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 مقدمه
و افزايش در جو  دي اكسيد كربن گازِغلظت  افزايشِبين  ارتباطسال پيش،  60يعني نزديك به ، ميالدي 1960از دهة 

يست نسبت به مسايل ز جهانيانبا افزايش آگاهي ، 1970دهة  از. دماي كرة زمين، بر جامعة علمي آشكار بوده است
باال آمدن سطح  ،الگوهاي آب و هوايي تغييرات ،در نتيجهو  كرهباال رفتن دماي مي دربارة محيطي، دغدغة افكار عمو

تا پايان همان دهه، دانشمندان  .است رو به افزايش بودهنيز و لطمه به فعاليت هاي كشاورزي  درياها و اقيانوس ها آب
طوفان و سيل هاي  ،شكسالي هاي بي سابقهچون خ ييو وقوع رخدادها 21درجة سانتي گراد در قرن  3دما تا افزايش 

 ناشيديگر گازهاي  عالوه بر دي اكسيد كربن، انشمندان پي بردند كهد 1980ة ده در. نده بودويرانگر را پيش بيني كرد
    . دخيل اند و به آن رشدي تصاعدي مي دهندنيز در افزايش دماي زمين  صنعتي و كشاورزيِ شيميايي توليد انبوهاز 

 

جهان هشدار دادند كه حيات  ملت هايبه دولت ها و  ،در همايشي بين المللي ،شورك 29از  ي، دانشمندان1985ل ادر س
را اي گرماي بيسابقه  يانجهان، 1988ان در تابست سه سال بعد، .دما تهديد مي شود غير عاديِ بر كرة زمين با افزايشِ

اگر چه در  .نمودموضوع  ستگذاران را متوجه جديتر عمومي و سياافكا ، بيش از پيش،و اين تجربة ناگوار ندتجربه كرد
شكل گيري ابرها و فوران آتش فشان چگونگيِ ، يعواملي چون تغيير در پرتوهاي خورشيد ،تعدادي از دانشمندان ،ابتدا
حيات  كه آمدوجود جماع كامل بين دانشمندان جهان به ، ا2001ل تا سااما دما دخيل اعالم كردند،  در اين افزايشِرا ها 

در خطر  ،مصرفي زندگيِصنعتي و اسلوبِ ناشي از توليد  به واسطة گازهاي گلخانه ايِ ،تمدن بشري بر كرة زمين و
عيني به صورت  ه بودندكردپيش بيني قبل از چند دهه كه دانشمندان  ويرانگر وقايع طبيعيِ خداد، ر2010تا سال . است

اسيدي شدن آب اقيانوس ها، موج گرماي بيسابقه و مرگبار ، درياهااال آمدن سطح آب ب ؛ه بودآغاز شد انكارناپذيريو 
امروز، تكرار و تشديد اين وقايع به حدي نگران كننده شده است كه . ..طوفان و سيل ويرانگر ،خشكسالي، در تابستان

دانشمنداني كه قبال بر پيش بينيِ تاثيرِ افزايشِ دمايِ كره بر زندگيِ آيندگان تمركز داشتند، حاال توجه خود را به 
مطالعة ميزان اين تاثير در حال حاضر معطوف ساخته اند. پس آنچه جامعة علمي در گذشته از وقوع آن واهمه داشت، 

                                                                                             1.با ماست و آن را انكاري نيست ين االنهم
 

زمين و تغييرات آب  پديدة گرم شدنِ علمي و همايش هاي بين المللي پيرامونِ انتشاراتاطالع رساني از طريق مسلما 
اي ه راه هاي مبتكرانبسياري از مردم در جوامع مختلف، . داشته استجهانيان  رفتارِاصالحِ  تأثيري مثبت بر ،و هوايي

در  اجرايي از سوي ديگر، تعدادي از مسئولين و مديرانِ .سالم تر اتخاذ كرده اند قلِبراي توليد كشاورزي و حمل و ن
در صنايع  كاستن از گازهاي گلخانه ايجديدي براي و تدابير  برنامه ها ،سطح محلي، منطقه اي و ايالتي نيز سياست ها

حال توسعه، تالش مردم و مسئولين اما در سطحي وسيع تر، به ويژه در كشورهاي در . اندانديشيده  و كالن شهرها

                                                 
1 Weart 2009 
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. همخواني نداشته استدانشمندان  مكررِ هشدارهايِجديت  با ،براي ايجاد تغيير در اسلوب زندگي و سياستگذاري ها
فعاليت هاي صنعتي و معدني، به ويژه در ارتباط با صنعت خودروسازي و استخراج انرژي هاي فسيلي، خريداري 

ساخت و ساز با مصالحِ احداث بزرگراه ها، گسترش سرطانيِ شهرها، ك سرنشيني، و رانندگي تشخصي اتومبيل 
به بهانة مبارزه با  شيميايي/كشاورزي صنعتيصنايع بزرگ به بهانة ايجاد اشتغال، گسترش  سرمايه گذاري درصنعتي، 
            اعتنايي چيست؟ دليل اين بي توجهي و بي. يافته استادامه  »توسعه و پيشرفت«، به نام سابقمثل  ،گرسنگي

 
، به معرفي يافته هاي تحقيقات »نوانديشي، زير ذره بين علم« با عنوان ،حاضر مجموعه مقاالت نخست در بخشِ

دانشگاهيان در اياالت متحده پيرامون چگونگي افزايش تواناييِ انسان ها براي ادراك بهتر و خالقيت بيشتر پرداختيم. 
 به دو آگاهيِ ،و ديگر جوامع غربي كه چند دهه به طول انجاميد، دانشگاهيان در اياالت متحدهات تحقيقاين  در نتيجة

                                                                                                                       : كليدي دست يافتند
 

 1) براي بهبود ادراك و خالقيت در جوامع، بايد ارتباط و تعامل افراد، با محيط طبيعي و فيزيكيِ پيرامون، با ديگر 

انسان ها و با عالم درون (= تخيل و تفكر) را تقويت كرد. يا به تعبيري ديگر، با كاهشِ تعامالت محيطي، اجتماعي و 
                                                                   .كاسته مي شودادراكي و ابداعي انسان ها  توانايي هايِاز فكري، 

2) ادراك و رفتار انسان ها متأثر از چيزهايي است كه به آن توجه مي كنند. يا به تعبيري ديگر، با مديريت توجه انسان 

                                                                                       .نمودايشان را كنترل رفتار و  ادراكها مي توان 
 

به واسطة نقش كليديِ كنترل ذهني و رفتاري در نظام توسعة صنعتي، زدودنِ توجه انسان ها از محيط، از يكديگر و از 
درون خويشتن و معطوف كردن آن به چيزهايي غير از اينها، هدف اصليِ جمعي از دانشگاهيان در اياالت متحده و 

مي » طراح«خود را كه  دانشگاهياناين  1.است بودهدر دهه هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم جوامع غربي ديگر 
نامند، با خالقيتي شگفت انگيز در خلقِ ساختارهاي ذهني، محيطي و اجتماعي، مديريت توجه جهانيان در حوزه هاي 

از  و متراكم پيچيدهعظيم،  ه اي، مجموعدانشگاهيانن طرح هاي بديع و مؤثر اي ،در واقع. را رقم زده اند مختلف زندگي
پس بي اعتنايي بسياري از مردم و مسئولين . نام گرفته است» توسعه«به وجود آورده است كه با هم، را  ييسيستم ها

 به وضعيت بحرانيِ كرة زمين و محيط زيست جوامع بشري را مي توان عمدتا از پيامدهايِ اجبار نامحسوسي دانست كه
                                                                                  .در جوامع به وجود آورده اند» توسعه«سيستم هاي 

 

توده ها را مديون يافته هاي  بر رفتارِ دقيق اثرگذاريِ ونافذ خود در طراحي سيستم هايِ  خالقيتاما طراحانِ توسعه، 
حاصلِ  ،اين علوم .خود قرار داده اند هدفرا  2»علوم شناختي«پژوهش در كه  انداز دانشگاهيان ديگر گروهي  علميِ

روان شناسي، هوش مصنوعي، عصب ، مردم شناسي درخاص  مجموعه اي از گرايش هايِدر  تحقيقات چند رشته اي
، وجه تخصص هابين اين  ظيمع به رغم تفاوت. است و شناخت شناسي انرفتار شناسيِ جانور ،شناسي، زبان شناسي

مشترك دانشمندانِ علوم شناختي، تالش براي پي بردن به جزييات ساز و كار ذهن آدمي و چگونگيِ كنترل آن است. 
                                                 

  1 توصيف جايگاه محوريِ كنترلِ ذهنيِ جهانيان در استعمار نو، كه از پايان جنگ جهاني دوم تا كنون با نام «توسعه»، نفوذ و گسترشي
  .و ب الف1396 سيعبا: جهاني يافته است، در دو نوشتة ديگر، به تفصيل آمده است
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آن  دست يافته اند كه با بهره گيري از واژگان مشتركاي زبان ويژه به  ،يكديگر پيگير و دامنه دار بادر تعاملِ  ايشان
                                                                     . نزديك داشته باشند گر همفكري و همكاريِمي توانند با يكدي

 
در قسمت همچنين  ،اين مجموعه نخستاياالت متحده در بهره گيري  به همكاريِ نزديك دانشگاهيان و صنايع بزرگ

بازيگرِ عرصة خالقيت، يعني دانشگاه و صنعت، شريك ديگري نيز  اين دو. اشاره شد »خالقيت پژوهشِ«از يافته هاي 
اين شريك . داده استايشان در پژوهش، طراحي، توليد، توزيع و فروش، بعد و نفوذي جهاني  دارند كه به نوآوري هايِ

تشكيل داده نافذ نيرومند و  تشكيالتياين سه بازيگر با هم، . است ،، و مشخصا بازوي نظامي آنآمريكادولت سوم همانا 
     .  گرفته استنام  1»دانشگاهي-صنعتي-مجتمع نظامي« تشكيالت، اين. عمل مي كند واحدكه چونان دستگاهي  اند

 
در زير، در بخش اول، ابتدا به توصيف چگونگي ظهور مجتمعِ نظامي-صنعتي- دانشگاهي و بررسي ميزانِ نفوذ آن در 

 - نه تنها در حوزه هاي فنيدخالت اين مجتمع قدرتمند . متحده مي پردازيم كشور اياالت جامعة علمي و دانشگاهيِ
به منظور كنترلِ  ،علوم انساني و علوم اجتماعيپژوهش و آموزشِ در ، بلكه مهندسيِ مرتبط با امور صنعتي و تسليحاتي

                                                     . نيز نافذ و مؤثر بوده است در  آن كشور، رفتار شهروندان و مصرف كنندگان
 

در بخش دوم به معرفي گروهي صاحب نفوذ از دانشگاهيانِ آمريكايي معروف به «گروه سايبرنتيك» مي پردازيم. اين 
در رشته هاي گوناگوني چون فلسفه، روان پزشكي، عصب  جهان از برجسته ترين دانشمندانِشامل چندي  گروه

با سايبرنتيك،  گروه ،1950و نيمة اول دهة  1940نيمة دوم دهة در . اضي، مهندسي و مردم شناسي بودشناسي، رايانه، ري
ي در راستاي كنترل ذهن بنيادين و ماندگاري فعاليت هايِ علمي و پژوهشيِ، دانشگاهي- صنعتي-نظامي مجتمعِ حمايت

اين  فعاليت هايبررسيِ در اين بخش همچنين عالوه بر معرفي علم سايبرنتيك، . به ثمر رساند انسان هاو رفتاري 
، گروهاين اعضاي و مشترك چندي از نظرات بديع  شرحِهمراه با  ،تاريخي و سياسي آن دوران شرايطبا عنايت به جمع 

                                                                                                                                   .خواهد آمد
 

پرداختن به  از اين روعلوم شناختي مي دانند و  اعضاي گروه سايبرنتيك را پيشگامانِ، و تاريخنگاران صاحبنظران
عميق و نفوذ اما . علوم شناختي است بهترِ نظرات و اهداف دانشمندانِ دركبراي  ضروريپيش درآمدي  ايشاننظرات 

 70 در آحاد مردم رفتاربر  دانشمندان علوم شناختييافته هاي پژوهشيِ و  گروه سايبرنتيك ي هاينظريه پردازگستردة 
كه طراحان ي يسيستم ها ظرافت و زيركيِ گوناگوني، ،كثرتبا  نزديكتر طريق آشناييِرا فقط مي توان از  اخيرسال 

براي كنترل ذهني و رفتاريِ انسان ها ابداع كرده اند باور كرد. بنابراين بخش سوم به معرفي نمونه هايي از كار طراحان 
واقعيت و چگونگي  تابه خواننده كمك مي كند  نمونه هااين . اختصاص يافته است ،افراد» اجبار نامحسوسِ« برايِ

 سيستم هايِ بيگانهپنهانِ عملكرد را در يابد ،رد و كالن زندگيِ روزمرهُخ بر افكار و افعال خود، در موارد.                   
 

علوم علميِ در هدايت ذهن و رفتار آدمي شعبده بازي نيست بلكه بر اساسِ يافته هاي سيستمي كارآيي طراحي 
شناختي است. در بخش چهارم به توصيف اين علوم مي پردازيم. در آنجا با آوردنِ مصاديقي آشنا از سيستم هاي بيگانة 

كنترل شدة زندگي مدرن را  راه خوانندة پويا براي شناسايي ديگر موارد تاه ايم كردتالش  ،افرادمؤثر در افكار و افعالِ 
                                                                                                                                . هموار سازيم

                                                 
1 The Military-Industrial-Academic Complex 
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-مجتمع نظامي نقشِنيز و  ،ي بيگانهها سيستمصرفا تجاريِ  و اهداف طراحيفناوريِ علوم شناختي،  كسب آگاهي از

آيا : سازدمطرح مي را سؤاالت مهمي ، در جهاننظام سلطه  ةتحكيم و توسعبه عنوان عامل اصليِ  دانشگاهي،- صنعتي
و  غير انسانيري ام، ذاتا »طراحي«؟ آيا وجود دارد و نافذ ، گستردهزيركانه برابر اين جريانِ راهي براي مقاومت در

مسدود محدود كردنِ توجه انسان ها و به جاي  طراحي،فناوري علوم شناختي و مي توان از ن آيا ؟فريبكارانه است
و  بهره بردعالم درون خويشتن  با يكديگر وبا ، محيطبا  آحاد مردم پيوند تقويت جهتدر ، ايشان تخيل و تعقل ساختنِ

 نقشِبه راستي، ؟ تم هاي تحميلي و ابداع سيستم هاي كارآمد و سازنده افزودبر كارآيي ايشان در شناسايي سيس
و جلوگيري از ويراني جهان ذ و سلطة زورگويان و سلطه جويان همه جانبه در برابر نفو مقاومت تحققِدر  خالقيت

يستم هاي حياتبخشِ س ،)آب، خاك، مرتع، جنگل و ساحل(ملت ها  دارايي هايِ سرزمينيِتاراج  ،زيستگاه هاي طبيعي
كرة زمين و فرهنگ هاي بومي و كهنِ جهان چيست؟ بخشِ نتيجه گيري، به تالش براي پاسخ گفتن به اين سؤاالت و 
نظاير آنها اختصاص دارد. در اين بخش همچنين در خصوصِ جايگاه محوري سنت عقالني و تمدن سازي در مقاومت 

                                                                        . رح شده است، نكاتي مط»توسعه«در برابر اجبار نامحسوسِ 
 

استعمار نو ، يا همان كنترلِ ذهني جهانيان در»توسعه«در  اجبار نامحسوس ساز و كارِ كشف ،مقاومت و  اصحابِ نگاه
را  خود جوامعِ ايشان براي حل مسايل كنونيِ رفتاريِ افقِ گزينه هايِو  روشننسبت به آينده  را جهان آزادانديشانِ

در چند دهة اخير، تعداد رو به فزوني از شهروندانِ دلسوز و متعهد در كشورهاي مختلف، تالشي  .وسعت بخشيده است
اين از سوي ديگر، پشتكار و خالقيت . مبتكرانه و مجاهدانه براي پرهيز از آسيبِ سيستم هاي توسعه را آغاز كرده اند

ابتكارات جالب توجهي در مسئولين و ظهورِ  همراهيِبه ، كملطراحي سيستم هاي مردمي و مدر  روندانشه
سياستگذاري نيز انجاميده است. به عبارت ديگر، پاسخ به پرسش هاي باال، در بسياري ديگر از جوامع، در عمل، از 

و به بركت . داده شده استننده و الهام بخشي به نحو اميدوار كو اخالق،  از خود گذشتگيطريق خودباوري، خالقيت، 
گرسنگي و سيل و زلزله و گرد و غبار، جنگ و ويراني،  در ميانِ انبوهي از اخبار ناگوار پيرامونِ اين تالش هاست كه

اخباري خوش براي ، مبتكرهوشيار و  اين دسته از مردم و مسئولينِتالش هاي موفقيت آميز ، و بي خانماني بيماري
سوم مجموعه مقاالت  قسمت محتواي، خالقيت هااز اين  نمونه هاييمعرفي . استآورده  به ارمغان معة بشريكل جا

حقيقت ظهورِ اين ها نتيجة اين نوانديشي چه بسا درخشان ترين . را تشكيل مي دهد» ژئوپلتيك دانايي و خالقيت«
است كه آباداني (يا ويرانيِ) جهانِ بيرون و عالم درون از هم جدا نيست و همانقدر كه فاصله گرفتن از سيستم هايِ 

، يعني حيات عالم درون براي آبادانيِپر بار كمك مي كند، راهي  و جامعه زيست محيط و سالمت به آباداني »توسعه«
                                                             .مي گشايدنيز  ،از زندگيِ زميني خود آنانو رضايت انسان ها  معنويِ

 

دانشگاهي-صنعتي-نظامي مجتمعِ. 1  

 ، يعني نظاميان، صنعتگران و دانشگاهياناين سه گروه از حرفه مندانبين عظيم  وظايف و عملكردها، تفاوتياز نظر 
ود وج، چنين تمايزي سه بخشين ا و تصميم گيري در متحده، در عالي ترين مراتب مديريتياما در اياالت . وجود دارد

، تصدي امور را دولتي، صنعتي و دانشگاهي/چهره هاي ارشد اين حوزه ها به صورت چرخشي بين بخش نظامي. ندارد
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، توليد علم و فناوريتجارت و  ،صنعتي از نظر اهداف و انگيزة فعاليت هاي نظامي، توليد ،از اين رو. عهده مي گيرند به
                                                . را تشكيل مي دهدواحد در واقع موجوديتي دانشگاهي -صنعتي-نظامي مجتمع

 
كه به دهه ، اياالت متحده صنايع بزرگ و دانشگاهيانِ مديرانِ سياستمداران، نظامي، شدنِ فرماندهانِو همراه همسو 

ر و دجهاني دوم طي جنگ هاي پيش از جنگ جهاني دوم باز مي گردد، چندي از بزرگ ترين چالش هاي خود را 
 پس از پايانِ ،استعماريِ جديد جزييات اين تجارب و اينكه چگونه اين الگويِ. التين تجربه كرد كشورهاي آمريكايِ

در اينجا همين اما  1.است آمده به تفصيليافت در جاي ديگر  گسترشبه ديگر كشورهاي مستعمرة دنيا  ،جهاني جنگ
به صنايع بزرگ آن كشور اجازه داد كه با  ،در جنگ با آلمان نازي متحده گفته بس كه نيازهاي تسليحاتيِ اياالت

و جنگل معادن دارايي هاي سرزميني، چون براي دستيابي به  راه رادر ادارة امورِ كشورهاي همسايه، مستقيم مداخلة 
، ثروت عظيمي را از آن هبرديرا جنگ و توليد مصنوعاتمورد نياز اولية و از راه تامين مواد  بگشايند ها، تاين مل هايِ

، از خدمات ي ايشانو جلب همكار آمريكاي التين مسئولين در كشورهايو  مردم در اين تالش، براي فريبِ .سازندخود 
                                                            . پژوهشگران و صاحبنظران در رشته هاي دانشگاهي نيز بهره برده شد

به درجه اي رسيد كه رييس جمهور آمريكا، ژنرال صنعتي - مجتمع نظامياين سال هاي پساجنگ، قدرت و نفوذ  در
      :هشدار دهدبه مخاطبين خود الزم ديد كه در مورد آن  ،در آخرين سخنراني خود در وداع با ملت ،2آيزنهاوردوايت 

به قدرتمند و آماده ] چنان[الح هاي ما مي بايد س. نيروهاي مسلح ما عنصري حياتي براي حفاظت از صلح است«
 نظامي و بخشِ اتحاد... وسوسة به خطر انداختنِ حيات خود را به سر راه ندهد احتمالي باشند كه هيچ متجاوزِ خدمت
صنعت از لحاظ اقتصادي -واحد را مي توان  نفوذ كامل اين مجتمعِ. تجربة جديدي براي كشور ماست ،تسليحات توليد 

به  ]كشور[ ما نياز مبرمِ] البته. [كرد اسحسافدرال  ايالتي و تمامي ادارات دولت پارلمانِدر هر شهر،   -سياسي و 
تمامي . غفلت كنيمآن  ]نامطلوب[ نبايد از پيامدهايحال اما در عين . كنيم نفي نميتوسعه اين مشاركت و همكاري را 

در مجامع تصميم گيري و ] از اين رو. [درگير اين تحول استما همگي  و نيز ساختار جامعهزحمات، منابع و معاش ما 
مشاوره در امر حكمراني، ما بايد خود را در برابر نفوذ بيش از حد اين مجتمع نظامي- صنعتي مصون سازيم، چه اين 

جامعه ما را  گرويران عظيم وي خطر ،]مجتمع[به واسطة نفوذ و قدرت بي جا و فزايندة . نفوذ عمدي باشد و چه ضمني
آزادي ها و دموكراسي را به  ،ما نبايد هرگز اجازه دهيم كه اين مجتمع .دامنه دار خواهد بودتهديد مي كند، خطري كه 

از يك سو نظامي  صنعتي و دستگاه آگاهي و هوشياري شهروندي است كه مي تواند اين اتحاد ماشينِ فقط. خطر اندازد
                      3».از سوي ديگر را همگام كند تا امنيت و آزادي، توامان شكوفا گردد و روش ها و اهداف صلح آميز ما

                                                 
.الف1396عباسي   

1  
2 Dwight D. Eisenhower1953-1961   
3 Eisenhower 1961. 

اين يقاتي در مورد تا كنون، تعداد قابل توجهي آثار تحق 1961در سال » صنعتي-مجتمع نظامي«اذعان رسميِ وجود چيزي به نام از زمان 
. مراجعه نماييدهمين متن كتابشناسي  نمونه به آثار مؤلفان زير دربراي . منتشر شده استتشكيالت قدرتمند   

Edwards 1996, Giroux 2007, Hooks 1991, Lens 1970, Leslie 1993.  
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انگيزه براي چيرگي بر ديگر جوامع و بهره كشي از دارايي هايِ سرزميني آنها، تنها دليل تشكيل و تداوم فعاليت هاي 
مجتمع نظامي-صنعتي نبوده است. تالش براي تشديد كنترل در جامعة داخلي آمريكا نيز از جمله اهداف اين مجتمع 

و بزرگ  صنايعِ صاحبانِلشكري و كشوري  مقاماتصنعتي را  -مجتمع نظامي انِبرنامه ريز ان ومدير. به شمار مي آيد
آن  توسط دولت اساساهدايت مجتمع اما . تشكيل مي دهند اياالت متحده دانشگاهي معظمِگردانندگانِ آزمايشگاه هاي 

كشور صورت مي گيرد. از جمله وظايف محوري مجتمع، هدايت كردنِ اعتبارات دولتي براي انجام تحقيقات و توسعة 
فناوري هايي است كه نهايتا مورد بهره برداري صنايع بزرگ در بخش خصوصي قرار مي گيرد. تحقيقات هوا-فضا (با 

با تهديدات خارجي مثل  براي مقابله) مثل سيستم هاي دفاع موشكي(و تحقيقات دفاعي ) 1»ناسا«محوريت سازمان 
 منظور توجيه تخصيصِ از جمله پوشش هايي است كه به ،و تروريسم) از نوع روسي، چيني يا كرة شمالي(كمونيسم 

از منظر برخي از صاحبنظران، تالش هاي . استفاده مي شود صنايع بزرگ به تحقيق و توسعة مورد نيازِ اعتبارات عمومي
اين  چندين دهه فعاليت. شده بدل كرده است اياالت متحده را به كشوري بسته و به شدت كنترل اين مجتمع، كشور

از اين رو، . كرده استرسوخ كه در تار و پود جامعه  انجاميده سوء ظنو كنترل » زبان و فرهنگ« رايج شدنِبه مجتمع 
محدود سيستم هاي دفاعي جنگ افزار و  اختطراحي و سبه فقط ، دانشگاه هادر فناوري ها  هتحقيقات و توسع نتيجة
از طريق  ،جامعهكل در  و بي اعتمادياز دشمن خارجي  هراس اهدافي چون ايجاد ترس، احساسِ ناامني، ، بلكهنبوده

                           2.است دنبال مي كردهرا نيز آمريكايي، شهروندان  رفتارافكار و هرچه تنگ تر كردنِ حلقة كنترلِ 

در عرصة بين اياالت متحده تجاري  و نظامي، سياسي، صنعتي كنترلِ افزايشِدر  عميق و گسترده ميزان از نفوذاين 
مهندسي،  -مستلزم همكاريِ نه تنها متخصصين و طراحان در رشته هاي فني در جامعة شهرونديِ آن كشورالمللي و 

، است بودهمله علوم اجتماعي، علوم انساني و علوم زيستي ديگر رشته هاي دانشگاهي از جهمفكري و هم افزايي بلكه 
آن  و تسلط كامل صنعتي- پيروزي مجتمع نظامي دليل. استداشته  ي چشمگيرموفقيتمجتمع در انجام آن  كه امري

             :زير نسبت داده اند عواملرا صاحبنظران به  ،پژوهشي آمريكا ، آموزشي ومحيط و محتواي مؤسسات علمي بر

» خطر خارجي«عاملِ ) 1  

 قطبِ ديگرِ يعني ،كمونيستي و سپس لزوم رقابت با اتحاد جماهير شورويِدر جنگ جهاني دوم با آلمان نازي  نبرد
، اولين 1957در سال هسته اي و بمب اتم دست يافت و  به فناوريِبه سرعت جنگ  خاتمةجهانِ صنعتي، كه پس از 

دانشگاهي را به - صنعتي-را به مدار زمين فرستاد، مجتمع  نظامي )3»سپوتنيكا«به نام  اي ماهواره(قمر مصنوعي 

                                                                                                                                                                      
ن كشور بلكه در تمامي جوانب زندگي و كسب و كارهايِ غير نه تنها در دانشگاه هاي آ ،مجتمعاين آثار، از نفوذ عميقِ يكي از اخير ترينِ 

بازي هاي كامپيوتري و فيلم هاي  ،گرفته تا شبكه هاي اجتماعيندگانِ اسباب بازي و كفش و قهوه آمريكا، از توليد كن نظاميِ امروزِ  

دانشگاهي، بنگاه هاي كوچك و بزرگ را -نعتيص-اقتصادي، مجتمع نظامي روابطبا عقد قراردادها و ايجاد  .است هاليوود، پرده برداشته
تهاجم : مجتمع«، عنوان اين اثر »نيك ترس«قلمِ به . وابسته به خود مي سازد و از انگيزة ايشان در مخالفت با سياست هاي خود مي كاهد

Turse 2008   .است» ن به زندگي عادي مانظاميا

1 The National Aeronautics and Space Administration / NASA  ادارة ملي هوانوردي و فضا 
2 Edwards 1996. 
3 Sputnik 
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 دولتي اعتبارات تخصيصِ، افكار عموميِ مساعد و در نتيجه توجيه ي تاريخيهمين رخدادها. انگيخت برتالش بيشتر 
                                                  . را فراهم ساختي مبتكرانه در توليد علم و فناوري براي ادامة تالش ها بيشتر

 

خالق مديران) 2  

در نوانديشي، رشد سريع  ي بي سابقهفراخ و جسارت يتعدادي از چهره هاي فعالِ علمي در مجتمع، با چشم انداز
سعه ادارة تحقيق و تو«، رييس 1»نيور بوشاو«اين افراد يكي از  .مجتمع و نوآوري هاي علمي و فناوري آن را رقم زدند

اين تعداد قابل توجهي از نوآوري هايِ علميِ تعيين كننده در سال هاي جنگ را به . طي جنگ جهاني دوم بود 2»علمي
، 5آمريكا »ام آي تي«دانشگاه  از اساتيد سرشناسِ ،4»يتراسل جان«همچنين  3.و اين اداره نسبت مي دهندشخص 

ي مورد در اكتشافات علمي و اختراعات فناوري ها مولدا به مكاني دانشكدة فيزيك اين دانشگاه و آزمايشگاه هاي آن ر
 مديريتبا نوآوري ها و  ،6»ردريِپ چارلز«فضا، -استاد ديگري از همين دانشگاه در رشته هوا. بدل كرد مجتمع نيازِ

                   . كرددالرهاي پژوهشي فراواني از سوي دولت جاذب اين بخش از دانشگاه ام آي تي را  يش،جسورانة خو
  

براي آنها مالي الزم مدلي جديد براي تحقيقات و تامين حمايتظهور ) 3  

به بازوي تحقيقاتي و عمال دانشگاه هاي تحقيقاتي اياالت متحده  ،بخش نظاميِ دولت و صنايع بزرگ بين در پيوند
نيروهاي  رسنلِپو محققين اين دانشگاه ها  به طوري كه تعداد قابل توجهي از دانشجويان مجتمع بدل شده اند آموزشيِ

تعدادي از اساتيد دانشگاه استنفورد از كاركنانِ شركت مثال، . مسلح و يا پيمانكاران آنها در صنعت اسلحه سازي بوده اند
ه ب ،يدانشگاه تتحصيال پايانبوده و بسياري از دانش آموختگان اين دانشگاه، پس از  7»مارتين الكهيد«اسلحه سازي 

                                                                                                        . استخدام اين شركت در آمده اند

                                                 
1 Vannevar Bush  1890-1974   
2 The Office of Scientific Research and Development  / OSRD 

جهاني دوم آقاي بوش از چهره هاي مؤثر در اجراي پروژة منهتن است كه نهايتا به ساخت بمب اتم و استفاده از آن در خاتمة جنگ  3  

زندگي حرفه اي آقاي بوش مصداقي تمام عيار از عضويت در . نسبت داده اند با اولين رايانه ها را نيز به وي نوآوري هاي مرتبط. انجاميد
ت عالوه بر مقامِ رياست ادارة تحقيق و توسعه علمي در دولت اياالت متحده، وي بنيانگذار شرك. دانشگاهي است -صنعتي-مجتمع نظامي

او همچنين معاونت دانشگاه ام آي تي و رياست . است كه طراح و سازندة تمامي موشك هاي هدايت شوندة آن كشور است» ريتيون«
-1955(واشنگتن وي همچنين مدتي به عنوان رييس بنياد صنعتي كارنگيِ . دانشكدة مهندسي آن دانشگاه را در پروندة كاري خود دارد

بنيادهاي صنعتيِ حاميِ مطالعات علمي و تعيين كنندة محتواي آموزشيِ دانشگاه ها و مراكز آموزشي، به مجتمع ، يكي از بزرگترين )1939
.دانشگاهي خدمت كرد - صنعتي-نظامي  

4 John Clark Slater 1900-1976 
5 Massachusetts Institute of Technology / MIT 

نيز مي » دانشگاه هاي تحقيقاتي«دانشگاه ها را  دسته از اين. شور اياالت متحده استدانشگاه ام آي تي از جمله دانشگاه هاي تراز اول ك
براي تفاوت بين اين دانشگاه ها و دانشگاه هاي عادي آن كشور و نيز جايگاه برجستة دانشگاه ام آي تي در ميان آنها، بنگريد به . نامند

  ).21و  10، 1398عباسي ( قسمت نخست همين مجموعه،
6 Charles Stark Draper  1901-1987 

آپولو را قادر به فرود آمدن بر كرة ماه كرد را به آقاي دريپر و همكارانش در البراتواري در  سفينةرايانه اي كه و ساخت طراحي كارِ 
. مي دهنددانشگاه ام آي تي كه به نام وي نامگذاري شده است نسبت   

7 Lockheed Martin 
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مدل . نبوده استبراي بهترين نتيجه در تحقيقات علمي، حمايت هاي ماليِ مجتمع به دانشمندانِ خاصي منحصر 
تحقيقاتي مورد حمايت مجتمع هم فعاليت هاي گستردة گروه هاي پژوهشي در البراتوارهاي معظم دانشگاه هاي 

تحقيقاتي1 را در بر مي گرفته است و هم تالش هايِ انفراديِ اساتيد و پژوهشگرانِ خالق در ديگر دانشگاه ها را.         
                                      

اتتحقيقهدفمندي و ماهيت كاربردي ) 4  

دانشگاهي در خالقيت، تاكيد رهبران آن بر هدفمند بودنِ تحقيقات بوده -صنعتي- دليل ديگر موفقيت مجتمع نظامي
 و مشخص نتايج آن براي به ثمر رساندنِ مأموريت هايِ مفيد بودنِمشروط به  ،به بيان ديگر، حمايت از تحقيقات. است

                                                                . وده استبكشور  پيشبرد اهداف نظامي، صنعتي، سياسي و تجاري
  

  نامحدود اعتبارات پژوهشيِ) 5
دانشگاهي، مقادير عظيمي از درآمدهاي مالياتي دولت آمريكا  -صنعتي-طي سال هاي رشد و گسترش مجتمع نظامي

در دانشگاه هاي تحقيقاتي آن كشور شده  و صنعتي يسياس ،مرتبط با اهداف نظاميپژوهشيِ صرف اجراي پروژه هاي 
                                                                                                                                          . است

 

پافشاري بر رويكرد چند رشته اي در تمامي تحقيقات) 6  
كشف و اختراع  ،ن مجتمع، تحقيقات تك رشته اي قادر به رقابت با تحقيقات چند رشته اي در نوآوريرهبراديدگاه از 

 متالورژي و ؛مهندسي ومواد علم  ؛فضا-هوا و الكترونيكمهندسيِ تحقيقات چند رشته اي مثل پژوهش در . نيست
كيد پژوهش چند رشته ايِ مجتمع از جمله زمينه هاي مورد تأ ،الكترونيك شيمي و مهندسيِ ؛ ومهندسي سراميك

سرمايه گذاريِ اعتبارات تحقيقاتي از سوي وزارت دفاع آمريكا، تشويق  اصليِ يكي از زمينه هايدر واقع، . بوده است
                                                                                    2.بوده است اي در دانشگاه ها تحقيقات چند رشته

 

____________________ 
استعمار نو خدمتگذارانِدانشگاهيان، خواه ناخواه، : حاشيه  ♦ 

 نفوذو به علت دخالت اما . اهل علم و پژوهش غالبا به عنوان افرادي بي طرف و جوياي حقيقت شناخته مي شوند
تابع حمايت هاي ماليِ  دانشگاهيان صنعتي در دانشگاه هاي اياالت متحده، مسير پژوهش و نوآوري -مجتمع نظامي

                                                                                                                                                                      
  .رگترين پيمانكار تسليحاتي اياالت متحده استشركت الكهيد مارتين بز

  1 حمايت مالي صنايع از دانشگاه ها و پژوهشگران و مخترعين از طريق بنيادهاي صنعتي مثل «بنياد گارنگي واشنگتن» (پانوشت 3،

توسعة دانشگاه هاي تحقيقاتي و نقشي كليدي در پيدايش  ،اي دولتيهايت مالي اين بنيادها همراه با حمايت حم. مي شودانجام   )7 فحةص
Geiger 1986   :براي مطالعه بيشتر در اين مورد، بنگريد به. داشته اندكشور اياالت متحده 

 

از) و جهان(علم و فناوري در آمريكا توليد دانشگاهي در تعيين جهت - صنعتي-شش دليل ارائه شده براي موفقيت مجتمع نظامي  2  

Leslie 1993   :شد گرفتهكتاب زير 
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ايراد كه زماني براي  ،كشور آندردمند  يكي از دانشگاهيانِ. استبوده  مطيع پژوهشگرانِهدفمند اين مجتمع از 
در مورد صنعتي به محافل مختلف دعوت مي شد، -مجتمع نظاميزياده روي هاي سخنراني هاي افشاگرانه در مورد 

با تاسف مي نويسد ،خودخودفروشيِ تدريجيِ تطميع و  فرآيند:                                                                  

وقتي يكي از همكارانم كه همايشي  باز مي گردد] ميالدي[ 90اواخر دهة  به] خودفروشي دامِبه [سقوط من آغاز «
از روي احترام،  .مرا براي شركت در آن دعوت كرد سازماندهي مي كرد 1»آژانس امنيت ملي«را به نيابت از ] علمي[

سازش  شدم باالخرهروبرو ] و كسب درآمد[در دنياي كار  يعجيب با بن بستسال بعد كه چند . پذيرفتمدعوت او را 
پژوهشگرِ ضد « با عنوانِدانشگاه استنفورد  2»مركز امنيت و همكاريِ بين الملليِ«به عنوان پژوهشگر در و  كردم

                                                                                                        . مشغول به كار شدم» سمتروري

الكهيد «مثل  يخيلي زود براي شركت هاي تسليحات ؛شيريني امنيت شغلي زير دندانم مزه كرد] بعد از اين مأموريت[
با ژنرالي از نيروي هوايي و  ،آن شركت كارهاي تحقيقاتيِ انجامِ در حين. ع به كار كردمبه طور قراردادي شرو» مارتين

يكي از آنها ضو عاليرتبة امنيت ملي كه ع 4در جلسه اي با حضور . نيروي دريايي مالقات كردم دهايدريابتعدادي از 
وقتي از كالج . قهوه خوردم 3سياحتي يك بار با معاون سازمان . بعدها به رياست آژانس منصوب شد شركت كردم

از  كه كمك مالي شد قبول كردم و هر بارپيشنهاد حمايت به من  ،كه متعلق به نيروي زميني ارتش آمريكاست ،جنگ
وقتي از سوي مديرانِ ] ناگفته نماند كه. [نمودمدعوت به همكاري شدم استجابت  4»دانشگاه عمليات مشترك و ويژه«
با ايشان » آثارمدر مورد «دعوت شدم تا  6»اياالت متحده آمريكا يوزارت امنيت ميهن«و  5»يادارة تحقيقات درياي«

                                                                                       .صحبت كنم، تماسشان را بي جواب نگذاشتم

ند صلح دوستي چون انيشتين هم براي جنگ و ويراني استفاده دانشم دستاوردهاي علميِحتي از . بر من خرده مگيريد
                                                                                                                                 .ه استشد

براي حاضر نيست كسي ] در شرايط كنوني بدبختانه. [بيزار بوده امكه هميشه از اين وضعيت  اما اعتراف مي كنم
امنيت غذايي جهان را  ،اگر چه اين بحران ،به من پولي پرداخت كند در مورد بحران ناپديد شدنِ زنبور عسل پژوهش

كسي براي تحقيقات پيرامون راه هاي مبارزه با شيوع بيماري هاي عفونيِ مرگبار نيز از من . تهديد مي كندجداً 
مقاله اي در مورد توطئه اي كه راه را براي حمله به  ]دل به دريا زدم و[ يك بار وصف،با اين . ندحمايت مالي نمي ك

                                                 
1 The National Security Agency / NSA 
2 Stanford University's Centre for International Security and Cooperation 
3 Central Intelligence Agency / CIA 
4 The Joint Special Operations University 

.در سراسر جهان انه و ويژة نظاميدانشگاهي براي تعليم پرسنل نظامي و غير نظامي جهت اجراي عمليات محرم  
5 The Office of Naval Research 
6 The United States Department of National Security 
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او كه خود . آقايي با من تماس گرفت ديري نگذشت كه. كردم دانتقا 1»كالين پاول«و در آن از نوشتم عراق هموار كرد 
 براي سخنراني در سازمانِبارها رد و مرا قبال را هميشه يكي از مأموران مخفي سازمان هاي اطالعاتي معرفي مي ك

 شد و نه ازآن آقا خبري از نه ديگر  ،بعد از آن مكالمه. خود دعوت كرده بود صراحتا از پاول تقدير و ستايش كرد
                                                                                                                         . سازمان متبوع او

، يعني دانشگاهيانِ منتقدي كه قادر اند ضمن ابراز 2»نوآم چامسكي«كساني چون تعداد از اين رو است كه ديگر 
چهره . زياد نيست ت خود در دانشگاه هاي تحقيقاتيِ صاحب نفوذ كشور باقي بمانند،مدر س ،صادقانة عقايد سياسي

گاهي ديگر نمي توانند هم حرفشان را بزنند و هم اميد داشته باشند كه روزي عضو هيئت دانش هاي آگاه و متعهد
و اگر . بيان كندآزادانه انسان دوستي بايد بتواند نظر خود را  يِكه هر دانشگاهاست در صورتي اين . علمي خواهند شد

از براي انجام كارهاي تحقيقاتي را  ماليهاي دريافت حمايت  فرصتاو  ،يكي از اساتيد اين جرأت را به خود بدهد
                                                     3».توانايي ادامة كار به عنوان استاد دانشگاه ،و همراه با آن دست خواهد داد

____________________  

آن كنترلذهن و شيوه هاي چند رشته ايِ  پژوهشِآغاز  ،»كسايبرنتي«. 2  

مورد حمايت مجتمع  تشكيل، بدوِ از كه آمريكاي تحقيقاتي ن هايِ فعال و اثرگذار از اساتيد دانشگاه هاانجميكي از 
اين گروه شامل دانشمنداني از . استمعروف شده  4»گروه سايبرنتيك«با نام  ،دانشگاهي قرار گرفت- صنعتي-نظامي

فيزيولوژي، پزشكي، جامعه ، مردم شناسي، عصب شناسيروان پزشكي، ، روان شناسي چون متنوعيفكريِ حوزه هاي 
                                               5.مهندسي بود و رايانه/، هوش مصنوعيزيست شناسي فلسفه،شناسي، رياضيات، 

                                                 
1 Colin Powell    2001-2005(وزير امور خارجة اياالت متحده(  
2 Noam Chomsky  

سياست هاي خارجي اياالت متحده و دانشگاهي و  - صنعتي-ميمجتمع نظاقد پرآوازة تو منزبان شناسِ مشهور، استاد دانشگاه ام آي تي 
.رژيم صهيونيستي  

3 Farley 2011. 
4 Cybernetic Group 

نه تنها در رشته هاياين دانشگاهيان . چند رشته اي را مي توان از هويت اعضاي مؤسس آن شناخت تعهد اين گروه به پژوهشِ  5  

نام چند تن از اين  ،براي نمونه. صاحبنظر محسوب مي شدند ،در چند رشته ياري از آنهابسبلكه  مقطاران خود بودنده سرآمد، مختلف
:دانشمندان را در اينجا مي آوريم  

  Gregory Bateson (1904-1980) .مردم شناسي، فلسفه، زبان شناسي، روان پزشكي 

پزشكي، فيزيولوژي اعصاب   Warren McCulloch (1899 - 1969) 

مردم شناسي    Margaret Mead (1901-1978)   

روان شناسي   Kurt Lewin (1890 -1947)  
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 كه معني خلبان، هدايت كننده، سكاندار، حكمران و تيغة سكان 1واژة سايبرنتيك از كلمه اي يوناني گرفته شده است

يكي از بنيانگذارانِ اين  ،2»نوربرت وينر«. مسير حركت شناور را مشخص مي كند را تداعي مي كندكه  كشتي در پشت
آقاي وينر كه از رياضي دانان   3.استتوصيف كرده  »ماشين وحيوان در  كنترل و ارتباط«علمِ را سايبرنتيك  علم،

كه در جنگ جهاني دوم با  ،راحي اسلحة ضد هواييِ خودكاركه در ط بود دانشگاهيانيت از جمله اس 20قرن مشهور 
را مي توان با  )مثل اسلحة ضدهوايي(يك ماشين او معتقد بود همانطور كه . شركت داشت ،آلمان نازي مؤثر واقع شد

شليك گلوله به شئي پرنده كه بر تغيير مسير ناگهاني آن يعني ( سيستمي نسبت به مقصد و غايتي خاص طراحيِ
نمود، انسان ها را نيز مي توان از طريق سيستم ها و غايتي كه براي آنها تعريف مي  و اتوماتيك ، خودكار)نداردلي كنتر
بهره كشي از «مؤلف كتابي با عنوان وي . نمود پيش بيني و كنترلقابل  ،رفتارهايي از پيش تعيين شده ، در جهتشود

سوء  كاربست سايبرنتيك در جامعه و احتمالِآن در مورد  دراست كه  4»سايبرنتيك و جامعه: بشر به دست بشر
                                                                                                           .است هشدار داده آناستفاده از 

 

و علوم  اجتماعيي در پژوهش هاي علوم عطفنقطة  1953تا   1946جلسه، از سال  10دانشمندان در گردهمايي هاي اين 
ساز و  كنفرانسِ«كه در ابتدا حمايت مالي براي برگزاري اين همايش ها  5.به شمار مي آيدطبيعي در اياالت متحده 

و  7»بنياد مي سي«از سوي بنيادي صنعتي به نام  ناميده شد 6»بازخورد در زيست شناسي و علوم اجتماعي هايِكار

                                                                                                                                                                      
دانشمندي  آقاي فون نيومناز ديدگاه بسياري از صاحبنظران، . رياضي، فيزيك، كامپيوتر  John von Neumann (1903- 1957) 

.بود جامع االطراف  

فيزيك، فيزيولوژي  Arturo Rosenbleuth (1900-1970) 

رياضي، فلسفه   Norbert Wiener (1894 -1964) 

پزشكي، روان شناسي، فيزيولوژي اعصاب  Frank Fremon-Smith (1895 -1974)  

 Filmer S. C. Northrop (1893- 1992) فلسفه  
1 kubernetes 
2 Norbert Wiener 1894-1964 
3 Norbert Wiener. 1946. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. 

عنوان كتاب خود را چنين قرار داده» برانيسالو ترنتوفسكي«مثال فيلسوف لهستاني . بود نيز از اين واژه استفاده شده 19پيشتر، در قرن   
» ارتباط فلسفه با سايبرنتيك، يا هنر حكمراني بر يك ملت«: بود  

Bronisław Ferdynand Trentowski.1843. Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuka rządzenia narodem (The Relation of 
Philosophy to Cybernetics, or the Art of Governing a Nation) 

و كاربران ) و رفتار(توجه كنترلِ به ايبري فضايي كنترل شده است كه فضاي س. نيز در همين واژه ريشه دارد» فضاي سايبري«اصطالح 
اين مورد، بنگريد بهبراي مطالعه بيشتر در . مطالعاتي و توان فكري ايشان انجاميده است تغييرِ عادات:  

Carr 2010, 2008, Harris 2017 

فقط به فضاي مجازي و فناوري هاي الكترونيكي محدود ) »كنترلِ ذهني«به معني (اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد، رويكرد سايبري 
 نمي شود بلكه ساختارهاي محيطي/ فيزيكي، ذهني، كالمي، اجتماعي و حقوقي (قوانين و مقررات) را نيز عميقا متاثر ساخته است. 

4 Norbert Wiener. 1950. The Human Use of Human Beings. 
5 Heims 1991, vii. 
6 The Conference on Feedback Mechanisms in Biology and the Social Sciences 
7 Josiah Macy Jr. Foundation 
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پاياني  مقارن با سال هايِ ،صاحب نفوذاز دانشگاهيانِ  تشكل اين گروهو  مدنگردهم آ .امين مي شدسيا ت سازمان
خود را براي قدرتمندترين كشور جهان به عنوان  ،در اين سال ها، اياالت متحده. آن بودپس از جنگ جهاني دوم و 

مديريت به طور كلي، . بين المللي آماده مي كرددر عرصة و تجاري نظامي  ،و گسترش نفوذ سياسي يجهان اقتصاد
يي كه پيش كشورها ي مصرفبازارها دارايي هاي سرزميني و بههر چه بيشتر رهبران آن كشور هدف خود را دستيابيِ 

با ديگر قطب صنعتي  اين قطبِرقابت از سوي ديگر، . نده بودبودند قرار داد حت سلطة قدرت هاي اروپاييت ،از جنگ
هسته اي دنيا نيز بود، دستيابي به روش نظامي و كه ضمنا دومين قدرت ني اتحاد جماهير شوروي صنعتي جهان، يع

 هايِ ديگر نفوذ - سواي تهاجم نظامي به كشورهايِ هدف- مثلِ كنترل ذهنيِ انسان ها، را مطلوب و جذاب مي ساخت. 
 

