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 مقدمه
مصرف  ندگي و الگويِاسلوب ز همساني و يكنواخت شدنِو  از يك سو علمي و تكنولوژيكي در تحوالتفزاينده  شتابِ

يكي خالقيت بي سابقه در  :استر حاضر در عصبه ظاهر متضاد  ، حاكي از دو رونداز سوي ديگر در سراسر جهان
 جوامعِاستثنا در  بدونِبي وقفه و  و ديگري تقليد - و در رأس آنها اياالت متحده - اكتشاف و اختراع در جوامع غربي

، در ديده مي شود تمدن هاي گذشته به جا مانده از و ابنيةدر آثار  ي كهو هوشمنديِ شگفت انگيزتنوع به رغم . كهن
تن داده و به سوي يكنواختي و همگوني در علم و فناوري اياالت متحده فكريِ ، تمامي جوامع به رهبريِ نيكنوعصر 

سازه ها و شهرهايي كه جهانيان در آنها زندگي مي كنند، پوشاكي كه به تن مي كنند، مدارس و  :سوق يافته اند
بازي ها و وسايلي كه سرگرمشان مي كند، طبي كه  دانشگاه هايي كه فرزندانِ خود را در آن تعليم و تربيت مي كنند،

فست فود، نوشابه هاي ( مي خورند و مي آشامندخوراكي ها و نوشيدني هايي كه  براي سالمتي به آن اميد بسته اند و
 عمدتا... و) رنگي، محصوالت دستكاري شدة ژنتيكي و غذاهاي آلوده به نهاده هاي شيمياييِ كشاورزي و صنايع غذايي

يستم حتي در زمينه هاي پژوهشي، علمي و سياستگذاريِ عمومي، كشورها تابع س. تاندارد، يكسان و يكنواخت انداس
به عبارت ديگر، . ديده نمي شودسوي آنها در اين زمينه ها از  چنداني اثرگذارِو اصيل  اتغربي اند و اقدام ةتوسع هايِ

اگر در اين جوامع فعاليت علمي و تكنيكي هست،  و هندي نيست، چيني، ايراني، مصري و ز علمِاثري ادر عصر مدرن، 
                                     .غربي مي سنجند هايِ بنديرتبه به استانداردها و با استناد صرفا پيشرفت خود را ايشان 

 
 ،و دنباله روي از سوي ديگراز يك سو و تقليد  جهان بر حسب دانايي و خالقيت كشورهاي شدنِتقسيم ، در تاريخ بشر

 ين ميزان از خالقيتا) 1: ، دو سؤال قابل طرح استانكارناپذير واقعيتدر رويارويي با اين . پديده اي بي سابقه است
ي اصيل و در فناوري و روش هاخالقيت توليد دانش و ا چر) 2است؟ و  به وجود آمدهچگونه در جوامع غربي  فزاينده

جوامع كهن خود را از توليد علم و خالقيت سازگار با فرهنگ و ارزش تسري نيافته و مردم در  اكشورهبه ساير  ،بكر
                                             از غرب بسنده كرده اند؟ گام به گام به تقليدو  هاي اخالقيِ خود بي نياز مي بينند
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رويكردهايي كه  .اختصاص دارد ،2»خالقيتپژوهش «يا  1»كر خالقتف« نِژوهشگراپ ينوشته حاضر به توصيف يافته ها
، عصب »تفكر تصويري«: شامل موارد زير است يافته اند اين پژوهشگران در ارتباط با دستيابي به انديشه هاي نو

 ييافته هاامروزه . اسطوره شناسيو  »گفت و شنود« ،، خالقيت با طبيعتحكمت آموزي از طبيعتخالقيت،  شناسيِ
 ،صنعتي دانشجويان و طراحيِ براي تعليمِدانشگاه هاي تحقيقاتي و صنايع بزرگ اياالت متحده خالقيت در  پژوهشِ

اين كشور در حوزه هاي علمي،  چشمگير و مؤثرِ خالقيت نرم افزارِ آن را مي توانو  است گرفته قرارمورد استفاده 
                                                                                .برشمردو نظامي سياسي  ،اجتماعيفرهنگي، فناوري، 

 

 ،خالقيتاز جهان  مردم در جوامع كهنِمحروميت چراييِ پاسخ به سؤال دوم، يعني نشان مي دهد كه همچنين تحقيق 
 بر كشورهاي تحت سلطه، »وسعهت«به نام كه  جست هوشمندانه و زيركانه اي سيستم ها و فناوري هايِبايد در را مي 

 كار ذهن و ، دانشي واحد در مورد سازندنام گرفته ا 3»علوم شناختي«مجموعه اي از علوم كه با هم  .است شدهتحميل 
 حوزه هايِ تعامل و همفكريِ بين دانشمندانِ. را فراهم ساخته است آدميان و رفتار ادراكهدايت  و شيوه هايِ آدمي
، زبان شناسي و عصب هوش مصنوعي، روان شناسي، مردم شناسي، رفتار شناسي جانوراني چون فلسفه، مختلف

را  جوامع توسعه يافته و در حال توسعهمديريت در طراحيِ سيستم هاي تشكيل دهندة اقتصاد، فرهنگ و  ،شناسي
از  جهانيانبر استيالي ذهنيِ قدرت هاي بزرگ تحكيم در چارچوب اين سيستم هاست كه  4.امكانپذير ساخته است

 دومِ قسمت. است ميسر گرديده ،در رفتارو وادار كردنِ ايشان به تقليد ملت ها  خالقيتمحدود كردن ادراك و طريق 
جايگاه علوم و » توسعه«آگاهي از ساز و كار سيستم هاي . اختصاص داردعلوم شناختي اين مجموعه به توصيف 

دفاعي،  -همه جانبه  كه مقاومتراه براي جوامعي است  ةة ادامالزم شناختي در طراحي و تداوم اين سيستم ها
                                          .را در عرصة جهاني هدف خود قرار داده اند - اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 

 
 پژوهش خالقيت

پيروزي بالمنازع اين كشور در  ،حدهفيزيك نوين در توسعة صنايع و تسليحات هسته اي در اياالت مت نقش آفرينيِ
، دنيااين كشور در دوران پساجنگ با ديگر قطب صنعتي جهاني رقابت از سوي ديگر، . جنگ جهاني دوم را رقم زد

پژوهش «از  حمايت جهتصنايعِ بزرگ و دولت آمريكا يعني اتحاد جماهير شوروي، انگيزة نيرومند ديگري براي 
ا هر چه بر تعداد دانشمندان مبتكر و نوآور آن كشور افزوده مي شد، نه فقط در حوزة قطع. به وجود آورد »خالقيت
، بلكه در جميع حوزه هاي فكري و فني، توان اياالت متحده براي مقابلة همه جانبه با اين رقيب در هسته ايفيزيك 

، از پايان جنگ در از اين رو 5.تدستيابي به منابع سرزميني، مالي و انساني در جميع كشورهاي جهان افزايش مي ياف

                                                 
1 creative thinking 
2 creativity research 
3 cognitive sciences 

  4 پيشتر، در گزارش هايي جداگانه، برخي از اين سيستم ها معرفي و چگونگي اثركرد محدود كنندة آنها بر گزينه ها و رفتار جهانيان
؛ براي طراحي و ترويج الف1396عباسي از منظري تاريخي،  طراحي و ترويج سيستم هايِ توسعه كليِبررسي براي : توصيف شده است

براي چگونگيِ طراحي و ترويج نهاد فرامليتي  ؛ب1396متوسطه و آموزش عالي، عباسي و  ابتدايي ،آموزشاستاندارد و اجباريِ نظام 
تام روباو  2014ميك لي براي چيستي و چگونگيِ اثرگذاري نظام پولي و بانكداري بر اقتصاد كشورها، به ترتيب،  ؛1391عباسي كشاورزي، 

1998 
  5  به عنوان انگيزة اصليِ ترويج سياستگذاري  ،تفصيل در مورد رقابت بين اين دو قطب صنعتي جهانِ پس از جنگ بهجايي ديگر در  
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، يكي از مولد ترين و فعال ترين دوران تاريخ خود را »خالقيتپژوهش «، 1970ميالدي تا آغاز دهة  1940اواسط دهة 
                                                                                                                                  . سپري كرد

 

دستاوردهاي گذشته و تشويق و تسهيل پژوهش در سال هاي پيشِ رو، مجموعه  ، به منظور جمع بندي1962در سال 
راهكارهاي مختلف ترويج آن در  و بررسيِ» تفكر خالق«اي از مقاالت و سخنراني هاي متنوع از برجسته ترين محققينِ 

» كتاب مرجع براي تفكر خالق«هداف صنعتي و دفاعي كشور در كتابي با عنوان دانشگاه هاي تحقيقاتي براي پيشبرد ا
تا  1950از سال . ، آماري از حجم فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط آمده استدر بخش ضميمة همين مجموعه 1.منتشر شد

ماه پايانيِ اين  18در فقط . پژوهشي، كتاب و مقاله با موضوع خالقيت منتشر شده بود هاي بيشترين تعداد گزارش 1960
ربخش ترينِ تحقيقات انجام شده در دهة مذكور همراه با نمونه از ثم 56 2.گزارش جديد منتشر شده بود 30بازة زماني، 

قابل توجه اينكه هدف از پژوهشِ راهكارهاي مختلف در تفكر  3.چكيدة هر يك، در ضميمة مذكور معرفي شده است
خالق و ترويجِ نوانديشي در دانشگاه هاي تحقيقاتي، صرفا ايجاد تغييرات نوآورانه در دانش و فناوري هاي موجود نبود. 
منظورِ سخنرانان و نويسندگان از واژة خالقيت، روشن كردنِ ساز و كارِ ذهن براي دستيابي به الهام بود، يعني دستيابي 
به افكار كامال نو و بديع كه تا آن زمان از كسي شنيده نشده بود. در خالقيتي كه اين پژوهشگران در پي آن بودند، 

، روان شناس آمريكايي، با استفاده از واژگان تخصصي رشتة 4»آبراهام مزلو«. جايي براي تقليد و تكرار وجود نداشت
:          خود، تفاوت بين اين دو خالقيت را در يكي از سخنراني هاي خود در جمعي از مهندسين بدينصورت بيان كرد  

 
. فرق دارد 6»خالقيت ثانويه«اين نوع خالقيت با . است 5»خالقيت بنيادين«چيزي كه من از آن سخن مي گويم «

اين نوع خالقيت يعني حرف . خالقيت بنيادين برخاسته از ضمير ناخودآگاه ما، يعني همان سرچشمه اكتشافات، است
بسياري از دانشمندانِ بسيار خوب ما ] متاسفانه... [دشنيده نشده باش] هيچ كجا[كامال بكر زدن، حرفي كه تا به حال 

                                                                                                                                                                      
)الف1396عباسي (. مطالبي بيان شده است در دنيا توسط اياالت متحده» توسعه«هاي   

1 Parnes and Harding. 1962. A Source Book for Creative Thinking. 

.343همان،   2  

  3 تعداد كثيرِ دانشگاه هايي كه در چند دهة بعد از پايان جنگ جهاني دوم با احداث مؤسسات تحقيقاتي، ميزبانيِ همايش ها يا ارائة دروس
از ميان اين . ور استبه فعاليت كردند، حاكي از توجه جدي دانشگاهيان، دولت و حاميان مالي پژوهش در اين كش در اين زمينه اقدام  

:زير اشاره كرد نام هايِدانشگاه ها مي توان به   
- University of Buffalo 
- Ohio State University 
- Chicago University 
- University of Wisconsin 
- University of Utah 
- Princeton University 
- Stanford University 
- University of Pittsburgh 
- University of Southern California 
- University of Minnesota 
- Yale University 
- Harvard University 
4 Abraham Maslow 1908-1970 
5 primary creativeness 
6 secondary creativeness 
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و افكارِ كامال [محسوب مي شوند چون از ضمير ناخودآگاه خود  1»انعطاف ناپذير«امروز، از منظر آسيب شناسيِ رواني، 
نام  2»نويهعلم ثا«يا » خالقيت ثانويه«نوآوري و خالقيتي كه ما از اين دانشمندان مي بينيم را من ... هراس دارند] نو

به شما كنم، بايد در مورد خالقيت بنيادين ] در اين سخنراني[اگر بناست كه من امروز بيشترين خدمت را ... نهاده ام
آنها را ] و روش تفكر[سخن بگويم، يعني همان نوع از خالقيت كه در مورد بسياري از دانشمندانِ واقعا نوآور كه زندگي 

اما اين . خالقيت بنيادين بخشي از فطرت ماست و درتمامي انسان ها عموميت دارد... مطالعه كرده ام صدق مي كند
        3».نوع خالقيت، كه در تمامي كودكانِ سالم وجود دارد، در اكثر مردم، در بزرگسالي، به فراموشي سپرده مي شود

 
»تفكر تصويري«  

اما . ي استادشته مي شد كه نبوغ صرفا استعدادي خداداينچنين پندا ،خالقيت پيرامونِوسيع  تحقيقات تا پيش از آغازِ
در برخي از افراد بيش از ديگران است، اما  ،براي خالقيت خدادادي اين تحقيقات نشان داد كه اگر چه استعداد
سخن از آن  آبراهام مزلويان ديگر، خالقيت بنياديني كه به ب. و افزايش داد نوانديشي را مي توان در همگان تشويق كرد

، بيش از اينكه مرهون موهبتي خدادادي باشد، مستلزم شناختنِ ساز و كارِ خالقيت در ذهن آدمي و بهره مي گويد
تفكر «اعتراف آلبرت انيشتين و تعداد كثيري از رياضي دانان به . است نوانديشي روش مند گيريِ آگاهانه از مهارت هايِ

بهره گيري روان شناسان دريافتند كه . سوي اين تحقيقات داشت سمت و در تعيينتاثير قابل توجهي  ،»تصويري
                                . عالم خيال و قوة تخيل نقشي اساسي در توان انسان ها در خالقيت و نوآوري داردآگاهانه از 

 
نظرية نسبيت «و » ت خاصنسبي ةنظري«بود كه  كامال جديددو نظرية ارائة شهرت و اعتبار علميِ آلبرت انيشتين از 

 به عالم را از فيزيك پيش از خود گرش محدود فيزيكدانانِ، نانيشتينبا اين ايده هاي بكر،  4.ه استنام گرفت» عام

                                                 
1 rigid  ،م«به فارسيفكري بتال به جمود«   
2 secondary science 
3 Maslow 1962 , 94-95. 

ماده و انرژي را دگرگون، زمان، مكانمفاهيمي چون  پيرامونِ عصر خود دانشمندانِ ةافق انديش ،انيشتين» تئوري نسبيت خاصِ«  4  

سرعت نور ثابت است؛ اين سرعت تغيير نمي كند، حال چه مشاهده گر هم جهت با نور و چه در جهت  تئوري،بر اساسِ اين . كرد
برت انيشتين بر اساس ثابت بودنِ سرعت نور پي برد كه بسته به سرعت مشاهده گر، بازه هاي زماني و يا آل. مخالف آن در حركت باشد

دانشمندان اين تئوري را عمال به آزمايش گذاشته از آن زمان تا كنون،  .نمي تواند ثابت بماندالزاما بايد تغيير كند و مسافت هاي مكاني 
گيرد، در مقايسه با ساعتي مشابه مي ت پر سرعت قرار وقتي در يك ِج) كه بسيار دقيق است(اتمي ايشان دريافته اند كه يك ساعت . اند

انيشتين توصيف مي كند كه چگونه ماده » تئوري نسبيت عام«. كه در يك نقطه ثابت است و جابجا نمي شود، آهسته تر تيك تيك مي كند
ميدان هايي در فضا به وجود مي آورد كه به نوبة خود رفتار  ،طريق قوة جاذبهبه شكل كهكشان ها، ستارگان، سيارات و ديگر اجرام، از 

خم شدنِ . حيات ستارگان بزرگ پيش بيني كرد د سياهچاله ها را به عنوان نهايتوجو) 1915(زمان اين تئوري در آن . ماده را كنترل مي كند
.ه توسط اين تئوري قابل طرح گرديدنور توسط كهكشان ها و رخداد مهبانگ نيز از ديگر مفاهيمي است ك  

اساتيد دانشگاه پرينستون، بزرگداشت يكصدمين سالگرد اعالمِ تئوري نسبيت عام را به ياد همكار مشهور خود جشن  ،2015 در سال
يكي از آنها . كردندبه همين مناسبت جمعي از رياضي دانان اين دانشگاه در مورد معادالت رياضي مرتبط با اين تئوري اظهار نظر . گرفتند
معادالت انيشتين در ارتباط با نسبيت عام مشكل ترينِ معادالت در نوع خود است كه ما هنوز در فهمِ «: مي گويد» سرگي كالينرمن«آقاي 

وجودات كيهاني انيشتين توانسته بود با كمك اين معادالت وجود سياهچاله ها را خيلي جلوتر از زماني كه اين م» .كامل آنها مسئله داريم
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تفاوت يادداشت هاي شخصيِ وي چنين بر مي آيد كه آلبرت انيشتين به از . نيوتني به فيزيك نوين دگرگون ساخت
:                                           مي خواند» بازي با تصاوير«او اين روش را . آگاه بودچگونگيِ انديشيدن خود كامال   

 
به نظر مي . من بازي نمي كند] خالق[واژه ها و زبان، چه نوشتاري و چه شفاهي، نقشي در ساز و كار انديشه پردازيِ «

وري كم و بيش روشن در نظرم ظاهر مي ت نمادها و صاند كه به صور 1رسد كه عناصر اصلي تفكر من موجوداتي ذهني
. اين موجودات را مي توانم به اختيار خودم هر وقت كه بخواهم فرا بخوانم، آنها را تكثير و يا با هم تركيب كنم. شوند

ي رسيدن به و در اين بازي با تصاوير، قطعا انگيزة من برا. البته بين اين موجودات و مفاهيم ارتباطي روشن وجود دارد
بعد از رسيدن به نتيجه، مفاهيم ... قابل درك باشد] توسط ديگر دانشمندان[نتيجه اي جدي است كه از نظر منطقي، 

براي انتقال به ديگران مي ] مثل نمادهاي رياضي[جديد را در قالب ساختارهاي منطقي در واژه ها و يا ديگر نمادها 
يا و يا ديگر نمادها براي بيان منطقي يافته هايم را در مرحله اي ثانويه انجام مي كارِ يافتن واژه هاي گو] يعني... [ريزم
اين مرحله از كار كه براي من بسيار دشوار است فقط بعد از اينكه مرحلة اولِ كارم در بازيِ تركيبي با صور به . دهم

                                                                                                   2».پايان رسيده است صورت مي گيرد
 

 افراد. است» ريشيش پخوان«يا  3»كسيديسل«ابتالي او به كمتر دانسته است  ،مشهور دانا و انيشتينِآنچه در مورد 
در خواندن و نوشتنِ با غالو  مي گشايندخود زبان كودكانِ هم سن و سال ديرتر از  ،آموزشي مبتال به اين نوع معلوليت

ديسلكسي، معموال اين كودكان، كه از نظر هوش و ميل به  علميِقبل از شناخت . دارند مسئلهكلمات تا پايان عمر، 
 اما پس از اينكه انيشتين. پنداشتندآنها را بي فايده مي به تفاوتي ندارند، را كودن و آموزش  ديگر كودكانيادگيري با 

گروهي از روان شناسان به پيگيرِ  پژوهشِ، انديشه هاي بديع خود دگرگون كردرا براي هميشه با جهانِ فيزيك و نجوم 
 براي اشاره به توانمنديِ در واقع اين آگاهي انجاميد كه استفاده از واژة ديسلكسي نه براي اطالق به يك معلوليت، بلكه

ويژه همانا تفكر از طريق  اين تواناييِ. تر است اسبمن وجود دارددر برخي از كودكان كه فقط  اي ذهنيِ خارق العاده
صور يا «تفكر تصويري»4 است. منظور از «صور» در اينجا كلية محرك هاي حسي - شامل حواس پنجگانه - و حركت، 

كشفيات بي نظير انيشتين برخاسته از . است) عالم خياليعني در (درون در هم و ) يعني در عالم ماده(بيرون در هم 

                                                                                                                                                                      
از همان دانشگاه ضرورت فهمِ كاملِ معادالت انيشتين را » ايگور رادنيانسكي«رياضي دانِ ديگري به نام آقاي . كشف شدند پيش بيني كند

(Zandonella 2016) » .سياهچالة بعدي كي شكل مي گيردما مي خواهيم بفهميم كه بر اساس اطالعات موجود، «: اينچنين بيان مي كند  
1 psychical entities 
2 Hadamard 1945, 142-143. 

مؤلف . توسط دانشگاه پرينستون به چاپ رسيد 1945در سال » روان شناسيِ اختراع در رياضيات«اين سطور نخستين بار در كتابي به عنوان 
نخبة رياضي، از آنان نظر سنجي كرده بود و  100پس از شناسايي  20دانِ فرانسوي، در اوايل قرن  ، رياضي)1865-1963(» ژاك آدامار«كتاب، 

بسياري بين روش  وجوه مشتركدر ارتباط با توضيحات انيشتين، آدامار مي افزايد كه . نتيجة يافته هايش را در كتاب مذكور ارائه نمود
)143ص . (خود يافته است مورد مطالعةدانان مورد مطالعه  انديشيدنِ انيشتين و ديگر رياضي  

3 Dyslexia 

، تماميِ صور حسي شيوة تفكر اما از آنجاييكه اين. است» تفكر بصري«ترجمة دقيقِ لغوي اين اصطالح به فارسي     visual thinking 4  

به صورِ قابل درك  تنهادر بر مي گيرد و  همزمان و جدا از هم، مرتبط با قوايِ شنوايي، بويايي، بساوايي، چشايي و بينايي را، و خياليِ
. در زبان فارسي نزديك تر است انتخاب شد» صورت«كه به واژة » تفكر تصويري«حس بينايي محدود نمي شود، توسط   
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صور خيالي اي بود كه او ابتدا در ذهن خود مي ديد، از آنها الهام مي گرفت و سپس براي تبادل نظر با ديگر 
                                                                  1.و معادالت رياضي مي ريختلمات در قالب كآنها را  ،دانشمندان

 

به  نوانديشيبه  روان شناسان در روان شناسي و نگرشِ آلبرت انيشتين توان گفت كه تغييري كهمي ت أپس به جر
 اندر واقع، روان شناس. نداشت به پا كرددنياي فيزيك و نجوم  تئوري هاي وي دركه  انقالبيدست كمي از  ،وجود آورد

و اثرگذار است چرا كه باشد، عالم خيال، دنيايي به غايت واقعي  معمول كه حتي اگر باور آن دشوار و خالف نددريافت
                                                                                                 .ستاافكار نو  فرودگاهعرصة خالقيت و 

 

بيشتر در شناخت  ، انگيزة بااليي براي پژوهشِو بديع تفكر تصويري و نقش آن در خالقيت بكربدينصورت، كشف 
توماس «يكي از پژوهشگران، . به وجود آورددر جامعة علمي و دانشگاهي اياالت متحده رآيند نوانديشي در ذهن آدمي ف

 نيكوالفارادي،  مايكل مثلرا در چند نابغة ديگر،  آلبرت انيشتين ، عارضة ديسلكسي و توانايي تفكر تصويريِ»وِست

اين شيوة تفكر و نوانديشي تحقيقات قياسيِ وي در مورد . يافتمشترك  ،3و لئوناردو داوينچي 2تسال، توماس اديسون

ديگر توانايي هاي مشترك اين  بهبه چاپ رسيد،  4»چشم ذهن از«چهره هاي نامدارِ علم، فناوري و هنر كه در كتاب 

                                                                                                                        : نيز اشاره داردنوابغ 
 

                                                 
 
  1 از آن زمان تا كنون، پژوهشگرانِ خالقيت، عالوه بر آلبرت انيشتين، دانشمندان و مخترعين اثرگذار ديگري را نيز شناسايي كرده اند كه 

از اين جمله مي توان . معترف بوده اندبديع خود به بهره گيري از تفكر تصويري به عنوان منشأ افكار در سرگذشت نامه ها يا مصاحبه ها 
. كرداشاره به شخصيت هاي زير   

 
فيزيكدان انگليسي، كاشف امواج الكترومغناطيسي كه اساسِ كارآيي رسانه هاي الكتريكي و ) 1831-1879(جيمز كلرك ماكسول  -

