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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که کتابی که در دست دارید هدیه

ی هرنوع استفاده بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استو اندیشیده شود. این نسخه هدیهمحتوایش خوانده 

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای  .غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است

ش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخ

اعالم نمایید که مایل هستید این  (sherwin_vakili@حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به 

 ای از کتابها شود. سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیهمچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 ديباچه

 

ی شود و این نوشتار نیز متنی دربارهو بنیادینِ فهم و خواست، آغاز می، این گرانیگاه غایی «من»همه چیز از  .1

ها و استعدادهای ی انسان، و تواناییهای خالقانه و نامنتظرهانگیز و دگرگونیشگفت است. پیچیدگیِ« من»

که نوشته  گیرش، آن جفت متضادیستکرده در او و تباهی مهلکِ دامنستودنیِ او، در کنارِ بیماری مزمنِ النه

شان دهندهها با ترکیبِ شگفت و تکان«من»شدنِ این متن را رقم زد. امروز شاید بر همگان روشن شده باشد که 

گاهِ در دسترس برای دگرگون ساختن هستی هستند. امروز بر هر چشم ترین تکیهاز شکوه و فرومایگی، مهم

دچار شده، و درد و درمان هر دو در این  بینایی آشکار است که هستی دیرزمانی است به مرضی خطرناک

توان اشرف مخلوقات دانست، یا مرضی پوستی که زمینِ اکسیر غریب، یعنی انسان، نهفته است. انسان را می

گویی پاسخای بیاش گریزی نیست و گرهسرسبز دچارش شده است. در هر دو حال، از طرح پرسش درباره

 شود.بدان باز نمی

رو، د کتابی که در دست دارید نوشتاری باشد با بیشترین فشردگی و اختصارِ ممکن. از ایندر آغاز قرار بو

ای بر آن ضرورت داشته باشد. با وجود این، دقیقاً به دلیل همین فشردگی و گمان نداشتم که نوشتنِ دیباچه

رو نوشتن این چند  پرهیز از شرح و بسطِ مفاهیم، ممکن بود خواندنِ آن دشوار و نادلچسب گردد. از این

 اش تبیین گردد. ی نگارش آن و دلیل بافتِ زبانی ویژهسطر ضرورت یافت تا زمینه

نوشته شد.  ی آموزشی،ای بر یک دورهچون افزودههایی از این متن نخستین بار ده سال پیش، همبخش

نگرم، در ابراز این نکته تردیدی یی سالیانی چند به این دوره منام داشت. امروز که از فاصلهزُروان آن دوره 

اش، از ی مرکزیام. هستهترین و تأثیرگذارترین درسی بوده که تا به حال تدریس کردهندارم که زروان مهم

مدلی نظری تشکیل شده بود که بر ظهور و تکامل مفهوم من، و پیکربندی و ساختار و کارکردِ آن متمرکز 



7 

 

شِ ساخت بر محور دو پرسشدنش را ممکن میستگاه نظری و پرداختههایی که ظهور این دشده بود. پرسش

که راهبردهای توانمند/ انسان چیست، و دوم آن«/ من»بنیادین استوار شده بود: نخست آن که ماهیت سوژه/ 

ای از آرا و نظریات ختم کامل/ بهینه ساختنِ آن کدام است. پرسش نخست ماهیتی نظری داشت و به مجموعه

ای های بعد مجموعهشناسانه داشتند و در طی سالشناسانه و جامعهای فلسفی و مضمونی روانشتوانهشد که پ

ی دکتری ــ را بر مبنای آن نوشتم. ی کارشناسی ارشد و یک رسالههای دانشگاهی ــ از جمله دو رسالهاز متن

اجرایی منتهی شد که هدفش بیشینه ها و راهبردهای عملیاتی و ها و روشای از آموزهپرسش دوم به مجموعه

 )سرزندگی/ سالمت، شادمانی، توانایی و معنا( بود. « من»ی کردنِ چهار متغیرِ مرکزیِ برسازنده

ها نوشته شده تا آن دستگاه نظری و ها و کتابای به نسبت حجیم از مقالهدر ده سال گذشته، مجموعه

تواند در این نوشتارها به یک مند میی عالقهگردد. خوانندهانسان تبیین  یدرباره مدارانهچارچوبِ دانش

و چگونگی چفت و بست شدنش با مفاهیمی مانند قدرت و معنا « من»ی فراگیر و عام در مورد ماهیت نظریه

که  های پیچیدهی سیستمنظریهاند: ی مرکزی این نوشتارها از چهار کتاب تشکیل شدهدست یابد. هسته

که تصویری دقیق  شناسی خودانگارهروانسازد؛ شناسی کلی آن را روشن میث و روشچارچوب نظری بح

که چگونگی ارتباط من با  ی قدرتنظریهدهد؛ ای اجتماعی به دست میو روشن از مفهوم من را در زمینه

معنا در که پویایی  های منشنظریهکند؛ و نهادهای اجتماعی و الگوهای ظهور هنجارهای جمعی را تشریح می

نماید. اگر گانی را تحلیل میکند و چگونگی رمزگذاری معانی در عناصر نشانهسازی میسطح فرهنگی را مدل

های یادشده به ترتیب در سطوح زیستی، روانی، اجتماعی بخواهیم با کلیدواژگان زروانی سخن بگوییم، کتاب

کنار این چهار کتاب مرکزی، چندین نوشتار  کنند. درسازی میرا مدل« من»و فرهنگی )سطوح فراز( مفهوم 

های گوناگون ی زروان در حوزهمقاله وجود دارد که به شرح و بسط نظریه 150ای از بیش از و مجموعه

 پردازد.می
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بندی این نظریه در قالبی دانشگاهی و مدون، به اشکال نگارنده در طی ده سال گذشته عالوه بر صورت

ها رهنمودهای عملیاتیِ برخاسته از آن نیز بوده است. تالش برای شناسایی آنچه منگوناگون درگیرِ تدریسِ 

رمق کرده، و کوشش برای دستیابی به راهبردهایی عملی برای توانمندسازی را در دوران ما ناتوان و رنجور و بی

صیقل خوردنِ  ها، روندی بود که در نهایت به محک زدن و تراشیده شدن وو بهتر ساختنِ شکل هستیِ من

آن دستگاه نظری انجامید. چرا که به گمانم نظریه، تا وقتی که در روی زمینی استوار به شکلی کاربردی نمود 

 ی زبان نیست.فکرانه در عرصهای روشننیابد، جز بازی

که شد هایی تدوین میها و یادداشتی زروان در قالب جزوهاز آغاز این شکلِ عملیاتی و راهبردیِ نظریه

های عملی و از اختصار و فشردگی بسیاری برخوردار بودند. دلیلِ آن، از سویی وابستگی موضوع به تمرین

هایی مستقل، که ها و مقالهراهبردهای اجرایی بود، و از سوی دیگر نگارش تدریجیِ تمام مفاهیم در کتاب

های اصلیِ مربوط به که قرار شد کتاب برد. در نهایت، زمانینویسی را از بین میضرورتِ بازگویی و دوباره

ای با همان اختصار این دستگاه نظری منتشر شود، الزم شد که آن راهبردهای عملیاتی را نیز در قالب جزوه

اش در ردیابی مفاهیم در نوشتارهای دیگر، بر پیچیدگی ی خواننده و بردباریتدوین کنم. بدان امید که حوصله

ذشته از دستگاهی نظری در سطح فرهنگی، به نمودی عملیاتی و ملموس در متن غالب شود و زروان، گ

 ی روانی و اجتماعی نیز راه یابد.عرصه

 

مورد « جمّ»ی است که با سرواژه« های متضاد معناییجفت»ای از ی زروان، شبکهی مرکزی نظریههسته .2

شناسانه و ، بلکه تنها عناصری شناختشناختی ندارندها ماهیتی مستقل و هستیگیرد. جماشاره قرار می

شان کاربرد دارند. با وجود این، بندیشده و صورتهای فهمرمزگانی زبانی هستند که برای بازنمایی مضمون

نما پذیر گشته است. به بیانی، ما همگان در رویایی واقعها مشاهدهشناسیم از ورای جمای که ما میکل هستی
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ها و خطاهایی شناختی ها معموالً به بروز توهمسازند. جمها بر مین و زبانِ آن را جمکنیم که واژگازندگی می

آورند که بست، یعنی کژکارکردی، را پدید میشوند، و در نتیجه روندهای معیوب و مسیرهایی بنمنتهی می

دازش نادرست و به دلیل پر« من»شود. به این ترتیب، سیستمِ هایی ساختاری ختم میها و نقصبه کاستی

کنند. شناسایی درست شود که قدرت، بقا، معنا و لذتِ او را کم میهایی دست به گریبان میبا تله هاناقص جم

سازی این کارکردها و بازسازی آن ساختارها ها و وارسی روندها و فرآیندهای برخاسته از آن، راه را بر بهجم

 آید که پیام اصلی این نوشتار است. هبرد در برابر تله( پدید میای )راگشاید. به این ترتیب، جمِ تازهمی

کند. درکل حدود دویست های زروانی را در شکلی عملیاتی ارائه میمتنی که در دست دارید تمام آموزه

ها، سازند. برای مفهوم شدنِ این جمرا برمی« من»بندی زروان از صورت یجم وجود دارند که شالوده

ام. بنابراین این کتاب از حدود دویست ی مفهومی در متن را بر مبنای آنها سازماندهی کردهیهواحدهای پا

شود. هر یک از آنها نخست به شکل یک جم نامیده می« گاه»که در زروان  ی مفهومی تشکیل یافته،واحد پایه

هبردهای مربوط بدان بازنموده شده ها و راها نام برده شده، با شرحی کوتاه دنبال شده، و بعد تلهیا ترکیب جم

اند تا هایی )در قلمروی عملیاتی( پیشنهاد شدهی شناختی( و تمرینهایی )در عرصهاست. در نهایت، پرسش

جا ارائه گویی بدان محک زند. نمودارهایی جا بهشده را با پاسخخواننده بتواند درک خویش از مفاهیم ارائه

هایی هستند که هر یک ی این نمودارها هم جمم را با هم نشان دهند. واحد پایهی این مفاهیاند تا رابطهشده

 اند. های متضاد معنایی را در خود محصور کردهاند، که جفتشده نمایش داده شدهای دو نیمهبه شکل دایره

ی صلهحجم ممکن نبود مگر با اعتماد کردن به هوشمندی و حوگنجاندن تمام این مفاهیم در کتابی کم

ام. در میان دانشجویان زروان مشهور بود فرضی است که هنگام نگارش این متن داشتهمخاطب، و این پیش

های آموزشی شرکت کرده باشند، اما بازخوردی های زروان تنها برای کسانی مفهوم است که در دورهکه جزوه

کردم، برداشتم را در این مورد دگرگون  دریافت های فشردهکه از بسیاری از خوانندگان تصادفیِ همان جزوه
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بندی ساخت. اکنون بر این باورم که اگر چارچوب نظری به شکلی مدون و منظم در متونی مفصل صورت

شده باشند، استفاده از متون راهنمایی مانند این کتاب برای همگان ممکن خواهد شد. از این روست که این 

 شود.شر میکتاب نوشته شد، و از این روست که منت

شود. در ابتدای کار، ها و راهبردها مربوط میی دیگری که باقی مانده، به رمزگذاری و نامِ تلهتنها نکته

های زروانی و راهبردهای پیشنهادی مورد استفاده ها برای اشاره به تلهها و نشاننظامی پیچیده و واگرا از نام

نمود. اما همراه بود و در آموزش کالسی کارآمد و مفید می ایگرفت، که هر یک با داستانی و قصهقرار می

تدریج این نظام شلوغ و نامنسجم را به نفعِ یک سیستمِ فراگیر از رمزگذاری مفاهیم زروانی کنار گذاشتم، به

ها، راهبردها و مفاهیم همگی با بینید. در این نظام جدید، تلهو این دستگاه دوم آن است که در این کتاب می

ها از ی ناماند. این شبکهگذاری شدهمان سازماندهی و نامتکیه بر حکمت کهن ایرانی و ادبیات غنی تمدن

های بیدل و متون زرتشت تا اشعار حافظ و موالنا و غزل گاهاناند که از گیری شدهای از متون واممجموعه

آور اساطیری، ا با اسم دیوها و موجودات زیانها رای کلی، تلهگیرند. به عنوان قاعدهشیخ اشراق را در بر می

کنم از همان آغاز، این موجودات ام. چرا که گمان میو راهبردها را با نام ایزدان و فرشتگانِ سودبخش خوانده

چون های عامیانه، و شاید برای رمزگذاری دیدگاهی همتر از داستانخیالی برای روایت کردنِ مفاهیمی عمیق

ی پرحجمی ام، چون در این حالت کتاب با افزودهها پرهیز کردهاند. از شرح معنای این نامشدهزروان، ابداع 

 افتاد. شد و از هدف اصلی خود دور میشناسی همراه میدر مورد اسطوره

جامی است  ام؛ چون،نامیده« جامِ جمِ زروان»به پیشنهاد دوست عزیزم، مهندس پیمان اعتماد، کتاب را 

زمین که چون زروان، آن ایزد باستانی زمان در ایرانکنند. همبندی میهایی که زروان را صورتاز جمانباشته 

ی ما نیز آبستنِ زادن نیک و بدهای بسیار، زشت و زیباهای زایید، زمانهاهورامزدا و اهریمن را از دل خویش می

ود داشت که جام جم، این نمادِ اساطیریِ های سترگ است. از دیرباز این باور وجشگفت، و راستی و ناراستی
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ها در ی رازِ چیرگی ایزدان بر دیوان است. دیرینگی و بقای این داستانپیروزی و فرهمندی، در بر دارنده

بریم، بدان امید که گیریم و به نوشتنِ و خواندنِ جام جم زروان دست میفرهنگ خویش را به فال نیک می

 نش، راه را بر لذت دستیابی به جام جم نبندد.رمزگونگیِ آن و رازناک نمود

 

 تهران -شروين وکیلی

 1389ويرايش نخست: تابستان 

 1393ويرايش فرجامین: بهار 
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 راهنمای نمادهای کتاب

 

 ها تشکیل یافته است:شود و از این بخشنامیده می« گاه»در این متن هر واحد مفهومی یک 

  :ـ یعنی هر ستهای که ه«جفت متضاد معنایی» جم ـ را برمی« گاه»ی مرکزی هر واحد از نوشتار ـ  سازد.ـ

  هایی معنایی که به مفهوم مرکزی مورد بحث ارتباط دارند.واحد های وابسته:جم 

  :دشوه مىدانستدرست خردمندانه و در زروان که  یاگزاره اصل . 

  درست است.شده، که ناای معموالً بدیهی پنداشتهگزاره داشت:پیش 

 :شود.منتهی می« قلبم»روندی که به کاهش  تله 

  :بینجامد.« قلبم»فرآیندى که به افزایش  راهبرد 

Z  :ابهامی نظری که باید در سطحی شناختی برطرف شود. پرسش 

O  :ای عملی که باید به طور تجربی به دست آید.مهارت یا توانایی تمرين  
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 هستی

 

  ْهرَوَند ـ پديدمِه  

  چیز ـ رخداد، بود ـ نمود، هستی ـ نیستی، حضور ـ غیاب، زمان ـ مکان 

  :انعکاس هستی بر دستگاه شناسایی من است، و به آن  )مِه: بزرگ + روند(روند مه اصل شکست پديده

 سیستمى «من»ردیابى است.  ابزارهاى شناختى ما قابل ی متحرک و پویایی از هستی تأکید دارد که باسویه

است که با حد و مرزى از محیط پیرامون خویش جدا شده است و پویایى دو سوى این مرز را در ارتباط با 

روند از سوی دیگر به ناتمام بودن عنوانِ مه روند نام دارد.فهمد. کلیت این پویایى مهکند و مىهم درک مى

روند برچسبی است کند. مهداللت می این شناخت و گشوده بودنِ نامحدود هستی بر نظام شناخت انسانی نیز

 شود.که در عینِ آگاهی به ناممکن بودن فهم کلیت هستی، برای اشاره به کلیت هستی به کار گرفته می

ترین گام در بنیادیشود. ها منتهى مىهروند است که به زایش پدیدبازنمایى الگویى از مرزبندى مه

پارچه و متقارن و قایل شدن در میان پیوستارهایی که ذاتاً یکشکست تقارن مرزبندی است، که یعنی تمایز 

مند، هایى تکرارپذیر، قاعدهرصهع ،روندى از مهیهاحوزهبا مرزبندی روند بازنمایى، فاقد تمایز هستند. 

، شوند. پدیدهخوانده مى پديدهشان یک کند که هر کداممىرا ایجاد پذیر، و بنابراین آشنا و شناختنى چارچوب

 شود.پارچه فهمیده مىچون کلیتى یکخورده است که هم، آشنا و برچسبیمحدود، تکرارچیز یا رخدادی 

های جدا جدا و شناختنی شکسته ای از پدیدهروند به مجموعهپارچه و ناشناختنیِ مهی یکبه این ترتیب، زمینه

 شود. می
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  فرآیند بازنمایی و خارجى هستند و مستقل از  ها داراى واقعیتپدیدهباور به این که  انگاری:ذات

 قراردادى ما وجود دارند.های بنابراین جدای از مرزبندی

  من ــ وجود بازنمایی ذهنیِ تر از و حتى واقعى ها به شکلى مستقل از من ــپدیده ی افالطون:تله

شوند، ها به کار گرفته مىبازنمایى گذارى پدیدارها وهاى نمادین براى نشانههایى که در نظامدارند. برچسب

 شوند.مستقل محسوب مىهایی هستندهشناختى دارند و ارزش هستى

  :انباشته شده و پدیدارها محصول  (هاو نه پدیدهروندها )روند از توجه به این نکته که مه راهبرد زرتشت

و در  نموداز  بودی  دو الیهتفکیک کردنِ شان در ذهن من هستند.ساده شدن این رخدادها و رمزگذارى

 ی این دو. شناسانهنیامیختن پایگاه هستی

Z  ًارتباط شود؟ گر میچون یک هستنده جلوهچطور یک پدیده برای ما هم یعنی چه؟ یک پدیده دقیقا

ها پدیده ارتباط زبان با ظهور روند دانست؟ی مهپایهتوان واقعیت پدیده را همروند چیست؟ آیا میپدیده و مه

 چیست؟

O  ى پشتیبان این پدیده ها و چیزهایمثالى از یک پدیده بزنید. این پدیده در واقع چیست؟ چه رخداد

توان آن را در قالب کنید؟ آیا مىاى یکتا درک مىاست؟ چرا شما این مجموعه از رخدادها را در قالب پدیده

 مید؟اى از پدیدارهاى دیگر ــ فهپدیدارى دیگر ــ یا شبکه

 

 

 

  

روندمه  

 پدیدار
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  هستی ـ نیستی  

  روند ـ پدیدار، زمان ـ مکانبود ـ نمود، حضور ـ غیاب، مه 

  :ها، باورها یا ، شناختهاها، تصوراى است که به برداشتهستى، هستنده اصل ناشناختنی بودن هستی

به دلیل و گیرد ر مىدر بپدیدارهای پیرامون من را ین هستى، من و تمام ا پذیر نیست.من تحویل رویاهاى

هاى فرضِ حضور هستى، مبناى تمام چارچوبنیست. پیشفهم  قابلو پذیر ، تعینش، شناختنىافراگیرىِ مطلق

 است.جدی هاى نظرىِ شناختى و مدل

  :میل به تثبیت تصویری ذهنی از  ى خودِ هستى وجود دارد.واسطهامکان شناسایى بى بداهت هستی

توان در داشت آن است که میشود. مبنای این پیشهایی در مورد آن منتهی میتن گزارههستی به قطعی پنداش

بندی و به توان در قالب زبان صورتمورد هستی به حقایقی تردیدناپذیر دست یافت و این شناسایی را می

 شود.چون امری بدیهی و معلوم فهم میدیگران منتقل کرد. بنابراین هستی هم

  اى محدود از پویایى هستى با درک و فهم کلیت آن اشتباه گرفته تجربه و بازنمایى جنبه ريامَت:ی پیتْتله

 شود.مى

  :شود. پذیرش منتهى مى« توانم بشناسمنمى»و « دانمنمى»داشتنِ جسارتى که به گفتنِ  راهبرد چیستا

 .لیت همه چیز را حتی همگان هم ندانند، و کانداین که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده

Z  نیستی را  شود؟تان چگونه فهمیده مىکه چیزى هست به طور دقیق در ذهنستى یعنى چه؟ اینه

چه کنیم یا هستن را؟ چه تفاوتی دارد؟ ما معموالً استن را درک می« است»با « هست»توان فهمید؟ چطور می

 ها وشان ممکن نیست؟ چه بخشى از دانستهاقع دانستنکه در و یددانچیزهایى در مورد هستى مى

 است؟پیتریامنت در مورد کلیت هستى محصول خطاى  ماهاى فرضپیش
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O های نادرست در داشتکه به پیشیک هستنده )یک پدیدار، یک چیز، یک رخداد( را بشناسید بی آن

هستنده و بعد کاستن و کندنِ عناصر  مورد کلیت هستی مجال دخالت بدهید. کار را با شناسایی سردستی آن

 آمیز و خطاآلود از آن شروع کنید.توهم

  

روندمه  

 پدیدار

 هستی

 نیستی
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  بود ـ نمود  

 حضور ـ غیاب، هستی ـ نیستی، حقیقت ـ واقعیت، زمان ـ مکان 

   ِشونده دارد. شکلِ است، که سرشتی پویا و سیال و دگرگون« بود»هر آنچه هست،  «:بود»اصل واقعیت

ی شود و شالودهاست که توسط من درک می« نمود» ی این هستیِ )بیرونی + درونی(شدهییشناختنی و بازنما

در ذهن شناسنده « نمود»سازد. چارچوبی مفهومی، که برای پیکربندی و فهم این شناسایی از هستی را برمی

همتا فرض « بود» شود که با خودِنام دارد. حقیقت به بستر مفهومی دیگری ارجاع می حقیقتشود، تشکیل می

 هاست. ای از پدیدهشبکه« نمود»بخشی از مهروند و « بود»نام دارد.  واقعیتگردد و می

  :گرایی خام( یا انکار )واقع« بود»به اشتباه گرفته شدن آن با ، «نمود»بیش از اندازه بر تأکید  نمودگرايی

الت اول نمودها با بودهایی که مستقل از ذهن انجامد. در حمیگرایی( )ذهن« نمود»و « بود»ارتباط میان 

شود. در حالت دوم، تمایز میان بود و نمود، و شوند و بود بر نمود چیره می، یکی فرض می«هستند»شناسنده 

شود. در نتیجه، اهمیت شمردن بود تبدیل میدر دسترس بودن دومی، به دستاویزی برای تقدیس نمود و بی

 شود.شده فروکاسته میتههستی به عناصر ذهنی شناخ

  ی آن، که همان فرو کاستن یکی از این دو به دیگری ترجیح بود بر نمود یا واژگونه ی پیتْريامَت:تله

 انجامد. به مخدوش شدنِ برداشت من از دوقطبیِ هستی ـ نیستی می است،

   :هر یک، و ردیابی دقیق و شناختی و پذیرش پایگاه هستی« نمود»از « بود»جدا کردن راهبرد چیستا

ها را که بود است و زیربنای تمام شناخت« هست»که چیزی درستِ ردپاهای هر یک در شناخت. پذیرش این

شود که ارتباطی پیچیده، غیر سازد، و قبول این که تمامی سپهر شناسایی به نمودهایی محدود میبر می

 سازند. سرراست، اما قطعی را با این بود برقرار می
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Z  توان به بود به طور مستقیم اشاره کرد؟ شوند؟ آیا میبود و نمود چگونه در زبان رمزگذاری می

برداشت کانت در مورد تمایز بود و نمود را بخوانید و نقد کنید. برداشت هایدگر در این مورد را با آنچه 

یی را برای کنار آمدن با این مسئله دریافتید مقایسه کنید. برداشت رایج در عرفان ایرانی چیست و چه راهبردها

 کند؟پیشنهاد می

O است و جایگاه « نمود»ی خویش چه چیزهایی ی بود و نمود را از هم تفکیک کنید. در تجربهدایره

 کجاست؟« بود»

 

 

 

 

  
 واقعیت

 حقیقت
 هستی

 نیستی

 بود

 نمود
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  حضور ـ غیاب  

 ،جهان )من ـ دیگری ـ جهان(هستی ـ نیستی، زمان ـ مکان، زیست بود ـ نمود 

  آن تعبیر هستی راستینِ  آن، یعنی لمسِ « بودِ »یک پدیدار، به ارتباط با  ارتباط با نمودِ  ر:اصل حضو

نامیم. حضور عبارت می حضورآن تا فرضِ دسترسی به هستی را  گردد. این دسترسی به نمود و تعمیمِمی

 ی مفروض، از مجرای ارتباط با نمودهای آن. است از پیوستگی با هستنده

  تر است. توجه تر، بهتر، یا مطلوبتر، مهمتر، اصیلواقعی غیابباور به این که حضور از  گريزی:غیاب

شوند و از این رو، حضور تنها در شرایط نکردن به این که حضور و غیاب همواره در کنار هم معنا می

شود که جمِ ناشی می درک و ارج نهادن است. این برداشت به ویژه از آنجاشدنش توسط غیاب قابل گسسته

حضور ـ غیاب بیش از هر جای دیگر در قلمروی دیگری اهمیت دارد. در شرایطی که من از راه بازنمایی ـ 

حضورِ وی را نتیجه خواهد  آشکارگی دیگری را لمس کرده و ردپایش را در چیزها و رخدادها تشخیص دهد،

ی بارِ ارزشیِ حضور و غیابی که در اصل در عرصهگرفت. نیستیِ این متغیرها به معنای غیاب دیگری است. 

ی من نیز به کار ای در عرصهچون استعارهی جهان نیز تعمیم یافته و همشوند، به عرصهدیگری تعریف می

 شوند. گرفته می

  شود. کوشش برای جایگزین کردنِ غیاب با هراس و گریز از تنشی که از غیاب ناشی می ی اَپوش:تله

های خویش از جهان، یا تحریف کردنِ دریافت تی به قیمت اعمال زور و اجبار بر من یا دیگری،حضور، ح

ی حضور قرار بگیرد، که در دایرهیا دست کشیدن از آزادی خودمدارِ نهفته در من. در این شرایط من برای آن

ب نظر امر غایب )معموالً کند؛ یا برای جلشود: حقیقتِ غیاب را انکار میمرتکب یکی از این سه خطا می

که حق استقالل و آزادی کند؛ یا آندیگری( و ترغیبش به حضور، خویشتن را و شکل هستی خود را انکار می
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شده کند. در تمام این موارد شکلی نمادین و رمزگذاریرفتاری دیگری را با به کار بردن اجبار و زور انکار می

 که واقعاً حضوری تحقق یافته باشد.آنشود، بیاز حضور جایگزین غیابی می

  :بود. برای ارج نهادن به حضور من و دیگری و  حاضربرای برخورداری از حضور، باید  راهبرد تیشتر

توان راهبردی برای فرا جهان، باید قدرِ غیاب آن را دانست. تنها با خیره شدن به غیاب و فهمِ آن است که می

 خواندن حضور یافت. 

Z  های دینی اهمیت دارند؟ چرا مفهوم عشق به هجران ر و غیاب تا این پایه در ادبیات و نظامچرا حضو

توان بر اساس راهبردهای تنظیم حضور و غیاب فهم کرد؟ ها را میپیوند خورده است؟ آیا روابط میان انسان

نست؟ چرا نفرت از غیاب هایی برای توجیه و تفسیر غیاب داتوان برخی از باورهای متافیزیکی را روشآیا می

توانند غایب شوند؟ یابد؟ آیا عناصر من نیز میچنین فراگیر است؟ غیاب در عناصر جهان چگونه نمود می

 شود؟غیاب من چطور توسط من درک می

O تان ردیابی کنید. های اخالقی و فلسفی پیرامونهای پنهان کردن آن را در نظاممفهوم غیاب و روش

 ی دیگری لمس کرده و آن را مدیریت کنید. در عرصهغیاب و حضور را 

 

 

 

  

  زمان

انمک  
 بود

 نمود

 حضور

 غیاب

 هستی

 نیستی
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  کرانگیکرانمندی ـ بی  

 درون ـ بیرون، مرز ـ افق، هستی ـ نیستی، رخداد ـ چیز 

  :شود، چون پدیداری تشخیص داده میهر آنچه شناختنی است و نمود دارد و هم اصل کرانمندی

شود. در نتیجه، تمام نمودها قول تجربه شده یا اندیشیده میکرانمند است. یعنی در چارچوبی محسوس و مع

یابند. شده توسط روندِ شناخت مجال بروز میهای تعیینی شناسایی هستند و اصوالً در کرانهمحدود به دایره

ها رهاست و به همین دلیل هم در است، از این محدودیت« بود»از سوی دیگر هستیِ بیرونی و راستین، که 

است که از شکسته  مرزکند، کرانگی، به طور مستقیم قابل شناسایی نیست. آنچه نمودها را محدود مییعینِ ب

شود. به این ی هستی ناشی میپارچهیک یشدن تقارن توسط دستگاه شناختی و ایجاد گسست در زمینه

ی محدود و کرانمند را از کند و اندرونِ قلمروی میان درون و بیرون را رمزگذاری میفاصله« مرز» ترتیب،

سازد. این قلمرو کرانمند همان است که من در پیرامون کرانه است ــ جدا میسپهری بیرونی ــ که افقی بی

 آفریند تا بتواند در درون آن سازماندهی و سامان دادن به چیزها و رخدادها را به انجام برساند. خویش می

  کرانگی به نمود نیز شود تا بیگفتیِ نهفته در هستی، باعث میتالش برای تفسیر ش کرانگی:توهم بی

شده از سوی دستگاه شناسایی، شتابزده و عجوالنه منسوب شود. یعنی امکانِ گریز از حد و حصرهای تحمیل

اش را با شوقِ لمس افقی به خودِ نمودها چفت و بست شوند. در نتیجه، دستگاه شناختی مرزهای خودآفریده

« بود»کوشد تا درون را با بیرون درآمیزد. این بدان معناست که ویژگی اصلی گیرد و مینادیده می فراسوی آن

 فرا افکنده شود و در نتیجه هر دو قلمرو مخدوش گردند.« نمود»به 

  درست  کرانگی و توهمِ یافتنِ آن در نمود، به ناکامی در برخورداریِ ادعای دستیابی به بیی اپوش: تله

شود. من به جای سیراب شدن از هستی و گسترش یافتنِ سنجیده و راستین در آن از تی منجر میاز هس
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دهد و در نتیجه، امکان واسطه فریب می« بود»دستیابی مستقیم به  مجرای مدیریت نمودها، خود را با خیالِ 

 دهد.را از دست می« حضور»و « بود»قرار دادن نمود برای لمس 

  :ی کرانهشان را از افقِ بیهایی که با مرزهایی کرانمندی درونیفهمِ نمودها در قالب سیستم راهبرد تیشتر

کنند. این به معنای سیراب کردن و گستردنِ زمینِ پدیدارهاست، در آن هنگام که شان جدا میمحیط بیرون

ن حد و مرزهای و سست کرد ها،لق کردن محدودیت ها،شود. گشودن کرانخشکی و تنگی دامنگیرش می

آگاهی از این حقیقت که در نهایت تماماً این  در عینِ فضایی در دل هستی، واگشاییِ  با قصدِ  حاکم بر نمودها،

ی کرانمندی و دسترسی شود، و نه خروج از دایرهسپهر کرانمندِ نمودها منتهی می ها به گسترش یافتنِتالش

 محض.« بودِ »به 

Z  نماید؟ آیا کرانگی چنین ستوده میای دارند؟ چرا؟ چرا بیی چه بار ارزشیکرانگکرانمندی و بی

 چطور؟  کرانه فرض کرد؟ای را بیتوان چیزی و هستندهمی

O شان را تشخیص دهید. آنها که به هایشوند تهیه کنید. کرانهکرانه تلقی میفهرستی از مفاهیمی که بی

کرانه است تنها توان گفت هر آنچه بیکنند؟ آیا میهستی برقرار میراستی فاقد کران هستند، چه ارتباطی با 

 ای بیرونی ندارد؟مفهومی در ذهن ماست و هستی

 

 

 

 

  

 کرانمندی

یگکرانبی  

 مرز

 افق

 هستی

 نیستی
 درون

 بیرون
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  زمان ـ مکان 

 کرانگیحضور ـ غیاب، بود ـ نمود، هستی ـ نیستی، کرانمندی ـ بی 

  :و کارکردهای زمانی جریان روند در بستری از ساختارهای مکانی مه اصل کرانمندی زمان ـ مکان

های توان با دستگاهکرانه است و به همین دلیل نمیبیدر آن مستقر است، « بود»یابد. زمان ـ مکانی که می

« نمود»در زمان ـ مکانِ کرانمند، شرطِ ظهور « بود»بندی کرد. محصور شدن شناسنده آن را درک و صورت

ـ مکان با دخالت دستگاه شناسنده و رمزگذاری چیزها و رخدادها  کرانگیِ زماناست. این بدان معناست که بی

 شود. ی فراگیر جایگزینش میشده، گسسته و کرانمند از این زمینهشود و مشتقی نمادیندرهم شکسته می

  :شان متغیرهایی کمّی و محدود و زمان ـ مکان به راستی و در واقعیت بیرونی توهم کرانمندی هستی

روند و زمان ـ مکان ند. در نتیجه، پیوند میان پدیدارها با زمان ـ مکان کرانمند، با ارتباط میان مهکرانمند هست

 شود. کرانه اشتباه گرفته میبی

  محدودیت گیرد. یعنی کند، با خودِ ماه اشتباه میشناسنده انگشتی را که به ماه اشاره می ی پیتريامنت:تله

های برخاسته از روند ها و کرانهشود. گسستشده یکی فرض میشناختهن امرِ دستگاه شناسنده با محدود بود

گردد. در نتیجه، امکان اندیشیدن و نگریستن به فراسوی افق رمزگذاری با هستیِ رمزگذاری شده مخلوط می

 رود. کرانمندی از میان می

  :نمند، بدون قانع شدن به این های کراپذیرش محدود بودن نظام شناسایی به چارچوب راهبرد چیستا

شناسایی، و در عین حال، کوشش برای دست عبور آسان از این سدِ  محدودیت و بدون درگیری با توهمِ

 تر از آنچه فراسوی رمزگان زبانی قرار دارد.یافتن به تصویری بزرگ
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Z  ـ مکان ممکن ها بدون رمزگذاری شوند؟ آیا رمزگذاری هستندهزمان و مکان چگونه کرانمند می زمان 

 است؟ 

O ی خود تشخیص دهید. الگوهای رمزگذاری زمان ـ مکان و کرانمند شدنش را در زندگی روزانه

 کرانه را با این بستر کرانمند لق کرد؟روند بیهای جاری در مهتوان پیوند میان هستندهچطور می
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  تقارن ـ شکست تقارن  

 نگی، همسانی ـ ناهمسانی کراهستی ـ نیستی، کرانمندی ـ بی 

  :شکند است که این تقارن را می بازنمايی خویش، تقارن محض است. ىگآشکارهستى در  اصل تقارن

گونه، فاقد اى پویا، آشوبزمینه« من»در غیاب ستى شود. ههای متضاد معنایی منتهی میو به پیدایش جفت

ارزش و هر رخداد با هر رخداد دیگر همسان و همچیز دیگر  هر چیز با هر ،شکل است. در آنمرکز و بى

روند براى پویایى مهزور و همارز هاى همشمار نامحدودى از گزینهدر هر برش از زمان ـ مکان، است. یعنى 

ی کلی و فراگیر از هستیِ مرکززدوده و شکلی از شناسایی است که این سویهى، گوجود دارد. آشکار

خیزد ی هدفمند کنشگر در هستی برمی. بازنمایی، اما، از خواست و اراده و مداخلهکندگونه را ادراک میآشوب

 شکند. گرا دارد و در همین راستا نیز تقارن یادشده را میو از این رو ماهیتی مرکزدار و غایت

  ِطن دهد، در بى شناخت ما را تشکیل مىکه شالوده اىوارهشکست تقارنِ انسان شکست تقارن: بداهت

 هستى ریشه دارد.

  توانم کند و به همین دلیل هم من مىهستى چیزى انسانى است که مانند من رفتار مى ی پیتريامنت:تله

 اند، به او نسبت دهم.هاى تقارنى را که از من ناشى شدهبا او وارد اندرکنشى انسانى شوم و شکست

  :ورى فراتر از من هستند و از نظر سطح پیچیدگى، روند امپذیرفتنِ این که هستى و مه راهبرد چیستا

 با من تفاوت دارند. مقیاس و ماهیت کامالً

Z  چرا آشکارگی با تقارن، و بازنمایی با شکست تقارن ارتباط  تقارن و شکست تقارن دقیقاً یعنی چه؟

ست و تقارن چنین مند و مرکزمدار ادارد؟ ارتباط این دو با زبان چیست؟ چرا فهم شکست تقارن امری غایت

 نیست؟
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O روند منسوب هایى را به مه؟ چه تمایزها و گرایشیددههاى تقارنى را به هستى نسبت مىچه شکست

روند را بعد از پیراستن آن از این زواید مه یدریشه دارد؟ سعى کن تانها در خود؟ چه بخشى از اینیدکنمى

 .یدبفهم
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  همسانی ـ ناهمسانی  

 اوت، تکرار ـ تغییر، تقارن ـ شکست تقارنشباهت ـ تف 

  :روند دقیقاً همسان نیست، و این روند با هیچ بخش دیگری از مههیچ بخشی از مه اصل ناهمسانی

هاست. زیرواحدهای کرانمندی از هستی که توسط دستگاه ترین وجه شباهت حاکم بر سراسر هستندهمهم

 شوند،شده و در قالب نمودها به شکلی کرانمند شناسایی می شناختی ما در قالبی زمانی ـ مکانی محدود

تقارن نهفته در هستی کند. با وجود این، تقارنی هستند که شناخت به هستی تحمیل می دستاورد شکسته شدنِ 

ای از روندها و هستی زمینه بر همسانی و شباهت و تکراری بودن چیزها و رخدادها مبتنی نیست. برعکس،

 فرد و ویژه هستند. گیرد که همگی منحصر بها را در بر میههستنده

سازند های زبانی رمزگذاری شوند، شباهت و تفاوت را برمیگاه که در نظامهمسانی و ناهمسانی، آن

تکرار )وجهِ پدیداریِ  و در آن هنگام که در پیوند با جمِ پویایی ـ ایستایی به پدیدارها منسوب شوند، در قالبِ

 یابند. ( یا تغییر )وجه پدیداریِ ناهمسانی( نمود میهمسانی

  :ها و استخراج الگوهایی از درون موارد دستگاه شناختی من بر اساس پردازش شباهت توهم همسانی

و نه تأکید بر ها، بندی شباهتکند. در نتیجه شکستن تقارن بر اساس ردهتکراری و شبیه به هم کار می

فرد، اما های منحصر بهای پیوسته از هستندهته است. از این رو، دستگاه شناختی در زمینهها، سازمان یافتفاوت

آفریند. کند، و در نهایت میدهد، پردازش و رمزگذاری میهایی را تشخیص میناهمسانی همسان/ متقارن،

 شوند. روند منسوب میها معموالً به خودِ هستی و مهاین ناهمسانی

  شود. ذهنی تأکید بیش از اندازه بر همسانی یا ناهمسانی، به اختالل در شناسایی منتهی می :ی بِندوتله

ی ابزاری برای رمزگذاری هستی که نتواند خود را از جمِ همسانی ـ ناهمسانی جدا کند و این دو را در مرتبه
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نتیجه راه به شناسایی درست  ها را در ذات خود همسان یا ناهمسان خواهد پنداشت و دربه کار بگیرد، هستنده

 و کارآمدشان نخواهد یافت.

  :چون ابزاری برای ی همسانی و ناهمسانی همکارگیریِ آگاهانه و خودمدارانهبه راهبرد جاماسپ

چون اموری ذاتی آن که آن دو همها، مدیریت مفاهیم، و پیکربندی قواعد حاکم بر هستی، بیبندی هستندهرده

ها و زیرواحدهایی کامالً ویژه و یکتا و کارییابند. توجه به این نکته که هستی از ریزهیا مطلق اعتبار 

ی ذهن های قابل تشخیص میان این زیرواحدها آفریدهتکرارناپذیر تشکیل شده و با وجود این، تمام تفاوت

و بر کل هستی،  زمانِ تقارنِ حاکمشناسنده هستند، نه ماهیت بیرونی خود چیزها و رخدادها. دیدنِ هم

 ناهمسانی نهفته در اجزای آن. 

Z  ها را با هم آشتی داد؟ این که شناخت بر توان تقارن هستی و ناهمسانی فراگیر هستندهچگونه می

توان نظامی از شناسایی را بر اساس تقارن چه؟ آیا می آفریند، یعنیها را میها تفاوتاساس پردازش شباهت

ها تا این اندازه رایج است و نه ؟ چرا شکست تقارن در هستی و همسان پنداشتن هستندهیا ناهمسانی بنا نهاد

 ی آن؟واژگونه

O  شان را با یکدیگر تشخیص دهید. دریابید که هایها و شباهتچیزها و رخدادها را بنگرید و تفاوت

ست تقارن این پردازش را ممکن هایی از شککنید. چه گامبندی و پردازش میچگونه بر این مبنا آنها را رده

 ساخته است؟

 

  

 ایستایی

 پویایی

 همسانی

 ناهمسانی

 تکرار

 تغییر
 شباهت

 تفاوت
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  چیز ـ رخداد 

  کرانگیزمان ـ مکان، ایستایی ـ پویایی، شدن ـ بودن، کرانمندی ـ بی 

  :چیز امرى پایدار، ثابت،  شود.تقسیم مى« رخداد»و « چیز»ى به دو ردهپدیدار  اصل پويايی پديدارها

و مکان تثبیت شده و به شدت توسط نظام بازنمایى رمزگذارى شده و ساختاریافته است که در زمان ایستا 

کارکردى جارى در زمان و مکان است که معموالً بر اساس پویاییِ است. رخداد مسیرى از دگرگونى امور و 

ی ما چیز را بر اساس ساختار و ارتباطش با مکان، دستگاه شناسنده شود.چیزهاى درگیر با آن رمزگذارى مى

ی رخداد است ی بدنهکند. دگرگونی چیزها برسازندهرا بر اساس کارکرد و پیوندش با زمان درک می و رخداد

 ی شکل چیز است. کنندهو ترکیب رخدادها تعیین

  :شوند. یعنی پدیدارها به یکی از دو قطبِ مورد نظر ــ و معموالً به چیزها ــ فرو کاسته می چیزوارگی

کنند. یا برعکس، شان را برقرار میشده از چیزهایی دانست که رخدادها روابط میانتوان هستی را برساختهمی

اش هستند. به عبارت دیگر، یکی هستی مشتمل بر رخدادهایی است که چیزها واحدهای درونی و برسازنده

 شده از آن است.از این دو واقعی و دیگری ساختگی و ذهنی و مشتق

  شان نادیده به ندرت چیزها ـ به خاطر فرعی، پست یا ثانویه پنداشته شدن یا  -رخدادها  ی بندو:تله

 گیرند.شان بیش از حد محور قرار میشوند، یا به خاطر اصلی، واال و بنیادین فرض شدنانگاشته می

  :تنیدگی چیزها و رخدادها و توجه به نقش منِ شناسنده در آفرینش آنها. پذیرش درهم راهبرد جاماسپ

 بچسبند. « من»کارگیری و مدیریت چیزها و رخدادها، بدون این که به دست و بال یص و فهم و بهتشخ

Z  یک چیز است یا رخداد؟ « من»رسند یا رخدادها؟ چرا؟ تر به نظر میچیزها واقعی 
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 O  تر و ارزشمندتر هستند؟ این ارزش و توان پذیرفت که برخی از چیزها از سایر چیزها مهمآیا می

 شود؟ همیت از کجا صادر میا

 

 چیز

 رخداد
روندمه  

 ساختار پدیدار

 کارکرد

 مکان

 زمان
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 شناخت

 

  بودن ـ شدن  

 ،بود ـ نمود، چیز ـ رخداد، ایستایی ـ پویایی زمان ـ مکان 

  نامیم. می« شدن»شونده است و این پویایی همیشگی آن را هستی امری پویا و دگرگون روند:اصل مه

آید، بخشی . هر آنچه در تورِ شناخت گرفتار میاست« بود»پژواک سرشت  ،«نمود»یعنی تحرک و تغییرِ دایمیِ 

چون یک نمودِ هستی است که در زمان ـ مکانی کرانمند محصور شده و هم یکرانهاز این پویایی فراگیر و بی

ها و پوشی از پویایی همیشگی هستندهخورد. این روند با چشماش، قالب میپذیر از زمینهمجزا و تفکیک

توصیفش کنیم. به این ترتیب،  «بودن»توانیم با شود، و میه امری ثابت و منجمد ممکن میب« شدن» فروکاستنِ 

ها به شدنی عبارت است از تحویل کردنِ خیزد،روند شناخت هنجارین که از نوسان میان بود و نمود برمی

 ها. بودنی

پیوندش با پویایی، با رخدادها ارتباط  ، به خاطر«شدن»ی ایستایی، با چیزها و ، به خاطر تأکید بر سویه«بودن»

 یابد. کند. به همین ترتیب، بودن با مکان و شدن با زمان پیوند میبرقرار می

   :ها منتهی به ثابت و مستقر و ایستا نمودنِ هستنده «سیر جاویدانِ شدن»نادیده انگاشتنِ چیزوارگی

اند که با هم ارتباطی از ا اموری ایستا و پایدار و ثابتهپذیرد که هستندهشود. در نتیجه، منِ شناسنده میمی

 را.« با یکدیگر شدن»کنند، و نه را برقرار می« کنار هم بودن»نوعِ 

  شود. در نتیجه، انگاشتنِ شدن و تمرکز بر بودن به ایستا پنداشتنِ هستی منجر می نادیده ی اپوش:تله

های متفاوتِ کند و مدیریت خویش را به گزینش شیوههی پیدا میمنِ شناسنده در مورد خویشتن نیز تلقی مشاب
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شود و پویایی و سیال منتهی می ماندِ کنشیپوشد. این تله به چشم می« شدن»سازد و از محدود می« بودن»

 سازد. را مهار می« من»بودن 

  :دهایی از شدن، که در حفظ تعادل میان بودن و شدن، نگریستن به نمودها به مثابه رون راهبرد تیشتر

اند. های خاص و ایستا تبدیل شدهای از زمان ـ مکان به چیزهایی با بودنهای کرانمند و خودساختهبرش

 شونده و در حال شدن.ای چابک و دگرگونچون هستندهپذیرش و مدیریت خویشتن هم

Z  شدن»توان بر مبنای آیا می پردازند با هم تفاوت دارند؟های شدن و بودن میآیا علومی که به سویه »

های بنیادینی با هم دارند؟ آیا های فلسفی متکی بر بودن و شدن چه تفاوتآوری درست کرد؟ چارچوبفن

 سراغ کرد؟« ترجیح بودن بر شدن»شناختی را برای ظهور توان زیربنایی عصبمی

O آنچه بودند و آنچه شدند،  دهید، بر مبنایتان تشخیص میهایی را که در زندگی روزمرههستنده

توان بودن را همان شدن آیا می نماید؟تر از باقی میدر برخی سریع« شدن»بندی کنید. آیا ضرباهنگ رده

هایی را در خود تفکیک کنید که به شدن و یا به بودن شما مربوط دانست که سرعتی اندک دارد؟ ویژگی

 شود. می
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  گیتی ـ مینو  

 جسم ـ روح، بودن ـ شدن، بازنمایی ـ شهود، زمینی ـ فراروندهچیز ـ رخداد ، 

  :آن بخشی از سپهر شناسایی که بیشتر بر الگوی رمزگذاریِ نمود تمرکز یافته  اصل دوقطبی شدن هستی

های رمزگذاری مکرر و شود. مینو با چرخهآورد که مینو نامیده میشناسانه را پدید میای هستیعرصه است،

شود. از این رو، ماهیتی استعالیی و سرشتی ذهنی و های ارجاع و نمادهای زبانی پیاپی مشخص میحلقه

شوند )و البته، در نهایت، منسوب می« بود»هایی که به ی ارجاعگیرد. از سوی دیگر، شبکهمعقول به خود می

ای از چون زمینههم ،مینوبرعکسِ  شوند. گیتیخوانده می گیتیکنند(، ی نمودها سیر میبستهی در درون دایره

شود. عناصر گیتی عبارتند از نمودهایی که مدعی ارجاع به بود چیزهای سخت و تجربی و ملموس فهم می

 سازد. نمودی است که نمود بودن خود را با رمزگذاری افراطی خویش آشکار می هستند. محتوای مینو اما،

شوند و در دانسته می زمینیمعموالً  شان با چیزها و امور ملموس،صالپدیدارهای گنجیده در گیتی، به دلیل ات

شوند. از این رو، جمِ گیتی ـ فرض می فراروندهگیرند که ی مینویی قرار میشان پدیدارهای رخدادگونهمقابل

ـ فرارونده پیوند میبا جمِ  کند،شناختی را از هم تفکیک میی هستیمینو، که دو عرصه ورد که نشانگر خزمینی 

 ماهیت پدیدارهاست. 

  باور به این که هستی به راستی از دو بخش گیتی و مینو تشکیل یافته است. یعنی اشتباه  گرايی:دوبُن

دهد که تمایز گیتی ـ مینو، که در شناسانه. این در شرایطی رخ میشناسانه با امری هستیگرفتنِ امری شناخت

چون چیزهایی که به راستی و ی بود منسوب شوند و همبه عرصه کنند،ر میواقع در درون قلمرو نمود ظهو

 درک شوند.، «هستند»در آن بیرون متفاوت 
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  شناختی بر گیتی برتری و ترجیح شناسانه، یا زیباییقلمروی مینو به دالیل اخالقی، هستی ی افالطون:تله

 دارد.