درستي اين نظر را آن را مطالعه كرده اند، كه تاريخ تحوالت اين گروه و يافته هاي تحقيقاتي  يبرخي از پژوهشگران
تاييد كرده اندكه هدف سايبرنتيست ها، كشف ساز و كاري مكانيكي در ذهن بشر بود كه كنترل افكار و رفتار انسان ها 
را به گونه اي علمي (يعني به طوري كه قابل پيش بيني و قابل كنترل باشد) ميسر سازد. و اگرچه امروز سخن چنداني 

علوم « علمي و فكريِ الزم براي ظهورِ بستر ،سايبرنتيست هاآمدنِ ، اما با گردهم شنيده نمي شودين گروه از ا
از كاربست  متعددي همراه با مصاديقِ ،علوم شناختيدر صفحات بعد شرحِ  2.آمدفراهم كه هنوز با ماست  1»شناختي

 مشترك توصيف بينش و باورهايِ در اينجا به. ه استيافته هاي اين علوم براي كنترل ذهني و رفتاري انسان ها آمد
    .گشود سايبرنتيست ها مي پردازيم كه راه پژوهش و توسعة علم كنترلِ ذهني بشر را براي دانشمندان علوم شناختي

 

    سيستم هاي كنترلو  »عّلي دورِ«يا  »بازخورد« -

در آنجا به نقل از يكي از فيزيولوژيست هاي مشهور  3.شددر سيستم هاي طبيعي اشاره » هم ايستايي«به مفهوم پيشتر 
مصاديقي از به عنوان ) در جانداران خون گرم(جانداران در حفظ فشار خون، قند خون و دماي بدن  تواناييِ، 20 قرن

همواره همة سيستم هاي طبيعيدر اينجا همين مختصر گفته بس كه . گرديد مطرحدر طبيعت هم ايستايي  عملكرد 
هم ايستايي،  از طريق ساز و كارِ سيستم هاي زنده،در عين حال،  اما .بيروني و دروني قرار دارند اختالالتي معرضِ در

اشاره به  »بازخورد« .نام ديگري براي اين ساز و كار است 4»بازخورد«. بازگردانند از دست رفته تعادلقادر اند خود را به 
عملكرد خودكارِ سيستم ها براي شروع و خاتمة واكنشِ تنظيم كننده به اختالالت دارد كه سايبرنتيست ها به آن 
                                                                                                                                                                      

از پژوهشگران و دانشگاه هاي تحقيقاتي در جاهاي ايشان بنيادهاي صنعتي و نقش آنها در طراحي سيستم هاي توسعه و حمايت مالي 
، به 1930سال  از بدو تاسيس در يكي از اين بنيادها است كه سي بنياد مي ) ب1396عباسي (. توصيف شده است ،ديگر با ذكر مصاديقي

توجه سازمان سيا به يافته هاي پژوهشي سايبرنتسيت ها در . شهرت يافته استو روان پزشكي پزشكي و آموزشِ  از تحقيقات حمايت
(Heims 1991, 168) . مي دهند نسبت» كنترل ذهني« هاي مي سي را به تحقيقات اين سازمان پيرامونِ كنفرانس      

1 cognitive sciences 

و رفتار انسان ها موجب شده است ذهن  كنترلِ شناختي با هدفسايبرنتيك تا به امروز، بهره گيري از علوم  انِاز زمان گردهمايي بنيانگذار
 ، فرهنگدانشمندانگفت و شنود چند دهة اخير بين اين  ،در واقع. ندنعلمي واحد عمل كدانشمندانِ به صورت » علوم«اين متخصصين كه 

براي طراحي سيستم هاي ، صرفنظر از تخصص ايشان، را د كرده است كه تبادل نظر بين دانشمندانواژگانيِ مشتركي بين اين رشته ها ايجا
. دمي كنننيز » علم شناخت«، امروزه صحبت از »علوم شناختي«به جاي از اين رو . كنترل ميسر ساخته است  

2 Dupuy 2009 

1398ي عباس: در قسمت نخست همين مجموعه» حكمت آموزي از طبيعت«بنگريد به  
3  

4 feedback 
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هم ايستايي  ساز و كارِ تا زماني كه تعادل درونيِ سيستم مجددا برقرار نشده باشد،: مي گويندنيز  1»عّلي ورِد« اصطالحا
ن ساز و كاري كه امر به واكنش هما ،متوقف شود تعادلبرهم زنندة  اختالالت تاثيرِ اينكهبه محض ادامه مي يابد و 

سيستم هاي سايبرنتيست ها باور دارند كه همين ساز و كار در . تنظيم كننده داده است، امر به توقف آن مي دهد
                                                                                                                   2.نيز وجود دارد اجتماعي

 
:از دو منظر مطرح استانساني در جوامع  تعادلكنترل و حفظ در مباحث سايبرنتيك،   

، اعضاي آن جامعه مي كوشند تا با برقرار كردنِ نابساماني ايجاد شود ،اگر در جامعه اي به واسطة تغييري خاص )1

به واسطة  در جوامع كهن سيستم هاي بوميكه مثال وقتي . باز يابندرا مجددا و آرامش اجتماعي  تعادلروابط جديد، 
به  مي كوشند، نوبا ايجاد سيستم هاي اجتماعي بوميان ، داز هم مي پاش صنعتيِ بيگانهورود پيدا كردن سيستم هاي 

                       .نيازمند اند اجتماعي و آرامش تعادلبه  ،براي بقاي خود انسان هاچرا كه  دست يابندجديدي  تعادل
 

پس در جوامع مي توان با كنترلِ آنچه اعضايِ . رفتار انسان اساسا برخاسته از ادراك، باورها و دانسته هاي او است )2

آن مي پندارند، كيفيت و كميت تالش ايشان براي رسيدن به تعادل مجدد را مديريت (=كنترل) كرد. در دنياي 

                                                 
1 circular causation 

. مثال مي آورندسيستم هاي مصنوعي خودكار در كنترلِ  از مصاديق ،»عّليدور « يا» بازخورد«براي تبيين مفهوم سايبرنتيست ها گاه   2  

است كه درك اين مفهوم را ساده تر  كند از مثال هاي ملموسيآن را كنترل مي  فالش توالت كه ميزان آب در تانكمثال تجربة استفاده از 
همان (به گونه اي طراحي شده كه تا زماني كه آب به سطحي از پيش تعيين شده  آب سطح آب در تانك ساز و كار كنترلِ :مي سازد

، از ورود آب انكدر ت ن ساز و كار، به محض آبگيري كافيياما هم. ميسر مي سازدآب به تانك را  ورود ادامة باشد،نرسيده ) سطح تعادل
كه تا چه زماني اجازه » مي داند«به عبارت ديگر، اين ساز و كار . قرار مي گيردبيشتر جلوگيري مي كند و علت مسدود شدن جريان آب 

بسنده بودن آن كند، مانع ورود آب بيشتر به تانك مي  بركم ح ،آن در مورد سطح آب موجود در تانك» دانش«آبگيري بدهد و همينكه 
، نه كمتر و نه تعيين شده استاز قبل توالت نگه داشتن ميزان آب در سطحي است كه براي آن  غايت و مقصود فالش تانك آبِ. ددگر

    .بيشتر
، يكي ديگر از چهره هاي نامدار سايبرنتيك، كه شهرت خود را مديون نظراتش در كاربرد اين علم در مديريت صنعتي »استفورد بير«  

به زبان . مي زند كه جايگاه سايبرنتيك در كنترل رفتارِ اعضايِ گروه ها، سازمان ها و جوامع انساني را روشن مي كنداست مثال ديگري 
اگر در غياب . تمثيل، آقاي بير، زندان باني كه سايبرنتيك مي داند و زندان باني كه سايبرنتيك نمي داند را به راحتي قابل تشخيص مي داند

اما اگرهيچ يك از زندانيان، چه در زمان حضور و چه در غياب . اقدام به فرار كنند، او از سايبرنتيك چيزي نمي داندزندان بان، زندانيان 
[= با كاربرد درست سايبرنتيك، كنترل . او، حتي فكرِ اقدام به فرار را به ذهن خود راه ندهند، زندان بان قطعا از سايبرنتيك بهره برده است

توضيح اينكه، بر اساس علم كنترل، . روني مي شود و نيازي به يادآوري و اعمال زور يا حضورِ دائميِ طراح نيستد] همكاري با سيستم
طراحيِ زندان و مديريت آن بايد چنان باشد كه همان ذهني كه زنداني را به گريختن از زندان و پيوستن به آزاديِ بيرون تشويق مي كند، 
Beer 1994a :   براي توصيف بيشترِ سايبرنتيك به زبان حكايت و تمثيل، بنگريد به. ردنِ فكر خود منصرف سازدهمو، وي را از عملي ك  

Beer 1994bو براي مطالعه بيشتر در مورد جزييات كاربست سايبرنتيك در مديريت، تصميم گيري و كنترل، بنگريد به :  
تكامل،  و تشديد كننده، ظهوريافتگي ، بازخوردزخورد تعديل كننده، شامل مفاهيمي چون ورودي، خروجي، با»علم سيستم ها« براي مبانيِ  

بع زير امن مطالعة بيشتر به زبان انگليسي،براي . 1395عباسي : بين سيستم هاي جهاني و سيستم هاي مردمي و مكمل، بنگريد به و تفاوت 
Meadows 1997, 2007نقطة شروع سودمندي است:  
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حيوانات و ديگر موجودات زنده، هدف يا مقصود1 (= غايت)، كه به صورت غريزي مشخص شده است، حفظ تعادل براي 
به بيان . در جوامع انساني، غايت ها براي انجام امور را مي توان با مديريت ادراك افراد تغيير داد. تداوم حيات است

ي و اجتماعي را اهداف فرداز آگاهي ها، ديگر برخي  منعبا افزودنِ برخي اطالعات يا مي توان  يانسان جوامع درديگر، 
                      . نمودكنترل شده  تعييندر محدوده اي از پيش را  فردي و جمعيرفتار  ،و از اين طريق كردمديريت 

 
با معانيِ متداول اين واژه ها تفاوت  معانيِ واژه هايي كه سايبرنتيست ها براي تبادل نظر با هم استفاده مي كنندغالبا 
واژة مورد استفادة و  2»غايت شناسي« ،به انسان ها القاي هدف و مقصودسايبرنتيست ها براي  مزِرمثال كلمة . دارد

                                          .است 3»ارتباطات«به افراد و جوامع،  دستوريانتقالِ غايت هايِ  راه هايِبراي ايشان 
 

بيومكانيزاسيونِ علوم اجتماعي   -  

عد ديگري از علت شناسي در كنترل ذهني و رفتاري انسان ها را مطرح مي م اين ديدگاهسايبرنتيست ها ب شترك
دستگاه عصبي و  سايبرنتيست ها باور دارند كه فرآيند درك و شناخت آدمي را مي توان به طور كامل با شناخت. سازد

گروه سايبرنتيك هر چه بيشتر به انطباقِ مغز  و هوش مصنوعي، اعضايها از سوي ديگر، با ظهور رايانه . مغز او فهميد
اين باور موجب شد كه . فرآيند پردازش اطالعات در هر دو، باور يافتند و بر آن تاكيد كردند آدمي و كامپيوتر و همگونيِ

ن هاي آدمي مي توان به ماشي عصب شناختيِ مغزِ ةدر مورد ربات ها و اينكه با مطالع» تفكر«ايشان از واژه هايي چون 
                                                                                             4.خودكار دست يافت سخن به ميان آوردند

 

از سوي ديگر، توجيه ادراك و رفتار آدمي در چارچوبِ مطالعات ماديِ سلول هاي عصبي يا پردازشِ ماشيني اطالعات، 
وقتي اكثريت اعضاي يك جامعه به يك باور اند . را در جامعه ترويج مي دهد» رفتار معقول«نسبت به قطعا نگاه ديگري 

گر و بر اساس اين باور مشترك، رفتاري مشترك از خود نشان مي دهند، از منظر روان شناسي و روان پزشكي، د
مي توان فاقد سالمت كاملِ ذهني برشمرد ذهني و اجتماعي رفتار مي كنند را غالبِ  انديشاني كه خارج از ساختارهايِ

در چنين شرايطي، دگرانديشان بهتر است خود را با  .مغز ايشان در پردازش درست اطالعات ترديد كردتوانايي و در 
                                      . به زندگي در جامعه ادامه دهند، »سالم«به عنوان فردي اكثريت همگام كنند تا بتوانند 

 

جامعه ديدنِميزه ُتاَ -  

از منظر سايبرنتيست ها، در جامعه و تغييرات آن، محوريت با فرد است. سيستم هاي اجتماعي، از افراد و از روابطي كه 
بين افراد برقرار است ساخته شده است. اگر افراد از نظر ادراك و باور تغيير كنند، بي شك نوع و كيفيت ارتباط بين 

                                                 
1 purpose 
2 teleology 
3 communication 

از پيش تعريف شده را انجام دهند امروزه به اثبات بات ها مي توانند مجموعه وسيعي از عملياتخودكار چون ر اينكه دستگاه هايِ  4  

رسيده است. نكتة قابل توجه اينكه بنيانگذارانِ سايبرنتيك، مغز انسان را ماشيني پيچيده مي دانستند كه فقط به موجوديت مادي خود 
در  فيزيولوژيكي آنو قابليت  ،حسيبه محرك هاي  آن رفتارهاي واكنشيِ ،)»نورون«ي مجموعه اي از سلول هاي عصبي موسوم به يعن(

مطالعات «براي نمونه اي از متون اوليه در مورد اينگونه تحقيقات بنگريد به مجموعه مقاالتي با عنوان . شدخالصه مي پردازش اطالعات 
Shannon and McCarthy 1956 : زمينه منتشر شددر اين  1956ال كه در س» ماشين هاي خودكار  
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ارتباط بين افراد مي  كيفيت و كميت هدفمند ا تغييرِبدر سيستم هاي اجتماعي، پس . رگون مي گرددايشان نيز دگ
                                                                        .نمودو يا راسخ تر تضعيف  را اين سيستم ها، توان به دلخواه

 
 به بيان ديگر، كل جامعه را مي توان با كنترل و هدايت ذهن آحاد مردم تغيير داد. با شكل دادن به شخصيت افراد مي 

 يكي از روش هاي. جايگزين نمود مدرن يا آنها را كال با ساختارهايِ ساخت و را دگرگون نهادهايِ بوميتوان به تدريج 
از طريقِ ر محيط خانواده و ددر كودكي،  اين امر ، ايجاد محيط هاي مساعدبه شخصيت افراد در جامعه» شكل دادن«

با . است جديد تكنولوژي هايِ انتقال، بينش و كنش آحاد مردمتغيير در براي ايجاد ديگر  راه. است آموزش استاندارد
. بر افراد تحميل مي گرددنو  با شرايطاجتماعي  يِسازسازگارنياز به وارد ساختن فناوري هاي جديد به يك جامعه، 

 سيستم هايِو به ظهور و استحكامِ  مي سازد كم رنگرا  روابط اجتماعيِ آشنا ،به تدريج ي،ي فردرفتارها تغييرِ
                                                                                                                .مي انجامد بيگانه اجتماعيِ

 

.است» توافقي«دانش  چون بي معني است تالشي »درك واقعيت« -  

و استيالي جنگ سرد و تالش اياالت متحده براي نفوذ و رخداد از يك سو شكل گيري گروه سايبرنتيك  همزمانيِ
ثر از مالحظات أمت» پژوهش«و » علم«مسير  ،چه حد، نشان داد كه تا از سوي ديگر بيشتر در عرصة بين المللي

نخبگان گروهي نسبتا كوچك از نقش برجستة خود مصداقي عيني از شكل گيريِ گروه سايبرنتيك . سياسي است
علمي در ايجاد تغييري بنيادين و توافقي در نگرش و جهت گيريِ علميِ همقطارانِ دانشگاهي خود است. تأثير حمايت 
هاي مالي بنياد صنعتي «مي سي» و سازمان سيا كه با هدف تبيينِ ساز و كارِ علميِ كنترلِ جامعه در عرصه هاي 

و (بر جهت گيري تالش هاي پژوهشي و كاربردي اين گروه نيز مي توان  را انجام مي شداقتصادي و سياسي 
اهل علم و  توافقِو قاعدتا، وقتي . ديد آن كشور و جامعه علمي و دانشگاهي) دانشمندان علوم شناختي پس از ايشان

اختراع بر ضرورت كنترل جامعه سمت و سو مي يابد، نياز به خالقيت و ابتكار عمل در يافتنِ راهكارهايِ متنوع براي 
                                                                                  .  ناديده گرفته مي شود ،در متن جامعهحل مسايل 

 

افراد يو رفتار يذهن كنترل برايضرورت مطالعات چند رشته اي  -  

فشارهاي اجتماعي، رسومات چون  ياز عوامل در بشر ادراكفرآيند و است  يشانمتاثر از ادراك ا رفتار انسان ها
لذا براي طراحي سيستم هايي كه بتواند از نظر  .اثر مي پذيرد فرد فكريِو استعداد  محيطي ويژگي هاي، فرهنگي

ذهني، اجتماعي و محيطي، ادراك و رفتار انسان ها را كنترل كند، همكاري و همفكريِ متخصصين از مجموعه اي 
به بيان ديگر، امر شناخت و كنترل ذهن و رفتار انسان ها، چالشي چند . الزامي است دانشگاهي از رشته هايِ متنوع

                                                                 1.نيستآن رشته اي است و هيچ تخصصي به تنهايي قادر به انجام 
 

با حداقلِ كالم» اجبارِ نامحسوس«: طراحي. 3  

                                                 
Heims 1991 : ك، بنگريد بهسايبرنتياين باورها و ديگر ديدگاه هاي مشترك بينانگذارانِ براي مطالعه بيشتر در مورد   1  

:براي پيگيري مطالعات سايبرنتيك در دهه هاي اخير، مطالعه منابع زير سودمند است  

Hayles 1999, Heylighen 2001, Heylighen et al.1999,  
Principia Cybernetica Web  http://pespmc1.vub.ac.be/DEFAULT.html 
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 نفوذ عميق و گستردة گواه را مي توان در هزاران  -و پس از آنها دانشمندان علوم شناختي  -گروه سايبرنتيك نظرات
از زندگي مدرن هيچ جنبه اي . ه استزندگيِ جهانيان طراحي و اجرا شدبراي كنترل تا كنون هزار سيستمي يافت كه 

نمونه هايي از اين به معرفيِ  ،در اين بخش. نباشدساده يا پيچيدة توسعه  يك سيستمِمتاثر از حداقل  كه نيست
ارائة اين مجموعه مطالب در كنار . مي پردازيم طراحيتكنيك هايِ  برخي ازو  ، روش هاي دسته بنديِ آنهاسيستم ها

در زندگي اجبار نامحسوس  ديگر موارداييِ آسان ترِ سواد سيستمي براي شناسبهره گيري از تمريني در هم نه تنها 
اختصاص دارد  علوم شناختيبخش بعدي كه به معرفي نظريه هاي مطالعة  جهت، بلكه ذهنيت الزم استصنعتيِ امروز 

                                                                                                                          . فراهم مي سازدرا 
 

كلمة . استفاده مي كنند 1»ترغيب«از واژة » كنترل«جاي به  ،منتشر مي شوددر متوني كه به قلم طراحان  غالبا
واژه در نوشتة حاضر، از . زننده نيست» كنترل«و به اندازة سازگار تر است  مردمِ امروزبا سليقه و انتظارات » ترغيب«
                 2.به حقيقت كارِ طراحان توسعه نزديك تر است ،تركيباستفاده كرده ايم چرا كه اين » وساجبار نامحس«

 
طراحان قادر اند با هدايت توجه مخاطب، دامنة ادراك او را محدود و گزينه هاي رفتاري وي را به يك يا چند مورد از 

با طرح خود  اين چالش را پذيرفته است كه ،حرفه اي ح، طراتعبيري دقيق تربه . پيش تعيين شده كاهش دهند
مخاطب را از تفكر منصرف و وي را به پيروي و تقليد (اصطالحا، «همكاري»3) مجبور سازد. براي ساختنِ انواعِ 

به طور جداگانه  - و غيره حقوقي ،سياسي ،فيزيكي/محيطيذهني، اجتماعي،  - »توسعه« )سيستم هاي(=  يساختارها
                                                                                  4.طراحي كاربرد دارد هنر و فنِ ،تركيبيورت به ص يا

 

)دو نمونه(روش هاي دسته بندي سيستم ها  -  
اساتيد طراحي، مصاديقِ اجبار نامحسوس را به روش هاي مختلفي دسته بندي مي كنند. يكي از اين روش ها بر حسبِ 
 ديدگاه طراح نسبت به مخاطب است:                                                                                                   
 

. ندا» بي اختيار«كه  كاربرانيبراي اجبار نامحسوس ) 1   

 در اين سيستم ها، كاربر بدون انديشيدن به عمل خود و پيامدهاي آن، «بي اختيار»، از تنها گزينه اي كه توسط
                                                                                                    . استفاده مي كندفراهم شده  سيستم

 

                                                 
1 persuasion 

را » منصرف كردن كسي از كاري«و » نظر كسي را عوض كردن«، »متقاعد كردن«، »مجاب كردن«در زبان انگليسي، » ترغيب«معني واژة   2  

دقيق تري ترجمة » اجبار نامحسوس«در اين متن، . عموما از طريق سخن و اقامة دليل و برهان صورت مي گيرد» ترغيب«. در بر مي گيرد
كاري را كه از  كاربر يا مخاطبِ سيستم هاي طراحي شده،تخصصي در حوزة طراحي قرار گرفته است چرا كه اصطالحِ فني و اين از 

ارادة  در واقع در صورتي كه فعل او. انجام مي دهد ،با اين باور كه ارادة خود اوست ،رااست  اح براي او در نظر گرفته شدهطر سوي
 طراح است و او (يعني كاربر)، بدون اعمالِ زور يا توسل به كالم، به انجام آن مجبور شده است، بدون اينكه خود بداند.

3 cooperation 

نمونه اي از متونِ مرتبطبراي . محسوب مي شودهاي كنترل  سيستم طراحيِو فنِ  آموزشِ هنر سايبرنتيك از جمله ملزوماتعلمِ مطالعة   4  

Dubberly and Pangaro 2011 ،بنگريد به به اين دو:  
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. »كاهالنِ فكري«اجبار نامحسوس براي ) 2   

انتخابِ «از  ،رفتارهاي خود مردم براي انتخابِبسياري از كه  برده اند پييافته هاي علوم شناختي  طراحان از طريقِ
شانسي»1 استفاده مي كنند. به اين معني كه در زندگي پرشتاب امروز بسياري از ما از بين گزينه هايِ موجود، يكي را 

 گزينه هايِ يا ابداعده تر انتخابِ سنجيبراي بيشتر تحقيق  زحمتو انتخاب مي كنيم  -به اين اميد كه بهترين است  -
مناسب تر را به خود نمي دهيم. طراحان با ارائة چند گزينه اين تصور را براي كاهالن فكري به وجود مي آورند كه آنها 

                                                                                                     .حق انتخاب داشته اند رفتار خوددر 
 

. »فكور«اجبار نامحسوس براي مخاطبين ) 3  

اگر چه نام اين دسته بندي خبر از احترام به تفكر آدمي مي دهد، اما كنترل ذهني و رفتاري از ويژگي هايِ ذاتيِ 
اجبار از  ،به حساب آيند عقل و انديشههم كه اهل  اندازه، هر نيز كاربراناست و اين دسته از  »توسعه«سيستم هاي 

باور كنند كه انتخاب  كاربرانسيستم ها مالحظاتي رعايت مي شود كه  گونهدر طراحي اين. معاف نيستند نامحسوس
                                                               .است انجام گرفته شانو كامال با اختيار خودايشان عالمانه و آگاهانه 

 
روش ديگري برايِ دسته بنديِ طراحي ها بر حسبِ نوع و تكنيكي است كه برايِ اجبار نامحسوس و تغيير رفتار 

با  ،عالقمند ةخوانند .منظر انتخاب و معرفي شده اند هميناز  ،زير از سيستم ها مصاديقِ. مي برنداز آن بهره مخاطب 
گمانه نيز  -» فكور«و » كاهل فكري« ،»بي اختيار« -رويكرد طراح نسبت به كاربران  در موردمي تواند ، اندك دقت

در بسياري از مواقع . كاربران به سوي رفتاري خاص است هدف غايي طراح در تمامي اين نمونه ها هدايت .زني كند
در رفتاري است كه طراح  دقيقا همان تغييرِ ،در آن كردن اودرگير و  مورد نظر به سيستمِ خاطبمعطوف كردنِ توجه م

                                                                                                                                 2.پي آن است
 

 •     فيزيكي/محيطي هايساختاربا اجبار  

3ريلِ جابجاييِ مسافران در فرودگاه ها -  
حمل مسافر كه در راهروهاي طوالنيِ فرودگاه ها نصب  حركنوارهاي متاين كه  آيدبه نظر مي  اينچنين در نگاه اول

كثرت بدون ريل، . چيز ديگري استدر واقع ريل ها  راحانِط اما قصد. است براي رفاه حالِ مسافرانصرفا  مي شود
شوار مي را دمسافران و كاركنان  روانِ و ترددمسدود شدنِ معابر را اجتناب ناپذير پروازها در برخي از فرودگاه ها، 

و يا مسافراني كه براي رسيدن به پرواز  دستي يا چمداني سنگين حمل مي كنند براي مسافرانِ خسته كه كيف. سازد
     .قرار مي گيرد ة آناناستفاداستقبال و مورد ، »بي اختيار«ها نعمتي بزرگ به نظر مي رسد و  بعدي عجله دارند، ريل

 

: تكنيك -  
يا  1»فوردنساَبهره گيري از «انسان ها و كنترل رفتار ايشان  توجه از هدايت شيوهين اصطالح فني طراحان براي ا

»نيازهاي فيزيكي و با  ،يزهاچبر اساس يافته هاي علوم شناختي، ادراك افراد از  .است» محيطي هاي قابليت ايجاد

                                                 
1 heuristics 

  2 :براي مطالعة بيشتر در مورد روش هاي دسته بندي و مشاهدة نمونه هاي بيشتري از سيستم هايِ اجبار نامحسوس، بنگريد به 

Lockton et al 2010   
3
 moving walkways )  1 در پيوست 1تصوير(      
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به دنبال جايي ز ساعت ها كوه پيمايي پس اكه  ،خسته انِكوهنورد در نظرِمثال . حاالت دروني ايشان بي ارتباط نيست
به ) و احتماال دراز كشيدن(د، تكه سنگي مسطح، با درازا، پهنا و ارتفاعِ مناسب براي نشستن نبراي استراحت مي گرد

               .مي خواندفرا را براي استراحت به سوي خود  ايشانخودنمايي مي كند كه  ،ي راحتصندلي يا نيمكت شكلِ
 

»توسعه« پيچيدة سيستم هايِدر » ردنسفواَ« -  
افوردنس  بهشهروندان گرايشِ در  ،را مي توان در كالن شهرهانسبت به ريل در فرودگاه ها  خسته رفتار مسافرانِ معادلِ

هايي چون اتومبيلِ شخصي و بزرگراه ها شناسايي كرد. با اتومبيل شخصي مي توان تحرك داشت و از كوتاه ترين 
گونه كوچك قفس  كه در آپارتمان هايِ شهروندياز منظر ميليون ها . رسانده نزديك ترين بزرگراه بخود را مسير 

 شخصي و  اتومبيلِمحروم و از انزواي اجتماعيِ خود ملول اند، يك حياط  سبزِ فضايِزندگي مي كنند و از بركات
ديگر  بزرگراه ها و تراكمِسبزِ دو طرف  فضايِ. جذابي را تشكيل مي دهند» قابليت هاي محيطيِ«بزرگراه هاي شهر، 

از اين رو است  .را ميسر مي سازدو جامعه بصري با طبيعت  )حداقل( ، تماسيهادر اين گذرگاه  و اتومبيل ها شهروندان
 2.شده استرايج  رانندگي تفريحيمعقول و زيانباري چون رفتارهاي نا به رغم آلودگي شديد هوا در كالن شهرها، كه

پيامدهاي اين كار  انديشيدن بهبدون در سطح شهر مي پردازند و  بدون مقصدبه رانندگيِ ، »بي اختيار« ،نشهروندا
                1و3.مي آالينددر حد اضطرار مي كنند را ديگر تنفس  ميليون ها همشهريِخود و هوايي كه بيهوده و خطرناك، 

                                                                                                                                                                      
1
 affordance 

اين رفتار را عمدتا به جواناني نسبت مي دهند كه سوار بر اتومبيل هاي گرانقيمت،. فعاليتي شناخته شده است» دور دور«در ايران پديدة   2  

كه به  ،اما واقعيت اين است كه دور دور، به اين عدة نسبتا اندك. ندبدون مقصدي خاص، در سطح شهر دور مي زنند و خودنمايي مي كن
ماشين سواريِ تفريحي بخش شناخته شده اي از        . واسطة چشمگير بودنِ وسايل نقلية خود بيشتر جلب نظر مي كنند، محدود نيست

.مي گويند   driving around town يا cruising زبان انگليسي به اين پديده  در. كالن شهرهاست زندگي شهرنشيني مدرن، به ويژه در   

 
شهرهاست كه بر » محيط كالبدي«برخاسته از هر نامي كه شناخته شود، بهره گيري از اتومبيل براي نمايش و تفريح، در هر كجاي دنيا و با 

جميع شهروندانِ صاحب خودرو تحميل مي شود. توصيف «محيط كالبدي» در زير (صفحة 30) آمده است. اما در اينجا همين گفته بس كه 
ساختارهاي فيزيكي و اجتماعيِ مشابهي كه در تمامي كالن شهرها ديده مي شود، اين رفتار مشابه را، گذشته از تفاوت ها و ارزش هاي 

فرهنگيِ ملت هاي مختلف، بر جهانيان اجبار كرده است. (براي مشاهدة همساني و يكنواختيِ معني دارِ كالن شهرهاي جهان و نمونه 
در تماميِ قابل توجه است كه .) نگاه كنيد 1 ستپيو ،15- 26ير تصاوبه هايي از بازطراحيِ كالن شهرها توسط مردم و مسئولينِ خالق، 

شهرهاي بزرگ جهان، دو پديدة غالب كه هيچ سنخيتي با پيشينة تمدني آنها ندارد، مجتمع ها و برج هاي مسكونيِ آپارتماني و شبكه هاي 
عظيم بزرگراهي است. و همانطور كه در تهران و ديگر كالن شهرهاي كشور شاهديم، دو خروجيِ انكارناپذير اين اجبارِ نامحسوس در 
معماري و شهرسازي، حجم وسيع ترافيك موتوري و مصرف باالي سوخت است كه كشور ما و ديگر كشورها را براي تامين سوخت، 

.ساخته استتر به تجارت جهاني وابسته اتومبيل هاي خارجي و قطعات خودرو،   
 

كه ظاهرا از تازه ترين ابتكارات صنعت» رالي خانوادگي«. تبليغ مي شوداز طريق رسانه ها معقول و خطرناك ديگري نيز نااخيرا رفتار   3  

رسيدن به يهوده براي مسابقه اي بدر تا  است در روزهاي تعطيلبه خيابان ها خانواده ها  ، طرحي براي كشاندنخودروسازي است
كه غالبا به عنوان (اينگونه تبليغات رسانه اي افراد از طريق  ذهني و رفتاريِ كنترلِ روشِ. با هم رقابت كنند مقصدي از پيش تعيين شده

گزارشي خبري پخش مي شود) را «مدلينگ»، «مدل سازي» يا «سرمشق سازي» مي گويند. در اين تكنيك، رفتاري نابخردانه كه صرفا براي 
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»غلط« گزينه هايِ رفتاريِ نِكرديا دشوار  حذف بااجبار   • 

2باز كردنِ درب قطار با ايمني و اطمينان -  
كه براي  ست، قطارهاي مسافريِ بين شهري به گونه اي طراحي شده اي اروپاييدر انگلستان و برخي ديگر از كشورها

. ندا باز كدرب ر، و با استفاده از دستگيرة بيروني خروجي را پايين بكشد بايد پنجرة دربِخارج شدن از قطار، مسافر 
، باز شدنِ آن در حين حركت قطار توسط خردساالن يا بازكردن بباز كردنِ درفرآيند اين طراحي، با دشوار كردنِ 

                                                                                      . سهوي آن توسط بزرگساالن را منتفي مي سازد
 

:تكنيك -  
تكنيك . اشاره شدنامحسوس  جبارِدر ا )همين صفحه پانوشت( »جريان اطالعات«و  »فوردنساَ« تكنيكدو به پيشتر 

اينكه . است» مقيد سازي«يا » محدود سازي« ،ديگري كه در بين طراحان رايج است و در اين سيستم مصداق دارد
. مي نامند 3»قيد«طار را بگشايد را اصطالحا دربِ ق ،مسافر بايد حتما پنجره را پايين بكشد و از طريق دستگيرة بيروني

، يعني همان رفتاري »درست«را دشوار يا ناممكن مي سازد و گزينة » غلط«انتخابِ گزينة  ،با ايجاد قيد است كه طراح
                                                . براي انتخاب فراهم مي سازد رابراي كاربر در نظر گرفته است، ) طراح(= او كه 

 

»توسعه«پيچيدة سيستم هاي  در طراحيِ» قيد« -  
استفاده از  ،در اين نظام. شيميايي شناسايي كرد/كشاورزيِ صنعتي سيستمِرا مي توان در » قيد«نمونه اي از كاربست  

به شمار » لطغ«از بذرهاي بومي و اصيل، رفتاري او و بهره گيري » درست«بذرهاي اصالح شده توسط كشاورز، رفتاري 
ساختنِ استفاده از كود و  ضروريكشاورزيِ شيميايي، بذرهاي اصالح شده را به منظور  سيستمِ اساسا طراحانِ. مي آيد

بذر و رشد  كشاورزاني كه از اين بذرها استفاده مي كنند، براي جوانه زنيِ 4.توليد و ترويج كرده اند ،سموم شيميايي
كامل گياه، مجبور اند كه به خاك، كود شيميايي بيفزايند.5 از سوي ديگر، گياهاني كه اينچنين، با اتكا به كود 
                                                                                                                                                                      

      از تبليغ در حرفة طراحي، اين نوع . سازندتجاري طراحي شده را به عنوان رفتاري عادي و مطلوبِ همگان وانمود مي  تحققِ اهداف
، درستي، نادرستي و يا صرفا تبليغاتي و نمايشي »جريان«در اين . مي دانند   (information flow) » جريان اطالعات«تجاري را مصداقي از   

بدون انديشيدن به پيامدهاي عمل بيهودة خود، آنچه مهم است ايجاد ساختاري ذهني است كه مخاطبين را، . مهم نيست» اطالعات«بودنِ 
در جهت مورد نظرِ طراحان (كه در اين مورد، فروش اتومبيل، قطعات خودرو و افزايش هر چه بيشترِ مصرف سوخت فسيلي است) اجبار 

   .مي كند
 

.1 در پيوست 3و  2 تصاوير: بهبنگريد  ،فيزيكي/محيطي ديگري از ساختارهايِ ينمونه ها براي  1  

4تصوير  
2  

3 constraint 

1391عباسي : ف طراحان آن، بنگريد بهاهداشيميايي و /بيشتر در مورد سيستم كشاورزي صنعتياطالع و منابع مطالعاتيِ براي  
4  

ايشان به طمع برداشت. استاز بذر اصالح شده و كود شيميايي انگيزه هاي جديدي به وجود آورده استفاده از كشاورزان،  بسياري براي  5  

توليد  ،چند سالِ اولدر استفادة بيش از حد از اين مواد شيميايي شايد . استفاده مي كنند به صورت افراطيمحصول بيشتر، از كود شيميايي 
ضمن اينكه موجب تخريب اراضي  ،ارع فاقد كيفيت كافي براي تغذيه مصرف كنندگان استاما محصول اين مز ،باالتر را امكانپذير كند

شيميايي يكي از / سيستم كشاورزي صنعتي. مي گرددآلوده شدنِ آب هاي سطحي و زير زميني  و مصرف بيشترِ آببيابانزايي، زراعي، 
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شيميايي رشد مي كنند، در برابر آفات و بيماري ها آسيب پذير اند و براي حفاظت از آنها كشاورزان مجبور اند از 
رشدي سالم و  ،ود شيميايياين در صورتي است كه بذرهاي بومي و اصيل بي نياز از ك. استفاده كنندآفات  عسموم دف

به استفاده از بذرهاي بومي و  پس تا زماني كه كشاورزان. و بيماري ها مقاوم اند محلي قوي دارند و عموما در برابر آفات
كشاورزي در حد نازل باقي مي ماند و اين مطلوبِ  نهاده هاي شيمياييِ و مصرف فروشواردات، اصيل خود ادامه دهند، 

براي منصرف ساختنِ توجه كشاورزان از اين ذخاير ژنتيكي . نيست شيميايي-كشاورزيِ صنعتيستم نظرِ طراحان سي
استفاده » قيد«، از دو نوع كه كشاورزي و توليد غذا در كشورها را به صورت خوداتكا و خودكفا ميسر مي سازد ارزشمند

 شده است: قيد فيزيكي و قيد ذهني.                                                                                                    
 

قيد فيزيكي، در قالبِ احداث «بانك بذر» در كشورها اعمال شده است. در واقع، بخشي از ترويج كشاورزي 
بسياري از در اين بانك ها، نمونه هاي . بوده است» بانك بذر«شيميايي در كشورهاي در حال توسعه، احداث /صنعتي

تواناييِ سپرده گذاري و برداشت را در  ،»بانك«اگر چه واژة . بذرهاي بومي و اصيل جمع آوري و نگهداري مي شود
هرگز به كشاورزانِ بومي بازگردانده نمي شود  اصيلِ گردآوري شده در اين مخازن ذهن تداعي مي كند، بذرهاي بومي و

داخلي و اي دستكاري شدة ژنتيكي مورد بهره برداري توليد كنندگان بلكه براي توليد بذرهاي اصالح شده و بذره
                                                                                                  1.قرار مي گيرد بذرهاي تجاريِ خارجيِ

                                                                                                                                                                      
سيستم  رفتنِاز ميان . است فردگرايي و زياده خواهي ايل انسان بهمصاديق گويايِ توانايي طراحان توسعه در همسو كردنِ فناوري ها با تم

هاي بوميِ مشاركتي در مديريت دارايي هايِ سرزميني در روستاها (يعني آب، خاك، بذر، مرتع و جنگل)، ضمن تشويق فردگرايي، راه را 
وند اند چرا كه ايشان و خانواده هاي آنان در البته كشاورزان خود از نخستين آسيب ديدگانِ اين ر .گشوده است زياده خواهيبراي 

معرض بيشترين خطرِ ابتال به بيماري ها از سموم دفع آفات قرار دارند كه قطعا وابستگي به نظام پزشكي را براي اين قشر اجباري مي 
سازد. از سوي ديگر، مصرف باالتر نهاده هاي شيميايي، هزينه هاي كشت و زرع را چنان افزايش مي دهد كه كشاورز مجبور به گرفتن 

.  وام بانكي مي شود  
و ذخيره كردن اين دارايي هاي كشورها گرم يا حتي چند كيلوگرم از تمامي بذرهاي بومي و اصيلِ 100بي ترديد گردآوري چند      1  

اما . محدود نمي سازد ي خودي بومكشاورزان را از اين دارايي ها يِدسترس ،بذر داخلي و خارجي در بانك هايِكهن ژنتيكيِ جوامعِ 
حفظ و  خارجيِ مراكزبه بسياري از آنها انتقالِ و سپس  ،در كشورها» بانك بذر«به بهانة احداث  ي بومي و اصيلداستان گردآوري بذرها

شركت هاي  در دسترسِ »بانك ژن«كه به عنوان  مجموعه هاي عظيم بذراين  .خاتمه نمي يابدبه همين جا نگهداري اين ذخاير ژنتيكي، 
به استعماري  يكنوانسيونتشكيلِ  جهتبستر الزم  بوده،) مونسانتو و دوپانت- ، بايرنتامشخصا سينِج( هاي تجاريبذر جهانيِ توليد كنندة

بدون هيچ ارتباطي با سازمان ملل ( توسط سه كشور انگلستان، هلند و آلمان »كنوانسيون بين المللي حفاظت از ارقام جديد گياهي« نام
براي  ،»اتحادية بين المللي حفاظت از ارقام جديد گياهي«سازماني جهاني به نام  ،بر اساس اين كنوانسيون. را ميسر ساخته است) حدمت

 ، عضويت در اين اتحاديه، كشورهاي عضو را مقيد»وي پي اويو «معروف به  .به وجود آمده است كشورهاي جهان سوم اجبار نامحسوسِ
 وادار به خريداري بذرهاي اصالح شده و بذرهاي دستكاريِايشان را بومي منع و  خود را از استفاده از بذرهايِمي سازد كه كشاورزان 
مقررات اين اتحاديه به قدري سخت گيرانه است كه دانشمندان كشورهاي عضو نيز قادر نيستند به راحتي . دنژنتيكي شدة خارجي كن

اقدام به اصالح بذر در داخل كشور خود كنند. عضويت در اين اتحاديه، قيدي فيزيكي و حقوقي براي كشورهاي عضو و كشاورزان اين 
و نيز سوء  جهانبانك هاي بذرِ و اصيل در  براي مطالعه بيشتر در مورد تاريخ گردآوري بذرهاي بومي. كشورها به وجود آورده است

Fowler and Mooney 1990, 115-201, GRAIN 2000 : بنگريد به ،از اين مجموعه ها  مديريت و سوء استفاده  
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از سوي ديگر، با بهره گيري از تكنيك «جريان اطالعات»، قيدي ذهني نيز در برابر بهره گيريِ كشاورزان از بذرهاي 

كنوني در ترويج كشاورزيِ شيميايي به كشاورزان چنين القا مي كند » جريان اطالعات«. بومي و اصيل ايجاد شده است
كه بازده اقتصادي بذرهاي اصالح شده باالتر است. اين در صورتي است كه بازده زراعيِ بذرهايِ اصالح شده كه به طور 
موقت، به واسطة استفادة افراطي از كود شيميايي باال مي رود، هزينه هاي بيشتري را بر كشاورز تحميل مي كند و 

                                                                                                       1.مي سازدبسياري از آنها را وامدار 
 

 •      رقابت ايجاد بااجبار  

. مي گويند» طراحي با بازي«توجه مخاطبين و ادامة حركت ايشان در جهت مطلوبِ طراحان،  جلببه اين رويكرد در 
از جمله مصاديقِ اين رويكرد به طراحي  ،فضاي واقعيفضاي مجازي و در واقع تمامي بازي ها و مسابقات ورزشي در 

براي مديريت توجه و كنترلِ رفتار مخاطبين است. بازي ها و مسابقات ورزشي، هر دو، در اجبارِ نامحسوس، بسيار 
كه بين  اندورزشي، جذابيت خود را مديونِ رقابتي و مسابقات بازي ها ) 6و  5، تصاوير 1نمونه در پيوست دو(. موفق اند
از طريق كسب امتياز مشخص مي  ،مسابقه سوم و بازندگانِ تااول  رتبه هايمعموال برندگانِ . يدبه وجود مي آ بازيكنان

ادامة  به ،رقيب بازيكنانِ خود نسبت به امتيازات اتامتياز شركت كنندگان با پيگيريِ ،همسابقيا د و در طول بازي نشو
                                                                            . تهييج مي شوند) هدف طراحان رفتارِيعني همان (بازي 

 
:تكنيك -  

. مي خوانند 2»رتبه بندي«اصطالحا موجب تهييج مخاطبين مي گردد را » طراحي با بازي«تكنيكي كه در طراحان، 
است و در عمل نشان داده است كه مخاطبين را از انسان ها بسيار مؤثر  بهره گيري از رتبه بندي در اجبار نامحسوسِ

                                                                                                      . بيگانه مي سازد منافع واقعي خود 
                                                                                                                                                                      

:در كشاورزي و توليد غذا، بنگريد به يِ عضوو پيامدهاي آن در وابسته سازيِ كشورها» وي يو پي او«ي اطالع بيشتر در مورد برا  
Meienberg 2011, GRAIN 2015, GRAIN and The Latin American Seeds Collective 2018 
 

خصوصي سازيِ ذخاير زيستي جهان از طريق دستكاريِ ژنتيكي بذرها كه مورد حمايت «يو پي او وي» است، يكي از مصاديق روشن 
، نه به صورت اين اتحاديه عضوِ بايد افزود كه بسياري از كشورهايِ. به شمار مي آيدانحصارطلبانه اهداف اصليِ پشت پردة اين فناوريِ 

داوطلبانه، بلكه در چارچوب پيمان هاي بين المللي موسوم به «پيمان هاي تجارت آزاد» مجبور به پذيرفتن عضويت در «يو پي او وي» 
، عضويت در اين اتحاديه را )48توضيح بيشتر، صفحة (» استيگمرجي«از نوعي سيستمِ اجبار نامحسوس موسوم به كشور ما، متاثر . شده اند

داوطلبانه خواستار شده است!! اين رخداد نشانگر اين واقعيت است كه غفلت يا ناآگاهي از اجبار نامحسوس (=كنترل) در «توسعه»، تا چه 
را به سادگي، بدون دليل و انديشه، به دام هايِ طراحي شده توسط طراحان توسعه بيفكند و انقالبي مستقل  كشورهايِحتي حد مي تواند 

» سازمان تجارت جهاني«ضاي داوطلبانه براي پيوستن به تقا. ، مجبور به تن دادن به وابستگي و تحريم پذيري كند»بي اختيار«و ايشان را 
. است اثركرد عظيم اينگونه اجبار نامحسوساز سوي دولت ما مصداقِ ديگري از   

International Union for the Protection of New Varieties of Plants/ UPOV 

  1 در بسياري از موارد، بازده زراعيِ. برداشته است» جريان اطالعات« ايننادرستي پرده از  ،مطالعات ميداني در چند دهة اخير،خوشبختانه 

چندي از اين مطالعات ميداني،  براي گزارشي از يافته هايِ. كمتر است از آن اصالح شده با بازده زراعيِ بذرهاي بومي برابر يا بذرهاي
  1392نگ چي: بنگريد به
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دو مورد - »توسعه«سيستم هاي پيچيدة در » رتبه بندي«و » طراحي با بازي« -  
و فني كشورها  ميبين المللي در سنجش پيشرفت علرا مي توان در رتبه بندي هاي » طراحي با بازي«مصداقي از 

را كسب  جهان 5فناوري دستكاري ژنتيكي، رتبه ژنتيك و  علمِ دركشور ما  هاي منتشر شده، بنا به گزارشمثال . يافت
به نفع ما عمل كرده است چرا كه كاربست اين تكنيك چنين به نظر آيد كه  ابتداييشايد در نگاهي  1.كرده است

كسب پيروزي دانشگاهيان از چه نفعي واقعا . بيشتر و بهتر تهييج كرده است دانشمندان ما را براي يادگيري و پژوهشِ
- صنعتي-مجتمع نظامييعني طراحان توسعه، مي تواند عايد حاميانِ ما در اين حوزه و ديگر حوزه هاي علمي 

                                                                                                                           ؟ گردد ،دانشگاهي
 

تدريس مي شود، دير يا  كشورهاي صنعتي فناوري هايي كه در دانشگاه هايِ تمامي علوم واين است كه  امر واقعيت
 نيازيواقعا و  پس، دستيابي به اين فناوري ها اساسا چالش بزرگي نيست. زود به كشورهاي در حال توسعه راه مي يابد

بومي «تهييج كشورها به رقابت با هم در انتقالِ اين فناوري ها و اصطالحا . نيستدر اين راستا به ايجاد هيجان و رقابت 
صعود دانشمندانِ  كشور به اين بازي و پيگيريِيك ورود پيدا كردن با : آنها، هدف ديگري را دنبال مي كند» سازي

سياستگذاران، قانونگذاران، مديران اجرايي، جامعة قشار مردم، شامل جميع اخودي در رتبه بندي هاي بين المللي، 
آشنايي با مثال . شوندمي و مأنوس شنا آفناوري مورد نظر  ياعلم واژگانِ با  ،عموم مردمدانشگاهي و نخبگاني و نهايتا 

 با ديگر كشورها، توجه اقشار مردم و مسئولين را از ضرورت فناوريِ دستكاري ژنتيكي در چارچوبِ هيجانِ انگيزِ رقابت
عمومي با نام  از سوي ديگر، آشناييِ. خطرات احتمالي آن منصرف مي سازد بهترِو درك  ساييشنا برايِ تحقيقات انجامِ
وارداتيِ حاصل از اينگونه فناوري ها آماده و يا حتي مشتاق مي  كاالهايِ جديد، جامعه را براي پذيرشِ ري هايفناو

كه در مورد خطرات  معتبر ر نيست كه در حال حاضر، به رغم تعداد كثيري از مطالعات علميِتعجب آو. سازد
غذايي محصوالت  نفوذدر برابر قاطعانه  مقاومت، در كشور ما، 2داده اندمحصوالت دستكاري ژنتيكي شده هشدار 

ي كه از بي توجهي به خطرات اذبك يِايمن احساسِحتي  .غايب است ة ژنتيكيبذرهاي دستكاري شد تراريخته و كشت
مركزي براي گردآوري اجازه داده اند كه مرتبط  مسئولينِبه حدي است كه به وجود آمده در كشور ما  فناورياين 

براي  اي بادآورده فرصت مكان،اين اطالعات در يك  گردآوريدر صورتي كه  3به وجود آيد» ژنوم اقوام ايراني«
سالح هاي  ساخت جهتالزم  ژنتيكيِ اطالعات، ژنوم اقوام ايرانيبه  ستيابيبا د 4.است به وجود آوردهكشور بدخواهان 

                               5!شده استفراهم  ،ي بي سابقهبا سهولتبه رايگان و  ،دشمنانبراي ما  شوركعليه بر بيولوژيكي 
 

                                                 
1https://tinyurl.com/y3yar7cl  

 https://livingnongmo.org/learn/resources ,Fagan et al. 2014  بنگريد به ،براي مثال: 2  

2در پيوست  يگزارش خبر 
3  

 جه اينكه اين وب سايت جالب تو. در وب سايت مركز نامبرده براي جميع مراجعه كنندگان فراهم است ژنوم اقوام ايراني، اطالعات 4  

www.iranome.ir   انگليسي استفقط به زبان.  

