Mai 1999, 548

امــا نظامهــای سلســلهمراتبی دارای اشــکاالت متعــددی نیــز هســتند کــه ایجــاد یــک نظــام

ردهبنــدی خالــص و بینقــص را در عمــل ،بهویــژه بــرای ســازماندهی اطالعــات مشــکل میســازد

( )Robinson and Maguire 2010, 606و انتقــاد بــهشــیوة ســازماندهی سلســلهمراتبی در آثار متعددی
از متخصصــان علــم اطالعــات انعــکاس یافتــه اســت« .اُلســون» مبنــای نظــری ســاختار درختــی را در

ســه اصــلِ  )1منحصربهفــرد بــودن )2 ،غایتمنــدی ،و  )3سلســلهمراتبی بــودن خالصــه میکنــد

( .)Olson 1999بخــش اعظمــی از اطالعــات در ردهبندیهــای تکسلســلهمراتبی بهدلیــل ترجیــح
یــک ارتبــاط و چشمپوشــی از ســایر ارتباطــات گســتردهای کــه میــان واژگان وجــود دارد ،عم ـ ً
ا

حــذف میشــوند.

«النگریــج» مطــرح کــرده کــه ایــن نــوع از ردهبنــدی حتــی بــرای اهــداف منطقــی با مشــکالت

زیــادی مواجــه بــوده و هــر توصیــف منطقــی از عناصــر بهنــدرت در عمــل قابــل دســتیابی اســت
(« .)Langridge 1992, 299موحدیــان و چشمهســهرابی» مطــرح کردنــد کــه تحــوالت فناورانــه،

توســعة روزافــزون دانــش بشــری ،و پیدایــش رشــتههای متعــدد امــکان تنظیــم روابــط بیــنرشــتهای،
حفــظ نظــم پیشــینی ،و تعییــن جایــگاه رشــتهها در ســاختار دانــش ،طرحهــای سلســلهمراتبیِ ایســتا،

شمارشــی ،و پیشهمــارا را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده اســت (« .)23 ،1395چشمهســهرابی و
زرمهــر» نیــز بــا اشــاره بــه ضعــف نظامهــای سلســله مراتبــی و مبتنــی بــر منطــق کالســیک بهویــژه

در بحــث میانرشــتهایها ،اســتفاده از منطــق فــازی را پیشــنهاد میکننــد (« .)75 ،1396یورالنــد»
Hjørland

بیــان داشــته همانگونــه کــه فنــاوری اطالعاتــی در دهههــای اخیــر توســعه پیــدا

کــرد ،ارتبــاط معرفتشــناختی ســاختارهای سلســلهمراتبی در نظامهــای ســازماندهی دانــش در

کتابخانههــا در هــر دو ســطح معرفتشــناختی و عملــی نیــز دچــار چالــش شــد (.)Hjørland 2011
ردهبنــدی چهریــزهای در واقــع ،منجــر بــه تغییــر خاصــی نشــد و صرف ـاً باعــث شــد ردهبندیهــای

شمارشــی موجــود انعطافپذیــر شــوند .بهعنــوان مثــال ،عناصــر چهریــزهای در ردهبنــدی دهدهــی

جهانــی ظرفیــت ایــن ردهبنــدی را بــرای بهکارگیــری موضوعــات پیچیــده افزایــش میدهــد ،امــا
دیدگاههــای ســوگیرانة اجتماعــی در ایــن ردهبنــدی را تغییــر نمیدهــد و یــا اتــکای اینگونــه

ردهبنــدی را بــر نظریههــای ســنتی ردهبنــدی کــه بــر اســاس تجربهگرایــی «بیکنــی» و اقتــدار دانــش
عقالنــی و علمــی بنــا شــدهاند ،تغییــر نمیدهــد ( .)Hansson 2013, 388تحــول عمــده در نظامهــای
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ســازماندهی دانــش ،هــم در ســطح فناورانــه و هــم در بُعــد گفتمانــی در طــول جنــگ جهانــی دوم

و پــس از آن اتفــاق افتــاد .در ایــن دوره ،مفهــوم «اطالعــات» شانهبهشــانة مفهــوم «دانــش» رواج

و اهمیــت یافــت و بــا مفهــوم دانــش بهعنــوان مفهــوم بنیــادی ســازماندهی و ترویــج دانــش بعض ـاً

متــرادف در نظــر گرفتــه شــد و بهعنــوان یــک عامــل مهــم و تعیینکننــده در جوامــع مطــرح شــد.

متخصصــان کتابــداری نیــز کــه بــا حجــم عظیمــی از اطالعــات روبـهرو شــده و نیازمنــد راهکارهایی

بــرای ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات بودنــد ،اســتفاده از واژة «اطالعــات» بهعنــوان «مــاده
موضوعــه» 1کتابــداری را ترویــج و مطمــح نظــر قــرار دادنــد .در ایــن دوره ،اثربخشــی نظامهــای

بازیابــی بــا روزآمدســازیهای مــداوم افزایــش یافــت و دیگــر نظامهــای ردهبنــدی سلســلهمراتبی

بهعنــوان یــک راهــکار کامــل بــرای ســازماندهی اطالعــات در نظــر گرفتــه نشــدند .در واقــع ،رشــد

ســریع و افزایــش کارآمــدی نظامهــای بازیابــی اطالعــات مبتنــی بــر سیســتم نمایهســازی و بازیابــی

خــودکار از اهمیــت و ارزش نظامهــای ردهبنــدی سلســلهمراتبی نظیــر دهدهــی دیوئــی کاســت.

