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»ز كه ناليم؟ كه از ماست كه بر ماست«گفتا   
 ناصر خسرو

 مقدمه مترجم
دهة  7777 دراين حوزة علمي اما . رشته اي كم شناخته است ،4»رنتيكبساي«به تعبيري يا  3علم سيستم ها

بيش از . داشته است اندر جه تاثيري بي بديل و بي سابقه در مديريت و سياستگذاري توسعهاخير 
شهرت يافته  5»قرن آمريكايي«ستم و آنچه تا كنون از قرن بيست و يكم سپري شده به ينيمي از قرن ب

                                                           

.است» يك از مرتبة دوماخالق و سايبرنت«نوشته زير ترجمة بخش هايي از سخنرانيِ    1
  

- Heinz von Foerster. 2003. Ethics and Second-order Cybernetics. in Understanding Understanding. New York: 

Springer. pp. 287-297. 
خته است، از آنجاييكه در ايران، موضوعِ علم سيستم ها به طور اعم و سايبرنتيك به طور اخص براي عموم خوانندگان كم شنا

در عصر حاضر فراهم  »سواد سيستمي«ترويجِ معرفي سايبرنتيك و مراتب مختلف آن و ضرورت راهبرديِ  به منظورِمقدمة مفصلي 
كليه  .مجموعة اين دو متن استعنوان » الزمة مقاومت، ساز و كار سلطه ،علم سيستم ها :نمي آموزيمدر دانشگاه «. شده است

موفقي  رداعرفي مصاديقي از سيستم هاي جهاني و ارجاع خواننده به موم ،مرتبط تبيين نكات به منظور پانوشت ها و حاشيه نويسي،
. ، از مترجم استسيستم هاي مكمل و مردمي از  

2
 Wiener, 1954.  

3
 systems science, systems theory 

4
 cybernetics 

5
 The American Century 
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در مقايسه با ديگر كشورهاي قدرتمند، بلكه به واسطة  تسليحاتياين نه فقط به لحاظ برتريِ . است
 يستم هاي آمريكايي در سراسر جهانترويج سكاربرد علم سيستم ها در طراحي و آن كشور در  موفقيت
را قادر ساخته است كه به  در ديگر جوامع فعاالنِ نهضت مقاومت ،آگاهي از علم سيستم ها .است بوده

سيستم هاي مكمل و مردمي، انحصارِ اربابانِ  توسعه پي ببرند و با طراحيِ امروزِ ماهيت سيستمي مسايلِ
                      . را از ميان بردارند ملت هاسلطة خود بر  اين علم در تحكيم بهره گيري ازقدرت در 

 

 همگاني، آموزش عالي، بي اغراق، در جميع زمينه هاي توسعه، از جمله كشاورزي، طب، آموزشِ

، سيستم هايي كه لبانكداري، مديريت بازرگاني، صنعتي و دولتي، معماري و شهرسازي و حمل و نق
 ين سيستم ها صرفا با انگيزةمسلما ترويج ا. ستكار دارند، اساسا آمريكايي ا با آن سرو روزانهجهانيان 

دولتمردان و اقتصادي و سياسيِ مورد حمايت  نامجويي صورت نگرفته، بلكه پيشبرد اهداف مشخصِ
اگر امروز سخن از نظام سلطه و چيرگي اياالت متحده . را در نظر داشته است اربابانِ سرماية آن كشور

ست هاي آن در سطح جهاني است، اين ميزان از استيال در ساية استقرار و تحكيم سيستم هاي و سيا
                                                             .كشور امكانپذير شده است سوي آنطراحي شده از 

 

قديمي  ، به جاي راهبردارجديد استعم ، به عنوان راهبرد»ذهني استياليِ«قبال در جايي ديگر، موضوع 
 ، مفصال تشريحمستقيم مستعمرات بود ادارةو  سرزميني تهاجم نظامي، تصرفكه عموما به شكل  آن
سلطه براي  همين گفته بس كه ساز و كارِ. و لزومي به تكرار آن مطالب در اينجا نيست 6ه استشد

به » ترقي«و » رشد«، »پيشرفت« ا شعارِبسيستم هايي است كه متشكل از استيالي ذهني،  ايجاد و تحكيمِ
شركت  يعنيجهاني،  اربابانِ سرمايه داري و اهداف اقتصادي و سياسيِ ستايافته  راهدرون كشورها 

اين  وارِ افسانه  زيركي و كارآييِ .كرده است، قابل حصول ها، به دست مردمِ كشورهاي چند مليتي را
برقراري و  درپيشرفت و توسعة تقليدي از غرب،  الِبه دنبسيستم ها به نحوي است كه هر چه ملت ها، 

تجارت جهاني و م مجدانه تر عمل مي كنند، وابستگي ايشان به نظا ،ي جهانيپيروي از اين سيستم ها
عميق تر و گسترده تر مي  ،بزرگ آنها نسبت به سياست هاي قدرت هايِ آسيب پذيري و تحريم پذيريِ

ها در اين است كه قادر اند با تشويق فرهنگ رقابت و زياده  مسيستراز نفوذ و كارآيي اين . شود
و همچنانكه در . كت هاي بزرگ همسو كنندسياستگذاران را با منافع شر م وآحاد مردرفتار خواهي، 

، پيوند هاي اجتماعي، فرهنگي »تجدد«و » پيشرفت«مظاهر  با افزايشِ بسياري از جوامع ديده مي شود،

                                                           

.1394139413941394 ،باسيع  6
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نتيجتا  شديدتر و  ها رقابت فردگرايي و ضعيف تر، مشاركت و تعاون سست تر، مردم و سرزمينيِ
                                    . مي گردد عميق تر و گسترده تر جامعه رسميِ وابستگيِ افراد به نهادهايِ

 

ني گرفته تا حكمرا ، از شيوه هايِامروز در تار و پود جوامع ي جهانيسيستم هاو در هم تنيدگيِ نفوذ 
                                                       : است كه گستردهبه حدي راسخ و  ،اسلوب زندگي مردم

، بسانِ انداختنِ تير در تاريكي است، ها سيستم آگاهي از علمتوسعه بدون حل مسايل تالش براي ) 1111  
ي ناشي از اين سيستم ها قابله با آسيب هايِبراي م. دفعي از سيستم هاي جهاني ميسر نيست بريدنِ) 2222

مردمي كرد و  مكمل و مي بايد اقدام به طراحي سيستم هايِ تحميلي  
3333 (در بهره گيري از علم سيستم توانايي  عدم از نفوذ سيستم هاي تحميلي از يك سو و كشورها غفلت

اقتصادي  و تجاوزِ ورگوييز، فريب، از سوي ديگر، تحقيرو مردمي ها براي طراحي سيستم هاي مكمل 
. ترغيب مي كندرا  روابط بين الملل درو نظامي   

 

، فعاالنِ اقتصاد مقاومتي در ديگر امروزپيچيدة با افزايش آگاهي جهانيان از ماهيت سيستميِ مسايل 
جذابيت و موفقيت اين سيستم هاي مبتكرانه و  7.كشورها اقدام به طراحي سيستم هاي مردمي كرده اند

سيستمي را از شركت ها و قدرت هاي بزرگ گرفته و زيرساخت اجتماعي و  طراحيِ وع، انحصارِمتن
مردمي به صورت محلي  سيستم هاي غالبِ. را به وجود آورده است 8»مردم ساالريِ مقاومتي« فرهنگيِ

جاد ياي اآنها، اين ابتكارات مردمي را به الگوهايي الهام بخش برچشمگير د، اما موفقيت اداره مي شو
 9»سواد سيستمي«توجه به ترويج عموميِ . بدل كرده است ي جهانسيستم هاي مشابه در ديگر كشورها
در مدارس ممتاز  در مقاطع تحصيلي ابتدايي و متوسطه آن آموزش  به قدري اهميت يافته است كه

» ظهوريافتگي«و » ردبازخو«مثل  ،نه تنها مفاهيم پايه در علم سيستم ها» سواد«اين  10.رواج يافته است
فارغ التحصيلي از دبيرستان، دانش آموزان مهارت هاي پيچيده اي  بلكه تا زمانِ 11را در بر مي گيرد،

 مهارت هاي ارتباطيِ بينِ. مي آموزندنيز را  13»شبيه سازي با رايانه«و  12»ديناميك سيستم ها«چون 

                                                           

7 26262626 .صمردم ساالري در انتخاب علم و فناوري، : 2222ومت جبهة مقاهمان،  
  

. 33333333 .حقوق شهروندي همراه با مسئوليت هاي اجتماعي، ص: همان، مردم ساالري مقاومتي  8
  

9
 system literacy 

10 :براي نمونه، بنگريد به   
  

Creative Learning Exchange     www.clexchange.org/curriculum/roadmaps 

.الف1395139513951395عباسي،  :متن زير سودمند است آشنايي مقدماتي با اين مفاهيم و ديگر تعاريف در علم سيستم ها، مطالعهبراي   11
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 system dynamics 

13
 computer modeling, computer simulation 
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. ستآموزش هااز ديگر جنبه هاي اين ز ني گروهيفردي، مثلِ گفتگو، طراحي مشاركتي و تصميم گيريِ 
ناگفته نماند، از آنجاييكه سايبرنتيك زباني مشترك براي تعامل بين حوزه هاي مختلف علمي، از 

، آموزش است به وجود آورده، 15و مشاورة خانواده 14الكترونيك و رايانه گرفته تا فيزيولوژي اعصاب
ه عنوانِ پيش ببلكه   براي آشناييِ كلي با اين علم،سواد سيستمي در مقاطع ابتدايي و متوسطه نه فقط 

ير در علم، فناوري، غرويارويي با گزينه هايِ بسيار متامروز براي  نسلِه سازي آمادعلمي براي نيازي 
                                                          16.جامعه و طبيعت در دهه هاي آتي شناخته شده است

 

در مورد اخالق  17»هاينز فون فورستر«آمريكايي - رجمة سخنرانيِ فيزيكدان و فيلسوف اتريشيمتن زير ت
منتشر  1991199119911991سال است كه اول بار در  خانواده در شهر پاريس جمعي از مشاورانِبين در  ،و سايبرنتيك

تماال به اح .در اياالت متحده است سايبرنتيك تاريخِ تحوالتفون فورستر از چهره هاي نامدار  .شد
اين سيستم صميمي، اخالقي و مؤثر در  اتارتباط سازنده بودنِلحاظ ملموس بودنِ موضوع خانواده و 

براي  -ط با سيستم هاي الكترونيكي يا مهندسيبمرتتخصصيِ در مقايسه با متون ِ -، اين متن انساني
خنراني براي معرفي انتخاب اين س دليل ديگرِاما . است سودمند ترجذاب تر و عموم خوانندگان 

سايبرنتيك به خوانندة ايراني، اهميت جايگاه ويژة ارزش هايي چون بصيرت، اخالق، تفكر عقالني 
(«متافيزيك») و گفتگو در شناسايي و تصميم گيري در مورد سيستم هاي تحميلي از يك سو و توانايي 

ز كليدي ترين نكات مشخصا، يكي ا. طراحيِ سيستم هاي مكمل و مردمي از سوي ديگر استدر 
مدارِ ما ايرانيان قابل توجه است، تاثيرِ سيستم ها و نهادها بر اخالق  - سخنراني، كه براي فرهنگ اخالق

هر چه بر تعداد گزينه هايِ رفتاري مردم در جامعه به اعتقاد سخنران،  :امعه استسطح جو عقالنيت در 
سوق مي يابد و برعكس، هر چه پسنديده تر  و اخالقبيشتر نيت افزوده شود، جامعه به سوي عقال

يابد، جامعه به تدريج به سوي  كاهش ،جهاني تعداد گزينه ها، به علت استيالي سيستم هاي انحصاريِ
چه بسا بيانِ دقيق و روشن اين ) 5555حاشيه ص   مثال،(. بي اخالقي و ناديده گرفتن عقالنيت ميل مي كند

. علم سيستم ها كرده است را از پرآوازه ترين آثار اين دانشمند نكته در اين سخنراني است كه اين اثر  
 

                                                           
14

 neurophysiology  
15

 family therapy 
16

 Forrester, 1994. 
17

 Heinz von Foerster 
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اخالق و «ناآشنايي چون  با عنوانِ
 ي، اين سخنران»سايبرنتيك از مرتبة دوم

اصطالحاتي تخصصي همچنين شامل 
درك بهتر اين متن مي طلبد كه . است

برخي از اصطالحات در مقدمه معرفي 
ك، سايبرنتي« ،بنا به تعريف: گردد

 به معني انتقالِ(مطالعة ارتباطات 
 موجودات بين رفتارِو كنترلِ ) اطالعات

دست بشر زنده و ماشين هاي ساخت «
 واژة يوناني كلمة سايبرنتيك از . است

 "kubernetes"  ريشه گرفته است كه  
را » حكمران«و » هدايت كننده«معني 

يكي از كليدي  18.نيز شامل مي شود
يا » وريد« ،ين علما ترينِ مفاهيم در

است كه پديده ها  19بودن» چرخشي«
داردعلت و معلول  اشاره به اتحاد .