:ارتباط آن با علم ژنتيك، مطالعة منابع زير نقطة شروع سودمندي استسالح هاي بيولوژيكي و تهديد  براي اطالع بيشتر در مورد  5  

Sunshine Project 2004, Adam 2004  
Gene Watch: Biological Weapons, Briefings   http://www.genewatch.org/sub-396425 
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را مي توان در حوزة كنترلِ رفتار سياستگذاران در » رتبه بندي«طراحان توسعه از  از بهره گيريِديگر  يمصداق
تراز «و  1»توليد ناخالص داخلي«شامل شاخص هاي اقتصادي مثل  »توسعه«رتبه بندي در اقتصاد  ابزارِ. اقتصادي يافت

معيار  را سال طي درتراكنش هاي مالي يك كشور مجموعِ  ،»جي دي پي«توليد ناخالص داخلي يا . است 2»تجاري
سنجش صادرات يك كشور نسبت به واردات آن  معيارِ، »تراز تجاري«. قرار مي دهدقتصادي آن كشور رشد ا سنجش

رتبة از كشوري كه تراز تجاري آن، صادرات بيشتري را نشان دهد، او در رقابت با ديگر كشورها به طور كلي، . است
» توليد ناخالص داخلي« و اجبار نامحسوسِادي كشورها كه به دام كنترل ذهني مسئوالن اقتص. برخوردار استباالتري 

تراكنش هاي تعداد و حجم پيدا مي كنند كه بر ميل به سياست هايي ، باالتر يِبراي نشان دادن رشد اقتصادمي افتند، 
مالي، و نه لزوما رشد توليد داخلي، كشورشان مي افزايد. در اين موارد غالبا براي حل هر مشكلي، وام بانكي ارائه مي 
شود. در صورتي كه با افزايش بدهي جامعه، نرخ تورم سير صعودي به خود مي گيرد و قدرت خريد مردم كاهش مي 

و وابستگي با ركود توليد داخلي نياز به واردات كاالها افزايش . بخش توليد با ركود روبرو مي گردد ،در نتيجهو  يابد
كشور به تجارت جهاني اجبارا فزوني مي يابد. وابستگي به تجارت جهاني يعني آسيب پذيري بيشتر به تحريم ها و 

                                                                                                          . مرتبط با آنها سياسيِفشارهاي 
 

ل به سياست هاي پولي اي پيدا مي مي افتند تماي »تراز تجاري« مسئوالني كه به دام كنترل ذهنيِاز سوي ديگر، 
تقاضاي بين المللي براي كاالهاي ارزان تر كشور  ،با اين كار. دهدمي كنند كه ارزش پول ملي در برابر دالر را كاهش 

، اين توليدات راهي گرددبا توليدات داخلي مرتفع اينكه نيازهاي اساسي مردم نتيجه اينكه، قبل از . بيشتر مي شود
و دولت،  كاالها در داخل كشور به شدت افزوده مي شود هميننتيجه ديگر اينكه بر قيمت  !جي مي گرددبازارهاي خار

براي تنظيم بازار، مجبور به وارد كردن همان كاالها از طريقِ سيستم تجارت جهاني مي گردد كه قطعا بر وابستگي 
                 .مي افزايدو فشارهاي سياسي ن سيستم و آسيب پذيري كشور نسبت به تحريم هاي اقتصادي كشور به اي

 

مؤثر نافذ و ، تا چه حد كشورهادر اجبار نامحسوس » رتبه بندي«اين دو مثال نشان مي دهد كه بهره گيري از تكنيك 
انتخابِ  را ببندد و ايشان را در جهتدر حكمراني  معقول سياستگذاريِ بهمسئولين  و مي تواند راه عمل مي كند

 اجباريِ سياست هايي كه با منافع ملي ايشان در تضاد است سوق دهد.                                                          
 

محرك هاي بيروني و دروني بااجبار   • 

طراحان از محرك هاي حسي - بصري، سمعي، بويايي، ذوقي و بساوايي - براي جلب توجه و كنترل رفتار مخاطبين 
به  رستوران غذا در بيرونِاشتها آور بوي  پراكندنِزنجيره ايِ به  فست فوديكي از رستوران هاي . مي برند اوانبهرة فر

احان همچنين پي برده اند كه با طر )7تصوير (. يافته استشهرت  ،و كشيدن آنها به داخلتوجه رهگذران منظور جلب 
ي عمومي مي توانند كاربران را به مشاركت بيشتر در برنامة طراحيِ هوشمندانة ظروف جمع آوري بازيافت در مكان ها

ظروف  تفاوت عمده بين ظروف جديد و ظروف پيشين اين است كه شكلِ درِ. تفكيك و بازيافت زباله تشويق كنند

                                                 
 
1 Gross Domestic Product / GDP 

برخي از كشورها براي يافتن شاخصي برتر براي سنجش سالمت اقتصادي  براي مطالعه بيشتر در مورد اين شاخص اقتصادي و تالشِ
  1393، عباسي 2013عبداهللا  :جامعه، بنگريد به

2 Balance of Trade 
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طراحان همچنين   )8تصوير (. شده است طراحي) كاغذ، بطري و غيره(نوعِ زبالة تفكيك شده  مطابق با شكلِجديد 
انِ كاربر. بيشتري دارند انِخريدارغبار و ُكرك آنها شفاف است  فته اند كه جارو برقي هايي كه محفظة گردآوريِدريا

صوير ت(. بر محتواي محفظه افزوده مي شود سطوح، جارو كردنِبا كه چگونه  مشاهده كنندعمال  دنمي توان اين جاروها
9(                                                                                                                                               

 
طراحان همچنين دريافته اند كه بهره گيري از محرك هاي دروني نيز در اجبارِ نامحسوس نافذ است. مثال طراحي 

و به ويژه كاربران عاطفي بر كاربران اثرگذار است ، از لحاظ است باز اي كه منقارشزباله به شكل پرنده  هايِ سطل
ايجاد موقعيت  )11تصوير . (با قرار دادن زباله در دهانِ او تشويق مي كند ،»غذا دادن به پرندة گرسنه«به خردسال را 

از طريق محرك يكي ديگر از مصاديقِ اجبار نامحسوس نيز » با لطف لطف تالفيِ«هاي اجتماعي براي تشويقِ حسِ 
اما برخي از آنان براي . نوازندگان خياباني با نواختن موسيقيِ رايگان، گوش رهگذران را مي نوازند. است دروني ايه

                  )12تصوير (. اين لطف مي افزايندديگري نيز به  لطفوجه،  جلب توجه بيشتر و تشويق رهگذران به اهدايِ
 

طراحان از اين . است كه قطعا وقت و تالش بيشتري مي طلبد تفكريق و تحق ، مستلزمدر امور سنجيده گيريِتصميم 
محرك هاي دروني است كه  بااجبار نامحسوس  مصاديقِديگر از يكي » كارشناسينظرِ « استفاده از. واقعيت آگاه اند

ون و چرايِ انتخابِ بي چمخاطب را به سوي » نظر كارشناسي«. جلوه مي دهد هتحقيق و تفكر را كاري زائد و اضاف
                                                                                      )13تصوير ( .سوق مي دهدطراح  گزينة مورد نظرِ

 
: تكنيك -  

داد از سوي ديگر، تع. بسيار دور در جوامع كهن وجود داشته است ، از زمان هايِامروزمشابه بسياري از كاالهاي صنعتيِ 
چگونه مي توان . كثيري از مصنوعات كامال جديد و ناآشنايِ شركت هاي بزرگ هر ساله وارد بازارهاي مصرف مي شود

و حتي براي سالمتي  قيمتجديد مشتري پيدا كرد وقتي بسياري از آنها غير ضرور، گران كاالهايبراي اين حجم از 
يب اند و مصنوعاتي كه كامال جديد و ناآشنايند و كسي راغب به كه در جوامع كهن داراي رق كاالهايي فروشِمضر اند؟ 

يكي از » نظر كارشناسي«. امكانپذير مي گردد از طريق رسانه ها» نظر كارشناسي«استفاده از آنها نيست، با پخشِ 
                                                    .است كه قبال به آن اشاره شد» جريان اطالعات«روش هاي بسيار نافذ ايجاد 

 
-  توسعه« پيچيدة در سيستم هاي» نظر كارشناسي«نمونه اي از كاربرد«  

 از نمك امروز خانه دارانِمنصرف كردن توجه ، از اين تكنيك اجبار نامحسوس استفادهآشنا و جاريِ  صاديقيكي از م
خانواده و تغذيه و  برخي از جرايد مرتبط با سالمتدر . يد دار است صنعتيِ آن به نمكطبيعي و معطوف كردن  طعامِ

در رسانه هاي صوتي و تصويري، پزشكان و ديگر نخبگان، پرهيز از نمك طبيعي را توصيه و خوانندگان را به مصرف 
نمك صنعتيِ يد دار تشويق مي كنند. قابل توجه اينكه هيچ يك از اين «كارشناسان» هرگز به پژوهش هاي شخصي 

حتي به درستي نظر خود  تأييددر ايشان . اعتبار علميِ توصيه هاي كارشناسي خود استناد نمي كنندثبات در اخود 
در  پژوهشي مستنداتدليل اين عدم ارجاع به . پژوهشيِ شخص يا گروه ديگري نيز استناد نمي كنند يافته هايِ

                                   . نداردخارجي جود اين است كه چنين اسنادي اصال والزامِ پرهيز از نمك طبيعي  خصوصِ
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نمك طبيعي، در مقايسه با  خواصِو در مورد  نيفتاده اند» نظر كارشناسي« اجبارِ محسوسِ آندسته از افرادي كه به دام
 80يش از بطبيعي حاوي  كرده اند پي برده اند كه نمكرا بر خود هموار تحقيق و تفكر زحمت  ،نمك صنعتيِ يد دار

به اين انسان  براي حفظ سالمتي، بدنِ. مي گويند 1»ها ريز مغذي«كه به آنها اصطالحا است  مفيد ح معدنينوع از امال
امالح، اگر چه در مقادير بسيار اندك، به طور مستمر نيازمند است.2 در فرآيند توليد نمك صنعتي كه براي مصارف 

تصفيه مي مفيد  امالحِ ، به استثناي دو عنصر سديم و كلر، مابقيِاستمناسب  و كاغذ سازي صنعتي چون چرم سازي
، موجب ايجاد اختالالت جدي در طبيعي نمك كه امساك در مصرف منتشر شده حاكي است پژوهش هايِ. گردد

سالمتي انسان ها در سنين مختلف مي گردد، از اين جمله مي توان به فشار خون3 و بيماري هاي قلبي و عروقي4، 
مقاومت به انسولين و ابتال به ديابت نوع 2  5 و «هيپوناترمي»6 (بيماريِ ناشي از كم سديميِ خون كه معموال به عدم 
تعادل در سالمندان و زمين خوردن ايشان منجر مي شود)7 اشاره كرد. همانطور كه آمار رسمي8 در كشور ما و ديگر 

حاصل از مصرف نمك  سالمتيِ امروزه ،در تغذيه انسان ها به واسطة عموميت داشتن مصرف نمك، است گواهجاها 
و  باال فشار خونِ عارضة به )جهانيانو (ايرانيان ي ابتال، جاي خود را به كه طي قرون به اثبات رسيده است طبيعي

شيوع و . داده استوسيع  بسيار در سطحي ،كليوي و سكتة مغذي و قلبي امراضِبيماري هاي مرتبط با آن، مثل 
در كنترل فشار خون افزوده و  يبر تعداد مشتريان دارو ،به نحوي بيسابقهترش بيسابقة فشار خون در جوامع، گس

نتيجه وابستگيِ بيشتر كشورها به نظامِ تجارت جهاني را اجباري و ايشان را در برابر تحريم هاي اقتصادي و فشارهاي 
                                                                                                        9.استسياسي آسيب پذير ساخته 

                                                 
1 micronutrients 

1388بِشُر  
2  

3
  Kotchen and Kotchen 1997. 

مثل زماني كه انسان از (پژوهشگران در اين نوشته آورده اند كه بر اساسِ يافته هاي ايشان، سديمي كه همراه با كلر وارد بدن مي شود 
موجب باال رفتن فشار خون مي گردد، اما سديمي كه همراه با امالح و عناصر ديگر به بدن مي رسد، ) نمك تصفيه شده استفاده مي كند

  .ري بر فشار خون نداردتاثير زيانبا
4 Stolarz-Skrzypek et al. 2011 
5 Garg et al. 2011. 
6 hyponatremia 
7 Renneboog 2006 

)1398ارديبهشت  21خبرگزاري فارس، ( !را در بر مي گيرد يك سوم جمعيت باال در كشور ما، تازه ترين آمار رسمي در مورد فشار خونِ  8  

مردم و وابستگي بيشتر ايشان به خدمات درماني ةموجبِ پيروي بدون انديش» نظر كارشناسي«كه در آن نمك طعام تنها موردي نيست    9 

سياه نمايي از ، مورد است» چربي اشباع«اينكه در كنار نمك طبيعي، روغن حيواني نيز سال هاست به اتهام . داروهاي تجاري شده استو 
   حاكي است كه روغن حيواني نه تنها  پژوهشيِ منتشر شدهيافته هاي است كه ر صورتي داين . است قرار گرفته» نظر كارشناسي«طريقِ 

در اين منابع بخوانيد كه چرا جايگزين    (Enig 2000   ،1381انيگ (. ضروري استبلكه براي حفظ سالمتي  ،براي سالمتي ضرري ندارد

  . ، براي سالمتي زيانبار اند)مايع، جامد و مارگرين(هايِ نباتي انواع روغن  حيواني، يعنيبراي روغنِ ) عمدتا وارداتي(هاي تجاري 
 

 .حاوي فلورايد استخمير دندان هاي ، درجِ توصية دندانپزشكان روي »كارشناسينظر «ديگري از طراحي فريبكارانه با استفاده از  مصداقِ
براي . ين مادة خطرناك را به دندان هاي خود مي مالدحداقل يكبار ا ، روزانهمصرف كنندگان، بدون پرسش يا تحقيق در مورد فلورايد

اين دور ريزِ صنايع توليد فلزات را براي مصارف بهداشتي غير مطالعة بيشتر در مورد فلورايد و اينكه چرا برخي از دولت ها استفاده از 
  1390عباسي : قانوني اعالم كرده اند، بنگريد به
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علوم شناختي. 4  
كه تا چه حد زندگي  مي كندشكار آجامعه  در جميع جوانبِاجبار نامحسوس  سيستم هايِو تنوعِ كثرت آگاهي از 

امروز «كنترل شده» است. آبشخور نظريِ طراحان توسعه براي شكل دهي به ذهن، جامعه و محيط پيراموني انسان ها، 
به منظور جلب توجه، تحديد ادراك و كنترل رفتار ايشان، «علوم شناختي» است. علوم شناختي در واقع علمي واحد 

روان شناسيِ ، 2، هوش مصنوعي1مردم شناسيِ شناختي: رشته اي است كه گرايش هاي زير را در بر مي گيرد چنداما 
با وجود  .7شناخت شناسي تكامليو  6، رفتار شناسيِ جانوران5، علومِ اعصابِ شناختي4شناختي شناسيِ زبان، 3شناختي

فرآيند  در مطالعةجملگي علوم شناختي  دانشمندانِ، علمي و پژوهشي اين گرايش هايِ بينعظيم در  و تنوع تفاوت
اين وجه . مشترك بوده اند پيراموني او، ا محيطب ديگر انسان ها وبا  ويتعامل مي، به ويژه در ارتباط با ادراك آد

اشتراك تحقيقاتي به ظهورِ زبان و واژگاني مشترك براي هم انديشي و همكاريِ گسترده بين اين دانشمندان انجاميده 
و . نيستزبان محاوره اي منطبق در  متداول و رايج آنهاغالبا بر معنيِ  ي تخصصيِ علوم شناختيمعني واژه ها .است

بستن راه كنترلِ توجه و  ،جزييات فرآيند شناخت تشريحضمن معموال است ان دو پهلويي كه بين ايشان رواج يافته زب
                                                                                              . پيشنهاد مي كندنيز را  بهتر ادراك راه بر

 
 هاي حتي گرايش. خود حيطة وسيعي را در بر مي گيرد ،شناسيمردم  و ، مثل روان شناسيامبردههر يك از علوم ن

حاضر نوشتة محدود  فضايدر معرفيِ كاملِ حتي يكي از آنها، است كه  گسترده اندازه ايبه نيز  اين علوم» يِشناخت«
بسنده  ،اثرگذار از هر يك نظريةدو يا  يكرائة از طريق ا ،اين علوم مختصرِ معرفيبه  ،از اين رو، در ادامه. نمي گنجد

                                                                                                                                     . مي كنيم
 

اين باشد كه ايشان نه تنها  م شناختيعلو دانشمندانِپژوهشي -هاي علميدستاورد چه بسا برجسته ترين نكته در مورد
براي ميسر  )تئوريك(نظري  يزيرساختاز اين طريق، ، بلكه دست يافته اند آدمي ادراكفرآيند از روشن  يشناختبه 

ساختنِ دقتي شگفت انگيز در كنترلِ توجه و ادراك آدميان توسط طراحان، فراهم ساخته اند. براي مثال، دو نظرية 
 براي مديريت علوم شناختي از دقتي است كهمصاديقي گويا  ،شناختي مردم شناسيِاز » كسميكسپرا«و » پرستيژ«

است آوردهجهانيان فراهم  توجه.                                                                                                         
 

شناختي مردم شناسيِ  • 
وسعت پژوهشي تنوع و  به علت. در جوامعِ گذشته و حال است اجتماعي وي مطالعة انسان و رفتار علمِ 8مردم شناسي

، مردم شناسي زيستي، است، مثل مردم شناسي فرهنگي و متفاوتي ، مردم شناسي داراي گرايش هاي متعدداين حوزه

                                                                                                                                                                      
:براي نمونه. پيرامون خطرات فلورايد براي سالمت جامعه منتشر شده استزبان انگليسي، منابع مستند كثيري به   

Bryson 2006, Connett 2011, Yiamouyiannis 1986 
1 cognitive anthropology 
2 artificial intelligence 
3 cognitive psychology 
4 cognitive linguistics 
5 cognitive neuroscience 
6 ethology 
7 evolutionary epistemology    انسان بي شك . براي اشاره به اين رشته استفاده شود» انسان شناسي«در بين مردم شناسان ايراني ترجيح داده مي شود كه از واژة 8  
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اسي فرهنگي است كه به از مردم شنگرايشي  ،شناختي مردم شناسيِ. مردم شناسيِ كاربردي و مردم شناسيِ پزشكي
نظر به . توجه ويژه داردبين آنها اقوام مختلف و تفاوت ها و مشتركات  و شناخت شناسيِ بومي علومِزبان شناسي، 

انتقال «مطالعة چگونگيِ شرايط سياسي در عرصة بين المللي و ضرورت كنترل ذهني در ترويج الگوي توسعه صنعتي، 
           . از جمله موضوعات مورد توجه مردم شناسانِ شناختي بوده است نيز جوامع كهني به غرب از جوامعِ» فرهنگي

 
قوم خود  اعضايِبرخي انسان ها، ديگر از طريق آن بوده كه  روش هايياز جمله  ،عمالِ زور يا تهديد به زوراطي قرون، 

با مطالعة جوامع  ،مردم شناسانِ شناختي. شته اندوادا خواسته هاي خودو يا اقوام همسايه را به تبعيت و پيروي از 
. نهاده اند نام 1»پرستيژ«را  آنو پي برده اند  ، بدون توسل به زور،تشويقِ تقليد و پيروي جهتديگري روش به  ،بشري

راي عاملي ب» پرستيژ« مي آورد، ان را از طريق تهديد يا زور به چنگ، كه فرمانبرداري و تبعيت ديگر»سلطه« برخالف
تقليد و  از فرد صاحب پرستيژ زور، نياز بهبدون با كمال ميل و انسان ها، . استدر ديگران  حتي محبتو  احترامجلبِ 

                                                                                                                            . تبعيت مي كنند
 

مهارتدانشمثل ، ويرفتاري  يا الگويِ داراييكه  كسب مي كند زمانيجايگاه اجتماعي خود را  ،صاحبِ پرستيژ فرد ، ،
ثروت و سخاوت، كانونِ توجه جمع كثيري از اعضاي جامعة خود مي شود. صرف توجه عمومي به ويژگيِ هاي برجستة 
يك فرد (يا گروه كوچكي از افراد)، غالبا به اين ادراك جمعي مي انجامد كه دارايي يا الگويِ رفتاريِ مورد توجه، چيز 
مطلوبي است. اين ادراك، موجب بروز تمايلي جمعي در جامعه به رفتارهايي مي شود كه احتماال مقلدين را نيز از 

مردم شناسانِ . كردخواهد برخوردار  -  ديگران و محبت ، توجهآن، يعني احترام، تقليد پيامدهاي مطلوبِو  -پرستيژ 
                                      : مي داننددر جهان » انتقال فرهنگي«برترِ تسهيلِ  از جمله راه هايِ را پرستيژ ،شناختي

 
انتقال . كنداست كه در رويارويي با شرايطي جديد ظهور مي ] در انتقالِ فرهنگي[پرستيژ نوعي يادگيري اجتماعي «

مجبور  انسان هااست چون از اين طريق ] با شرايط جديد[شدن  سازگاريك جامعه جهت براي  برتر انتخابيفرهنگي 
وقتي امكانات انتقال . را متحمل شوند] شكست هاي پياپي احتماال و[نيستند هزينه هاي مرتبط با يادگيريِ مستقل 

و با تقليد از آنها به  تشخيص دهندباقي مي مانند كه قادر اند الگوهاي برتر را  اقوامي فقطفرهنگي وجود دارد، 
مقلدين تالش مي كنند با دادن انواع ] از اين رو[... و مهارت هايِ بهتر از حد وسط دست يابند ها مجموعه اي از دانش
تا از اين طريق [ و همكاري بيشتر با ايشان را كسب كنند معاشرتظر مساعد آنان براي پرستيژ، ن امتيازات به صاحبانِ

                                                                                                            2».]ميسر گرددرهنگي انتقال ف
 

مسكن، ، پوشاك اجبار نامحسوسِ انواعِمد، در  انواعِ طراحيِدر  »پرستيژ«نظرية توسعه از  طراحانِبهره گيريِ  شناساييِ
دشوار ) ؟رستوراندر غذا در منزل يا (گذران اوقات فراغت و تغذيه شيوه هاي زل، اسلوب زندگي، منو لوازم مبلمان 

شخصيت هاي داستاني در فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني، تصاوير در مجالت و ارائة از طريق . نيست

                                                                                                                                                                      
ژيست كه آنتروپولوقرابت بيشتري دارد چرا  اين رشتهبا حقيقت  »مردم شناسي«اما . آنتروپولوژي است تري از واژة شناسي ترجمة دقيق

ها در پيِ شناخت جنبه هاي مختلف رفتاريِ انسان ها در چارچوب زندگيِ اجتماعي آنهايند. از اين رو، در متن حاضر، گرايشي از اين 
 رشته كه به بررسيِ چگونگيِ ادراك و افكارِ انسان ها در محيط اجتماعي نظر دارد را، «مردم شناسيِ شناختي» ناميده ايم.  

1 prestige 
2 Henrich and Gil-white2001, 167. 
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پوسترهاي تبليغاتي، توجه عمومي مخاطبين در سطحي وسيع به دارايي ها و رفتارهايِ مطلوبِ نظرِ طراحان جلب مي 
يي محبوب و در نتيجه الگو ،»پرستيژ« صاحبِتقليد كرده اند  بيگانه كه از فرهنگشخصيت هايي طريق، اين از . گردد
، »پرستيژ« از طريقِدر يك جامعه خارجي  كاالهايِ ترويجِ مصرف. ندمي گردمعرفي  ،ديگران و پيرويِتقليد  براي

به قدري نرم و ماليم صورت مي گيرد كه براي بسياري از  ،ناميده مي شود» انتقال فرهنگي«حا كه اصطالفرآيندي 
                                                                   .دشوار است ،مد به عنوانِ اجبار نامحسوسپديدة افراد، پذيرفتنِ 

 

«پرستيژ» مصداقي از تواناييِ جلب توجه عموم مردم به رفتارِ فرد يا گروهي منتخب در جامعه است. آيا نظريه اي براي 
سلب توجه انسان ها از يكديگر نيز وجود دارد؟ پاسخ مردم شناسانِ شناختي به اين سؤال مثبت است. نظريه اي كه 

                                                                        . داردنام  1»ميكسپراكس«برداشته است  تواناييپرده از اين 
 

 ، برايها فاصلهنسبت به  فرهنگي حساسيت. دارداشاره  در جامعه بين افراد 2»ها حساسيت فاصله«پراكسميكس به 
وجود  افراددر هر جامعه و متناسب با نوع ارتباطي كه بين . تجربه اي آشناست اده مي كنندكساني كه از آسانسور استف

محدود و  در فضايِ. ه اي وجود داردپذيرفته شد فيزيكيِ ةفاصل - 6و عمومي 5، اجتماعي4صميمي، 3زديكن - دارد
 ناديده بگيرند، استرس و ناراحتيِموقتا فرهنگ خود را  عرفيِ كاربران مجبور اند فاصله هايِدر آن فشردة باالبرها، كه 

 ابا دارنداز نگاه كردن به يكديگر  آسانسور مورد نظر، كاربرانِ كوتاه به طبقة طي سفرِاز اين رو، . شودخاصي تجربه مي 
معموال كناري  گفتگو با فردآغاز  .سازندآسانسور متمركز مي  چيز ديگري درطبقات و يا  ةو توجه خود را به شمار

دروني و فضاهاي  پراكسميكس به طراحانِ معمار و شهرساز آموخته است كه با دستكاريِ. نيست و مطلوب پسنديده
ديگران اقدام براي ايجاد ارتباط با بدينصورت  وتشويق يا منع كنند را  د به ديگرانافراتوجه مي توانند سازه ها  بيرونيِ

                                                                                                                 . سازندرا تسهيل يا دشوار 
 

:اينگونه توضيح مي دهد مي دهندبه او نسبت را كه نظرية پراكسميكس  پژوهشگري  
 

اندازه گيري دارند تصور  كه نامرئي اند اما ابعاد قابلِ] اجتماعي[اگر ما بشر را بدينصورت، احاطه شده با حباب هايي «
محيط هاي  كردنِو تنگ ير فشرده مي توان تاث از اين منظر. كنيم، معماري را مي توان از منظري جديد شناخت

مجبور به  كاربران ،از اين طريق. آنها تصور كرد] توجه، ادراك و رفتار[را بر ] انسان ها[ و اشتغالِ كارفضاهاي زندگي و 
 تغييرات رفتاري، روابط فردي و بيانِ احساساتي مي شوند كه ناگوار و پر َتنش [يا برعكس، راحت و بي دردسر] است.»7 

                                                 
1 proxemics 
2 distance sensitivity 
3 intimate 
4 personal 
5 social 
6 public 
7 Hall 1966, 129 

اين پژوهشگر، . با اعضاي يك قوم قابل مطالعه نيست بلكه ماهيتي پنهان و ناخودآگاه داردمردم شناسان پراكسميكس از طريق مصاحبه 
از وي كتابي راهنما براي چگونگي تحقيق . ميكس را دليلي براي بي اهميت بودن يا بي اثر پنداشتن آن نمي داندپنهان بودن پراكس

پراكسميكس در جوامعِ مختلف باقي است. بندهاي زير از اين كتاب را به عنوان مصاديقي گويا از دقت نظر دانشمندان علوم شناختي در 
:يمپژوهش ادراك و رفتار انسان ها مي آور  
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و  1»گريز اجتماع« معماريِ: ساختارهاي فيزيكي، رعايت پراكسميكس در معماري را به دو نوع تقسيم كرده اند راحانِط

و  كوچكسه آپارتمان در يك پاگرد  دو ياهر طبقه، كه در امروز  آپارتمانيِ مجتمع هايدر . 2»پذير اجتماع«معماريِ 
رغبت زيادي به  انسان هادر اين محيط ها،  است؛ »گريز اجتماع«ريِ از معما متأثرهمسايگان رفتار شريك اند، فشرده 

ديگر از . سيِ كوتاه و سريع فراتر نمي روداز سالم و احوالپر ايشاناجتماعي  روابطندارند و احتماال با هم  رو در رو شدن
محيط هايِ طراحي شده كه از انسان ها سلبِ توجه مي كند فرودگاه هاست. به ويژه در فرودگاه هاي بين المللي، كه 

كشورهاي مختلف  مفيد بين شهروندانِ تبادل تجربه و اطالعات ايده آل جهت كانونيبه راحتي به عنوانِ د نمي توان
مي افتد، سالن هاي  تعويقپروازها براي ساعت ها به  وقتيحتي  3.، تعامل بين مسافران بسيار محدود استعمل كنند
                                                             . مسافران است بين شاهد تعامل اجتماعيِ فرودگاه ها كمترانتظار در 

 
بسياري ديگر از بناها مثل آسايشگاه هاي بيماران  طراحيِ. يندترينِ معماري ها» گريز اجتماع«فرودگاه ها غالبا داراي «

ين افراد را مانع مي شود اما هيچ يك به اندازة فرودگاه ها سلب توجه رواني و زندان ها نيز به گونه اي است كه تماس ب
گريزيِ  اجتماعو عريان است،  بي روحداالن هاي سرد و طوالني و سالن هاي انتظاري كه با . انسان از انسان را نمي كند

                                                          4».مي كند برابريانفراديِ زندان هاي ايالتي  بخشِ انزوايِبا  ،فرودگاه ها
 

بهره گيري از از  هايي شديدو نمونه گريز  اجتماع معماريِ از نهايت مصاديقيفرودگاه ها، آسايشگاه ها و زندان ها 
، يتركم با شدت ديگري نيز وجود دارند كهاما اماكن . ستانسان ها كنترلِ توجه، ادراك و رفتارمحيطي براي  طراحيِ

دانشمند ديگري با مطرح بر توجه، ادراك و رفتار را تاثير محيط . را كنترل مي كنندتوجه، ادراك و رفتار انسان ها 
 و روان شناس، مردم شناسجامعه شناس، ، 6»راجر باركر«. مورد مطالعه قرار داده است 5»محيط كالبدي«كردنِ نظرية 

از يكي از شهرهاي آمريكا، ارتباط رفتارهاي گوناگون آنان از يك سو و با مطالعة لحظه به لحظة زندگيِ كودكان در 

                                                                                                                                                                      
«پراكسميكس مطالعة تعامالت بشر بر حسب فضاهاي مختلفي است كه فضاي نزديك، فضاي  صميمي، فضاي اجتماعي و فضاي عمومي 

اما حفظ اين . با ايشان، حفظ مي كند اشاينها فاصله هايي است كه انسان بين خود و ديگران، بسته به نوع تعامل و رابطه . ناميده مي شود
آموخته [بومي  ت كه انسان به آن حضورِ آگاهانه داشته باشد، بلكه به صورت ناخودآگاه و مبتني بر آموزه هاي فرهنگفاصله ها چيزي نيس

...رعايت مي شود] و  
در مراتب مختلفي از آگاهي، ايجاد و آنهم ه واسطة ويژگي هاي خاص خود، مجموعه اي از الگوهاي رفتاري، ها، هر يك ب فرهنگ همة«

الگوهاي مرتبط فردي وقتي . هم است بدانيم رفتارهاي آدميان را در چه مرتبه اي از آگاهي ايشان مورد مطالعه قرار مي دهيملذا م. مي كند
از اين رو، نمي توان . آن در مرتبه اي از آگاهي انجام مي شود كه پنهان است ، حفظدر جامعه خود را مي آموزدبا پراكسميكس 

» .]بلكه بايد آن را از طريق مشاهدة دقيق تشخيص داد[ طريق پرسش و پاسخ با اعضاي آن مطالعه كردپراكسميكس در يك جامعه را از                  
(Hall 1974, 2-5) 
1 sociofugal 
2 sociopetal 

ا را به ، مي تواند اين مكان هدر كشورهاي اسالمي »استاندارد«ي بين الملليِ فرودگاه ها و ساخت طراحي درتقليد پرهيز از   3  

.و به طور مؤثر از اسالم هراسي در جهان بكاهد بدل كندن و غير مسلمان مسافران مسلمابراي تعامل مستقيم و صميمانه بين  كانوني  

Lockton n.d.  به نقل از Sommer 1974, 724  
5 behavior setting 
6 Roger G. Barker 1903-1990 
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حياط مدرسه، ، درس كالسِ، مثل حضور مي يابنددر آنها روز در طي كه اماكني  يِمحيطويژگي هايِ سوي ديگر، 
گي هاي فيزيكيِ نه تنها ويژبه طول انجاميد  لسا 25 اين مطالعات كه. ه استكردموشكافي را ، مسابقة بيس بال و غيره

را ) ساختارهاي اجتماعي(=  در آنها متداول و پذيرفته شده يرفتارالگوهاي ، بلكه )ساختارهاي فيزيكي(=  اين اماكن
طريقِ از  آنكهكه رفتار انسان ها، بيش از نتيجه گرفت اينچنين وي از يافته هايِ تحقيقات خود . در بر مي گرفت

 .كه در آن قرار مي گيرند قابل پيش بيني است محيط كالبديمطالعة با باشد،  شخصيت آنها قابل پيش بيني ةمطالع
در اماكن مختلف متفاوت كودكان  رفتارهايِ اين نتيجه گيري بر اساسِ سه مشاهدة آقاي باركر و همكارانش پيرامونِ

                                                                                                                                             :بود
 

ديگر حركت مي كرد، مثال  محيطيبه  يك محيطنوع رفتار كودك غالبا به طرز فاحشي تغيير مي يافت وقتي او از ) 1 

 و يا از زمينِ از كالس به راهرو و سپس به حياط مدرسه مي رفت، يا وقتي از سوپر ماركت پا به خيابان مي گذاشت
                                                                                               . يس بال به رخت كن وارد مي شدبازي ِب

رفتار كودكانِ مختلف در محيط هاي مشابه غالبا به هم بيشتر شباهت داشت تا رفتار يكي از آنها در محيط هاي ) 2

                                                                                                                                       . مختلف

و اتفاقي آن  غيرعاديرخدادهايِ كم و بيش يكسان مي ماند و كمتر تحت تاثيرِ  ،رفتار كودك غالبا در يك محيط) 3

                                                                                                                    1.قرار مي گرفت ،محيط
 

تعبيرِ كاربردي اين كشف آقاي باركر اين است كه، با طراحيِ ساختارهايِ فيزيكي و اجتماعي مي توان رفتار خاصي را 
ساخت به طوري كه ايشان بدون تفكر در مورد رفتار خود، صرفا همرنگ جماعت اجباري  ،يك محيط براي كاربرانِ

آن بر ديگر كاربران  تاثيرِ كنترليِآن را تقويت كنند و بر موجود،  ساختار اجتماعيِ از طريقِ همراهي باو خود نيز  شوند
در  ميزها و نيمكت هاچيدمان  :يريمرا در نظر بگ مدرسهكالس و ديگر اشياء مثال چيدمان ميزها و نيمكت ها . بيفزايند

و تابلو  ، ميز اوپشت سر هم، توجه دانش آموزان را خود به خود به سوي جلوي كالس، جايي كه آموزگار يرديف ها
براي  - داشته باشدوجود اگر پنجره اي  - معموال پنجره هاي كالس. معطوف مي دارد گرفتهقرار ) تختة سياه يا سفيد(

مثل حياط مدرسه، كوچه، خيابان يا طبيعت  ،كالس بيرونِ فضايِنمايي از فراهم كردنِ نه براي  و است نور تامينِ
و احتماال پرسيدنِ آنان » پرت شدنِ حواس«موجب منحرف شدنِ توجه دانش آموزان و  مناظريچنين . بيرون مدرسه

اين . مي گردد) »همه و شلوغ كاريهم«اصطالحا (و گفتگوي خارج از برنامه بين دانش آموزان » سؤاالت نامربوط«
 اين محيط كالبدي در) ساختار اجتماعي(= مطلوب در حمايت از الگوي رفتاري مدرسه فيزيكيِ كالس  ويژگي هايِ

يا نگاهشان متوجه و دفتر خود سرشان به كتاب است، جايي كه دانش آموزان بايد ساكت باشند، با هم صحبت نكنند، 
، در درستي آن گوش كنندبه دقت به درس آموزگار سوال هاي مربوط به درس بپرسند، قط فتابلو و آموزگار باشد، 

جاز و پسنديده در كالس را رفتاريِ م ، الگويِساعي دانش آموزانِهر يك از رفتار . فرا بگيرندخوب و آن را  شك نكنند
           2.آموزگار روبرو خواهد شد يا تنبيه با تذكر ،تقويت مي كند و اگر دانش آموزي غير از اين عمل كند، دير يا زود

 

                                                 
1 Barker 1968, 152    

در گزارش ديگري ،»توسعه«نظام و بررسي اهداف آن در  ،آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي، يعني نظام آموزش استانداردتاريخ پيدايشِ   2  

  .ب1396 عباسي: تفصيل آمده استبه 
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هوش مصنوعي  • 
 قادر است بسياري از كارها را  محدود مي شود كههوشمند دستگاهي به معموال » هوش مصنوعي«از واژة  عموميدرك

 ن كاربردپيشرفته تري نمونه اي از ،بشر است جديداز جمله اختراعات كه بات ها رمثال . به صورت خودكار انجام دهد
 مصداق مي يابد كهنيز دارد و آن وقتي  يمعني ديگر »هوش مصنوعي«اصطالح اما . محسوب مي شودهوش مصنوعي 

رفتار خود به بيان ديگر، وقتي انسان . گيردمي قرار ، تصميم گيري و رفتار آدميان ادراك فرآيندبخشي از  ،يك دستگاه
        .استفاده كرده استهوش مصنوعي  ازتنظيم مي كند،  ماشينيك  با تعامل را بر اساسِ اطالعات به دست آمده از

 

. نام نهاده اند 1»سايبرگ«را  اثر بپذيرد سيستمي مصنوعياز  بدينصورت رفتارشانساني كه  ،علومِ شناختي صاحبنظرانِ
(= خفف كلمة اُرگانيسم م» اُرگ«علم كنترل است و همان است كه » سايبرنتيك«برگرفته از » سايب«در اين اصطالح، 

 برداشتنِچگونگيِ  در مورد، ي هوشمندبات هار پس در مطالعات هوش مصنوعي، عالوه بر ساختنِ. است) موجود زنده
حقيق مي بدل شوند نيز ت) بات هامثل ر(موجوداتي قابل كنترل انسان ها به مرز بين ماشين و انسان به طوري كه 

                                                                                                                                          . شود
 

در اين گونه از تحقيقات هوش مصنوعي، دانشمندان بر چگونگيِ استفاده از تكنولوژي براي سلب توجه كاربران از عالم 
 ياتوجه كاربران فقط به اطالعات از اين طريق، به عبارت ديگر،  2.دارندركز تم )تعقلتخيل و توانايي يعني (درون 

 وي آگاهانةيدنِ انديشفرد از  گيري و اقدامِ تصميم ،و در نتيجه شودمحدود مي  سازدفراهم مي كه دستگاه  امكاناتي
                                                                          . بي بهره مي مانددر مورد دليل ريشه اي مسئلة مورد نظر 

 

در استفاده از اين دستگاه، كه هم اكنون به توليد انبوه : قند خون را در نظر بگيريم )تست( براي مثال، دستگاه سنجش
 مي آموزند كه با در نظر گرفتنِ طيف »ديابت«ي مرض قند يا ربيمامبتاليان به براي مصرف خانگي رسيده است، 

، ورزش تغييراتي در غذا بايدارقامي كه نمايشگرِ دستگاه نشان مي دهد، بدون مراجعه به پزشك، تشخيص دهند كه آيا 
2ديابت نوع مبتاليان به رابطة سايبرگي بين . يا خير گيرندبدر نظر يا مقدار داروي خود 

3 سنجش قند خون و دستگاه ،
توجه كاربر را از انديشيدن به داليل ريشه ايِ محروم شدنِ خود از تواناييِ طبيعيِ هم ايستايي بدنش در ارتباط با 

ادراكي تك بعدي، تصميمي ربات گونه و رفتاري  بهرا  وي قابليت اين دستگاه. منصرف مي سازدتعادل قند خون 
مكانيكي، يعني رصد منظمِ ميزانِ قند خون با استفاده از يك ماشينِ هوشمند و تنظيم آن از طريق تغييرِ ارادي در 

                                                                                                     .دلخوش مي سازدغذا، ورزش و دارو 
 

                                                 
1 cyborg 

  2 : فنيِ ويژه اي براي اشاره به روشِ مداخلة ماشين در ادراك و تفكر آدمي دارند انديشمندانِ اين حوزه، اصطالح 

 computer-mediated communication / CMC     »ارتباط با واسطة رايانه«    

به ترشح انسولين نيست و از اين رو اين بيماران بايد حتما با مصرف دارو تعادل ميزان قند خون خود را، بدن قادر 1نوع در ديابت   3  

 2مبتاليان به ديابت نوع . از صاحبنظران آن را مادرزادي مي دانند ظهور مي كند و بسياري كودكيبا در سنين غال 1وع ديابت ن. حفظ كنند
در اين نوع از ديابت، بدن قادر به توليد انسولين هست اما صاحبنظران معتقد اند كه . در بزرگسالي به اين بيماري دچار مي شوند غالبا

  .سبت به انسوليني كه مي سازند مقاوم شده استاحتماال توليد انسولين به اندازة كافي نيست و يا سلول هاي اين بيماران ن
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 هوش مصنوعي، اجتماعي در فضاي سايبريهاي و گسترشِ شبكه  با اختراع و تجاري سازيِ گوشي هاي هوشمند
موسوم به  ينرم افزار در اين ارتباط، گرايشي خاص در طراحيِ. به خود گرفته است و متنوع ، عميقوسيعي بسيار ابعاد

اجبار «همان طور كه در باال نيز اشاره شد، واژة انگليسي كه براي . به وجود آمده است 1»نامحسوس اجبارِفناوريِ «
اما ظهور فناوري هاي ديجيتال، . است گفتگوز طريق ا ديگران »متقاعد كردنِ«، به معني 2استفاده مي شود» نامحسوس

علمِ بهره گيري از . كرده است فراهمدر كاربران را  جديدعادات  نيز ايجادرفتار و  و بعد جديدي از ايجاد تغيير در نظر
نيز مي  3»پتولوژيَك«اثرگذار اند را هاي هوشمند  كه مشخصا از طريق رايانه و گوشي» نامحسوس اجبارِ فناوري هاي«

                                                                                                                                         . نامند
 

نه ولي (عمدتا بين المللي براي گردهمايي و تبادلِ تجربه بين طراحاني كه  همايشيهر ساله نون، تا ك 2006ل از سا
همايش ها موضوعات مورد توجه شركت كنندگان در اين . براي فضايِ سايبري طراحي مي كنند برگزار مي شود) فقط

                                                                                                             :زير است سرفصل هايشامل 
ار نامحسوس از طريق اينترنتانديشه هاي نو و اجب -  
بر هم  4و نفوذ همگنان فضاي سايبري -  
و همگام مي سازد همدلفناوري هايِ اجبار نامحسوس كه مصرف كنندگان را  -  
يديجيتال »تنبيه«كنترل انسان ها از طريق  -  
اجبار نامحسوسِ فناوري هاي رايانه اي انسان در احاطة  -  
ازي هاي رايانه اياجبار نامحسوس انسان ها با ب -  
استفاده از تصاوير ديجيتال، از جمله تلويزيونِ ديجيتال، براي اجبار نامحسوس -  
5عواملِ اجبار نامحسوس در سينما -  
 

در كپتولوژي سه مفهوم كليدي وجود دارد: انگيزه، آساني و «ماشة داغ»6. اگر در انسان، انگيزة انجامِ كاري وجود داشته 
زيادي  وقتصرف و فيزيكي  تواناييانجام آن به طوري كه  ،ساده شودآسان و ، و انجام آن كار )ديا ايجاد گرد(باشد 

در . در ديدرس و دسترس او قرار گيرد) »ماشة داغ«(= فعليت بخشيدن به آن كار  نطلبد، فقط كافي است كه امكانات
هوش . وري كه فرد را از انديشيدن منصرف مي سازددارد به ط رفتار افرادكنار هم قرار دادنِ اين سه، تاثيري عظيم بر 

                                                 
1 persuasive technologies  
2 persuasion 
3 captology  / Computers as persuasive technologies 

ب صاحدر دانشگاه استنفورد و از چهره هاي  »آزمايشگاه فناوريِ اجبار نامحسوس«، رييس كنوني »بي جي فاگ«اين واژه از ابداعات آقاي 
به اختصار، كپتولوژي بر طراحي، تحقيق و « :كپتولوژي مي نويسد هدفدر مورد  وي. در جهان استو كاربردي  اين حوزة پژوهشي نفوذ

فناوريِ «او در كتاب خود با عنوان » .تحليلِ محصوالت كامپيوتري تمركز دارد كه به منظور تغيير در نگاه و رفتار كاربران توليد مي شود
تغيير : به توانايي كپتولوژي در دستيابي به اهداف زير اشاره مي كند» استفاده از رايانه ها براي تغيير انديشه و رفتار ما: وساجبار نامحس

(Fogg 2003, 5)رفتار، تغيير ديدگاه و نظر، ايجاد انگيزه، تغيير در جهانبيني، تشويق به همكاري و تقليد .  
4 peers 

de Kort 2007  دومين همايش بين الملليِ ز عينا ا فصل هاسر برگرفته شده است »فناوري اجبار نامحسوس«مجموعه مقاالت. 5  
6 motivation, ability, hot trigger 
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ماشة «وسيلة كشيدنِ و  دنابزاري است كه به طراحان كمك مي كند كه پلي ارتباطي بين اين سه برقرار ساز ،مصنوعي
                 :خون بازگرديم قندبه مثالِ دستگاه سنجش براي تبيين اين نكته، . را در دسترس كاربران قرار دهند »داغ

 
كاربري كه در مورد عدم تعادل در قند خون خود دغدغه مند است، داراي انگيزه اي باال (براي مصرف انسولين) است. 
در عين حال، دستگاه سنجشِ قند خون خانگي، دستيابي به اطالعاتي كه مي خواهد را براي او بسيار آسان و ساده 

و چون قبال . خون خود را بسنجدقند بدون زحمت مراجعه به پزشك،  ،هاو در خانتوان بااليي نمي طلبد كه  ؛كرده است
انسولين و ابزار تزريقِ آن را به او فروخته اند، امكانات فعليت بخشيدن به مداواي خانگيِ خود، يعني همان «ماشة داغِ» 

 1.ديدرس و دسترس او قرار گرفته استدر پيشاپيش  ،دارومصرف                                                                 
 

، تجربه و مختلفاز وب سايت ها و اپليكيشن هاي  روز افزون ةاستفادبا فضاي مجازي و  انسان هابا فراگير شدنِ ارتباط 
شبكة  براي بسياري از كاربران مثالي آشنا. بيشتري پيدا كرده است نامحسوس عموميت اجبارِ اثرپذيري از فناوري هايِ

 ،اهل مطالعه. مي فروشد نو و كهنه هاي كتاببه مراجعين خود، است كه با اجبار نامحسوس،  سايت آمازون، اينترنت
حضوريِ براي ايشان هيچ چيزي جاي لمس كردن . كتاب دارند قابل توجهي در انتخاب و خريداري عموما وسواسِ

شرح حال و سابقة علمي يا خواندنِ ، آن نماية انتهايِ ، بررسيِنتيجه گيريو  تورق آن، خواندن بخشي از مقدمه ،كتاب

                                                 
بعد ديگري از اجبار» انديشه و رفتار مااستفاده از رايانه ها براي تغيير : فناوريِ اجبار نامحسوس«آقاي جي بي فاگ، صاحب كتاب   1  

وي در مورد اعتباري كه . ت پزشكي چون دستگاه سنجش قند خون، دستگاه فشارسنج و غيره را آشكار كرده استنامحسوس تجهيزا
: كاربران براي دقت و صحت اطالعات بدست آمده از طريق رايانه ها قايل اند مي نويسد  

ست كه ما به سواد و اعتبار علميِ نويسنده فقط يك اشتباه كوچك، مثل غلطي اماليي در يك وب سايت يا در گفتگويي آنالين، كافي ا«
: اگر وسيله اي كامپيوتري مرتكب اشتباهي شود، اعتبار آن از دو طريق قابل احياست] اما]. [و آن را هرگز قابل جبران ندانيم[شك كنيم 

يكي فراهم كردن اطالعات درست براي مدتي طوالني است. [مثال] دستگاه فشار سنجي كه در يك مورد اطالعات غلط به كاربر داده 
» .كه اطالعات درست فراهم كند، از منظر كاربر، اعتبار خود را باز مي يابدبار  20است، پس از    

اعتقاد كاربران به رايانه ها به حدي است كه اگر حتي دستگاهي تشخيصي هر بار مرتكب اشتباه واحدي شود، باز هم اعتبار خود را از 
 دست نمي دهد! در واقع آقاي فاگ اشتباه مكرر يك دستگاه را راه دوم احياي اعتبار دستگاه ذكر كرده است:

«راه ديگرِ احياي اعتبار يك دستگاه اين است كه خطايي نه چندان جدي را مرتب تكرار كند. در اين موارد كاربران فرا مي گيرند كه اين 
 براي اينكه بدون خطا،  دقيقايعني از اين طريق رايانه، . د لحاظ قرار دهندخو] نهايي[خطا را انتظار داشته باشند و آن را در محاسبات

(Fogg 2003, 138) »  .همان اشتباه را مرتب تكرار مي كند، اعتبار خود را باز مي يابد  

 

د؟ اين نكن خطا، به ويژه دستگاه سنجش فشار خون، ي تشخيصيناگزيز سوال مطرح مي شود كه آيا واقعا احتمال دارد كه اين دستگاه ها
آيا هستند افرادي كه به علت خطايِ دستگاه فشار خون در منزل، و گزارش اين اطالعات نادرست به پزشك : سؤال را طور ديگري بپرسيم

 ،2ديابت نوع خود، در حال حاضر دارويي مصرف مي كنند كه واقعا به آن نياز ندارند و بي جهت، از عوارض جانبي آن، از جمله 
يبوست، سردرد، درد مفاصل، تپش قلب، ورم مچ پا، سرفه، از بين رفتن حس چشايي، افسردگي، آسم، بي خوابي و مشكالت سرگيجه، 

انجام شد، يك  2003در سال » فشار خونانجمن آمريكايي «رنج مي برند؟ در تحقيقي كه توسط گروهي از پزشكانِ ) در مردان(جنسي 
جالب توجه تر اينكه، فقط كافي است كه بازو !! ان اطالعات نادرست به كاربران خود داده بودندسوم فشارسنج هاي خانگيِ بيمارانِ ايش

  !گرددتا فشار خون، باالتر يا پايين تر، گزارش  بسته شودتر يا كمي شل تر از حد مناسب  محكمبند اين دستگاه ها كمي 
(WebMD 2003) 
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صفحات، سالم بودنِ جلد و صحافي، و پاكيزه بودن مثل كامل بودن  - شرايط فيزيكي كتابمعاينة ادبي مؤلف و 
كه  به اندازه اي استآمازون  استفاده از خدمات آسانيِو  طراحيجذابيت اما . را نمي گيرد - حاشيه نويسيصفحات از 

. مي كننداز اين وب سايت بسياري از اين دغدغه ها را ناديده مي گيرند و اقدام به خريداري كتاب  ستدارانِ كتابدو
، اقدام به خريداري سايت اجبار نامحسوسِ متأثر از معموال، خريداران نه تنها كتاب مورد نظر خود را مي خرند، بلكه

نمايش كتاب را به از صفحة نمايش مشخصات كتاب ازون بخشي آم. مي كنندنيز كتابِ مشابه ديگر جلد حداقل يك 
 بخش ديگري از اين صفحه. همراه با اين كتاب خريداري كرده اند ،هايي اختصاص داده است كه ديگر خريداران

 كاوش هااخيرا در فضاي مجازي به دنبال آن ،خريداركه اختصاص يافته از جلد كتاب هايي  يبه نمايش تصوير همچنين
سه گام كپتولوژي، يعني  اثركردچگونگيِ  ،سايت آمازون به ما فرصت مي دهد كه دوباره اين ويژگي دومِ .ه استكرد

                                                                                      : را مرور كنيم» ماشة داغ«و  »آساني«، »يزهگان«
 

مي  كاوش ها، كه ديروز در فضاي مجازي به دنبال آن»ج«و » ب«كتاب  ،در سايت آمازون» الف« كاوشگرِ كتابِوقتي 
كرد را در يك محل براي خريداري مهيا مي بيند، انگيزة او براي دستيابي به كتاب ب و ج بسيار باالست. و از آنجاييكه 
خريداري كتاب از آمازون، بدون نياز به مراجعه به كتابفروشي ها، آسان است و توان فيزيكيِ باال يا صرف وقت زيادي 
 نمي طلبد، احتمالِ كليك كردن روي تصاويرِ  كتاب «ب» و «ج» (= «ماشة داغ») و خريداري آنها بسيار باالست.       
 

