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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته کتابی که در دست دارید هدیه

شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه 

ی هرنوع استفاده ندارد وبازپخش آن هیچ ایرادی  ،ای رایگان استهدیه

در صورتی که تمایل  .غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است

دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را به 

 (sherwin_vakili@کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی  حساب زیر واریز

اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه 

 ای از کتابها شود. کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49: شماره شبا

 به نام: شروین وکیلی

نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و همچنین برای دریافت 

شان توانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میتصویری کالسها و سخنرانی

 ها دنبال کنید: را در این نشانی

www.soshians.ir 

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

 

خاطب اين ترتيب به دست مشد و با اين كتاب به اين شکل نوشته نمی

ری ياران برخوردار اگر كه نويسنده از لطف دوستان و يا رسيدنمی

ی كارشناسی ارشد نامهشد. شکل نخستينِ اين متن، بخشی از پاياننمی

ی دكتر شناسی بود كه با راهنمايی و مشاورهی جامعهنگارنده در رشته

ار يتقی آزاد ارمکی و دكتر يوسف اباذری به سرانجام رسيد. متن كنونی را 

ويرايش كرده و  خانی،عبداهللبا همکاری شراره ، عليرضا افشاری امديرينه

را بر  اشآرايیكتاب ی طراحی جلد وبخش  و كيوان وارثدوستانم مريم تاج

كه  ،و عزيزانم حسين كاظميان و مهندس پيمان اعتماد عهده گرفتند

ا ر، چاپ آن هستندی خورشيد انتشارات شورآفرين و موسسه مديران

تی و چرا كه اگر لذ شان هستم،ممکن ساختند. بسيار سپاسگزار همه

شک سهمی از آن مديون بی معنايی از خواندن اين متن برخيزدقدرتی و 

 ايشان است.



  11 ها / منش ينظريه  

 درآمدپيش
 

 ؟گهريا كه فرهنگ بهتر بود   دادگر   پس  بپرسيد    دانا ز 
 كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون رهنمون بدو   پاسخ چنين داد 

 باشد روان تندرستبه فرهنگ  سست خوارست و هنر زار وگهر بی
 فردوسی

  
 كنيم. قلمرو تمدنیما در برشی ويژه از تاريخ و جغرافيا زندگی می

يه زمين، كه قرنی است به چندين و چند واحد سياسی متمايز تجزايران
ي سازماندهی اجتماعی و دو حوزه شده، درگير بحرانی است كه هر

هنگی بستر فر رخوردبذشته، گگيرد. در قرن پيكربندي هويت را در بر می
ر كه د را پديد آورد گيرآشوبی دامن سنتی ايرانی با موج تمدن مدرن

 ست. اسطوح گوناگونِ زندگی اجتماعی و روانیِ ايرانيان بازتاب يافته 
 ي از مفاهيم بنيادين همراه است كهبا ابهام در بسيار شرايط كنونی

ل محافل است. يكی از آنها فرهنگ است. بحث از فرهنگ اين روزها نق
افزاري در جايی وجود اند كه مشكلی با ماهيتی نرمگويی همگان دريافته

ي معنا مربوط به حوزه را شدها توافقی شكل گرفته كه آشوبِ ياددارد، و گوي
با اين وجود، تعريفی دقيق و درست و جامع از فرهنگ در دست  .داندمی
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 آمده باشد كه به تمامِ نيست و اين كليدواژه انگار به صورت برچسبی در
 كند. ي امور ناخوشايندِ حاضر اشاره میچيزهاي خوبِ غايب يا همه

 ؛هنگمفهوم فر بنديصورتپيشنهادي است نظري براي  نوشتار كنونی
پذير از فرهنگ و عناصر به شكلی كه تصويري دقيق و روشن و تحليل

ه روز در آن بهاي فرهنگی حاصل آيد. فهمِ شرايطی كه امفرهنگی و جريان
تنها  رو هستيمروبه بريم و تدوين راهبردهاي حلِ مسائلی كه با آنسر می

ين اه درستی درک شده باشد، و بمسأله  زمانی ممكن خواهد شد كه صورت
 در گروي فهم درستِ مفهوم فرهنگ است.  كار

ي كارشناسی نامهبراي نخستين بار در قالب پايان «هاي منشنظريه»
شناسی در دانشگاه تهران ارائه شد. آقايان ي جامعهنده در رشتهارشد نگار

و  دكتر تقی آزاد ارمكی و دكتر يوسف اباذري كه به ترتيب راهنمايی
 ي اين رساله ازدر جريان ارائه داشتند نامه را بر عهدهين پاياني امشاوره

 هيچ كمكی دريغ نكردند كه جاي سپاس بسيار دارد. 
ي نها نظريهآد كه يكی از از دو بخش تشكيل يافته بو نامهاين پايان

اربستِ ككه  هاي فارسی بودي جوکوهشی دربارهو ديگري پژ هامنش
 1385در سال يادشده  د. پژوهشِادها را نمايش میي منشميدانِی نظريه

رت كتابی با ناِم ي خورشيد به صوسرا و موسسهتوسط انتشارات انديشه
جا از همياري و به چاپ رسيد. بايد همين خنده شناسی جوک وجامعه

ه در ب ،سرامدير نشر انديشهران خورشيد و آقاي بهزاد پاكروح، همدلی يا
 يدن اين كار سپاسگزاري كرد. انانجام رس

 ارانو ياريِ همك شورآفرینبه همت انتشارات  دكتابی كه در دست داري
كی از كتابهاي و ي شودبه زيور طبع آراسته می ي خورشيدموسسه
را صورتبندي و ب نظري نگارنده ي چارچوشالودهي زروان است كه مجموعه
ي آثار ديگرِ اين ه همهكاست نظري بنيانی كند. چارچوب زروان بيان می

  شان استوار دانست.قلم را بايد بر مبناي
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 اهنشم    چیستی   نخست:   بخش
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 ى رويكردهاگفتار نخست: تاريخچه

 ز كردار گيتی مگيريد ياد نامی و فرهنگ و دادز از نيکج
 فردوسی

 
موضوع اين نوشتار، قواعد حاكم بر پويايى فرهنگ است. پرداختن به  .1

گاه كه دستيابى به دركى تحليلى و انتقادپذير را آماج مفهوم فرهنگ، آن
به كرده باشيم، كارى دشوار است. راهكارهاى متنوع و گوناگونى براى پاسخ 

وجود دارد.  «كند؟فرهنگ چگونه تغيير مى»و  «فرهنگ چيست؟»پرسشِ 
و  1اىِ پژوهشگرانى مانند مالينوفسكىشناختى و مقايسههاى مردماز روش

كاسيرر در نظر آنچه  اى مانندتا راهكارهاى فلسفى و ادبى گرفته 2ميد
 .3داشت

گى اين پيچيد نشانگرنيز تا حدودى  «فرهنگ»ى لغوى حتى ريشه
 «فَرَ»اى مركب است كه از دو بخشِ معنايى است. فرهنگ، در فارسى، واژه

                                                 
1 Malinowski 
2 Mead 

 .1373 کاسیرر،  3
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از مصدر هنگيدن به معناى  4«هنگ»و  «خارج»و  «بيرون»به معناى 
تشكيل يافته است. روى هم رفته  «آشكار نمودن»و  «بيرون كشيدن»

ترجمه كرد. اين واژه  «پديدآمده»و  «شدهآشكار»توان به معناى آن را مى
و  آموزش و پرورش كاربرد داشته است ر پارسى ميانه بيشتر به معناىد

ى موسسه»و  «وزارت فرهنگ»كاركرد مشابهى را هم اكنون در عباراتِ 
 .5رساندمى «فرهنگى

م هط با اى از معانى مرتبفرهنگ و فرهيخته در زبان فارسى با خوشه
 :زان عبارتند اشترينمهميابد كه اتصال مى

 .6(ى اردشير بابكانكارنامهدر )يک كار  مبنا و بنيانِ ،روش (لفا
 ى فردوسىشاهنامه، ى آتورپاتپندنامهدر )دانش، خرد، عقل و حكمت  (ب

 (.و آثار ناصرخسرو
و  ى ابومنصورشاهنامهو  تاريخ بلعمىدر )عظمت و اصالت  ،شكوه (پ

 .(یى فردوسشاهنامه
ه ب ،ى مهارتى مهمدر زمينه يافتگى و آموزش ديدنپرورش نيكو، تربيت (ت

 و آثار ى ابومنصورشاهنامهو  نامهقابوس)در  ويژه در فن كشوردارى و جنگ
 (.سعدى

ا در آثار موالن)سنت و آداب و رسومِ منتقل شده از راه تربيت  (ث
  .(یالدين بلخجالل
يى نزديک عبارت تمدن را با معنا مقدمهكتاب ابن خلدون در  چنينهم

يات روح ل اخالقيات وسير تحو»كار گرفته، و آن را به صورتِ  به فرهنگ به
 .ه استتعريف كرد «ى علم و هنر هستندى كه زاييدههايهفو مشاغل و حر

                                                 
داده معنا مى« متعالى ساختن»و « برکشیدن»است که « تَنْگ و تَنْگَه»این واژه، ایرانی کهن کل ش 4

 .است
 .3 -10:1357آشورى،   5
 .شودوط مىبیشتر در معناى کارى کالن آمده که به کل کشور مرب 6
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فرانسوى در  Culture برابرنهاد فرهنگ، ترينمهمهاى اروپايى، در زبان
 و Colere التينیِ ىآلمانى است كه همه از ريشهدر  Kultur و انگليسى و

Culterer  ن پاى اي اند. ردمشتق شده «كاشتن و پرورش دادن»به معناى
پرورش ) Bee-Culture را هنوز هم در واژگانى مانند Culture معناى
و ميان دتوان بازيافت. اتصال مى( كارىسبزي) Herbiculture و (زنبور

 ى التينِتوان در واژهرا مى «فرهنگ»ى مدار و كشاورزانهتمدنداللت 
cultus  ک ه مناسببه خوبى بازيافت. اين عبارت در روم باستان براى اشاره

ى مذهبِى مربوط به تجديد حيات زمين و مراسم پرستش خدايان كشاورز
اهر ظچگونگى ارتباط دو معناى به  ،رفته است. به اين ترتيببه كار مى

 د.شوآشكار مى «مناسک و رسوم»با  «كشت و پرورش»ربطِ بى
 رودبه كار مى به عنوان برابرنهاد فرهنگوپايىِ ديگرى كه گاه ى ارواژه

civilization  بهتر  7«شهرنشينى»است كه به دليل مشتق شدن از مفهوم
 ى مَدَن عربى به معناىترجمه شود، كه آن هم خود از ريشه «تمدن»است 

آلمانى هم گاه به  Bildung ىواژه چنينهمشده است. ساخته شهرنشينى 
 «دهشچيزِ ساخته»شود كه آن نيز به معناى ى مشابه به كار گرفته مىمعناي
 .8است «شدهى توليدپيكره»و 

شود. ى تمام اين واژگان، دو عنصر معنايىِ مشترک ديده مىدر ريشه
ودنش به مراقبت و گرا بودن پديده و دوم وابسته بنخست نوظهور و كل

ان چيزى در نظر گرفته شده در تمام اين واژگان به عنو نگهدارى. فرهنگ
طور آورد. همانچيزى نو را پديد مى هااى از كنش فعال انسانر زمينهكه د

شده از واگشايى روندى به دست طبيعت خبر كاشته كه درختان و گياهانِ
از  ش هستندكه باغبانان هايىندهند، عناصر فرهنگى نيز به دست انسامى

 ،گياه، نيازمند مراقبت هستند. پس و مانند گل و شوندعدم پديدار مى

                                                 
 .به معناى شهر است ivilc التین ىواژه 7
 70و 69: 1377 آشتیانى،. 8
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و نوپديد از جنس اطالعات است كه در اثر  9فرهنگ پديدارى خودزاينده
 .شودشان توليد مىفعال انسان و مراقبتنش ك

در تمام  اين معنا، مفهوم فرهنگ يا برابرنهادهاى ديگِر مشهورش در
كشند. مى را به همراه خود يدک «اطالعات»و  «توليد»ها دو معناى زبان

يعنى برساختن  - «فراهنجيدن»به همان معناى باستانى جا اين توليد در
ى مبناى نظريه بر –هم اطالعات  .به كار گرفته شده است -چيزى نوظهور

 ي از جنسچيده شدنِ عناصرچگونگىِ : شودچنين تعريف می -10اطالعات
 .11يک سيستمدر  و انرژي هماد

 ى انسانى و مفاهيمهاكنشاز  اين عناصر هنگىسيستم فريک در 
طح و به همين دليل هم اطالعات در اين س نداشناختى تشكيل شدهجامعه

ى يب، جوهره. به اين ترتشودمربوط میى انسانى هاكنشيافتگی سازمانبه 
 د خواى از فرآيند زيستنِن نتيجهآن چيزى است كه انسان به عنوا فرهنگ

بر  افزارىى اطالعاتى و نرمجنبه ،توليد د و در اين فرآيندِ كنتوليدش مى
شناختى ر زباناين تعريف، عناص .چربدمىآن افزارى و مادى ى سختسويه

گيرد، ر میبانه در فناورابزارها و دستاوردهاى زمان با هم شناختى راو نشانه
 .ستااده كاربردى در م -صورتى از تبلور اطالعاتِ فنىكه اين دومی خود 

خرج متواند به عنوان چند مى ى شروع، هراست كه اين نقطهناگفته پيد
گر قدر بياناما آن در مورد فرهنگ در نظر گرفته شود مشترک نظرات موجود

دست  ، بهنيست كه به كارِ استخراج مدلى تحليلى بيايد. آماجِ اين نوشتار
وشن دادن تعريفى ويژه، نقدپذير و تحليلى از مفهوم فرهنگ است. پس ر

يش هاى خواما استنتاج ،گاه اوليه بسنده نخواهيم كردكه به اين تكيهاست 
هاى با ساير نظريه هايشفرضكنيم كه در پيشرا از آغازگاهى شروع مى

 .اشتراک دارد كالسيک فرهنگ

                                                 
9 Autopoietic 

10 Information theory 

11 Stonier,1990:15- 40. 
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مبهم به اى چهرهفرهنگ گذريم، میعام دراين توافق از سطح وقتی 
به مفهوم فرهنگ  انش تجربىداندازِ چشم. اگر بخواهيم از گيردخود می
و اين  ،نيمكر خواهيم شد تا از ابزارهاى تحليلى علمى استفاده گزينا بنگريم

نها يک ت ى هراندازد كه روزنهما را در دام رويكردهايى ويژه و تخصصی مى
 كنند. به اينهاى فيل فرهنگ كفايت مىى بخشى از اندامبراى تجربه

 درغلتيدن بهى در آستانه هوم فرهنگام برخورد علمی با مفهنگ ،شكل
 .گيريمقرار میانگارى سراشيب جزءنگرى و تحويل
ردن يب كشده براى خروج از اين دورِ بسته، ترككارآمدترين راهِ شناخته

 هايى از دانايى است كه به نوعى فرهنگ را موضوع پژوهش خويشحوزه
 و درگذريم هامتخصصمعمول در ميان اىِ دهند. اگر از تعصب قبيلهقرار مى
 ى تخصصى خاص خويش فراتر رويم،داشت و تكريم حوزهى بزرگاز مرحله
سبت نى ديدمان را م كه پهنهخوريها برمىها و دانستههايى از دادهبه اليه

برخاسته هاى داشتاز پيش فتنر سازد. فراتر مىبه فرهنگ بسيار گسترده
ير ساآمده از برهاى اده از بينشو استف اى خاصمسدوِد رشته ىحلقهاز 

 .ى فرهنگ استاى به حوزهرشتهى رويكرد ميانشيرازه هاى دانايىشاخه
د. چند راه وجود دار اى از فرهنگرشتهبراى ورود به تعريفى ميان 

هاى بنديصورتى تحول مفهوم فرهنگ و مرور پرداختن به تاريخچه
به  هاست. اشارهيكى از اين شيوهمتفاوتى كه براى اين منظور پيشنهاد شده 

اما  گنجد.ى كوتاه نمىى فرهنگ در اين مقدمهتمام تعاريفِ معتبر در زمينه
اى از سير تكاملى اين مفهوم و چگونگى تحول گوشزد كردن چكيده

ن پيشنهاد ايى مساعدى براى طرح تواند زمينهفرهنگ مى هايهنظري
  بهترِاز سوي ديگر به فهمِكوتاهى ى فراهم كند. چنين ديباچهنوشتار را 

ياري هاى مشهورترِ كالسيک ارتباط مفاهيم مورد نظرمان با چارچوب
 روشن اين حوزه در با معانى رايجرا مان بندى كليدواژگانو مفصلرساند می
 .كندمی