از اولیــن متونــی کــه در ایــن دوره در نقــد تفکــر سلســلهمراتبی و لــزوم اتخــاذ راهــکاری

جدیــد در ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات منتشــر شــده ،میتــوان بــه ایدههــای «وانــوار بــوش»

2

اشــاره کــرد« .وانــوار بــوش» دانشــمند برجســته و مشــاور علمــی رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت

متحــدة آمریــکا کــه در پــروژة «منهتــن» و ســاخت اولیــن بمــب اتــم نقــش اساســی داشــت ،نظــرات
ِ
بحــث ذخیــره و ســازماندهی اطالعــات مطــرح کــرده و ایــدة ماشــین «مِ ِمکــس» 3در
بدیعــی در
ِ
ممکــس
مقالــة برجســتة «آنگونــه کــه میاندیشــیم» 4تشــریح شــده اســت .امــا ایــدة «ماشــین

بــوش» همــواره از جنبــة ذخیــره و بازیابــی اطالعــات مــورد توجــه بــوده و کمتــر بــه اندیشــة بدیــع
ســازماندهی اطالعــات در آن توجــه شــده اســت .در بخشــی از ایــن مقالــه کــه دربــارة شــیوة
اندیشــیدن آدمــی اســت ،اســتدالل شــده کــه شــیوة تفکــر ،ذخیرهســازی و یــادآوری اطالعــات

در مغــز آدمــی مطابــق و شــبیه بــا شــیوة ذخیــره و بازیابــی اطالعــات در کتابخانــه و هماننــد سیســتم

کتابخانههــا نیســت ،بلکــه بهگونــهای دیگــر اســت .در کتابخانههــا بــر اســاس سیســتم ردهبنــدی

سلســلهمراتبی و تعییــن ردههــا و ردههــای فرعــی میتــوان بــه اطالعــات دســت پیــدا کــرد ،لــذا

یــک مســیر مشــخص بــرای دسترســی وجــود دارد و همینطــور یــک مــکان و جایــگاه خــاص
بــرای اطالعــات در سیســتم ردهبنــدی هســت؛ همانگونــه کــه کتابهــا بهعنــوان «تبلــور مــادی
اطالعــات» در یــک مــکان خــاص در نظــام ردهبنــدی کتابخانــه جــای میگیرنــد ،در سیســتم
4. As We May Think
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سلســلهمراتبی نیــز هرچیــزی جــدا از دیگــر چیزهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .امــا مغــز آدمــی

اینگونــه نیســت و مــا اینگونــه نمیاندیشــیم ،بلکــه مغــز انســان بــهشــکل پیوســتار و مرتبــط
اســت و بــرای هــر مــوردی کــه میاندیشــیم ،فــورا ً آن را بــه چیــز دیگــر مرتبــط میکنــد ،لــذا

ماهیــت و ســاختار مغــز انســان یــک چیــز پیوســتارگونه اســت کــه در آن همهچیــز بــه همهچیــز

دیگــر مرتبــط اســت ( .)Bush 1945, 98دیــدگاه «بــوش» ایــن اســت کــه چگونــه مغــز کوچــک

انســان اینهمــه ذخیرهســازی را انجــام داده و پــر نمیشــود .بنابرایــن« ،ماشــین ممکــس» او نیــز بایــد

شــبیه مغــز انســان باشــد .در «ماشــین ممکــس» یــک بخــش کوچکــی بــرای ذخیرهســازی در نظــر

گرفتــه شــده و بخــش اعظــم بــرای مکانیســم در نظــر گرفتــه شــده ( )Bush 1945, 99کــه اطالعــات

ذخیرهشــده را کدبنــدی و قابــل بازیابــی میکنــد ،بهگونــهای کــه از ارتبــاط کدهــا میتــوان
اطالعــات جدیــدی اســتخراج کــرد و بــا ترکیــب کدهــا در الی ـهای دیگــر میتــوان کتابــی دیگــر

پدیــد آورد .پــس در ایــن سیســتم ،اصــل ،ارتبــاط اســت نــه حجــم اطالعــات .در واقــع ،اطالعــات
از شــکلگیری انــواع ارتباطــات گوناگــون میــان مفاهیــم و چیدمــان آنهــا بهدســت میآیــد،

و میتــوان گفــت اطالعــات بــه خــودی خــود وجــود نــدارد .آنچــه کــه هســت ارتبــاط مفاهیــم
مختلــف بــه هــم ،و درک و معنایــی اســت کــه متعاقبـاً در ذهــن شــکل میگیــرد .اطالعــات نتیجــه و

حاصــل ارتبــاط اســت .وقتــی ســخن از ارتبــاط میــان مفاهیــم میشــود ،آنچــه کــه مهــم اســت صرفـاً
یــک مســیر مشــخص بــرای برقــراری ارتبــاط میــان مفاهیــم نیســت ،بلکــه میتــوان ارتباطهــای

بیشــماری بیــن مفاهیــم ایجــاد کــرد ،اطالعــات جدیــدی را بهدســت آورد ،مســیرهای گوناگونــی
را برقــرار کــرد و صرفـاً بــه یــک مســیر وفــادار نبــود« .بــوش» ســاختار تصنعــی دانــش را که برســاخته
از رشــتهها و تخصصهــای جداازهــم اســت ،قبــول نــدارد ،زیــرا ایــن ســاختارها ،قلمروهــای جــدا

از هــم را ترســیم میکننــد .میتــوان گفــت کــه ایــن همــان ایــدة ریزوماتیــک بــودن اطالعــات

و فرامتــن بــودن وب اســت کــه «بــوش» نویــد میدهــد .ســخن اصلــی نوشــتار «بــوش» ایــن اســت

کــه حافظــة انســان حاصــل ذخیــرة اطالعــات بهصــورت تجمعــی و انباشــتی نیســت ،بلکــه حافظــة
انســان بــهشــکل زودگــذر و ناپایــدار اســت کــه حاصــل شــکل گرفتــن ارتباطــات در آن لحظــه
اســت .در واقــع ،حافظــه و مغــز انســان بهگون ـهای سلســلهمراتبی و ُصلــب نمیاندیشــد ،بلکــه مغــز

قــادر اســت در هــر لحظــه میــان انــواع اطالعــات رابطــه برقــرار کنــد .بــا توجــه بــه دیــدگاه «بــوش»
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مغــز بهگون ـهای ریزومیــک میاندیشــد .ایــدة فرامتــن کــه در طــرح

833

بهار  | 1399دورة  | 35شمارة 3

«ممکــس بــوش» مطــرح شــده ،بعدهــا و بــا ظهــور وب و فرامتــن توســط «برنرزلــی» 1ب ـ ه شــکلی

عینــی نمــود یافــت .در حــال حاضــر ،روزانــه حجــم عظیمــی از اطالعــات تولیــد و منتشــر میشــود و
ویژگــی فناورانــه و ظهــور پدیدههایــی نظیــر پیونــد در میــان صفحــات متعــدد وب ،ایجــاد هشــتگ،
و برچســبگذاری ایــن حجــم عظیــم را بهگونــهای بههــم متصــل کــرده کــه شــبکهای بیپایــان
و پیچیــده از اطالعــات را شــکل میدهــد .اطالعاتــی کــه در گذشــته تصــور میشــد بــهشــکل