 آندرك اتحاد علت و معلول براي 
كه از طريقِ دسته از خوانندگانِ ايراني 

حكمت اسالمي با اتحاد عاقل و معقول 
از  ديالكتيكيو ديگر توصيف هاي 

اما . نيستآشنايي دارند دشوار  ،توحيد
در علم  لحاظ سنت هاي متعدد به

از سيستم ها و تعابير متفاوت 
 در رشته هاي مختلفسايبرنتيك 

 نيازمنداين مفهوم ، درك روشن علمي

                                                           
18

 Principia Cybernetica web 
19

 circularity 

  يالقسيستمي، نزول اخ انحصارِ
كم رنگ جامعه از يك سو و كاهش تنوع سيستمي در رابطة علّي بين  در تاييد
ديگر، مي توان به سيستم بانكداريِ غالب در  ارزش هاي اخالقي از سويشدنِ 

، كه در آن »بانكداري ذخيره كسري«اين سيستم، موسوم به . جهان اشاره كرد
ج استقراض در جامعه ميسر مي ي از طريقِ وام و تروياقتصاد رشدپول و ايجاد 
را محدود  در دستيابي به پول و اعتبار) و دولتمردان(شهروندان ة ، گزينگردد
، تامين كارآفرينيمردم براي توليد، حتي در كشورهاي مسلمان،  .استكرده 

چاره اي جز اخذ وام و  ،فعاليت هاي اقتصادياز ديگر بسياري مسكن و انجام 
خواباندنِ پول به «از سوي ديگر، . بانك ها ندارند گين بهپرداخت سودهاي سن

آشكار در تضاد كه ، توسط سپرده گذاران) ربا(به منظورِ دريافت سود » سابح
 اگر چه  همچنين،. تلقي مي شودعادي امري ، استديني  و احكام با اخالق

بي افزايش شكاف طبقاتي و  موجبو ذخيره كسري به شدت تورم زا  داريِبانك
اقد گزينة ديگري در تامين پول و ف خود را دولت ها است،  اجتماعي  عدالتي
                                           . در كشور خود مي بينندو ايجاد رشد اعتبار 

سيستم  و استثماريِ تحميلي ماهيتدر جوامعي كه  اين در حالي است كه
ئولين در اقدامي چشمگير ، مردم و مسشناخته شده است بانكداري ذخيره كسري

همت مورد نياز جامعه  براي تامين اعتباراتبه ايجاد سيستم هاي مكملِ مردمي 
قرض الحسنة اينترنتيِ  صندوقِ براي مثال نگاه كنيد به توصيف. گماشته اند
مردم خيرانديش به  توسط »مردم به مردم وامِ«اعطايِ كه ، »كيوا زيپ«موسوم به 

                    .الف1395139513951395 عباسي،. يِ خُرد را تسهيل كرده استبنگاه هايِ اقتصاد
:در صفحه اينترنتي» بانكداري عمومي«به موضوع  همچنين مراجعه كنيد  

www.publicbankinginstitute.org      انيستيتو بانكداري عمومي    
ري خدمات بانكي نيز از ديگر نوآو» مردمي سازيِ«عالوه بر راه حل هاي باال، 

هاي فعاالنِ اقتصاد مقاومتي به منظورِ محلي سازيِ سرمايه گذاريِ سپرده هاي 
براي اطالع از جزييات بيشترِ اين سيستم مردمي نگاه كنيد به توصيف . مردم است

                                      .2012201220122012، پريگ و گرينهام :در» اتحاديه هاي اعتباري«
وام اخذ كه كشاورزان را از » تعاوني كشت و مصرف« توصيف و نيز بنگريد به

كشاورزي يعني   ،بي نياز كرده و ايشان را به سوي كشاورزي سالم كامالبانكي 
 :است نمودهترغيب و هزينه هاي باالي آن،  بدون كود و سموم شيميايي

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagmarkcsa.htm  
و تبعات نامطلوبِ آن در اقتصاد كشورها ري ذخيره كسري بانكدا و شرح كاملِ

.1998199819981998؛ روباتام، 2014201420142014ميك لي و ديگران، :  بخوانيد منابعاين در را   
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كردنِ  تر تم ها، براي آساناساتيد علم سيسبسياري از . مثال ها و مصاديقِ آشنا و ملموس استارائة 
 دركاستفاده مي كنند »ترموستات«مثال  معموال از ،بين علت و معلول چرخشيِ ارتباط:                   

 

اين وسايل،  انِبركار. عموما مجهز به دستگاهي به نام ترموستات است ،وسايل گرمايشي وسرمايشي
آن وقتي درجة حرارت يا برودت به  وند نمي كخود تنظيم مطلوب  روي دمايِدرجة ترموستات را 

دماي هواي كه  مدتيپس از . كندمي دكار، وسيله را خاموش خو طور، ترموستات به مي رسد ميزان
در سؤالي كه . اتاق يا دماي آب از حد مطلوب فاصله مي گيرد، وسيله مجددا شروع به كار مي كند

اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا ترموستات، وسيله را خاموش و روشن مي كند يا اينكه وسيله، 
واقعا كداميك علت است و كداميك معلول؟ اين پديده در كليه . ترموستات را كليد مي زند عملِ

سيستم ها، از جمله سيستم هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي به نوعي ديده مي شود و نشانگر 
و رفتار ) ارتباطات(است، حلقه اي كه از آن اطالعات عبور مي كند » حلقه اي بازخوردي«وجود 
                                                                                     .خوردمي  كليد )كنترل(خاصي 

 

اين  نامانوسظاهرِ پيچيده و  به رغمِ. سخن مي گويد» از مرتبة دوم سايبرنتيك«زير، سخنران از  متنِدر 
ريح اين اصطالح با تش. نيز آسان مي شوداصطالح، با بهره گيري از مثال ترموستات، درك اين مفهوم 

     :هامفاهيم علم سيستم  ديگر از برخيمعرفيِ براي است ي استفاده از مثالِ ترموستات همچنين فرصت
 

 ساده سيستمِيك اطالعاتي و رفتاري بين اجزاي  ، ارتباط20دست بشر  ساختة» سيستم هايِ هدفمند«در 
در . دستگاه برقرار شودو يك انسان  چند انسان، يا بينِ چند ،)دستگاه(ماشين دو ممكن است بين 

ميليون انسان  سيستم هاي پيچيده، تركيبي از هر سه نوع ارتباط، بين چند صد هزار دستگاه و چندين
تحليلي ما در سيستمي بسيار ساده شاملِ دو دستگاه است و مرتبة  ترموستات مصداقي از  .متصور است

اگر  .محسوب مي شود» يك از مرتبة اولسايبرنت«در اين سيستم ساده،  علت و معلول مطالعة
انساني شود كه از اين  دربرگيرندةهمچنين صرفا ماشيني را كمي بسط دهيم تا  اين سيستمِ 21»مرزهاي«

                                                           
20

 purposive systems 
21

 boundary  

، بدنِ آدمي مثال در كالبدشناسيِ. از مفاهيم كليدي علم سيستم هاست كه حيطة تحليل سيستمي را مشخص مي كند »مرز سيستم ها«
مرزها، وي مي تواند به با بسط دادنِ  . زدبپردا» معده« عملكرد سيستمِ ژوهشگر مي تواند فقط به مطالعة  دود كردنِ اين مرز، پبا مح

از جمله سيستمِ  متعددسيستم مورد مطالعه، كل بدن كه شامل سيستم هاي  مرزهايِبيشتر  با بسطيا و   ،مطالعة كلِ سيستم گوارشي
بر تعداد علت  در هر نوبت از بسط مرزهاي سيستمي،. را مورد بررسي قرار دهدعصبي، قلب و عروق، سيستم لنفاوي و غيره است 

. و معلول ها و پيچيدگي سيستم مورد مطالعه افزوده مي شود  
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در اين  .سرو كار خواهيم داشت» سايبرنتيك از مرتبة دوم«سيستم استفاده مي كند، با مرتبة تحليليِ 
                                                 .  روبروييم هاعلت و معلول ز تعداد بيشتري امرتبة تحليلي، با 

                          
ماشيني  توضيح اينكه، كاربر اين سيستمِ

در فصل زمستان، درجة ترموستات 
باال مي برد چون هوا  بخاري خود را
بدنِ او به وي مي گويد كه . سردتر است

، پس او درجة )عاتاطال(هوا سرد است 
اما در ). رفتار(ترموستات را باال مي برد 

دريافت هايِ حسي،  انسان، سواي رفتارِ
 همادراك عقلي و ارزش هاي  اخالقي 

از ري كه پس كارب. دخيل است
لباس ، آگاه است انرژي يتمحدود

درجة پايين تري را بيشتري مي پوشد و 
كند تا مي روي ترموستات انتخاب 

براي ديگر همشهريان، سوخت كافي 
  .فراهم باشدنيز هموطنان و همنوعان وي 

 

مراتب تحليلي را مي توان به همين 
مورد مطالعه و  با بسط مرزِ سيستمِترتيب 

. بردباال  ،بيشتر گنجاندنِ عواملِ انسانيِ
در مثالِ » سايبرنتيك از مرتبة سوم«مثال 

ترموستات وقتي مصداق پيدا مي كند كه 
ما وسيلة گرمايشي (يا سرمايشي) و 
كاربر و خانه اي كه وي در آن زندگي 

و بزرگتر، پيچيدگي بيشتر  در اين سيستمِ. در نظر بگيريمواحد به عنوان يك سيستم  ،مي كند را با هم
و نوع  پنجره ها و درها ي و فراخيِكوچك، ضخامت يا نازكي ديوارها. علت و معلول ها افزون تر است

سيستمي جهاني   معماري مدرن،  
رواجِ بناهاي چهارگوشِ يكجور و يكنواخت با مصالح صنعتي و همزمان 

ات اقليمي و مصالح سازگار با خصوصي  ،بومي منسوخ شدنِِ معماريِ متنوع
 غالب اما چطور ممكن است كه .ما محدود نمي شود، به كشور محلي

چنين سيستمِ نامعقولي  بِمثل ايران، فري در جوامع كهنمعمارانِ تحصيكرده 
رفتارهاي اسرافي در مصرف انرژي، چه در فرآيند  مقابلِ را بخورند و در

براي (ري از خانه ها مصالح صنعتي و چه در نگهداو استفاده از توليد 
معماري بومي  مزاياي دانشِبه دفاع از لب فرو بندند و ) سرمايش و گرمايش

خود ةسياستگذاران و افكار عمومي در جامع سرزمين خود و هدايت 
                                                                                  نپردازند؟

يستم ها در دانشگاه ها موجب شده است كه دانش فقدان آموزشِ علم س
در مدارج  از جمله معماران و مهندسين عمران، آموختگانِ رشته هاي مختلف،

بينشِ از  رشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري،كارشناسي، كا مختلف
و از  تخصصي به مسايل بنگرندباريك و و با نگاهي سيستمي بي بهره باشند 

بل بين رشتة خود و ديگر حوزه هاي علمي و فني و مسايل رابطه و تاثير متقا
سيستم  صيلكردگان از تاثير زيانبارِِتح ديگر غفلت دليلِ. توسعه غفلت ورزند

تكامل و علمِ مردم شناسي در  هاي تحميلي در توسعه صنعتي، جايگاه
در استقرار و » اهرم هاي باور ساز«ايجاد  در علم سيستم ها و كاربست
. بوده استيِ سيستم هاي تحميليِ توسعه در كشورهاي مختلف جهان پايدار

مردم شناسي به طور اخص، به صورتي كه  علوم اجتماعي به طور اعم و
 در تعريفنقشي انكارناپذير   امروزه در دانشگاه هاي جهان تدريس مي شود،

                    .تحصيلكردگان داشته است براي» پيشرفت«و » عقب ماندگي«
 ،سيستم هاي جهانيچيرگيِ و نقش آن در » اهرم هاي باور ساز«براي تعريف 

. الف1395139513951395عباسي : بنگريد به توصيف اين مفهوم در  

مردم شناسي، علم براي مطالعه بيشتر در مورد نقش علوم اجتماعي، به ويژه و 
 روش هاي بومي و ايجاد تفرقه در ميان مردم به منظور تسهيل نفوذقير تحدر 

11119999حاشيه صفحة  ،»نيسوِجشيزم«تئوريِ  :بنگريد به ،سيستم هاي غربي  
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به عبارت ديگر، در . كاربر اثرگذار است نيز بر رفتارِ ش بام انتخاب شده استمصالحي كه براي پوش
يعني طراحان قادر . خانه نيز دخيل است ةطراح و سازند دانش و مهارت  ،اين مرتبه از تحليل، انگيزه

اند شرايطي فراهم كنند كه در آن كاربر، در ارتباط با مصرف انرژي، اخالقي تر عمل كند و يا 
نداشته  ياخالقارزش هاي ، شرايطي به وجود آورند كه كاربر چاره اي جز زير پا گذاشتن برعكس

جهت راحتي، رفاه و سالمت خود فقط در  ،حداكثرييا سرماي  باشد و درجة ترموستات را براي گرما
                                                                                              . تنظيم كندو نزديكانش 

 

كما اينكه در سيستمِ جهانيِ حاكم در آموزش معماري، عمران و مقررات ساختمان، ما با چنين 
 ديوارهاي نازك، پنجره هاي وسيع و استفاده از مصالح صنعتي از. مجموعه اي از مشخصات روبروييم
به استفادة بيشتر از وسايل ن و زمستان، ا را، در تابستاساكنين خانه همشتركات معماري مدرن است كه 

و ) كارآمدتر و مجهز تر با مدل هايِ ، هر چند سال يكبار،و نو كردنِ آنها(گرمايشي و سرمايشي 
مسئولين و رسانه هادر چنين شرايطي، نداي وجدان و هشدارهايِ . افراطيِ انرژي وادار مي كند مصرف 

اطالع رساني در مورد و حتي  يشهروندعايت اخالقِ ردر مورد ضرورت آينده نگري، نوعدوستي، 
نرخ حامل هاي انرژي ممكن است تا حدي بر  افزايشِ. (گاز، تاثير چنداني ندارد ياقطعي برق  احتمالِ

مي اثر گذار باشد، اما بر ميزان نارضايتي هاي اجتماعي نيز  جامعه رفتار قشرهاي كمتر برخوردار
كه در كاالهايي  و سرمايشي و انرژي، جوامع به وسايل گرمايشي نتيجه اينكه، وابستگيِ.) افزايد

.                      شود، هر ساله بيشتر مي گرددبسياري از كشورها از طريق تجارت جهاني تامين مي   
 

 مدار- اخالق ، كاربرانِآنها بررسيِبراي  تحليليمختلف و مراتب  ي هدفمندوجود سيستم ها ازآگاهي 
را قادر مي سازد تا از ساده انديشي (= اين تصور كه رابطة بين علت و معلول فقط يك سويه است) و 
سطحي نگري (= اين تصور كه براي هر معلول فقط يك علت وجود دارد و اينكه كاربر هيچ نقشي در 

را شناسايي و پرهيز از سيستم هاي تحميلي علم سيستم ها بدينترتيب . عبور كند) نداردظهور مسئله 
سيستم  طراحيِاز طريق  مسايلجهت برون رفت از ابتكار عمل آنان را به سوي و براي ايشان ممكن 

 گرفتار شدنبه جاي ، معماريِ مدرناستعماريِ  ماهيتآگاه از  انِكاربر. رهنمون مي سازدهاي مكمل 
ينه تر و پرهزخريداريِ وسايل گرمايشي و سرمايشيِ مثل (براي آنان طراحي شده  رفتارِ دامِ در

و پوششِ براي هواي سرد زمستان  ديوارهاي نازك و پنجره هاي فراخنامناسب بودنِ ، )پرمصرف تر
آگاه  سيستمي فريبِاين  ازه اي كه جامع. دنقيريِ بام براي تابستان هايِ گرم را مورد سوال قرار مي ده

