
 

1 

 

)1قسمت (براي همه » تفكر سيستمي«  

و چگونهچرا  - به زبان سادهتفكر سيستمي   

مگان سايبرت
1

 

 

 

 

 

 

، اثر رافائل»مكتب آتن« از نقاشيِ ،ارسطو و افالطون: تصوير  

 

 مقدمة مترجم
به توصيف  ،»علم و فناوريِ كنترل ذهني در توسعه: علوم شناختي و طراحي«با عنوان پيشتر، در نوشته اي 
جهانيان در مسير  رفتارهايافكار و محدود كردنِ  جهت از سيستم ها» توسعه«طراحانِ چگونگي بهره گيري 

گام نخست براي مقابله با سيستم هاي تحميلي و رستن از اسارت بي شك،  2.پرداختيم ،استعمارأمين منافع ت

قادر در عصر حاضر  بشربا تفكر سيستمي است كه تنها . است »تفكرِ سيستمي«مهارت ذهني آنها، يادگيريِ 
و چه  طبيعيچه در عرصه هاي  -را رخ مي دهد  او دور و نزديكوقايعي كه در  بين رابطة خواهد بود كه
 يشتنو انتخاب هاي خو با يكديگر و نيز با رفتارها -يو سياساجتماعي ، ي، اقتصاداجتماعي در عرصه هاي

                                                                                                                       . بشناسد
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 reason 

اين واژه كه فقط تفكر استداللي و نظرورزي بر مبناي تجارب حسي را در بر مي گيرد را بسياري از انديشمندانِ حاميِ توسعه و 
و از اين رو آن را نهايت خردمندي بشر و زيربناي پيشرفت هاي علميِ  ترجمه كرده اند» خردورزي« ه،به اشتبا مدرنيت،

ي است كه پژوهش هاي علميِ گسترده پيرامون اين در صورت. پيشقراوالن توسعه يعني كشورهاي غربي معرفي مي كنند
طقي و تجربي را مي چگونگيِ عملكرد روان آدمي معلوم ساخته است كه رسيدن به انديشه هاي نو چيزي فراي صرفاً تفكر من

نيكوال تسال، توماس اديسون و  ، انيشتينمطالعة روان شناختيِ زندگيِ دانشمندان و مخترعين بزرگي چون آلبرت . طلبد
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مرتبه اين همان . سازدمي  نوپذيراي افكار و انديشه هاي او را از اين طريق  و را نيز در بر مي گيرد يو مكان
در عملكردهاي ذهن آدمي، از جمله ادراك حسي، فالسفه و حكما  ،است كه با كمك آن يدناز انديش

از همين اين مراتب، مخاطبان خود را  دقيقِ شناختو پس از  كرده اندمي غور  وهمي، خيالي و عقلي،
همان روش انديشه ورزي است كه عرفا از  همچنين، اينو . شده اندبه سوي خودشناسي رهنمون طريق، 

ذهن همنوعان خود را، با لطافتي كم  با بهره گيري از مثال و تشبيه،و ، نظمبه نثر و طريق خلق آثار ادبي، به 
عالوه بر اين ميراث فرهنگي در عرصة نظر، عرفا، با ايجاد الگوهاي . به سمت آن تربيت كرده اندنظير، 

اخالقِ ، تربيت ذهن در عرصة ناميده مي شديا فتوت  جوانمرديآيين زماني ه ك ،عملي در زندگي روزمره
                                                                                        . نده ااجتماعي را نيز سامان بخشيد

 

با حكمت و عرفان آشنايي  علمي جديد به شمار مي آيد، براي افرادي كه» علم سيستم ها«پس اگر چه 
و با توجه به اشاراتي كه نويسنده به فرهنگ ها و . ستني مأنوسنا دارند، نكات مطرح شده در اين نوشته

. بشر بي بهره نبوده است يتمدن از اين ميراثخود دارد، آشكار است كه وي نيز  جهان تمدن هاي كهنِ
خاسته از نگاهي چند رشته اي به علم و آگاهي بر 20ن ناگفته نماند كه آشنايي علميِ بشر با سيستم ها در قر

آنچه مقالة حاضر را نوشته اي ويژه و سودمند مي سازد اين است كه نويسنده، در و از اين منظر، . بوده است
آحاد مردم  امروزِ بين نيازِ ،ايجاد پلي از آگاهي ،اين گام. داشته استگامي جديد بر ،چند رشته اي خود نگاه

سنتي  ،تفكر عقالني. وار گذشته از سوي ديگر استاد به تفكر سيستمي از يك سو و سنت تفكر عقالنيِ
تمدن ساز جهان از ديرباز معمول بوده و تنها با آغاز توسعة صنعتي به بوتة  ملت هايكه در تمامي است 

از  آدمي در عصر حاضرگشودنِ ذهن  در واقع توانايي تفكر سيستمي بازيابيِ. فراموشي سپرده شده است
توسعة زدة  انسانِقادر است تحولي معنوي كه  ،است» فرديت« به گشودگيورود  و» فردگرايي« تنگنايِ

. بخشدبمصونيت  استعمار ساخته و پرداختة طراحانِ سيستم هايِ امروز را در برابر چارچوب هاي ذهنيِ
گرفتار مي  ترس و طمع تو در تويِ مادامي كه پيروي از فردگرايي، انسان مدرن را هر چه بيشتر در تارهايِ

                                                                                                                                                                                     

نو مستعد مي قبول الهام و انديشه هاي پرده از روشِ فكري كم شناخته اي برداشته است كه ذهن را براي  لئوناردو داوينچي
تفكر «م اين روش كه نقشي برجسته در جهش هاي عظيم در تاريخ علم و فناوري داشته است را روان شناسان نا. سازد

پس . نام گرفته است متفاوت استستدالل و نظرورزي بر اساسِ ادراكات حسي تفكر تصويري با آنچه ا. گذشته اند» تصويري
محدود كردنِ انديشه به اين دو در واقع تنگ بايد پذيرفت كه ، فرآيند انديشيدنر د ضمن تأييد اهميت برهان و نظرورزي

كردن چارچوب فكري انسان است. و چنانكه در اين مقاله نيز به آن اشاره شده است، جزء نگري، دوگانگي و نزديك بينيِ 
اخير مرتبط با اين چارچوبِ محدود فكريِ مدرن، همان ويژگي هايي است كه تفكر و ادراك ما را ناقص ساخته و در چند سدة 

و شناخت » پژوهش خالقيت«براي مطالعة بيشتر در مورد . تخريبي بي سابقه بر طبيعت و جوامع انساني تحميل كرده است
:دامنة وسيع ذهن آدمي و روش هايِ متنوعِ پذيرا كردن آن براي دريافت الهام، مراجعه كنيد به  

آبان  1دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«رساني  در سايت اطالع. »نوانديشي زير ذره بين علم«. اسفنديار عباسي -
1399(  
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با  امروز فرصت مي دهد كه دن سازِتم سازد، فرديت كه چيزي جز يگانگي با هستي نيست، به انسانِ
از اين روست كه . آنها احاطه يابدبر از اسارت ذهني اين سيستم ها برهد و  اخالقي واال و جمع گرا

، مثل ادوار پيشين، از ملزومات را در عصر ما »بينش توحيدي«نويسنده، دستيابي به تفكر سيستمي يا همان 
بشر مقاومت معرفي مي كند ستمها و ي ردر برابر نابراب پيروزمند.                                              

 