مســتقل و جــدا از هــم قــرار دارنــد ،امــا روزبــهروز بــر جنبههــای ارتباطــی آن افــزوده شــده و

درهمتنیدگــی متــون افزایــش مییابــد .ایــن فضــای جدیــد اطالعاتــی بــا مقتضیــات خــاص خــود

شــیوههای نوینــی از ســازماندهی را نیــز میطلبــد .ایــدة ریــزوم بــرای توصیــف محیــط فرامتــن و
ویژگیهــای آن بســیار ســودمند اســت .ریــزوم هرگونــه سلســلهمراتب طبیعــی را نادیــده گرفتــه و

ویژگیهــا و مشــخصههایی را مطــرح میکنــد کــه میتوانــد محیــط غیرخطــی و غیرسلســلهمراتبی

فرامتــن را توصیــف کنــد ( .)Robinson and Maguire 2010, 607محیــط اینترنــت بــا صفحــات

پرشــمار و پیوندهــای متنــوع مابیــن ایــن صفحــات بهعنــوان یــک محیــط ریزوماتیــک تصــور
میشــود کــه دارای اتصــاالت و ارتباطــات بســیاری در ســطوح و الیههــای گوناگــون اســت .ایــن

فضــا نظمــی شــبیه نظــم کتابخانــة «بابِــل» دارد کــه در آثــار «بورخــس» 2بــا داالنهــا و دهلیزهــای
تودرتــو و پرپیچوخــم بســیار توصیــف میشــود ( .)Borges 2000بنابرایــن بــا ریزوماتیــک دیــدن

وب ،شــیوة اندیشــیدن دربــارة آن ،و فهــم فضــای اطالعاتــی جدیــد متفــاوت از نــگاه ســنتی خواهــد
بــود و روابطــی میــان موجودیتهــا ،عناصــر و مفاهیــم برقــرار میشــود کــه تــا پیــش از ایــن کامـ ً
ا
مســتقل ،جــدا و غیرمرتبــط بههــم تصــور میشــدند .نــگاه ریزومــی بــه وب آن را بــه چیــزی فراتــر

از مجموعــهای از پروتکلهــا ،اســتانداردها ،و خدمــات فناورانــه تبدیــل میکنــد .در ایــن نــگاه،
وب بخشــی از نظــام اجتماعی–فرهنگــی و یــک بازســازی پویــا از سیســتمهای اجتماعــی اســت .وب
راهــی بــرای برقــراری ارتباطــات جدیــد و پیوندهــای جدیــد اســت؛ ارتباطاتــی کــه صرف ـاً مابیــن

صفحــات وب و مابیــن اســناد نبــوده ،بلکــه ارتباطاتــی مابیــن افــراد و موجودیتهــا هســتند.

هرچنــد در نــگاه ابتدایــی بــه نظــر میرســد کــه تفاوتــی بیــن ریــزوم و شــبکه نیســت و

ریــزوم و شــبکه هــر دو بــر مرکزیتزدایــی ،توزیــع ،و همبســتگی تأکیــد میکننــد؛ امــا ریــزوم

ایــن ایدههــا را در مســیر متفاوتــی ب ـهکار میگیــرد ( .)Tredinnick 2013, 416ریزوماتیــک دیــدن

وب بســیار پیچیدهتــر از شــبکه اســت .در شــبکه میتــوان ابتــدا و انتهــا و مرزهــای خاصــی را
2. Borges
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شناســایی و انــواع روابــط مشــخص و مســیرهای رابطــه را تعییــن کــرد .در شــبکه نوعــی تعــادل
برقــرار اســت یــا اینکــه همــواره رو بــه ســوی تعــادل دارد ،امــا در ریــزوم هیچکــدام از اینهــا

صــادق نیســت .ویژگــی ریــزوم گونهگونگــی ریشــهها و ارتباطــات بســیار گســترده و بیقاعــدة
آن و غیرقابــل پیشبینــی بــودن مســیرها و گرههاســت« .دلــوز و گتــاری» ریــزوم را بهعنــوان

اســتعارهای بــرای شــیوة اندیشــیدن و تصــور مــا از اطالعــات و دانــش بـهکار بســتند .ریــزوم امــکان
پیوندهــای بیشــمار غیرسلســلهمراتبی ،افقــی ،و متقاطــع در تعــداد بیشــماری از ســطوح و الیههــا

برقــرار کــرده و امــکان ایجــاد یــک شــبکة بیمرکــز ،بــا گرههــا و ارتباطــات پرشــمار و ســریع
میــان گرههــا را فراهــم مــیآورد (.)Smith and Protevi 2018

وب توالــی خطــی زمــان را بههــم ریختــه و بــر خــاف متــن ســنتی کــه اســتنادات آن الزام ـاً

رو بــه زمــان گذشــته اســت ،در وب اطالعــات میتوانــد از هــر زمانــی بــه زمــان دیگــر پیونــد پیــدا
کنــد ،در آن آینــده و گذشــته معنــا نــدارد ،وب یــک ســرهمبندی نامتقــارن اســت و ســاختار بیــن
پیونــدی آن بهطــور دایــم در حــال تغییــر اســت و پیوندهــای جدیــد در حــال ایجــاد بــوده و برخــی
پیوندهــا حــذف یــا تغییــر میکننــد .بنابرایــن ،وب ســاختار پویایــی اســت کــه ســرهمبندی پیچیــدة

آن بهطــور دائــم توســط کاربــران در حــال بازســازی اســت .محیــط فرامتنــی وب آغــاز و پایــان
نــدارد ،فرامتــن هیــچگاه بــه پایــان نمیرســد ،زیــرا پیوندهــا بســته شــدن و اتمــام آن را همــواره

بــه تعویــق خواهنــد انداخــت ،و فراپیوندهــا مرزهــای متــون وب را همــواره مغشــوش میکننــد.
در وب متــون فرامتنــی ،متونــی بــا پایــان بــاز ،مرکززداشــده ،غیرسلســلهمراتبی ،شــبکهای ،ســیال،
و خوانندهمحــور هســتند .در محیــط وب و فضــای دیجیتــال ،اطالعــات هماننــد محیــط ســنتی
تکبعــدی و خطــی نخواهــد بــود و خطــوط پــروازی ( )Deleuze and Guattari 1987, 21را ایجــاد