ي شود نمي پذيرد و از معرفي م» پيشرفته«و » مدرن«صرفا به خاطر اينكه ، معماري مدرن را است



 

9 

 

 .خود مطالبه مي كندو فرهنگ سازه هاي معقول تر و مناسب تري براي اقليم  ،بومي طراحان و معمارانِ
                                                                                                         )7777 حاشيه ص(

               

سيستم ها معلوم مي كند كه جايگاه رهبريِ اياالت متحده در جهان فقط به واسطة برتري لم آشنايي با ع
سيستم ها و بهره گيري از مراتب چند گانة سايبرنتيك، شركت لم با ع. نظامي و تسليحاتي او نيست

و  عمل، روش زندگي ِمورد حمايت اين كشور به خود اجازه داده اند كه با ابتكارِ هاي چند مليتي
ويژگي هاي فرهنگي ملل مختلف را متأثر سازند و آحاد مردم و سياستگذاران را با منافع اقتصادي و 

به صورتي بوده است كه تا چندي سيستم ها يانه از علم جوبهره گيري سلطه . دكننخود همسو  سياسيِ
» رانِ علمِ سيستم هادانايان و كارب«هان را مي توانستيم به دو بخشِ جپيش جغرافياي انساني و سياسي 

جمع در گروه اول، . در طرف ديگر تقسيم كنيم» غافالن و محرومان از علم سيستم ها«در يك طرف و 
 1111ن هما جمعاين . استكه عمال بر ملت ها چيرگي يافته  رندبشري قرار دا ةقليلي از جامع نسبتا

درصد  99999999عنوان حكمرانان بر  به ز آنو اروپا ادر آمريكاي شمالي  22»جنبشِ تسخير«درصدي است كه 
و گروه دوم را توده هاي ميليوني در تمامي جوامع تشكيل مي دهند كه . مي كندباقيماندة جامعه اشاره 

مي كنند و يا در برخي از ) و به آنها خدمت(از سيستم هاي موجود پيروي  ،در كمال غفلتيا 
 مت در برابر مظاهراستكبار، فقط به مقاو نظامِ سيستميِ ساز و كارِنفوذ كشورهاي جهان، با غفلت از 

                                             .آن بسنده مي كنندنظاميِ  سياسي و تجاوزكارانةزياده خواهانه يا 
 

در طراحي و استقرار سيستم هاي مكمل و وزمندانة فعاالنِ اقتصاد مقاومتي پير تالشِ  ،در چند دهة اخير
 به آن اشاره شد، اين جغرافيايِ انحصاريِ كاربست علم سيستم ها را بر هم زدهنيز  االدر بمردمي، كه 

امروز، افراد و گروه هاي عالم به علم سيستم ها، با طراحي سيستم هاي محلي وحتي ارائة مدل . است
 تودر پر. ، تنوع و توان بيشتري بخشيده استدر برابر نظام سلطه مقاومت ، به نهضت23هاي جهاني

                                                           
22

 occupy movement 

Meadows et al., 1982 : استتحليلي معرفي شده  مجموعه اي از اين مدل هاي جهاني در اين گزارشِ   23
  

بومي بر اساسِ ارزش هاي فرهنگي خود  يلد مؤلف مداستفاده از علم سيستم ها، مي توان، با ، هر كشورينكتة قابل توجه اينكه
گام  ،ميراث ديني و ميهني خوداقتصادي و فرهنگي بر اساسِ   سوي تكامل اجتماعي،با سربلندي و افتخار به اين مدل باشد و طبق 

ي كه توجيه بسياري لهم اكنون مد. خواهد بوددر جهان مدل حاكم  تا زماني كه كشوري از اين كار باز ماند، ناگزير تابعِاما . بردارد
اگر چه نام . نام دارد »مدل جهانيِ سازمان ملل متحد«، از طرح ها و برنامه هاي توسعه در كشورهاي جهان سوم قرار گرفته است

سابقة  )85858585همان، ص (. در اياالت متحدة آمريكاست» بنياد فورد«سازمان ملل بر اين مدل قرار گرفته است اما ساخته و پرداختة 
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چالشِ مقاومت در رويارويي با صاحبان قدرت و پيروزي هاي اين نوآوران، آشكار شده است كه 
   اساسا مسابقه اي در هوشياري و ابتكاربلكه   نظامي و تسليحاتي نيست،  صرفا از نوع سياسي،  سرمايه،

تجاوز و  كشورهايي كه مورددر تالش در عرصه هاي نظامي و سياسي لذا ضمن ادامة . عمل است
جذاب و كارآمد  و اضطراريِ مقاومت، طراحيِ سيستم هاي مكملِچالش بنيادين قرار گرفته اند، تحريم 

با رشد و تكثير اين سيستم هاي . مردم با منافع و مصالح جمعيِ خود است آحاد براي همسو كردنِ
اسراف مصونيت مي مصرف زدگي و  رقابت، مردمي، آحاد مردم از فرهنگ فردگرايي، زياده خواهي،

در اين . يابند و به تدريج از حمايت ناآگاهانه از سيستم هاي حاميِ نظام سلطه منصرف مي گردند
در حمايت از اين نوآوري  از سوي مردم و سياستگذاري مساعدعالمانه و مبتكرانه راستا، نقش آفرينيِ 

ركنِ مقاومت، از طريقِ دو  به اين و دستيابي. الزم و ملزوم يكديگر انداز سوي مسئولينِ كشورها  ها
                                     . يابدحقق مي تآموزش، ترويج و كاربست علم سيستم ها در كل جامعه 

 

                                                                                                                                                                                     

موضوع  )مرتبط با صنايع بزرگ آمريكا» بشردوستانة«و ديگر بنيادهايِ به اصطالح (بنياد فورد دولت آمريكا و نزديك   همكاريِ
Stonor Saunders, 1999   : مراجعه شود به براي اطالعات بيشتر. نيستاي  ناشناخته

و سيستم هاي جهاني  »مشتركدارايي هاي «  
را از     )طيور و درختانِ مثمر و غير مثمرِ بومي  دام ،  بذر،(جنگل، اراضيِ زراعي و ذخاير ژنتيكي   هوا، مرتع،  خداداد يك سرزمين مثل آب، نعمت هاي

پيش از نفوذ سيستم هاي سرمايه داري جهاني در جوامع كهن، بهره گيريِ . زمين مي دانندمردم يك سر (commons) هاي مشترك دارايي جمله   

بلكه مشاركتيِ مردمِ محلي از اين دارايي ها براي تامين معاش و تداوم فرهنگ قومي و دينيِ خود نه تنها به پايداري اين منابع كمك مي كرد 
 فرهنگ با استقرار سيستم هاي جهاني، كمرنگ شدن ارزش هاي اخالقي و ترويج . پيوند بين مردم و سرزمينِ پيراموني خود بودموجب تحكيمِ 

مشترك سرزمين خود و نتيجتا نابوديِ  دارايي هاينخستين قرباني در جوامع، پيوند مردم با   در ميان بهره برداران،و رقابت خودبيني   ،فردگرايي
ر اقتصادي و فرهنگي هر جامعه د  اين در حالي است كه عقل و اخالق حكم مي كند كه پايداري و سالمت اجتماعي،. ها بوده استتدريجي آن

                    .                                                                                                   ها متكي است درازمدت بر پايداريِ اين دارايي
هاي مشترك در سراسر جهان، فرسايش و آلودگيِ منابع آب و اراضيِ زراعي است كه هم  داراييآشكارترين و تهديدآميزترينِ مصاديقِ نابوديِ 

.            ده استقرباني سيستم هاي تحميليِ استكبار شده است و جوامع بشري را آسيب پذيرتر كر  صنعت و توسعه شهري،  اكنون در كشاورزي،  
هاي مشترك به دست سيستم هاي جهاني، آسيبي است كه هوا در كالن شهرها متحمل شده دارايي مصداقِ عبرت آموز ديگري از قرباني شدنِ 

سازيِ هواي  آلوده  چه بسا تضعيف تفكر عقالني و كم رنگ شدنِ اخالق شهرونديِ ناشي از سيستم هاي تحميلي، در هيچ موردي به اندازة. است

 رفتارِ مردم به گونه اي طراحي شده است كه مردم  در سيستمِ جهانيِ حمل و نقل شهري،. كالن شهرها توسط خودروهاي تك سرنشين آشكار نباشد

ابتال به ت با آلوده كردن هوا در حد مرگبار، موجبادر حالي كه  ،كنندمي رقابت  داشتن و راندنِ اتومبيل هاي داخلي و خارجيدر  يكديگربا 

                                                                                          . ي سازندمرا با شتابي بيشتر فراهم و فرزندانِ خود بيماري و مرگ خود 
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جهان، ابتكار عمل در طراحي سيستم هاي  تمامي كشورمسايل توسعه در تشابه با توجه به كثرت و 
، نه تنها براي كاهش آسيب در درون از اين سيستم ها ي مردم ساالرهاي مردمي و حمايت دولت ها

مي . جوامع امروز كارساز است، بلكه بابِ رهبري دولت هاي پيشرو در سطح جهاني را نيز مي گشايد
توسعه در جهان به وجود  آمريكاييِبا توجه به بن بست هايي كه الگوي كه گفت  با اطمينانتوان 

رشد و تكثيرِ در جهت بلكه سدة ملت هايي است كه   ي آمريكايي،نه سده اسدة پيشِ رو، آورده است، 
          .كاملِ انحصارِ سيستم هاي تحميلي غرب تالش مي كنند نشكست با هدفو سيستم هاي مردمي 

 

جهان در پي دارد،  امروزِ مادامي كه آموزش و كاربست علم سيستم ها بركاتي عظيم براي جوامع بيدارِ
معماريِ مدرن كه موجب  نامعقول بودنِ سيستمِقبال در مورد . ن علم خطر آفرين استبي توجهي به اي

مسلما . گرديدنكاتي ارائه  شده استو وابستگي بيشتر جهانيان به تجارت جهاني افزايش مصرف انرژي 
 يننخبگان علمي و مسئول  مردم،نشانگر بي اطالعي  ،تحميلي در جوامع بهره گيري از اين سيستمِ ةادام

 پذيرفته شده تنها يكي از سيستم هاي تحميليِ معماريِ مدرناما . از فريبِ سيستميِ مستتر در آن است
با  شهرهاي خود بزرگراه مي سازند وكالن جوامعي كه با اهتمام و افتخار در . در جوامع كهن است

خود و فرزندان  بهرا ي دودآلود و مرگبار هاعذابِ زندگي در شهر ،انواع اتومبيل وارداتيا ساخت و 
مورد خود تحميل مي كنند، با رفتار خود فاش مي كنند كه از فريبِ سيستم حمل و نقل درون شهريِ 

جوامعي كه با وضع  24.جهان غافل مانده اندصنايع اتومبيل سازي و شركت هاي بزرگ نفتيِ  حمايت
محروم و به استفاده از  خودسرزمين و سالمتبخشِ  استاندارد اجباري نمك، خود را از نمك طبيعي

                                                           

. انجام شد» چرا جاده ها اينقدر شلوغ است؟« با عنوانِ 1999199919991999سال هاي سيستمي در اين زمينه در  يكي از آموزنده ترين تحليل  24
  

 Surface Transportation Policy Project, 1999.  
وتوري در و تعريض معابر كه معموال با دليلِ روان سازيِ ترافيك مها ساخت بزرگراه در اين تحقيق توصيف شده است كه چگونه 
اين  تعداد بيشتري از و خريداريتوسط خودروداران يشتر از خودرو موجب استفادة بسطح شهر توجيه مي شود، خالف انتظار، 

به سرعت هر گونه روان سازي ناشي از اين افزايش تعداد اتومبيل ها . مي گردد فاقد خودرو شهروندانِتوسط وسيلة آالينده 
 تراكم و ازدحام موتوري، مصرف سوخت، استهالك ت و نتيجتا وابستگي بيشتر قطعاسريعتر تاسيسات جديد را خنثي و بر شدت

رشتة شهرسازي كه از علم سيستم ها و كاربست آن  دانش آموختگانِ. مي افزايد مرتبط با خودرو كاالهاي صنعتيِ به واردات هامعج
بي چون و چرا از  و افتخار، به پيرويِ غافل اند، با اهتمامي و صنعت پتروشيمي در وابسته سازي جوامع به صنايع خودروساز

خود، ي حتي به قيمت از ميان رفتنِ بافت قديمي و ارزشمند شهرها  و تعريض معابر، ساخت بزرگراه هاو  موزه هاي رشتة خودآ
الزم به ذكر است كه آگاهي افكار عمومي و دانش نخبگاني در مورد ريشة سيستميِ مسايلِ حمل و نقل شهري  .ادامه مي دهند

برعكس، . از كالن شهرهاي دنيا بزرگراه جديدي احداث نشود يبه اين سو، در بسيارميالدي  1970197019701970 از دهةموجب شده است كه 
 براي اطالع . هستيمدر اين شهرها  به پارك و ديگر امكانات تفريحي، تجاري و مسكونيبزرگراه هاي فرسوده امروزه شاهد تبديل 

http://tinyurl.com/hade5rl )  به انگليسي(و      http://tinyurl.com/zq376wf )به فارسي( :بيشتر، بنگريد به    
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و ابتال به فشار خون و بيماري هاي مرتبط محكوم كرده اند، با رفتار خود آشكار  وارداتي نمك صنعتيِ
 25.شركت هاي بزرگ داروسازيِ دنيا غافل مانده اندمورد حمايت  مي كنند كه از فريبِ سيستميِ

بذرهاي اصالح شده جامعه، به استفاده از  به سالمت لطمة شديدكشورهايي كه به رغم آگاهي كامل از 
كه از فريبِ د نآشكار مي كند، در عمل نادامه مي دهدر كشاورزي شيميايي  نهاده هايِو تراريخته و 

غافل  جهان اكتشاف و استخراج منابع فسيلي و صنايع پتروشيمي سيستمِ مورد حمايت صنايع بزرگ
اند.26 امروزه بسياري از جوامع كهن، در رقابت با يكديگر، مرغوب ترين توليدات خود در بخشِ 

                                                           

فوايددر مورد ) عليهما السالم( و امامان) ص(البي ما، كه از توصيه هاي رسول گرامي خدا حتي در كشورِ اسالمي و انق  25
  