. را تشكيل مي دهند ي ارتباطيراديو، تلويزيون، تلفن همراه و شبكه هاالكترونيكي امروز مثل   
. فيزيكدان انگليسي، كاشف ميدان هاي مغناطيسي و مخترع دستگاه هاي چرخندة الكترومغناطيسي)  1791-1867(مايكل فارادي  -

. اختراعات فارادي زمينه ساز اختراع انواع موتورهاي الكتريكي امروز محسوب مي شود  
متولد صربستان، مخترعي بزرگ با آثار متعدد كه بنيادي ترين آنها طراحي سيستم هاي برق رساني نوين بر ) 1856-1943(نيكوال تسال  -

. اساس جريان برق متناوب است  
. به واسطة اختراع ديگ بخار، پدر انقالب صنعتي نام نهاده شده استكه  مخترع اسكاتلندي) 1736-1819(ات جيمز و -  

منجم، رياضي دان، شيميدان، گياه شناس و مخترع انگليسي، را بيشتر براي رصد و نامگذاري اقمار اورانوس و ) 1792-1871(جان هرشل  -
. مطالعات او در عكاسي نيز نقشي تعيين كننده در پيشرفت علم عكاسي داشت. زحل مي شناسند  

.اختار مولكولي دي ان اي استزيست شناس مولكولي، كاشف س) 1928 -(      جيمز واتسون  -  

Shepard 1978  بيشتر، بنگريد به مطالعاتي و منابع شناسايي ديگر دانشمندانبراي:  

.استاختراع ديگر  2000، مخترع آمريكاييِ المپ رشته اي همچنين مخترع بيش از )1847-1931(توماس اديسون   2  

.است سمه ساز، معمار، مهندس و مخترع ايتالياييِ دوران رنسانسدانشمند، نقاش و مج) 1452 -1519(لئوناردو داوينچي،   3  
4 Thomas G. West. 1991. In the Mind's Eye. 
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تمركزِ متخصصين . تفاوتي كلي دارد ،ديده مي شود) نخبگان علمي(نگاهي كه در متخصصين  نگاه نوابغ با نوعِ) 1
غالبا از تاثير اجزايِ ديگرِ سيستمِ بزرگتر بر جزء مورد  ايشان. جزئي خاص از سيستمي بزرگتر است معموال فقط بر

مورد نظر توماس  بر خالف نگاه بسيار محدود نخبگان علمي، انيشتين و ديگر نوابغِ. ژوهشِ خود غفلت مي ورزندپ
                                    1.يستندو سيستمي مي نگرتر فراخ بسيار پژوهشيِ خود همواره از نگاهي  ، به موضوعِوست

 

ديگر اين متفكران نيز اثرگذار  در چند تواناييِ و اين شيوة تفكر ه مي كردندتفكر تصويري استفادهمة اين نوابغ از ) 2
                                                                                                                                             :بود

 الف -   تفكر تصويري، تنها به خلقِ صور در ذهن محدود نمي شود. اين نوابغ قادر بودند كه صور ذهني خود را به    
، انطباق چند تصوير بر روي هم، آنهابزرگ و كوچك كردنِ  اين تغييرات شامل. و تغيير دهندكنند دلخواه بازآفريني 

يا ارتباط با ديگر صور ، يافتن شباهت )چرخاندن يا كم و زياد كردن اجزاي آنها مثل(صور به طرق گوناگون  دستكاريِ
 تدريجي آنها از يك شكلِ دادنِ با تغيير صورو متحول كردن ) رخ مي دهد ادبياتمثل آنچه در استعاره و تشبيه در (

                                                                                         . مي شد و كامال جديد متفاوتآشنا به شكلي 
معماري، مجسمه سازي، مهندسين مكانيك و  نوابغِ توانايي ديگري است كه معموال 2»عدي در خيالدرك سه ب«  -ب 

 را در ذهنروي كاغذ  تصويري دو بعديبه راحتي قادر اند ايشان . را از غير نوابغ متمايز مي سازد برجسته كارانِورزش
                                      .درون به بررسي و اصالح آن بپردازندتغيير دهند و از بيرون و ، به فضايي سه بعدي خود
اين . رابطه اي نزديك دارد »درك سه بعدي در خيال«كه با است  تواناييِ ديگري 3»الگوهاي مشابه تشخيصِ« -ج 

انگليسي، ساختار اتم را ، فيزيكدان و شيميدان 4»جان دالتون«: كندست با ذكر چند مثال روشن مي را توماس وِ مفهوم
، روان شناسِ آلماني، ضمير ناخودآگاه 5»زيگموند فرويد«الگويي بسيار مشابه با منظومة شمسي توصيف كرد و  دارايِ

. پنهان است بانسان را همانند كوه يخيِ شناوري توصيف كرد كه فقط نوك آن از آب بيرون و بخش اعظم آن در زير آ
بخشي يا پارچه يا دو چهره از يك خانواده كه از برخي جهات با هم شبيه اند، تشابه بينِ دو طرحِ قالي تشخيص تشابه 

صاديق اين توانِ ذهني نوابغ ديگر م ، از تاريخي از يك گياه و اندامي از يك حيوان، يا حتي تشابه بين دو دورة مختلف
                                                                                                                                          . است

گفته مي طبيعت و جامعه هشدار دهنده در  ر شناساييِ الگوهايِافراد خالق د به تواناييِ 6»حل مسايل درخالقيت « -د 
پيشاپيش و  با آگاهيِ. نوني استو يا تشديد مسئله اي ك جديداي  قريب الوقوع مسئله مي شود كه حاكي از ظهورِ

مشكالت پس از وقوع آنها، مؤثر تر  در راستاي پيشگيري و يا حلِخالق قادر اند  ريشه اي از وقوع مشكالت، افراد
   .بينديشند

 

                                                 
1 West 1991, 15. 
2 spatial ability  اين اصطالح را»نيز ترجمه كرده اند» فضايي درك.  
3 pattern recognition 
4 John Dalton 1766-1844 

بر اساسِ اين تئوري است كه جهان ماده از سوي . كه به عنوان بنيانگذارِ تئوري اتمي شناخته مي شود جان دالتون شيميداني است
.   شيميدانان و فيزيكدانان متشكل از اتم ها و ذرات بنيادين آنها، يعني الكترون، نوترون و پروتون، ديده مي شود  

5 Sigmund Freud 1856-1939 
6 creativity and problem-solving 
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همواره جوياي كشف  خردساالن. و انعطاف پذير به دانستني ها وجود داردتنوع طلب غالبا در ميانِ كودكان، نگرشي ) 3
وجوه نيز از ديگر » كودكانه«به ظاهر اين نگرشِ . پيرامون خود اند انسان هايدر در محيط و  يزهاي بيشترچي

                                                                                                                        . نوابغ استمشترك 
 

به نتايج جالب توجهي در نوابغ پژوهشگر ديگري است كه با پيگيريِ روشِ تفكر تصويري نام » ك كيمرت مراِب«
دانشگاه آقاي مك كيم، استاد طراحي در . دست يافتذهن آدمي  مولد و مؤثرخالقيت ادراك برتر و پيرامون ساز و كارِ 

كه به لحاظ جامعيت آن هم اكنون به  »تجاربي در تفكر تصويري« در كتابِ 1972نتايج تحقيقاتش را در سال استنفورد، 
اين پژوهشگر، تفكرِ مولد و خالق از طريقِ تفكر . كردمنتشر  1شناخته مي شود حوزة خالقيتاثري كالسيك در  عنوانِ

طراحي ) 3تخيل كردن و ) 2ديدن، ) 1: داندمي حسي صور شكال و اَتصويري را برخاسته از سه فعاليت مرتبط با 
نظرات خود به دانشمندان برجسته اي استناد مي كند  توضيحآقاي مك كيم نيز براي  ،س وِستهمانند توما .2كردن
 اين استاد. نددست يافت كامال جديدي در علم و فناوريتفكر به انديشه هاي روش بيشتر در » انعطاف پذيري«كه با 

مي توانند تنها از طريق تفكر استداللي و طراحي، نوانديشي را حاصل مجموعه اي از عوامل مي داند و اين نظر كه افراد 
كالمي به انديشه هاي نو برسند را رد مي كند. از منظرِ اين پژوهشگر، همپوشاني و ارتباط تنگاتنگ سه فعاليت ديدن، 
تخيل و طراحي، نه تنها در هم تنيدگي و جدايي ناپذيري حس، فكر3 و فعل را نشان مي دهد، بلكه بيانگر اين واقعيت 
است كه دريافت انديشه هاي نو الزاما از قلمرو حس، خيال و عمل عبور مي كند. وي در توجيه نظرات خود و ذكر 

                                                                                       :ملزومات تشويق نوانديشي در همگان مي افزايد
 

عواطف و انگيزه هاي ما . انديشه از احساس نيز بي معني است جداييِ. ساس استدوگانگيِ تن و ذهن باوري بي ا«
همواره بر انديشيدن ما اثرگذار است و آن را هدايت مي كند... [به بيان ديگر] ما با تمام وجودمان مي انديشيم. اما 

حفظ انعطاف در  ناتواني) 1  :يمبراي تفكر مولد و خالق ما با سه چالش روبروي... انديشيدن هميشه مولد و خالق نيست

                                    4».اطالعات درستنبود ) 3انگيزه براي تغيير و نوآوري و  داشتنِن) 2پذيري در انديشيدن، 
 

فكري محدود نمي  5»وسيلة«اين است كه نوابغ هرگز خود را به يك  »حفظ انعطاف پذيري در انديشيدن«منظور از  
است كه ذهن را فقط به طور  »وسايلي«تفكر از طريق استدالل، كالم و يا فرمول هاي رياضي بهره گيري از . كنند

= (بر مهارت هاي كالمي  كنونيِ آموزشنظام  نابجا و افراطيِ به باور آقاي مك كيم، به واسطة تاكيد. سطحي مي كاود
يعني مردم غالبا براي . است تفكر كالمي ،اي اكثر مردمغالب در انديشيدن بر »وسيلة«و رياضيات، ) خواندن و نوشتن

استاندارد امروز به آن  در آموزشبه ندرت كه (در صورتي كه تفكر تصويري . فكر كردن با خود صحبت مي كنند
و » ناخودآگاه«ست كه از طريق آن ذهن به مرتبة براي انديشيدن ا يديگروسيلة بسيار قدرتمند ) مي شودپرداخته 
                                              .ود راه مي يابد و از اين مرتبه است كه انديشه هاي بكر بيرون مي جوشدپنهان خ

                                                 
1 McKim.1972. Experiences in Visual Thinking.  

را در بر مي گيرد، خواه اين طراحي روي كاغذ صورِ ذهنيهرگونه تالش براي ارائة جسمانيِ » طراحي«واژة از ديدگاه اين پژوهشگر،   2  

.خواه بناي ماكتي با چوب، فلز يا موادي ديگر ،آوردنِ يك شكل باشد  

  3 از آنجاييكه كالم ظهور فكر است، اين سه گانه را مي توان حس، كالم و فعل نيز گفت.
4 McKim 1972, 2. 
5 vehicle 
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از آنجاييكه نوابغ . در پرهيز از جمود فكري استبين مردم، عدم توانايي اكثر انسان ها چالش دوم براي نوانديشي در 
ايشان انگيزة بااليي . و از آن فاصله مي گيرند ري اند، از جمود فكري بيزار اندهمواره به دنبال تازگي و تنوع در يادگي

براي نوانديشي در ميان مردم عادي و ميزان از انگيزه  ايناما . براي تغيير و نوآوري دارند و حاضر اند براي آن بكوشند
                                                                                                              . نمي شود ديده متخصصين

 
با  آقاي مك كيمكتاب  ، خوانندگانِبراي خالقيتدرست  ادراك و اطالعات ضرورتبحث پيرامون چالش سوم، يعني در 

ارتباطي  در بهره گيري از قواي حسي،: شوندآشنا مي هم اند  1كه مساوق» ادراك«و » حركت«، »توجه«سه مفهوم 
كردن به چيزي را » توجه«ممكن نيست و آنچه  »ادراك«، »توجه«بدون . برقرار است »توجه«و  »حركت«وجودي بين 

پارچه اي قرار دهيم ولي آن را حركت  را روي انمثال اگر سر انگشت. است» حركت«در عالم حس ميسر مي سازد 
و صرفا به آن خيره ندهيم نگاه خود را روي شئي حركت يا اگر . درك نمي كنيمدرست ندهيم، زبري و نرمي آن را 

در (مورد نظر  بصري و ذهني خود را از دست مي دهيم و به جاي دقت بيشتر به جزييات شئِ شويم، به تدريج تمركزِ
پس براي شدت بخشيدن به توجه در تعامالت حسي مي بايد . مي شويم) در درون(متوجه مشغله هاي ذهني ) بيرون

      . از چيزها و پديده ها حركت، علت و نگهدارندة توجه است و توجه الزمة ادراك كامل تر. نظر قرار داد را مدحركت 
 

. است براي ارتباطي مشابه در عالم درون نشانه ايخارج،  در جهانِ) يعني توجه، حركت و ادراك(ارتباط بين اين سه 
به بيان . داشت) دروني(نيز مي بايد حركت ) فكرِ تصويريِ ثمربخشبراي ت(مهارت توجه دروني  يعني براي پرورشِ

ديگر، حركت هاي ذهني به ما كمك مي كند كه به توجه دروني خود شدت ببخشيم و بر حضورِ ذهني به احساسات، 
ند جهان پس در عالم درون، همان. و ديگر رخدادهاي درونيِ خود بيفزاييم) ارادي و الهامي(معاني و صورت هاي خياليِ 

به بيان ديگر،  .توجه رسيد و به بركت توجه به ادراك كامل تر اميد بست» معلولِ«حركت به » علت«خارج، مي توان با 
           3و2.آن از طريق حركت كوشيداستمرار توجه و حفاظت از  درست بايد براي هدايت ادراك/براي داشتنِ اطالعات

 
شخصي كه مي ترسد . توجه مي بايد توام با آرامش باشد در ذهن،براي حفظ صور ؛ توجه مؤثر داراي ويژگي هايي است

نخواهد داشت ،درستي از صور، چه بيروني و چه دروني يا دچار تنش رواني و جسماني است درك:                          

                                                 
  1 .پديده هايي كه عين هم نيستند اما يكي بدون ديگري ميسر نيست را مساوق مي گويند 

.نيز معني مي دهد» هادامه دادنِ بدون وقف« ،»متوجه شدن«و » فهميدن«در تازي غير از » درك«نا گفته نماند كه واژة   2  

در اين خصوص ويليام جيمز، روان شناس. نيز يافته اند )يعني عزم براي حركتي رفتاري( روان شناسان ارتباطي بين توجه و اراده  3  

:آمريكايي مي نويسد  

«كارِ اصليِ اراده براي انجام كاري، توجه كردن به آن كار در ذهن است، چرا كه حفظ توجه بر چيزي در ذهن، متعاقبا جوارح فرد را به 
نفس را به طور مستمر يا با تكرار، بر چيزِ  به تعبيري ديگر، اگر توجه. افعالي وا مي دارد كه در راستاي دستيابي به آن چيز خواهد بود

  ».د مي انجامدخاصي متمركز نگه داريم، فرد خود به خود به سوي فعاليت هايي سوق مي يابد كه نهايتا به تحصيل آن چيز توسط فر
(James 1892, 450)  
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رامش، صور خيالي سركوب مي شود و بدون آ. در ارتباط با صور دروني، حالت آرامشِ توام با توجه به ويژه مهم است«
                                1».]و كنترلي بر آنها نيست[بدون توجه، صور نظم خاصي ندارند و به سرعت تغيير مي كنند 

و به همان صورت كه در بيرون، مجموعه اي از حواس پنجگانه (بينايي، شنوايي، چشايي، بوياي و بساوايي) و حركت، 
درك بهتر و كامل تر ما از چيزها را ميسر مي سازد، درك خيالي نيز مستلزمِ كاربست مجموعه اي از حواس باطني و 

                                                                                                                :حركت در عالم درون است

اگر موضوع تخيل ما چشم اندازي ] مثال. [بصري را در نظر بياوريم ك يا چند صورتتخيل فقط اين نيست كه ما ي«
اين صحنه بينديشيم و آنها را در نظر آوريم، مثل درختان، ] حسي[جزييات ] تمامي[، ما مي توانيم به استطبيعي 

يد تو گويي با جسم خود وارد اين با. توقف كرداما نبايد در اين حد . سايه ها، عطر گل ها، گاوهاي در حال چرا و غيره
چشم انداز بشويم؛ از درختان باال برويم، خاك غني و حاصلخيز آن را شخم بزنيم، شكوفه هاي درختان را ببوييم، در 

با آب پرتاب كنيم و  نهرِ درسنگ  تكهروي علف ها بنشينيم، به آواز پرندگان گوش دهيم، چند  انساية دلپذير درخت
چندگانه، به ويژه وقتي شاملِ حسِ المسه  »حركتيِ - حسي«اين رويكرد . را تعقيب كنيم اي پر كارچشمانمان زنبوره

است، به ما كمك مي كند كه در تفكر تصويري، به همان حس و حالِ شبه واقعي كه در رؤيا به ما دست مي دهد 

  2».ي، تجربة تخيل را غني تر مي سازدحركتيِ درون-افزودن احساسات و عواطف به اين چشم اندازِ حسي... دست يابيم
  

دانشگاه استنفورد اقدام به تدوين برنامه اي  رشتة طراحي در رورش اين قابليت ها در دانشجويانِآقاي مك كيم براي پ
 قوةنوس شدن با عالم خيال و أهدف از اين درس اين بود كه دانشجويان، ضمن م. كرد 3»تخيل سرا«درسي به نام 
گزارش كاملي از اين برنامه به قلم طراح آن، شامل چگونگي ساخت . فكر تصويري را تجربه و تمرين كنندتخيل، عمال ت

دستاوردها و كاستي از و همچنين خالصه اي  درس ، محتواي آموزشيِمورد نياز تصويريِ -بنايي ويژه، تجهيزات صوتي
                                                                                                   4.پ رسيدبه چا 1978سال در  آن هايِ

 
با تفكر ارائة برنامه هاي دانشگاهي براي آشنايي دانشجويان در دورانِ طالييِ پژوهشِ خالقيت در اياالت متحده، 

 5آمريكاتراز اول نشگاه هاي تعدادي ديگر از دا. محدود نبوددانشگاه استنفورد كالسِ رابرت مك كيم و تصويري به 

                                                 
1 McKim 1972, 85. 

.92همان،   2  
3 The Imaginarium  
4 McKim 1978.   

ترجمة بخش هايي از اين گزارش به زبان فارسي در پيوست 1 نوشتة حاضر قرار گرفته است. جالب توجه اينكه به اعتراف آقاي مك كيم، 
 محتواي برنامة «تخيل سرا» الهام گرفته نه تنها از مطالعات علمي در روان شناسيِ مدرن بلكه از روش هايِ كهنِ درونكاوي است.

است كه ايده هاي كامال نو بيرونمراكز پژوهشي از اين . مي نامند» دانشگاه هاي تحقيقاتي«دانشگاه هاي تراز اول اياالت متحده را   5  

دانشگاه هاروارد، . دانشگاه هايند همينعموما از دانش آموختگان  سياست نيزدر علم، فناوري، تجارت و آمريكا رهبرانِ فكري . مي آيد
روان  اگر بخواهيم از واژگانِ. ندپيشگام ا اين دانشگاه هايچندي از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و  يل، پرينستون، استنفورد، ام آي تيِي

، آمريكا دانشگاه هاي عاديِدر . در دانشگاه هاي تحقيقاتي رخ مي دهدقط ف »خالقيت بنيادين«آقاي آبراهام مزلو استفاده كنيم،  شناسيِ
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برخي از عالوه بر دانشگاه ها، . كردند برگزارمهارت هاي نوانديشي  سايرِتفكر تصويري و برنامه هايي جهت آموزش 
نيز براي باال بردنِ ، )جي ام(و شركت جنرال موتورز  )جي اي( ، مثل شركت جنرال الكتريكآمريكاصنايع بزرگ 

برخي از اين برنامه  معرفي. اجرا كردند اي جداگانه ي آموزشيِخود، دوره ها و مديريت يحطرا كارآيي خالقيت پرسنلِ
جالب توجه اينكه، به واسطة افزايش تعداد اختراعات به ثبت  1.به چاپ رسيد» كتاب مرجع براي تفكر خالق«در ها 

شركت  ،)ر اين دوره ها شركت نكردندكه به داليل مختلف د كاركنانيدر مقايسه با (پرسنل تعليم ديده توسط رسيده 
                    2.كنند برگزارخود جديد  تماميِ كاركنانِبراي  ،دائمكه اين دوره ها را به طور ترغيب شدند هاي بزرگ 

 

خالقيت عصب شناسيِ  

قشي كليدي در ، شكي باقي نمي ماند كه عالم خيال و قوة تخيل نندخالقيت يافته ا گرانِبا مستنداتي كه پژوهشپس 
 اقدامكه آيا در هر زماني مي توان حال بايد پرسيد . نوابغ در اكتشاف، اختراع و طراحيِ فناوري ها داشته استخالقيت 

؟ به بيان كردتصويري  به كاستن از تقليد و افزودن بر خالقيت در علم، فناوري، مديريت و سياستگذاري از طريق تفكرِ
نداشته اند مي باور عالم خيال و كارآيي شگرف قوة تخيل ويژگي هاي ا امروز به وجود ديگر، آيا كس يا كساني كه ت

توانند از فردا با بهره گيري از تفكر تصويري به يكباره فرد يا ملتي خالق و پيشرو شوند؟ علم عصب شناسي پاسخي 
                                                                                                         .داده استمشروط به اين پرسش 

 
در صور و ) حركت دادن(= بر اساس تازه ترين يافته هاي پژوهشگرانِ اين رشته، تفكر تصويري غالبا با جابجا كردن 

تركيب «را  عصب شناسان اين توانايي. همراه است بديعساختن صور و اَشكالِ  به منظورِآنها كنارِ هم قرار دادنِ 
اينها . از طريق تركيب ذهنيِ صور است كه صورت هاي نو ايجاد و انديشه هاي بكر زاده مي شود. مي خوانند 3»ذهني
حاال مخترعين و مبتكرين مي توانند خارج تجربه نشده ولي  كه از قبل در جهانِاست صورت ها و انديشه هايي غالبا 

شبكه اي سالم و پرورش يافته از  عصب شناسان وجود. د آنها  سخن بگويندآنها را خلق كنند و يا با ديگران در مور
                                     4.قابليت فرد براي تركيب ذهني مي دانند را پيش نيازِ) »نورون ها«= (سلول هاي عصبي 

                                                                                                                                                                      
خالقيت «از نوع  ،صورت پذيردنيز اكتشاف يا اختراعي  ، همانند ديگر دانشگاه هاي جهان، اگري مردم تحصيل مي كنندجايي كه توده ها

. است و تقليدي »ثانويه  
1 Parnes. 1962. The Creative Problem-Solving Course and Institute at the University of Buffalo. 
Samstad. 1962. General Electric Creative Courses 
Parnes 1962, 309  Conference Leaders Manual of AC Spark Plug Division of The General Motors Company به نقل از 
2 Clancey. 2016. Introduction, in Creative Engineering: Promoting Innovation by Thinking Differently 
. به مناسبت بايد افزود كه شركت جنرال الكتريك را بيشتر مردم به عنوان توليد كنندة المپ روشنايي و لوازم منزل مثل يخچال مي شناسند

، نفت و )تبليغات(مله راديو و تلويزيون و سينما از ج صنعتياما اين شركت بزرگ، عالوه بر توليد المپ، در بسياري ديگر از زمينه هاي 
شركت جنرال موتورز . طراحي رآكتورهاي اتمي و ساخت تسليحات اتمي فعاليت داشته استگاز، پتروشيمي، بانكداري، توربين سازي، 

.ه است، هواپيما و لوازم خانگي نيز داشتمشهور است، يدي طوال در ساخت نفربرهاي نظامينيز كه به خودروسازي   
3 mental synthesis 

neurons 4  

: براي پيگيري بحث حاضر، اطالعات زير در مورد سلول هاي عصبي و چگونگي عملكرد آنها سودمند است  
سلول هاي عصبي يا نورون ها داراي ساختاري طولي اند و انتقال پيام هاي عصبي از نقطه اي به نقطة ديگري از سيستم عصبي را 