میکنــد بــا خطــوط قابــل اتصــال و برگشـتپذیر کــه بــا ســاختار ریزومــی قابــل توصیــف خواهــد
بــود .وب یــک ریــزوم دیجیتــال اســت .در دنیــای فرامتنــی وب ،هیــچ مفهــوم ســاده و مطلقــی
بهتنهایــی وجــود نــدارد ،مفاهیــم بسگانهانــد ،هــر مفهــوم مؤلفههایــی دارد و واجــد پیوندهایــی بــه

دیگــر مفاهیــم اســت کــه بــا آنهــا و در پیونــد بــا آنهــا تعریــف میشــود ،همــة مفاهیــم بــه مســائلی
متصــل و مرتبــط هســتند کــه بــدون آنهــا هیــچ معنایــی ندارنــد .هــر مفهــوم همــواره تاریخــی دارد

و تعریــف آن از خــال مفاهیــم دیگــر گذشــته و بــه صفحههــای دیگــر میرســد (Deleuze 1994,

 .)37در هــر مفهــوم تکههــا و مؤلفههایــی وجــود دارنــد کــه از مفاهیــم دیگــر ناشــی شــده و متضمــن

ارتبــاط بــا صفحــات دیگــر هســتند .مفاهیــم پشــتیبان هــم هســتند و در ارتباطــات بیــن مفاهیــم اســت

کــه برداشــتها ،مجموعههــا ،و هویتهــای جدیــد شــکل میگیــرد .چیزهــا در هستیشناســی
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ﺧﻮاﻫﺪ
ـداومﺗﻮﺻ
ﻳﺰوﻣﻲـ ﻗﺎﺑﻞ
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زﻧﺒﻮرت
دیگــری(.از فعلی
دیگــری
ﻋﺴﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ-
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در
ـک
ـ
ی
ـر
ـ
ه
و
ـتند
ـ
هس
ـه
ـ
گون
ن
ای
ـز
ـ
نی
وب
در
ـن
فرامتـﮔﻞ ارﻛﻴﺪه –زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﮔﻞ ارﻛﻴﺪه در رﻳﺰومِ
 ،ﺑﻠﻜﻪ رﻳﺰوم ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ پویـ
ـطةﺪ.ماهیــت
ﺧﻮدهواسـ
ﺑﺎﻟﻘﻮهـر و ب
ـی دیگـ
ریزومـ
دیگــر
ﻓﻌﻠﻴﺖای
صفح ـه
ـازند و
ﻳﮕﺮيـمﺑﻪمیسـ
واﺳﻄﺔـر دمفاهیـ
دﺷﺪه ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دیگـ
وبوب ﻧﻴﺰ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ـای در
ﻓﺮاﻣﺘﻦ
رﺳﻴﺪهاﻧ
ﻫﺎي
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺑﺨﺸﻲ
در از
دﻳﮕﺮي
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ـک مـ
ریزوماتیـ
فراینــد س
ـاتﻲجدیـ
صفحـ
پیوندهــا و
رﻳﺰوم ایجــاد
در آن و
دائمــی
ﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ در و تحـ
ـدامﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻳﮕﺮ و
ﻳﺰوﻣﻲ د
ـاختارﻳﮕﺮ ر
ﺻﻔﺤﻪـاي د
ـد ،در
ﺳﺎزﻧﺪ و
ﻴﻢ ﻣ
دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫ
ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺎ
ﺧﺎص
ـولﻣﺘﻨﻲ
ﺻﻔﺤﻪ و

ﻳﺠﺎد مﭘی
بازتولیــد
شــود .ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺰوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و
تولیــددروآن و ا
ي وب و ﺗﺤﻮل داﻳﻤﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .1ﮔﻞ ارﻛﻴﺪه )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﮔﻞ ارﻛﻴﺪه )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(
تصویر  .1گل ارکیده (سمت راست) و زنبور عسل و گل ارکیده (سمت چپ)

ﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

836

تبیین رویکرد ریزوماتیک در نظامهای سازماندهی دانش و اطالعات با تأکید بر فضای وب | موحدیان و دیگران

 .5نتیجهگیری

ارزش و اهمیــت اندیشــة ریزوماتیــک از چنــد منظــر قابــل بررســی اســت :نخســت اینکــه

اندیشــة ریزوماتیــک افــق جدیــدی فــراروی متخصصــان علــم اطالعــات بــرای تببیــن بســیاری از

مســایل ایــن حــوزه گشــوده و راهحلــی بــرای فهــم فضــای جدیــد اطالعــات دیجیتــال و ســاختار
فرامتنــی اطالعــات در وب فراهــم م ـیآورد .متعاقب ـاً رویکــرد ریزومــی چارچــوب جدیــدی بــرای
درک مســئلة خــاص ســازماندهی دانــش و اطالعــات را ممکــن میســازد؛ بهویــژه رشــد شــتابان

فنــاوری اطالعــات و تحــوالت ســریع در ایــن حــوزه و از طرفــی ،گســترش روزافــزون مطالعــات

بیــن رشــتهای منجــر بــه ظهــور وضعیتــی شــده اســت کــه دیگــر نظریهپــردازی در گفتمــان مــدرن
ســازماندهی و اســتفاده از راهکارهــای ســنتی کارایــی الزم را نخواهــد داشــت.

ریزومیکشــدن اطالعــات و دانــش بدینمعناســت کــه ســاختار ســنتی و درختــی تولیــد

دانــش دیگــر در محیــط وب چنــدان مصــداق نــدارد .اطالعــات و دانــش ماننــد ریــزوم در جهــات
گوناگــون حرکــت نمــوده و بــا ایجــاد اتصــاالت و ارتباطــات جدیــد بیــن حوزههــای متنــوع

مطالعاتــی ،فضایــی بــرای مطالعــات جدیــد نیــز پدیــد آورده اســت ،و رشــد و ظهــور مطالعــات
گســتردة بیــن رشــتهای را میتــوان شــاهدی بــر ایــن مدعــا دانســت .ایــن فضــای اطالعاتــی جدیــد

و ریزومگونــه ،ریزومیــک شــدن ســازماندهی و ذخیــره و بازیابــی آن را نیــز میطلبــد .در ایــن
فضــا هــر نقط ـهای میتوانــد بــه نقط ـهای دیگــر وصــل شــود .اســتعارة ریــزوم میتوانــد در برابــر