.كليه پاورقي ها از مترجم است  
                                      

____________________ 

 خالصة مطلب

، ]مثل آب شرب[عواملي چون كمبود شديد منابع حياتي . بر لبة پرتگاه ايستاده است امروز اغراق، بشرِبي 
تغييرات آب و هوايي و نيز  نابوديِ تنوع زيستي، سيستم هايِ طبيعيِ آسيب ديده از آلودگي هاي صنعتي

كاسته از ظرفيت هاي سيستم هاي حياتيِ كرة زمين به شدت بشر،  رفتارهايِ خودخواهانةگستردة ناشي از 
 آلودگي هاينيز از سوي ديگر، افزايش بي سابقة هزينة اكتشاف و استخراج سوخت هاي فسيلي و . است

بسياري از از اين رو . تهديد مي كندبه نابودي ، تمدن صنعتي بشر را مصرف آنها ناشي از زيست محيطيِ
اسلوب زندگي ساده تر و مقاوم  و انتخابِ معترفندبه اقتصادي پايدار از وضعيت موجود ضرورت گذار  بهمردم 

هم از فردي، محلي و ملي، در سطح  ياما گذار به چنين اقتصاد. را الزم مي دانند آيندهتر به نوسانات عظيمِ 
چنين آينده ، ساختن پيش از هر چيزچرا كه  به نظر مي رسدمهيب  ، امرينظر عملي و هم از جنبة نظري

به شيوه اي ابتدا ما . تفاوت داردامروز  متداولِفكريِ كه با روش هاي مي طلبد را اي شيوه اي از انديشيدن 
از انديشيدن نيازمنديم كه ما را نه تنها نسبت به سيستم هاي پيچيدة امروز آگاه سازد، بلكه ما را در 

                                                                                                   . رويارويي با آنها ياري دهد
 

گذار از  در حال حاضر، ترويج تفكر سيستمي در جوامع مطمئن ترين راه براي دستيابي به پيشرفت در مسيرِ
دارند بسيار » تفكر سيستمي«اما تعداد كساني كه درك روشني از . كنوني به وضعيتي مطلوب است وضعيت

را وارد الفاظ متداول و روزمرة جامعه كند، » تفكر سيستمي«مقالة حاضر مي كوشد تا عبارت . اندك است
ان از آن بهره برد توضيح دهد كه اين شيوة تفكر در اساسي ترين مرتبة آن به چه معني است، چگونه مي تو

                                      .و چرا اين روش انديشيدن كليد نجات آدمي در درازمدت را به دست مي دهد

_______________________________________ 

سيستم چيست؟ -از ابتدا آغاز كنيم   

به وجود مي آورند كه از را ديگري  از چيزهاست كه در تعامل با يكديگر چيز مجموعه ايسيستم متشكل از 
. د، از ساده ترين تا پيچيده ترين آنهانطيف وسيعي از سيستم ها وجود دار. بزرگتر است خودمجموع اجزاي 

  ايراد پيدا مي اتومبيل وقتي. درك اجزاي اتومبيل كار دشواري نيست. مثال يك اتومبيل را در نظر بگيريم
ساده را با جنگلي استوايي  اين سيستم نسبتاً اما وقتي. كند، معاينه و عيب يابي آن كار مشكلي نيست
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اجزايي  جنگلي استواييدر  .در مي يابيم سيستم ها تا چه حد مي توانند پيچيده باشند كنيممي مقايسه 
                                             .وجود دارد كه علم كنوني ما در شناخت آنها تازه در ابتداي راه قرار دارد

 
مقصود و عملكرد سيستم ها ريشه در ساختار و . خاص است 5و عملكردي 4مقصودتمام سيستم ها داراي 
كل عالم هستي را مي توان سيستمي عظيم برشمرد كه از سيستم هاي بسيار . دناجزاي متشكله آنها دار

هر يك از اين سيستم ها از . با هم در تعامل اند 6وابطي بسيار پيچيدهكثيري ساخته شده است كه از طريق ر
 .سيستمي بزرگتر استاجزاي متشكلة خود نيز جزئي از كما اينكه سيستم هاي كوچكتري ساخته شده است 

اما قبل از اينكه به توصيف اين روش . وسعت نظام هستي خود بخشي از جذابيت تفكر سيستمي است زيباييِ
در ارتباط با سيستم زير را كلي بپردازيم، مهم است كه براي كسب آمادگي ذهني بيشتر، سه نكتة  انديشيدن

                                                                                                                  :مييادآور شوها 
 

فهم . درك كرد حسسيستم ها را نمي توان با اتكا به . عقل است و شناسايي آنها كارمفهوم سيستم درك ) 1
سيستميِ چيزها و پديده ها در واقع بخشي از تفكر آدمي است كه به او اجازه مي دهد در پيچيدگي هايِ 

                                                          . و از اين طريق به معني آنها دست يابد بينديشدعالم هستي 

در درون اين محدودة . مشخصي قايل شويم 7»حد و مرزِ«براي درك سيستم ها الزم است كه براي آنها  )2
            . سيستم شناسايي مي گردد و بررسي روابط بين آنها امكانپذير مي شود هر مشخص است كه اجزاي

مورد مطالعة خود بايد همچنين انگيزة خودمان براي انجام اين كار را  در زمان تعيين حد و مرز سيستمِ) 3
بپردازيم، اما در نظر  هاپديده  البته ايرادي ندارد كه بدون دليل خاصي به بررسيِ سيستميِ. مشخص نماييم

 .داشته باشيم كه نگرش سيستمي به چيزها و پديده ها ما را در فهم جهان و حل مسايل آن ياري مي رساند
چيزها اقدام مي كنيم بايد بكوشيم كه اين كار را با حفظ تمركز بر  سيستميِ پس وقتي به بحث و تحليلِ

     .پراكنده و بي اثر خواهد بوداحتماالً در غير اين صورت، انديشه هاي ما . حل مسئله اي واقعي پيش ببريم
 

بيفكنيمبه چند نمونه از سيستم ها نظري  ،براي آشنايي بيشترحاال   

بدن ما مجموعه اي از سلول ها، بافت ها و اعضا را تشكيل مي دهد كه از طرق بسيار   .بدن انسان) 1
اين اجزا با كمك هم موجودي بي نظير كه داراي هوش و آگاهي بااليي . تعامل اند پيچيده با هم در ارتباط و

ه انسان نام گرفته است را نمي توان نكتة قابل توجه اينكه اين موجود پيچيده ك. مي دهنداست را شكل 
                                                                                      . فقط با مطالعة سلول هاي او شناخت

 

از موجودات ريزِ جاندار و  كثيري آب و تعداد ،جنگل ها مجموعه اي از گياهان، حيوانات، خاك  .جنگل) 2
پيچيده براي تأمين غذا و تعداد كثيري از فرآيندهاي بيولوژيكي را اين اجزاء با هم شبكه اي . بيجان است

                                                           
4
 purpose 

5
 function 

هايبه بيان ديگر، در نظام . يِ چندگانه براي رخداد پديده هاستمنظور از كلمة پيچيده در علم سيستم ها، وجود روابط عّل  6
  

. پيچيده، هيچ معلولي فقط برخاسته از يك علت نيست و هيچ علتي فقط به يك معلول محدود نمي شود  
7
 boundaries 
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به ظهور سرزميني منحصر به فرد مي  در نهايتبا هم اين اجزاء نتيجة كنش ها و واكنش هاي . مي سازند
نكتة قابل توجه در اين مثال اين است كه مجموعه . ن استدرختامجموعه اي از انجامد كه جلوة بارز آن 

وجود دارد كه نيز در اراضي مرتعي و سرزمين هاي بياباني  از گياهان، حيوانات، خاك و آب ديگريهاي 
اين شبكه هاي . تشكيل مي دهند ي متفاوتي رايشبكه هاي تامين غذا وقتي در كنار هم قرار مي گيرند