. وقتي شئي در ديدرس ما قرار مي گيرد، تعدادي از اين سلول ها همزمان واكنش نشان مي دهند و پيوند مي خورند. ندامكانپذير مي كن
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 سلول هاي عصبيِاز  دهال و آمكم و بيش كام ايشبكه با برخي از حيوانات، مثل مرغ و خروس  و اسب،  نوزادانِ
 اما در بسياري ديگر از حيوانات، زيرساخت. به دنيا مي آيند) و غيره بينايي، شنوايي(پنجگانه  حواسِمرتبط با 

فيزيولوژيكي اين حواس در مغز مي بايد پس از تولد ايجاد شود و پرورش يابد. در نوزاد انسان نيز، اگر چه ابزار حسي 
براي درك عالم ( بيروني حواساين پشتيبانِ  ، به صورت كامل وجود دارد، اما شبكة عصبيِچشم و گوش و غيره

اين . فقط به صورت بالقوه وجود دارد ،دروني كه رخدادهاي عالم خيال را مشهود مي نمايد و حواسِ مشابه )طبيعت
عصب شناسان دو  .و كامل مي گردد مي يابدپرورش ، مي آيداز قوه به فعل در  ،شبكة عصبي در مغز فقط پس از تولد

تعامل ) 1: ضروري يافته اندمطلقا  ،دو مجموعه حواساين عامل را براي فعليت يافتن شبكة سلول هاي عصبيِ مرتبط با 
                                                   .از طريق كالم انسان ها تعامل با ديگر) 2و پنجگانه با طبيعت از طريق حواس 

 

محرك هاي طبيعي براي ايجاد و پرورشِتعاملِ حيوانات با  ضرورت توسط فيزيولوژيكي حواس بيروني  زير ساخت
ماه  3تا  2مدت به  آنهاچشم  ،پس از تولدكه هايي نابينا شدنِ بچه گربه . آزمايشات متعددي به اثبات رسيده است

                                                                                                                                                                      
وقتي ما اراده مي كنيم كه . نام نهاده اند» گروه هم نواز نوروني«خوشه اي از سلول هاي عصبي كه اينچنين با هم پيوند مي خورند را 

ود فرابخوانيم، همان گروه هم نوازِ نوروني مجددا، با احياي كلية پيوندهاي الزم و واكنش هاي مشابه، همان شئ را از حافظه به خيال خ
  .مي خوانند» فراخوان از حافظه«اين عملكرد مغز را عصب شناسان  .مي رسانندصورت شئ مورد نظر را به رؤيت دروني ما 

 
، مي شودذهني توسط فرد اراده  بايد همة اشيائي كه در تركيبِ. ز حافظه كافي نيستصور، فراخوانِ انفراديِ اشياء ا» تركيب ذهنيِ« براي

براي » قشر پيش پيشاني«از بخشي از مغز به نام  ،فرمان اين كار. به شكلي كه اراده شده است، در كنار هم قرار گيردو دقيقا همزمان، 
. جايي كه ادراك بصري و فضايي چيزها رخ مي دهد، صادر مي شود ، يعني همان»قشرعقبي لوب آهيانه اي«بخش ديگري از آن به نام 

اين سلول ها همانند ساير نورون ها . انتقال مي يابند» فيبرهاي نوروني«فرمان هاي ارسالي از طريق سلول هاي عصبي خاصي به نام 
در تركيب ذهني، صرفنظر از طولِ . ي اندساختاري طولي دارند اما به لحاظ مسير هاي مختلفي كه طي مي كنند داراي درازاي متفاوت

فيبرهاي نورونيِ درگير، همزماني در ارسال فرمان ها و دريافت آنها در نقاط مختلف لوبِ مذكور، با دقت يك هزارم ثانيه، از اهميتي 
فراخوانِ پرنده زودتر از  از يك پرنده كه روي يك ميز نشسته است، اگر فرمان براي تخيليمثال در خلقِ تصويري . كليدي برخوردار است

رِ پرنده روي ميز آن طور كه اراده كرده ايم در يفرمان براي فراخوانِ ميز دريافت شود، اين دو صورت بر هم منطبق نمي گردد و لذا تصو
قِ فيبرهاي ، نقصان در پوشش عايناتوانيِ تخيل درستيكي از داليل تاخير در دريافت برخي از فرمان ها و . خيال ما نقش نمي بندد

) هايِ(نام دارد بر توانايي فيبر در هدايت سريع فرمان الكتريكي و رساندن آن به نورون » غالف ميلين«اين پوشش عايق كه . نوروني است
 تفاوت در. باشد، قابليت سرعت هاي باالتر در آن بيشتر است ضخيم ترهر چه تعداد اليه هاي ميلين روي فيبر نوروني . مقصد مؤثر است

پوشش ميلينيِ فيبرها موجب كاهش سرعت انتقال فرمان در برخي از فيبرها و فقدانِ همزماني دريافت فرمان در مقصد و در نتيجه كاهش 
.توانايي فرد در بهره گيريِ مؤثر از قوة متخيلة و خالقيت او مي شود  

 
و از . حجم مغز را در بر مي گيرد، را تشكيل مي دهددرصد  50آن، كه خود ميلين در مغزي سالم و پرورش يافته، بخش اعظمِ مادة سفيد 

آنجاييكه شبكة سلول هاي عصبيِ مرتبط با حواس پنجگانه در انسان پس از تولد شكل مي گيرد و پرورش مي يابد، بخش قابل توجهي از 
شتر توضيح داده مي شود، توجه عالمانه و دقت اين يافته علمي، همانطور كه در ادامة متن بي. ميلين مغز پس از تولد به مغز افزوده مي شود

براي مطالعه بيشتر در مورد . هدفمند در انتخابِ شيوة آموزش و تربيت كودكان و نوجوانان از سوي اوليا و مربيان را پراهميت مي سازد
Vyshedskiy 2014سيستم عصبي در ارتباط با خيال و تخيل، بنگريد به :  
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بالغ با دو  هايبا گربه تكرار همين آزمايش  1.است شناسي عصب علميكي از آزمايشات كالسيك  ،بسته نگه داشته شد
انجاميده  يعصب شناس در جامعة اجماعاين آزمايشات به اين نتيجة  2.وارد نكرد آنهاهيچ آسيبي به بينايي  ،چشم بينا

. است در خردسالي 3»تعيين كنندهدوره اي «داراي  ،شتيبان براي حواس پنجگانه در حيواناتاست كه شبكة عصبيِ پ
هرگز فعليت نمي يابد و  ة حيوانبالقو هايِ حسيِ اين پنجرة زمانيِ محدود، از حواس بهره گيري نشود، توانايي طياگر 

تلف مي شود. به همين دليل بر ضرورت تعامل كودكان و نوجوانان با محيط طبيعيِ پيرامون، جهت پرورش حواس 
 بيروني، در دوره اي از رشد خود كه بيشترين بهرة پرورشي را از اين فعاليت مي برند، توصيه مي شود.                     
 

براي ايجاد و پرورش زيرساخت هايِ فيزيولوژيكيِ حواس دروني، نوع ديگري از تعامل نيز ضروري است. حواس دروني، 
صور و در نتيجه » يِتركيب ذهن«به عالم خيال را امكانپذير و فرآيند  انسانورود ، استكه مشابه حواس بيروني 

چگونگي عملكرد عصبيِ مغز در از  4»آندره وايشدسكي«عصب شناس آمريكايي  .سازدنوانديشي و خالقيت را ميسر مي 
او از منظري چند رشته اي، شامل . ه استبرداشتفرآيند تركيب تصويري و ارتباط آن با تكلم با ديگر انسان ها پرده 

بر اساسِ شواهد به دست آمده از اين علوم، . استبه اين سؤال نگريسته شناسي،  باستان شناسي، زبان شناسي و عصب
آقاي وايشدسكي پديد آمدنِ «زبان دستوري» و كاربرد آن در تعامل با ديگران را به عنوانِ عاملي فرهنگي و وسيله اي 

و ورود پيدا كردنِ يِ صور تركيب ذهناخت هاي فيزيولوژيكيِ الزم براي زيرس شكل گيري و پرورشِجهت اجتماعي، 
 نوع بشر به عالم خيال شناسايي كرده است.                                                                                           
 

، كوه، مثل درخت( اسم هاظهور زبان دستوري كه عالوه بر تحوالت فرهنگي و اجتماعي انسان،  يِتاريخبررسي در 
، تحولي فيزيولوژيكي در را نيز شامل مي شود) مثل رو، زير، پشت، جلو، باال، پايين(حروف اضافة مكاني ، )شكار و خطر

در واكنش به فرماني از سوي  ، كودكانروان شناسيِ كودك مي دانيم ازچنانكه . نظام عصبيِ انسان به وجود آورد
والدين خود مبني بر «ليوان روي ميز»، ابتدا بايد تركيبي از تصوير «ليوان» و تصوير «ميز»، كه در آن ليوان روي ميز 

تكرار تركيب  .خواسته شده است ند كه از آنهابيرون همان كن د در جهانِنبتوانتا  ببينند خود در ذهنرا  ،قرار گرفته
با  كودك البا با حرف زدنِكه غ(تعامل با اعضاي خانواده و در فرآيند بازي با اسباب بازي ها  درذهنيِ اينچنيني  هايِ

ورود به عالم خيال  برايتوانايي هاي فيزيولوژيكي مغز كودك و نوجوان به ايجاد و تكميلِ به تدريج ) خود همراه است
                                      :آندره وايشدسكي مي افزايد. انجامدمي  »تفكر تصويري« يا همان »تركيب ذهني«براي 

 

، به نظر مي رسد كه فقط از طريق زبان دستوري است كه محرك هاي الزم براي ]يافته هاي تحقيقاتي بر اساس[«
عالوه بر اين، مسلم شده است كه يادگيري . شكل گرفتن ساز و كار فيزيولوژيكيِ تركيب ذهني در مغز فراهم مي شود

 كه نورون ها هنوز قابل شكل گيري اند، فرصتي مادامي] يعني[رخ دهد،  مشخصيو استفاده از زبان بايد در بازة زماني 
مي زبانِ انسان بر اساس دو نوع آگاهي عمل ... پايان مي رسدبه ] سالگي 14الي  13سنِ [بلوغ كه با فرارسيدن  ]محدود[

واژه جديدي كه با در كنار هم قرار گرفتن ] و مفاهيمِ[صور ذهني ) و ايجاد(درك ) 2آگاهي از معني واژه ها و ) 1كند؛ 
، ]پس از بلوغ[از زبان آموزي محروم بوده اند، ] به داليلي[كودكاني كه . ها در يك جملة دستوري خلق مي شود

                                                 
1 Wiesel and Hubel 1963, 1016. 

.1017همان،   2  
3 critical period 
4 Vyshedskiy. 2014. On The Origin of The Human Mind. 
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مشكلي در يادگيريِ لغات و معني آنها ندارند. مشكل آنها با خلقِ صورِ جديد در ذهن بر اساسِ جمالت دستوري است.1 
 انكار ناپذير بين زبان آموزي در انسان و پرورشِ زيرساختارتباطي كه و اين يافتة تحقيقاتي ثابت مي كند 

شبكه هاي نورونيِ ضروري براي تركيب صور ذهني در مغز به . صور ذهني وجود دارد فيزيولوژيكي مغز براي تركيبِ
 وجود نمي آيند مگر از طريق يادگيري و استفاده از زبان دستوري.»2                                                             
 

افسانه هاست كه در آنها توصيف  شنيدنِ ،از ديگر محرك هاي توانمند براي پرورش زيرساخت عصبيِ قوة تخيل
براي تصورِ  ،متفاوت اما آشنا ذهني اندام هاي مختلف از چند حيوانِ ، كودك و نوجوان را به تركيبِعجيب موجودات
                                                                                                3.كند ناآشنا ترغيب ميعجيب و حيواني 

 
عالم خيال نه تنها وجود  ،روان شناسان و عصب شناسانبا استناد به شواهد علمي بيان شد كه از نظر  ،تا اينجاي كالم

. يابنددست تر  و خالق تربه تفكرِ مولد ندريق تخيل مي تواناند، از طدارد و واقعي است، بلكه كساني كه طالب 
تعامل با در گرو  ،عالم خيال و از قوه به فعل بردنِ توانِ تخيل شناختهمچنين شواهد علمي نشان مي دهد كه 

طي دوره اي تعيين كننده در  ،)از طريق كالم(با ديگران تعامل و ) حواس پنجگانهبه كارگيري  از طريق(طبيعت 
كودكي و نوجواني است.4 اما آيا راه هاي ديگري براي دستيابي به انديشه هاي نو وجود دارد؟ پژوهشگران، تفكر و تدبر 
در طبيعت را نيز راهي مولد براي درك بهتر و دستيابي به انديشه هاي نو يافته اند. با مكشوف شدنِ ماهيت سيستميِ 

                        .نده ارا ذخيره اي عظيم از دانش و حكمت يافت طبيعت، زيست شناسان و ديگر دانشمندان، طبيعت

  
طبيعت ازحكمت آموزي   

را تدوين و در كتابي با » نظرية عمومي سيستم ها«زيست شناسِ اتريشي  »لودويگ فون برتاالنفي«كه  1968ل تا سا
مورد متوجه شده بودند كه موضوعات  )ماعياجتعلوم و (، بسياري از دانشمندان علوم زيستي 5كردهمين عنوان منتشر 

برتاالنفي با اعالم نظرية عمومي سيستم . تفاوتي اساسي دارد ،پژوهشي شيميدانان و فيزيكدانان ايشان با موضوعات نظر

                                                 
به علت پس از تولد، كودكاني كهروان شناسان در مطالعات باليني با متكي بر شواهدي است كه  آندره وايشدسكياين بخش از تئوري   1  

هگي تا ما 20ن نام دارد، دختربچه اي كه از س» جيني«يكي از اين كودكان  .ستبه دست آمده ا بزرگ شده انددر انزوا  ،هاي مختلف
قبل از آزادي، نه كسي با او صحبت كرده بود و نه او مي توانست صحبت ديگر . ي در اتاقي به اسارت گرفته شده بودسالگ 14نزديك به 

ي چند صد واژه فرا گرفت اما قادر به ساختن جمالت دستوري يگير در زبان آموزي، جينتالش پ سال 7ز پس ا. اعضاي خانواده را بشنود
در اجراي جمالت امري، جيني تفاوت بين اينكه بايد . اني هنوز نادرست بوداضافة مك از حروفدر سن بيست سالگي، درك جيني . نبود

فتار و قابليت هاي يادگيري جيني پس از مطالعات روان شناختيِ ر. شئي را در جلو يا در عقب شئِ ديگري قرار دهد هميشه روشن نبود
  :  آزادي از اسارت و موارد ديگري از كودكان مشابه، كه در انزوا و بدون زبان آموزي بار آمده اند، در منابع زير به چاپ رسيده است

Itard 1962, Grimshaw et al 1998, Curtiss 1977, 1981,1988, Hyde et al 2011. 
2 Vyshedskiy 2014, 309-310 

53- 54همان،   3  

را با جديت در برنامةو قصه خواني قطعا اوليا و مربياني كه گردش در فضاي سبز پارك هاي شهري و محيط هاي طبيعيِ حومة شهرها    4  

و توانِ  سيستم عصبي، تقويت ذهنيپرورش سالمتي و  نقشي عظيم در ،سرپرستي خود مي گنجانندآموزشي كودكان و نوجوانانِ تحت 
.  نوانديشي و خالقيت نسل هاي بعد ايفا مي كنندادراك،   

5 Bertalanffy. 1968. General System Theory: Foundations, Development, Application 
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بروز  حكمتفالسفه در شناخت چيزها و  چند هزار سالة رويكرد سيستميِ، عصر خود به نيابت از جامعة علميِها، 
 اتمطالعة تركيبوي اذعان كرد كه  1.پذيرفتعصر خود علمي براي تمامي دانشمندان  به عنوان دغدغه اي ،ا راپديده ه

شيميايي كه درون لوله هاي آزمايشگاهي پس از مدتي به تعادلي ايستا مي رسند، قطعا با مطالعة موجودات زنده در 
متعددي قرار مي و درونيِ  عواملِ بيرونيظه در معرض هر لحكه  )جامعهمختلف مردم در  و اقشار ها يا گروه(طبيعت 

گيرند ولي تعادلِ پوياي خود را حفظ مي كنند و به حيات خود ادامه مي دهند يكي نيست. برتاالنفي تفاوت بين اين 
سيستم هاي طبيعي و . بودنِ سيستم هاي مورد مطالعه نسبت داد» باز«بودن و » بسته«دو گروه از موضوعات را به 

اجتماعي «باز» محسوب مي شوند چون در هر آن ممكن است از بيرون، ماده، انرژي يا اطالعات دريافت كنند در 
 ،از تاثير عوامل خارجي ،بنا بر قاعده و روال رايجكه  ،علوم آزمايشگاهيمورد مطالعة صورتي كه سيستم هاي بستة 

                                                                                  . يستچنين ن ،دونشمصون نگه داشته مي منزوي و 
 

بر اجزاي طبيعت  اثرگذاريِدر گذشته، علم مي كوشيد كه پديده هاي قابل مشاهده را با محدود كردنِ نگاه خود به «
 باورهاي جديديبه  ،مختلف مِاما امروزه در علو. بشناسد ،ديگر چيزهاآنها با  سيستمي بدون در نظر گرفتن ارتباط ،هم

موارد  باورها شاملاين . است 2»روابط كلي چيزها با هم«اشاره مي شود كه حاكي از دغدغه منديِ دانشمندان در مورد 
                                                                                                                                      :زير است

      
الزامي بودن توجه به ساختار و سازمان در شناخت چيزها، ) 1   
به عوامل محلي محدود نمي شود، وفقط  ،پديده هادر شناسي علت ) 2   
  ...د متفاوت استنزماني كه در ارتباط با ديگر اجزا مطالعه مي شو در مقايسه با ،اجزاي سيستم ها به خودي خود رفتارِ) 3

 
به اختصار، تمركز  ...است موضوعات مورد توجه دانشمندان قرار گرفتهسيستم ها نيز از جمله  3توجه به غايت و مقصود

مطالعة اجزاي آشكارا شده است چرا كه آنها مختلف  در مراتبِ» سيستم ها«متوجه مطالعه امروز  مطالعات علميِ
كل نگري يا نگرشِ سيستمي در ضرورت . نيستكافي  خدادهابراي درك علت ر ،يكديگرجدا از  ،متشكلة سيستم ها

 آشكارپديده هاي اجتماعي، به و يا مربوط مي شود جانداران  و تمامي رشته هاي علمي، صرفنظر از اينكه به جمادات
                                                                                                                                  4».شده است

 
تن«يسندة كتاب نو ،20 قرن جامعة علميِرويكرد سيستمي در  از جمله دانشمندان اثرگذار بر اتخاذ آقاي  ،»حكمت

ر در براب بدن درونيِ تنظيم دمايِاو با اشاره به سيستم هايِ . رد بود، استاد فيزيولوژي در دانشگاه هاروا5»والتر َكنن«
، از جمله گرم خون بازي مايعات نشان داد كه بدن حيوانات- اسيدي ، ميزانِ قند خون و تعادلِيرونتغييرات دمايي در ب

انسان، از نظامي هوشمند برخوردار است كه تعادلِ بسيار شكنندة وجود ماديِ بدن را با ظرافت و دقتي شگفت انگيز 

                                                 
1 Bertalanffy 1972. 
2 wholeness 
3 teleology 
4 Bertalanffy 1968, 37. 
5 Walter B. Cannon. 1932. Wisdom of the Body.  
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كه بيانگرِ آشنايي  حكمت تن است از كتابِبرگرفته سطور زير  .ناميد 1»يهم ايستاي«او اين توانايي را . حفظ مي كند
         : استو اجتماعي  يطبيع هاي سيستم هوشمنديِدر باب بيشتر و كنجكاوي  جامعة علمي آن زمانرو به فزونيِ 

 
نش به عوامل دروني و در واك[بدن ما از موادي تشكيل شده كه به غايت ظريف و همواره در معرض تزلزل و بي ثباتي «

پيام هاي عصبي كه در سيستم عصبي ما جابجا مي شود تپشي بسيار ضعيف از انرژي است كه ] مثال. [است] بيروني
كم مقدار و ضعيف وقتي به  اما در عين حال همين پيامِ. بسيار بسيار دقيق الزم است براي اندازه گيري آن روش هايِ

انفجاري از انرژي در بدن رخ داده  گويي كه به وجود آورد ما در اندام ن نيرومندچناعضالت مي رسد قادر است حركتي 
مثال بر . مشهود استاختالالت نيز  كوچكترينِ سريعِ ناشي از تغييرات فيزيكي بدن، در تزلزل پذيريِ ساختمانِ. است

عادي آن را در برخي از  تكسي پوشيده نيست كه كوچكترين خلل در جريان خون در مغز كافي است تا توقف عمليا
است كه در كوتاه و همين تزلزل پذيريِ بدن . عارضة غش و بي هوشي در فرد را سبب شود] يا حتي[بخش هاي آن و 

با توجه به اين . ، موجب مرگ انسان مي شودك الكتريكي، گاز گرفتگي و دريافت ُششدگيدر صورت غرق ترين مدت، 
، اثرگذار بر او از عوامل خارجيِ آكندهكه انسان مي تواند در محيطي جزه آساست مع واقعا ،بدن ميزان از آسيب پذيريِ

                                                                                      .، به طور عادي، زندگي كندپياپيهاي  هبراي ده
 

ساز و كار حفظ مل دروني و بيروني كه آن را متزلزل مي سازد مدت هاست نسبي در بدن به رغم تمامي عوا ثبات
و [زنده پيچيده تر  به نظر مي رسد كه هر چه موجود. شگفتي و كنجكاوي دانشمندان را به خود جلب كرده است

جزييات [. بيشتر استو تنظيم وضعيت خود به شرايط عادي توانايي او در برقراري ثبات  ،باشد] تكامل يافته تر
مثال گرمايي . مقاومت موجودات در برابر اين اختالالت، چه از نوع دروني و چه بيروني، واقعا شگفت آور است] چگونگيِ

يقه ايجاد مي شود كافي است كه بافت هاي ظريف بدن كه به سفيدة دق 20ت شديد عضالني در مد كه بر اثر فعاليت
فعاليت هاي شديد  همراه با] كه ما مي دانيم[اما . دبپزد و سفت كن ،پخته را مثل تخم مرغِ شباهت داردتخم مرغ 

 مانع رخداد چنين ،در خون) قليايي(مقاديري اسيد الكتيك رها مي شود كه با خنثي كردنِ شرايط بازي  ،عضالني
پستانداراني كه در شرايط قطبي زندگي مي كنند وقتي در معرض ] مي دانيم كههمچنين ما . [گرددفاجعه اي مي 

                    . ه زير صفر قرار مي گيرند، دماي دروني بدن آنها تغيير چشمگيري نمي كنددرج 30تر از ين دمايي پاي
 

تعادل و پايداري در موجودات زنده توسط فرآيند هاي فيزيولوژيكي به قدري پيچيده است كه بسته به نوع  يبرقرار
 لذا براي مفهومِ. بر مي گيرد، كليه و طحال را درقلب، ريه فاوتي چون مغز و اعصاب،جاندار، همزمان، اندام هاي مت

 تعادلي كه اين واژه تداعي مي كند. را پيشنهاد مي كنم »هم ايستايي«من واژة  ،در چنين شرايط پيچيده اي» تعادل«
                                       . بلكه هر لحظه ممكن است بر هم خورد اما مجددا  از نو برقرار گردد ،ايستا نيست واقعا

 
پيچيده در حفظ تعادل و ثبات و پرهيز از تزلزل را مي توان به ساختارهاي اجتماعي نيز  موجودات همين تواناييِ

شرايط خود در برابر عوامل برهم زنندة ثبات اند،  مجدد اگر سيستم هاي پيچيدة زيستي قادر به تنظيمِ. تعميم داد
كه آنها را در برابر  هستندتنظيم كنندة كم و بيش مؤثري -داراي ساز و كارهاي خودمطمئنا سيستم هاي اجتماعي نيز 

            2».مي بخشد مصونيت] ي دروني و بيروني[سريع اجزاي آنها در برابر فشارها متوقف شدنِ عمليات يا فروپاشيِ