تولیــد و ســازماندهی درختــی اطالعــات ،شــیوة تولیــد و ســازماندهی ریزومــی را مطــرح کــرده

و مناســبات نامتقــارن جریــان قــدرت (مؤلــف ،تولیدکننــده و کتابــدار ،ســازماندهنده در مرکــز
و کاربــر مصرفکننــده در حاشــیه) را کــه در شــیوة تولیــد و ســازماندهی ســنتی اطالعــات بــه

شــکلی مــداوم بازتولیــد و تقویــت میشــود ،واســازی کــرده و بــر تکثــر و مرکزیتزدایــیِ تولیــد

و ســازماندهی اطالعــات تأکیــد ورزد .در ایــن چارچــوب کارب ـ ِر مصرفکننــدة اطالعــات دیگــر
لزومــاً ســاختار و منطــق ســازماندهی پیشــینی را بــرای دسترســی بــه اطالعــات پیگیــری نخواهــد

کــرد و مجبــور بــه تبعیــت از نظــم و شــیوة ســازماندهی کتابــداران نخواهــد بــود ،بلکــه هــر کاربــر
میتوانــد خــود در جایــگاه ســازماندهندة اطالعــات ظاهــر شــده و ایفــای نقــش نمایــد .کاربــر
میتوانــد برچســبها و کلیدواژههــای دلبخواهــی خــود را ایجــاد نمــوده و ارتباطــات بیــن
اســناد و صفحــات وب را متفــاوت بــا تفکــر تولیدکننــدگان آنهــا و آنگونــه کــه خــود تصــور
میکنــد ،ایجــاد نمایــد .دیگــر روابــط یکطرفــه و خطــی مرکز–حاشــی ه و تولیدکننــده و

مصرفکننــده ،آنگونــه کــه در شــیوههای ســنتی جریــان اطالعــات وجــود داشــت ،در فضــای
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وب و محیــط دیجیتــال نمیتوانــد جریــان غالــب و تعیینکننــده باشــد و ناگزیــز از توجــه بــه

کاربــر و خواســتهها و نقــش او خواهیــم بــود .فضــای وب بــر خــاف فضــای کالســیک و عمــودی
و پایگانــی ،فضایــی مســطح و افقــی اســت .در ایــن فضــا اقتــدار مرکــزی و جنبههــای ســرکوبگرانة
نظامهــای ســازماندهی سلســلهمراتبی دانــش تضعیــف شــده و ویژگــی دموکراتیــک ســازماندهی

دانــش برجســته میشــود و فرصــت برابــر بــرای همــة افــراد حاشــیه و گروههــای کاربــران بــرای
حضــور و ایفــای نقــش در تولیــد و ســازماندهی دانــش ایجــاد میشــود .در رویکــرد ریزوماتیـ ِ
ـک

وب بــا تضعیــف صــدای اقتــدار مرکــزی ،امــکان رویــش «دانشهــای اقلیــت» و «دانشهــای
تحــت انقیــاد» فراهــم میشــود .فضــای ریزومــی پادگفتمــان و ضــد روایــت غالــب و رســمی اســت.

ریــزوم بیانگــر وضعیــت پســامدرن اســت کــه در آن بهجــای نــگاه بــه مرکــز و قرائــت واحــد،

شــاهد مرکزیتزدایــی ،و برداش ـتهای متکثــر کاربــران خواهیــم بــود و فضــای وب و اطالعــات
دیجیتــال نمون ـهای بــارز از تجســم چنیــن فضایــی اســت .در فضــای ســنتی از «ســازماندهیکردن»
و ایجــاد نظــم و ســکون ســخن گفتــه میشــود و کنتــرل یکــی از اهــداف آن اســت ،ولــی در

فضــای ریزومــی ســخن از پویایــی ،از تحــول دایمــی و «سازماندهیشــدن» اســت و مرزبندیهــای
تفکــر خطــی و کنترلکننــدة ســنتی در آن غایــب اســت؛ فضایــی کــه در مقابــل تحمیــل ،تحدیــد،

و کنتــرل بــر درک تفــاوت و کثــرت ،و نادیدهگرفتــن مرزهــا و عــادت بــه زندگــی عشــایری،
کولـیوار و قلمروزدایــی دائمــی تأکیــد مـیورزد؛ فضایــی پیشرونــده بــه هــر ســو کــه محــدوده و
آغــاز و پایانــی نداشــته و همــواره میتــوان از همانجــا ،از میانــه آغــاز کــرد.

رویکــرد ریزوماتیــک بــا زیســت ایلیاتــی و کولـیوار قیــاس میشــود (ضیمــران .)103 ،1389

همانگونــه کــه زندگــی ایلیاتــی و کوچگــرا ،ایســتایی و توقــف و تمرکــز را برنمیتابــد ،تفکــر

ریزومــی نیــز مخالــف تمرکــز و تحمیــل انتظــام و محدودهگــذاری اســت .در حقیقــت« ،دلــوز» در

صــدد تبییــن ناپایــداری اندیشــه و معنــا و دگرگونــي لحظــهبــهلحظــة آنهاســت .ایــن ناپایــداری در
ســازماندهی اطالعــات در وب نیــز خــود را نمایــان ســاخته و دگرگونــی لحظــهبــهلحظــة ســاختارها

و روابــط بیــن مفاهیــم امــکان ارائــة تصویــری ثابــت از ســاختار اطالعــات و ســازماندهی آن را
غیرممکــن میســازد .هرچــه هســت تحــول و ناپایــداری اســت« .دلــوز» مدعــي اســت کــه بــه

وســعت جهانهــاي بیشــماری کــه وجــود دارد ،شــیوههای متفــاوت اندیشــه و ادراک نیــز در

کار اســت ( .)Colebrook 2001, 42بنابرایــن ،دیگــر نمیتــوان از جهــان دانــش و ارائــة مدلــی

بــرای ســازماندهی آن صحبــت کــرد ،بلکــه مــا بــا جهانهــای متکثــری مواجــه هســتیم کــه امــکان
نســخهپیچی واحــد بــرای آن را غیرممکــن میســازد .اندیشــة ریزومــی «دلــوز» فراروایتهــا را
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نفــی نمــوده و تــاش بــرای یافتــن نظــام یکپارچــه از جهــان را بیهــوده و بیمعنــا میدانــد .در ایــن