جنگل به شكل جنگل، از حيث ظاهر، كه  طوريرا در بر مي گيرند به  ديگريژيكي فرآيندهاي بيولو متفاوت
خاص خود و روابط ويژه  ؛ هر يك با اجزاءظهور مي يابد بياباندر قالب مرتع و بيابان، به صورت است، مرتع، 

                                                                                           . اي كه بين اين اجزاء برقرار است
 

مجموعه اي از قوانين و مقررات، رفتارها و نهادهاست كه به نيز اقتصاد كشورها . نظام اقتصادي جوامع) 3
وص سرزمين هاي همانند مثال هاي باال در خص. و خدمات نظارت دارد هاتعامل مردم با هم براي تبادل كاال

مردم، كاالها، خدمات،  -مختلف، تمام نظام هاي اقتصادي نيز به طور كلي ساخته شده از اجزايي مشابه 
، نوع اقتصاد هر جامعه و ماهيت منحصر به برقرار است ءاند اما روابطي كه بين اين اجزا -قوانين و مقررات 

                                                                                                      .فرد آن را تعيين مي كند
 

سيستم شناسايي مي كنيم، آن را يك پس به ياد داشته باشيم كه وقتي ما ساختار يا پديده اي را به عنوان 
 شكلِبين آنها به الت عديدة دارند و تعام) گاه مبهم و(روابطي پيچيده كه با هم  دانيمبمجموعه اي از اجزاء 

اين است تالش ما در نگرش سيستمي به چيزها  .كه خاص آن سيستم است ظهور مي يابد ي مشخصنتايج
بهبود عملكرد آن، تغيير ايجاد  به منظورِكه نتايج حاصل از هر سيستم را بهتر بشناسيم تا بتوانيم در آن، 

                                                                                                                              .كنيم
  

؟چيست »تفكر سيستمي« بپرسيم ،ها» سيستم« به هتاكوي فعرماز اين پس   

سيستم و كل بسيط تر به گونه اي كه بتوانيم  يعني دستيابي به آگاهي ايتفكر سيستمي دستيابي به 
اجزاي متشكلة آن را باهم ببينيم و به جاي خيره ماندن به يك جزء به صورت جداگانه و منزوي، به روابط 

كه با تفكر سيستمي مترادف است، ريشه در كلمه اي  8»نگرش توحيدي«. يابيمباشراف  تمامي اجزاءبين 
ساخته فراواني ] سيستم هايِ يا همان[ يِ»كل ها«، عالمي كه خود از است »معاَل«آن معني كه  9دارد يوناني
بلكه مي طلبد كه در [ فقط با بررسيِ اجزاي آنها ميسر نمي گردداز اين سيستم ها درك هر يك  .استشده 

  :در اساسي ترين توصيف آن، فعاليت هاي زير را در برمي گيرد ،تفكر سيستمي .]بينديشيمروابط بين اجزاء 
 

،گرفته اند توجه به چيزها، نه به تنهايي، بلكه در محيطي كه در آن قرار -  
  ،زاوية ديد ]و نه تنگ كردنِ[ باز كردنِ -
،مختلف منظر ين، بلكه از چندمنظرنگريستن به چيزها نه از يك  -  
،، اليه به اليهمختلف و مراحلِ نظاره كردنِ چيزها از مراتب -  

                                                           
8
 holism  

9
 holon 
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،بررسي رابطه بين چيزها -  
،آنها رفعو اقدام براي ي مشكل آفرين ريشه اي پديده ها عللِ جستنِ -  
.خود 10فكريِ منظومه هايِمفروضات و زير سؤال بردنِ  -  

 
شناخت بهتر آنها از طريق ضرورت و ) كل ها(آگاهي بشر از سيستم ها . تفكر سيستمي چيز جديدي نيست

 ودايي، فلسفة باستاندر هند . اجزاي متشكلة آنها، به آغاز تمدن بشري باز مي گرددبين  روابطانديشيدن در 
از  نمونه ، چه بسا فلسفه ودايي كهن ترينبا ده هزار سال تاريخ. مثالي بارز از بينش توحيدي به جهان است

شرق مو معنوي  فرهنگيسنت هاي  اكثر پايه و اساسِدر واقع، بينش توحيدي . نوع خود در جهان باشد
باستان به مكتبي فكري بر در يونان و پيروانش  سورغفيثا، نيز در فرهنگ غرب. را تشكيل مي دهد زمين

در . و نظم موجود در آنها را مبتني بر اعداد مي دانستند معتقد بودند اساس وجود سيستم هايي كيهاني
 مطرحعظيم متشكل از كل هاي كوچك تر  »كلي«م به عنوان يونان بود كه مفهوم عاَل همين برهه از تاريخِ

بينشي توحيدي نسبت به انسان و جايگاه داشتنِ يز به مردمان بوميِ سرزمين هاي مختلف كرة زمين ن. شد
ايشان به اين . حيات مي دانندشبكة پيچيدة از  جزييبسياري از ايشان انسان را . مشهورندطبيعت عالم او در 
از سوي ديگر ما مي دانيم كه . زنده احترام مي گذارند و مي كوشند تا خود را با آن سازگار نگه دارند ةشبك

را عقل معاشي  مي رويد قادرند حجابِ شانگياهاني خاص كه در محيط استفاده ازوميان آمازون با برخي از ب
عرفاي هندي نيز از  ، همان درك واال كهيابند اشرافمتعالي نسبت به عالم هستي  دركيو به  كنار بزنند

                                                                                      . مي يابنددست  به آن 11طريق مراقبه
 
پس در واقع، تفكر سيستمي نامي جديد براي استعدادي فطري است كه انسان را با جهان اطرافش پيوند مي 

جزء «موسوم به ( ]و غافل شدن از كل[ اجزاء به نخيره ماندعادات فكريِ عصر مدرن و صنعتي، شامل . دهد
غفلت كردن و ) 13»دوگانگي«موسوم به (و مستقل فرض كردنِ چيزها از هم و از مشاهده گر  ، جدا)12»نگري
بشر  جايگزين نگرش كهنبه تدريج ، )14»نزديك بيني«موسوم به (در مطالعة چيزها ذهن  گشودنِ ضرورتاز 

اخير، از زمان آغاز انقالب  سدةبه ويژه در چند  ،اين جايگزيني. شده است، توحيدي به عالم، يعني بينش
                                                              . شدت گرفته و رسوخ بيشتري يافته است به بعد، صنعتي

 

 در محافل دانشگاهي و حوزه هاي پژوهشيِامروز جديد است كه  يعنوانفقط در واقع  »تفكر سيستمي«پس 
كه ما را به سوي گوش فرادادن به  انديشيدن، نوعي از اندبه ظهور دوبارة بينش توحيدي داده  ،متفاوت

تفكر . نداهاي فطري، پايين كشيدنِ موانع فكري، مفتوح كردن نظر و  آزمودن انديشه هاي نو فرا مي خواند
            . تلقي كرد هديشسيستمي را مي توان به نوعي، بازآموختن بسياري از دانسته هاي قديم در قلمرو ان
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درك ضرورت پرورشِ اين عادات در انديشيدن است نه عنواني كه براي آن آنچه مهم است ناگفته نماند كه 
سخن به ميان آورده ايم چون اين الفاظ » بينش توحيدي«و » تفكر سيستمي«ما در اينجا از . بر مي گزينيم