  :ه و متصل به یکدیگر هستند. هر دو را باید پذیرفت و گیتی و مینو جفتی درهم تنید راهبرد زرتشت

تأیید کرد و ارج نهاد، چرا که تمایز این دو در واقع وجود ندارد و جز الگویی از پردازش اطالعات در نظام 

ها هستند، نه شناسنده نیست. درک این که مینو و گیتی دو الگوی متمایزِ رمزگذاری چیزها و شناختن هستنده

 ها. هستندهدو رده از 

Z  شناختی تصور شوند؟ چرا یکی از این دو به چون مفاهیمی هستیچرا گیتی و مینو تمایل دارند تا هم

 ارتباط این دو با زبان چیست؟ شود؟حسی منسوب می یاندیشه و دیگری به تجربه

O  تان پیرامون جهانها و روندهای مربوط به گیتی و مینو را در سپهر تجربی اطرافتان و در زیستشاخه

 اش را بنگرید. ارتباط آن دو با بود و نمود را تحلیل کنید.ردیابی کنید و درهم پیوستگی
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  سامان ـ آشوب  

   قانون ـ استثنا، کل ـ جزء، بودن ـ شدن 

  :کند. پیروی نمیلزوماً از هیچ قاعده و قانونی که برای ذهن ما قابل شناسایی باشد روند مه اصل آشوب

هایی ای است که ذهن شناسنده امکانِ استخراج الگوهایی تکراری و بنابراین قاعدهگونهاما سیر تحول آن به

شوند و کند. این قواعد و الگوهای منظم به کلیت هستی منسوب میرفتاری را از درون نمودها پیدا می

ضروری برای سازگاری با محیط و مدیریت رفتار  هایفرضشوند، تا پیشپنداشته می« مندی هستیسامان»

توجه به این نکته ضرورت دارد که قوانین طبیعی و الگوهای تکراری و  من را به دست دهند. با وجود این،

 شوند. جاری در نمودها در واقع توسط ذهن شناسنده آفریده می پذیریِبنابراین قاعده

سازند و ها را برمیشوند، قانونو ذات هستی در نظر گرفته می چون طبیعتای که همالگوهای تکرارشونده

 شوند. چون استثنا در نظر گرفته میها ناهمخوان باشند، همتمام شواهدی که با این قاعده

  پذیر است و ذهن ما مند و قاعدهروند در کلیت خود امری ساماناعتقاد به این که مه مندی:توهم سامان

بندی این قوانین زیربنایی رفتار هستی را دارد. این توهم با نادیده انگاشتن موارد و صورت نیز توانایی درک

 شود. ها و الگوهای تکراری نگهبانی میاستثنایی و تمرکز بر تجربه

 فرضِ  شود. از سویی،باور افراطی به قانونمندی هستی، به دو گرایش متضاد منتهی می ی پیتريامَنت:تله

جا وجود دارد، و بنابراین باید برای هر رخدادی معنایی و جایگاهی اعد و الگوهایی معنادار در همهاین که قو

تواند به همسان فرض کردنِ تراشید که در تصویری سامانمند و کلی جای بگیرد. از سوی دیگر، این باور می

منتهی شود. در هر دو حال،  درآوردی و موضعی و ناپختهقواعدِ تجربی و آزموده و سنجیده، با قواعد من
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گرایی و بار کردن معنا یا ی آشوبناکِ پیرامون رخدادهای قانونمند، به شکلی از خرافهنادیده انگاشتنِ زمینه

 شود. هایی اضافی بر هستی منجر میقاعده

  :نی، نرد در پاسخ به اختراع شترنج؛ یعهمان ترفند بزرگمهر است، یعنی اختراع تخته راهبرد چیستا

هایی از قاعده را در کنار شبکههای بیای از آشوبروند امری است دورگه که زمینهپذیرش این که مه

ی امر مندی همواره در حاشیهگیرد. فهم این که نکته که سامانپذیر در بر میمند و قاعدهرخدادهای سامان

گردد. مدیریت هستی به کمک ته لمس مییافشود و آشوب همواره در قیاس با امر سامانآشوبناک نمودار می

 مندی.گیری از خالقیت نهفته در آشوب و انضباطِ آمیخته با سامانبهره

Z  مندی است و نه سیر رویارویی با آشوب؟ آیا بندی سامانچرا تاریخ علم در واقع تاریخ صورت

جویی با امری آشوبگونه مبارزه شناسید که آغازگاهش برخورد با استثنایی بر یک قانون ودستاوردی علمی می

توان آیا می بندی آشوب را دارد؟نبوده باشد؟ آیا مغز آدمیان به لحاظ تکاملی امکانی برای فهم و صورت

 آشوب را اصوالً به همین شکل تعریف کرد؟

O د. کنید با هم مقایسه کنیمندی را که در یک روز با آن برخورد میای و قاعدهحجم رخدادهای کاتوره 
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  کل ـ جزء  

 عنصر ـ رابطه، سیستم ـ محیط، سامان ـ آشوب، مرز ـ افق 

  :پذیر هستی کلیتی یکپارچه و یگانه است که توسط ذهن ما به زیرواحدها و اجزای تفکیک اصل کل

ی ذهنی هایکنند، آفریدههایی که زیرواحدهای کل هستی را از هم جدا میشود. مرزبندیو متمایز تقسیم می

ی چیزها و اتی هستی. شبکهگیرند، نه سرشت ذهستند که از نیازهای عملیاتی شناسنده سرچشمه می

های شوند و زیرسیستمیک کل دانسته می گنجند،رخدادهایی که در نظمی سراسری از این دست می

 شوند. چون جزء فهمیده میپذیر و خُردِ ملموسِ گنجیده در آن همتفکیک

  شده بر کل، و پذیرش این تلقی که کل چیزی های بازتاباندهواقعی فرض کردن مرزبندی گاری:انجزء

ترین سطح ترین و اصیل، واقعیترین جزِء هر هستندهجز حاصل جمع اجزایش نیست. فرِض این که کوچک

 از توصیفِ آن است.

  یعنی نادیده انگاشتنِ روابط به شناسی علمی جدید، گرایی در روشبرابر است با تحویل ی بندو:تله

ها، به اجزا و عناصر های برآمده از کلیت سیستمنظم سودای دستیابی به توصیفی دقیق از عناصر. فرو کاستنِ

 ترین بخشِ آن پنداشتن. سیستم را واقعی یی برسازندهترین ذرهی آن. کوچکدهندهتشکیل

  :یعنی ترکیب کردن اهمیت عنصر و روابطه. تأکید بر  همان رویکرد سیستمی است، راهبرد جاماسپ

یک بدون دیگری معنا ندارند. تحلیل اند که هیچای از عناصر و روابط تشکیل یافتهها از مجموعهکه سیستماین

آورد. اندیشیدن ی میان اجزای سطح خردتر پدید میافزایانههای کالن را بر اساس روابط همروندهایی که نظم

 های آنها در اجزا.پوشیِ کل، بدون نادیده انگاشتن زیرساختناپذیر و غیرقابل چشمهای تحویلیبه ویژگ
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Z  گرایی چنین رایج و چرا تحویل چرا رویکرد سیستمی این قدر دیر در تاریخ علم رواج یافته است؟

گرایی چطور؟ چرا تحویلآوری تولید کرد؟ بر مبنای توان بر مبنای نگاهی سیستمی فندار است؟ آیا میریشه

 گرایانه چنین رایج و کارآمد است؟آوری تحویلفن

O گرا از نگاه سیستمی به کار ای کلگرا را به عنوان راهبردی موضعی و محلی در زمینهروش تحویل

 بگیرید.
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جهان ديگری  

 هنر

 اخالق دانايی
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  علیت ـ تصادف  

 جبر ـ اختیار، کل ـ جزء، عنصر ـ رابطه، سامان ـ آشوب 

  :های دیگر، به کلیتی یکپارچه و درهم تنیده است که هر بخش آن با تمام بخشهستی  اصل بخت

هستی در کل سیستمی است که عناصرش همگی  شکلی سرراست یا پیچیده، در ارتباط است. به عبارت دیگر،

کننده است که ذهن روابط میان اجزای این سیستمِ کالن چندان پیچیده و گیج یبه هم متصل هستند. شبکه

ها ایِ آن نظمی کاتورهگیرد تا بتواند در زمینهچون آشوب و هرج و مرجی فراگیر در نظر میناسنده آن را همش

بینی های ضروری برای پیشو تکرارها و الگوهایی از شباهت را تشخیص داده و بر مبنای آن قانونمندی

 رخدادهای آینده را استخراج نماید.

  خواسته و خودآفریده از روابط میان شی اندک، موضعی و معموالً دلذهن شناسنده بخ گرايی:علیت

گاه این قوانین کند. آنبندی میعناصر سیستم هستی را تشخیص داده و آن را در قالب قواعدی علی صورت

 یابند. روند رسمیت میهای حاکم بر جریان مهچون شالودهشوند و همعلی به خودِ هستی منسوب می

  پذیرش ماهیت ذاتی روابط علی و فرضِ فراگیری و شمول کامل آنان، به تصویری  وش:ی اپتله

روند به سادگی با چند شود که در آن امرشگفتِ جاری در مهانگارانه از هستی منتهی میمکانیکی و ساده

 شوند. های اصلی، توضیح داده میبرچسب زبانی و نمادِ منسوب به علت

  :های علی، به ایجاد تعادل میان این دو مفهوم ی آشوبناک پیرامون نظمه زمینهتوجه ب راهبرد تیشتر

شده بر مبنای آن ی موضعی و کارکردگرایانه از روابط علی و قواعد استنتاجاستفاده شود. نتیجه،منتهی می

 ی امری استعالیی و وجودی برکشیده شوند. که این قواعد به مرتبهآنبی است،
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Z  شود؟ علیت بیشتر به اً یعنی چه؟ در چه شرایطی چیزی علت چیزی دیگر پنداشته میعلیت دقیق

رخداد مربوط است یا چیز؟ بیشتر بر عنصر تأکید دارد یا رابطه؟ علیت در علم فیزیک امروزین چگونه فهم 

 شود؟می

O ننده، زاینده، آفری« علت»ی خود تشخیص دهید. آیا به راستی ی روزانهی علی را در تجربهیک رابطه

 علتِ معلول است؟ و 
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  جبر ـ اختیار  

 زاد، جزء ـ کل، انتخاب ـ اجبارزاد ـ برونعلیت ـ تصادف، درون 

  :ی پیچیدگی هر سیستم، میزانی ی روابط جاری در عناصر هستی، متناسب با درجهشبکه اصل اختیار

آورد. به عبارت ه توسط عوامل خارجی، برایش فراهم میشدای از متغیرهای تعییناز آزادی عمل را در زمینه

شود، که نسبت این دو به ای از متغیرهای درونی یا بیرونی تعیین میدیگر، رفتار هر سیستم توسط مجموعه

زاد سطح پیچیدگی سیستم بستگی دارد. با افزوده شدن بر پیچیدگی سیستم، میزان و تأثیر متغیرهای درون

آید. هایی از استقالل رفتاری از محیط حاصل میشود، و بنابراین درجهسیستم بیشتر می برای تعیین رفتار

 نامند. گرفته باشند، اختیاری می ی رفتارهایی را که زیر تأثیر متغیرهای درونزاد سیستم شکلمجموعه

  در ذات با هم  روند دو ماهیت متمایز و جدا از هم هستند کهمن و مهباور به این که  گرايی:دوبُن

دو طور که طرفه، علّی، ساده و روشن است؛ یعنی، هماناز این رو، ارتباط من و هستی یکتعارض دارند. 

 شوند.زاد با هم مرتبط میربط به شکلی ساختگی و برونچیزِ بی

  نتهی روند به دو فرض علّیِ متضاد در مورد این دو مفرض روابط علّی میان من و مه ی افالطون:تله

کند )جبرگرایی کامل( و از سوی دیگر، توان فرض کرد که هستی من را تعیین میشود. از یک سو، میمی

 ممکن است من تنها عامل و علت دگرگونی هستی فرض شود )اختیارگرایی مطلق(.

  :روند، که به فهمِ تعین دوسویه و اندرکنش مداوم و پذیرش درهم تنیدگی من و مه راهبرد زرتشت

 شود. بنیادین این دو منتهی می
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Z  روند همواره ناقص و ناتمام است؟ روند یعنی چه؟ آیا این بدان معناست که فهم من از مهگشودگی مه

وجوی قطعیت و تمامیت در دستگاه شناختی روند همواره ناتمام است، چرا همگان در جستاگر فهم من از مه

 شوند؟ منظور از در هم تنیدگی این دو چیست؟بوط میروند چطور با هم مرخود هستند؟ من و مه

O اند از ی آن رفتار را که از شما یا محیط صادر شدهکنندهدر یک کنش عادی خودتان متغیرهای تعیین

 هم تفکیک کنید.
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  انتخاب ـ اجبار  

 زادزاد ـ برونعلیت ـ تصادف، جبر ـ اختیار، درون 

  :است. ی درونزاد در سیستم من یافتهمند و سازمان، شکستِ تقارنِ هدفانتخاب اصل انتخاب 

اى انباشته است. تنها هدف، تصادفى و کاتورههاى موضعى، بىتقارن شکستها و تقارنروند، از انبوهى از مه

هایى پیچیده و نظامیافته بشکنند، مند و سازمانروند به شکلى هدفتوانند تقارن را در دل مهعناصرى که مى

چنین تکاملى هستند که امکان بازنمایى جهان خارج را در درون نظام اطالعاتى خویش به دست آورده باشند. 

سازد، یکی شان را بر میهای رفتاریهایی که گزینهراهههایی با تعیین رفتار خود، از میان مسیرها و خطسیستم

روندى است که شکل هستى را در یکى از حاالت  این ترتیب، انتخابکنند. به را برگزیده و بقیه را طرد می

دهنده به شکست تقارن خودِ همین هاى سازمانترین حالت، این سیستمدر پیچیده .کندتثبیت میممکنش 

 زنند. کنند و دست به انتخاب خودآگاهانه مىروند را نیز بازنمایى مىروندِ اثرگذارى بر مه

  :ها؛ پذیرش هر یک از این گزارهاست از  عبارت جبرگرايی 

 «نایافته دارنداى، بیرونى، و سازمانشوند ــ خصلتى کاتورهجا که به من مربوط مىها ــ در آنکست تقارنش»

  «.مند، اندیشیده و سنجیده دارندشوند ــ خصلتى هدفجا که به جهان مربوط مىها ــ در آنشکست تقارن»

روند کند و در تعیین مسیر مهتنها سرنوشت من را دگرگون مى انتخاب منِکند: یا پس دو حالت بروز می

 نماید.انتخاب من کانون دگرگونى در گیتى است و شکل کلى هستى را تعیین مى، یا آن که ثیرى نداردأت

  شکل دهد که خودش پیشاپیش به همان انتخاب من فقط چیزهایى را در جهان تغییر مى ی افالطون:تله

تواند دست به انتخاب بزند و بنابراین ماهیتى کلیت هستى مىاین شاید از آن روست که  تغییر یافته باشد.

 شود.بینى افراطى جبران مىحقیر پنداشتنِ انتخاب من گاه با خود بزرگ ،در نتیجه گونه دارد.انسان
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  :در شکست  ــ نتخابگرى مانند منى اهاى پیچیدهیا نظام ــ منبودنِ پذیرش محور  راهبرد زرتشت

هایى که به این ترتیب تنها به من ارجاع انتخابپیامدهای ولیت ؤو در نتیجه قبول مسهای هدفمند، تقارن

آورد، و قصد کردنِ ى اثرِ معقول و محدودى که انتخاب من به بار مىپذیرش دامنه به عبارت دیگر، شوند.مى

 همان دامنه با تمام قوا.

 Z  های پیاپی وجود دارد که آن چه نظمی در شکست تقارن ور از شکست تقارن هدفمند چیست؟منظ

 سازد؟شان ممکن میی تکاملی چه خصلتی دارند که انتخاب را برایهای پیچیدهسازد؟ سیستمرا هدفمند می

O هایى انتخاب تمامای از سیاههو در پایان آن روز  یدبه طور تصادفى روزهایى را در هفته انتخاب کن

. چه بخشى از آنها به ید. بعد رخدادهایى را که در پیرامون اتفاق افتاده بازبینى کنترتیب دهید یدارا که کرده

چه مواردی  ؟یداما آنها را به شکست تقارنى در هستى منسوب کرده بود ،اندمربوط بوده شماهاى انتخاب

، یا اغراق در مورد آنها، انتخاب انتچیز پنداشتن اثرهاى انتخابفارغ از نادهد؟ ی این الگو را نشان میواژگونه

 .یدکن
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  ارجاع ـ تحويل  

 جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی، چیز ـ رخداد، شدن ـ بودن 

  :ناصر شناخت ع شان است.مبناى شناخت، شکستن تقارنِ میان چیزها و زمینه اصل رمزگذاری شناخت

قانونمندى به ، و ارجاع و بازنمایى عینیت به اندرکنش دو فرآیندِ انونمندى و صحت.عینیت، ق :ند ازاعبارت

هاى زبانى متکى صحت به ساختاریافتگىِ عینیت و قانونمندى در قالب نظام اتصال نماد و معنا وابسته است.

ارجاع  یستم.هاى مدیریتىِ داخل سروند بر نظامبازنمایى، عبارت است از تصویر شدنِ بخشى از مه است.

شناخت یک چیز با ارجاع شدنش به چیزهای دیگر همراه  هاى متفاوت.عبارت است از روابط میان بازنمایى

است. اگر این ارجاع به فروکاسته شدن و هضم شدن آن چیز به مرجعش منتهی شود، آن را تحویل شدن 

 نامیم. می

  شکلِ ظهور پدیدارها تغییرناپذیر، ثابت پس  است.روند بازنمایى، ظهور اصیل و مطلقِ مه گرايی:تحويل

 ـ است.ـشکلى استعالیى از من ـ نیازمند گرانیگاه و مرجعى غایى و فراگیر ـهم روند ارجاع  و مطلق است.

 همه  کاربردى ندارد. کنند که عمالًیافته پیدا مىها مرجعى یگانه و تعمیمتمام بازنمایىی سِنِمار: تله

شوند. این مرجعِ غایی به ی معانی مشتقی از یک معنی دانسته میشود و همهفرو کاسته میچیز به یک چیز 

زند و تاب تحمل این وزن را اش سوار شده، همواره لق میگیر آنچه بر دوشدلیل تکثر و پیچیدگی چشم

 ندارد. 

  :جه تمایز بازنمایى گرى از وشان و پرسشى تمایز چیزها از زمینهوارسى نقادانه راهبرد جاماسپ

 پدیدارهاى گوناگون.
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Z  اند همه چیز را کوشیدهاى فکر کن که مىهاى ذهنىهاى فلسفى، و مدلهاى علمى، دیدگاهبه نظریه

، پیامد آنها چه (ل افالطون مثالى خوب استثُى مُو نظریهمدرن ى اتمى نظریه)تنها با یک چیز توضیح دهند 

 قدر رایج است؟این ،ى را در بر دارد؟ چرا با وجود اینبوده است؟ این کار چه خطاهای

O دو قومیت، دو  مثالًـ با هم متفاوت باشند. دو رده از مفهومى خاص ـ که کامالً یددو چیز را پیدا کن

ند شته باشبارهاى روانىِ متضاد دا انتکه برای یدـ را در نظر بگیرـزبان، دو اثر هنرى، یا دو رخداد تاریخى 

. چه وجوه شباهتى میان آنها وجود دارد؟ آیا باشد( یکى از دیگرى برتر، شیواتر، زیباتر، یا خوشایندتر مثالً)

 توان ادعا کرد که این دو در واقع یک چیز هستند؟مى

   

 جم

 جم
 ساختار

 کارکرد
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  نماد ـ معنا 

 ارجاع ـ تحویل، جم ـ جم، بازنمایی ـ آشکارگی 

  :معنا محتواى ارجاعى نماد  کند.رمزگذارى مى نماد برچسبى است که بازنمایى را اصل رمزگذاری

که انتخابگر )و نظام  (ى جهان خارج هستندکه بازنماینده) شناسندهاست. اتصال عناصر موجود در نظام 

شود. دستگاه از طریق سیستمى به نام دستگاه معنایى ممکن مى (ى اهمیت و ارزش یک پدیده استکنندهتعیین

چیز ـ بین نمادها و است که ( fuzzyشوالیىِ )خودمختار، و پیچیده از ارتباطات معنایى، نظامى خودارجاع، 

 دهند. نماد ـ معنا را با جفتِ دال ـ مدلول نیز نشان می یابد. دوقطبیِرخدادها جریان می

اش را هاى تقارنِ حاکم بر روندهاى درونىست که سیستم از مجراى آن شکستا ایمعنا واسطه

توان تجلى آزادىِ سیستم براى تنظیم رفتار خود دانست. معنا چارچوبى بنابراین معنا را مى کند.مدیریت مى

معنا  شود.شناختى تعریف مىى ساختارش توسط حدود زیستشناختى دارد و شالودهعصبتنیده و پیش

تنها  ب،به همین ترتی بندی شدنش در ابزارهاى غیرزبانى نیز ممکن است.صورت و نیست زبانمحدود به 

شکل هایى از بار معنایى نشانگان به بخشى از ساخت معنایى نمادها خودآگاه است. یعنى همواره بخش

معنا همواره ناتمام است، یعنى هرگز شکلى  ماند.ى ذهن باقى مىزمینهنشده در زبان، در پسبندىصورت

معنا به بومرنگ در ضمن،  زاست.نشمعنا تسرشت گیرد. به همین دلیل هم قطعى، شفاف و کامل به خود نمى

و به وهمی در  گرددباز مى «من»به سوى  نکند، برخوردمرجعی سزاوار در آن بیرون شباهت دارد. اگر به 

 . شوددرون تبدیل می

  :دهد که یی ارجاع میمعناهاچون به تر است. شده مهمنماد از خودِ پدیدار بازنمایى نمادپرستی

 و جوهرین هستند. تغییرناپذیر، مستحکم
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  شود.شده قربانىِ بزرگداشتِ نمادش مىپدیدار بازنمایى ی اپوش:تله 

  :طرد نماد و  «.رودلو مى»کمین و ردگیرى نقاط عطفى که در آنها ساختگى بودنِ معناها  راهبرد تیشتر

 گیرى ابزارمندانه از آن، براى دستیابى به پدیدارهاى قابل مدیریت.بهره

Z  توان کند؟ آیا زبان را میه نمادین ـ معنایی چه ارتباطی با خودآگاهی و شناخت برقرار میدستگا

 مهمترین نمود چنین دستگاهی دانست؟ ارتباط این دستگاه با اختگی چیست؟

O است؟ چرا؟ بر چه چیز و ارجمند خیلى عزیز  انتچه کلیدواژه، عالمت، رنگ، طرح، نمادى برای

عزیزتر است یا آنچه موضوع داللتش است؟ اگر قرار شود بین نماد و  انتد برایکند؟ آن نماداللت مى

عزیز و محترم است؟ چرا؟ کى،  انتچه معنایى برای ؟یدگزینکدام را برمى یدموضوعش یکى را انتخاب کن

 ؟یددهچه تغییرى در محتوایش مى یدش کنابازسازی یداند؟ اگر بخواهکِى، چطور و چرا آن را ساخته
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  پرسش ـ پاسخ  

 نماد ـ معنا، آشکارگی ـ بازنمایی، ارجاع ـ تحویل 

  شده ای تعریفتنش، در سطح معنایی به غیابِ معنایی مشخص و خُرد در حوزه گری:اصل پرسش

نامند. می پرسشکند. این گسستِ میان وضعیت موجود )ندانستن یک چیز( و مطلوب )دانستن آن( را داللت می

بندی شده ای زبانی صورتی فرهنگی که در زمینهاین پرسش عبارت است از تنشی معنایی در حوزهبنابر

ی هایی با این تنش فهم کرد. بنابراین پرسش شالودهتوان به صورت سازگاریباشد. تمام اشکال دانایی را می

 شناخت خودآگاهانه و علمی است.

  :کند. ارد و تنشِ شناختی یاد شده را برای همیشه حل میدپاسخ، پرسش را از میان برمی توهم پاسخ

 شود. ها دانسته میها استوار گردد، مبتنی بر پاسخپس پیکربندی دانایی بیش از آن که بر پرسش

  بینی در مورد دانایی، که عبارت است از بسنده کردن به پاسخ و حرکت نکردن نزدیک ی کَسويش:تله

ها به دگردیسی پرسش آن روندِ  حفظ کردن یک پاسخ و فرضِ این که دانستناز پرسشی به پرسشی دیگر. 

 نیاز ساخته است. های جدید بیهم را قطع کرده و شناسایی را از پرسش

  :ای از مجزا نیست، بلکه فرآیندی و زنجیره درکِ این که پرسش یک نقطه یا یک واحدِ  راهبرد چیستا

های چون سازگاریها در این حالت همکند. پاسخاه را پشتیبانی میرخدادهاست که کلیت شناخت خودآگ

شوند که دستیابی به آنها لزوماً باید راه را برای ظهور پرسشی تازه و موضعی با تنشِ پرسش در نظر گرفته می

 تر بگشاید. تر و عمیقپیچیده
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Z  توان راهبردی برای نند؟ آیا میکهای آموزشی معموالً بر پاسخ و نه بر پرسش تأکید میچرا دستگاه

توان محتوای اطالعاتی و قدرت آیا می ها باشد؟آموختن و آموزاندن یک علم تدوین کرد، که مبنایش پرسش

 تر است یا پاسخ؟ ها تعیین کرد؟ انتقال پرسش به دیگری سادهها را به سادگیِ پاسخبازنمایانندگی پرسش

O مسیر دستیابی به این پرسش را واکاوی کنید، به شکلی که به  ترین پرسشی که دارید چیست؟مهم

تان هایاید دست یابید. به دنبال پاسخی برای یکی از پرسشهایی که پیش از این داشتهای از پرسشزنجیره

شود دنبال کنید. این بگردید و وقتی جواب را دانستید، مکث نکنید و پرسش بعدی را که از دل آن زاده می

 هایی دارد؟زه با پرسش خاستگاهش چه تفاوتپرسش تا
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  جم  

  کل ـ جزء، بازنمایی ـ آشکارگی، چیز ـ رخداد 

  :های متضاد معنایی انجام شده توسط جفتها با رمزگذاری امرِ شناختهشکست پدیده اصل جم

 پذیرد. می

اى از حاالت مربوط به هستى را به ، عبارت است از زوجى مفهومى که جنبه)َجم( یک جفت متضاد معنایى

 سازد.روند برمىگذارى آنها نظامى نمادین را براى پیکربندى مهکند و با نشانهدو قطب متضاد تحویل مى

ترین شود. جم، کوچکها ممکن میهای متکی بر جمبازنمایی هستی تنها از مجرای تحویل کردنِ آن به پدیده

 کند. و چیز یا دو رخداد اشاره میواحدِ حامل معناست و به تقابل د

  :تر تر و واقعىتر، بنیادىتر، درستتر، بهتر، اصیلاز دیگرى مهم ی جمهایکى از قطب توهم اصالت

 است.

  اى بیش از شناسانهاهمیت هستى ـمستقل از ترجیح و انتخاب ما ــ ها ـبرخى از جم ی افالطون:تله

ى به دو ردهبه طور ذاتی ها کنند. از این رو جمى، اصیل و نهادین اشاره مىباقى دارند، و به حقیقتى بنیاد

 شوند. اى تقسیم مىمعانىِ اولیه/ اصیل/ مرکزى و ثانویه/ سطحى/ حاشیه

  ـ یکى از دو قطبِ هر جم ـاره کردن جم و دو نیم کردنش از میان. یعنی فرضِ این که  ی ضحاک:تله

شناسانه بر دیگرى ترجیحى مطلق دارد. به دالیل شناختى، اخالقى یا زیبایى ـا ـمستقل از ترجیح و انتخاب م

ها بر دیگرى است. قید و شرطِ یکى از این زوجاز این رو رفتار عقالنى، شایسته، یا درست، ترجیح دادن بى

 د کرد.به عبارت دیگر باید دو قطبِ جم را از هم جدا کرد و یکى از آنها را برگرفت و دیگرى را طر
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  :هاى ، یعنى پذیرش همراهىِ همیشگىِ صفتدو قطبِ هر جمفرضِ درهم تنیدگىِ پذیرفتنِ  راهبرد جم

 شود.متضاد. قبول این که انتخاب یکى از دو قطبِ جم همیشه با تحمل و مدیریت قطبِ دیگر ممکن مى

Z  ی ست یا اجتماعی؟ رابطهشناختی اشوند؟ روند ظهور آنان امری عصب ـ روانها چگونه زاده میجم

چهار قطبی؟ چرا همگان در  چرا متضادهای معنایی جفت هستند و نه مثالً سه یا ها با زبان چیست؟جم

شرایط عادی به شکلی همسان یکی از دو قطب را بر دیگری )مثالً نیکی را بر بدی، شادی را بر غم و...( 

تر از جمی مانند چاق/ الغر تر و اصیلر ذات خود مهمدهند؟ آیا به راستی جمی مانند نیک/ بد دترجیح می

 یا قرمز/ سبز نیست؟

O ها را بر دیگرى ى این جفتکدام سویه ید.برشمار ید،شناسهایى را که مىترین جمپنج جفت از مهم

 ؟یدى بسط معناى جفت متضاد دیگرى بدانها را نتیجهیکى از این جفت یدتوان؟ چرا؟ آیا مىیددهترجیح مى

و ساختار آن را بر مبناى نوع و ارتباط  یدى یک دانشمند، فیلسوف، یا مصلح اجتماعى را انتخاب کننظریه 

اى در اطراف چه نظریه یدو ببین یدمهم است را برگزین اناى که براى خودت. جمنماییدهاى درونش تحلیل جم

 این جم شکل گرفته است؟

 

 

 

 آشکارگی

 بازنمایی
 کل

 جزء

 سامان

 آشوب
 رخداد

 چیز
 قانون

 استثنا

 جم

 جم
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 زيست ـ جهان

 

  نمن ـ دیگری ـ جها  

 هنر ـ اخالق ـ دانش، فراز، جم ـ جم، چیز ـ رخداد، آشکارگی ـ بازنمایی 

  شود. جهان منتهى مىى من از هستى، به بازنمایى آن در قالب زیستتجربه جهان:پارگی زيستاصل سه

و معانى  اى از روابط میانشان،کند که افقى از پدیدارها، شبکهمن تصویرى از هستى را در خود بازنمایى مى

جهان ى آن را زیستى این افق مشاهداتى و عناصر بر سازندهگیرد. مجموعهمنسوب به آنها را در بر مى

جهان از سه زیست جهان است.روند، زیستى مهنامیم. به عبارت دیگر، شکلِ تجربه شده و فهمیده شدهمى

 شود: من، دیگرى، و جهان.جزء اصلى تشکیل مى

مرکزى است که به طور زیرا همان جهان است. یش ارزش، معنا و حقیقت در زیستگرانیگاه زا «من»

کند که شکست تقارن کند. از این رو همچون محورى عمل مىواسطه و مستقیم رنج و لذت را درک مىبى

 سازد. شناسانه و شناختى را ممکن مىى اخالقى، زیبایىهاى سه گانهدر نظام

رد ارزش، معنا و حقیقت است. توافق میان من و دیگرى براى تثبیت و محور توافق در مو «دیگرى»

ى روابط من و دیگرى، بسترى از کردارها، تداوم ارزش، معنا و حقیقت ضرورت دارد. از این رو شبکه

دهد و هاى اخالق/ هنر/ علم را در خود جاى مىسازند که نظامها را بر مىرخدادها، نمادها و ارجاع

 کند.را تضمین مى شانپایدارى

ترین عنصر ترین و گستردهى متقارنِ حضور من و دیگرى است. جهان، فراخزمینه «جهان»

تواند به شکلى هدفمند و سازمان یافته تقارن خود را بشکند جهان است که بر خالف من و دیگرى نمىزیست
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د که جهان محیطِ بیرونى آنها هایى هستنو شکل هستى خویش را تعیین کند. در واقع من و دیگرى سیستم

 شود.محسوب مى

  شوند.ى من، دیگرى و جهان به هم تحویل مىعناصر سه گانه گرايی:تحويل 

  ابهام در تعیین حد و مرز میان من و دیگری و جهان، یا ادغام شدن برخی از آنها در  های مرزبندی:تله

 ها پدید آید:شود تا این تلههم، باعث می

 من، همان دیگرى یا جهان است، پس از خود اراده و هویتى مستقل ندارد. د بیگانگى:از خو ـ

 اى از آن، همان جهان است، پس خواست و هویتى مستقل ندارد.دیگرى، یا زیر رده گرايى:قبیلهـ 

 دیگرى، همان من است، پس از خود اراده و هویتى مستقل ندارد. پندارى:ذاتهمـ 

 جهان، همان دیگرى است، پس خواست و نیاز و هویتى مستقل دارد. پندارى:جانهمهـ 

 جهان همان من است، پس از خود اراده و هویتى مستقل دارد. وحدت وجود:ـ 

  :ى مرزبندى، یعنى محترم شمردن مرز میان من، دیگرى و جهان، حل کردنِ درستِ مسأله راهبرد ارشتاد

ه رسمیت شناختن خواست، هویت و نیاز در دیگرى، تمامیت، یک. این کار با ب هاى هرو پذیرش ویژگى

توجه  گیرى در جهان، و پذیرش مسؤولیت انتخاب و تعیین شکل هستى در من همراه است.طرفى و کنارهبى

هم هست. دیگری، محوری است که  دیگریی ، آفرینندهگونه که من انگل دیگری استهمانبه این که 

 شود. پس، دیگری دستاویزِ مرکزدار شدنِ من است.پیوند با آن ممکن میسازماندهی نظام اخالقی در 

Z  ى من و دیگرى و جهان به شکلى دیگر مرزبندى کرد؟جهان را به جاى سه عرصهتوان زیستآیا مى 

چنین  یدتواندر این مورد چیست؟ مى انکند چیست؟ نظر دوستانتحد و مرزى که من را از جهان جدا مى 

 بدنِاز  بخشی )مثال آنچه درون معده است( ى گوارشداخل لولهآیا ؟ یدنظر علمى تعریف کن مرزى را از
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کند؟ ى من از جهان در طول زمان تغییر مىآیا حد و مرز جدا کننده ى خارجى پوست چطور؟است؟ الیه «من»

 توان بخشى از من در نظر گرفت؟آیا اموال را مى

O اند با هم مقایسه کنید و ى مرزبندى را به اشکالى گوناگون حل کردهدو دستگاه اخالقى را که مسأله

جهان ى زیست. یعنى سه حوزهیدمرزبندى را تمرین کن در نهایت راه حل خود را براى این مسأله تدوین کنید.

 .نماییدخود را با قواعدى مشخص و مرزهایى معلوم از هم تفکیک 

 

 

 

 

 

 
من       

جهان         ديگری  

 آشکارگی

 بازنمایی

 رخداد

 چیز

 جم

 جم
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   دانایی ـ هنر ـ اخالق 

 جهان، من ـ دیگری ـ جهان، نیک ـ بد، درست ـ نادرست، زیبا ـ زشتستزی 

  :روند بر حسب آماج کردنِ من، دیگرى، یا جهان، سه ارتباط من با مه اصل سه پاره بودن سپهر شناختی

 اخالق و هنر.آورد که عبارتند از دانایی، شکل از شناسایی و سه نوع داوری را پدید می

طرفانه ، ارتباطى از نوع شناخت بىجهانخواست و هویت در غیاب هان، به دلیل ى من با جرابطه

ى جهان اهمیت دارد. است. در این رابطه تمایز میان درست و نادرست و مفاهیم راست و ناراست درباره

است نامیم. ارتباط با دیگرى، به دلیل حضور خودهنده به این تمایزها را دانش مىچارچوب مفهومىِ سازمان

و هویت در او، و امکانِ انتخاب و پاداش گرفتنِ وى، متفاوت است. من در ارتباط با دیگرى به تمایز خوب 

شود. ارتباط من با من، هاى اخالق زاییده مىاز بد بیشتر توجه دارد، بنابراین در اندرکنش با دیگرى، نظام

هاى یابد. فعالیتشناسانه مىابراین خصلتى زیبایىیابد و بنبیشتر به ادراک درونى امر زشت از زیبا ارتباط مى

 یابند.شناسانه سازمان مىهاى زیبایىى این رده به دشوارى در قالب نظامپیچیده

  شناسانه ریشه در ماهیت پدیدارها دارند.زیبایى و اخالقى ،تمایزهاى شناختى انگاری:ذات 

  د نیست، از راهِ منسوب کردنش به واقعیتى در جهان تمایزى که کارآمجم و پافشارى بر  ی بندو:تله

 خارج.

  :ها، یا بازتعریف جمنقض موضعى و آزمایشىِ تمایزها و وارسى پیامدِ آن راهبرد مزدک.  

Z  اى تازه بنیاد کرد؟هاى مورد پذیرش زروان نظریهى گزارهتوان با واژگونهآیا مى  

O یددر این مورد شک کن ؟یدشک ندار در مورد درستى، خوبى و زیبایى چه چیزى.  
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  درست ـ نادرست  

  دانا ـ نادان، راست ـ دروغ، نیک ـ بد، زشت ـ زیبا 

  :ها و ای از منششود. حقیقت پیکرهارتباط میان من و جهان به زایش حقیقت منتهی می اصل حقیقت

مند، ای قانونجهان را به صورت مجموعهشان است که بازنمایی زیستساختاری از مفاهیم و روابط میان

اصلی آدمیان ــ  ی ساختارهای شناختیسازد. حقیقت برسازندهشفاف و منظم از رخدادها و چیزها ممکن می

آوری ــ است و بر محور جمِ درست/ نادرست سازمان یافته است. نظام های دانایی، و فنمانند علم، دستگاه

ی مورد ها و مفاهیم با حقیقت بیرونی شکل گرفته است و عناصر پایهاط گزارهحقیقت بر مبنای ارزیابی ارتب

آورانه سنجیده شان با حقیقت بیرونی و کارآمدیِ فنهایی هستند که در ارتباطاش مفاهیم و گزارهارزیابی

 شوند. می

  :هد و بنابراین نظام دکه حقیقت به امری عینی و واقعی و بیرونی ارجاع میباور به این تقديس حقیقت

که حقیقت پیوندی ی واقعیتی مطلق و تغییرناپذیر است. ایمان به اینکنندهشناختی ما بازگوکننده و منعکس

 کند.دایمی و ناشکستنی و استوار با قطبِ درستی/ راستی/ روایی )در برابر نادرستی/ اشتباه/ خطا( برقرار می

  :های غایی، گویی به پرسشو موضعی نظام شناختی برای پاسخ های محلیبر ناکامیتأکید  طرد حقیقت

که نظام آمیز است. ناامیدی از اینو باور به این که کل دستگاه حقیقت امری دروغین و ناکارآمد و فریب

 شناختی بتواند هیچ چیزی در مورد واقعیت بیرونی هستی به ما بگوید.

  های ها، گریز از تنشت در برابر بازبینی آرا و اندیشهباور به تقدیس حقیقت به مقاوم ی تعصب:تله

شود. نظام حقیقت به امری فرارونده و نقدناپذیر شده منتهی میهای راست پنداشتهمعنایی و چسبیدن به گزاره

 روند عاجز است. شود که از سازگاری با پویایی طبیعی مهو بنابراین ایستا و راکد و تغییرناپذیر تبدیل می
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  پایبند نبودن به  های شناختی وباور به طرد حقیقت به استفاده نکردن از دستگاه ی سردرگمی:لهت

شود. از این رو، من از بازنمایی جهان خارج و رفتارِ درست در برابر آن باز های در دسترس منتهی میحقیقت

های شناختی، ناکامی ی بودن نظامکوشد تا با تکرار نسبی بودن حقیقت و تأکید افراطی بر ساختگماند و میمی

 مندی از آن را توجیه کند.خود در تسلط بر آنها و بهره

  :بدون  های شناختی،جانبه از نظامی همهتمام و کمال از نظام دانایی و استفاده جوییِبهره راهبرد چیستا

ی خویشتن اما ری آفریدهچون امفراموش کردن نسبیت و تکاملی بودن محتوای آن. پایبندی به حقیقت هم

دهد. ایستادن در ترین تخمین از هستی بیرونی را به دست میضروری و ارزشمند که در هر لحظه نزدیک

استوار ساختن  ی دو طیف متعصب و سردرگم، و حفظ چابکی و چاالکی دستگاه شناختی، در عینِمیانه

 موضع و موقعیت خویش در اندرون آن.

Z   ای وجود داشته همواره در تاریخ اندیشه به صورت آرا و نظریاتی حاشیه« قیقتطرد ح»چرا رویکرد

ها و آرا در دستگاه نظری یا چارچوب فکری منظمی را پدید نیاورده است؟ چرا تمام نظریهآوری، و هیچ فن

و  های شناختیاتصال نظام ییابند؟ شیوهنهایت در سیر تکامل اجتماعی خود به سوی تعصب گرایش می

های علمی و شناختی توان تکامل و دگرگونی نظامچیست؟ آیا می« معنا ـ پوچی»های حامل آنها با جمِ منش

لذت و  شان توجیه کرد؟ حقیقت چه ارتباطی با قدرت،شده توسطها و پویایی معنای حملرا با تحلیل منش

 کند؟بقا برقرار می

O های مرکزی و اصول موضوعه کنید. یعنی گزاره بندی و تصریحدستگاه شناختی خودتان را صورت

شان به هم را تشخیص دهید. آیا در ی چفت و بست شدنای آن را استخراج کرده و شیوهو عناصر حاشیه

 بینید؟نظام حقیقتی که بدان باور دارید ناسازه و تعارض منطقی می
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  نیک ـ بد  

 َشَوَن ـ اَشموغاخالقی ـ غیراخالقی، نیکوکار ـ بدکار، ا 

  :شود که اخالق نام دارد و در ارتباط من و دیگری به ظهور سپهری از شناخت منجر می اصل اخالق

اطراف جم مرکزیِ نیک ـ بد آرایش یافته است. در این نظام شناسایی، به جای صدور حکم علمی که در نظام 

ها، و عنی ارزش اخالقی کردارها و تصمیمپذیرد، یدانایی و چارچوب حقیقت مرسوم است، داوری انجام می

ها را بر مبنای میزانِ قلبم شود. دستگاه اخالقی ارزش کنشها، ارزیابی میگزاره ی واقعی بودننه درجه

ای از راهبردهای ی رمزگذاری قلبم مجموعهکند و بر مبنای شیوهی من ـ دیگری تعیین میتولیدشده در شبکه

 کند. دهای کارکردی را در من مستقر میپیشنهادی و باید ـ نبای

   :شان همچون اصول تقید به معنای ایستایی و تغییرناپذیری اصول اخالقی و تعبیر کردنتقید

شود. در این شرایط ای نقدناپذیر است، که به ناتوانی من در سازگاری با شرایط پیچیده منتهی میموضوعه

شوند که باید مستقل از شرایط یِ نقدناپذیر و تغییرناکردنی تلقی میای از اصول رفتاردستگاه اخالقی مجموعه

 کند. رعایت شده و به کار بسته شوند. در این حالت اخالق همچون قید عمل می

من   

جهان ديگری       

هنر   

دانايی اخالق       

 درست

 نادرست
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  :های برخاسته شک و تردید در اعتبار اصول اخالقی به تن در ندادن به هیچ یک از محدودیت ولنگاری

مند از قواعد و راهبردهای د. در نتیجه، من از پشتیبانی نظامی منسجم و قاعدهشواز دستگاه اخالقی منتهی می

پاشد و پیروی ماند؛ انسجام رفتار من فرو میعملیاتی که داوری و گزینش رفتار را برایش ممکن کند باز می

روندها به شوند. این از راهبردهای موضعی و تصادفیِ مربوط به بقا، لذت، معنا یا قدرت جایگزین آن می

شوند و دستیابی به یک منِ منسجم و مرکزدار را ناشده و برخاسته از محیط بر فرد عارض میطور انتخاب

 سازند. منتفی می

  شده از سوی ناشده و دادهای از اصول اخالقی انتخابمن به ماشینی برای اجرای مجموعه ی مقید:تله

ای در درون نهادهای اجتماعی شود و من همچون مهرهیره میشود. فرامن کامالً بر من چجامعه تبدیل می

کند و به شکلی کند و قواعد موضعی و محدود آن را به جای اصولی فراگیر و جاودانی تلقی میعمل می

 کند. خودکار اجرایش می

  روندهای  شود.من به سیستمی چندپاره و نامنسجم با رفتاری واگرا و ناهماهنگ تبدیل می ی ولنگار:تله

ای از کند. در نتیجه من به دنبالهکشد و رفتارهایش را تعیین میجاری در محیط من را به دنبال خود می

 گردد.شود و مرکززدوده میهای پیرامون خود تبدیل میجریان

  :تأسیس دستگاهی اخالقی که کامالً خودمدار و خودساخته باشد، و با تمام قوا پایبند  راهبرد رستم

ندن به آن. آزادی تمام و کمال در بازتعریف و بازسازی اصول اخالقی، و آمادگی همیشگی برای نقد و ما

که در وفاداری به این اصول و پیروی سرسختانه از اصولی آنبی این اصول، ینقض و جایگزینی خودخواسته

شگی به دستگاه اخالقی نیرومند و ای وارد شود. مسلح بودنِ همیپذیرفته شده، خدشه« جا ـ اکنوناین»که در 

 منسجمی که همواره آمادگی اصالح و بازبینی را دارد.
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Z  توان های دینی و حقوقی ساختاری کمابیش یکسان دارند؟ آیا میچرا اصول اخالقی در تمام نظام

ی قلبم این شباهت را به صورت جهانی بودن متغیرهای قلبم تفسیر کرد؟ چرا و چگونه برخی از اصول اخالق

توان این پدیده را به رمزگذاری افراطی و غیرعادی قلبم منسوب دانست؟ چگونه آیا می دهند؟را کاهش می

 یابد؟ و بر اساس چه سازوکاری یک اصل اخالقی نقض شده و به اصلی دیگر تحول می

O ید. در مورد مراتبی تدوین کندستگاه اخالقی خود را بازبینی کرده و اصول آن را در قالبی سلسله

 محتوای آن نقادانه بیندیشید.

 

 

 

  

 من

جهان ديگری  

 هنر

 دانايی اخالق

 نیک

 بد
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  زیبایی ـ زشتی  

 هنرنیکی ـ بدی، درست ـ نادرست، هنرمند ـ بی 

  گیرد، شکلی از ارزیابی و دستگاه شناختی در آنجا که من در ارتباط با من قرار می شناسانه:اصل زيبايی

شود. این شکل از شناسایی بر محور تمایز امر زیبا و میشناسانه خوانده آورد که زیباییادراک را پدید می

شود که در قالب و مستقیم را شامل می شهودی، معموالً غیرزبانی، گرا،زشت تمرکز یافته است و ادراکی کل

عناصر ادراکیِ  گرا و عمومیِشناسانه، تأثیر کلیابد. موضوع داوری زیباییابراز سلیقه و داوری هنری تبلور می

 ها یا چیزها یا رخدادهایی همچون موسیقی، نقاشی، شعر،شنیداری، دیداری، زبانی و... است که در قالب منش

یابند. از آنجا که عناصر ادراکی یاد شده توسط من ـ دیگری آفریده شده و در قالب بخشی از و... تجلی می

گیرند، شکلی رد داوری قرار میبندی شده و در نهایت توسط من مونظام شناختی در اندرون من صورت

 شوند. پیچیده از ارتباط میان من و من محسوب می

  :ی اخالق و علم به سادگی در شناسانه بر خالف دو عرصهاز آنجا که هنر و درک زیبایی هنرنمايی

و  شود، و با توجه به آن که مسلح بودن به داوری درستبندی نشده و مورد توافق واقع نمیزبان صورت

من دریافت درونی و شهود  کند،ی یاد شده اعتبار اجتماعی ایجاد میدقیقی در این مورد مانند دو عرصه

گیرد تا با پیروی از هنجارهای اجتماعی یا نقض کردن ی مستقل و درونزاد خود را نادیده میشناسانهزیبایی

 آفرینش زیبایی وانمود کند. ی سنجیده یا تواناییعمدی آنها خود را صاحب ارزیابی هنرمندانه

  یا نادیده انگاشتن تمام  آمیز به عینی بودن معیارهای تفکیک زیبا از زشت،اعتقاد تعصب ی دلقک:تله

نمایش توانایی خویش در فهم و درک و تولید هنر. فروکاستن  معیارهای قابل تصور در این زمینه، با قصدِ

 ای باب روز.ی عوامانهرسوم در جامعه، یا سلیقهشناسانه تا سطح هنجاری مادراک زیبایی
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   :ای که توافق و همراهی دیگری را جلب کند، آفریدن سپهر معنایی و چارچوب نظری راهبرد فارابی

در اطراف شهود شخصی خویش در مورد تفکیک امر زیبا از زشت. اولویت دادن به درک شهودی من برای 

بندی کردنِ آن در قالب رمزگانِ قابل درک برای ای بعدی صورتدر مرتبهی زیبایی، و بعد از آن و تجربه

ی من. محترم شمردن بی قید و شرطِ داوری ی شخصی من دربارهدیگران. خیانت نکردن به سلیقه

های نو و در نتیجه ارتقای سطح ی خویشتن، در عینِ آمادگی برای یادگیری و دستیابی به تجربهشناسانهزیبایی

 ها.اوریاین د

Z  های هنری را بر مبنای پویایی متغیرهایی مانند معنا یا قدرت تحلیل کرد توان سیر تحول سبکآیا می

شناسانه را با اثر توان واحد ادراک زیباییشان قایل شد؟ آیا میشناختی برایو چارچوبی فرهنگی یا جامعه

 خ هنر داشته است؟ هنری یکی گرفت؟ این چیزشدگی امر زیبا چه پیامدی در تاری

O سازی، و... مجسمه های شعر، موسیقی، سینما، نقاشی،ی خود را در عرصهشناسانهمعیارهای زیبایی

 تعیین کنید. با تجربه کردن آثار هنری گوناگون و محترم شمردن داوری درونی خود آغاز کنید. 

 

 

 

 

  

هنر   

 

 

 

 

 

 زیبا

 زشت

 درست

 نادرست

 نیک

 بد

 من

جهان ديگری  
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  فراز  

  کالن، عاملیت ـ ساختار، کل ـ جزء یکپارچه ـ الیه الیه، مادی ـ معنوی، خرد ـ 

  اش را انتخاب شکل هستىبه شکلی خودآگاه آن بخشى از هستى که بتواند  مراتبی بودن من:اصل سلسله

روند است که به دالیل ى فراگیر و ناشناختنىِ مهشود، بخشى از پیکرهآنچه که من خوانده مى است. «من»کند، 

روند، شود. من، به عنوان زیرسیستمى از مهاز آن مجزا فرض مى ــاسانه شنو نه هستى ــشناسانه شناخت

اى از حاالت ممکن را براى بودن در پیش رو دارد که در هر برش زمانى تنها یکى از آنها را مجموعه

توان به عنوان سازد. این تجلىِ من را مىها، شکل هستى من را برمىى این انتخابگزیند. مجموعهبرمى

در این حالت من همچون نظامی تمى پیچیده در نظر گرفت و به طور علمى مورد تحلیل قرار داد. سیس

 مراتبی بازنموده خواهد شد.سلسله

کمترین سطوحی که برای توصیف کامل من ضرورت دارند، عبارتند از چهار الیه یا مقیاسِ 

سطوح نظرگاهی برای فهم و  . هریک از اینجامعه شناختى و فرهنگى، شناختىروان، شناختىزیست

این چهار الیه را به طور خالصه شوند. رمزگذاری و توصیف چیزها و رخدادهای مربوط به من محسوب می

متفاوتى ممکن تحلیلیِ هاى هاى متفاوتى هستند که توصیف هستى را در برشنامیم. سطوح فراز مقیاسمى فراز

 شناسانه ندارند. تمیک هستند، و خصلت هستىشناختى و اپیسسازند. سطوح فراز امرى روشمى

  در نتیجه  شناسانه دارند.ـ اهمیت هستىـیا سطوح مشاهداتى مشابه ـ سطوح فراز ـ انگاری:تحويل

 تر است. تر یا واقعىتر، اصیلیکى از سطوح فراز از بقیه مهم
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  د به طور کامل توسط پدیدارهاى توان، مىتعلق دارد یک سطح از فراز که بهپدیدارى  سِِِنمار: یتله

ى سطوح چیزى نیستند جز انعکاس که همهانجامد انگاری به آن میاین تحویلسطحى دیگر توضیح داده شود. 

 ایط گوناگون.ریک سطح در ش

  :بندی درک این نکته که سطوح فراز یا هر سطح توصیفى دیگر، تنها مقیاسى براى صورت راهبرد چیستا

 شناختى که داراى اصالت باشد یا نباشد.هاى ما هستند، و نه امرى هستىهدهها و مشاتجربه

Z  حد و مرز کنند؟ چه متغیرهایى صفات فرهنگى، اجتماعى، روانى و زیستى من را از هم متمایز مى

شناختی کدامند؟ بر اساس چه معیارهایی یک چیز یا رخدادِ مربوط به من در یکی سطوح فراز به لحاظ روش

 اند و نه بیشتر یا کمتر؟ گیرد؟ چرا چهار سطح فرض شدهاین سطوح قرار میاز 

O ها توصیف کنید. هریک از این صفات به کدام ای از ویژگیخود را در یک صفحه به کمک مجموعه

 شوند؟سطح فراز مربوط می

 

 

 

 

  

 فرهنگی

 

 

 اجتماعی

 

 

 روانی

 دیگری

 

 من

 

 

قاخال  

 

 هنر

 دانایی
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  من ـ دیگری  

 آشنا ـ بیگانه، انگاره ـ خودانگاره، درون ـ بیرون 

  کند.چون زیرسیستمی از دیگری شروع میهمواره هستی خود را هم من صل وابستگی من به ديگری:ا 

جنین برای بدن مادر، شخصیت کودک در ابتداى کار من در هر چهار سطح فراز انگل دیگرى است. 

فرهنگی او ی ی نهادهای مستقر، و اندوختهدر مجاورت نظام روانی والدینش، موقعیت اجتماعی فرد در زمینه

 گیرنده دارند. های پیشاپیش حاضر در ذهن دیگری همواره خصلتی پسینی و وامدر مقابل سپهر منش

  شناختى اصالت و اهمیتى بیش از دیگرى دارد.من به لحاظ هستى من: شناختیِتوهم مرکزيت هستی 

 مبنایی عینی و بیرونی دارد. یعنی خودمحوری بدیهی و شهودی هر کس، 

  بسته به این که من دیگری را در موقعیتی فرازین یا فرودین تصور کند، ممکن  ی خدايگان و بنده:لهت

دیگرى ی یک بنده که با این فرض همراه است که است دو نوع رفتار در پیش بگیرد. نخست الگوی چاکرگونه

هاى من به انتخاب ،ممکن استنا یا تر از من است و از این رو اعالم استقالل از وى نادرستتر و مهماصیل

لذت و رنج  که از نظرش خودکامهدیگری رفتار یک خدایگان  شود.های دیگرى تحویل مىالگوى انتخاب

 گذارند.اثرى باقى نمى هاى مندیگرى و محورهاى شکست تقارن درونزاد وى اهمیتى ندارند و در انتخاب

 سازد.ای مختلف هردوی این کردارها را نمایان میکسی که به این بال مبتال باشد، معموال در موقعیته

 :با )هاى گزینش من و دیگرى استقالل من از دیگرى، در شرایطى بهینه است که عرصه راهبرد سیاوش

 را با هم حفظ کنند. (شانولى نه لزوما همخوانى)سازگارى و ارتباطشان  (شانوجود واگرایى و تمایز یافتن

Z  من از دیگری را به مرزبندی مربوط دانست؟ آیا استقالل تمام و کمال از دیگری  توان استقاللآیا می

 ها مستقل شده باشد؟شناسید که من به راستی از تمام دیگریآیا شرایطی روانی را می ممکن است؟
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O های خود تهیه کنید. هریک از این صفتها را در اندرکنش با کدام دیگری فهرستی از مهمترین ویژگی

 اید؟چگونه به دست آوردهو 

ی دیگری نداشته باشد؟ صفتی که هنوز توانید صفتی در خود بیابید که هیچ ربطی به عرصهآیا می

تأثیر دیگری در شما وجود دارد را برگیرید و طبق راهبرد سیاوش آن را به انتخابی شخصی و مستقل از  زیر

 دیگری تبدیل کنید. 