                                                 
1 Homeostasis  
2 Cannon 1932, 15-19. 
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 ضمن اينكهكوچكتر  ييتشكيل شده از اجزاسيستمي است  ،بسياري از دانشمندان، هر جزيي از طبيعت از نگاه ،پس

اگر چه، صرفا از منظر مادي، اين سيستم ها تزلزل پذير و . را تشكيل مي دهد بزرگتر ياز سيستم جزيينيز خود 
همواره در معرض آسيب در برابر عوامل دروني و بيروني اند، اما از ساز و كاري هوشمندانه برخوردارند كه با برقرار 

(= اي غايتي هر يك از سيستم ها داربه بيان ديگر، . حيات را در آنها تداوم مي بخشد، ثباتو  عتدالكردنِ مجدد ا
                     . سيستم ها را امكانپذير مي كندديگر حيات در سالمتي و تداوم تحقق آن  است كه) يهدف و مقصود

 

غايت آن  پرشمار و تو در تو، كهاي از سيستم هاي  مجموعهاست، موجودي زنده سيستمي، كرة زمين  از اين ديدگاه
كرة  1.است ساكن در او برقرار كردن و حفاظت از محيطي مساعد براي تداوم حيات و بقاي همة جانداران و جمادات

زمين، به رغم تغييرات بدون وقفة زيستي و شيميايي، قادر است از طريق هم ايستايي، ثبات و تعادل خود را حفظ كند 
و از اين رو  ندهمة اجزا به نوعي به هم مرتبط ا ،در اين مجموعة عظيم از سيستم ها. آن استمرار يابد نينِا حيات ساكت

 هيچ علتي فقط يك معلول ندارد و هيچ معلولي برخاسته از يك علت نيست.                                                    
 

براي روشن شدنِ تأثير نگرش سيستمي بر درك بهتر و اينكه اين نگاه كالن تر به پديده ها چگونه تعقل را در انسان 
 ،در كشاورزيِ امروز اگر درخت ميوه اي دچار آفت شود: بياوريمجوامع جهان تشويق مي كند، مثالي از مسايل كنوني 

شيميايي است كه -اورزيِ صنعتيشكرويكرد  يكي. اين مسئله و رفع آن رايج است دو رويكرد متفاوت براي درك بهتر
از اين منظر، آفت عاملي خارجي، مزاحم و مضر است كه بايد هر چه زودتر با بهره . آفت را از ميوه جدا مي پندارد

آفت را از ميوه جدا نمي داند  است كه غير شيمياييكشاورزيِ رويكرد  ديگري .شيميايي نابود گردد سمومگيري از 
به آفت مذكور نه  ،سيستمي به نگرشِ مجهزكشاورزِ . بزرگترِ طبيعت مي شناسد سيستم هايِ بلكه هر دو را بخشي از

به عنوان دشمن، بلكه به عنوان نشانه اي از بروز اختاللي ناشناخته در هم ايستايي سيستم هاي مرتبط مي نگرد. پس 
بي چون و چرا از روش هاي شيميايي و پرهزينة متداول، پر او به جاي تقليدسيستم هاي  سش هايي در مورد سالمت

آيا درخت از سالمت كافي براي دفاع : مطرح مي كنداحتمالي  مرتبط با ميوة آفت زده با هدف شناسايي علت اختالالت
از خود برخوردار است؟ آيا خاكي كه درخت در آن روييده از تغذيه و رطوبت كافي و موجودات خاكزي كه نقشي بي 

 انِدرختاز باغ از همين نوع است يا مجموعه اي متنوع  ه ها دارند برخوردار است؟ آيا مابقي درختانِبديل در تغذيه ريش
؟ از نظر اقليمي و جغرافيايي، آيا شرايط دمايي، طول روز، ارتفاع مناسب براي كاشت در منطقه را شامل مي شود بوميِ

تو  ،هر يك از اين سواالت، كشاورزِ متفكر رح كردنِمطبا براي اين نوع از درخت مناسب است؟  ،محل كاشت، نوع خاك
گويي، يك گام از آفت فاصله مي گيرد تا حكمت ظهور آن را در درون سيستمي بزرگتر بكاود و در مورد علت (هاي) 

    . خود انديشه كنددرون  احتمالي ضعيف شدنِ سالمتيِ ميوه و كاهش قابليت آن در برقرار ساختنِ تعادلِ حياتبخشِ
 

به چاپ » نظرية عمومي سيستم ها«پس از آن كه  بيش از سه دههو  1932سال در » حكمت تن«از زمان نگارش 
نيز ديگري  عموميِ الگوهايشناخت به رسيد، تفكر سيستميِ دانشمندان در مورد طبيعت، عالوه بر هم ايستايي، 

شكوفايي و پايداري حيات  در طبيعت، اساسِ اممعتقد اند كه اين الگوهاي عگروهي از زيست شناسان  .انجاميده است
موجب شده ) »حكمت ها«يا (كشف اين الگوها . استبوده ون سال ميلي 500ميليارد و  3بيش از در كرة زمين به مدت 

                                                 
1 Lovelock 1979. 
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جهت و زمان آزموده است كه كرة زمين و حيات موجود در آن به عنوان مجموعه اي عظيم از ايده هاي ناب 
طبيعت و طراحي الهام بخشِ  آموزه هاي ةدانشمنداني كه به مطالع. ي صنعتي شناخته شودالگوبرداري در طراح

                             .مي نامند 1»حيات مقلدينِ«خود را همت گمارده اند در صنعت  فناوري هاي سالم تر و پايدارتر
 

 خالقيت با طبيعت
مروري بر گزيده هايي از حكمت هايي است كه ايشان از طبيعت ، »مقلدين حيات«بهترين معرفي به چگونگي نوآوريِ 

 آموخته اند و سپس در طراحي هاي صنعتي، براي صرفه جويي در انرژي و مواد اوليه، از آنها بهره برده اند:2و3            
   

.دارد» الزم و كافي«نيست، بلكه ميل به دستيابي به » رشد حداكثري«طبيعت به دنبال  )1  

مثال زيستي: اين حكمت طبيعت را مي توان در تغييرات ساختارِ استخوانيِ مهره داران مشاهده كرد. در واكنش به 
بدن با افزودنِ كلسيم، به توانايي و . بيشتر اعالم نياز مي كنند و استقامت قدرت برايگروهي از استخوان ها استرس، 

جانور به انرژي براي جابجا شدن را افزايش  نيازِو سنگين تر،  قوي تر اما استخوان هايِ. مي افزايد اين استخوان ها دوام
 استخوان ها نيازي به قدرت و استقامت ،بدن در برخي از نقاطداده شود كه از اين رو، چنانچه تشخيص . مي دهد

  . قرار گيردم و كافي تا وزن و استقامت آنها در حد الزكاهش مي يابد اضافي ندارند، ميزان كلسيم ذخيره شده در آنها 
 
فناوري برتر: تعداد كثيري از مردم از اين الگوي سنجيدة طبيعت الهام گرفته و با طراحي و ساخت خانه هاي كوچك 

متر مربع مساحت دارند اما تمامي اجزاي يك خانة عادي با  10ز بسياري از اين خانه ها كمتر ا. خود را سكني داده اند
مزاياي اين رويكرد به خانه سازي، استفادة بسيار كمتر از مصالح و . شده استها گنجانده در آن ،طراحي هوشمندانه

وير اتص( .و رهايي تعداد بيشتري از انسان ها از اجاره نشيني و بي خانماني استهزينه و زمان كمتر براي ساخت زمين، 
                                                                                                                                            )2و1

  

.دوام و قوام طبيعت به آگاهي است )2222  

و سپس  يمحيطعواملِ دريافت اطالعات از  درتوانايي آنها  هاي طبيعي، در گرو زيستگاهحفظ و زنده موجودات  بقاي
شامل ارسال و دريافت اطالعات بين موجودات و يا فرآيند اين . است ن عواملو مؤثر در مقابل آآگاهانه  يواكنشاتخاذ 

                                                                                                            .استات حتي در درونِ موجود

مثال زيستي: درختان اقاقيا در دشت هاي آفريقا، استراتژي خاصي براي حفاظت از خود در برابر حيوانات گياه خوار 
مي كند تا به ديگر درختانِ  4زرافه ها، درخت شروع به رها كردنِ گاز اتيلنبيش از حد  مثال در واكنش به چرايِ. دارند

از اين گاز واكنش درختاني كه اين عالمت را دريافت مي كنند رها كردنِ مقدار بيشتري . اقاقيا در محيط هشدار دهد

                                                 
1 biomimics 

  2 :، بنگريد بهدر طراحي صنعتي كاربرد يافته است كه تا كنون شناسايي شده و الگوي عام 10مفصلي از  براي ليست كامل و شرح 

Biomimicry Institute n.d. 

  3 تصاوير مرتبط با اين قسمت را در پيوست 2 بيابيد. 
4 ethylene 



 

19 

 

هيدروژن «واكنشِ ديگر درخت اقاقيا، توليد نوعي سم، مثل . را از چراي بيشتر منصرف سازند) ها(است تا زرافه 
                                             .  و توزيع آن در برگ هاي خود است تا زرافه ها را بيشتر از محيط براند 1»يدسيان

فناوري برتر: بر اساس اين الگوي طبيعي، مقلدينِ حيات دستگاهي اختراع كرده اند كه به لوازم برقي منزل اجازه مي 
. تمامي لوازم از حد معيني فراتر نرود مجموعِ برق مصرفيِ ،مصرف برق اوجِدهد كه با هم در ارتباط باشند تا در زمان 

برقِ ي كاهشطوري طراحي شده است كه ضمن هوشمند  اين دستگاه دهد نمي ضروري، اجازه  خچال در مواقعِمصرف
                                                                                       . پايين تر رودمعيني كه دماي داخلي آن از حد 

  .ميسر مي سازدحد عالي، بي نقص و چند منظوره در عملكرد آنها را  ،چيزها و فرم شكل ،در طبيعت )3333

. فرم هاي هوشمندانه فراهم مي سازدايجاد به جاي استفادة بيشتر از مواد يا انرژي، طبيعت بهترين عملكرد را از طريق 
مناطق  طبقاتيِ جنگل هاي بارانيِ مثل ساختارِهوشمندي در فرم را مي توان در تجليات متنوع آن در طبيعت يافت، 

نادر، هر گاه ما فرم خاصي در طبيعت مي بينيم، اين فرم در  ستثناي مواردبه ا .پرندگان) صافيا (كج نوك  يااستوايي 
                                                             . گرديداست كه بدون اين فرم ميسر نمي  حياتي ارتباط با عملكردي

 

مثال زيستي: زبان گربه مجهز به خارهايي است كه براي جدا كردن گوشت از استخوانِ شكار ايده آل است. (تصوير 3) 
باقيماندة غذا از البالي موي اطراف دهان و  اما اين خارها داراي عملكرد ديگري نيز هست و آن پاك كردنِ كاملِ

دور نگاه از طريق  اين شكارچيِ كوچكميزان از پاكيزگي نوعي استراتژي براي حفظ جان اين . است حيوان اندست
                            . است كه به واسطة بوي خون ممكن است به سوي گربه كشيده شوند بزرگتر داشتن شكارچيان

 

فناوري برتر(1): دماغة قطار پرسرعت ژاپن موسوم به «قطار شينكانسن» همانند نوك پرنده اي موسوم به «ماهي خورك 
فشنگي كه سر آن  راحي بديع، دماغة قطار را به شكلِقبل از اين ط ) 5و  4 ويراتص( .طراحي شده است 2»رودخانه اي

مسير، موجي از هواي فشرده در جلوي  حركت سريع قطار در تونل هايِدر آن زمان، . مي ساختندقدري پخ شده بود 
در عالوه بر اين، . قطار مي شدحركت هواي فشرده موجب افزايش مصرف انرژي در  هاين تود. آن به وجود مي آورد

 دماغةجديد  طراحياما . و آزار دهنده اي به وجود مي آمد هواي فشرده و قطار از تونل، صداي مهيب روجِهنگام خ
قطار نه تنها مسئله صوتي را به حداقل رسانده بلكه از مقاومت هوا كاسته و بهره وري انرژي را در سيستم افزايش داده 

كمترين  آب درون در هنگام شيرجة عموديِ پرنده به ماهي خورك رودخانه ايقابل ذكر است كه نوك پرندة . است
  )6 تصوير(. در زير آب بهتر ببيند و آن را به راحتي شكار كندرا صيد خود  بتواندپرنده تا ايجاد مي كند  راو حباب موج 

                                                 
1
 Hydrogen cyanide 

2 kingfisher 
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فناوري برتر(2): بر اساس اين الگوي هوشمندانه در طبيعت، مقلدينِ حيات، توربين هايِ باديِ كم صدا تر و مولد تري 
، 1گوژپشت اما با الهام گيري از لبة برجستة باله هاي نهنگ. لبة تيغة توربين هاي عادي صاف است. نداختراع كرده ا
جريان هوا را به جاي  ،اين برآمدگي ها  )8و  7وير اتص( .ي هايي مشابه استگداراي برآمد آنها ابتكاريِتوربين باديِ 

 بهره وري. و به پشت آن مي رساند مي دهدبه صورت متوازن از روي لبه تيغه عبور اينكه به نوك تيغه هدايت كند، 
                            .ه استو لرزش و صداي آنها كاهش يافت به نحو چشمگيري افزايش ،از انرژي باد توربين هاي جديد

 

اندك فقط در مقادير بسيار نادر  و از منابعِ ساخته مي شود مهياترينِ موادبا عمدتا  چيزها ،طبيعتدر  )4444

.استفاده مي شود  

موجودات براي سازه هايي كه  و چه )صدف و برگمثل شاخ، (بدن جانداران  اندام هايِ ساختنِچه براي  ،اين قاعده
عناصري چون كربن، نيتروژن، هيدروژن و . صدق مي كند) موريانه ها پرندگان و تپة ةمثل الن(مي سازند  اسكان خود

زمين فراهم تر اند بيشترين استفاده را در تركيبات شيميايي اي دارند كه براي  كرةدر  ديگر ژن كه از عناصرِاكسي
عناصر كم مصرف نيز در اين تركيبات حضور دارند، اما اينها از جمله موادي . در طبيعت به كار مي رود چيزها ساختنِ

                                .  مي گردندمهيا  ،تقال از نقاط دور دستهستند كه به راحتي و بدون نياز به استخراج و يا ان
 

مثال زيستي: نوعي گنجشك النة خود را بر روي سطوح عمودي و با استفاده از گلي كه در محل يافت مي شود مي 
تخاب مي كند كه همواره زير پل ها به گونه اي ان ياساختمان ها  اين پرنده محل ساخت النة خود را زير سايبانِ. سازد
پرنده پس از تكميل النة گلي، سطوح داخلي آن را با موادي چون پر، مو و علف، كه . باران در امان باشدريزش از 

                                                                                  . يافت مي شود، مي پوشاندبه وفور در محل  همگي
 
فناوري برتر: مقلدينِ حيات معتقد اند كه ساخت و ساز با خشت از جمله كاربست هايِ كهنِ اين الگوي طبيعي در 

يافت مي به وفور در محلِ ساخت بنا  ،كه عمدتا خاك و آب است ،مواد اوليه براي ساخت خشت. جوامع انساني است
عالوه بر . مي گرددآماده خشك و براي استفاده  ،شتربدون هزينه كرد انرژي بي و تر در آفتاب به سادگي خشت. شود

در . بهترين عايق در برابر سرما و گرماي شديد در فصول مختلف سال است ديوارهاي خشتيارزاني و دوام زياد، 
اين . آزاد كنندبه تدريج قادر اند حرارت را ذخيره و سپس بناهاي خشتي كه روزها گرم و شب ها خنك است،  يمناطق

                                     . روزهاي خنك تر و شب هاي معتدل تري را براي ساكنين مهيا مي سازد ،خشت ويژگي
 

در چند دهة اخير تعداد مصاديقِ الهام گيري از انديشه هاي ناب طبيعت در صنعت و جامعه به قدري افزايش يافته 
ان و پژوهشگران از طريق شبكة جهاني اينترنت فراهم شده براي دسترسيِ طراح ويژه اياست كه پايگاه اطالعاتيِ 

                                                                                                                                         2.است
 

 

                                                 
1 humpback whale 
2 www.asknature.org 

www.biomimicry.org عالوه بر اين منبعنيز حاوي اطالعات جامعي است» مقلدين حيات« اصليِ ، سايت :  
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  »گفت و شنود«
 . بكر خود دست يافتبه انديشه هاي » تفكر تصويري«آگاهانه از  بهره گيريِبا آلبرت انيشتين  ،چنانكه در باال آمد

گذار نظرية بنيانو  20قرن ، فيزيكدان، فيلسوف و روان شناسِ شهير »ديويد بوهم« به نام برجستة ديگريانديشمند 
گفت و «يا » ديالوگ«كه آن را  داشتروش ديگري  دستيابي به انديشه هاي نوبراي  ،نظري در فيزيك 1»نظام باطني«

» در بابِ گفت و شنود«با عنوان  رساله ايدر اين روش را به قدري مؤثر و كارآمد يافت كه آن را  وي. ناميد» شنود
ديويد بوهم به تجربه آموخته بود كه در گفت و  2.به رشته تحرير در آوردبراي استفادة ساير دانشمندان و عموم مردم 

انديشه هاي  و بهپرده بردارد  هستي عالمِ از رازهاي نظامِ، او بهتر مي تواند علمي از ديگر حوزه هاي شنود با دانشمندان
آقاي بوهم معتقد بود كه هيچ فعاليت ديگري به اندازه گفت و شنود بين انسان ها نمي تواند . بديع تري دست يابد

 ايشان را از جمود فكري و احساسات تعصب آميز رهايي دهد و از تنش، تضاد و نزاع در جوامع بكاهد.                     
 

در جامعة  پراكندگي انديشه، ناشي از جمود فكري و احساسات تعصب آميزجدايي و از منظر اين انديشمند خالق، 
پراكندگي انديشه نه تنها سير پيشرفت علمي را كند ساخته است، بلكه به . نوانديشي است ةعمد ، از موانعِعلمي

نيز تسري يافته و نتيجة آن را مي توان به صورت فردگرايي شديد و رقابت ويرانگر در ميان عه جامفرهنگ عمومي 
                                                                                                                                     .مردم ديد

 
«همانطور كه مشهود است انعكاسِ اين جدايي و پراكندگي در  نگاه، فكر و فعل در تمامي جنبه هاي زندگي عموميت 

كليت پيدا كرده و بدون هيچ حد و مرزي  ،حيرت انگيز است كه چگونه جدايي و جزء انديشي در جامعه. يافته است
همه جا گيرِ عصر ما در حوزة  پس اتفاقي نيست كه انديشة پراكنده و جزء انديش ما در بحران هايِ... فعليت يافته است

اين فرآيند . سياست، اقتصاد، محيط زيست و سالمت انعكاس يافته و جوامع و آحاد مردم را درگير ساخته است
بي پايانِ اختالف هاي بي معني و پرآشوب را در پي خواهد داشت كه در آن همة  گسترشِقطعا  ،نادرست در انديشيدن

در حركات و تالش هاي خصومت آميز براي دستيابي به مقاصدي كه رو در ] و بيهوده[ن فراوا طرف هاي درگير، انرژيِ
گسترده  سرگردانيِ پراكندگي و پس اهميت و ضرورت رفعِ فوري اين. روي يكديگر قرار گرفته اند، صرف خواهند كرد

                                                                         3».كه در جميع جوانب زندگي ما نافذ است كامال هويداست
 

                                                 
1 Implicate order  

مطرح  شده در جاي ديگر توضيحات مفصلي آمده  »ظام برون گَردن«كه در مقابل نظام ظاهري يا » نظام درون گَرد«در مورد نظام باطني يا 
عالم ماده در سطح اتمي و زير اتمي را عميقا متاثر از نظامي  در اينجا همين مختصر توضيح بس كه آقاي بوهم، وقايعِ) 1394عباسي . (است

در مورد آن نظريه پردازي  كوانتومي كه فيزيكدانانِحركت الكترون ها و پيش بيني مسير آنها از جمله موضوعاتي است . باطني يافته است
محو شدن و پديدار شدن پياپي آنهاست كه به صورت  در واقع، حركت الكترون ها آقاي بوهم »ردنظام درون َگ«بر اساس نظرية . مي كنند
چيزي . است» ردنظام درون َگ«مان پديدار مي شوند هاز آن كه الكترون ها در آن محو و سپس مجددا » عاَلمي«. متجلي مي گرددحركت 
الكترون ها دارد به اين معني  بعديِاما نظام درون گرد نقشي تعيين كننده در مكانِ پديدار شدنِ  ،نيست دانستهاين عالم » جنس«در مورد 

. كه نظام درون گرد نظامي هوشمند است  
2 David Bohm. 1990. On Dialogue 
3 Bohm 1980, 21. 
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 بلكه مقصود اصلي، پرورشِ قابليت. هدف از گفت و شنود تبادل نظر، تحليل رخدادها يا پيروزي در يك مناظره نيست«
 بي چون و چراي[گوش دادن به نظر ديگران و عدم پافشاري بر صحت [همة از اين طريق مي توان . خود است نظرات

نظرات را در كنار هم قرار داد و به معني اي مشترك براي تمامي اعضاي شركت كننده در گروه رسيد. اگر ما بتوانيم 
با هم و در [آرامش خود را طيِ شنيدن همة نظرات مخالف و موافق حفظ كنيم و بينديشيم كه معني همة اين نظرات 

فكريِ مشتركي خواهيم داشت، حتي اگر با تك تك  در عمل، محتواي] به عنوان يك گروه[چيست، ما ] كنار هم
اگر بتوانيم معنيِ همة آنها را با هم ببينيم، شايد با خالقيت، خود را در ... نظراتي كه بيان شده است موافق نباشيم

معني است كه حقيقت سر برون مي كند، بدون اينكه ما  از اين تجربة مشترك در درك. مسيري كامال متفاوت بيابيم

                                                                                        1».رسيده باشيم] از طريق بحث و جدل[به آن 
 

فكريِ صميمانه اما صادقانه تشويق مي شوند كه نه تنها نظاره گر  بده بستانِ يكبا گفت و شنود، شركت كنندگان در 
احساسات و شنوندة راستينِ افكار يكديگر باشند، بلكه افكار و احساسات خود را نيز به دقت رصد كنند. عبور از افكار و 
احساسات فردي كه عموما ريشه در گذشته دارد، و ورود به انديشيدن و احساس كردن كه در اينجا و اكنون صورت مي 

در اين فضا، ذهني . متعلق به همة آنهاستفكريِ زنده اي وارد مي كند كه  ، همة شركت كنندگان را به فضايِدنگير
                                                                                          . واحد مي انديشد و پراكندگي از بين مي رود

 
 ،اند» قيت بنيادينخال«هشگران در پي ودر دانشگاه هاي تحقيقاتي اياالت متحده، كه در آن اساتيد، دانشجويان و پژ

پروژه اي با ) 2»ام آي تي«(به طور مثال در مؤسسه فناوريِ ماساچوست . گفت و شنود بوهمي جدي گرفته مي شود
بنيان نهاده شده است كه هدف اصلي خود را آزمودنِ توانمندي هاي گفت و شنود و تفكر گروهي در حوزه  3نام همين

اين پروژه بخشي از  .مي داند در نقاط مختلف دنيا) علم و فناوريو  بهداشتاز جمله اقتصاد، سياست، (هاي مختلف 
و  بازرگاني اين دانشگاه است كه از عضويت در دانشكدة مديريت 4»مركز يادگيريِ سازماني«سازماني بزرگتر به نام 

كه اعتبار و كارآيي  بزرگي ، شركت هايبرخوردار است 6فورد و 5اينتلچون و قدرتمندي  با نفوذ شركت هاي حمايت

                                                 
1 Bohm 1990, 7. 
2 Massachusetts Institute of Technology / MIT 

نوبل علمي و فناوري را مي توان از تعداد برندگان جايزه هاي جايگاه ويژة و ميزان موفقيت اين دانشگاه تحقيقاتي در خصوصِ نوآوري 
نيز از ديگر نشانه  اند اين دانشگاه نصيالفارغ التحه كه از موفقيت رهبرانِ تجاري اياالت متحد. دريافتاز ميان دانش آموختگان آن ) 93(