اما در نظر داشته باشيم كه هندويي كه در درون خود . است كم و بيش بخشي از واژگان متداول زمان حاضر
به فرديت و يگانگي با عالم هستي معرفت مي يابد، يا دانشمندي كه با روش هاي مرتبط با تفكر سيستمي 
به تحقيق مشغول است و يا شهروندي عادي كه در آمريكا متوجه شده كه ما ديگر در يك نظام مردم ساالر 

 چههر سه در حال انديشيدن از منظر سيستمي اند، چه ايشان آن را با اين نام بخوانند و زندگي نمي كنيم، 
                                                                                                                           .نخوانند

 

به منظر توحيدي و  »بين نزديك - دوگانه  -جزء نگر«منظر  حاال با مرور چند مثال به طور مختصر، گذار از
و ارتباط بين فقر و جامعه  ارتباط بين انسان و طبيعت، ارتباط بين تروريسم و جنگ بررسيِدر سيستمي را 

                                                : بسيار متفاوت روشن گردد دو نوع نگاه اينتا تفاوت بين  كنيمتجربه 
 

بين نزديك -دوگانه  -جزء نگر تفكر) 1111  

 به باالترين پيشرفت ،انسان ها از طبيعت جدايند و بايد آن را كنترل كنند تا بتوانند ضمن بهبود زندگي خود
                                                                                         . دست يابند يزندگي مادممكن در 

 تفكر سيستمي

جدا و از عالم طبيعت چيز هيچ . انسان ها در طبيعت اند و با آن، به گونه اي تفكيك ناپذير، اجين اند
طبيعت اند جزيي از ما انسان ها براي ادامة معاش و حيات به چيزهايي مثل آب و غذا كه . نيستمستقل 

اين . ستمورد مصرف ما را تشكيل مي دهند نيز از طبيعت ا منابعي كه مواد اولية مصنوعات. وابسته ايم
زديك شاهد است حتي اگر ما از ن دركتصور و قابل ] از طريق عقل[ اوقاتوابستگي به طبيعت در جميع 

در بهره برداري از طبيعت اگر ما . رشد محصوالت غذايي از خاك و يا استخراج مواد معدني از زمين نباشيم
زيستگاهي كه ما و ديگر موجودات  ،اعتدال را رعايت نكنيم  يا آن را در حد نابودي تحليل ببريم، در عمل

                                                                    .را ويران مي كنيم يمبراي ادامة حيات به آن وابسته ا
 

بين نزديك -دوگانه  - جزء نگرتفكر ) 2222  

.با آن بجنگيمبراي پيروزي بر تروريسم و ريشه كن كردن آن بايد   

 تفكر سيستمي

از رفتارهاي  براي متوقف كردن تروريسم مي بايد. تروريسم اساساً برخاسته از جنگ هاي تجاوزكارانه است 
                                .خصمانه نسبت به ديگر كشورها دست برداريم نه اينكه بر اينگونه رفتارها بيفزاييم

 

بين  نزديك -دوگانه  -جزء نگرتفكر  )3333     

. اگر فقرا از كار گريزان نبودند داشتمي وجود نفقر . فقرا چوب تنبلي خود را مي خورند  

 تفكر سيستمي
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مدرن ذاتاً  سرمايه داري صنعتيِ. سيستم اجتماعي كنونيِ كشورهاست جدايي ناپذير از يو فقر بخش رنج
ه از بد حادثه در خانواده اي از كآن دسته از افراد . از داراها و ندارها به وجود مي آوردساخته شده جامعه اي 

از ساير انسان ها بيشتر رنج  ،شده اند اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه به دنيا آمده اند و يا گرفتار مصيبتي
                                                                                                                         . مي برند

 

 تفكر سيستمي و ساختارهاي قدرت 

مردم هرگز در بسياري از  .دليل نيستاكثر ما مردم در مورد تفكر سيستمي چيزي نمي دانيم و اين بي  
چه بسا شما كه االن اين نوشته را مي خوانيد به تازگي با اين مفهوم . مورد تفكر سيستمي چيزي نشنيده اند

چرا «: ، شايد اين پرسش به ذهنتان آمده باشد كهيدكنجكاو يو اگر چنين است يا اساساً فرد. آشنا شده ايد
آيا واقعاً تفكر سيستمي خيلي مؤثرتر و مفيدتر از تفكر جزء نگر، «يشد؟ يا بايد كسي به طور سيستمي بيند

م كه بعد از آنچه در باال آمد و همچنين با رجوع به عقل سليم، پاسخ به واراميد »دوگانه و نزديك بين است؟
يد كسي چرا با«: اما در اينجا مي خواهم سؤال ديگري مطرح كنم. اين سؤاالت به اندازة كافي روشن باشد

چيزها را از هم  دبايما چرا « ،به بياني ديگريا » نگاهي ناقص به جهان را به جاي نگاهي جامع تر برگزيند؟
در اطراف ما مشاهده مي شود، نه از بپنداريم وقتي ارتباط چيزها و پديده هايي كه  ، مستقل و نامربوطجدا

                                                »ن است؟واضح و روش برايمان كامالً يك طريق، بلكه از طرق مختلف،
 
پس به جاي اينكه به دنبال توجيه براي مطلوب بودنِ تفكر سيستمي بگرديم، مي توانيم به دنبال پاسخ به 

چگونه است كه بينش توحيدي كه بخشي از استعداد فطري ماست، در طول «: دقيقتر زير بگرديم سؤالِ
بهره توجيه ضرورت صنعتي، از ذهن ما زدوده شده به صورتي كه براي و تاريخ و به ويژه در عصر مدرن 

                                                                    »گيري از اين استعداد بايد دليل و برهان اقامه كنيم؟
 

. آگاه سازگاري ندارد ، با جامعة شهرونديِ]سلطهنظام [= پاسخ به اين سؤال اين است كه قدرت و كنترل 
، بكاوندبينند و برا  قرار گرفته نظرشانجلوي درست فراخ تر از آنچه دورتر و خيلي قادرند شهرونداني كه 

صنعتيِ  جوامعدر . اهرم هاي كنترل نيستنددارندگانِ احبان قدرت و خشنوديِ صموجب و  قبولمورد 
اين جوامع بر اساس اصولي چون . زحمتكش در پايين قرار گرفته اند يمدرن، عده اي قليل در باال و توده ها

 عوام، خواص را كه كار و تالش بيشترِطوري شده اند به  بناجامعه و طبيعت  مكانيزه كردن و كااليي ساختنِ
عظيم و پيچيده آگاه شويم  اگر ما از وجود اين نظامِ. مي گرداند در جايگاه خود راسخ و استوارهر چه بيشتر 

ما به اين فكر بيفتيم حتي شايد . و از ساز و كار آن سر در آوريم، ممكن است كه بخواهيم آن را تغيير دهيم
 فقط اينكه و طبيعت شكوفا شوند و نه اجزاي جامعهكلية به وجود آوريم كه در آن  يمتفاوت كه سيستم
                                          .بر توانايي و ثروت خود بيفزايندكه در قدرت اند از انسان ها اندك  تعدادي

 

بر حفظ كردنِ اعداد و ارقام و اطالعاتي كه غالب مردم در  مدرن پس اتفاقي نيست كه در سيستم آموزشيِ
چيزي مي آموختيم در مدرسه اگر ما واقعاً . گز به آن نياز پيدا نمي كنند تأكيد مي شودطول عمر خود هر

و يا اينكه چگونه  در تعامل اندمثل تفاوت بين جزء و كل، و اينكه اجزاء و كل ها با هم  -- كه مفيد بود 
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     . طر مي كردندمسلماً ساختارهاي قدرت احساس خ -- در آوريم  ليتاستعدادهاي بالقوة ذهنمان را به فع
                                                                                                                       