من         

جهان   ديگری  

من      

ديگری    
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 خودانگاره

 

  گارهانگاره ـ خودان  

 من ـ دیگری، جم، فراز 

  :تصویر ذهنى من از دیگرى، انگاره، و تصویر ذهنى من از من، خودانگاره نام دارد.  اصل آينه 

من از »و  «من از من»شود تا تصویر ذهنى ى بازنمایى باعث مىاندرکنش من و دیگرى در حوزه

کنند و از یکدیگر را در خود منعکس مىدر قالبى زبانى رمزگذارى شود. من و دیگرى تصاویر  «دیگرى

در واقع پس، انگاره و خودانگاره کنند. چگونگى بازتاب یافتن خود در دیگرى را نیز بار دیگر بازنمایى مى

چون محصولى جانبى ارتباطى مانند زبان را هم ییهامدارهایى از تشدید بازنمایى هستند که خودآگاهى و نظام

ه و انگاره ساختارهایى مشابه دارند و به شکلى همخوان در دستگاه نشانگانى یکسانى خودانگار آورند.پدید مى

 (انگاره)براى من اهمیتى محورى دارد و دیگرى  (خودانگاره)چند یکى از آنها  شوند. هررمزگذارى مى

 کند.چون ابزارى براى مدیریت آن عمل مىهم

  :اش انگاره برآیندی از انگاره است. پس من به انگارهمن، همان خودانگاره است. خود از خود بیگانگی

 شود. در چشم دیگری فرو کاسته می

  ای شایسته از هستی داشتنِ درست و شایسته جلب توجه دیگری و برساختن انگاره ی ديو سپید:تله

 دهد. یشود. من ایجاد تصویری دلپسند از خود را به دلپسند بودن در واقع ترجیح متر قلمداد میمهم
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  :پروا، یعنی باور به این که اگر شکل هستی من ارزشمند و مهابا و بیهستی داشتنِ بی راهبرد رستم

ام هم خود به خود در چشم دیگری شایسته و سزاوار خواهد شد، و اگر نیرومند باشد انگاره و خودانگاره

 نشد هم چندان مهم نیست!

Z  توان سیر تکاملی برای ظهور نگاره چه چیزهایی هستند؟ آیا میی انگاره و خودادهندهعناصر تشکیل

توان به وجود چهار الیه انگاره و خود انگاره در سطوح فراز قایل آیا می و دگردیسی این دو ترسیم کرد؟

  بود؟

O  ه توانید بی خود را در هر چهار سطح فراز ترسیم کنید. آیا میاز دیگران انگاره بگیرید و خودانگاره

 ای از خودتان دست یابید؟نقشه

 

 فرهنگی

 

 اجتماعی

 

 روانی

 

 زیستی

 خودانگاره

 

 انگاره

 من

 دیگری
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   تن ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی 

 بدن ـ شخصیت ـ نهاد ـ منش، فراز، انگاره ـ خودانگاره  

  خودانگاره در سطوح گوناگون فراز در قالب تن، من، فرامن و منِ آرمانى  مراتبی بودن من:اصل سلسله

بنیادین را در خود جای داده است که حد و مرز و ى یهسیستم پایک هر سطح فراز  شود.بندی مىصورت

بدن، نظام شخصیتى، نهاد »های پایه عبارتند از شود. سیستمها تعیین میمتغیرهایش بر مبنای پویایی آن سیستم

اى هستند که پویایى سطحى از ى تکاملىهاى پیچیدههر یک از این چهار عنصر، سیستم .«اجتماعى و منش

مورد اشاره قرار « شبنم»ی این چهار سیستم پایه را با سرواژهشود. شان تعیین مىهاى رفتارىخابفراز با انت

 دهیم.می

  تر از بقیه است و باید سایر سطوح تر و واقعیتر، مهممن در یکی از سطوح فراز اصیل گرايی:تحويل

 را به آن تحویل کرد. 

  صورت نمودهایی فرعی و ثانویه از حالتی پایه و اصلی سطوح گوناگون تجلی من به  ی سنمار:تله

شوند. در نتیجه راهبردهای مدیریت من بر یکی از سطوح فراز یا من یا فرامن یا من آرمانی( قلمداد می)تن 

 شود. فروکاسته و در متغیرهای حاکم بر آن سطح محدود می

  :در قالب سیستمی یکپارچه و متمرکز.مراتبیِ ظهور منترکیب تمام سطوح سلسله راهبرد جاماسپ ، 

Z   ِتوان هر یک را به ی بدن، نظام شخصیتی، نهاد و منش چیست؟ آیا میپایه منظور از چهار سیستم

منظور از تکاملی  توان سطوح فراز را فضای حالتِ پویایی این سیستمها دانست؟طور دقیق تعریف کرد؟ آیا می

 ها چیست؟ بودن این سیستم

O های توان شاخهرهای مرکزی حاکم بر رفتار هر یک از چهار سیستم را فهرست کنید. آیا میمتغی

 اند؟هایی در نظر گرفت که بر محور این چهار سیستم پایه مستقر شدهمختلف علم را به صورت مدل
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   جسم ـ روح 

 تن ـ من، گیتی ـ مینو، زمینی ـ فرارونده  

  :نی شکل هستی فرد در سطح روانی و زیستی دو سیستمِ درهم تنیده است تن و من، یع اصل يگانگی

که به طور عمده از پویایی ماده/ انرژی )تن( یا پردازش اطالعات )من( تشکیل یافته است. یعنی ارتباط میان 

د هم افزار شباهت دارد. با وجود این، این دو ماهیت مکمل و همزاافزار و سختی میان نرممن و تن به رابطه

 هستند و به تنهایی معنایی ندارند. به این ترتیب، گیتی و مینو دو مفهوم مکمل و در هم پیوسته هستند.

  هایی متمایز و متضاد دارند و با هم تن همان جسم و من همان روح است. این دو ماهیت گرايی:دوبُن

با سایر جانوران است. در حالی که  ناپذیرند. تن یا جسم امری مادی، حیوانی، ملموس، عینی و مشترکجمع

روح یا من امری ذهنی و غیرمادی است که خصلتی استعالیی و فرارونده دارد و با هر آنچه در جهان جانوران 

شود که اولی وجود دارد متفاوت است. بنابراین هستی به دو قطبِ مادی )گیتی( و معنوی )مینو( تقسیم می

 بخش است. و رهایی پست و تهدیدکننده و دومی ارزشمند

  روح بر جسم برتری دارد. هر آنچه به روح و روان مربوط است استعالیی، اخالقی،  ی افالطون:تله

پاک و ارزشمند است. در مقابل، امر مادی و وابسته به بدن پست و حیوانی و پلید است. تن و من جفت 

برگزید. گیتی توهمی است که بر مبنای مینو ساخته سازند که باید از میانشان من را ای را برمیمتضاد معنایی

 شده است. 

  :من و تن جفتی درهم تنیده و متصل به یکدیگر هستند. هر دو را باید پذیرفت و تأیید  راهبرد زرتشت

کند. گیتی استومند و مینوی کرد و ارج نهاد، چرا که ارزش و اهمیت هر یک تنها در پیوند با دیگری بروز می

 به اندیشه از آن رو حضور دارند که هریک ظرف و قالبی برای دیگری است. وابسته 
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Z  پردازی که به دوقطبی یادشده اشاره کرد که بود؟ رویکرد او در مورد این دو قطب و نخستین نظریه

ا هسازی این مفاهیم هستیم؟ چرا برخی از فرهنگشان با اخالق چه بود؟ آیا در افالطون شاهد واژگونارتباط

ی افالطون همسان با تله« بیماری مسیحیت»دانند؟ آیا منظور نیچه از مینو و برخی دیگر گیتی را چنین مهم می

 است؟

O تان پیرامون جهانتان و در زیستها و روندهای مربوط به گیتی و مینو را در سپهر تجربی اطرافشاخه

نید چفت و بست شدن عناصر روانی و زیستی را به توااش را بنگرید. آیا میردیابی کنید و به هم پیوستگی

 همین ترتیب نشان دهید؟
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   من ـ فرامن 

 عاملیت ـ ساختار، فرد ـ اجتماع 

   :ی دو سطحِ روانی و اجتماعی از خودانگاره هستند. یعنی دو من و فرامن نمایندهاصل همگرايی

شوند که در دو مقیاس متفاوتِ ی کلیت انسان محسوب میبازنمایی و توصیفِ متفاوت از پدیداری یگانه یعن

رو هستیم که معموالً به دلیل اجتماعی و روانی بازتاب یافته است. به این ترتیب با یک پدیدار منفرد روبه

تصلب راهبردهای انضباطی در سطح اجتماعی و تعارض لذت با قدرت در سطح روانی به شکل دو نظام 

کند. در صورتی که راهبردهای تولید لذت و زایش قدرت با هم متحد و همگرا متعارض و ضد هم عمل می

توانند در سیستمی سازگار و یکپارچه با هم شوند، من و فرامن )یعنی عامل انسانی و ساختار اجتماعی( می

 ترکیب شوند و بر این تعارض غلبه کنند. 

  :اما در واقع دو  نمایند،ه ظاهر ضد هم میهرچند این دو قالب نظری/ سیاسی ب آنارشیسم ـ فاشیسم

تعارض  ها،کند. در هردوی این نگرشچون جفت متضادی معنایی عمل میسر طیفی معنایی هستند که هم

شود. تنها میان من و فرامن و کشمکش بین عامل انسانی و نهادهای اجتماعی پذیرفته شده و حتی تقدیس می

طرف نهاد اجتماعی گرفته شده  طرف من و در دیگری )فاشیسم( شیسم(تفاوت در آن است که در یکی )آنار

فرض چون امری بدیهی و طبیعی پیشاست. در هردو حالت واگرایی لذت و قدرت و تعارض من و جامعه هم

 گرفته شده است.

  سره یک یا شود،من یا به کل تسلیم فرامن شده و در قواعد نهادهای اجتماعی ذوب می ی افراسیاب:تله

گردد. پس تعارض میان من و فرامن تأثیر بدل میخوانی بیکند و به مخالفنظم برخاسته از جامعه را رد می

 شود. ی رفتار من میناشناخته باقی مانده، تثبیت شده و تعیین کننده
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  :ای اجتماعی من با وجودِ خودمداری و استقالل از قواعد انضباطی جامعه، با نظم نهاده راهبرد کیخسرو

کند ارتباطی انداموار برقرار می کند و به این ترتیب نقشی تأثیرگذار را در سپهر انسانی پیرامون خویش ایفا می

که به بهای کاستن از لذت آنرساند. بیو خویشکاری و موقعیتی اجتماعی را بر عهده گرفته و به انجام می

اش آنها را یکسره بپذیرد یا به بهای کاستن از قدرت جامعه های اجتماعی راخود قواعد نهادینه شده در قالب

 یکسره نقض کند. 

Z  توان این نگرش را در تاریخ اندیشه، شود؟ آیا میچرا من معموالً در برابر جامعه در نظر گرفته می

فرامن وجود های کهنی مانند ایران زمین راهبردهایی برای اتحاد من و وارد دانست؟ آیا در تمدننوپا و تازه

توان گفت تعارض من داشته است؟ سازوکارهای تحویل شدن یکی از این دو به دیگری کدام است؟ آیا می

توان چنین وضعیتی را همتای و فرامن نشانگر وضعیتی آنتروپیک و نامنظم و سازمان نایافته است؟ آیا می

 شکلی از ساده شدنِ سیستمِ جاری در فراز دانست؟

O خود را طوری تعریف کنید که با راهبردهای افزایش قدرت در نهادهایی که عضوش  راهبردهای لذت

 هستید، یکپارچه شود. 
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  قلبم() بقا ـ قدرت ـ لذت ـ معنا 

 فراز، شبنم، تن ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی 

  :کند که در ر مىهر سیستم پایه بر اساس متغیرى مرکزى و در راستاى بیشینه کردن آن رفتا اصل قلبم

هایى متفاوت از سطوح گوناگون فراز عبارتند از: بقا، لذت، قدرت و معنا. این متغیرهاى مرکزى در واقع بیان

پویایی سیستم گرانیگاه متغیرها ى تکاملى هستند. این هاى پیچیدهیک بستر جذب عمومى و فراگیر در سیستم

جمِ بقا/ مرگ، ، چهار (ارن درونزاد در سیستم خودمختاریعنى شکست تق)زیربناى طبیعى انتخاب پس  .هستند

بندی و شناسایى است. متغیر مرکزى بر مبناى شواهدى صورتلذت/ رنج، قدرت/ ناتوانی، و معنا/ پوچی 

عاملى دانست که آن را توان شود که بر محوریت آن در تعیین رفتار سیستم داللت دارند. از این رو، مىمى

  کند.یستم را تعیین مىالگوى انتخابهاى س

  تر است چون به طور ى متغیرها واقعىاز بقیه (لذت)فرض معمول: یکى از این متغیرها  گرايی:تحويل

 شود. واسطه و شهودى درک مىبى

  کارآییتخریب تدریجىِ و واگرایی متغیرهای مرکزی قلبم،تعارض در گرانیگاه،  ی معتاد/ مرتاض:تله  

 را به دنبال دارد.وح متفاوت فراز و اغتشاش در سط

  :در قالب محورى منسجم و یگانه.قلبم ترکیب کردن هر چهار متغیر  راهبرد حافظ 

Z  راهبردهاى مرسوم براى پیوند  نمودهاى تعارض میان متغیرهاى چهارگانه در هر سطح فراز چیست؟

 دادن متغیرهاى یادشده کدام است؟

O  خود بیابید، تحلیلش کنید و آن را رفع نمایید. پویایییک تعارض در گرانیگاه 

 



77 

 

  

 روح

 جسم

 معنا

 

 قدرت

 

 لذت

 

 بقا

 متغیرهای پایه

 
 منش

 

 نهاد

 

 شخصیت

 

 بدن

 خودانگاره

 انگاره

آرمانیمن   

 

 فرامن

 

 من

 

 تن

 فرهنگی

 

 اجتماعی

 

 روانی

 

 زیستی

مراتب پیچیدگیسلسله  

 فراز

مراتب سوژهسلسله  

 

های پایهسیستم  

 

 من

 دیگری

 ساختار

 اجتماعی

 عامل انسانی



78 

 

 

  زندگی ـ مرگ  

   لذت ـ رنج، معنا ـ پوچی، قدرت ـ ناتوانی 

  :ی ماده، انرژی و اطالعاتی ما زندگی، پویایی پیچیده، خودسازمانده و خودزایندهدر سیاره اصل بقا 

 های تکاملیِ آبی ـ آلی است. در سیستم

  دارد را از فهم و توجه به زندگی باز می« من»ی زندگی، نزدیکی و همراهیِ دایمی با پدیده مداری:مرگ

 گیرد. و به جای آن غیاب زندگی )مرگ( در کانون توجه و طرح پرسش قرار می

  شود. از این رو نیروهای تر از بقا پنداشته میتر و مهمتر، اصیلمرگ امری شگفت ويهاد:اُسْتی تله

 ماند. گذاری بر زندگی باز میشود و از سرمایهبندی و سازماندهی آن صرف میفرد برای صورت ذهنی

  :تمرکز توجه و تالش بر زندگی، همراه با پذیرش این حقیقت که زندگی پدیداری موقت،  راهبرد هوم

ی بقا به تبدیل عرصه انگیز و زاینده است. استفاده از این بینش برایزودگذر، ناپایدار و بیش از آن شگفت

 قلمرو خالقیت و نوآوری.

Z  های سیستم هایی دارد؟چه ویژگی شود دقیقاًسیستمی که جاندار نامیده می زندگی دقیقاً یعنی چه؟

مرگ  توان زندگی را در آزمایشگاه به طور مصنوعی ساخت؟مشابه با خواص مشابه هم زنده هستند؟ آیا می

 یا زندگی؟تر است تر و طبیعیعادی

O مداری را در فرهنگ پیرامون خود هنجارها و باورهای مرسوم مبتنی بر مرگ ها،رویکردها، روش

 تشخیص دهید و نقدشان کنید.
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  لذت ـ رنج  

  مرگ ـ زندگی، قدرت ـ ناتوانی، معنا ـ پوچی، خوشی ـ ناخوشی، کام ـ درد 

  :گاه است، جمِ لذت ای خودآای که دارای سیستم پایهتنها الیهشناختی، یعنی در سطح روان اصل لذت

واسطه و مستقیم و کند. از این رو این دو بیها را سازماندهی میها و انتخابو رنج است که شکست تقارن

نمایند. در حالی که سایر عناصر قلبم پیش از فهم شدن در سطح روانی ابتدا بر مبنای لذت/ رنج سرراست می

 شوند. شوند و به این ترتیب فهم میذاری میرمزگ

  :مرى متقارن است.مقدار، الگوی توزیع، تداوم و شدت لذت ا توهم بقای لذت 

 تواند دو شکل پیدا کند:این اصل مى

 ها، شرایط، و افراد گوناگون ثابت است. یعنى لذت نسبت به محور زمان/نوع و مقدار لذت در زمان (الف 

 رن است.فرد متقا مکان/

 ى افراد برابر است.برد ثابت است و در همهمقدار کل لذتى که یک آدم در کل عمرش مى (ب 

  های لذت:تله  

 ام.ـ دیروز/ فالنى/ آن شرایط خاص لذت نبرم، زیان کردهــ یا از نوعِ ـشکایت: اگر به قدرِ ـ 

خطرناک یا ناشایست است. پس اگر امروز  قناعت: لذت حدى دارد که فرا رفتن از آن غیرمجاز، غیراخالقى،ـ 

 ست.ا دیروز لذت ببرم، کافى (یا از نوع)ى به اندازه

 حسادت: ـ 

کند که همه به یک اندازه لذت داشته باشد. عدالت حکم مى ى اول: دیگرى نباید بیش از من قدرت/نسخه

 .(کنندند تجویز مىلذت دار کسانى که کمتر از دیگران قدرت/اغلب این نسخه را )لذت ببرند 
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هاى یابد، چون مقدار کل لذتى دوم: اگر دیگرى از حد خاصى بیشتر لذت ببرد، لذت من کاهش مىنسخه

 .(کننداین نسخه محبوب کسانى است که برنده/ بازنده بازى مى)موجود در جهان ثابت است 

 ریاضت: اگر امروز لذت نبرم فردا بیشتر لذت خواهم برد.ـ 

  اى و هیچ نوع پاداشى تکرارپذیر نیست.هیچ لحظه افظ:راهبرد ح 

Z  های ذهنی نادرست را ناشی از توان این چارچوبهای لذت چنین فراگیر هستند؟ آیا میچرا تله

خطایی تکاملی دانست؟ ارتباط میان لذت و توزیع منابع چیست؟ چرا معموالً لذت/ بقا با معنا/ قدرت در 

 گیرد؟تعارض قرار می

O هاى ودهاى اصل بقاى لذت را در قواعد رفتارى رایج در میان مردمان، قوانین حقوقى، و عرفنم

 ها درگیر هستید؟در کدام تله دشوار است؟ حافظ. چرا پیروى از راهبرد یداجتماعى تشخیص بده
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  قدرت ـ ناتوانی 

 ـ فرودست، قادر ـ عاجز  مرگ ـ زندگی، لذت ـ رنج، معنا ـ پوچی، توانا ـ ناتوان، فرادست 

  :های رفتاری در یک سیستم، به ی انتخابقدرت در معنای عام عبارت است از دامنه اصل قدرت

های رفتاری کند. یعنی شمار و تنوع و گستردگی گزینهی احتمال تحقق رفتاری که سیستم انتخاب میعالوه

ی گزیند، تعیین کنندهای که سیستم بر میگزینهپیشاروی سیستم، به همراه احتمال تحقق و عملیاتی شدنِ 

شود این قدرت با همین معنا در مورد نهادهای اجتماعی به کار گرفته می قدرت سیستم است. به طور خاص،

 دهد. ای که عضو یک نهاد اجتماعی است نشان میهای رفتاری و امکان تحقق آنها را در منو شمار گزینه

  :مند و غیراخالقی است. باور به داشت که قدرت امری فاسدکننده، پلید، زیانشاین پی نکوهش قدرت

 ناپذیری قدرت با امور نیک و پسندیده و نکوهش تالش برای دستیابی به قدرت.جمع

  حالتی روانی یا هنجاری سازمانی است که در آن نمودهای قدرت و متغیرهای  هراسی:ی قدرتتله

ها به شود. در نتیجه افراد و سازمانری خطرناک، تهدید کننده، و ناپسند پنداشته میچون امی آن همافزاینده

 آورند. شان روی میطلبانهها و اهدافِ قدرتنمادها و ریاکاری در مورد نیت پنهان کردن مسیرها، استتارِ 

  :پذیر و سودمندِ به همراه تأکید بر وجه اجتماعی، توافقپذیرش اهمیت و ارزش قدرت،  راهبرد مهر

 های برنده/ برنده همراه است. که با بازی آن،

Z  ند؟ شوچگونه مدارها و مسیرهای قدرت استتار می ها داللتی منفی دارد؟چرا قدرت در بیشتر فرهنگ

جوتر منتهی اعمال قدرت به ظهور شکل جدیدی از قدرتِ فراگیرتر و سلطه آیا پنهان کردن روندهای عریانِ 

 د؟شونمی
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O  مفهوم قدرت را در چگونگی اتصال خود به نهادهایی مانند خانواده، نهادی تولیدگر )مربوط به

تان( تحلیل کنید. مدارهای قدرت را در نهادهای یاد شده تشخیص تان(، و نهادی آموزشی )مثل مدرسهشغل

ت کلی در این نهادها دهید و راهبردهایی برای افزایش قدرت خودتان در این نهادها و بیشتر کردن قدر

 پیشنهاد کنید.
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  معنا ـ پوچی  

 زندگی ـ مرگ، قدرت ـ ناتوانی، لذت ـرنج، روا ـ ناروا، سزا ـ ناسزا، رمزگذاری ـ رمزگشایی 

  :های مفهومی است که در ها و داللتای از ارجاعمعنا الگویی از آرایش تمایزها و پیکره اصل معنا

های مربوطه ای رمزگشایی شده و به تغییر رفتار در سیستماری شده، در دستگاه پردازندهنظامی نمادین رمزگذ

ی روابط انسانی/ اجتماعی آن را شود. معنا محتوایی است که یک منش )عنصر فرهنگی( در شبکهمنتهی می

 کند.حمل می

  ش برای مخالفت با معنا از شود. تالاین توهم که نفی کردن معنا به غیاب معنا منتهی می انگاری:پوچ

خوانِ دومی خودش هم از جنس رمق و مخالفراه آفریدن معنایی ضد آن، و بعد انکار کردنِ این که معنای بی

 معناست.

  ی آن در کنندهانکار اهمیت معنا و تالش برای نادیده انگاشتن موقعیت مرکزی و تعیین ی بَندو:تله

ارزشی و کننده که بی اهمیتی، بیمایه و فلجچسبیدن به معنایی فقیر و کمها و نظم رفتار. ساختار انتخاب

 کند. معنا بودنِ معناها را اعالم میبی

  :پذیرش این که هر شکلی از انکار معنا خود شکلی از معناست، و قبول ارزش معنا و  راهبرد جاماسپ

 ترین و کارآمدترین معناها گشت. رستاین که باید در سپهر معانی به دنبال آفریدن سودمندترین و د

Z  ارتباط معنا با زبان  شود؟چرا معنا در میان چهار عنصرِ قلبم از همه دشوارتر تعریف و صورتبندی می

 کنند؟های حامل معنا چه ارتباطی با فرهنگ برقرار میسیستم ها یا جانوران هم معنا دارند؟چیست؟ آیا ماشین

O هایش را تحلیل کنید. یک ها و ارجاعرا در نظر بگیرید و الگوی داللت دهیک معنای پیش پا افتا

 قلمروی زبانی ـ نشانگانی ـ مفهومی را در نظر بگیرید و در آن معنا خلق کنید.
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  قلبم ـ پرنم  

   بقا ـ مرگ، قدرت ـ ناتوانی، لذت ـرنج، معنا ـپوچی 

  :کنند که رفتارهای خود را طوری سازماندهی می« من»رتبط با های تکاملیِ متمام سیستم اصل قلبم

میزان بقا، قدرت، لذت و معنا را در سطوح فراز بیشینه سازند. به بیان دیگر، در هر سطح از فراز سیستمی 

پایه وجود دارد که برای بیشینه کردن یکی از این چهار متغیر تخصص یافته است و راهبردهای رفتاری خود 

ــ که با « پوچی، رنج، ناتوانی و مرگ»ی این مفاهیم ــ کند. واژگونهس این معیار مدیریت میرا بر اسا

های معنایی را نشان شوند، از جنس غیاب هستند و دور شدن از این گرانیگاهنموده می« پرنم»ی سرواژه

 دهند. می

  :فراد یا در واحدهای زمانی و این تصور که میزان کلی قلبم و پرنم در هستی، در ا اصل بقای قلبم

 اجتماعی، یکسان و تغییرناپذیر است و بنابراین تولید قلبم به جبران شدنش از راهِ زایش پرنم خواهد انجامید. 
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   :داند و برداشتی بدبینانه که متغیرهای نشانگر غیاب )پرنم( را صاحب ارزش وجودی میتوهم پرنم

ها از هایی مانند پوچی، رنج، ناتوانی و مرگ وجود دارند، که سیستمکند که در سطوح فراز گرانیگاهفرض می

 پرنم ارزش وجودی دارد و قلبم نشانگر غیاب این متغیرهای منفی است.  گریزند. در این برداشت،آنها می

  های رفتاری بر مبنای پرنم و در محدود دانستن میزان کلی قلبم و بنیاد کردنِ محاسبه ی اهريمن:تله

ی تاریک و نظر گرفتن این متغیرهای منفی به عنوان مبنای ارزیابی و سازماندهی رفتار. تمرکز بر سویه

شود، یعنی تالش منتهی می MINMAXناخوشایند چیزها و تالش برای کاستن از آنها، که به الگوی بازی 

 ی آسیبها. ها بر مبنای محاسبهبرای کمینه کردنِ هزینه

  :ای گسترش تمرکز معیارها و مبانی سازماندهی رفتار بر اساس قلبم، به مثابه حوزه راهبرد هورمزد

چون غیابِ این متغیرهای پایه. ارزیابی، داوری و آفرینش چیزهای نو بر اساس یابنده و فرضی پرنم هم

رینش ی مثبت و وجودی چیزها. چرا که اهریمن با تراشیدن نیستی و هورمزد با آفی قلبم و سویهمحاسبه

انجامد که عبارت است از بیشینه می MAXMINرسانند. این الگو به بازی هستی کنش خلق را به انجام می

 ی دستاوردها.کردنِ سودها بر اساس محاسبه

Z  یابند؟ ساز و کارهایی را تشخیص راهبرد هورمزد و اهریمن چگونه در سطوح گوناگون فراز نمود می

اند. چرا دستاورد این شیوه از سازماندهی رفتار خرسندکننده فی و پرنم بسنده کردهی امور مندهید که به محاسبه

 نیست؟ 

O بندی کنید. چه عواملی راه را بر معیارهای سازماندهی رفتار خویش را بر اساس دوقطبی یادشده رده

 اند؟راهبرد اهریمن گشوده
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 سطح زيستی

 

  تن ـ بدن  

  :طح زیستی است که من در قالب سیستمی عینی و ملموس و یکپارچه تنها در س اصل اُستومندی

ای اتصال های پایهشود. سایر نمودهای من )در سطوح روانی، اجتماعی و فرهنگی( با سیستمپیکربندی می

هستند. )سطح اجتماعی و فرهنگی( « من»ی تر از محدودهیابند که ذهنی و ناملموس )سطح روانی( یا کالنمی

ای مادی و استوار است که سیستمِ من بر آن بنا نهاده شده است. این سطح مانند تی از این رو پایهسطح زیس

ی ساختاری و کارکردی دارد که به ترتیب تن و بدن، و روی هم رفته کالبد نامیده هر سیستم دیگری دو جنبه

و ایستا و ملموس نمود چون ساختاری تنومند ای از من در سطح زیستی است که همشود. تن، سویهمی

 شود. یابد. بدن، از سوی دیگر، کارکردِ جاری در این تن است و به پویایی تن در مسیر زمان مربوط میمی

  :تمرکز بر هویت اجتماعی یا روانی فرد به نادیده انگاشتن سطح زیستی و گسستنِ  توهم طرد کالبد

 شود. پیوند ذهنی میان من و تن ـ بدن منتهی می

  نادیده انگاشتنِ خصلت ایستای کالبد، به ناتوانی در مدیریت ساختارهای بدن تن  ی گُرگسار:تله

 شود. اش و ملزومات فیزیولوژیک آن درمانده میانجامد. در نتیجه من از ارتباط برقرار کردن با بدنِ مادیمی

  انجامد. مدیریت کارکردهای بدن می نادیده انگاشتنِ خصلت پویای کالبد، به ناتوانی در ی اَرجاسپ:تله

شود و تأثیر شرایط محیطی و گذر زمان بر آن این روند به اصرار بر تثبیت کالبد در وضعیتی خاص منتهی می

 گیرد. را نادیده می
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  :مدیریتِ روندهای متغیر و عناصر  ی ساختاری و کارکردیِ کالبد،درک هر دو سویه راهبرد اسفنديار

ریزى، مدیریت ى خامى که باید برنامهمادهچون سازد. نگریستن به کالبد همزیستی را ممکن میپایدارِ سطح 

 و بهسازى شود.

Z  ی تن و بدن تقسیم شده است؟ آیا قواعد اجتماعی متفاوتی بر اساس چه شواهدی کالبد به دو سویه

سیستم، ساختارِ سیستم و ایستاییِ آن در اند؟ آیا اتصال میان عناصرِ برای رمزگذاری این دو سویه تکامل یافته

 پویایی و روابط حاکم بر بدن چطور؟مورد تن آشکار است؟ ارتباط میان کارکرد، 

O های ایستا و پایای خویش را در سطح ادراک شخصی شما از تن و بدن چیست؟ فهرستی از ویژگی

 گردند؟زیستی فراهم آورید، هر یک به کدام ساختار یا کدام کارکرد بر می
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  غریزه ـ انحراف  

  :های رفتاری است که بر اساس ها و برنامهگیریها، جهتای از گرایشغریزه، مجموعه اصل سرشت

شود و کردار من را در سطح زیستی در راستای دستیابی به بقا تنیده پیکربندی میدستوری ژنتیکی و پیش

های رفتاری را در بر دارد و طیفی وسیع از کردارها و برنامهکند. غریزه یک شکل و یک حالت نتنظیم می

های ژنومی با هم اشتراک دارند. انحراف، شان به برنامهگیرد که همگی به خاطر آماج کردن بقا و اتصالمی

 شود.منتهی میـ ی بخت بقا ـمعموالً کاهندهـ ی اولیه است که به ظهور مشتقهایی ـاختاللی در این برنامه

  :شده است، به ارجمند پنداشتنِ مدار، مستبد و تحمیلاین تصور که غریزه امری سلطه ستايش انحراف

ی شود که در برابر سلطهچون کارکردی آزادانه، رها و اصیل تلقی میشود. انحراف همانحراف منجر می

 های ژنتیکی قد علم کرده است. برنامه

  تر مدارانهتر و انتخابها، با این بهانه که البد آزادانهی انحرافالنهجستجو و برگزیدنِ فعا ی ماويز:تله

و معموالً بیش از غریزه، ـ ـی غریزه های غریزی هستند. غفلت از این حقیقت که انحراف نیز به اندازهاز گزینه

 شود.شناختی تعیین میتوسط قواعدی زیستـ ـدر تنگنایی پاتولوژیک 

  شوند و ور به این که امور غریزی به چیزهایی پست و مادی و حیوانی مربوط میبا ی اَرمِِِشت:تله

بنابراین باید در برابرشان مقاومت کرد و رفتارهای برخاسته از آن را طرد نمود. این خود به نوعی انحراف 

 کنند.شود، هر چند هواداران این تله به شدت آن را انکار میمنتهی می

  :رسمیت شمردن غریزه و پذیرش انحراف به عنوان امری بیمارگونه که باید بهسازی  به راهبرد دَروتات

آیند و ی خاص پدید میو مدیریت شود. قبول آزادی، تنوع و تکثر الگوهای رفتاری که بر اساس یک غریزه

 دهند و بنابراین ارزشمند و سودمند هستند. همگی بقا را افزایش می
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Z  اند؟ آیا رسمی مانند پرهیز جنسی کشیشان نوعی انحراف جی عام یافتهچه اشکالی از انحراف روا

حاالتی مانند توان نوعی انحراف دانست؟ تفاوت آن با است؟ آیا پرهیز از خوردن غذا در مرتاضان را می

 های جنسی چیست؟ ( و انحرافAnorexia Nervosaآنورکسیا نروزا )

O اید که اگر با محک غرایز زیستی سنجیده شود،ارث برده چه الگوهای رفتاری رایجی را از جامعه به 

 آمیز است؟انحراف

 

  
 تن
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 ساختار

 کارکرد

 ایستا

 پویا
ریزهغ  

 انحراف



91 

 

  لوله ـ عضو  

  ها دانست که از لولهایتوان شبکهجانداران ــ از جمله انسان ــ را در سطح زیستی، می ها:اصل لوله

ن کار پردازش ماده )گوارش و رسانند و در جریان ایکار انتقال ماده، انرژی، و اطالعات را به انجام می

وساز(، انرژی )حرکت و تنفس و فتوسنتز( و اطالعات )پردازش عصبی یا مولکولی( را به انجام سوخت

ی کارکردی در کالبد جانداران هستند و مسیرهایی هستند که رخدادهای زیستی ها واحد پایهرسانند. لولهمی

کنند. در این نگرش، تی، اندامی، و رفتاری( سازماندهی میرا در سطوح گوناگون )بیوشیمیایی، سلولی، باف

ها ها نیستند. بر این مبنا، لولهیافته و بالیده از این لولههایی تخصصها چیزی جز بخشعضوها و اندام

 تن هستند. یها برسازندهی بدن، و اندامبرسازنده

  :که بسته و مسدود و ـ عضوها ــ چیزها ـ ای ازاین باور که بدن موجود زنده از مجموعه عضومداری

ای انباشته از واحدهای خودبسنده منفرد و مستقل از هم هستند، تشکیل یافته است. فهمیدن بدن به مثابه کیسه

 گیرد.ای ثانویه نسبت به تنومندی خودشان قرار میشان در مرتبهو متمایز و جدا جدا که روابط میان

  شود راهبردهای توانمندسازی، درمان و بهداشت ومدارانه به بدن، باعث مینگریستنِ عض ی نَسو:تله

اند. در نتیجه، من از فهم هایی محلی و موضعی و پراکنده تجزیه شود که بر عضوها متمرکز شدهتن به روش

 ماند. مندیِ تن باز میکلیت سامان

  :شده یا دچار  توانند سازماندهیها، که میلوله ای در هم تنیده ازفهمِ بدن به مثابه شبکه راهبرد اَهوبیش

ماده و انرژی و  مندِ اختالل شوند. دریافت این نکته که قلبم، در سطح زیستی، از جریان یافتن درست و نظام

 خیزد. ها برمیاطالعات در درون لوله

Z  ی و یک کانال پروتئینی یک آوند گیاه توان یک تار عضالنی، یک نورون،آیا می يک لوله دقیقاً چیست؟

همه را لوله دانست؟ چرا؟ چند جور لوله داریم؟ آیا این برداشت درست است که لذت  روی غشای سلول،
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های زیستی و رنج اختالل در این مسیر است؟ جریان یافتنِ آسان و هموارِ ماده ـ انرژی ـ اطالعات در لوله

 ز تعمیم داد؟های قلبم نیتوان این حرف را به سایر جمآیا می

O ی خود را بر توانید کارکردهای زیستی ملموس و روزانهها چیست؟ آیا میتان از لولهی زیستیتجربه

 ها توصیف کنید؟حسب رفتار لوله

  

 تن

 بدن

 ساختار

 کارکرد

 ایستا

 پویا
 لوله

 عضو
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  ـ گوارشی های رگی ـ دفعیلوله 

  :است:ی متمایز تشکیل یافته تن جانوران ــ از جمله انسان ــ از سه نوع لوله اصل سه لوله 

ترین سطح بینی و بسیار پرشمار هستند که جز در درشتهایی ذرهلوله رگ و پی و تار عضالنی: الف(

هایی پرشمار )رگ بزرگ، عصب، ماهیچه( قابل لمس نیستند. این سه به ترتیب ماده و و در قالب مجموعه

 کنند.اطالعات و انرژی را منتقل کرده و پردازش می

شمار هستند که دفع و به ندرت ی متوسط و به نسبت کمهایی با اندازهلوله سلی:مجاری دفعی ـ تناب( 

اند. مجرای دفع ادرار، مجرای رسانند و برای کار با انرژی و اطالعات تخصص نیافتهجذب مواد را به انجام می

 ای از این رده هستند. ها نمونهی ششتناسلی، و نایژه

و یگانه است که برای پردازش و تجزیه و جذب ماده تخصص یافته ای بزرگ لوله مسیر گوارش: پ(

 است. 

  :شود فهم درهم پیوستگی ای از اعضای منفرد، باعث میتلقی بدن به عنوان مجموعه عضومداری

 ها باشند ــ ناممکن شود. های اصلی آن ــ که لولهکارکردهای آن و زیرسیستم

  و درمان و بهداشت تن، بدون توجه به سه نوع لوله، به تدوین تالش برای سازماندهی  ی نَسو:تله

 شود. اثر منتهی میراهبردهای موضعی و کم

  :تنظیم و مدیریت  ها با هم،لوله درک چگونگی کارکرد و الگوی چفت و بست شدنِ  راهبرد اهوبیش

 سازد.بهتر آنها را ممکن می

Z  بندی کارکردی است یا ساختاری؟ آیا این سه این تقسیم ؟اندها به این سه رده تقسیم شدهچرا لوله

توان پیدایش تدریجی این سه شوند؟ آیا میرده به سه مقیاس متفاوت از نگریستن به بدن جاندار مربوط می
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توان جانداران را بر اساس ساختار و پیکربندی این سه نوع رده از لوله را در مسیر تکامل نشان داد؟ آیا می

 بندی و مقایسه کرد؟هلوله رد

شان به سه لوله تفکیک کنید. چه سهمی از کارکردها به ی خود را بر اساس ارتباطکارکردهای زیستی روزانه

 هایی متمایز دانست؟توان کارکردهای برخاسته از سه لوله را دارای ماهیتکدام رده تعلق دارند؟ آیا می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گوارش

پی رگ و تناسلی  

 تن

 بدن

 ساختار

 کارکرد

 ایستا

 پویا
 لوله

 عضو

 غریزه

 انحراف
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 های رگ ـ پی ـ عضلهلوله

  زوریمندی ـ کمزور  

  :شان برای های رگ ـ پی ـ عضله، و توانایییافتگی یا ناهماهنگی کارکرد لولهسازمان اصل زورمندی

ی انجامد. این جم بخشی از خودانگارهزوری میاعمال نیرو بر جهان خارج به پیدایش جمِ زورمندی/ کم

بزارهای مکانیکی و الکترونیکی به جای نیروی دهد و به تدریج با جایگزین شدن اسطح زیستی را تشکیل می

کاسته شده است. زورمندی که امری زیستی است، معموالً با « من»عضالنی، از اهمیتش در ارزیابی ارزش 

شود و این بدان دلیل است که در جهان باستان زور عضالنی قدرت که امری اجتماعی است همانند دانسته می

 سیاسی بوده است.  ابزاری برای دستیابی به قدرت

  :این باور که هنوز هم زورمندی با قدرت اجتماعی پیوند دارد. در نتیجه بسته  زورمداری ـ زورستیزی

چون امری اجتماعی که رویکرد فرد نسبت به قدرت سیاسی پذیرنده یا منتقدانه باشد، با زورمندی نیز همبه آن

های رگ ـ پی ـ عضله، ی کارکرد لولهفرد در مورد شیوه کند. به عبارت دیگر، داوریو اخالقی برخورد می

یابد ودر شرایطی که در سطحی زیستی محدود و در آن الیه متمرکز شود، به سطحی دیگر تعمیم میبه جای آن

 یابد.جا کاربرد مینابه

  میم توانمندی بدنی و زورمندی در سطح زیستی به ادعای سلطه در سطوح دیگر تع ی ايندرَه:تله

یابد. از سوی دیگر، آغشته کردن مفهوم زور با قدرت به پیروی از فرد زورمند و قبول برتری وی در سطح می

 شود.اجتماعی منتهی می
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  :های برخاسته از رگ ها و قدرتترین دامنه از مهارتی توان و گستردهدستیابی به بیشینه راهبرد بهرام

 به ادعایی نامربوط در سطوحی دیگر منتهی شود.که خصلت یادشده آنـ پی ـ عضله، بی

Z  شود؟ یمعموالً در مورد زور و زورمندان چگونه داوری م بار مفهومی زور در فرهنگ ایرانی چیست؟

ها و متضادهای ی زور در کلماتی مانند زورخانه و زورگیر و زورآور را تحلیل کنید. مترادفچرا؟ کاربرد واژه

 شوند؟یا آنها هم به سطوح دیگر فراز مربوط میمفهومی زور چیستند؟ آ

O زورمداری/ زورستیزی  هایی رفتاری بیابید که از توهمتان بیابید. روشراهبردهایی برای زورمند شدن

 تان ارزیابی کنید.رها شوید. زور را در اطرافیان

 

  

 زورمندی

زوریکم  
 عصب

 عضله

 گوارش

 

یوپ رگ تناسلی  
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  ورزیدگی ـ سستی  

  :ی های عصبی ـ عضالنی با تمرین و استفادهلوله توانمندی و قابلیت یافتگی،سازمان اصل ورزش

ی پیاپی، مسیرهایی کارکردی کند. به عبارت دیگر، در اثر استفادهشود و پیشرفت میمداوم از آنها دگرگون می

وری و توانایی بدن، و تغییر شکل تن )افزایش حجم آید که به افزایش بهرهها پدید میدر درون این لوله

 شود. های چربی( منتهی میهش بافتها و کاماهیچه

  اش این باور که کالبد به ماشینی شبیه است که کار کردنش با استهالک و فرسودگی جويی:توهم صرفه

های رگ و پی و عضله برای ی کمینه از لولهآید که استفادههمراه است. در نتیجه، این پیش فرض پدید می

 سالمت سودمندتر است. 

  ها و باورها پشتیبانی ای از بهانههای یادشده با مجموعهتنبلی و سکون و رخوت در لوله سپ:ی بوشاتله

 شوند. کاری سست و ناکارآمد میها به خاطر کمشود در نتیجه لولهمی

  :ریزی و تمرین مداوم برای بهینه کردنِ کارکرد عصبی و ورزش مداوم، یعنی برنامه راهبرد بهرام

 شود. زایش زورمندی در سطح زیستی منتهی میبه اف عضالنی،

Z  ی پیرامون ی بوشاسپ قرار دارند از فرهنگ عامیانهها و باورهای مشهوری را که در راستای تلهگزاره

خود استخراج کنید. چه راهی برای بهینه ساختنِ ورزیدگی یک تن وجود دارد؟ ورزیدگی بیشتر به ساختار 

هایی ویژه شان با زیرسیستمها را بر حسب ارتباطبندی انواع ورزشتوان ردها میشود یا کارکرد؟ آیمربوط می

 های عصبی ـ عضالنی فهم کرد؟از لوله

O دار دشوار وضعیت ورزیدگی در کالبد خودتان چگونه است؟ چرا آغاز به یک ورزش جدی و ادامه

 اش کنید.کند؟ تجربهان وارد میتاست؟ کدام ورزش است که بیشترین لذت و کمترین فشار را به بدن
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  شایستگی ـ ناشایستگی  

  :های رگ ـ پی ـ عضله، در آن یافتگی رفتارهای برخاسته از لولههماهنگی و سازمان اصل شايستگی

سازند. هنگام که در ارتباط با رفتار سایر اعضای جامعه نگریسته شوند، جمِ شایستگی/ ناشایستگی را بر می

دهد و قابلیت من برای ی سازگاری رفتار بدنیِ من در ارتباط با هنجارهای اجتماعی را نشان میدرجه این جم

نمایاند. شایستگی/ ناشایستگی های خاص را باز میبازتولید و اجرای رفتارهای حرکتی مناسب در موقعیت

 یابد.ای مهم مینگاره نیز مرتبهسازد و بنابراین در خودای افراد در مورد من را برمیبخشی مهم از انگاره

  باور به آن که شایستگی/ ناشایستگی فرد با متغیرهایی مرموز، دور از دسترس،  ی فطرت:قاعده

ناپذیر دارد و قابل مدیریت و تغییر شود و وضعیتی قطعی و برگشتناشناختنی و گاه متافیزیکی تعیین می

 نیست. « من»توسط خودِ 

 ورزیدگی

 سستی

 زورمندی

زوریکم  
 عصب

 عضله

 گوارش

 

یوپ رگ تناسلی  
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  ها که دالیلی ها و ناکامیشود برخی از نقصقاد به فطری بودنِ ناشایستگی باعث میاعت ی تیمور:تله

هایی خاص را به صورت اموری پذیر دارند، نهادینه شده و ناشایستگی من در حوزهموضعی و ترمیم

 ناپذیر از خودانگاره نهادینه سازند. جدایی

  :های رگی ـ عصبی ـ عضالنی، به کردهای لولهباور به مدیریت پذیریِ رفتارها و کار راهبرد زال

 انجامد که به دلیلی ناشایستگی در آن رخنه کرده است. هایی میبازسازی کارکردهای ناقص و بهسازی عرصه

Z  ای وجود دارد که بتوان به آیا چارچوب فراگیر و جهانی معیارهای تعیین امر شایسته کدام است؟

شناختی و وابسته به موقعیت تاریخی و اجتماعی ا شایستگی تعریفی جامعهآی کمکش امر شایسته را فهمید؟

 شود؟ها بسته به تعریف امر شایسته دگرگون میآیا بدن و کارکرد لوله دارد؟

O هایی ی زیست خود تشخیص دهید. در چه زمینهمعیارهای شایستگی و ناشایستگی را در زمینه

 ها شکلی از شایستگی را بازتولید کنید. ابید که در آن عرصهکنید؟ راهبردهایی بیناشایسته عمل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیورزید  

 سستی

 زورمندی

زوریکم  

 شایستگی

 ناشایستگی

 عصب

 عضله

 گوارش

 

یوپ رگ تناسلی  
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 های دفعی ـ تناسلیلوله

  پاک ـ ناپاک  

  :های دفع ادرار و تناسلی، و به ویژه شان برای کنترل و مدیریت لولهافراد بسته به توانایی اصل بهداشت

ی پاکیزه و ها را رعایت کنند یا نکنند، به دو گروهولهی این لی مربوط به تخلیهبر حسب این که قواعد ویژه

ها حاکم است، در نظام اجتماعی به صورت بهداشت شوند. قواعدی که بر کارکرد این لولهناپاک تقسیم می

 شود. رمزگذاری می

  :به  باور به این که ناپاکی نوعی چیز است، نه رخداد. یعنی تمایز میان پاکی و ناپاکی توهم ناپاکی

ها. در نتیجه پاکی هم مانند ی کارکرد لولهو نه شیوه شوند،وجود یا عدم چیزی در جهان خارج مربوط می

شود، و نه الگویی از استفاده و مدیریت ناپاکی به مثابه حضور چیزی مستقل و عینی در جهان خارج قلمداد می

 های دفعی ـ تناسلی.از لوله

  شود تا کسی که توانایی رعایت قواعد تنظیم مجاری هم ناپاکی باعث میدرگیری با تو ی دَشتان:تله

ناپاک آغشته دانسته شود و در نتیجه خود به چیزی ناپاک تبدیل « چیزی»به  تناسلی و دفعی خود را ندارد،

ی رتبهشود. در این میان روندهای منتهی به نقض روند پاکی نادیده انگاشته شده و نتایج یا عناصری از آن تا م

 شوند. کلیت امر ناپاک برکشیده می

  :به ابداع  کند،شناسایی درست و دقیقِ روندی که پاکی و ناپاکی را از هم متمایز می راهبرد بَرَشْنوم

شود که توانایی تبدیل امر ناپاک به پاک را دارند. در نتیجه من به کمک تسلط راهبردهایی منتهی می یخالقانه

نترل مجاری تناسلی ـ دفعی، رمزگانِ مربوط به امر ناپاک را از خود دور کرده و پاکی تولید بر راهبردهای ک

 کند. می
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Z  آیا چیز ناپاک با مایعهای ترشح شده از مجاری تناسلی  شوند؟چه چیزهایی پاک و ناپاک دانسته می

ی ارکردهای منسوب به تخلیهک شوند؟ها تحت چه شرایطی پاک دانسته میو دفعی ارتباط دارد؟ همین مایع

شوند؟ این قواعد و ها چگونه ارزیابی شده و به چه شکل با مرز میان پاکی و ناپاکی چفت و بست میلوله

 شوند؟مرزها در چه شرایطی واژگونه می

O هایی آلوده زیستی خود تشخیص دهید. خودتان به چه ناپاکی یمرز میان امر پاک و ناپاک را در زمینه

ها ها که بدان مربوطند کداملوله راهبردهای کنترل و مدیریتِ  توان این موارد را پاک کرد؟د؟ چگونه میهستی

 هستند؟
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  پرهیزکاری ـ ولنگاری  

 :ترین شکل از های تناسلی ــ به عنوان خالصها ــ به ویژه لولهی لولهتوانایی مهار تخلیه اصل پرهیز

شود. از این رو خودداری از نمادی برای کنترل فرد بر خویشتن تلقی میچون فته و همتعویق لذت اعتبار یا

ای از نیکی اخالقی و قدرت ی نشانهها، به منزلهی کارکردهای فیزیولوژیک در این لولهجریان یافتنِ آزادانه

 شوند.ی همان اخالق و قدرت بزرگ داشته میچون صورتِ چیزشدهفردی، و گاه هم

  های دفعی ـ تناسلی، با افزایش قلبم ناشی تعویق لذت بر مبنای کنترل و مهار لوله وهم اخالق پرهیز:ت

ناشی از پرهیزگاری  شود. در نتیجه به جای آن که میزان نیکی اخالقیِاز مدیریت خویشتن اشتباه گرفته می

ها ته شود، خودِ این پرهیزگاری و مهارِ لولهفرد پرهیزگار برای افزودن بر قلبم معیار گرفارزیابی شود و تواناییِ 

شود و با شود. در نتیجه ارزیابی اخالقی در مورد پرهیزگاری دچار خدشه میبا امر نیک یکسان فرض می

 گردند. دهند، جایگزین میانگارانه و کدهایی نمایشی که میزان پرهیز را نشان میمدلی ساده

  شود و در نتیجه من خیزد، جانشین امر خیر میاز پرهیزگاری بر می محرومیت از لذتی که ی زاهد:تله

ی نمایش زهد و های اخالقی راستین و عینی، به کژراههبه جای تولید نیکی و افزودن قلبم و ایجاد ارزش

ه مربوط بیابد. زاهد با بازنمایی و آشکار ساختن پرهیزگاری، رمزگانِ اش سوق میاغراق در پرهیز در انگاره

ی مرکزی که در هستهآنکند، بیکند و جایگاه و اعتبار فرد نیکوکار را غصب مینیکی اخالقی را ارائه می

 کردارهایش راهبردهایی جا افتاده برای افزودن بر قلبم و نیکوکاری را دارا باشد. 