غاز آدهم در انگلستان جهنگامى كه انقالب صنعتى در ربع سوم قرن ه .2
 .چوب اصلى براى تعريف فرهنگ وجود داشتسه چاردر اروپا شد، 
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شكل زير تأثير آراى الک و هابز  ونخستين چارچوب، در انگلستان  
. در رويكرد انگليسى، فرهنگ امرى آموختنى، پويا و نسبى گرفته بود

را گيرانه و ساده كران انگليسى رويكردى آزادمنشانهشد. متفپنداشته مى
 و 12منشور بزرگچون هم بخشىالهامى تاريخى . تجربهبرگزيده بودند

ها ياد داده بود تا به انگليسى امپراتورى چندمليتى بريتانيا ىيت ادارهمسؤول
اش تنوع فرهنگى را بپذيرند، تحوالتش را تحمل كنند و از غناى درونى

بر چيز  ى فرهنگ در اين سرمشق، بيش از هرتغذيه نمايند. سرچشمه
گرايى و فردگرايى شد. تجربهىمين آموزش و پرورش تعي دستِ

در اين زمان بر  تدريج بر كل تمدنى غربى چيره شد انگلوساكسون كه به
گير و در عين و ساختى آسان هنگى بريتانيايى سايه افكنده بودنهادهاى فر
 13.بخشيده بودبه آن  كار راحال محافظه

يسم به فرانسويان تعلق داشت. اين چارچوب از رمانت دوم 14قالب نظرى
گرا مدار و كمالو نگرشى اخالق پذيرفتمیويژه آثار روسو تأثير اروپايى و به

 .خواهى در اين قلمرو حالتى انقالبى و توفنده يافته بودداشت. آزادي
 زيست درک شودهاى همفرهنگ بيش از آن كه در قالب موزائيكى از سليقه

در  مدارمدرن، دين در برابر هاى سنتىى نظريهبه صورت برخورد دشمنانه
در برابر  انديشخواه و تاريکجمهوريدر برابر  طلبدنياگرا، سلطنتبرابر 

 .شدروشنگر فهميده مى
به صورت تركيبى از عناصر طبيعىِ شايسته و را  فرهنگروسو 

ى اخاللگر شدهو مفاهيم آموخته (هااى بر نابرابرى انسانمقدمه)بخش آزادي
ها . بر خالف انگلستان كه مدتكرده بود بنديصورت (اميل)و سركوبگر 

نيروهاى تا ديرزمانی در فرانسه  بود 15پيش به شكلى نهادينه عرفى شده

                                                 
12  Magna carta : نخستین منشورى که در کشورهاى اروپایى به محدود شدن اختیارات دربار

 .تىِ مشروطه شدهای سلطنى پیدایش نظامرسمیت بخشید و مقدمه
 .40 - 60:1378 جانسون، 13

14 paradigm 
15 secular 
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بودند.  هوادار كليساى كاتوليک با هم درگيركارانِ محافظهخواه و آزادى
ى جنگجويانى مذهبى و مبلغانى اخالقى را بر بدن جامه همين درگيرى

اخالقى  اًاين ترتيب فرهنگ در فرانسه مفهومى عميق طرفين دوخته بود. به
 ت.گرفوى در بر مىاى مانَا به شيوهكه عناصرى خير يا شر ر بود

جالب اى شد. در اين قلمرو آميزهسومين چارچوب، به آلمان مربوط مى
و  ودبخورده آليسم كهن آلمانى گره ايده با مدارى پروتستانتوجه از عقل

ه تاريخى و فرافردى از فرهنگ را رقم زده بود كمفهومى استعاليى، 
 هوم آلمانىِ خود را در آثار هگل به دست آورد. مف بنديصورتترين افراطى

ه كاشاره داشت  يفردفراو  به امرى استعاليى، بيرونى، معقولفرهنگ، 
 شد.عيين مىت - جغرافيا يا نژاد -تحت تأثير عوامل طبيعىِ تغييرناپذير 

گذشته  دو قرنكلى، ساخت تفكر اجتماعى را در  اين سه چارچوب
سه ين فرهنگ نيز در دامان هممعاصر در مورد  يهانظريهو  كردتعيين 
 .پرورده شدندرويكرد 

بيشتر از همه پذيرفته شده بود،  واخر قرن نوزدهمااروپاي در آنچه  .3
در ، كه از افراد مؤثر 16سرمشق انگليسىِ تعريف فرهنگ بود. ماتيو آرنولد

گيرىِ اين چارچوب نظرى بود، در اين زمان كتابى نوشت به نام شكل
 وجوى كمالجست، و در آن فرهنگ را چنين تعريف كرد: فرهنگ و آثارش

هايى كه بيشترين ارتباط را با ها و گفتهاز راه يادگيرى بهترين انديشيده
  .17دگى ما دارندزن

ر ش بيهانظريهشت و نومتفكر انگليسى ديگرى كه در همين دوران مى
ى مشهورى بود. تيلور در نوشته 18تيلور فضاى روشنفكرى اروپا غلبه داشت

اى تعريف فرهنگ را به صورت كليت پيوسته منتشر شد .م 1871 كه در
ى اكتسابىِ سرچشمه گرفته از هاكرد كه علم، هنر، فنون و ساير توانايی

 .گيردجامعه را در بر مى

                                                 
16 M. Arnold 

 .15 -5: 1378، جانسون  17
18 Taylor 
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 نوزدهم به تعريف فرهنگ پرداختند كه در قرن نديشمندان آلمانىاز ا
فرهنگ را به  ود. او در پيروى از سرمشق آلمانىتر باز همه پرآوازه 19هردر

كرد. تعريف مى «هاى جوامع بشرىى توانايىروندهپرورش پيش»صورت 
ى تصوير غالب متفكران آلمانى در قرن نوزدهم بود. تعريف او نماينده
بود.  20فون هومبولت نوشتمى بعد از اين دوره مىكه ك انديشمند ديگرى

ى مادى و فنى هافرهنگ را مترادف با پيشرفت -21مانند اشپنگلر -او 
هاى متعالى و معنوى كه جنبه -و آن را از تمدن  ديدجوامع بشرى مى
كرد. اين تمايز از آن پس در سرمشق تفكيک مى - گرفتانسان را در بر مى

چند بسيارى بار معنايى تمدن و فرهنگ را  هر ،شدآلمانى بسيار تكرار 
 مورد نظر فون هومبولت بود در نظر گرفتند. آنچه  برعكسِ
أكيد ت قرن نوزدهمى از فرهنگ مشترک بود ىهادر تمام تعريفچه آن

ير ، كه زير تأثهاو خصلت توصيفى تعريف بر اكتسابى بودنِ فرهنگ بود
  .شناسى قرار داشتمردم مكتب نوپاى

تر به خود تر و تحليلىدر قرن بيستم، تعاريف فرهنگ شكلى پخته
ى نخست قرن، تعاريف تاريخى به سرمشقِ توصيفىِ غالب گرفتند. در نيمه
مند را نيز براى فرهنگ قائل شدند. مدار و زمانعدى تاريخافزوده شدند و بُ

ين چنبود كه فرهنگ را  22ساپير يكى از متفكران اثرگذار اين دبستان،
ى زندگى اجتماعى كه از ى باورها و رفتارهاى سازندهد: مجموعهكر تعريف

 .23شتگان براى ما به ارث رسيده استگذ
، متفكر فرانسوىِ معاصر ساپير، رفتارهاى مشترک (1929) 24بوآ 

عريفى شايسته ى مختلف يک ملت را تهاپذير در ميان نسلاجتماعىِ انتقال

                                                 
19 Herder 

20 Von Humbolt 

21 Spengler 

22 Sapir 

 .1357 آشورى، 23 
24 Boas 
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ا كليتى در هم تنيده از رفتارهاى سنتىِ فرهنگ ر (1937) 25و ميد دانست
جغرافيايى و تاريخى  شده دانست كه زير تأثير شرايط محيطى وآموخته

پرداز بزرگ اين ، كه واپسين نظريه(1937) 26گيرد. سوروكينشكل مى
اى از كاركردهاى آگاهانه يا مقطع تاريخى بود، فرهنگ را مجموعه

هايى و براى آن چرخه دانستدو نفر مىبه روابط بيش از ى مربوط ناآگاهانه
در تمام آنچه  گرفت.هاى جوانى و پيرى جانداران در نظر مىمانند دوره

پذيرى مندى و انتقالتأكيد بر تاريخ ى اين دوره اشتراک داشتهاتعريف
 .فرهنگ از نسلى به نسل ديگر بود

ى هار سالد ،شانى امروزينشناسانهفرهنگ، به شكل جامعه يهانظريه .4
چهل و ابتداى ى پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفتند. در اواخر دهه

هاى از ديدگاه هانظريهدستگاه فكرى حاكم بر اين  ى پنجاه ميالدىدهه
در  27متفكران انگليسى مشتق شده بود. نويسندگانى مانند ريموند ويليامز

قطع كتاب در همين م 28اين زمان به نوشتن آثارشان پرداختند و هوگارث
را منتشر كرد. رويكرد اين انديشمندان به فرهنگ،  كاربردهاى سوادمهمش 
آموزش و پرورش تأثير پذيرفته بود. بخش مهمى از آثار اين بحث بسيار از 

هاى جويى براى بهتر كردنِ شيوهدوره به نقد نظام آموزشى انگلستان و چاره
مثال جنبش  آموزش فرهنگ عمومى اختصاص يافته است. به عنوان

بود،  هانظريهى قدرتمندِ مؤثر بر اين هاجرياناز  ، كه يكى29ليويسيسم
هوادار آموزش ادبيات درست و خوب و اصيل به كودكان بود و از گنجاندن 

كرد. از چشم ى درسى هوادارى مىهااشعار نوكالسيک انگليسى در كتاب
ست با باياجتماعى كه مىبود فرهنگ امرى  سندگان اين دورهنوي

                                                 
25 Mead 

26 Sorokin 

27 Raymond Williams 

28 Hogarth 
29 Leavisism 
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ى جويانه به تودهريزى متمركز دولتى راهبرى شود و به شكلى مداخلهبرنامه
 .30مردم منتقل گردد
ر ى سرمشق انگليسى بر جهان غرب، پس از جنگ جهانگيبا وجود غلبه

ر دوم شرايط تاريخى به قدرى تغيير كرده بود كه تجديد نظرى كلى د
 .يدطلبفرهنگ را مى گرِى فكرىِ تحليلهاسرمشق

، زير تأثير عوامل اجتماعى و سياسى، چرخشى در دوم پس از جنگ
هاى سابق در جريان آراى مربوط به فرهنگ پديد آمد. از سويى مستعمره

اى به استقالل دست يافتند و هويت ملى و فرهنگى خاص فرآيندى زنجيره
هاى افراطى داروينيسم اجتماعى خود را طلب كردند، و از سوى ديگر نسخه

آلمانى به دليل شكست متحدين در جنگ از  يهانظريهاشكالِ مهاجم  و
ى علمى طرد شده بودند. حاصل اين دگرديسى، سر بركشيدن سوى جامعه

كاركردگرا و ساختارگرا براى تعريف فرهنگ بود. آبشخور  هاينظريه
كه براى دستيابى به  31ها بودسيستم ى عمومىنظريه هانظريهمشترک اين 

در اين ميان، رشته از مفاهيم علمى سازماندهى شده بود. اندركى مي
مشهورترين و اثرگذارترين تعريف را تالكوت پارسونز ارائه داد. او فرهنگ را 

 .32به عنوان الگوى رفتار اجتماعىِ هنجارينِ غيرژنتيكى تعريف كرد
يشنهاد پ (1949) تر از سوى گورِرختىشناروانزمان با او، تعريفى هم
دانست كه اى مىشدهه فرهنگ را مترادف با الگوهاى رفتار آموختهشد ك
كنند ىمختى تبديل شناروانى آدمى را به نيازهاى ى زيستى پايههامحرک

م هت را از ، اعمال شايسته و ناشايسشاندنى ارضا شو با سازماندهى شيوه
 ى واراين دوره، تأكيدشان بر تكر هاينمايند. وجه مشترک تعريفجدا مى

ى، ض گرفتن ساختاريافتگفرو پيش نجارين بودن رفتارهاى فرهنگى بوده
 .شان براى جامعهو سودمندى قانونمندى

                                                 
 . 1 -9:13783 دورینگ،  30
 .1366 رتالنفى،ب  31

32 Parsons,1951. 
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براى حدود دو دهه بر فضاى  يادشدهگراى كرد متمركز و شمولروي
كرد تا اين ريزان كشورهاى صنعتى سنگينى مىفكرى روشنفكران و برنامه

 1968 به ويژه زير تأثير انقالب -ل هفتاد ى شصت و اوايكه در اواخر دهه
ى هانقدهايى بر اين ديدگاه وارد شد. به دنبال انقالب - فرانسه .م

دانشجويى در فرانسه و آمريكا، رويكردى نقادانه و تمركززدا از فرهنگ رواج 
شد. نويسندگان ماركسيستى طرح مى يهانظريهيافت كه در چارچوب 
ن دوره زمام امور را در دست داشتند. مفهوم آلمانى و ايتاليايى در اي

در  توسط آنتونيو گرامشى طرح شده بودكه براى بار نخست  33هژمونى
اى دست پيروان مكتب فرانكفورت به ابزارى كارآمد براى نقد فرهنگ توده

تبديل شد و در پيوند با آراى سوسور و فرويد به نگاهى ساختارگرايانه به 
اى و ى هفتاد ميالدى، نقد سياسى از فرهنگ تودهفرهنگ انجاميد. در دهه

بررسى فرهنگ به مثابه ابزارى افسونگر در دست طبقات حاكم باب روز شد. 
دموكرات در زمان بود با قدرت گرفتن احزاب سوسيالاين مقطع تاريخى هم

كشورهاى غربى، و به اين ترتيب معطوف شدن توجه انديشمندان به اين 
  .شناختى و سياسى نيز برخوردار بودتى جامعهمفاهيم از زيرساخ

به استيالى خود  .م ى هفتادكاركردگرا تا اوايل دهه -ساختار يهانظريه .5
بود  .م 1968 سالدانشجویان فرانسه در ادامه دادند، و تنها پس از انقالب 

پارسونز شدند. در اين  ينِتكثرگراتر جايگزين نگرش هنجار هاينظريهكه 
مدرن و پساساختارگرايى رواج يافتند كه فرهنگ را به پساهاى گاهدوره ديد

ا نظامى قراردادى از نشانگانِ ي 34هباطى براى تعريف سوژضعنوان الگويى ان
درک  -35سركوبگر معموالًو  -هاى مستقل از هم ى گفتمانبرسازنده

 كردند. مى
زون تخصصى شدن روزاف شاخه شدن افراطىِ علوم و در اين دوره شاخه

يى هابه دو پيامدِ وابسته به هم انجاميد. از سويى برداشت زبان اهل فن

                                                 
33 Hegemony 

34 Foucault,1970. 

 .1375فایرآبند،   35
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روهاى شناختىِ قلمردهدر اين خُ - ناپذير به همو گاه ترجمه -متفاوت كاماًل 
يى براى غلبه بر اين واگرايى و هاو از سوى ديگر تالش نوظهور پديد آمدند

ى انجام گرفت. نتيجه هاى دانايى همسايهآشفتگى و پل زدن بين شاخه
فرهنگ، پديد آمدن  هاينظريهى شده، در حوزهياد گرايىِ علمىقبيله

يافته بود كه در مبانى و اصول موضوعه متفاوت و تخصصكامالً رويكردهايى 
 با هم تفاوت داشتند و همگى ادعاى فراگيرى و شمول داشتند. 