كه هم اكنون توسط دانش  بنگاه هايي جمع ثروت. به دانشجويان خود استدر آموزش خالقيت و نوانديشي ام آي تي هاي كارآيي 
  .تصاد جهان استدهمين اق خمين مي زنند كه سرمايه اي معادل باليون دالر تتري 2 آموختگانِ ام آي تي مديريت مي شود را نزديك به

3 Dialogue Project 
4 Center for Organizational Learning 

 Intel 5  

تقريبا تمامي رايانه هاي خانگي و شخصي مجهز به پردازنده . اين شركت يكي از دو توليد كنندة بزرگ پردازنده هاي رايانه اي جهان است
.اي از محصوالت اين شركت آمريكايي است  

 Ford Motor Company6  

. شركت اتومبيل سازيِ فورد دومين توليد كننده اتومبيل در آمريكا و پنجمين خودروساز جهان است  
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را به عنوان يكي از ملزومات موفقيت در آيندة كسب و كار خود درك كرده و از طريق گفت و شنود روش تفكر گروهي 
                                             1.دست همكاري داده اند خود براي رفع مسايل مديريتي نامبرده از اين رو با مركزِ

 
: است شناساييخالقيت و روش هايي كه در باال معرفي شد سه وجه مشترك قابل  گرانژوهشپ در يافته هاي  

 شيوه هاي نوآورانهيعني به همان اندازه كه مي توان اين . مداري ندارد-اخالق هيچ يك از روش هاي نامبرده تضمينِ) 1
مسير زياده  همين شيوه ها مي تواند، به كار گرفتزمين  روي براي خدمت به بشريت و آباداني و پايداري حياترا 

، و كرة زمين به قيمت رنج و تباهيِ ساير اعضاي جامعه بشري را، خواهي و قدرت طلبيِ گروهي اندك از انسان ها
                                                                                                                                   . هموار كند

 
تقليد از «، نويسندة كتاب سخنگويانِ مقلدينِ حياتيكي از مشهورترينِ  را احتمالِ استفادة غير اخالقي از خالقيت

                                                                               :بدينصورت بيان كرده است» نوآوري با طبيعت: حيات
 

ه چيزي انقالبِ تقليد از طبيعت را از انقالبِ صنعتي متمايز مي سازد؟ چه كسي مي تواند تضمين كند كه ما انسان چ«
يكي . نيست بي شك اين نگراني، بي مورد و بي اساسها، هوشمنديِ طبيعت را بر عليه حيات به كار نخواهيم گرفت؟ 

] و مطالعة[برادران رايت، مخترعين هواپيما، با تماشا . واپيماستاز مشهورترينِ موارد تقليد از طبيعت همانا اختراع ه
توانستيم مثل پرندگان در آسمان به پرواز  1903سال ما انسان ها در . پرواز الشخورها موفق به طراحي اختراع خود شدند

                               .             مي ريختيم ، از آسمان روي مردم بمب1914اما ديري نگذشت كه، در سال . در آييم
 

طبيعت ما ] مدارِ-حيات[ براي يادگيري از درس هايِ. پس صرفا تغيير در فناوري، تقليد از حيات را امكانپذير نمي كند
و اين مستلزمِ . نيازمند به نوعي ديگر از تغيير ايم، تغييري كه ما را نسبت به عظمت حيات متواضع و فروتن مي كند

                                                                                                                  2».قلب هاستتغييري در 
 

2 ( به استثناي گروه . انحصار دانشگاه هاي تحقيقاتي و صنايع بزرگ استدر » خالقيت بنيادين«روش هاي كاربست
جهان كه براي ايجاد مصونيت در برابر زياده خواهي و نفوذ تجارت جهاني در  هاي مقاومت در برخي از كشورهاي

، اين مهارت ها عمدتا در خدمت 3، اقدام به طراحي سيستم هاي بديعِ مردمي و مكمل كرده اندخود اقتصاد محلي
             . است داشتهتحقق اهداف رهبرانِ سياسي، اقتصادي، تجاري، صنعتي، نظامي و دانشگاهيِ اياالت متحده قرار 

  
و اگر اين  .دارندو ديرينه نيست، بلكه همگي سابقه اي تمدني  و نوبنياد جديدنوانديشي،  روش هايِاين هيچ يك از ) 3

علمِ جزء نگر و تخصص گرايِ برخاسته به نظر مي رسد از اين روست كه » تازه« ،پژوهشگرانبرخي از از منظر يافته ها 
رفت كه به جاي شناخت عالم از افراط ، به بيراهه اي پيش از آندر مقايسه با رويكرد علمي و فنيِ  از انقالب صنعتي،

هستي، بيشتر متوجه توصيف اجزاي طبيعت و پيش بيني و كنترلِ آنها گرديد و از نقش عالم درون و قوايِ تخيل و 

                                                 
1  Lannon n.d. 
2 Benyus 1997, 8. 

111- 126الف، 1396عباسي : براي نمونه هايي از اين دست، بنگريد به  3 
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                              1.ي آن غافل ماندتعقل آدمي در شناخت حكمت هاي طبيعت و علت شناسيِ پيچيدة رخدادها
 

 ريشة ديرينه و كهنِ است كه خالقيت حوزه هاي تحقيقاتيِ مرتبط با روان شناسيِيكي ديگر از » اسطوره شناسي«
 آنانو كارآيي از يك سو  انسان ها رشد اخالقيِ ،با اين تفاوت كه در جوامع كهن مي سازدنامبرده را روشن  شيوه هايِ

بررسيِ روان شناختيِ داستان هايِ كهن . محسوب مي شدندمالزم يكديگر ، از سوي ديگر خالقيتبهره گيري از ر د
انحصار گروه يا قشر خاصي نبوده و  جوامع كهن در بهره گيري از خالقيت دري را نيز آشكار ساخته است؛ تفاوت ديگر

                                                                                                          . همگان را در بر مي گرفته است
 

اسطوره شناسي   
آثارش، از معدود  دوستدارانِهم به تحسينِ به اعتراف منتقدين و هم اسطوره شناس آمريكايي،  2»جوزف كمبل«

آشنا  ،مقدسِ غرب و شرق جهان صص انبيا در كتبِجميع اقوام، از جمله ق داستانيِ افرادي است كه خود را با فرهنگ
، حتي بين اقوام و مللي كه آقاي كمبل معتقد است كه مشتركات فراواني بين داستان هاي ملل وجود دارد. كرده است

                                                 
كه حكمت آموزي» بينش سيستمي«: سازدرا روشن مي آنها ، ريشة كهن ذكر شدهروش هاي نوانديشيِ يك يك مروري مختصر بر   1  

از سيستم هاي طبيعي را ميسر ساخته، به اعتراف دانشمندان علم سيستم ها، الگوبرداري از رويكرد عقليِ حكما و فالسفة عهد باستان 
اسالمي،  -در تمدنِ ايرانيمثال . نيز بر حكما، عرفا و هنرمندانِ ازمنة پيشين پوشيده نبوده است» تفكر تصويري«ي ضرورت و كارآي. است

بهره گيري از «عالم مثال» يا «عالم ملكوت» در آثار حكمايِ اسالمي، امري شناخته شده براي درك حقيقت چيزها و كسبِ آمادگيِ ذهني 
 براي دريافت الهام بوده است. «گفت و شنود» كه امروزه متخصصينِ رشته هاي مختلف را گرد هم مي آورد تا با همفكري، بر محدوديت

بپردازند نيز از منظر تاريخي، پديدة  سيستم هاي كارآمدپژوهش و طراحيِ از منظري چند رشته اي به نگاه تخصصيِ خود فايق آيند و 
محدود مي كردند و غالبا در   واحد يادگيريِ يك موضوعِتحقيق و ت خود را به در ادوار گذشته، دانشمندان به ندر. جديدي نيست

از لحاظ گرفتاري در جمود فكري و تنگ نظريِ علمي، كمتر در ايشان سرآمد روزگار خود به شمار مي آمدند و لذا  ،چندين رشتة علمي
در تعليم و تربيت سنتي در كشور ما، مصداقي ) »ال كردناشك« =(» پرسش كردن«از سوي ديگر مي دانيم كه . معرض خطر  قرار داشتند

 ارزشمند و مولد خالقيت با «در مورد . ايرانيان استما در پويايي علمي و فني در پيشينة فرهنگي » گفت و شنود«تاريخي از سنت
بسياري را،  ، پژوهشگرانِ»انش بوميد«كه در دهة هاي اخير، تحت عنوان  پابرجاستنيز مصاديق بي شماري از جوامع كهن هنوز » طبيعت

نماية ، )دانشگاه عالمه طباطبايي(فصلنامه دانش هاي بومي ايران . (با انگيزه هاي مختلف، به گردآوري و مطالعة آن مشغول داشته است
(World Bank n.d ،  1390، عباسي 11 -14شماره هاي  پژوهش،   

قنات . مونه از مشهورترين و اثرگذارترين آنها، يعني قنات و معماري سنتي اشاره كرداز ميان دانش هاي بومي كشور ما مي توان به دو ن 
هزاره ها، سرپناه نياكان ما را بدون نياز  طيها، طي قرون، تمدن كاريزي ايران را آبياري و فرم هاي مقاومي چون گنبد، طاق و قوس نيز 

. كوه هاست گرفته از چشمه ها و الهامقنات و سازه هاي سنتي، به ترتيب،  مهندسي هوشمندانة. به تيرِ آهني يا چوبي فراهم كرده است
(Khalili 1990 و  1379 فرسيو(   

 
زير ساخت هاي  تكاملايجاد و در واقع . حتي رد پايِ عصب شناسي كه علمي كامال جديد است را مي توان در حكمت پيشينيان يافت

فيزيولوژيكي حواسِ بيروني و حواس دروني پس از تولد انسان، مصداقي علمي براي كشف عقليِ «حركت جوهريِ» حكمت متعالية 
تكامل تدريجي توانايي هاي ادراكي بشر  نيز است كه پديدار شدنِ تدريجي موجودات بر كرة زمين و )مالصدرا(صدرالمتألهين شيرازي 

. در وجود مي داند» فعل«به » قوه«را ناشي از حركت از ) حس، خيال و عقل(  
2 Joseph Campbell 1904-1987 
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وي مشابهت هاي حيرت انگيز اين قصه ها را نشانه اي از يگانگي عالم درون، . احتماال هرگز با هم تماس نداشته اند
عالم و جايگاه آدمي در آن را  داستان هايي كه آفرينشِ ،ويبه تشخيص . مي داند اقوام مختلفظر از تبار و كيش صرفن

به  )يا زير كرسي، براي ما ايرانيان(دراز زمستان در كنار آتش  صرفا براي سرگرمي اقوام در شب هايِ دنحكايت مي كن
قدرتمند براي  يانيراهنما همانندحكايت شده،  ديگرنسلي به نسل  بلكه اين قصه ها كه طي قرون، از. ندوجود نيامده ا

از نيازهاي  ،و از آنجاييكه اين سفر 1.مي كرده اندايشان ايفاي نقش و خودشناسي سفرِ معنويِ روح آدميان  تسهيلِ
وعاتي سخن از موض فطري همة ابناي بشر است، و عالم درون انسان ها جز يكي نيست، داستان هاي اقوام مختلف

به باورِ آقاي كمبل، خواندن داستان، همانند هر . مشابه به ميان مي آورند و حاويِ نمادها و سنبل هايي قابل مقايسه اند
مي برد كه مقدس است،  ماعمق وجود ماست، انسان را به مكاني در درون ] و اثرگذار بر[فعاليت ديگري كه برخاسته از 

       .  ميسر مي گردد الهام و هدايت دريافتو  ، تولدي جديد2»خلوت خالق«به  مكاني كه فقط از طريق آن، دستيابي

» ما بر نمي خيزد] عمق وجود و[ اجتماعي و اقتصادي است و از حياتامروزه غالبِ فعاليت هاي ما متاثر از مالحظات .
كنار را  روزشبانه اص در طي خ ساعاتييا  مكان ويژه اي در نظر بگيريميكي از ضروريات عصر ما اين است كه ما 

آنچه به وجود خودمان، به فقط طلبكار و بدهكار،  و ، كه بتوانيم فارغ از تيتراژِ روزنامة صبح، دوست و دشمنبگذاريم
. ضروري است» خلوت خالق«اين مكان و زمانِ خاص، براي دستيابي به . بينديشيم هستيم و آنچه مي توانيم بشويم،

قرار گرفتنِ مكرر در چنين خلوتي، يقينا به نظر رسد كه در اين خلوت خبري نيست، اما نچنين ايدر ابتدا ممكن است 
به تماميِ ] قبلدر دوران هاي [اقوام بشر . شما به تقدس زندگي مي رسيد ،در آن مكان... به رخداد خوبي مي انجامد

                                                  3».ين نگاه تقدس آميز مي نگريستندهمجهاني كه در آن زندگي مي كردند با 

د، با موضوعاتي چون مرگ و زندگي، شجاعت، خالقيت، فداكاري، پايبندي نداستان ها، از هر فرهنگي كه برخاسته باش
د كه زندگي ناما از سوي ديگر، اين داستان ها به شنونده مي آموز. به عهد، سخاوت، عشق و صداقت سروكار دارند

لذا ضمن پذيرفتنِ حيات . سراسر خوبي و زيبايي و آساني نيست، بلكه دشواري، رنج و زشتي را نيز در بر مي گيرد
همانطور كه هست، چالش هميشگي بشر اين بوده كه با پرهيز از انزوا، نااميدي و بي تفاوتي، با تالشي مبتكرانه با 

و به دور از رفتارهاي آميخته با كينه، لجاجت، حسد، انتقام و كسي كه بتواند با متانت و وقار . زندگي درگير شود
جويي، خشونت و ديگر اخالقِ ناپسند، در جامعه فعال و خالق باشد، راه درست زيستن را يافته است. رهرو اين طريق، 

پس  قهرماني است كه به تجربه مي آموزد كه آنچه در زندگي رخ مي دهد حجابي است براي حقيقتي شگفت انگيز در
و اين نگاه به زندگي با آنچه در داستان ها رخ مي دهد سنخيت دارد چون اگر چه قصه از كلمات ساخته شده . پرده ها

اين مقصد ماورايي، بر شخصيت هاي . ، حاويِ صورت ها، رفتارها و ماجراهايي است كه نشان از غايتي ماورايي داردستا
داستان پنهان اما بر خواننده آشكار است. قهرماني كه در زندگي اين جهانيِ خود، راه خويشتن را يافته است، به سوي 

 خيالِ«قصه،  بدينصورت است كهو . اتصال با اين غايت ماورايي سوق مي يابد تا در تمامي احوال با او هماهنگ باشد
                                                                                                 .دانرا در ذهن خواننده مي پرور 4»مثالي

 

                                                 
1 Campbell 1988, episode 3. 
2 creative incubation  
3 Campbell 1988, episode 4. 
4 mythic imagination 
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محسوب مي شود كه فقير و غني نمي شناسد و همواره در اختيارِ همگان در جامعه » رسانه هايي«داستان ها از جمله 
با  اما. قصه ها نسل بعد از نسل حكايت شده اند و بدينصورت، طي قرون، در سينة مردمان زنده مانده اند. بوده است

قصه ها، پرورشِ خيالِ مثاليِ ضمير آدمي با رشدي معنوي و تربيتي اخالقي نيز توام بوده است. در كتاب «قهرمان هزار 
منظور او از . ، جوزف كمبل با استناد به قصه هاي كهن از اقوام و ملل جهان، به بسط اين موضوع پرداخته است1»چهره

كهن سرزمين و دين خود بخواهد سالك راه عالم درون شود و  ه هايِكسي است كه با بهره گيري از قص» قهرمان«
 خدمت به مردم مهرورزي به همنوع و سپس با آموخته هاي خود از اين سفر معنوي، در بازگشت، زندگي خود را وقف

ك براي در عنوان اين كتاب، كنايه از تعدد و تنوع فرهنگ هاي داستانيِ ملل است كه هر ي» هزار چهره«. كندخود 
در عين حال، تعبير ديگر اين تكثر، شخصيت هاي مختلفي است  .مردم خود راهي براي اين سفر معنوي گشوده است

                      .ا به ما مي نماياننداي آنها ر كه هر يك از ما در درون خود حمل مي كنيم و اين قصه ها چونان آيينه
 

بزرگي، مثل سخت به پيروزي  )يا آزمون هايي(جرايي را آغاز مي كند و طي آزمون ما داستان در اين سفر، قهرمانِ
پس از دريافت اين پاداشِ عظيم، شخصيت او متحول مي شود . يا آب حيات، دست مي يابد يافتن گنج، شئي جادويي

 يدر واقع نمايش افسانه اي شرح حال قهرمانِ. و با دستاوردي كه با مرارت به دست آمده به ديار خود باز مي گردد
مثالي از زندگي قهرمانانِ اين جهاني است كه از طريق خيرانديشي و ايثار به پاداشي دست مي يابند كه نه قابل 

تنها كساني قادر اند كسوت قهرماني را به تن  ،در جهان خارج .است و نه مي توان با انگشت به آن اشاره كرد توصيف
د بلكه آن را فرصتي براي زندگيِ مجاهدانه و ايثارگرانه نكنند كه زيستن را نه صرفا براي زنده ماندن خود دنبال مي كن

انساني . دنبشر مي انجامد مي داننوع جانِ غير يا پيشبرد هدفي متعالي كه به سعادت  جهت حفظ) »انانهقهرم«همانا (
كنار گذاشته شده  قهرمانانكه قهرماني را در زندگي پيشه مي كند به پاداشي بي نظير دست مي يابد كه فقط براي 

قرار گرفتن در اين لحظه يعني . ن جاودانگي استاست كه عي» لحظة بي زماني«يا » آن«اين پاداش همان تجربة . است
بد و خوب، زمان و مكان، زن و مرد، حركت و من و غير من،  :فرا رفتن از تمامي جدايي ها، دوگانگي ها و تضادها

 ،لحظه اي فرامكاني و فرازماني است كه در آن بشر» آن«به بيان ديگر، . سكون، بيرون و درون، ازل و ابد، اول و آخر
                       :آقاي كمبل توضيح مي دهد اما واقعا اين تحول بزرگ چگونه رخ مي دهد؟. يد را تجربه مي كندتوح

 

 دانسته هاييكه قهرمان در فرآيند فداكاري بايد از سر بگذراند و  ،پي در پي يآزمون ها از طريقِ] اين تحول عظيم[«
مركز «قهرمان به ] به تدريج[در اين فرآيند ]... ميسر مي گردد[شود  كه در عبور از اين آزمون ها بر او مكشوف مي

اجازة  ،كه قهرمان با دلسوزي و مهروزي به ديگران] از عالم درونبيكرانه [است  مكانياين . خود دست مي يابد» دل
اصطالحا به . مي شود آغاز فردكامال جديد از زندگي  مرحله اياز گشودگيِ دل،  با اين ميزان. مي يابدورود به آن را 

- است كه پيش از اين، صرفا يك حيوان يتولد پاك سرآغاز زندگيِ معنوي فرد. مي گويند 2»تولد پاك« مرحلهاين 
مثل، ثروت و كمي خوش گذراني تالش  فيزيكي، توليد و فقط براي رفع نيازهاي حيواني مثل حفظ سالمت هانسان بود
امري است كه . است] و دلچسب[چيزي كه اتحاد با آن خوب  .رسيده است اما حاال به چيز جديدي. ه استمي كرد

                                                 
1 Joseph Campbell, 1949, The Hero With A Thousand Faces 

. در ايران به چاپ رسيد 1385در سال و نشرِ گل آفتابِ مشهد ترجمه فارسي اين اثر توسط خانم شادي خسروپناه   
 virgin birth2  

.از مادري باكره است) ع(تولد حضرت عيسي مسيح  مثلِ اين زاده شدنِ جديد،. تولدي كه حاصلِ آميزش جنسي نيست  
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] از هر چيز ديگر[برتر ] متعالي و[به عنوان چيزي  آدمي، اصلي كه در ضمير ماندبا آن سازگار ] با ادامة مهرورزي[بايد 
و ... مي گويند 1»ة دينيبيدار شدنِ تجرب«به اين تحول دروني، ] آسيا[شرق ] فرهنگ هاي[ر تفكرِ د. جايگير مي شود

كه در عين ... و اين يعني يگانه شدن با وجود خودت.. ادامه يابد 2»سرّ مكنون«تا رسيدن به اين تجربة ديني مي تواند 
                                                                                                3».عالم و هستي نيز هست حال، سرّ كلِ

 
فرصتي براي بيان دو نكتة ارائة نظرات آقاي كمبل و تفسيرهاي روان شناختي وي از داستان هاي ملل در نوشتة حاضر 

سنت نشان مي دهد كه كارآيي افسانه ها، به عنوان يكي از انتشار اين تفاسيرِ دقيق يكي اينكه : سازدمهم فراهم مي 
، بر رعايت اخالق در خالقيتو » خلوت خالق«دستيابي به  همگان و تخيلجوامع كهن براي پرورشِ قوة هاي فرهنگيِ 
 كه داستان هايِ نحوي، به آدميروح » قهرمانيِ«اينكه، سفر يو ديگر 4.پوشيده نمانده است ،جهان امروزِ جامعة علميِ

لويزيوني و سينمايي در حكايت مي كنند، خود الگويي قوي و اثرگذار براي بسياري از فيلمنامه هاي آثار تآن را كهن 
كشورهاي غربي قرار گرفته است. اين فيلمنامه ها، با تاكيد بر خودنمايي (نه خودشناسي) و فردگرايي (نه جمع گرايي 

تقليديِ فعاالنِ  سرمشقي جهت فيلمسازيِ، بلكه تقليديِ بينندگان الگويي براي رفتارِنه تنها ، )و خودسازي و فداكاري
                                                                                      . ورها به وجود آورده استاين حوزه در ديگر كش

 

 نتيجه گيري
ل اخير، جايگاه برجستة كشورهاي غربي و در رأس آنها اياالت متحده، سا 70ر حداقل د: در باال آمدآنچه ي بر ابتدا مرور

غرب در نوآوري ها از يك  رهبريِ. استبوده غير قابل انكار  ،اوري ها و روش هاي مديريتيدر خالقيت علمي، ابداع فن
در اين . و مقلد تقسيم كرده است مبتكر بخشِبه دو  عمال جهان را ،سو و پيروي محضِ ديگر كشورها از سوي ديگر

. بوده اندمقلد  ،عيف و تحت سلطهمبتكر و كشورهاي ض ،جهان قويِ دانايي و خالقيت، كشورهايِ ژئوپلتيك بنديِمرز
است كه حركتي  كردهبررسيِ تاريخيِ وقايع علمي و پژوهشي در اياالت متحده پس از پايان جنگ جهاني دوم آشكار 

زير ساخت  پيش زمينه و ،تحقيقاتي و صنايع بزرگ اين كشور در دانشگاه هايِ »خالقيت پژوهشِ«در  گسترده و مولد
يافته هاي علمي در ارتباط با تشويق جمله از . را تشكيل داده است در دورانِ معاصرن كشور عظيم اي علميِ خالقيت

و اسطوره » گفت و شنود«، حكمت آموزي از طبيعت، خالقيت با طبيعت، و »تفكر تصويري«به  ،خالقيت و نوانديشي
وجود دارد كه از ش هاي ديگري نيز و رو جامع نيست رويكردها به نوانديشيقطعا اين مجموعه از . اشاره كرديمشناسي 

                                                                                              . آنها در اينجا سخني به ميان نيامده است
 

روش شناسي ) 1: به بررسيِ وجوه مشترك آنها پرداختيم ،چندي از راه هاي دستيابي به انديشه هاي نو از معرفيِ بعد
آموزش و كاربرد غالب اين روش ها  ) 2 ،آنها همراه نبوده استاز اخالقي استفادة خالقيت در اياالت متحده با تضمينِ 

                                                 
1 awakening of the religious experience 
2 ultimate mystery 
3 Campbell 1988, episode 6. 