؟را در خود پرورش دهيم »تفكر سيستمي«چگونه عادت   

 يكارگاهچيزي نيست كه طي يدي حبينش تو. تفكر سيستمي مهارتي است كه يك شبه به دست نمي آيد
يادگيري تفكر سيستمي مدارج تحصيلي از سوي ديگر، . فرا گرفته شودراهنما  يآموزشي و يا از طريق كتاب

زمان  با گذشتتفكر سيستمي نگرشي خاص به جهان است كه تنها با ممارست و تمرين و . باال نمي طلبد
به اين بينش كمك مي كند مي  تدريجي ا در رسيدنِدر اينجا به معرفي چند عادت كه ما ر. حاصل مي شود

                                                                                                                          : پردازيم
 

از . خودمان فكر كنيم. قبول نكنيم و دربست را فوراً گفتر چيزي كه هر كسي ه. نقاد باشيمانديشمندي ) 1
از او بخواهيم كه داليل منطقي و شواهد تجربي  .خود بپرسيم كه انگيزة كسي كه سخن مي گويد چيست

                                                                                                 .بيان كندرا براي ادعاي خود 
 

 اين حيوانِمثل . به كنجكاوي مشهورند گوركنبرخي از حيوانات مثل . باشيمو كنجكاو گر جستجو ) 2
چيزها اكتفا نكنيم و سعي  به ظاهرِما نيز ، همواره در حال كندن زمين و به عمق رفتن استكه كنجكاو 

سته ها را كنار اليه ها و حجابهاي نادان. كنجكاو باشيم پرسش كنيم و. راه يابيم هر چيزكنيم كه به باطن 
                                                                                          .بزنيم و عميق تر و وسيع تر بكاويم

 

.بنگريم] بين چيزها و پديده ها[روابط به ) 3  
كه چيزهايي كه در زندگي با آنها برخورد مي كنيم تا چه حد و با  دريابيمدر فرآيند كاويدن باطن چيزها، 

. اين رابطه ها چونان رشته هاي كثيري از هر سو گسترده شده اند. چه پيچيدگيِ فراواني با هم در ارتباطند
مستقل و  اساساً چيزياز اين رو، . يك رشته را كه پي بگيريم مي بينيم كه به چندين چيز ختم مي شود

ها كه در دل  و چه بسيار كلكشف كنيم ها  چه بسيار اجزايي كه در دل كلبا اين نگاه، . وجود ندارد منزوي
                                                                                                                    .بيابيمجزء ها 

 
.بگشاييم كه ممكن استآنجا تفكرمان را تا  افق زمانيِ) 4  

به كار گرفتن توانايي ذهنمان در مرور تاريخِ گذشته از يك سو و قدرت ذهني ما در انديشيدن به آينده از 
ذهني كه بدينصورت گشوده مي شود بهتر . در از ميان برداشتن موانع ذهني دارد شگرفتأثيري سوي ديگر 

در فعاليتي كه بي شباهت . ها را ببيند و تكامل آنها را درك كند قادر است كه روابط حاكم بين جزءها و كل
سوار ما را مي كند و مي كاود، كاوش ذهني ما، تو گويي جستجوگرانه و اليه اليه كه زمين را به كار گوركن 

 ، به زمانِ آغاز انقالب كشاورزي،دورترحتي و . دهدمي انتقال بر ماشين زمان، به دوران پيش از عصر صنعتي 
، به سفر به زمان هاي خيلي پيش از اين نيز توسط ذهن ما امكانپذير است. مي برد قبلهزار سال  10بيش از 

و ميوه مي جستند، و  آوري دانهگردشكار و در طبيعت، از طريق ها معاش خود را  دوراني كه در آن انسان
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به زماني كه كرة زمين خود در حال ، آناز  و پيشتر. به آغاز حيات بر كرة زمينيعني ، از اين پيشترحتي 
                                                                                                              ... شكل گيري بود

 
و . فرزندان خود بينديشيم ما مي توانيم در زمان حال به بزرگساليِ. به آينده هم بينديشد قادر استذهن ما 

ما مي توانيم زماني . سال بعد، يا حتي ميليونها سال بعد هزارسال بعد،  پانصد -حتي به زماني بسيار دورتر
     .نظر آوريم دركه نهايتاً كرة زمين با خورشيد برخورد مي كند و كيهان تا حد نابودي گسترش مي يابد را 

 
  .افق مكاني انديشة خود را بسط دهيم) 5

عد مكان تجربه كند، از ذرات بسيار ريز تا اجرام بسيار بزرگ در برا ذهن ما قادر است كه مراتب متعددي 
 در از اتم و سلول گرفته تا موجودات بزرگتر يعني -آسماني، و البته طيف وسيعي از ابعاد بين اين دو نهايت 
             .كل عالم و حتي ديگر عوالمراه شيري و  جامعه، اكوسيستم، كرة زمين، منظومة شمسي، كهكشانِ

 
.غافل نشويم ،عادت داريمآن ، غير از آنچه به ها ديدگاهاز ديگر ) 6  

در » ديدگاه«منظور از . بنگريم اي يا پديده به چيزياز منظرهاي مختلف به ما اجازه مي دهد كه  ذهن ما
گفتم كه . سيستم ها اشاره كردم» حد و مرزِ«به چيزي به نام  پيشتر. نيست» باور«و » نظر«تفكر سيستمي 

كه در نظر مي گيريم قرار مي گيرد، ما با سيستمي متفاوت ه اي بسته به اينكه چه اجزايي در درونِ محدود
در تفكر  »ديدگاه«سيستم ها و » حد و مرز«رابطة بين اجازه بدهيد با آوردن مثالي . سرو كار داريم

                                                                                                     : شنتر كنمرا روسيستمي 
 

يا منظر اين منظره را از چند ديدگاه . ماهيگيري كه در رودخانه اي مشغول به صيد است را در نظر آوريم
چه مقدار بنزين و  .اين پديده است جنبة اقتصاديِ ،ايكي از اين ديدگاه ه :دهيممورد بررسيِ سيستمي قرار 

. به رودخانه برساند و پس از ماهيگيري به خانه بازگردداز خانه تا اين شخص خود را  شده استپول هزينه 
حد و مرزي كه در اين نگاه قايل شده ايم اجزاي اقتصاديِ مربوط به فعاليت مورد نظر را شامل مي شود و [

آيا اين هزينه با مقدار انرژي اي كه ماهيگير از خوردن ماهي به دست مي .] ديگر اجزا ناديده گرفته مي شود
                                                                                                             ب دارد؟ آورد تناس

 

انبساط خاطر و لذتي كه  از اين ديدگاه، مي توانيم به. حاال به همين پديده از منظر تفريحي و معنوي بنگريم
 عالوه بر اين دو ديدگاه. بينديشيمبه ارمغان مي آورد  يگيريفعاليت آرامبخشِ ماهپيوستن به طبيعت در 

مثال از  :بنگريمبه اين فعاليت مي توانيم از جنبه هاي ديگر نيز  ،معنوي- صرفاً اقتصادي و ديدگاه تفريحي
جنبه تأثير ماهيگيريِ تفريحي بر مديريت و تعادل جمعيت ماهي هاي رودخانه اي و يا ضرورت انتقال حق 