  :اط هنجارین میان ارتب ساز با پرهیزگاری و درهم شکستنِبرخورد واسازانه و واژگون راهبرد مالمتی

های اخالقی در غیاب نمایش پرهیزگاری و اشاره کردن به فقر اخالق در کردار پرهیز و نیکی. بازتولید ارزش

 زاهد، به شکلی که بداهت و طبیعی نمودنِ ارتباط میان پرهیز و نیکی از میان برخیزد. 
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Z  ی رمزگذاری اصلی خود را در شود؟ چگونه پرهیزگارچرا پرهیزگاری با نیکوکاری یکسان تلقی می

ها هم با پرهیزگاری، تعویق لذت و نیکوکاری آیا سایر لوله کند؟های دفعی ـ تناسلی پیدا میارتباط با لوله

 زمین چگونه بوده است؟این ارتباط چگونه است؟ سیر تحول راهبرد مالمتی در تاریخ ایران ارتباطی دارند؟

O شناسید؟ چندان آنها را تمرین کنید که های دفعی ـ تناسلی میولهچه راهبردهایی را برای کنترل ل

ها، از آن تان تبدیل شود. پس از نهادینه شدنِ این تواناییِ کنترلِ لولهپرهیز به امری عادی و اختیاری برای

 تان حذف کنید.های وابسته به نیکی را از خودانگارهرمززدایی کنید و توهم

 گوارش

 

یوپ رگ تناسلی  

زگارییپره  

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی
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  دینهنرینه ـ ما  

  :شود. این دو شکل از بدن بر اساس ی نرینه و مادینه پیکربندی میتن به دو شکلِ پایه اصل جنسیت

اند، زیر تأثیر سازوکارهای هورمونی و شیمیایی متفاوتی تکوین فشارها و نیازهای تکاملی متفاوتی شکل گرفته

رسانند. کارکرد اصلی بدن نرینه، جنگ ه انجام میی انسان باند، و کارکردهای زیستی متفاوتی را در گونهیافته

ـ شکار است. یعنی فراهم آوردن منابع از راه غلبه بر بدنی که به رقیب، شکار، یا دشمن تعلق دارد. بدن 

 مادینه، برای باردار شدن و زادن و پروردن فرزند تخصص یافته است. 

  شوند. داوریهای ارزشی در مورد آنها منتهی می کارکردهای متفاوت دو بدن، به ساالری:توهم مرد/ زن

ها و حقایقی که در سطح زیستی درست هستند، به طور خام و ناپرداخته در سطحی اجتماعی و به یعنی داده

شود شناسانه باعث میروند. این خطای روشتر دانستن یک جنس به کار میی برتر یا پستعنوان دستمایه

شان با زایندگی و ا جنگ و زورمندی و رهبری گروه، یا زنان به خاطر رابطهمردان به خاطر پیوندشان ب

 شوند.جویی، برتر از دیگری دانسته میمداری و صلحزبان

  ی ما متغیرهای اخالقی برآمده از هنر و فن جنگیدن چندان محوریتی در کلیت گونه ی مردساالری:تله

های مردانه به سپهر زنانه هم هستند. در نتیجه، زنان نیز باید با سنجهو تمام جوامع انسانی دارند که قابل تعمیم 

بر اساس توانمندی عضالنی و امکان ابراز خشونت و توانایی سازماندهی اجتماعی ارزیابی شوند و چون در 

 تر هستند و باید تابع مردان باشند.گیرند، پس فروپایهاین موارد امتیاز کمتری می

  متغیرهای اخالقی برآمده از زایندگی و پروردن چندان اعتبار و محوریتی دارند که به  ی:ساالری زنتله

تمام جمعیت انسانی قابل تعمیم هستند. از این رو مردان نیز باید بر اساس متغیرهایی مانند مراقبت و حمایت 

ای کمتر ین مورد رتبههای زبانی ارزیابی شوند و چون در اجویی و تسلط بر مهارتهای دیگر، صلحاز بدن
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اند، به ستمگری ی سیاسی چیره بودهآورند، در کنار این حقیقت که در طول تاریخ بیشتر در حوزهبه دست می

 گردند. بردار میو پلیدی نام

   :ی هر دو جنس زن و مرد و درک این که این دو ارج نهادن به کارکرد و ارزش ویژه راهبرد ناهید

اند بقای شناختی توانستهای از تقسیم کار اجتماعی و زیستدر کنار یکدیگر و در زمینهقطبِ متمایز تنها 

 ی ما را تا به امروز تضمین کنند. گونه

Z  ها تا چه حدودی در میان آدمیان و جانوران مشترک های زنانه و مردانه کدام است؟ این ویژگیویژگی

س را در سطح اجتماعی تشخیص داد؟ آیا تقسیم دوتاییِ توان اشکالی متفاوت از این دو جناست؟ آیا می

چنان دوگانه و با همین اجتماعی و فرهنگی هم هم ها به نرینه و مادینه در سطح زیستی، در سطح روانی،بدن

ی کارکردهای زیستی بدن نرینه و مادینه و خصوصیات روانی و اجتماعیِ مانند؟ رابطهمرزهای روشن باقی می

 ان و زنان چیست؟منسوب به مرد

O ی جنسی را در خود و دیگران تشخیص دهید. رمزگذاری جنسیت را بر بدن خودتان های پایهویژگی

ای را که در اثر تقلید از محیط دریافت نشده، تکراری و ناخواستههای انتخابو دیگران بررسی کنید و بخش

 اید، واسازی کنید و الگوی آن را بهینه سازید.کرده

 

  



106 

 

 

  ور ـ شهوتش  

  :تنیده و سودمند تمایل دو جنس برای ارتباط و لذت بردن از یکدیگر امری طبیعی، پیش اصل ُگشن

از نظر تکاملی است که در شرایط جریان یافتنِ آزادانه و درست، تمام متغیرهای مرکزی قلبم را افزایش 

 دهد. می

  :جویی از آن است. از این رو باید در بهره لذت )جنسی( امری ثابت و تغییرناپذیر توهم بقای لذت

روی در این زمینه باز داشت. این توهم در سطح روانی راهبردی خست به خرج داد و دیگران را نیز از زیاده

برای بیشینه کردن لذت است که بر مبنای دریافتی نادرست استوار شده است. اما در سطح اجتماعی با 

شود تا امکان سرکشی در برابر شده آراسته میهبردهای حقوقی و تقدیسای از قواعد و سنن و رامجموعه

 هنجارها را کمینه سازد. 

  چون امری اهریمنی لذت جنسی امری خطرناک، ناشایست، پلید و زیانبار است و باید هم ی مريم:تله

رومیت از آمیزش جنسی انجامد و محاز آن دوری گزید. باکرگی و پرهیز از لذت جنسی به شکلی از زایایی می

 های روانیِ ویژه )مثال در رهبانیت مسیحی( است.شرطی ضروری برای دستیابی به موقعیت

  ی قدرت. این فرض که مهار نیروی جنسی به افزایش تعمیم اصل بقای لذت به دایره ی اختگی:تله

مجویی جنسی و نکوهش آن را آورد که منع کاشود، شکلی از قانون بقای قدرت را پدید میقدرت منتهی می

 به دنبال دارد. 

  های برخورداری جنسی در سطح اجتماعی، به واکنش ناسنجیده و خودکار به محدودیت ی وَرَن:تله

 انجامد.شورش و ولنگاری می
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  :دهد مجاز، شایسته و ارزشمند کامجویی جنسی در شرایطی که قلبم را افزایش می راهبرد سپندارمذ

 است.

Z  ه شرایطی در حالت معمول برای کامجویی جنسیِ مجاز و مشروع مفروض است؟ چه متغیرهایی چ

شوند، در حالی که اصوالً به سطوح اجتماعی و فرهنگی تعلق دارند و رگ در ارتباط جنسی مهم پنداشته می

های و دوران ای در سطح زیستی ندارند؟ چه اصولی در این زمینه وجود دارد که در جوامع گوناگونو ریشه

 خوریم؟ی آن بر میتاریخی متفاوت به رواجِ واژگونه

O ها را پیرامون خود تشخیص دهید و مسیرهای جریان یافتنش در الگوهای رفتاریِ برخاسته از این تله

 درون خود را ردیابی کنید.

  

 

 

  

 گوارش

یوپ رگ تناسلی  

 پرهیزگاری

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی

 نرینه

 مادینه

 شور

 شهوت
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  خشونت ـ پرستاری  

  :زاست. این از تنش او، امری نی و ملموسِ حضورِکالبد دیگری، به عنوان نمود عی اصل کالبد ديگری

آن روست که دیگری با عدم قطعیت عام حاکم بر رفتارش و شباهت بنیادینش با من و امکانِ کاستن از قلبم 

شود. از این رو، من در رویارویی با این تنش دو راه را در پیش رو زا محسوب میمن، اصوالً پدیداری تنش

شود، که روشِ پرستاری خوانده می یاری رساندن به کالبد دیگری و افزودن بر قلبم وی، دارد. یکی پروردن و

شود. و دیگری درآویختن با کالبد دیگری و آسیب رساندن به وی و کاستن از قلبم او، که خشونت خوانده می

 خشونت بیشتر با کالبد نرینه و پرستاری بیشتر با کالبد مادینه پیوند خورده است. 

  پنداری باشد،اگر من در دیدن و فهم کالبد دیگری دچار کوری و سادهی کالبد ديگری: کوری درباره 

خو و تهدیدکننده در نظر خواهد سره سودمند و دوستانه و خواستنی، یا سراسر خطرناک و دشمنآن را یک

 آورد. ری روی خواهدگرفت. در نتیجه، من به برگزیدنِ انحصاریِ یکی از دو راهبرد خشونت یا پرستا

  کند و بازی برنده ـ برنده در پیش گرفته، من در شرایطی که دیگری دوستانه رفتار می ی سلم و تور:تله

ورزد، یا در موقعیتی که دیگری به بازی برنده ـ بازنده روی آورده و به راستی نسبت به وی خشونت می

 گیرد. یخطری را پدید آورده، پرستاری از او را در پیش م

  :شود و در صورتی که وارد رابطه می« دیگری»فرضِ پرستاری با با پیش« من» راهبرد ايرج و منوچهر

تهدیدی قطعی و جدی را از سوی او مشاهده کند، از خشونت به عنوان راهبردی حدی و منحصر به شرایط 

 کند.بحرانی استفاده می
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Z  های اجتماعی وابسته اند؟ آیا نقشخشونت پیوند خورده چرا زنان و مردان به ترتیب با پرستاری و

به این دو راهبرد وجود دارند؟ مسیرهای تکاملیِ منتهی به این دو راهبرد کدام هستند؟ آیا درست است اگر 

 خاستگاه تکاملی پرستاری را معطوف به بدن کودکان و خشونت را مربوط به بدن شکار بدانیم؟

O کنید. راهم آورید که با ایشان با راهبردهای پرستاری یا خشونت رفتار میهایی فاز دیگری فهرستی

 تان را بهینه سازید. تان رابطهدالیل این رفتار را دریابید و با حک و اصالح راهبردهای
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 ی گوارشلوله

  سالم ـ ناسالم  

  شناختیِ حاکم بر خوراک بسته به نوع و جنس و ترکیب و شرایط اجتماعی و زیست: اصل سالمت

شود که با رمزگانی مانند مجاز/ غیرمجاز، ی متضاد تقسیم میفرآیندِ خوردن، رمزگذاری شده و به دو رده

شوند. رمزگذاری یادشده در سطح زیستی غذاها را به دو نوعِ مند از هم تفکیک میخوب/ بد، سودمند/ زیان

ین بودن کارکردهای زیستی بدن تا حدود زیادی به رفتار کنند. به این ترتیب، هنجارسالم و ناسالم تقسیم می

 شوند. شده تحویل میی گوارش، و این آخری تا حدود زیادی به ماهیت غذاهای خوردهلوله

  :چیز در بدن ی همهکنندهاین فرض که جنس و ترکیب غذای ورودی به بدن تعیین توهم اصالت غذا

ای مانند شرایط خوردن غذا و مناسک خوردن متغیرهایی زمینه است. محوری فرض کردن غذا به تدریج به

ی سالمت و وضعیت عمومی تن کنندهیابد و آنها را هم با ارتباطی مرموز و جادویی تعیینغذا هم تعمیم می

 کند. تلقی می

  ستقیم پرهیز از خوردن، یا رعایت قواعدی پیچیده و نمادین برای خوردن غذا تأثیری م ی شَهرَسپ:تله

و قطعی بر سالمت تن دارد. به تدریج پرسشِ مرکزی چه خوردن و چطور خوردن، از یاد رفته و با پرسش 

گردد. در نتیجه، سالمت ــ بیش از پیش فرعیِ قواعد و مراسم مطلوب و مناسب برای خوردن جایگزین می

 شود. ای و نمادین فرو رانده میــ به متغیرهایی حاشیه

   شناختی غذا، و بهینه ساختن تمرکز توجه بر سطح زیستی و کارکرد و تأثیر زیست وتات:راهبرد دَر

تر از آداب تغذیه که در سطوح روانی یا شناختی، به عنوان اولویتی برتر و مهمرفتار تغذیه در سطحی زیست
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زدودن  شناختی وشوند. مستقر کردن خوراک در سطح زیستاجتماعی و فرهنگی رمزگذاری و تعیین می

 اند. های تلنبارشده بر آن که از سایر سطوح فراز برخاستهپیرایه

Z  چه معیارهایی برای سالمت غذا دارید؟  شوند؟چه جور غذایی سالم و چه غذایی ناسالم تلقی می

خواری، خواری، گوشتمعیارهای سالمت بدن چه هستند؟ این دو چه ربطی به هم دارند؟ گیاه

ای مانند ساندویچ و پیتزا را با توجه به گرفتن، رژیم گرفتن، و خوردن غذاهای آماده وزهخواری، رگیاهخام

مفهوم سالمت بازبینی کنید. ارزیابی و داوری عمومی در مورد این الگوهای تغذیه تا چه حدودی به معیارهای 

 شود؟عینی سطح زیستی مربوط می

O ینی و وارسی کنید. در مورد غذاهای سالم یا ناسالمی ی خود را بازبقواعد و الگوهای حاکم بر تغذیه

 ی خویش را سالم کنید.بندی روشنی برسید. الگوی تغذیهخورید به جمعکه می

 

 

 

  

 سالم

 ناسالم

 گوارش

 

سلیتنا یوپ رگ   
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  سیری ـ گرسنگی  

  :برخورداری از منابع غذایی مطلوب و الزم با توجه به کمیابی همیشگی این منابع و افزونیِ  اصل سیری

شود. شکاف میان دو اک، در سطوح گوناگون فراز به اشکالی متفاوت رمزگذاری میجمعیت بر حجم خور

ی گوارش شناختی گرسنگی و سیری، که در واقع به جراین یافتن خوراک مناسب در لولهوضعیت زیست

 روید.شود که دستگاهی نمادین بر دوش آن میچون پایه و بنیادی قلمداد میمربوط است، به این ترتیب هم

   :شود و توانایی چیرگی بر ی گوارش نیز منسوب میبر این مبنا شکلی از پرهیز به لولهتوهم گرسنگی

شود. پس چون شکلی از انضباط شخصی و نماد قدرت و نیکی اخالقی پنداشته میهای گوارشی هممیل

 شود.میچون صفتی ناپسند به فرآیند گوارش مربوط چون معیاری اخالقی و سیری همگرسنگی هم

  گیری در مورد خوراک و سیری یا گرسنگی به مراجعی اجتماعی و فرهنگی تصمیم ی مار بهشت:تله

گیرند، یا به ای و فرعی در نظر میشناختی را تنها به عنوان امری حاشیههای زیستشود که اولویتارجاع می

اش غلبه ردن بر فرآیند طبیعی و زیستیکنند. در نتیجه، رمزگذاری فرهنگی خوراک و خوکل آن را انکار می

 شود. آورد، تنظیم میکند و سیری یا گرسنگی با توجه به معنایی که در سطوح فراز پدید میمی

  :گردد. شناختی رمزگذاری شده و ارزیابی میخوردن پیش از هر چیز در سطحی زیست راهبرد آدم

های موجود ارزیابی شده و بر مبنای آن تصمیم گرفته خواص و دستاوردهای سیری یا گرسنگی بر اساس داده

 گردد. شود و کنترل میشناختی برای سیری نقد میی گرسنگی به قدر حرص زیستشود. ستایش زاهدانهمی

Z  های سیری دقیقاً یعنی چه؟ چرا مفهوم اجتماعی و مرسوم از سیری و گرسنگی ارتباطی اندک با تعریف

شوند؟ اهیم دارد؟ این دو مفهوم چگونه در نظام اجتماعی شما رمزگذاری میشناختی از همین مفزیست

 پذیرد؟ها انجام میستایش و نکوهش هریک از این دو در چه چارچوب و با ارجاع به کدام ارزش



113 

 

O  الگوی برخورداری خودتان را از منابع غذایی وارسی کنید. میزان سیری یا گرسنگی در شما چگونه

 شود. الگوی بهینه برای تعادل آن چیست؟ این الگوی بهینه را اجرا کنید. ظیم میاست و چگونه تن
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  شاخ ـ داغ 

  :ها ی تنهای دارندهکالبدها از نظر ساختار و کارکرد با هم تفاوت دارند. در نتیجه من اصل شاخداران

ها ها و بدندهد. تمایز میان تنبروز میهایی هستند که شکل ظاهری و رفتارهای متفاوتی را از خود و بدن

چون نمودی از هویت ها همشود، و تنکند، نادیده انگاشته میای که هنجارهای اجتماعی را تعیین میدر دامنه

های کند. اما کالبدی که بیش از حدی با میانگین شکل تنها و کارکرد بدنصاحب کالبد جلوه می شخصی فردِ

شود. در صورتی که این عنصر غیرعادی عنصری در راستای باشد، انگشت نما می هنجارین تفاوت داشته

شود. اگر این ارجمند و نیکویی فهم می چون ویژگیشود و همافزایش قلبم ارزیابی شود، شاخ نامیده می

 کاهد.می اش را فروشود و پایگاه اجتماعی دارندهی کاهش قلبم تلقی شود، داغ خوانده میعنصر ناهنجار مایه

  :شوند. در نتیجه، ی هویت فرد در تمام سطوح فراز قلمداد میچون نمایندهشاخ و داغ هم توهم سرشت

شان با تعمیم شود و معنای اصلیشان، که به سطح زیستی محدود است، نادیده انگاشته میماهیت راستین

 گردد. یافتن به سطوح دیگر فراز تحریف می

  زیستیِ ناهنجار و نامعمول، حتی اگر نشانگر نقص و اختاللی هم نباشد، فتِهر ص ی نرگس:تله 

 کند.اش را کم میشود و قلبم دارندهخوردگی تلقی میچون داغهم

  :توانند با مدیریت درست، به شاخ تبدیل شوند. های کالبدی میی ناهنجاریبخش عمده راهبرد زال

 های غیرعادی و خاص آن به شاخ است.یژگیهدف از مدیریت کالبد، تبدیل تمام و

Z  باورهای عامیانه چه فهرستی  های صریحی به داغ و شاخ وجود دارد؟آیا در ادبیات و اساطیر ما اشاره

شود و دیگری داغ؟ آیا این دهند؟ چرا یک صفت غیرعادی شاخ تلقی میها را به دست میها و شاخاز داغ

 اجتماعی وابسته است؟ برداشت به متغیرهای فرهنگی و 

O ها بیابید.ها به شاخهای خود را شناسایی کنید و راهی برای تبدیل داغها و داغشاخ 
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  پیر ـ جوان  

  :شود. بخشی از این سیستمی است که در مسیر زمان دستخوش دگرگونی می کالبد، اصل سن

شوند. برخی های فیزیولوژیکِ پیاپی اجرا میدورهگردد که در قالب هایی ژنتیکی باز میدگرگونی، به برنامه

شود. ترکیب این عوامل، دیگر به تغییر شکل تن و دگردیسی کارکردی بدن زیر فشار عوامل محیطی مربوط می

هایی با شاخصسن نامیم. شود که آن را سنِ فرد میگذاریِ تغییراتی در کالبد منتهی میبه انباشت و رسوب

ارزیابی  ، مهارت و توانمندى بدنىه(تجرب)میزان شده در حافظه رى، حجم اطالعات انباشتهى بارودرجهمانند 

 .شودمی

  پوشی از تأثیر عوامل بیرونیِ فرساینده، های درونی یادشده یا چشمنادیده انگاشتنِ برنامه زمانی: ِتوهم بی

 داشت و دگرگون نخواهد شد. انجامد که کالبد همواره شکلِ کنونی خود را خواهد به این توهم می

  شناختیِ ها و کردارهای من با شرایط زیستشود تا خواستباعث می انکارِ سن، وارگی:ی کودکتله

خوانی نداشته باشد. در نتیجه من رفتارهایی را در پیش شود، همحاکم بر کالبدش که تحت تأثیر سن تعیین می

 شود. لبدش سازگاری ندارد و باعث آسیب رساندن به وی میگیرد که با توانایی و شرایط زیستی کامی

  که ترتیب و توالی و تأثیر عوامل مربوط به سن همواره ثابت و همسان باور استوار به این ی زَرمان:تله

 خودش، خود را سالخورده و از کار  ِسنشود تا من بر حسب وضعیتِ میانگین مردمِ همهستند، باعث می

تر و تواناتر از حالت میانگین تواند سالمی بهینه از کالبدی که میند و به این ترتیب، از استفادهافتاده فرض ک

 باشد، صرف نظر کند. 

  :ها ها و جلوگیری از آسیببهینه ساختنِ روندهای سالخوردگی، که به مهار فرسودگی راهبرد زَمیاد

کند. مانند زمین، ی باالترین کارآیی را استخراج میانجامد، و از سوی دیگر از هر وضعیت بدنی و هر سنمی

 جوان شدن بعد از دورانی از فرسودگی و سستی.
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Z  ای ژنتیکی برای پیر شدن وجود دارد؟ سودهای نمودهای پیری در سطوح فراز چیست؟ آیا برنامه

بد را مهار یا مدیریت توان روندهای تأثیر سن بر کالتکاملی پیر شدن در موجودی مانند انسان چیست؟ آیا می

چون تدبیری برای بیشتر کردن کارآیی و مهارت و توانمندی توان از افزایش سن و سالخوردگی همکرد؟ آیا می

 استفاده کرد؟

O های سالخوردگی را در خود تشخیص دهید. کدام بخش از آن ساختاری و چه سهمی از آن نشانه

 یا مدیریت است؟ کارکردی هستند؟ چه بخشی از آن قابل پیشگیری
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 سطح روانی

 

  وضعیت موجود ـ وضعیت مطلوب  

  :بازنمایی حالتی ممکن و  ِتر شده باشد، تواناییای که از حدی پیچیدهدستگاه شناختی اصل تنش

نی این امکان نیافته از هستی را دارد. یعنی همگام با تکامل دستگاه عصبی، در سطح روامحتمل اما هنوز تحقق

هایی موازی، رقیب، محتمل و قابل انتظار در مورد شکل هستی را آیند که منِ شناسنده وضعیتفراهم می

های ممکن برای تصور کند و بر اساس احتمالِ بروز هر یک رفتار خود را تنظیم نماید. هریک از این وضعیت

شوند. این ماجرا به تفکیک ن ارزیابی میاند، توسط مهستی، بر اساس محتوای قلبمی که در خود نهفته

شود. توانست تحقق یابد و نیافته( منتهی میوضعیتِ موجود )که تحقق یافته( از وضعیت مطلوب )که می

کند و مقداری وضعیت موجود آن شکلی از هستی است که در گذشته یا حال تحقق یافته و من لمسش می

ضعیت مطلوب شکلی محتمل اما شکلی از هستی در حال یا آینده کند. ومشخص از قلبم را از آن دریافت می

در  ی میان این دو وضعیت،تحقق نیافته و محتوای قلبم آن بیش از وضعیت موجود است. فاصلهاست که 

 شود. تنش شکاف میان امر موجود و امر مطلوب است.دستگاه روانی من به صورت تنش تجربه می

  :تنش امری ناخوشایند و  ست.ا ایقابل پیشگیرى، استثنایى، و حاشیهتنش چیزى  توهم طرد تنش

 نکوهیده است که باید به هر شکلِ ممکن از شر آن خالص شد. 

  این که وضعیت موجود  نادیده انگاشتن تنش و تمرکز بر وضع موجود و فرضِ ی پخته:ی قورباغهتله

 شود.)شکاف با وضع مطلوب( در من منتهی میناتمامیت  همان وضعیت مطلوب است، به نهادینه شدنِ 

  نادیده انگاشتن تنش و تمرکز بر وضع مطلوب و تحریف آن به شکلی که با وضع موجود  ی کانديد:تله

 سازد.همسان انگاشته شود، ناتمامیت را در من نهادینه می
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   :ن وضع موجود و مطلوب را شکاف میا پافشاری برای دیدن تنش به هر قیمتی، فهمِ  راهبرد اسفنديار

 سازد.کند و راه را برای مدیریت آن هموار میبه اولویتی مرکزی تبدیل می

Z  شوند؟ آیا صرفِ تشخیص وضعیت موجود و مطلوب بر اساس چه متغیرهایی از هم تفکیک می

، وضعیت انجامد؟ آیا به ازای هر وضعیت موجودوضعیت مطلوب، به ظهور راهبردی برای دستیابی بدان می

 مطلوبی یگانه وجود دارد؟ 

O های زندگی خود را فهرست کنید و وضعیت موجود و مطلوب را به ازای هریک ترین تنشمهم

تشخیص دهید. چه عناصری در وضعیت مطلوب وجود داشته که در وضعیت موجود غایب بوده است؟ همین 

 بان هستید انجام دهید. هایی که در حال حاضر با آن دست به گریی تنشکار را درباره
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  تمامیت ـ ناتمامیت  

  :شود. چیزی یا رخدادی درک می شکاف میان وضع موجود و مطلوب به صورت غیابِ  اصل ناتمامیت

و وضعیت  جهان که دارای آن چیز یا رخداد است، تمام،در این شرایط وضعیتِ مطلوبِ هستی/ من/ زیست

شود. در این معنا، تنش پیامدِ ناتمامیت است، یعنی تنش شکلی از م دانسته میموجود که فاقد آن است ناتما

همواره کند. من، ی امر موجود و مطلوب بازنمایی میادراک است که غیابِ چیز یا رخدادی را در فاصله

 ناتمام است.

  :ای است بهینهاختالل، بیماری یا نقص است. تمامیت وضعیت ناتمامیت نوعی عارضه،  توهم تمامیت

 فرعی و موقت است.  ای،تواند تحقق پذیرد، از این رو ناتمامیت حالتی حاشیهکه می

  آمیز و زورکیِ وضع موجود و مطلوب به سوی شدنِ توهم تالش برای رفع تنش، به رانده ی سیج:تله

شود که ناشی از نادیده د میانجامد و در نتیجه با از میان رفتنِ دروغینِ غیاب، حسی از تمامیت ایجاهم می

 بنیادین من است. انگاشتنِ ناتمامیتِ 

  :پذیرش این که دستیابی به تمامیت فرآیندی پیوسته و توسعه یابنده است، نه مقصدی  راهبرد پارَندی

 ای ایستا. آموختنِ هنرِ بازی با تمامیت و ناتمامیت.مشخص و نقطه

Z  ی تمامیت در اساطیر و ادبیات ایرانی شدهد؟ اشکال رمزگذارییابهایی نمود میتمامیت در چه قالب

بندند؟ چرا ناتمامیت تا این های روانی برای دستیابی به تمامیت چه ترفندهایی را به کار میچه هستند؟ نظام

 شود؟پایه نکوهش می

O ی عدم تمامیت هاترین حوزههایی اصلی غیاب را در وجود خود شناسایی کنید و دریابید که مهمپاره

هایی ها و اهداف بزرگ خود را به عنوان نشانهتوانید خواستدر خودتان کدام است. به عنوان راهنمایی، می

 اند. در نظر بگیرید که بر اساس لمس ناتمامیت پدیدار گشته
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  تنش ـ رفع تنش  

  :شود. تنش، درک شکاف مى امکانِ ارتقاى متغیرى مرکزى، در سیستم به صورت تنش تجربه اصل تنش

ی وضعیتی تحقق یافته و وضعیتی پیشاروی . یعنی تنش از مقایسهمیان حالت موجود و حالت مطلوب است

هاى پایه بسته به سطح پیچیدگى خود، سیستمخیزد که در دومی مقدار قلبم بیشتر باشد. و محتمل برمی

فراوانى )را از وضعیت مطلوب  (مبودِ متغیرى مرکزىک)توانند درجاتى متفاوت از تمایزِ میان وضع موجود مى

شود. تنش، ى این دو به صورت تنش در سیستم رمزگذارى مىدر خود بازنمایى کنند. فاصله (همان متغیر

کند. شونده را گوشزد مىبینى آینده و سازگار شدن با محیطى دگرگونوجود نقص و ناتوانىِ سیستم در پیش

زور براى شکل هستى ، و از سوى دیگر با پیش کشیدن حاالت همقلبمبه ناپایدارى تنش از سویى با اشاره 

 کند.در آینده، سیستم را وادار به انتخاب مى

  :تنش چیزى ناخوشایند، خطرناک، ظالمانه و غیرعادالنه است. توهم طرد تنش 

  و از راه بازتعریف کردنِ  من با تغییر دادن تصویرى که از جهانِ پیرامون خویش دارد، ی گريز:تله

کند. این روند با کاهش قدرت بینایى و پویایى من، قدرت را کم زا، حضور تنش را انکار مىشرایط تنش

 کند.مى

  :دهم و از راه هماهنگ شدن ى رفتارى خود را تغییر مىمن با انتخاب بهترین گزینه راهبرد سازگاری

ى کند. این روند با افزایش دامنهتر شدن استفاده مىارى براى پیچیدهزا، از تنش به عنوان ابزبا شرایط تنش

 دهد.پویایى من، قدرت را افزایش مى

Z   تنش را در چهار سطح فراز بر اساس متغیرهایی زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تعریف کنید و

توان چهار متغیر مرکزی ارند؟ آیا میها در سطوح گوناگون با هم ارتباط ددر مورد هریک مثالی بزنید. آیا تنش
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ها در نهایت ی تنشها اشکالی گوناگون از یک ماهیت یگانه دانست؟ آیا همهرا بر اساس این همریختیِ تنش

 شوند؟به تحولی در گرانیگاه مربوط می

 اند؟چه ساختارهاى اجتماعى، رسوم، و الگوهاى روانى بر مبناى گریزها شکل گرفته

اى مانند منش و نهاد اجتماعى نیز چیزى ما به ازاى تنش تعریف کرد؟ هاى پایهر سیستمتوان دآیا مى

 تواند دچار تنش شود؟آیا سیستمى مانند یک جامعه نیز مى

نمایند اما اندیشیدن به تنشى شناختى و روانى چنین در دسترس و آشکار مىهاى زیستچرا تنش

ازى را پیدا کنید که بتوان حرفهایش را با توجه به پاسخ شما نقد پردفرهنگى یا اجتماعى دشوار است؟ نظریه

 کرد.

O ها هستند؟کدام یداتجربه کرده انترین سه تنشى را که در عمرت؟ مهمیددر حال حاضر چه تنشى دار 

 ید!با آن سازگار شوتا  ید. یک هفته وقت داریدانتخاب کنرا  یدگریزهایى را که از آن مىیکى از تنش

توانید از مى)هاى مشهورى را که کمابیش همه با آن آشنا هستند را در نظر بگیرید از داستانیکى 

هاى موجود در آن را تحلیل ساختار تنش (ها استفاده کنید.هاى مشهور یا فیلمهاى قدیمى ایرانى، رمانداستان

توانید سازگارى و گریز را ا مىها سوار شده است. آیکنید. نشان دهید که کل ماجراى داستان بر مبناى تنش

 در قهرمان داستان تشخیص دهید؟ 

و تنش مرکزى آن را تشخیص  یدرا به دلخواه در نظر بگیر (مقاله، داستان، فیلم، شعر و...)یک منش 

، به یدبندی کنبندی شده است؟ آن را به شکلى دیگر صورت. آن تنش در این منش چگونه صورتدهید

 و متمایز از متنِ اولیه را به دست دهد. شکلى که روایتى شخصى
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  تنش عادی ـ تنش بنیادین  

  :ی کوچکِ میان وضعیت موجود و مطلوب است که در زندگی تنش عادی، فاصله اصل تنش بنیادين

 روزمره و در اثر دگرگونی شرایط و موقعیتها به طور مداوم تجربه شده و با گریز یا سازگاری رفع و رجوع

که سازمان یافتگی  شود. اما تنش بنیادین، شکافی سهمگین و پرناشدنی در میان دو وضعیت یاد شده است،می

های بنیادین اصلی بر مبنای کند. تنشجهان را تهدید میی سه قلمرو زیستعمومی من و حضورِ عناصر پایه

و قانونمندی دیگرى، و نظم  بابرنده  /من، بازى برندهشوند: یکپارچگی و تداوم مرکزی تعریف می سه حضورِ

 آورند. هاى مرگ، اعتماد و عقالنیت را پدید مىبه ترتیب تنش. غیاب یا عدم قطعیت در مورد این سه جهان

  این فرض که پیوستگی و انسجام و تداوم من در زمان، اعتمادپذیریِ دیگری  های بنیادين:کوری تنش

شود. باور به های بنیادین منتهی میاپذیر هستند، به نادیده انگاشتن تنشنمندیِ جهان اصولی خدشهو قاعده

شوند و بخش مهم از عناصر ناپذیر پذیرفته میجاودانگی، اعتمادپذیری و قانونمندی به شکلی رسیدگی

 دهند. سیاه را تشکیل می« یجعبه»

  های بنیادین مورد استفاده قرار تنش این ترفند برای محو ساختنتمدن مدرن، به ویژه در  ی مَرشون:تله

شود شان فرو نهاده میدر اطرافى بازخوردى یاهچرخهشود و های عادی و خُرد تأکید میگیرد: بر تنشمی

های به این ترتیب مدیریت نسبی تنش. آیدها پدیدار میها و پیشگیریبینی، پیشاطالعاتاز  یکه در آن انباشت

شوند و هر آنچه از این های کالن و بنیادین فرض میپذیریِ تنشن قضیه و کنترلی تعمیم ایعادی دستمایه

ها که شود. به این ترتیب برخی از تنشها بیرون بماند، نادیده انگاشته میساز و کارِ جذب و سلطه بر تنش

ایى، وابستگى به نمایى، بزرگنمدورنمایى، عادىگیرند و بقیه با قابل مدیریت هستند در مرکز توجه قرار می

  .شوندمحو و نادیدنی می بخت، ارجاع به دیگرى و معنازدایى
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  :های بنیادین به عنوان مراکزی برای زایش معنا و بهره جستن از آنها به استفاده از تنش راهبرد نَرسه

بودن و  شود که همیشگیهای تولید و پشتیبانی از خواست و آرمان، تنها زمانی ممکن میعنوان گرانیگاه

 ها و ناممکن بودنِ سازگاری کامل و مطلق با آنها فهمیده شود. پایداری این تنش

Z  ،زا هستند؟ آیا اینها ارتباطی با تهدیدِ دیگری و آشوبِ حاکم بر طبیعت تا این پایه تنش چرا مرگ

ین سه متغیر بنیادین های گوناگون چگونه اکنند؟ فرهنگها و تمدنپایداری و استحکام خودانگاره برقرار می

 های بنیادین دیگری شبیه به این سه سراغ دارید؟سازند؟ چه تنشرا محو می

O  رویکردهای مرسوم برای رفع تنش مرگ و اعتماد و آشوب را شناسایی کرده و تحلیل کنید. آیا این

 شوند؟پردازند یا گریزی از آن محسوب میها میها به سازگاری با این تنشروش
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  فراموشی ـ یادآوری 

  :من برای کنار آمدن با هستی و اجرای کارکردهایی که در سطوح گوناگون فراز بر  اصل يادآوری

های بنیادین را فراموش کند. نهادهای هنجارساز با فرو کاستن این شود، نیاز دارد تا تنشاش نهاده میعهده

هایی برای سازگاری یا گریز از آنها، بعد به دست دادن روششده، و ها به مسایلی خردتر و رمزگذاریتنش

های بنیادین رویارو آورند. من معموالً در شرایط بحرانی بار دیگر با تنشامکان این فراموشی را فراهم می

 نامیم.که آن را یادآوری میشود، می

  :در سازوکارهای هنجارینِ های بنیادین و حفظ کارآیی خود من برای دور ماندن از تنش فراموشی

آن  روزمره و نمادینِ جایگزینِ  هایپذیرد و خود را با تنشهای بنیادین را میجامعه، فراموش کردن تنش

 شود. های زندگی من منجر میترین تنشکند. به این ترتیب، فراموشی به گریزی عمومی از مهمسرگرم می

  به نادیده گرفتن شکل هستی، و فراموشی هستی منتهی های بنیادین، فراموشی تنش ی مَرشون:تله

 شود. می

  :های بنیادین، و برگزیدنِ مسیر سازگاری برای رویارویی با آن. از یادآوری مداوم تنش راهبرد نرسه

شود های بنیادین در ذات خود قابل رفع و رجوع نیستند، سازگاری با آنها تنها زمانی ممکن میآنجا که تنش

 شوند، ردیابی شده و من با آنها سازگار شود. های راستینی که از آن خاستگاه صادر میکه تنش

Z  های نمایند؟ آیا سازوکارهای ترشحِ فراموشی در نظامهای بنیادین تا این پایه خطرناک میچرا تنش

شان در هایوتمتمایز شباهتی با هم دارد؟ تفا های مختلف و نهادهای هنجازسازِ اجتماعی گوناگون، تمدن

 پردازد چه تفاوت ملموسی دارد؟چیست؟ کسی که درگیر با فراموشی است با کسی که به یادآوری می

O  .ترفندهای فراموشی را ردیابی کنید و آنها را خنثا سازید. یادآوری را تمرین کنید 
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  اختگی ـ کامروایی  

  :من با تنش سازگار نشود، غیابِ مستمرِ امر  تنش، با غیاب امر مطلوب همراه است. اگر اصل اختگی

کند. اگر من با تنش سازگار شود و حضور امر مطلوب را تجربه کند، مطلوب را به صورت اختگی تجربه می

ها تا زمانی که من سیستمی شود و تنشتر منتهی میشود. سازگاری با هر تنش به ظهور تنشی پیچیدهکامروا می

همواره با شکلی از غیاب و ناتمامیت دست به « من»شود. از این رو، ز برطرف نمیزنده و برقرار است، هرگ

وجود دارد. زبان به عنوان نظام رمزگذاری « من»گریبان است. به عبارت دیگر، همواره شکلی از اختگی در 

 کند.ها، دستگاهی نمادین است که اختگی را پیکربندی و سازماندهی، و بازتولید میغیاب

  سازند، ابزارهایی مانند زبان که امر غایب را به کمک نمادی به شکل صوری حاضر می م رفع اختگی:توه

و برطرف کردنِ اختگی به کار گرفته  چون ابزارهایی جادویی برای فرا خواندنِ حضور امر مطلوب،هم

، غیاب امرِ دلخواه شوند. در نتیجه، من به جای کوشیدن برای رفع اختگی و دستیابی به حضوری راستینمی

 کند. این حضور هستند برطرف می یرا با نمادها و نشانگانی که نماینده

  کوشد ناتمامیت را با سازد و میای از نمادها را جایگزین امر مطلوبِ غایب میمن شبکه ی اپوش:تله

نشانگانی که به امر مطلوب  کمک نمادها و برچسبهایی زبانی برطرف کند. در نتیجه تلنباری از عناصر زبانی و

شوند. در این حالت من به جای دستیابی به لذت، بقا، قدرت دهند، جایگزینِ خودِ امر مطلوب میارجاع می

 آورد.کند و به دست میآن را جستجو می یهای نمایندهنشانه و معنا،

  :برای ایجاد ارتباط با دیگری به کار من نمادها را تنها به عنوان ابزارهای ارجاعی و فقط  راهبرد تیشتَر

کند. در مقابل خودِ پوشی میشناسانه چشمگیرد و از زبان به عنوان دستگاهی برای جبران ناتمامیتِ هستیمی



126 

 

اش تمامیت را تجربه آورد و با تغییر شکل هستیکند و حضور آن را به دست میامر مطلوب را جستجو می

 کند. می

Z  تعویق لذت چیست؟ آیا ارتباطی میان اختگی و انضباط وجود دارد؟ چرا معموالً ی اختگی با رابطه

 شود؟ تأثیر اصل بقای لذت در این میان چیست؟کامروایی دور از دسترس یا نکوهیده پنداشته می

O  الگوهای اختگی و کامروایی را در خود بازشناسی کنید. در چه مواردی اختگی به دلیل رمزگذاری

  یافته است؟  زبانی تداوم
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   افسوس ـ آرزو  

  :در شرایط اختگی، غیابِ امر مطلوب با برساختنِ روایتی و تصویری از حضورِ  اصل لغزش بر اکنون

نامیم. این دو روایت می آرزو و افسوسشود. این دو روایت را به ترتیب آن در گذشته یا آینده جبران می

 استن از فشار تنش و نادیده انگاشتنِ غیابی که در اکنون مستقر شده است.هایی هنجارین هستند برای کشیوه

  ای بر سر راه تبدیل آینده اکنون ماهیتی مشکوک و غیرقابل اعتماد دارد و جز نقطه ی مرگ اکنون:توطئه

هایی تها و روایبه گذشته نیست. از این رو، غیابِ نهفته در آن و تنشِ ناشی از آن اصالتی ندارد. نسخه

کند و معموالً بر حضور امر مطلوب تأکید دارد، شده که آن را در گذشته و آینده بازنمایی مینمادین و زبانی

 تر هستند. ارزشمندتر و اصیل

  راهی برای سازگاری با تنش  من با محروم شدن از ارتباط مستقیم و سرراست با اکنون، ی مَرشون:تله

 برد. کند و در نتیجه ناگزیر به گریز از تنش پناه میمیو رویارویی با غیاب پیدا ن

   :است، ایستادنِ سرسختانه بر اکنون و خیره شدن به تنش و غیابی که در بطن آن خفتهراهبرد نرسه 

 تنها راه رویارویی با ناتمامیت و سازگاری با تنش است. 

Z  توان آینده چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا میشده در مورد گذشته و ساختارهای ادبی و زبانیِ برساخته

هایی مشترک در این دو رده هایی در سطح فرهنگی دانست؟ آیا ساختارها و مضمونافسوس و آرزو را منش

 های نمادین وجود دارد؟ از فرآورده

O ها را به یاد آورید. آیا پس از گریختن از برابر تنش افسوس و ی خویش از تنشگریزهای عمده

 چگونه؟ چرا؟ با چه ساختاری؟ زویی را تولید کردید؟آر
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  رامش ـ آرامش  

  :من ارزشی مثبت یا منفی ندارند. این ارزش بسته به نوع برخورد من رخدادهای پیرامونِ  اصل آرامش

خدادها را شود. به عبارت دیگر، کنش من است که تقارن ارزشیِ حاکم بر ربا آنها به رخدادها منسوب می

 شکند. می

  خو هستند که یا باید با آنها جنگید و آفرین اموری تهدیدکننده و دشمنرخدادهای تنش گريزی:تنش

ها به یکی یا باید به شکلی رواقی و جبرگرایانه زورمندی و اقتدارشان را پذیرفت. بنابراین رویارویی با تنش

 انجامد.کنش میاز دو قطبِ مقاومت نسنجیده یا دست کشیدن از 

  ی خودآگاه بودنِ این روند، به پیروی از جریان گریز از تنش، بسته به درجه ی رامش ـ ناآرامی:تله

حاصل و مقاومت کور در برابر این رخدادها )ناآرامی( منتهی رخدادهای بیرونی )رامش( یا کشمکشِ بی

 شود. می

  :انجامد.ز رخدادها برای دستیابی به خواست میسازگاری با تنش به بهره جستن ا راهبرد آرامش 

Z  ی آرامش با جمِ رامش ـ ناآرامی چیست؟ چرا آرامش با رامش یا ناآرامی جفت نشده است و رابطه

ارز با مفهوم آرامش را در عرفان ایم؟ برابرنهادهای همای در نظر گرفتهچون جمدو شکل از گریز را با هم هم

 دام است؟ی ذن کایرانی یا فلسفه

O  ،یک تنش کوچک را در نظر بگیرید. نخست بکوشید تا آن را نادیده بگیرید و از میان برش دارید

بعد بکوشید تا تحملش کنید و وجودش را بدون دستکاری کردنش تاب بیاورید. سپس بکوشید تا از آن 

 هایتان استفاده کنید. سودمند برای خواستچون رخدادی یاریگر و هم
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  غریزه ـ میل ـ نیاز ـ گرایش  

  :رو هستند منش( همیشه با تنش روبه نهاد،ی شبنم )بدن، نظام شخصیتی، های پایهسیستم اصل خواست

شکنند. یعنی همواره تمام و همواره در امتداد محور قلبم )قدرت، لذت، بقا، معنا( تقارن رفتاری خود را می

های شکاف میان وضعیت موجود/ مطلوب را در خود دارند و از این رو گزینه های پایه توانایی بازنماییسیستم

کنند. به این ترتیب الگوی رفتاری خود را برای بیشینه کردنِ قلبم در سطوح گوناگون فراز سازماندهی می

نهادهای های شخصیتی در راستای میل به لذت، کارکرد ی حفظ بقا، انتخاب نظامها بر مبنای غریزهرفتاری بدن

ها در جهت گرایش به بیشینه کردن معنا قرار دارد. غریزه، و پویایی منش اجتماعی در امتداد نیاز به قدرت،

ـ اقتصادی و فرهنگی صورتمیل، نیاز و گرایش که در قالب تنش شوند، بندی میهای زیستی، روانی، اجتماعی 

گیری عمومی سیستم من های پایه هستند. جهتگرایی و یکپارچگی الگوی عمومی رفتار سیستمنشانگر هم

 شود. نامیده می خواستدر این امتداد، 

  پوشی چشمها به سمت قلبم امری نامطلوب و قابلی سیستمگیری پایهادعای این که جهت طرفی:بی

ه جبرهایی بلک است. باور به این که غریزه ـ میل ـ نیاز ـ گرایش، رویکردهایی تکاملی و کارکردی نیستند،

های پایه، دست و پاگیر، پست، خطرناک و منحط هستند. طرد الگوی عادی و فراگیرِ شست تقارن در سیستم

 بی آن که جایگزینی نیرومند به جایش پیشنهاد شود.

  حرکت در امتداد غریزه ـ میل ـ نیاز ـ گرایش امری شر و پست و حیوانی و نکوهیده  ی زاهد:تله

ــ شود و در نتیجه سوگیری سیستمهای پایه غایتی فراتر و ناهمخوان با قلبم مهم فرض میشود. پنداشته می

کژدیسه و واگرا شده و با رمزگذاری ــ گیری یادشده است که در نهایت به سوی قلبم و مبتنی بر چهار جهت
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عقیب همان متغیرها و های پایه، با تگیری طبیعی سیستمشود. بهای انکار قلبم و جهتکاری میافراطی پنهان

 شود.تر و ناکارآمدتر پرداخته میاما در سطحی سادهها، گیریارضای همان جهت

  :های پایه به مثابه امری گیری عمومی سیستمپذیرفتن ارزش و اهمیت قلبم، و قبول جهت راهبرد حافظ

محتوای آن فروگذار شود. تلفیق و تکاملی و بنابراین کارآمد، بی آن که از نگاه نقادانه نسبت به ساختار و 

 ترکیب تمام راهبردهای مربوط به قلبم، در یک نظام یگانه و منسجم.

Z  توان چهار متغیرِ غریزه، میل، نیاز و گرایش را روندهای شکست تقارن در چهار سطح فراز آیا می

آیا علومی بر مبنای مدیریت توان سازوکارهای مستقر در هر مورد را شناسایی و مدیریت کرد؟ دانست؟ آیا می

 شوند؟هر یک از این مفاهیم به چه متغیرهایی در سطوح فراز متصل می اند؟ها پدید آمدهگیریاین جهت

O  خود را در سطوح فراز شناسایی کنید و ببینید چه بخشی از آنها  یهای چهارگانهگیریمحتوای جهت

 یش و بهینه سازید. سنجیده و انتخاب شده است؟ این محتوا را پاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منش

 

 نهاد

 

 شخصیت

 

 بدن

 من آرمانی

 

 فرامن

 

نم  

 

 تن

 

 فرهنگی

 

 اجتماعی

 

 روانی

 

 زیستی

 گرایش

 

 نیاز

 

 میل

 

 غریزه

 



131 

 

 

 

  میل ـ پرهیز  

  :رود و در راستایی ها و شرایطی پیش میمن در سطح روانی به سوی کردارها، محرک اصل میل

کند که میزان لذتِ دریافتی را بیشینه سازد، و میزان رنج را کمینه کند. تمرکز رفتارهای خود را انتخاب می

 شوند. بر لذت و گریختنش از رنج، به ترتیب با میل و پرهیز نمایانده می دستگاه انتخابگر روانی

  شود پرهیز بر باعث می این باور که رنج اصالت، اهمیت یا واقعیتی بیش از لذت دارد، مداری:پرهیز

 میل ترجیح داده شود و میل به لذت بردن به نفعِ پرهیز از رنج نادیده انگاشته شود. 

  شود. غفلت از کلیت فضای حالت بسنده کردن به لذتی کمینه که از رهایی از رنج ناشی می د:ی زاهتله

 آور و کوشش برای مهار آنها.و تمرکز بر عوامل رنج لذت،

  :ی مثبتِ دو قطبیِ لذت ـ رنج. به رسمیت شمردن میل و پذیرش ارزش تأکید بر سویه راهبرد حافظ

 نی برای دستیابی به لذت. و اهمیت سازماندهی نیروهای روا

Z  توان خاستگاه آیا می های فکریِ پرهیزمدار تا این پایه رواج دارند؟ها و چارچوبروش ها،چرا نظریه

ی اجتماعی خاصی را برای این منشها تشخیص داد؟ آیا این برداشت به فقر اقتصادی یا تاریخی و ریشه

 محرومیت گره خورده است؟

O شان وجود دارد؟ خاستگاه فهرست کنید، و پرهیزهای خود را نیز هم. چه ارتباطی میانهای خود را میل

توان هر پرهیز را به صورت شکلی از یک میل ترجمه هریک چه متغیری در چه سطحی از فراز است؟ آیا می

 کرد؟
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  مرکزدار ـ مرکز زدوده  

  :یکپارچه، منسجم، هدفمند، چابک و نیرومند شود که سیستمی من، در شرایطی کامل می اصل مرکز

را، که معموالً در  دهد که من بتواند راهبردهای افزایش قلبمباشد. چنین وضعیتی تنها در شرایطی رخ می

زمان و سطوح فراز متعارض و واگرا هستند، همسو کرده، و به یک روش عمومی و فراگیر برای دستیابیِ هم

ی من در سطوح فراز )تن سیستمهای تشکیل دهنده ت یابد. در چنین شرایطی،افزا به قلبم دسهماهنگ و هم

چون غایتی یکتا و هدفی منسجم و یگانه در مرکز ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی( با هم متحد شده و فراز هم

کردارهای صادر شده  یگیرد. در این حالت من صاحب مرکز است و شبکهها و کنشهای من قرار میانتخاب

 شوند.اند( خویشکاری نامیده میاز وی )که به همین دلیل منسجم و هدفمند و موثر شده

  :باور به این که همگرایی راهبردهای دستیابی به بقا، قدرت، لذت و معنا ممکن یا مطلوب  مرکزگريزی

راهبردهای  نیست. محدود کردن هدف و آرمان به یک یا چندتا از این متغیرها و پذیرش تعارض درونی میان

های من در سطوح ای میان خواستجاری در سطوح گوناگون فراز. پذیرفتن این که وحدت و یگانگی

 های من.گوناگون فراز وجود ندارد و بنابراین انکار انسجام و یکپارچگی در من و غایت

  من در هر برش انجامد. در نتیجه انکار مرکز به واگرایی مسیرهای دستیابی به قلبم می ی نجس:تله

های زمانی زمانی و در تماس با هر سطح از فراز راهبردها و خواستهایی متعارض و ناهمخوان نسبت به برش

رود گیرد. در نتیجه، امکان دستیابی به یکپارچگی و هدفمندی کامل در من از دست میدیگر را در پیش می

 ای برای خود باز می ماند.و من از برساختن خویشکاری
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  :دستیابی به ترکیبی شخصی از روندهای منتهی به افزایش قلبم. برساختن روشی  راهبرد رستم

خودساخته و خودمدارانه برای تعریف غایتی که در نهایت با بیشینه کردن قلبم در خود و دیگران همسازگار 

 است. تعریف خویشکاری برای خود و برآورده کردنش در کردار.