ن مدعىِ شناسازيستبرخی از  (.م ى هفتاددهه)در همين دوره 
و  36پذيرى فرهنگ به سطح رفتارشناختى جانورى شدندتحويل

اى مانند فرهنگ را زير معنادار بودن واژه اصوالً 37انديشمندانى مانند آرچر
گرى آلمانىِ قرن هژدهم ريگى ناخواسته از تاريخیسوال بردند و آن را مرده

 .و نوزدهم دانستند
سيستمى هم در همين زمان  اى ورشتهاز سوى ديگر، رويكردهاى ميان

ى پنجاه ميالدى بنيان ها كه در دههى عمومى سيستمپديد آمدند. نظريه
ى پارسونزى فراز و فرودى را از سر هاگذاشته شده بود و در قالب مدل

 38«هاى پيچيدهسيستم»ى گذرانده بود، در اين دوره به شكل نظريه
 ىنظريه»و  «هاى بازييهنظر»هايى بالنده مانند دگرديسى يافت و شاخه

را در دامان خود پرورد. دانشمندانى كه به رويكردهاى  «اطالعات
نيز ترِ علم هاى تجربىى شاخهو از زمينه مند بودندعالقهاى رشتهميان

شدند، با نگاهى متفاوت به فرهنگ نگريستند و كوشيدند تا با تغذيه مى
بيشتر كنند.  بنديصورتهنگى را پذيرتر مفاهيم فرتر و آزمونزبانى دقيق

شناسانى بودند كه به دنبال راهى يا مردم شناساناين نويسندگان زيست
شناختى هاى آزمايشگاهى و ميدانى خود به سطح جامعهبراى تعميم دانسته

 .گشتندمى

                                                 
36 Hinde,1974. 

37 Archer 

38 CST: Complex Systems Theory 
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به شباهت پويايى  خودخواه ژندر همين زمان بود كه داوكينز در كتاب 
تر و ويلسون كه كمى پيش 39هاى زنده اشاره كردرهعناصر فرهنگى با سازوا

كوشيد  41را بنيان نهاده بود 40«شناسى زيستىجامعه»اىِ رشتهدانش ميان
جود . با و42ى انسانى را تحليل كندهافرهنگبا همين ابزار عناصر بنيادين 

ى زمانى انجام گرفت، به دليل نقص ازهبيى كه در اين هابارور بودن تالش
هاى مورد بررسى، بيش از يک گر و پيچيده بودن سيستمتحليل ابزارهاى

ى اى و مفاهيم مربوط به نظريهرشتهى ميانهادهه طول كشيد تا بحث
 . اين تحول در جهانِ هاى پيچيده خصلتى عام و فراگير پيدا كندسيستم
 .ى عميقى در ساخت قدرت جهانى نيز همراه بودهابا دگرگونی هانظريه

ى هشتاد، به ى آغازين دهههاى هفتاد ميالدى و سالدههدر اواخر 
دموكرات ى اقبال احزاب سوسيالدارى، ستارهدنبال تحول در جهان سرمايه

و  درتى در اقتصاد جهانى سر بر كشيدسو ژاپن به صورت قافول كرد. از يک
اوپک تشكيل شد و در پى  .م 1974 از سوى ديگر به دنبال شوک نفتى

پيچيده شدن ن ، اقتصاد خصلتى جهانى پيدا كرد. اي43وودز -ن توافق برتو
 تصوير مردم از نظام جهانى گونه شدنِيکيالمللى و موزاناگهانى روابط بين

 زدايى كرد. شناسى فرهنگ سياستاز جامعه
چرخش مفهومى در اين دوره، به حذف گرانيگاه قدرت  ترينمهم

ى انديشمندان پساساختارگرا و فرهنگ انجاميد. آرا يهانظريهسياسى در 
شهرت يافتند و  شاندنمدرن به دليل همين غيرسياسى بوپست

نويسندگانى مانند فوكو و بورديو و دريدا سخت مورد توجه قرار گرفتند. به 

                                                 
39 Dawkins, 1979. 

40 sociobiology 

41 Wilson, 1975. 

42 Wilson, 1978. 

ر برابر دالر آمریکا حالت شناور ى ارزهاى جهان داى بود که بر مبنایش همهنامهاین همان توافق 43

 .کردندپیدا مى



  27 ها / منش ينظريه  

چيره شد  .م ى هفتادى دوم دههاين ترتيب آراى متفكران فرانسوى بر نيمه
 مفهوم فرهنگ به دست داد.  ازرا و گاه ضد و نقيض  و تصويرى پيچيده

رک مشتآنچه  گفته،در رويكردهاى راستِ انگليسى و چپِ آلمانىِ پيش
رد ر موكننده بود كه دگيرنده و نظامى هدايتاعتقاد به مرجعى تصميم بود

 كرد و آن را در راستاى اهدافى خير يا شر، وگيرى مىفرهنگ تصميم
 سوى،. در آراى نويسندگان فرانگرفتكننده، به كار مىبخش يا مسخآزادى

ير ز - مستقل از دولتى يا غيردولتى بودنش -اصل وجود چنين مرجعى 
مه ه به دستِپديدارى عام و فراگير دانسته شد كه  ،سوال رفت. فرهنگ

و  شد و به همين دليل هم همه تا حدودى به هنگام بازتوليدتوليد مى
ين امر به معناى نفى كردند. البته امتحول كردنش اعمال قدرت مى

، و مراتبى بودن ساخت قدرت در جامعه، سياسى بودنِ امر فرهنگىسلسله
ردى رويك شان را آورديمنام نقد اين ساخت نبود. بيشت انديشمندانى كه

ى خود داشتند و بسيار نقادانه نسبت به شرايط اجتماعى دوره
وت اما تفا ،پرداختندشان را هم در راستاى اين نقدها مىيهانظريه
تر جانبهاين بود كه نگاهى فراگيرتر و چندپيشين در متفكران شان با عمده

 .ندكردبه معناى فرهنگ را تبليغ مى
چند اتفاق مهم  ى هشتاد ميالدىكه در اوايل دهه ه اين شكل بودب .6

شناسى بار ديگر باب افتاد. نخست آن كه رويكردهاى سيستمى در جامعه
رواج رى، در چند جا آشكار شد. نخستين نمود آن، شد. اين چرخش نظ

كوشيدند بار ديگر از كه مى نوكاركردگرا و نوپارسونزى بود يهانظريه
براى  44هاى فون برتالنفى و سيبرنتيکِ فون نويمانى عمومى سيستمنظريه
 شناختى استفاده كنند. هاى جامعهتحليل

هاى ى سيستمريهدوم، رويكرد جديدترى بود كه به كاربردهاى نظ
دل بسته بود و نيكالس  45افزايىپيچيده و رويكردى نو به نام دانش هم

                                                 
44 Von Neumann 
45 Synergetics 
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پردازش بود. پيامد اين اقبال مجددِ رويكرد نظريه ترينمهم 46لومان
سانِ مطرح شناجامعهسيستمى، ظهور و فراگير شدن مفهوم سيستم در آثار 
ى هشان را بر پايرىبود. از يكسو نويسندگانى مانند لومان تمام ساخت نظ

كه  و از سوى ديگر نويسندگانى هم كردندمفهوم سيستم استوار مى
عبارت سيستم را به عنوان مفهومى كليدى  پسندندرويكردى متفاوت را مى

گرفتند. حال امكان داشت اين مفهوم را با بار و مهم در آثارشان به كار مى
 .دهمراه كنن 48(گيدنز)يا مثبت  47(هابرماس)منفى 

اى به علوم انسانى هم رشتهميان بود كه رويكردهاى هادر همين سال
و  49شناسى زيستى، رفتارشناسى انسانىباب روز شد و علومى مانند جامعه

ى هشتاد و ههرويكرد انديشمندان ددر  .زاده شدند 50شناسى تكاملىزبان
ا شود كه مدل نظرى مچند ويژگى مشترک ديده مى نود به مفهوم فرهنگ

 .نيز بر مبناى آن ساخته خواهد شد
د مشترک، چنان كه گفتيم، رواج مفهوم سيستم و رويكروجه نخستين 
 .سيستمى بود

گيرى اى و وامرشتهى روزافزون از رويكرد مياندومين خصلت، استفاده
 هاگيرىى اين وامهاى علم بود. از زمرهاز نتايج تحقيقات ساير شاخه

شناسى ارتباطات، ى اطالعات در جامعهنظريه كاربردهاى بهتوان مى
 هاى آشوبدر اقتصاد خرد، و استفاده از نظريه هاى بازيگيرى از نظريهبهره

 .الملل اشاره كرددر روابط بين
پردازان بر اهميت تعريف عنصر سومين ويژگى، تأكيد برخى از نظريه
ه نياز به تعريف هنگام بود ك فرهنگى بود. به عبارت ديگر، تازه در اين

ى تحول فرهنگى احساس شد. پاسخ كوانتومى معنايى به عنوان عنصرِ پايه

                                                 
46 Niklas Luhmann 

47 Habermas 

48 Giddens 

49 Behavioral anthropology 
50 evolutionary linguistics 
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دستور كار اصلى  ،«ى فرهنگىعنصر پايه»به اين نياز، يعنى تعريف كردن 
ه در اين نوشتار به پژوهش كنونى است. به عبارت ديگر، نخستين چيزى ك

از مفهوم عنصر  دقيقو تحليلى به دست دادن تعريفى  دنبالش هستيم
 .فرهنگى است

 ورد رسمى ، امروز رويكفرهنگ نياز به تعريف واحدتوافق بر سر وجود با  .7
ارد. دحالتى كيفى و توصيفى  چنانهم شناسى فرهنگ،جامعه ينِهنجار

كه فرهنگ را در نوشتارهاى خويش معاصري  ى انديشمندانبخش عمده
سنده شصت و هفتاد رايج بود بى در دههآنچه  اند، به تكرارتعريف كرده

كنند و به جاى تعريف سيستم فرهنگى بر مبناى عناصرى مشخص و مى
 ناپذيرو تعميم قدقيناولى  -ملموس هايی مثالتحليل، آن را در قالب  قابل
  .نمايندمى بنديصورت -

، سپهرى 51از كارل پوپر «جهان سوم»ى مفهوم گيروامهابرماس، با  مثالً
چون هم د و فرهنگ راركتعريف را االذهانى ام فضاى بينه ناطالعاتى ب
باورها، عقايد،  . محتويات اين فضا، تمامفتگراين فضا در نظر پويايی 

هاى ذهنى افراد در مورد جهان را در بر داشتو پيش هنجارهاى رفتارى
ى فرانكفورت، نگرشى گيرد. هابرماس به پيروى از همفكرانش در حلقهمى
اش رهاسازى اين فضا از فشار انه در مورد اين فضا دارد و پروژهبدبين

 .به كمک كنش نقادانه است انهفناورى كنندهى مسدودهاساخت
 كندتر را تبليغ مىويكردى تجربىكه ر 52كاستلزمانوئل سوى ديگر، از 

 ى اقتصادى را ويژگىِهاتوليد و تكثير اطالعات بر ساخت هاينظامچيرگى 
كند و فرهنگ را به عنوان اطالعاتى تعريف مى. اداندع كنونى مىاصلىِ جوام

ى اقتصادى پيدا كرده و معادالت قدرت جنبه ،شكلى از كاالچون هم كه
عناصر اصلى  .53سازداى جديد دگرگون مىسياسى را در جوامع شبكه

ى توليد و توزيع قدرت هاهويت، ساختي كنندهتعريف هاينظام - فرهنگ

                                                 
 .1374پوپر،   51

52 Manuel Castels 
 . 174 -324:  1379، 3. کاستلز ج  53
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او موضوع اصلى سه جلد كتابى هستند كه  - اىى اقتصادىِ شبكهو نهادها
 .54شته استواى نى شبكهدر مورد جامعه

نگرد، آن سى اجتماعى به فرهنگ مىشناروانى زاويهاز ماتسوياما، كه 
ى اخالقى و باورهاى نظرى ها، ارزشهااى از رفتاررا به عنوان مجموعه

در ميان افراد  ولی ترک باشنده در سطح اجتماع مشكند كتعريف مى
يى جزئى را از خود نشان دهند و از نسلى به نسل بعد منتقل هاتفاوت
 .55گردند
بايد از  انده مفهوم فرهنگ را تعريف كردهكديگري ميان نويسندگان  در

 -د. او فرهنگ را در چارچوبى سياسىهم نام بر 56ساموئل هانتينگتون
تحوالت فرهنگى را به عنوان يک  نِكال جغرافيايى نگريسته و هر واحدِ

بندى گروهي اليهتمدن باالترين  ،او ديدگذارى كرده است. از تمدن نام
و بر مبناى ا .تعريف هويت اجتماعى است ترين سطحِفرهنگى و گسترده

هفت يا هشت تمدن را از هم تفكيک كرده دينى تعيين بيشتر ى يهاشاخص
اى از مفاهيم تعريف جموعهان مهم فرهنگ را به عنو اولسون .57است
 «چيست»، (هاارزش) «بايد»ى حاوى كليدواژگانِ هاكه به پرسش كندمى
 .58پاسخ بدهد (هنجارها) «چه»، و (باورها)
  
  
  

                                                 
 . 1379کاستلز،   54

55 Matsuyama, 1996: 12- 20. 

56 Samuel Huntington 
 . 1374هانتینگتون،   57
 .1357 آشورى،  58
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 شناختىگفتار دوم: مبانى روش

  اگر به مغاک چشم بدوزى مغاک هم به تو چشم خواهد دوخت.
 نيچه

  
 ى سيستمى مشتقهاين موجِ گرايش به مدلاز واپس رويكرد اين نوشتار .1

اى از بحث كنونى نسخه شده است. به عبارت ديگر، چارچوب نظرىِ
ه پردازِ آن بهاى اجتماعى است كه لومان مشهورترين نظريهى سيستمنظريه

به ن اين مت، نگارندهبر لومان ثير نافذ آراي أترود. با وجود شمار مى
 بنديصورتو براي  محدود نيست ر ويمورد نظو مفاهيم  هافرضپيش

عناصر شناسى زيستى و از مفاهيم جامعهدستانه مفهوم فرهنگ، گشاده
  .استبهره برده  هاى پيچيدهى سيستمنظريه جديدترِ

ى پديدارى است كالن و فراگير كه ما و هويت ما و انديشه ،فرهنگ
ويكرد علمى يابد. به اين ترتيب راش معنا مىگرمان در زمينهتحليل
 ها و نقدها الزمزنىچند براى برخى از گمانه هر –انگار گرا و ذرهتحويل
دد. ر غنى گرگراتر و فراگيرتاندازى كلو بايد با چشم اما كافى نيست - است

 ستده ار دامان دانش رسمى ما باليانداز به گمان من هم اكنون داين چشم
هاى پيچيده شهرت ى سيستمهست كه به نام نظريا ايو آن همان شاخه

  .يافته است
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 افزايىدانش هم -اى از آن و به ويژه شاخه هاى پيچيدهى سيستمنظريه
. در اين رودبه شمار میتحليل فرهنگ كارآمد براي ى ادستمايه -

و  دارند،چارچوب، تجربه و شواهد مستند بر تفسيرهاى ذهنى برترى 
 ىنظريهاز جمله  –هاي نظري  دستگاهاصلیِ ارزيابیِپذيرى محک بينىپيش
 .شودمحسوب می - هامنش
 يمجموعهانسانی  افزا. فرهنگِپديدارى است سيستمى و هم ،رهنگف
يابد. به جتماعى نمود مىا هايست كه در سيستمي آدميان اهاكنشاندر

پذير، لديگرى، تحلي پذيرِمشاهده پديداراين مفهوم، فرهنگ نيز مانند هر 
پديدار ر را با هفرهنگ  ،است. اين نوع نگاه سازيمدلپذير و قابل نقد

زدايی و از آن اسطورهو  گيردهمتا می يديگر پذيرِطبيعى و تجربه
ى . پس پژوهش كنونى به يگانگى روش مطالعهكندمیزدايى تقدس

ه حوز پديدارهاى طبيعى و اجتماعى قايل است و تمايز سنتى ميان اين دو
 و نه تفاوت داندتر رخدادهاى سطح اجتماعى مىپيچيدگى بيش را ناشى از

 .كندشناسى آلمانى فرض مىچنان كه سنت جامعه - ذاتى ميان اين دو
نگ مربوط به فرههاى دادهكل معناست كه به آن  برگزيدن اين نگرش،

حقيق ما تدر  -چه علوم انسانی و چه علوم تجربی - ى علمپهنهسراسر در 
در بايد  -ى ديگرىمانند هر پديدار پيچيده -بند. فرهنگ ياكاربرد مى

اگر خواهان دستيابى به ديدى  .شودبررسى و تفسير سطوح گوناگون 
ى هابايد مراقب نقص بزرگ و رايجِ مدل جانبه و دقيق هستيمهمه

نايى هاى داهاى ساير حوزهكه همانا محروميت از يافته شناسانه باشيمجامعه
 است. 