بپرسيم،  فعاليت اين ماهيگيردر مورد  را چه بسا اگر از ده نفر ديگر نظرشان. ي به نسل هاي آيندهماهيگير
دارند ممكن است ده ديدگاه ديگر به آنچه  اين ده نفرهر يك از به دانش، مهارت، تجارب و معرفتي كه بسته 
در نظر گرفتن ديدگاه هاي ديگر از اين بابت سودمند است كه آگاهي ما را بسط مي دهد و  .ضافه شوداگفتم 

                       . بر توانايي ما در تشخيص مسايل و رفع آنها از طريق ايجاد تغيير در سيستم ها مي افزايد
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؟چگونه با تفكر سيستمي جهاني پايدار بسازيم  

 ةزيانبار توسع از روش هايِ ناشيكرة زمين و تخفيف ويراني هاي  بر رويبراي دستيابي به زندگي پايدار 
پايداري يعني اينكه جامعة بشري كه هم اكنون در كرة زمين . ل استصنعتيِ مدرن، تفكر سيستمي ايده آ

و .  در طبيعت و جامعه را از نسل هاي آينده نگيرد سالم مي كند طوري رفتار كند كه فرصت زندگيِزندگي 
با توجه به تخريبي كه تا كنون انسان بر جوامع خود و بر طبيعت تحميل كرده است، جنبة ديگري از 

و شوك هاي اجتماعي ] مثل زلزله و سيل[ تپايداري اين است كه ما بتوانيم در برابر تغييرات ناگهاني طبيع
عادات  از طريق تمرين باتفكر سيستمي دستيابي به مهارت . مقاوم و پايدار باشيم] مثل آشوب و جنگ[

فكري اي كه در بخش گذشته معرفي شد به ما اجازه مي دهد كه از خود فراتر رويم و به آينده بينديشيم، به 
و از ظواهر عبور كنيم و ) آمده اند و آنهايي كه خواهند آمد، آنها كه ها و غير انسان ها انسان(غير بينديشيم 

                               .چيستباطن چيزها را بكاويم تا بفهميم كه واقعاً عملكرد و نتايج روش هاي كنوني 
 

به كار يك به يك وضعيت موجود، عادات فكري اي كه در باال معرفي شد را  سيستميِ حاال براي بررسيِ
                                                                      :نماييماز پديده ها كسب  سيستميبنديم تا دركي ب

                                                                 
.انديشمندي نقاد باشيم) 1  
ورد چيزها و پديده ها مي انديشند بسنده نكنيم و از آن آنچه عامة مردم در م بهما نقاد بودن مي طلبد كه  -

داراي قدرت يا گروه هايي است كه  افراد متأثر از تبليغاتعموماً آنچه مورد تأييد عامة مردم است . فراتر رويم
ترجيح مي دهند كه با ديدي كوتاه مدت تر به پديده ها بنگرند  از سوي ديگر، عامة مردم معموالً .تبليغ اند

                                     .را كه حفظ بينش ميان مدت و درازمدت مستلزم تالش فكريِ بيشتري استچ
 

، فكر و نظري كه لزوما مورد تأييد عموم مردم نيست، مي شويم روبرو يجديد فكر و نظرحتي اگر با  -
منطقي يا  يآيا داليل. را بيابيمنو فكر ين انتشارِ ا انگيزه هاي احتماليتا خود را به كار بگيريم انديشة نقاد 

متفاوت وجود دارد؟ آيا در بين تجارب شخصي ما شواهدي  عملي در حمايت از چنين فكر يا نظرِ يتجارب
دليلي وجود ندارد كه ما فكر و يا نظر جديدي بپذيريم كه هيچ را تأييد كند؟  فكراين درستيِ وجود دارد كه 

                   . قبول كنيم سازگار است ماخود  رسيدن به نتايجي كه با تجاربرا بدون انديشيدن مستقل و 
 

از اين رو . در جهان امروز، بسياري از چيزها صد در صد بد و پليد و يا صد در صد خوب و پاك نيستند -
پيچيده زندگي مي  برداشتي كه از افراد و ايده ها داريم را از تعصب بپاالييم و از ياد نبريم كه ما در جهاني

افكاري كه با آنها روبرو مي شويم نيز به همين سياق پيچيده اند و از يا مردم و از اين رو هر يك از و  كنيم
                                                                                                .درك اندزواياي متفاوتي قابل 

 
.باشيمو كنجكاو جستجوگر ) 2  

سياست واقعاً  مثالً. مي طلبد كه همواره در مورد چرايي و چگونگي روش ها كنجكاو باشيم بودن گرجستجو
چيست و سياستمداران چگونه عمل مي كنند؟ آيا ما واقعاً در عصري زندگي مي كنيم كه مردم ساالري در 
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به  دور مي ريزيمكه كجا مي آيد و زباله هايي  آن حاكم است؟ تمام چيزهايي كه ما مصرف مي كنيم واقعاً از
                                                                                                                    ؟كجا مي رود

 
ر در تغذية واقعاً حقيقت دارد؟ اگ اين اما آيا. مي نامند »انرژي پاك«برق حاصل از انرژي خورشيدي را 

دوا مي كند؟  هاي حيواني بپرهيزيم، آيا واقعاً اين كار دردي را خودمان از گوشت و لبنيات و ديگر فرآورده
؟ چرا با اينكه مدارك تحصيلي دست به گريبانندفر از جمعيت جهان با گرسنگي ميليارد ن 2روز چرا هر 

سال است كه آمريكا  15را بيكاري روبرويم؟ چ، باز با به دست آورده امدانشگاهي دارم و تجربة كاري هم 
بسياري از  ،20 از مردم احساس نااميدي و درماندگي مي كنند؟ چرا در قرن يگرفتار جنگ است؟ چرا بسيار

رهبران نهضت هاي آزاديخواهانه ترور شدند و حركت هاي مردمي ايشان سركوب شد؟ آيا جهاني كه 
آگاهانه و  -ه واقعيت مي تواند به خود بگيرد يا اينكه مي توان م تنها شكلي است كيپيرامون خود مي بين

                                                                                      اين  ساخت؟ غير ازواقعيتي  - عامدانه 
 

.بگشاييمتا آنجا كه ممكن است افق زماني تفكرمان را ) 3  
مثل زماني كه انسان از راه شكار تغذيه مي  -گذشته  هاي با گشودن افق زماني ذهنمان به دوران قادريمما 

د يكرد و بعد از آن زماني كه بشر از طريق يكجا نشيني و كشاورزي تمدن هاي متعددي را به ثمر رسان
ضر را با آنچه در گذشته با اين كار ما قادريم كه شيوه هايِ تأمين نيازمنديهاي زندگي در عصر حا. بينديشيم

                                                 :مثال از اين طريق ما متوجه مي شويم كه. متداول بوده مقايسه كنيم
 

بشر در قرون گذشته تجربه كردند نسل كنوني در مقايسه با آنچه اكثريت  ةسبك زندگي ما در جامع) الف
مي  مصرف مي شودامروزه هاي فسيلي كه  عظيمي از سوختادير را از مق ما اين. بسيار اسرافكارانه است

 در آينده، بشر هرگز با چنين اسرافكاري بزرگي زندگي نكردهحتي نه در گذشته و به احتمالِ زياد، نه  .دانيم
                                                                                                                   .كرد و نخواهد

 
آينده اي اصالً ، آيا يمتلف مي كنما در عصر حاضر با توجه به مقادير اسرافكارانه از منابع سوختي كه ) ب

                                                                                                          وجود خواهد داشت؟ 
 

واالي نياكان ما در قرون گذشته دارد؟ سنخيتي با اهداف در عصر حاضرل ها و آرمان هاي ما آآيا ايده ) ج  
 