كار  ،در عصر حاضرو محدود كردن و كنترل ادراك و رفتار ايشان  تاثير عظيم هوش مصنوعي بر توجه آدميان تشخيص
بر نمي  آنبراي مدت ها، چشم از صفحة نمايش هوشمند  گوشي هايِ كاربرانِديده مي شود كه غالبا . نيست يدشوار

دارند، چه در مكان هاي عمومي - مثل تاكسي، اتوبوس، مترو، محلِ كار و حتي هنگام رانندگي - و چه در محافل 
خصوصي - مثل جمع هاي خانوادگي و ميهماني ها. اين رفتارِ ناهنجار و نامعقول خود گواهي بر نفوذ عميق و گستردة 

 رسومات فرهنگ هاي كم رنگ ساختنِتوانايي آن در اجتماعي و  در تعامالتفناوريِ اجبار نامحسوس يا كپتولوژي 
خود  اينترنتي به كاوش هايِ ،آنچه مي دانندبراي شنيده مي شود كه افراد براي ذكرِ مأخذ  هچنين، غالبا  .تاس بومي

و يا مشورت با ديگران،  رخدادها با هم ارتباطبسياري از افراد به جاي انديشيدن به  يعني .اشاره مي كنند »لگوگ«در 
و آنچه از  قرار مي دهند فضاي مجازي اين موتور كاوشِپاسخ به پرسش هاي خود را كاوش در  اولين گام براي يافتنِ

براي  به اين عادت بهره گيري از هوش مصنوعي شناختي اسانِروان شن. اين طريق مي يابند را بسنده مي پندارند
 شناخت توزيع« مشابه نظرية ديگري به نام ذهن امتداد يافته. مي گويند 1»ذهن امتداد يافته« ،شناختدستيابي به 

شده»2 است. بر اساس اين نظريه، شناخت و فهم آدمي، به عواملِ خارجي اي چون روابط اجتماعي، شرايط و امكانات 
محيطي (از جمله هوش مصنوعي) و پيشينة تاريخي و تجارب فردي بستگي دارد. در تعبيري كاربردي از اين نظريه، 
طراحان قادر اند با تغييرِ هدفمند روابط اجتماعيِ مردم با يكديگر، تغيير شرايط و امكانات محيطي و نيز آماده سازيِ 
ذهنيِ انسان ها پيش از اعمالِ كنترل، توده هاي ميليوني را، محروم از هدايت انديشه، به سوي رفتارهايِ مطلوبِ خود 

                                                                                                                                   .دهندسوق 
 

 • روان شناسيِ شناختي 

                                                 
1 extended mind 
2 distributed cognition 
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 توزيعِ«نوع  3معتقد است كه حداقل  1»جهانِ واقعشناخت در «نويسندة كتاب  و »شده شناخت توزيع«نظرية  صاحبِ
                                                                                                                        :وجود دارد »شناخت

،بين اعضاي يك گروهشناخت توزيعِ ) 1   

و) شرايط محيطي و اجزاي فيزيكي آندر (در مكان  شناختيع توز) 2  

  2.در زمان شناخت توزيعِ) 3
 

توضيح اينكه، ادراك آدمي از روابط اجتماعي، محيط طبيعي/فيزيكي و تجاربِ گذشتة او، جدا نيست. براي توصيف 
                                                      :توزيع شده با ذكر چند مثال ادامه مي دهيم شناخت چگونگي شكل گيريِ

 

ملوانان و ناخداي اين شناور خود را در سرنوشت يكديگر شريك مي همة . در نظر بگيريمكشتيِ اقيانوس پيمايي را 
از اين . تهديد مي كندنيز را  آنان تك تكجان در اقيانوس، هر خطري كه كشتي را تهديد كند، چرا كه مي دانند  دانند

جان  ،بي دريغ در صورت بروز چنين خطري، همبستگي كاركنان تقويت مي شود و همگي مي كوشند كه با تالشِ و،ر
شده پيشاپيش تفاهم  بين اعضاي اين گروه،چيزي نيست كه  ،ضرورت همكاري. را حفظ كنند همقطارانِ خودخود و 

. مي گويند 4»منطق گروهي«يا  3»ارادة جمعي«آن علوم شناختي به بلكه ناشي از پديده اي است كه دانشمندانِ  باشد  
 

تهديد نمي كند، از چنين ارادة جمعي برخوردار يكجا جان همگي آنها را  خطريو  اندهمين افراد وقتي در خشكي 
نيز و ادراك و رفتار ايشان  مي كندرابطة اجتماعي بين آنها تغيير  ،خدمة كشتي يعني با تغيير شرايط محيطيِ. نيستند

دگرگون مي گردد. توجه خدمه به يكديگر و ادراك، انگيزه و رفتار ايشان نسبت به هم در خشكي، با زماني كه در 
ادراك و رفتارِ متفاوت خدمه در نكتة قابل توجه اينكه،  .بسيار متفاوت استكشتي و در اقيانوس به سر مي برند 

خشكي نيز برخاسته از تفاهم آگاهانه ايشان از قبل نيست، بلكه ناشي از فقدانِ «منطق گروهي» اي است كه در آب بر 
                                                                                                                    5.بودحاكم  روابط ايشان

 
نظام بهره  در تغييرِرا مي توان  »توسعه« سيستم هاي در طراحي» شناخت توزيع شده«مصداقي از كاربست نظريه 

در جوامع كهن، بهره  »توسعه«تا قبل از استقرار سيستم هاي  :كردشناسايي  سرزمينيِ كشورها دارايي هايِبرداري از 
مراتع، جنگل ها و ديگر دارايي هاي مشترك سرزميني، به دست اهاليِ محل و به صورت زمين، آب، برداري از 

اگر از اين دارايي ها به صورت محلي در آن زمان اين بودكه  مردمِ» ةشناخت توزيع شد« .مشاركتي مديريت مي شد
طي . افراد و خانواده ها، در خطر خواهد بود تك تكآيندة ، يعني شان و پايدار استفاده نشود، آيندة جامعه عادالنه
اراضي زراعي، آب از  بهره برداري معقول، پايدارمسالمت آميز و  طوربه  ،نظام هاي مشاركتيِ هوشمندانهاين قرون، 

هاي سطحي و زير سطحي، مراتع و جنگل ها را ميسر مي ساختند.6 با از ميان بردنِ نظام هايِ مديريتيِ محلي و 
                                                 
1 Edwin Hutchins. 1995. Cognition in the Wild. 
2 Hutchins 2000 
3 collective intentionality 
4 group rationality 

تنهايي و براي وجود ندارد، بلكه هر كس به» گروه«حاكم بر خدمة كشتي در خشكي اين است كه » منطق گروهيِ«به عبارت دقيق تر،   5  

.  خود عمل مي كند  
سنتيِ مديريت، موضوعِ پژوهشيِ بسياري از مردم شناسان و پژوهشگران دانش بومي در سازمان هايكه هم اكنون،  تعجب آور نيست  6  
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جايگزين كردنِ آنها با نظامِ برنامه ريزيِ متمركز از باال به پايين در كشورها (تغييري كه در كشور ما تحت عنوان 
و » منطق گروهي«، )1اجرا شد »آژانس اياالت متحده براي توسعه بين المللي«/ » يو اس ايد«توسط » سفيدانقالب «
كه با  ديدند غير محلي ميدر رقابت با افراد تنها و خود را حاال روستاييان از ميان رفت چرا كه ايشان » ارادة جمعي«

، جديددر شرايط . كنندايشان مي  دارايي هاي محليِاز  رويرانگر و ناپايدا برداريِمجوز دولت مركزي اقدام به بهره 
دست بگذاريم، ديگران آنچه واقعا متعلق به  اگر دست رويِ«كه  شد اين در ميان اهالي محل »شناخت توزيع شده«

ماست را از َكفمان خواهند ربود.» شناخت توزيع شدة كنوني موجب شده است كه دارايي هاي مشترك سرزميني ملت 
ها، در تالشي رقابتي بين شهروندان تاراج شود و بخش قابل توجهي از آن، نه براي مرتفع ساختن نيازهاي اساسي 
 هموطنان، بلكه براي تأمين بازارهاي خارجي و دستيابي به درآمد باالتر براي شخصِ بهره بردار، صادر گردد.              
 

عالوه بر روابط اجتماعي بين افراد، شناخت توزيع شده در ارتباط با شرايط و امكانات فيزيكيِ محيط نيز بر توجه، 
ادراك و رفتار انسان ها اثرگذار است. انسان ها از خيلي پيشتر با يادداشت برداري روي كاغذ به حافظة خود كمك مي 

 روان شناسانِ .ته استكاربرد داشابزاري چون چرتكه براي محاسبة ارقام  ، در جوامع كهن، از ديرباز،همچنين. كرده اند
انسان ها ،چيزها يادآوريِدر فيزيكي آن  و اجزايِ پيراموني شناختي معتقد اند كه محيط كمك مي  به حافظه و ادراك

 ،هوش مصنوعي در قالب رايانه ها، شبكه جهاني اينترنت و گوشي هاي هوشمنديافتنِ و البته با اختراع و رواج . ندنك
ابعاد وسيع تر و تاثير عميق  عمل،درك مسايل، تصميم گيري و براي  خود بيرون از ذهن يِبه چيزها ي جهانياناتكا

ذهن «، اساسِ تئوري و عمل ادراك حافظه، اتكا به شئي خارجي براي كمك كردن به ذهن در امر. تري يافته است
ذهن امتداد «آن را مصداقي از  روان شناسانِ شناختي به اينترنت در عصر حاضر اشاره مي كنند و. است» امتداد يافته

به عنوان  ،اينترنتاز اين منظر،  .عظيمي از كاربران مي دانند در بين خيلِ 2»توزيعِ شناخت«براي  وسيله ايو » يافته
است بهره مند ابل دسترس اي كه در اين رسانه براي همگان قشده تجميع  رد جمعيِكاربران را از خ ،3»ذهني جهاني«

 مي سازد و ايشان را از كارِ پر زحمت انديشيدن و آزمودن گزينه هاي بيشتر، بي نياز مي گرداند.4                          
 

عالوه بر شناخت توزيع شده در جامعه و در مكان، ادراك آدمي از شناخت توزيع شده در زمان نيز اثر مي پذيرد. مثال 
بخر و انبار « :براي آحاد مردم اين معني را دارد كاالها در بازار ، افزايش قيمتي كه دچار قحطي يا جنگ شدهبراي ملت

معني همين پديدة اقتصادي  ،است را تجربه نكردهرنج آوري  محروميت هايِچنين اخيرا اما براي ملتي كه . »كن
قايع تاريخي فقط به و ،شناخت توزيع شده در زمان .»نخر، تا گرانفروش متنبه شود« :را به افراد القا مي كندديگري 

محدود نمي شود؛ تجاربِ شخصيِ افراد در گذشتة دور و نزديك نيز تاثيري مشابه بر ادراك و رفتار او در حال حاضر 
كه از حرفة  دارنداصطالحي  ،طراحان و سيستم شناساناثرگذاري شناخت توزيع شده در زمان، با  در ارتباط. دارد

                                                                                                                                                                      
سراسر جهان قرار گرفته است تا شايد بتوان با الهام گيري از اين مدل هاي موفق، وضعيت بحرانيِ ناشي از سوء مديريت اين دارايي ها 

،1386، 1373فرهادي  1368، 1359، 1353صفي نژاد : بنگريد به ،راي نمونهب .در حال حاضر را بهبود بخشيد  
Warren et al. 1995, Part III: Indigenous Organizations   

در آن زمان، ، به زبان ديپلمات هاي آمريكايي مستقر در كشور ما»انقالب سفيد«در ايران با نام  »توسعه«چگونگي استقرار سيستم هاي   1  

الف1396ي عباس: ديگر به تفصيل آمده استجاي در   
2 distributing cognition 
3 Global Brain 
4 Heylighen n.d. Heylighen 1999, Mayer-Kress 1995, de Rosnay 2000 
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، اليه اي زيرين موسوم به »رويه«معروف به  رنگ ان قبل از اجراي الية نهاييِنقاش. اندنقاشيِ ساختمان به عاريه گرفته 
بست ، كارآشنا مثالِ دوارائة . نيست رويهدريافت آماده براي  ،نخوردهديواري كه هنوز آستر  ؛نقاشي مي كنند 1»آستر«

، را روشن تر مي ار افراد و توده هاو كنترل رفت بعد زماندر ارتباط با شناخت توزيع شده در » رويه«و » آستر«تكنيك 
                                                                                                                                          : سازد

 
تي دوباره كاالي ناياب در مغازه وق. وقتي قرار است كه قيمت كااليي باال رود، گاه كمبود كاذب آن را تجربه مي كنيم

كمبود كاذب كاال، رخدادي هدفمند است كه . بپردازندباالتر را بي درنگ  مي شود، مشتريان حاضر اند قيمت پديدارها 
      .اجرا مي شود) »رويه«(= به خريداري كاال پس از افزايش قيمت مشتريان اجبارِ نامحسوسِ براي » آستر« به عنوانِ

 
شتر، دانشجويان سال يا بي 6 تا 4به مدت . مشاهده كرددانشگاه ها  را مي توان در» زدنآستر « ي ازچيده ترمصداق پي

عمومي،  پزشك: اند» حرفه«داراي ، مي كنندكه خوانده اند و مدركي كه دريافت  دروسيكه به واسطة  مي آموزند
زدن . و غيره ، فوق تخصص فيزيك اتميدكتر روان پزشك، مهندس برقحقوقدان، ، مهندس معمار، پزشك متخصص

دانش آموختگان دانشگاه  ؛اثري عظيم دارداو پس از فارغ التحصيلي  ادراك و رفتارِبر دانشجو،  به شخصيت» آستر«اين 
 راه هايِمي دانند و حاضر اند سال ها بيكار بمانند اما از » شأن دونِ«خود را » حرفة«غير مرتبط با ها غالبا مشاغل 

                             .نباشندديگر خود  و مهارت هايِ استعدادها ،عاليقبهره گيري از خدمتگذار جامعة خود با  ديگر،
 

يير ناگهاني در رفتار توده ها بسيار ، در ايجاد تغاست به افراد »آستر زدن«همان  كهشناخت در زمان،  هدفمند توزيعِ
 واگيرِبا عوامل عفوني سريعِ  را به گسترشِتاثير آستر زدن علوم شناختي  صاحبنظرانِ. عمل مي كندمؤثر سريع و 

همه «عنوانِ تاثيرِ آستر در ادراك و رفتار عمومي جامعه پژوهشِ از اين رو به . بسيار باال در جامعه تشبيه كرده اند
                                                                                                      3.داده اند 2»پنداشت ها گيرشناسيِ

                                                 
1 priming 
2 epidemiology of representations 

و كاهش بي سابقة ، باال رفتن ناگهانيِ قيمت دالر و يورو ما در كشور» اپيدمي پنداشت ها«و رخداد  »آستر زدن«از  ي اخير و آشنامصداق 3  

 ناگهانيِ افزايش ،آن و در نتيجه كردنِ مسئولين در مهار آشكارِ ارز و ناتوانيِقيمت باال رفتن بي حسابِ . ودب 1397ل در سا ارزش ريال
تو گويي افراد و خانواده ها هيچ اطميناني . امعه دامن زداحساسِ هرج و مرج اقتصاديِ بي سابقه اي در جگسترشِ به  ،قيمت ها در بازار

در چنين شرايطي تعجب . ندارند ة گرانيبراي حفظ اقشار مختلف مردم در برابر پديد در بازار ارز دخالت دولت اثربخشيِتوانايي و  به
چاره بيابند و  - بي پناه و بيتنها،  ،تورم و گراني خود را در برابر ستمِ ،نيست كه توليد كنندگان و واسطه گرانِ كاالهاي اساسينبود و آور 

را به قيمت هاي چند برابر  و ديگر كاالهاي اساسي پياز و سيب زميني و گوسفند پرواري )و طمع و زياده خواهي( نداريضرر و از ترس 
راهي مرزها كنند، بدون اينكه بينديشند كه اين كاالها، با استفاده از آب و خاك اين مرز و بوم (يعني دارايي هايِ مشترك سرزمينيِ تمام 

يا قاچاقچيان براي خريداري و صادركنندگان و فرقي نمي كند كه تجار،  است سرزميندر وهلة اول حق مردم همين  وتوليد شده ) ايرانيان
ني با رفتارِ آزادمنشانه و عزتمندانة مقايسة اين رفتار تحميلي در جنگ اقتصاديِ كنو. چه مبلغي پيشنهاد مي كنندخارج كردن آنها از كشور 

نثار ) يعني همين دارايي هاي سرزميني و دين، فرهنگ و مردمِ اين مرز و بوم(رزمندگانِ دفاع مقدس، كه جان خود را براي حفظ ميهن 
» توسعه«زِ مورد حمايت كردند نشانگر واقعي بودنِ تاثير اجبار نامحسوسِ سيستم هاي بيگانه و آسيب پذيريِ نظام هاي مديريتيِ متمرك

.است  
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در هر ، بي شك موفق باشند و خالقيت بهتراز درك  توسعه در سلب توجه جهانيان زيرك و داناي كه طراحانِ هر اندازه
احساس با دلسوزي و و  برده اندپي جبار نامحسوس به ماهيت فريبكارانة ايافت مي شوند كه  افراد هوشياري جامعه

                                                                                                                                                                      
در طراحي » رتبه بندي«در ارتباط با تكنيك » اپيدمي پنداشت ها«و تاثير عظيم آن در ايجاد » آستر زدن«به مصداق ديگري از  پيشتر

ا استفاده در آن بخش توصيف شد كه چگونه از علم و تكنولوژي براي نفوذ در بازارهاي مصرف كشوره. گرديداشاره ) 22-23 صفحات(
براي واردات به توده هاي ميليوني به منظور آماده سازي ايشان » آستر زدن«آشنا سازي يك ملت با نامِ فناوري هاي جديد همان . مي شود

 ل» آستر خوردن«مسئولين در اين كشورها نيز كه از . است) »رويه«(= همان فناوري ها مصنوعاتو  بي بهره نمي مانند، از ترس اينكه اُم
عقب گرا به نظر آيند، بدون انجام تحقيقات الزم در مورد خطرات احتمالي اين مصنوعات براي سالمت جامعه و سرزمين، در استقبال از 

آستر «براي مصونيت يافتن از . صادر مي كنند سبقت مي گيرند و مجوز واردات، توزيع وفروش آنها را عامة مردماين مصنوعات از 
:استقبال عجوالنه و بي مطالعه از فناوري هاي بيگانه، مطالعة منابع زير پيشنهاد مي شودو پرهيز از » خوردن  

 - ز علم و فناوري به منظور نفوذ در جوامع هدفا قدرت هاي بزرگ تاريخي پيرامون بهره گيريِ براي مطالعات:  
Heardrick 1981, Lerner 1958, MacLeod 2000, Price 2011, 2016, Rogers 1995. 

  :فريب افكار عمومي و نخبگاني در كشورها و پوشاندن حقيقتجهت  »علم«سوء استفاده از مرتبط با  آثاربراي  -

Sokal 1999, Wallace 2017 

  :گزارش مي كنند، مثل دستكاري ژنتيكي و فناوري نانو» مد روز«يي كه از خطرات فناوري هايِ براي پژوهش ها -
Hazards Magazine n.d., Bayer 2007, Buzea et al.2007, Lloyd's 2007, O’Neill 2004 
https://livingnongmo.org, Fagan 2014 
 

الزم به ذكر است كه شتاب صنايع در سودجويي از نوآوري ها، موجب شده است كه نانوذره ها و مواد نانو، به سرعت، به فرآيند توليد 
ورتي است كه شواهد موجود، حاكي از خطرات مسلمي از سوي ذرات نانو براي سالمت اين در ص. بسياري از كاالهاي مصرفي راه يابد

ذرات نانو نقره قدرت ضد . مثال از نانو نقره، براي توليد برخي از صابون ها و جوراب ها استفاده مي كنند. انسان و محيط زيست است
اينكه مقادير روز افزوني از اين . مفيد و باكتري هاي غير مفيد نمي شناسد باكترايي فوق العاده بااليي دارد اما تفاوتي بين باكتري هاي

ذرات به تدريج وارد چرخة آب مي شود و نهايتا مورد استفاده انسان و دام قرار مي گيرد، از جمله نگراني هايِ جديِ دانشمندان در مورد 
و شتابِ نابخردانه در تجاري سازيِ نسنجيدة نوآوري ها، بارها طمع ورزي . آيندة اين فناوري و آيندة سالمت بشر و محيط زيست است

يكي از مفتضح ترينِ موارد اينگونه خطاها، پس از كشف عنصر راديوم توسط ماري كوري در سال . جامعة بشري را به خطر انداخته است
و به اين بهانه كه تماس با اين عنصر از ابتال به  به طمعِ كسبِ ثروت از اين فلزِ درخشندة راديواكتيو،. هاي پاياني قرن نوزدهم رخ داد

سرطان جلوگيري مي كند، راديوم به سرعت مادة اوليه، براي توليد انواع كاالهايِ تجاري، از رنگ نقاشي و رژ لب گرفته تا عقربة ساعت، 
ري، در اثر ابتال به سرطان و ديگر بيماري هاي بسياري از افرادي كه در تماس با اين فلز قرار گرفتند، از جمله خود ماري كو. قرار گرفت

عالوه بر اين، آسيبِ دراز مدت از آلودگيِ راديوم در فضاهايِ مسكوني و عمومي، براي دهه ها ادامه . مرتبط با راديو اكتيويته جان باختند
ي در شهر پاريس حكايت مي كند كه هنوز به ، از تالش دولت فرانسه براي راديوم زدايي از اماكن2012تاريخ گزارشي خبري به . يافته است

Reuters 2012واسطه آلودگي به اين فلز راديو اكتيو، قرباني مي گيرد .  

نانو براي وابسته سازي و استعمارِ هر چه بيشترِ جهانيان بنگريد  براي مطالبي در تشريح چگونگي استفاده از دستكاري ژنتيكي و فناوري -  
ETC Group 2005  و به) 20 ، صفحة1پانوشت (» يو پي او وي«به توصيف:  

و پيامدهاي نامطلوب آنها، كه از كيفيت زندگي جهانيان و توان » توسعه«و سياست هاي » تجارت جهاني«براي ماهيت استعماري نظام  -
   2004كاوانا و مندر  ،الف1396عباسي : حكمرانيِ دولت ها به شدت كاسته است

 - براي مطالعه نظرات دانشمندان برجسته اي كه علم و فناوري كنوني را مانعي جدي در پيشرفت واقعيِ دانش بشري مي دانند:
Sheldrake 2012, 2017, Smith 2003  
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علوم شناختي و  آيا دانشمندانِ. دهندمي هشدار آن در مورد آسيب ها و پيامدهاي نامطلوب  هموطنان خود تعهد به
كه اجبار نامحسوسِ اندازه انديشيده اند؟ از سوي ديگر، هر  اين هشدارها بي اثر كردنِبراي  چاره اي ،طراحان توسعه

ه با آن افراد را نسبت به فريبي ك وجدان، مي رود كه ندايِآن احتمال  قوي و پنهان باشد، هميشه نظام سلطه طراحانِ
آيا دانشمندان علوم شناختي و . هدايت كند تر و رفتار سنجيده بهتربه سوي قضاوت  ايشان را روبرويند هوشيار سازد و

زبان الت را در يافته هاي به اين سؤاانديشيده اند؟ پاسخ نيز بي اثر كردنِ نداي درون براي  چاره اي ،طراحان توسعه
                                                                     .مي يابيمشناختي  اعصابِ شناسانِ شناختي و دانشمندان علومِ

 

و علوم اعصابِ شناختي شناختي زبان شناسيِ  •  
فرم، آواشناسي، دستور زبان و  وضوعاتي چونم بر زبان شناسان عموماتمركز . علم مطالعة زبان هاستزبان شناسي، 

است كه كلمات و بوده فرض بر اين همواره ، شناسان زبان در بين از ديدگاه غالب. است بوده معني واژه ها و جمالت
جمالت در يك زبانِ واحد، براي همة كاربران آن زبان، داراي معاني مشخص و مشتركي است. زبان شناسانِ شناختي 
در مطالعة اجزا و ويژگي هايِ زبان با همكارانِ زبان شناسِ خود اختالفي ندارند، اما نظرشان در ارتباط با معنيِ واژه ها 

عنايت به تجربة  فقط با، معني كلمات و عبارات از منظر زبان شناسيِ شناختي. متفاوت استبا ايشان  ،و جمالت
به تعبيري . مشخص مي گردد به درستي مي گيرندرار در آن ق انپيشين افراد و همچنين شرايط متفاوتي كه مخاطب

ديگر، بسته به اينكه توجه مخاطب به چه و به كجا باشد، برداشت هايِ [= ادراك هايِ] مختلفي از يك واژه يا عبارت 
 ، از يافتهحوزهزبان شناسيِ شناختي، دانشمندان و پژوهشگران اين  ايِ چند رشتهماهيت به واسطة  .است امكانپذير
                                                                            . اند بردهعصب شناسي و روان شناسي نيز بهره  هاي علمِ

 
پيشتر، در خصوصِ ارتباط بين زبان آموزي در دوران كودكي و نوجواني از يك سو و  پرورش توانايي ذهني فرد براي 
«تركيب ذهني» و خالقيت از سوي ديگر، نكاتي مطرح گرديد.1 در آنجا توصيف شد كه چگونه از طريقِ تجاربِ حسيِ 

و  ان، كودكدر تعامل با والدين و ديگران دستوري و استفاده از آن زبانِ يادگيريِفيزيكي، /محيط طبيعي درروزانه 
اين زيرساخت هاي  .را پرورش مي دهنددر عمل، زيرساخت هاي فيزيولوژيكي سيستم عصبي خود  اننوجوان

 اشياء و تركيبِ تصورِِدرك معاني، براي در تمام عمر  ، شامل خوشه هاي نورونيِ حاصل از ادراكات حسي،فيزيولوژيكي
عالوه پي برده اند كه همچنين عصب شناسان . كمك مي كند ايشانبه نوانديشي و نوآوري،  تصاويرِ خيالي با هم، جهت

بر ادراكات حسي، احساسات و عواطف نيز موجب تشكيلِ خوشه هاي نورونيِ پايدار در مغز كودك مي شود. به بيان 
ديگر، صور حسي و حاالت احساسيِ مختلفي كه از تعامل كودك با محيط پيراموني (شامل طبيعت و جامعه) در ضمير 

بين اين كه  ندزبان شناسانِ شناختي معتقد ا. خاص خود است ساختار نورونيِ دارايِهر يك ، نقش مي بندداو 
احساسيِ  حاالت يا حسي به طوري كه با شنيدنِ كلمات مرتبط با صور استپلي برقرار  ،ساختارهاي نوروني و زبان

 زبان شناسيِ شناختي،از اين رو است كه و . فعال مي گردندمجددا در مغز فرد تجربه شده، همان خوشه هاي نوروني 
 بسترِ ادراكيِ را كودكي در مغز شكل مي گيرددورانِ ات حسي و عواطف كه در ادراكمرتبط با ساختارهاي فيزيولوژيكي 

                 . گرفته استنام  2»يناستعاره هاي بنياد« از مجموعه اي، ادراكي اين بسترِ. مي داندفرد در طول عمر وي 
 

                                                 
  1 .11-14 ،1398 اسيبقسمت نخست همين مجموعه، ع 

2 primary metaphors 
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 هر يك از رخدادهاي عادي زندگيِ :فرآيند شكل گيري استعاره هاي بنيادين در ذهن آدمي از بدو تولد آغاز مي شود
و همان خوشه هاي نوروني كه در . از نورون ها در سيستم عصبي او مي شود مجموعه ايكودك موجب فعال شدن 

. گرددفعال مي آن تجارب نيز هنگامِ به يادآوردنِ هنگام ديدن، شنيدن يا لمس كردنِ چيزها در مغز او شكل مي گيرد، 
در مغز ديگري نيز نوروني ، خوشه هاي مرتبط با محرك هاي حسيِ نورونيِ خوشه هايِ همزمان با شكل گيريِاما 

كودك تشكيل مي شود كه مرتبط با احساسات او نسبت به آن ادراكات حسي است. مثال هر بار كه كودك از دست 
ظرف  مرتبط با ديدنني عالوه بر خوشة نورو ،را دريافت مي كند) غذا پر از يا ظرف(پر از شير  والدين خود بطريِ

براي او ميسر مي را » احساس امنيت غذايي«شود كه درك در مغز او فعال مي از نورون ها  يديگر ي غذا، خوشةحاو
 سازد. به مرور زمان و با تكرار اين تجربة حسي و احساسي، پلي بين اين دو زده مي شود كه همان زيرساخت

، به ميان مي آيد وفور غذافراهم بودن يا وقتي صحبت از از اين روست كه  .فيزيولوژيكيِ استعاره اي بنيادين است
                    . مي كنند تجربه درونرا در » امنيت غذايي«خوب و اطمينان بخشِ  احساسِخود به خود،  ،بزرگساالن

 
حسي و احساس يكي از زبان شناسانِ شناختي، ارتباط ك سو و نقش استعاره هاي از ي يفيزيولوژيكي بين ادراكات

                                             : از سوي ديگر را اينچنين توصيف مي كند بين انسان ها بنيادين در ارتباط كالمي

برگرفته از  ات، اين تشبيه»است] بي احساس[فالني مثل يخ «يا » است يخونگرم] آدم[فالني « وقتي مي گوييم كه«
در . كرده ايم حسرا محبت آميزِشان » گرميِ«ا در زمان كودكي است كه در آغوش پدر و مادر تجربة تجربة عمومي م

مي همزمان تجربه  ،نسبت به ماايشان آغوش آنها و احساس محبت  گرميِادراك حسيِ  ]دو چيز، يعني[اين تجربه، 
گرمي  لمسِ نورونيِ خ مي دهد؛ يكي ساختارِمغز ر ، در دو جاي مختلفها فعال شدن نورون ،در چنين تجربه اي... شود

موجب  ،بر اثر تكرار[نوروني  هاي همزماني اين فعاليت .محبت و عطوفت است احساسِنوروني است و ديگري ساختار 
را » گرمي= محبت «كه ساختار نوروني استعارة ] مي شودجدا از هم  پديدار شدنِ مداري بين اين دو خوشة نورونيِ

                                       ...در مغز مايند] و مادي[پديده هايي نوروني ] عمال[استعاره ها ] پس[ .تشكيل مي دهد

 بدون اينكه ما واقعا به ستما شكل گرفته اذهن در نظير اين، از دوران كودكي  بنيادين استعاره هايِتعداد بسياري از «
تجربه مي  زندگي عاديخاللِ خود، دنياي پيرامون را در و بدن عصبي  كودك از طريق سيستمِ. آنها آگاه باشيم وجود

استعاره هاي . گرددخود به خود منجر به شكل گرفتن صدها نمونه از اين استعاره هايِ بنيادين مي  ،اين تجارب. كند
 سياري ديگر از مفاهيمو ب اخالقعواطف، تغيير، زمان، علت شناسي،  در ارتباط با] در اين دوره از زندگي[ي كه بنيادين

استعاره هاي بنيادين بخشي از ... سازدميسر مي ] در بزرگسالي[را  رخدادهااز ما درك و شناخت ، ]شكل مي گيرد[
                                                          ... اي جز تفكر و سخن گفتن از طريق آنها نداريم چارهذهن مايند و ما 

«چون از نظر فيزيولوژيكي، بدن و مغز همة انسان ها [صرفنظر از نژاد و قوميت] يكسان عمل مي كند، استعاره هاي 
بنيادين در تمامي فرهنگ ها مشترك است. اما به دليل تفاوت هاي فرهنگي، «استعاره هاي پيچيدة»1 اقوام مختلف، با 

                                                                           2».نظر ما  نيست مد] حتصذ در بحث[هم تفاوت دارد كه 

                                                 
1 complex metaphors 
2 Lakoff and Johnsen 2003, 254-257 



 

41 

 

به واسطة مثال، . باشند» منفي«يا » مثبت«مي توانند احساسي كه دارند  واخالقي  استعاره هاي بنيادين به لحاظ بار
» بسته«از  مثبت ترا قطع »باز«؛ استمثبتي  اين كلمه يادآورِ احساسِ، »باز« احساسِ خوب كودك نسبت به فضاهايِ

مطلوب تر » جلو«، »بند و محدود در«مطلوب تر از » آزاد« ،»تنگ و فشرده«بهتر از » وسيع«، به همين سياقو . است
مطلوب » يك چيز كلِ«، »كمتر«دلپذيرتر از » بيشتر«، »موقت و زودگذر«پسنديده تر از » پايداري و دوام«، »عقب«از 

بهتر از » دانستن«، »سكون«نيكوتر از » حركت«، »بيهوده و هرزه«بهتر از » مفيد«از آن، » كوچكي قسمت«تر از 
                                                                           .است» پايين و پست«بهتر از » باال و رفيع«و  »ندانستن«

 

و احساسي با  حسيِاز طريق تجاربِ  ،هاي رشد سال طيانسان است كه  ، مفاهيم و احساساتيمعاني همگياينها 
محيط و اجزاي آن، مي آموزد. و از آنجاييكه اين مفاهيم از طريق اندام هاي حسيِ بدن، سيستم عصبيِ بدن و در 
تعامل با عالم ماده درك مي گردد، زبان شناسان شناختي، زبان را چيزي «بدن مند»1 مي دانند. بدن مند بودن زبان 

. كنندفعال مرتبط با اين معاني، مفاهيم و احساسات را خوشه هاي نوروني مغز قادر اند  عبارات ه كلمات ويعني اينك
از اين طريق، ايشان قادر . يافته اند ذهنيي ساختارها زبان راهي كالمي براي ايجاد بدن مند بودنِدر  ،طراحانِ توسعه

 ،خاص »چارچوبي«رويدادها را در بت به مخاطبين خود نس و شناختتفكر اند كه با استفاده از واژه ها و عبارات،  بوده
 زبان شناسيِعلمِ بهره گيري از به اين مورد از . ندنككنترل رفتار ايشان را از اين طريق و  دنساز و محدود مقيد

 جامعهدر  واژه هاي طراحي شده استفاده از اينوقتي . مي گويند 2»ذهني چارچوب بنديِ«در طراحي توسعه، شناختي 
 ، چه اين افكارِنمي پذيرندقرار مي گيرد را  »ها چارچوب«اين خارج از كه  ي، مردم خود به خود، افكارمي يابدرواج 

به بيان . ريشه داشته باشد خودشان يِوجدانهايِ جوشش  درمنتقل شود و چه  ايشانبه  ديگري شخصِاز  »نامربوط«
ديگر، اين چارچوب هاي كالمي در كنار هم، با ايجاد جمود فكري، پند پذيريِ آحاد مردم را تضعيف و ارتباط ايشان با 

ارادة  مطيعِبيروني و دروني،  اثرپذيري از هشدارهايِ، بدون توده هارفتار  نتيجه اينكه،. كندمي قطع را خود عالم درون 
                                                                                                                  .گرددطراحان توسعه مي 

 

توسعه «، »رسانه ارتباط جمعي«، »ارتباطات«، »اطالعات«، »تجارت آزاد«، »توسعه«كلمات يا اصطالحاتي چون 
 را در نظركه به طور گسترده در جوامع و فرهنگ هاي سراسر جهان رايج شده است » سياستگذاري باز«و » پايدار

علمي طراحي  توسط نخبگان در حوزه هاي مختلف بلكه ، اتفاقي به وجود نيامده انداصطالحات؛ اين واژه ها و بگيريم
 آنهاانطباق هدفمند و  تركيبِ و در فرهنگ عامه وجود داشته است، اما باگذشته در  اين واژه ها تك تكالبته . اندشده 

در واقع، طراحان توسعه، براي . شده اندبدل قدرتمندي » چوب هاي ذهنيِچار«اين كلمات به  ،كنوني معنيِ متداولِ با
مديريت « اين اصطالح. از اصطالح خاصي استفاده مي كنند عادي به چارچوب هاي ذهني، تبديل لغات فرآينداشاره به 

                                                                                                                                .است 3»معني
 

در [خاصي را در نظر بگيريم و آن را ) يا معانيِ( براي اينكه موضوعي را چارچوب بندي كنيم الزم است كه معنيِ«
در  وقتي ما از طريق چارچوب بندي با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم در واقع ما. كنيمبرجسته ] چارچوب مورد نظر

تفاسير از ديگر مي گوييم كه تفسير ما از رخدادها بر ] به مخاطب[با اين كار ما . هستيم »معني كردنِ مديريت«حالِ 

                                                 
1 embodied 
2 framing 
3 management of meaning 
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بايد توسط مخاطب پذيرفته ] ما براي كلماتي كه بيان مي كنيم نظرِ معني مورد[همان رخداد ارجحيت دارد و لذا 
                                                                                                                                        1».شود

  
؟ تعريف زير، ارائه شده توسط انديشمند ديگري چيستدقيقا » مديريت معني«در اصطالح » معني«واژة منظور از اما 

ي ذهني، مثل از طريق چارچوب ها مخاطباي كه معنيِ مديريت شده آشكار مي كند كه  چارچوب بندي در حوزه
«توسعه» يا «تجارت آزاد»، مي فهمد متاثر از انتظاراتي است كه چارچوب مذكور، بر اساسِ تجارب و دانسته هاي قبليِ 
او (از جمله «استعاره هاي بنيادين»)، در ذهن او به وجود مي آورد. با شنيدنِ اين چارچوب ها، ما مجبور مي شويم كه 
از درون پنجرة ادراكي اي كه آنها در ذهن ما ترسيم مي كنند به رخدادهاي جهان بنگريم و از اين طريق توجه ما از 

                                                                        :فراتر نمي رود گرفتهمحدودة انتظاراتي كه در ذهن ما شكل 
 

«چارچوب به انتظارات فرد نسبت به جهان اشاره دارد، انتظاراتي كه مبتني بر تجارب قبلي اوست. [اين انتظارات] بر 
اتكا به يعني با ... انسان ها، بنا بر تجارب قبلي خود ...2اثرگذار خواهد بوداز تجربه هاي جديد  او ارزيابي و تفسير
از طريق اين مجموعه . رون را تجربه مي كنندبي ، رخدادهاي جهانِاز قبل »دانسته هاي سازمان يافته«مجموعه اي از 

را درك مي  خوداين اشياء و پديده ها با  و ارتباطاز دانسته هاست كه انسان رابطة بين اشياء و پديده ها در جهان 
] به هر حال[وسيع و متشكل از سيستم هاي تو در تو و پيچيده است، انسان  ،و در اغلب موارد، چون اين جهان ...كند

 چيزهايي در آن مي يابد كه انتظاراتش را تاييد و تحكيم مي كند.»3                                                              
 

مورد  »ابزارهايِ«ابتدا  اما. نقل قول باال خواهيم پرداخت تبيينِبه  ،نمونه از چارچوب هاي رايجدر ادامه، با آوردن چند 
هر چند به طور اين ابزارها، آشنايي با . را مرور كنيم ،يا همان چارچوب بندي ذهني ،»عنيمديريت م«استفاده در 

مديريت : هنر چارچوب بندي« كتاب مؤلفينِ. سازدمي هويدا  را چارچوب هاخلقِ  و روش منديِ يهدفمندمختصر، 
زبانِ رهبري»4، عالوه بر استعاره، از ابزارهاي زير براي ساختن ساختارهاي ذهني، سخن به ميان آورده اند: واژه هاي 
 تخصصي و تكيه كالم ها، داستان، اسپين5 و تباين7.6                                                                                
  
  

كاربرد  ماتيي توليدي و خدمديريت بنگاه هاسياست و از آنجاييكه چارچوب بندي در حوزه هاي متنوعي چون رسانه، 
مورد استفاده قرار  ،و براي اهداف مختلف گوناگون در شرايط ،تركيبيبه صورت  و يامجزا مي تواند  ابزارهااين دارد، 
                                                                                                                                           :گيرد

 

استعاره )1  

                                                 
Fairhurst 2005, 168 به نقل از   Weick 1979,  3 1  

2 Tannen 1979, 140. 

.144همان،   3  
4 Fairhurst and Sarr. 1996. The Art of Framing: Managing the Language of Leadership 
5 spin 
6 contrast 
7 Fairhurst and Sarr 1996, 125. 
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.چيز ديگري باشد يادآور ،طراحي شده ذهنيِ چارچوبِتالش مي شود كه استعاره از طريق    
 

و تكيه كالم ها واژه هاي تخصصي )2  

 چارچوب هاي ذهنيِ ساخته شده از واژه هاي تخصصي به سرعت سرِ زبان ها مي افتند و رايج مي گردند. اين واژه ها، 
 آنهادقيقا از معني تخصصيِ  نه گوينده ، اگر چه عمومابدل مي شونددر جامعه تشخص و تفاخر براي  ياسباببه  سريعا

                                                                                                                   .مخاطبينو نه  آگاه است
 تكيه كالم ها نيز مسري اند و به سرعت در جامعه رواج پيدا مي كنند. 

 

داستان  )3  

مستند، سريال هاي و  از طريق فيلم هاي داستاني چارچوب بندينوع الهام گرفته از تاثير افسانه ها و اسطوره ها، اين 
                            .اشاعه مي يابدو دروس علوم اجتماعي در دانشگاه ها  گزارش هاي تحليليِ خبرنگاران ،تلويزيوني

 

اسپين )4  

 از طريق آن،كه  داردبه ابزاري اشاره است  »تاب دادن«و » چرخاندن«و  »ريسيدن«اين واژه كه ترجمة فارسي آن 
از طريق اسپين مي . داده مي شود »چرخش«قضاوت مخاطب در مورد پديدة مورد نظر از مثبت به منفي و يا بالعكس 

و زيانبار را  ناكارآمد ييا سياست ي نامطلوب ورخداد ،مضر و ويرانگر اي صنعتي كااليِ ،ي نامعقولتوان عملكرد
                                                                           .جلوه داد» ضروري«و يا حتي  »اجتناب ناپذير«، »خوب«

 

  تباين )5

. ندكه واقعا نيست شوندمي ف به گونه اي توصي ها و رخدادهاچيزاز طريق تباين،   
 

»توسعه«  
و » وسعت« يادآور احساسِاين واژه . يكي از فراگير ترين و نافذ ترين چارچوب هاي ذهني عصر ماست» توسعه«واژة 

«گشودگي» است كه از زمان كودكي به عنوان استعاره اي مثبت و مطلوب در ضمير ما جاي گرفته است. شنيدن اين 
انواع  نمايشِ بادر رسانه ها، » توسعه«واژة . خوبي را در درون ما به وجود مي آوردمثبت و  حالِ آن،ه انديشيدن ب واژه يا

در فيلم هاي » پيشرفته«و  »مدرن«اسلوب زندگي با به تصوير كشيدنِ مستند و  يخارجي در فيلم ها فناوري هايِ
از طريق  »توسعه«واژه و مفهوم  نيز، دانشگاه هادر  .گرددتكرار و تحكيم مي  ،»توسعه يافته«داستاني از كشورهاي 

حيات بشر  را مصداقِ عينيِ تكامل يافته ترين مرحلة رشد دانايي و خردمنديِ صنعتيجوامعِ عموما كه علوم اجتماعي، 
بر كرة زمين جلوه مي دهند، تبليغ و ترويج مي شود. از اين رو، جهانيان انتظار دارند كه دير يا زود زندگي آنان به حال 

در حال «كه  ،در كشورشانهر ساله آنها مي بينند كه . نزديك شوددر آنها دامن مي زند » توسعه«خوشي كه واژة 
اضافه مي شود و آن را  ي جديد خارجيبر تعداد ماشين آالت، خدمات، داروها، غذاها و ديگر چيزها ،نام گرفته» هتوسع

تحكيم و تاييدي بر درستيِ انتظار خود بر مي شمارند. نمايان شدنِ اين ظواهر از يك سو و تاييد و تحكيم مفهوم 
كه  كرده استمردم ايجاد  اكثريت ذهندر ، چنان چارچوب محكمي از سوي ديگر از طريق رسانه و دانشگاه» توسعه«

دو شيفت،  در اشتغالضرورت كار،  محيطفشار و استرس بيسابقه در  پيامدهاي ناگوار آن، مثلو » توسعه«رابطة بين 
وقت در ساعت ها اتالف اجبار به زندگي در قفس هايي به نام آپارتمان، انواع آلودگي هاي محيطي و غذايي، افزايش 
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نزولِ فاحشِ كيفيت زندگي، نابساماني هاي اجتماعي مثل طالق، تخريب طبيعت و محيط زيست و ، ترافيك شهري
انواع بيماري ها  بيسابقة شيوع ،ردنِ كودكانِ شيرخوار به مهد كودكبه خانة سالمندان و سپ ها سپردن بزرگان خانواده

. ناديده گرفته مي شود ،دارايي هاي سرزميني بي وقفة و تاراجِ عفوني از جمله بيماري هاي سخت درمان و بيماري هايِ
وب ذهني ديگري به شايد هيچ چارچ .گرددقلمداد مي » هزينة پيشرفت«بخشي از  فجايعِ ذلت بارِ توسعه،معموال اين 

و از آنجاييكه بدون اين چارچوب ذهني، . در عصر ما، ذهن و رفتار جهانيان را به بند نكشيده باشد» توسعه«اندازه 
را مي توان مادر تمامي » توسعه«نيز برمال مي شود،  صنعتيي مرتبط با زندگي ديگر چارچوب ها و تخريبِ فريبكاري

                                                                                                .دانستعصر حاضر ذهني  يچارچوب ها
 

»توسعه پايدار«  
 ذهني چارچوبِتا اندازه اي از اعتبار و كارآييِ زيست محيطي  انكارناپذيرِ تخريب هايِدر دو سه دهة اخير كه 

«توسعه» كاسته است، طراحانِ توسعه اقدام به ارائة چارچوبِ جالبِ توجه تر و خوشايند تري كرده اند: «توسعه پايدار». 
قرار است كه افزودنِ انتظارِ «پايداري» و «بقا» به حالِ خوشي كه استعارة «توسعه» در ذهن تداعي مي كند، تا حدي 

 اما لحظه اي تفكر. بكاهد جوامع انسانيو نابودي خطرِ تباهي سيستم هاي حياتي كرة زمين  بشر دربارةاز نگراني هاي 
ثابت است، توسعة  اندازه اش كه  سياره ايدر كرة زمين، يعني كه فريبنده معلوم مي كند پر ابهام و  چارچوبِ در اين
تركيب اما از آنجاييكه  !غير ممكن استاز نظر عقلي، محال و ، تمامي كشورها» دائميِ بسط« به معنيِ ،جهاني پايدارِ

اين دو استعاره (يعني وسعت و دوام) انتظارِ خوشايندي را در ذهن به وجود مي آورد، «توسعه پايدار» در دهانِ 
هدفي قابل  عقل و انديشه، محروم از محك و افتادهو حتي مردم عادي نخبگان علمي  روزنامه نگاران،سياستمداران، 

                                                                                                                   .تحقق محسوب مي شود
 

»اطالعات«  
. مي نامند »عصر اطالعات«عصر حاضر را . بند كشيده است بهذهني ديگري است كه اذهان ما را  چارچوبِ» اطالعات«

اطالعات ياد آور استعارة بنيادينِ «دانستن» و «آگاهي داشتن» از چيزهاست. اما شاهديم كه به رغم گردآوري مقادير 
و توانايي او براي دستيابي به بر خردمنديِ نسل بشر  اين دانسته ها ،پرشمارعظيمي اطالعات در بانك هاي اطالعاتي 

پيشگيري از  ،و خشونتجنگ  توقفباال بردن كيفيت زندگي، بهبود عدالت اجتماعي،  در طبيعت، مران و آبادانيع
بيماري ها، رفع گرسنگي و بي خانماني و آوارگي نيفزوده است. اين چارچوب ذهني همچنين مصداقي از كاربرد واژه 
هاي تخصصي و تباين است چون در بين طراحان توسعه، «عصر اطالعات» به معنيِ عصر وفورِ اطالعات و رساندن 
معلومات معتبر به عموم مردم نيست. مادامي كه متاثر از اين چارچوبِ ذهني، مردم انتظارِ آگاهي بيشتري را در عصر 

، روشي كه »توسعه« سيستم هايِدر » معلوماتآگاهي و محدود ساختن «با  طراحان توسعه، ،مي كشندحاضر 
اصطالحا «منطقي سازي»1 اطالعات خوانده مي شود، توجه اقشار گوناگونِ مردم، در سطوح مختلف مسئوليتي و حرفه 
 اي، را كنترل مي كنند، ادراك ايشان را محدود و از اين طريق، از گزينه هاي رفتاري ايشان مي كاهند.2                  

                                                 
1 rationalization 

براي مطالعة بيشتر در مورد تاثيري كه اين ويژگي هاي. از ويژگي هاي فراگير مديريت در توسعه است »بوروكراسي«و  »منطقي سازي«  2  

عباسي : و يادگيري، معلومات و مهارت هاي جهانيان داشته است، بنگريد به) ابتدايي، متوسطه و عالي(مديريتيِ توسعه بر سيستم آموزشي 
ب1396  
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»تجارت آزاد«  

«تجارت آزاد» مصداق ديگري از بهره گيري از استعاره هاي بنيادين در چارچوب بنديِ ذهني است. چه كسي مي تواند 
مصداقي از ار بر كشورهاي جهان تحميل شده است، به اجبكه در واقع » تجارت آزاد«اما  !؟باشدمخالف » آزادي« با

بهره گيري از تكنيك تباين نيز هست چرا كه هيچ كشوري قادر نيست خودكفايي و خوداتكايي را محور سياستگذاري 
اقتصاديِ قدرت هاي  دسيسه هاي سياسي و تحريم هايِخود قرار دهد بدون اينكه خطرِ رويارويي با اقتصادي هاي 

وابستگي به نظام تجارت جهاني را با ، »تجارت آزاد«طرفدارانِ از آنجاييكه عالوه بر اين،  1.ان نخردرا به جبزرگ 
مصداقي از  ،اين چارچوب جلوه مي دهند،و حتي ضروري مطلوب ، ، مثبت»تعامل با جهان« استفاده از چارچوبِ ذهنيِ

اسپين نيز هست چرا كه قطعا، سواي تجارت، راه هاي پرشمارِ ديگري براي برقراريِ تعامل با ديگر ملت ها وجود دارد 
                                                        .كه سازنده است و به تاراج دارايي هاي سرزميني كشورها منجر نمي شود

 

رف و به تصورات پنهان است منحآنها از حقيقت چيزهايي كه در پسِ را د افرا توجهچارچوب هاي ذهني قادر اند  پس
در محدودة ادراكيِ چارچوب ها  بدينصورتمادامي كه فرد  .ندنكمبهم، احساسات بي اساس و انتظارات واهي معطوف 

گرفتار است، هر گونه فكر مخالف، پند يا  هشدار را نمي شنود چرا كه مي پندارد، دير يا زود، انتظارات خوش اش 
                                                                                                                        2.خواهد شدبرآورده 

 

كه حتي گوشِ باطن را به نداهاي وجدان عمل مي كند جمودي كه چارچوب ها به ذهن آدمي مي دهند به گونه اي 
ناشنوا مي سازد. «با يك گل بهار نمي شود» و «پس من چي؟!» از جمله تكيه كالم هايي است كه چونان سدي نفوذ 

حكم حتي غريزه  يا ، عرف اجتماعيوقتي نداي عقل. مانع مي شودرا  عالم درونبهره مندي فرد از عقل سليم و ناپذير 
امرِ بات وار از ر ،گرفتار اند تكيه كالم هاي طراحي شده چارچوبِانجام كار درست مي كند، انسان هايي كه در به 

                          :مي كنند كه طراحان توسعه براي آنها در نظر گرفته اندكاري را رو بر مي گردانند و همان  معقول
 

را بسيار آلوده مي  هواي كالن شهر ،محل كار از خانه خارج مي شوند به قصدكه صبح روز هر چه بسيار شهرونداني كه 
چرا با تك سرنشيني . يبه مقصد برس يبا وسايل نقليه عمومي هم مي توان« :كه نداي درون را مي شنوندايشان  .يابند

با يك گل بهار نمي « چارچوبِ  ذهنيِمسئوالنه با درست و  اين فكرِبر  راهفورا، اما » ؟مي افزاييبه آلودگي هواي شهر 
شود» بسته مي شود و نداي ديگري ساز مي شود: «مگر با نراندن يك اتومبيل هواي شهر پاكيزه مي شود؟» در نتيجة 
اين جمود فكري و رفتاريِ افراد، ميليون ها شهروند هماهنگ مي شوند تا روزانه ميليون ها ليتر بيشتر سوخت 

نياز به خدمات با آلوده تر شدنِ هواي شهر، عالوه بر اين،  .كننداتومبيل بيشتر مستهلك  ةقطعميليون ها  و دنبسوزان

                                                 
بكاهند،  نظاماين كشورهايي كه مي كوشند تا از وابستگي خود به نظام تجارت جهاني با  اطالع بيشتر در مورد مخالفت جديِ براي  1  

 Korten  2015 ، 2004كاوانا و مندر   :بنگريد به   
 

در سال. اجبار نامحسوس استا قصد طراحي شده ب واژه هايِ نمونه بررسي شد، مشتي از خرواردر اينجا به طور چارچوب هايي كه    2  

به زبان آلماني به چاپ رسيد كه حاوي نمونه هاي بيشتر و تحليل » زبانِ ديكتاتوريِ بين المللي: واژه هاي پالستيكي«كتابي با عنوان  1988
Poersken 1995مفصلي از تاثير اين واژه ها بر جنبه هاي مختلف زندگي عموم مردم است:  
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وابستگيِ كشور به نظامِ تجارت جهاني  ديگر اينكه ةنتيج. دارو در سطح جامعه بيشتر مي گردددرماني، لوازم پزشكي و 
اتومبيل و كاالها براي واردات انرژي، محصوالت پتروشيمي، قطعاتافزايش مي يابد درماني ي مرتبط با خدمات.          