م را از اين ، مرد)، سازمان ملي استاندارد ايران26262626استاندارد شماره ( ، استاندارد اجباري نمكاست نمك طبيعي برخورداربهداشتيِ 
به تنهايي براي نشان دادن استيالي ذهنيِ  در كشور ما اين مثال. محروم ساخته است و سالمتبخش الزم بومي، مادة غذاييِ  

www.isiri.gov.ir/portal/files/std/26.pdf   .نو كافي است استعمارِ 
.2007200720072007و ِبُشر،  1388138813881388عباسي، : د بهجعليات علمي پيرامون نمك طعام، بنگريانتشارِ براي مطالعه بيشتر در مورد   

فقدان آگاهيِ الزم در ميان پزشكان ايراني در مورد علم سيستم ها موجب شده است كه اعضايِ اين قشرِ تحصيلكرده عموما از 
بمانند و آنچه در كتب و نشريات  غافلنفوذ شركت هاي چندمليتيِ دارو سازي در آموزش پزشكي و در انتشارات اين حوزه 

شكي مي خوانند را، بدون پژوهشِ مستقل، بپذيرند و رفتار و تشخيص حرفه اي خود را با آموزه هاي نادرست اين نشريات پز
از جمله سردبيران نشريات پزشكي، اين نشرياتِ اثرگذار عمال بولتن   اين در حالي است كه به گواهي صاحبنظران،. منطبق سازند

: بزرگ جهان شده اند هاي تبليغاتيِ شركت هاي داروسازيِ  

Barbour, et al. 2004; Horton, 2004; Kassirer, 2004; Smith, 2005 
همچنين . دانستني است كه ايران، به رغم بهره مندي از ذخاير عظيم نمك طبيعي، امروز از وارد كنندگان نمك تصفيه شده است

ارزش اين دستگاه . استهايِ خانگي اندازه گيريِ فشارِ خون  وارد كنندة دستگاه ، عالوه بر داروهاي كاهشِ فشار خون،كشور ما
    .مي رسد)  1394139413941394سال آمار (تومان  دميليار 5555بيش از  ها ساالنه به

26 مبني بر  از شرط ايران در همكاري با شركت هاي خارجيتحصيلكردة كشور ما مكررا سياستگذاران، ديپلمات ها و مديران  
  

انتقال تكنولوژي پافشاري مي كنند. فقدان آموزش علم سيستم ها در دانشگاه ها موجب شده است كه اين منتخبين محترمِ مردم و 
در تعامل با  از اهداف اصلي صنايع بزرگ جهان »انتقال تكنولوژي«مديرانِ دستگاه هاي اجرايي از اين واقعيت غافل باشند كه 

استقرار و تحكيمِ سيستم با هدف هم به لحاظ تجاري و هم  ،كت هافناوري هايِ اين شرانتقالِ  .است كشورهاي در حال توسعه
يكي از اهداف اصليِ كاربرد علم سيستم ها توسط  اساسا،. هاي مورد حمايت ايشان، امري سود آور و مطلوب محسوب مي شود

اين شركت ها از  .استلينِ كشوره، نخبگانِ علمي و مسئوافكار عمومي رويارويي با مقاومت شركت ها، انتقال تكنولوژي بدونِاين 
اين فناوري ها نيز باكي ندارند چرا كه نتيجه مطلوب ايشان وابسته سازيِ جوامع » بومي سازي«مهندسي معكوس و به اصطالح 

  .ژي مورد نظر به كشورِ هدف، حاصل مي شود با ورود تكنولو  است كه به هر حال،
نه، معرفي و ترويجِ كشاورزي شيميايي در جوامع كهن و وابسته سازي اين جوامع به يكي از عبرت آموزترينِ مثال ها در اين زمي

استامكانپذير شده » بذر اصالح شده«از طريق انتقال تكنولوژيِ با زيركي،  است كه غذا و نهاده هاي شيمياييِ كشاورزي واردات .
استفاده از نهاده هاي شيميايي مثل كود و سموم دفع آفات و  ،بازدهافزايش به بهانة پيشرفت در كشاورزي و ، فناوريبا ورود اين 

و كشورها به واردات نهاده هاي شيميايي، بذرهاي اصالح شده و تجهيزات است الزامي شده استفادة افراطي از آب كشاورزي 
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 مازاد كشاورزي، معدن و صنعت را راهي بازارهاي خارجي مي كنند و اين در حالي است كه صادرات
توليد (پس از تامين كاملِ نيازهاي داخلي با مرغوب ترين محصوالت) به عزتمندي و اقتدار اقتصادي 

سياسي نزديك تر اقتصادي و تحريم و ديگر فشارهاي  ابر تهديدپرهيز از آسيب در برتوانايي در و 
 با هدفاي افزايش صادرات الش توليدكنندگان، تجار و مسئولينِ يك كشور برت  از اين رو،. است
تجارت «آن كشور از فريبِ سيستمي جهاني كه با نام در عمل نشان مي دهد كه ، »تراز تجاري«بهبود 
  رونق و ثبات اقتصادي، دستيابي بهبه منظور كشورهايي كه  27.ستاافل غ تحكيم يافته است» آزاد

                                                                                                                                                                                     

، فرق چنداني در )بذر تراريختهو اخيرا (كسبِ تواناييِ داخلي در توليد بذر اصالح شده . آبياري تحت فشارِ باراني وابسته شده اند
وابستگيِ اقتصادي و سياسي كشورها به وجود نخواهد آورد چون كماكان مجبور به استفاده از كود و سموم شيمياييِ وارداتي 

مرتبط با  حجم واردات. خواهند بود و براي صادرات محصوالت كشاورزيِ خود نيز به تجارت جهاني متكي خواهند ماند
ميليون دالر براي انواع بذر اصالح  200200200200براي انواع كود و نزديك به ميليون دالر  41414141بالغ بر ، 1394139413941394در سال  فقط ،ايراندر  كشاورزي
موفق ) ارگانيك(ه كشاورزيِ غيرشيمياييِ در ايران و چند ده غير شيمياييچندين قرن كشاورزيِ اين در حالي است كه . بودشده 

ي نهاده هابه  نيازياصال كه براي كشت و زرع پربازده و سالم  باقي نگذاشته است شكي ،در عصر حاضر در ديگر كشورها
:مطالعه بيشتر در اين مورد، بنگريد به براي. نيست شيميايي و بذر اصالح شده يا تراريخته  

 Ramprasad, 2015 ; PANAP, 2013 ب؛1395139513951395، 1313131391919191عباسي ؛ 2007200720072007رامپراساد،    

تدريجي  بر نابوديِ جهان، ناظر شتة كشاورزي در نيم قرن اخير در ايران و ديگر جوامع كهنكه فارغ التحصيالن ر بايد افزود
گر ذخاير ژنتيكيِ كشاورزي، تنزلِ فاحشِ سطح سفره هاي آب بذرها و دياز ميان رفتنِ مشاركتي در كشاورزي،  محلي و نهادهايِ

بي . تشديد بحرانِ ايمني و امنيت غذايي در كشور خود بوده اندبروز و روستاها و هاي زيرزميني يا خشك شدنِ كامل آنها، تخلية 
رسالتي  دوران تحصيلي، به گمانِ داشتنِآموخته در سخت كوش و خوش نيت، تحت تاثير علوم اجتماعيِ  شك، اين حرفه مندانِ

در كشور ما، اين همت . كشاورزيِ سرزمين خود، صادقانه تالش كرده اند »عقب افتادگي هاي جبرانِ« به اصطالح درآرماني 
وابستة ، »لمتون آن«اثر خانم » مالك و زارع در ايران«متاثر از كتاب هايي چون   صادقانه اما ناآگاهانه را مي توان حداقل تا حدي،

در دامن زدن به احساسِ  ،اغراق آميزاما  مفصلاين كار تحقيقاتي . دانست) 1939193919391939-1945194519451945(سفارت انگلستان در ايران  مطبوعاتي
، »پروپاگانِ سياه«و  »شيزموجنيس«تئوريِ (. بي بديل است زراعي خودكشاورزي و در خوانندة ايراني نسبت به پيشينة حقارت 
امعِ در جو سيستمي نفوذ ايجاد تفرقه و تسهيلِ به منظور توسط نظامِ سلطه چرايي و چگونگيِ القاي احساس حقارت ،11119999 صحاشيه 
 به حدي ماندگارو اهل مطالعه تحصيلكرده  بر اذهانِ ايرانيانِمتون مشابه و  اين كتاب حقيرآميزتتاثير .) را توصيف مي كند هدف
ميايي و كشاورزي شياصالحات ارضي و  و وابسته سازِزيانبار شدنِ انكارناپذيرِ تبعات است كه حتي امروز، پس از آشكار  بوده

 عباسي،(جوامع كهن در كشاورزيِ ارگانيك جهان  كشاورزيِ» بدويِ«روش هاي به اصطالح و موفقِ ظهور درخشان  ،همزمان
دنياي . يه ميان مي آورنداز عقب ماندگيِ كشاورزيِ سنتي ايران  سخنبرخي از انديشمندان و نويسندگان ايراني هنوز ، )ب1395139513951395
  1391391391391111، اقتصاد

27 به نگرشي كامال نو حميلي در حوزة اقتصادت آگاهي جهانيان از تاثير نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطيِ سيستم هايِ 
  

، نخبگانِ نوانديشبا تالش اين  ) 1992199219921992، رابرتسون( .انجاميده است» اقتصاد نو«علم اقتصاد با نامِ ميانِ جمعي از انديشمندانِ در 
، )2013201320132013؛ عبداهللا، 1393139313931393؛ عباسي، 2011201120112011، 2010201020102010ديلي، (» رشد«از جمله ، پايه در اقتصاد مدرن بسياري از فرضيات بودنِ فريبكارانهي و نادرست
 و   ،)2010201020102010جكسون، ( )بورس( »سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه«، )2010201020102010فلچر، (» مزيت نسبي«، )2005200520052005شيخ، (» تجارت آزاد«
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سرمايه گذاري  جويايِپيوند بين مردم و سرزمين خود،  احيايِبه جاي تالش براي ثروت، اشتغال و 
كه اختيارِ مديريت  ،بهره برداريكنونيِ خارجي مي شوند در عمل نشان مي دهند كه از فريبِ نظامِ 

گسترشِ اسبابِ سپرده و دولت ها برنامه ريزيِ متمركز به ا به بخش خصوصي و يا رطبيعي منابع 
صدها اينها و غفلت ملت ها و دولت ها از  28.غافل اندبه وجود آورده است را در جوامع  دائمبيكاريِ 

                                                                                                                                                                                     

ماكوانا، (بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهانييعني   نقشِ استعماريِ نهادهايِ مديريتيِ اقتصاد جهاني،
مطالعه آثار اين نويسندگان به كلية دانشجويان، اساتيد، صاحبنظران حوزة اقتصاد، علماي حوزه، . نشان داده شده است، )2005200520052005

سياستگذاران، توليد كنندگان و عموم مردمِ عالقمند به موضوع اقتصاد مقاومتي قويا توصيه مي شود چرا كه تحقق اهداف اقتصاد 
كه در راستاي منافع شركت هاي چند مليتي طراحي شده، غير ممكن » اقتصاد مدرن«چوبِ سيستم هاي كنونيِ مقاومتي درون چار

. است  
سيستم هاي. ، مشكل آفرين و رنج آور براي عموم مردم و مسئولين استپيچيدهمسئله اي  در ايران و جهان بحران بيكاري   28

  

را نسبت به ناهنجاري هاي اجتماعي چون پوچ گرايي،  شر جوانميده است، قه انجاپديدتحميلي اي كه به بروز و گسترشِ اين 
عديِ مشكلِِ ب تحليلِ خطي و تك. اعتياد، ماجراجويي، جرم و جنايت و حتي افراط گرايي و تروريسم آسيب پذير ساخته است

احداث واحدهاي بزرگ ذاري خارجي و سرمايه گرهايي از اين بحران را در اقداماتي چون تشويقِ رشد اقتصادي، جلبِ ، بيكاري
تحليل سيستمي، اما . جويد، راه حل هايي كه به گواهيِ اقتصاد هايِ بحران زدة امروز غرب، راه به جايي نخواهد بردمي  صنعتي

معتقد صاحبنظران  )10101010حاشيه ص ( .يافته استمشترك سرزمين خود  هاي داراييرا در جدايي مردم از نگران كننده ريشة اين مسئله 
مراتع،  ذخاير ژنتيكي، خاك، آب،( ها سرزمين هاي خداداد نعمتكه  در كشورها، كنوني نامعقولنظام بهره برداريِ آغاز  اند كه

       باالو برنامه ريزيِ متمركزِ از  مردم محلي خارج كرده و به مالكانِ خصوصي يا به مديريتمشاركتيِ را از مديريت ) جنگل ها
هم ميالدي در انگلستانقرن شانزداز   (enclosure) » حصار كشي«به جرياني تاريخي موسوم به   سپرده است، دولتي به پايينِ   

  .گرددمي باز 
امروزه حصار كشي به مدلي جهاني براي تبديل دارايي هاي مشترك كشورها كه تاريخا براي معاشِ جمعي، تداوم فرهنگي و 
همزيستي پايدارِ مردم با طبيعت، مورد استفاده بوده است به مجموعه اي از منابع براي استخراج و بهره برداري تجاري توسط 

حصار كشي همچنين به عنوانِ سيستمي براي فراهم ساختنِ لشكري آماده از نيروي انسانيِ . صاحبان قدرت و سرمايه در آمده است
به مصنوعات اين صنايع، شناخته  محتاج ةمصرف كنندمعة توسعه جاو همزمان، ، فراوان و ارزان و بيكار براي استخدام در صنايع

، مثل فرهنگ، آموزش، آنها، به ديگر بركات جمعيِ )جوامع مشترك هاي دارايييعني تجاري سازيِ (همين رويكرد . شده است
ت آن در تحوالت مرتبط براي اطالع بيشتر در مورد اين مدلِ استعماري و تبعا. علوم، سالمت و فضاي سايبري، نيز راه يافته است

Bollier, 2002; Fairlie, 2009 : بنگريد بهتوسعه صنعتي و جهاني شدنِ سرمايه، با   

»بين المللي  توسعة آژانس اياالت متحده براي«، توسط پس از پايان جنگ جهاني دوم مدلِ حصاركشي،الزم به ذكر است كه   
 (USAID) با استقرار سياستگذاري هايِ مساعدجهان تعميم داده شد و  در، )نام داشت »اصل چهار ترومن« سازماني كه ابتدا( 

 پيروزي درترويج سيستم هايِ مورد حمايت شركت هاي چند مليتي و در نتيجه   ،توسعه ترويج الگويِ غربيِزمينة   از اين طريق،
مالي و فنيِ  برخورداري از كمك هايِ طمعِبه . به وجود آوردرا براي قدرتمندانِ آن كشور  جهاني و تحكيم سلطه ايجاد وابستگي