تفکــر جزماندیشــی ،ثبــات ،و وحدتگرایــی جــای خــود را بــه بسگانگــی ،ناهمگنــی ،و ســیّالیت
بیقــرار میدهــد« .دلــوز» پدیدههــا و چیزهــا را نــه بــر اســاس ذات و امــر ثابــت ،بلکــه بــر اســاس
ِ
اتصــاالت در حــال تحــول دائــم میفهمــد و در ایــن بســتر فکــری ،دیگــر نمیتــوان
پیوندهــا و

چیزهــا را بــه چارچوبهــای مفهومــی و معانــی پیشــینی و ثابــت تقلیــل داد .زیــرا اتصــاالت
ریزومیــک و تحــول پیوســته ماهــوی اجــازة ایــن تعینبخشــی را نمیدهــد .نــگاه ریزومیــک بــه

چیزهــا (پدیدههــا و موجــودات) بــهمعنــای گریــز از معانــی ثابــت و بــروز قابلیتهــای نــو اســت؛

قابلیتهایــی کــه در پیشــینه چیزهــا نبودنــد و ثابــت نیــز نخواهنــد مانــد .ایــن اســت کــه بــرای
مواجهــة درســت و درک فضــای جدیــد اطالعاتــی میبایســت بــا گفتمانــی متناســب بــا ماهیــت

ایــن فضــا آن را فهــم کنیــم و بــه نظــر میرســد کــه گفتمــان ســنتی و مبتنــی بــر اندیشــة درختــی و
سلســلهمراتبیِ ســازماندهی اطالعــات بــا توجــه بــه چارچوبهــا و مؤلفههایــی کــه بــر آن مترتــب

اســت ،قابلیــت فهــم ماهیــت و ویژگیهــای فضــای اطالعاتــی دیجیتــال را نداشــته و از ســازماندهی
ایــن فضــا ناتــوان اســت و لــزوم تحــول پارادایمــی و متعاقب ـاً پژوهــش و نظریهپــردازی در منظومــة

فکــری دیگــری را میطلبــد و بــا عنایــت بــا مباحــث مطرحشــده ،تفکــر ریزوماتیــک میتوانــد

جایگزیــن مناســبی بــرای تفکــر ســنتی ســازماندهی اطالعــات باشــد.

هرچنــد در ســالهای اخیــر تحــوالت گســتردهای در حــوزة ســازماندهی اطالعــات در

وب رخ داده اســت ،از جملــه پژوهشهایــی کــه در حــوزة وب معنایــی و طراحــی نظامهــای

ســازماندهی مبتنــی بــر هستیشناســی و همچنیــن ،ایجــاد اســتانداردها و ابزارهــای جدیــد انجــام

شــده اســت ،امــا اغلــب ایــن نظامهــا و ابزارهــا مبتنــی بــر انگارههــا و مؤلفههــای گفتمــان مدرنیتــه
شــکل گرفت ـه ،و بنابرایــن ،ایــن تحــوالت نیــز از منظــر تفکــر ریزومــی قابــل نقــد هســتند .بهطــور

مثــال ،میتــوان بــه هستینگاش ـتها اشــاره کــرد کــه مبتنــی بــر هستیشناســی درخ ـتوار اندیشــه

و بهصــورت سلســلهمراتبی طراحــی میشــوند .در واقــع ،نظامهــای ســازماندهی هستانشناســانه
نیــز ســاختاری سلســلهمراتبی و مبتنــی بــر هستیشناســی غربــی دارنــد .همینطــور ،کارکــرد و

هــدف اغلــب اســتانداردهای جدیــد نیــز نظیــر ملزومــات کارکــردی بــرای پیشــینههای کتابشــناختی
(افآربـیآر) 1و توصیــف و دسترســی بــه منبــع (آردیاِی) 2و اســتانداردهای فــرادادهای نظیــر طــرح

فــرادادهای توصیــف شــی (مــودس) ،3طــرح فــرادادهای هســتة دوبلیــن (دیسـیامآی) ،4در نهایــت،
)2. Resource Description and Access (RDA

)1. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR

)4. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI

)3. Metadata Object Description Schema (MODS
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بــه ایجــاد دادههــای ســاختارمند و شــبکة گســترده از مفاهیــم و اشــیا و بازنمــون هستیشناســی
سلســلهمراتبی ،الیــه الیــهای ،و مبتنــی بــر روابــط تعریفشــده بیــن موجودیتهاســت .در واقــع،

ایــن اســتانداردها نیــز مبتنــی بــر اطالعــات و روابــط عناصــر کتابشــناختی و ســاختار نظامهــای پیشــین
قواعــد فهرستنویســی شــکل گرفتهانــد؛ چنانکــه «تیلــت» اشــاره میکنــد کــه توســعة «آردیاِی»

بــر پایــة ویرایــش دوم قواعــد فهرستنویســی آنگلو–آمریکــن و ایجــادو گســترش انــواع روابــط از

جملــه رابطــة سلســلهمراتبی صــورت گرفــت ( .)Tillett 2013, 1بهطــور مثــال ،قواعــد فهرستنویســی
آنگلو–آمریکــن ابزارهایــی بــر تعییــن و ثبــت روابــط بیرونــی میــان اشــیا فراهــم نمــوده و عناصــر

کتابشــناختی نظیــر عناویــن قــراردادی ،سرشناســه ،یادداشــتها و شناســههای افــزوده و حتــی
فرایندهــای مربــوط بــه کنتــرل مســتندات تمهیداتــی در ایــن راســتا بودنــد (طاهــری )294 ،1391
و در اســتانداردهای جدیــد نیــز بــا پوشــش نقــاط ضعــف ،روابــط سلســلهمراتبی درونــی یــک

شــیء نیــز مــد نظــر قــرار گرفــت و یــا میتــوان بــه فرانمــای تولیــد دادههــای ســاختارمند بــر روی
وب (اســکیما دات اورگ) 1اشــاره کــرد کــه ســاختار اصلــی آن بهصــورت سلســلهمراتبی و بــر

اســاس رابطــة موجودیتهــا و نوعهــا و موجودیتهــای زیرمجموعــه و زیرنوعهاســت (محمــدی

اســتانی و همــکاران  .)1787 ،1398بنابرایــن ،میتــوان از منظــر ریزوماتیــک یکایــک ایــن نظامهــا،

طرحهــا و ابزارهــای نویــن را مــورد بررســی و نقــادی قــرار داد کــه البتــه نیازمنــد پژوهشهــای