، نيز)الهام براي خالقيت(= هرماني روح آدمي براي خودشناسي، خودسازي و دستيابي به تجربة توحيد و هدايت نا گفته نماند كه سفرِ ق  4  

به طور مثال، در حكمت اسالمي، اين سفر روحانيِ نفس آدمي در اسفار اربعة حكيم مالصدرا بدينصورت بيان . قطعا حرف تازه اي نيست
آنچه اين ]. با حق[سفرِ از خلق به خلق ) 4و ] با حق[سفرِ از حق به خلق ) 3ر از حق به حق، سف) 2سفرِ از خلق به حق، ) 1: استشده 

  . و پيروي از آنهاست» عقل عملي«و » عقل نظري«سفر را ميسر مي سازد، تحصيلِ 
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 يافته هايهمة ) 3عمومي نداشته است و  ةبوده و به هيچ روي جنب منحصرجامعه و دانشگاه هاي تحقيقاتي  خواصِبه 
                                                 . نيستجوامع كهن جهان است و كشف تازه اي تمدني در  ةنامبرده داراي سابق

 
نظر از راه و صرفخالقيت،  :كنيمچهارمي نيز اشاره  براي نتيجه گيري از آنچه در باال آمد الزم است كه به وجه مشترك

قل به صورتي كه ثمرة آن ادراك درست و انديشه بهره گيري از قوة تخيل و تع. است انسان، از ويژگي هاي روش آن
از زندگي كه بخواهد  فردياگر به بيان ديگر، . هاي نو باشد، خاص نوع بشر است و ديگر جانداران از آن بي بهره اند

خود بهرة انساني ببرد، بايد الزاما با زندگي، فعاالنه و مبتكرانه، درگير شود و با حل مسايل بفهمد كه تخيل و تعقل 
بيشتر و  مسايلدر حل رويكرد اين  هست و اينكه با رجوع به اين قوا، يعني با رجوع به عالم درون، كارآيي و ثمرات

تقليد در حل مسايل در واقع پشت كردن به فرصتي براي خودشناسي و خودسازي از اين منظر، . روشن تر مي گردد
                                                                                                                                          . است

 

تقليد و تكرار اشتباهات  و پرهيز ازبي شك هر فرد يا ملتي قادر است براي رفع مسايل خود، راه دانايي و نوانديشي، 
به جاي زندگي در كالن شهرهاي دود آلود و خفقان آور،  مي توان نوانديشيبا در عصر حاضر، مثال . گذشته را بپويد
و سيستم هاي حمل و نقل پاكيزه و محله هاي شهري كرد كه در آنها دسترسي به خدمات، مشاغل  اقدام به طراحيِ

 خوراكي هايِبا خالقيت همچنين مي توان به جاي پذيرفتنِ . زلِ شهروندان مهياستكاالها در فاصله اي نزديك از من
، غذاهايِ سالم توليد كرد و از انواع بيماري ها، به ويژه انواع سرطانِ ي شيميايي و بيولوژيكي و داروييوده به نهاده هاآل

توليد با خالقيت در . و ام اس در خردساالن و بزرگساالن پيشگيري نمود ، چاقي مفرطسيستم گوارش، حساسيت ها
باغداري، دامداري، زراعت و ، يعني هاي اقتصاديِ مرتبطفعاليت  ،ينانو با اطم مي توان به راحتي غذاي سالم همچنين

 ،با نوانديشي همچنين. را به موتور محركة اقتصاد جوامع و راهي براي تخفيف بيكاري و فقر بدل ساخت ،صنايعِ تبديلي
به جاي قبولِ وابستگي به تجارت جهاني (واردات و صادرات) و آسيب پذيري نسبت به فشارهاي سياسي و تحريم هاي 

را سرلوحة تمامي سياستگذاري ها  2»مردمي سازيِ اقتصاد«و  1»اقتصاد مقاومتي«اقتصادي، مي توان، با سرافرازي، 
قرار داد و با بازگشت مديريت دارايي هايِ مشترك سرزميني به مردم، به تدريج از برنامه ريزيِ متمركزِ از باال به پايينِ 

                                            . را برقرار كردو زيرساخت اجتماعي و اقتصاديِ تمدن سازي  فاصله گرفت» توسعه«
 

تازه اي نيست و در جوامع كهن نيز سابقه اي ديرينه داشته است، مي  دانشِاما از آنجاييكه شيوه هاي معرفي شدة باال 
اقتصاد ملي نتيجه  طراحي شهري، توليد و توزيع غذا و مديريتدر » توسعه« توان از ماندگاريِ روش هاي غيرانسانيِ

گرفت كه آگاهي از اين شيوه ها براي نوانديشي افراد و ملل الزم هست اما كافي نيست. مديريت امور در «توسعه» از 
ها را به  كه عمال انتخابِ افراد، ملت ها و دولت گرديده استاي ميسر  زيركانهاستقرار سيستم هاي  طراحي و طريقِ

پيشتر، در گزارش هايي جداگانه، برخي از . مي كندصنعتيِ غربي در علم، فناوري و مديريت محدود  تقليد از الگوهايِ

                                                 
به فقط د كردنِ صادراتداخلي همة كاالها، و محدوو مصرف مبتني بر توليد  ياقتصاد تالش براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي يعني  1  

 مازاد توليد
به  ، مثل آب، خاك، مرتع، جنگل، ساحل و غيرهمردمي سازي اقتصاد يعني سپردن مديريت مشاركتي دارايي هاي سرزميني  2  

 توليدكنندگان محلي
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پس عالوه  1.ه استتوصيف شد تار جهانياناين سيستم ها معرفي و چگونگي اثركرد محدود كنندة آنها بر گزينه ها و رف
، كسبِ آگاهي در مورد چيستي و چگونگيِ عملكرد محدود كنندة ر جامعهد خالقيتتشويقِ بر آموختن شيوه هاي 

سيستم هاي «توسعه»، شرط كافي براي ايجاد انگيزه در بين مردم، نخبگان و مسئولين جهت آغاز به عملكردي 
هماهنگ و هم افزا به منظور فاصله گرفتن از تقليد و روي آوردن به تعقل و تخيل و دستيابي به نوانديشي و ابتكار 

                                                                                                                                   . عمل است
 

را براي طراحان » توسعه«در قسمت بعدي اين مجموعه به معرفيِ علومي مي پردازيم كه طراحيِ سيستم هاي زيركانة 
مي » علوم شناختي«اين علوم كه مجموعه اي واحد و چندرشته اي را تشكيل مي دهد را  . ا امكانپذير كرده استآنه

بين دانشمندان در چند حوزة فكريِ مختلف و با هدف شناخت ساز و كار ذهن » گفت و شنود«علوم شناختي از . نامند
شامل فلسفه، روان شناسي، هوش مصنوعي، عصب اين تخصص ها . به دست آمده است كنترل آنچگونگيِ آدمي و 

آگاهي از جايگاه هر يك از اين دانش ها در طراحي  .است انشناسي، زبان شناسي، مردم شناسي و رفتار شناسيِ جانور
دفاعي، سياسي،  -در جوامعي است كه راه مقاومت همه جانبه  2»مديريت جهادي«از ملزومات » توسعه«سيستم هاي 
                                                                   . در عرصة جهاني برگزيده اندرا  -نگي و اجتماعي اقتصادي، فره

 

                                                 
  1 ابتدايي ،نظام آموزشيويج ؛ براي طراحي و ترالف1396عباسي از منظري تاريخي،  طراحي و ترويج سيستم هايِ توسعه كليِبررسي براي 

براي چيستي و  ؛1391عباسي براي چگونگيِ طراحي و ترويج نهاد فرامليتي كشاورزي،  ؛ب 1396متوسطه و آموزش عالي، عباسي و 
هاني به براي سيستمِ بانكداري ج؛ 1998روباتام و  2014ميك لي چگونگيِ اثرگذاري نظام پولي و بانكداري بر اقتصاد كشورها، به ترتيب، 

PPrins 2018 ،رهبري بانك هاي مركزي و كنترل آنها بر سياستگذاري هاي اقتصادي كشورها 
Snyder 2005, www.sludgefacts.org   ،1389عباسي  سيستم فاضالب و لجن آن، خطراتبراي اطالعات مفصلي پيرامون  

شيوة مديريت در كشور ما ويژگي هاي علمي اين تا كنون. در جميع عرصه هاست امورشيوه اي علمي براي مديريت » مديريت جهادي«  2  

در صورتي است كه مادامي اين . كمتر شناسانده شده است و لذا در افكار عمومي، مديريت جهادي به شعاري واال اما مبهم بدل شده است
جهادي نه تنها بر چگونگيِ كنترل عوامل  تاكيد دارند، مديران» كنترلِ عوامل بيروني«بر شيوه هاي  تنهاكه مكتب هايِ مديريت غربي 
خودشناسي و خودسازي، مشخصا براي دستيابي به  در راستايِ» رصد و كنترل عوامل دروني«مجاهدت در خارجي اشراف دارند، بلكه 

 بيشتر، را زيرساخت برتر و خالقيت مبتكرانة مسايل  و مهارتي خود در رهبريِ عالمانة سازمان هاي متبوع خويش و حلمعرفتي شناخت
. مي دانند ،، عادت و فسادجاري محيط كار خود، بدور از تقليد  
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 «تخيل سرا»: برنامه اي دانشگاهي براي گشودنِ چشم درون1
، دانشگاه استنفورد، كاليفرنيا، اياالت متحدهمك كيمرابرت   

موخت، نمي توان به كسي چيزي آ  
 فقط مي توان به او كمك كرد 

.اوست ون خودتا كشف كند آنچه در  
 گاليله

 پيشگفتار
شامل صورت هاي «و فرآيند تفكر در ذهن او » به ندرت با كلمات مي انديشد«انيشتين خود اذعان كرد كه او 

خود كاران به هم 2»لهككو«] دانشمند ديگري به نامِ. [»استاز نوع بصري و حركتي ... كم و بيش شفاف و روشن
. را اول بار در رويايي ديد كه در آن ماري دم خود را مي گزيد 3مي گفت كه ساختار حلقوي مولكول بنزن

مي نويسد كه صورت هاي بصري از ملزومات تمامي » تفكر تصويري«در كتابي با عنوانِ » رودالف آرنهايم«
به زبان رياضي و با كلمات، براي فرآيندهاي ذهني مرتبط او بر اين باور است كه تفكر . انديشه هاي خالق است

با تفكرِ استدالليِ گام به گام، منطقي و خطي ارزشمند است، اما براي دستيابي به تفكر خالق كه در آن الهامات 
 به صورت تمثيلي و روياگونه و يكپارچه به ذهن ورود مي يابند و غالبا به يكباره شيوة انديشيدن و ديدگاه فرد

                                                   . را متحول مي سازند و افقي جديد براي وي مي گشايند، ناكافي است
 

تحقيقات اخير در عصب شناسي شواهدي علمي در خصوصِ نقش نيمة راست مغز در تفكر تصويري و نقش 
اما هنوز علمِ انديشيدن از ديدگاه عصب . است نيمة چپ آن در تفكر با كلمات و با زبان رياضي به دست آورده

از اين رو، برنامة آموزشي اي كه در اين گزارش توصيف شده . شناسان و زيست شناسان بسيار ناقص است
ما معترف ايم كه بخش اعظمِ انديشه در انسان كه به وضوح . مبناي خود را بر اين علم ناقص قرار نداده است

در مقامِ . ز فرد به فرد متفاوت است، غالبا از ضمير ناشناختة روان آدمي مي جوشدفرآيندي چند بعدي است و ا
طراح اين برنامة دانشگاهي، من به خود اجازه داده ام كه به جاي اينكه خود را در چارچوبِ علم عصب شناسي 

پذير آن را در كه تا كامل شدن آن فاصله بسيار است، مقيد كنم، وجود بديهيِ تفكر تصويري و نقش انكارنا
غالب دانشجوياني كه فارغ التحصيلِ مدارس متوسطه اند از قوة متخيلة . نوانديشي و نوآوري را اذعان كنم

اين ضعف، به واسطة تمركز نامتوازنِ در نظام كنونيِ آموزش بر تفكر كالمي و رياضي . ضعيفي برخوردار اند

                                                 
:زير است گزارشاين نوشته ترجمة بخش هايي از   1  

- Robert H. Mckim. 1978. The Imaginarium: An Environment and Program for Opening the Mind's Eye. In Visual 
Learning, Thinking and Communication, Randhawa et al. eds. London: Academic Press. 
2 August Kekule 1829-1896 
3 Benzene/ C6H6 
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من مي پذيرم كه در . نمي دهد] ي از الهام در حل مسايلو بهره گير[است كه پرو بالِ چنداني به تفكر تصويري 
اقدام به طراحي برنامه اي كه در زير توصيف مي كنم، به قلمرويي ورود پيدا كرده ام كه همقطارانِ پژوهشگرم 
در پا نهادن به آن، به واسطة آنچه در علم روز پذيرفته است، بسيار محتاطانه تر عمل مي كنند و اساسا از آن بي 

                                                                                                                             .بر اندخ
 

نام » تفكر تصويري«راحيِ درس جديدي را در دانشگاه استنفورد آغاز كردم كه نهايتا كار طمن ، 1962196219621962در سال 
سط و گسترش مي يافت، معلوم شد كه تفكر تصويري تحت تاثير سه نوع از صور مادامي كه اين درس ب. گرفت
                                                                                                                                :است

صوري كه ما مي بينيم وقتي چشمانمان باز است،) 1111  
ولي نه الزاما فقط وقتي چشمانمان [معموال وقتي چشمانمان بسته است، (ما در عالم خيال مي بينيم  صوري كه) 2222

و]) بسته است  
.و يا در قالبِ عكس به تصوير مي كشيم صوري كه ما روي كاغذ) 3333  

 

ايسه در نظام كنوني آموزش، آن نوع از صورت ها كه ما در عالم خيال و با حواس باطني درك مي كنيم، در مق
در غالب مدارس، تفكر در قالبِ صور اساسا ناشناخته است چه رسد به . با دو صورت ديگر، مغفول مانده است

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بيشتر متوجه جهان خارج است تا عالم درون، لذا به . اينكه تشويق شود
من عالقة شخصي ام به . تجارب مي كوشيمتجارب دروني ارزش نمي نهيم و حتي مجدانه در سركوبِ بيانِ اين 

و مظلوم واقع شدنِ تجارب دروني انسان ها در مغفول ) 1111: دهماين حوزة پژوهشي را به دو عامل نسبت مي 
در نوانديشي و ابتكار عمل در حل [و اثرگذار تر از اولي، پتانسيل عظيم آن مهم تر ) 2222و آموزش و جامعة كنوني 

آگاهي ام در اين حوزه، عالقة من به روش هاي آموزشي، يا به عبارت دقيق تر،  با افزايشِ علم و]. مسايل
                                . غني سازيِ تجربة زندگي بيشتر شد] در نتيجه[آزادسازيِ قوة تخيل براي تفكر مولد و 

 

ل آن به فص 6666انجاميد كه  1كتابياطالعاتي كه از طريق ارائة كالسِ تفكر تصويري به دست آمد نهايتا به انتشار 
مواد . توصيف تمرين هايي اختصاص دارد كه از طريق آنها صور دروني منشأ تفكر مولد تر قرار مي گيرد

گرفته تا تراپي  2گردآوري شده در آن كتاب از منابع متنوعي اقتباس شده است، از روش هاي كهنِ درونكاوي
را در كتاب مذكور ليست كرده ام، با تاكيد بر اين نكته كه جميع اين اين منابع . هايِ علم روان شناسي امروز

يك كالس پر ازدحام در يك . تمرين ها مي بايد در محيطي آرام و راحت، فارغ از هرگونه مزاحمت انجام داد

                                                 
1 Robert H. McKim. Experiences in Visual Thinking. Monterey, CA: Brooks-Cole Publishing, 1972. 
2 ancient meditation practices 
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 مدرسة پر سرو صدا قطعا جاي مناسبي براي توجه به عالم درون نيست؛ در همان روزهايي كه كتابِ مذكور زير
چاپ مي رفت به اين سوال مي انديشيدم كه چگونه مي توانم محيطي ويژه در دانشگاه استنفورد به وجود آورم 

                                                                       .تشويق شود] براي دانشجويان[كه سفر به عالم درون 
 

از من دعوت كرد تا از  2در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در سن خوزه 1»نلسون ون جودا«فسور ، پرو1972197219721972ل در سا
او اين سازه را به نيت انجام آزمايشاتي با مواد سمعي و بصري . سازه اي كروي كه ساخته بود بازديد كنم

به محض ديدن اين سازه، به نظرم آمد كه محيطي نظير اين سازة كروي كه داراي . طراحي كرده و ساخته بود
ي گنبدي و دوار است، همراه با ابزار و ادوات پخش مواد ديداري و شنيداري مي تواند محيط مناسبي براي سقف

با كمك پروفسور جودا و چندي از همكاران در استنفورد و شماري از . آموزش در مورد صور دروني باشد
نام » تخيل سرا«ساختيم و آن را  دانشجويان، ما گنبدي مشابه در گوشه اي از يكي از سالن هاي بزرگ دانشگاه

                                                                                                                              .نهاديم
 

»تخيل سرا«ويژگي هاي فيزيكي   
] متر 5555تقريبا [فوت  16161616كروي به قطر  ا تخيل سرا سازه اياساس. تخيل سرا در تصوير زير آمده استطرح  كلي 

اين سازه از مقواي محكم و ضخيم است كه تكه هاي آن را با . است كه يك چهارم آن از پايين بريده شده باشد
رد به داخل اين فضا، درست در مركز آن، ميزي گ. دقت به هم چسبانيديم و درون آن را با رنگ، سفيد كرديم

درست . موكتي آبي رنگ مفروش كرديمروي اين ميزِ چوبي را با . قرار داديم] ترم 4444كمي بيش از [فوت  14141414قطر 
به طوري [دور تا دور اين عدسي را . نصب كرديم] سانتي متر 25252525[اينچ  10101010در مركز آن يك عدسيِ كروي به قطر 

اين ميز قرار  مي توانند به طور درازكش روي نفر 15151515در هر جلسه، . بالش گردي قرار داديم] كه آن را نپوشاند
                                                                                                                              . گيرند

 

به داخل تخيل سرا راه مي ) كه در طرح زير نشان داده نشده است(شركت كنندگان از طريق دربِ كوچكي 
ه همة دانشجويان وارد محيط شده و در جاهاي خود مستقر مي گردند، سرِ آنها روي بالش، پس از اينك. يابند

صورت هاي آنها به سوي سقف و پاهاي آنها در جهت بيرونِ تخيل سرا قرار مي گيرد، درست مثل پرّه هاي 
                                                        . چرخ يك دوچرخه كه از مركز به سوي محيط چرخ امتداد دارند

 

                                                 
1 Nelson Van Judah 
2 California State University at San Jose 
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 ر[تصاويري كه بر روي سقفَقعمستقيم و ديد ] م تخيل سرا تابانده مي شود، افق ديد شركت كنندگان، يعني ديد
ميلي  33335555ميلي متري و پروژكتوري  16161616و  8888پروژكتورهايي براي نمايش فيلم هاي . پيراموني آنها را كامال پر مي كند

به  ،درجه 45454545است كه تصاوير را پس از انعكاس روي آينه اي نصب شده در زير ميز  اساليد، براي نمايش متري
                                                             . ز ميز و سپس به سقف تخيل سرا مي تاباندعدسيِ كروي مرك

 

براي پخش صفحه و ضبط صوت براي  اين محيط همچنين به پيشرفته ترين دستگاه هاي پخش صوت مثل گرام
. پخش نوار، بلندگوهاي هاي دقيق با قابليت پخش صدا با نزديك ترين مشابهت به صداهاي واقعي مجهز است
عالوه بر اين، ترتيبي اتخاذ شده است كه از طريق ادوات صوتيِ فنري شكل كه به زير ميز متصل شده است، 

.نيز توسط شركت كنندگان احساس شود) قوة المسه(= ز طريق بساوايي ارتعاشات مرتبط با صداها يا موسيقي ا  
با استفاده . دورِ ميز را به چراغ هاي رنگي كه شدت نور آنها را مي توان به دلخواه كم و زياد كرد مجهز كرديم

ه وجود از اين چراغ ها مي توان در هر زمان، سقف تخيل سرا را به هر رنگي درآورد و همچنين اين تصور را ب



 پيوست 1                                                 
 

5 

 

اين سيستم نورپردازي را همچنين به يك . شناور است] ثابت نيست بلكه[آورد كه ميز، در درون تخيل سرا 
         . دستگاه اُرگ وصل كرده ايم به صورتي كه نورپردازي درون تخيل سرا را مي توان با موسيقي همراه كرد

 

اگر چه . كه قادر به پخش رايحه هاي متفاوت استسيستم تهوية هوايِ گنبد مذكور را طوري طراحي كرده ايم 
تمهيداتي براي تحريك قوة ذائقه در اين محيط انديشيده نشده است، اما با گنجاندن محرك هاي بويايي از طريق 
سيستم تهوية هواي گنبد سعي كرديم كه تجربة سرنشينان اين محيط را با ادراكات حسيِ چندگانه و همزمان، با 

                                                              . عي، المسه و شامه تا حد امكان كامل كنيمقواي بصري، سم
 

به استثناي عدسيِ كروي وسط ميز، تمامي تجهيزات نامبرده از ديد شركت كنندگان پنهان است و به طور 
                       . ده است هدايت مي شودخودكار از طريق ساز و كارهاي الكترونيكي كه قبال برنامه ريزي ش

 

از يك سو تواناييِ ايجاد تاريكي مطلق و سكوت كامل و از سوي ديگر، . تخيل سرا محيطي انعطاف پذير است
با استفاده از سيستم . قابليت ايجاد محرك هاي حسيِ چندگانه به درجات مختلف شدت و ضعف را داراست

ان را هدايت كرد يا ايشان را به حال خود گذاشت تا از قوة تخيل خود بهره صوتي مي توان شركت كنندگ
شركت كنندگان مي توانند در هنگام پخش موسيقي و ديگر اصوات و دريافت ديگر محرك هاي حسيِ . گيرند

ا و ديداري، بويايي و بساوايي، پذيراي صورت هاي خياليِ درون خود باشند يا اينكه همراه با تصاوير، فيلم ه
اساسا تخيل سرا محيطي . راهنمايي هايي كه به صورت كالمي به آنها مي شود، قوة تخيل خود را به كار اندازند

است كه مي توان در آن به آرامي دراز كشيد و در اين حالت آرام اما هوشيار با تجاربِ ] از نظر فيزيكي[راحت 
عامل گروهي كوچك براي خالقيت و حل مسايل همچنين محيطي است بي نقص براي ت. خيالي خود سرگرم شد

                                                                                                                            . مشترك
 

 اهداف برنامه
مر با فراز و نشيب هاي فراوان بوده برنامه آموزشيِ تخيل سرا به يكباره به وجود نيامده بلكه ثمرة آزمايشات مست 

برنامة يك  4444تا كنون . آن ايم بهبود بخشيدنِسرا را پروژه اي كامل نمي دانيم و هنوز در حال ما تخيل . است
محتواي اين برنامه ها بارها از نو نوشته شده . حرفه اي ضبط كرده ايم ساعته با كمك يك استوديويِ صدابرداريِ

تازه ترين ويرايش اين . هايِ مورد استفادة آنها چندين مرتبه بازنگري شده است و اهداف آموزشي و روش
                                                                                                        :اهداف بدين ترتيب است
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بتوان به آساني حذف كرد، وسايل باال بردن  آوريم كه در آن محرك هاي بيروني را محيطي آموزشي به وجود) 1111
آگاهي شركت كنندگان نسبت به حواس باطني خود، فارغ از مزاحمت هاي بيروني فراهم شود و محيطي سازگار 

                                                                 .تشويق كننده براي توجه به تجارب دروني به وجود آيدو 
. نامه اي آموزشي فراهم كنيم كه دانشجو نسبت به قوة تخيل خود و وجود هميشه بيدار و مولد آن آگاه شودبر) 2222

در اين راستا، تخيل سرا بنا نيست كه استعداد . همة انسان ها داراي خيالي فعال اند، تقريبا در تمامي اوقات
جاري ذهن  ايي براي رؤيت فعاليت هايِجديدي به شركت كنندگان منتقل كند، بلكه هدف آن اين است كه دره

                                                                                                              .او براي وي بگشايد
نسبت  پس از اينكه آگاهي دانشجو. از صور دروني به نمايش بگذاريم راه هاي جديدي براي بهره گيري مولد) 3333