تن دادند و هم » حصاركشي«بسياري از كشورهايِ در حال توسعه به مدلِ  ،»اصالحات ارضي« در ازاي اجرايِ مذكور آژانسِ
 ا، اين تغييرِدر كشور م( .هستند از جمله بيكاري مزمن،  ،اكنون شاهد تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ بغرنج و بحران آفرين آن
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 نظاميتجاوز ي، فريبكار زياده خواهي،  قدرت را در صاحبانِ قطعا سيستم هاي تحميلي،نمونة ديگر از 
تقليد از سيستم  پرهيزِ مجدانه ازاز اين رو به جرأت مي توان گفت كه . سازدمي  ترجسور و نقض عهد

نه ، در طراحي و استقرار سيستم هاي مكمل و مردمياستقبال از ابتكار عمل  ،هاي جهاني و به جاي آن
                                                                      . تنها الزمة مقاومت، بلكه عين مقاومت است

 

رهنمون شد؟ آيا  را به بازگشت به دانشگاه و يادگيريِ علم سيستم هاتحصيلكردگان  پس آيا بايد همه
بايد حضور در كالس هاي علم سيستم ها را براي تمامي بزرگساالن كشور الزامي ساخت؟ مسلما در 

و تصميمات سياستگذاران و  توده هاي ميليوني رفتارِ ،سيستمي ساز و كاري از طريقدر آن كه  عصري
فعاالنِ عرصة  كلية ، آگاهيِشده است سوبا منافع شركت هاي چند مليتي هممديرانِ اجراييِ كشورها 

دروس طراحي و  ارائةلذا  .است ضروري علم سيستم ها ازآيندة كشور  حال و سياست و اقتصاد
اين دروس كه ان نتيجة . است و آموزش هاي تكميلي مطلوبي عال  ،سيستمي در مقاطع متوسطه تحليل

                                                                                                                                                                                     

 1340134013401340در دهة » انقالب سفيد شاه و مردم«سيستمي، با نام  ، همراه با ديگر تغييراتمشترك هايدارايي از  بنيادين در نظام بهره برداري
ه ، سرآغاز تحوالت رفتاريِ تودگيِ خودسرزميني محل زند هايِ مشترك داراييپيوند كسبِ معاشِ مردم با  گسستنِبا  .)اجرايي شد

 رفتارها از اين جمله . كليد خورددر جميع كشورها  جهاني،هاي ميليوني در راستاي منافع اقتصادهمه جاگيرِ مي توان به تحوالت 
:زير اشاره كرد  

دار در بهره گيريِ مشاركتي و پاي ،)»بنه«موسوم به  ،در ايران( در روستاها كارآمدزمان آزموده و نهادهاي مردميِ  از هم پاشيدنِ) 1111
غذا و  به تجارت جهاني براي واردات كشورهاوابسته سازي  و بنيادينِ بخش كشاورزيتضعيف نتيجتا و  هاي مشترك دارايياز 

 ديگر محصوالت كشاورزي، 
از اين رو معاش و كسب توليد و  نابوديِ روستاها به عنوان كانون هايِمهاجرت گستردة مردم از روستا به شهر و در نتيجه ) 2222

بيگانگان،  فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظاميِمقاومت در برابر يف توانِ ملت ها در تضع  
3333 ( كردنِ رفتار ايشان همسو سان بدين و بين الملل  در عرصة دولت هابين و كشورها درونِ در بومي  بهره بردارانِبين  رقابتايجاد

وابستگي به تجارت جهاني براي صادرات تعميقِ  همچنينو  خود با منافعِ شركت هاي بزرگ غرب در تاراجِ منابع طبيعيِ
. معدن، صنعت و كشاورزي محصوالت بخشِ  

  :مورد اين نكات، مطالعة متون زير سودمند استاطالعات دقيق تر در براي 
Hooglund, 1982; USAID, 1970  ،1394139413941394، 1391139113911391؛ عباسي 1368136813681368صفي نژادي، ؛ ه؛1358135813581358ليد     

قوي انگيزه اي  خود، سرزمين بركات باگسستنِ پيوند بين مردم  مسايلِ ناشي از در موردافزونِ جهانيان  روز آگاهيِناگفته نماند كه 
بعد از مسلما اين . است آوردهبه وجود هاي مشترك ايِ مشاركتيِ بهره برداري از دارايي جاد سيستم هاي مردمي و مدل هبراي اي

و ) با نقش آفرينيِ عالمانه، تعاوني و همگرا(با همدليِ بينِ مردم  فقطرابر نظام سلطه حركت ملت ها به سوي اقتصادي مقاوم در ب
بين مردم و  تالشِ هماهنگاين  جاي اميدواري است كه .ميسر است) با تالش هاي مردميمساعد همسو و با سياستگذاريِ (دولت 
؛ 1391391391394444عباسي،  .شده استآغاز پيشرو دنيا پيشاپيش  در كشورهايِمسئولين   

Bollier, 2011, 2012; Guardian, 2013 
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شاء اهللا با اهتمام مسئولين آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور ارائه خواهد شد، تقويت بصيرت29، 
 توانمندساختنِ آحاد مردم و مسئولين در درك گفتگو30 در جهت رفتارِ اخالقي، تفكر عقالني و مهارت

خواهد مردمي مكمل و در طراحيِ سيستم هاي  جمعي ابتكار عملِبه  ايشان تشويقِمسايل و سيستمي 
و كاربست علم سيستم ها از طريق آموزش هاي رسمي بدينصورت  »سواد سيستمي«كه  تا زماني. بود

، سياستگذاري هادر و و اقتصادي اين ارزش ها در تعامالت اجتماعي به  مستمر پايبنديِنهادينه شود، 
چهار و اين  .سلطه از مصونيت بيشتري برخوردار خواهد ساخت ا در برابر آسيب هاي نظامِر ما ةجامع
زير  سخنرانيِديني ما ايرانيان است، بحث هاي اصليِ  اينكه از آموزه هاي حكميِ فرهنگضمن ، ارزش
                                                                                                .دتشكيل مي دهنيز را 

                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.افراد و ملت ها ريشه در رفتار و انتخاب هاي خود آنان دارد به معني توانايي تشخيص اينكه دشواري و يا بهروزيِ زندگيِ  29
  

.به معني توانايي برقرار كردنِ ارتباط انسانيِ روشن با ديگران براي دستيابي به همدلي و همكاري در جامعه  30
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 اخالق و سايبرنتيك از مرتبة دوم
 

 خانم ها و آقايان 
از و  نداز سخاوت برگزاركنندگان اين همايش كه بنده را به پاريس، اين شهر باشكوه، دعوت كرد

همين برگزار . ، به خود مي بالمداده انداحيه را نيز به اينجانب افتت نخستين سخنرانيِ اينكه افتخار ايراد
. نددرا براي بنده انتخاب كر گرانسنگعنوانِ و موضوع  اينهوشمندي به خرج داده و  ،محترم كنندگانِ

آنان چنين خوشحالم كه  امارا هرگز پيدا نمي كردم، كاري راستش را بخواهيد بنده خودم جرأت چنين 
                                                                     . ملزم به اطاعت امر ايشان شدمبنده كردند و 

 

به مقصد پاريس، اطرافيان مي پرسيدند كه در پاريس قرار است چه كنم و كاليفرنيا قبل از حركت از 
ق و سايبرنتيك از مرتبة اخال«در مورد  قرار استوقتي به ايشان مي گفتم كه . موضوع سخنراني چيست

بارة انگار كه در ،»چي؟ سايبرنتيك؟ از مرتبة دوم؟«: ، با بهت و شگفتي مي پرسيدندكنمصحبت » دوم
سايبرنتيك مي پرسند من راحت  ازاز من  در واقع، هر وقت ديگران. هيچ سوالي نداشته باشنداخالق، 
بسيار كه سخن گفتن در مورد اخالق به نوعي احساس مي كنم . خالقدربارة گويم تا مي تر جواب 
. را دوم انجام دهمتر به هر حال اجازه بدهيد امروز كار آسان تر را اول و كار سخت . است مشكل تر

و سپس به  را توصيف كنم» سايبرنتيك از مرتبة دوم«بگويم و سپس » سايبرنتيك« ازابتدا چند كلمه اي 
                                                                                                .بپردازمموضوع اخالق 

 

به يك حس گر متصل شود و در  بدن ما، موتور يا يكي از عضالتهر زمان كه منشأ اثري، مثل يك 
آن منشأ اثر، اثر بگذارد، سايبرنتيك فرصت رفتار بر  ،د با ارسال پيامبتواناين اتصال، حس گر 

اين سازماندهي و اثرگذاريِ گردان و دو سويه، سيستم هاي سايبرنتيك را از ديگر . يي مي يابدخودنما
                                                   .متمايز مي كند استاينچنيني  سيستم ها كه فاقد ساختارهايِ

 

معاصرِ  واژه را مجددا به واژگانوينر كسي است كه اين . بشنويد» نوربرت وينر«تعريف اين واژه را از 
رفتار اين نوع سيستم ها به «: وي در توصيف سايبرنتيك گفته است. وارد كرد ندانگفتگوي بين دانشم

يعني اينكه اين سيستم ها قصد و نيت خاص » .دنبال مي كننداست كه انگار هدف خاصي را  گونه اي
                                                                                                    . مي جويندخود را 
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اجازه بدهيد از ديگر ماماهاي سايبرنتيك، يعني قابله هاي اين ! واقعا خيلي عجيب اند اين سيستم ها
 31»مارگارت ميد«با نام  حتما. علم و فناوري برايتان بگويم، و اينكه هر يك در مورد آن چه گفته اند

                        :گفت 32»انجمن آمريكايي سايبرنتيك«او در يكي از سخنراني هاي خود در . شناييدآ
به عنوان يك مردم شناس، عالقة من بيشتر متوجه تاثير نظريه هاي مرتبط با سايبرنتيك در درون جامعه «

نيك، يا گرايش جوانان و منظورم از اين تاثيرات، رواج رايانه، انقالب الكترو. خودمان بوده است
البسة متفاوت به جاي استفاده  يدنما به ارسال پيام به جامعة بزرگتر از طريق پوش نوجوانانِ دگرانديشِ

، 33»بازخورد«بلكه منظورم تاثير مجموعه اي از ايده هاست كه ابتدا آن را . از قلم و نگارش نيست
كه امروزه مجموعه اي از ايده ها . ي خوانيمم» سايبرنتيك«و حاال  34»ساز و كارهاي غايتمند«سپس 

گفتگو بين دانشمندان در حوزه هاي مختلف علمي را ميسر ساخته است به طوري كه همه زبان و 
                                                                                        ».منظور يكديگر را مي فهمند

 

، شناخت شناس، مردم شناس و ضمنا شوهر سوم خانم ميد كه برخي او را حتي 35»نگرِگوري بِيتسو«
شاخه اي از رياضيات است «: پدر حرفة مشاورة خانواده هم مي دانند، در مورد سايبرنتيك مي گويد

                                      ».و اطالعات سروكار دارد 36كه با مسايلي چون كنترل، بازگشت پذيري

                                                           
31

 Margaret Mead 
32

 American Society for Cybernetics / ASC 
33

 feedback 
34

 teleological mechanisms 
35

 Gregory Bateson 

در  گاناز شركت كنند ،»جان فون نومن«وينر، ميد، بيتسون و شخصِ سخنران همراه با ديگر شخصيت هاي مشهورِ سايبرنتيك چون 
نشست،  10101010، اين همايش ها در »كنفرانس هايِ مي سي«موسوم به . بودند رشتة سايبرنتيكشت سازِ مجموعه اي از همايش هايِ سرنو

كه ظاهرا براي پيشبرد اهدافي چون بهبود » بنياد بشردوستانة مي سي«قابل توجه اينكه، . شدبرگزار  در آمريكا 1953195319531953تا  1946194619461946سالِ  از
در مورد  ،سيا ،اعتبارات تحقيقاتي از سازمان جاسوسي آمريكا فتخدمات درماني و آموزش پزشكي فعاليت مي كند، دريا  

                                       Umpleby, 2005   .را نيز در پروندة خود دارد» شستشوي مغزي«و » يذهن كنترلِ«موضوعاتي چون 
بهره گيري از دانشمندانِ  ارتباط ااز يك سو و ه اين حوزاستراتژيك متحده ستعماريِاهداف را مي توان از  از سوي ديگر اياالت

 عمرنيز دريافت، اگر چه برخي از آنان در آثاري كه در دهه هاي پاياني  آن تحقيقاتيِ برخي از اين چهره هاي مؤسسِ/پيشينة علمي
نوربرت وينر نقشي كليدي در  مثال .خود در پيشبرد اين اهداف ابراز پشيماني كرده اند از به خدمت گرفتن علم كردندخود تاليف 

 شخصيت هايجان فون نومن از . داشتاياالت متحده طراحي سيستم هاي هوشمند در طراحي و ساخت تسليحات نظامي در 
 بربمب اتم و استفاده از آن در ژاپن را ة تحقيق و توسع ماموريت ، پروژه اي كهبوددر جنگ جهاني دوم » پروژة منهتَن«كليديِ 
در زمانِ حضور نيروهاي  ،»سينشيزموِج«تئوريِ خود موسوم به  ، مردم شناسِ انگليسي تبار، نيز بابيتسونگرگوري  .تعهده داش

)19191919ص حاشيه ( .نقشي فعال داشت» دشمن«نيروهاي  بيندر  تفرقهايجاد  درآمريكايي در برمه و تايلند،   
36

 recursiveness 
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، براي تحقير» پروپاگانِ سياه«و » سنيشيزموِج«تئوري 
 تفرقه و نفوذ سيستمي 

تفرقه «ايجاد گسست يا (  (Schismogenesis)  ستئوري شيزموجني
دو نفر، دو طبقه اجتماعي، (اشاره به رفتارِ متقابلِ دو طرف ) »افكني

دو نوع از اين . مي انجامد ارد كه به تدريج به اختالفد) دو كشور
در تمايز . »تمايزِ مكمل«و » تمايز قرينه«: شده است تعريفرفتارها 

قرينه، رفتارهايِ هم نوع و مشابه، مثل مسابقة تسليحاتي بين دو 
افراد و طبقات اجتماعي در قدرت تجمل گرايي،  نظامي و يا رقابت

مدرك گرايي، تفاخر، اشرافي گري و مصرف زدگي به تدريج شدت 
تمايز مكمل وقتي رخ مي دهد كه رفتار يك طرف، رفتار . مي يابد