جداگانــه و بیشــتری اســت .نکتــة قابــل توجــه اینکــه کاربســت رویکــرد ریزوماتیــک بــهمعنــای

حــذف ســاختار سلســلهمراتبی نیســت .ریــزوم بــه معنــای بیقاعدهگــی و بینظمــی یــا فروپاشــی

سیســتم نیســت ،بلکــه جنبههــای انعطافپذیــری نظامهــای ســازماندهی را تقویــت کــرده و امــکان

بیپایانــی از برقــراری روابــط را فراهــم مـیآورد .هــر نظــام اطالعــات و نظــام ســازماندهی دانــش بــه
ســطوحی از کنتــرل نیازمنــد اســت و بایــد توجــه شــود کــه ریــزوم اساسـاً و صرفـاً در حــذف ریشــه
شــکل نمیگیــرد ،بلکــه بــا ریشــه و درهمتنیــده بــا آن شــکل میگیــرد .ریــزوم مابیــن ریشــهها

در جاهــای خالــی وارد شــده ،رشــد کــرده و مســیرهای ریشــه را بسگانــه میکنــد (Deleuze

 .)and Guattari 1987, 16از ایــن منظــر ،تلفیــق یــا کاربســت رویکــرد ریزوماتیــک در نظامهــای

ســازماندهی دانــش و اطالعــات میتوانــد بــر تکمیــل و تقویــت ایــن نظامهــا کمــک کنــد (Sukovic

 .)2008, 83همچنانکــه در برنامههــا و نرمافزارهــای متعــدد رایانــهای امــکان انتخــاب شــیوههای

متفاوتــی از بازنمایــی و نمایــش وجــود دارد و کاربــر حــق انتخــاب مدلهــای مختلــف را بــر طبــق
1. Schema.org
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خواســته و انتظــارات خویــش داراســت ،در ایــن رویکــرد نیــز بــر حــق انتخــاب کاربــر تأکیــد شــده

و مدلهــای سلســلهمراتبی صــرف کــه از پیــش توســط کتابــداران تعییــن شــده و بــر کاربــر تحمیــل

میگــردد ،نقــادی میشــوند .ایــن اســت کــه مرزهــا و محدودیتهــای تصنعــی برطــرف شــده و

ب ـه میــزان باالیــی اختیــار کنتــرل ســازماندهی و بازنمایــی بــه کاربــر محــول میشــود.

مطالعــة جــاری مشــخص کــرد کــه آثــار و تفکــر «دلــوز» در متــون و پژوهشهــای حــوزة

علــم اطالعــات و دانششناســی کمتــر مــورد تأمــل و توجــه بــوده اســت .اندیشــههای «دلــوز»،
بهویــژه مفاهیمــی نظیــر رویکــرد ریزوماتیــک ،یــا اندیشــة کوچگــرا ،فولدینــگ ،1و کثــرت

عرضــی از جملــه مفاهیمــی هســتند کــه بایــد مطالعــه شــده و ســودمندی آنهــا در تحلیــل پدیدههــا

و حوزههــای مطالعاتــی علــم اطالعــات بــهکار گرفتــه شــود .بررســی مفاهیــم «دلــوزی» دیــد

جدیــدی نســبت بــه مفهــوم ســازماندهی بهویــژه در محیــط وب ارائــه داده و ایــن مســئله میتوانــد
افقهــای نوینــی پیـ ِ
ـش روی متخصصــان علــم اطالعــات قــرار دهــد .بهطــور قطــع ،کاربســت مفاهیــم

دشــوار فلســفی در عمــلآســان نخواهــد بــود و ایــدة ریزوماتیــک کــردن نظامهــای ســازماندهی
دانــش و اطالعــات در عمــل ممکــن اســت بــا دشــواریهای پیشبینــی نشــدهای روبـهرو شــود .لــذا
میبایســت جنبههــای مختلــف ایــن موضــوع بــا مطالعــات جامــع بررســی شــده و پیامــد خوانــش

انتقــادی اندیشــة «دلــوز» بــر حــوزة ســازماندهی اطالعــات و دانــش تحلیــل شــود .آیــا اساســاً

میتــوان از رویکــرد ریزوماتیــک در طراحــی عملیاتــی سیســتمهای ســازماندهی اطالعــات بهــره
گرفــت؟ ایــن پرسشــی اســت کــه نیازمنــد پژوهشهــا و مطالعــات بیشــتری اســت.
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.96-63

خنــدان ،محمــد ،غالمرضــا فدایــی عراقــی ،و محمدرضــا وصفیــو  .1394الیههــای روششــناختیِ منطــق اســتفهامی و

کاربــرد آن در تحلیــل نظامهــای ردهبنــدی دانــش .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات .630-۶۰۳ :)۳( ۳۰

رامیننیــا ،مریــم .1394 .رویکــرد ریزوماتیــک و درختــی :دو شــیوه متفــاوت در آفرینــش و خوانــش اثــر ادبــی.
فصلنامــه ادبپژوهــی .62-31 :32

زمانــی جمشــیدی ،محمدزمــان ،و رحمــان شــریفزاده .1396 .ریــزوم – شــبکه؛ بررســی تطبیقــی هستیشناســی ژیــل
دلــوز و برونــو التــور .دوفصلنامــه شــناخت .184-159 :)2( 10

ســجادی ،ســیدمهدی .1387 .چالشهــای اساســي تربیــت دینــي در فضــای ریزوماتیــك .علــوم تربیتــي و روانشناســي
.20 – 1 :)4( 14

_____ ،و علــی ایمــانزاده .1388 .بررســي و تبییــن فضــای ریزوماتیــك و داللتهــای آن در برنامــه درســي .فصلنامــه
مطالعــات برنامــه درســي .32 – 23 :)12( 4

_____ .1391 .تبییــن و تحلیــل داللتهــای تربیتــي دیــدگاه معرفتشــناختي ژیــل دلــوز و نقــد داللتهــای آن بــرای
تعلیــم و تربیــت .فصلنامــه اندیشـههای نویــن تربیتــي .80 – 53 :)4( 8

ســجادی ،ســیدمهدی ،و زهــره باقرینــژاد .1390 .رویکــرد ریزوماتیــك بــه معرفــت و نقــد چالشهــای آن بــرای

تربیــت اســامي از منظــر مالحظــات معرفتشــناختي رئالیســم انتقــادی .مجلــه تربیــت اســامي .144-123 :)6( 13

ســجادی ،ســیدمهدی ،محســن فرمهینــی فراهانــی ،حمیــد احمــدی هدایــت ،و نجمــه احمدآبــادی آرانــی .1397 .تبییــن

معرفتشناســی ژیــل دلــوز و عالمــه طباطبایــی و نقــد چالشهــای رویکــرد ریزوماتیــک .مطالعــات معرفتــی در
دانشــگاه اســامی .226-203 :)2( 23

صالحــی ،مرجــان .1395 .داللتهــای اندیشــه ریزوماتیــک ژیــل دلــوز بــر پــرورش تفکــر خــاق .پایاننامــة کارشناســی
ارشــد .دانشــگاه تهران.