Z  های نابسامانی روانی توان تمام حالتخی از مردم را نجس می نامیدند؟ آیا میچرا در هند باستان بر

و اجتماعی را به صورت شکلی از مرکززدایی من تفسیر کرد؟ چرا برخی از اندیشمندان همگرایی راهبردهای 

انست که توان مصلحان بزرگ اجتماعی و فیلسوفان بزرگ را کسانی ددانند؟ آیا میافزایش قلبم را ناممکن می

 اند؟روشی برای دستیابی به مرکز را پیشنهاد کرده

O مرکززدایی در خویشتن را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنید. مسیرهای رفتاری  یسازوکارهای رخنه

ها را وارسی کنید و الگوهای مرکززدایی را در ایشان شناسایی کنید. کدام الگو در خودتان جاری در دیگری

 شود؟هم یافت می
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  والد ـ کودک  

  جهان است.ى سه قلمرو زیستکنندهنیروى تفکیک ،تنشجهان: ی زيستمدارانهاصل تمايز تنش  

شود و منِ نوزاد رحمى آشفته مىدهد که شرایط همگن دروننخستین تنش در من، هنگامى رخ مى

کند. هایش را برآورده نمىى خواستهکه مانند جهان رحِم همهشود رو مىپس از به دنیا آمدن با جهانى روبه

خورد و به یک بخشِ خواهنده، آشنا، ها، جهان براى نوزاد شکاف مىزمان با نخستین گریهبه این شکل هم

تقسیم  (جهان+ )دیگری و یک محیط پیرامونىِ بیگانه، فرعى، ترسناک و ناخوشایند  (من)مرکزى و مهم 

کند و حضورش شرط ـ بخشى از جهان است که نیازهاى نوزاد را برطرف مىـمادر ـ معموالً ـ شود. والدمى

و  (والد)دهنده به تدریج جهان هم به دو قطبِ دوست/ مهم/ آشنا/ پاداش ،ارضاى نیاز است. به این ترتیب

سوى من است و به اى خودمختار در فراشود. والد در این مرحله نماد حضور ارادهى جهان شکسته مىبقیه

گیرد. من، شود و دیگرى نام مىى عناصر خودمختار محیطى منسوب مىتدریج به شکلى انتزاعى به همه

هنگامى که امکان درک تنش، نیازمندى و پاداش گیرندگىِ والد را به رسیمت شناخت، بر حضور دیگرى 

 آگاهى یافته است. 

 ،ه شدن یا نشدنِ نیازهاى نوزاد است. به این ترتیبى برآوردکنندهمادر تعیین حضور و غیاب والد/

ى تکرار در رفتار دیگرى، و جانشینى کند. مشاهدهها را براى نوزاد ایجاد مىنوسان بین این دو، نخستین تنش

کند، و به این شکل شرایط غیاب همیشگىِ غیاب با حضور، من را به اقتدار و نیکخواهى دیگرى مطمئن مى

نامیم. نوزاد براى شود. این یقین را اعتماد مىپذیر مىهنى بر کوتاه بودن این دوره تحملبه کمک یقینى ذ

کند. این پر مى «هاچیز»اتصال به والد در زمان غیاب، و تحکیم اعتماد، تهیاى میان خودش و والد را به کمک 

شده توسط ابزارهاى حسى اختههاى سروند به چیزها، و انباشته شدنِ تهیا توسط پدیدهروندِ تجزیه شدنِ مه
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گذارى نشانه (زبان)به کمک ابزارهاى ارتباطى من و دیگرى به تدریج ها نامیم. پدیدهمى شکست پديدهرا 

شود و در برابر من قرار بر این اساس، در سطح روانی والد با وضعیت مطلوب همانند پنداشته می شوند.مى

 شود. دانسته می در سطح اجتماعی، والد با فرامن همسانگیرد که نماد وضع موجود است. بعدتر می

  :من، دیگرى، و جهان در حالت عادى/ طبیعى/ خوب/ مساعد، فارغ از تنش است.  توهم طرد تنش

 شود. چون اختالل، بیمارى، آسیب، یا لطمه تفسیر مىتنش هم

  شود. بنابراین ها همتا پنداشته میهای دلخواه و مطلوب از جموالد با تمام قطب شدگی در والد:ذوب

شود. در نتیجه، من بدون والد مترادف با حضور، پاداش، امنیت، اعتماد، قانونمندی و درستی اخالقی فرض می

 سازد. های والد را درونی مینقد کردن، ارزش

  اعد من بدون آن که اراده و خواست و عقالنیت خویش را به رسمیت بشناسد، قو ی سهراب:تله

 کند.برخاسته از والد/ دیگری را درونی می

  :پذیرفتن قانون تنها در شرایطی که از خویشتن صادر شده باشد و برساختن مرکزی  راهبرد سیاوش

 های اخالقی.درونی برای داوری و سازماندهی نظام ارزش

Z  توان رستگارى را با ى. آیا میدکه تعریفى روشن از رستگارى دارد، در نظر بگیر را، یک نظام فکرى

که آن تنش در آن زمینه  ید؟ شرایطى را مجسم کنیددانگریز یا سازگارى ترجمه کرد؟ چه تنشى را بد مى

 خوب باشد.

O های متضاد معنایی گوناگون را با مفهوم والد ـ کودک بررسی چگونگی چفت و بست شدنِ جفت

 همراهی را تقویت کرده است را بازشناسی نمایید.هایی که این شیوه از اتصال و کنید و شواهد و تجربه
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  شناسنده ـ انتخابگر ـ کنشگر  

  در سطح روانی نظام پایه، سیستم شخصیتی من است که از سه زیرسیستم اصلی  چهرگی روان:اصل سه

 تشکیل یافته است: 

کرده و با پردازش آن  های حسی را از جهان خارج دریافتنخست: زیر سیستم شناسنده که داده

 آورد، تصویری از هستی را پدید می

داوری در کند و به ارزشدوم: دستگاه انتخابگر که محتوای قلبم چیزها و رخدادها را ارزیابی می

های رفتاری پیشاروی سیستم یازد. این زیرسیستم همین کار را در مورد گزینهمورد افراد و کردارها دست می

 گیری در مورد رفتارِ بعدی من را نیز بر عهده دارد. رساند و به این ترتیب تصمیمنیز به انجام می

ی رفتاری را تشخیص داده، ناوبری سوم: زیرسیستم کنشگر راهبردهای رفتاری برای اجرای این گزینه

 نماید. کرده، و مدیریت می

  :شود تا سطح یل یافته، باعث میباور به این که من از دو بعدِ متمایزِ جسم و روح تشک دوانگاری

روانی نکاویده و تحلیل ناشده باقی بماند و روندها و جریانهای درونی آن مبهم و تاریک فرض شوند. 

 تمامیت

 ناتمامیت

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

 رفع تنش

 کودک

الدو  
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ناپذیر و سخت مبهم ــ مانند ناخودآگاه ای مدرن از این توهم آن است که متغیری بنیادین اما دسترسینسخه

 ی کارکردهای روانی را به آن نسبت دهیم.فرض کنیم و بخش عمدهــ را به عنوان جانشینی برای روحِ سنتی 

  تفکیک نکردن سه زیرسیستم سطح روانی و دست نیافتن به مدلی در مورد سازوکارهای  ی کَسْويش:تله

 سازد. جاری در آن، سطح روانی را از دسترس تحلیل و مدیریت دور می

  :مینو به یکپارچگی ساختار و کارکرد سطح روانی و سایر درهم تنیده دانستنِ گیتی و  راهبرد چیستا

 گردد.های آن گشوده میشود و به این شکل راه بر فهم سطح روانی و زیرسیستمسطوح منتهی می

Z  آیا ما به ازای آن را در جانوران نیز  اند؟چرا این سه زیرسیستم برای سطح روانی در نظر گرفته شده

های دیگری را نیز به این مجموعه افزود یا یکی از آنها را به توان زیرسیستمیتوان تشخیص داد؟ آیا ممی

ی خاصی از دستگاه عصبی مربوط دانست توان هریک از این بخشها را به منطقهدیگران فرو کاست؟ آیا می

 و جای آن را بر کالبدِ سطح زیستی نشان داد؟

O و مسیرهای روانی منتهی به بروز آن را تحلیل  ی خود و دیگران را در نظر بگیریدیک کردار ساده

 ی روان برای فهم آن کارآیی دارد؟کنید. آیا مدل سه چهره

 

 

 شناسنده  

 انتخابگر کنشگر
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 دستگاه شناسنده

  حس ـ فهم  

  :کند و با های حسی دریافت میهای خود را از مجرای گیرندهدستگاه شناسنده ورودی اصل ادراک

های خامی که از کند. دادهها تصویری از هستی را بازآفرینی میادهبندی، و پردازش این دسازماندهی، طبقه

های سازند. دادهشوند، شناخت حسی را ممکن میهایی مانند چشم و گوش دریافت میمجرای گیرنده

های حسی بسته از محرکهای همسازند و خوشههای حسی، مفاهیم را بر میبرخاسته از پردازش این ادراک

 ها تشکیل یافته است. ها و مفهومدستگاه شناسنده از این حس دادِ سازند. درونبدل می را به مفاهیم

  ما تصویری واقعی  یباور به یکی از این دو قطبِ افراطی: دستگاه شناسندهگرايی خام: گرايی/ ذهنواقع

های حسی یا محتوای مفاهیم منتهی ، به اصیل و واقعی پنداشتنِ دادهآوردو منطبق با هستیِ بیرونی را پدید می

آمیز و کامالً برکنده شده از واقعیت بیرونی را تولید شود، یا آن که این دستگاه تصویری ساختگی و توهممی

 کند. می

  کامل دارد این فرض که ارزش و اهمیتِ شناسایی آن است که با واقعیت بیرونی تطابقی  ی اَکومن:تله

شود، به ستایش حسِ خام و خوار شمردنِ دستاوردهای و انعکاسی درست و دقیق از ذات هستی محسوب می

انجامد. دستگاه شناسنده با این فرض که پردازش درونیِ منتهی به فهم نوعی تحریف و انحراف از فهم می

 سازد. ازوکارهایش را فلج میتوجهی قرار داده و سحسِ خالص و اصیل است، کارکردِ آن را مورد بی

  :های تأکید بر ارزش و اهمیت فهم در روند شناسایی، بدون نادیده انگاشتن اهمیت داده راهبرد بهمن

های حسی و مفاهیم در یک پایه آورند. پذیرش این که دادهی خام این پردازش را فراهم میحسی که ماده

ای انتخاب شده، کوچک و محدود از کلیت این که ما دامنهآیند، و درک توسط دستگاه شناسنده پدید می
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کنیم و برای استخراج مفاهیم، پردازشی خاص، ساده سازنده و تقریبی را بر های حسی را دریافت میمحرک

 شود. شده منتهی میی شناخت و قبولِ ناهمگونیِ شناسایی و امر شناختهکنیم، به فروتنی در حوزهآن تحمیل می

  مایه پنداشته شود حس امری موهوم و سبک و بیارج نهادن بیش از حد بر فهم، باعث می دروغ: یتله

های گیرند، دادهمدارانه با شواهد آشکارِ حسی در تعارض قرار میشود. بنابراین در مواردی که نتایج فهم

 شود. شوند و تصورات ذهنی فرد جایگزین آنها میملموس نادیده انگاشته می

  ی اتصال دستگاه شناسنده به هستیِ بیرونی های حسی، که تنها دروازهتأکید بر اهمیت داده اهبرد اَشَه:ر

های خام حسی برای تصحیح و بازبینی دستاوردهای ناشی از فهم، بدون نادیده است. توجه به ارزش داده

 های ذاتیِ حاکم بر آن.انگاشتنِ احتمال خطا در حس، و محدودیت

Z  ی ادراک حسی در مورد حواس اصلی کدام است؟ چرا هریک از حواس بر این محدوده یدامنه

اند؟ آیا سپهر حس در آدمی و سایر جانوران قابل مقایسه است؟ محتوای فهم و خاص تنظیم و متمرکز شده

ای هتوان هر دو این برداشتکند یا برعکس؟ آیا میهای حسی را تعیین میالگوی پردازش است که داده

 ی حس به فهم یا برعکس را مردود دانست؟ چه پیشنهادی قدرت رقابت با این دو حالت را دارد؟فروکاهنده

O  های حسی و شناسید در نظر بگیرید، دادهترین چیزی را که بیرون از خودتان میترین و بدیهیساده

تان حس و فهم چگونه با هم پیوند شده در آن را از هم تفکیک کنید. در مورد شناخت خودمحتوای فهمِ تنیده

 خورند؟می

 

 

 

 

 حس

 فهم

 شناسنده

 

گرانتخابگر   کنش  

 آشکارگی

 بازنمایی
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  آشکارگی ـ بازنمایی  

  :شود. روند در کل به دو صورتِ آشکارگی یا بازنمایی فهم میمه اصل دوگانگی ادراک هستی 

کند، که تنها بخشى از آن در از شناخت داللت مى مستقیمآشکارگى به سطحى پیشازبانى، حسى و 

سازد. توافق اجتماعى بر سر معانى و بازنمایى را بر مىاین بخش اخیر شود و بندی مىصورتقالب زبان 

گرا، آشکارگی ادراکی کلگیرند. ى بازنمایى شکل مىگیرى هنجارهاى شناختى در اطراف هستهشکل

 گرا، زبانیءغیرزبانی، ترکیبی و مرتبط با پردازش هیجانی ـ عاطفی است. در حالی که بازنمایی ساختاری جز

 و تحلیلی است و با دستگاه پردازش عقالنی ـ منطقی ارتباط دارد. 

  بازنمایى و آشکارگى قابل تحویل به هم هستند، یا یکى از آنها اصالت و عمقى  گرايی شناختی:تحويل

مدتر است. از این تر و ذاتاً کارآتر، واقعیدرستتر، یعنی یکی از این دو از دیگری عمیقبیش از دیگرى دارد. 

 تر و ناقص از دیگری دانست. توان یکی را مشتقی از دیگری یا شکلی ابتداییرو می

  درآمیختن آشکارگى و بازنمایى منجر به ابهام در بازنمایى یا محدودیت در آشکارگى  ی سنمار:تله

 شود. فروکاسته دهد که عناصر ادراکى یکى از این دو به دیگرىگردد. این در شرایطى رخ مىمى

  :پذیرش این که برخى چیزها به طور شهودى و برخى چیزهاى دیگر به شکلى عقالنى  راهبرد چیستا

 شوند. و مستدل فهمیده و پذیرفته مى

Z  توان از این نکته که آشکارگى و بازنمایى آیا مىروند چیست؟ ارتباط میان بازنمایی و آشکارگی با مه

چرا من با دو شیوه با  دهند، نتیجه گرفت که جهانى خارج از ما وجود دارد؟ارجاع مىبه امورى بیرون از من 

روند چفت ی عاطفی و عقالنی با این دو جلوه از مهکند؟ چگونه دو سیستم پردازندهروند ارتباط برقرار میمه

 اى بر مبناى آشکارگى بنا نهاد؟ توان فلسفهآیا مى شوند؟و بست می

O  فهمید در نظر بگیرید و عناصر آشکارگى و بازنمایى آن را از هم تفکیک دانید یا مىمىچیزى را که

 کنید.
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  خودآگاه ـ ناخودآگاه  

  :نامیم. آگاهی سطوحی بسیار میآگاهی را  بازنمایی جهان پیرامون در درون سیستمِ زنده اصل آگاهی

 یافزارهای مولکولی، سلولی، یا شبکهوانند با سختتگیرد که میمتنوع از پردازش اطالعات را در بر می

های جاری در محیط سیستم بندی و رمزگذاری محرکسازی، ردهعصبی پشتیبانی شوند. آگاهی لزوماً به ساده

چون متغیرهایی بیرونی در های زنده بخشی از فرآیندهای درونی خود را نیز همشود. تمام سیستممنتهی می

ی درونی سیستم را نیز در خود حمل هایی از بازنمایی زمینهابراین، آگاهی از همان ابتدا رگهگیرند. بننظر می

کند. در صورتی که آگاهی بر روی خود بازتابانده شود و روندهای درونی خود را بازنمایی و رمزگذاری می

صورتبندی و فهمِ شود. خودآگاهی شکلی ویژه از آگاهی است که رمزگذاری و ایجاد می خودآگاهیکند، 

رساند. مشهورترین ابزار رمزگذاری خودآگاهی در سطح اجتماعی، زبان آگاهی را به انجام می بخشی از خودِ 

ایست که در سطح زبانى رمزگذارى نشود و تنها یک ى فرآیندهاى ذهنىناخودآگاه، مجموعهاست. بنابراین 

شده ى بازنمایى مجددِ امور بازنمایىى خودآگاهى نتیجهشالودهدر مقابل ى بازنمایى ذهنى داشته باشد. حلقه

 .شود، هرچند به آن محدود نمیهاى زبانى استدر سطح نشانه

ى هاى خودآگاه به ناخودآگاه و برعکس، بر مبناى متغیرهایى مانند حالت آگاهى، پنجرهتبدیل داده

شود. پردازش ناخودآگاه بخش یم مىزا بودنِ آن تنظتوجه، سطح هوشیارى، اهمیت محتواى آگاهى و تنش

گیرد و تنها جزئى بسیار ناچیز از روندهاى پردازشىِ مغز در قالب ادراک هاى ذهنى را در بر مىى کنشعمده

هاى ذهنى و خالقیت ى اصلىِ انباشت و زایش نوآوریشود. پردازش ناخودآگاه خزانهخودآگاه رمزبندى مى

 است.
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  :مدارِ اجتماعی شده آنجا که خودآگاهی تنها بخشِ در دسترس آگاهیِ زبان از توهم اصالت خودآگاهی

شود. از این رو، ی من در سطح اجتماعی روانی توسط محتوای خودآگاهی تسخیر میی زیستهاست، تجربه

نماید که آگاهی و ادراک در کل چیزی جز خودآگاهی نیست. نادرست بدیهی و ملموس میفرضِ این پیش

دیگری از این ارجمند دانستن خودآگاهی نیز وجود دارد. مثال این که خودآگاهی مهمترین، یا قابل  هایمشتق

 ترین شکل از آگاهی است. اعتمادترین یا گسترده

  :ناخودآگاه بخشى مرموز، غیرقابل شناسایى، جادویى و فراطبیعى از ذهن است توهم اصالت ناخودآگاه ،

 . با ارجاع به آن قابل توجیه استی روندهای سطح روانی که همه

 شان به متغیری مبهم، فراگیر، پاسخ در سطح روانی با منسوب کردنهای بیتمام پرسش ی فرويد:تله

 گردند.کاره و ناملموس به نام ناخودآگاه تفسیر میهمه

   :نتایج  زبانىو از نمادین از راه ابر ،ن پردازش خودآگاه و ناخودآگاهمیا یتعادلدستیابی به  راهبرد موالنا

 هاى ناخودآگاه.حاصل از خالقیت

Z  توان ناخودآگاه را بازنمایی کرد؟ یا این شود؟ آیا میناخودآگاه در چه شرایطی لمس و شناسایی می

ى عملیاتى یا معماى شناختى به در چه شرایطى یک مسأله شود؟که این حوزه تنها از راه آشکارگی ادراک می

ها هایى دارد؟ در حالت عادى با این جرقهشود؟ این الگوى جرقه زدنِ ذهنى چه ویژگیى حل مىطور ناگهان

 اند چه ساختارى دارند؟ها برخاستهکنید؟ عناصر فرهنگىِ آشنایى که از این جرقهچه مى

O را  توان آنچگونه مى یدو ببین یدهاى شهودى و برخاسته از ناخودآگاه را شکار کنیکى از این جرقه

اش در ابهامِ قلمروی یک روند روانی را چندان پیگیری کنید تا دنباله ؟ردبه محتوایى خودآگاه تبدیل ک

 ناخودآگاه گم شود.
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  خردیخرد ـ بی  

  خرد در قالب  که در ابتدای کار از بازنمایی برخاسته است،شناختِ خودآگاه  چهرگیِ خرد:اصل سه

 ه سطحِ متفاوت دارد: سشود، که بندی مىصورت

های حسی و فهم همراه است و بندی، سازماندهی و ترکیب داده، که با گردآوری، ردهدانشنخست: 

اى یا مهارتى دانست. دانش توان داراى دو محورِ فرهنگنامهدانش را مىگنجد. کامالً در قلمروی بازنمایی می

هاى دانش الیهمهارتهای وابسته به کنند. بیان ظهور مى اى در قالبمهارتى در قالب رفتار و دانش فرهنگنامه

نوسازى. و ـ کردن ـ نقد  نبست کاربه  ـکردن  بازگوـ  یدنـ فهمکردن گوناگونى دارد که عبارتند از: حفظ 

 تواند توسط دو راهبرد کمى یا کیفى گردآورى و سازماندهى شود.دانش مى

ای گوناگون با یکدیگر و دستیابی به چارچوبی فراگیر ه، که عبارت است از ترکیب دانشبینش دوم:

اش از ی اصلیهستی. بینش در مرز بازنمایی و آشکارگی قرار دارد، اما بدنه ی شکل عمومیِو عمومی درباره

 آشکارگی

 بازنمایی

 حس

 فهم

 ناخودآگاه

 خودآگاه
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ى درجهو  سازگار استبینش، الگوى سازماندهى دانش در یک نظام معنایى همبازنمایی تشکیل شده است. 

به فهمیدن  بینش دهد.را نشان میهاى گوناگون بازنمایى ما از جهان خارج ى نسبى بخشانسجام و یکپارچگ

ى انجامد. بینش شیوهمى کردن بینىو بنابراین پیش، دیگرى جهان/ و تفسیر کردن روندهاى حاکم بر من/

 کند.را تعیین مى شى دانى جذب و ذخیرهبندى عناصر دانایى است، و شیوهمفصل

است که عبارت است از یکپارچه شدنِ بازنمایی و آشکارگی و  فرزانشترین مرتبه، یچیدهسومین و پ

ى اتصال دانش و بینش شیوهدانایی با راهبردهای رفتاری و الگوهای کنش، و بنابراین همان پیوند خوردنِ 

بگر و کنشگر را . فرزانش شکلی از دانایی است که هر سه دستگاه شناسنده و انتخابراى مدیریت رفتار است

 سازد. با هم ترکیب کرده و یگانه می

  :این توهم که دانایی تا سطحی خاص کافی و بسنده است و فرا رفتن از آن به  قناعت در خرد

شود. چنین تصوری از خرد راه سردرگمی، دیوانگی، ناکارآیی، یا هر شکل دیگری از کاهش قلبم منتهی می

ای گسسته و ناهمساز از حسها ی دانایی را به مجموعهبندد و بدنهفرزانش می را بر ارتقای دانش به بینش به

 نماید. های نامنسجم تبدیل میو فهم

 و به خودىِ خود هدف است و نباید آن را به عملکردهاى دنیوى ایی داناین باور که  ی برج عاج:تله

انجامد و بنابراین مانع می بینش و رفتار ى میان دانش،گسیختگى رابطه ، بهآلوده کردراهبردهای رفتاری 

 .شوددستیابی به بینش و فرزانش می

  :آن مهم است.، یا تنها عمق حجمتنها انسجام عناصر دانایى اهمیتى ندارد،  گسستگی شناختی  

 ای که از گیر افتادنِ دستگاه شناسایی در یکی از دو قطبِ عناصر یا روابطِ تله ی چاه ـ اقیانوس:تله 

شود. ی دانایی به اقیانوسی با عمق یک وجب تبدیل میها، گسترهشود. در یکی از قطبسیستم دانایی ناشی می

در قطبِ دیگر،  .شودی دانایی انباشته میدر زمینه ربط به همبىهای نامنسجم و از دانستهحجم زیادى یعنی 
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چیزهایی بسیار جزئی و اندک اطالعاتی بسیار ی یک وجب، یعنی در مورد ماند با دهانهاین فضا به چاهی می

، در حالی که وضع «داندمى»چیز، در حد هیچ من در مورد همهدقیق و سنجیده وجود دارد. در حالت اول 

 داند. همه چیز مى من در مورد هیچ چیز، تقریباً آید که دوم هنگامی پیش می

  :محتوای دانایی،ى گیرى درباره، نقد و تصمیمایجاد فرادستگاهى براى سازماندهى راهبرد ابن سینا 

ردیابى مداومِ اثر ، و زمان به تخصص و دیدگاهى جامعترکیب کردن راهبرد کمى و کیفى، براى دستیابىِ هم

 دانایى در کارآیى من براى مدیریت من، دیگرى و جهان.

Z   هریک چگونه در رفتار فرد آیا دانش و بینش و فرزانش از نظر کیفی با هم تفاوت دارند؟ نمودهای

 شوند؟بندی میشناسیِ جدید صورتهای یاد شده چگونه در شناختشود؟ هر یک از حوزهآشکار می

O اولویت اول و دومِ خود را براى حفر چاه انتخاب یدبردارى کنرا نقشه تانفضاى حالت دانایى خود .

چیست؟ از  تانى تخصصِى دانشحوزه .ماییدنى زمانى دقیق تنظیم برنامهیک و براى رسیدن به آن  یدکن

دارى چیست؟ ده تا از  انتترین سوالى که در زندگى؟ مهمیدبرخواندن و دانستن چه چیزهایى لذت مى

 .یدرا بنویس انهایتترین پرسشمهم
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  ی سیاه ـ سرنمونجعبه  

  های قطعی پنداشته ها و گزارهاورها، برداشتبها، داشتای از پیشی سیاه مجموعهجعبه ی سیاه:جعبه

ی نقد و تحلیل خودآگاه خارج هستند. عناصر ی من پیوند دارند و از دایرهشده است که با هویت و خودانگاره

های های زبانی و قضاوتهایی از آن به طور پیوسته به گزارهجعبه سیاه در ناخودآگاه قرار دارند، اما مشتق

های هیجانی ی سیاه با واکنشیابند. محتوای جعبهی خودآگاهی نمود میشوند و در زمینهرفتاری ترجمه می

طرفانه دور نگه داشته و عاطفی گوناگونی به سختی نگهبانی شده و از دسترس نقد و وارسی عقالنی و بی

ى نگرش ل موضوعههاى تردیدناپذیر و اصوجعبه سیاه، بخشى از ناخودآگاه است که گزارهشوند. بنابراین می

 ى سیاه عبارت است از:محتواى جعبه شود.ى خودم، دیگرى و جهان را شامل مىمن درباره

زدایى از هستى، ها که پیکربندى من را ممکن، و با دغدغهداشتاى از اطالعات، مفاهیم و پیشمجموعه (الف

 کند.ى آن را تضمین مىتداوم و انسجام نگرش من درباره

نماهاى ها و باطلشان به پیدایش ناسازهها و اصول موضوعه که نقض شدنفرضاى از پیشمجموعه (ب

 زاست.انجامد و بنابراین پرداختن به آنها تنششناختى مىهستى

کند. اشتراک این عناصر اى از قواعد و قوانین رفتارى که فضاى حالت لذت من را چروکیده مىمجموعه (پ

شان باعث افزایش انسجام اجتماعى کند و رعایت، تابوهاى گروهى را ایجاد مىى افراد یک جامعهدر همه

 شود.مى

هایى تردیدناپذیر، مرزهاى کند و به کمک گزارهى سیاه حد و مرز فضاى حالت پاداش را تعیین مىجعبه (ت

 کند.گذارى مىفضاى حالت معنایى را نشانه
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  :ى سیاه مقدس، تغییرناپذیر، نفهمیدنى، بدیهى، طبیعى و همحتویات جعب توهم خطاناپذيری جعبه سیاه

 پیشینى هستند.

 ى سیاه ى تنگِ مرزبندى شده توسط جعبهتمام معناها و کردارهاى ممکن به محدوده ی مَلکوس:تله

 شود.مىفرو کاسته 

  :ى سیاه و وارسى پیامدهاى ناشى از آن.هاى جعبهنقض موضعى گزاره راهبرد جمشید 

  :معناها، ارتباط بین  اى معنایى است که در فضاى حالت نظام نماد/سرنمون، جذب کننده سرنمون

ای از نمادها و نشانگان یعنی سرنمون مجموعه کند.هاى خویشاوند از نمادها و معناها را سازماندهى مىخوشه

ها بخشی کنند. سرنمونل میچون گرانیگاهی برای رمزگذاری طیفی وسیع از مفاهیم و معانی عمهستند که هم

های زبانی و شده در فرآوردههای گنجاندههرچند به طور مداوم به شکل نمادها و نشانهاز ناخودآگاه هستند، 

شمار دارند، و به شکلى ها از جنس نماد هستند، تعدادى انگشتسرنمونیابند. کردارهای خودآگاه بروز می

کنند. از آنجا که شان را به هم متصل مىبه و نمادهاى نمایندههاى معنایى مشامبهم و شوالیى خوشه

از  هاى مشترکى در سطوح فرازِ تمام آدمیان وجود دارد، معموالً خصلتى فراگیر و جهانى دارند.زیرساخت

زبان برای رمزگذاری چون نوعی پیشها معموالً میان اعضای یک جامعه مشترک هستند و هماین رو، سرنمون

 کنند. ساز عمل میغایی و معناهایی کلیدیِ هویتمفاهیم 

  :ها بیانگر رازهایى متافیزیکى و مطلق در مورد جهان و هستى هستند.سرنمون توهم تقدس سرنمون 

 ى آن، به تحمیل هاى خاص و محتواى معنایى ویژهپافشارى بر سر حضور سرنمون ی اپوش:تله

 شود.ى نمادین منتهى مىهاخواسته به این گرانیگاهمعناهاى دل

  :ها و بررسى نتایج حاصل از این کار، براى ى معناى سرنمونسازىِ بازیگوشانهواژگون راهبرد تیشتر

 هایى که کارکرد و محتوایى نقدپذیر، غیرقطعى و تجربى دارند.شناسایى سرنمون
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Z  گذار بر پاداش، و هاى ارزشارهچه مفاهیم، معناها، گزگیرد؟ باورهایی را در بر میى سیاه چه جعبه

. چرا اینقدر بدیهى ید؟ آنها را فهرست کنیدااى هستند که هرگز در موردشان شک نکردهاصول موضوعه

 زاست؟شان اینقدر تنشنمایند؟ چرااندیشیدن دربارهمى

O ها، و . براى این کار در رویاها، نقاشییدرا ردیابى و کشف کن انهاى مهم خودتسه تا از سرنمون

ى ممکن ترین گزارهترین و قطعىبدیهى .یدبه دنبال نمادهاى تکرارشونده و محورى بگرد انهایتپردازیخیال

 . یداش شک کننماید؟ دربارهقدر قطعى مى. چرا اینیدرا پیدا کن انتى خودانگارهدرباره
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 دستگاه انتخابگر

  اَشَوَن ـ اَشْموغ  

  :شوند، از هماهنگی و قانونمندی که در قالبِ نظم حاکم بر هستی بازنمایی می آن الگوهایی اصل اََشه

 شوند. ی اشون و اشموغ تقسیم میکنند، به دو ردهها بر اساس ارتباطی که با اشه برقرار میگیرند. مناشه نام می

  :مطلق، مجوزی این تصور که نسبیت شناخت یا ناتوانی ما از دستیابی به حقیقت  خطای پذيرش دروغ

ای ارز دانستنِ حقیقت و دروغ است و غیرقطعی بودنِ دریافت ما از قوانین حاکم بر هستی، بهانهکافی برای هم

 دانیم. کافی برای نادیده انگاشتنِ آن مختصری است که می

 از کند و در نتیجه من، با نادیده انگاشتن اشه، بر خالف سیر عمومی هستی رفتار می ی اشموغ:تله

 افزاید. سویی قلبم را در خود و دیگری کاهش داده و از سوی دیگر پرنم را می

  :ی شناختی ی نقادانهمن با محترم شمردن آن بخشی از اشه که قابل درک است، و توسعه راهبرد اَشَوَن

 دهد. قواعد عمومی یادشده را برای افزایش قلبم مورد استفاده قرار می که از آن دارد،

Z  توان اشه را با قانون طبیعت که در چرا مفهوم اشه در ایران به عنصری دینی تبدیل شده است؟ آیا می

 بندی شده یکی گرفت؟ علوم تجربی صورت

O  یک اشموغ و یک اشون را در میان نزدیکان خویش بیابید و دلیل این تشخیص و پیامدهای ارتباط

 خاص هریک از ایشان با اشه را تحلیل کنید.

 

 

 

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 اشون

 اشموغ
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  آرمان ـ هدف ـ برنامه ـ نقشه  

  :آن را من است که شکسته شدن تقارن رفتارى از  ییخواست، آن الگو اصل چهار مقیاسِ خواست

 . برگزیده باشد

ترین یابد. دوردستگوناگون نمود می کند، در چهار مقیاسِ خواست بسته به ارتباطی که با زمان پیدا می

وی دیگر به افقی دست نیافتنی در و از س کرانه )اکنون(ه از سویی به زمان بیاست ک آرمانخواست، سطحِ 

رویاروی من  های بنیادینِ شود. آرمان ساختاری شعارگونه و مبهم دارد و معانی غایی و تنشآینده مربوط می

اندهی و های گوناگون را سازمکند. به طوری که با پیش چشم داشتنِ آن بتوان خواستبندی میرا صورت

ى عمر من، و راههى معنایى خطکنندهآرمان، جذبای خاص و روشن جنگید. پس متحد ساخت و در جبهه

ست که کل ا اینیافتنىمحور معنایى خودانگاره است. آرمان آن خواست بزرگ، دوردست، مبهم و دست

 بخشد.ندگى من معنا مىکند و به زها را در قالبى منسجم سازماندهى مىها و نقشهها و برنامههدف

های گیریشمار هستند و جهتشوند. اهداف متکثر اما کمنامیده می هدفها، ترین خواستبلندمدت

کنند. هدفِ واقعی ساختاری دقیق و روشن دارد و با های طوالنی چند ساله را تعیین میعمومی فرد در زمان

یی اهداف و ظهور مرکز تنها در حضور آرمان ممکن گراهایی عینی قابل ارزیابی است. هممعیارها و سنجه

 شود. می

ها روندهایی گام به گام، دقیق، یابد. برنامهنمود می برنامهمدت در قالب هایی میانخواست در وازه

ها در شوند. برنامههایی گوناگون اجرا میروشن و پیاپی هستند که به شکلی موازی و در شمار بسیار و جهت

 انجامد. دهند که هرکدامشان به برآورده شدنِ هدفی میهایی همگرا را تشکیل میم خوشهپیوند با ه
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هایی چند ساعته تا چند روزه اجرا ها در دورهنام دارند. نقشه نقشه ها،ترین خواستمدتکوتاه

ها و تنها امهی برنها اجزای بنیادینِ تشکیل دهندهشوند و شماری بسیار و پراکنشی فراوان دارند. نقشهمی

 های ملموس و عملیاتیِ خواست هستند که در دسترس من قرار دارند. بخش

  :های نهفته در آن به آرمان ای از توهمفرض چندین عنصرِ بانفوذ دارد. ردهاین پیش مرکززدودگی

. از سویی ی مرکزی این توهم بر تحقیر و خوارداشت آرمان یا خودانگاره مبتنی استشوند. هستهمربوط می

را داشته  آرمانى بزرگدانسته نشود که شایستگی خردمند یا مهم  ،پرعظمت ،توانمندتا آن پایه من ممکن است 

از آنجا که  از سوی دیگر، ممکن است این خوارداشت متوجه خودِ آرمان شود. بر مبنای این فرض، .باشد

قدرت کافى براى و عظمت  ،د و بنابراین اهمیتسازند، هیچ آرمانى عینیت خارجى ندارها را افراد مىآرمان

 جلب توجه من را ندارد. 

باید تمام به تمام شود. در این حالت، ها مربوط میشکلی دیگر از مرکززدایی به اهداف و برنامه

بندى بندى، تقسیمهاى مطلوبِ قابل مشاهده در مقطع زمانى دست یافت. این بدان معناست که اولویتوضعیت

شود و من گرایى اهداف در نظر گرفته نمىى اهمیت نیازشان، و محک زدنِ سطح واقعبر مبناى درجهاهداف 

هایی هدف نیافته تسخیر کند.هاى مطلوبِ پیش رویش را به شکلى سازمانکوشد تا تمام حالتدر هر لحظه مى

، ه با نمادهای زبانیشدآگاه، تزیین، معموالً ناخوده و ناسازگارگونیکیموزا که به این ترتیب مسخ شده باشند،

 .ه هستندکار و هنجارگونمحافظه

 برخورد نامتمرکز و غیرهدفمند با خواستهای پراکنده و واگرا به مرکززدایی از من  ی نجس:تله

جهتگیرى ناتوانی در به انفعال و  های ناهمخوانخواست زور بودنِهمانجامد. از سویی ممکن است می

، به هدر هاى زاییده شده در فضاى حالت نیازتمام شاخهسوی دیگر چه بسا تالش برای ارضای از  نجامد.بی
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و  دنچندین راهکار لذتِ متعارض را همزمان انتخاب ککوشد تا در شرایط حاد، من می .رفتن منابع بینجامد

 .شودهایی در سیستمِ کنشگر و انتخابگرش میها و گسستدر نتیجه دستخوش شکاف

  تنها تفاوت قبولِ این که  «.چون اراده و خواستجهان هم»برخورد با هستى، به مثابه  اهبرد رستم:ر

قهرمان با آدم عادى، آن است که آدم عادى شجاعتِ قهرمان بودن را ندارد، اما قهرمان شجاعت آدم عادى 

 ى عظمت خواست است.خواستِ عظمت، بخش عمدهدر نتیجه نبودن را دارد. 

Z   ها ها و نقشهشود؟ آیا ممکن است در یک من کلیت اهداف و برنامهچگونه از دل آرمان زاده میمرکز

شان در پیوند یافتگیبدون استثنا در راستای آرمان سازمان یافته باشند؟ ارتباط میان معنای کردارها و سازمان

 با آرمان چیست؟

O بندى، دامنه، محتوا و موضوع ن، دقت، اولویترا بر مبناى متغیرهاى زما ان؟ خواستهایتیدخواهچه مى

 انآرمانت چیست؟ یدترین خواستى که در لحظه دارمهم یدمبناى این سیاهه تشخیص ده . بریدبندى کنرده

 .یدمشخص کن انهایترا با اهداف، برنامه و نقشه انى اتصال آرمانتشیوه .یدچیست؟ آن را در یک جمله بنویس

نماید؟ چیست؟ چرا احمقانه یا پرعظمت مى یدبینمى انترین آرمانى که در اطرافیانتترین و پرعظمتاحمقانه

؟ چقدر احمقانه است اگر کسى آرمانش را به رسدبه نظر میاحمقانه یا پرعظمت از کدام زاویه  شماآرمان 

 رسد، تغییر دهد؟احمقانه مى شمااین دلیل که به نظر 

  

 

 

 

 

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 اشون

 اشموغ

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه
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  عقالنیت ـ عواطف  

  ـ استداللی  های خودآگاه به دو سیستمِ ذهن در سطح پردازش صل پردازشگرهای موازی:ا متمایزِ عقالنی 

هایی گوناگون پردازش های تکاملی متفاوتی دارند، با شیوهو عاطفی ـ هیجانی مجهز است. این دو خاستگاه

که از نظر تکاملی نیز جدیدتر است، ، عقالنیتاند. کنند، و در نقاطی متمایز از مغز تمرکز یافتهو ارزیابی می

ها را گام به سیستم عقالنی داده محور، خودآگاه، نقدپذیر و خطىِ شناخت است.الگوى سازمان یافتگىِ زبان

کند، اما به خاطر همین پله پله بودنِ تحلیل، و امکان گام، طی فرآیندی خودآگاه و به نسبت کند پردازش می

 باشد. روند کار خودآگاه است و گامهای استدالل روشن و نقدپذیر می بازنمایی هر پله در زبان،

این  خودآگاه از سازماندهى شناخت است.احساسات شکلى کیفى، مبهم، چندپهلو و نیمهعواطف و 

گیری و کند و تصمیمتر است، به شکلی غیرزبانی و بنابراین نیمه خودآگاه ـ ناخودآگاه کار میسیستم قدیمی

از این رو تنها دستاورد آن خودآگاه  رساند،هایی موازی و همزمان و شتابزده به انجام میدر گام پردازش را

ی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج است. این سیستم حال و وضع و اش از دایرهشود و بدنهمی

ها و وضعیت ادهکند که همانا حالتِ پردازش دوخو )مانند خشم و ترس و شادی و...( را تعیین میخلق

 دهد.عمومی سیستم من را نشان می

  ها عقالنی است.گیری و تحلیل دادهتنها راه تصمیم گرايی خام:عقل 

 ارزش شمرده شدن، کارآیی خود را در های عاطفی ـ هیجانی، به خاطر بیپردازش ی ناگهیس:تله

دهند. داوری به دلیل فلج شدنِ دست می های رفتاری پیشاروی من ازگیری و انتخاب گزینهفرآیند تصمیم

 دهد.دستگاه عاطفی ـ هیجانی، کارآیی خود را از دست می
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 :گرا پردازش عاطفی و هیجانی در شرایطی که نیاز به پردازش سریع و فراگیر و کل راهبرد سپندارمذ

در کنار سیستم عقالنی ـ  ای کمکیچون پشتیبان و پردازندهیابد و در سایر موارد هموجود دارد، اولویت می

 دهد. استداللی به کارکرد خود ادامه می

  هرچه با گیری و دستیابی به حقیقت، احساسات و عواطف است. تنها راه تصمیم گری خام:احساساتی

 ها متصل نباشد غیراصیل، سرد، غیرانسانى و دروغین است.احساسات و هیجان

 ها و نادیده انگاشتن عقالنیت به محروم شدنِ من از روندهای نتمرکز بر عواطف و هیجا ی ساوول:تله

شود. ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ استداللی به فلج شدن گیریِ شفاف و خودآگاه و دقیق منتهی میتصمیم

 شود. روند داوری درست منجر می

  :ای دیگری را تکمیل کند. هترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر یک کاستی راهبرد شهريور

هیجانی، در کنار روندهای دقیق و مستدل عقالنی برای  های مبهم اما سریع و فراگیرِجویی از پاسخبهره

های رفتاری بهینه. تأکید بر راهبردهای عقالنی در شرایطی که پردازشی شفاف و دقیق و نقدپذیر انتخابِ گزینه

قالنی در شرایطی بحرانی که اولویت پردازشی به سوی سیستم مورد نیاز است، و حفظ کارآیی دستگاه ع

 شود.عاطفی ـ هیجانی متمایل می

Z  هریک از آنها در مغز آدمی کجاست؟  اند؟ جایگاهچرا این دو سیستمِ مجزا برای انتخابگری تکامل یافته

ـ روانی و اجتماعی توان این دو شیوه را به دو چرا یکی از آنها با زبان پیوند خورده است؟ آیا می سطح زیستی 

دهند تا چه حدى شامل و نسبت مى هیجانیهایى که به عواطف و حاالت نام ـ فرهنگی مربوط دانست؟

 فراگیر است؟

O گیری زیر تأثیر عواطف یک تصمیم مهم زندگی خود را به خاطر بیاورید، چه سهمی از این تصمیم

اکنون الل عقالنی بوده است؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده را که همها و چه بخشی از آن متأثر از استدو هیجان
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گیری کرد؟ ها تصمیمتوان تنها با یکی از این سیستمرو هستید به همین ترتیب تحلیل کنید. آیا میبا آن روبه

 گیریم، چه ایرادی دارد؟مان از رفتاری که در پیش میی شخصیاگر چنین کنیم، تجربه
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   دلیریترس ـ 

  :بازنمایى عاطفی ـ هیجانی دم تمامیتِ ناشى از تنش، در قالب ترس در درون سیستم ع اصل ترس

 شود. چهار شکل از ترس وجود دارد: دلهره، نگرانى، اضطراب و دغدغه.مى

، این چهار شکل از ترس، همگى به امر مبهمى به نام خطر اشاره دارند و بر مبناى اهمیت، معنا

اثر تنش را میزان قلبم کاهش یافته در شوند. اهمیت، از هم تفکیک مى بروز ارجاع و احتمالِکلِ ش خاستگاه،

اشاره دارد، و شناسنده سیستم و آشکارگی  دهد. معنا، به اختاللِ ناشى از تنش در نظام بازنمایىنشان مى

ــ ندازِ آمارىِ وقوع خطر اکند. احتمال، نشانگر چشمتنش را به من، دیگرى یا جهان منسوب مى خاستگاه

 است.ــ در آینده  قلبمیعنى احتمالِ کاهش 

هاى اصلىِ پیشاروى من شکلى از غیاب است. غیابخود شده در قالبِ ترس، عدم تمامیتِ بازنمایى

ناتمامیتِ  اعتمادی و آشوب که به ترتیب به ناتمامیتِ ناشی از ناپایداری و شکنندگیِ من ،مرگ، بی عبارتند از

قانونی و نامفهوم بودن های برنده ـ برنده در دیگری، و ناتمامیتِ نهفته در بیبرخاسته از عدم قطعیت در بازی

 شود. روندهای حاکم بر جهان ناشی می

شود و بنابراین بختِ مى اکنونتمامیت از ناکنى باعث ریشهبه خاطرِ تمرکزش بر زمان آینده، ترس، 

را ــ عدم تمامیت ــ شود، و موضوع خود باعث انفعال کنشگر مىدر نتیجه رد. بچیرگى بر آن را از بین مى

زند. واکنش معمول در برابر ترس، پناه بردن به خاطرات پیوند مى ی آیندهیا آرزوها  گذشتهبه خاطراتِ

دلیل است. در هر دو حال عدم تمامیت به  (محورواکنش آینده)بافى یا خیال (محورواکنش گذشته)خوشایند 

 یابد.گیرد، تداوم مىاکنون انجام باید در تحقق نیافتنِ کنشی که 
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 یابد.ها افزایش مى«ترس تنش/»ى معنایىِ هاى فرهنگى، تنوع و گسترهتر شدن نظامهمگام با پیچیده

  شود:زیر ناشی میى ها از چرخهبسط فضاى حالت تنش

      ها تر شدن فنون پیشگیرى و چیرگى بر تنشپیچیده  هاى غیابانباشت اطالعات درباره»

  «نوهاى رمزگذارى تنش

گذارد. سیستم عواطف ترس یکی از عواطف و احساساتی است که بر دستگاه انتخابگر اثر می

مهر ـ کین را داراست  شگفتی ـ خوگیری، های متضاد دیگری مانند شادمانی ـ غم، خشم ـ شکیبایی،جفت

 گذارند. های من تأثیر میگیریبر تصمیمکه به همین ترتیب 

  :امرى  آور ترسست. تنشِا اىآور، غیرقابل کنترل و حاشیهترس امرى شرم توهمِ غیاب امر ترسناک

شده حادث وگریخته و پرهیبت است که بر مبناى قواعدى عادالنه، جبرى و از پیش تعییندوردست، جسته

 ی مرکزی ترس، آن را از میان برد. رِ غیابِ نهفته در هستهتوان با انکادر نتیجه، می شود.مى

 و بنابراین سازگارى با آن را ها تنش ها، امکانِ شناسایىِ دقیق ماهیتانکار کردنِ غیاب ی چَشماگ:تله

است. در به دلیل از میان رفتنِ گرانیگاهِ معنایىِ صدور تنشها، مبارزه با آنها نیز معنازدایى شده  برد.از میان مى

دلیری ــ به معنای درآویختن مستقیم با غیابِ ترسناک ــ تر شدن نظام فرهنگى، نتیجه همگام با پیچیده

 شود. تر میدشوارتر و نامحتمل

  :انگیز انجام رویارویی مستقیم با تنش و موضوع غیاب، حتی اگر در شرایطی مخاطره راهبرد اسفنديار

ی زایش معنا در من ــ محسوب که محور جنگ ــ یعنی لبه ینیِ دلیری،پذیرد، امکانی است برای بازآفر

 شود. می

Z  شناختیِ پشتیبان ترس چه هستند؟ چرا و چگونه موضوع ترس در سطح اجتماعی سازوکارهای عصب

توان ترسهای روزمره را پوششی رمزگذاری شده و دروغین شود؟ آیا مییابد و شاخه شاخه میتعمیم می
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کنند؟ بختِ یک انسان عادی های خود پنهان میهایی راستین و بنیادین را در زیر برچسبه ترسدانست ک

 اعتمادی، آشوب ــ چقدر است؟های بنیادین ــ مرگ، بیهای ناشی از تنشی ترسبرای لمسِ روزانه

O براى چیرگى . چگونه یدفهرست کن یدشناسترین چیزهایى را که مى؟ سه تا از ترسناکیدترساز چه مى

و  یدرا ترسیم کن انتهای؟ کل فضاى حالت ترسایدبردهبر آنها از پناه بردن به گذشته یا آینده سود مى

. محتواى چهار عنصرِ دلهره، نماییدهاى ترسِ گوناگونِ خود را بر این فضا از هم تفکیک جایگیرى موضوع

. بیشتر نماییدو فهرستى از موضوع آنها تهیه  یدى گذشته مشخص کنرا در هفته تاناضطراب، نگرانى و دغدغه

 ؟یدمقیم کدام بخش از فضاى حالت ترس هست
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  وگوی درونیگفتار ـ گفت  

  زبان، نظامی از نشانگان ـ معانی است که برای ارتباط میان من و دیگری تکامل یافته  وگو:اصل گفت

ی دارند که توسط من تولید شده و انتقال معنایی به وگو و سخن تنها در زمانی کارآیاست. بنابراین گفت

های رفتاری، دیگری را آماج کرده باشند. با این وجود، بخش مهمی از روندهای پردازشیِ منتهی به انتخاب

گوید و دیگری اصوال غایب پذیرد که در آن من با من سخن میوگو انجام میی شکلی از گفتزیر سایه

وگوی درونی در دوران نوزادی و کودکی نامیم. گفتوگوی درونی میدِ زبان را گفتاست. این شکل از کاربر

به عنوان ابزاری برای درونی ساختن زبان و تسلط بر آن کاربرد دارد. اما پس از چیرگی من بر زبان و مسلط 

ارآمد و محدود هایی غیرضروری، ناکهای نمادین با دیگری، کاربرد آن تنها به ظهور زنجیرهشدن بر ارتباط

کند و به این ترتیب شود که فرآیند پردازش اطالعات خودآگاه را به طور دایم رمزگذاری میکننده منتهی می

وگوی درونی من دو پاره شده و یک بخش از آن کاهد. در گفتآن را کند ساخته و به نمادهای زبانی فرو می

 گوید.ست، سخن میا« دیگریِ تعمیم یافته»ی با بخشی دیگر که نماینده

  تنها شکلی از اندیشه اصالت و ارزش دارد که به خاموش است.  تفکر همان سخن گفتنِ مداری:زبان

 زبان تبدیل شود و در قالبی کامالً خودآگاه بیان گردد.

 باقی استفاده ناپذیری یا فرو کاسته نشدن به زبان، بیاصلی اندیشه به خاطر ترجمه یبدنه ی کَرپَن:تله

وگوی مانند و در نتیجه دستگاه انتخابگرِ من با فشرده و چروکیده شدن بر محورِ کوچکِ زبان و گفتمی

ایستد و ناگزیر از قواعد اجتماعی و هنجارینِ پیش تنیده در زبان پیروی درونی، در عمل از کار کردن باز می

ترِ اندرکنش تر و زیربنایىرى بر مجراى سادهدیگ ى ارتباطىِ من ـى شیوهزبانى شدن تفکر، و غلبهکند. می

 .از میان برود گفتنىنابه چیزهایى امکان اندیشیدن  شود، باعث میمن من ـ
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  :تمرکز بر اشکال  ی تصاویر و قلمروی فرازبانی،بازی با زبان و فروکشیدنش در زمینه راهبرد بیدل

 مداری.دیگر اندیشیدن در شرایط حدی و گریختن از گرانش زبان

Z  ای که یافتهوگوی عادی دارد؟ دیگریِ تعمیموگوی درونی از نظر ساختاری چه شباهتی با گفتگفت

وگوی درونی به چیزی خاص توان بدون گفتوگوی درونی است، از کجا آمده است؟ آیا میی گفتشنونده

وگوى درونى شدیدتر ى گفتچرا به هنگام تنهای اندیشد؟چه قبل از یادگیرى زبان چگونه مىفکر کرد؟ ب

 شود؟ در این شرایط رفتارمن تا حدى هنجارین است؟وگوى درونى متوقف مىدر چه شرایطى گفت شود؟مى

گیری سریع و شتابزده و در عین حال دقیق شود یا تصمیمچرا در شرایطی بحرانی که خطری نمایان می

 رود؟ وگوی درونی از میان مییابد، گفتضرورت می

O ؟ به خود یدکنیا تصاویرى را پیش چشم مجسم مى یدزنبا خود حرف مىآیا ؟ یدکنور فکر مىچط

 ؟ یددانستنمىآن را که پیشاپیش  یدگویچه مى
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  راهبرد لذت ـ گریزراه رنج  

  :کند که مقدار لذتِ اش را طوری سازماندهی میهای رفتاریمن در سطح روانی گزینش اصل لذت

ا بیشینه و میزان رنج را کمینه نماید. سازماندهی رفتار برای دستیابی به این هدف، به ظهور مسیرها دریافتی ر

اى از رفتارِ منتهى به پاداش شیوهشود. این راهبردهای لذت، هایی جاافتاده و تکرارشونده منتهی میو روش

هایی آشنا و پیموده شده در فضای راههاین راهبردها به مسیرها و خط است که در رفتار من نهادینه شده است.