ام ناجتماعى جانورى به از سويى پديدارى برآمده از رفتار فرهنگ، 
ترين رخداد افزارىترين و نرمانتزاعیو از سوى ديگر  انسان است

 اگر خواهان ترسيم طرحى .شده در قلمرو دانش تحليلىِ ماستمشاهده
ى استفاده از فرهنگ هستيم، شايسته است كه اين زمينهدقيق و قابل

 .زمان در نظر آوريمسطح فرازين ذهنى را همى زيستى و آن پايه
مراتبى دارد. نظام اجتماعى، سيستمى پيچيده است كه ساختى سلسله .2

و در هر ريست توان در سطوح مشاهداتى گوناگون به آن نگيعنى مى
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ى هامقياس، رخدادهايى ويژه را تشخيص داد. پرداختن به بحث
اطالعات، يا راي گردآوري مناسب ب شناسانه در مورد انتخاب سطحروش

چگونگى تحويل كردن طيفى پيوسته از مشاهدات به سطوحِ گسسته و 
 ،. در اين نوشتار59گنجدنمی ى كوتاهتحليل، در اين مقدمهابلمجزاى ق

و براى توصيف شده پارسونز پذيرفته نظر  سطوح موردشده از شكلى روزآمد
چهار جمله فرهنگ( به ي انسانی )از مربوط به سوژهرخدادهاى چيزها و 

بسنده شده  و فرهنگى شناختىختى، جامعهشناروانشناختى، سطحِ زيست
 .است

شده، بر خالف فرض پارسونز، خصلت ى يادهاى چهارگانهاليه
ر و د به عنوان سطوح متفاوتى از مشاهدهشناختى ندارند و تنها هستى

 نفردميک پديدار شناسانه اعتبار دارند. به عبارت ديگر، قلمرويى شناخت
چيز  روند يا هررجى، مهتوان اسمش را هستى، عينيت خاكه مى -بيرونى 

ودِ خچرا كه  ،كه در ذات خود نفهميدنى است وجود دارد - ديگر گذاشت
عمل فهميدن چيزى جز شكستن، دگرديسه نمودن و تفسير كردنِ 

به  ما آنچه يى جسته و گريخته از اين فرآيند عام بيرونى نيست.هابخش
بندى خاصى از كنيم، در واقع اليهعنوان سطوح مشاهده درک مى

 شوده اين هستىِ بيرونى ارجاع مىسازماندهى اطالعات ورودى است كه ب
، زادروندختى كند. بنابراين ما با شنااما ماهيت بيرونِى آن را بازنمايى نمى

ز اخته اكار داريم كه تصويرى خودسوى خود سروو بسته به ر ارجاعخود
 .كندعينيتىِ فرضى را در آن بيرون بازنمايى مى

به  گرنمايى ابزارهاى حسىِ مشاهدهتاين شناخت، بسته به مقياس درش
ن به آ شود. اينى زيستى، روانى، اجتماعى و فرهنگى تقسيم مىچهار اليه

 وتىسطوح متفا اطالعات ورودى گر براى سازماندهى بهمعناست كه مشاهده
و  كندمكانى تعريف مى -ا در قالب محورهاى متفاوتِ زمانىاز دقت ر

 .كندهاى خود را بر روى آنها پيكربندى مىدانسته

                                                 
ی نظریه –های دیگرِ نگارنده توانید در کتابمراتب یاد شده را میبحث مفصل در مورد سلسله 59 

 ید.بخوان -شناسی خودانگاره های پیچیده و روانسیستم
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تر از مكانىِ كوچک -ى زمانىهاشناختى، با مقياسدر سطح زيست (الف
 ارانكار داريم. به جز استثناهايى محدود، جاندمان سروى روزانهتجربه
ود خيستى تر از انسان دارند و روندهاى زكوچک ابعادى زمينيافته بر تكامل
رسانند. ترى از حد ادراک ما به انجام مىزمانى بسيار كوتاه مقاطعرا در 

حدود يک  (در سطح گونه)ى زمين ى جانوران روى كرهميانگين اندازه
متر، و ميانگين عمرشان حدود يک سال است. به اين ترتيب سانتى

در و چه  هاي زندهى درونى بدنهااندام درچه  -شناختى رخدادهاى زيست
ى تر از تجربهدر سطحى ريزبينانه - شانبا محيطها بدن ايناندركنش 

 د. نشومى بنديصورت آدميانى روزانه
از يک تر كه كالن -شناختى ممكن است قواعد اين اليه تا سطوح بوم

ليل ه براى تحشناسانتعميم يابد. يعنى از رويكرد زيست - هستندبدن 
شود. در اين میشناختى هم استفاده و جمعيتاقليمی ى هادگرگونی
را در بر  يترمقياسرشتدمكانىِ  -زمانى هايي ما برشمشاهده ،شرايط

عناصرى زنده  متغيرها واز  چنانهم محتواي اين مشاهدهاما  گيرد،می
 .ريشه دارندردتر كه در سطوحى خُ تشكيل يافته

شناختى را از ساير سطوح تفكيک دارهاى سطح زيستپديچه آن
 ،ی()سلول كند، سه عامل است: تراكم باالى اطالعات در مقياسِ خُردمى

فتى، ى، بامراتب ژنومى، سلول)مراتبى بودن شديد پديدارِ مورد وارسى سلسله
و  (و تكاملى در يک بدن شناختىدامى، دستگاهى، بدنى، بومان

 .هادادهعينى بودن  ، يعنیو آزمايشگاهىپذيرىِ تجربى رسيدگى
 ىتر فلسفو كم -اگر بخواهيم عناصر اين سطح را با زبانى بيشتر علمى  

 اشناختى برسيم: سطح زيستمى بنديصورتكنيم، به اين مشخص  -
د كه اى سر و كار دارشيميايى زنده - یهاى فيزيكى رفتار سيستمشبكه
تكثير  اطالعات ژنوم خويش را ا بتوانندتآورند در محيط دوام مىقدر آن

 .كنند
اى از شناخت است كه به طور عادى در سانه، همان اليهشناروانسطح  (ب

مان با آن سر و كار داريم. پويايى عناصر ذهنى، تفكرات، تجربيات روزانه
. گنجندسطح می در اين استداللی و فرآيندهاى ذهنىِ هيجانات ،احساسات
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شود و مكان با حد تنظيم مى مغز قياس زمان با ساعت درونىِم ،در اين اليه
ى طبيعىِ ختى اليهشناروانسطح  ،خورد. به اين ترتيبو مرز بدن پيوند مى

  .ى يک انسان استمشاهده
 حاظ ذهنى و درونى بودن رخدادهايشختى، به لشناروانح سط
ى دهكننى تفكيکى عمدههاترين سطحِ مشاهداتى است. ويژگیمبهم

ا نطبق بمكانىِ م -رخدادهايش از ساير سطوح، عبارتند از: مقياسِ زمانى
ناپذيرى ذهنى و درونى بودن تجربيات و رسيدگى و بدنِ فرد، مبهم

 مراتب پيچيدگىو مسطح بودن سطح تجربيات و فقدان سلسله ،شانعينى
 .انجامدكه به موازى و شبيه نمودن حاالت روانى گوناگون مى

رونىِ ختى، بازنمايِى دشناروانرخدادهاى سطح تر، ی دقيقبه زبان
و تحوالت  از پويايى درونى سيستمِ خودش انسيستم عصبى يک انس

و  هاهپردازش و تحليل دادمسيرهاى  ،لب حاالت روانىكه در قا است محيط
 .شودمى بنديصورت هيجانىهاي وضعيت

ان آدميربيات عادى از تج تربزرگ شناختى، به مقياسىسطح جامعه (پ
ا يو دو  كار داريمسرو ي انسانیهاكنششود. در اين سطح با اندرمربوط مى

ش بينيم كه با هم وارد تبادل اطالعات و كنچند سيستم روانى را مى
 انجامدهاى اجتماعى مىايش سيستمشوند. اين ارتباط متقابل، به پيدمى

اص خر فراتر از يک فرد شان بسياكه تداوم تاريخى و گسترش جغرافيايى
يک اندركنش اجتماعى  شناختى اهميت دارددر سطح جامعهآنچه  است.

و  تباطهاى روانىِ خاِص درگير در آن نيست، كه الگوى ارمنفرد با سيستم
هاى روانىِ پس از نابودى سيستم هاالگويى كه مدت ؛تبادل رفتار است

 .ر تكرار شوندبر روابط اشخاص ديگ چنانهم توانندشده مىياد
نهادي و شناختى عبارت است از: ويژگى رخدادهاى سطح جامعه

، رخدادها سويه بودنِيا چند  مكانى، دو -ى زمانىهابودنِ مقياساجتماعی 
در از آن دارد، و هر كنشگرِ منفرد ناتمام بودن تفسيرى كه  اين بر و بنا

وندى، واحدهاى گروه خويشا)ريخت شمار و همهاي كمنهايت وجود زيراليه
ى جامعه و لمل، ، جوامع قومى(شهر)يا همسايه  (قبيله)خون جمعيتى هم

ارتباط در يک سيستم . دومين ويژگى، يعنى ناتمام ماندن معناى (جهانى
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نظرهاى بيناذهنى، و اختالف هاو وابسته بودنش به توافق روانىِ منفرد
. ناگفته نماند كه نمايدشناختى را تفهمى و تفسيرى مىمشاهدات جامعه

 ،يعنى ؛هم وجود داردهاي دانايی حوزهاين خصلت تفسيرى بودن در ساير 
گر است كه معناى مشاهده را تعيين مشاهده هم تفسيرِتجربی در علوم 

كند، درگير شناسانه را از ساير سطوح متمايز مىسطح جامعهآنچه  كند.مى
ک از رويدادى ير مشترختى در يک تفسشناروانشدن چند سيستم 

قطعيت در تفسير و امكان عدم توافق بر سر يک  كه عدم ارتباطى است
تر، رخدادهاى سطح به بيانى دقيق دهد.تصوير مشترک را بسيار افزايش مى

كه با اهداف و  ى معنادارِ افرادهاكنششناختى عبارتند از اندرجامعه
و سپهرى بينافردى گيرد، اما در ى روانىِ متفاوتى انجام مىهاداشتچشم
 .يابدنمود مىيگانه 

ىِ تفهم با وجود اهميت خصلت بايد بار ديگر بر اين نكته تأكيد كرد كه
به كار گرفته شان كه براى تحليلاي سيستمیرخدادهاى اين سطح، روش 

پذيرى اهميت دارد، رسيدگىآنچه  مشابه با ساير سطوح است. شودمى
مديريت ه برسد آن، نوبت مى پس از است.شواهد تجربى و عينيت 

. اندناشی شدهمان از تفهمى بودنِ مشاهداتكه ى يهاقطعيتعدم
 هب -اند اى كه تحت تأثير مكاتب آلمانى بودهشناسانهرويكردهاى جامعه
 ،به اين ترتيب. اندبه اين موضوع توجه كردهبيشتر  - استثناى ماركس

را  اين عدم قطعيتشده كه  شناسانه ابداعاي از ترفندهاي روشمجموعه
 . دهدمديريت كرده و يا كاهش می

 اوليهعينیِ بندىِ ها و مفاهيم برآمده از آن استخوانبر دوشِ دادهپس 
شوند كه تفهمى بودنِ سوار مىخاص و  60يى خُردتر، موضعىهاروش

قابل  هاى دانايىتمام حوزهبه زنند. اين روشِ تفهمى را رقم مى پژوهش
شناختى بيش از ت، اما به داليلى كه گذشت، در سطح جامعهتعميم اس

 ساير جاها نمود يافته است. 

                                                 
60 ad hoc 
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. چهارمين اليه، يعنى سطح فرهنگى، موضوع اصلى اين نوشتار است (ت
ر بر را ددامنه ترين سطح فرهنگى، از نظر مقياس زمانى و مكانى گسترده

ى و روندهاي كار داريمع سر و ماوج ما با ارتباطات بينجا اين گيرد. درمى
. كنندیتعيين مرا روابط انسانی ى معنادارِ در زمينهنمادهاي كه پويايى 

ِى عناصر اطالعات اندركنشِاز گيرد كه را در بر میى ارتباطى اشبكه ،فرهنگ
  ساخته شده است. حامل معنا

ى ى مكانى و زمانهاى فرهنگى عبارتند از: مقياس گستردهويژگى پديده
و در  معناشناسى -شان در سطح نشانهپذيرى تجربىشان، تحليلوقوع
 .شدهشان با ساير سطوح يادیتنيدگهم
ا در هاى پيچيده رنوع خاصى از سيستم سطوح چهارگانهاين يک از  هر. 3

هاي نظام ؛در سطح روانى ،هاى زندهبدن ؛در سطح زيستى :گيردبر مى
 ؛و در سطح فرهنگى تماعىهاى اجنهاد ؛در سطح اجتماعى شخصيتی،

 ساختار هر وپويايی و شكل  .فرهنگي معنايیِ برسازنده -نشانگانیعناصر 
هاي مستقر در آن يک از اين سطوح، بر مبناي رفتار و اندركنش سيستم

 شود. اليه تعيين می
نوع  هاست. هر چهارى مشترک اين سيستمهاويژگی اهميت داردچه آن

  :ندهست مشترک هاژگیشده در اين ويسيستم ياد
ويايى پو خودزاينده دارند. يعنى  مگى ساختى پيچيده، خودسازماندهه -

يل به همين دل .كنندمىخود را بر مبناى متغيرهاى درونى خويش تعيين 
رايط شو مستقل از  دهندنشان میمحيط مقاومت  دگرگونیهم در برابر 

بب د. همين ويژگى سنماينبيرونى الگوى رفتارى خاص خود را دنبال مى
شده هاى يادى سيستمه همين دليل همهشود. بهم مى شاندنشكننده ش

 .يابندتعادلى تداوم مىدر ذات خود ناپايدارند و در شرايطى شبه
ها، توانايى بازتوليد كردن خودشان دومين خصلت مشترک اين سيستم -

ضا و زمان شده، اطالعات درونى خود را در فهاى يادماست. تمام سيست
دهند. اين گسترش اطالعات درونى، كه نمودى از صفتِ بسط مى

هاست، از دو راه ممكن است. سيستم خودسازماندهى در اين سيستم
تواند از يک سو ماده و انرژى بيشترى را در درون خود جذب كند و آنها مى
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عات و يا اين كه اطال (رشد و نمو)را با اطالعات درونى خود بازآرايى كند 
توانايى  .(همانندسازى)هاى ديگر منتقل نمايد خود را به سيستم

همانندسازى تنها در دو سوى طيفى كه تجسم كرديم پديد آمده است. 
يى هستند كه براى هاهاى زيستى تنها نظاميعنى عناصر فرهنگى و سيستم

اه هاى زنده از ركنند. سيستمزمان، خود را بازتوليد مى -بسط يافتن در فضا
و عناصر  كنندغيرجنسىِ توليد مثل چنين مىهاى شيوه ياگيرى جفت

 .معنايى -انتقال از مجارى نشانگانىبا فرهنگى 
گى مشترک ديگر، خودارجاع بودن روندهاى حاكم بر هر سطح ويژ -

هايى هر اليه به چرخهجاري در معناست كه فرآيندهاى به آن  ين. ا61است
تبديل عناصر  اى ازى بازگشتى، زنجيرهرخهاند. چقابل تجزيه 62بازگشتى

پديد اى بسته را كه در نهايت حلقه ديگر استدرونىِ يک سيستم به هم
  .بازتوليد شود اشپايانىي حلقهتوسط  فرآينديى شروع . يعنى نقطهآورد

هستند ها از ارتباطهايى بغرنج هاى موجود در هر سطح، شبكهسيستم
ها در اند. تداخل چرخهپديد آمدهي بازگشتی هاكه از تداخل همين چرخه

اى كه خود زيرمجموعه ،كن است كه برخى از عناصر يک چرخهشرايطى مم
هاى ديگر همان سيستم مشترک از سيستم است، با عناصر ديگرى از چرخه

اى كه يک سيستم را در يک هاى به هم پيوستهى چرخهباشد. مجموعه
عمده در مورد  ىناميم. نكتهمى 63رچرخهبَسازند اَسطح مشاهداتى مى

افزا و در هر سطح از پيچيدگى، رويدادهايى همست كه ها اين اابرچرخه
مثالً  .اندتر وجود نداشتهآورند كه در سطوح پاييننوظهور را پديد مى

كند هاى بيوشيميايى بدن انسان، فرآيندى به نام حيات را ايجاد مىچرخه
هاى بيوشيميايى دارد. اين چرخهرا پايدار نگه مى كه سيستم زيستى انسان

هايى جديد را پديد چرخه (هورمونى -سيستم عصبى)ى خاصى در حوزه
كه  -ى عصبى شهرت دارند. در شبكه هاى عصبىشبکهآورند كه با نام مى

                                                 
61 Hofstadler,1979. 

62 recursive cycle 

63 hyper- cycle 
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هاى همان الگوى سابقِ چرخه - شناختى تعلق داردهنوز به سطح زيست
اما به جاى موادى كه در  ،بينيمرا مى هاتبديلى تههاى بسبازگشتى و حلقه

مدارهاى عصبى و جا اين در شدندبيوشيميايى به هم تبديل مى سطح
اطالعات را داريم. همين روندها در سطح پردازش  هاى خودارجاعِشبكه
كنند كه آنها نيز به شكلى مشابه در حاالت روانى را ايجاد مى ،باالترى
شوند. ها و... به هم مربوط مىطف، هيجانات، انديشههايى از عواچرخه