مقابل را تحريك مي كند، مثال وقتي يك طرف تحقير معكوسِ طرف 
يك طرف خودنمايي مي  ؛مي كند، طرف ديگر حقارت را مي پذيرد
و يك طرف ظلم مي كند،  ؛كند، طرف ديگر حسرتمند مي شود
به زبانِ علم سيستم ها، اين . ديگري نقش مظلوميت را مي پذيرد

است كه » هحلقه هايِ بازخورديِ تشديد كنند«چرخه ها از نوع 
 فاقد ساز و كار الزم »حلقه هاي بازخورديِ تعديل كننده«برخالف ،

براي توصيف اين دو . (براي حفظ اعتدال و پرهيز از انفجار است
                           )    الف1395139513951395عباسي، : نوع بازخورد، بنگريد به
ي چرخه هاو مردم شناسِ نامدار،  ستسايبرنتيگرِگوري ِبيتسون، 
و جوامع بشري  انسان تمايل ذاتيِرا بخشي از  كنندهرفتاريِ تشديد 

اما وي در تحقيقات ميداني خود در ميان اقوام بومي پي برد . مي داند
رفتارهاي ويژه،  كه در جوامع كهن، پايبندي به رسومات فرهنگيِ

و والدين، بين  انبين فرزند(جامعه مختلف تعريف شده بين اعضاي 
و اجرايِ مراسم خاص ) بين اقشار سني مختلف با هم و زن و شوهر

از تشديد اين چرخه ها ) مثل هديه دادن، براي تشويقِ محبت متقابل(
ستون كه تبي. نگه مي دارد وحدتپيشگيري و جامعه را در اعتدال و 

نام قبليِ (اياالت متحده » ادارة خدمات راهبرديِ«سابقة همكاري با 
  در پروندة خود دارد، از اين تئوري براي را) سازمان جاسوسيِ سيا

      با هدف (black propaganda)    »پروپاگانِ سياه«عمليات اجراي 
در ميان نيروهاي احساس حقارت و ايجاد تفرقه دامن زدن به 

: در جنوب آسيا بهره بردجهاني دوم در جبهة شرقيِ جنگ » دشمن«
ميزي است كه با پروپاگانِ سياه اطالعات نادرست يا اغراق آ

در . اطالعات به مخاطب رسانده مي شودديگر فريبكاري در الباليِ 
گوينده يا ياه معموال طوري رفتار مي شود كه عمليات پروپاگانِ س
دلسوز و بي بي طرف، فردي  ، از سوي مخاطبين،نويسندة اطالعات
                                                             .گرددغرض تلقي 

اتخاذ راهبرد آقاي بيتسون را مي توان از دانشمندانِ اثرگذار در 
او در يادداشتي به مديران اداره . استعمار نو دانستاستيالي ذهني در   

 

 ، در مورد ضعف هاي مديريتي دولت1944194419441944سال خدمات راهبردي در 
نوشت و ) مشخصا هندوستان(انگلستان در ادارة مستعمرات خود 

ارهايي براي ادارة بهتر مستعمرات در دوران پساجنگ با راهك
را  بريتانياوي يكي از نقاط ضعف . رهبريت اياالت متحده ارائه داد

انگليسي  امور عمدتا توسط عامالنِ ةدر ادار دولتپافشاريِ آن 
امور به  ةكه ادار بودپيشنهاد اصالحيِ بيتسون اين . تشخيص داد

براي . صورتي كه اهداف غرب تامين گردد بوميان سپرده شود اما به
كردنِ بوميان با سياست هاي جديد، بيتسون، پيروي از روشِ  همگام

 در اين روش. كردسيبري را پيشنهاد  روس ها در همراه كردنِ بوميانِ
اما در ارائه اطالعات به مي شد مطالعات مردم شناسيِ بوميان تشويق 

. مي شد بوميان كشيده به رخروش هاي جديد » برتريِ« ،دست آمده
                                                               Price, 1998  
آشكار شدنِ زواياي دقيقِ نفوذ سيستم هاي تحميليِ استكبار در 
جوامع كهن از طريق القاي احساسِ حقارت با هدف ايجاد گسست 

د پيچيده ترِ چالشي كه ابعا، آنهابين مردم و بين مردم و سرزمين 
. كرده است تر فعاالنِ مقاومت در جهان پيش رو دارند را مشخص

مقاومت، توانايي فعاالن در  تحقق اهداف يكي از ابعاد بي شك
صعود بر فراز چرخه هاي اسارت بارِ سيستم هاي تحميليِ نظام 
سلطه و ايجاد سيستم هايِ ابتكاريِ مكمل است كه رفتارها و انتخاب 

را در راستاي منافع جامعه و سرزمين و سياستگذران هاي آحاد مردم 
.                                                خود همسو و هماهنگ كند  

گرگوري مورد نظريه شيزموجنيس و همكاري براي مطالعة بيشتر در  

:، بنگريد بهبيتسون با دولت آمريكا براي نفوذ در ديگر كشورها  

Price, 1998;  Bateson, 1972, 61-72  

لمتون، : سياه در ايران، بنگريد به براي مصداقي كالسيك از پروپاگانِ
                                                      .      22226666پانوشت و  1345134513451345
و مردم شناسي  ،به طور اعم نقشِ علوم اجتماعي ازبيشتر  اطالعبراي 

در دوران هاي تحكيمِ نظام سلطه  در گسترش و ،به طور اخص
                                     : جهان، بنگريد بهدر مختلف استعمار 

Price, 1998, 2002, 2016; Asad, 2011; Gough, 1961; Kuper, 

2010; Stocking, 1997 ; Appell, 1991. 

 مستقل كه به رفتارشناسيِ پژوهشگرانِ از آثارِ هاييبراي نمونه 
سيستم هاي  اقوام بومي و الگوشناسيِوحدت و اعتدال در ميان 

 هايِ مشترك داراييمردمي در بهره برداريِ مشاركتي و پايدار از 
؛ 1386138613861386، 1373137313731373؛ فرهادي، 1368136813681368صفي نژاد، : ، بنگريد بهپرداخته اند  

Ostrom, 1990, 2005 
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 علمِ ،سايبرنتيك«: مديريت و فيلسوف سازماندهي ، انديشمند بزرگ حوزة37»اسَتفورد بير«و از زبان 
                                                                                             ».سازمان دادنِ مؤثر است

 

سايبرنتيك كه ما او را با محبت فراوان سايبرنتيست  يِو دست آخر بشنويد از ملك الشعرايِ جامعة علم
».دفاع است قابلِ استعاره هايِ علمِ ،سايبرنتيك«: 38»گوردون پسك«همة سايبرنتيست ها مي دانيم، آقاي   

 

يك اين  اما. وجود داردتعريف براي اين واژه  پس همانطور كه آشكار است، به تعداد صاحبنظران،
چون  ،اين مزيتي است براي اين علم در واقع،. را نشان مي دهداين علم  ظريِغناي ننقص نيست بلكه 
ي فصل مشتركبه رغم اين تعاريف متفاوت، اما . بودمي سايبرنتيك چيز مالل آوري  در غير اينصورت،

براي وقتي  ،چه بسا نيم قرن پيش. است بودن» چرخشي«يا » دوري«مفهومِ بين آنها وجود دارد و آن 
 شناخت شناسانه و فلسفيِ ةشد، نظريه پردازي و مطالع دركبركت عظيمِ اين مفهوم بار اولين 
هيجان  ،استعداد آن در متحد ساختنِ تمام علومهمچنين آن در رشته هاي مختلف و  ردكارب پيامدهايِ

داشت، ادامه  اوليه يِمادامي كه اين گفتگوهادر واقع، . در ميان متفكران به وجود آورد قابل توجهي
فالسفه، معرفت شناسان و نظريه پردازان ظهور كرد و آن اين آگاهي بود كه جنبه  بين چيز عجيبي در

امعه و جاي از زندگي نيست كه خالي از تاثير اين ويژگي چرخشي و دوري باشد؛ در خانواده، در 
                                                          !عالم كيهانيبزرگتر، در  در مقياس بسيار فرهنگ، حتي

 

و سخن ش براي ما ديدنش، انديشيدنامروز آنچه  .سپري شده است قابل توجهي زماناز آن روزها، 
. طبيعي و ساده مي نمايد، در آن زمان دشوار و حتي مي توانم بگويم، ممنوع بود ،گفتن در موردش

از  »شاهد«هميشه مطالعات علمي بر اين بود كه چرا؟ چون در آن زمان رسمِ  ،خواهيد بدانيد حتما مي
علمي است كه مطمئنا شما در مورد آن  39»بي طرفيِ«همان اصلِ منظورم . جدا نگه داشته شود »مشهود«

مشاهده گر نبايد در توصيف آنچه  اين اصل مي گويد كه خصوصيات و نظرات فرديِ. ايدشنيده 
كه طرفدارانِ بي طرفيِ علمي مايل به پذيرش آن نيستند  ياما واقعيت. شود دخالت دادهمشاهده مي كند 

نه : ، ديگر چيزي باقي نمي ماندجدا كنيماين است كه اگر ما مشاهده گر را از امر مشاهده و توصيف 
بي  باورِموجب مي شد كه دانشمندان دست از اين كه در آن زمان آنچه . مشاهده اي و نه توصيفي
خود وارد توصيف شان از  ،نشمندان مي ترسيدند كه اگر مشاهده گراندا. اساس بر ندارند ترس بود

                                                           
37

 Stafford Beer 
38

 Gordon Pask 
39

 objectivity 



 

21 

 

 عامليهمان  ،ترس از رو در رو شدن با تضاداين و . آيدمي جهان شوند، تضادهاي بسياري به وجود 
است كه علم امروز را دچار جمودي كرده كه قرن هاست گريبانگير برخي از سنت هاي مذهبيِ ايستا 

                                                                                                             . بوده است
 

بين  و ارتباط ات، با مطرح كردنِ دوري بودنِ مشاهددر آن زمان پس شكي نيست كه سايبرنتيست ها
لِ چرخشي بودنِ علت و اص به طور كلي،. گذاشتند هدر قلمرويي ممنوع قدمعمال ، چيزها و پديده ها
، پس مي توان گفت »يمج«بر  »ب«داللت كند و  »ب«بر  »الف«اگر  مي گويد كه معلول در پديده ها

يا . محسوب مي شد» كفر«اين حرف در محافل علمي آن زمان . مي كندداللت  »الف«هم بر  »يمج«كه 
 و اگر مي خواستي . لت مي كنددال »الف«بر هم  »ب«داللت كند، پس  »ب«بر  »الف«از آن بدتر، اگر 
نهايت داللت مي كند »الف«بر  »الف«: كافي بود كه بگويي گيريبغضب و تكفير قرار  مورد .           

 

 نِندبرگردا، اين سرزميندر  .سرزمين قدم بگذاريداين ال مي خواهم از شما دعوت كنم كه با من به حا
خوب كه بينديشيم مي بينيم كه . بلكه تشويق هم مي شود مشاهدات به مشاهده گر نه تنها ممنوع نيست

مرو شما در اين قل. در واقع در توصيف چيزها، چاره اي جز سخن گفتن از منظر شخصي خود نداريم
از چيزهاي بيروني، به عنوان چيزهاي كامال جدا از شخص را ، توجه خود انديشيدنامر مي توانيد در 
 ن ديگر، بيايا به  »توجه«شما، به خود اينكه امروز ما جرأت چنين . معطوف كنيد »انديشيدن«به خود

 40»روانپزشكيِ اعصاب«و » فيزيولوژي اعصاب«كاري را داريم به بركت پيشرفت هاي علمي در علم 
ما در فرآيند انديشيدن  مغز كهما را توانمند ساخته كه با جرأت بپرسيم اين يافته ها هم اكنون  .است
سخن » نظرية انديشيدن« تدوينِكرده اند كه از  اين حوزه حتي جرأت دانشمندانِ. كندعمل مي چگونه 
                                                                                                                  .بگويند

 

امروز، فالسفه و حكما، بارها و  شايد كسي پرسش كند كه آيا مگر طي قرون، از زمان ارسطو تا به
قرار  چه نكتة جديدي علم سايبرنتيك. زي كنندبارها سعي نكرده اند كه در مورد انديشيدن نظريه پردا

ما، و  فرد فردبيفزايد؟ جواب به اين سوال اين است كه سايبرنتيك مي گويد كه  انديشه هابه اين  است
و جالب تر و هيجان انگيزتر از اين، ما . به انديشيدنِ خود ايمنه فقط حكما و فالسفه، قادر به انديشيدن 

به زبان سايبرنتيست ها، يك . متوجه رفتار خود نيز باشيم مي توانيم در انديشيدن به انديشيدن خود،

                                                           
40
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، رفتار خود را مورد محاسبه قرار دهد و اين انديشيدنِ خودسايبرنتيست مي تواند با ورود به قلمرو 
                                                                              .است» تيك از مرتبة دومسايبرن«معنيِ 

 

نه فقط در مطالعات علمي، بلكه در شيوة نگرش  ،، تغييري بنيادينجديد نگاهنوع خانم ها و آقايان، اين 
و بسياري ديگر از زمينه هاي علمي ما به آموزش، يادگيري، فرآيند مشاورة خانواده، مديريت سازماني 

امروز بنده، يعني  عرايضما را به بخش دشوارتر نكته و اين . به وجود آورده است را روز، و حرفه ايِ
روزمرة رابطه و تعامل بين انسان ها را در زندگي  قادر است اين نوع نگاه. خالق، وارد مي كندبخش ا
كه ابتدا خود را به عنوان يك مشاهده درك مي كنيم  خوب اين تغيير بزرگ را وقتي. كندمتحول  آنها

كه جهان را فقط به عنوان يك پديدة خارجي نظاره مي كند تصور كنيم و سپس، با  و جدا، گرِ مستقل
در ارتباط مستقيم . تغيير نگاه، خود را به عنوان يك عنصر فعال و اثرگذار در جهانِ پيرامونمان بشناسيم

كه حرفة شماست، در نوع نگاه اول، به علت جدايي و استقالل از دنياي خارج، فرد با مشاورة خانواده 
به خود اجازه مي دهد به اطرافيان بگويد كه چطور بينديشند و چطور رفتار كنند: «تو بايد چنين كني!» 
يا «تو نبايد چنان كني!» اين همان موعظة اخالقي است كه مردم غالبا نمي پسندند. اما در نوع نگاه 
دوم، به لحاظ درهم پيوستگي اي كه فرد بين خود و ديگران مي بيند، او فقط مي تواند به خود بگويد: 

                                  .و اين يعني باطني شدنِ اخالق» .من نبايد چنان كنم... من بايد چنين كنم «
 

نبايد ها را انجام بدهم و  اگر من تمامِ خوب،«غالبا واكنش شنونده به موعظه هاي اخالقي اين است كه 
اين ، مي گردداما وقتي اخالقيات دروني  »بايد ها را هم انجام ندهم، كيست كه مرا مجازات كند؟ تمامِ

اخالقيِ من عين پاداش من و عمل غير اخالقي من عين عذاب  عملِسؤال اصال مطرح نمي شود چون 
همان ويژگيِ دوري و اين . است در سايبرنتيك »ي كندالف بر الف داللت م«و اين همان . استمن 

علمي، در  پس زبان من در مباحث. ست ها از آن سخن مي گويندسايبرنتيچرخشي بودن است كه 
دروني را تشويق كند فلسفه، در شناخت شناسي، در مشاوره و غيره، بايد چنان باشد كه اخالقيات.     