شده یا ناشناخته، و شده یا ناشده، شناختههای تجربهمانند. فضای حالتی که کلیتِ لذتحالت لذتِ من می

در این را دستیابی به لذت هاى مجاز و غیرمجازِ راههراهبرد لذت، خطگیرد. مجاز یا غیر مجاز را در بر می

ست که در قالب کردارها و از این فضا دانعملیاتى شده توان آن را شکلی از و می کنداز هم متمایز مىفضا 

 یابد.هاى رفتارىِ هدفمند نمود مىبرنامه

  :این باور که میزان کلی لذتِ قابل دستیابی )در افراد، زمانها، و سراسر عمر( محدود  اصل بقای لذت

های شود. یکی از مشتقندن راهبردهای لذت منتهی میاست، به چروکیده شدنِ فضای حالت مجاز و محدود ما

، ناشناخته، هاى غیرمجازناپذیر است. در نتیجه بخشراهبرد لذت بدیهى، طبیعى و پرسشاین اصل آن است که 

 .شوندقلمداد میبد و  نامعقولو  خطرناکی حالت لذت، ممنوعِ فضا، و مطرود

 های دیگر را طرد و دستیابی به هر لذتی باید لذت فرض که برایپیروی از این پیش ی زاهد:تله

ساختهاى قدرت حاکم بر تعیین شود. ی لذت در سطح روانی منتهی میسرکوب کرد، به قناعت و فقرِ اندوخته

شود، و در نتیجه فضاى حالت پاداش انعطاف و قابلیت شکل فضاى حالت رفتارى هرگز مشاهده و نقد نمى

 دهد.ىى خود را از دست متوسعه
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  :شان هیچ راهبردهای لذت به لحاظ نظری نامحدود هستند و آزادی من برای آزمودن راهبرد حافظ

 های درونی خودِ من ندارد.مهار و محدودیتی جز انتخاب

Z   چرا راهبردهای لذت چنین محدود و الگوهایش چنین ساده و تکراری است؟ چه قواعدی در سطح

کنند؟ ی لذت بردن یا مسیرهای جدیدِ پرهیز از رنج را مهار میبردهای تازهاجتماعی و روانی آزمودن راه

 چرا؟ آیا معیارهایی عام وجود دارد که بتوان بر مبنای آن در مورد راهبردهای لذتِ دیگری داوری کرد؟

O ی آن را شناسایی کنید و دریابید های همسایهراهبردهای لذت خود را ترسیم کنید. مرزها و محدوده

شوند؟ چگونگی تثبیت این راهبردها در که در چه نقاطی لذتهای مجاز و غیرمجاز با مرزی از هم تفکیک می

 انبه نظرت دیگرهای یا اقوام و تمدنچه الگوهایى از لذت بردن در طبقات اجتماعى شناسی کنید. خود را ریشه

شما هایى از راهبرد لذت شرسد؟ چرا چنین است؟ چه بخآور، زشت، حیوانى و غیراخالقى مىچندش

 نماید؟ گونه مىایناحتماالً برای ایشان 
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  های راستین ـ دروغین ـ زیستیلذت  

  :معیار تفکیک  تواند به سه نوع لذتِ راستین، دروغین و زیستى بینجامد.راهبرد لذت مى اصل سه لذت

 ن شکل که:و معناست. به ایقدرت  ،این سه نوع لذت، ارتباطشان با بقا

 (خوردن، خوابیدن، تولید مثل، و...)شناختى از برآورده شدن نیازهاى زیست طبیعى یهالذت (الف

قواعد سطح هرچند ، کنندها معموالً در سطح خودآگاه معناى چندانى را حمل نمىشوند. این لذتحاصل مى

پذیر، فیزیولوژیک و از نظر تکاملی شباعها ااین لذت کند.هنجارین را بدان تحمیل میمعناهایى مدام اجتماعى 

 خورند.بسیار دیرینه و کهنسال هستند و به طور مستقیم با بقا پیوند می

کنند. آیند و بنابراین لزوماً ساختاری معنایی را حمل میاز پردازش اطالعات برمی راستین یهالذت (ب

ها ى این پاداشاند. سرچشمهبیعى مشتق شدههاى طاز لذتمسیرهای این شکل از لذت، به لحاظ تکاملی تمام 

ارتباط انسانى، )، یا پردازشى (ورزش و بازى)، حرکتى (ى هنرىتجربهحسی ) یردهتوان به سه را مى

 کرد.تقسیم  (اندوزى، حل معمادانش

ها بر مراکز عصبی تولید لذت ناشی و از تأثیر سم که خصلتى بیوشیمیایى دارند هاى دروغینلذت (پ

ى این نوع لذات است. این مسیرها از بسط تصادفى و . اعتیاد به مواد مخدر مشهورترین نمونهشوندمی

 اند، و نوعى انحراف بیوشیمیایى هستند. ى عصبى ما پدید آمدهدهندهحشوآمیزِ سیستم پاداش

  عمر و یا کیفیتش.میزان و مقدار لذت در واحد زمان اهمیت دارد، نه مقدار آن در کل  گرايی خام:لذت 

  ر واحد زمان بر بقیه ترجیح دارند. در نتیجه بقا، د شانلذات دروغین به دلیل تراکم زیاد: ی معتادتله

 روند.معنا و حجم کلى لذت در عمر، به بهاى بیشینه کردن لذت در لحظه از دست مى
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  یازهای بدنی ماهیتی نکوهیده و ی زیستی به دلیل پیوندشان با کالبد و نهالذت گريزی استعاليی:لذت

های معنامدارِ راستین هموار گردد. این پست و حیوانی دارند و باید طرد شوند، تا راه برای دستیابی به لذت

 قاعده معموالً با اصل بقای لذت همراه است. 

 ر گذاشت.هاى راستین، یا کل لذت را به نفع معنا کناباید لذات طبیعى را به نفع لذت ی مرتاض:تله 

  :ترکیب لذت زیستى و راستین و طرد بیشینه کردن کل لذت و کمینه نمودن کل رنج از راه  راهبرد بودا

 لذت دروغین.

Z  توان آنها را به سطوح شوند؟ آیا میاین سه نوع لذت بر اساس چه متغیرهایی از هم تفکیک می

توان ای را هم میقماربازی و عادت به بازیهای رایانه گوناگون فراز مربوط دانست؟ آیا اعتیادهایی رفتاری مانند

 نوعی لذت دروغین دانست؟ آیا ساز و کارهای عصبی این سه نوع لذت همسان هستند؟ 

O برید راستین، زیستی و دروغین است؟ آیا لذت دروغین باعث مهار و کاسته چه سهمی از لذتی که می

 شود؟ ها میشدن از سایر لذت
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  داوری ـ قضاوت  

  :ی خردی اختیار دارد، با پشتوانههای حسی و محتوای فهمی که در من بر مبنای تمام داده اصل داوری

و بر حسب الگوی ترکیب عقالنیت و احساساتش در مورد یک چیز یا رخدادِ یگانه برداشتی  که اندوخته،

ز ـ رخداد همراه است و بر این مبنا ساختار کند که با ارزیابی محتوای قلبم آن چیمشخص و خاص پیدا می

کند. این اعالم موضع و تعیین ارزشِ چیز ـ رخدادها های بعدی من در آن مورد را تعیین میو الگوی انتخاب

 نامیم.را داوری می

  :تواند با تکیه بر هنجارهای اجتماعی و با پیروی از نظر و برداشت عمومی در مورد من می قضاوت

گیری در مورد آن را ساده کند و به جای انجام کل فرآیند داوری، تنها در تصویر ـ رخداد، کارِ موضعآن چیز 

اش شریک شود. در این حالت روند داوری متوقف شده و کارکردِ و برداشت نهایی با میانگین اعضای جامعه

 شود. تر و هنجارینِ قضاوت جانشین آن میساده

  پردازد. در نتیجه برداشتی داوری در مورد چیز ـرخدادها، به قضاوت میمن به جای  ی قاضی:تله

رخداد به دست –بنیاد در مورد آن چیز سطحی، موضعی، ناسنجیده، غیرشخصی، غیرقابل دفاع، هنجارین، و بی

 آورد.می

  :ـ رخدادها اعالم موضع می راهبرد داور و ارزیابی کند که مسیر شناسایی من تنها هنگامی در مورد چیز 

و تعیین محتوای قلبم آن را خود به انجام رسانده باشد و بر مسیر و فرآیند داوری مسلط شده باشد. در این 

 پذیر و قابل نقد است. داوری شده روشن و دقیق و رسیدگی حالت موضعِ من در قبال امرِ 
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Z   تر از این دو روند پیچیدهچرا قضاوت بیش از داوری رواج دارد؟ مراحل داوری کدام است؟ کدام یک

 هستند؟

O ی دیگری بیشتر بر قضاوت استوار بوده های رفتاری خود را بازبینی کنید و ببینید در زمینهانتخاب

 است یا داوری؟ 
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 دستگاه کنشگر

  کنش ـ عمل 

  :کنش یا عملــ کست تقارن رفتارى، بر مبناى سطح هدفمندى، به دو شکل از کردار ش اصل کردار 

انتخابى است که به صورت خودجوش و برمبناى متغیرهاى درونى سیستمِ من انجام  «کنش» شود.منتهى مىــ 

 MAXMINبازىِ طبق الگوی ، شودانجام می انهمحورو من انه، خودمختاراستشود. کنش معموالً خودآگاه 

( سازماندهی واسازى هنجارها)ریانه ى موپیروى از اصل النه دار و هدفمند است، با برنامه یابد،می ساختار

با  تغییر شرایط در آن وسیله در پاسخ به ،است بینىپیشقابل  بر مبناى منطق درونى سیستمو ، شودمی

رفتار در آن قابل طرح است، من در چرایى از ، پرسش ماندکند، اما هدف پایدار میپذیری تغییر میانعطاف

و در سطح روانی برگزیدنش ، شوددیده می جدایى هدف از وسیلهدر آن  ،بر عهده داردفعال  اجرای آن نقشی

هاى مراحل کنش عبارتند از: تنش، تشخیص نیاز، تشخیص گزینه .است لذت اضافى در راستای دستیابی به

به انجام رساندن ى بهینه و تعهدسپارى براى انجام آن، هاى یاد شده، انتخاب گزینهگذارى گزینهرفتارى، ارزش

 کنش.

، باشد ناخودآگاه، گزینشى رفتارى است که بر مبناى هنجارهاى محیطى تنظیم شود «عمل»در مقابل، 

( انباشت هنجارها)ى مورچه اصل النهشود، از  راهبری MINMAXبازىِ بر اساس ، و واکنشی تنظیم گرددآنى 

حاکم بر هنجارهای  حتماالتىبر مبناى قواعد آمارى و ابتوان ، باشدفرامن  دیگرى/محور آن ، پیروی کند

مانند و در کل وسیله با هدف ثابت باقی می وسایل با وجود تغییر شرایطدر آن ، اش کردبینىپیشاجتماعی 

شود و من وضعیتی مطرح میچگونگى و از پرسش در مورد عمل تنها  شود.در آمیخته و بر آن ترجیح داده می

 .استمحدود  لذات پایه به سطحآماج آن ، گیردی به خود میانفعال
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  :شوند، سیستم ی رفتارهای من توسط عوامل بیرونی تعیین میاین تلقی که بخش عمده اصل ماند کنشی

 سازد. انتخابگر را در وضعیت انفعالی قرار داده و دستگاه کنشگر را فلج می

 تابع هنجارهای محیطی کند، من با پیروی از میانگین آماریِ رفتارهایی که مشاهده می ی عمل:تله

 آید.شود و به جای برگزیدن شکل هستیِ خود، توسط محیط به شکلی خاص در میمی

   :گزیند من با محور گرفتن عوامل درونی خویش و سازماندهی خواست، کنش را بر میراهبرد کنش

 رساند. تواند به انجام میشناسد و میترین رفتاری را که میو در هر لحظه درست

Z  ای برای تفکیک توان میان نمودهای بیرونی عمل و کنش تمایز قایل شد؟ چه متغیرهای عینیآیا می

این دو از هم وجود دارد؟ در حالت عادی چه سهمی از کل کردارهای یک انسان عمل و چه بخشی از آن 

 کنش است؟

O  اند یا ناشی از عمل بوده تان را فهرست کنید. آنهاهای زندگیسازترین تصمیمترین و سرنوشتمهم

 تان را ثبت کنید و نسبت عمل به کنش را در آن تشخیص دهید. کنش؟ کردارهای روزانه
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  کمال ـ جاودانگی  

  :هایی سازماندهی ها را در راستای اهداف و غایتدستگاه کنشگر در نهایت تمام کنش اصل غايت

اخودآگاه، ناسنجیده و بنابراین مرکز زدوده و نامنسجم در کنار یکدیگر نکند که معموالً به شکلی هنجارین، می

ـ حتی آنها که هنجار شدهی مرکزی تمام هدفهسته گیرند. با این وجود،قرار می ـ کمال و جاودانگی ها  ـ اند ـ

دل ما است. کمال عبارت است از بهتر شدن و پیشرفت نسبت به معیارها و متغیرهایی تعریف شده، که در م

تمام این شاخصها در نهایت به قلبم قابل ترجمه هستند. جاودانگی یعنی میل و خواستِ تغییر دادن هستی و 

من در هستی را اثبات کند. این دو غایت از ترکیب  بر جای گذاشتن ردپایی بر هستی به شکلی که حضورِ

 شوند.اعتمادی و آشوب زاده میمرگ، بی سه تنش بنیادینِ 

  ها ها منتهی شده و خواستهای بنیادین، به پراکندگی و واگرایی غایتاز یاد بردن تنش وشی هستی:فرام

 دارد. را از سوگیری به سمت کمال و جاودانگی باز می

  ی هستی آغشته با آشوب است و در اعتمادپذیریِ دیگری همواره تردید از آنجا که همه ی زَيريچ:تله

می بیش نیست و بنابراین باید به خواستهای کوچک و پیش پا افتاده بسنده کرد و وجود دارد، کمال هم توه

زدگی اهداف و گرسنگی به دنبال مفهومی عام و بزرگ مانند کمال نرفت. این تله به کم شدن شمار و قحطی

 شود. خواست منتهی می

  :ها، غایتی عام برای انتخاب کمال در معنای بیشینه ساختنِ قلبم در تک تک کردارها و راهبرد خرداد

چون گرانیگاهی برای به هم دوختنِ کردارهای پراکنده تواند همهاست، از این رو میها و هدفتمام خواست

 و زایش مرکز عمل کند. 
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  از آنجا که من در نهایت خواهد مرد و هستی نیز آغشته با آشوب است، جاودانگی توهمی  ی تَريز:تله

د به خواستهای روزمره و نمادین بسنده کرد و به دنبال بلندپروازیِ ناممکنی مانند بیش نیست، پس بای

شود و تشنگی و کاستیِ جاودانگی نرفت. در این حالت اهداف من دچار وضعیتی سطحی و شکننده می

 گردد. خواست نمایان می

  :محور زمان نیست، که دگرگون نهایتِ حضور من در جاودانگی به معنای تداوم یافتنِ بی راهبرد امرداد

آسا و گذرای من، ساختن شکل هستی است، به شکلی که ردپای حضور من بر هستی باقی بماند. حضور برق

ی حضور من را در دل اگر به تغییر شکل هستی و دگرگون ساختن روندهای جاری در آن بینجامد، نشانه

توان از جاودانگی به عنوان عاملی این رو می کلیت هستی حک خواهد کرد و این همان جاودانگی است. از

 فراگیر برای ترکیب و یکپارچه ساختنِ خواستها بهره برد و به کمکش مرکزدار شد. 

Z  ی این کمال و جاودانگی چرا معموالً تا این پایه دستخوش بدفهمی هستند؟ معانی مرسوم و روزمره

و جاودانگی به معنای ازلی و ابدی بودن، با رین بودن، دو کلیدواژه چه هستند؟ معنای کمال به معنای کاملت

 اند؟شان، چرا رواجی چنین عام یافتهوجود غیربدیهی و ناسازه بودن

O ها و اهدافتان بهره گیرید. از راهبرد خرداد و امرداد برای یکپارچه ساختن کردارها و انتخاب 
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  مسئولیت ـ مأموریت  

  :هایی که در مورد شرایط حاکم بر ی دانستهبا ترکیب تمام متغیرها و با تکیه بر همهمن  اصل مسئولیت

دهد. های رفتاریِ پیشارویش را بر بقیه ترجیح میزند و یکی از گزینهخویش گرد آورده، دست به انتخاب می

یت توسط من انجام یعنی طردِ تمام حاالت هستیِ پیشاروی، جز یک حالتِ برگزیده، همواره در نها این کار،

پذیرد و از این رو کرداری خودمختار است. بر این مبنا هر گزینش رفتار، کنشی اخالقی است که هستی می

 سازد و من باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. را به شکلی ویژه دگرگون می

  :تیجه من از زیر شود و در نشخصی من به متغیرهای بیرونی منسوب میهای انتخاب توهم مأموريت

 کند.بار مسؤولیت کردارهای خود شانه خالی می

  پذیرد هایش نقش آدمکی فاقد اراده را میمن برای رهیدن از بار مسئولیت انتخاب ی مأمور معذور:تله

 دهد. های خود را انجام میکه تنها با اجازی و فرمان دیگری انتخاب

  :از هر گونه قید و بند، به همراه پذیرش تمام و کمال و استوارِ برگزیدن آزادانه و رها  راهبرد رستم

 پیامدهای کنش خود.

Z  شود؟ ارتباط آن با مسؤولیت دقیقاً یعنی چه؟ این مفهوم چگونه در سطح اجتماعی رمزگذاری می

 کنند؟چگونه وجدانی آسوده پیدا می دهند،مردمی که قلبم را در دیگران کاهی می وجدان چیست؟

O ی خود را در نظر بگیرید و پیامدهای آن را پیگیری کنید و مسؤولیت تأثیری را که ک کردار سادهی

 گذارد؟تان تأثیر میهای بعدیبر دیگری و جهان گذاشته بر عهده بگیرید. آیا این کار بر الگوی انتخاب
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  داو ـ کار  

  :خود انجام پذیرد، تا حد امکان از متغیرهای کنش، در شرایطی که تنها بر تکیه بر  اصل داو بستن

 غیابی پیرامونی مستقل شده باشد، با فرزانش و قبول مسؤولیت پیامدهایش همراه شود، و در آویختن با تنشی،

ی فراگیر و عدم قطعیتِ شود. داو بستن به معنای قبول مخاطرهو ترسی راستین را آماج سازد، داو خوانده می

ام کردارها، و با این وجود دست یازیدن به کنشی با تمام وجود است. داو بستن کنشی است کاملِ جاری بر تم

 پذیرد. که با تکیه کردن بر اکنون و اینجا انجام می

  :زاد کرداری که با برکنده شدن از اینجا و اکنون، و با واپس نشستن از متغیرهای درون توهم کار کردن

شود. کار عملی هنجارین است که با قصدِ پرهیز از رد، کار خوانده میو خودمختاریِ کنشگر انجام پذی

 شود. هرچند هرگز در رفع تنش موفق نیست. رویارویی با مخاطره و گریز از تنش و غیاب و ترس برگزیده می

  های درونی خویش از بدون دخالت دادن خواست من، برای دستیابی به امنیت و رامش، ی بنده:تله

کند. در نتیجه پیروی روندهایی آماری و های آماری به عنوان سرمشقی برای رفتارهایش استفاده میراهبرد

 شود. هایی اجتماعی میتابع فرمان

  :رساند و من برای دستیابی به خواستی درونی، کنشی خودجوش را به انجام می راهبرد جنگجو

 . بنددذیرد و به این ترتیب داو میپپیامدهایش را می

Z  ها و اساطیر چگونه انعکاس یافته است؟ چرا داو بستن مفهومی چنین داو بستن در ادبیات و حماسه

 ای از داو بستن مردمان بزرگ را سراغ دارید؟های تاریخینماید؟ چه نمونهدور از ذهن و پیچیده می

O های را در مورد گزینشکند؟ این تمایز چه عناصری میان یک کنش معمولی و یک داو تمایز ایجاد می

 رفتاری خود دریابید و کنشی را به داو بستن تبدیل کنید. 
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  ارضای میل ـ تعویق لذت  

  :تواند میل را در زمانِ بروزش ارضا کند، یا ارضای آن را به تعویق اندازد و من می اصل تعويق لذت

ماید. این تعویق لذت در واقع نوعی بازیِ میل به این ترتیب منابع خود را برای ارضای میلی بزرگتر انباشت ن

اش از آن را میزان کلی برخورداری دستیابی به قلبم، با زمان است. بدان معنا که من با عقب انداختن زمانِ 

 سازد.افزون می

  :این باور که اصوالً تعویق لذت کاری شایسته، نیک یا سودمند است، با فرضِ لذتی استعالیی  زهد

هایی مانند رستگاری یا کمال شود. این غایتِ مبهم معموالً با برچسبنی بسیار دوردست پشتیبانی میدر زما

 شود و پایداری و کارکردش برای تضمین تعویق لذت به ابهام و دوردست بودنش وابسته است. مشخص می

  غایتی مستقل  چونشود و خود هماش کنده میتعویق لذت از هدف ملموس و واقعی ی زاهد:تله

شود که به محرومیتی گریزی و هراس از ارضای میل پدیدار میگردد. از این رو شکلی از لذترمزگذاری می

 انجامد. دایمی و ناتمامیتی ناالزم می

  :که دستیابی به لذتی بزرگتر در مدیریت تعویق لذت بدون فراموش کردن هدف آن،  راهبرد حافظ

 ست.بینی اای قابل پیشآینده

  مهابای میل، و سر باز زدن از تعویق لذت به ناتوانی من برای تسخیر ارضای سریع و بیی ولنگار: تله

 شود.زمان و شکست در داد و ستدِ قلبم با آن منتهی می

  :داری و انضباط و بیشینه کردن میزان قلبم استفاده از تعویق لذت برای دستیابی به خویشتن راهبرد بودا

 قابل سنجش.های زمانیِ هدر باز
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Z  توان ظهور ساختارهایی تمدنی مانند دامداری و آیا می شناختیِ تعویق لذت کدام است؟مبانی زیست

چرا تعویق لذت به این سادگی به مهار لذت  کشاورزی را ناشی از شکلی از تعویق لذتِ اجتماعی دانست؟

 سازد؟ذت را بر میی نامحدود لشود و سازوکارهای حصر کنندهمنجر می

O ی الگوهای میل خویش را استخراج کنید و ببینید در چه مواردی به تعویق لذت مشغول هستید؟ دامنه

 زمانیِ مورد استفاده در این تعویق چقدر است؟ دگرگونی در میزان قلبم چگونه با این زمان گره خورده است؟

 

 

 

  

میل ارضای  

لذت تعویق  

لذت راهبرد  

جگریزراه رن  

 کمال

 جاودانگی
 مسئولیت

موریتأم  

 کنش

 عمل
 داو

 کار
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  تله ـ راهبرد  

  :کند تا قلبم را بیشینه کند. در این مسیر، رفتار خویش را طوری سازماندهی میمن  اصل مديريت کردار

شده و قواعدی تجربی شوند و من با پیروی از دستورکارهایی سادهالگوها و روندهایی تکراری تثبیت می

 کند.های رفتاری خویش را ساماندهی میانتخاب

  :داشته باشد و با بسامدی زیاد در دیگری دیده شود، هر شکلی از ساماندهی رفتار که رواج عام  تقلید

 تواند مورد تقلید واقع شود. خوب است و می

  هر الگوی منظم و تکرارشونده از رفتار که محتوای کلی قلبم را کاهش دهد.  :تله 

  :ازسازی و تواند بر مبنای بهر الگوی منظم و هدفمند از رفتار که قلبم را بیفزاید. راهبرد می راهبرد

 ها طراحی شود. واسازی تله

Z  توان آن دو را الگوهایی متفاوت از ها و راهبردها از نظر ساختاری چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا میتله

اند؟ چگونه ممکن است الگویی مانند تله، هایی متفاوت استوار شدهفرضسازماندهی رفتار دانست که بر پیش

 ی انسانی پایدار باقی بماند؟جامعه کاهد، در یککه قلبم را می

O توان به ازای هر ها و راهبردهایی را که خودتان با آن درگیر هستید تهیه کنید. آیا میفهرستی از تله

 تله راهبردی پیشنهاد کرد؟
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  فرآیند ـ فراشد  

  :اش ردى درونىهاى کارکمن، نظامى پیچیده، خودزاینده و خودسازمانده است که ابرچرخه اصل رشد

دهند و یا باعث را افزایش مى لبممن، یا ق تحوالت سیستمِ  شوند.افزا و خودمختار منتهى مىبه رفتارهایى هم

ها ، اگر در قالب الگوهایى تکرارى تجربه شوند، تلهلبمهاى منتهى به کاهش قشوند. دگرگونىکاهش آن مى

قلبم ى گیرند. تحوالت افزایندهیا بختِ نامساعد نام مىآورند، و در غیر این صورت بدشانسى و را پدید مى

شود، اما الگوى آن شناختى راه اندازى مىهاى زیستنامند. روند رشد در حالت عادى توسط تنشرا رشد مى

توان با مدیریت آن، الگوهاى رشد جدید و نوظهورى را تجربه کرد. اقتباس و دستکارى است و مىقابل

 است. ا(هپویایى منش)شده از رشد در سطح فرهنگى ر خفیف و کنترلآموزش، شکلى بسیا

رخدادى عام و کلى است که به کل سیستم مربوط  فرآيند رشد بر دو نوع است: فرآیند و فراشد.

ناپذیر، شود. به این ترتیب فرآیند رخدادى تعینشود و به بسط یافتن فضاى حالت عمومى سیستم منتهى مىمى

رخدادى جزئى و خاص است که به زیرسیستم  فراشد ست.ا ایبینى و چندگزینهاک، غیرقابل پیشمعموالً آشوبن

اى اش به نقطهراههى خطدهد که زیرسیستمى از من، از یک نقطهشود، و هنگامى رخ مىخاصى مربوط مى

پذیر، عینراهه در همان فضاى حالت نقل مکان کند. به این ترتیب فراشد رخدادى تدیگر از همان خط

انجامد، بلکه تنها جایگاه سیستم را بینى و خطى است که به تغییر شکل فضاى حالت نمىقانونمند، قابل پیش

شود و به تغییرى کالن در شکل افزایىِ فراشدها ناشى مىرآیند، از انباشت، ترکیب، و همف دهد.در آن تغییر مى

 انجامد. هستى من مى

  بینى و بنیادین رشد فراشد است. بنابراین تغییرات سریع، پردامنه، غیرقابل پیش تنها شکلِ کاری:محافظه

 شوند.چون به رشد منتهى نمى ،خطرناک و زیانمند هستند و باید از آنها پرهیز کرد
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  شده، قطعى، عام و معموالً ناخوشایند هستند که در همگان فرآیندها رخدادهایى تعیین ی ماند کنشی:تله

تنها بنابراین یابند. هایى مشابه پایان مىشوند و در موقعیتهایى مشابه آغاز مىابه دارند، در زمانشکلى مش

 که من را زیاد تغییر ندهند. اندامن و پذیرفتنیهایى آن اهداف و خواست

  :ربه مدیریت و القاى درونزادِ فرآیندها، مستقل از آنچه به صورت هنجارین در دیگران تج راهبرد رستم

 ترین اهداف، و پذیرش داوِ مربوط به آنها.انتخاب بلندپروازانه؛ یعنی، شودمى

Z  شود؟ آنچه معموالً در سطح اجتماعی به عنوان چگونه انباشت فراشدها به ظهور فرآیند منتهی می

لوغ تمرکز شناختی مانند بشود فرآیند است یا فراشد؟ چرا فرآیندها بیشتر در رخدادهای زیسترشد تجربه می

 اند؟یافته

 نمایید شرایط بروز آنها را تحلیل  توصیف کنید. ید،اآخرین فرآیند و فراشدى را که تجربه کرده

ترین آناتومىِ مهماند؟ آن را ایجاب کردهدیگرى  یا جهان/ یدآن را برگزیده بود انخودت و ببینید

اشدها در کدام مقاطع زمانى کدام فر یدو مشخص کن یدرا روى کاغذ ترسیم کن انفرآیند عمرت

را به این تغییرات، دلیل انتخاب این  اناند. واکنش خودتگیرى آن موثر بودهچگونه در شکل

. براى یدرا بنویس انتواکنش خاص به تنشهاى سطح خُرد، و نتایج به دست آمده براى خودانگاره

ب شده بر محور زمان ، کل فراشدهاى دخیل را به صورت نمودارهاى مرتهامنظم کردن پاسخ

شده از سوى دیگرى و جهان و اثرهاى اعمال یدو دو جدول در کنار آنها ترسیم کن یدنمایش ده

 .یدرا بر آن نمایش ده
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ییکامروا آرزو پرهیز  

 رامش

 مرکزدار

ییهمگرا  

 نژاده

 منش

 نهاد

من 

 آرمانی

 فرهنگی

 اجتماعی

زهیغر  

لیم  

تنش 

تیتمام  

 حضور

 کودک تنش موجود
 داوری

ندیفرآ  تلهارضای  

 شگفتی خشم مهر شادمانی ترس

 آشکارگی ناخودآگاه سرنمون فراموشی

 حس

 دانش

رزانش بینش  

 شناسنده

کنشگر انتخابگر  

تنیعقال  اشون 

 آرمان

 هدف

 راهبرد لذت
 من

 گفتگو

 من

 راستین

 دروغین

تیمسئول کمال  داو کنش 
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سطح اجتماعی

 

  نیاز ـ ناز  

  :(، برای ای از متغیرهای سطح اجتماعی )مانند پول، اعتبار، مشروعیت، نفوذ و ..مجموعه اصل نیاز.

وجو اند. من در سطح اجتماعی این عوامل را به طور فعال جسترمزگذاری و تأمین قدرت تخصص یافته

شود که من را در سطح اجتماعی برای کند. غیاب هر یک از این متغیرها به نیازی منتهی میکرده و طلب می

شود، به دگرگون می نسبت به شرایطی خود را دارد و ویژهنیاز پویایى انگیزد. کسب آن امر غایب برمی

 ى زیستىاریشهشناسانه اصالتی ندارد، معموالً از وابسته است و از این رو از نظر هستیعصبى پردازش 

معنادار است، در پیوند با اصل ماند کنشی و هنجارهای اجتماعی  در سطح بازنمایىِ خودآگاهخیزد، برمی

برخوردار مراتبى بندى سلسلهالیهاز نوعی ، و شودمیزایى شاخه دستخوش در مسیر زمان است،محافظه کار 

مراتب، این سلسله ، یعنى در صورت ارضا نشدن نیازهاى سطح باالیکندپیروی می صل جبراناست و از ا

 .شوندرفتارها برای ارضای شدیدتر سطوح زیرین ــ و به ندرت فرازین ــ بسیج می

  :توان آنها را به دست آورد. این نیازی از متغیرهای یادشده میبا ابراز بی این برداشت که توهم ارج ناز

کند و فرض که شکلی از قواعد عادالنه برای توزیع قدرت وجود دارد که مستقل از تالش افراد عمل میپیش

 های ملموس را رفع خواهد کرد. در نهایت دیر یا زود غیاب

  :ثابت، پست، حیوانى، تضعیف کننده، و متعارض با رشد و تعالى نیاز امرى پایدار توهم پستِی نیاز ،

 است و در میان افراد متفاوت ساختارى ساده، ایستا و یکدست دارد.
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  خواهد، مند و به دست آوردن آنچه برای رفع نیازهایش میمن به جای جستجوی برنامه ی بتِ ناز:تله

ته است و غیاب را به شکلی ذهنی و با تحریف واقعیت محو کند که آن نیاز از ابتدا وجود نداشوانمود می

شده ارضاى نیازهاى نمادینگاهی این تله به  ماند.سازد. در نتیجه نیاز و محرومیت ناشی از آن باقی میمی

 .شودمنتهی می توسط نمادهاى ارضاى نیاز

  :ستیابی به منابع ضروری برای اعالم آن در صورت لزوم، و د تشخیص دقیق و روشن نیاز، راهبرد بودا

 بندى و به رسمیت شناختن نیازها و برخورد هدفمند براى مدیریت و ارضاى آنها.شناسایى، اولویترفع آن. 

Z  به رفع آیا اشکالی از ناز به راستی  های اجتماعی ستوده شده است؟چرا الگوی ناز تا این پایه در نظام

 زگذاری نیاز چیست؟ی اجتماعیِ رمانجامد؟ شیوهنیاز می

O کنید و با الگوی ناز به آن ی خود را روشن سازید و ببینید چه بخشی از آن را انکار مینیازهای پایه

 دهید؟ پاسخ می

  

 

  

 منش

 

 نهاد

 

 شخصیت

 

 بدن

 من آرمانی

 

 فرامن

 

 من

 

 تن

 

 فرهنگی

 

 اجتماعی

 

 روانی

 

 زیستی

 غریزه

 

 میل

 

 نیاز

 

 گرایش

 

 ناز

 نیاز



181 

 

 

   ِیافتهتعمیم گروه مرجع ـ دیگری 

  :قالب  روست که درمن در سطح اجتماعی با تصویری هنجارین از خود روبه اصل درونی شدنِ ديگری

سازند که نمودِ ی فرامن را بر میشود. این دو، شالودهیافته نمایان میدو عنصرِ گروه مرجع و دیگریِ تعمیم

که معموالً از مسیری  شده از والد استگروه مرجع، شکلى درونىخودانگاره در سطح اجتماعی است. 

ی را به عنوان وضعیت آرمانی به من کند و تصویری از یک نقش اجتماعی و هویت گروهناخودآگاه عمل می

و تداوم لذت را تضمین است ى رفع تنش مایهکودک حضورش در کنار در آغاز والد، که  .کندتحمیل می

خواست تا سنی خاص، دهد که صاحب خواستى مستقل از من است. از آنجا که کند، به تدریج نشان مىمى

آموزد که شکلی غالب و برتر از ، من میکندرا تعیین مىمن لذت شرایط و ى لذت من است کنندهاو تعیین

با گذر زمان والدِ واقعی جای خود را به گروهی  های دستیابی به قلبم است.ی موقعیتکنندهدیگری مشروط

 دهند که همسانی با ایشان هدفِ من است. های به همین ترتیب برتر پنداشته شده میاز دیگری

ترِ دیگری است. در واقع، این مدلی از دیگری است که شده از مفهوم عامی درونییافته، شکلدیگریِ تعمیم

آید. اما بینیِ واکنش دیگری در برابر رفتارهای من به کار میدر ابتدای کار، در نوزادان و کودکان، برای پیش

ماند و آگاه باقی مییافته همچنان در ناخودبعدتر که من در اندرکنش با دیگری ماهر شد، این دیگریِ تعمیم

وگوی درونی میان کند. گفتچون نگهبانِ کردارهای من عمل میی هنجارهای اجتماعی همبه عنوان نماینده

 گیرد و راهی است برای هنجارسازی کردار من. یافته در میمن و دیگری تعمیم

  :هر اجتماعی است، بنابراین دیگری عامل اصلیِ پروردن من و وارد کردنِ من به سپ توهم اولويت ديگری

یافته و ناپذیر است. از این رو، باید حضور و حکمرانی دیگری تعمیمبرتری و اولویت فرامن بدیهی و چاره

 موقعیت محوری و ناخودآگاه گروه مرجع را به رسمیت پذیرفت و خود را با ملزومات فرامن تطبیق داد. 
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  شده ایطى ممکن است که موازین مورد نظر والدِ درونىتنها در شر دستیابی به قلبم ی ملکوس:تله

های دستیابی به و حالتهاى رفتارى من را محدود فرامن گزینهشده بر نگاشتهقواعد در نتیجه،  برآورده شود.

 کند.مىقلبم را مشروط 

  :هایبازسازی و بازنویسی گروه مرجع بر اساس قهرمانان و پهلوانان و شخصیت راهبرد جمشید 

گزیند، و محدود ساختنِ موقعیت دیگری اه و نقادانه به عنوان سرمشق برمیای که من به شکلی خودآگتاریخی

های زبانی، یعنی تنها کارکرد بینی رفتار دیگری و انجام برخی از تمرینیافته در مقام عاملی برای پیشتعمیم

 مفیدی که از ابتدای کار داشته است. 

Z   شوند؟ این دو به یافته طی چه فرآیندی در سطح روانی پدیدار میتعمیمگروه مرجع و دیگری

وگوی درونی که وابسته به زبان و خودآگاهی است پیوند دارند، ناخودآگاه بیشتر مربوط هستند، اما با گفت

 چرا؟

O ِنااز خودت تانیهااز روى چه کسى رونویسى شده؟ آیا دانش او در مورد خواستشما  الگوى فرامن 

چه  بیشتر است؟ از دید او چه کارهایى خوب است؟ چرا خوب است؟ چرا معکوس این کارها بد است؟

 کند؟ تان اجرا مییافته چه کارکردی را در سیستم منگروه مرجعی دارید؟ دیگری تعمیم

 

 

 

 

  

 گروه مرجع

م یافتهیگری تعمید  

 انگاره

 خودانگاره

 من

 دیگری
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  نظم ـ آشفتگی  

  :ندماینحالت رفتار را تنظیم مى فضاى ،و نظم فتگیهنجارها از راه سازماندهى مرز میان آش اصل نظم 

ى آشفته و گریز، زمینه پاسخ و تنش ـ هاى مرتبِ پرسش ـاى از جفتساختهى پیشسازىِ خزانهبا آماده و

کنند. مدیریت مرز میان این ها تبدیل مىاى امن و شناختنى از نظمزا را به شبکهبینىِ محیط تنشپیشغیرقابل

ى معنایىِ تثبیت تنش در شبکه شود.لید و پشتیبانى از تابوها و محرمات ممکن مىاز راه بازتو فتگینظم و آش

کند که بین من و موضوع تنش اى تبدیل مىمورد توافق در جامعه، معناى هنجارینِ منسوب به آن را به واسطه

زایى به یک نشهر موقعیت ت ،سازد. به این ترتیبگیرد و ارتباط مستقیم من با تنش را ناممکن مىقرار مى

گردد. در نتیجه امکان سازگارى مىفرو کاسته  اى زبانىشود و هر تنشى به مسألهزا تبدیل مىوضعیت مسأله

زاى هاى مسألهموقعیت)ها هایى منظم از پرسششود و من به کمک جفتبا تنش نادیده انگاشته مى

با این ترفند  گریزد.از تنش مى (معنایى بانى/الگوى رفع تنش در سطح ز)ها و پاسخ (شده در زبانبندیصورت

 گردد. آشفتگی در سطحی اجتماعی و به کمک ابزار زبانی به نظم تبدیل می

  :ترین راه . مهمشوندپلید است و نظم و قانون همواره بر آن چیره مى آشوب ذاتاً توهم طرد آشفتگی

از آنجا که زبان به عنوان ابزار کنش متقابل نمادین . است تحویل کردن تنش به سطح زبانىبرای انجام این کار، 

شان به سطوح اجتماعى و ها به تحویل گشتنها محوریت دارد، زبانى شدن تنشبندی کردن منشو صورت

که آنها نیز در قالب قواعد ـ ى اجتماعى و هنجارهاى عمومى ـشود. در این سطوح سلطهفرهنگى منتهى مى

توانند روند واکنش به تنش و هدایت کردنش به سوى گریز را مدیریت مىـ ند ـابندی شدهزبانى صورت

اش یعنى توانایى سازگارىـ پایدارى نظام اجتماعى به بهاى کاسته شدن از قدرت فرد ـ ،کنند. به این ترتیب

  یابد.افزایش مىـ ها ـبا تنش
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ى ها را از تصویر هنجارشده تنشبرانگیزِى معنا، حضورِ دغدغهخوانى و وفاق ساختگى در حوزههم

شود: دستیابى به این وفاق و همخوانى، در سطح اجتماعى با چهار شیوه ممکن مى کند.هستى حذف مى

ى کنش متقابل معنادار ادبانه پنداشته شدنِ بازخوردهایى که این همخوانى را نقض کنند، توسعهفایده یا بىبى

کنند، حذف کنش متقابل در شرایطى که وفاق معنایى از بین برود مى میان کسانى که معانى مشترکى را حمل

 ، و جذب نکردن و ندیدنِ اطالعات ناهمخوان با سرمشق هنجارین.(به جاى تبادل معنا)

  به آشوب بخشى ناخوشایند، تهدیدکننده، مخرب و فرعى از هستى است که باید  ی کدو حلوايی:تله

ى قطور و پوستهکه نتیجه آن از قلمرو شناسایى و مشاهده تبعید شود.زبانی کمک غالفی متراکم از نمادهای 

ها، پوکى و خأِل درونىِ قدرتِ من را یافته براى رویارویى با تنشحجیمِ نمادها و راهبردهاى زبانىِ تخصص

کند. یعنى ىى هویتِ من، بر متن آن غلبه مکند. نمود این پدیده در سطح روانى، آن است که حاشیهپنهان مى

 شوند.هاى خودجوش و درونى چیره مىزاد و تحمیلى بر ویژگیعناصر برون

  :تصفیه کردنِ  هاى نو.براى دستیابى به نظم فتگیبردارى از آشمشاهده، شناسایى و بهره راهبرد گردو

مادینِ یادشده منتهى ى نها، به نازک شدنِ پوستههنجارینِ گریز از تنشو ترفندهای  هاى زبانىروندها و شیوه

وجو جستهای انجام این کار، یکی از روش دهد.ى قدرتِ من مجالى براى رشد و شکوفایى مىشده و به مغزه

آمیزی است که وجود گسست و شکاف در لفافِ زبانیِ ها و عناصر تعارضناسازهها، و تمرکز بر ناهمخوانی

 سازد.پنهانگرِ آشفتگی را نمایان می

Z   های نمادین برای چرا استفاده از نظامتوان از یک آشوب نظمى جدید را استخراج کرد؟ مىچطور

توان دستیابی به این توافق ــ و نه تبادل بنیاد چنین در جوامع انسانی رواج دارد؟ آیا میدستیابی به توافقی بی

 معنا و حقیقت ــ را کارکرد اصلی زبان دانست؟
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O و راهبردهاى هنجارِ برخورد با آنها یدرا نام بر یدیى که با آنها رویارو هستهاترین تنشسه تا از مهم ،

کنند؟ در سطح اجتماعى و روانى به آنها نگاه کمک مى انت. این راهبردها چقدر به سازگارىیدرا مشخص کن

شى را ایفا را؟ زبان در این راهبردها چه نق شمادهند یا قدرت ، پایدارى جامعه را بیشتر افزایش مىیدکن

 . یدها به کار بگیرراهبرد گردو را در مورد یکى از این تنش کند؟مى

 

 

 

 نظم

 آشفتگی

 تعویق لذت

 ارضای میل
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 نیاز

 خویشتنداری
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  داری ـ سلطهخویشتن  

  :و در نتیجه به امکانِ سازماندهی هدفمندِ  تعویق لذت به توانایی من برای کنترل خواست، اصل انضباط 

درونزاد آن را انضباط خواست و امکانِ تنظیمِ شود. این قدرتِ چیرگی بر کردارها در مسیر زمان منتهی می

های گر خواستشود. من یا زیر تأثیر متغیرهایی بیرونی و عواملی سلطهنامند. انضباط به دو شکل دیده میمی

کند، و یا این کار را به شکلی خودجوش و بر اساس مرکز درونی خویش به خود را سازماندهی و تنظیم می

 نامیم. می داریخويشتنو در حالت دوم آن را  سلطهحالت اول انضباط را رساند. در انجام می

  های شخصی بینی، تنها با دست شستن از انتخابنیاز به زیستن در شرایطی امن و قابل پیش گری:سلطه

شود. پس، سلطه برای حفظ پایداری جامعه و برآورده کردن ی اجتماعی ممکن میو حل کردن خود در زمینه

 ازهای همگانی ارزشی بیش از خویشتنداریِ خودمدارانه دارد. نی

 شود که رفتارش توسط من به ماشینی هنجارین در دست نهادهای هنجارساز تبدیل می ی ملکوس:تله

 شود. قواعد آماری سطح اجتماعی تعیین می

  :گار و خودساخته از داری کردار خود را به نظامی سازمن با بهره جستن از خویشتن راهبرد جمشید

که این عناصر را به طور مستقیم و ناسنجیده از آنسازد، بیقواعد اخالقی و راهبردهای اجتماعی مجهز می

 گیری کند. محیطش وام

Z  آورند؟ چرا به لحاظ داری در چیست؟ کدام یک قدرت بیشتری را پدید میتفاوت سلطه و خویشتن

 دار؟ ویشتنپذیرند نه خآماری بیشتر مردم سلطه

O کند یا تری ایفا میعناصر قدرت اجتماعی خویش را تحلیل کنید و ببینید سلطه در آن نقش مهم

 داری قدرت و انضباطی نیرومندتر از سلطه را پدید آورد؟توان با خویشتنداری؟ چطور میخویشتن
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  درنگ ـ نیرنگ  

  :در اکنون  یابد،نمود می داواش به شکل آرمانی کنش خودمختار و درونزاد، که در شکل اصل فرشگرد

شوند انجامد. داو و کنش موثر به دگرگون شدن شکل هستی منتهی میپذیرد و به نوسازی هستی میانجام می

دو نیروی متضاد با  شود. در اکنونی که جایگاه فرشگرد است،نامیده می فرشگردی بروز این تأثیر و لحظه

. یکی نیروی درونزاد، خودجوش و خودمختارِ من که از سطح روانی و زیستی یکدیگر درگیر هستند

شود. خیزد، و دیگری نیروی برونزاد، غیرشخصی و هنجارینی که از سطوح اجتماعی و فرهنگی ناشی میبرمی

شود و در ای برای برگزیدنِ رفتار خویش تبدیل میدر صورتی که نیروی نخست غالب شود، اکنون به وقفه

خورد. اگر نیروهای بیرونی و هنجارین چیره داری پیوند مینامیم که با خویشتنمی درنگن حالت آن را ای

شود. در این حالت، آن وقفه های بیرون از من تعیین میشود و زیر تأثیر نظامرفتار به عمل تبدیل می شوند،

 نیرنگاین رخداد را  یشود. زمینهل میرود و کردار به واکنشی در برابر نیروهای بیرونی تبدیاز میان می

کند. درنگ شود و از من مرکززدایی میای است از جنس زمان که سلطه در آن جاری مینامیم. نیرنگ زمینهمی

 سازد. ای است که جایگاه داو بستن است و ظهور فرشگرد را ممکن میزمینه

  هاى معنامحور هنگام و در اثر بروز وقفه هاست،ى انتخابسلطه، محدود شدنِ دامنه پذيری:سلطه

ها را در برابر خویش اى از گزینهشود، پهنهرو مىکنشگر، هنگامى که با تنشى روبه شود.ایجاد مىصدور رفتار 

ى فضاى حالت رفتارى، و بنابراین عاملى است که قدرت را افزایش دهندهیابد. تنش در این معنا بسطمى

اى از کند، و بنابراین بخش عمدهى معناهاى هنجارین درک مى تنش را با واسطهدهد. کنشگر معموالًمى

گیرد. معناهاى هنجارین، هاى رفتارى را به دلیل خارج ماندن از قلمرو معناهاى هنجارین نادیده مىگزینه

اى از مدهدارند که زمانِ بحرانى براى انتخاب بخش عقدر کنشگر را در حالت تعلیق و محاسبه نگه مىآن
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کاهش ـ قلمروى رفتارى هنجار ــ تر ـاى کوچکاى رفتارى به محدودهشود، و امکانهها سپرى مىگزینه

 است. سلطههاى هنجارین، یابد. این چروکیده شدنِ فضاى حالت رفتار، زیر تأثیر قدرتمى

  شود. نیرنگ سلطه میشوید و اسیر من با تسلیم شدن به سلطه از کنش و داو دست می ی ملکوس:تله

به گردد. در نتیجه در نتیجه مرکز خود را از دست می دهد و به مقلد رفتارهای هنجارینِ پیرامونش تبدیل می

 کنند.ها من را مدیریت مىها را مدیریت کند، تنشجاى آن که من تنش

  :رتیب، به کنش دست گریزد. به این تیابد و از زیر بار سلطه میمن درنگ را درمی راهبرد جمشید

 آورد. یازد و فرشگرد را پدید میمی

Z  شود؟ نهادهای نون زاده میی چفت و بست شدنِ انضباط با زمان چیست؟ قدرت چگونه در اکشیوه

توان کارکرد اصلی این نهادها را ترشح سلطه از راه کنند؟ آیا میهنجارساز چه ارتباطی با اکنون برقرار می

 ی آن درنگ دانست؟هنیرنگِ نابودسازند

O  تا سیر وقایع تنها یک گزینه را کند میمکث یا  قدر تردیدمهم آن هایگیرىهنگام تصمیمگاه شخص

 .یدپاسخ خود را تحلیل کن اید؟ چرا چنین شده است؟ای داشتهآیا چنین تجربه؟ ردگذابباقى  شبرای
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  بازی ـ جدی  

  :ادها و روندها بر حسب این که تا چه حدودی با قواعد و معیارهای کردارها و رخد اصل بازيگوشی

جدیت، پدیدارهایی  شوند. قطبِتقسیم می بازی و جدیی هنجارین اجتماعی همخوانی داشته باشند، به دو رده

د گیرد که با مسیری سرراست و مستقیم با رمزگانِ هنجارینِ نمایشگرِ قلبم در سطح اجتماعی پیونرا در بر می

خورند. ر، حیثیت و پایگاه طبقاتی پیوند میاعتبایابند و معموالً با متغیرهایی نمادین و عام مانند پول، می

کنند و با نقضِ گونه ارتباطی نامستقیم و پیچیده و گاه ناسازگون را با این متغیرها برقرار میپدیدارهای بازی

ی هنجارها و مرزِ امور ناهنجار حرکت ا، در حاشیهمداوم و رمزگشایی و بازرمزگذاری مداومِ این نماده

کنند. کردار جدی برای دستیابی به قلبمِ نمادین شده و هنجارین، و رفتار بازیگوشانه برای دستیابی به قلبمِ می

 اند.گیری کردهراستین در غیابِ این رمزگان جهت

  :کند، امور جدی است. جدیت با یآن چیزی که اهمیت دارد، و شکل هستی را تعیین م توهم جدّيت

 شود، جدی است.ای که جدی گرفته میاهمیت و اصالت چیزها ارتباط دارد و به همان اندازه

  چیز، به نامفهوم شدنِ رخدادها و روندهای آمیخته به آشوب و جدی گرفتنِ همه ی گَرسیوز:تله

گیرد. سختی و جمود در برخورد را در بر می ی مای زیستهانجامد که بخش مهمی از تجربهای میگونهبازی

دارد. منع بازیگوشی سازد و از خالقیت بازش میبا چیزها و رخدادها، کردار من را در دام تکرار گرفتار می

 شود. ها منتهی میی بازیشدهبه شکست خوردن در شکلِ بیش از حد جدی

  :که خالقیت بازیگوشانه در آن به جریان بیفتد و تبدیل امور جدی به بازی، به شکلی  راهبرد بزرگمهر

در عینِ پربار و پرمعنا  مسیرهایی تازه از زایش قلبم در آن گشوده گردد. جدیت زدایی از مسایل و رخدادها،

 شوند. هایی که جایگزین آن میبازی نگه داشتنِ
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Z  شود و امور جدی به تمایز امر جدی و بازی چیست؟ چرا بازی معموالً به کودکان مربوط می

 کنند؟نهادهای هنجارساز چه ارتباطی با بازی برقرار می ی جدیت و هنجارشدگی چیست؟بزرگساالن؟ رابطه

O دهید از هم تفکیک کنید. میانگینِ سهمِ زمانی را که در روز به امور جدی و بازی اختصاص می

گیری کنید. راهی بیابید تا ظر تولید قلبم اندازهگذرد را از ندستاورد یک واحد زمانی که به بازی یا جدیت می

 یک امر جدیِ ناخوشایند را به یک بازی خوشایند تبدیل کنید. 
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  هنجار ـ ناهنجار  

  :ى ارتباطات توزیع پاداش در نظام اجتماعى، و تنظیم الگوى ارضاى نیازها در شبکه اصل هنجارشدگی

هنجار، الگویى از رفتار تکرارى  شود.نامیده مى هنجاردر سطح اجتماعى دارد که افزا انسانى، نیاز به قالبى هم

گاه که به و تقلیدى است که در یک جامعه بیشترین توزیع آمارى را داشته باشد. عناصر روانى ناخودآگاه، آن

 سازند. ى مرکزى هنجارهاى اجتماعى را برمىمند بینجامند، هستهرفتارى نظام

ى تنشى بنیادین است، چون هر انتخابى با تغییر دادن فضاى حالت سیستم در آینده دهانتخاب زاین

هاى راههتواند منتهى به چروکیدگى فضاى حالت لذت شود. هنگام رویارویى با هر تنش، تعداد خطمى

تواند نمىدر نتیجه من ، و شودباعث سردرگمى و گیجى من مى پذیر در برابر من به قدرى زیاد است کهانتخاب

ها را با دیگرى بندیاز آنجا که من باید این صورت بندی و تحلیل نماید.شرایط را به خوبى بازنمایى، صورت

هاى مورد نظر دیگرى دفاع کند، با هر انتخاب در برابر دیگرى دچار در میان گذارد و از آن در برابر انتخاب

نسبت به موقعیت  (و نه کنش)کند و با عمل ن تردید مىمعموالً من در انتخاب کرد ،در نتیجه شود.تنش مى

دهد. این امر به شکسته شدن تقارن رفتارى سیستم توسط متغیرهاى خارجى و رفتارِ به ظاهر واکنش نشان مى

ها دست و ترى از گزینهى کوچکدهد با دامنهانجامد. من براى غلبه بر این تنش، ترجیح مىاىِ من مىکاتوره

 اش به کار بگیرد.کند و دستورِ کارهایى روشن و ساده را براى شکست تقارن رفتارىپنجه نرم 

هاى ست براى مدیریت نیازهاى اعضاى جامعه، از راهِ تبدیل کردنِ اهداف و خواستا ایهنجار، شیوه

مختار، هاى خودها. کنشداشتشده از انتظارها و چشمشده و سادهاى تکرارى، شرطىشان، به مجموعهمتنوع

شده، تکرارى و آشنا هایى آموختهناپذیرِ افراد جامعه زیر تأثیر هنجار به عملبینىمحور و بنابراین پیشمن
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ى وابستگان به یک جامعه و جویانههنجارها از تداخل رفتارهاى پاداش ،شوند. به این ترتیبتبدیل مى

 کنند.هاى ناشى از آن جلوگیرى مىاختالل

الگوهاى  شان تنظیم این فضاست.ى فضاى حالت رفتار نیستند، بلکه نقشحدودکنندههنجارها، تنها م

آمیز، به عبور از مسیرهاى رشدى به ظاهر همسان و امن گویى به شرایط تنشى پاسخشدهاز پیش تعیین

تنها حد انجامد. این مسیرهاى تکرارى، در واقع با هم تفاوت دارند و در سطح فردى بهینه نیستند. بلکه مى

هاى نامشابهِ منتهى به رشد، از سویى کنند. پاسخ مشابه به تنشمتوسطى از پایدارى را براى بقاى من فراهم مى

ى خاصى که میانگین دارد و آن را در دامنهاش باز مىسیستم خودانگاره را از بسط یافتن در فضاى حالت ویژه

گر روندهاى اجتماعىِ نیل به این حد متوسط را تضمین سازد، و از سوى دیکل افراد جامعه است، محدود مى

 کند.مى

 دهد. کارکرد هنجارها عبارتند از:تنش بین افراد، پایدارى جامعه را افزایش مى هنجارها از راهِ کاستنِ

محدود کردن افق نگاه من در سطوح شناختى و اطالعاتى، و در نتیجه محدود کردن فضاى حالت مجاز  (الف

 .قرار دارد مندر دسترس که رفتارى 

 .قلبمتدوین قواعد شکست تقارن از راه تعیین معیارهاى هزینه و سود، و در نتیجه نمادین کردن  (ب

 ،هاى بینافردى که در دو اصلِ بقاى لذت و محدودیت منابع ریشه دارند. در نتیجهکاستن از فشار تنش (پ

 شود.ى توزیع منابع در سیستم اجتماعى قانونمند مىشیوه

براى بازیگران اجتماعى. به طورى که تمام اعضاى سیستم اجتماعى از  MINMAXبازى ممکن ساختنِ  (ت

 برخوردار شوند. قلبماى از شدهى تضمینسطح کمینه

بندی و توجیه هاى دور از حالت آمارى را نمادگذارى، صورتبرساختن سیستمى معنایى که حذف گزینه (ث

 (.شناسانه، علمى و زیبایىهاى اخالقىنظام)نماید 
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زایى شده است، و در نتیجه افزایش ى آدمى دچار شاخهکه در گونهچهار متغیر مرکزی قلبم پل زدن میان  (ج

 پایدارى روانى و اجتماعى من.