ضیمران ،محمد .1383 .ژیل دلوز و فلسفه دگرگونی و تباین .کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)  80و .57-48 :81
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تبیین رویکرد ریزوماتیک در نظامهای سازماندهی دانش و اطالعات با تأکید بر فضای وب | موحدیان و دیگران

. پایان: تهران. فلسفه میان حال و آینده؛ جستاری در باب اندیشههای فلسفی معاصر.1389 ._____
 لــزوم بازنگــری: و بازنمایــی شــبکه دانــش بافــت انتشــارات اســامی.ای.دی. اســتاندارد آر.1391 . ســیدمهدی،طاهــری
. تهــران.اســامی- کنگــره بینالمللــی علــوم انسانی.و بومیســازی

.1398 . و ســیدمهدی طاهــری، عاصفــه عاصمــی، احمــد شــعبانی، مظفــر چشمهســهرابی،محمــدی اســتانی مرتضــی
تبییــن فرانمــای تولیــد دادههــای ســاختارمند (اســکیما دات اُرگ) و تحلیــل رویکــرد آن بــه پــردازش و ســازماندهی
.1798-۱۷۶۷ :)۴( ۳۴  پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات.اشــیاء محتوایــی وب

 رویکردهــای نظــری در تطــور نظامهــای ردهبنــدی منابــع.1395 . و مظفــر چشمهســهرابی، قاســم،موحدیــان
.27-7 :)4( 27  مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات.کتابخانــهای

 بســترهای تکویــن تاریخــی و زمینههــای تکامــل: صورتبنــدی مدرنیتــه و پســتمدرنیته.1379 . حســینعلی،نــوذری
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موحدیانداﻧﺸــﺠﻮي دﻛﺘــﺮي ﻋﻠــﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳــﻲ داﻧﺸــﮕﺎه اﺻﻔﻬـ
،1361قاسم
ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺣﺪﻳﺎن ﻣﺘﻮﻟــﺪ

دانشــگاه
شناســی
اطالعات و دانش
دکتــریو علــم
،1361 متولــد
دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 و،داﻧﺶ
دانشــجویﻋـﺎت
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ
.اصفهــان و رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان زنجان اســت

 و سـازماندهی، مطالعـات نظـری ســازماندهی اطالعــات و دانش،فلسـفه علـم

.اطالعـات دیجیتـال و پژوهـش کیفـی از جملــه عالیق پژوهشــی وی اســت
احمد شعبانی

اﺻﻔﻬـﺎن و رﺋﻴﺲ اداره ﻛﺘﺎﺑﺨﺎ
داﻧﺸــﮕﺎه
علـمﺷﻨﺎﺳــﻲ
رشـتةداﻧﺶ
ﻃﻼﻋﺎدرت و
ﻋﻠــﻢ ا
دﻛﺘــﺮي
ﺠﻮي
متولـدداﻧﺸــ
،1361 ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺣﺪﻳﺎن ﻣﺘﻮﻟــﺪ
ششناسـی
اطالعات و دان
دکتـری
مـدرک
دارای
،1335

ﻛﻴﻔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋو
ﭘﮋوﻫﺶ
دﻳﺠﻴﺘﺎل و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 و،داﻧﺶ
اﻃ هﻼمﻋـﺎت و
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
دانشـگاه
شناسـی
اﻃﻼﻋﺎت دانش
اطالعـات و
گـروه علـم
اکنـون اسـتاد
ایشـان
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي اسـت،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ
.اصفهان است

.مدیریت دانش و روش تحقیق از جمله عالیق پژوهشی وی است

 داراي ﻣـﺪرك دﻛﺘـﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ،1335 اﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟـﺪ
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.داﻧﺸـﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ
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اﺣﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ،1335داراي ﻣـﺪرك دﻛﺘـﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و

فضای وب |
اطالعاتوبا تأکید بر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدانش و
مهای سازماندهی
ریزوماتیک در نظا
تبیین رویکرد
دیگران ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي ا
موحدیان وﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ از
روش
داﻧﺶ
اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن
داﻧﺸـﮕﺎه

مظفر چشمهسهرابی

متولد سال  ،1353دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشتة علوم اطالعات و
ارتباطات از دانشگاه استاندال فرانسه است .ایشان هماکنون دانشیار گروه علم
اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان است.

وب معنایـی ،ذخیـره و بازیابـی اطالعـات ،دادهکاوی ،سـنجش و ارزیابـی علم

و پژوهـش ،علمشناسـی و اخلاق علمـی از جملـه عالیق پژوهشـی وی اسـت.
عاصفه عاصمی

دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋ
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴ
مــدرک داراي
دارای،1353
،1349ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻈﻔﺮ ﭼﺸﻤﻪﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﻠﻲ دانشـگاه
اینفورماتیـک از
دکتــری بیزینـس
متولــد
کوروینـوس بوداپسـت اسـت .ایشــان هماکنـون محقـق دانشـگاه کوروینـوس

ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ،ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎز
ﻋﻠﻤﻲ از

بوداپسـت و اسـتاد بازنشسـتة دانشـگاه اصفهـان اســت.

هوشـمند ،یادگیـری عمیـق و سیسـتمهای توصیهگر
محصـول
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ تولیـد
ﺳﺖ.
هوشـمند،وي ا
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
از جملـه عالیق پژوهشـی وی اسـت.

ﻋﺎﺻﻔﻪ ﻋﺎﺻﻤﻲ ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ،1349داراي ﻣـﺪرك دﻛﺘـﺮي ﺑﻴﺰﻳﻨﺲ اﻳﻨﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ از

ﺑﻮداﭘﺴﺖ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺔ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺳـﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
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