در زيستگاههاي  و عادالنه به صورت برابرهمگي اگر قرار باشد كه ما . نظر خود را به آينده معطوف كنيم
سالم تا زماني نامعلوم زندگي كنيم، چاره اي نداريم غير از اينكه مĤل انديش باشيم و در مورد پيامدهاي 

ذهن ما مي تواند به دهه . كه بعد از ما مي آيند دغدغه مند باشيم يها و ديگر موجودات براي انسان مانرفتار
آيا اسلوب زندگي ما كه هر ساله . بينديشد امروزز ة بعد ا، و حتي چند هزاريبعد هاي هاي آتي، قرن

طوالني دوام بياورد؟ با توجه به ريخت و پاشِ بي سابقة  يناسرافكارانه تر مي شود قادر است براي مدتي چن
ديگر  هاي بعديِ نسلو  ها انسان هاي بعديِ هايي براي نسل نسل كنوني بشر، چه محدوديت ها و فرصت
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 بر سر زبان »آيندة پايدار«؟ آيا شعاري كه اين روزها در مورد د ماندزمين به جا خواهكرة  خودموجودات و 
                                                     ها افتاده است، با توجه به اسرافكاريِ كنوني ما واقع گرايانه است؟

 
.افق مكاني انديشة خود را بسط دهيم) 4  
. و تأسف آورِ انقالب صنعتي جايگزيني تفكر فردگرا به جاي تفكر جمع گراست يكي از عوارض نامطلوب -

 اين در حالي است كه توانايي ما در شكل دادن به آينده اي پايدار عمدتاً در گرو توانايي ما در بريدن از عادت
، خود همنوع نِ، تالش براي رفع مسايل ديگران، يعني برادران و خواهرابه جاي آنمحور، و -و رفتارهاي خود

                                                                                           . ديگر جانداران و مادر زمين است
 

ساكن در آن  حيات جاندارِبر طبيعت و  درفردي و جمعي مان  رفتارِدر مورد عواقب و پيامدهاي  -
ابتدا در مورد عواقب رفتارمان در . ما انسانها در سراسر جهان سكني گزيده ايم ،از نظر جغرافيايي. بينديشيم

نقاط تأثير آن بر ديگر  ، يعنيجهاني و سپس به اين عواقب در سطحِ پيرامونمان محيط طبيعي و اجتماعي
ها و بر سيستم  واقعاً تأثير اعمال ما بر سالمتي ديگر انسان. بينديشيم ديگر جوامعطبيعت در كرة زمين و بر 

                                                                                               هاي حياتي كرة زمين چيست؟

 
.را ببينيم] بين چيزها و پديده ها[روابط ) 5  

خواه ناخواه پرده از ، بسط دهدزماني و مكاني خود را  كه قادر است افق هايِ يكاوشگر نقاد و شمنداندي
اگر هدفمان دستيابي به . كه در ابتدا از نظر پنهان است داردمي  بين چيزها و پديده ها بر يبرخي رابطه ها

. جهاني پايدار است، اين روابط دقيقاً همان چيزهايي است كه بايد مورد نوانديشي و بازآفريني قرار گيرند
                                                                                      :براي نمونه به موارد زير اشاره مي كنم

 

.رابطه بين ورودي ها و خروجي ها -  
اين دو، از . وجود ندارد باشند» زباله ها«همان  كهبراي دورريزها » دوري«و هيچ . هيچ چيز از عدم نمي آيد

يد همواره مد نظر ما باشد به طوري كه از رابطة خود با آنها جمله اصولي است كه از منظر زيست محيطي با
در خاطر نگه داشتن اين دو اصل موجب مي شود كه ما چشمانمان را براي ديدن چيزهايي كه . غافل نشويم

هر يك از مصنوعات ساخته شده در تمدنِ صنعتيِ مدرن از براي . مستقيماً جلو ديدمان نيست باز نگه داريم
همين مصنوعات در حين مصرف و . گرددمي بهره برداري  استخراج مي شودابعي كه از طبيعت انرژي و من

دستيابي . و آلودگي به وجود مي آورند پسمانددر وقت از كارافتادن و دور انداخته شدن مقادير قابل توجهي 
از سوي و از يك سو به زندگي پايدار مي طلبد كه ما ارتباط بين مسايل زيست محيطي كه از آنها ناالنيم 

ي دست خواهيم هاي به راهبا پي بردن به اين روابط ما . مصنوعاتي كه از آنها بهره مي بريم را دريابيمديگر 
در  ،فيزيكيِ جهاني كه در آن زندگي مي كنيم- با آگاهي از محدوديت هاي زيستييافت كه از طريق آن، 

در جوامع كه سالمت را راه قادريم تنها از اين . مورد چيزهايي كه مي خريم و مصرف مي كنيم بينديشيم
                                                                                      .انساني و در محيط زيست حفظ كنيم

 
. استانرژي  مستلزمِ مصرف توليد انرژي -  
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اما براي اينكه ما بتوانيم از آن به . نور آفتاب نوعي از انرژي است: براي روشن كردن اين نكته مثالي بياورم
اين فرآيند . تبديل كنيم -مثل برق -بهره ببريم، بايد آن را به نوع خاصي از انرژي در جامعه اشكال گوناگون 

شده  آگاهسايل مرتبط با سوخت هاي فسيلي پس هم اكنون كه به م. تبديل خود مستلزم مصرف انرژي است
تبديل چه مقدار انرژي  كه اين فرآيند از خود بپرسيم ايم و به دنبال منابع انرژي پاك مي گرديم، بايد

ارتباط بين اين عوامل نكته اي است كه . مصرف مي كند و از اين فرآيند چه نوع انرژي توليد مي شود
                                                            . ژي هاي پاك غايب استمعموالً در بحث هاي مرتبط با انر

 

.توليد انرژي مواد خام مي خواهد -  
فرآيند تبديل انرژي موجود در طبيعت به انرژي قابل استفاده براي انجام كار در جامعة انساني مستلزم 

جديد براي توليد انرژي هاي پاك ما همچنين مي پس در طراحي سيستم هاي . مصرف مواد خام نيز هست
كه هم اكنون براي ساخت فناوري هاي مرتبط ) غالباً سمي و آالينده(بايد فلزات، آب و ديگر مواد مصنوعيِ 

آيا اين مواد اوليه را مي توان به . با انرژي هاي تجديد پذير مورد استفاده قرار مي گيرد را مد نظر قرار دهيم
و مداوم تأمين كرد تا توليد انرژي هاي تجديد پذير ادامه يابد؟ پيامدهاي استخراج اين مواد از صورت پايدار 

                                                                                        طبيعت در درازمدت چه خواهد بود؟
 

. زندگي پايدار متكي به زيستگاههاي سالم است -  
كه اكثراً در محيط هاي شهري و حومة شهري زندگي مي كنيم گاه فراموش مي كنيم كه حيات ما ما 

بسياري از ما براي چندين نسل از سبك زندگيِ . هاي طبيعي است وابسته به سالمتي و حيات زيستگاه
ك اينكه سالمت و در مااز براي اين دسته . ايم فاصله گرفتهزراعي كه مستقيماً از زمين امرار معاش مي كرد 

عبور از وضعيت فعلي به دنيايي كه در آن . حيات ما وابسته به سالمت زيستگاه ماست كمي دشوار است
مي طلبد كه ما از دغدغه هاي مرتبط با انرژي و حفظ كيفيت كنوني زندگي فراتر  محقق مي گرددپايداري 

هاي زيست محيطي تمامي رفتارهايمان دستيابي به زندگي پايدار مي طلبد كه ما نسبت به پيامد. رويم
مي  براي توليد انرژي ي كهچيزها گرفته تا سدهاي بزرگ از انواع فرآيندهاي صنعتي در توليد(حساس باشيم 