هاى اندركنش اجتماعى را ى حاالت روانى در سطحى باالتر حلقهمجموعه
 درهاى انتقال و بازتوليد عناصر فرهنگى كنند، كه چرخهدرست مى

طور كه در سطح بيوشيميايى سخن افتند. همانه جريان مىشان بزمينه
ح باالتر نيز واى يک روند زيستى معنا ندارد، در سطگفتن از ابتدا و انته

و سخن گفتن از  نى براى حاالت روانى در نظر گرفتتوان آغاز و پايانمى
 .ى اجتماعى هم مفهومى نداردهاكنشى شروع يا ختم انديشه يا نقطه

هاى متداخل و زنجيرهها، ترِ ماهيت اين چرخهفهم دقيقبراى توان می
ه را ن نكتاما بايد اي .دادو به هر مقطعى از آن نامى  كرد را قطع شانبسته

در ياد داشت كه محدود كردن يک فرآيند زيستى، يک انديشه، يک 
و ، خاصى از زمان و مكان برشى انسانى، يا يک عنصر فرهنگى در رابطه

از ناظر است، نه  و برخاستهقراردادى امري  اش با يک كلمهبرچسب زدن
قدر توان آن. تبار هر فرآيند زيستى را مىه جهانِ خارجعينی و مربوط ب

ن زمي گيرى حيات بردنبال كرد كه به چهار ميليارد سال پيش و زمان شكل
اى ى انديشهتوان دنبالهى موجود در ذهن را مىهر انديشه چنينهمبرسيم. 
 دشونيده مىكه تا آغاز عمر كش -كه در توالى بلندى از افكار دانست ديگر 

هايى فراگير هيچ چيز جز چرخهگويا كه در نهايت، جاى گرفته است.  -
 .شته باشدوجود ندا
ى ديگرى كه بار ديگر بايد بر آن پاى فشرد، در هم تنيدگى نكته
 به هيچ عنوان ن چهار اليه است. تفكيک سطوح يادشدهشناختى ايهستى
فرهنگى به  هاى زيستى، روانى، اجتماعى ومعنا نيست كه سيستمبه آن 

شكلى مستقل از هم وجود دارند. يک مثال خوب در اين مورد، مغز انسان 
است كه در سطحى گري سلولی عصبی و پردازشماشينى  ،است. مغز
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اى ديگر، پويايى كند. از زاويهشناختى و بيوشيميايى فعاليت مىزيست
 فعاليت عصبى در همين مغز است كه حاالت روانى و تجربيات ذهنى را

كه با سپهر روانى  -. از سوى ديگر بخشى از همين تجربيات آوردپديد می
 - زنندرا رقم مى «ديگرى»و  «من» ارتباطخورند و مغزهاى ديگر گره مى

ى تبادل اطالعات در اين . واسطهسازندمیبررويدادهاى سطح اجتماعى را 
 جريان نيز عناصر فرهنگى هستند. 
ت صر به فرد، كه در سطح تجربى عينيبه اين شكل در يک رخداد منح

در چه آن ت.توان بازشناخرا مى پاى روندهاى حاكم بر هر چهار اليه دارد، رد
 بندي رخدادهاستو ردهنظام چهار بخشىِ ما اهميت دارد، تفكيک روندها 

بندي رده به كمک اين تفكيک و آن شان.مقياس و قالب سيستمیبر مبناى 
يل يافته و روشن را براي تحلی تخصصيهاتوان روشاست كه می

رد. و در نهايت نتايج را با هم تركيب ك رخدادهاي هر سطح به كار گرفت،
 است و درشناسانه كارى روشراهتنها  بندي اين چهار اليهبنابراين تقسيم

اى در آن بيرون هست، پيكرهآنچه  ندارد.ي شناسی اعتباري هستیعرصه
حى از پيچيدگى است. هر سطی درهم بافته از هايتراكمنافهميدنى با 

كند و افزا از رخدادهاى سطوح زيرين تغذيه مىپيچيدگى به شكلى هم
 آورد. رخدادهايى نوظهور را در سطوح باالتر پديد مى

نظام  ،ي بدنانبوهی از چيزها و رخدادها وجود دارند كه به شبكه
وند. سازماندهی و شعنصر فرهنگی مربوط می و نهاد اجتماعی شخصيت،

آنان را بر پيوستاري از  شود كهفهمِ اين پديدارها تنها در شرايطی ممكن می
اليه از پيچيدگی را به طور مجزا مورد وارسی هر مرتب كنيم و پيچيدگى 
آورند. را پديد می «سطحى از مشاهده» هااز اين اليهيک  هرقرار دهيم. 

 پديدارهاي  ِها براي فهممقطعچنان كه گذشت، دست كم چهار تا از اين 
اى كنندهجذبچون هم هر سطحمربوط به جوامع انسانی ضرورت دارد. 

مورد استفاده قرار شده رخدادهاى مشاهدهبراي ساماندهی به مفهومى 
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از اين پس با مراتبِ پيچيدگی را از سلسلهاى چهاراليه نظامِاين . دگيرمی
 .ناميممى «ازفر» 64هر اليه نامبرگرفتن حرف نخست 

بندى جمعفراز ى وجوه اشتراک و تمايز چهار اليهزير در جدول  
 .اندشده

  

 فرهنگی اجتماعی روانی زيستی سطح    ويژگی

 -زبانی شناختیجامعه ختیشناروان شناختیزيست ماهيت فرآيند
 معنايی

نهاد  نظام شخصيتی بدن جاندار واحد كاركردی
 اجتماعی

عنصر 
فرهنگی 
 ()منش

ی نوع چرخه
 بازگشتی

كنش متقابل  پردازشی بيوشيميايی
 نمادين

ي شبكه
 نشانگانی

مراتب سلسله
 درونی

 كم زياد بسيار كم بسيار زياد

 مشاهده
 ذيریپ

 -آزمايشگاهی
 تجربی

 -كاوانهدرون
 ذهنی

 -تجربی
 تفهمی

 تحليلی

ابعاد مکانی 
 رخدادها

متر تا  متر ميكرومتر تا متر
 كيلومتر

 كيلومتر

ابعاد زمانی 
 رخداد

 قرن -نسل دقيقه تا سال ثانيه هزارم ثانيه

 كاركردي ساختاري كاركردي ساختاري ماهيت

 
 فرازى وجوه اشتراك و تمايز چهار اليه

 

                                                 
 روانی، اجتماعی و زیستی. های فرهنگی، یعنی سطح  64
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 هاى موجود از عنصر فرهنگىگفتار سوم: تعريف

 تجزيه كردنش به در راه تحليلى كردن مفهوم فرهنگ نخستين گام .1
ى مبناي را به عنوان رفتارشانبتوان دى است، به شكلى كه واحدهايى كاركر
ان ديشمندبسيارى از انمورد استفاده قرار داد. اين اليه  يتبراى تحليل كل

. شرح تمام اين اندكردهرا حس نياز به تعريف چنين واحدى معاصر 
ه كه ب ، بحثى استآمدهوارد  هانقدهايى كه بر اين تالش آوردنو  هاتعريف
ي مينهزبراي روشن ساختنِ اما  ،نياز دارد بيشترو مجالى تر فراخ فضايى

 .هاي موجود ضرورت داردنظريه ترينمهمگذرا به بحثِ جاري، نگاهی 
شور و شرى به نام  شناس پيشرو و پرت سال پيش، زيستحدود بيس. 2

. اين ژن خودخواهدهنده نوشت به نام كتابى مشهور و تكان ريچارد داوكينز
شود. ب از چند نظر اهميت داشت، كه يكى از آنها به بحث ما مربوط مىكتا

هاى تكاملى را به دست داده بود كه داوكينز در اين كتاب تعريفى از سيستم
. از ديد او، هر سيستمی كه با تعاريف رايج در آن زمان اندكى تفاوت داشت

 ه باشدداشت را 67طبيعىو انتخاب  66پذيرى، جهش65همانندسازى فتِسه ص
                                                 
65 replication 

66 mutability 
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هاى داراى ام سيستمداوكينز مدعى بود كه تم .68سيستمی تكاملی است
 دهندگى درونى خويش را افزايش مىدر گذر زمان پيچيد اين سه خاصيت

 .و بنابراين شايسته است به عنوان سيستم تكاملى رسميت يابند
هاى تكاملى، از آن هنگام تا به امروز فراگير شده و ين نگاه به سيستما
 شناسىهاى پيچيده و زيستى سيستمدر نظريهبرداشتِ رسمی روز ام

 ى ديگرى هم اهميت داشتاز جنبه ژن خودخواهكتاب . اما كالسيک است
و آن هم اين كه در فصل ماقبل آخرِ اين كتاب به وجود نوعى از 

شناسانه نداشتند. هاى تكاملى اشاره شده بود كه ساختى زيستسيستم
خش كوشيده بود تا عناصر فرهنگى را بر مبناى خصلت داوكينز در اين ب

 -شان در جوامع انسانى تعريف كند. او با اقتباس از نام ژن تكثيرپذيرى
 69عنصر فرهنگى را با عبارت مِم - ى زندهشوندهواحدهاى اطالعاتِى تكثير

 به -)ميمِما(  ى يونانىِريشهاز را كلمه او اين . 70برچسب زد
 ه بود.ساختبر - تقليدشده معناى امرِ

اى اى حاشيهبه عنوان كليدواژه چنانهم ى بعد مفهوم مِمدر طول دهه
ى نگاه ى هشتاد شيوهتا اين كه در دهه ،شناسانه باقى مانددر متونِ زيست

 71علمىداوكينز به عناصر فرهنگى مورد توجه قرار گرفت و به زودى پيش
آراى داوكينز بنيان نهاده شد. كاربرد براى بسط دادن  72شناسىمِم به نام

ت مِم در عبار .م 1986 اين عبارت به زودى چنان گسترش يافت كه از سال
هاى عمومى انگليسى نامهشناسى و واژهى لغت تخصصى جامعههافرهنگ

زبان وارد شد. فرهنگ انگليسى آكسفورد اين عبارت را به اين شكل تعريف 

                                                                                           
67 natural selection 
68 Dawkins, 1979: 30- 95. 

69 Meme 

70 Dawkins, 1979: 180- 210. 

71 pre- science 
72 Memetics 
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كه از راه تقليد در ميان افراد يک جامعه  رفتارى غيروراثتى»كرده است: 
 . 73«يابدانتقال مى

نقدهايى ، 74ا وجود كارهاى درخشانى كه در اين حوزه انجام گرفتهب
تعريفى تحليلى ي دربارهوارد است. ابهام شناسی ممشناسى جدى بر روش

ى اصلِى حاكم بر پويايى اين هاشاخص بنديصورتو ناتوانى در  از مِم
شناسى به يک علم هستند كه از تبديل ممی يهانارسايی ترينهممعناصر، 

  .75اندمعتبر جلوگيرى كرده
شناسانه، بسيارى از با وجود فراگير نشدن اين مفهوم در متون جامعه

از اين مفهوم براى تحليل تحول  اىرشتهميان به علوم مندعالقه دانشمندانِ
ها انجام شناسان در اين زمينهماند. كارهاى اصلى مفرهنگى استفاده كرده

ى تكامل هامدل ،77شناسى دينامعهج ،76شناسى تطبيقىگرفته است: دين
، 80سى اجتماعىِ خالقيتشناروان ،79سى اجتماعىشناروان، 78فرهنگ
بيشتر  .83شناسى خودكشىجامعهو  82فولكلور ،81شخصيت سیشناروان

                                                 
73 Oxford, 2000. 

74 Blackmore, 1996. 

75 Dennett, 1998 - Blackmore, 1997. 

76 Fog, 1997 
77 Dawkins, 1993 - A ,C. 

78 Hale, 1995 - Dennett,1999 - Fog,1999- Lynch,1998. 
79 Dawkins, 1993 - Cristianini,1995 - Best, 1997. 
80 Gabora, 1995 - Mandel, 1998. 

81 Gabora, 2001 - Blackmore, 1999. 

82 Dawkins & Goodenough, 1995 - Goodenough & Dawkins, 1994. 

83 Manderson, 2001. 
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شناسى ى جامعهمينهنويسندگانى هستند كه از ز شناسىان به مممندعالقه
 .اندين علم برخاستهاههاى وابسته بزيستى يا شاخه

  
تنها كسانى نبودند كه براى  شناسانشناسان زيستى و زيستامعهج .3

ى به تعريفى تحليلى از عنصر فرهنگى كوشيدند. يكى از بانفوذترين بدستيا
ر بورديو يِبه آثار پ كه از عنصر فرهنگى ارائه شده استى ديگرى هاتعريف

، مفهومى به ميدانِ توليد فرهنگ ،در كتاب مهمششود. بورديو مربوط مى
بورديو اين واژه را به عنوان  84.را معرفى كرده است «وارهعادت»نام 

نقش، طبقه، شرايط  -برچسبى براى يک موقعيت اجتماعى خاص 
دارِ رفتار گيرد كه توليد يک واحد معنادر نظر مى - ى رفتار و...كنندهتعيين

شناختى بسته به هاى جامعهسازد. اين جايگاهاجتماعى را ممكن مى
و در اندركنش با  كنندتغيير مى يابدشرايطى كه فرد خويش را در آن مى

محتوا و شكِل كنش وى  گركنشافرادِ حاضر در فضاى ذهنِى موقعيت ساير 
 .85نمايندرا تعيين مى

دهاى سنتى و كالسيک به عناصر رديو تعريف خود را با نقد رويكربو
كند. به گمان او رويكرد رايج كنونى، كه هر عنصر فرهنگى فرهنگى آغاز مى

مؤلف و ميان ى روابط انسانى دهد و آن را در شبكهرا به خالقش نسبت مى
كند، او پيشنهاد مىآنچه  كند، نارسا و ناقص است.آشنايانش تحليل مى

هايى ى آثار فرهنگى ديگرى است، كه پيكرههبررسى كردنِ خودِ اثر در زمين
سازند. به گمان بورديو، براى را باز مى هاو مكتب هاسبکچون هم تركالن

ى هااى از شاخصبررسى مجموعهبايد به اين عناصر فرهنگى پويايیِ تحليل 
كه پذيرش يا عدم پذيرش يک عنصر فرهنگى را در پرداخت شناختى جامعه

را بر مبناى توزيع  هاد. او اين شاخصنكنى تعيين مىى انسانهاجمعيت
ى درگير هاى حاكم بر طرفهاقدرت در طبقات گوناگون اجتماعى و چالش

 -از موقعيت واحدي از نظر او  وارهعادتكند. در جنگ قدرت تفسير مى

                                                 
84 habitus 

85 Bourdieu,1993. 
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كند و كه يک بازيگر انسانى آن را اشغال مى است - نقش اجتماعىچون هم
پذيرد و يا ، عناصر فرهنگىِ خاصى را مىآنشده بر ى حملبر مبناى معان

ن كه آشكار است، تعريف بورديو بيشتر بر توليد و تكثير چنا .كندطرد مى
عناصر فرهنگى خاصى مانند آثار هنرى و ادبى متمركز شده است، و بيش 

 - در تمام سطوحش -ى تحوالت فرهنگى اى عام دربارهاز آن كه نظريه
 .شناسى هنر و ادبياتاست تخصصى در جامعهمدلى  باشد
ان نيكالس لوم رى كه عنصر فرهنگى را تعريف كردهنديشمند ديگا

 را معرفى 86مفهومى به نام مضمون  دارد كه در آن ىيى معنااست. او نظريه
كه در يک كنش  گيرددر نظر مىاز معنا واحدي كند و آن را به عنوان مى

 ،هاى اجتماعىسيستم ،شخشى از كتاب مهملومان ب .ارتباطى نهفته است
شان اختصاص و بررسى عوامل مؤثر بر تحول هارا به تحليل اين مضمون

 .87داده است
ان انسانى در دو گركنشه نظر لومان، رخدادهاى قابل مشاهده توسط ب

دهند. در سطح شناختى روى مىختى و جامعهشناروانسطحِ متفاوتِ 
دهد، تبادل معنايى است كه در قالب رخ مىچه آن ىشناختى، عمدهجامعه
است.  بنديصورتى ارتباطى قابل هاكنشاى پيچيده و خودزاينده از شبكه

كند، در سه محورِ مى اشارهبه آن  88اين تبادل معنا، كه لومان با نام ارتباط
كند. لومان اين سه سطح را با الهام از اطالعات، بيان و فهم عمل مى

توان با كمى متمايز كرده است، و مى از هم 89 جان آستينى زبانِفلسفه
 آستين 92و پيرابيانىِ  91، غيربيانى90آنها را با كنش بيانى گيريآسان