 
الگوهايِ  به دامِب خود را از دست مي دهند و تا ي زندگيكار و مسئوليت ها فشارِ تحتكه گاه  پدران و مادراني

ايشان زندگي . اندهايِ ذهني از نوع تكيه كالم  نيز از قربانيانِ چارچوب آيندگرفتار مي فيلم ها  موفقيت درساختگيِ 
به عنوان را  ،روزگار مي گذرانند) يعني بدون مسئوليت هاي خانوادگي(و مجرد  ، كه غالبا تنهاشخصيت هاي داستاني

رؤياهايت را دنبال «ي چون يچارچوب هاها فيلم  ايشان از قهرمانِ. كنوني خود مي پذيرند زندگيِروشِ الگويي برتر از 
چارچوب هاي و ديگر اين مكرر با شنيدنِ  .خود قرار مي دهند» رؤياي«را  آنانرا مي شنوند و سبك زندگي » كن

. مي بينند خود در زندگيفردي  مانعي در برابر موفقيتو  »كسي شدن«براي  يفرزندان خود را رقيب ،، والدينمشابه
«چرا من بايد فداي بچه هايم بشوم؟ پس من چي؟!» نتيجة چارچوب هايي كه بدينصورت فردگرايي را در خانواده ها 

ر سپردن فرزندان د، انكوتاهي در تغذيه آنكژ خلقي و خشونت با كودكان، رفتارهاي ناهنجاري چون  ،رويج مي كندت
 طالق وترك خانه و كاشانه، ، )مشروع نا ومشروع ( روابط جنسيِ پنهانيبرقراريِ سنين بسيار پايين به مهد كودك، 

است. انتظار مادر يا پدرِ فريب خورده اين است كه اگر خط «پس من چي؟!» را دنبال كند همانند قهرمانان فيلم ها و 
داستان ها، به رؤياهاي خود خواهد رسيد. در صورتي كه هدف طراحانِ چارچوب هاي ذهني مبتني بر داستان و تكيه 
كالم، ايجاد جدايي هر چه بيشتر بين افراد و در نتيجه وابسته ساختن بيشتر انسان ها به بازار مصرف و اقتصاد رسمي 

                                                                                                                   . است براي كسب درآمد
 

شهرونداني كه قبال در يك خانوار و زير يك سقف . حداقل دو خانه از آن بر مي خيزد يك خانه كه از هم مي پاشد،
 وجداگانه ، حاال بايد مسكن هزينه ها مشاركت داشتندكلية و  خانهاستفاده از كليه لوازم تهيه و در زندگي مي كردند و 

يك نان آور براي خانوار كافي بود، حاال حداقل دو نفر براي درآمد  ،اگر پيش از اينو  .تهيه كنند جداگانهلوازم منزل 
عالوه بر اين،  .كسب درآمد بايد وارد بازار كار شوند و با تقاضاي خود براي شغل، سطح دستمزدها را پايين نگه دارند

 غذاي سالم و تازه در منزل و  خبطوقت كمتر براي يعني  هخاناشتغال به كارهاي بيرون از ضرورتهزينة بيشتر  صرف
يعني اتكاي بيشتر به اقتصاد پولي و نياز بيشتر به كه در بيرون از منزل،  حاضري و فست فودبي كيفيت غذاهاي براي 

بيشتر و وابستگي فراد اسالم و تازه يعني كاهش سالمتي  دسترس كمتر به غذايِ از سوي ديگر،. كار براي دستمزد
براي واردات اين كاالي  به نظام پزشكي، باال رفتن مصرف دارو در سطح كشور و وابستگي ملي به تجارت جهاني ايشان

اشتغال به كارهاي بيرون از منزل براي سرپرستان مجرد خانوار همچنين يعني وقت كمتر براي گذراندن با  .صنعتي
فرزندان در منزل و در محيط هاي طبيعي بيرون از منزل به منظورِ تامين نيازهاي عاطفي، آموزشي و تربيتي ايشان. از 

اري از نوعِ بازي هاي تج سرگرمي هايِاسباب بازي ها و انواع تهية ، جبران اين كاستيبراي و ) اجبار(= روي ناچاري 
، بيشتر رواج مي يابد و بزرگسال راهنماييِ بدون نظارت و ،پويا نمايي و ديگر برنامه هاي تلويزيونيرايانه اي و تماشايِ 

        .افزون تر مي گردداز سوي كودكان در نتيجه رونق بازار تبليغات تلويزيوني داغ تر و تقاضا براي كاالهاي خارجي 

 

    •••• رفتارشناسي جانوران 
، و آب و هواي معتدل ترر رسيدن به چراگاه هاي غني ت برايدر بين عشاير ايران و ديگر كشورهاي جهان، كوچ فصلي 

كوچ به مناطق سردسيري در فصل گرم . بوده است جوامع در اينتوليد  بخشي از اسلوب زندگي و از اركانِ فرهنگ
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عشاير متناسب با فصل و بستر كليه  ، سازگاري رفتارِ)قشالق(و به مناطق گرمسيري در فصل سرد سال) ييالق(سال 
سازگار و بوميِ  اين سيستمِ خروجيِ. را تشكيل مي داده است) ، پير و جوانزن، مرد(فعاليت هاي هماهنگ افراد 

 تنوعي، مجموعه اي از غني ترين دانش هاي بومي در حوزه هاي مدستباف انواع لبنيات، منسوجاتشامل هماهنگ، 
رتبط با تعليم و طب سنتي و نيز سنت هاي م ،، حفاظت از مراتعپزشكيِ سنتي گياه شناسيِ بومي، دامداري و دام چون

                                                                                                                 . بوده است فرزندانتربيت 
 

 بر خالف كوچ عشاير كه مولد، سازگاراما . شده است كم رنگتا حد زيادي  و كوچ، فرهنگ عشايري، »توسعه«در عصر 
ناسازگار با مدار، -فصلي است كه مصرف كوچِشاهد نوع ديگري از  امروز جهانِ با اقليم و آباد كنندة طبيعت بوده است،

نام » سفرهاي نوروزي«ما  اين كوچ در كشورِ. است ، خطرناك و گاه مرگبار براي كوچندگانطبيعت و تخريب كنندة آن
حجم اين . مي شوند جاده هاا اتومبيل از كالن شهرهاي ايران راهيِ ميليون ه ، در موسم سال نو،هر ساله. گرفته است

اين . به حدي است كه محورهاي اصلي و جاده هاي مواصالتي را در حد ترافيك درون شهري پر حجم مي سازدحركت 
ور ختم مي غالبا به نوار شمالي كش به راه مي افتد سال شرايط آب و هواييِو نامناسب ترين كوچ كه در متغيرترين 

 كشور براي سفر نامناسب تر ديگرِ خاص اين خطه، از هر جايِ در اوايل بهار، به علت بارندگي هاي فصليِ كهگردد 
          1.مي رسد (!!)در روز  ميليون ليتر 100، مصرف بنزين در كشور به بيش از نوروزعالوه بر اين، طي تعطيالت  .است

 
2.اده هاستنفر در ج 3900هماهنگ اما بي موقع، كشته و زخمي شدن بيش از ه ايِ تود از پيامدهاي ديگر اين حركت 

گرفتاري در جاده اي، از جمله  مسايلِاز انواع  نوروزي مجبور به نجات صدها گردشگرِ انگرسالي نيست كه امداد
 و ديگر اماكنِ رزشي، سالن هاي وهتل ها، مدارسهرساله . نگردند رانندگي و سوانحِ گيرگردنه هاي برف  ،كوالك
جالب توجه . مي كننداعالم آمادگي  پرخطراين كوچ  درماندگان و آسيب ديدگانِبراي اسكانِ اضطراريِ  ،محلي عموميِ
، در حجمي وسيع تر تكرار مي شود و حركت ميليوني، اين ينسال هاي پيش ، به رغم تجارب ناگوارهر نوروزاينكه، 

آسيب جاني به خانواده ها و نابوديِ اموال خصوصي و )سرماية ملي( سوخت اسرافكارانه همين فجايع در مصرف ،
 غالبِاز ملتي كه در  ،رفتاري را از ميليون ها نفرچنين مي توان چگونه راستي ه ب !دوباره رخ مي دهد ،عمومي كشور

                                                                    ؟  كردتوجيه نظر عقالني را از  ،موارد هوشمندانه عمل مي كند
 

سفرهاي نوروزي  احتماال. منحصر نيستدر تعطيالت سال نو فقط به ايران و ايراني  نامعقول ن رفتارِاي ناگفته نماند كه
ه ما(در كشورهايي كه سال نو را در اول زمستان  3.در ديگر كشورهاست رفتارِ توده ايي از همين تقليد الگوبرداريِ

                                                 
اين ميزان از مصرف، كشور ما را. اعالم شده است ،ميليون ليتر 85در حدود يعني درصد كمتر،  15در روزهاي عادي  مصرف بنزين  1  

و حتي انگلستان و ايتاليا شورهاي صنعتي اي چون استراليا، كره جنوبي، تايوان بنزين در كمصرف روزانة  .ده استجهان قرار دا 12در رتبة  
مصرف روزانة بنزين در . كشور آمده است 199مصرف كنندگان بنزين جهان، مصرف روزانة  رتبه بندي ازين در ا .ستكمتر از ايران ا

  !كشور پاياني ليست است 99مصرف روزانة مجموعِ كشور ما بيش از 

. 1398آمار نوروز   2  

  3  رد و يا گروه خاصي را نمي توان مسئولدر برخي از موارد، سيستم ها برخاسته از شرايط به وجود آمده از ديگر سيستم هايند و ف 

. نيست» عامل تقصيركار«تحليل گران سيستمي در بررسي مسايل، شناساييِ  اولويتبه طور كلي، . طراحي آگاهانه و عامدانة آنها دانست
اي ناكارآمد شناخته شدند، و زماني كه سيستم ه. سيستم ها را مي توان بر اساسِ ورودي ها و خروجي هاي آنها رديابي و شناسايي كرد
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و گاه  عت هاسا ،بسياري از مسافران. انگيزتر است حيرتحتي  ،عمومي سرگردانيِابعاد اين  ،جشن مي گيرند) ژانويه
منتظر و يخبندان  سنگينبرف كوالك، بارش براي باز شدنِ مجدد فرودگاه هاي بسته شده به خاطر  چند شبانه روز

قطعا در اين رفتارِ . ي ايران در هنگام سفرهاي نوروزي نيستمي مانند و وضعيت در جاده ها هم بي شباهت به جاده ها
كه موجب اين  سيستمِ زيركانه اي. قابل رؤيت استاجبار نامحسوس  معقول كه ابعادي جهاني يافته است رد پاينا

ند به گونه اي عمل مي ك ،مي شود مرگبارو  بيهودهاسرافكارانه، ، پرهزينه، حركت هماهنگ اما از همه جهت پرزحمت
طراحان توسعه، با الهام گيري از يافته  .تنزل مي دهدغريزيِ مورچگان و موريانه ها  ادراكبه مرتبة تفكر آدمي را كه 

           .ندخوانمي  1»ستيگمرجيسيستم هاي ا« را مؤثر و دقيق اينگونه سيستم هايِهاي علمِ رفتارشناسي جانوران، 
 

نشانه و ديگري  يابه معني عالمت  2»استيگما« :يوناني است ةاز دو واژ تركيبي، »نشانه ورزي«به معنيِ  »استيگمرجي«
                                                                                            :بنا به تعريف. به معني كار و عمل 3»ارگان«

 

كه از كار  در استيگمرجي، نشانه اي. ات زنده استقيمِ موجوداستيگمرجي ساز و كاري براي هماهنگ كردنِ غير مست«
مي ] عامالنِ ديگر يا توسط همان عامل[تحريك كنندة گام بعدي  در محيط بر جاي مي ماند، 4و عملِ يك عامل

                                                                                                                                       5».گردد

 

از اصطالحات  استفادهبا  ،اگر بخواهيمدر واقع . سيستمي از نوعِ استيگمرجي است ،شكي نيست كه سفرهاي نوروزي
، 6چند عاملي يسيستم ،ده ايِ سال نو در جهانتو يِ، سفرهاسخن بگوييمتر فني  ،رايج در بين طراحان سيستمي

از  يمفصل تر يلِحلت از اما قبل 13.ستا 12پخش وسيعو  11عالمت گذار، 10با نشانه هاي گذرا 9زمان، هم8، كَمي7جمعي

                                                                                                                                                                      
اين آگاهي همچنين . كافي استو مسئولين شهروندان  توسط اين آگاهي براي اتخاذ تصميمات آگاهانه تر و انتخابِ رفتارهاي معقول تر

به فعاالنِ اجتماعي و اقتصادي كمك مي كند كه براي مصون سازي خود نسبت به آسيبِ سيستم هاي تقليدي و تحميلي، اقدام به هم 
انديشي براي طراحيِ مبتكرانه و سنجيدة سيستم هاي مردمي و مكمل كنند. پس با بهره گيري از سواد و بينش سيستمي، وقت و انرژيِ 

. تلف نمي شود» مافياي خالفكار و رانت خوار«شناساييِ يا  »مدير بي تدبير و بي كفايت«اعضاي دلسوزِ جامعه در شناسايي و افشايِ 
سواد و بينش سيستمي، به افراد و گروه هايِ كاربر، اين اختيار و توانايي و را مي دهد كه عزتمندانه رابطة خود نسبت به سيستم تقليدي و 

طراحي محيطي و اجتماعي، سيستم هاي سالم و سازنده براي خود  اصالح كنند و با ايجاد روابط و تعامالت جديدبازنگري و تحميلي را 
تم سفرهاي نوروزي ساخته و پرداختة كساني در داخل كشور است و يا تقليدي بي چون و چرا از سيستم هاي پس اينكه آيا سيس. كنند

.شودپاسخ به آن مكث  سوال مهمي نيست كه بر روي يافتنِ واقعا مشابه در ديگر كشورها،  
1 Stigmergic systems 
2 stigma 
3 ergon 
4 agent 
5 Heylighen 2016, 4. 
6 multi-agent system 
7 collective 
8 quantitative 
9 synchronus  
10 transient traces 
11 marker-based 
12 broadcast 

Parunak 2006   13 :براي آشنايي بيشتر با نوع شناسيِ سيستم هاي استيگمرجي، بنگريد به 
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نشانه ورزي در  چگونگيِ عملكردكليِ ، الزم است كه ابتدا به توصيف بخصوص استيگمرجيِ سيستمِويژگي هاي اين 
اول  براي جايي كه اين نوع سيستم هاني يع، بپردازيم 1بي عسلو زنبورهاي موريانه ها  و مورچگان نظير، عالم حشرات

                                                                                                          : ندبار در طبيعت كشف شد
 

تپة يا ساختن ) گانمثل مورچ(در يافتن و انتقال غذا به النه ها  اجتماعي حشراتاز  همكاري گروه هاي عظيمچگونگيِ 
 رشتة رفتارشناسي جانواران تحقيق پژوهشگرانمورد  از موضوعاتنابينا،  اين حشراتميليون ها تَن از توسط موريانه ها 
، اعضاي اين جوامعهمكاريِ توده ايِ اين موجودات سخن مي گويند چرا كه  2»معمايِ همكاريِ«ايشان از . بوده است

توده ايِ  اين همكاريِسازو كارِ  .ا صورت مي گيردمنظم و هم افز ،به نحو چشمگيري، يركزمبدون هدايت يا فرماندهيِ 
چگونه استيگمرجي توصيف مي كند كه  .توضيح مي دهندرا دانشمندان از طريق تئوري استيگمرجي  كامال هماهنگ

                           3.اثرگذار است) بعدي همان فردرفتار حتي و ( اعضا گروه، بر رفتار ديگر عضو ازدي هر افرانرفتارِ 
 

در نشانه ورزي توسط معماي همكاريِ توده اي مورچگان در كاوش براي غذا و انتقال آن به النه را  دانشمندان، پاسخ به
 ،به النه بازگشتدر مسير غذا و منبع در مسير خود به سوي  فرومون مايعي بودار است كه مورچه. يافته اند 4»فرومون«

ند ضمن اينكه براي حفظ نمسيريابي مي ك ،خود همنوعِ فرومونِديگر مورچگان با ردگيري . مي گذارد يجا رب از خود
 ي ازبيشتر تعداد با تردد. رها مي كندفرومون مقداري براي ديگر مورچگان، خود نيز  قابل استشمام» جادة«اين 

 كمترمسير را گم كند  ه اي، احتمالِ اينكه مورچهورمونز اين او باقي گذاشتن مقدار بيشتري  ،مسيراين مورچگان از 
قرار  ،محيط او، يعني در در بيرونِ موجود» حافظه«استيگمرجي را پديده اي مي دانند كه در آن  ،دانشمندان. مي شود

                                                                                                                                     . مي گيرد
 

متشكل  ،در جمعيت هاي ميليوني، به صورتي كامال هماهنگ، اقدام به ساختن سازه هايي شگفت انگيزنيز موريانه ها 
ر توسط نشانه اي جسماني كه ه ،ن حشرههماهنگ اي توده ايِ درك و رفتارِ. از داالن ها و فضاهاي تو در تو مي كنند

» نشانه«هر ذره از گل كه روي سطحي قرار مي گيرد، . صورت مي گيرديك از سازندگان از خود بر جاي مي گذارند 
معموال ذره ها در كنار و . كه ذرة گلِ خود را در كجا و به چه صورت قرار دهد» مي گويد«اي است كه به موريانة بعدي 

ني ساخته مي شود و اين ستون ها به تدريج در قوس هايي اعجاب روي هم قرار مي گيرند و بدينصورت به تدريج ستو
                          5.انگيز به يكديگر وصل مي شود و كم كم داالن ها و فضاهاي متعددي در كنار هم شكل مي گيرد

 

النة كه  بي عسل رِنوعي زنبومثال . حشرات نيز ديده شده استاز برخي  اما پديدة استيگمرجي، در رفتارهاي انفراديِ
مي كند درك  جاگذاري كرده استقبال خود كه  يلبه ذرات گتوجه كردن با خود را از گل و به شكل قيف مي سازد، 

در مواردي كه  .رساندمي را به شكل نهايي خود  النهذرة بعدي را قرار دهد و بدينترتيب، ذره ذره،  ،و كجا چگونه

                                                 
1 wasp, Paralastor sp 
2 cooperation paradox 
3 Susi and Ziemke 2001, 273. 
4 pheromone  

داشتن محيط النه براي موريانه ها هآنچه بر شگفتي اين سازه ها مي افزايد اين است كه اين داالن ها در كار تهوية هوا و خنك نگ   5  

ته كردن گل با از آنجاييكه موريانه ها از حس بينايي محروم اند، اين معماران چيره دست با آغش. دقيق و مؤثر عمل مي كنندبسيار 
  .مي دهند» نشان«ند را ذره گلي كه در جاي خود قرار داده ا بعدي مكانِ سازندگانِ رديف فرومون، به
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را وادار زنبور توانسته اند به سادگي قرار داده اند  ديگري جايِذره اي گل را در بور، زن واكنشِ پژوهشگران براي آزمايشِ
                                                                                        1.كنندقيف دومي در كنار قيف اول به ساختن 

 
. يافته اندنيز در انسان ها را گروهي و انفرادي  ي از استيگمرجيِمصاديق و طراحان توسعه علوم شناختي دانشمندانِ

اين حافظه داراي . فعال مي شودكه براي انجام كارها در آيندة نزديك  2اي كوتاه مدت اندحافظه انسان ها داراي 
د تا در هنگام درآي مكتوببيشتر باشد، بايد به صورت  5از ارزاق خريد  مثال اگر تعداد اقالم. ظرفيتي محدود است

 ، پيچباز مي كنداز هم به همين سياق، كسي كه دستگاهي را براي اولين بار براي تعمير . چيزي فراموش نشود ،خريد
 مي چيندجلوي خود به رديف  كندرا به همان ترتيبي كه از دستگاه جدا مي  ريز و درشت آن و مهره ها و قطعات ها

بهره اين مثالي از . باشد در جاي خود پيچ ها تماميقطعات و بستن  جاگذاريِ بِكه هنگام بستنِ دستگاه، يادآورِ ترتي
در فعاليت هاي  و بهنگام از محيط به عنوان حافظة بيروني و كمك گرفتن از آن براي درك و عملكرد درست گيري

                                                                                                                                 .است انفرادي
 

در . آن در پارك ها ديده مي شود نشانةپديده اي است كه معموال  ،گروهي در انسان ها مصداقي از استيگمرجيِ
در  .كاربران به وجود آمده است رفت و آمدفضاي سبز پارك ها گاه ديده مي شود كه مسيري پاخورده از  چمنكاريِ
به داليلي،  به نظر مي رسد كه 3 .شده استو خاك نمايان  رفته نچمن كامال از بي ،انسان ها عبوربه علت  ،اين مسير
به اندازة اين مسير كه مردم خود به فراهم شده،  ،يا بتنبا آسفالت  ،توسط پيمانكارانچند قدم آن سو تر كه مسيري 

عملكرد ه اي كه از ين نقطه مي رسد، به واسطة نشانار رهگذري كه به ه. نبوده استيا ايمن وجود آورده اند راحت 
                                   . ب مي كندمسيرِ آسفالت شده انتخا، مسير پاخورده را به جاي به جا مانده كاربران پيشين

 
منظورِ به ل است كه غالبا در يك محمردم كششِ تجمع  ،استيگمرجيپديدة  چه بسا آشناترين تجربة انسان ها با

گردآمده خود  معيتاين ج. ره گرد شكل مي گيردود يا نوازنده ايخياباني، تصادف اتومبيل  يمثل نزاعتماشايِ چيزي 
به عبارت ديگر، مردم با جمع شدن در يك مكان، انگيزه و . استتعداد بيشتري از مردم  جلب توجهاي براي » نشانه«

را در ديگران دامن  ،آنچه موجب تجمع شده است) ادراك= (به تن به جمع براي پي بردن رفتاري مشابه، يعني پيوس
                                                                                                                                     . ندنمي ز

 
و  بازگرديم» سفرهاي سال نو«به سيستم  ،و جامعة انساني در عالم جانواران مرجياز پديدة استيگ كوتاه با اين توصيف

به تحليل خروجي ها و ويژگي هاي آن با نگاهي دقيق تر، از منظر طراحان توسعه، يعني چگونگيِ جلب توجه، تحديد 
 ادراك و كنترلِ رفتارِ توده هاي ميليوني، در فعاليتي كه فاقد هر گونه هماهنگي يا فرماندهي مركزي است، بپردازيم:   
 

 .است، اما هدف طراحان توسعه چيز ديگري است ايشان يح و تفرجاگر چه از نظر عموم مردم، اين سفرها براي تفر
كه هر آن ميليون ها دستگاه اتومبيل و سرنشينان  .هدف طراحان را مي توان از خروجي هاي اين سيستم درك كرد

ساله در جاده هاي كشورها با انگيزة تغيير آب و هوا و تفرج، سرگردان و آسيب پذير مي شوند در واقع اجزايي از 

                                                 
Heylighen 2016 نقل از  به Theraulaz and Bonabeau 19991  

2 working memory 

1، پيوست 14تصوير 
3  
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سيستمي جهاني اند كه خروجي هاي آن شامل افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي مثل بنزين و روغن موتور و 
يزه براي خانواده هاي ايجاد انگ ،خروجيِ ديگر اين سيستم. است -به ويژه تايرها -  استهالك سريع تر قطعات اتومبيل

، ي كشوركثيري از اتومبيل ها در جاده هاتعداد اجتماعِ . است حداقل يك دستگاه خودرواتومبيل براي خريداري  بي
فكر و آگاهي، به ترا، بدون » وضعيت جاده ها«است كه بينندة گزارش هاي تلويزيونيِ از نوع استيگمرجي اي » نشانه«

مصاحبه . بپيوندد نوروزي به كوچِ) بعدهمان سال يا سال (دهد تا او نيز بتواند  سوي خريداري اتومبيل سوق مي
و مي  -  نداطراف جاده به وجد آمده ا كودكانة خود از محيط طبيعي و بازِ خبرنگاران با كودكانِ مسافر، كه در عالمِ

 اتومبيلِ بيخانواده هايِ ) فشار بر و(هاي قوي براي ايجاد انگيزه » نشانه«از جمله  -» !خيلي خوش مي گذره«: گويند
                                         . استدر جاده ه جامعه اتومبيل دارانِ پيوستن به خيلِ در جهت به جا مانده در شهر،

 

و پتروشيمي ، ، نفتودروسازيصنايع خايجاد تبليغي تجاري براي  ،اين سيستمهدف طراحان از پس مي توان گفت كه 
سوخت، عظيمِ به رغم هزينه كرد  ود نگيرببيگاري به بدينصورت جوامع را  اتومبيل دارانِ تاجهان است ايرسازي ت

ي نامساعد، مبلّغ كاالهاي صنعتي ايشان يدر آب و هوا ،مستهلك كردنِ اتومبيل و به خطر انداختن سالمت كل خانواده
ي جلبِ توجه و تغيير رفتاريِ ميليون ها انسانِ خانه نشينِ برازيركانه است كه سيستمي » سفرهاي سال نو«. شوند

مردمي كه طراحي شده است سال نوطوالني  ملول از تعطيالت ،پرازدحام و آلودة  با توجه به شرايط نامطلوبِ محيط
                                   2.براي گريز از شهر اند 1آمادة دريافت كوچكترين تلنگر تعطيلدر ايام شهري در طي سال، 

                                                 
 

  1  با همينمؤلف كتابي يكي از دو گاه شيكاگو و ش، استاد اقتصاد و علم رفتار در دان»ريچارد تيلر«توسط آقاي است كه  ياصطالحتلنگُر  

مخاطبين  ،پيشاپيشدر آن،  در طراحي سيستم ها، در شرايطي كهكه  به دانشجويان خود مي آموزد آقاي تيلر .ست، رواج يافته اعنوان
خاطب از ديگر گزينه ها فقط وارد كردن يك تلنگر است تا توجه م مبتكر روي طراحِ ، چالشِ پيشِشده اندبخصوصي  رفتارمستعد 

جالب توجه اينكه در اين كتاب، مولفين با ذكر مثالي از كشور هلند، بر اهميت . گرددطراح معطوف  منفصل و به هدف رفتاري مورد نظرِ
 دقت نظر و توجه به كوچكترين جزييات براي اجبار نامحسوسِ موفقيت آميزِ كاربران، تاكيد دارند:

و به [در بسياري از موارد، كوچكترين . در نظر گرفته شود - كوچك و بزرگ - ي اين است كه همة جزيياتيكي از قواعد كليِ طراح«
مصداق فوق العاده جالبي از اين . جزييات، بيشترين قدرت در هدايت توجه كاربران در جهت مطلوب را دارايند] ظاهر بي اهميت ترينِ

به ابتكار مسئولينِ اين فرودگاه، تصويرِ . ستردام پيدا كردفرودگاه بين المللي آمقايان در قاعدة كلي را مي توان در سرويس هايِ بهداشتي آ
ظاهرا اگر آقايان در هنگام استفاده از توالت، . كشيده اند] به طوري كه واقعي به نظر آيد[مگس سياهي را در تماميِ توالت هاي آقايان 

تصوير مگس، توجه آقايان را جلب مي كند و . در پاكيزه نگه داشتن محيط نمي كنندچيزي براي نشانه گيري نداشته باشند، دقت زيادي 
درصد بهبود در پاكيزگيِ سرويس  80در زمانِ اجراي آزمايشيِ اين طرح، پرسنل فرودگاه، از ... به آنها چيزي براي نشانه گيري مي دهد

(Thaler and Sunstein 2008, 4) » .دادندهاي بهداشتي آقايان خبر   

اما آيا سوال پيش نمي آيد كه چرا دستگاه هاي مسئول در مورد مسايلي كه اين سيستم در محيط زيست، سالمت جامعه، اسراف در  2  

 صفحات(پيشتر و اتالف اموال و دارايي هاي خصوصي و عمومي، به مردم هشدارهاي الزم را نمي دهند؟ ) سرماية ملي(مصرف سوخت 
رفتار مسئولين در ارتباط با سياستگذاري هاي علمي و اقتصادي  ادراك و كنترلِو نقش آن در تحديد » نديرتبه ب«تكنيك  به)  23-22

» توليد ناخالص داخلي«اقتصاد دانان، ارتباطي دو سويه بين . جست» رتبه بندي«جواب به اين سؤال را نيز بايد در تاثير تكنيك . اشاره شد
   مي شود و برعكس، با باال رفتن  »توسعه«عني مصرف باالتر انرژي موجب افزايش اين شاخصِ ي. و مصرف انرژي در كشورها يافته اند

از اين رو، سياستگذاران و    (Campo and Sarmiento 2013)   .مي يابد توليد ناخالص داخلي، تقاضا براي انرژي در كشورها افزايش
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چند عاملي، : به اصطالحات زير اشاره شد ،سيستمِ استيگمرجيِ سفرهاي سال نو نوع شناسيِ خصوصِدر ، پيشتر

، به با توصيف هر يك از اين ويژگي ها ،در ادامه. پخش وسيعو  عالمت گذار، جمعي، كَمي، همزمان با نشانه هاي گذرا
                                                                                                 : يممي پرداز تحليل بيشتر اين سيستم،

 
» چند عامليسيستم «كه با بهره گيري از تئوريِ استيگمرجي طراحي مي شود را اصطالحا  يسيستمهر  به طور كلي،

 ، همان مالك اتومبيل است كه بايد به صورت»عامل«در سيستم استيگمرجيِ سفرهاي نوروزي، منظور از  .مي نامند
                   .اتومبيل كند د تا تبليغِشيده شوكاز خانه به جاده  ،اما هماهنگ با جمع كثيري از ديگر عاملين ،مستقل

 
 -  بي عسلزنبور نه  - مورچگان و موريانه ها الهام گيري از استيگمرجي در ميان اين سفرها، »جمعيِ« ويژگيِمنظور از 

است تا توده هاي عظيم مردم، بدون اينكه خود متوجه باشند و يا اينكه با هم ارتباط، همفكري و تفاهم قبلي داشته 
                                              .هماهنگ شوند و پرخطر دشوارمت، حبزرگ، پرز كاريباشند، بدون انديشه، براي 

 
سيستمِ استيگمرجيِ سفرهاي نوروزي، از نوعِ «كمي» است، يعني هر چه بر تعداد رانندگانِ سرگردان در جاده هاي 

شدت مي اي پيوستن به آنها بر »وضعيت جاده ها« گزارش هاي تلويزيونيِ ، انگيزة بينندگانِافزود شودمتراكم كشور 
                                                                                                                                           1.يابد

 
در مورد مورچگان، . مي نامند» همزمان«را  ندبرخوردار ا »نشانه ورزيِ گذرا«استيگمرجي كه از  معموال سيستم هايِ

 جاذبِ انتقالِ غذا به النه مسيرِ ،نيافتهفقط تا زماني كه تاثير فرومون فرسايش يعني . گذرا و موقتي است ،تاثير فرومون
از  و در نتيجهتردد مورچگان از منبع غذا و انتقال كامل آن به النه، تدريجيِ  كاهشِبا . استاز مورچگان تعداد بيشتري 

فقط يعني . در سفرهاي نوروزي نيز نشانه ورزي از نوع گذراست. كاسته مي شودآن فرومون و تاثير استيگمرجي  غلظت
 4تمام ست كه با اا از اين رو. نمايش داده شود، تاثير استيگمرجي پابرجاست ها ادامي كه انبوه اتومبيل ها در جادهم

ور د«از فورا رسانه ها ، )به علت ضرورت بازگشت به كار( عطيالت و بازگشت تعدادي از مسافران از جاده هاروز اول ت

                                                                                                                                                                      
ة ايشان شدمحدود  افزايشِ مصرف انرژي را مي پسندند چون ادراك، »لص داخليتوليد ناخا« ساختارِ ذهنيِمتاثر از ، كشورها سياستمدارانِ

. است مطلوبييابد و اين دستاورد كشورشان در عرصة جهاني ارتقا مي  اقتصاد با مصرف هر چه بيشتر انرژي، رتبةچنين حكم مي كند كه   

 

موريانه هاي معمار افزودههر چه بر تعداد . ماعي الهام گرفته اندعينا از رفتار حشرات اجت سال نو را سيستم سفرهايِ» كمي«ويژگيِ   1  

، كه حين همچنين در ميان مورچگان. مي پيوندندمعماران شود، تعداد بيشتري از موريانه ها كه به كارهاي ديگر اشتغال دارند به جمع  مي 
 داد بيشتري از مورچگانِ درون النه را به پيوستن به اين تالشِآوردن غذا به النه بر فرومونِ مسير مي افزايند، تقويت بوي فرومون، تع

   .مي خواند فرا جمعي

مانده است، رفتار  بر جاي قبلي در اين سيستم ها بسته به نوع نشانه اي كه از عواملِ. نيز وجود دارد» كيفي« سيستم هاي استيگمرجيِ
 سيستمي استيگمرجي، اما از نوعِ در شبكه جهاني اينترنت ويكي پديا مثال دانشنامة. عوامل بعدي ممكن است متفاوت و متنوع باشد

و كيفيت  چيستي. به دانشنامه افزوده اند مي گيرند يش مطالب را از آنچه ديگران پيشتر،كاربران انگيزة خود براي ويرا. است» كيفي«
برخي از كاربران  ؛دارداربرانِ قبلي تدوين كرده اند بستگي مطلبي كه ك مي افزايند به كيفيت محتواييِهر موضوع به كاربران تغييراتي كه 

. ممكن است فقط كلمه اي را جابجا كنند يا تغيير دهند و برخي ديگر ممكن است در اصالحِ كليِ يك يا چند بند از مطلب بكوشند  
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معموال اين . يابدنكاهش در جاده ها به طرز محسوسي  اتومبيل هابوه تا حضورِ انخبر مي دهند » دوم سفرهاي نوروزي
ي دور و بيشتر به جاده ها ، بار ديگر، چند روز مانده به آخر تعطيالت، براي كشاندن رانندگانِفراخوانِ نامحسوس

                                                                                        1.تكرار مي شود ،»سيزده بدر« به بهانة ،نزديك
 

ل و  همانطور كه در مورد موريانه ها آمد، نشانه ها شامل ذراتدر ساختاري است كه از خود به جاي مي گذارند گ
فرومون، است كه مورچه، بدون نياز به  فقطاز جنس محرك هاي حسي، يعني  نشانه ها ،صورتي كه در مورد مورچگان

را از نوع موريانه  نشانه ورزيِدانشمندانِ علم رفتارشناسي جانواران،  .بگذاردبر جاي قادر است از خود شئي خارجي 
» عالمت گذار« از نوع سال نوسفرهاي . نامگذاري كرده اند 3»عالمت گذار«را از نوع  همورچ نشانه ورزيِو  2»سازنده«

يعني . تامين مي شود جاده هادر  انبوه اتومبيل هار حضواست و از طريق حسي از نوع ، محرك در اين سيستم. است
در حاليكه محرك حسيِ سيستمِ مورچگان از نوع بويايي است، محرك حسي براي تحريك و كشاندنِ خانواده ها به 
جاده ها در سيستم سفرهاي سال نو از نوع بصري است. سيستمِ سفرهاي سال نو صد در صد مصرفي است و هيچ 

مگر اينكه ميليون ها متر مكعب گاز دي اكسيد كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي كه به  نيست »ندهساز«بخشي از آن 
                                                                         .فرض كنيمو سازندگي » توليد«جو اضافه مي شود را نوعي 

 

كه اگر مورچه اي در فاصله اي دوردست از محل  آمده استش سؤال پيدر درك استيگمرجي در ميان حشرات اين 
به پاسخ  ؟خواهد پيوستمورچگانِ فعال در مسير نشانه گذاري شده  انبوه، آيا او به داشته باشدانتقال غذا به النه قرار 

رج از شعاعِمورچه اي در خااگر . در سيستم هاي استيگمرجي را نشان مي دهدشعاع پراكنشِ پيام  اين سؤال، اهميت 
. مي گويند 4»پخشباريك «به اين نوع از استيگمرجي . نمي كند اثرقرار گيرد، استيگمرجي بر او رسِ فرومون -بوي

را در  يبسيار وسيع سطحِ، چه از نوع عالمت گذار و چه از نوع سازنده، ها سيستماينگونه  اگر نشانه ورزيِ ،برعكس
 نوعِ آن از، اثر گذاري نوروزايامِ  درهاي كشور جاده وضعيت  يزيونيِتلوگزارش هاي  سراسريِگيرد، مثل پخش بر
                                                                                                       5.محسوب مي شود» پخش وسيع«

                                                 
زمان انجام نمي شود چرا كه نشانه ها ازهم ،اثرگذاري عوامل در اين سيستم ها. نيز وجود دارد »غير همزمان«استيگمرجيِ سيستم هاي   1  

عوامل از اين رو و  ستماندگار ا يِ بر جاي مانده از عوامل قبلي،پانوشت قبل، نشانه هادر در مثال ويكي پديا  .)و نه گذرا(ند نوع پايدار ا
  .ه مطلب مورد نظر بيفزايندبعدي قادر اند در زمان هاي مختلف به سراغ وب سايت بروند و تغييراتي كه الزم مي دانند را ب

2 sematectonic 

  . اين واژه در اشاره به نوعي از ارتباط است كه حيوانات با موجودات ديگر از نوع خود از طريق ساختن چيزي برقرار مي سازند
3 marker-based 
4 narrowcast 

در طي تعطيالت، تلويزيون را . وجود دارد؟ بله» وزيسفرهاي نور«آيا راهي براي مصونيت يافتن از اجبارِ نامحسوسِ استيگمرجيِ   5  

خاموش نگه داريم و با خالقيت براي سرگرمي خود و فرزندانمان، در محدودة شهر محل سكونت خود، چاره انديشي كنيم. چه بهتر كه 
سازمان هاي محلي، . باشد -معهيعني طبيعت، شهر و جا - طراحي مي كنيم تقويت كنندة پيوند ما با محيط پيراموني  فعاليت هايي كه

كمك » مردمي و مكمل«شهرداري ها و دستگاه هاي دولتي نيز مي توانند در اين راستا، به تالش شهروندان براي طراحيِ سيستم هايِ 
: ه خود بگيرديقينا، بسته به سليقه هاي بسيار متفاوت شهروندان، اين فعاليت ها مي تواند اشكال بسيار متنوع و مبتكرانه اي ب. كنند

برگزاري جشنواره هاي مختلف در محله ها و بين محالت شهري براي خردساالن و بزرگساالن، مجموعة گوناگوني از اين فعاليت ها را 
ميسر مي سازد؛ اين جشنواره ها، از مسابقات شطرنجِ بين محله اي گرفته تا رقابت در آشپزي و از دوچرخه سواري در خيابان هاي ُقرق 
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 •••• »تكاملي شناخت شناسي«: فلسفة علوم شناختي 

از سيستم اديقي آن و مص مثال هايي از نظريه هايبراي هر يك، . م شناختي پرداختيمعلو 7علم از  6 يمعرف تا اينجا به
رواج سيستم هاي توسعه در سراسر . آورديمانجاميده است جهانيان  محسوسِ كه به اجبارِتوسعه  ةهاي طراحي شد

بررسيِ سيستم . رفتار جهانيان استكنترل  ادراك وبر اين علوم و اثرگذاري شگفت انگيز آنها  نفوذ عظيمجهان نشانگر 
، كنترلرا توجه مخاطبين همگي قادر اند كه  شكي باقي نمي گذارد يافته هاي اين علوم بر اساسِ هاي طراحي شده

ادراك ايشان را محدود و رفتارهايي از پيش تعيين شده را بر آنان تحميل كنند. قطعا شرط الزم براي رهايي از اجبارِ 
چگونگي اثرگذاري آنها بر توجه، ادراك و رفتار به در جميع جوانب زندگي و م ها اين است كه به وجود آنها اين سيست

خود آگاهي يابيم. اما اين آگاهي به تنهايي، براي رهايي يافتن جامعه از بند اين سيستم ها كافي نيست. شرط كافي، 
آگاهي يافتن از جهانبيني اي است كه جوامع «توسعه يافته» را از نظرِ زيستي و شناختي، از ساير جوامع انساني تكامل 
يافته تر وانمود مي كند. تا زماني كه جوامع، از اين جهانبينيِ تبعيض آلود و تاثير آن بر ادراك و رفتار خود غافل يا 

بي  جين اين بينشِسخنگويان و مرو. ماندنافذ خواهد ناشناخته و ناآگاه باشند، اجبارِ نامحسوسِ سيستم هاي بيگانه 
       . نام نهاده اند 1»شناخت شناسيِ تكاملي« ،را جوامع كهن بربرتريِ جوامع غربي و مدرن  مبني بر ، نگاه خوداساس

 
چارلز  از نظرية تكاملِ ، براي توجيه شناخت شناسي تكامليپيداست، انديشمندان اين حوزههمانطور كه از عنوان آن 

بقا در  تعيين كننده عاملي ،»انتخاب طبيعي«در نظرية تكامل زيستي داروين، . اندهره برده بو مباحث فلسفي  2داروين
 اززيستي كه  از يك جمعيت يافراديعني اينكه » انتخاب طبيعي«. است شناخته شدهدر طبيعت  انقراض گونه هايا 

ژن هاي غالبِ سازگارتر و «جور تر»3 با محيط خود برخوردار اند، توسط طبيعت انتخاب مي شوند و از اين رو بيشتر 
شناخت شناسان تكاملي . منقرض مي شوندكمتري براي بقا دارند و  احتمالِ ،در صورتي كه ساير افراد .يابندمي تكثير 

رتباط با ادامة تكامل زيستي اوست و لذا در ا ،در واقع ،انسان كه تكامل شناختي و شعوريِ باور تاكيد مي كننداين بر 

                                                                                                                                                                      
گرفته تا ساختن و هوا كردنِ بادبادك هاي دست ساز، بر هيجان، نشاط و همبستگيِ اجتماعي تعطيالت ) با همكاريِ پليس(شهر شدة 

جشنوارة گردآوري تاريخ شفاهي، كه دانش آموزانِ اهل پژوهش را با سالمندان محله ها و خاطرات ايشان از گذشتة . نوروزي مي افزايد
از سوي ديگر، جشنوارة معرفي . گاهي تمامي شهروندان عالقمند به تاريخ محل زندگي خود مي افزايدشهر آشنا مي سازد، بر آ

استعدادهاي فوق العادة شهروندانِ خردسال و بزرگسال در موسيقي، نقاشي، سرودنِ شعر و قصه نويسي و نيز معرفيِ اماكن كمتر شناخته 
تمامي اين . ه شهر خود، دامنة روابط اجتماعي در سطح شهر را گسترش مي دهدشهر، ضمن تقويت احساسِ تعلق و افتخار شهروندان ب

پيشنهادات و صدها فعاليت ديگر كه شهروندان مبتكر هر شهر، قادر به خلق آن اند مصاديقي از سيستم هاي مردمي و مكملِ طراحي شده 
توسط خود شهروندان است.  «طراحي سيستمي» يعني ابتكار در ايجاد ارتباط بين انسان ها و محيط آنها براي قصد و غايتي خاص. اين 
روابط را اگر مردم يك سرزمين با هدف آباداني سرزمين و اعتالي فرهنگي و اجتماعي جامعة خود طراحي نكنند، طراحانِ زيرك نظام 

سلطه اين كار را انجام خواهند داد، اما نه به نفع مردم، بلكه به نفع صنايع بزرگ و با نتيجة سركوب كردنِ خالقيت انسان ها، از هم 
 پاشيدن جوامع و ويراني فرهنگ و سرزمين آنها! 