از خود بپرسيم كه آيا هر يك از رفتارهاي ما با هدف ما در حفظ سالمتي در  به طور دائمبايد . )سازيم
                                                                     .ري دارد يا خيرزيستگاه هايمان در دراز مدت سازگا

 

. نيمسياست مهم است و بايد به آن توجه ك -  
 صاحبانِ قدرت دربيست سال پيش، «: نقل شده است كه معروف گارِروزنامه ن ،15»جان شوارتز«اخيراً از 

سياست در چنين جوي، . ان كنندگريز توده هاي مردم را از سياست شده بودند كه اياالت متحده موفق
 برچسبِ .مدتوجه كردن به سياست نوعي سرگرميِ عجيب به نظر مي آو جلوه مي كرد گريزي امري عادي 

هايي سبك  اين حوزه را انسان فعاالنِ شده بودبه مداخلة توده ها در سياست زده  بدينصورت شرم آوري كه
يكي از فعاليت هاي محوري مي بايد توجه به سياست را درصورتي كه . جلوه مي دادديوانه كمي مغز و 
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اهميت سياست به قدري است كه مي توان به جرأت گفت كه مرگ و زندگي ما به . يمزندگي خود قرار ده
                                    »پس چرا به آن توجهي كه شايستة آن است را مبذول نداريم؟. بستگي دارد آن

» .برقرار استيك جامعه  كه بين مردماست اي  هروابط پيچيدسياست «: به معني واژة سياست توجه كنيم
نتيجة تالش شهروندان   - چه جزئي و چه كلي -تغيير قوانين، اصالح قانون هاي اساسي و حتي نوع دولت 

كه در واقع بسترِ ساختاريِ جامعه در منع يا تسهيلِ دوران گذار به  است» چيدهروابط پي«همان براي اصالح 
زندگي شهروندان را تحت الشعاع موضوعاتي كه روشنِ  بيانِشهامت در . سوي پايداري را تشكيل مي دهد

                                                                                . دهد نيز بخشي از اين تالش استقرار مي 

رابطة پر تنش بين مردم عادي و تعداد قليلي از انسان ها كه قدرت را در دست دارند نيز از جمله روابطي  -
ت جويي، بين در اين خصوص رابطة بين عدالت و فساد، بين جهل و حقيق. است كه بايد به آن توجه كرد
ما بايد آمادگيِ مبارزه با ستمِ قدرتمندان و فسادگران را در خود حفظ . استنيروهاي ظلمت و نور مطرح 

                                              . كنيم تا بتوانيم به دنيايي برتر كه مي دانيم امكانپذير است دست يابيم

.ه آن عادت داريم، غافل نشويمها، غير از آنچه ب از ديگر ديدگاه) 6  
ما مي ] بر اساس تجربيات پيشينمان[؟ يابدتجلي ممكن است به چه اشكالي  آينده پايدارِ به راستي، دنيايِ -

به خود  ممكن استهايي  داشته باشد، اما همچنين مي دانيم كه چه شكلهايي نبايد  دانيم كه چه شكل
بسته . ها يكسان باشد پايدار چيزي نيست كه براي همة فرهنگجامعه آنچه مسلم است اين است كه . بگيرد

باقي مانده، ساده  بسيار محدود انرژي و منابعِبخواهند با اتكا به  شايدمردم به جمعيت، در يك نقطه از دنيا، 
ممكن است در نقطة ديگري از زمين، در صورتي كه . خودشان رقم بزنندزيستي را براي تعداد كثيري از 

كه برايشان باقي خدادادي اي  سرزمينيِ با آنچه از انرژي و منابعِبخواهند كه ها  انسان كوچكتري ازجمعيت 
                                                                   . براي خود رقم بزنندتري را  پر و پيمانزندگي مانده، 

 
 آگاهيمدرن مأنوس و آشناست تنها مرتبة  كه مرتبه اي از آگاهي كه در عصر صنعتيِ داشته باشيمدر نظر  -

نيز  آنمرتبه از مفيدترين و يا مطلوبترينِ  محدود، اين ميزان از آگاهيِ به جرأت مي توان گفت كه. نيست
روش فاده از با است .دبرتري از آگاهي دست يافته ان مراتببه  ،مختلف از طرقانسان ها  ،طي قرون. نيست

قادر  بشر، گرفته تا استفاده از گياهان خاص طبيعت عالم تدبر دراز طريق يوگا و  ،دروني ي مختلف سلوكها
براي دستيابي  .بوده استتفكر توحيدي دستيابي به  به منظورخود  ياستعداد ذهنبه متجلي ساختن نهايت 

 ضروريمطلقاً متفاوتي از آگاهي مراتب از پديده هاي مختلف، دستيابي به  و يادگيريمشاهده  تواناييِبه 
هر يك از روش هاي كهن بشر كه طي قرون به او مراتب مختلف  اي پرورش اين توانايي ها مي توانبر. است

                                                                        .آزمود و به كار برده است را نمايان كردذهن او را 
 

با پرورش  .را تعالي و تكامل ببخشيم آنهابكشيم و از اين طريق  چالشخود را به  منظومه هاي فكريِ -
عادات الزم جهت تفكر سيستمي منظومه هاي فكري اي كه به آنها عادت كرده ايم به تدريج تغيير مي كنند 

اين روشِ انديشيدن همچنين كمك مي كند كه ما از جمود فكري بپرهيزيم، گوشي شنوا . و تكامل مي يابند
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هاي فيزيكي و واقعيت هاي حياتيِ  ، از محدوديتبه دست آوريمبراي افكار، اطالعات و مالحظات جديد 
با اين . را نخوريم زندگي مدرن و فريب خياالت واهي غفلت نكنيمسياره اي كه در آن زندگي مي كنيم 

بينش . بهره ببريماستعدادها و عواطفمان براي ساختن آينده اي بهتر  از برترينِ يمروش انديشيدن مي توان
برتر قطعاً امكانپذير است، اما فقط اگر آگاهانه، عامدانه و با شتاب  توحيدي به ما اميد مي دهد كه آينده اي

                                                                                                             . معقول عمل كنيم
 

 موجطي قرون، . شوداين است كه تكرار مي  بشر بر كرة زمين برجستة تاريخِاز جمله ويژگي هاي در خاتمه، 
برخي از اين پديده ها  گواه است كهبشر تاريخ . بيداري و سركوب آمده و رفته استهايي از قيام و شورش، 

كه اينچنين به و سپس آنچه  شدهجايگزين  متفاوتبا پديده اي  ديگر يو در نسل گرفتهباال در يك نسل 
 .كانون توجه انديشمندان شده است، يا حتي چند هزاره بعد، در قالبي نو دهه بعد ينچند حاشيه رانده شده

را به  بشركه  كهن فكريِاين سنت . تفكر سيستمي يا همان بينش توحيدي نيز از اين قاعده مستثنا نيست
غرب،  فرا مي خواند هم اكنون از دنياي آكادميك شبه دنياي پيراموندر نگرش توحيدي  يبينشاتخاذ سوي 

 و تحوالت كنونيبررسي  و تفكر سيستمي با درك. سر برآورده است  -»تفكر سيستمي«- با نامي تازه
بيشتر در خالقيت به ما اجازه  اين تواناييِ. با خالقيت بيشتري انديشه كنيم يمپيشينة تاريخي آن، ما قادر

                  . عي امروز بينديشيمكه تدابير مؤثرتري در حل بحران هاي زيست محيطي و اجتما خواهد داد
 