  :معیارهاى  بهینه هستند. شان در مسیر زمان لزوماًرفتارهاى هنجارین به دلیل پایدار ماندن هنجارپذيری

ى هنجارها بهترین شیوهاز این رو  ، بدیهى و بسنده هستند.رمزگذاریِ قلبمجامعه و نمادهاى هنجارینِ آمارى 

  سازماندهى رفتار در جامعه هستند.

  :های انسانی شان نشانگر نادانی و حماقت تودهبه خاطر رواج آماریرفتارهاى هنجارین  هنجارگريزی

بنابراین باید با رفتارى انقالبى تمام هنجارها را شوند. م محسوب میی دستیابی به قلبهستند و بدترین شیوه

 شود.، چرا که رشد تنها از راه رستن از بند هنجارها ممکن مینقض کرد

  رفتار من به خاطر پیروی از هنجارها یا مخالفت کورکورانه با آن، در نهایت توسط  ی ملکوس:تله

شود که ها گسسته شده و هر واحد رفتاری به عملی تبدیل میی کنششود. زنجیرهقواعد هنجارین تعیین می

 گردد. زیر تأثیر قواعد محیطی تنظیم می

  :هایى که بر مبناى معناى خودجوشِ پیروى از منطق درونى سیستمِ من، و انتخاب راهبرد جمشید

که هنجار ضرورت تداوم نظام  ترجیح کنش بر عمل، بر مبناى ادراک این نکته اند.برخاسته از من تنظیم شده

 هنجار است.تداوم نقض هنجارها نیز نوعى اصرار در اجتماعى است و 

Z   ِچه  ؟چه هستندرواج دارد تان پیرامونکه در محیط اجتماعى افزایش قلبم معیارهاى هنجارین

دین نظام توان گفت که چنسازد؟ آیا میمتغیرهایی در سطح اجتماعی تثبیت یک هنجار نو را ممکن می

 کنند؟هنجارین برای هر راهبرد لذتِ خاص در یک جامعه با هم رقابت می
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O یکى از این یدبهینه نیستند شناسایى کن انرا که به نظرت انسه نمونه از رفتارهاى هنجارینِ خودت .

اى بازگشت به را براجتماعی . آیا فشارى آن را اجرا کنیدو سازید بهینه  خویشرفتارها را بر مبناى انتخابهاى 

 ین است؟چن؟ چرا یدکنهنجار حس مى
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  پیله ـ زره  

  :پیله  کند.هاست که تداوم و انسجام خودانگاره را در زمان حفظ مىاى از منشپیله، مجموعه اصل پیله

، شودگردد، توسط نقاب و نقش و نمایش پوشیده میهای ناخودآگاه ترشح میداشتی سیاه و پیشاز جعبه

. پیله موزائیکى و نامنسجم است، به همین دلیل هم به سادگى کندعمل میماند کنشى  ی برایقالبچون و هم

که دلیل ناپایداری پیله آن شود.دارد. گسست در پیله به صورت تنش تجربه مىبیند و شکاف برمىآسیب مى

و محتوای دروغین  شودىمن ساخته مشکل هستی دروغین است، یعنى از تحریف محتوای معنایی آن 

ظاهر مطمئنى دارد، و به توهمِ امنیت دامن شدگی هم به دلیل همین تحریف .بخشدخودانگاره را تداوم می

. گریز شکل سابق پیله را بازتولید سازگارىو  گريزدو راه براى ترمیم پیله وجود دارد: زا در شرایط تنش زند.مى

اگر پیله از  شود.دیده از پیله منتهى مىى صدمهپذیرى ناحیهافکند و سازگارى به سست شدن و انعطمى

شود. زره آمادگی نقد و جایگزینی معانی دروغین را با معانی تبدیل می زرهتر و پویاتر شود، به حدی نرم

 است.  ی سیاه و ناخودآگاه هم کمترتر و پویاتر از پیله است و ارتباطش با جعبهراستین دارد و از این رو مقاوم

  یا بدبختی ناشی  هاى پیله در بدخواهى دیگرىى گسستهمه، پس ناپذیر استپیله آسیب مداری:پیله

 شود.کند و بنابراین باعث قدرت مىى سخت و محکم از بروز تنش جلوگیرى مىجهان ریشه دارد. پیلهاز 

  چون از آن تردید به خرج دهد، همای که بیش از حد در شکافتن پیله و خروج حشره ی کرم ابريشم:تله

اش بختِ پرواز را از دست خواهد داد. هرچند پوشش سخت پیرامون بدن حشرات کرمی زندانی در پیله

کنند. به های جهان خارج محروم مینماید، اما عضالت و اندامهای درونی جانور را از لمس ضربهاستوار می

سست اندرونش عریان هاى نرم و عضله، دوشکافته شپوشش همین دلیل هم در آن هنگام که بخشی از این 

 .گرددشان آشکار میشده و ناکارآمدی
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  :دگردیسى من به کمک سیال ساختنِ ساختار پیله. راهبرد پروانه 

Z  توان الگویی روانی مانند کند؟ آیا میای را ایجاد میپیله در دستگاه روانی چه ساز و کارهای دفاعی

 له مربوط دانست؟تعصب را به پی

O اى حوزه ؟یدرا ترمیم کردتان چه بود؟ چگونه پیله شزخمى شد کى بود و دلیل انتآخرین بارى که پیله

براى شکافتن آن بخش از پیله کمک  انتو از دوستان یدرا انتخاب کن انتاهمیت از خودانگارهفرعى و بى

 .یداین شکاف را با سازگارى ترمیم کن ید. سعى کنیدبخواه
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  تکرار ـ خالقیت  

  :ای از رفتارهای تکراری در سطوح یافته در سطح اجتماعی با مجموعههنجارهای تکامل اصل تکرار

خورند و از سویی آنها را تشدید و تقویت کرده و از سوی دیگر توسط آنها پشتیبانی دیگر فراز گره می

ى فراز به این شکل در چهار الیهنامیم. رفتارهای یادشده می شوند. این رفتارهای قالبی و تکراری را تکرارمی

 شوند:تعریف مى

شود. هاى بقا و پاداش ناشى مىراههزایى خطاز دوشاخه سطح زیستىدر  اعتیاد (الف

 آید. پدید مى (مغز)ترین نوع هنجارشدگى است و در اثر اختالالت شیمیایىِ سیستم تنظیم رفتار افزارىسخت

 گیردى اجتماعى ریشه مىکه از نیازهاى زیستىِ تشدیدشده توسط زمینه ،سطح روانىدر  سوسوا (ب

 شود.به بروز رفتارهاى تکرارىِ ضامن امنیت منتهى مى و

شود در ارتباط با دیگرى منتهى مى سطح اجتماعى، به پیدایش قواعد رفتارى جاافتادهدر  عادت (پ

 کند.تثبیت مىو  تنظیم اى اجتماعىهکنشاندرى و موقعیت من را در زمینه

و به آشنایی وخو گرفتن به معناهایی  استنوع رفتار تکراری ترین پیچیدهسطح فرهنگى، در  الگو (ت

 شود.خاص مربوط می

  :شده و هموار، خطر و عدم قطعیت رفتار تکراری به خاطر پیمودن مسیرهایی کوبیده توهم امنیتِ تکرار

وآورانه دارد. رفتارهای هنجارینِ برآمده از این تکرارها استوار و کارآمد و بهینه هستند کمتری از رفتارهای ن

 هاى معنایىِ درونِ هنجار ریشه در خارج از آن دارند.هاى درونى و تناقضناسازگاریو 

 ناشده، به ماشینی در دست من به خاطر درگیر شدن با قواعدی تکراری و انتخاب ی ملکوس:تله

 کند که اختیار خود را در دست ندارد. شود و حس میای اجتماعی تبدیل میهنجاره
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  :تمرکزِ توجه به مرزهاى تعارض برانگیزِ میان هنجارهاى رقیب، به افزایش توانمندىِ  راهبرد جمشید

ر پیش توان مسیرهایی نوآورانه را دبا واسازی هنجارها و ترک تکرار، می انجامد.من براى چیرگى بر آنها مى

 گرفت و فضای حالت رفتار را خالقانه پیمود.

Z  توانید چندین هنجار رقیب را در هر آیا می؟ اندد کدامنهاى اصلىِ هنجار که در جامعه رواج دارقالب

یک از آنها در چه شرایطى غالب  ى آنها از هم کدامند؟ هرکنندهمرزهاى تفکیکحوزه تشخیص دهید؟ 

 شوند؟مى

O ؟یداشان را انتخاب کردهوجود دارد؟ کدام انها و الگوهایى در رفتارتاعتیادها، وسواسها، چه عادت 

 

 

  
 هنجار
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  نهادهای هنجارساز 

  :کنند این کار را از مجرای تولید و تنظیم ای که سلطه ایجاد مینهادهای اجتماعی اصل هنجارسازی

تمام جوامع وجود دارند که هنجارها را بر رسانند. هفت نهاد پایه در هنجارهای اجتماعی به فرجام می

سیستم من را خانواده، معبد، مدرسه، ارتش، زندان، بازار، و درمانگاه. این نهادها ساختار و کارکردِ سازند: می

شود و شان در سطح اجتماعی به سیستم من متصل میسازند، اما قالب اصلیدر تمام سطوح فراز هنجار می

 گذارند. تن فرامن بر سیستم انسانی تأثیر میاز این رو با برساخ

  اند که جامعه بر فرد ترجیح دارد. نهادهای هنجارساز هم به قدری کهنسال و پیچیدهگرایی: جامعه

 شان ناممکن و ناشایست است. شان و فهم کاملدستکاری

  اش را هاى فردىاهىشود من خودخونهادینه شدنِ معیارهاى اخالقى فرامن باعث مى ی ملکوس:تله

بندی کند. تعارض این شعارها و رفتارهاى محور صورتدر قالب معناهاى به ظاهر خیرخواهانه و جامعه

به این ترتیب، من دستخوش مرکززدایی  یابد.خودخواهانه به صورت غیابِ قواعد درونزاد رفتارى نمود مى

 شود. می

  :گیرد، و مسیر تکاملى درت، مستقل از هنجارها شکل مىراهبردهاى فردىِ منتهى به ق راهبرد جمشید

ى هنجار و قدرت، ى دوسویهتوانند بر مبناى شناخت رابطهها گهگاه مىکند. این انتخابخاص خود را طى مى

هستى  ی ازهر بخش دیگر هم مانندِ نهادهاى هنجارساز  الگوهاى هنجارین را هم در دل خود جذب کنند.

گیرىِ نادیدهپس راهبرد بهینه، عبارت است از  توانند توسط من دستکارى شوند.و بنابراین مىتغییر هستند  قابل

ى من، و جذب کردنِ معیارهاى هنجارینِ هاى ویژهها، پذیرش آرمانهاى رایج براى توجیه خواستبهانه

  خواهانه در قالب کنش فردى.جامعه
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Z  محور را پیدا کن و هاى هنجارینِ جامعهتوسط منششده هاى فردىِ تزییناى از خودخواهىنمونه

شرایط پیدایش آن را تحلیل کن. این نمونه براى حل چه مشکلى پدید آمده است؟ آیا به راستى آن مشکل را 

 کند؟حل مى

O  یک از آنها تحت تأثیر  . هریدرا از سال گذشته تا به حال فهرست کنتان یهاانتخابترین مهمده تا از

شان گذشته در موردشان چطور داورى اند؟ حاال که مدتى از انتخاب کردناد هنجارساز شکل گرفتهکدام نه

 ؟دادیدمیها را انجام ، همان انتخابیدگرفت؟ اگر دوباره در همان موقعیت قرار مىیدکنمى

ممکنى را  هاى، تعداد کل گزینهیددر نظر بگیر یداترین انتخابى را که در سال گذشته انجام دادهمهم

را تغییر  انتى نگاهى دیگرى باقى نمانده، زاویهچند تا بوده؟ وقتى مطمئن شدى گزینه ایدهکه در اختیار داشت

هاى دیگرى را که با . حاال تمام گزینهید(جنسیتى متفاوت داشتدر همان شرایط سن یا  یدفرض کن مثالً) یدده

را در روز گذشته روى کاغذ فهرست  انت. کل رفتارهایدهیدتشخیص  ،اندى دید تولید شدهاین تغییر زاویه

و چقدرشان به طور مستقیم براى لذت  شده. چند درصد از آنها براى دستیابى به نمادهاى لذت انجام یدکن

 بردن؟
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  مترسک ـ عروسک 

  :اصلی در  یشان به دو شیوهها را بر اساس جنسیتنهادهای هنجارساز من اصل هنجارسازی جنسی

های هنجار شده را به عنوان واحدهایی کارکردی برای عد همین منکنند و بقالبی هنجارین پیکربندی می

گیرند. پیکربندی امر های دیگر ــ به کار میبرآورده کردن هدف سیستمیِ خود ــ یعنی هنجارسازی من

شود و در راستای مدیریت مرکز میهنجارین بر جنس نرینه معموالً بر سطح کالن )اجتماعی ـ فرهنگی( مت

یابد یابد. جنس مادینه در مقابل، معموالً در سطحی خرد )زیستی ـ روانی( سازمان میقدرت و معنا کاربرد می

 یابد.و درون نهادهای هنجارساز برای به جریان انداختنِ هنجارینِ لذت و بقا تخصص می

  :شود. یعنی ت که در نهادهای هنجارساز دیده میتفاوت زن و مرد، همان اس توهم ذات در جنسیت

قلمروهای یاد شده ذاتا و طبق قانونی طبیعی به دو جنسِ متفاوت تعلق دارند و باید به همین شکل هنجارین 

 توسط دو جنس سازماندهی شوند تا نظم اجتماعی پایدار بماند. 

 شود که عملکردش تنها بر تولید میمرد به آدمکی در خدمت نهادهای هنجارساز تبدیل  ی مترسک:تله

قدرت در سطحی اجتماعی و مدیریت و مهار معنا در سطحی فرهنگی تمرکز یافته است. این بدان معناست 

شود که وظایفی در راستای سازماندهی و مدیریت منابع بر اساس که مرد به واحدی کارکردی فرو کاسته می

رساند. مترسک ابزار فروکاسته شدنِ انضباط ر را به انجام میقواعد هنجارین و سرکوب انحراف از وضع هنجا

 به سلطه، و جایگزینیِ تکرار به جای خالقیت است.

 شود که عملکردش منحصر زن به آدمکی در خدمت نهادهای هنجارساز تبدیل می ی عروسک:تله

به عاملی اجتماعی شده بدل است به زایش و پرورش کودک و ایجاد لذت در ارتباط میان بدنها. در نتیجه زن 

ی نگهداری و حفظ بقای بدنهای زنده را بر عهده دارد و درونی ساختن قوانین هنجارین و شود که وظیفهمی
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های تازه وارد به جامعه را ممکن و فرامن را در ذهن من تثبیت عناصری مانند جعبه سیاه، گروه مرجع،

 سازد. می

  :خودمدارانه، سنجیده و اندیشیده در فرآیندهای نهادهای هنجارساز و  مشارکت راهبرد رستم و تهمینه

ماشین و استفاده از  ی ماشینِ اجتماعی، در عینِ دستکاری اینای در چرخ دندهپرهیز از تبدیل شدن به مهره

 آن برای افزودن بر قلبم.

Z  اند؟ آیا این پدید آورده هاچرا نهادهای هنجارساز دو شکلِ وابسته به جنسیت را برای رام کردن من

شناختی و طبیعیِ دو جنس دارد؟ چرا مردان با سطح کالن و های زیستدو مسیر به راستی ارتباطی با ویژگی

 اند؟زنان با سطح خرد مربوط شده

O های هنجارین را در درون خود بازشناسی کنید و ببینید خودتان به مسیرهای به جریان افتادنِ نظم

ها تأثیر دارید؟ آیا این تأثیر را خود نهادهای اجتماعی تا چه پایه در هنجارسازی سایر من عنوان عضوی از

انجامد که ضامن قلبمِ بیشینه اید؟ آیا هنجارسازی یاد شده سنجیده و درست است؟ آیا به نظمی میبرگزیده

 توان این نظم را در راستای بیشتر ساختن قلبم دگرگون ساخت؟است؟ چگونه می
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  مهارت ـ تخصص ـ پیشه ـ منزلت  

  :های اجتماعی، طیفی از کارکردها از روابط و موقعیت نهادهای هنجارساز به ازای هر شبکه اصل نقش

گذارند. این کارکردها هویتی اجتماعی را برای های مناسب و هنجارین در اختیار من میرا به عنوان گزینه

شود. نقش در سطوح فراز به صورت مهارت زیستی، تخصص میده میعملگرشان به همراه دارند که نقش نا

در نقش، آن قواعد و هنجارهاى رفتارى است که من یابد. اجتماعی و منزلت فرهنگی نمود می یروانی، پیشه

کند و از این راه کارکردی اجرایش می ،براى اثبات شایستگىشرایطی تعریف شده در مقام عضوی از اجتماع 

 .سازدرا برآورده می اجتماعی

آمیز، در قالب شوند و به شکلى مناسکها کنده مىشان به تدریج از منها در متن اجتماعىنقش

کند. گردند. در این شرایط، نقش طرز رفتار شایسته را در محیط اجتماعى تعریف مىهنجارها نهادینه مى

 هاى نقش عبارتند از:ویژگی

کند که انگار حالتى ازلى و ن همواره با نقشش طورى برخورد مىنماید؛ مپیشینى مى ،نقش (الف

 ترین چیز در برش زمانى برخورد با دیگرى است. ابدى دارد و مهم

هاى عمومى و نهادهاى آموزشى و همچنین نقش حالتى حاضر و آماده دارد و از مجراى رسانه (ب

 شود.پذیرى به من منتقل مىدر جریان جامعه

و نه تبلور خودِ نقش ـ کند و در حد ابزار بیان نقش ـاش از نقش را حفظ مىفاصلهمن همواره  (پ

 هاى پست مصداق شدیدترى دارد.ماند. این امر به ویژه در مورد نقشـ باقى مىـ

اى ها در شرایط مخدوش شدن به راهبردهاى ترمیمى و اصالحى قراردادى و نهادینه شدهنقش (ت

 مسلح هستند.
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کنند، تخصصى ر مسیر زمان تمایل به ساده شدن دارند، خودانگاره را موزائیکى مىها دنقش (ث

ابهام، محدودیت منابع، تکثر شرایط بر  از سوی دیگر کنند.شوند، و آدابى براى مرزبندى خود ابداع مىمى

 .شوندزایى مىیابند و دچار دوشاخهمراجع، یا غیرمجاز شدن بخشهایى از فضاى حالت، تمایز مى

 شوند.ها معموالً ناهنجارند، و به همین دلیل هم بدون نقد خاصى رعایت مىقوانین حاکم بر نقش (ج

ارزیابی خصهاى اش کند.است که تولید مىقلبمی اهمیت و محبوبیت یک نقش، وابسته به مقدار  (چ

، یعنی کامگىى خودآگاهى، و سطح خودنقش عبارتند از انسجام، دقت، کارآیى، سختى، درجهاهمیت یک 

 .ی تعیین شدگی نقش توسط هنجارهای اجتماعیدرجه

 ها خصلتى موزائیکى و چهل تکه دارند.نقش ح(

ى مقدار موفقیتى است که در بعد اجتماعى الگوى جایگیرى فرد در نقشهاى گوناگون تعیین کننده د(

 انجامد.نقش به اتصال انگ به من مىخوردن در ایفای شکست  کنند.کسب مى

  کند. از این رو باید برای حفظ من چیزی نیست جز همان نقشی که ایفا می پنداری با نقش:ذاتتوهم هم

 پایداری و ثبات سیستمِ من، قواعد حاکم بر نقش را به دقت رعایت کرد.

 های رفتاری به قواعد جاری در نقش،شود. گزینهکند فروکاسته میمن به نقشی که ایفا می ی دلقک:تله 

من حتى در غیاب معنا، از الگوى گردد. و معنای کردارها به محتوای اجتماعیِ نقش و کارکردِ آن منحصر می

هاى گوناگونِ مسخ من میان پارهبا توجه به تکثر نقشها، معموالً  .دکنرفتارى تعیین شده توسط نقش پیروى مى

 .شودپاره پاره میشده توسط نقش 

  :های شخصی من را در بر بازسازی نقش و بازتعریف آن به شکلی که گزینهواسازی و  راهبرد سیاوش

 بگیرد 
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Z  توان نهادهای هنجارساز را همان نهادهای چه ارتباطی میان نقش و هنجارها وجود دارد؟ آیا می

ی نقش و تقسیم کار اجتماعی چیست؟ هر من در حالت های اجتماعی دانست؟ رابطهی نقشکنندهتعیین

 کنند؟های متفاوت یک من چه اندرکنشی با هم برقرار مینقش گیرد؟د نقش را بر عهده میعادی چن

O های آن را برشمارید. چگونه این نقش را به دست آوردید؟ آیا چه نقشی دارید؟ عناصر و ویژگی

ر ندارد چه وقتى دیگرى حضواید؟ تان همین است؟ آیا قواعد حاکم بر آن را خودتان تعیین کردهنقشِ دلخواه

تهیه  انتهای؟ فهرستى از تمام نقشچطورکند نمى انت؟ در شرایطى که هیچ کس نگاهیدکننقشى را بازى مى

. آنها را بر اساس نماییدهایى که ارائه شده، تحلیل یک را بر اساس شاخص هاى هر. ساختار و ویژگییدکن

. نماییدى آینده بهینه را تا هفته انتهایز نقش. یکى اسازیدشان مرتب ى پاداش دهندگىات و درجهعالقه

 .ید، حذف کنیدهایى را که ناخواسته داریکى از نقش
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  حالت ـ موقعیت ـ حرفه ـ اسوه 

  :در هر برش زمانی شود و در نمایش، آن الگویى از رفتار است که توسط نقش تعیین مى اصل نمايش

ای از نقش است. نقش به تنهایی مجموعه پذیرِی ملموس و تجربههنمایش سوی شود.مى برابر دیگرى اجرا

شود. آنچه که به قواعد و چارچوبهای رفتاری است که در ارتباط با موقعیتهای انتزاعی اجتماعی تعریف می

سازد، نمایش است. شود و اندرکنش میان من و دیگری را ممکن میراستی در سپهر اجتماعی جاری می

ای از خالقیت ای از آزادی و محدودهکند اما بسته به پیچیدگی شرایط درجهاعد نقش پیروی مینمایش از قو

ی نقش در هنگام ایفای نمایش با قوانین حاکم بر کنش متقابل دهد. قواعد پایهرا در اختیار کنشگر قرار می

 کند. آمیزند و این ترکیب است که الگوی نمایش را تعیین میاجتماعی در می

ی من، در سطح اجتماعی مایش در سطح زیستی با حالت کالبد، در سطح روانی با موقعیت بیان شدهن

ی حاکم بر نمایشِ اجرا شده، همتاست. ای که من بر عهده گرفته، و در سطح فرهنگی با اسوهبا حرفه

 هاى نمایش عبارتند از:ویژگی

 ته است.تماشاچى نمایش همواره دیگرى یا دیگرىِ تعمیم یاف (الف

 طلبد.ى اطرافش مىنمایش صحنه و عناصر تصویرى خاصِ نشانگر نوع نمایش را در زمینه (ب

 شوند.آغاز و پایان نمایش توسط رفتارهایى قراردادى و نمادین عالمت گذارى مى (پ

 شوند.موفقیتِ نمایش به تدریج به نمادهاى معرف آن فروکاسته مى (ت

  :من  ترین بروزِ رفتاریکنیم نیست. نمایش واقعیایشی که اجرایش میزندگی جز نم توهم هنرپیشه

 نمایش به کار گرفته شوند.  یاست. از این رو تمام متغیرها، خواستها و منابع باید برای ایفای درست و شایسته
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 ی هکند، و نمایش در درجدیگری است که کامیابی یا شکستِ نمایش من را تعیین می گیر:ی معرکهتله

معنای کردارهای نمایشی برای من، و ارتباط شود. در نتیجه خواست من، اول برای دیگری است که اجرا می

 شوند. آن با مرکزِ من در حاشیه قرار دارند و فاقد اهمیت تلقی می

  :نه من به نمایش. پس من امکانِ بازنویسی، بازسازی، و نقضِ نمایش به من تعلق دارد،  راهبرد سیاوش 

 تواند بسته به میل و توانایی خود نمایشهایی تازه را تعریف کند. نمایشهای جاری را دارد و می

Z  شود؟ آیا شرایطی را ی حاکم بر نمایش چیست؟ نمایش در کودکان از چه سنی شروع میقوانین پایه

 کند؟را میشناسید که من در آن نمایش اجرا نکند؟ وقتی من تنهاست برای چه کسی نمایش اجمی

O تان مراجعه کنید. در اجرای این هایتوانید به عنوان راهنما به نقشتان را فهرست کنید. میهاینمایش

ها و نقاط قوت و ناتوانی خود را در متغیرهای تعیین کامیابی این نمایشها تا چه پایه موفق هستید؟ نمایش

 دستیابی بدان تشخیص دهید. 
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  خصیت ـ مقام ـ لقبریخت ـ ش  

  :ی من را نمایش های نمایان که بخشی از خودانگارهای از عناصر نمادین و ویژگیمجموعه اصل نقاب

سازد، نقاب نام دارد. نقاب، دهد و در برخوردهای رویارو هویت اجتماعی من را برای دیگری مشخص میمی

شود. در سطح روانی، عناصری که نشانگر در سطح زیستی، شکل بدن و ظاهرِ بیرونی من را شامل می

شوند، بخشی از نقاب های خاصی در نظام شخصیتی من هستند و با هدفِ تأکید بر آن بازنمایانده میویژگی

کنند، معرف نقاب هستند. در سطح اجتماعی، نمادهایی که نقش و کارکرد اجتماعی و مقام من را تعیین می

کنند بخشی از هایی که معنای وجود من را تعیین میناوین و برچسبهستند. در سطح فرهنگی القاب و ع

 نقاب هستند. 

 (یافتهتعمیم یا دیگرىِ)را در برابر دیگرى از من شکلى آراسته و دلپذیر  ،یعنى ؛قاب تزیین شده استن

قاب ن شود.های فرامن سازماندهی میو بر مبنای شاخصمحور نیست، به همین دلیل هم من کند.تصویر مى

شده توسط نقاب معموالً درتِ نمودهق کند.من بسته به شرایط نقابش را عوض مىو منسجم و متشکل نیست 

 قدرتمندتر از وضعیت واقعى من است.

  :نشدنی و ذاتی شده و تغییرناپذیر، دستکارینقاب با هویت فردی من اشتباه گرفته  توهم تقدس نقاب

 شود.پنداشته می

 ناپذیر از من است که برداشته شدن یا تغییر یافتنش به نابودی نقاب بخشی جدایی هن:ی ماسک آتله

های پایدار دیگری از من تبدیل شود. از این رو، نقاب به رسوبی از انگارهو اختالل در هویت من منتهی می

 کند. ناشده از من را بازنمایی میزاد و انتخابشود و تصویری تصادفی، برونمی
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  ریزی و بازسازی تواند برنامهنقاب بخشی خودساخته از هویت من است که می هبرد سمک عیار:را

 گردد. نقاب به من تعلق دارد، نه من به نقاب.

Z  توان با نگریستن به نقاب مردمان میزانی ها کدام هستند؟ آیا میعناصر اصلی و مشترک در میان نقاب

آیا این راست است که هر کس چندین نقاب در اختیار دارد که  د؟قلبم تولیدشده توسط ایشان را تخمین ز

 ی نقاب و نقش و نمایش چیست؟کند؟ رابطههای گوناگون از آن استفاده میدر موقعیت

O  نقابی که معموالً در بر دارید چه ساختاری دارد؟ توصیفش کنید و عناصر و نمادهایش را فهرست

آن چه عناصرى را در اید؟ یست؟ کدام یک را خودتان برگزیدهکنید. معنای هر یک از این عناصر چ

 .یدشان پیشنهاد کن؟ راهبردى براى اصالحیدپسندنمى
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  آفرین ـ نفرین  

  :آورد که با ای را پدید مینقش، نمایش و نقاب من در سطح اجتماعی انگاره ترکیبِ اصل آفرين

بزرگداشت این انگاره اگر در قالبی زبانی و جمعی رمزگذاری  شود.رو میستایش یا نکوهش دیگری روبه

شود، ی آن که به همین ترتیب و معموالً با رمزگانی مشترک نمایانده میشود. واژگونهخوانده می آفرين شود،

 خوانیم.می نفرين را

  :بیش از ماهیت بیش از خودانگاره، و ارزیابی و قضاوت دیگری  این فرض که انگاره از خود بیگانگی

دهد دهایی سوق میاش، و تمرکز بر نمایشِ نماراستینِ هستیِ من اهمیت دارد، من را به دستکاریِ خودانگاره

شود، که مستقل از قضاوت دیگری که آفرینِ دیگری را برانگیزد. این تالش جایگزینِ سیرِ طبیعیِ رشد من می

 یابد.زاد جریان میو به شکلی درون

 کند. پوشی میمن از ترسِ نفرینِ دیگری، از بخش مهمی از آزادی رفتاری خود چشم مان:ی اوپَتله

شود و مدام خود را بر های دیگری تبدیل میای از قضاوتمن به جای هستی داشتن برای خویشتن، به سایه

 سازد. کند، محدودتر و محدودتر میاساس بازخوردهایی که از نفرین دیگری دریافت می

  و، در عینِ توجه تاز است. از این رپذیرد که سیستمی مستقل و خودبسنده و تکمن می هبرد دَهمان:را

های رود و از نظام ارزشخود را می به آفرین و نفرین، و دریافت بازخورد و فهمِ اندرزهای نهفته در آن، راهِ

کند که خود به د و مؤثر عمل میکند. در چنین شرایطی معموالً من چندان نیرومندرونی خویش پیروی می

 انگیزد. خود آفرین دیگری را برمی
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Z  ی نمادهای حاکم بر این دو مشترک این که گفته شده شبکه رمزگذاری آفرین و نفرین چگونه است؟

توان پویایی و تحول آنها است، یعنی چه؟ آیا این دو متغیرهایی ایستا و ثابت در طول زمان هستند؟ چطور می

 ی این دو متغیر وارد نمود؟ر زمان ارزیابی کرد و آن را در محاسبهرا د

O  یابید؟ آیا این عناصر به راستی در چه مواردی آفرین و در چه مواردی نفرین را متوجه خود می

 اند. کنند؟ یا از خطا و بازنمایی دروغینی برخاستهای از شما را بازنمایی میویژگی
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  دیفرهمندی ـ نافرمن 

  :قلبمی که من از آن برخوردار است یا توانایی تولیدش را دارد، در قالب  میانگین میزانِ  اصل فرّه

یابد. فرهمندی عبارت است از متغیری ترکیبی و پیچیده که متغیری عام و کیفی به نام فرهمندی نمود می

ز این رو موقعیت اجتماعی من را دهد. فرهمندی اقابلیت عمومی من برای تولید و مصرف قلبم را نشان می

 دهد. نفوذ رفتاری من، و تأثیر کردار من بر محیط اجتماعی را نشان می یکند و درجهتعیین می

  :شدنی شود و بنابراین ساختهای از رمزگان اجتماعی فرو کاسته میفره به مجموعه توهم مهندسی فره

صری زبانی و نمادین است، برساخته شدنش در سطحی شود. باور به این که فره عنو مصنوعی تلقی می

 نماید.اجتماعی را ممکن می

  تالش برای به دست آوردنِ فره، در غیابِ برخورداری از هنر و فِن تولید و مصرف  ی افراسیاب:تله

را  کوشد خودبهره است، میشود. من در شرایطی که از فره بیقلبم، به نمایشِ فرهمندی دروغین منتهی می

 یابد. ای دروغین میفرهمند بنماید، از این رو، خودانگاره و انگاره

  :ی تمرکز بر سازوکارهای تولید و مصرف قلبم، و دقت در بازنمایی راستین درجه راهبرد کیخسرو

شود که پیشرفت تدریجی من و افزایش گام به گامِ فرهمندی را فرهمندیِ من، به بازخوردی مثبت منتهی می

 دنبال دارد. به 

Z  ی این مفهوم در تمدن ایرانی به چه دورانی باز سابقه تان چیست؟نمودهای فرهمندی در جامعه

 گردد؟ سیر تکامل و الگوهای تحول این مفهوم در نهادهای هنجارساز چگونه بوده است؟می

O فقر فرهّ را های دروغین آن را تشخیص دهید. دالیل میزان فرهمندی خود را تعیین کنید. بخش

 شناسی کنید. ریشه
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  گرد ـ یکجانشینکوچ  

  :ی اجتماعی استوار است. یکی از ی زیستههای تمدن انسانی بر دو شیوه از تجربهشالوده اصل کوچ

های شود که در سرزمینداری مربوط میبا محور قرار دادنِ کوچ کردن برساخته شده و به جوامع رمه آنها،

کنند و به یک نقطه از زمین پایبند نیستند. دیگری به جوامع کشاورز و مستقری مربوط کت میگوناگون حر

 کوچگردی آورند. الگوی نخست راشود که تولید خود را از خاک و سبک زندگی شهرنشینانه به دست میمی

 متفاوت از زندگی نیز هستند.  نامیم. این دو نشانگر دو سبکِ میيکجانشینی و دومی را 

  :کوچگردی یا یکجانشینی اصیل و درست، و دیگری نکوهیده و  یکی از دو سبکِ توهمِ اصالت

 نادرست است. 

  یکجانشینی روش درست زندگی است. تمدن به تکراری بودن روندها، قانونمند بودنِ  ی مهردروج:تله

است. از این رو، کوچگردی چیزی شده مبتنی روابط و استقرار قواعد هنجارین بر مبنای سنن و حقوقِ تعریف

 گری و راهزنی نیست و از دستیابی به قلبم ناتوان است. جز بربریت و وحشی

  :راهبرد کوچگردانه به معنای رهایی از قید و بندهای قواعد هنجارین، گریختن از زیر فشار  راهبرد مهر

ـ برنده بودنِ روابط نهادهای هنجارساز، و دستیابی به خالقیت و خودمختاری است. آنچه د ر این شرایط برنده 

زند، نه قواعد هنجارین، که مهرِ میان آدمیان است. کوچگردی تنها زمانی ارزشمند است که انسانی را رقم می

 با یکجانشینی ترکیب شود. 

  کوچگردی تنها روش درست زندگی است. کوچگردان آزاده و رها و فارغ از قید و  ی ملکوس:تله

کنند. یکجانشینی به معنای درگیر شدن در بندها و قیود اجتماعی خالقی هستند و هرچه بخواهند میبندهای ا

 توان قلبم را افزایش داد. و از دست دادن آزادگی و بنده شدن است. با یکجانشینی نمی
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  :تر ساختن ههای نمادین و پیچیدیکجانشینی به معنای دستیابی به روشی برای انباشت نظام راهبرد ناهید

 ینهادها و ساختارهای انباشت قلبم در سطوح گوناگون فراز است. از این رو ارزشمند و کارآمد است و هسته

های های زبانی و نظامسازد. در این شیوه از زندگی روابط انسانی به کمک دستگاهمرکزی تمدن را برمی

آورد. یکجانشینی تنها ان نقد شدن را به دست میشود و بنابراین دقت و شفافیت و امکنمادین سازماندهی می

 زمانی ارزشمند است که با کوچگردی همراه باشد.

Z  توان حاصل ترکیب شواهد تاریخی در مورد این دو شیوه از زندگی کدام است؟ آیا تمدن ایرانی را می

ین پیرامون خود تشخیص های زندگی کوچگردانه و یکجانشینانه را در شرایط امروزاین دو شیوه دانست؟ رگه

 دهید. 

O  چه رفتارهایی را در خود سراغ دارید که کوچگردانه است؟ رفتارهای یکجانشینانه چطور؟ آیا به

 اید؟ترکیبی از این دو دست یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کوچگرد

 یکجانشین

 فرهمندی

 نافرهمندی

 آفرين

 نفرين

 ريخت

 شخصیت

 مقام

 مهارت

 تخصص

 پیشه

 منزلت

 حالت

 موقعیت

 حرفه
 اسوه

 درمانگاه

 ارتش

 خانواده

 زندان

 بازار

 مدرسه

معبد   
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  نام ـ ننگ  

  شود و یها در سطح اجتماعی شناسایی مها و نشانهای از برچسبمن به کمک مجموعه ها:اصل نام

ی نمادهای خورد. در شرایط هنجارین دیگری من را با واسطهدر سطح فرهنگی با منشهایی ویژه پیوند می

خوانده  نامها خوشایند و کارآمد و نشانگر موقعیتی ارجمند باشند، شناسد. اگر این برچسبها میزبانی و نام

 شوند. دانسته می ننگکنند،  شوند. اگر برعکس بر وضعیتی فروپایه و ناخوشایند داللتمی

  ها و چنین است سایر برچسب، و همکس ثابت، قطعى، تغییرناپذیر و برازنده است اسم هر مداری:نام

  .های منسوب به مننام

  شود.ى شکل هستى من مىکنندهنام تعیین ی دلقک:تله 

  :اوری در مورد ارزش و اهمیت د ام.نام من برچسبى است که خودم انتخابش کرده راهبرد حالج

 من است.  یهای منسوب به من و ننگ و نام نهفته در آنها نیز پیش از هر کس بر عهدهبرچسب

Z  ها تصادفی ها و ننگآورند؟ آیا فرآیند دستیابی به ناممردمان چگونه نام و لقبی را که دارند به دست می

 است؟ محتوای معنایی نهفته در آنها چطور؟ 

O خواهید ننگ است؟ نام خود را به آنچه می یکنید که مایههایی را حمل مینام دارید؟ چه برچسب چه

 تغییر دهید. 
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  کارگیخویشکاری ـ بی  

  :من در صورتی که مرکز داشته باشد، هستی را در راستای خواست و آرمان خویش  اصل خويشکاری

یابد و بسته ذاری من بر هستی، در سطح اجتماعی نیز انعکاس میدگرگون خواهد ساخت. این نفوذ و تأثیرگ

آورد. این موقعیت موقعیتی ویژه و مشخص را برایش به ارمغان می های من،گیریها و جهتبه توانمندی

نقش و کاری مشخص که من برای شود. خویشکاری عبارت است از وظیفه، رسالت، خویشکاری خوانده می

 ر اساس آن تغییر دادن شکل هستی را آماج کرده است. خویش برگزیده و ب

  :ی هر کس بر اساس قواعد اجتماعی و روندهایی این فرض که نقش و کارویژه توهم جبر اجتماعی

فرض، من بسته به شود و فرد در برگزیدن آن اختیاری ندارد. بر اساس این پیشبیرونی برایش تعیین می

گیرد و باید همان را بپذیرد ش در جایگاهی شغلی و موقعیتی اجتماعی قرار میاخاستگاه خانوادگی و طبقاتی

 و به انجام رساند. 

 اگر من خویشکاری مناسبی برای خویش بر نگزیند، به شکلی بختکی و تصادفی در  ی ملکوس:تله

ی  نه مورد عالقهشود که احتماالًگیرد و ملزوماتِ پیشه و شغلی بر او نهاده میجایگاهی اجتماعی قرار می

کاره ی هیچکارههایش تناسبی دارد. به این ترتیب، من به یک همهاوست و نه با شکل هستی او و توانایی

 شود. تبدیل می

  :بازتعریف خویشکاری بر اساس آرمان و خواست، بسیج تمام نیروها و منابع برای  راهبرد جمشید

ها در ها و آرمانجام رساندن آن خویشکاری، اعالم آن خواستدستیابی به قدرت و مهارت الزم برای به ان

 سطح اجتماعی و جلب توافق و حمایت و فضا برای به انجام رساندنش. 
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Z   تفاوت خویشکاری با شغل و پیشه چیست؟ نقش هنجارین چه تفاوتی با خویشکاری دارد؟ آیا

اش هستی من هم هنگام انجام خویشکاریشود؟ آیا شکل خویشکاری لزوماً به تغییر شکل هستی منتهی می

 شود؟ دگرگون می

O شناسید که خویشکاری داشته باشند؟ اگر بخواهید برای خود خویشکاری برگزینید چه چند تن را می

 تان معلوم است؟ چرا؟آیا خویشکاری را انتخاب خواهید کرد؟
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  برنده ـ بازنده  

  کنند، چهار حالت با هم بسته به قلبمی که تولید و تبادل میمن و دیگری در ارتباط  ها:اصل بازی

یابد )برنده ـ برنده(، یا این مقدار ممکن است پیدا کنند: یا قلبم من و دیگری در جریان اندرکنش افزایش می

ـ کند )برنده شود )بازنده ـ بازنده(، یا من برای افزودن بر قلبم خود قلبم دیگری را کم میدر هر دو کم می

ـ برنده(. این چهار حالت پایه از اندرکنش انسانی را بازیبازنده(، و یا دیگری چنین می  نامند.ها میکند )بازنده 

  :میزان کلی قلبم در کل هستی، در یک فرد، و در یک ارتباط انسانی یکسان است و  اصل بقای قلبم

  بنابراین به دست آوردن آن مستلزم کاستن از قلبم دیگری است.

  کوشد تا برنده ـ بازنده عمل کند. در نتیجه، سه حالت من در اندرکنش با دیگری می ی سلم و تور:تله

ای را به من شود )برنده ـ بازنده(، یا دیگری به قدری تواناست که او نیز هزینهآید؛ یا من موفق میپیش می

چرخاند و که بازی را به نفع خود می کند )بازنده ـ بازنده( و یا قدرت دیگری در حدی استتحمیل می

ـ برنده(. در هر سه حالت، من از ارتباطی پایدار و موفق با دیگری خودش از این درگیری سود می کند )بازنده 

 محروم شده است.

  :تنها شکل پایدار و موفق از ارتباط با دیگری، بازی برنده ـ برنده است. تنها در  راهبرد ايرج و منوچهر

 شود.تر میشود و به تدریج پیچیدهلت اندرکنش پایدار میاین حا

Z  ی انسانی کمیاب است؟ نمودهای این بازی را در سیر تکامل های برنده ـ برنده در جامعهچرا بازی

های اجتماعی، و منشها و معانی فرهنگی نشان دهید. آیا این قاعده جانداران، مسیر تحول نهادها و سازمان

 ها همواره پیامد بازی برنده ـ برنده است؟ی سیستمفزایش پیچیدگی و توسعهدرست است که ا
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O های برنده ـ بینید تحلیل کنید. دستاورد بازیهایی که زیاد میی خود را را با دیگریهای روزانهبازی

 لی به دومی بیابید.تان مقایسه کنید. راهی برای تبدیل اوبازنده را ارزیابی کنید. آن را با روابط برنده ـ برنده

 

  

 کشمکش

 همکاری
 برنده

 بازنده

 دوستی

 دشمنی
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  کشمکش ـ همکاری  

  :را پدید اعتماد عاملی به نام  اندرکنش من و دیگری اگر با بازی برنده ـ برنده تنظیم شود، اصل اعتماد

های گوناگون یابنده است که بسته به موقعیتی ارتباطی درازمدت، پایدار و توسعهآورد. اعتماد دستمایهمی

آورد. این شکل از کند و الگوهایی نوظهور از کنش متقابل را پدید میزایی میبد و شاخهیاتغییر شکل می

ـ برنده منحرف شود، شکلی ناپایدار،می همکاریارتباط را  شکننده، انقباضی  نامیم. در صورتی که بازی از برنده 

 نام دارد. کشمکش کند کهو ناخوشایند پیدا می

  :های کنشگر، کشمکش است و همکاری شکلی خاص و ی میان سیستمارتباط پایه توهم کشمکش

محاسبات رفتاری را باید بر مبنای کشمکش  یشود. از این رو، حالت پایهاستثنایی در این زمینه محسوب می

 استوار ساخت. 

  دلیل که فرض گرفتنِ بازی برنده ـ بازنده و آغاز کردنِ ارتباط با کشمکش، بدان پیش ی سلم و تور:تله

 ترین حالت ممکن همین است.شود دیگری نیز چنین خواهد کرد و بنابراین امنفرض می

  :فرض گرفتنِ بازی برنده ـ برنده و آغازِ رابطه با قواعد همکاری، در عین پیش راهبرد ايرج و منوچهر

ش نیست، و اگر هست، حال وارسی و ارزیابی مداوم رفتار دیگری و اطمینان از این که وی اسیر توهم کشمک

 تالش برای از میان بردن این توهم. 

Z  را « همکاری»و دیگری « کشمکش»ی عمومی در مورد نظم اجتماعی وجود دارد که یکی دو نظریه

 ها کدام است؟ داند. نقاط قوت و ناتوانی هر یک از این نظریهمبنای ظهور جوامع انسانی می

O ها مبتنی بر کشمکش و چه سهمی حلیل کند. چه بخشی از ارتباطتان تروابط خود را با اطرافیان

 تان هنگام شروع یک رابطه کدام است؟استوار بر همکاری است؟ آغازگاه
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  دوستی ـ دشمنی  

  :بر طیفِ دوستی  کند،کند و از من دریافت میای که اجرا میدیگری بر حسب نوع بازی اصل دوستی

رود میان من و ای است که انتظار میکند. این طیف نشانگر میزان قلبماشغال میو دشمنی جایی خاص را 

 دیگری تبادل شود. 

  :همگان دشمن هستند مگر خالفش ثابت شود، و این راهی است برای پرهیز از اعتماد  توهم دشمنی

 بیجا و آسیب دیدن از دشمنیِ افراد بیگانه.