 

بر روي نهري زير زميني از اخالقيات همواره ما چنان باشد كه انگار و اين يعني اينكه گفتار و كردار 
و . نهري كه ما بايد استقامت كنيم تا از مسير آن خارج نشويم. اما پيدا نيست ،نهري كه هست. شناوريم

نمي شود و زبان ما به موعظة بايدها و  »ظاهري«بدينصورت است كه اخالقيات در تعامل با ديگران 
كه ما چگونه مي توانيم اخالق را،  پيش مي آيدسؤال  احتماال .ديگران گشوده نمي گرددنبايدها به 

جواب اين است كه  ؟مادامي كه باطني و پنهان است، راهنماي گفتار و رفتار خود قرار دهيم
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براي در عين حال خوشبختانه، اخالق داراي دو خواهر است كه به او اجازه مي دهند پنهان بماند، اما 
د زندگيِ خود فايق ، بر ديو و ددرون ازبتوانيم  ما چارچوبي واضح و ملموس فراهم مي كنند تااو 
                                                                .اين دو خواهر كدام اند؟ متافيزيك و گفتگو. آييم

  

و بگويم كه يك به يك توصيف كنم اين است كه اين دو بانو را  تا پايانِ كالم حاال ماموريت من
                 .ظاهري و دستوري شوداو  اجازه شكوفايي مي دهد بدون اينكه چگونه هر يك به اخالق

 

 متافيزيك
انديشمند انگليسي از مقاله اي  41»و ه والش«نقل قولي از . ابهام فراواني در مورد متافيزيك وجود دارد

 ةاو مقال. بياورم تا روشن شود كه اين ابهام تا چه حد است 42»متافيزيك طبيعت«ارزنده از وي با عنوان 
                                                                                       : خود را اينگونه آغاز مي كند

قتي از در متافيزيك تقريبا همه چيز بحث برانگيز است و لذا اصال تعجب آور نيست كه و«
       » .و مشخصي از آنها نمي شنويم كسانكارشان چيست، جواب يدقيقا متافيزيكدانان مي پرسيم كه 

 

اما امروز كه بنده متافيزيك را مطرح مي كنم، هدفم اين نيست كه با كسي به توافق برسم كه 
هر . كي بينديشيمضروري نيست كه ما حتما متافيزيكدان باشيم تا متافيزي. كارش چيستمتافيزيكدان 

رياضي  كه ما درصدد جواب گفتن به سوالي مبتني بر چيزي غير از تجارب حسي و يا قوانينِ وقت
: مطرح كردنِ چند سوال منظورم را مشخص تر بيان كنماجازه بدهيد با . برآييم، متافيزيكي انديشيده ايم

معلوم ي است تا پاسخِ به اين سوال گاه به اين عدد كافيك نقابل تقسيم است؟  2222بر  3396714339671433967143396714 عددآيا 
اشت، جواب به اين سوال با همين سرعت دمي رقم هم  7000700070007000رقم  7777ر واقع اگر اين عدد به جاي د .شود

قابل  3333آيا همين عدد بر : كنم كمي دشوارترم را سوالحاال . و مورد توافق همگي ما بود قابل تشخيص
بسيار و همين طور به تدريج مي توان سواالت . رو باز هم مشكل تر و باز هم مشكل تتقسيم است؟ 

كه مدت ها بي  ،دشوار اندازه ايبه  ،حتي مي توان سواالتي مطرح كرد. مشكل تر رياضي مطرح كرد
متفكران بر اساس تجربه و قوانين رياضي براي آنها جوابي خواهند يافت كه  اما نهايتا ،جواب بماند
                                                                                .قرار خواهد گرفتعموم مورد قبول 
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به آنها آزاديم گفتن ما در جواب هر يك از سواالتي هم هستند كه  .همة سواالت اينگونه نيستند اما
از  هيچيك ؟ مسلمامثال، آغاز عالم چگونه و كي بود. و تعداد اين سؤاالت هم كم نيست. انتخاب كنيم

پس جواب هاي گوناگوني به اين سوال داده شده . يمكنكه وقوع آن را مشاهده  يمنبودآن زمان ما در 
سالِ پيش رخ  5000500050005000تا  4000400040004000دفعي بود و به يكباره  ةمعتقدند كه حدوث عالم يكي واقع بعضي ها  :است

ر نيست چون عالم مي گويند واقعا آغازي در كار نبوده و پاياني هم در كا ديگر برخي. داده است
 20202020يا  10101010هم ادعا مي كنند كه تقريبا  ها بعضي. كاملِ ازلي و ابدي سيستمي است در اعتدال و توازنِ

قادريم بقاياي به وجود آمد و ما امروز » مهبانگ«عالم از يك انفجارِ بزرگ موسوم به  ،ميليارد سال پيش
 چيني فيلسوفنظر اما اگر از من بپرسيد، . آن انفجار مهيب را توسط آنتن هاي راديوييِ بزرگ بشنويم

                                                                    :كه سرود بيشتر مي پسندمرا  43»يچوانگ تس«
 

وقار اينكآسمان در سكون،   
قرار اينكزمين در سكون،   

اين دو بي عمل اتحاد تكاپو و تغيير، از  
د اين دو بي ثمراتحا ازتجلي و ظهور،   

 

من هنوز به شما . به اين سوال داده اند انسان ها است كه بيشمارياينها فقط چند نمونه از پاسخ هاي و 
. و غيره نگفته ام 44»ايبوها«استراليا، اسكيموها، صحرانشينانِ آفريقا و  برمه اي ها، بوميانِ د پاسخِوردر م

تو بگو جوابت چيست تا بگويمت «حدي است كه تنوع در جواب به اين سوال به ، خالصه اش كنم
                                                                                                  ».كيستي و از كجايي

 

انديشيدن  انواعِ اين چند نمونه سؤال و جواب، تفاوت بين تفكر متافيزيكي با ديگربا  كهاميدوارم 
نمي ما در متافيزيك، در چارچوبي اجباري كه در خارج از ما وجود دارد قرار . باشد مشخص شده

خارجي،  فكريِ چارچوب هايِ درونِ. ما جوابي را از روي ضرورت نمي پذيريم ،در متافيزيك. گيريم
سرانجام به يك  سال، 200200200200 يا بكشدتفكر ما يك ثانيه طول اگر چه قوانين رياضي و چه حتي منطق، 

اما در مورد سؤاالت متافيزيكي، اجباري در كار . خواهيم رسيد كه گريزي از آن نيست مشترك جوابِ
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جوابي انتخاب مي كنيم و با  به اختيار خود هر يك از ما جواب رادر پرسش هاي متافيزيكي، . نيست
                                                     .مي خواهيم باشيمكي انتخاب مي كنيم كه برمي گزينيم كه 

 

عظيم و روي ديگر  يك روي سكه، اختيارِ. اما تفكر متافيزيكي سكه اي است كه روي ديگري هم دارد
برخي از . به همراه مي آوردمسئوليت  با خود اختيار :طور ديگري بگويم. است آن مسئوليتي گران

ين درجه از مسئوليت را زحمت و عذابي ا ،اختيار را هديه اي الهي و برخي ديگرميزان از مردم، اين 
چگونه مي توان از اين اختيار و مسئوليت گريخت؟ چگونه مي توان از آن پرهيز «. دانندبزرگ مي 

                                                               » ؟سپردكرد؟ آيا مي توان آن را به شخص ديگري 
 

با ذكاوت و خالقيت بسيار، بشر سازو كارهايي به وجود آورده است كه  .و اين امر رخ داده است. بله
. مي داردبر هستيماين زحمت گران را از دوش آن دسته از ما كه از مسئوليت همراه با اختيار فراري 

، تشخيص دقيق آنها عريض و طويل نهادهاي عظيمي به وجود آمده كه به لحاظ سلسله مراتبِ هامروز
در اين سيستم ها، از هر كس كه  45.غير ممكن است ،سئول، براي كوتاهي ها و اشتباهاتو قطعيِ فرد م

اين  روزها مادر عرصه سياست، اينو » .هستممن فقط مجريِ دستورات از باال «: مي پرسي، مي گويد
به » .يا نداشتم من چاره اي جز چنين يا چنان كردن ندارم«: كه جمله را بيشتر و بيشتر مي شنويم

مسلما اين شرايط خيلي فرق دارد با » .سؤال كنيد يمرا مقصر ندانيد، از كس ديگر«ارت ديگر، عب
    ».من چندين گزينه داشتم و از ميانِ آنها فالن گزينه را برگزيدم«: موقعيتي كه ما در آن بتوانيم بگوييم

 

بي «ز از مسئوليت نيز در گري. كمي جلوتر، در مورد بي طرفي در مطالعات علمي نكاتي را مطرح كردم
بي طرفي در مطالعات علمي حكم مي كند كه نظر و خصوصيات فرديِ . هواخواهاني دارد» طرفي

كه همان   فعل مشاهده، اصلِبدينصورت وقتي ما . راه نيابدش مشاهدات وي از توصيف بهمشاهده گر 
تنزل مي يابد ،كپي برداري ماشينِ را حذف مي كنيم، مشاهده گر به مقامِاز چيزهاست،  فردي شناخت 

و بدينصورت ما بي سر و صدا از . و مسئوليت باقي نمي ماند اختيارجايي براي ديگر  ،و در اين تحول
                                                                                           . مسئوليت رهايي مي يابيم

 

                                                           

ده و عمومي، رفتارِ جامعه مصرف كنن نهادهاي توسعه مصاديقِ بارزي از كاربرد وسيعِ علم سيستم ها در هماهنگ كردنِ افكار  45
  

، بنگريد »نهادسازي«و  »نهادشناسي«براي مطالعه بيشتر در مورد . جهان است بزرگ صنايعِ تاي منافعِسياستگذاريِ دولت ها در راس

. 1392139213921392عباسي، : به  
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نهادهاي عريض و طويلِ سلسله مراتبي، اينها راه هايي است  چه در قالبِ چه به بهانة بي طرفي وپس 
                                    : گوييمبكه ما انسان ها انتخاب كرده ايم كه به دو سؤالِ متافيزيكي پاسخ 

ادهاي چگونه تاثير بر رخد، بدون هيي تنگكليد آيا من جدا از عالم ام، يعني آيا من از سوراخِ) 1111
                                                                                          به عالم مي نگرم؟ يااطرافم 

هر گاه عملي از من سر مي زند، خودم و جهانم را تغيير  ، به اين معني كهآيا من بخشي از عالم ام) 2222
                                                                                                              دهم؟  مي

 

اين دو نوع نگاه و دو دنيايِ بسيار عظيمي كه بين  هرگاه به اين دو پرسش مي انديشم، از شكاف
ن در نوع نگاه اول، عالم جايي است كه م. حيران مي مانم متفاوتي كه از اين دو جهانبيني برمي خيزد

قوانين، مقررات،  به تدريج،زندگي مي كنم و در آن،  و مجزا در آن به عنوان يك شهروند مستقل
رسومات و عرف جامعة خود را كشف مي كنم. در نوع نگاه دوم، من خود را عنصري فعال در جمعي 
از انسان ها مي بينم، كه همگي با هم، در حال اختراع قوانين، مقررات، رسم و رسومات و غيرة جامعه 

اول انتخاب كرده اند كه زندگي را مانند كاشفين زندگي كنند و اعضاي گروه  گروهاعضاي . خود ايم
                                                     . دوم انتخاب كرده اند زندگي را مثل مخترعين تجربه كنند

 

شايم، اينطور به نظر مي رسد كه آنها غالبا از سخن را مي گ هرگاه با نمايندگاني از اين دو گروه بابِ
وقتي از ايشان خواهش مي كنم كه موضع ولي . اينكه عمال گزينه اي را انتخاب كرده اند ناآگاه اند

خود را توجيه كنند، يكي سري مفاهيم را يكي پس از ديگري بيان مي كنند كه در واقع از انتخابِ يكي 
                                                                        . داردايت از گزينه هاي متافيزيكي باال حك

 

عمل مي كنند و مخترعين درست،  نادرستآيا يكي از اين گزينه ها برتر از ديگري است؟ آيا كاشفين 
ما را به جايي نمي طرح مسئله بدينصورت  اعتقاد بنده اين است كهاست؟ تر  صحيحيا عكس آن 

آزاديِ  ،نكتة اصلي. نگاه را هر يك از ما برگزيده ايم نوع بهتر است بپرسيم كدام نوع از اين دو. ساندر
اين  46»خوزه اورتگا اي گاست« .جوابمان به دو سوال باالانتخابِ فرد فرد ما در  انسان است، آزاديِ

                                                                                 :نكته را بدينصورت بيان كرده است
زندگي . او زندگي خود را انتخاب مي كند و آن را روز به روز مي سازد. بشر جز يك داستان نيست«

او مي . كتاب زندگي خود را مي نويسد كسهر . از اين انتخاب ها و ساختن هاست مجموعه ايبشر 
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اما از انتخاب . ديگري رونويسي كند از روي دست كسِ تواند داستاني اصيل و دست اول بنگارد يا
                                                                     ».محكوم به آزادي است انسان. گريزي نيست

 

 يعني ،ي بين متافيزيك و خواهر كوچكشنپر مع بحث متافيزيك را با سوال و جوابياجازه بدهيد كه 
شوند؟ تر چه كنند كه به تو نزديك بايد پيروان من «: متافيزيك از اخالق پرسيد: ببرمايان به پ ،اخالق
                                              ».بگو طوري عمل كنند كه گزينه ها افزون شود: پاسخ داداخالق 