                                                 
86 theme 

87 Luhmann, 1995: 437- 477. 

88 communication 

89 John Austin 

90 locutionary 
91 illocutionary 
92 perlocutionary 
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ى هاى خامِ بنيادينى است كه انتخاباطالعات، آن ماده :گرفت سانيک
 ؛سازدى پيام را ممكن مىزند و تغيير رفتار در گيرندهسيستم را رقم مى

ش در اشدن بنديصورتفرآيند خاصى است كه انتقال اطالعات و  آن ،بيان
آن انتظار و اميدى است كه  ،فهم ؛ وكندقالب پيامى فهميدنى را ممكن مى

سيستم فرستنده به طور پيشينى در قبال فهميده و پذيرفته شدن پيامش 
 .دارد

كه  شوديه تفكيک مىاز ديد لومان، هر كنش ارتباطى با مضمونى از بق
 93اشده است. اين مضمون، از حامالنِ انسانىشمنتقل حامل معناى پيامِ
 تواند بيش از ايشان در زمان تداوم يابد. به عبارت ديگر،متمايز است و مى

يک از فرستندگان و  ممكن است مضمون يک پيام عمرى بيش از عمر هر
ون چند ويژگى مهم گيرندگان منفردش داشته باشد. لومان براى مضم

 :شان هستندهايترينمهمعمر داشتن پذيرى و نيمهشمرد، كه اشباعمىبر
ى خاص، خيلى زود معناست كه يک گيرنده يا فرستندهبه آن  ،پذيرىاشباع

عمر نيمه ؛كندشود و معنايش را طرد مىاز يک مضمون منفرد خسته مى
 شود و به كوتاه بودن عمرِ فعاليتداشتن هم از همين خاصيت مشتق مى

معناست كه به آن  انجامد. اينهر مضمون در هر حامل انسانى خاص مى
ى هامرتب به حامل براى بقا و پايدارى در محور زمانبايست ها مىمضمون

 .يابند ايشان تكثير يوسيلهبهجديد منتقل شوند و 
ى علوم گذشت، جداى از مفاهيمى بود كه متفكران حوزهآنچه  تمام .4

ترِ فرهنگى ابداع يا كوچک تربزرگ ىهاب زدن به واحدانسانى براى برچس
بودند،  مندعالقهردتر فرهنگى ى خُها. از ميان كسانى كه به واحدانددهكر
كه به همراه پيروانش  94ى نخست اشاره كردتوان به ويتگنشتاينِ دورهمى

پذير را به عنوان واحدِ حمل معنا و ى رسيدگىهاى وين، گزارهدر حلقه
متفكر ديگرى  .95ى تحول علم و فرهنگ در نظر گرفتندابراين عنصر پايهبن

                                                 
93 contributors 

 .1371ویتگنشتاین،  94 

 .1363 کارناپ، 95 
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آلژيرداس ژولين » ی به نامشناسكه در اين زمينه اشاراتى دارد، نشانه
دهد مورد اشاره قرار مى seme ى معنا را با نامهااست كه كوانتوم «گرماس

ترين ساده ى نشانگانىِ حامل معنا وهاترين واحدو آن را به عنوان كوچک
شناسانى كه كار او هم مانند ساير نشانه .96كندعناصر ارجاعى تعريف مى
مراتبى از به سلسله كنندى نشانگانى آغاز مىهاتحليل فرهنگ را از واحد
 يىهاى قايل است كه به شكلى اليه اليه واحدهاارتباطات درونى اين نماد

 .سازندمىرا بر هاو گفتمان هانو مت هامثل گزاره تربزرگ
ى هاى علم، كه توجه خود را بر واحدشناسان و فالسفهخالف نشانه بر

شناسانی كه به جامعه -اند، و در برابر زيستمتمركز كرده  انتقال معناردترِخُ
 دهند،عالقه نشان می (وارهمضمون و عادتمانند مم، )صر سطح متوسط عنا

تر و ى اطالعات كالنهاتر به خوشهشناسانِ داراى گرايش فلسفى بيشجامعه
. انديشمندانى كه به تحليل پويايى فرهنگ در سطوح اندتهفراگيرتر پرداخ

گوناگونى را براى اشاره به  هاينام، اندتهتر تمايل داشتر و كالنعام
ترينِ اين . يكى از قديمىانددهشان معرفى كرى دگرگونىِ مورد توجههاواحد
يدگر براى اشاره به عناصر فرهنگى هااست كه توسط  97چارچوب هانام

ديگرى مفهوم قالب  .98شده است ى مدرنيته به كار گرفتهمتداخلِ برسازنده
ى كالن عناصر هابنديصورت است كه فوكو آن را براى اشاره به 99شناختى

مفهوم . 100ى تاريخى متفاوت به كار گرفته استهافرهنگى در دوره
 - ي علمبيشتر در تاريخ و فلسفه - 102كوون توسط هم كه 101سرمشق
 .103كندنياز مىما را از هر توضيحى بى است كهمشهور قدر آن يافتهكاربرد 

                                                 
 .1377لچت،  96 

97 gestell  

 .132 -782: 1377 اباذرى،  98
99 episteme 
100 Foucault, 1970: 17- 42. 

101 paradigm 
102 Kuhn 

 .1369کوهن،  103 



  49 ها / منش ينظريه  

هرت از دانايى ش ايزهيک در حو يى كه ذكرشان گذشت، هرهاتالش .5
ان به مندالقهعشناسان زيستى و و پيروانى براى خود دارند. جامعه اندتهياف

شناسى را مم اختىشنى جامعههاى تكامل زيستى در تحليلهاكاربرد مدل
ستفاده رس براى تحليل او از آن به عنوان ابزارى پيش اندتهجدى گرف

م شناسى قلبوط به زيبايىى نظرىِ مرهاانديشمندانى كه در حوزه ،كنندمى
 ى هنرىهادو مُ هاتفسير تحول سبک برايىِ بورديو هاهواربه عادت زنندمى

مضمونِ  شناسان نوكاركردگرا و سيستمى از عبارتِو جامعه ندمندعالقه
تر و از سوى ديگر، متفكرانى كه از موضعى فلسفى .برندلومان بهره مى

 ترى مانندتر و عامنگرند، بيشتر به كليدواژگان كالنتر به مسائل مىانتزاعى
 .و قالب شناختى گرايش دارند چارچوب، سرمشق

ز نو ا تعريفىمعرفیِ براى گشودن فضاى معنايىِ الزم براى  بهترين راه
و  دياز به تعريفى جديد نمايانده شوعنصر فرهنگى، آن است كه نفسِ ن

نيم د. اگر بداگردگفته آشكار ى موجود در تعاريف پيشهاو گره هاكاستی
مان براى طرح ند، دستدهپاسخ نمى هاى يادشده به كدام پرسشهاتعريف
مان بازتر ى معرفتىهاو بازبينى موفقيتش در ارضاى نياز ى جديدتعريف

 .خواهد بود
 :نقد كرد از دو زاويه توانمی كه ياد شدندرا يى هاتعريف

 تنها. انددهى تعريف خويش را درست تعيين نكرنخست آن كه حوزه الف(
مضمونِ لومانى است،  بتوان از اين انتقاد مصونش دانستتعريفى كه شايد 

ناديده شناختى و اش به سطح جامعهكه آن هم به دليل تعلق انحصارى
طرح در اين  ى قابلهاختى، بخش مهمى از پرسششنارواني انگاشتن اليه
گذارد. يادآورى اين نكته الزم است كه مضمون پاسخ مىزمينه را بى

به كنش ارتباطى مربوط  تنهاارتباطى، از نگاه لومان خصلتى است كه 
و در  شوداعى تعريف مىدر سطح اجتم تنهاود و اين كنش نيز خود شمى

ى زيربناى اين سطح است. از ديد لومان، عناصر ارتباطى در واقع برسازنده
يابند، اما اين ظهور امرى ثانويه و غيراصيل ختى نمود مىشناروانسطح 

 -ى سطح اجتماعى كه از برآيند تبادالت ارتباطىهااست و در فرآيند
تأثيرى محورى ندارند. اين نگاه خاص، لومان را به  انددهطالعاتى رقم خورا
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تصور  ى خودآگاه فاقد اصالتدهد كه در آن سوژهاى سوق مىموضع افراطى
كنش ارتباطى در سطح به عنوان محصولى جانبى از  تنهاشود و مى

 .يابدمجال تعريف مى شناختىجامعه
ى توان از مرزبندى دقيق حوزهىموردى كه م تنهابه هر صورت، در 

 آثار لومان است، كه آن هم چنان كه يفِ عنصر فرهنگى سخن گفتتعر
 انجامد. در ساير موارد،اى مىگيرى خاص و غيربديهىديديم به موضع

تعريف شده به درستى مشخص نيست. در آن سطحى كه عنصر فرهنگى 
 ى وارسى وشده، شيوهشود كه انديشمندان يادا ناشى مىاز آنج ابهاماين 

جه يش مورد توهاو كاركرد هاتحليل مفهوم مورد نظرشان را كمتر از پيامد
 .انددهقرار دا
مورد نظر، در يک مدل تحليلى و  به اين ترتيب عناصر فرهنگىِ 

 وكنند ى اجتماعى، جايگاهى مبهم و نامعلوم پيدا مىهاسيستمى از رخداد
شناختى ختى و زيستشناروانشناختى، هشان با سطوح جامعى اتصالشيوه

شود یمعاملی است كه باعث عمومى،  ابهامگردد. اين به روشنى تعريف نمى
ناكارآمد  شاندنى تخصصى تعريف شهاشده خارج از حوزهتعاريف ياد

يى تخصصى از هابه شاخه يادشده. منحصر شدن كاربرد مفاهيم باشند
كه  سانىكبراى  تنهاار گرفتن اين مفاهيم ى اين است كه به كدانايى، نشانه

كنند، سودمند كار مى - ايشدهناعالم معموالًو  -ى مشترک هافرضبا پيش
 .است

 مراتبشان در سلسلهجايگاه ابهام، هاتعريفاين پس نخستين ايرادِ 
در  كاربردشانالطوايفى شدن ملوکكه به  جامعه استسيستم 

 انجامد.می علمى ى كوچکِهانشينخان
نادقيق  شوددى كه در اين تعاريف ديده مىانتقا دومين صفت قابل ب(
نِ جديدترِ از مفاهيم و كليدواژگا شاندنبهره مانو بى است شاندنبو

 .ايرشتهميان ى علومشده در حوزهابداع
 -يى از دانايى هاحوزه انگاشتنِبعدى بودن تعاريف، به ناديده اين تک 

 - شناسى و...به نشانه ايرشتهميان ىهااطالعات، رويكرد ىمانند نظريه
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كننده ايفا بايد در تعريف عنصر فرهنگى نقشى تعيين قاعدتاًكه  انجاميده
 .كنند

ر دزمانى ممكن است كه  تنهاى علوم ديگر، هادستاوردمندى از بهره
ى تحليل فرهنگ چارچوب معنايى دقيق و روشنى وجود داشته هامدل

ر را با مفاهيم ساي مانبندى كليدواژگاِن تخصصىِ مدلتا مفصلباشد 
ار رسد كه غياب چنين ساختى علوم ممكن سازد. چنين به نظر مىهاشاخه

شده ادنادقيق بودن تعاريف ياز  ،منسجمى از اتصاالت معنايى، تا حدودى
 .باشدناشی شده 

ه كريم نياز دا یفرهنگعنصر تعريفى از براي فهم دقيق فرهنگ، به 
مستقل و اي رشتهميانيعنی در قالبی  .شده را نداشته باشدى يادهاكاستی

مام در تو بتواند  ى تخصصى تعريف شودحوزههاي يک محدوديتاز 
 به كار گرفته شود. شده هاي يادحوزه
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 م: تعريف منشچهارگفتار 

?frondem cernis non silvis in 104 

شده از نیروايتی بازبيده در اين نوشتار، چارچوب نظرىِ به كار گرفته ش .1
از نگارنده ه در كتابی به همين نام است ك «هاي پيچيدهي سيستمنظريه»

ه بپرداختن ر اين نوشتار فضاى كافى براى د. است شده بنديصورت
اين مبانى آن دانسته مدل سيستمى وجود ندارد، بنابراين هاي كاريريزه

 شبخين رخى از مفاهيمِ به كار گرفته شده در ااز آنجا كه ب شود.فرض مى
، ا جلوه كنندناآشنممكن است  - از نظر تعريف يا برابرنهادشان در فارسى -

 .دمند استسو ترِ بحث جاريبراي فهم دقيق يادشده خواندن كتاب
ى عام و ملموسِ يک عنصر فرهنگى هانخست ويژگیدر اين گفتار، 

ى در تجربهچه آنبه  مفاهيم آشناى روزمرهر اين مروِر و د شوندوارسی می
 .شود با نگاهى غيرتخصصى و توصيفى خواهيم نگريستمان تجربه مىعادى

ى ى نظريهى عنصر فرهنگى از دريچههادر گام بعدى، به ويژگی
در  شماريم.مىى اصلى آن را برهاو ويژگی پردازيمى پيچيده مىهاسيستم

                                                 
 )هوراس( «بینى؟به خاطر انبوهىِ جنگل، درختان را نمى» 104
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شناسى بر شباهت ى مشهورِ ممهااز استعارهىِ يكى گيروامسومين گام، با 
مراتب پيچيدگى ى تكاملى در سطوح گوناگون سلسلههابنيادى سيستم

 نهادپيش ، تعريفى عمومى از عنصر فرهنگىنهايتدر  .تأكيد خواهد شد
 .شودمی

 ترين مفهومى است كه درترين بيان، كوچکعنصر فرهنگى، در ساده .2
ى از اهكنيم. هر پارآدميان ديگر رد و بدل مى مان باارتباطات روزانه

مشخص شده باشد و منسجم دست و مان كه به كمک معنايى يکمكالمه
 يرداند برچسب مفهومى خاصى را بپذاى كه بتوهر پيام حركتى يا زبانى

شناسان فرهنگ به جامعه به دستِآنچه  نوعى عنصر فرهنگى است. هر
 در معنا و به عنوان حاملِ  رسميت يابد مشاهده و بررسى عنوان موضوعِ

نگى تحليلى پيدا كند، نوعى عنصر فره انسانى ارزشِارتباطات ى زمينه
شناسى جهانمانند نظام )ى كالن از معانى اهتواند پيكراست. اين عنصر مى

 يا نهترايک  ثلم)يا واحدى خرد و ناچيز  باشد (كپرنيكى در عصر نوزايى
 .لطيفه(
پذير در ميان كلى كه بر سر راه تشخيص واحدى تحليلمش ترينمهم

اين جنگلِ انبوهِ عناصر ريز و درشتِ فرهنگى وجود دارد، همين شلوغى و 
فرهنگ چنان انبوه است كه  ى آن است. جنگلِكنندهگيج ِِاليه بودنِاليه

ممكن است از شدت تراكم درختان، نتوان به شكل كلى يک درختِ آن پى 
يک بر سطحى ويژه از  پژوهشگران گوناگون، هر ،همين دليلشايد به  .برد

. متخصصان فرهنگ عاميانه، به دنبال آن انددهعناصر فرهنگى تمركز كر
و  دنگردند كه در اشكال عاميانه و غيررسمى شيوع داشته باشعناصرى مى

 پردازانِ د. نظريهنشوتر منتقل تر و خودمانىاز مجارى ارتباطى خصوصى
و  ترتر، رسمىاسى علم، به دنبال قواعدى براى پويايى عناصر كالنشنجامعه
ان به مندعالقهو  هستندبينى اعضاى يک جامعه جهاني برسازندهترِ قطعى
روابط  ىشدهناديده انگاشتهگوشه و كنارِ فضاي شناسى هنر و ادبيات جامعه

. با كنندو مىكاشناسانه كندوى زيبايىهاارزش ننمادين را به دنبال حامال
يى مشترک در هاويژگیها، شاخه بودنِ اين تالشوجود واگرايی و شاخه
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خورند كه ميان اين عناصرِ به ظاهر از هم گسيخته و متنوع به چشم مى
 ن تكيه كرد.ه آبتوان مىآغازگاهی براي فهم فرهنگ چون هم

مام ى تدهندهعناصر تشكيل هاى سيستمنظريهاز ديدِ دانيم كه مى
 . بايابندتبلور میيكى از سه صورتِ ماده، انرژى و اطالعات در  هاسيستم

بينيم كه نخستين ويژگى مشترک عناصر فرض، مىتكيه بر اين پيش
ى مادى يهاى عناصر فرهنگى در قالب پيكرهشان است. همهفرهنگى، جنس

ن شان را ممكشتندا و معنابودن فرهنگى آنچه  اما يابندو انرژيايى نمود مى
اطالعات است. پس عنصر فرهنگى پديدارى است از جنس  كندمی