به فعاليت هاي ذهن و خيال خود افزايش يافت، او پي مي برد كه داشتنِ ورودي هاي فراوان به اين فضا، لزوما 
. مثال يكي از راه هاي غيرِ مولد بهره گيري از عالم درون، دغدغه و نگراني است. به معنيِ تخيلِ مولد نيست

بهره گيريِ مولد و سودمند از . ه ندرت مولد و سودمند استنگراني كه گاه خيال ما را بي وقفه به كار مي گيرد ب
قوة تخيل، كنترل اراديِ فرد را مي طلبد تا بتواند فعاليت هاي غير مولد ذهن خود را كنترل تا فضاي درون وي 

ه و اختيار او نيست، باز و مفتوح نگه داشتبراي دريافت الهام و رؤيا، كه رخداد آنها تقريبا هرگز تحت اراده 
                                                                                                                                 .شود
حداقل نگه داشته  بهدر اين راستا، درس دادن و جزوه گفتن توسط استاد . ماهيت آزمايشيِ برنامه حفظ شود) 4444

ه عمدتا تجاربِ دروني دانشجويانِ شركت كننده در تخيل سرا محتواي برنامه را فراهم شود و اجازه داده شود ك
                                                                                                                               . سازد

ن شود، اما سپس به تدريج، هدايت از بيرون را كاسته و كشف عالم درون خود رهنمو شركت كنندگان را به) 5555
                                                                                      . خوداتكايي دانشجو را جايگزين آن كند

 

 گوشه هايي از برنامه هاي تخيل سرا 
كتاب ] اين[تر از آن است كه بتوان در يك فصل از  رونويس چهار برنامة يك ساعته تخيل سرا خيلي طوالني

هنگام مطالعه در نظر . در اينجا گوشه هايي از آنها را براي ارائة ايده هاي اساسي اين برنامه ها مي آوريم. گنجاند
همچنين در . داشته باشيد كه سطوري كه مي خوانيد غالبا با صداي عميق و آرام يك گويندة مرد قرائت مي شود

داشته باشيد كه موسيقي و اصواتي كه پخش مي شود با كيفيت بسيار باال توسط استوديويي حرفه اي ضبط  نظر
تصاويري كه بر سقف گنبدي شكلِ تخيل سرا تابانده مي شود، افق ديد شما را، يعني ديد مستقيم و . شده است

شنيداري، بساوايي و بويايي مشخص  در پانوشت ها، محتواي صور بصري،. ديد كناري شما را كامال پر مي كند
                                                                                                                          .شده است
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در . هايي جهت آرام كردن عضالت و اعصابِ شركت كنندگان آغاز مي شودبرنامه ها به طور كلي با تمرين 
در جاي خود جابجا شويد تا «: ، توصيه هاي راهنما در اين خصوص صريح و مؤكد است»1111تخيل سراي «رنامة ب

مراقب باشيد تا با شخص كناري تماس نداشته / ترين حالت خود در موضع درازكش دست يابيد  به راحت
مشت / كه ممكن است مشت دست راست خود را محكم گره كنيد، تا آنجا / چشمان خود را ببنديد / باشيد 
حاال مشت ) / ثانيه مكث 5555(بر تنشي كه در آن به وجود مي آيد تمركز كنيد / ت نگه داريد لهمين حادر خود را 

اين راهنمايي . »)ثانيه مكث 10101010(كه به دست شما باز مي گردد را حس كنيد  يراحتي و آرامش/ خود را رها كنيد 
ن صورت ادامه مي يابد تا تمامي عضالت و جوارح بدن از حالت ها براي آرام كردنِ شركت كنندگان به همي

در اين حالت هيچ / هم اكنون شما در حالت آرامش عميق قرار داريد «... تنشِ اوليه به آرامش مطلوب برسد
تمام انرژي شما صرف توجه كردن به آنچه شما با / مقدار از انرژي شما صرف مقابله با تنش تلف نمي شود 

مثل قطره اي آب است كه در بركه اي آرام » آرامش توام با توجه دقيق«مَثلِ / انتخاب مي كنيد مي شود اراده 
بركة آرام سنبل وجود آرام و سراسر آشتيِ . سنبل متمركز بودنِ توجه شماست 2و1آن قطرة واحد. فرو مي افتد

كه بي وقفه بسط مي يابند به وجود مي  الگويي از امواج ريز دايروي و هم مركز  9999و8888آن قطرة واحد. شماست
                                            9999و8888 .اين الگو به سانِ آگاهي شماست كه در حال بسط و گسترش است. آورد

 

پس از توصيف كوتاهي از نيت و مقصود تخيل سرا، شركت كننده به ادامة سفر دروني خود فرا خوانده مي 
يكي از قدرتمندترينِ توانايي هاي عالم درون . وري از عالم درون شما در شُرف آغاز استهم اكنون ت«. شود

هم اكنون در آستانة آغاز سفري قرار . است] با سرعت بسيار بسيار باال[شما، قابليت طيِ فواصلِ بسيار عظيم 
براي نمايشِ اين تجربه از . داريد كه شما را به بيروني ترين و دروني ترين كرانه هاي عالم درون شما مي برد

طي تماشاي اين فيلم شايد اينچنين به نظر آيد كه . استفاده مي كنيم 3»حركت برق آسا در كيهان«فيلمي به نام 
اين احساسي واقعي اما در خيال . شما را در فضا جابجا مي كند] بسانِ سفينه اي فضايي[تخيل سرا عمال 

      4».تا با سرعتي برق آسا در فضا حركت كنيد/ قدرت عالم درون خود به / چشم بگشاييد ... و حاال. شماست
 

با صحنه اي آغاز مي شود كه در آن دوربين، پسربچه اي . فيلمي كارتوني است» حركت برق آسا در كيهان«فيلم 
شما به . نددوربين حركت خود به سوي باال آغاز مي ك. او در يك قايق قرار گرفته است. را از باال نشان مي دهد

همين طور كه اوج مي گيريد و جغرافياي . سرعت متوجه مي شويد كه پسربچه و قايق در درياچه اي واقع اند

                                                 
.همزمان فيلم بركه اي آرام و قطره اي آب كه در برخورد با سطح آب حلقه هايي از امواج هم مركز ايجاد مي كند پخش مي شود  1  

.ي متناسب از برخورد قطره با سطح آب و حركت امواج پخش مي شودهاصدا  2  
3 Cosmic Zoom 

»نكيهاحركت برق آسا در «پخش فيلمِ   4  
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، در ]با افزايش ارتفاع[ديد شما بسط پيدا مي كند، شما درياچه را در محدودة قارة آمريكا مي بينيد و پس از آن 
و كهكشانِ راه شيري به سوي ] منظومة شمسي[ماه و سيارات با حركتي برق آسا شما از كنار . محدودة كرة زمين

دوربين از حركت باز مي ايستد و جهت حركت خود را تغيير ] در نقطه اي بسيار دور. [اعماقِ فضا رد مي شويد
اما در اين . با سرعتي برق آسا به پسربچة درون قايق باز مي گردد. مي دهد و سفر بازگشت خود را آغاز مي كند

رويِ پشه اي كه روي دست او نشسته است متمركز مي شود و به ] اين بار[دوربين . متوقف نمي شودحد 
حركت خود ادامه مي دهد، از منفذي كه پشه در پوست كودك براي مكيدن خون او به وجود آورده است داخل 

و هستة اتم مي » دي ان اي«ي، سفرِ دوربين در درون كالبد انسان ادامه مي ييابد تا نهايتا به سلول خون. مي شود
                                       . به پسربچه و قايقِ روي درياچه  باز مي گردد] در سفر بازگشت[رسد و دوباره 

 

پس از تماشاي سفر برق آسا در كيهان به شركت كنندگان يادآوري مي شود كه عالوه بر سفر در مكان، قوة 
و در مورد تغيير باورنكردني وقايع روز نيز  1زمانيِ بسيار عظيمي را نيز طي كند تخيل مي تواند فواصلِ

شما در عالم خيال حتي مي توانيد واقعيت هايِ جديدي را  2].و آنها را طور ديگري تصور كند[خيالپردازي كند 
                                                                                                              3.كشف يا خلق كنيد

 

حاال چشمان خود را ببنديد و با توري به دورترين كرانه هاي زماني و مكاني، همراه با اصواتي «:] صداي راهنما[
يعني اينكه [به ياد داشته باشيد كه به تصاويري كه به نظرتان مي آيد با ديدة قضاوت . كه مي شنويد، همراه شويد

حتي اگر هيچ اتفاقي . ننگريد] وب است يا بد است يا اينكه چرا اصال چنين صوري به ذهنتان خطور كردهخ
آرامش خود را حفظ كنيد و هر آنچه به سويتان مي آيد همان را . دروني برايتان رخ ندهد، آن هم ايرادي ندارد

مادامي كه اين اصوات را مي شنويد،  .هر يك از اصواتي كه مي شنويد بخشي از رخدادي بزرگتر است. بپذيريد
چه چيز ديگري را داريد ] و اينكه[كجاييد، چه مي كنيد، : به جايي كه شما در آن رخداد قرار گرفته ايد بينديشيد

                                                                                                                  4».تجربه مي كنيد
 

 حالت حاال بناست «: ، به شما گفته مي شود»آرامش توام با توجه«بعد از انجام چند تمرينِ آرامبخش براي تجديد
االن تصويري از اين سيب را : كه مجموعه اي از ادراكات حسي و دروني در ارتباط با سيبي سرخ را تجربه كنيد

                                                 
  1 .اساليدهايي از وقايع تاريخ گذشته و وقايع احتمالي آينده 

. سور رئاليستي مثل آثار سالوادور دالي به صورت اساليدهايي از وقايع  2  

.اساليدهايي از اختراعات مشهور و بناهاي معروف جهان  3  

.و ترافيك موتوري شهرهااصوات از فعاليت هاي مختلف مثل امواج بزرگ ساحل، صداي جيرجيرك ها  پخشِ  4  
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لطفا با ديدة . را ببنديد و تصوير آن را با چشمِ درون خود ببينيدحاال چشمان خود  1.جلوي روي خود مي بينيد
آرامش خود را حفظ كنيد و هر آنچه تجربه مي كنيد را كامال بدون . قضاوت به كيفيت سيب خيالي خود ننگريد

 حاال چشمان خود را باز كنيد و تصوير سيب سرخ را يكبار) ثانيه مكث 10101010. (هيچ ارزشيابي و قضاوتي بپذيريد
به چگونگي انعكاس نور / روي آن ) هاي(پوست آن و رنگ / اينبار به جزييات سيب توجه كنيد  2.ديگر ببينيد
حاال دوباره چشمان خود را ببنديد و مجددا در كمال آرامش و بدون . و به شكل آن توجه كنيد/ روي آن 

حاال ). نيه مكثثا 10101010(بنگريد ] در درون خود بازآفريني مي كنيد[قضاوت به تصوير سيب كه از حافظه خود 
يكبار ديگر چشمان  3.چشمان خود را باز كنيد و به مجموعه اي از تصاوير سيب، اما از زواياي مختلف، بنگريد

حاال /  4صداي سيب وقتي به آن گاز مي زنيد] حتي/ [خود را ببنديد و سيب را با تمام حواس خود به ياد آوريد 
     ) انيه مكثث 10101010] (و جويده مي شود[حالت سيب وقتي زير دندان مي آيد / وريد عطر و مزة سيب را به خيال آ

 

باال، پايين، : يعني زواياي ديد[را در تخيل به كار مي گيريد و وقتي از لحاظ مكاني ] دروني[وقتي تمام حواس 
شويد، صورت  بر روي موضوع تخيل خود بيشتر فعال مي] مثال مزة سيب از گذشته[و زماني ] چپ و راست

                                                                                                    .مورد نظر واقعي تر مي گردد
 

با كمي تمرينِ بيشتر ) ه مكثثاني 30303030( 6و5.بازگردانيدحاال سعي كنيد مجددا خود را به حالت آرامش توام با توجه «
يافت كه از طريقِ آرام كردن و رفع تنش در عضالت و به خاطر آوردنِ چندحسيِ چيزها، بيشتر در خواهيد 

شما همچنين در خواهيد يافت كه همين تمرين ها، . شفافيت، حيات و قرابت بيشتري به صور دروني مي دهيد
مثال دفعه آخري  .در طول روز را نيز بهبود مي بخشد] در جهان بيرون[توجه شما به كيفيت تجربة حسي چيزها 

به  غذا كه شما سيب خورديد كي بود؟ آيا به رنگ و طعم و عطر آن دقت كرديد؟ اكثر ما در هنگام خوردن
كارهاي ديگري مثل گفتگو، مطالعه يا تفكر مي پردازيم و از درك آگاهانة تمامي محرك هاي حسي و تجميع 
                                    » .آنها غايب ايم
              

                                                 
. سيب سرخي از كنار ي ازاساليد  1  

  2 .باالسيب سرخي از  ي ازاساليد 

نمايشِ پياپي چند اساليد از سيب از پايين، از وسط بريده، تصويري نزديك از تخم هاي سيب، تصويري نزديك از جايي كه سيب به  3  

.درخت متصل بوده  

.   و پخش صداي آن است زدن به سيبدر حال گاز كه فردي  ي ازاساليد  4  

.همزمان فيلم بركه اي آرام و قطره اي آب كه در برخورد با سطح آب حلقه هايي از امواج هم مركز ايجاد مي كند پخش مي شود  5  

.ي متناسب از برخورد قطره با سطح آب و حركت امواج پخش مي شودهاصدا  6  
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براي هرچه مؤثرتر كردنِ رويكرد ادراك چندحسيِ دروني، شما بايد توجه به ماهيت چندحسيِ تجارب روزمره 
ا مي توان آسان تر در عالم خيال تجاربِ حسي اي كه آگاهانه با هم آميخته شده اند ر. را آگاهانه دريابيد

     . سد شده است را به خاطر آوريم] به هر دليلي[بازسازي كرد تا اينكه بخواهيم آنچه ادراك حسيِ آگاهانة آن 
 

به . براي چند دقيقه آتي، لطفا صحبت نكنيد). يه مكثثان 10101010(دهند حاال به شما سيبي كه تازه شسته است مي «
و مادامي كه سيب را مي خوريد، تمامي توجه خود را بر تجميعِ تماميِ / كنيد جاي حرف زدن، استراحت 

                                                                                             ».ادراكات حسي خود متمركز كنيد
 

ند تا ويژگي هاي ظاهري آن را يك به پس از دريافت سيب ها، شركت كنندگان مرحله به مرحله هدايت مي شو 
ل دستورات زير شام» 1111سراي تخيل «آخرين تجربة . بررسي كنند و سپس آن را بخورند] از زواياي مختلف[يك 
و مادامي كه چنين مي . حاال باقيماندة سيب، يعني وسط آن و دانه هاي آن را در مركز ميز قرار دهيد«: است

اما . حاال دوباره به حال درازكش درآييد) مكثثانيه  45454545(تن درخت سيب ايد كنيد، تصور كنيد كه در حال كاش
در . اينبار در خالف جهت سابق، سرها نزديك به محيط ميز و پاها در جهت مركز ميز، نزديك به دانه هاي سيب

                                                                             . صورت تمايل مي توانيد چشمان خود را ببنديد
 

سيبي كه چند لحظه پيش . چشمانتان را ببنديد. در اين حالت بدن شما چونان شاخه هاي يك درخت سيب است
خورديد، االن از طريق سيستم گوارش شما در حال هضم و جذب است؛ سيبي كه خورديد همين االن در حالِ 

دست هاي يكديگر / ر كنيد كه شما سيبي هستيد كه االن خورديد تصو/ تغيير و تحول و تبديل شدن به شماست 
گروه شما، شاخه هاي / تصور كنيد كه هر يك از شما سيبي هستيد بر شاخه هاي يك درخت سيب / را بگيريد 

همينكه نفستان را بيرون مي دهيد، تمامي / حاال بيرون بدهيد / َنفَس عميقي بكشيد / گستردة اين درخت است 
در كمال آرامش، تمامي توجه خود را به فكرِ دلپذير / افكار پراكنده را آرام كنيد . نتان را نيز آزاد كنيدتنش بد

شما در محيطي / سيبي واقعي روي درختي واقعي در باغ زيبايي از درختان سيب / سيب بودن معطوف كنيد 
وزشِ نسيمي ماليم را حس مي / كنيد آفتابِ گرم و ماليم را روي پوست خود حس مي / بسيار دور از شهر ايد 

/ گرميِ آفتاب كه به درونِ پوست سيبيِ شما نفوذ مي كند حس مطبوعي دارد / آسمان آبي و شفاف است / كنيد 
عطر دلپذير سيبِ رسيده به مشام مي رسد / صداي به هم خوردن برگ هاي درخت خود را در نسيم مي شنويد  
                                                                                   .ت ايدحس خوبي دارد كه بخشي از طبيع/ 

 

/ شما سيبي هستيد كه به زمان جلوتر در حال بازگشت ايد . حال تصور كنيد كه در حال عقب گرد در زمان ايد
ت معكوس در زمان، شما را به حرك. كوچكتر و سبز تر مي شويد، باز هم سبزتر، مَلس تر و باز هم كوچكتر
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رايحة قوي و دلپذير / شما يكي از شكوفه هاي پر شمارِ روي درخت ايد / مرحلة شكوفه بودن باز مي گرداند 
                                       .گلبرگ هاي لطيف تان آفتاب گرم را پذيراست  1.شكوفة سيب به مشام مي رسد

 

ه در باغ مي چرخند و به كار گرده افشانيِ شكوفه ها مشغول اند به گوش مي صداي وزوز زنبورهاي عسل ك
مزة شهد شيرينِ خود را /  2از فاصله اي نه چندان دور صداي پارس كردنِ سگ باغبان به گوش مي رسد/ رسد 

هوا،  خود را بخشي جدايي ناپذير از فرآيند عظيم، پيچيده و اعجاب انگيزي كه خورشيد، زمين،/ مي چشيد 
                                     . و اين حس بسيار خوبي دارد/ زنبور عسل و فصل ها را در بر مي گيرد مي يابيد 

 

به توجه خود . ايد] كامل[حاال كم كم متوجه مي شويد كه فقط يك شكوفة سيب نيستيد بلكه يك درخت سيب 
صمغي كه در درون شاخه هاي شما در / روييده است اجازه دهيد كه وارد شاخه اي شود كه شكوفه از آن 

جريان صمغ را كه از تنة / حركت است و به برگ ها و شكوفه هاي شما انرژي مي رساند را حس مي كنيد 
شما در تنة خود بايد بسيار قوي و / استحكامِ تنة درخت را حس كنيد / درخت باال مي آيد تعقيب كنيد 

پوست شما زبر / و وزن سيب هاي رسيده و فشار بادهاي سخت را تحمل كنيد  مستحكم باشيد تا بار شاخه ها
                                                         . اين ويژگي ها را حس مي كنيد. است و چوب شما سخت است

 

پاي [و نمورِ حاال توجه خود را به سمت پايين به سوي ريشه ها سوق دهيد، مثل يك ريشه به خاك تيره 
كرم هاي خاكي فربه و / رايحة خاك سالم و حاصلخيز را استشمام كنيد / ظلمات را ببينيد  3.نفوذ كنيد] درخت

در جستجو براي عناصر مغذي خاك و آب، / ديگر موجودات خاكزي را ببينيد كه مشغول پروردنِ خاك اند 
                                                                                . خنكيِ خاك نمناك و زبري آن را لمس كنيد

 

شما علف ها و گل هاي / آبي شويد كه خاك اين باغ را نمناك كرده است / حاال درخت را كامال ترك كنيد 
 خود را به عنوان بخش بزرگتري از محيط حس كنيد، بخشي كه براي حفظ/ تغذيه مي كنيد ] هم[اين باغ را 

                       . شما بخشي از يگانگي طبيعت ايد كه بسيار بزرگتر از اين باغ است/ حيات مطلقا الزم است 
 

حركت خود را به سوي باال تجربه / آبي كه خاك باغ را اشباع كرده است، گرمي خورشيد را دريافت مي كند 
ي كه شما را از حالت مايع به حالت بخار در مي به نحو/ حس كنيد كه آفتاب در حال تبخيرِ شماست / كنيد 

                                                 
.خيل سراپخشِ همزمان رايحة شكوفة سيب در فضاي ت  1  

.از دور سگپخش صداي پارس   2  

. در اين هنگام چراغ هاي آبي رنگ تخيل سرا خاموش مي شود  3  
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حاال شما و / به سوي خورشيد /  1مولكوي هاي خود را كه به سوي آسمان در حالِ عروج اند در يابيد/ آورد 
باغ سيب جز لكة ] از اين فاصله/  [پايين تر، زمين ديده مي شود / در حال تشكيل ابرها ايد] مثل شما[ديگران 

و به طرز / سفيد و پنبه اي / بدون خستگي و يا فشار، در آسمان آبي شناوريد / نيست  سبزِ كوچكي بيش
شما بخشي از چرخه هاي / در فاصله اي نه چندان دور، شاهيني در حال اوج گيري است / اعجاب آوري آزاد 
                                                                                                            . حياتبخش طبيعت ايد

 

باد را حس مي كنيد كه به طور چرخان، ابري كه شما / هوا خنك تر مي شود /  2آسمان در حال تيره شدن است
از ابر، / با ديگر مولكول هاي ابر، شما هم در حال تعرق و تبديل به قطرات باران ايد / باشيد را حركت مي دهد 

روي برگ هاي درخت سيبِ سبزي پخش مي شويد و به زمين مي / د و خاكستري، فرو مي افتيد در آسمان سر
به درون تنة درخت راه مي يابيد به صمغي كه شاخه ها را تغذيه مي كند راه / به خاك نفوذ مي كنيد /  3پاشيد

درخت، در يك باغ سيب، در  شما سيبي هستيد روي] دوباره. [سيب ها را/ شكوفه ها را / مي يابيد و برگ ها را 
باد  سرد و طوالني كه شاخه ها را تكان مي /  صداي برخورد باران روي برگ ها را مي شنويد / روزي باراني 

                                                                                     4 .بوي خاك ِباران خورده به مشام مي رسد/ دهد را حس مي كنيد 
 

سيبي كه نتيجة كارِ حيرت انگيز و امورِ در هم تنيدة طبيعت است، درون شماست و در حالِ تبديل شدن ] همان[
مادامي )  مكث(ايد ] و زاينده[اين موجود يگانه، خالق ] حيات، يعني[شما بخش منحصر به فردي از . به شماست
تان باز مي گرديد خوشحال ايد از » اينجا و اكنونِ«و به خود به گنبد تخيل سرا ] كم كم از باغ سيب[كه االن 

                                       5.اينكه بخشي از اين يگانگي هستيد كه ذاتا و از ازل تا ابد خالق و زاينده است
 

فرش زير خود / دازيد نگاهي به اطراف بين/ چشمانتان را باز كنيد / حاال كامال به گنبد تخيل سرا باز گشته ايد 
با چند حركت نرمشي، / برخيزيد / اولين سفر دروني به عالم خيال در اينجا به پايان مي رسد / را لمس كنيد 

                                      ».بيداري كامل و حس خوشايند و فوق العادة تازگي و سرزندگي خود را دريابيد
 

فصليِ توام با توجه آغاز مي شود اما نه به م دستيابي به حالت آرامشِ جهتيي هم با تمرين ها» 2222اي تخيل سر«
موضوع اصلي برنامة دوم، شناخت طبيعت فعالِ قوة تخيل است و توانايي آن در عبور از . »1111تخيل سراي « شروعِ

                                                 
.مي شود باز روشندر اين هنگام چراغ هاي آبي رنگ تخيل سرا   1  

.در اين هنگام چراغ هاي آبي رنگ تخيل سرا خاموش مي شود  2  

.پخش همزمان صداي بارش باران  3  

  4 .و پخش موسيقيِ ماليمي جاي آن را مي گيرد داي بارش باران فرو مي نشيندبه تدريج ص 

  5  .ثانيه و سپس به تدريج محو مي شود 30به مدت . موسيقي بلند تر مي شود 
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ا بيانِ جزييات ادراكيِ ابتدا، ب. قيد زمان و مكان و شناختن دو ديدگاه بنيادينِ زماني و مكاني در عالم درون
سپس . چندحسي، به تجربة خياليِ اسكيت روي يخ، در كمال آزادي و بر روي محوطة عظيمي، هدايت مي شويد