1 evolutionary epistemology 
2 Charles Darwin 1809-1882 

موجودي كه ژن هاي غالب او بيشتر با محيط جور باشد بقا . است  fitness   3 يا به انگليسي» جور بودن«واژه كليدي در اين بحث  

.نيز ترجمه كرده اند» سازواري«اين واژه را در فارسي  .ابدمي ي  
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نوآوري و پيشرفت علمي بشر نيز عاملي وجود دارد كه معادلِ انتخاب طبيعي در تكامل زيستي است و آن «انتخاب 
اجتماعي» است. به اين معني كه جامعه انتخاب مي كند كه كدام دانش درست و مطلوب است و كدام دانش غلط و 

ايده اي فقط كافي است كه ، بلكه ندارد ايده ها وجود نظر، معياري مستقل براي درستي و نادرستيِاز اين م. مردود
اعتبار و  يدرست ،ميزان از پذيرش يا باور يك ايده همان .شوديا توسط افكار عمومي باور جامعه علمي انتخاب  توسط

و جوامعي كه دانش آن بيشترين پيرو را در جهان  است» توافقي«دانش بشر به عبارت ديگر،  .را اثبات مي كند آن
                     1.تكامل يافته ترين جوامع بشري است) و قاعدتا، از نظر زيستي هم(مو، از نظر شناختي داشته باشد ه

 
، به ويژه از مباحث فلسفيبراي توجيه نظرات خود تكاملي  ، شناخت شناسيِدر زيست شناسيتكامل نظرية عالوه بر 

يافتن پاسخ به پرسش هايي بنيادين بوده است،  ،سفهاز ديرباز دغدغة فال .است استفاده كردهنيز  شناخت شناسي،
رفتارم بايد چگونه و من كي ام؟ از كجا آمده ام؟ به كجا مي روم؟ چه مي دانم؟ چگونه مي دانم؟  ،پرسش هايي چون

است » من« و اخالق، ، خودشناسيشناسي شناختدر وجود شناسي،  باشد؟ آشكار است كه محور تمامي اين سؤاالت
 از منظررا يافته هاي خود آن دسته از صاحبنظران علوم شناختي كه . شناسنده مي دانسته اندرا » من«سفه چرا كه فال

نگاهي كه نه از اما  ،قرار داده اند 2»چگونه مي دانم؟«تمركز خود را بر سؤالِ  معرفي كرده اندشناخت شناسيِ تكاملي 

                                                 
طي قرون، نوانديشان، همواره در ابتدا با مخالفت سرسختانة انديشه هايِ حاكمِ زمان خود روبرو  .عقل سليم جور در نمي آيد اين نظر با  1  

ت كه در ابتدا، به واسطة نوانديشي و نوآوري هاي اس انينامور سرگذشتمجموعه اي از  تاريخ علم و معرفتدر واقع،  .مي شده اند
مي گرديد آشكار  آناندرستي پيام و فقط با گذشت زمان و گاه به قيمت جانِ آنان، رفتند مي گخود، مورد مخالفت ديگر انديشمندان قرار 

در بين است، » توافقي«كه، دانش قول با اين وصف، اين نگاه عجيب و نامع. شدندمي  به مفاخر علمي و فرهنگي جامعه خود بدلايشان و 
توماس «و » پيتر بِرگر«به قلم » جامعه واقعيت را مي سازد«كتاب  ،يكي از آثار كالسيك اين حوزه. كمي ندارد جامعه شناسان طرفدارانِ

جامعه، يك واقعيت . جامعه، ساختة دست انسان است«: است جملهمفصلي در توجيه اين محتواي اين كتاب در واقع شرح . تاس »الكمن
(Berger and Luckmann 1991, 79)   ».و انسان هم ساختة دست جامعه است. شيئيت يافته است

مطالعة گزارشي براي . استبوده نيز رايج  انروان شناس بينمعيار اجتماعيِ درستي و يا نادرستيِ ايده ها عالوه بر جامعه شناسان، در 
تاريخي از تالشِ جامعة روان شناسي براي ساختنِ روان آدمي به جاي شناختن آن، به كتاب «ساختنِ منِ وجود»، اثر «كرت دنزيگر» 

Danziger 1990مراجعه نماييد:  

، محق علم با شناخت واقعيت چيزها به جاي توليد علم و دانش،» تنِ توافقيِساخ« دردانشمندان علوم اجتماعي و علوم انساني كه خود را 
غيرعقالني در جعلِ از اتخاذ اين موضعِمي نامند و ابايي   (structuralist) »  ساختارگرا«يا   (constructivist) » ساخت گرا«مي دانند خود را   

دلبخواه دانش ندارند. قابل توجه اينكه، بسياري از دانشگاهيان و نخبگان علمي، مواضع ساختارگرايان را به عنوان توصيف علميِ واقعيت 
مي پذيرند و آن را اساسِ تحليل ها و مواضعي كه اتخاذ مي كنند قرار مي دهند! سرگردانيِ نخبگان اقتصادي و نابسامانيِ مديريت امور 
اقتصادي در كشورهاي جهان سوم را مي توان به گرفتاري اين متخصصين در مازِ پرپيچ و خمي از تئوري هاي اقتصاديِ ساخت گرايان 
نسبت داد كه توجه سياستگذاران را از آنچه در راستاي منافع ملي ايشان است منصرف، ادراك ايشان را محدود و رفتار ايشان را به نفع 

بهره گيري از ساخت گرايي با هدف اجبار نامحسوسِ مصرف كنندگان و سياستگذاران موضوعِ پنهان و . تجارت جهاني همسو مي سازد
Abdelal et al. 2010, Thaler 2016محرمانه اي نيست  :براي نمونه، بنگريد به.  

 epistemology   ،انگليسي زبانيا به » شناخت شناسي«، »معرفت شناسي«به بخشي از فلسفه كه براي يافتن پاسخ به اين سؤال مي كوشد 2  
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از (به همه چيز  ة قديمفالسف 1.است» شوندهشناخته « ،ديدگاهي كه در آن مناز  بلكه است »شناسنده« ،در آن من
توجه و درك انسان را به  ،متفكران علوم شناختياما ، مي نگريستند» منِ شناسنده«از منظر ) جمله به خود من

قلمرويي بسيار محدود بسنده مي دانند، قلمرويي كه در آن انسان، همواره دغدغه مند اين است كه شخصيت او از 
منظر ديگران چگونه ديده و شناخته مي شود. انساني كه اين بينشِ فلسفي را مي پذيرد از خود نمي پرسد كه آيا آنچه 
من مي انديشم يا بدان عمل مي كنم معقول است، اخالقي است يا عاقبت خوشي دارد يا خير، بلكه مي پرسد آيا افكار 

از اين ديدگاه، . رهاي متداول در جامعة امروز هست يا خيرو اعمال من مطابق با دانسته هاي غالب و هماهنگ با رفتا
معيار و محك درست بودن شناخت انسان، ميزانِ انطباق آن با باورهاي حاكم مي گردد و معيار درست بودنِ رفتار 

                                                                    . انتظار جامعهمورد قبول و م، هماهنگ بودن با رفتارهاي انسان
 

در عرصة بين المللي، كشوري درست عمل مي كند كه دستيابي به علوم و فناوري ، تكاملي شناخت شناسيِ پيرو بينشِ
علمي و افكار را هدف قرار دهد چون اين مجموعه از دانش ها و فناوري ها توسط جامعة » پيشرفته«هاي كشورهاي 

             2.است معلومستي و اعتبار آنها نيز از چيرگي آنها بر اذهان و رفتار جهانيان جهاني پذيرفته شده و درعمومي 

                                                                                                                                                                      
ن، جديد، عالوه بر ادراكات حسي در عالم ماده، شامل برهاو آگاهي از منظر فالسفه قديم و حكما، روش هاي كسبِ دانش . مي گويند

در مطالعات اخير پيرامونِ شناخت در تمدن هاي كهن، به سنت عقالنيِ به يادگار مانده از اين  .گفت و شنود، تخيل و تعقل بوده است
سنت عقالنيِ تمدن ي پيرامونِ همين نوشته، نكات 3پيوست و » نتيجه گيري«در بخش . مي گويند »رويكرد چندگانه به دانستن«جوامع، 

، »توسعه«اما در اينجا همين گفته بس كه مادامي كه در نظامِ . آمده است» توسعه«يگاه آن در مقاومت در برابر اجبار نامحسوسِ سازانِ و جا
كسب آگاهي فقط به يادگيريِ َنقلي (يعني صرفا يادگيري از آموزگار، استاد، متخصص، رسانه، كتاب و وب سايت) محدود شده است، 

پژوهشگرانِ شناخت شناسيِ كهن، وجه مشترك جوامع تمدني را باور به يادگيري از راه هاي بسيار متنوع تري چون ادراك حسي، 
 احساسات، ايمان (كالم وحي و بيانات انبيا و اوليا)، مراسم آييني، دعا و مناجات، تخيل، الهام، زبان، حافظه و استدالل يافته اند.   

لسفه را به كلي منكر شده اند و كار شناخت شناسي را از جمله وظايف روان شناسان قراربرخي از صاحبنظرانِ علوم شناختي، نياز به ف  1  

علم يافته هايِ با استناد به مشخصا و ) تفكر فلسفينه ( تجربي علم ادراك و شناخت آدمي از طريقِ ايشان معتقد اند كه بررسيِ. داده اند
كه  در اروپامثل كانت، الك و دكارت نظرات فالسفة پسارنسانس ، پس از مرورِ يكي از اين صاحبنظران. عصب شناسي بايد انجام گيرد

: مي نويسد ، به صراحتنسبت مي دادند» فرآيند هاي ذهني«شناخت در آدمي را به   
ذارند، را كنار بگ» خدا« مفهوممتفكران غربي، پس از اينكه بر آن شدند كه  بيش نيست كه توهمي» ذهن«نظر من اين است كه مفهومِ «

پس همان نقشِ فرهنگي كه مفهومِ خدا . استقابل توصيف غير همان طور كه خدا قابل توصيف نبود، ذهن هم . شدند] ذهن[= شيفتة آن 
، همانند باور به خدا، همواره ]و فرآيندهاي ذهني[باور به ذهن . به مفهوم ذهن محول شد] در عصر جديد[ايفا مي كرد ] در قرون وسطي[

.  قادر نيست كه در مورد شناخت چيزها حرف آخر را بزند] تجربي[در فكر افراد حفظ مي كند كه علم اين شك را   
 (Gardner 1985, 72  به نقل از Rorty 1982, 31) 

.سودمند استمقدماتي در مورد شناخت شناسي تكاملي منابع زير براي مطالعة   2  

:بنگريد به اين جهانبيني و منابع مطالعاتي بيشتر، تاريخ تحوالت، براي كليات شناخت شناسي تكاملي -  

Gontier n.d., Bradie and Harms 2016 

: ، بنگريد بهو تاثير اين بينش در اموري چون تاييد اعتبارِ نظريه هاي علمي، كشف و اختراع، آموزش و يادگيري مفصل تر بحثيبراي  -  

Cziko 1995 

: سيِ تكاملي، سايبرنتيك و طراحي سيستم هايِ كنترل، بنگريد بهبراي مطالعه پيرامون ارتباط شناخت شنا -  
Heylighen et al 2007 
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با توجه به شواهد عينيِ از پيامدهايِ ويرانگرِ اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطيِ ناشي از بسياري از همين علوم و 

                                                    :استبه يقين دانسته و معلوم جهان، دو نكته  كشورهايِفناوري ها در جميع 

1) سياستگذاران و بسياري از نخبگان علميِ صاحب نفوذ در اكثريت قريب به اتفاق جوامع جهان، اين بينشِ عجيب و 

مع بشري آميز نسبت به شناخت شناسي و اعتبارِ جوامع غربي به عنوان پيشرفته ترين و تكامل يافته ترينِ جواتبعيض 
 را پذيرفته اند و                                                                                                                             

افول و به جوامع انساني و سيستم هاي حياتي كرة زمين را تماميِ هم اكنون،  ،پذيرش اين جهانبيني پيامدهايِ )2

 تباهي تهديد مي كند و از اين رو، در عمل اثبات شده است كه شناخت شناسيِ تكاملي، بينشي عقالني نيست.          
 

ساختارِ پس سؤال مطرح مي شود كه اين بينش جعلي و نامعقول چگونه بر جامعة جهاني تحميل شده و ويژگي هاي 

پاسخ به اين سوال را در  ؟ان تحميل كرده است چيستاين بينش را بر جهاني نامحسوس،ذهنيِ قدرتمندي كه به طور 

            . استو تداوم يافته  اجرايي شدهعالي در جهان  كه از طريق سيستم آموزشِ مي يابيم» كنترل وهمي ةنظري«
 

 امر دشواري نيست ،شناخت شناسي تكاملي همسو با بينشِ در دانشگاه ها، »كنترل وهمي«اجبارِ نامحسوسِ  تشخيصِ
                                                                                      ،امروز عاليِچرا كه در سيستم استاندارد آموزش 

 1) عمدتا ايده ها و فناوري هايِ مورد تاييد جامعة متخصصين در كشورهاي غربي آموزش داده مي شود و

  .داده مي شودتغيير » شناخته شونده من«به » سندهشنا منِ«از  دانشجوو هويت نگاه ) 2
 

1نظرية كنترل وهمي  
:  مي كننداستفاده  ياز مثالي جانور فكري، مدلاين  توصيفبراي  نظرية كنترل وهمي، صاحبنظرانِ  

 
دي د، كه معموال مادر او است، پيونهنگامي كه جوجه غاز سر از تخم بيرون مي آورد، با اولين موجودي كه مي بين

اين پيوند، تازماني كه جوجه به رشد كافي نرسيده است، اجازه نمي دهد كه فاصلة او از مادر . برقرار مي كندعاطفي 
، تمام جوجه ها، هر يك از به راه مي افتدمادر به سوي نقطه اي نامعلوم از اين رو، هرگاه . بيش از حد خاصي شود

درخت، پستي و بلنديِ زمين يا چالة آب، جوجه ها  موانع مختلف چونبه بي اعتنا . به دنبال او روان مي شوند ،مسيري
. همواره در ديدرسِ مطلوب قرار داشته باشد اورا حفظ مي كنند تا  مادرايشان نزديكي به . چشم از مادر برنمي دارند

اين رفتار جوجه غاز از دو منظر قابل تعبير است: يكي اينكه حركت مادر علت حركت جوجه غازها (= معلول) است. در 
در . ، قادر است بر جوجه هايِ خود اعمال كنترل كند و ايشان را به حركت وادار نمايدمادر با حركت خود ،اين تعبير

                                                 
1 Perceptual Control Theory 

 اما اين عنوان با حقيقت چگونگي عملكرد نظرية مورد نظر. است» ق ادراك حسيتئوريِ كنترل از طري« ،اين عنوان لغت به لغتترجمة 
اما، همانطور كه چگونگي . در درك حقيقت چيزها و رخدادها راهگشا باشد قادر استبا تعقل همراه باشد  ادراك حسي وقتي. فاصله دارد

عملكرد اين نظريه گواهي مي دهد، وقتي ادراك حسي با تعقل همراه نباشد، موجب فهمي نادرست مبتني بر وهم و در نتيجه رفتاري 
از اين رو، براي اشاره به اين تئوري، با توجه به نتايج كاربست آن در طراحي . و جامعه مي گرددفرد  از سويزيانبار نامعقول و 

.به حقيقت نزديك تر است» كنترل از طريق ادراك وهمي«يا » كنترل وهمي«ساختارهاي ذهني، عنوانِ   
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مادر در شعاع ديد  حفظتعبير دوم اينكه، انگيزة جوجه ها براي . اين تعبير، علت و معلول از هم جدا پنداشته مي شود
خود علت حركت جوجه غازها (= معلول) است. يعني براي حفظ توجه و ادراك حسيِ مطلوبِ خود، جوجه غازها خود 
را به هر آب و آتشي (= رفتار) مي زنند.1 از اين ديدگاه عّلي به رفتارِ جوجه غاز، علت و معلول هر دو در يك موجود، 

حفظ نزديكي به مادر، داراي سيستمي  از ديدگاه نظرية كنترل وهمي، بچه غاز در. يعني بچه غاز، خالصه شده است
                                                                .     است )يا همان سايبرنتيك »خودكار«(=  »خود كنترل كننده«

 

يبا ما را به مثال وقتي منظره اي ز. دنگيرمي قرار و تداوم آنها ما  هايرفتار علتغالبا ادراكات حسي در انسان ها نيز 
يا رايحة خوشِ غذا ما را به . نگريستن دعوت مي كند، براي حفظ رؤيت اين منظرة چشم نواز، به آن خيره مي شويم

اما  .غذا ادامه مي دهيم خوردنِ آنصرف آن دعوت مي كند و براي ادامة لذت بردن از حسِ خوبِ بويايي و چشايي، به 
ممكن است، آگاهانه يا رؤيت جلوه اي خاص از خودمان نيز نيز هستيم،  2»ن خودديد«از آنجاييكه ما انسان ها قادر به 

ناآگاهانه، علت رفتار ما قرار گيرد. مثال در يك ميهماني، در بين جمعي از دوستان و اقوام، ما ترجيح مي دهيم جلوه اي 
يعني ديدنِ ( برداشتبراي حفظ اين . يمبه نظر نياي) يا به تعبيري خودماني تر، شكمو(پرخور از ما قابل رؤيت باشد كه 

پر از غذاي خوشمزه  ظروف منظرةما قادريم گرسنگي خود و ) خود به عنوان فردي خويشتندار و متعادل در امر خوردن
جلوه اي اجتماعي از خود كه مي ه بيان ديگر، براي حفظ ب. و خوش عطر را ناديده بگيريم و از خوردن دست بكشيم

پسنديم، قادريم رفتار خود را، به رغم حكمِ ادراك غريزي و حسي خود، كنترل كنيم. از نظرية «كنترل وهمي»، كه به 
، طراحان توسعه آموخته اند كه فقط كافي است در چشم دروني كردنِ ساز و كارِ كنترلِ رفتارِ انسان ها نظر دارد

 ،و غريزي خود را ناديده بگيرد حسيها ادراكات براي حفظ آن، نه تن اوبيارايند تا  اوخود وهمي از تصويري  ،مخاطب
بلكه با بيگانه شدن از وجود انساني خود، يعني همان جدايي از عالم عقل و انديشه، خود (و جامعة خود) را در معرض 

، طراحان كنترل وهمي نظرية ، با الهام گيري ازمادر و جوجه هايش با رجوع به مثال غازِ .هر گونه خطري قرار دهد
توسعه قادر اند هويتي وهمي از فرد را به مثابه غازِ مادر در برابر او قرار دهند و با پايين آوردنِ مرتبة ادراكي او به سطح 

اينگونه سيستم هاي  فريب خوردگانِ. محروم سازندانساني معقول و سنجيده  را از ادراك عقلي و رفتارِ ويجوجه غاز، 
                                        .دنتن مي ده يخطرد و به هر ناري مي كنذهني، براي حفظ هويت وهمي خود، هر ك

 

 واستاد . تدريس مي شود ،فناوري ها »ترينِ پيشرفته« يا »روز معل« عنوانِ ، تحتكليه دروس دانشگاهيامروزه، 
رشتة مورد تاييد دانشمندانِ  آخرين يافته هاي علميِهر دو بر اين باور اند كه آنچه در كالس گفته مي شود دانشجو 

بينشي وهمي نسبت به شخصيت خود،  د، دانشجوهمراه با علوم و فناوري هايي كه مي آموز و. استمورد نظر ايشان 
پزشكي يا پيشرفته،  كشاورزيِمثال او مي آموزد كه او مهندسِ . مي پذيردسواي شخصيتش به عنوان يك انسان، را 

                                                 
 1

 Cziko 2000, 101. 

:براي مطالعه بيشتر در مورد اين تئوري، مراجعه به منابع زير سودمند است  
Cziko 1995, 101-122, 227-234, Cziko 2000, 67-108, Forsell 2009, Powers n.d., Powers 1973 
International Association For Perceptual Control Theory / IAPCT   http://www.iapct.org 

آموزش، مديريت كسب و كار، حقوق،  ،)شناخت شناسي(اين نظريه در رشته هاي ديگر چون فلسفه  تاثير پيرامونِاطالع بيشتر  برای
:، بنگريد به منابع معرفي شده در سايت زيرجامعه شناسي، رفتارشناسي جانوران  

http://www.livingcontrolsystems.com/files/books_videos.html#plt 
2
 self-perception 
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با تلقينِ استاد، كه  دانشجو. است ...و  پيشرفته ي، مديرپيشرفته علوم اقتصادپيشرفته،  شهرسازي و يپيشرفته، معمار
 ،را دوست دارد و در حفظ آن» پيشرفته«خود نيز متاثر از همين ساختار ذهني است، آراسته شدنِ نفسِ خود به صفت 

براي نشان دادن لياقت حرفه اي خود، مي كوشد. او مي خواهد «پيشرفته» عمل كند تا «پيشرفته» ديده شود. حتي 
به آسيب هايِ جدي و انكار ناپذيرِ حرفة  ،به تدريج ، ودر ميدان عمل ،پس از فارغ التحصيلي كه حرفه مندانِ جوان

         . دهند مي بينند ادامه مي» پيشرفته«خود پي مي برند، با سماجتي نامعقول، به رفتاري كه از طريق آن خود را 
 

از دانشگاه فارغ التحصيل شده است را در  ،نسبت به خود» كشاورز پيشرفته«سِ جواني كه با بينش موهومِ مثال مهند
مورد تأييد  يِمصنوعات و روش هاخود را با بهره گيري از » پيشرفته بودنِ«او آموخته است كه  1:نظر بگيريم

ماشين آالت سنگين كشاورزي،  از تفادهاس؛ حفظ كندشيمياييِ جهان /كشاورزي صنعتيمتخصصينِ علم و فناوريِ 
، الگوي تك محصولي و مقياس وسيعِ كشت، نهاده هاي شيمياييِ دستكاري شدة ژنتيكياصالح شده و  هايبذر

حتي پس از اينكه وي در ميدان عمل و به . بخشي از هويت حرفه اي اوست ،كشاورزي و آبياري تحت فشار باراني
ز كود و سموم شيميايي و بذرهاي تجاري به هزينه هاي باال و وام هايِ كمر شكن تجربه مي آموزد كه بهره گيري ا

منجر مي شود و موجب مسموم شدنِ غذا، خاك و آب و بياباني شدنِ اراضيِ زراعي مي گردد، كماكان براي حفظ 
در مي  به تجربهكه وي حتي پس از اين. به رفتارِ زيانبار خود ادامه مي دهد ،براي خود، اين كشاورز» پيشرفته«وجهة 

، او را مجبور كشت تك محصولي در مقياس وسيع و بهره گيري از سيستم آبياري تحت فشارالگويِ از  پيروييابد كه 
به مصرف باالترِ سموم (به علت تكثير تصاعدي آفات در شرايط يكنواخت كشتزار) و مصرف افراطيِ آب (به علت تبخير 

براي شخصيت خود، به روش » پيشرفته«براي حفظ وجهة كماكان، ، مي كند) ي شودشديد آب كه در هوا پاشيده م
در حين كار در كشتزار، در معرض سموم خطرناك و بيماري زا قرار مي او مي داند كه . هاي جايگزين نمي انديشد

اري هاي سخت باقيماندة سموم و كودهاي شيميايي در محصوالتي كه روانة بازار مي كند موجب شيوع بيمگيرد و 
از طريق درمان در ميان همنوعان و هموطنان خود مي شود، اما او كماكان مي خواهد كه وجهة پيشرفته اي كه 

                   .   براي نفس او آراسته اند را حفظ كند، لذا به رفتار كنترل شدة خود ادامه مي دهدتعليمات دانشگاهي 
 

حرفه ايِ «از طريق ساختار ذهنيِ  دانشگاه رفته كنترلِ رفتار كشاورزِ. پذيردان نمي شگفتيِ كنترلِ وهمي در اينجا پاي
براي ايجاد هماهنگي هاي الزم، . ، اگر با هماهنگيِ ديگر بخش هاي جامعه همراه نباشد، دوام نمي يابد»پيشرفته

. پذيرفته اندنسبت به خود را » هپيشرفتحرفه ايِ «مشخصا در بخش دولتي، مسئولينِ دانشگاه رفتة كشورها نيز بينشِ 
ايشان از استاد درس گرفته اند و بدون چون و چرا پذيرفته اند، كه ترويج بذرهاي اصالح شده و تراريخته و نهاده هاي 

يكپارچه سازيِ اراضي زراعي، ترويج آبياريِ تحت فشار باراني، تامين وارداتي شيميايي، پرداخت يارانه به اين مصنوعات ،
حوزة » پيشرفتة«اي بانكي به كشاورزان و تخصيصِ يارانه به صادرات محصوالت كشاورزي، سياست هاي وام ه

                                                                                                                             . كشاورزي است
 

ذخاير ژنتيكي و ديگر از درك آسيب هاي انكارناپذيرِ كشاورزيِ صنعتي بر ملت، دولت و  ، حتي پسمسئولين از اين رو،
زير حاد مسايل بين  ايشان از ارتباط. پافشاري مي كننداين سياست ها حمايت از كشور خود، بر  دارايي هاي سرزميني

                                                 
ترويجيِ كشاورزيِ شيميايي شركت كرده اند نيز متاثر از كه دانشگاه نرفته اند اما در برنامه ها و كالس هاي كشاورزان جواني رفتار  1

  

.  است نسبت به خود بينشِ موهومِ مشابهي  
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كه درمانِ  فزاينده ايدرمان و بار ماليِ  افزايشِ بي سابقة بيماري هاي سخت: و كشاورزيِ شيميايي به خوبي باخبر اند
خشك شدنِ سفره هاي زيرزمينيِ آب و خسارات  ؛تحميل مي كند) بيت المال(اين بيماري ها بر اعتبارات عمومي 

مسايل مرتبط با سدسازي براي تامين شبكه هاي آبرساني كشاورزيِ مقياس  ؛فرونشست زمين ، مثلعظيمِ ناشي از آن
كالنِ جمعيتي و  روستايي و مهاجرت جوامعِاز هم پاشيدن  ؛دن تاالب ها و بروز پديدة گرد و غبارخشك ش، مثل وسيع

، اين مسئولينِ دانشگاه رفته، به منظور حفظ اما. ز آن در شهرها و گرانيِ غذابروزِ بحرانِ بيكاري و حاشيه نشينيِ ناشي ا
بر ادامة رفتارِ كنترل شدة خود در كماكان، ن المللي، براي خود و كشور، در انظارِ داخلي و بي »پيشرفته«وجهة 

                                                                                                . سياستگذاري و اجرا پافشاري مي كنند
       

دانشگاه  حرفه مندانِرفتار ش عالي، آموز از طريق اجبار نامحسوسِ سيستمِ »رفت-پيش«واهيِ  و بدينصورت بينشِ
از يك سو و رفتار سياستگذاران و مديران نظامِ متمركز دولتي از  ي و خدماتيتوليد جميع حوزهايِدر  رفتة جامعه،

زيانبار نسبت به خود، به تكاپويي را  اين قشرِ صاحب نفوذو  كردهسوي ديگر را، با هم افزاييِ حيرت انگيزي هماهنگ 
كنترل از نظرية  بهره گيريبا  نظامِ آموزش عالي،طراحان به بيان ديگر، . است مجبور ساختهخود مين جامعه و سرز

كامال ) انديشهبه عنوان يك انسانِ برخوردار از (خود هويت مردم و مسئولين را نسبت به  وهمي توانسته اند بينشِ
را به  حرفه مندان و مديران جامعه، از بيرون زور اعمال ودگرگون كنند و از اين طريق، بدون نياز به نظارت مستمر 

آب، خاك، مرتع، جنگل، ساحل، نيروي انساني و (در تاراج دارايي هاي سرزميني خود ، بي وقفهبي فكر و تكاپويي 
                                                                                                                        .بگمارند) منابع مالي

 

 نتيجه گيري
وان ت را ميعصر حاضر  و فرهنگيِ ، زيست محيطيتغييرات آب و هوايي و ديگر بحران هاي خبرسازِ اقتصادي، اجتماعي

بزرگ همة  ياما اشتباه. فناوري و اخالق نسبت دادعلم و مديريت، سياستگذاري، در حوزه هاي  گوناگوني خطاهايِبه 
خطاهاي كوچك تر را در بر مي گيرد و آن سپردن امرِ حياتيِ انديشيدن و خالقيت به گروه بسيار كوچكي از انسان 

گذشته كه در آن  قرونبر خالف . ستا در جهان »دانشگاهي-صنعتي-مجتمع نظامي«ي زيرك و خالق موسوم به ها
همان تمدن هاي  ميراث دارانِ ،، امروزهدبوجهان  مركزي براي خالقيت و نو انديشي در ،گهر يك از تمدن هاي بزر

با يكديگر  ،كوچك اين گروهاز  پيرويپيشي گرفتن در در  و ،پذيرفته اند كه فقط مقلد باشندبه سادگي شكوهمند، 
رقابت كنند. از اين رو تعجب آور نيست كه همين گروه صاحب نفوذ، با آزمندي و سلطه جوييِ سيري ناپذيرش، تمامي 
 جهانيان، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در جوامع كهن، را با خود، به سوي تباهي رهنمون شده است.              
 

و واگذاريِ حق انديشيدن و ابتكار  بي چون و چراآنچه در گزارش باال آمد نشان مي دهد كه اين ميزان از دنباله رويِ 
اين . بر جهانيان تحميل شده است ،»پيشرفت«و  »توسعه« نةبهادر واقع نتيجة كنترلي ذهني است كه به به غير، عمل 

يافته ها كمك مي كند كه مسئلة بنيادينِ جهانِ امروز به روشني شناسايي شود و راه برون رفت از آن نيز مشخص 
گردد؛ چالش بنيادينِ پيش روي بشر در حال حاضر، رهايي از كنترلِ ذهنيِ سيستم هاي «توسعه» و راه نجات، احيايِ 
 تمدن سازي است.                                                                                                                          
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در ادامه، ضمن خالصه كردن مطالب ارائه شده، به معرفيِ جايگاه سنت عقالنيِ به جا مانده از پيشينة تمدني بشر در 
عموميت دادن به دانايي و خالقيت در كل جامعه مي پردازيم كه مقاومت مؤثر در برابر كنترلِ ذهنيِ عصرِ «توسعه» را 

و  ر ابعادبو دهه بعد از دهه،  در تاريخ مدرن، سال به سال. مي سازدجوامع را ميسر  و شكوفايي دوبارة تمدنيِامكانپذير 
 افزوده شده در سطح جهاني و نااميدي ، محروميتتهديد، سركوب، خونريزي، كشتار و دردبيماري و بحران ها،  تعداد

است. با احياي تمدن سازي و تكثير مراكز دانايي و خالقيت در دنيا، مي توان اميد داشت كه سال ها و دهه هايِ پيشِ 
اط انگيز در علم ندگي نشآفرينبراي  دوراني و آغاز ،و محدوديت هاي ذهني آن» توسعه«زماني براي خروج از بيراهة  رو

 و فناوري همراه با شكوفايي معنوي انسان ها در سراسر جهان باشد.                                                               
  .واهللا اعلم بالصواب

 

.در جوامع امروز، انسان ها در مجموعه اي متراكم و پيچيده از سيستم هاي طراحي شده زندگي مي كنند -  
 

- سيستم هايِ «توسعه»، به منظور كنترل ذهني انسان ها، يعني مديريت توجه، محدود ساختنِ ادراك و كاستن از 
 گزينه هاي رفتاريِ ايشان، طراحي شده اند. 

 
- از طريق كنترلِ ذهنيِ سيستم هاي «توسعه»، توده هاي ميليوني جهان، از دو راه، به خدمت تجارت جهاني گمارده 

:شده اند  
1 ( بزرگ  صنايع تجاريِ هر چه بيشترِ كاالهايِخريداري و مصرف) =واردات(  
)صادرات= (بازار جهاني  نيازهايِدارايي هاي سرزميني خود براي تامين  تاراجِ) 2  

 

به قدري نامحسوس و نافذ است كه غالب  آناما اجبارِ ناشي از كنترلِ ذهنيِ سيستم هاي . استعمار نو است» توسعه« -
مي شمارند و » پيشرفت«و دستيابي به آن را  پندارندمي  آزادانه و آگاهانه ياين شيوة زندگي را انتخاب قبولِ ،انيانجه

                                                                 .مقاومت نمي كنندگان از اين رو، در برابر بهره كشي از سوي بيگان
 

اين علم كه در . امكانپذير شده است ،»سايبرنتيك«، معروف به »علم كنترل«با بهره گيري از طراحي اين سيستم ها  -
م و آغاز جنگ سرد بنيانگذاري شد، در دهه هاي بعد توسط جمعي ديگر از دو جنگ جهاني يسال هايِ پايان

                               . ه استمي نامند ادامه يافت» علوم شناختي« دانشگاهيانِ اياالت متحده كه خود را دانشمندانِ
 

 ،مردم شناسي، روان شناسي، هوش مصنوعي، زبان شناسيحوزه هاي مختلف علمي و پژوهشي، شامل با تحقيق در  -
عصب شناسي، رفتار جانواران و شناخت شناسي، دانشمندانِ علوم شناختي راه هايي براي مديريت دقيقِ توجه و 

نظرِ انسان ها از كردنِ ، قطع و مؤثر متنوع وجه مشترك اين راه هايِ. دانسان ها يافته ان شناخت در محدود ساختنِ
توجه و تعاملِ سازنده و آموزنده با محيط طبيعي و فيزيكي پيرامون، با يكديگر و با درون خويشتن است. دانشمندانِ 
علوم شناختي دريافته اند كه با قطعِ ارتباط افراد از اين سه چيز، تواناييِ انديشيدن و خالقيت از انسان سلب و تقليد و 
 دنباله روي، گزينه اي مطلوب مي گردد.                                                                                                
 

زيست محيطي،  پايداريِساسي و نيازهاي ا رفع، تامين معاشاز لحاظ سالمت فردي، بحران هاي گوناگوني كه امروز  -
گريبانگير بشر شده است برخاسته از شتابِ بي انديشة جهانيان در دو فعاليت اجبارشدة باال و فقدانِ خالقيت در خلق 
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افراد و كشورها به تجارت جهاني  و بدينصورت است كه. راه هايِ جايگزين براي ادارة زندگي فردي و جمعي خود است
فشارهاي  ، از طريقِ»دانشگاهي-صنعتي-مجتمع نظامي« ييِآمريكا و خالقِ زيرك اقليت زورگوييِ وابسته و در برابر

                                                                                 .شده اندآسيب پذير  ،اقتصادي سياسي و تحريم هايِ
 

و كشورهاي در حال توسعه را » شمال«ند و صنعتي جهان را در مباحث ژئوپلتيك، معموال كشورهاي قدرتم -
، توجه جهانيان را از تقسيم بنديِ ديگري كه به واقعيت تحليلگران »توافقيِ«اين تقسيم بنديِ . مي نامند» جنوب«

به طور ، دانشگاهي-صنعتي-مديران و طراحانِ خدمتگذارِ مجتمع نظامياز منظر . نزديك تر است، منحرف مي سازد
كلي، جامعه بشري، به دو جمعيت قابل تقسيم است: اقليتي بسيار اندك كه كنترل مي كند، و مابقي كه كنترل مي 
 شوند.                                                                                                                                         
 

- راه مقاومت و رهايي از كنترلِ سيستم هايِ «توسعه»، كسبِ هوشياري در پرهيز از گرفتار شدن در «دورِ عّلي» آنها و 
 كاربست خالقيت در طراحيِ سيستم هاي مردمي و مكمل براي بي نياز شدن از آنهاست.                                   
 

و » توسعه«ل، راه مؤثرِ مقاومت در برابر سيستم هاي تحميلي نظام كنترچگونگيِ تداوم با توجه به ماهيت و پس  -
فاصله گرفتن از اسارت و آسيب آنها، ارتقايِ دانايي و خالقيت و ترويج اين توانايي ها در كل جامعه است و اين مهم از 
طريقِ احياي پيوند با سنت عقالنيِ تمدن هاي كهن جهان ميسر مي گردد. امروزه، پژوهشگرانِ تاريخ و فرهنگ تمدن 

                                                     . مي نامند 1»رويكرد چندگانه به دانستن«سنت عقالني را  ،جهانكهن  هايِ
 

 آموزنده و سازنده احياي پيونداز طريقِ ؟ محقق مي گرددچگونه  ،احياي سنت عقالني يا رويكرد چندگانه به دانستن -
 با محيط طبيعيِ و فيزيكي پيرامون، با يكديگر و با درون خويشتن.                                                               
 

- از آنجاييكه نظام سلطه بر منعِ پيوند با اين سه چيز تمركز كرده و تمدن سازان، طي قرون، بر تداوم پيوند با آنها 
ر راستاي احياي اين پيوندها زرگ فردي، جمعي و ملي در عصر حاضر كه د، هر حركت كوچك و باند اصرار داشته

صورت گيرد، عملي ضد استكباري و آزاديبخش است و راه را براي كسبِ تواناييِ جمعي براي مقاومت در جميع حوزه 
  .موار مي سازده -و سياستگذاري علم و فناوري توليد  ،يو پژوهش ي، آموزشي، فرهنگاجتماعي، ي، اقتصاديدفاع - ها

 
، فراي اينكه امري مادرزادي دانايي و خالقيتاز منظر سنت عقالني در ايران و اسالم، تواناييِ انسان در بهره مندي از  -
 فرزندان است و با عملكرد درست در آموزش و تربيتاو جوهري  باشد، تابع حركت) »ژنتيكي«به اصطالح امروزي، يا (

در هنگام كودكي و پايبنديِ افراد به اخالق و حفظ حد وسط در رفتار، در بزرگسالي ميسر مي گردد. از اين منظر، 
برخورداري از عالم خيال براي تخيلِ مولد و بهره گيري از عالم عقل جهت دستيابي به افكار بديع و رفتار سنجيده، در 

ال هاي كودكي، جواني و بزرگسالي، به طي س. وجود دارددر انسان ) استعداد(= » بالقوه«فقط به صورت  ،بدو تولد
تدريج، اين «قوه» ها فعليت مي يابند. در نظام هايِ آموزشي و تربيتيِ مورد تاييد طراحان توسعه، تنها راه آموختن و 

 و نظاير اينهامتخصص، مشاور علمي، رسانه، كتاب، وب سايت تاد، اسآموزگار، چيزها، درس گرفتن از  دانستنِ
به هيچ روي » َنقلي«، يادگيري روانِ آدمي اما براي به فعليت در آوردنِ استعدادهايِ. است) »يقلَن«دگيريِ يا اصطالحا،(

                                                 
1 multiple ways of knowing 
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 شيوه هايِكاربست مستلزمِ و بهره مند شدن از خيال و عقل فعال، باطن آدمي  فرآيند تدريجيِ شكوفاييِ. كافي نيست
                                                                      . است رويكرد چندگانه به دانستنيا همان  ،يادگيري» عقليِ«

 
- ممارست در فعاليت آگاهانه و همزمان، در سه محيط طبيعي/فيزيكي، اجتماعي و دروني، ظهورِ تواناييِ خاصي را در 
درون آدمي به ارمغان مي آورد؛ با اين توانايي، انسانِ «شناسنده» به تدريج قادر به فاصله گرفتن از خود مي گردد به 

، در مورد آنها بينديشد، تصميم بگيرد و رفتار بنگردصورتي كه در تمامي شرايط مي تواند از منظري متعالي به چيزها 
كند. از اين منظر باالتر، انسانِ شناسنده قادر است به توجه خود توجه كند، در مورد انديشه هاي خود بينديشد و 
پيامدهايِ تصميمات و رفتارهاي خود را، پيش از عملي كردنِ آنها، در ذهن خود به تصوير بكشد. به واسطة اين توان 

، انسان قادر است به چيزها در تصويري كالن تر بنگرد و ارتباط بين آنها را )فاصله گرفتن از خود تواناييِ (=ذهني 
بكاود. همچنين، انسانِ شناسنده، از بركات عبرت گرفتن از گذشته محروم نيست و به آساني، به دامِ فريبِ انتظارات بي 

اساسِ «توسعه» براي آينده نمي افتد و به سرابِ اوهامي كه طراحانِ توسعه براي نفس او از طريق تبليغات تجاري و  
در . سازدم مزين مي اين توانايي همچنين فرد را به زيور حل .دل نمي بنددآموزش هايِ حرفه ايِ دانشگاهي آراسته اند، 

تعقل در از تخيل و جدايي ناپذيرِ  فعالِ واكنشي و بدون انديشه، بخشيتواناييِ صبر و بردباري و پرهيز از اكسبِ واقع، 
و استقاللِ انديشه  ،هوشياري باال ،جهانكهنِ پس مادامي كه سنت عقالنيِ رايج در تمدن هاي  .سنت عقالني است

، تقليد و دنباله رويِ بدون »توسعه«به يادگيريِ نقلي در ش و دانستن محدود ساختنِ دان ،را تشويق مي كندخالقيت 
                                                                                                                 1.داده است رواجانديشه را 

                                                 
  1براي توصيف سنت عقالنيِ در ايران، مجالي بسيار بيش از اين الزم است. اما در اينجا همين گفته بس كه عرفا براي به فعليت در آوردنِ
قواي ادراكيِ انساني (يعني تجربه كردنِ شناخت و يادگيري، فراي ادراك حسي كه انسان و حيوان در آن مشترك اند) بر توجه به طبيعت 

و تعامل با آن، از طريق گردش در صحرا و باغ و بوستان و تفكر در حكمت آفرينشِ چيزها (= ارتباط بين آنها) تاكيد داشته اند و بر 
ضرورت رعايت اخالق در تعامل با همنوع پافشاري كرده اند. از سوي ديگر، استفادة اين انديشمندان از شعر، پيام ايشان را از طريقِ 

رسانه اي ارائه كرده است كه خود، عين پرورش و فعليت يافتن قوةِ تخيل است. حكما، از سوي ديگر، بر پرورش يافتنِ تواناييِ ذهني 
بشر در جهان شناسي، در تعامل با مفاهيم و بيان آنها و نيز تحصيل تعادل در اخالق (= حد وسط) در تعامالت اجتماعي، تمركز داشته 

 عقلِ« مشروط به تحصيلِ ،عقل آمدنايراني، به فعليت در  بزرگ ، عارف و حكيمِ)مالصدرا( شيرازيصدرالمتالهين حكيم گفتة به . اند
تحصيل عقل نظري، فرآيندي است كه از طريق آن انسان از . است» عقل نظري«و  در تعامل با ديگران) حد وسط تواناييِ حفظ= (» عملي

 فرا مي رود و عالم خيال و عالم عقل را آگاهانه تجربه مي كند. ادركات (حيواني مرتبة وجود و ادراك) مرتبة ادراكي و وجوديِ عالم حس
 ت شناخت از طريقِابركگردد، وي از از وجود خود محدود حسي برايِ شناخت ضروري است اما اگر توجه آدمي فقط به اين مرتبه 

Abdul Haq 1970 شناسي مالصدرا، بنگريد بهبراي مطالعه بيشتر در مورد روان . مراتب برترِ وجود خود بي نصيب مي ماند:  

وشته فراهم شده همين ن 3ترجمة فارسيِ بخش هايي از اين متن، همراه با توضيحات بيشتر از كتبِ حكيم صدرالمتألهين، در پيوست 
.است  

 
تاريخا عرفا نقشي عظيم در تبليغِ سنت عقالني و ترويج دانايي و خالقيت در بين عامة مردم داشته اند. قابل توجه اينكه پژوهشگران 

معاصر دريافته اند كه يكي از ويژگي هاي مشترك بين همة تمدن هاي بزرگ جهان، وجود نهادي اجتماعي-حرفه اي است كه در ايران و 
شواهد و اسناد روشني از وجود اين گروه هاي . موسوم بوده است» اهل فتوت«يا » جوانمردان«، »اخوان«ديگر كشورهاي مسلمان به 

در قرون ) به ويژه شهر ونيز(، روسيه، يونان، انگلستان، ايتاليا )تركيه(منسجم از پيشه وران و اصناف در چين، هند، مصر، ايران، آناتولي 
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كارشناسان و كه بسياري از مردم،  »توسعه«به يكي از سيستم هاي  ،به دانستن در اينجا، از ديدگاه رويكرد چندگانه -

سياستگذارانِ جهان را در دورِ علّي خود گرفتار كرده است بنگريم. اين مثال نشان مي دهد كه چگونه هوشياريِ حاصل 
                         :مي بخشد مصونيت» توسعه«، افراد را از كنترل سيستم هاي آنمختلف و مراتبِ  ادراكاز توجه به 

                                                                                        
از منظر سنت عقالني، مرتبه اي از دانستن وجود دارد كه در آن، هر يك از ما، و فقط خود  با اين مقدمه آغاز كنيم كه

او نيازي به . وقتي كسي تشنه است، او بهتر از هر كس ديگري مي داند كه تشنه است. ايمواقف  آنچه مي دانيمما، به 
و انواع گرما  ،كم در مورد گرسنگي، سرماحهمين . اطمينان حاصل كنددر مورد تشنگي خود تاييد متخصص ندارد كه 

اندازه  دقيق تر از هر دستگاه ت هاواقعيما به اين  آگاهي، )مرتبة نفسِ حيواني(= در مرتبة تن . صادق استنيز درد 
دانشِ استاد يا (= به بيان ديگر، در اين موارد، ما از يادگيري يا دانستنِ مبتني بر  َنقل . ساخت دست بشر، است گيريِ

دانش كسِ  ،در اين موارددر واقع، اگر ما . داريم» حضور« درونيِ خود اين حاالتبي نيازيم چون بر كامال ) متخصص
در اينجا،  ؛است و كامال علمي اين امري بديهي. شده ايم ي بزرگرا بر دانش خود اولي بدانيم، مرتكبِ اشتباهديگري 
گرما، به  يا نياز به آب، غذا، سرما هنگامِحفظ تعادل حياتبخش در بدن، در  هدفبا يا همان قابليت هم ايستايي، غريزه، 

هر يك از اين نيازها را به موقع انجام دهدمقتضي براي رفع  كم مي كند كه رفتارِانسان ح.                                   

                                                                                                                                                                      
ه مشترك زير، كم و بيش در تمامي آنها، صرفنظر از تفاوت در قوميت و دين، وج 4، در اين اسناد. طي و دورانِ باستان يافت شده استوس

  :شناسايي شده است
 1) آگاهي از ضرورت خودشناسي و خودسازي در كنارِ آموزشِ فنون و ابزارِ صنف به شاگردان تا مرتبة استادي (يعني مرتبه نوآوري)،

2) وجود تشكيالت و سلسله مراتب مديريتي بر اساس سابقه و مهارت عضو و رفتارِ مناسب و پسنديده او نسبت به همكاران و مشتريان 
 و بهره گيري درست از ابزار و مواد، 

 3) ارتباط تشكيالتي با نهادي ديني و تاكيد بر ايثار و سبقت گرفتن در خدمتگذاري به جامعه، به ويژه در دستگيري از نيازمندان،
 4) ضروري دانستنِ نقش مديريتي اصناف در ادارة امور محلي. 