  شود و در نتیجه قلبم را به ی بازنده ـ بازنده مییگری وارد رابطهمن به شکل خودکار با د ی خشم:تله

 کشاند.ی ممکن میکمینه

  :دیگری دوست است مگر آن که خالفش را ثابت کند. من در عینِ هوشیاری و جلوگیری  راهبرد آريامن

 شود. برنده با دیگری رویارو میاز ورود به بازی بازنده ـ برنده و برنده ـ بازنده، ابتدا به ساکن با بازی برنده ـ 

Z  شوند؟ آیا های اصلی دوستان و دشمنان چیست؟ چه رفتارهایی دوستانه یا دشمنانه تلقی میشاخص

 رمزگذاری اجتماعی عامی برای تفکیک این دو از هم وجود دارد؟

O ر طیف یادشده دوستان و دشمنان خود را بر طیفِ یادشده تعیین کنید. چه بخشی از جایگیری افراد ب

 ناشی از تله است؟

  

 

 

  

 بر/ با

 با/ بر

 بر/ با

 بر/ با

 بر/ بر

 بر/ بر

 با/ با

 با/ با

 برنده

 بازنده
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  مهر ـ کین  

  :داوری عاطفی ـ هیجانی من در مورد دیگری یا شکلی مثبت دارد و یا منفی. این داوری در  اصل مهر

برنده ـ برنده یا برنده ـ  ییابد و نشانگر آمادگی من برای ورود به رابطهقالب دو حسِ مهر و کین تبلور می

 شود.ی دیگری بر اساس این که این داوری چگونه باشد تعیین مییگری است. انگارهبازنده با د

  :پایه و ابتدایی است و باید به تدریج و با آشنایی بیشتر و دریافت قلبم از دیگری  کین حسِ توهم کین

 .من در قبال دیگری تدافعی است و با کین درآمیخته است یبه مهر تبدیل شود. وضعیت اولیه

  هایی محتمل هایی پلید و آسیبورزد، چون او را تجسمِ صفتمن به دیگری کین می ی خشم:تله

 اند. داند که هنوز تحقق نیافتهمی

  :ورزد، تا وقتی که کردار دیگری برانگیختن کینی را موجب شود. من به دیگری مهر می راهبرد مهر

لی محکم الزم است. اما مهر داوی دلپذیر است که به کین وضعیتی استثنایی است که برای وجودش دالی

 ارزد.برگزیدنش می

Z  ی افرادی که موضوع مهر یا کین هستند چگونه دگرگون نمدهای رفتاریِ مهر و کین چیست؟ انگاره

 شده دانست؟ی همه را، با توجه به ارتباط با این دوحس، تحریفتوان خودانگارهشود؟ آیا میمی

O کنید؟ید به خود کین یا مهر بورزید؟ آیا چنین میتوانآیا می 

  

 

 

  

 کشمکش

 همکاری

 مهر

 کین
 برنده

 بازنده

 دوستی

 دشمنی
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  ناپذیرپذیر ـ پایانمنابع پایان  

  :پذیرد. در اندرکنش دو سیستم تکاملی همواره برای دستیابی به منابع انجام می اصل دوگانگی منابع

یا اطالعاتی که افزایش قلبم را های مادی، انرژیایی مورد سیستم من و دیگری، منابع عبارتند از تمام انباشت

کننده ی یک مصرفناپذیر دارند، یعنی یا به ازای استفادهپذیر و پایانی پایانممکن سازد. منابع دو حالتِ پایه

پذیرند. در مورد این یابند. بیشتر منابع مادی و بخشی از منابع انرژیایی پایانشوند و یا کاهش نمیکاسته می

ارز با محرومیت دیگری از است. یعنی برخورداری کسی از آن، هم« حاصل جمع صفر»ی ی بازمنابع قاعده

پذیر گیرد. منابع پایانی طبیعی، بر سر این منابع است که بازی برنده ـ بازنده درمیآن است. در حالت پایه

ناپذیر ع اطالعاتی پایانی منابی منابع انرژیایی و تقریباً همهشوند. بخش عمدهبیشتر به سطح زیستی مربوط می

شود، و گاه )در مورد اطالعات( شان نمیکنندگان از آن، باعث کاهشی یکی از مصرفهستند. یعنی استفاده

افزایش آن را نیز به دنبال دارد. منابع سطح اجتماعی معموالً چنین خصلتی دارند. بازی برنده ـ برنده در مورد 

پذیر هم ممکن، اما دشوار ماند که بازی برنده ـ برنده در مورد منابع پایانشود. ناگفته نچنین منابعی ممکن می

یابند )مثال مشهور در ناپذیر دگردیسی میو پیچیده است و در صورت استقرار این بازی، آن منابع به پایان

 سنگ است(. این مورد گل

  یابد و تمام منابع دیگر فراز نیز تعمیم میپذیر بودنِ منابع زیستی به سطوح پایان پذيری منابع:توهم پايان

گردند. در نتیجه بازی برنده ـ بازنده را در مورد تمام شرایط قاعده قلمداد در چنین وضعیتی بازنمایی می

 شود. می

  گیرد.ناپذیر بازی برنده ـ بازنده را در پیش میمن برای دستیابی به منابع پایان ی آز:تله 
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  :پذیر نیز به طور فعال کند و در مورد منابع پایانناپذیر تمرکز میبر استفاده از منابع پایانمن  راهبرد راد

 کند. وجو میراهبردهای بازی برنده ـ برنده را جست

Z  تر و پرشمارتر است؟ معموالً یک فراوانناپذیر را نام برید. کدامپذیر و پایانچند نمونه از منابع پایان

 گیرد؟ چرا؟ م رده در میکشمکش بر سر کدا

O ی یادشده تقسیم کنید و بازیهایتان را بر مبنای آن بازتعریف منابع در اختیار خویش را به دو رده

 نمایید. 
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  دارندگی ـ مالکیت  

  :مندی از منابعِ نهفته در آن برای افزایش قلبم است. هر داشتن یک چیز، به معنای بهره اصل دارندگی

برداری از منابع آن در این راستا منتهی نشود، دارندگی نیست. ی دیگری با یک چیز، که به بهرهنوع رابطه

تواند دو شکل داشته باشد. نخست دارندگی، که عبارت است از چیرگی کامل بر منابع یک ارتباط با منابع می

ت، که عبارت است از داشتنِ چیز، بدون آن که ارتباط با آن محدودیتی در کردار من ایجاد کند. دوم مالکی

ی یک چیز، که همواره با تالش برای محروم ساختن دیگران از آن منبع همراه است. دارندگی ناقص و شکننده

ی من از منابع متمرکز با بازی برنده ـ برنده و مالکیت با بازی برنده ـ بازنده گره خورده است. یکی بر استفاده

 گری از این منابع تکیه کرده است. است و دیگری بر محروم ساختن دی

  :تواند به میاین توهم که چیزی و منبعی که به قلمروی جهان یا دیگری تعلق دارد،  توهم مالکیت

بقای قلبم که منابع زایش قلبم را محدود و ثابت  درون قلمروی من مکیده شود و در آن جذب گردد. اصلِ

 برای دستیابی به منابع باید لزوماً دیگران را از آن محروم ساخت.  شود کهداند، به این نتیجه منتهی میمی

  من به جای آن که از منابع برای افزایش قلبم خود بهره جوید، نیروی خود را برای مهار  ی آز:تله

 کند. جویی دیگران از آن صرف میبهره

  :برداری بیشینه بهره ناپذیر است.تشود مالکیآنچه مستقل از من دگرگون مىقبول این که  راهبرد راد

مند شوند. از منابع، همراه با یاری به دیگران برای آن که در چارچوبی برنده ـ برنده از همان منابع بهره

 جایگزینیِ آز با دهش.
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Z  اند یا دارندگی؟ زبانزدها و اندرزهای بندی و مرزبندی مالکیت تمرکز کردههای حقوقی بر صورتنظام

سازند؟ داشتنِ چیزی مانند پول با آماج میکنند، کدام یک را ورزی را نکوهش میکه آز و طمع فرهنگ ما

 مالک بودنِ آن چقدر تفاوت دارد و چگونه؟

O  تفاوت دارندگی و مالکیت را در الگوی رفتاری خود و دیگران تشخیص دهید. چه چیزهایی را

پیش چیست؟ آیا  یدترین چیزى که دار. مهمیدرا تهیه کن فهرستى از آنهادارید؟ چه چیزهایی را مالک هستید؟ 

 یدشود؟ بیش از هرچیز دوست دار، چه مىیدنداشته باشرا آن  یددیگرى آن را داشته است؟ فرض کناز شما 

 ؟ یدتا مالک آن شو یدچه چیزهایى را از دست بده ید؟ حاضریدرا داشته باشچیزی چه 

  

 

 

 

 

 

 بر/ با  

 با/ بر

 دارندگی

 مالکیت

 بر/ بر

 بر/ بر

 با/ با

 با/ با

ريپذنايپا  

ريان ناپذيپا  

 بر/ با

 بر/ با
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  درویشی ـ توانگری  

  :انجامد، که در سطح اجتماعی دارندگی، به برخورداری پیوسته و پایدار از منابع می اصل توانگری

ای است که با رمزگذاری یابد. توانگری ویژگیِ انگارهرمزگذاری شده و به صورت توانگری نمود می

در صورتی که این گذارد. ی روابط اجتماعی به نمایش میاش را در شبکهبرخورداری از منابع، دارندگی

گردد. درویشی یا نشانگر ی فردی درویش پدیدار میرمزگانِ نشانگرِ برخورداری از منابع غایب باشد، انگاره

 های هنجارین است. محرومیت از منابع است یا عالمت رمزگذاری نشدنِ دارندگی در قالب

  :های اخالقی )مانند پایبندی به رزشها )مانند اصل بقای قلبم( یا افرضای از پیششبکه ستايش فقر

شود تا من از رمزگذاری دارندگی، یا حتی چون برابریِ همگان در برخورداری از قلبم( باعث میعدالت هم

 انجامد، ابا یا شرم داشته باشد. برخورداری از منابعی که به توانگری می

  شود. در نتیجه خودانگاره با ع میچون امری نکوهیده مورد قضاوت واقتوانگری هم ی دَريوی:تله

گیرد. چون نمادِ حیثیت اجتماعی به کار میشود و آن را همرمزگانِ نشانگر محرومیت و غیاب منابع آراسته می

کند که محرومیت و غیابِ منابع به راستی وجود ندارد. از این رو، معموالً این رمزگذاری در مواردی بروز می

 سازد. ه را برمیبخشی دروغین از خودانگار

  کوشد تا برای شود. در نتیجه، من میتوانگری مانند هدف و غایتی عام در نظر گرفته می ی دَيْوی:تله

مربوط به آن برخورداری از حیثیت اجتماعیِ آمیخته با توانگری، حتی در غیابِ برخورداری از منابع، رمزگانِ 

ای شود که دارندگیترتیب، انگاره به امری دروغین تبدیل میی خویش بازنمایی کند. به این را در انگاره

 کند. ساختگی و نمایشی را به تماشاچیان عرضه می
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  :شوند که هیچ ای اجتماعی در نظر گرفته میی جمچون دو سویهتوانگری و درویشی هم راهبرد اَشی

کند که در عینِ بازنمایی راستینِ می اش را طوری مدیریتیک به تنهایی ارزشِ خاصی ندارند. من خودانگاره

که دستخوشِ نکوهش یا آنای را نیز بازنمایی کند، بیی برخورداری از منابع، جایگاه اجتماعی شایستهدرجه

 موردِ توانگری شود. ستایشِ بی

Z  ای شود؟ ستایش فقر در ایران زمین در چه شرایط تاریخیدر چه جوامعی درویشی امتیاز شمرده می

توان یافت؟ رمزگانِ ای میی دیوی در دوران مدرن را در چه چارچوب نظریبروز کرده است؟ نمود تله

 گیرد؟ی توانگری چه عناصری را در بر مینمایش دهنده

O ی خویش تحلیل کنید و دریابید که خودتان کدام رمزگانِ مربوط به درویشی و توانگری را در جامعه

 ؟ چه بخشی از آن نمایشی و دروغین است؟ آن را بهینه سازید. کنیدعناصرِ آن را حمل می
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  وارستگی ـ وابستگی  

  :های اخالقی و دستیابی به اهداف، نیازمند منابع است. من همواره برای انجام گزینش اصل ضرورت

رتباطی که با منابع از این رو، برخورداری از منابع ضرورتی است که نادیده انگاشتنی نیست. من بسته به ا

شود. این دو حالت بستگی به آن دارد که من از پویایی منابع کند، بدان وابسته یا از آن وارسته میبرقرار می

 پیروی کند، یا تحول آن را خود تعیین نماید. 

   :از ترین چیزهایی هستند که برای دست زدن به کنش بدان نیترین و اصیلمنابع مهمتوهم اصالت منابع

وخیز آنها تعیین ی منابع و با پیروی از افتهای خود را در محدودهداریم. از این رو، باید رفتارها و خواست

 انجامد. ها میبینانه است و به برآورده شدنِ خواستکرد. تنها چنین روشی است که واقع

  بعِ همواره ناکافی و محدود شود که با مناهای من به شکلی فشرده و ابتر میخواست ی وابستگی:تله

 همخوان شود. این تله با تالش برای مالکیت منابع نیز همراه است. 

   :دارد. در شرایطی که داند و از آن دست برنمیمن خواستِ خود را اولویت اول میراهبرد وارستگی

وند. در این شرایط من به شمنابع برای دستیابی به این خواست بسنده نباشد، منابعی تازه جسته یا آفریده می

 کند.پوشی میآورد و از تملک منابع چشمدارندگی روی می

Z  ای به نام تصوف وجود دارند که آرای پیچیده و شگفتی در مورد در تمدن ایرانیِ دوران اسالمی شاخه

اند. بندی کردهورتهای دستیابی به منابع نو یا آفریدن منابع دور از انتظار را به دقت صوارستگی دارند و روش

 شان وجود دارد را تشخیص دهید. هایهایی که در برخی از برداشتدر مورد آرای ایشان بیشتر بخوانید و تله

O های وابستگی و وارستگی را تشخیص دهید. تان پیکربندی کنید و رگهی خود را با منابع پیرامونرابطه

 به سوی وارستگی پیش بروید. 
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  تمداد ـ س  

  :مندیِ اخالقی همگان از آن، توزیع نامتقارن منابع و تالش برای سازماندهی آن و بهره اصل دادگری

ای که اگر منابع بر اساس آن توزیع شوند، قلبم در انجامد. داد عبارت است از قاعدهبه پیدایش مفهوم داد می

چیده و پویاست که بسته به ویژگیهای اعضای ای پیکلیت نظام اجتماعی بیشینه شود. داد بر این مبنا قاعده

شود. داد به شمار و هویت اعضای جامعه، توانایی هریک ی یک جامعه و ماهیت منابع تعیین میدهندهتشکیل

شان برای جذب و کنند، و خرد و قدرت و تواناییمندی از منابع، میزانِ قلبمی که هر یک تولید میبرای بهره

های برنده ـ انجامد. ستم معموالً از رواج بازیدارد. هر نوع انحرافی از داد، به ستم می تولید منابع نو بستگی

 خیزد. بازنده، بازنده ـ بازنده و بازنده ـ برنده برمی

  بینانه و نادرست برخورداری ناهمگنِ من و دیگری از منابع، به پیدایش باورهایی ساده ديدگی:توهم ستم

لوحانه از داد آن است که همگان به مقداری برابر از تمام شود. یک تعبیر سادهتهی میدر مورد مفهوم داد من

شان و ناهمسانی منابع برخوردار شوند. تعبیری که به دلیل تفاوت در ماهیت منابع و ناهمگنی توزیع طبیعی

ــ در صورت تحقق  شان، نادرست، غیرقابل دستیابی، وهایها و خواستها و گوناگونیِ نیازها و گزینشمن

ی متغیری عام و فراگیر شدهریزیآزادانه یا برنامهــ ستمگرانه است. برداشت دیگر آن است که داد به پویاییِ

کند. از آنجا که پول تمام منابع قلبم را ی تبادل منابع عمل میچون واسطهمانند پول فرو کاسته شود که هم

اش هم به نهاد هنجارسازی مانند بازار وابسته است، این جاییابهکند و الگوهای توزیع و جرمزگذاری نمی

شود تحقق آن ناممکن یا باعث می به این ترتیب،« داد»دستانه است. تفسیر برداشت نیز نادرست و خام

متعارض با عقل سلیم و وجدان بنماید و به این ترتیب شکلی از ستمدیدگی ناگزیر را در سطح اجتماعی 

 سازد.ینه میعادی و نهاد
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  این باور که دستیابی به منابع به هر قیمتی رواست، من و دیگری را در موقعیت  ی ستمديده/ ستمگر:تله

دهد. یعنی هر کنشگری برای بیشینه ساختنِ برخورداری خود از منابع بازنده ـ بازنده نسبت به هم قرار می

به اصل عمومی داد یا قواعد بینابینی توجهی  کهآنبی، کندبدون توجه به موقعیت دیگران بیشترین تالش را می

شود و هر کس به برخی ستم کند. در نتیجه شکلی از ستمِ دوسویه در سراسر روابط اجتماعی جاری می

 بیند. کند و از برخی ستم میمی

  :ند ستمگری رعایت قانون داد و کوشش برای به کرسی نشاندن آن، که هم به رهیدن از ب راهبرد رَشْن

انجامد، و هم من را در مقام پشتیبان نظمی طبیعی و پایدار، از قدرت و اعتبار اجتماعی ـ ستمدیدگی می

 سازد. برخوردار می

Z  کنند، چه خطاهایی دارند؟ مفهوم عدالت با داد چه تفاوتی قواعد مرسومِ اجتماعی که داد را تعریف می

ی آن دانست، و یل و توصیف سیستم اجتماعی و بررسی وضعیت بهینهتوان داد را محصولِ تحلآیا می دارد؟

ی قراردادهای بینافردی و آمیخته به قدرت در سطح اجتماعی قلمداد کرد؟ آیا عدالت را در مقابل نتیجه

های گوناگون از عدالت ی تمام تعریفمایهتوان داد را شالوده و زیربنای اصلی تمام قواعد حقوقی و جانمی

 ت؟ آیا برابری معیار خوبی برای تعریف داد است؟دانس

O کنید و از چه تان تشخیص دهید. ببینید به چه کسانی ستم میی ستم پیرامونجایگاه خود را در شبکه

 بینید؟ گام به گام روابط ستم را به روابط مبتنی بر داد تبدیل کنید. کسانی ستم می
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 بر/ با
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 ستم
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  چیرگی ـ غلبه  

  من و دیگری هنگام اندرکنش با یکدیگر همواره با نوعی نابرابری در میزان قدرت  گی:اصل چیر

های منحصر به فرد من و دیگری، ناهمزوریِ نیروهای جاری رو هستند. این نابرابری به تفاوت در ویژگیروبه

شرایط  شود. در ایندر درون و بیرون هر من، و ناهمسانیِ قلبمِ تولید شده توسط هرکس مربوط می

آورد و کردار من و دیگری بر رفتار هم های واگرا و متفاوتِ من و دیگری، بر یکدیگر فشار وارد میخواست

شود، در قالب کند. برآیندی که از تماس نیروهای من و دیگری حاصل میو آن را تعیین می تأثیر گذارده،

گری تأثیری بیشتر گذاشته و الگوی رفتاری یابد. یعنی من یا دیگری، بر دیبرتری یکی بر دیگری نمود می

کند. این بدان معناست که طرفِ برتر از قدرت بیشتری برخوردار است و طرف مقابل را بیشتر تعیین می

سازد. برتری به دو شکلِ چیرگی یا خواست خویش را با وجود تداخل نیروهای بیرونی بیشتر برآورده می

 یابد. غلبه نمود می

  :دهد که قدرتِ طرفِ برتر فضای حالت امکاناتِ پیشاروی طرفِ مقابل را هنگامی رخ می توهم غلبه

های پیشاروی وی بکاهد و او را به رفتاری که مطلوب خودش ی گزینهچروکیده و محدود سازد و از دامنه

دیگری را بدون  پذیرد و رفتاری لذت انجام میاست وادار نماید. این کار معموالً با تهدید به رنج یا وعده

 کند.های وی و هویت او دستکاری میتوجه به خواست

  کند و برای انجام این کار به من بدون توجه به خواست دیگری، رفتار وی را تعیین می ی ايندرَه:تله

 یازد.اعمال زور و ایجاد نیرویی اجبارآمیز دست می

  :کند، های دیگری، به خواست وی توجه مینهمن به جای محدود ساختن شمار گزی راهبرد اوپَرتات

کند که برخی از های وی را به قدری زیاد میدهد و شمار گزینهفضای حالت رفتاری وی را گسترش می
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رفتارهای مطلوب که در امتداد خواستِ او هستند و در ضمن مورد نظر من هم هستند در دسترس وی قرار 

واست خود با دیگری و توانمندتر ساختن وی رفتار وی را تعیین گیرند. به این ترتیب من با درآمیختن خ

کند که مطلوبِ اندازی میکند و با یاری رساندن به او برای دستیابی به خواستِ درونزادش، رفتاری را راهمی

 خود نیز هست. در این حالت من بر دیگری چیره شده است. 

Z  نماید؟ راهبردِ چیرگی را چگونه چرا چیرگی کمیاب می چرا رواج آماریِ غلبه تا این پایه زیاد است و

توان به هایی که کرداری باید به سرعت انجام شود، به کار برد؟ آیا میتوان در شرایط بحرانی و موقعیتمی

 یابد یا غالب بودن؟جای غلبه بر دیگران، همواره چیره بود؟ قلبم در من به هنگام چیره بودن بیشتر افزایش می

O ی خود را تفکیک کنید و در مورد محتوای قلبمِِِ هریک داوری کنید. گرانهآمیز یا چیرهارهای غلبهرفت

 مبتنی بر غلبه را به چیرگی تبدیل سازید. ییک رابطه
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 سطح فرهنگی

 

  گرایش ـ تعلیق  

  :هایی ز منشتواند بر اساس راهبردی انتخاب شده و درونزاد امن در سطح فرهنگی می اصل گرايش

رسند تر و کارآمدتر میای را که به نظرش درستخاص برخوردار شود، چارچوبها و قالبهای ذهنی ویژه

هایی که تصاحب کرده، جایگاه و موضعی مشخص برای فهم و تولید معنا برگزیند، و از ترکیب تمام منش

ی من در برابر شخص و خودمختارانهی مشترک در میان تمام این کارکردها، گرایش و سوگیری مبرسازد. رگه

 های متفاوت است. معناهای گوناگون و منش

  :ای مشخص در سپهر فرهنگ، با این بهانه ممکن گریز از اعالم موضع و تشکیل جبهه توهم تعلیق

ی آزادی فرض های فکری مشخصی را زیانمند و محدودکنندهها یا قالبشود که پایبندی به چارچوبمی

شود که خودِ تعلیق ین فرض که امکانِ تعلیق معنا وجود دارد، از نادیده انگاشتنِ این حقیقت ناشی میکنیم. ا

شود. اما موضعی و خودداری از اعالم موضع، در نهایت نوعی معناست و شکلی از اعالم موضع محسوب می

 تاب نیاوردنش در برابر نقدها سست و شکننده که به همین دلیل یارای دفاع از خود را ندارد و به ناگزیر خودِ

 ستاید.پذیرد و میاش میاصلی را به عنوان ویژگی

  ای ی آنها و پرهیز از نقد ریشهی سطحی از همهاستفاده درآمیختن تمام معناها با یکدیگر، ی مَرشون:تله

شود. این کار در نهایت به و اعالم موضع در برابر آنها، با این قصد که آزادی عملِ من در سپهر اندیشه حفظ 

شود و ابهامی را در قلمروی معنا حاکم گیری درست و عمیق از منشها و معانی منتهی میمحرومیت از بهره

برد. در نتیجه کند و امکان صورتبندی آرمانی و اهداف را از بین میسازد که به سایر سطوح نیز نشت میمی
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که توانایی تأثیرگذاری بر این سطح از فراز را آنشود، بیمی ربط تسخیرهای بیمن توسط کشکولی از منش

 داشته باشد. 

  :گیری آزادانه از تمام اعالم موضع و مرزبندی موقعیت خویش در سپهر فرهنگ، بهره راهبرد اَرَشتاد

ی سعهها و معانی موجود، و داوری و اعالم موضع در موردشان، به شکلی که نقدِ عناصر ناخواسته و تومنش

معناداری  تواند در سطح فرهنگی دگرگونیِ های برگزیده ممکن گردد. تنها از این مسیر است که من میمنش

 ایجاد کند.

Z  توان گرایش را با حضور و تعلیق را با غیاب آیا میان تعلیق و نادانی ارتباطی وجود دارد؟ آیا می

ها دارد؟ آیا دیدگاهی همتای آن در این حرف مربوط دانست؟ نگرش نویسندگان پسامدرن چه ارتباطی به

روزگار سنتی هم وجود داشته است؟ آیا امکانِ طردِ کامل تعلیق یا گرایش وجود دارد؟ یا این که این دو در 

 اند؟نهایت تا حدودی به هم آمیخته

O هایی گیری در سپهر فرهنگی را تشخیص دهید. خودتان در چه زمینهاشکال گوناگون پرهیز از موضع

ها تعلیق ی فرهنگی فعال و موفق هستید؟ آیا در آن زمینههایی در حوزهزنید؟ در چه زمینهبه تعلیق دست می

 بینید یا گرایش؟می
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  فرامن ـ من آرمانی  

  :منِ یابد. تصویرِ آرمانی من در سطح فرهنگی در قالب منِ آرمانی تبلور می اصل فرارونده بودنِ من

صفات  .قادر به تولید کردنش استایست که من در بهترین حالت قابل تصور ى فرضىآن خودانگاره آرمانى،

های من آرمانی فرارونده هستند. یعنی وضعیتی استعالیی و غایی را در پیوند با معناهای بنیادین و ویژگی

ی دندهدر چرخ«  منبهترین وضعیتِ»سازند. در سطح اجتماعی، تصویری مشابه از زندگی فرد نمایان می

بهینه شده است که در سازگاری با  شود که فرامن نام دارد. فرامن شکلی از منِ نهادهای هنجارساز پدیدار می

قواعد اجتماعی و هنجارهای جمعی پیکربندی و رمزگذاری شده است. من آرمانی که وضعیتی فرارونده، 

آمیز قرار دارد گیرد، در تقابل با فرامنِ گیتیانه و قناعتمیبلندپروازانه و شخصی از تصویر غاییِ من را در بر 

 گذارد. مدار و هنجارین از من را به نمایش میای غیرشخصی و نقشکه سویه

  :ام داشته باشد، وگرنه رسیدن به آن خودانگارهفرامن و منِ آرمانى نباید تفاوت زیادى با  توهم قناعت

 وه خواهد کرد. ناامیدکننده جلو  ناممکن، دشوار

  شود. از این رو، من به عظمت در منِ آرمانی باعث دلسردی و هراس و دلزدگی من می ی مَرشون:تله

اجتماعی و زبانی آراسته  هایکه شاید با رمزگذاریــ تصویری روزمره، هنجارین و در دسترس از خویشتن 

 کند. بسنده میــ هم شده باشد 

  :ترین آرمان و داو بستن بر سر دستیابی به آن، مسیر اصلی ظهور بلندپروازانه برگزیدنِ راهبرد آرش

 هاست. ابرانسان
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Z  های اساطیری چیست؟ ادبیات چه نقشی در سازماندهی و ارتباط میان منِ آرمانی با شخصیت

از بحران در  توان انقراض قهرمانان در ادبیات مدرن را نمودیکنند؟ آیا میبندی من آرمانی ایفا میصورت

 شود؟وبست میتعریف من آرمانی دانست؟ ساختار فرامن چگونه با نهادهای هنجارساز چفت

O انتخاب  ان، چه شکلى از هستى را براى خودتیداگر قدرتِ انجام هر تغییرى را در جهان داشت

منِ  ؟یدکنریف مىتع ان، چه نقشى را براى خودتیدروند هستى مهنامهى فیلم؟ فرض کن نویسندهیدکردمى

 .یداى راهنما کمک بگیربه عنوان نقشه انتدر این کار از خودانگاره یدتوان. مىیدرا با دقت ترسیم کن انتآرمانى
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  بینی ـ داستان ـ وجدانجهان  

  :کند که در هریک من نظم حاکم بر کلیت هستی را در قالب روایتی زبانی شده درک می اصل روايت

کند و نظم چیزها و شود. روایتی که جهان را بازنمایی میوهای زیست جهان به شکلی ویژه نوشته میاز قلمر

بینی نام دارد. این روایتی است که مفاهیمی مانند طبیعت، سازد، جهانتوالی رخدادهای آن را فهمیدنی می

شود و معیارهای ازماندهی میبینی بر اساس حقیقت سگیرد. جهانخداوند، ماده و دانش تجربی را در بر می

شود و جایگاه من و کند، وجدان خوانده میشناختی بر آن حاکم هستند. روایتی که دیگری را بازنمایی می

کند. این روایت ماهیتی دیگری، وظیفه و مسؤولیت هر یک در قبال دیگری، و ماهیت انسان را تعیین می

شود و شود، داستان خوانده میروایتی که به من مربوط می یابد.اخالقی دارد و بر اساس نیکی سازمان می

 شناسانه دارد. گیرد. این روایت بافتی زیباییسرگذشت و سرنوشت من را در بر می

  :ی یادشده به عنوان حقایقی تردیدناپذیر و قطعی در نظر گرفته گانههای سهروایت پیروی از روايت

ی داستان ـ وجدان ـ ی من ـ دیگری ـ جهان به متنِ سه پارهشناسانهی هستیشوند. در نتیجه، سه عرصهمی

ها جایگزین ارتباط مستقیم شود و روایتشود. در نتیجه ارتباط من و هستی قطع میبینی فرو کاسته میجهان

 شود. ها میمن با هستنده

  ن روندها و رخدادهای واقعیِ شود و نمادها و نشانگان زبانی جایگزیمن به متنی تبدیل می ی متن:تله

 شود.اش میبرسازنده

  :ی این ی یاد شده نیاز دارد. اما من نویسندهگانههای سهمن برای فهم هستی به روایت راهبرد سروش

 کند، به جای آن که توسط آن تعیین شود. روایت است و آن را تعیین می
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Z  در حالت هنجارین تعارضی میان محتوای  شوند؟ آیاسه روایت یادشده چطور به هم متصل می

ها بینی، داستان و وجدان وجود دارد؟ معیارها و متغیرهای حاکم بر روایی و کارآیی هر یک از این روایتجهان

 پذیر هستند؟چیست؟ آیا این معیارها با هم آشتی

O های اصلی را ریهای معنایی و ناسازگاساخت اصلی سه روایت بنیادین خود را تعیین کنید و شکاف

 شان تشخیص دهید. در میان

  

بینیجهان  

 

  داستان   وجدان
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  نامهنامه ـ نمایشزندگی  

  :های اصلی آن کند که بخششده فهم میمن زندگی خویش را به صورت روایتی زبانی اصل روايت

شده در سطح فرهنگی شده و ذخیرهنامه روایتی از پیش تعریفنامه. نمایشنامه و زندگیعبارتند از نمایش

هاى والد در سالسازد. ست که ساختار کلی زندگی افرادی با موقعیت و شرایط شبیه به من را مشخص میا

، هاها و امر و نهىکالمها، تکیهالمثلگانه، ضربهاى بچهها، داستانقصهاین روایت را در قالب اول عمر کودک 

سرآغاز، بسط موضوع، یعنی گونه دارد، انساختار داستنامه نمایش کند.مىکودک منتقل به  یمشقچون سرهم

داراى قهرمان یا شود. این روایت ( را شامل میمرگ)بندى و پایان گیرى، جمعماجراهاى اصلى، نتیجه

سازى هاى داستانى مدلها یا قهرمانسالگى در قالب توتمهشت تا شانزده ضدقهرمانى است که در سنین 

 شوند.ى فرهنگى کودک تعیین مىمحیط اجتماعى و زمینهبر اساس ساختار خانواده، و  شوندمى

شود و نامه نوشته مینامه روایتی شخصی است که در سطح روانی توسط من بر اساس نمایشزندگی

سازد. به ای معنادار و منسجم به هم متصل میرخدادهای تجربه شده در زندگی من را به صورت مجموعه

شود که فاقد ه روایتى پیوسته، همخوان، فاقد گسست و دلپذیر تبدیل مىدر حالت هنجارین بهمین دلیل هم 

 زندگى من است.  زاى داستانبرانگیز، سانسورشدنى یا تنشبخشهاى ناخوشایند، ناهمخوان، دغدغه

  :شود. رخدادهای زندگی من های سطح فرهنگی فرو کاسته میهویت من به روایت پیروی از روايت

نامه های من باقی مانده و در زندگیها و روایتهایی نیست که به عنوان ردپای تجربهخاطره به راستی چیزی جز

های نامه نیز با توجه به پیچیدگی نظام اجتماعی و فرهنگی و تکرار مداوم زندگیگنجانده شده است. نمایش

 آدمیان، پیشگویی دقیق و درستی در مورد شکل کلی سرنوشت من است. 
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 بیند، و از سوی دیگر شده میاش خالصهنامهمن از سویی زندگی خود را در زندگی مان:ی ضدقهرتله

اش ساختار نامهکند تا در نهایت زندگینامه پیشگویی شده رفتارهای خود را تنظیم میبر اساس آنچه در نمایش

و به سرمشقی و فرجامی شبیه به آن پیدا کند. در نتیجه، سراسر زندگی من از دسترس او خارج شده 

 گردد. شده از روایتی فرهنگی تبدیل میتحریف

   :های های بدیل و برداشتنامه و بازبینی روایتواکاوی کنجکاوانه و نقادانه در زندگی راهبرد سروش

نامه و بازنویسی آن به شکلی که ها، به همراه واسازی و نقد نمایشموازی در مورد رخدادها و تجربه

 کند. صی من و آرمان من تعیین میهای شخانتخاب

Z  های نامه به چه فرآوردههایی دارند؟ نمایشنامه از نظر زبانی و ادبی چه ویژگینامه و زندگینمایش

 یشدهتوان عناصر سانسورشده و تحریفشود؟ از چه راهی میفرهنگی در سطح اجتماعی منتهی می

 نامه را بازیابی کرد؟زندگی

O را ترسیم کن. چه توتمى  انى قهرمانت. انگارهیدچیست؟ عناصرش را استخراج کن انتنامهنمایش

آن را بدون سانسور و فقط  ، بنابراینآن را بخواندقرار نیست کس . هیچیدرا بنویس انتنامهزندگی ؟یداداشته

را زیر  انخاطراتت ، اعتباریدپرسش طرح کن رخدادها و عناصرش در مورد یدتوان. تا مىیدبنویس انبراى خودت

ـ اند آفرین بودهات نقشو با افرادى که در گذشتهید سوال ببر ـ « آدم بدها»به ویژه ـ هاى و روایت یدصحبت کنـ

 . یدآنها را هم بشنو
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  سرنوشت ـ سرگذشت  

  :ح هایی کالن هستند، در سطهایی فرهنگی و روایتنامه که فرآوردهو زندگینامه نمایش اصل روايت

شوند که از روی همان سرمشق فرهنگی رونویسی هایی شخصی و منحصر به فرد تبدیل میروانی به نسخه

نام دارد.  سرنوشتنامه ی نمایششده، و شکلِ درونیسرگذشتنامه شده و شخصیِ زندگیاند. شکل درونیشده

ی نگارش این دو، سرگذشت و سرنوشت همتاهای دو مفهوم پیش گفته در سطح روانی هستند. واسطه

نامه است که منشی فرهنگی است، اما در دسترس سطح روانی قرار دارد و به عنوان مرجعی برای فهم زندگی

شود. سرنوشت و سرگذشت با توجه به پیچیدگی شرایط زندگی آدمیان و رخدادهای روزمره به کار برده می

ی همتاست، اما به دلیل رونویسی از منابعی ی هر کس، یگانه و بهای زیستهمنحصر به فرد بودنِ موقعیت

 کند.ای با سرنوشت و سرگذشت دیگران پیدا میهای ساختاری پایهروایی و همگون، شباهت

  :هایی کالن برای فهم زمان آینده و گذشته سرنوشت و سرگذشت به صورت سرمشق پیروی از روايت

پذیر تبدیل ای از رخدادهای روایتو پیوسته شدهذاریشوند و زندگی من را به توالیِ رمزگبه کار گرفته می

 کنند. می

 ها بینیشود و پیشی من در سطح روانی به سرگذشتی فرو کاسته میها حافظهکل خاطره ی قهرمان:تله

ای که تداومی از شوند. در نتیجه، من از گذشته و آیندهها و اهداف من نیز به سرنوشتی تحویل میو برنامه

کند. این ماجرا، بزنگاهِ گونه تجربه میشود و زمان را به صورت کمیتی خطی و مکاننون باشد کنده میاک

 اصلی از میان رفتن درنگ و ظهور نیرنگ است.

  :کند و سرگذشت خود را با بازخوانی و ارزیابی مجدد من سرنوشت خود را تعیین می راهبرد سروش

 نماید.بازنویسی می
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Z  رنوشت از نظر ساختاری چه شباهتی با هم دارند؟ این دو چه ارتباطی با زمان گذشته سرگذشت و س

توان وار را با محور زمان ندارند؟ آیا مینامه این ارتباط اندامنامه و نمایشکنند؟ چرا زندگیو آینده پیدا می

 درنگ و فرشگرد را قربانی به هم جوش خوردنِ سرگذشت و سرنوشت دانست؟

O  ی همتای آن را در سطح نامهنامه و زندگیو سرگذشت خود را بازبینی کنید و نمایشسرنوشت

هایی به هم چسبیده هایی متکثر و پارهفرهنگی بیابید. توجه داشته باشید که ممکن است این دو متن از روایت

 های گوناگون تشکیل شده باشند. نامهها و نمایشنامهاز زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 سرنوشت

 سرگذشت

بینیجهان  

 

  داستان  وجدان

میناکا  

 پیروزی

 زندگینامه

نامهنمایش  
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  ـ پیروزی ناکامی  

  :و  اش خارج شده،های یادشده از حالت عادی و پیوستهکنشِ من بر اساس روایت اصل امتیازگیری

شود. در نتیجه، امکان ارزیابی و هایی گسسته از کردار در واحدهای محدود زمانی بازنمایی میدر قالب برش

جارها بر اساس معیارِ فراگیرِ قلبم، و در تنگنای آید. نظام هنامتیازدهی به دستاوردهای هر پاره کنش فراهم می

رمزگذاری افراطی قلبم توسط نهادهای اجتماعی و فرهنگی، هر پاره از کنش را بسته به دستاوردش با ناکامی 

شاخه و پویای من به واحدهایی سخت  داند. به این ترتیب، کنشِ پیوسته، فراگیر، شاخهیا پیروزی همراه می

تواند بر اساس رمزگان و نمادهای منسوب به قلبم شود که هر یک از آنها میشکسته می و ثابت و ایستا

 ارزیابی شود. 

  :شود من خود نیز باور کند که کردارهایش خصلتی جدی گرفتن این امتیازها باعث می توهم امتیاز

تماعی ارزیابی شود. در نتیجه گسسته و پاره پاره دارند و هر بخش از آنها باید بر اساس متغیرهای هنجارین اج

من ارزش خویشتن و کردارهای خویش را بر اساس امتیازهایی که معموالً از سوی نهادهای هنجارساز اعالم 

 کند. شوند، ادراک میمی

 هایی که بیشترین امتیاز من با پیروی از قواعد هنجارین از کنش دست برداشته و عمل ی ملکوس:تله

گزیند. به این ترتیب، بختِ داو بستن و داوری کردن در مورد خود را از آورند را بر میمیرا برایش به همراه 

شود که رفتارهایی تکراری و هنجارین را با معیارهایی ای برای خود تبدیل میدهد و به قاضیدست می

 کند. زاد ارزیابی میبرون

  :دهد. کلیت آن را مورد داوری قرار مییابد و هایش را در میمن پیوستگی کنش راهبرد جمشید

های مرتبط ممکن است برای سادگی تحلیل از هایی به هم پیوسته و مسیرهایی در هم تنیده از کنشخوشه
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شان را در یاد دارد و بنابراین بقیه تفکیک شوند. اما من همواره ارتباط زیربنایی آنان با هم و ربط سیستمی

دهد و به درکی نقادانه و فراگیر در مورد کلیت کردارهایش جموعه تعمیم میداوری خویش را به سراسر این م

 رسد.می

Z  های پیرامونش کنده ای در زمان و مکان از کنشیک کنشِ منفرد یعنی چه؟ این کنش از چه نقطه

و شود؟ الگوهای مرسوم برای تعیین پیروزی و ناکامی چیست؟ چه بخشی از این معیارها کمی، هنجارین می

شناختی یا فرهنگی رواج بسیار کمتری دارند؟ آیا شناختی، زیستشده هستند؟ چرا معیارهای رواناجتماعی

 توان فارغ از رمزگذاری اجتماعی کردارها را مورد داوری قرار داد و ناکامی را از پیروزی تفکیک کرد؟می

O ای یک مدیون چه زنجیره های خود را در زندگی فهرست کنید. هرها و موفقیتبزرگترین شکست

ی کردارهای یادشده را دنبال کنید و ببینید آغازگاهی مشخص دارند یا نه؟ پیروزی اند؟ زنجیرهاز کردارها بوده

 شود؟یا ناکامیِ حاصل آمده تا چه حدودی نمادین است و تا چه پایه به خودِ تغییراتِ قلبم مربوط می
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  راستی ـ کژی  

  :هاست که با مرکزیت جمِ نیک ـ بد پدیدار یافتگی جمگاه اخالقی شکلی از نظمدست اصل راستی

ی اتصال ، نظامی معنایی در سطح فرهنگی است، که امکان داوری دربارهشود. یک دستگاه منسجم اخالقیمی

داوری ها با این جم مرکزی را فراهم آورد. کردار اخالقی، کنشی است که بر اساس )یا عدم اتصال( تمام جم

ی هستی و با شکستن تقارن در امتداد مرکز دستگاه اخالقی انجام پذیرد. مرکز میدان، دستگاهی اخالقی درباره

جهان است که مرکزدار بودنِ میدان را است. دیگری از آنجا که موضوع کردار اخالقی است، بخشی از زیست

 نماد کردار اخالقی، راستی است. ی مرکزدار بودنِ من است.کند، و از این رو دستمایهممکن می

  معنا شدن های فرهنگی و رهیدن از بند هنجارها به بیاین تصور که تسلط بر نظام گرايی اخالقی:نسبی

 انجامند. های اخالقی و گریز از ضرورتِ پیروی از قواعدی اخالقی مینظام

 خروج از قلمروی  ل ناممکن بودنِبه دلیــ از آنجا که خروج کامل از سپهر اخالق  ی اهريمن:تله

جویانه وجوی رها شدن از قواعد اخالقی است، با پیروی مخالفتمنتفی است، کسی که در جستــ دیگری 

نماید. اجرا میــ با محتوایی واژگونه ــ از قواعد اخالقی و نفی منظم آنها، شکلی دیگر از رفتار هنجارین را 

کند. فرمان خدا را اجرا میفرمان خداست. تنها تفاوتش آن است که برعکسِ  پیروی اهریمن نیز مانند دیگران،

 اما همچنان گوش به فرمان است! 

  :کنش اخالقی )نیکی( با راستی کامل، درآمیخته به تمامیت، و با فاصله از دیگری. راهبرد نیزه 

  :به دنبال جریانی علی که در کنش اخالقی به شکلی غیرمستقیم، از راه دور، و معموالً راهبرد کمان 

 کند، بدون رویارویی مستقیم من و دیگری.نهایت پس از مدتی دیگری را متأثر می
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  :کنش اخالقی با پیچیدگی و ظرافت و به شکلی غیرمستقیم، که در اندرکنش نزدیک با  راهبرد شمشیر

 پذیرد.دیگری انجام می

Z  های اخالقی هنجارین، بنیاد کردن و آفریدن نظام اخالقی نماید که تنها راه رهایی از نظامچنین می

 نیرومندتر و کارآمدتری باشد. سازوکارهای چنین کاری را وارسی کنید. 

O گانه را تمرین نمایید. راهبردهای سه 
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  رندی ـ عیاری  

  :تواند دو شکل به خود بگیرد:بودن در میدان می اصل آينه 

ی درست از میدان. این کار با شناخت چابکانه پیمودن میدان و حضور در نقطه : عبارت است ازعیاری

 شود.ممکن می« کردار بهینه»میدان و انجام 

شده از میدان، شده یا نادیده انگاشتههای فراموش: عبارت است از جسورانه وارد شدن به بخشرندی

ی نهفته در میدان. رندی با دگردیسی بنیادین ختهانگیز و منابع ناشناهای شگفتو در نتیجه دستیابی به بخش

 انگاره و خودانگاره همراه است. 

نقص شوند که با تمامیت همراه باشند، که عبارت است از حضور بیاین دو تنها هنگامی ممکن می

صر ی من و عناشود که رابطهو تام و تمام در میدان. این کار با مجهز بودن به دستگاهی اخالقی ممکن می

 بندی کند و داوری را بر قضاوت برتری دهد. جهان را به درستی صورتزیست

را با رفع نیاز بدان، از میان  سلطهانجامد، و می چیرگیحضورِ تمام، رندانه و عیارانه در میدان، به 

است ای برد. این شکل از حضور، به معنای آن است که من در مرکز میدان جای گیرد، و این همان نقطهمی

های اصلی مبارزه با مرگ/ رنج/ ناتوانی/ پوچی در آن قرار دارند. شمشیر، نیزه و کمان همواره در که سالح

گیرد که خود مرکزی نیرومند داشته باشد، و به این مرکز میدان هستند. هنگامی من در مرکز میدان قرار می

 ترتیب میدان را در پیرامون خویش ترشح کند. 

  :ی ارتباط من و دیگری باید لزوماً هنجارین باشند، واعد اخالقی و قوانین حاکم بر زمینهق هنجارزدگی

 وگرنه تضمینی برای رعایت اخالق در دستگاهی خودساخته وجود ندارد. 
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 تابع نظام اخالقی فرامن  من به دلیل اعتماد نداشتن به شایستگی اخالقی خود، ی از خود بیگانگی:تله

هترین حالت قواعدش نامفهوم و مبهم و ناگزیده، و در بدترین حالت قوانینش نادرست و شود، که در بمی

 غیراخالقی است. 

  :سه فن مقدماتی برای بودن با دیگری در میدان وجود دارد: راهبرد عیار 

عبارت است از اهدای معنا یا منشی به دیگری، به شکلی غیرمستقیم و با این هدف و فرجام  اشارت:

 بم وی را افزون کند.که قل

عبارت است از یاری به دیگری برای گشودن میدان خویش، این کار تنها با شریک شدن در  بشارت:

 شود.میدان وی ممکن می

وی و دگرگون ساختن شکل هستی از مجرای اثرگذاری « دیدن»همان ورود به میدان دیگری،  حضور:

 بر دیگری است.

Z  در ادبیات صوفیه و عرفان ایرانی ردیابی کنید. تبار واژگان و فنون یادشده را 

O ی ارتباط با دیگری و من را در میدان میدان خود را گسترش دهید، در میدان خویش باشید، فنون پایه

 خویش تجربه کنید و چیرگی را در اندرکنش خویش از غلبه متمایز سازید.
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  جنگجو ـ هنجار  

  :د، شکل هستی را در راستای آرامنش دگرگون خواهد ساخت. این من اگر مرکزدار باش اصل جنگیدن

ی مقاوم و لَختِ رخدادهای جاری در هستی است. به این کار به معنای درآویختن با سیرِ تصادفی و شبکه

ی کنش جنگجوست و همان شود. جنگ شالودهجنگد و به جنگجو تبدیل میمعنی، منِ مرکزدار با هستی می

کشد. اش را به امری اساطیری برمیم را در او و در هستیِ پیرامون او بیشینه ساخته و زندگیروندی است که قلب

کنند و از مخاطره و پیچیدگی مردمان معموالً زیر فشار سازوکارهای اجتماعی هنجار شدن را اختیار می

 کنند. پوشی میجنگیدن چشم

  :د. جدال عبارت است از کشمکش با دیگری یا شوگاه جنگیدن با جدال اشتباه گرفته می توهم جدال

جهان، برای دستیابی به هدفی موضعی یا خواستی شخصی. در حالی که جنگ کرداری غیرشخصی ــ و در 

کند. کسی خورده به ماهیت من ــ است که کلیت هستی و به ویژه خودِ من را آماج میعین حال عمیقاً گره

دن، درگیر کشمکش و جدال با دیگری یا جهان خواهد شد و این شکلی که این نکته را درنیابد، به جای جنگی

 هنجارشده از رفتار است. 

 توان شکل هستی را به کل دگرگون ساخت، باعث این امکان که می نادیده انگاشتنِ  ی ترَومان:تله

 شود شکل هستی من نیز تغییری نکند. می

  :شود و هستی را به دنبال فرینش قلبم در هستی تبدیل میمن با جنگیدن به کانونی برای آ راهبرد آذر

 دهد. خود می کشد و آن را به موقعیتی با قلبمِ بیشتر ارتقا می

Z  شناختی این مفهوم در اساطیر چه نمودهایی از رفتار جنگیدن را سراغ دارید؟ بیانِ ادبی و اسطوره

 ی جنگجو بود؟توان به طور موضعی و تا حدودایرانی چگونه است؟ آیا می

O !جنگجو باشید 
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  میدان ـ هنگامه ـ آوردگاه  

  :جنگجو در آن هنگام که مرکزگزینی کند )یعنی آرمانی روشن و مرکزی استوار داشته  اصل جنگیدن

زاد از هم متمایز سازد(، و به باشد(، مرزبندی کند )یعنی قلمروی من، دیگری و جهان را به شکلی درون

گرا و یگانه سازد و هستی را دگرگون سازد(، در پیرامون خود هایش را همرد )یعنی کنشجنگیدن روی آو

شود. این سپهرِ ناب، فضایی است که کرانه خوانده میسپهری ویژه پدید خواهد آورد که زمان ـ مکانِ بی

روی دیگری(، جهان به صورت میدان )در قلمی آن در زیستپذیرد. سه پارهدگرگونی هستی در آن صورت می

 یابد.هنگامه )در قلمروی من( و آوردگاه )در قلمروی جهان( تبلور می

  :من به جای  شود. در نتیجه،جنگیدن با کشمکش با دیگری و جهان اشتباه گرفته می توهم جدال

ساز در پیرامون خود، و جذبِ چیزها و رخدادها و در آغوش کشیدن من و دیگری آفریدن سپهری دگرگون

 آورد.جهان، به محصور کردن و جداسازی و طرد آنها روی میو 

 کوشد تا بر دیگری یا جهان غلبه کند. می من به جای چیرگی بر هستی، ی ترومان:تله 

  :به شکلی که فرشگردسازی به نوسازی همزمان من و  فرو کشیدن و یکی شدن با هستی، راهبرد آذر

-، به معنای هنجارزدایی از آن، بازبینی و بازسازیگسترش میدانمیدان، دیگری و جهان منتهی شود. در مورد 

 است. اش، و توسعه دادنش

 گسترش میدان با کمک سه فن ممکن است:

، و عبور از کنندهای میدان را رمزگذاری میعبارت است از شناسایی مرزهایی که کرانه مرزشکنی:

  شود.وزانه و مرسوم ممکن میزدایی از روابط راین کار تنها با آشنایی آنها.
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های مقیم میدان، های دیگری، و افزودن میدانعبارت است از شریک شدن در میدان دیگری پیمودن:

 شود. به میدان خویش، این کار تنها با حضور یافتن در میدان ایشان ممکن می

از آن که تا به  عبارت است از گسستن از بخشی آشنا از میدان و جهیدن به بخشی همسایهپريدن: 

 حال تجربه نشده است.

 گسترش میدان چند قاعده دارد:

 الف( نباید در شرایطی که امکان کاهش جدی قلبم وجود دارد دست به گسترش میدان زد.

ی مرز میدان برندههایی برنده ـ برنده پیشب( گسترش میدان تنها در شرایطی مجاز است که بازی

 شوند، حتی اگر در ابتدا خالف آن بنمایند.یت، به چروکیدگی میدان منتهی میها، در نهاباشند. سایر بازی

با راهبری نظام اخالقی درونی « من»پ( باید تنها در شرایطی دست به گسترش میدان زد که رفتار 

 تعیین شود. شرایطی که من بر خود تسلط ندارد برای گسترش میدان مناسب نیستند.خویش 

Z  کند تا این پایه ناکارآمد و نظام نمادگذاری زبانی برای توصیف آنچه جنگجو می چرا دستگاه واژگان

 است؟ 

O .میدان، آوردگاه و هنگامه بیافرینید 

  

 

 

 

  

 هنگامه

 

 

آوردگاه             میدان  

 من

جهان    ديگری  
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 شروين وکيليدکتر ديگر هب قلم  يکتابهای 

 ی تاريخ خرد ايرانیمجموعه

  1۳9۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 1۳95، علمی و فرهنگی، کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی

 1۳95ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 1۳95کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی ديدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  1۳۸9ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 1۳۸9کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 1۳۸9ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 1۳۸9رآفرین، ها، شوی منشکتاب چهارم: نظریه
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 1۳91ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 1۳91کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 1۳9۳م: جام جم زروان، شورآفرین، کتاب هفت
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  ی تاريخ تمدن ايرانیمجموعه

 

 1۳91-1۳۸9بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1۳۸9ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1۳90کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1۳9۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسی ايرانیی اسطورهمجموعه

 

 1۳۸9شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 1۳۷9کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 1۳91شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1۳90ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 1۳9۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره پنجم:کتاب 

 1۳9۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 1۳95شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1۳۸5سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 1۳۸5سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1۳91شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1۳9۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1۳95شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1۳۷۸ست: آناتومی شناخت، خورشید، کتاب نخ

 

 1۳۸0ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1۳95ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1۳۷9کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1۳۸1سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 1۳۸۳فرین، شورآ -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1۳۸9کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 1۳91کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 1۳9۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1۳95کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 1۳95رین، کتاب دهم: جم، شورآف

 1۳95ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1۳95کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1۳95کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 1۳۸5سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1۳9۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1۳95نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1۳9۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1۳9۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 1۳95کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 1۳95خورشید،  ی و شاعران انقالبی،کتاب چهارم: الهوت

 1۳95کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1۳95نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1۳۸9ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای ديگر

 1۳۸۲شناخت، خورشید،  کتاب نخست: نام

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1۳۸۴تهران، 

 1۳9۴کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1۳95نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 1۳۷9د، کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشی
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 هامجموعه مقاله

 1۳95ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1۳95شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 1۳95جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 1۳95شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1۳95جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1۳95جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 1۳95 جلد هفتم: فلسفه، خورشید،

 1۳95شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1۳95جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 