در خيالي ديگر، در . در عالم خيال، مرغ دريايي اي مي شويد كه در حال پرواز و انجام عمليات آكروباتيك است
به آن مي خود به اين سو و آن سو مي چرخانيد و از زواياي مختلف  حالي كه شما ثابت ايد، گيتاري را در جاي

نيز همگي بهره مند از » 2222تخيل سراي «تجارب . به آن نزديك مي شويد تا جزييات آن را بهتر ببينيد و غيره. نگريد
بلند  مثال صداي ماليم گيتاري از دور به گوش مي رسد، و بعد از چندي، صداي. ادراكات حسيِ چندگانه است
با يك سري تجارب مكانيِ دروني ادامه مي يابد كه طي  »2222تخيل سراي «برنامة . تر آن را از نزديك مي شنويد

و انگار كه ديوارِ آن شفاف شده . آن، شركت كننده ديدگاه خود را تغيير مي دهد و از باال به تخيل سرا مي نگرد
                            .روي ميز مدورِ داخل آن ببيند او قادر است كه خود و سايرين را در حال درازكش. است

 

. در سفر به عالم درون را برجسته مي سازد 2»موضعِ شاهد«يا  1»ظرگاهن«نقش » 2222راي تخيل س«تجاربِ بعديِ 
در عالم درون، . موضعِ مكانيِ شاهد يا مشاهده گر، نخست با نمايشِ اساليدي از كرة زمين نشان داده مي شود

كم كم صداي خفيف طبلي از دور . تي چيزي را در نظر مي آوريد، شما در موضعِ مشاهده گر قرار مي گيريدوق
از شما . در فاصله اي دور، در قارة آفريقا، طبالي آفريقايي در حال نواختن ساز خود است. به گوش مي رسد

روي نوازنده از نزديك تمركز ] يد وفاصله بين خود و طبال را طي كن[خواسته مي شود كه با حركتي برق آسا 
از شركت كننده خواسته مي شود كه نظرگاه ديگري را . با كم شدنِ فاصله صداي طبل بلند تر مي شود. كنيد

يكي «يكي شدنِ نظرگاه مشاهده گر با موضوعِ مشاهده، . آزمايش كند، يعني از منظرِ طبال به محيط پيرامون بنگرد
همزمان با يكي شدنِ نظرگاه شاهد و مشهود در اين تمرين، سازو كار ارتعاشيِ . مي شودناميده  3»شدن با مشهود

 شركت كنندگان از آنچه مشاهده مي كنند، چندحسي تر و ] حسي[زير ميز تخيل سرا به كار مي افتد تا ادراك
                                                                                                                     . كامل تر شود

 

اهد و يكي شدنِ آن با مشهود در ارتباط با توانِ فرازمانيِ عالمِ درون، ش ، موضع2222ِاي در بخش بعديِ تخيل سر
ابتدا از شما خواسته مي شود كه در عالم خيال به زادگاه خود، يعني خانه اي كه در آن طفوليت . تجربه مي شود

با . سپس از شما خواسته مي شود كه خود را در سن كودكي در اين محيط ببينيد. د را سپري كرديد سفر كنيدخو
، از شما خواسته »يكي شدن با مشهود«براي تجربة . را تجربه مي كنيد» مشاهده گر در زمان«اين كار شما موضعِ 

در . كودكي خود را از منظر او تجربه كنيدمي شود كه با كودكي كه مي بينيد، اتحاد حاصل كنيد، يعني زمان 

                                                 
1 viewpoint  
2 positionality  
3 "merging with the observed" 
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در موضع دوم، شما همان . موضعِ اول، شما دوران طفوليت خود را با خاطرات شيرين آن به خاطر مي آوريد
                                                                  . زمان را با عواطف و احساسات كودكانه تجربه مي كنيد

 

در اين . را ميسر مي كند» اينجا و اكنون«اختيار كردنِ موضعِ مكاني و زمانيِ ] 2222 ديگري از تخيل سرايبخش [
بخش برنامه از شما خواسته مي شود شركت كننده در تخيل سرا متوجه مي شود كه تا چه حد نگهداري از اين 

واقع اين سيرِ غير ارادي در زمان، در . ذهن ما ميل به گردش در گذشته و آينده دارد. موضعِ خاص، مشكل است
، چرخه »اينجا و اكنون«تالش براي تمركز بر . يكي شدنِ غير مولد ذهنِ مشاهده گر ما با گذشته يا آينده است

براي فايق آمدن بر دشواريِ . هايِ باطل و مكررِ يكي شدن مشاهده گر با گذشته و آينده را منقطع مي سازد
يكي از اين روش ها : نجا و اكنون مي توان از روش هايِ مختلفي بهره جستماندگاريِ مشاهده گر در اي

يا مشاهده كردنِ سيرِ افكار و احساسات خود اما بدون اعمالِ ] مثل دست ها[نگريستن به بخشي از بدنِ خود 
اهنمايي براي تاثير بهتر، شما ر. اما حتي اين روش ها نيز براي همة شركت كنندگان كارساز نيست. قضاوت است

از اين . مي شويد كه مشاهده گرِ خود را به بيرون از كرة زمين انتقال دهيد و از آن نظرگاه به خود نگاه كنيد
فاصله، هم بدن و هم افكار و احساسات شما چندان قابل مالحظه نيست كه درگيري ذهنيِ قابل توجهي ايجاد 

يعني كالبد [ه تخيل سرا بازگرديد و با مشهود خود سپس از شما خواسته مي شود كه با حركت برق آسا ب. كند
، تست و آزمونِ نهاييِ »اينجا و اكنون«تجربة يكي شدن با . ، در اينجا و اكنون، متحد شويد]خودتان در تخيل سرا

                                                                    .توانايي فرد در كنترل قدرت فرازمانيِ قوة متخيلة اوست
 

آخرين تجربة «تخيل سراي 2222» تمرينِ مهارت يكي مشاهده گر با نظرگاه «آنجا و اكنون» است. اين تمرينِ دروني 
هم اكنون در دنياي ورزش رايج شده است و بسياري از ركوردشكني ها در رشته هاي مختلف ورزشي را به اين 

                                                                                           . مهارت ورزشكاران نسبت مي دهند
 

تمرين هايي جهت نيز با اين بخش . به تمرين با مجاز، مثل تمثيل و تشبيه، اختصاص دارد» 3333اي تخيل سر«
 حالت ي آرام كردن جسم و تيز برا[آغاز مي شود، با اين تفاوت كه در اين بخش » آرامش توام با توجه«تجديد

در ابتدا از شما خواسته مي شود كه تصور . از تمثيل و تشبيه استفاده مي شود] كردنِ ذهن، متناسب با موضوعِ آن
محتواي جام در حال خالي شدن است و . كنيد كه جامي از جنس شيشه ايد كه حاويِ نوشيدنيِ كهنه اي است

تمرين ديگر براي دستيابي به آرامشِ توام با توجه شامل . مي كندسپس به تدريج نوشيدني تازه اي آن را پر 
همين طور كه به موسيقي گوش مي دهيد، بگذاريد «: همراه با موسيقي شما مي شنويد. استفاده از موسيقي است

انگار كه پوست شما / كه بدون هيچگونه مقاومتي نوايِ آن وارد گوش هاي شما شود و كالبد شما را پر كند 
موسيقي از گوش ها وارد مي شود و ) / مكث ثانيه 2222(دهد موسيقي را در خود جاي مي ] انند جام شيشه ايهم[
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و به درون بازوها و پاهاي شما /  نيم تنة بااليي شما را پر مي كند / به سينة شما ورود پيدا مي كند / از راه گلو 
/ وسيقي فرم آن را به خود مي گيرد و از آن مي گذرد م/ هر جا كه خلل و فُرجي يا انحنايي هست / راه مي يابد 
بدن شما با جريان / دستان، پاها و كف پاها آكنده از موسيقي است و از آنها موسيقي مي تراود / انگشتان شما 

                                                                                                         ... موسيقي آرام مي گيرد
 

، براي تمرين با اين جنبه از عالم درون به موضوعِ مشاهده »3333ي تخيل سرا«در . خيال جنبه اي قوي در مجاز دارد
يكي از هيجان انگيز ترين قدرت هاي «: عرفي شد باز مي گرديمم» 2222تخيل سراي «گر و موضع مكاني آن كه در 

كه از بناهاي شاخص دانشگاه » برج هوور«مثال . است] در مكان[ن چيزها تخيل آدمي توان آن براي تغييرِ چيدما
آن ] طراح برج ايفل در پاريس[اين برج چه شكلي پيدا مي كرد اگر ايفل . استنفورد است را در اين تصوير ببينيد

دا اگر هوور به جاي برجي كه ساخت يك مجسمه مي ساخت، اين مكان چه شكلي پي/   1را طراحي كرده بود؟
اين بنا چه شكلي /    3اگر هوور قبل از ساختن اين برج سفري به پيزا در ايتاليا كرده بود چي؟/   2مي كرد؟

                                                4داشت اگر هوور سرماية كمتري براي ساخت اين بنا در نظر مي گرفت؟
 

شما مي توانيد چيزها را . ال بي نهايت متفاوتي به خود بگيرد، مي تواند اَشك]در ذهن[تغيير چيدمان چيزها «
شما مي توانيد حتي تركيب چيزها را . 5يا مقصد آنها را تغيير دهيد/ يا آنها را تغيير كاربري دهيد / كوچك كنيد 
كه مثال شما مي توانيد اين تخيل سرا را روي برج هوور قرار دهيد و آن را به وسيلة برج هوور . عوض كنيد

                                                                              7و 6.موشكي فضاپيما شده به مدار زمين بفرستيد
  
 

حاال بياييم ديدگاهمان را عوض كنيم و . تا اينجا ما چيزها را از نظرگاه مشاهده گر تغيير داديم] توجه كنيد كه[
تصور كنيد كه ديشب ما فضاي زير ميزِ تخيل سرا را . شاهده گر با مشهود انجام دهيمهمين كار را با يكي شدنِ م

 1ما همچنين زير تخيل سرا چهار چرخ و يك موتور/  8خالي كرديم و قفسِ شيري را در آن جاسازي كرديم
                                                 

  1 . استنفورداساليدي از برج ايفل به جاي برج هوور در محوطة دانشگاه  

. اساليدي از مجسمة آزادي به جاي برج هوور در محوطة دانشگاه  2  

  3  . برج هوور اما كمي كج، مثل برج پيزا در ايتاليااساليدي از  

. اساليدي از برج هوور كه بسيار كوتاه تر از ارتفاع فعلي آن است  4  

.فضا پيماشكي مواساليدي از برج هوور در حالِ پرتاب شدن به فضا، مثل   5  

.روي برج هوور در اساليد قبلي سوار شده است ،اساليدي از تخيل سرا كه مانند كالهكي  6  

. صداي شمارش معكوسِ پرتاب موشك فضا پيما و شليك آن به هوا  7  

.صداي غرش شير و ارتعاش متناسبِ ميزِ تخيل سرا  8  
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                                                                                              3و2.نصب كرديم تا همين االن به شما يك سواري جانانه بدهيم
 

اين . عوض كردن چيدمان چيزها خيلي خيالي تر است] در مقايسه با تمرين هاي برنامه هايِ قبلي[توجه كنيد كه 
داريم  و ما با آنها عادت[بهره گيريِ مجازي از عالم درون است كه با قوانيني كه در جهان خارج برقرار است 

                                                                                       4».در تضاد است] خيلي متفاوت است و
  

اين . تغيير دادنِ فُرم چيزها) 2222انطباق چيزها بر هم و ) 1111: كنيمحاال دو كارِ خارق العاده و عجيب ديگر را امتحان «
حاال اين دو را يكي /  6حاال تصوير يك پرندة چاق را بر آن قرار دهيد/  5سيب شروع كنيمكار را با دوستمان 

حاال كارِ انطباق را / در اين تمرين سيب تغيير كالبدي نمي پذيرد /  7كنيد و سيبي كه پر درآورده است را بنگريد
نتيجه اين / اين انطباق تغيير دهيد حاال شكل و فرم سيب را با / با قرار دادنِ يك دونات روي سيب انجام دهيد 

همين االن با اين تمرين ها شما تجربه . تغيير نوع جديدي از سيب است كه مثل دونات وسطش سوراخ است
اين كار را مي . كرديد كه چگونه به سادگيِ خيال، شما مي توانيد از آنچه واقعيت پيرامون است فاصله بگيرد

اين اساسِ خلقِ مجاز و استعاره در عالم . آشنا، اما به روشي جديد انجام دهيد توانيد با در كنار گذاشتن چيزهاي
                                                                                                                        8.خيال است

 

تصور كنيد / چشمان خود را ببنديد «: امل مجاز استحاال با تمريني مفصل در عالم درون ادامه مي دهيم كه ش
تصور / هدف اين نيست كه شما يك غنچه را در نظر آوريد /   9كه غنچه اي سرخ رنگ و زيبا از گل رز ايد

گلبرگ / در نسيمِ خنك صبحگاهي /   10عطر لطيف شما به مشام مي رسد/ كنيد كه شما خود يك رز سرخ ايد 
درست در مركز شما قطره / غنچه اي آماده براي شكفتن / محكم به هم چسبيده است هاي سرخ و مخملي تان 

                                                      »/ ...اي از شبنم صبحگاهي، به مانند دانه اي از الماس، مي درخشد 
 
                                                                                                                                                                      

.عاشِ متناسب با آن در ميز تخيل سراصداي استارت موتور، روشن شدنِ موتور و ايجاد ارت  1  

.صداي گاز دادنِ موتور و دنده عوض كردن  2  

. نمايش فيلمي از حركت در اطراف محوطة دانشگاه، انگار كه تخيل سرا عمال راه افتاده است  3  

. محو مي شودفيلم رانندگي در محوطة دانشگاه و صداي موتور كم كم   4  

.اساليد سيب قرمز  5  

.منطبق شده استو گرد سيب قرمز كه روي آن تصوير پرنده اي چاق  ي ازيداسال  6  

.سيب قرمزي كه بال و پر درآورده و شبيه به يك پرنده، داراي نوك، دو پا و دو چشم است ي ازاساليد  7  

مترجم. و بويي آشنا دارد با مجاز و استعاره رنگي مرتبط بي ترديد، براي كساني كه از خواندن شعر لذت مي برند، اين تمرين ها  8  

.اساليدهايي از گلِ رز  9  

.پخش رايحة رز در تخيل سرا  10  
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ندگان، خود نقش راهنمايي خود از جمله نكات مهمِ تخيل سرا، دروني كردن راهنماست به طوري كه شركت كن
   : يكي از روش هاي دروني كردن راهنما، تخيل گروهي است]. و از راهنمايِ بيروني بي نياز شوند[را ايفا كنند 

 

از فردي كه نزديك . حاال شما خيالتان را با خيالِ همراهان خود پيوند مي دهيد تا تخيلِ گروهي امكانپذير شود«
سراست آغاز مي كنيم و سپس نفر بعد كه سمت راست او قرار گرفته است آنچه او تخيل تر به درِ ورودي تخيل 

براي آغاز اين . كرده است را ادامه مي دهد و همين طور يكي پس از ديگري داستانِ تخيليِ گروه ادامه مي يابد
به نظرش مي آيد تمرين سيستمِ صوتي تخيل سرا صدايي پخش مي كند و نفر اول آنچه در واكنش به اين صدا 

هر يك از نفرات بعدي مي تواند به تدريج با / را توصيف مي كند و نفر بعد همان خط فكري را ادامه مي دهد 
               . تغيير چيدمان چيزها و تغيير فرم دادنِ آنها، تخيل گروهي را هر چه خيالي تر و خارق العاده تر كنند

 

آنچه تصور . ه كسي قضاوت يا اظهار نظري در مورد تخيل ديگري نمي كندتنها قانونِ تخيل گروهي اين است ك
                       .توصيف كنيد] بصري، سمعي، بويايي و بساوايي[مي كنيد را با ذكر تماميِ محرك هاي حسي 

 

 10101010(/  1...تو صداي آغاز كنندة تخيلِ گروهي شما اين اس] آماده؟/... [حاال تصميم بگيريد كه نفر اول كيست 
سيستم صوتي تخيل سرا براي تخيل گروهي كاملِ دقيقه سكوت(                                                          

 

«تخيل سراي 4444» شركت كنندگان را هر چه بيشتر به سوي خوداتكايي در بهره گيري از قوة تخيل جهت حل 
 مسايل سوق مي دهد. برنامة چهارم تخيل سرا شامل توصيه ها و راهنمايي هاي زير است:                           
 

اين آخرين تجربه، مانند تماميِ تجارب پيشين، بايد تكرار شود تا . تخيل سرا باز گرديد» اينجا و اكنونِ«حاال به «
زمان و مكان  در عالم درون، شما قادر ايد كه از كلية قيود. با ممارست، قدرت كامل خود را به دست آورد

. شما مي توانيد به فضايِ اليتناهي سفر كنيد يا با حركت برق آسا به داخل هستة يك سلول راه يابيد. رهايي يابيد
شما مي توانيد صورِ مجازيِ . شما قادر ايد چيزها را در مكان جابجا كنيد، بر هم انطباق دهيد يا تغيير شكل دهيد

به گذشته و آينده، با قوة تخيل شما ميسر است، همچنين تمركزِ آگاهي بر سفر در زمان، . الهام بخش خلق كنيد
با مشاهده . [شما مي توانيد شيئي كه تصور مي كنيد را مشاهده كنيد و يا با آن يكي شويد. واقعيت اينجا و اكنون

خيل، براي بهبود واقعا استعداد قوة ت. مي توانيد از هر گونه محدوديت زماني و مكاني فراتر رويد] گر دروني
قصد تخيل سرا اين بوده است كه به شما، . بخشيدن به كيفيت زندگي، براي شما و اطرافيان، حدي نمي شناسد

                    .در راستاي شناخت استعداد عظيم دنياي درون و چگونگي استفادة مؤثر و مولد از آن ياري دهد
 

                                                 
.ثانيه 60پخش موسيقي گيتار با نوايي دل انگيز و احساسي، به مدت    1  
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ه هاي تخيل سرا، هدايت سفر به سوي خودآگاهيِ هر چه بيشتر، به همانطور كه در ابتدا اعالم شد، طي برنام«
حاال وقت آن فرا رسيده است كه تخيل سرا كامال ناپديد شود و شما . تدريج به خود شركت كنندگان سپرده شد

                                                                                . خود، اين سفر را در طول زندگي ادامه دهيد
 

احساس طراوت و شادابي مي كنيد و . شما كامال بيدار ايد. نگاهي به اطراف خود بيفكنيد/ لطفا از جا برخيزيد 
                                          .آماده ايد كه تجاربي كه در تخيل سرا داشته ايد را با ديگران سهيم شويد

 

نتيجه گيري   
خورد دانشجويان باز] 1978197819781978سال [، يعني زماني كه ما تدوين برنامه هاي تخيل سرا را آغاز كرديم، تا كنون 1919191972727272از سال 

همانطور كه انتظار آن مي رفت، تنوع عظيمي . قطعا در مرحلة اجرا مسايلي نيز وجود داشته است. بسيار مثبت بوده است
پس كارِ طراحيِ برنامه اي آموزشي كه براي همگان به يك ميزان . در قابليت افراد در بهره گيري از قوة تخيل وجود دارد

مي توان گفت كه . توانايي هاي افراد در سرعت انتقال دروني يكسان نيست. مفيد باشد كار بي نهايت دشواري است
ن رويكرد و آنها با اي. تخيل برخي از افراد منفعل است. سرعت انتقال حتي در يك فرد، از روز به روز، فرق مي كند

اين دسته از افراد، تخيل سرا را جايي مالل آور . ذهنيت به تخيل سرا مي آيند كه انگار قرار است تلويزيون تماشا كنند
برعكس، افرادي هم هستند كه داراي تخيلي بسيار فعال اند و مدت برنامه ها را براي بهره گيري كافي، بسيار . مي يابند

همين رو، غالبا ما مي بينيم كه يك بخش از برنامه كه براي يكي خشنود كننده است براي و از . كوتاه تشخيص مي دهند
                                                             . ديگري مالل آور و براي نفر سوم اصال ناخوشايند و آزار دهنده است

 
نامه ها براي آرام كردنِ شركت كنندگان گنجانده شده است تمرين هايي كه در ابتداي بر. مسايل ديگري هم بوده است

و وقتي اين خواب رفتگان ُخرُخر مي كنند، از كيفيت تجربة ديگر شركت كنندگان . برخي از آنها را به خواب فرو مي برد
تخيل سرا  همچنين ديگر صداهايِ نامتعارف، مثل سرفه هايِ شركت كنندگان و يا پوزخند آنها، فضاي دلخواه. مي كاهد

اما خوشبختانه ما تا به امروز موردي نداشته ايم كه در آن دانشجويي نتوانسته باشد تخيل سرا و تمرين . را بر هم مي زند
                .هايي كه فرد را به عالم درون خود فرا مي خواند را تحمل كند و بخواهد تخيل سرا را در ميان راه ترك كند

 
سرا با تمام مسايل و محدوديت هايش، به نظر مي رسد كه اهداف آموزشي اساسي خود را محقق اما در مجموع، تخيل 

معطوف كردنِ توجه دانشجو به فعاليت هاي عالم درون كه به هر حال وجود دارد ) 1111اساسي همانا اين اهداف . كرده است
ين منبع دروني، بوده ي بهره گيري مولد تر از اتوصية راه هايي برا)  2222و ] اما او قبال كمتر به آنها اشراف داشته است[

نظام كنوني آموزش، كه از تاكيدي نا متوازن بر تفكر كالمي و رياضي رنج مي برد، قطعا مي تواند از آزمايش هايي . است
                                                                             . نظير تخيل سرا در راستاي تحقق اين دو هدف سود ببرد
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طراحِ در دانشگاه كاليفرنيا، پژوهشگر و» مدرسة عاليِ آموزش و مطالعات اطالعات«دانش آموختة اسفنديار عباسي،   *  

در ايران » ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«اجرا و مديريت پژوهشيِ نخستين . بومي در شهر و روستاست سيستم هاي
از جمله فعاليت هاي وي در  ،)1388(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«و تاسيسِ سايت اطالع رسانيِ ) 1377 -1380(

ن، توليدكنندگان، اصحاب حوزه و دانشگاه و مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگا. پژوهش و اطالع رساني بوده است
آگاهي رساني به مخاطبين در مورد اطالعات معتبرِ علمي، . رسانه، برنامه ريزان و سياستگذاران كشور تشكيل مي دهند

ي معرفيِ فناوري هاي مناسب و سيستم هايِ مردمي و مكمل و ارائة خدمات مشاوره در راستاي تداومِ حركت به سو
www.eabbassi.ir/newpages.htm .                  الگوي مصرف در ايران، از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است اصالح
  
 

اين دورة كارشناسي ارشد . ستا» اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي«اسفنديار عباسي همچنين طراح دورة آموزشيِ   
تحققِ اهداف اقتصاد مقاومتي از طريقِ احياي پيوندهاي تمدني و  جهت بهره برداريِ دانشجوياني كه براي مشاركت در

تحصيل «تمركزِ اين دورة علمي و حرفه اي، بر . مردمي سازي اقتصاد مصمم اند تدوين شده استنيز سرزميني و 
است؛ دانشجويان، عالوه بر آموختنِ دروس در علوم طبيعي، حكمت اسالمي و مهارت هاي اجتماعي، با » كامل
الزم براي ايجاد كسب و كار و نيز با انواع فناوري هاي  اقتصاد مقاومتي، مهارت هايِ تارهايِ اقتصاديِ مناسبِساخ

متناسب با نيازهاي غذايي (، كشاورزيِ بوم شناختي )متناسب با سليقة نسل امروز(مناسب، از جمله ساخت و ساز بومي 
. ي براي توليد انرژي در محل، به صورت عملي، آشنا مي شوند، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي باد)امروز

طبيعيِ پيرامونِ خود را  دانش آموختگان اين دوره قادرند فرصت هايِ خدمت رساني به جامعه و احيايِ محيط
شناسايي و آنها را با طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل، به موقعيت هايي جهت كارآفريني و كسب درآمد براي خود 

هم اكنون دوره هايِ آكادميك مشابه، از رشته هاي جديد و رو به رشد در دانشگاه هاي پيشرو . ديگران بدل كنند و
                                                                                                                                   .جهان است
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