 
آيا از نظر علمي و پژوهشي مي توان ارتباطي بين اين فعاليت هاي چهار گانه از يك سو و عموميت داشتنِ دانايي و خالقيت در جوامعِ  

ني موجود مي توان به يقين گفت كه هر يك از آثار معماريِ فاخرِ به جا تمدني قديم از سوي ديگر، برقرار كرد؟ حداقل از روي شواهد عي
مانده از قرون پيشين كه ساالنه جاذب ميليون ها گردشگر در سراسر جهان است و هزاران هزار شيء نفيسِ باقيمانده از تمدن هاي كهن 

از سوي ديگر، كشف اسناد . كيالت صنفيِ خالق استكه موزه هاي بزرگ جهان را مزين كرده است، جملگي آثاري ماندگار از همين تش
تاريخيِ مفصل تر در ديگر كشورها به محققين اجازه داده است كه در پژوهشِ جايگاه فرهنگي و آموزشيِ اين گروه هايِ حكمت بنيان در 

از اين تحقيقات، كه گروه اي نمونه اي بر. پيشرفت علمي و فنيِ جوامعي كه در آن فعاليت داشتند به يافته هاي جالب توجهي دست يابند
هاي پيشه ورانِ اروپايي را موتور محركة نوانديشي و نوآوري در قرون وسطي، دورة رنسانس و حتي انقالب صنعتي تشخيص داده است، 

Epstein 1998, 2008بنگريد به:  

انِ علوم پژوهشگرموضوع تحقيقاتيِ شماري از  ف در تمدن هاي كهن،پيرامون گروه هاي جوانمرديِ اصنا در دو دهة اخير تحقيقات
International Institute of Social History 2006 بنگريد به ،اين پژوهشگران آثاراز چند نمونه براي . اجتماعي قرار گرفته است:  

، نه كه در باال آمدگا 4ترك وجوه مشو  در ايران و ارتباط آنها با عرفان اسالمي پيشه ور براي اطالعات گردآوري شده در مورد جوانمردانِ
.1382، ُكربن 1350 ، كاشفي سبزواري1352راف ص: بنگريد به  
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به همين سياق، بهترين قاضيِ نيازِ بدن ما به نمك طبيعي و امالحِ سالمتبخشِ موجود در آن نيز همين مرتبه از ادراك 
هر گونه دخالت كارشناسي در اين مورد، براي . ما را به افزودنِ نمك به غذا فرا مي خوانددر صورت لزوم، است كه 

ناسالم و  طبيعي نمكتوافقيِ مبتني بر اينكه  پخشِ رسانه ايِ دانشِ. ، خطاستطبيعي امساك يا افراط در مصرف نمك
و به جاي آن از  كردآن تا حد امكان پرهيز  است و بايد از ديگرو ابتال به بيماري هاي  فشار خون افزايشِبراي  يعامل

نمك تصفيه شده بهره برد، دورِ عّلي خطرناكي در ذهن مخاطب به وجود مي آورد كه به نفع او نيست. اين دورِ كنترل 
كننده، اينچنين عمل مي كند: فرد ابتدا، به حكمِ مرتبة ادراك غريزيِ خود احساس كمبود نمك مي كند. اما ترسِ از 

شده است، ساز و كارِ  تلقينبه او ) نظر كارشناسي(= ابتال به فشار خون كه از طريق نقلي سالم بودن نمك طبيعي و نا
و به جاي آن از نمك  مي پرهيزدبه غذاي خود طبيعي  نمك از افزودناو  ؛را در درون او كليد مي زند) اجبار =(كنترل 

امالح مورد  تامينبراي بر خالف حكمِ غريزيِ خود  ،كارشناسي ز نظرِا تبعيتيعني او به  .كنداستفاده مي تصفيه شده 
 فرد در خونِو امالح سالمتبخشِ آن كمبود نمك ، اين پيام درونيبه علت ناديده گرفتن  .عمل مي كندنياز بدن خود 

مستعد مي خون عارضة فشار  نسبت به ابتال بهكه وي را  گرددموجب تغييراتي فيزيولوژيكي مي  تشديد مي شود و
تلقين شده است را تاييد و تحكيم مي  ،»نظر كارشناسي«از طريق  ،نامتعادل، انتظاري كه به او بروز اين وضعيت 1.سازد
و از نمك تصفيه شده بيشتر را سخت تر  طبيعي پرهيز از نمك مخاطب،، به وضعيت نامتعادلِ خود در واكنش. كند

به صورتي كه نهايتا  سازدنامتعادل تر مي  خود راوضعيت اينكه متوجه باشد،  بدونمي كند و از اين طريق، استفاده 
ساز و (=  ز و كارِ سايبرنتيكي، سابدينصورت. مي گرددمجبور به استفاده از دارو براي مقابله با افزايشِ فشار خون خود 

 يعني. سازدكنترل فشار خون بدل مي  دارويِ به مشتريِ دائمِرا  مخاطب، كارشناسي نظرِ تلقينِبا  ،)كارِ كنترل ذهني
ساز و كاري تعديل كننده كه به طور طبيعي و به كمك نمك طبيعي (با هزينه اي بسيار اندك و همواره در دسترس)، 

دانشِ به اصطالح كارشناسي، تبديل به  تلقينِبود، با  فرد و سالمتي ريز مغذي هاي خوننمك و حافظ تعادلِ ميزان 
 بازخوردي تشديد كننده مي شود كه او را به مصرف دارو براي حفظ فشارِ متعادل، وادار و وابسته مي سازد.2             
 

را تجربه ) رويكرد چندگانه به دانستن(= ادراكي و وجودي خود  مراتب مختلف ،روحي و رواني انساني كه با تعاليِبراي 
يكي اينكه او به حكمت . استتشخيص قابل  به سادگين سيستم كرده و به آن باور يافته است، ماهيت فريبكارانة اي

(=  »نظرِ كارشناسي«نيازي به پيروي از به يقين مي داند كه او . حفظ سالمت بدنِ خود واقف استاحكامِ غريزي براي 
به تن كند،  كه در حد اعتدال غذا بخورد، آب بنوشد، نمك طبيعي به غذا بيفزايد، پوشاك كافي ندارد) نقلي يادگيريِ

فاصله بگيرد و با در اش و ديگر اينكه، او قادر است از خود و شرايط پيراموني  3.ورزش كند، استراحت كند يا بخوابد
عامل سالمتي مردمان بوده،  ،كه طي قرون طبيعي چطور ممكن است مصرف نمك: نظر گرفتن شواهد تاريخي بپرسد

؟ همين سؤال كافي است تا او از تقليد و پيروي باشده اي بيماري زا شده عارض كباره عنصري زيانبار و عاملحاال به ي
به تحقيق بيشتر بدور از هرگونه اقدام واكنشي، و  با شكيبايياز اين سيستمِ بيماري زا مصونيت يابد و » بي اختيار«

                                                 
Kotchen and Kotchen 1997  25 صفحة، 3پانوشت،  1  

.14، صفحة 4پانوشت ياد شده در تشديد كننده، بنگريد به منابع بازخوردهاي براي يادآوريِ تفاوت بين بازخوردهاي تعديل كننده و   2  

.بدن است نسبت به» اداي حقِ«، به گويش عرفا، تعادلآن در حد  حياتيِ اظت از سالمتي بدن با توجه كردن به نيازهايِحف  3  
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بپردازد. تشخيصِ مرز بين آگاهي نقلي و آگاهي عقلي، هوشياريِ الزم براي كشف بسياري از سيستم هاي تحميليِ 
                                                                                                      1.مي دهدبه شهروندان را » توسعه«

 
- آيا رها كردنِ «توسعه» به معني پشت كردن به تمامي اختراعات مفيد عصر مدرن نيست؟ عالوه بر هوشياري، توانايي 
در نوانديشي و خالقيت نيز از بركات سنت عقالني است. از اين رو، تمدن سازانِ امروز قادر اند كه اين سؤال را طور 

به جاي افتادن به دامِ سيستم هاي كنترليِ مرتبط با اين چگونه مي توان با دانايي و خالقيت، : ديگري مطرح كنند
علوم و فناوري ها، از آنها براي تحقق اهداف و آرمان هايِ تمدني بهره برد؟ همانطور كه در باال آمد، حمايت ماليِ 
مجتمع نظامي-صنعتي-  دانشگاهي از دانشمندان و دانشگاهيان، با اهدافي مشخص صورت مي گيرد. يعني بسياري از 

نترل و تعميق ، صنعتي و تجاري دارند و نهايتا براي دستيابي به كنظاميكاربردهايي  ،»توسعه« فناوري هايِ علوم و
وابستگي جهانيان به تجارت جهاني در نظر گرفته مي شوند. از اين رو براي مصون سازي جامعه در برابر نفوذ (از هر 
نوع) و مقاومت هر چه بيشتر در برابرِ استياليِ نظامِ كنترل، الزم است كه علوم و فناوري هاي مورد حمايت اين نظام 
فراگرفته شود. دانشمنداني كه با سنت عقالني آموزش و تربيت يافته اند، با هوشياري، علوم و فناوري هاي بيگانه را مي 

دست به  ،آنها را مي كاوند و براي خنثي سازي نفوذ و كنترل )كنترلي و وابسته ساز(=  آموزند، كاربست استعماري
 خالقيت مي زنند.                                                                                                                           
 

مثلِ  خطاهاي بزرگيايشان را از  و خالقِ دانشمندانِ تمدن ساز،انا دستكاريِ ژنتيكي، ديدگاه دژنتيك و در رشتة مثال 
ايِ كاربست اين فناوري، را نسبت به پژوهشِ روش هو آنان  3بخشدمي مصونيت  2»مركز ژنوم اقوام ايراني«احداث 

است كه  فضاي مجازيمثال ديگر، فناوري . سازدمي و توانمند  خالق ،نوظهور» آنفوالنزاهايِ«با انواع  برخوردمثال، در 

                                                 
  1 مسلما مواردي وجود دارد كه دانشِ مطلوب را بايد از طريق «نقل» آموخت. مثال درسِ فيزيك و شيمي را الزاما از استاد فرا

يب دادن و وابسته ساختنِ انسان ها به كاالهاي تجاري وقتي فراهم مي آيد كه مخاطب، مرز بين يادگيريِ اما فرصت براي فر. مي گيريم
اينكه ما به تشنگي و گرسنگي خود علم حضوري داريم و نيازي به تاييد كارشناسي براي حصول . نقلي و يادگيري عقلي را ُگم كند

اما رفتار بسياري از ما . يلي بديهي تر از آن به نظر آيد كه نياز به يادآوري داشته باشداطمينان در مورد اين حاالت دروني نداريم شايد خ
اينروزها اپليكيشن هايي مورد توجه : چندان نادر نيست» توسعه«حاكي است كه موارد گم كردنِ مرز بين يادگيري نقلي و عقلي در عصر 

مورد بسيار گستردة . آب بنوشند و كي ننوشند، كي غذا بخورند و كي نخورندكاربران قرار مي گيرد كه قرار است به ايشان بگويد كي 
ديگر اينكه، غالبا شاهديم شرايط جوي در كالن شهري كه در آن زندگي مي كنيم بسيار آلوده و ناسالم است؛ چشمانمان مي سوزد، 

اما با شنيدن نظر كارشناس از راديو يا تلويزيون . كنيمسردرد خفيفي داريم و حس مي كنيم كه انگار به اندازه كافي اكسيژن دريافت نمي 
نيست، خيالمان آسوده مي شود و نسبت به ضرورت تغيير در رفتارِمان بي اعتنا مي » سطح هشدار«مبني بر اينكه وخامت اوضاع هنوز در 

  !شويم
2و پيوست  22 فحةص   

2  

اجبار نامحسوس احاطه شده اند، اقدام به عملِ خطايي كه به سود فرد و بهتوسعه، يعني در شرايطي كه جوامع با سيستم هايِ «در عصر   3  

صالح جامعه نيست، بخشي از زندگيِ همگان شده است. به بيان ديگر، همة ما در معرض ارتكابِ اشتباه و آسيب زدن به خود ايم. اما 
سياستگذاريِ متاثر از كنترلِ بيگانه و بي اطالعيِ خودي، كشورها را در معرض دو خطرِ بزرگ قرار مي دهد: 1) تن دادن به اجبار 

ان توسعه در اقدام به طراحشدنِ جسورتر ) 2در نتيجه، واگذاري بخشي از آزادي، دارايي هاي سرزميني يا امنيت كشور و  ،نامحسوس و
. فريبكاري بيشتر  
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ديدگاه دانا و خالقِ . به ارمغان آورده است همة اقوام و ادياناطالع رساني در سطح جهاني را براي اظهار نظر و قابليت 
نقش فضاي . سياستگذاران كمك مي كند كه به دام سيستم هاي كنترليِ اين فناوري نيفتند كاربران و تمدن سازي به

افراد و توده ها در سطح جهاني موضوعي كامال  توجه، ادراك و رفتارِ مديريتمجازي، به ويژه شبكه هاي اجتماعي، در 
شناخته شده است.1 از اين منظر، راه اندازيِ شبكه هايِ اجتماعيِ خودي (كه قرار است ما را از نمونه هاي خارجي بي 

و . مي دهد يبيشتر گسترش و رسوخِدر جامعه، را  مرتبط با شبكه هاي اجتماعي آسيب هايِ ،عملدر ) نياز كند
واقع شود، دسترسي به اين  مطلوببراي بيگانگان  ،به داليل سياسي يا تجارينمونه هاي داخلي، چنانچه محتواي 

اما يكي از فرصت هايِ بهره برداري خالق و هنرمندانه از فضايِ مجازي، يعني  2.طريق اهل فن، دشوار نيست، از محتوا
تا  است، فرصتي كه» ايران هراسي«و » اسالم هراسي«براي تخفيف  ديجيتالفضايي كه پوششي جهاني دارد، تالشي 

 ؤثرمورد استفادة م ،ايراني هوشيار و خالقِ دن سازانِتوسط تم ،ان شاء اهللا در آينده اي نزديك كنون مغفول مانده ولي
                                                                                                                                    . گيردقرار 

 
بهره گيريِ مبتكرانه و ل، اجبار و وابستگي، تنها به ساختنِ آينده اي عاري از كنترانگيزه و اميد تمدن سازان براي  -

جديد از فناوري هايِ «توسعه» محدود نمي شود. براي افرادي كه به بركت رويكرد چندگانه به دانستن، مراتب ادراكيِ 
عالم خيال و عالم عقل را تجربه كرده اند (مثل آلبرت انيشتين كه شرح چگونگيِ نوانديشي هاي عالمانه و مولد وي در 

ايشان به تجربه مي . يادگيريِ نقلي، محدود كننده و مالل آور است، )د، آم4-6 قسمت نخست اين مجموعه، صفحات
هرگز است كه  انديشه هاي نو و سازندهدريافت  براي دعايِ اهل علمآموزند كه رجوع به عالم درون با صبر و نيت خير، 

                                                 
بران و از بين رفتنِ توانايي تمركز بر موضوعي واحد   اثرات نامطلوب فضاي مجازي، كه يكي از جدي ترين آنها، پراكندگي توجه كار  1  

Carr 2010, 2008, Harris 2017  ح شده استتشري) 11 صفحة، 3پانوشت (شد در تفكر است، در اين منابع كه قبال معرفي:  

ا اين فناوري ها شهرت چنداني در ام. كه هاي اجتماعي براي تبليغ كاالهايِ تجاري و ارائة خدمات، بسيار مؤثر واقع شده انداينترنت و شب
برعكس، . تشويق تعامل انساني از نوعي كه موجبِ مشاركت فكري و تشكل گروه ها جهت همكاري هاي خالق و سازنده شود ندارند

جه شواهد نشان مي دهد كه مديرانِ اين شبكه ها، فراي هر گونه قانون و مقررات ملي و جهاني، قادر اند در سطحي بسيار وسيع، تو
يكي از اخيرترين موارد . مخاطبين را كنترل، ادراك ايشان را گمراه و رفتار ايشان را در خالف منافع جمعي خود سمت و سو دهند

حيرت  در انگلستان و اثرگذاريِ »برگزيت«در اجراي رفراندوم  »يس بوكف« تعيين كنندةنقش اثرگذاريِ توده ايِ شبكه هاي اجتماعي، 
صاحبنظران، اين ميزان از دخالت مبتني بر دروغ در انتخابات كشورها را نقض اصول مردم ساالري مي . بود ج راي گيريانگيز آن بر نتاي

براي جزييات بيشتر در توصيف نقش فيس بوك در  .شهروندان بي معني است دانند چرا كه مردم ساالري بدونِ آگاهي و اطالعات درست
Cadwalladr 2019 ِمردم بنگريد بهانگلستان به خروج از اتحاديه اروپايي،  رايِ مثبت:  

2 data mining 

نام تكنيكي است كه از طريق آن اطالعات شخصي و تعامل بين كاربران شبكه هاي اجتماعي براي مقاصد تجاري، سياسي و » داده كاوي«
بين و اقتصادي نوع براي تسهيلِ تعامل اجتماعي نشاط آور و مت تفريحي، به ظاهر، شبكه هاي اجتماعي ابزاري. غيره استخراج مي شود

در  ،كه قبال حضوري و گذرا بود ،كاربران است اما در واقع سيستمي است كه از طريق آن تعامالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افراد
، الگوهاي رفتاري، سليقه ها، نبا داده كاوي مي توان اين اطالعات را استخراج و با مطالعة آ. گرددمي  ي مجازي منعكس و ماندگارفضا

. و براي اجبار نامحسوس ايشان سيستم هاي كنترليِ جديد و به روز طراحي نمود خواسته ها و ديگر متغيرهاي جمعيت ها را مطالعه كرد
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مي آموزند،  آموزش عموميِاين مراتب از انديشه و خالقيت را در نظام  براي ملتي كه آحاد آن، 1.بي جواب نمي ماند
                    . معنوي متصور نيستتكامل پيشرفت مادي و دستيابي به افكار و اختراعات بكر و بديع، حدي در هيچ 

 
- يكي از حوزه هاي مستعد خالقيت در تمدن سازي، طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل براي ادارة امور محلي به 

به اين  جهانيان ذهني و رفتارياز علم سيستم ها براي كنترلِ  طراحان توسعهسوء استفادة . اهالي استخود دست 
به تجارت  جهانيان وابسته سازيِسيستم هاي بيگانه كه براي . زيان آور انداسارت بار و معني نيست كه سيستم ها ذاتا 

جهاني طراحي شده اند چنين اند، اما سيستم هاي مردمي و مكمل كه با خالقيت شهروندان و حمايت مسئولين براي 
مديريت مبتكرانه و جهادي (و نه اجباريِ) امور خود طراحي مي شود، همواره زمينه سازِ مشورت (همفكري)، تعاون 

تالش هاي مقاومتي در در واقع، نقش آفريني مردم در  .ستانسان هاايجاد هماهنگي و هم افزايي بين و ) همكاري(
در طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل  شهروندانبه خالقيت  ،)اقتصاد مقاومتي(= اقتصاد  به ويژهحوزه هاي مختلف، 

بازگرداندنِ مسئوليت بهره برداري از بديع به منظورِ  همزمان، خالقيت مسئولين در سياستگذاري هايِ. بستگي دارد
» ارادة جمعي«يا » منطق گروهي«توزيع شدة  شناخت، يمحل ي منسجم و خالقِگروه هادارايي هاي سرزميني به 

اين منطق و اراده كه . مي زندكليد  رادارايي هاي سرزميني در كل جامعه  براي حفاظت از تماميِ )35- 36 اتصفح(
كه اين ميزان از  الزمة حركتي عظيم چون اقتصاد مقاومتي است چيزي نيست كه با مفاهمه و مصوبه به وجود آيد چرا

، فقط با تقويت پيوندهاي اجتماعي بين افراد از يك سو و احياي پيوند بين مردم و دارايي هاي و همدلي همبستگي
برقراريِ مجدد اين پيوندهاست كه با و . از سوي ديگر، به وجود مي آيد) آب، زمين، مرتع و جنگل(سرزميني ايشان 

آرمان و اهداف  اقتصاد مقاومتي از روي كاغذ و از جلسات هيئت وزيران به سرعت و در سطحي بسيار وسيع به درون 
كسب و  ، ايجادو به يكديگر احساسِ تعلق و وفاداري به محلاشكالِ مختلف از جمله تقويت جامعه راه مي يابد و به 

 مرغوبسالم و  محصوالت توليد، سرزميني از دارايي هايِ غير آالينده و پايداربهره برداري ، كارهاي متنوع و درآمد زا
از دستبرد  يسوخت و ايمن ارز و قيمت ،در برابر نوسانات طال تتوزيع و مصرف محلي و منطقه اي، مقاوم جهت

                                                                                                      .متجلي مي گردد ،قاچاقچيان ارزاق
 

 اين. اربابانِ سلطه، نگاه، بيان و رفتاري متكبرانه و تحقير آميز نسبت به مسئولين و مردم در ديگر كشورها دارند -
است و » فريب« براي يديگر نام» كنترل ذهني«. تعجب آور نيست ،اسفبار استواقعيت، در عين اينكه آشكار و 

فريبكار هرگز فريب خورده را محترم نمي شمارد. پس به جرأت مي توان گفت كه ثمربخش ترين دستاورد مقاومت در 
برابر كنترل ذهني و كوشش براي تمدن سازي، عزتمندي كشورها در عرصة بين المللي است. عزتمنديِ جوامع تمدني 

نترل حريف داناست و نتيجة هر گونه تالش براي ك«: استطراحان توسعه و اربابان ايشان حامل پيامي رسا و روشن به 
                                                                                                     ».رسوايي استشكست و و فريبِ او، 

 
- هر چيزي داراي ظاهري و باطني است. ظاهر «توسعه» وقايعي است كه در تيتراژ اخباري جرايد و رسانه ها مي 

 ارتباط بين رخدادهايديدگاهي متعالي تر، مي توان  با صرف كمي وقت، مطالعة پيگير و اتخاذ. خوانيم و مي شنويم

                                                 
به آن و نيز شروطو ثمربخش بودنِ رجوع  عالم درونتقدسِ باور به  شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، ،مايكي از بزرگترين عرفاي تمدن   1  

كرده استاز اين مبدأ دانايي و خالقيت را در يك بيت اينچنين خالصه  انديشه هاي نو دريافت:  

                                           گر بر اين درگاه باري بايدت     عزم راهي قصد كاري بايدت
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مثال  :را ديد به ظاهر غير مرتبط مختلفسوريه  در در بلندي هاي جوالن و جنگ خانمانسوز جديد ذخاير نفتيِ اكتشاف
 كهميانمار به چين كشورِ  ازداث خط لوله به همين سياق، اح. سفرهاي سال نو است كه» توسعه«همان قدر بخشي از 

دور «پديدة است كه » توسعه«همان قدر بخشي از  يي مي گذردروهينگيااز سرزمين اجداديِ مسلمانان  در مسير خود
بين  تشخيص ارتباط. دشوار نيست» توسعه«از مظاهر ها نمونه ارتباط اين  تشخيصِ. جهان در كالن شهرهايِ» دور

شيوع بي سابقة بيماري هاي سخت درمان، گراني غذا، خشك شدنِ تاالب ها و پديدة گرد و غبار از يك سو و از سوي 
ديگر احداث سدهاي بزرگ براي حمايت از واحدهاي عظيم كشت و صنعت كه با نهاده هاي شيميايي و بذرهاي اصالح 

خود را به خارج از كشور صادر مي  كسب سود بيشتر محصوالتمي كنند و براي  شده و تراريختة وارداتي، كشاورزي
 »توسعه«همان قدر بخشي از  از پديده هايِ مرتبط با هم، ديگر و صدها مثالرخدادها اين . نيز مشكل نيست دكنن

است كه وابستگيِ كشورها به تجارت جهاني و تحريم پذيري آنها از سوي قدرت هاي بزرگ. باطن «توسعه»، علوم 
شناختي است كه به دست طراحان توسعه، براي مديريت بي وقفة توجه، ادراك و رفتار جهانيان به منظورِ تداوم اين 
 وابستگي، به كار گرفته مي شود.                                                                                                         
 

تمدن سازي نيز ظاهر و باطن دارد. باطنِ تمدن سازي، سنت عقالني است كه تقليد بي چون و چرا را مردود مي 
سنت عقالني بهره . كافي نمي داند براي دستيابي به دانايي، خالقيت و رفتار سنجيدهرا » نقلي« و يادگيريِشمارد 

ده اي كه ، پديفرد مي داند و تكامل معنويِ شكوفايي الزمةرا  ،تخيل و تعقلجميع مراتب ادراك، به ويژه گيري از 
تمدن سازي  .يستامكانپذير ندر زمينه هاي هنري، ادبي، علمي و فني قومي، ملي و جهاني پيشرفت واقعيِ بدونِ آن، 

ظاهر هم دارد. بخشي از مظاهر تمدن سازي، از گذشته به ما رسيده و بخشي ديگر در آينده به وجود خواهد آمد. در 
هوشمندي، خالقيت، كارآيي و اصالت مظاهرِ تمدن سازيِ گذشته شكي نيست چنانكه گاه بر سر ثبت جهاني آنها بين 

به  .سرزمين ماست مشهورترِ تمدنِبادگير و قنات دو نمونه از فناوري هاي . به وجود مي آيد مناقشهكشورها رقابت و 
كشاورزي، ، وشاكتغذيه، پ مرتبط با فرهنگ ندانة بوميِليست عظيمي از دانش و فناوري هاي هوشم ،نمونه اين دو

قابل استفاده و مؤثر ينافزود كه امروز، مثل قرون پيشمي توان و زندگي را طب مهندسي، محيط،  نظافت و بهداشت ،
مثنوي معنوي، خمسه نظامي، ديوان حافظ و منطق الطير عطار شاهنامة فردوسي، آثار ادبيِ ماندگاري چون . است

 تعليم و تربيتتمدن سازي است كه مسلمِ  كمي گذشته ما نيز از مظاهرِو حنيشابوري و بسياري ديگر از آثار عرفاني 
در . امكانپذير مي سازدسنت عقالني، يعني تداوم رويكرد چندگانه به دانستن،  براي تداومِ را آيندهي كنوني و نسل ها

مورد مظاهر تمدن سازيِ آينده نمي توان با قطعيت پيش گويي كرد چرا كه بايد آنها را با دانايي و خالقيت در توليد 
                                                                                                                        .آفريد علم و فناوري،

 
- به رغم تفاوت عظيمِ بين «توسعه» و تمدن سازي، از هر دو ديدگاه، اصالت در تغيير و تحوالت اجتماعي با فرد است. 
يعني تغييرات ذهني و رفتاري در افراد، فرآيند تغيير در كل جامعه را آغاز مي كند. با اين تفاوت كه در «توسعه»، 

، دانايي و معنوي بلوغ برخاسته از ،در تمدن سازي، تغييرات در صورتي كهاز بيرون بر افراد اجبار مي شود،  تغييرات
تشكيالت قدرتمند و ثروتمندي  ،ت ديگر اينكه اجبارِ افراد به تغييرِ ذهني و رفتاري از بيرونتفاو. است شخص خالقيت

تفاوت ديگر . ايمان مي خواهد ،مي طلبد، در صورتي كه تغيير فرد از درون» دانشگاهي- صنعتي -مجتمع نظامي«چون 
، در صورتي كه هدايت از درون لخوش كردند» منِ شناخته شونده«اينكه، اجبار از بيرون يعني به اسارت و فرودستيِ 

                                                                      .كردنبه سر  »شناسنده منِ« آزادمنشيِتاجِ عزتمندي و يعني 
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اين . آيدمي  به نظرغير واقع گرايانه امري  ،به تمدن سازي» توسعه«عبور از شكي نيست كه براي شماري از مردم،  -

 را آن طور كه مي » واقعيت«ه فرصت داشته اند كه ده 7حداقل طراحان توسعه، چرا كه  است يقابل دركبرداشت
، ديگربيان به . طراحي، به ساختارسازيِ ذهني جهانيان مربوط مي شوداين بزرگي از و بخش . هند طراحي كنندخوا

پس چالشِ . ا و انتظاراتي است كه فقط وجودي وهمي در ذهن ما دارندباورهعمدتا مي پنداريم،  واقعيت آنچه ما امروز 
ساخته و پرداختة خيمه موهومِ واقعيت تمدن سازي، انتخابِ عالمانه بين به  »توسعه«پيشِ رويِ ما در دوران گذار از 

ا مقتضيات عصر حاضر، سازگار ببراساسِ ميراث تمدنيِ گذشته و ، يممي توانما است كه واقعيتي  و »توسعه«شب بازانِ 
يكي از اين دو راه،  ، انتخابِكرة زمين در شرايط فعليِ. كنيمخلق  ،آزادمنشانه و با دانايي و خالقيت فردي و جمعي

 »توسعه«نامحسوسِ سيستم هاي  ؛ انتخابي بين تن دادن به اجبارِموضوعي سليقه اي نيست بلكه گزينشي حياتي است
و همراهيِ بدونِ انديشه در ويران كردنِ كرة زمين يا گشودنِ افق هاي انديشه و خالقيت براي آزاد، سالم و معنوي 

تقليد و گذار از به هر حال، هر اندازه كه . ماستهمة تنها خانة كه  سياره ايزيستن و پاسداري از سيستم هاي حياتيِ 
آزاديِ انديشة تمدن سازي، دشوار و ورود به عالم خالقيت و  هر قدر كه نامأنوس پنداشته شود وعجيب و ، »توسعه«

خلقِ عل و كر و فاستعمار زدايي از فبراي  پر اميد، تالشي پرنشاط و يان، عده اي از جهانآيدغير واقع گرايانه به نظر 
، در اهل دانايي و خالقيت حكايت مجاهدت اين تمدن سازانِ. آغاز كرده اندپيشاپيش واقعيت آيندة سرزمين خود را 

ژئوپلتيك دانايي و «اي اسالمي و غير اسالمي، در غرب و شرق جهان، موضوعِ قسمت بعدي مجموعه مقاالت كشوره
                                                                                                                             . است» خالقيت
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 تصاوير
مجموعه  ،در اين كتاب 1.و همكاران است» دان الكتون«اثر » طراحي با قصد و نيت«تصاوير و توضيحات زير از كتاب 

به نقل از مؤلفين . آمده است...) و » غلط«فيزيكي، حذف گزينه هاي /محيطي ساختار(دسته بندي  8مثال در  101اي از 
 همگيالگوها . سازداي از الگوهاي طراحي را براي طراحان فراهم مي » كتابخانه« كنار هم، در كتاب، اين مثال ها

                »؟...كه  درا وادار كني مخاطب ،با طراحي دآيا مي تواني«: جواب به يك سؤال اند كه اينچنين آغاز مي شود
 

 اجبار نامحسوس با ساختارهاي محيطي/فيزيكي

1111تصوير   
اييِ مسافران در فرودگاه هاريلِ جابج  • 

آيا مي توانيد با طراحي، مخاطب را وادار كنيد كه به جايي كه شما 
 مي خواهيد برود؟

 

فرودگاه ها به مسافران كمك مي كند ] برخي[نوارهايِ متحرك در 
كه سريعتر حركت كنند، اما همچنين از ازدحام آنها در راهروها، به 

  .ي كندويژه به صورت گروهي، جلوگيري م
 

2222تصوير   
مازها در فروشگاه ها  • 

كه در راه رسيدن به  دبا طراحي، مخاطب را وادار كني دآيا مي تواني
د؟نرا انتخاب كن دمي خواهي شما هدف خود مسيري كه  

 

چيدمان قفسه ها در فروشگاه ها به گونه اي است كه مشتريان در  
غالبا  -انگيز خود به سوي صندوق، حتما از كنار اقالم هوس مسير 

. عبور كنند -تنقالت   

 
 
 
 
 
                                                 
1 Dan Lockton et al. 2010. Design with Intent: 101 Patterns for Influencing Behaviour Through Design. Middlesex, UK: 
Requisite Variety. 
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3تصوير   
جداسازي چيزها  • 

كه استفاده از سيستم توسط  دبا طراحي، كاري كني دآيا مي تواني
و استفادة ديگري پيدا  محدود شودكاربر فقط به شيوة خاصي 

 نكند؟ 
 

جداگانه جايگزين نيمكت  در متروي پاريس، اين صندلي هايِ
دراز  كه در سالن متروبال به كاربر اجازه مي داد هايي شده اند كه ق

.بكشد يا بيش از يك جا را اشغال كند  
 

 اجبار نامحسوس با حذف كردن يا دشوار ساختنِ گزينه هايِ رفتاريِ «غلط»
4تصوير   

مطمئني؟  • 
با طراحي، كاربر را قبل از استفاده از  دآيا مي تواني

؟دوادار به لحظه اي درنگ كني ،سيستم  
 

در برخي از قطارها در انگلستان طوري طراحي شده اند 
كه مسافران بايد نخست پنجره را پايين بكشند تا بتوانند 

. در را با استفاده از دستگيرة بيروني در باز كنند  
 
 

 

 اجبار نامحسوس با ايجاد رقابت 
5تصوير   

 

ايجاد چالش و هدف گذاري  • 
مخاطب را  ،چالش برانگيز د با  طراحيِآيا مي تواني
؟ دكني خاصي وادار به كار  

 

كه اين فنجان بزرگ قهوه را به عنوان هدف  سيهر ك
انداختن سكه براي رهگذران انتخاب كرده در وادار 

.كردنِ مردم به اهداي پول خيلي استاد بوده است  
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6تصوير   
]همه جا خريدار دارد[بازيگوشي    •••• 

اطبين را مخ با طرحي جذاب كنجكاوييِ دآيا مي تواني
و ايشان را وادار به  د، آنها را به بازي بگيريدبرانگيزي

؟دتعامل با يكديگر كني  
 

اين حوضِ كوچك طوري ! سكه بينداز و نيت كن
طراحي شده كه سكة اهدايي را قبل از فرو بردن به 

اين . صندوقِ زيرين آن چندين بار دور مي چرخاند
 نظرندة بازي، اسباب شاديِ اهدا كنندگان و جلب كن

. از كنار آن عبور كنندتوجه كنند ين فروشگاه اينكه به ااست كه ممكن است بدون  رهگذراني  
 

 اجبار نامحسوس از طريق محرك هاي بيروني                                                                     تصوير 7
جوسازي براي تحريك اشتها  •••• 

صوت، بو، نور (ندنِ محرك هاي حسي با گنجا دآيا مي تواني
به ا ي دكنيبا يكديگر مخاطبين را تشويق به تعامل ) و غيره

؟دي خواهيم رفتاري وادارشان كنيد كه  
 

بوي ساب «به داشتنِ » ساب وِي«رستوران هاي زنجيره ايِ 
اين بوي غذا ممكن است از پخت و پز . معروف اند» وي

» رند با رايحه اي خوشايندطراحيِ ِبِ«درون رستوران باشد اما 
  .از تحوالت رو به رشد در دنياي فروشندگيِ كاالها و خدمات است

8تصوير   
ادراك بصريِ قابليت هاي محيطي  •••• 
كه فرم و شكل آن  دسيستمي طراحي كني دآيا مي تواني 

باشد؟) يا منع عملكردي خاص(يادآور قابليتي خاص   
 

فت به شكلِ موادي سوراخ هاي اين ظروف جمع آوري بازيا
كاغذ، ( ندقرار است در آنها قرار بگيرطراحي شده است كه 

تجربه نشان داده است كه اين ظروف كاربران ). بطري، و غيره
. را به تفكيك و بازيافت زبالة بيشتري ترغيب مي كند  
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9تصوير                                                                                                                     شفافيت   •••• 

با نشان دادن برخي از  د كهسيستمي طراحي كني دآيا مي تواني
اجزاي آن بر ادراك مخاطبين اثرگذار باشد به طوري كه براي 

 استفاده از آن راغب تر شود؟ 
 

برقيِ دايسون داراي محفظه اي است كه مي توان گرد و  جارو
اين نمايشي . در حين كار در آن جمع مي شود را ديد غباري كه

نه [اين درجه از شفافيت . از توان جارو در انجام كار خود است
را به  كاربر] بلكه تنها مخاطب را به خريداري آن تشويق مي كند

. تشويق مي كندنيز خالي كردنِ به موقعِ جارو برقي   

10تصوير      

قابليت هاي محيطيِ كاذب  •••• 
كه در ظاهر و  دسيستمي طراحي كني دتوانيآيا مي 

؟ )يا اصال هيچ كاري نكند(باطن دو كار متفاوت كند   
 

بسياري از آسانسورها مجهز به دگمه اي اند كه به 
آن را زود تر  ظاهر، با فشار دادن آن مي توان درِ

اما غالبا اين دگمه فقط براي اطمينان خاطرِ . بست
ساس كند كه بر باز و كاربر فراهم شده است كه او اح

.  بسته شدنِ درِ آسانسور كنترل دارد  

 

    اجبار نامحسوس از طريق محرك هاي دروني                                                                   تصوير 11
    

ي كاربراندرگير كردنِ عاطف  ••••    

كه احساسات  دسيستمي طراحي كني دآيا مي تواني
؟ كندگير مخاطبين را در  

 

اين سطل اشغال كه به صورت يك جوجه طراحي 
. شده نظر بسياري از بچه ها را به خود جلب مي كند

دهان باز جوجه در ذهن كودكان گرسنگي و خواهش 
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.  براي غذا را تداعي مي كند  

12تصوير   

 •••• پس معرفتت كجا رفته، رفيق؟ 
كه مخاطبين باور  دسيستمي طراحي كني دآيا مي تواني

نند كه لطفي در حقشان شده و مي بايد آن را تالفي ك
 كنند؟ 

 

اما  ستكارت پستال هاي اين نوازندة خياباني رايگان ا
آداب اجتماعي حكم مي كند كه رهگذران براي تالفي 

. كارتي كه با خود مي برند وجهي به نوازنده اهدا كنند
. و بسياري از رهگذران چنين مي كنند  

13تصوير   
.چه باشد» كارشناسنظر «تا   •••• 

در سيستمي  كارشناسيآيا مي توان با گنجاندنِ نظر 
 كه طراحي مي كنيم، بر رفتار مخاطبين اثر بگذاريم؟

 

حمايت چهره هاي مشهور و نخبگان از يك كاال، 
نظر كاربراني كه در مورد خواص و كارآيي آن اطالع 

تاييد . كافي ندارند را به خود جلب مي كند
. كاالها اعتبار مي بخشدكارشناسي به   

 
14تصوير   

 
 

 

 

 

 

 

   استيگمرجي در پارك
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 رفتار شهروندان در كالن شهرهاي جهان: محيط يكسان، رفتار يكسان
اتومبيل شخصي و بزرگراه هاي پرازدحام و مجهز به فضاي سبز، براي ميليون ها تن از شهرونداني كه در كالن شهرها 
در برج ها يا مجتمع هاي آپارتماني، در انزوا از طبيعت و جامعه زندگي مي كنند، «افوردنس» محسوب مي شود. 

تعامل اجتماعي از طبيعت و  محروميت ،ايشان به رانندگي در بزرگراه ها تمايل مي يابند در صورتي كه مسئلة ايشان
هر دو  اقي نيست، بلكهفات امري ،زندگي آپارتماني و بزرگراه هاي مجهز به فضاي سبز گرفتنِدر كنار هم قرار . است

از كالن شهرهاي جهان، يكسانيِ سازه هاي بلند و شبكه  زير در تصاوير. ندسيستمي براي اجبار نامحسوس ا اجزايِ
              .استتوجه قابل فضاي سبز يا ديگر جلوه هاي طبيعي پيرامون بزرگراه ها . هاي بزرگراهي كامال مشهود است

    

    

    

    

    

    

ن، ايرانتهرا  :15تصوير   

 

  

 

 
آتن، يونان :16تصوير   

 

 

 
بمبئي، هند :17تصوير    

 
    

    

    

 

شانگهاي، چين :19تصوير   

    

لندن، انگلستان: 20تصوير   
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شهر واشنگتن، اياالت متحده: 21تصوير   

 

 پس يعني بايد با سيستم هاي اجباري «توسعه» سوخت و ساخت؟! 
در كالن شهرِ سئول در كرة جنوبي، شهرسازان و شهردارانِ خالق، اين سيستمِ اجبارِ نامحسوس را تغيير داده اند. 

ايشان با  1.كيلومتر تغيير كاربري داده اند 10ايشان يكي از طويل ترين بزرگراه هاي شهر را به پاركي جذاب به طول 
خالقيت، رابطه اي جديد بين شهروند و طبيعت ايجاد كرده اند تا از فاصلة آپارتمان نشينان با طبيعت بكاهند. به 

مركز شهر مي گذرد، ميليون ها شهروند سئولي، در فاصلة چند ده شهريِ طوالني، كه دقيقا از  فضاي سبز بركت اين
                                                       .متري طبيعت قرار گرفته اند، پاركي كه از ميان آن نهري طبيعي مي گذرد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
سئول، كرة جنوبي  ، پس از تغييرِكاربري،»چانگ يا چان«بزركراه : 22تصوير      

                                                 
  1 براي تصاوير بيشتر از اين خالقيت طراحان شهري و شهردارانِ كره اي، بنگريد به:

https://www.youtube.com/watch?v=IBSoGbve-Tk 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheonggyecheon 

:زير بازديد نماييد اتازصفح مورد حذف بزرگراه ها با هدف تشويق پياده روي در كشورهاي مختلفمطالعه بيشتر در  براي  

https://tinyurl.com/y2sxwu85 
https://www.planetizen.com/node/23300 
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در شهر پورتلند در اياالت متحده، شهروندان، راه مبتكرانة ديگري را برگزيده اند. ايشان با خلقِ روابط اجتماعي 
جديد، از انزواي اجتماعي آپارتمان نشيني و شهرنشينيِ خود كاسته اند. ايشان نام طرحِ خالق خود را «تعمير شهر»1 

شهرداري قرار  مسئولين مورد حمايت، »شهر ما، خانة ما«در تقويت حسِ  گذاشته اند كه به واسطة موفقيت عظيم آن
گرفته است. در اين طرح، بخش هايي از معابر عمومي به صورت مشاركتي توسط همسايگان براي انواع فعاليت هاي 
 جمعيِ محله «تعمير» مي شود.2                                                                                                       

 
 

در پورتلند، ايالت اُرِگان، اياالت متحده» تعمير شهر«: 23 - 26تصاوير  
 

عموميِ شهر  كاربردي، معابرِ- با افزودنِ مجموعه اي از سازه هاي هنري
و گاه (رهگذران  استراحتبراي بازي كودكان، يمن مكاني اپورتلند، 

اين فعاليت  .يكديگر است با معاشرت همسايگان و )انپذيرايي كردن از آن
به درختكاري و احداث باغچه براي سبزيكاري و گلكاري  ،هاي اجتماعي

نيز انجاميده است. از اين طريق، فرصت هاي متنوع براي تعامل با طبيعت 
و با يكديگر در يك كالن شهر، در فاصلة چند قدمي خانه ها به وجود 

                                                                             .آمده است
   

                                                 
1 city repair 

: ، بنگريد بهبا حمايت كاملِ شهرداري پورتلند ،شهر براي مطالعه بيشتر در مورد فعاليت هاي آموزشي و ترويجي اين گروه در سطح  2
  

https://cityrepair.org/ 
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 روان شناسي مالصدرا 
1محمد عبدالحق  

 
 

... : دارد] راهنما[خداوند بر مردم دو حجت    
  .كه پنهان است حجتي كه ظاهر و آشكار است و حجتي

اند) عليهم السالم(حجت ظاهر، پيامبران و امامان   
.هاست و حجت باطن، عقل   

   )ع(امام موسي كاظم                                 

 

 

 مقدمة مترجم
 

در تكامل و ترويج  همگيما، سخنگويانِ حكيم، بليغ و نافذ پرشماري داشته است كه تمدن  سنت عقالني در تاريخ
، داراي مقامي ويژه و )مالصدرا(حكيم صدرالمتالهين شيرازي  ،در ميان اين بزرگان. سهم قابل توجهي داشته اند ،آن

منسوب به وي، سازگاريِ موهبت آميزي با شرايط امروز بشر و جهان » حكمت متعالية«منحصر به فرد است چرا كه 
دارد. پيامِ حكمت صدرايي به انسان مدرن اين است كه خودشناسي و خودسازي، الزمة رشد و استكمال روحاني- 

رواني فرد و زندگيِ رو به تعالي و عزتمندانه جامعه است. انسان، با دستيابي به نور عقل، زندگيِ آزاد از اجبار، تخريب 
و رنج «توسعه» را امكانپذير مي بيند و قادر است با درك برتر و خالقيت بيشتر، نوانديشي و ابتكار عمل را جايگزينِ 

                                                                                   .سازد» توسعه«جايگزينِ تقليد، و تمدن سازي را 
 

در شرايط كنوني جهان، حتي در كشور ما كه به بركت انقالب اسالمي در آن بر دينداري و عبادت تاكيد فراوان مي 
، مسايلي چون فساد و بي عدالتيِ )سلطة پول در روابط اجتماعي(= ه واسطة چيرگي اقتصاد بازار شود، شاهديم كه ب

شتاب و حرصِ  تاييدبا بزرگداشت ثروت و مقام در رسانه ها و . اجتماعي، به اژدهايي هفت سر بدل شده است
زندگي «و » خير انديشي« ش بهدر سفار، موعظه ديني هر چه بيشتر در جامعه) و مصرف( ثروتبراي كسبِ رقابت 
تقليد بي چون و چرا از  براز سوي ديگر، جهانبيني مدرن و سيستم هاي تحميلي توسعه كه . كافي نيست »اخالقي

الگوهايِ به اصطالح «پيشرفتة» غرب تاكيد دارند، مردم و مسئولين در جوامع كهن را از ضرورت پايبندي به اصالت 
                                                 
1 Muhammad Abdul Haq. The Psychology of Mulla Sadra. Islamic Studies, Vol. IX, No. 2, June 1970. 

: است منتشر شده صدرا شناسِ پاكستانيمقاالت زير نيز از اين   
- An Aspect of the Metaphysics of Mulla Sadra. Islamic Studies, Vol. 9, No 4, December 1970. 
- Mulla Sadra's Concept of Man. Islamic Studie,Vol. 11, No. 4, December 1972. 
- Mulla Sadra's Concept of Being. Islamic Studies, Vol. 6, No. 3, September 1967. 
- Mulla Sadra's Concept of Substantial Motion. Islamic Studies, Vol. 11, No. 2, June 1972.  

http://honaryab.com    تذهيب از هنرياب: تصوير  
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در  .كرده استتمدني خود غافل فرهنگي و سازگار با اقليم، شرايط جغرافيايي و پيشينة  1راهكارهاي بوميِ انتخابِدر 
چنين شرايطي، حكمت صدرايي، كه تركيبي منسجم از نزديك به هزار سال سنت عقالني در بين برجسته ترينِ 
انديشمندانِ تاريخ كشور ماست، به ما مي آموزد كه دينداري و عبادت همراه با معرفت است كه سير الي اهللا و واصل 
شدن به مبدأ هستي و دانايي، براي دريافت انديشه هاي نو، و به تبع، شكوفاييِ افراد و پيشرفت واقعيِ جوامع در 

                                                                                 .   سازدحوزه هاي مادي و معنوي را امكانپذير مي 
 

آقاي محمد عبدالحق، صدراشناس پاكستاني، در معرفيِ روان شناسيِ حكيم  نوشتةمتن زير ترجمة بخش هايي از 
در استناد به كتب . مالصدرا است كه به لحاظ اختصار و روشني آن براي مطالعة عموم خوانندگان انتخاب شده است

از اين رو، براي روشن تر شدنِ . شخص نكرده استچاپِ خاصي از اين متون را م ،حكيم صدرالمتالهين، نويسنده
با ذكرِ  كتبِ حكيم مالصدراتوسط خوانندگان، گوشه هايي از  در متون اصلي مطلب و آسان سازيِ پيگيريِ مباحث

                                                      .اطالعات كتابشناختيِ كاملِ منابعِ فارسي، در پانوشت ها اضافه شده است

 
 روان شناسي مالصدرا

 محمد عبدالحق
 

شهرت دارد، » آخوند مالصدرا«، كه در ايران به )ميالدي 1571-1640/ قمريهجري  979- 1050(صدرالدين محمد شيرازي 
. او بنيانگذار مكتبي نو است كه به نام او معروف است. يكي از بزرگترين فالسفه و حكماي متأخر تاريخ اسالم است

مجموعه اي مختلط از نظرات گوناگون فلسفي نيست، بلكه ساختارِ فكريِ واحد و منسجمي است » صدرايي حكمت«
در چشم اندازِ متافيزيكيِ گسترده اي كه مالصدرا بدينصورت ترسيم . كه در آن فلسفه، دين و عرفان در هم آميخته اند

                                                                           . كرده است، روان شناسي از جايگاه مهمي برخوردار است
 

سطحي چيزها كافي  ، شناختوي ديدگاهاز  .مي داند 3را شاخه اي از متافيزيك 2روان شناسي يا علمِ نفس ،مالصدرا
يم مالصدرا نمي پذيرد كه به همين دليل، حك. نيست بلكه هر چيز را مي بايد با نگاه به مبدأ مابعدالطبيعي آن فهميد

                                                 
.»بومي سازي«امروزه، در تبليغ و حمايت از همگام ماندن با كشورهاي غربي در علم و فناوري، كپي برداري از فناوري هاي خارجي را اصطالحا   1  

اين كاربرد نادرستي از ! فناوريِ بيگانه دست يافته است» دانش بوميِ«ي كند كه به گاه حتي مي شنويم كه فالن دانشگاه يا پژوهشگر ادعا م. مي گويند 
به چيزي قابل اطالق است كه صرفنظر از قدمت يا تازگي آن، داراي اصالت  »بومي«. است و موجب كج فهمي و ابهام مي گردد» بومي«مفهوم و واژة 

است و ريشه در همان فرهنگ و سرزمين دارد. متداول شدنِ استفاده نادرست از مفهوم و واژة «دانش بومي» در جامعه در اشاره به علم و فناوري 
خارجي، موجب مي گردد كه يك ملت، تقليد و دنباله روي در دانش و فناوري را با توليد دانش و فناوري اشتباه بگيرد و خود را از ابتكار عمل و 

در حال «و در كشورهايي كه دنباله روي يا همان . جه همواره در مقامِ دنباله روي از بيگانگان در جا بزنداصالت انديشه بي نياز يا عاجز بپندارد و در نتي
، بودن تنها راه پيشرفت شمرده مي شود، تمدن سازي فقط در حد شعار باقي مي ماند چرا كه نوانديشي و ابتكار عمل، اساسِ تمدن سازي »توسعه

. است  

)مؤلف پانوشت. (فس، ذهن و روان، جابجا، به يك معني استفاده شده استهاي نه در اين مقاله، واژ  2  

.هر واقعيتي در جهان هستي است غايي شناخت خداوند به عنوان علت متافيزيك يا به زبان عربي، مابعدالطبيعه، علم چيزهايِ غير مادي و علمِ  3  
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او . روان آدمي، آن طور كه بسياري از روان شناسانِ مدرن معتقد اند، صرفا مجموعه اي از افكار و احساسات است
ماهيت غير مادي و جاودانگي نفس  و كوشيده است تا با رديابي ريشه هاي متافيزيكي روان، دكتريني منسجم از خلقت

                                                                                                                           .   آدمي ارائه دهد
 

عقل، بذر  )1(.از ديدگاه حكيم مالصدرا، اولين آفرينشِ خداوند، عقل و آخرين مخلوق او انسان است كه حاملِ عقل است
پس به وجود آوردن . است، ميوه اي كه در درون خود همان بذر را نهفته دارددرخت آفرينش و انسان ميوة اين درخت 

و منظور از بشر نه تن او، بلكه روان اوست چرا كه روان، حاصلِ تكاملِ تن، و عقل  )2( .بشر، علت غاييِ آفرينش است
ر ابتدا كليد زده را كامل نموده پس با آفريدنِ نفس انسان، خداوند در انتها، آنچه كه د. حاصل تكاملِ روانِ آدمي است

                                                                                                                                    .       است
 

لقت در جهان ماده مي مالصدرا، تن آدمي را به واسطة جايگاه بي نظيري كه در ميان جانوران دارد، گل سر سبد خ
 )3(.داند و روان او را نيز از حيث متافيزيكي و روحاني، برخوردار از برترين مقام در ميان تمامي موجودات عالم مي بيند

در سلسله مراتب آفرينش، هر نوع از مخلوقات، در مقامي خاص، مقيد و ثابت است و هرگونه همپوشاني با ديگر 
در زمان تولد، مقام او، به . اما نقش روان آدمي كامال متفاوت است )4(.، قابل تصور نيستموجودات و تعدي از مقام خود

اما به واسطة استعداد او براي كمال پذيري، نفس قادر است . واسطة آميختگي با ماده، بسيار نازل است و فاقد فعليت
مالصدرا براي . عالم وجود راه يابد] ترباال[بدون اينكه ماهيت و هويت فردي خود را از دست بدهد، به تمامي سطوح 

مادي است، اما در بقا، ] به وجود آمدن[= قائل است چرا كه نفس در حدوث ] و باالسو[نفس انسان جهتي متعالي 
روحاني است.(5) از اين منظر، انسان چونان برزخي بين دو عالم قرار گرفته و با هر دو ارتباط دارد، با عالم ماده از طريق 

                                                                                      1و)6(.ود و با عالم روحاني از طريق روان خودتن خ

                                                                                                                                                                      
برخي اصول متافيزيكيِ مرتبط با «، 3صر حاضر، بنگريد به كتاب زير، به ويژه فصل براي بحث مفصلي در مورد متافيزيك و ضرورت توجه به آن در ع

  .1383، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. ترجمه عبدالرحيم گواهي. بحران معنوي انسان متجدد: انسان و طبيعت. سيد حسين نصر :»طبيعت

:در اين مورد حكيم صدرالمتالهين» شواهد الربوبيه«نقل قول مستقيم از كتابِ   1  

و به ] غير قابل تقسيم[= همو به روح خود بسيط . از اين رو انسان پلي گسترده در بين دو عالم است... حدوث جسماني و بقاي روحاني دارد... نفس«
ترين مرتبه هاي نفوس باال ]او[ انسان صاف ترين طبيعت هاي زميني، و نفس طبيعت جسمانيِ. است] داراي اجزاي قابل تقسيم[= جسم خود، مركب 

).233 ص، 1386، انتشارات مولي: تهران. ترجمه علي بابايي. شواهد الربوبيه(» .عاليه است  
 

:اين منظور، حكيم مالصدرا اينچنين راهنمايي مي نمايد به. قادر است نفس خود را درك كند انسان  
اعضاي بدنمان از هم منفك و جدا  ،بازي سالم برخوردار بوده و در فضايِمي توانيم اول خلقت خود را فرض كنيم كه در آن از عقل كامل و بدن «

در اين حال خودمان را در حالتي خواهيم يافت . شوند بدون اينكه متالشي گردند، و در اين هنگام، حواس خود را براي ادراك چيزي به كار نگيريم
.)222ص ، شواهد الربوبيه(» .بدون واسطه و دليل درك خواهيم كرد كه فاقد همه چيزيم جز ذات خويش و در اين حال نفس و ذات خود را  

 
مطرح نموده » انسان معلق«يخ الرييس ابوعلي سينا تحت عنوان اين انديشة حكيم مالصدرا در مورد چگونگيِ درك نفس خود را فيلسوف بزرگ ش

علمِ «براي اشاره مي شود، اما انسان معلق همچنين مي تواند آزمايشي فكري » برهانِ انسان معلق«حكيم بوعلي با عنوانِ » انسان معلقِ«معموال به . است
ال سينوي، س حكمت. برهان انسان معلق ابن سينا و بررسي امكان تحقق عملي آن. اميد آهنچي و سعيد انواري(. باشد» سبي واسطه پيدا كردن به نف
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1هيولي[در اين مرحله، نفس همانند مادة اوليه . بدن به وجود مي آيد در نخستين مرحلة آفرينشِ فرد، نفس همراه [
، نفس، ابتدا نباتي مي شود و پس از »حركت جوهري«اما به تدريج، از طريق . است] قد فعليتو فا[سرشار از استعداد 

اين تغييرِ تدريجي كه درون بدن صورت مي گيرد شبيه . آن به نفس حيواني و در نهايت به نفس انساني بدل مي گردد
                                   2و )7(.است به فرآيند تحوالت كيمياست كه در آن توان رسيدن به كمال در ذات ماده نهفته

 

نطفة آدمي شيئي جمادي است اما استعداد «: مالصدرا در توصيف چگونگي اين فرآيند دگرگوني و شدن، مي نويسد
در اين حالت نباتي، مانند هر نبات . به محض اينكه در رحم شروع به رشد مي كند، عمال نبات مي شود. نباتي دارد

اما فرق بزرگي بين جنين آدمي و ديگر گياهان وجود دارد و آن اين است . انسان فاقد حس و حركت ارادي استديگر، 

                                                                                                                                                                      
حيا كنندة فلسفة سينايي محسوب مي ري قمري كه اهج 7ن مسلمانِ قرته را، به نقل از خواجه نصير طوسي، حكيمِ يكي از حكماي معاصر، همين نك
:شود، طور ديگري بيان مي نمايد  

كر و نوع در اين طرز تف. علم به علم تنها هنگامي تحقق مي پذيرد كه انسان بتواند از خود فاصله بگيرد و با حفظ اين فاصله دوباره به خود بنگرد«
وقتي انسان علم به علم پيدا مي كند از ... نگاه است كه انسان با خويشتن خويش آشنايي پيدا مي كند و به درستي و از روي آگاهي خود را باز مي يابد
له انسان شايستگي پيدا مي در اين مرح. توانايي وارد شدن به عالم عقل برخوردار مي گردد و از آنچه نام نفس بر آن اطالق مي شود باالتر مي نشيند