 .اطالعات
دومين ويژگى عنصر فرهنگى، معنادار بودنش است. ممكن است معناى 

يا مثل  علمى روشن و شفاف باشد يهانظريهيک عنصر فرهنگى مانند 
حال هميشه به هر گرفته. اما مبهم و مه سورئالى هاو تابلوآميز وهماشعار 
و  محيطى 105ىهاشان از نوفهى تفكيکمايهيی در آنها وجود دارد كه معنا

 هيچ توالیشود. فرهنگى مى يشان به عنوان عنصررسميت يافتن
قالب نظامى از  درتنها  معنادار نيست. پراكنده هاياي از محرکتصادفی

 زگذاري چيزهامند از رمو با تكيه بر چارچوبی منظم و قاعدهروابط ارجاعى 
و  هااز نماد ايشبكهدر قالب  تنهاو  شودرخدادهاست كه معنا زاده میو 

ماهيتی يابد. به اين ترتيب، عنصر فرهنگى بايد معانى است كه سازمان مى
معنا  -بندِى نشانهپيكرباشد و در سيستم خاصى از داشته نمادين 

 رمزگذارى شود. 
ان انسانى گركنشتوسط  سومين ويژگى عنصر فرهنگى، آن است كه

گنجاندنِ شود. به عبارت ديگر، اعضاى يک جامعه هستند كه با بازتوليد مى
آن عنصر را به نشانگانى،  هاينظام و استفاده از يک عنصر فرهنگىدر  امعن

ى در زمينهرا عنصر آن تداوم و به اين ترتيب  كنندمیمنتقل  يكديگر
نگى پديدارى است وابسته به عنصر فره ،سازند. پسجامعه ممكن مى

از نو بازسازى  گركنشو رخدادى است كه در هر  انسانىان گركنش

                                                 
105 noise 
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 ى عصبىِ مغز آدميان وابسته استهاكنششود. يعنى عنصر فرهنگى به مى
 .يابندختى تجلى مىشناروانى هاو در سيستم
 از روابط ايزمينهدر  تنهاسانه شناروانى ها، اين ساختاين با وجود

. پس عناصر دنبالكنند و میرشد میى اجتماعى هاكنشانسانى و اندر
سترده گبلكه در سطح جامعه  مغزِ خاص نيستند -فرهنگى زندانىِ يک ذهن

 ايريهنظگردند. خواه اين عنصر شوند و از فردى به فرد ديگر منتقل مىمى
كه اي شايعهيا  يابدمى در محفلی تخصصی محبوبيتعلمى باشد كه 

 .شودگير مىمهه
 يايىتوان براى عناصر فرهنگى برشمرد، پوين ويژگى عامى كه مىچهارم

ر يكثانتقال و تمعناست كه عناصر فرهنگى در جريان به آن  آن است. اين
 از -ى گوناگونى هابه صورت هانظريهكنند. تغيير مى شانشدن
شوند، و ىشر ممنت - فهمى ارزانِ عامههاى تخصصى تا كتابهابنديصورت

 اًمرتبشوند. يى ادبى تبديل مىهااشعار جدى با تغيير چند واژه به شوخى
آيد و اخبار و روايات پديد مىباورهاي عمومی يى جديد از هانسخه

گى ند. به عبارت ديگر، عناصر فرهنگردمىتحريف بازتعريف و  دستخوشِ
 .شونديج دگرگون مىو در طول زمان به تدر خصلتى ايستا و پايدار ندارند

 و ،پذيرىبودن، معنادارى، انتقال مدارويژگى، يعنى اطالعات چهاراين 
و  انددهى فرهنگ لحاظ ششناسانهجامعه هاينظريهدگرگونى در تمام 

 .ى تجربِى ما را در قبال اين عناصر هستندهاداشتپيش
كه  سيستمى است ،ويژگیاين چهار يک عنصر فرهنگى، با توجه به  .3

 توانند به كمکاص، میهمين خودهد. را از خود نشان مى ايويژهى هارفتار
 با دقتی بيشتر به اين ترتيب تعريف شوند: روش سيستمی

ى است تشكيل يافته نظام ،يعنى ؛عنصر فرهنگى، نوعى سيستم است (الف
اش پيرامونى جهانكه حد و مرز خودش با  از عناصر مشخص و روابط معلوم

كند. عنصر فرهنگى، مانند هر سيستم ديگرى، از طول زمان حفظ مىرا در 
يا اطالعات  تشكيل شده كه از جنس ماده، انرژىاز عناصر  ايمجموعه

اير وجوه عنصر اطالعات بر س یفرهنگ ياليههستند. چنان كه گفتيم، در 
و بنابراين در سيستم درونىِ يک عنصر  عناصر سيستم چيرگى دارد
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نه ماده و انرژى، كه اطالعات  يشترين اهميت را داردبچه آن فرهنگى هم
يى كه يک خبرِ شفاهى، ترانه يا هر عنصر فرهنگى هاى آوااست. مجموعه

انرژيايى  -دهد، از نظر ساخت فيزيكى، خصلت مادىديگر را تشكيل مى
 با وجود اين،. شودرا شامل میخاصى دارد كه شدت صوت و بسامدِ آن 

يک خبر يا يک ترانه تبديل ى صوتى را به هااز موج ايمجموعهآنچه 
ى ارتباط درونى عناصر نه بسامد و شدت صوت، كه شكل ويژه كندمى

چيده  توسط شكل خاصِ اخلِ آن است. معناى يک پيام صوتىنشانگانىِ د
تعيين  یِ برآمده از آنى نشانگانرشته و هاترتيب و توالی آواو  هاشدن واج

 .اشاره كرديمبه آن  ان است كه زير عنوان اطالعاتو اين هم شودمى
 وپس عنصر فرهنگى، سيستمى است كه عنصر اطالعات در آن بر ماده 

يعنى )كند. اين خصلت انرژى غلبه دارد و رفتار آن را تعيين مى
ى ى پيچيدههاچيزى است كه در تمام سيستم (رفتار محور بودنِاطالعات

ى فرهنگى هاشود، ولى در سطح رخداديده مىدو خودسازمانده خودزاينده 
 .يابدترين شكل نمود مىبه برجسته

 ن ويژگى عنصر فرهنگى در مقام يک سيستم، آن است كه توسطدومي ب(
ناصر شود. ارتباط درونى عاطرافش جدا مى جهانحد و مرزى قراردادى از 

 یمربوط به يک عنصر فرهنگى خاص به شكلى هستند كه انسجام
ط واببا ر شند. تمايز بين نوع اين ارتباطاتبخسيستمى را به آن مىدرون

ى محيطى، همان چيزى است كه مرزبندى هابين عناصر سيستم و رخداد
 سازد. محيط را ممكن مىدر برابر  سيستم

معناست كه عنصر به آن  پايدار ماندن اين حد و مرز در محور زمان،
كند. محيط، ساختار خود را حفظ مىيابد و فرهنگى در گذر زمان تداوم مى

نظم و ترتيبش، و با پويايى آشوبگونه و ى تصادفى و بىهابا رويداد
ى هاست كه فشارى هميشگى را بر تمام سيستما ياهش، زمينانامنسجم

كند. از اين رو، نظم درونى هر عنصر فرهنگى همواره با پيچيده وارد مى
و  فرهنگى براى پايدار ماندنصر روست. مقاومت عنهخطر فروپاشى روب

و سيستم  انجامدبه شكست مى ،نهايتارتباطات درونى سيستم، در  پايداري
زير فشار قانون  ،هميشه ،ى ديگرىهر سيستم پيچيدهچون هم فرهنگى نيز
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آشوب محيط حل  آيد و نظم آن دراز پاى در مى 106دوم ترموديناميک
ريان مقاومت سيستم در برابر شود. اما همين مجال كوتاهى كه در جمى

ناشى  هاآيد و مهلت اندكى كه از حفظ موقتِ حد و مرزمحيط پديد مى
تعيين رفتار و  -ى خود شود، براى آن كه عنصر فرهنگى رفتار ويژهمى

كفايت  ساند و توسط ما مشاهده و لمس شودرا به انجام ر - همانندسازى
 .كندمى
اين به كند. است كه معنا حمل مى سومين خاصيت عنصر فرهنگى، آن (پ

ابسته پديدارى ودر جوامع انسانی،  كه عنصر فرهنگىشد امر بديهى اشاره 
ن شناسانه هم بياتوان به صورتِ عصببه انسان است. اين وابستگى را مى

ناصر ارتباطات بين عكرد. در اين تعبير، عنصر فرهنگى الگويى خاص از 
الب قنسان ذخيره شده است و رفتارش در كه در مغزِ يک ا نشانگانى است
 .يابدش نمود مىاهنگهدارند ى عصبىِپويايى شبكه

مل كند. منظور از حتر پيدا مىدر اين چارچوب، معنا تفسيرى دقيق 
قرار  اشناسانهشگاه كه در بسترِ عصبمعنا آن است كه عنصر فرهنگى، آن

بستر اين  موجود در فرهنگىِ عناصر سايرِ گسترده از  ايزمينهگيرد، در مى
ن ايدر ارتباط با  . عنصر فرهنگیشودجذب مى )كليت ذهِن حامِل خود(

ي خود را به دست شود و معناي يگانهاز پيش موجود، بازتعريف می يزمينه
 برخاسته از  ِ اش با معناهاي مشابهي مركزيآورد. معنايی كه در هستهمی

به دليل  پوشانی دارد، اماگران همهاي ديهمين عنصر فرهنگی در ذهن
را  ی خاص و يكتاهايي ذهنی، همواره داللتمنحصر به فرد بودنِ اين زمينه

 گنجاند. نيز در خود می
با سايِر عناصرِ پيوند  در كندحمل میرا معنايی كه عنصر فرهنگی 
را  جهانآورد كه از روابط ارجاعى را پديد مى ايشبكه مستقر در يک ذهن

پديد  ،، در واقعجهانكند. اين بازنمايىِ شان بازنمايى مىى انسانِ حاملبرا
كه در نظام روانىِ  استجهان زيستى هارخدادچيزها و آوردن تصويرى از 

                                                 
به یابد. هاى بسته کاهش مىگوید که با گذشت زمان نظم درونىِ تمام سیستماین قانون مى  106

 .شودها مىزمان منجر به فروپاشى ساختار منظم سیستم ،سخن دیگر
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با محيط ممكن را مناسب و سازگارىِ فرد  شود و رفتارِ وى ترسيم مى
را با روابط ارجاعىِ آن  ى يک عنصر فرهنگى خاصدارنده سازد. ذهنِمى

 .كندبه صورت معناى آن تفسير مى ساير چيزها
اما شان است. مين خصلت مشترک عناصر فرهنگى، تكثيرپذيرىچهار (ت

تر از مفهوم پيش از پرداختن به اين ويژگی، بايد نخست دركی عميق
د و تعدا شانيى كه تعداد عناصر درونىهاآن نظامپيچيدگی به دست آوريم. 

 ادهم»نسبت به  شانو بنابراين چگالى اطالعات -صرشان روابط بينابينىِ عنا
شوند. محک ىمپيچيده خوانده  باالتر باشد ايآستانهاز  - شان«انرژى +

در عينِ منظم و اش تشخيص يک سيستم پيچيده آن است كه پويايى
تحليل  ى خطى قابلابط سادهى محدود و روهابا متغير مند بودنقاعده
 .بينى كرده سادگى رفتارش را پيشو نتوان ب نباشد

قدر براى پايدارى در برابر آن ى پيچيدههابرخى از سيستم
كه در مسير زمان نظم درونى  اندتهى محيطى تخصص يافهادگرگونی
 هادهند. اين سيستمافزايش مى - ى محيطىهادر مقابله با نوفه -خويش را 

خودزاينده هم  زماندهى خودساهانامند. برخى از سيستمرا خودسازمانده مى
اطالعات  شانچرخش ماده و انرژى در سيستم هستند، يعنى به قيمت
يى كه براى حفظ اطالعات در هاكنند. يكى از راهدرونى خود را حفظ مى

 گيرد، تكثير يا توليد مثل است. تكثير شدنسيستم مورد استفاده قرار مى
دچار فروپاشى خواهد  نهايتدر كه  -معناست كه سيستم پيچيده به آن 

كارِ الزم براى بازسازى سيستمى در مجال كوتاهى كه دارد، دستور - شد
كند. در سطح  هامشابه با خود را توليد كند و آن را در محيط ر

تواند ساختارى مشابه با سيستم مادرى را شناختى، اين دستور مىزيست
فشرده و  ايبرنامهيا  (وندشيى كه تقسيم مىهامانند سلول)داشته باشد 

ى پياپِى افزايش پيچيدگى، سيستم مادرى هاخالصه شده باشد كه در گام
 .107 (مانند سلول تخم جانداران پرسلولى)را بازتوليد كند 

                                                 
 .ها در پیوست نخست آمده استتر انواع سیستمى تعریف دقیقشرح کوتاهى درباره  107
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يط يى كه از راه بازتوليد كردن خود بر فشار آنتروپيک محهاتمسيس
اه تكثير يک ترين رساده .شوندكنند، همانندساز خوانده مىغلبه مى

براى  تنهايوه از خود را بازتوليد كند. اين ش اينسخههمانندساز آن است كه 
ممكن است. چنين  ،تر باشنديى كه از سطح خاصى سادههاهمانندساز

 .بينيمبه خوبى مىها باكتريشناسى در چيزى را در سطح زيست
ر دهند. يک عنصعناصر فرهنگى نيز چنين رفتارى از خود نشان مى

حضور  كه به صورت الگويى از پويايى عصبى در مغز يک انسان -فرهنگى 
شود و به ذهن ىو نشانگان رمزگذارى م هااز نماد ايدنبالهدر قالب  - دارد

ز ا ،شود. به اين ترتيبو در آنجا جايگير مىيابد انتقال میانسان ديگرى 
ن به آ اين امرآيد. دو عنصر پديد مى ى عنصر فرهنگىى اوليهيک نسخه

شوند و ىارتباطى تكثير م هاينظاممعناست كه عناصر فرهنگى از مجراى 
 مين خصلتچهارتوان مى رو،اين  ازگردند. از مغزى به مغز ديگر منتقل مى

 .عناصر فرهنگى را همانندسازى دانست
هيچ همانندسازى نيست كه فرآيند تكثير اطالعات درونى سيستم را  (ث

يافتن روابط درونى  معناست كه تغييربه آن  نجام رساند. اينبدون خطا به ا
ى ناخواسته به درون پيامِ نوزاد، رخدادى هاو ورود كد سيستم معنايى

اجتناب است. هر سيستمى كه اطالعات را از جايى به جاى ديگر غيرقابل
كند، ناچار است تا خطر مغشوش شدن پيام را هم به جان بخرد. منتقل مى
شده، نمودى ديگر از  هميشگىِ مخدوش شدن اطالعاِت منتقلاين خطرِ

را تهديد  ايدههمان اصل آنتروپيک است كه بقاى هر سيستم پيچي
 .108كندمى

با اين  ،فرآيند همانندسازى هم در واقع نوعى انتقال اطالعات است
رمزگشا منتقل  ايدهرمزگذار به گيرن ايدهتفاوت كه اطالعات از فرستن

 (با نظام رمزگذارى و كدگشايى درونى)از سيستمى خودبسنده  شود ونمى
 ،گردد. به اين ترتيبتزريق مى (شدهكه تازه ساخته)در سيستمى مشابه 

                                                 
دهد. اصل افزایش آنتروپى معنا مى« نظمىبى» آنتروپى، شاخصى ترمودینامیکى است که تقریباً 108 

 .کنداش مىبندىصورت همان مفهومى است که قانون دوم ترمودینامیک
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به  روند همانندسازى نيز همواره با خطر بروز نوفه و خطا آغشته است. اين
ى نوزاد با سيستم مادرى هامعناست كه همواره امكان تفاوت سيستمآن 
دارند. اين رخداد در سطح  109خصلتى تصادفى هاتفاوتدارد، و اين  وجود
 اين تغييراتِ  .دهدى زنده هم رخ مىهاشناختى و در همانندساززيست

 نامند. مى «جهش»ده را ونشتصادفِى اطالعات تكثير
 يوندويژگى ششم عناصر فرهنگى، آن است كه با دستگاه زيستى آدمى پ (ج

ى هاشناسى اشاره شد، براى تحليل رويدادروشدارند. چنان كه در بحث 
سطح مشاهداتى در نظر گرفت. عناصر فرهنگى،  چهارتوان تجربى، مى

 - ى فرهنگىاليه -يى هستند كه در باالترين سطح پيچيدگى هاپديدار
بر  شوند. اين عناصر، از نظر كاركردى نقشى حياتى و مهم راتعريف مى