 

 گفتگو
چه اسبابي در اختيار اين خواهر . بپردازم ،يعني گفتگو ،حاال مي خواهم به توصيف خواهر ديگر اخالق

او را از موعظه گري و آمرانه بودن حفظ مي دارد ضمن اينكه است كه اخالق را فعال و مؤثر نگه مي 
صداهايي آن » زبان«از منظورم . كند؟ همانطور كه از نامش پيداست، اسباب اصلي اين بانو زبان است

بين تارهاي صوتي مان عبور مي دهيم و به نيست كه از دهان ما خارج مي شود وقتي هوا را از 
منظورم دستور زبان و فعل و فاعل و نظير اين قواعد هم . در مي آوريمكلمات و جمالت صورت 
فعاليتي رقص گونه با ديگران از به پيدا كردن ورود است كه ما براي  چيزيمنظور من از زبان . نيست

رقص اند با هم هماهنگ نيستند؟ آيا گام هاي موزون و آيا افرادي كه با هم در حال . آن بهره مي بريم
چنانچه بخواهد مؤثر و  ،نيز نفرهماهنگ بر نمي دارند؟ به همان سياق، تبادل مفاهيم و نظرات بين دو 

دقيقا مثل شرايطي كه ما در رقص ها  -  شوندي دعوت هماهنگبه  ينطرف كهمي طلبد  ،روشن باشد
                                                                                                      . مشاهده مي كنيم

 

و اگر بنده هم ادعا كنم . و شما مشاورانِ خانواده نه تنها از اينگونه رقص باخبريد بلكه در آن استاديد
روزي  در ين درسم رامن اول. ، اين مقدار ناچيز را هم از شما آموخته امبلدمكه كمي از اين رقص 

. تماشا كنم ،با ديد يك طرفه اي از پشت پنجرهرا آموختم كه فرصت يافتم يك جلسة مشاورة خانواده 
وقتي  و من. مجبور به ترك اتاق شد كوتاهي، ، براي مدتكه در كنارم نشسته بود مهمكارآن روز، 

    . كنم تا چيزي از صداها را نشنوم به خودم اجازه دادم كه صداي بلندگوها را قطع ديدمخود را تنها 
 

چه بسا شما هم مثل . مي كنم كه اگر تا به حال چنين تجربه اي نداشته ايد حتما امتحان كنيد پيشنهاد
. گفتگوي بي صدا بود ي ديدم، زبانِنفر 4444خانوادة آنچه آن روز من از آن . شويدمي بنده شيفتة آن 

 و نگاه ها، و ، حركت دست ها و سرهاهالب شدنِ بي صدايِ  باز و بسته. پانتوميمي خاموش اما گويا
اينها همه ... پسر بچه اي كه فقط براي چند لحظه دست از جويدنِ ناخن هايش برداشت و آرام گرفت
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اين گام ها را بدون مزاحمت بخش صوتيِ  معناييِ اهميت. گفتگو بود همان گام هاي فيزيكيِ رقصِ
بعدا به من گفت  عهده داشت براز قضا، مشاوري كه ادارة جلسة آن روز را . بهتر مي توان ديد ،گفتگو
من با خود . ندبين اعضاي اين خانواده موفقيت آميز بود و به نتايج بسيار خوبي رسيد گفتگويِ كه

 حركت هايِاز آن  تركيبيبا ما يعني . انديشيدم كه واقعا چه سحر و جادويي در گفتگو نهفته است
اصواتي كه با عبور هوا از تارهاي صوتي مان مي سازيم، قادريم كارهاي بزرگي انجام فيزيكي و آن 

واقعا چه اكسيري در اختيار شماست كه . يكي از اين كارهاي بزرگ استو مشاورة خانواده . دهيم
                 .  زباناين چه عجيب معجزه اي است . زبان! مي كنيد تر توسط آن افراد را به هم نزديك

 

انديشيدن در . بايد تجربه كردبراي درك آن كه  استچيزهايي از جمله اما سحر و شعبده و معجزه 
همان قدر كه ما بايد با انديشه در مورد انديشه . مورد زبان مثل انديشيدن در مورد انديشه است

رّ انديشه و زبان اساسا س .زبان را بشناسيميم كه با استفاده از زبان، بينديشيم، به همان اندازه هم نيازمند
              . زبان و انديشه هر دو از مرتبة دوم اند. اين است كه هر دو نياز به خود دارند تا ظهور يابند

 

. را در نظر بگيريم» كلمه«مثال واژة . زبان همچنين قادر است كه با سخن گفتن خود را پنهان كندولي 
براي يافتن معنيِ  هم بنده. ندكناز لغتنامه استفاده مي  ،كلمات معانيِ اي يافتنِيعني چه؟ غالبا بر »كلمه«

در لغتنامه  .47»ءادا« :كلمة ديگري بود» كلمه«معنيِ انتخاب شده براي . اين واژه به لغتنامه مراجعه كردم
وري و اينجا هم حالت د. »توسط كلمات بياني«: يافتمبراي آن اين معني را . گشتم »اداء«معني  به دنبالِ

الف بر الف «به بيان ديگر، . چيزها به خود داللت مي كند را مشاهده مي كنيد چرخشي كه از برگشتنِ
ز خود در برابر ااما اين تنها راهي نيست كه زبان . مصداق پيدا كرده استاينجا هم  »داللت مي كند

خط عوض مي  ،ختلفمگر اين بانو اين است كه بين دو مسير راه دي. توصيف شدن محافظت مي كند
اگر زبان را روي يكي از اين خطوط دنبال كنيم، ريل عوض . ؛ مثل قطاري كه ريل عوض مي كندكند

اما اين دو خط كدام اند؟. ديگر مي رود مي كند و به خط                                                      
 

وقتي روي . مي كند كه پيش روي ماستحركت  قلمرويياين خط روي . است» ظاهر«خط اول، خط 
دوم،  خط. ما از عالم جداييم. كليدي به عالم نگاه مي كنيم انگار از سوراخِ ،اين خط حركت مي كنيم

ما وقتي در اين قلمرو به سر مي . اين مسير در قلمرو ديگري سير مي كند. است» قصد و نيت«خط 
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امتداد بدنِ فيزيكي  ،انگار كه اين سرزمين. او ايم از بخشياز ماست كه ما  بخشيبريم، او همان قدر 
                                                                                                                   .ماست

 

با  اگر حتيكلمات و جمالت، . ، گفتگويي در كار نيستكندوقتي زبان روي خط ظاهر حركت مي 
اينگونه سخن گفتن معموال . دستوري از دهان ما خارج شود، گفتگو صورت نمي گيرد ي ترين بيانِعال

ما به ميز اشاره مي كنيم و صدايِ . با پديدة ديگري هم همراه است و آن اشاره كردن به چيزهاست
دهان  را از» صندلي«به صندلي اشاره مي كنيم و صداي كلمة . را از خود در مي آوريم» ميز«كلمة 

مارگارت ميد مردم شناس، زبان محاورة . اما اين زبان هميشه گويا و مؤثر نيست. خارج مي كنيم
او به چيزهاي مختلف اشاره مي كرد و صبر . روش فرا گرفت نبسياري از قبايل و اقوام بومي را با همي

در چگونه تعريف كرد كه  او براي من. مرتبط با آن اشياء را به زبان آورند كلمات ،بوميانمي كرد تا 
: فقط يك كلمة واحد را به زبان مي آوردندبوميان اشاره مي كرد، كه يك مورد، به هر چيزي 

اين قبيله براي همة چيزها فقط يك كلمه ! او با خود انديشيد، عجب زبان بدوي و نادري. »چومولو«
                                        .»اشاره كردن با انگشت«يعني » چومولو«عدها پي برد كه باما او . دارد

 

صداهاي همچنان در اين خط ما . اما وقتي زبان روي خط دوم حركت مي كند، گفتگو شكل مي گيرد
نيازي به اشاره  و غيره، اما در اين حالت» صندلي«، »ميز«مرتبط با كلمات را از خود در مي آوريم، مثل 

طرف  فراخواندنِدر زبانِ گفتگو، كلمات با نيت . كردن به ميز و صندلي و ديگر اجرام خارجي نيست
» ظاهر«زبان . عرض كردمگام هاي هماهنگ بيان مي شود، مثل همان رقصي كه برداشتنِ مقابل به 

قصد و  زبانِ. يك مي كندكه با اشاره به خارج، چيزها را از هم تفكاست زباني تشريحي و توصيفي 
                                   .مردم را به هم مي پيوندد اين زبان،. اشاره است به دنياي درون نيت، زبانِ

 

سفري دريايي با مناظر بسيار دل . تصور بفرماييد كه بنده به تنهايي به سفري تفريحي بروم. مثالي بزنم
در ضمن، در اين سفر بنده با بانويي جوان، خوش . ارگان و غيرهانگيز از دريا و آسمان و ماه و ست

هم آشنا بشوم كه خوش و بش با او بر خاطره انگيزتر شدنِ اين سفرِ رويايي  ،سيما و خوش بيان
آيا تاثير . در بازگشت، داستان سفرم را با افراد مختلف در ميان بگذارمباز تصور بفرماييد كه . بيفزايد

 مناظر طبيعي و تجربة دلنشينِ خواهد بود؟ توصيفشنوندگانِ من يكسان وي همه اين داستان بر ر
و هماهنگ مخاطبين مرا در تجسم تجربة خاطره انگيز سفر با بنده همراه  ةبا بانوي جوان، هم مصاحبت
به  ،همسرم را هم مثل ديگراناين داستان،  نقلِم انتظار داشته باشم كه با مي تواناما آيا . خواهد كرد



 

30 

 

؟ اين مثال را براي شما مشاوران خانواده مي زنم خواهم كردسوي همدلي و هماهنگي با خود دعوت 
قصد و «كاربرد زبان، در ببينيم،  انكه اين نكتة دقيق بيان شود كه اگر گفتگو را بسانِ رقص با ديگر

ند كلمه اي كه بين ماجراي سفر من با تمام مناظر زيباي آن و چ. را از نظر دور نخواهيم داشت» نيت
دنباله داري هم  و معنيِ خاص و تبعات همن و آن بانوي جوان رد و بدل شد، هر چه بوده گذشته و رفت

پس چرا  .تعريف كامل اين داستان به همدلي و هماهنگي بين من و همسرم نمي انجامد. نداشته است
                                                                                                        بايد چنين كنم؟

 

سوالي كه دكارت را به اين » .مي انديشم، پس هستم«: حتما اين گفتة مشهور دكارت را شنيده ايد 
مي « :اما پاسخ دقيق تر به اين سوال بايد اين باشد» آيا من هستم يا نيستم؟«:نكته هدايت كرد اين بود

انديشم، پس ما هستيم.» در عالم ظاهر، زباني كه با آن سخن مي گوييم، زبان من است و با آن، من به 
خودم مي انديشم. زبان ظاهر زبان تفكيك خود از غير است. خودبيني ريشه در اين زبان دارد. زبان 
قصد و نيت، زبانِ وصل و برقراريِ ارتباط عميق با ديگران است. وجدان ريشه در اين زبان دارد. زبان 

                                             .قصد و نيت است كه اخالق را به صورت باطني متجلي مي سازد
 

اينها جمالت پايانيِ كتاب او . به پايان ببرم 48»مارتين بوبر«اجازه بدهيد كه عرايضم را با نقل قولي از 
                                                                                                   :است 49»مسئلة بشر«
در حال تغيير؛  از انسان كه به انسان نظر كنيم، چه مي بينيم؟ مجموعه اي واحد از دوگانگي هايِ«

 ،فاع از خود در برابر ديگريچون دادن و گرفتن، قدرت تعرض به ديگري و قدرت د دوگانگي هايي
انسان به لحاظ . شمول تمامي اين تضادها هست قابليت ،در ذات بشر. گفتنپاسخ پرسش كردن و 

اما اگر از منظري يگانه به بشر بنگريم و . انسان بودن قادر است تمامي اين دوگانگي ها را متجلي سازد
 ابِاستعداد او در ايجاد ارتباط و پيوند با ديگران، و نه فقط قوة او در تفكيك و جدايي، را دريابيم، جو

به بيان ديگر، وقتي انسان را با توانايي وي  »انسان چيست؟« :كامل تري به اين سوال خواهيم يافت كه
براي گفتگو در نظر مي گيريم، به پتانسيل عظيم بشر در دستيابي به حضوري يگانه با ديگري پي مي 

                                          ».بريم؛ تعامل و حضوري متقابل كه در هر گفتگو قابل حصول است
 

از آنجاييكه بنده قادر به افزودن چيزي به كالم بوبر نيستم، اين تمام حرفي است كه براي توصيف 
                                    .از همة شما سپاسگزارم. اخالق و سايبرنتيك از مرتبة دوم براي زدن دارم
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با توجه به تسلط. از چهره هاي برجستة علم سيستم هاست) 1911191119111911-2002200220022002(آمريكايي، هاينز فون فورستر -فيزيكدان اتريشي  ****
     

حوزة علمي، آثار برجستة پرشماري در زيست شناسي، الكترونيك، معرفت شناسي و فلسفه از او به جاي  وي بر چندين

. به اين دانشمند نسبت داده مي شود» سايبرنتيك از مرتبة دوم«سيستميِ موسوم به  شناخت و تشريحِ تحليلِ. مانده است

اطالعات بيشتر در مورد آقاي فون فورستر و نمونه هايي از آثار وي در صفحة اينترنتي زير براي مطالعة عالقمندان 

www.univie.ac.at/constructivism/HvF.htm                                                                         .مهياست
                                                             

هاي در دانشگاه كاليفرنيا، پژوهشگر و طراح سيستم» مدرسة عاليِ آموزش و مطالعات اطالعات«دانش آموختة اسفنديار عباسي،   †
  

و تاسيسِ ) 1377137713771377 - 1380138013801380(در ايران » ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«نخستين ت پژوهشيِ اجرا و مديري. بومي در شهر و روستاست
. از جمله فعاليت هاي وي در پژوهش و اطالع رساني بوده است ،)1388138813881388(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رسانيِ 

ه و رسانه، برنامه ريزان و سياستگذاران كشور حوزه و دانشگا مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان، اصحاب
آگاهي رساني به مخاطبين در مورد اطالعات معتبرِ علمي، معرفيِ فناوري هاي مناسب و سيستم هايِ مردمي و . تشكيل مي دهند

                                   ايران، مكمل و ارائة خدمات مشاوره در راستاي تداومِ حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در



 

34 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                www.eabbassi.ir/newpages.htm .      از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است
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