در اين نظرگاه، انسان مي تواند از آرايش هاي ذهني خود فاصله بگيرد و در اين فاصله گرفتن جهان را ... كند كه نام و عنوان عقل بر او اطالق گردد
هرمس، : تهران. طوسي، فيلسوف گفتگونصير الدين . غالمحسين ابراهيمي ديناني(» .آن گونه كه در واقع و نفس االمر هست مورد بررسي قرار دهد

).347- 349، صص 1393  
 

زير از كتاب شواهد الربوبيه را به كمك مي گيريم گزيدةكه در اين بند از متن ترجمه شده آمده است، » برزخ« براي توصيف:  
و عالم هاي سه گانه ] روان آدمي[سه گانة  پس خداوند نشئه هاي... حس، تخيل و تعقل: كي در سه قسم منحصر اندراعالم سه گانه و مشاعير اد«

[وجود] را خلق كرد: دنيا، برزخ به عنوان واسطه و آخرت. از اين رو مي توان گفت: جسم و عوارض آن از دنيا [ست] و ادراك آن با حس ظاهري 
و ] است[همان عالم امر ] يعني[ ،]است[است، و نفس و عوارض آن از برزخ و ادراكش به حس باطن است و عقل و معقول هاي آن از آخرت 

)236ص(» .ادراكش با عقل قدسي است  
.دارد و قابل تقسيم نيست هيولي قابليت دريافت صور موجودات را. اوليه اجسام، هيولي مي گويندمادة فالسفه به مادة اصلي يا   1  

  2  گونه نظير اينالبته سؤاالت غامض و معما. ، آغاز كرد»م مرغ؟اول كدام آمد، مرغ يا تخ«را مي توان با اين معماي معروف، » حركت جوهري«توضيحِ 

 دليل است؟ پيچيدگي و ماهيت چرخشيِ اين گونه سؤاالت به اين ...اول كدام آمد، بذر يا گياه، هاگ يا قارچ، اتم يا الكترون، ابر يا اقيانوس: كم نيست
در صورتي كه، حركت . ود، تغييراتي كه تنها توسط حواس پنجگانه قابل درك استكه در پاسخ گفتن به آنها فقط به تغييرات ظاهري توجه مي ش

تماميِ تغييرات در طبيعت و ظهور پديده ها، در واقع در اين نوع از حركت . جوهري نوعي از حركت و تغيير است كه فقط با عقل قابل درك است
) استعداد(= » قوه«خم، بذر و هاگ بي معني است، در اين حركت بنيادين، سخن از ، جستجو به دنبالِ ت»حركت جوهري«در درك . تدريجي ريشه دارد

.                                                            است» يتفعل«و   
نده يا بذر هيچ گياهي در قطعا در آن زمان تخم هيچ پر. پيش، كرة زمين گويي از عناصر مذاب بود ميليارد سال 4است كه شواهد زمين شناسي حاكي 

بر اساس اصل حركت جوهري در حكمت متعالية حكيم صدرالمتألهين شيرازي، اگر چه در آن زمان مقدمات اينچنيني . آن كرة آتشين وجود نداشت
براي حيات گياهي و جانوري وجود نداشت، اما وجود اين انواعِ حيات، به صورت بالقوه، موجود بود. و به محض اينكه شرايط الزم و كافي براي 

 موجود شدنِ آنها در كرة خاكي فراهم شد، هزاران هزار نوع و گونه از اين موجودات به فعليت در آمدند. در مسير تكامليِ افراد بشر نيز، وجود
                       .تقابل ادراك اس عقل، از طريقِ يتاز قوه به فعل) مثل تخيل و تعقل(استعدادهاي مختلف او حركت جوهري، يعني حركت 
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. پس از تولد، نوزاد عمال حيواني است كه در او استعداد انسان شدن وجود دارد. كه استعداد حيوان شدن را داراست
در اين . بالغ بدل مي شود، او عمال يك انسان است سالگي به فردي 40نهايتا وقتي كودك رشد مي كند و در حدود 

مرحله، انسان موجودي است كه استعداد بدل شدن به دو چيز متفاوت را داراست؛ او مي تواند فرشته شود و يا به 
                                                                                                                                                                                1و ) 8(.معاونت ابليس درآيد

 

همان طور كه نورِ شديد مراتب انوار دونِ خود را در بر مي گيرد، طبيعت انسان، يعني ماهيت و روان او، شامل ماهيت 
و صورت انسان، مشتمل بر صورت . زيكي و مادي، استحيوان، نبات و جماد، هم از نظر متافيزيكي و هم از نظر في

                                                                                                       )9(.تمامي صورت هاي نامبرده است
 

آيندي دروني، نفس راه خود را از سپس طي فر. در ابتدا روان و تن آدمي يكي است. آنچه تا اينجا آمد را خالصه كنيم
به فعل، در هر مرحله، نفس به كمال ] استعداد[= ، با تبديل قوه ]و تدريجي[در اين فرآيند مستمر . تن جدا مي سازد

) 10(.بدل مي گردد] فيزيكي[متمايز از تن ] روحاني، كامال[، به موجودي ]در نهايت[خود در آن مرحله دست مي يابد و   

و طي اين . ي به واسطة جهتي كه در فطرت اوست، در سفري بي وقفه به سوي خداوند در حركت استپس روان آدم
] در صفات[سفر، هر چه بيشتر از آلودگي هاي جسماني و قوه دور و به فعليت و كمال در عقالنيت نزديك تر مي شود، 

                                                              .   متحد مي گردد] تعالي[به خداوند تقرب مي يابد و در نهايت با او 
 

                                                 
بين فرشته و شيطان، نفس توصيف شده است، حكيم مالصدرا در مورد چگونگي انتخابِ» كليد رازهاي قرآن«كه » مفاتيح الغيب«در كتاب   1  

: مي نمايد بيشتر رمزگشايي  
خير، رسانيدن علم و كشف حقايق و نويد دادن به  فرشته عبارت است از گوهري روحي و نوري كه پروردگار او را آفريده و كارش افاضه و بخششِ«

كارش برعكس و ضد  هو شيطان عبارت است از جوهري روحي و ظلماني ك. و خداوند او را براي آن كار مسخر و رام نموده است. نيكي هاست
. كليد رازهاي قرآن: مفاتيح الغيب(» .است زشت و هراس از نيازمندي و نداري يفرشته است، و آن حكم كردن به كارهاي بد و امر نمودن به كارها

)204ص ، 1384تهران، انتشارات مولي، . ويترجمه و تعليق محمد خواج  
 

:بر نفس آدمي عارض مي گردد »خواطر«از طريق  شيطانيو وساوس  فرشتهالهام   
اين نوع فكرها و ... خواطر است ،وجود در نفسو آماده ترين سببِ م. قلب از وجود اين سبب ها و علت ها پيوسته در دگرگوني و تغيير است«

بعد از آنكه قلب از آنها بي خبر بود، به خاطر گذر مي نمايند، و اين خواطر همان برانگيزاننده اراده و خواست ها و ميل هاست، زيرا ... يادآوردن ها
خواطر است، سپس  ،و اصل افعال مبدأدر خاطر است، پس قصد و اراده براي چيزي و يا شوق و ميل بر آن، ناچار پس از حاصل شدنِ قصد و نيت 

خاطر نيكو و ... اعضا و افزارها را به حركت مي آورد ،خواطر است كه خواست و ميل را بر مي انگيزد، خواست هم نيت و عزم را برانگيخته، و نيت
)203ص ، مفاتيح الغيب(» .ستوده را الهام، و خاطر زشت و نكوهيده را وسواس ناميده اند  

 
 چرا ضروري است كه نفس در مورد انتخاب بين اين خواطر هوشيار باشد؟

«در نخستين مراحل فطرت و سرشت، نيروي پذيرشِ تمامِ آثار هست، و خارج شدن اين آثار از قوه به فعليت بستگي به ممارست اعمالي دارد كه آن 
م الها ]بيشتر[ صفا و پاكي و نور آورده و آماده براي پذيرشِ ،است كه براي قلب يا اعمال نيك... براي قلب مي گردنداعمال منشأ احوال گوناگون 

ص ، مفاتيح الغيب(» .وسوسه شيطان مي گردد] بيشتر[و آماده پذيرش  شدهتيره و تاريك  ]بر اثر آن[، است كه قلب فرشته مي گردد، و يا اعمال زشت
200(  
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بدينصورت مشخص مي شود كه اگر چه نفس آدمي تولدي پست و دون مايه دارد، اما مستعد ممكنات بي شماري 
اده در واقع، اين از اسرار الهي است كه نفس انسان كه بارقه اي آسماني و غيرجسماني است اين چنين به عالم م. است

و آميختگي با آن تنزل مي كند اما اين آميزش با ماده قادر نيست خلوصِ متافيزيكي و اندام پذيريِ روحاني او را از وي 
نفس آدمي، حقيقتي است المكاني و  ) 11(.بزدايد بلكه برعكس، به او كمك مي دهد تا بر تعالي و كمال خود بيفزايد

او . خدا و خاك: ن رو مي توان گفت كه انسان تركيبي از دو تاثير است، متعلق به عالم ماوراء، از اي)12(الزماني
اين نقشِ دوگانة آدمي، . ميعادگاهي است كه در آن خالق و مخلوق به هم مي پيوندند، پيوندي بين كرانمند و بي كرانه

اني كه نفس را كامال كس: يا به عبارت دقيق تر، اين نقش دوگانة نفس آدمي، مالصدرا را بر آن داشته است كه بگويد
 )13(.مادي مي دانند از حقيقت آن غافل اند و آنان كه آن را كامال از ماده بري مي بينند، از هويت واقعي آن بي خبرند

از منظر . از منظر مادي و فيزيكي، نفس با بهره گيري از صور جمادي، نباتي و حيواني، مبدأ همه قواي جسماني است
روان آدمي دروازه اي است به سوي . وحاني است كه قادر به پذيرش هر صورت روحاني استاي ر» ماده«عقالني، نفس 

                                                                                                                                1و) 14(.بي كرانه
 

ن طور كه در عالم هستي، وحدت در پشت حجابي از كثرت پنهان است، نفس هما. روان انسان ساية وحدت وجود است
نفس در واقع هم غريزي، هم ) 15(.آدمي نيز كليتي است كه تمامي توانايي ها و قواي آن در درون آن نهفته است

ابزاري در  قدرت او تمامي وجود او را در بر مي گيرد و تمامي قوا و اندام هاي او، چونان. حساس و هم متخيل است
وجه حيواني او، . فعاليت هايي چون تغذيه، تركيب مواد مغذي و رشد را شامل مي شود ،وجه نباتيِ نفس. خدمت اويند

با رشد انسان، عالوه بر آنچه قبال ذكر شد، قواي دروني او نيز به تدريج فعليت . حركت و اراده و حس را شامل مي شود
معاني را مي » وهم«، 3ها را ضبط مي كندصورت » خيال«تشخيص مي دهد، را  2، صورت ها»حس مشترك«: مي يابد

                                                 
  1  ،با بهره گيري از اين قواست كه نفس ما، بسته به ميزان استكمالِ آن. خلوق خداوند كرده استاو را شگفت آورترين م ،آدمي قواي متعدد نفسِ 

:به قلم حكيم مالصدرا. در رفت و آمد باشد عقلو  خيالمي تواند بين نشئه ها و عوالم سه گانه حس،   
حدت الهي است، و همو به ذات خود؛ قوة عاقله، حيوانيه، از آنجا كه نفس انساني از سنخ ملكوت است، داراي وحدتي جمعي است كه در ساية و«

نفس به هنگام ادراك محسوس ها و به كارگيريِ آلت هاي حواس، به درجة ... متخيله، حساس، محركه، و طبيعت ساري و جاري در جسم است
معقول ها، به  و بر همين منوال به هنگام ادراك... واستدر نتيجه به هنگام ديدن، چشمِ بينا و به هنگام شنيدن، گوشي تيز و شن. حواس تنزل مي كند

) 238، ص الربوبيه شواهد(» .فعال سير و صعود مي كند و با آن متحد و يكي مي شود، بدان گونه كه راسخان بدان واقف اند مرتبة عقلِ  
 

حس مشترك، درك حسي يك چيز .تيي و بساوايي اسچشااكات ديداري، شنيداري، بويايي، ر، كليه ادراكات حسي، شامل اد»صورت ها«منظور از   2  

. را با تركيب كردنِ كليه ادراكات حسي نسبت به آن چيز امكانپذير مي كند  
 

ورد خيالخيال را ما در قصه و افسانه تجربه مي كنيم لذا به طور كلي، اين تواناييِ نفس، معموال جدي گرفته نمي شود و از اين رو سخن گفتن در م  3  

واكنشِ عامة مردم به صحبت يا ايده اي است كه جدي » !باز داري خيالبافي مي كني؟«. عالم خيال با واقعيت و عالم واقع، در تضاد پنداشته مي شوديا 
پس از مرگ  پيرامون معاد جسماني به سؤاالت از اين طريققوة متخيله و عالم خيال نقشي كليدي در حكمت متعاليه دارد چرا كه اما . گرفته نمي شود

از سوي ديگر، حكيم صدرالمتألهين هدف تكامل نفس را نهايتا رسيدن به مرتبه اي واال مي داند كه در آن انسان دريافت . استشده گفته قطعي پاسخ 
كنندة الهام از خداوند مي گردد، مرتبه اي كه وي آن را «مرتبة شريف نبوي» مي نامد. راه رسيدن به اين مرتبه شريف، از عالم خيال و عالم عقل مي 

.  حكيم مسلمان، عالم خيال بازيچه نيست و معرفت يافتن به آن از مراتب كليدي تكامل نفس آدمي استاين پس براي . گذرد  
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، تصورات و »متفكره«و » متخيله«معاني را حفظ مي كند، و قوايي تركيبي به نام هاي ) يا حافظه(» ذاكره«، 1فهمد
حواسِ پنجگانة  1و)16(.متخيله با ادراكات حسي و متفكره با معقوالت سر و كار دارد. انديشه ها را با هم در مي آميزد

                                                                                                                                                                      
شي و بدنِ محسوس و كالبد ملموس، منفصل و جداست و هنگامِ متالمرتبة نفسِ خيالي انسان، جوهري است كه ذاتا و فعال از حيث وجود، از اين «

: تهران. ترجمه و تصحيح محمد خواجوي. عرشيه(» .، باقي است و خلل و تباهي به ذات و ادراكاتش وارد نمي گردد]مادي[مضمحل شدنِ اين قالبِ 
.)54 ص ،1391انتشارات مولي،   

پس اينكه آيا انسان در حيات زميني اش بر قوة متخيلة خود احاطه مي يابد يا تحت سلطة آن قرار مي گيرد، تعيين كنندة نوعِ تجاربي است كه پس از 
:                                                                                      مرگ نصيب او مي گردد  

دمتكاران و غالمان و بردگان اجساد آخرت، بستان ها، نهرها و غرفه ها و خانه ها و كاخ ها و زنان پاك و حوران و تمام آنچه از بهشتيان راست از خ«
و مالزمان و همراهان و غير اينان، همگي به وجودي واحد كه عبارت از وجود انسان از اهل سعادت است موجود مي باشد، چون او محيط بدان 
 هاست و اين تاييدي از جانب خداوند است و ماحضري و پاداشي از جانب آمرزگار رحيم (مفهوم آية 32، سورة فصلت). اما حالِ شقيِ بدبخت
جهنمي، از آنچه از آتش و غل و زنجيرها و افعي ها و غير اينها كه بدو مي رسد اين گونه نيست، چون وي محاط بدان هاست چنانكه خداوند 

)            61، ص عرشيه(). ، سورة توبه49آية (» جهنم به كافران احاطه دارد«و ) ، سورة كهف29آية ( »آتش گرداگردشان را فرا گرفته است«: فرموده  
 

:، بدون درك عالم خيال، امكانپذير نيست)افكار كامال بديع(= معرفت نفس و معرفت به خداوند و دريافت الهام   
د نزد عرفا، مراد از درخت در عالم كبير همان نيروي ملكوتي است كه مظهر آن آسمان هفتم است، شأن آن صورت دادن حقايق و تشخص آنها و فرو«

آوردنشان در مرحلة خلق و شكل يابي است، و آن ميانِ عالم امر و عالم خلق قرار دارد، و در عالم صغير انساني، قوة خيال است... و آن متوسط بين 
عقل و حس است، شأن آن به صورت جسم درآوردنِ معقوالت و مجرد كردنِ محسوسات است... روايت شده است كه: «آن چه كه از فوق آن فرود 

محتمل است كه مراد ... » .ي آيد بدان پايان مي پذيرد، سپس از آن افاضه و ريزش مي نمايد، و آن چه از ارواح كه باال مي رود بدان منتهي مي گرددم
نيروي ] 14 :سدره المنتهي، نجم[= آمده نيروي انساني باشد و مقصود از آنچه كه در سورة نجم آمده ] 28: واقعه[كه در اين سوره ] درخت[از سدر 

قرار گرفته و معراج پيغمبر صلي اهللا عليه و آله به شخص و جسدش بدان رسيد و سپس به ] حس و عقل[ملكوت عظيمي باشد كه بين دو عالمِ 
      ).43صص ،1389انتشارات مولي، : تهران. ترجمه محمد خواجوي. يا نماد تجسم اعمال: تفسير سورة واقعه(» .گذشتواسطه روح مقدسش از آنجا 

   
كه براي نفس محمدي صلي اهللا عليه و آله، به اصالت حاصل است و براي خاصان از امت او و اولياي الهي، «مرتبه اي  است كه » مرتبة شريف نبوي«

).22، ص 1393انتشارات مولي، : تهران. ترجمه و تصحيح و تعليق محمد جوادي. تفسير سورة جمعه(  ».به ارث و تبعيت حاصل مي گردد  
 

، را حاصلِ دو نوع »فرود آمدنِ نورِ حكمت در قلب بنده«چيست؟ حكيم مالصدرا شايستگيِ » تابناكي و درخشش دل هاي رجال«اما راه رسيدن به 
مجاهدت مي داند: 1) تشبه به خداوند با از بين بردن پندارها و اوهام باطل و پوچ و تجرد يافتن از ماده از طريق عقل نظري، يعني تالش در سيرِ 

مراتب وجودي نفس از حس به خيال و سپس به عقل و 2) مجاهدت در تشبه جستن به خداوند و رسولش (ص) در صفاتي چون مهرباني، سخاوت، 
عدالت و ديگر خوبي ها كه از اسماء نيك خداوند رحمان و رحيم درك مي شود و اين از طريق عقل عملي صورت مي گيرد. (تفسير سورة جمعه، 

  ).35-36صص  و 23ص 

 
  1از منظر حكيم مالصدرا، واهمه مرتبه اي «مقيد» از عقل است، عقلي كه فقط قادر به درك جزييات است و از درك كليات عاجز است. «دوستي» و 

حكمت متعاليه  شرح سبزواري بر( .دشمن را وهم قضاوت مي كند كه مفاهيمي كلي اند را عقل مي فهمد اما اينكه فالن كس دوست است يا» دشمني«
)199ص ، 1392انتشاران مولي، : تهران. ترجمه محمد خواجوي. سفر چهارم از خلق به خلق ،4جلد  :در اسفار عقليِ اربعه  

قوة واهمه از ادركات حسيِ مستقيم محروم است و از اين رو اطالعات خود، در مورد جزيياتي كه در خصوص آنها حكم صادر مي كند، را از خيال، 
كه خزانة صورِ حسي است، و از حافظه، كه خزانه و انبار معاني است، دريافت مي كند. همچنين به لحاظ فقدان دسترس به كليات، از ادراك عقلي نيز 

               :                        قوة واهمه همواره در معرض خطا قرار داردبه واسطة قيدي كه بدين صورت بر او وجود دارد،  ،بنابراين. محروم است
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بدن، ادراكات خود را به حس مشترك مي رسانند، مثل جاسوساني كه اطالعات خود را به وزير منتقل مي كنند و حس 
مشترك نيز همانند لوحي براي پادشاه نفس عمل مي كند كه توسط آن، نفس صورت هاي حسي را مي فهمد و دركي 

)                                                                     17(.مي كند در مورد آن به سرعت قضاوتيگانه از مجموعِ آنها به دست مي آورد و   

 
وقتي الزم است كه چيزي را حس . پس نفس، حقيقتي واحد است كه در عين يكپارچگي، داراي قوايِ متعددي است

و وقتي نياز . كه ببيند و گوش مي شود كه بشنودكند، نفس به سطحِ ادراك حسي تنزل مي يابد و چشم مي شود 
اين بدان معني است كه در هر مورد . و تعقل را امكانپذير مي كند] جزييات[باشد، با صعود به مراتب باالتر، تخيل، فهمِ 

                    )18(.و در هر ناحيه، اين نفس است كه فعال همة فعل هاست، بدون اينكه وحدت خود را از دست بدهد
                                                                                                 

بر اساس عملكردهاي چندگانة نفس، مالصدرا نتيجه مي گيرد كه هركس كه قادر باشد اين فعاليت هاي چندگانه و در 
وجوديِ نفس را عميقا درك كند، به وحدت كثير پنهان  عين حال وحدت وجود عالم، كه در پسِ حجابي از تجليات

او پي مي برد كه وجود مطلق يا خداوند، حقيقت محض است و اوست كه به تنهايي در همه جا . است، معرفت مي يابد

                                                                                                                                                                      
خداهايشان در حقيقت صورت هاي بت هايي است كه با وهم هايشان مي تراشند، و فرق زيادي بين  ...اكثر مردم بت هايِ وهمي خود را مي پرستند«

وهم و خيال خود  آنها و بندگاني كه بت ها را ستايش مي كنند، جز در لفظ، وجود ندارد، پس معبود هر كسي آن تخيل ها و تصورهايي است كه در
153شواهدالربوبيه، ص (» .خداوندي به معرفت او نايل شده اند تصور مي كند، جز الهيوني كه با نور هدايت(    

 
  1 :مي نامد و يكي بودن اين دو قوه را بدينصورت توصيف مي نمايد» متصرفه«صدرا تركيب اين دو قوه را حكيم مال 

)658 مفاتيح الغيب، ص(» .گام در كار گرفتن عقل مر او را در امور عقلي، متفكره استو هن ،اين قوه در امور حسي متخيله«  
 

او تخيل و تفكر را . است) ميالدي 1165-1240هجري قمري،  560 -  638(عربي يكي ديگر از چهره هاي برجستة سنت عقالنيِ اسالمي، محيي الدين ابن 
دو چشم عقل مي داند. بدون هر يك از اين دو چشم، تحقيق در مورد حقيقت اشياء غير ممكن است. با اين دو ديده، عقل مي تواند از منظر الهي به 

د و در مورد حقي كه خداوند براي هر يك تعيين كرده بينديشد و رفتار فرد را نسبت به چيزها بنگرتمامي اشياء، همانا تجليات و آيات حضرت حق، 
و او را به سوي ... آيا براي او دو چشم قرار نداديم«: از قرآن مجيد مي داند كه مي فرمايد آيات ه را معنيِ اينابن عربي، اين نكت. عقالني و اخالقي كند

)10و  8:بلد(» دو راه رهنمون نشديم؟  
 

توانستند  مشتي سنگريزه و خاك به سوي كفار پاشيد كه بر اثر آن چشمان همه سپاهيان دشمن پر شد و مسلمانان) ص(در جنگ بدر، حضرت رسول 
هنگامي كه پرتاب كردي تو نبودي كه پرتاب كردي بلكه «: در ارتباط با اين رخداد، خداوند آيه اي بر رسول خود نازل فرمود. آنان را از پا در آورند

ن دو چشم و آنچه هر يك از از اين آيه مدد مي گيرد تا عملكرد اي» فتوحات مكيه«حكيم ابن عربي در كتاب ) 17: انفال(» .خداوند بود كه پرتاب كرد
: آنها مي بيند را روشن سازد  

 
پس بدان كه تو دو . مي بيني فرق مي كند) ص(چشمي كه توسط آن پرتاب كردنِ خداوند را مي بيني با چشمي كه پرتاب كردن را از سوي محمد «

فتوحات (» ).ص(ده خداست اما در كالبد جسمانيِ محمد در آن صورت است كه تو به يقين مي داني كه پرتاب كنن. چشم داري وقتي صاحبِ معرفتي
)470/26، 3مكيه، جلد   

: به نقل از  
William C. Chittick. The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi's Metaphysics of Imagination.  Albany: State University of 
New York Press, 1989. p. 362. 
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را رازي الهي مي داند كه خود تجلي همة  1مالصدرا، نفس ناطقه )19(.حاضر و عامل تعيين كننده در همة پديده هاست
نفس سايه اي از يگانگي خداوند است به طوري كه معرفت نفس به معرفت باهللا مي . ماء و صفات خداوند استاس

بدن انسان با . آخوند مالصدرا، نسبت نفس ناطقه با خداوند را مثل نسبت پرتو آفتاب به خورشيد مي داند )20(.انجامد
خداوند را ممكن مي سازد و ره توشة سالك راه حق  تمامي اندام هايش چونان سفينه اي است كه سفر نفس به سوي

                                                                                                    .   در اين سفر، معرفت و آگاهي است
 

، نفس و بدن يكي و غير قابل تميز به بيان ديگر، در ابتداي راه. در حكمت مالصدرا، نفس آدمي با بدن او خلق مي شود
و با پيشروي . اما به تدريج، در هر مرحله از رشد فرد، روان مجموعة جديدي از قوا را به دست مي آورد. از يكديگر اند

بدين ترتيب، در . در مسير خود، تفاوت بين روان و تن مشهودتر مي گردد و ذات روحانيِ نفس بيشتر فعليت مي يابد
نيِ رشد رواني، جنبة غير جسمانيِ شخصيت فرد بيشتر خودنمايي مي كند و تمايز آن از تن به سادگي قابل مرتبة انسا

مالصدرا نظر خود در اين مورد و تبعات آن را با ادلة فراوان بحث مي كند چرا كه مي خواهد . تشخيص مي شود
                                                                                   . روحاني بودن و جاودانگيِ روان آدمي را اثبات كند

 

خود را به گونه اي مي » خويشتن«انسان . از نظر او، روان آدمي از جنسي سواي بدن مادي او و مستقل از آن مي باشد
انسان گاه بدن خود ، بدن نيست چون »خويشتن«منظور از . شناسد كه هيچ چيز ديگري را به اين خوبي نمي شناسد

حتي در هنگام خواب يا مستي نيز چنين . يا بخشي از آن را فراموش مي كند اما او از باطن خود لحظه اي غايب نيست
. وقتي شخصي از دنيا مي رود، مردم مي گويند فالني فوت شد و هرگز نمي گويند كه بدنِ فالني مرد )21(.نمي شود

                                                                              )22(.و نه به تنِ خودپس انسان، به روانِ خود، خود است 
 

ما غمِ . درك تمايز بين تن و روان آدمي از روي مشخصاتي كه به هر يك از آنها نسبت داده مي شود نيز ميسر است
از سوي ديگر، بدن در هر زمان قادر است . تن خود موفقيت و شادي پيروزي را به روان خود نسبت مي دهيم و نه به

، لوازم احياي آن مي بايد از ]مثال گرسنه شود[تنها يك فرم و كيفيت داشته باشد و اگر فرم و كيفيت آن تغيير يابد 
. داما روان مي تواند در هر زمان، هر صورتي را كه بخواهد، درون خود ثبت، ضبط و بازآفريني كن. بيرون تامين گردد

                        )23(.روان مانند لوحي عمل مي كند كه حامل علوم چندگانه و آگاهي در مورد اشياء بي شماري است
 

كليات و صورت هاي عقلي قابل درك توسط بدن نيست چون بدن به اجزاي خود قابل تقسيم است در حالي كه صور 
ا قابل تقسيم نيست چرا كه اگر تقسيم شود معني خود را از عقلي، حقيقت اشياء را بيان مي كند و حقيقت چيزه

با چيزي ] با تن ما همگوني ندارد بلكه[صورت هاي عقلي . نيست 10تقسيم شود، ديگر  10د مثال اگر عد. دست مي دهد
                                   )24(.مثل ذهن ما سنخيت دارد كه مقيد به جاي خاصي در بدن ما نيست و غير مادي است

 

كارِ فكريِ . براي نشان دادن تمايز بين تن و روان آدمي، مالصدرا از زاوية ديگري نيز در اين راستا استدالل كرده است
پرفشار اگر چه موجبِ بروز ضعف و بيماري در تن و يا حتي مرگ و اضمحاللِ آن مي شود، اما رشد و بلوغِ فكريِ 
                                                 

»نفس ناطقه«در فرآيند رشد و استكمال، نفس وقتي به مرتبة كمال خود برسد، . مي گويند» نفس ناطقه«كند را  مي عنياصطالحا روح كه ادراك م  1  

.خوانده مي شود  
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طقي نيست كه يك چيز در آن واحد، هم موجب بهبود و هم باعث تخريب چيز و من. انسان را در پي دارد] روان[
براي بدن، مرگ به معني پايان حيات ] دليل ديگر اينكه[ )25(.پس بدن و روان الزاما دو چيزِ از هم جدايند. ديگري شود

 نسبيت و آغازِ سفري به معنيِ ورود او به حياتي ابدي و آزادي ا] او[براي روان ] فرد[است، در صورتي كه موت ز قيد
                                                                                                         .       پويا به سوي بي كرانه است

 

قديم و نفسِ غير مادي كه متمايز از بدن مادي است، موجودي حادث است، يعني چيزي نيست كه از ] با اين حال[
ازلي بودنِ يك موجود مترادف با عالي بودنِ آن است و چنين فرضي، . ازل وجود داشته بلكه در زمان خلق شده است

پس در ابتداي خلقتش،  )26(.آميخته شدنِ نفس با چيزي ناقص و فناپذير چون بدنِ جسماني را غير ممكن مي سازد
از ] در عين حال. [حالت غير مادي خود را پيدا مي كند روان آدمي با صورت مادي او يكي است و سپس به تدريج

قبل از اينكه به صورت انسان خلق شود، در علمِ خداوند وجود : ديدگاه مالصدرا، نفس، َكون هايِ وجودي مختلفي دارد
ا تجربه پس از خلقت، نفس، كونِ انسان بودنِ خود ر. گفته مي شود 1دارد، شبيه به آنچه در مورد مثُل هاي افالطوني

اين اكوانِ مختلف . مي كند و پس از آن، يعني پس از اتمام زندگي بر روي كرة زمين، كونِ ديگري را آغاز مي نمايد
                                      2و) 27(.وجود نفس با هم در تضاد نيستند بلكه ارتباطي علّي دارند و لذا مكمل يكديگر اند

 
از . هم متمايز اند، اما تماس و پيوندي به غايت نزديك و متافيزيكي دارند كه قابل تصور نيستاگر چه تن و روان از 

پس پيوند بين اين دو چيزِ بسيار متفاوت . نظر مالصدرا، بدن سنگين و سخت است در صورتي كه روان سبك و لطيف
كه چگونگي اين پيوند رازي الهي  كه وجه مشتركي با هم ندارند، چگونه است؟ وي در پاسخ به اين سوال مي گويد

همان طور كه فتيله چراغ براي پذيرفتن شعله آماده مي شود، اسپرم : است و براي توصيف آن از تمثيل بهره مي جويد
                          )28(.آدمي نيز از نظر متافيزيكي آمادة پذيرش نفس ناطقه مي شود كه بسانِ بارقه اي آسماني است

 

چنانكه در باال آمد، روان، . ر كه روان با رشد و بلوغ بدن ظهور مي يابد، عقل نيز ثمرة رشد و بلوغِ روان استهمان طو
به گفته مالصدرا، جنبة عقالني . مهم ترين اين قوا عقل است. طي مراحلِ رشد خود، قواي مختلفي به دست مي آورد

                                                 
مثُل .نيز مي گويند »رب النوع«به مُثل، . است كه كار خلق و تدبير موجودات مادي را بر عهده دارند »عقلي صور«ايده يا  ،منظور از مُثل افالطوني  1  

.مثال خوانده مي شود تفاوت داردبا آنچه در قرآن مجيد با واژه هايي چون مَثل و اَ  
  2  :»اسفار«كتاب  4لد به قلم حكيم صدرالمتالهين از ج 

پيش از  -از اين روي افالطون الهي براي نفوس انساني، كوني عقلي. انسان را اكوان و وجوداتي پيشين بر حدوث شخصيِ مادي اش مي باشد«
پيش از وجود طبيعي شان ثابت شده است، چنان كه خداوند بدان ... ثابت كرده است و در شريعت حقة ما نيز براي افراد بشر، كينونت -حدوث بدن 

مگر من : ه گرفت كهو چون پروردگار تو از فرزندان آدم، از پشت هايشان، نژاد و نسل شان را بياورد و آنان را بر خودشان گوا«: اشاره كرده و فرموده
)565ص ، 4جلد  :حكمت متعاليه در اسفار عقليِ اربعه(» 172:اعراف. گواهي مي دهيم! گفتند چرا! پروردگار شما نيستم  

 
[= انسان از آغاز نوزادي اش داراي كون و وجود طبيعي است و به حسب آن، انسانِ بشري مي باشد، سپس در اين وجود تدرج يافته و در تجوهرش «
 ، انسانِ)كون(پديد مي آيد، و وي به حسب آن  رخرده خرده صفا و لطافت پيدا مي كند تا آن كه وي را كوني ديگ] ه موجب حركت جوهري اشب

 سپس از اين كون نيز به تدريج انتقال پيدا مي... راي اعضايي نفساني مي باشدانفسانيِ اخروي است كه صالحيت برانگيخته شدن و قيام را دارد و د
حكمت متعاليه در اسفار (» .، انسان عقلي است كه داراي اعضاي عقلي مي باشد)كون(كند و او را كون عقلي حصول مي يابد و وي به حسب آن 

  )564ص ، 4جلد  :عقليِ اربعه
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اول، پاك گرداندن : در چهار مرحله استكمال مي پذيرد عقل عملي. 1عملي و نظري: روان آدمي داراي دو جنبه است
ظاهر با به كار بستنِ شريعت ديني الهي؛ دوم، پاكسازي و پيرايش درون از عادات و ُخلق هاي پست و تاريك؛ سوم، 

  )29(.نوراني ساختن درون با آگاهي و صفات پسنديده؛ و چهارم، فناي نفس از خود و اختصاصِ نظر به مالحظة پروردگار
 

در حالت آغازين و بنيادينِ آن، . نام دارد» عقل هيوالني«] نخستين مرتبه: [عقل نظري نيز از چهار مرتبه مي گذرد
 عقلي است به همان صورتي كه هيولي مستعد عقل هيوالني فاقد هر گونه صورت است، اما داراي استعداد وجود

. در مرتبه هيوالني، عقل فقط قادر به قبول صورت هاست. موجوداتي است كه با قواي حسي قابل درك اندپذيرفتن 
كل از «يا عقل عادتي، مرتبة دوم عقل نظري است كه در آن روان شروع به فهم معقوالت اوليه مثل » عقل بالملكه«

د و جود مادي مي رس، روان به ماوراي و»عقل بالفعل«در مرتبة سوم، به نام . مي كند» مجموعِ اجزاء خود بزرگتر است
عقل «در مرتبة چهارم موسوم به  2.فيضان نور عقل از عالم باال امكانپذير مي شوداين امر از طريق رؤيت معقول ها و يا 

                             .برترين مرتبة قابل دستيابي براي بشر است ، عقل به ملكوت الهي دست مي يابد و اين»مستفاد
 

انسان بوده است و غايت خلقت انسان، رسيدن او به مرتبة عقل مستفاد و دستيابي آفرينش، خلقت ] كل[پس هدف از 
، يعني مرتبه اي است كه انسان در آن چيزي جز خدا نمي 3به توان مشاهده و رؤيت معقوالت و نهايتا پيوند با مأل اعلي

                                                                                                                                                                                                             1و) 30(.بيند

                                                 
 

از طريق اين دو قوه است. اندالربوبيه، حكيم صدرالمتالهين عقل نظري و عقل عملي را به ترتيب قوة عالمه و قوة عماله مي خو شواهددر كتاب   1  

:در توضيح اين نكته مي افزايدوي . مي گذارد اثركه انسان از باال دريافت مي كند و بر مادون خود   
اين قوه به . با قوة عالمه تصورات و تصديقات را درك مي كند، و در آنچه مورد تعقل و درك قرار مي دهد، معتقد به حق و باطل مي شود] نفس[«

عقل نظري معروف است. قوة عامله نيز صنعت و حرفه و اعمال مختص به انسان را استنباط مي كند و در افعالي كه انجام مي دهد و يا ترك مي گويد 
به زشت و زيبا معتقد مي شود. اين قوه هم به عقل عملي مشهور است. هموست كه فكر و رويه را در مورد افعال و صنايعي كه به عنوان خير اختيار 

اين قوه خادم عقل نظري است كه در بسياري از امور از آن ياري مي جويد؛ راي كلي، ... شده و با به گمان، عمل و صنعتي خير است به كار مي گيرد
)209-210صص الربوبيه،  شواهد(» .نزد عقلِ نظري و راي جزيي نزد عقل عملي است كه او را براي انجام عملي مهيا مي سازد  

 
معاد «، موسوم به »اسفار«تاب ك 4، جلد 10باب ، گوشه اي از يا عقل مستفاد تر شدنِ مفهوم عقلِ بالفعل و چگونگيِ دستيابي به عقل فعال براي روشن  2  

: را در اينجا مي آوريم »روحاني  
متخيالت محسوس وقتي ... اعقل فعال را وجودي در نفس خودش است و وجودي در نفوس م] كه[بدان : چگونگي حصولِ عقل فعال در نفوس ما«

مبهم و از  ،در قوة خيال ما حصول پيدا كردند، از آنها به جهت مشاركات و مباينات، معاني كلي حاصل مي آيد، ولي آنها در آغاز كار از حيث وجود
به واسطة تصفيه و پاكي از د صور ديدني كه در جايي تاريك واقع اند، و چون استعداد نفس كامل گشت و صالحيتش نجهت كون ضعيف اند، مان

و بر مدركات وهمي و صور خياليِ وي اشراق و تابش ) نفس(عقل فعال بر آن محكم و استوار گشت، نور  ،تيرگي و تكرار ادراكات و حركات فكري
صور متخيل او كه نزدش واقع  فعل عقل فعال در نفس و... مي نمايد و نفس را عقلي بالفعل قرار مي دهد و مدركات او را معقوالتي بالفعل مي كند

بر ديده و ديده شونده هاي آن كه در ) نور(از صور جسماني كه هنگام تابش آن ) چشم(اند، مانند فعل خورشيد است در چشم سالم و آنچه نزد آن 
در [رت است در نفس، و صور خارجي بنابراين، خورشيد، مثل عقل فعال است و قوة بينايي در ديده، مثل قوة بينش و بصي. برابرش واقع اند مي باشد

)502-506 صص، 4جلد  :حكمت متعاليه در اسفار عقليِ اربعه(» .مانند صور متخيله اند كه در نزد نفس واقع مي باشند]... جهان بيرون  
  

  3 .، به نحوي كه برتر از آن متصور نيست، يعني برترين»اعلي«و . است» خأل«يعني پر و متضاد » مأل«در لغت . معني كرده اند» عالم باال«مأل اعلي را  
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 نتيجه گيري 
نگاه آخوند به روان شناسي، از منظرِ . در اين نوشته كوشيديم تا سرفصل هاي روان شناسي مالصدرا را ارائه كنيم

توحيدي است و اين ويژگي به او اجازه داده است كه در شناخت منسجمي كه از روانِ آدمي به دست آورده هر چيزي 
بر خالف آنچه كه در فلسفة مدرن باب شده است، او روان آدمي را به عنوان پديده اي جدا از . را در جاي خود قرار دهد

سيِ مالصدرا توحيد است، به اين معني كه ريشه در متافيزيك يا نقطة شروع روان شنا. جهانِ خارج منظور نمي دارد
در صورتي كه نقطة آغازينِ روان شناسيِ مدرن بر كثرت تمركز دارد، يعني بر درك انسان از . مابعدالطبيعه دارد

لذا تعجب آور نيست كه رويكرد كثرت انديش در روان شناسي مدرن، به . چيزهاي مادي به صورت مجزا و سطحي

                                                                                                                                                                      
. اشاره شده است» صراط آخرت«و » صراط دنيا«به ترتيب با عبارات  »عقل نظري«و  »عقل عملي«به نقل از حكيم مالصدرا، به  در احاديث،  1  

: آورده است» عرشيه«از اين دو صراط را اين حكيم بزرگ در كتاب  يتوصيف  
«[صراط دنيا] عبارت از تحصيل عدالت و ملكة ميانه و متوسط [از طريق] به كارگيري عقل عملي است... قواي سه گانة شهوي، غضبي و وهمي بين 

افراط و تفريط است. [عقل عملي به نفس كمك مي كند تا انسان،] نه فاجر و تبهكار [يعني افراط كننده در امور شهوي] و نه فرومايه و پست [تفريط 
كننده در اين امور] باشد، بلكه عفيف و پاكدامن باشد. نه متهور و بي باك [يعني افراط كننده در غضب] و نه جبان و ترسو [تفريط كننده در امور 

غضبي] باشد، بلكه شجاع باشد. نه جربزه دار [يا به واژگانِ امروز، رند، زرنگ و حقه باز، افراط كننده در امور وهمي] و نه ابله و كودن [تفريط كننده 
در اين امور] باشد، بلكه حكيم باشد تا از تركيب اين اوساط (عفت، شجاعت و حكمت)، براي قوا، هيأتي استعاليي و برتر پديد آيد. و متوسط (ميانه 

سانيِ شديد، به منزلة خالي بودن از جنس آنهاست، در نتيجه نفس چنان مي گردد كه گويي وي را از صفات نف) افراط و تفريط( بين دو طرف) بودن
  )79ص ، عرشيه(» .تعلقي، مرتبه اي نيست و وي  را در دنيا مقامي نمي باشد

 
مراتب حسي، نفسي و عقلي و خروجش از فراسوي پرده ، عملي از مراتب وجود نظري و عقلِعبارت است از مرور نفس به نيروي ] صراط آخرت[«

) 80ص ، عرشيه(» .ها و حجاب ها به فضاي انوار الهيه  
 

و حكيم صدر المتالهين اين نكته را در اسفار اين چنين روشن مي . است »بينشي«و  »بصري«، بلكه به معنيِ »تئوريك«در اينجا نه به معني » نظري«واژة 
:نمايد  

 -رستاخيز پيش از برپايي - برخي از انسان ها امور آخرت و حاالتش را به ديدة بصيرت و بينش مشاهده مي كنند و بهشت و اهل بهشت] كه[بدان «
بنابراين مشاهدة عالم و آشكار شدنِ حقايق، نياز به حصول مرگ طبيعي، به جهت زايل شدنِ حجاب ها از صفحة دل و . نزدشان حاضر و مشهود است

را از تو برداشتيم پرده ات «: ديدة بصيرتشان ندارند، لذا حال اينان پيش از مرگ، مانند حال غير ايشان است پس از مرگ، چنان كه خداوند مي فرمايد
) 658ص ، 4جلد  :حكمت متعاليه در اسفار عقليِ اربعه(» 22: ق. و اكنون ديده ات تيز بين است  

: و در جايي ديگر، حكيم مالصدرا مي افزايد  
براي نفسِ هر يك از يكي از مراتب روح انساني كه به آينه شباهت دارد آن است كه اشياء در او ظاهر مي شود؛ ولي اين حالت در فطرت اولين «

ه مردمان، امري در مرتبة قوه و در نهايت ضعف و سستي است كه بعداً به كمك مداومت اعمال و كارهاي مختلف از قوه و ضعف خارج گشته، يا ب
اعمال ديني، و اجراي  پس وقتي انسان در طريقِ سلوك عملي و تربيت و. كمال و فعليت مي رسد و يا باطل گرديده، و استعدادش از بين خواهد رفت

مي گردد يعني مانند آينه اي برّاق مي » عقلِ بالفعل«... دستورات شرع كه مانند برّاق كردن آينه است قرار گرفت، نفس از قوه به فعليت خارج گشته و 
شود كه صورت تمام موجودات بر همان صورت اصلي خود در آن منعكس و مشهود مي گردد. اگر در اين راه كه صراط مستقيم است يعني همان راه 

ر راه پست كه در قرآن نام برده شده قرار نگيرد، و ذاتش در راه آخرت به واسطة تصفيه و تربيت و پاكي و نورانيت از قوه به فعل خارج نشود بلكه د
رزگي شود، قوه و استعدادي كه بايد به انوار و بي ارزش دنيا بيفتد، و نفسش آلوده به كثافات خواهش هاي دنيوي و آلوده به پليدي هاي گناهان و ه

علوم الهي منور گردد و حقايق عالم مثال و رسوم در آن متجلي و ظاهر، و عقل و معقول در مرتبة فعليت -  نه در مرحلة قوه و استعداد - شود، باطل 
)20- 21، صص 1393، انتشارات مولي: رانته. ترجمه و تعليق محمد خواجوي. رازهاي آيات قرآن: اسراراآليات( ».و نابود خواهد شد  
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به طور كامل وجود روان را نفي » ماترياليسم«: هايِ بسياري دامن زده است كه با هم سنخيتي ندارند» ايسم«ظهور 
عكس اين را باور دارد، يعني جسم را » ايده آليسم«مي كند تا مجبور نباشد اتحاد بين تن و روان را توضيح دهد؛ 

و پيروان . ، قائل به تعاملِ علّي بين تن و روان است1»راييتعامل گ«نظرية ديگري موسوم به . موجودي ذهني مي داند
مكتبِ فكريِ ديگري كه قادر به قبول اين نبوده اند كه ذهنِ غيرِ مادي مي تواند بر جهانِ مادي اثرگذار باشد، حكم 

خود منشأ اثرِ كرده اند كه اين بدن است كه ذهن و شعور، افكار و احساسات را به وجود مي آورد وگرنه ذهن به خودي 
              )31(.در مورد تن و روان است 2»همايندگرايي«اين نظرِ مكتبي به نام . فيزيكي بر ديگر چيزها نمي تواند باشد

 

. تئوري هاي ضد و نقيض ديگري هم وجود دارد كه هيچ يك ظاهرا قادر به حل معماي اتحاد بين تن و روان نيست
علت زيستن در عالم كثرت، همواره در معرض اين خطر است كه شناخت سطحي مالصدرا واقف است كه انسان، به 

وي همچنين واقف . خود كه از طريق ادراكات حسي به دست مي آورد را براي شناخت جهانِ پيرامون كافي بپندارد
عالوه بر برهان، از اين رو روش او، . است كه آگاهيِ تجربيِ بشر براي دستيابي به حقيقت، قابل اعتماد و اتكا نيست

اين رويكرد جامع تر است كه وي را قادر كرده . نيز هست] كشف و شهود[= شامل استناد به كالم وحي و الهامِ عقلي 
كما اينكه . و اين عكسِ روشِ روان شناسي مدرن است. همه چيز را در جاي خود و با ارتباط درست با يكديگر ببيند

جود روان آدمي را نفي مي كند و معتقد است كه نفس صرفا مجموعه اي از ايده ها، به يكباره و 3مي بينيم ديويد هيوم
وي ذهن يا نفس آدمي را چيزي جز . تجارب و محفوظات تصويري است و ارتباطي با متافيزيك و مابعدالطبيعه ندارد

صورت ذهن تجربه مي كنيم به همين منوال، روان شناسان مدرن نيز آنچه ما به  )32(.تسلسل تجارب و حاالت نمي داند
با شك و ترديد مي نگرند و به جاي آنها » نفس«و » ذهن«را صرفا جرياني از افكار تلقي مي كنند و به واژه هايي چون 

زير سؤال برده شده  شاما حتي واژة آگاهي نيز از حمله مصون نمانده و وجود. استفاده مي كنند 4»آگاهي«از كلمة 
اسي مدرن است كه در آن نظريه ها و ايده ها بي وقفه در حال تغيير است و هرگز وضعيت اين حكايت روان شن. است

به نظر مي رسد كه روان شناسي مدرن از نفس آدمي، يعني همان وديعة الهي كه مالصدرا هدف آفرينش، . ثابتي ندارد
                                . ي ساخته استمنبع تمام قوا و حقيقتي الزماني و المكاني در وجود انسان مي داند، بازيچه ا

 

] در يونان باستان[تمايز بين تن و روان كه آخوند مالصدرا بر آن تاكيد دارد يادآور نظريه اي است كه به زمان افالطون 
ان را در ، مالصدرا روان انس)33(اما برخالف افالطون كه هدف روان آدمي را اعتالي اخالقي او مي دانست. باز مي گردد

از سوي . او را تشكيل مي دهد] تحول و دگرگوني[مسيري روحاني مي بيند كه جنبة اخالقي آن فقط بخشي از سفرِ 
توجه ويژه اي به اتحاد روان با تن آدمي و جنبه هاي ] چهرة نامدار ديگري از فلسفة يونان باستان[ديگر، ارسطو 

اما مالصدرا، بيش از  )34(.نزديك است] ي امروز[ناسانِ همايندگرا بيولوژيكي آن داشت كه تا حدي به موضعِ روان ش

                                                 
1 interactionism 
2 epiphenomenalism 

نام اين فيلسوف اسكاتلنديِ قرن هجدهم از اين نظر در اينجا قابل ذكر است كه وي از جمله نخستين متفكران غربي    David Hume 1711-1776 3  

ادراكات حسي و  خارج  در جهانستيابي به دانشِ جديد را فقط از طريق تجربه با اشياء كه يادگيري از طريق الهام را كامال مردود مي داند و د است
. معتبر مي داند  

4 consciousness  
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اينكه بر ابعاد بيولوژيكي و تجربيِ بدن در ارتباط با روان تمركز داشته باشد، بر جنبه هاي متافيزيكي و روحاني روان 
.                   گفت تاكيد دارد، جنبه هايي كه از طريق آن مي توان از راز آسمان و زمين در وجود خود انسان سخن  

 

برخي از آراء و نظرات مالصدرا را در افكارِ انديشمندان مسيحي قرون وسطي به ويژه در نظرات روان شناختيِ قديساني 
اما هيچ يك از اين متفكران هرگز نتوانستند به روان . مي يابيم 3و توماس اكوايناس 2، بوناونتوره1چون آگوستين
چه اي مشابه با روان شناسيِ مالصدرا دست يابد كه در آن روان آدمي استعداد آن را داشته باشد كه با منسجم و يكپار

                       )35(.رشد و بلوغ روحاني، به جايگاه متعاليِ خود، يعني عالَمي كه در درون خود دارد، معرفت يابد
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