كيل تش و ى حسى در سازمان روانى فردهاداده ى بازآرايىعهده دارند. شيوه
 واز درون و برون سيستم فرد  اييافتهبازنمايى منسجم و ساختار

از عناصر  ايشبكهمديون  (جهانديگرى + )از محيط  «من» شدگىتفكيک
 .زنندرقم مى جهانفرهنگى است كه تصوير ذهنى ما را از 
 فضاى حالتى گسترده ى ديگرى، درانسان، مانند هر سيستم پيچيده

سى ى رفتارى دسترهاكند و در هر برش زمانى به طيفى از گزينهعمل مى
وم كند بقاى ژنرد و باخت سيستم را تعيين مىدر مسير تكامل بآنچه  دارد.
سيستمى  نيزبا بقاى فرد نسبت مستقيم دارد. انسان  ايدامنهكه در  است

در خود  ار - ى تكاملىهايستمهدف عام تمام س -كه بقا از اين دست است 
ز ميان به كمک آن انياز دارد تا معيارى درونى سيستم به  .ينه كردهنهاد

زش ار دى رفتارىِ پيشارويش يكى را برگزيند. اين معيار، بايهاگزينه
و  ن كندحفظ بقاى فرد يا ژنوم تعيي در ارتباط باى هر رفتار را هاپيامد

 ستمسي ،گيرى نمايد. به اين ترتيبندازهمخاطرات ناشى از آن را نيز ا
عنی ي - سودمندو  ى خوبهابايد گزينه (مثل ساير جانوران)زيستى انسان 

بقا بخت ى كنندهكم، و خطرناک، ى بدهارا از انتخاب - بقا بختى االبرندهب
 .تفكيک كند

                                                 
109 random 
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نمايد كه معيار محكمى براى تميز دادن اين دو از يكديگر در چنين مى
پديد آمده باشد. اين معيار ان انتخاب طبيعى و تكامل عمومى جانوران جري

 ايشبكهشود و عبارت است از شناختى تعريف مىدر سطح عصب درونى
شود. اين عصبى كه فعاليتش در سطح روانى به صورت لذت تعبير مى

 111ى لذتيا شبكه 110شناسى سيستم پاداشى عصبى را در عصبشبكه
كمابيش مشابه وجود دارد  تم در تمام جانوران به شكلىنامند. اين سيسمى

ى مولكولىِ موجود در دستگاه هايكى از پايدارترين دستگاه تكاملی رو از نظ
از  ايدهشده در اين شبكه، رعصبى است. ناقل عصبى اصلِى به كار گرفته

هاي اين ناقل نام دارند. مشهورترينِ 112هستند كه نوروپپتيد هاپپتيدپلى
 مهارهستند كه باعث بروز سرخوشى و  114و انكفالين 113، آندورفينصبیع

باعث احساس سرخوشى و  - مثل هروئين -شوند. موادِ مخدرى كه درد مى
شوند، عمل اين مواد را تقليد درد مىمنع  - مثل مورفين -لذت يا 

ى ى همههايى رفتارهاى اصلى و ندهندهى لذت، سازمانشبكه .كنندمى
 .است - از جمله انسان - جانوران

نمودنش  با وجود بديهى لذت و معنا، اين ارتباط ميان انتخاِب رفتاري،
با وجود شود. در علوم انسانى ناديده انگاشته مى معموالًشناسى، در زيست

فرويد، راجرز، و )سانه شناروان يهانظريهمفهوم لذت در بسيارى از  اين،
ايفا نقشى كليدى  (بالوو  ،هومنزكينر، اس)شناسانه و جامعه (آلپورت

 . 115كندمى
از نظر كاركردى درهم فراز سطوح مشاهداتى گذشت، چنان كه 

توان در ارتباط ميان عناصر و اين انسجام درونى را به خوبى مى انددهتني

                                                 
110 Reward system 

111 pleasure network 

112 Neuropeptide 

113 Endorphine 

114 Enkephaline 
 .034 -484: 1374 ریتزر، 115
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پيوند ميان ر مورد دفراوانى شواهد فرهنگى و سيستم پاداش بازيافت. 
دارد. آزمايش مشهور گلدشتين در مورد اثر وجود و لذت عناصر فرهنگى 

ى كمدى در هاو نقش جوک و فيلم 116موسيقى بر افزايش اندورفين مغز
 .نمايندبديهى مى 117سرخوشى

ر ى بررسى بيشتر است، نقش محورى سيستم پاداش دشايستهآنچه  اما
ر گزينش طبيعىِ عناصر فرهنگى است. اين موضوعى است كه به زودى با

 نكته الزم گوشزد كردن اين تنهاجا اين باز خواهيم گشت. دربه آن  ديگر
 :دنهست ر بدن يک انسان قابل تعريفد هااست كه دو سطح از همانندساز

. اين دو اليه سيستم ژنومى در سطح زيستى و سيستم عناصر فرهنگى
براى  ايپيوستهپيوند نزديكى با هم دارند و از قواعد مشابه و درهم 

 .برندره مىهمانندسازى به
بينيم كه عنصر را با هم جمع ببنديم، مى يادشدهاگر تمام شش ويژگى 

فرهنگى سيستمى تكاملى است. هر سيستمى كه توانايى همانندسازى 
داشته باشد، جهش پيدا كند، و نظامى از انتخاب طبيعى بر آن عمل كند، 

ناصر ع .118تكامل خواهد يافت و به تدريج بر پيچيدگى خود خواهد افزود
كنند، پس شايسته است به بر آورده مى ار يادشدهفرهنگى هر سه شرط 

 .عنوان سيستمى تكاملى مورد وارسى قرار گيرند
كه بين دو حالت  گرددرمىبه تعادل ظريفى ب تكاملى بودن سيستم

بايد با دقتى باال  مانندسازى وجود دارد. همانندسازىهيا نادقيقِ دقيق 
ى بازتوليد شده با والد خود يكسان نخواهند بود هاهانجام گيرد، وگرنه نسخ

را به نسل بعد از دست خواهند داد. از سوى  هاو امكان انتقال اطالعات آن
ديگر اين به ارث رسيدن اطالعات نبايد با دقتى صد در صد انجام شود، 

ى محيط از بين خواهد هاوگرنه امكان سازگار شدن سيستم با دگرگونى

                                                 
 .1372 هوپر و ترسى،  116

117 Suls, 1983. 

118 Dawkins, 1989. 



  63 ها / منش ينظريه  

ى افزايانهآن بسيار كوتاه خواهد شد. از سوى ديگر، افزايش همرفت و عمر 
يى ممكن است كه پويايى الزم براى رشد هااطالعات فقط در سيستم

 .محتواى اطالعاتى درونى خود را داشته باشند
ابند يى مادى گوناگون نمود هاتوانند در ساختارى تكاملى مىهاسيستم .4

آشناى ما،  جهانوتى تداوم يابند. در ى زمانى متفاهامقياسو در 
ى هاترين نمودى بيوشيميايىِ مبتنى بر آب و كربن برجستههاسيستم
ناميده ژن  هاى اين سيستمسازندهبر ى اطالعاتىِهاهستند. واحد تكامل
هايی هستند كه نظم و مولكولپويايى در واقع ى زيستى هاروندشوند. می

ها تنظيم ي اطالعاتِی اين ژنب اندوختهدر چارچو روابط بين خود را
 . كنندمی

ه در سطح كتشخيص داد پيچيدگى را پويايی الگوى مشابهى از توان می
ايده،  اگر چنين كنيمكند. كار میآدميان ذهنِ  -مغز با تكيه برو فرهنگی 
ى ما زانهو هر چيز ديگرى كه با عباراتى شبيه به اين در زندگى رو انديشه

پذير يلو تحل نگريستهيابنده همانندسازى تكاملچون هم شود،توصيف مى
 د شد. نخواه

ه ى تكاملِى وابسته بهابراى آن كه بر شباهت ميان پويايى سيستم
ين اسطوح گوناگونِ پيچيدگى بيشتر تأكيد كنيم، رفتار چند نمونه از 

 :كنيمرا با هم مقايسه مى هاسيستم
با يک  (يک جوک مثالً )عنصر فرهنگى ى رفتارىِ يک هاشباهت نخست:

  :119گير استچشم (يک ويروس مثالً)ى ساده سيستم زنده
يک الگوى اطالعاتى است كه در  تنهاويروس هم مانند جوک  (لفا

ى هاى اسيد نوكلئيک يا واجهامولكول)خاصى  ايیانرژي -چوب مادىچار
يرگى چتم در هر دو سيس ،شده است. به عبارت ديگر بنديصورت (زبانى
وسط و تعيين شدن پويايى سيستم ت عات سيستم را بر ماده و انرژىاطال

 .شاهد هستيمالگوى قرارگيرى عناصر را به خوبى 

                                                 
119 Dawkins,1989. 
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ود ويژه رفتار سيستمىِ خاص خ ايزمينهدر  تنهاويروس و جوک،  ب(
دهند. جوک براى را بروز مى (همانندسازى، جهش و گزينش طبيعى)

 از مفاهيم و ايشبكهى عصبى مغز انسان و شبكه فهميده شدن و انتقال به
ل قبا و ويروس چنين وضعيتى را در اصر فرهنگى پيرامونى نيازمند استعن

 .ى زنده داردهامحيط درونى ياخته
 توان يک ويروس را در خارج از سيستم زنده متبلور كرد و يامى (پ

 ثالً م -ى ژنتيكى اهيى متفاوت با كدهامحتواى اطالعاتى ژنوم آن را با كد
توان در نمايش داد. جوک را هم مى - C و A، G ، T ى زبانىِنشانه چهاربا 

 ترين نمودِ عادى شدهخارج از مغز به اشكال مختلف ثبت كرد. متن نوشته
حالت  غيرعصبى رمزگذارى شده است. در اين هاينظامجوكى است كه در 

ز ارا  كاركرد فرهنگی خود چوبى غيرنورونىچارشده در متبلور هم فكرِ
رود به وكه پس از منجمدي تواند مانند ويروسِ چند مى هر ،دهددست می

 - شودیوقتی خوانده ممثالً  -در شرايط مناسب  شودسلول دوباره فعال مى
 بار ديگر فعال شده و خود را تكثير كند. 

 تر از خوديک سيستم بسيار پيچيده انگلِ ،جوک هم مانند ويروس (ت
ى تواند از ميزبانكند و مىاست. جوک هم مانند ويروس توليد مثل مى

 س بهبه ميزبان ديگر منتقل شود. هر جوكى مانند ويرو (بخوانيد مغزى)
انى تر باشد ميزبچه پيچيده و مثل ويروس هر ميزبان مستعد خود نياز دارد

  طلبد.تر را مىتر و انتخابىخاص
در جريان تكثير و  هام مانند ويروسه هاساختار اطالعاتى جوک (ث

يى تازه تكامل هابه صورت نهايتشود و در پراكنده شدن دگرگون مى
 .يابدمى
با هم رقابت  بر سر حضور در ميزبان هاهم مانند ويروس هاجوک (ج
ى هانگلكنند و افكارى كه از اين رقابت سربلند بيرون نيايند مانند امى

  .شوندناموفق منقرض مى
هستند كه با ى تكاملى نوظهورى هاسيستماي هاى رايانهويروس :ومد

افزارهاي كوچک شوند. اين نرممیتكثير  هاو جوک هاالگويى مشابه ويروس
. هستندهاى تكاملى موفقى سيستم (هارايانه)شان ى ويژههادر بوم
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شده بر از اطالعات رمزگذارى ايدنباله ،در واقع ،ايرايانهى هاويروس
كه رمزِ الزم براى تكثير خود را حمل  ى الكترونيكى هستندهاحافظه

يعنى الگوى مغناطيسى  -هم اطالعات بر ماده و انرژى  هاكنند. در آنمى
  .كندچيره است و رفتار كلى ويروس را تعيين مى - شدن يا نشدنِ ديسكت

شان ى خاصى واكنش نهاهم نسبت به محرک ايرايانهى هاويروس
 ند سيستممان -ى پيرامونى هاافزارى خاصى از نرمدر زمينه تنهادهند و مى

ى دودويِى هاشوند. تغييرات تصادفى كدتكثير مى - عاملی خاص
 ى ويروس هم درجريان تكثير هم در هنگام ذخيره شدن دردهندهتشكيل

توليد  هاسيى جديد از ويروهانسخهاز اين راه همواره حافظه امكان دارد، و 
 .شوندمی

آشناى ناِم را با  هاست و آنا ياهى رايانهاكوهن، كه كاشف ويروس
و  ايرايانهى هاى ويروسمقايسه يبارهدركتابی ، معرفی كردهويروس 

و در آن از شباهت و حتى همسانى رفتار اين دو نوع ويروس  زيستى نوشته
 .120استسخن گفته 

 (BSE) بيمارى جنون گاوىيافتنِ  اهميتبه دليل چند سال پيش  :سوم

مولكول مولد اين بيماري درگرفت. اين  يهامولكولبحثی داغ در مورد  121
وند. اين شه میخواند 122تعلق دارد كه پريون هائيناز پروت ايدهبه ر

شوند، اما دو مى رمزگذاريدر پستانداران  PrPc توسط ژنى به نام هامولكول
 زااين دو شكل با بدن سازگار است و بيمارى شكل ساختارى دارند. يكى از

عصبی رسوب كرده  هايدر سلولكول اين مول . اما شكل پايدار ديگرِنيست
طبيعی با ى هاى جالب اين كه برخورد پروتئين. نكتهكندو آنان را نابود می

ى هابه تغيير شكل مولكول ،دارند زاشكل فضايى بيماريی كه هايآن
زايى از اطالعات ساختارى مربوط به بيمارى ،يعنی ؛انجامدمیطبيعى 

به تدريج منجر به  هاو اين برخورد شودولى به مولكول ديگر منتقل مىمولك

                                                 
120 Cohen, 1994. 

121 Bovine Spongiform Encephalite 

122 prion 
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عامل بيماري شان به و تبديل ى سالمهاپروتئين انبوهی ازتغيير شكل 
ي هابيمارىها نيست. ي ناشی از پريونجنون گاوي تنها عارضهگردد. مى

نيز در اثر اين الگوي انتقال  كوروو  123ژاكوب -ند كروتزفلدمانديگري 
 .124آيندها پديد میاطالعات ميان مولكول

شود، نمى تبادلماده و انرژى خاصى  هاز آنجا كه در برخورد پروتئينا
چيزى كه در برخورد  تنهاعامل بروز بيمارى را بايد انتقال اطالعات دانست. 

طالعات نهفته در ساختار پروتئين است. اين گردد، اجا مىهدو مولكول جاب
انتقال اطالعات از راه تماس و مجاورت، با انتقال عناصر فرهنگى مقايسه 

 .125شده و با فرآيند اجتماعى شدن همگون دانسته شده است
شود. مثال ديگر، به شواهدى از علم رفتارشناسى جانورى مربوط مى چهارم:

دهد كه ى ماكاک ژاپنى نشان مىهانشواهد به دست آمده از بررسى ميمو
عناصر فرهنگى در رفتاري در جوامع اين جانور با تكثير عناصر الگوي انتقال 
ى هااز پژوهش ايرشتهدر  ها. رفتار اين ميمونشباهت داردجوامع انسانى 

مورد مطالعه قرار  ى ژاپندر جزاير پراكنده مدتميدانىِ گسترده و دراز
 .126به دست آمد هاى از آنرگيچشمو نتايج  گرفت

به تكثيرپذيرى عناصر رفتارى در اين جانوران مربوط  نتيجه ترينمهم
گروهى از  - 127موسوم به مينو -شود. در يكى از جزاير مورد كاوش مى

ى برنج را از زمين هاتوانستند به طور تصادفى روش كندن ريشه هاميمون
ى جزيره هاجمعيت ميموناين رفتار در كل  در مدتى اندک .كشف كنند

به مزارع برنج شد. در  هاپراكنده گشت و موجب شبيخون زدن ميمون

                                                 
123 CJD: Crutzfeldt- Jacob Disease 

124 Brusiner, 1996. 

125 Pagel & Krakauer, 1996.  

126 Wilson, 1995. 

127 Mino 
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كه در همسايگى اين جزيره قرار داشت و  128جزاير ديگرى مانند تاكاماكياما
چنين رفتارى توسط  ن شبيه بوده آشناختى ببوم ىهااز بسيارى از جنبه

ى اين آن مناطق از حمله كشف نشد و بنابراين مزارع برنج در هاميمون
 .جانوران در امان ماند

ى يک ى ساكن كنارههادر يک آزمايش، پژوهشگران براى ميمون
بردند. مشاهده شد كه ى گِلى و كثيفى را هديه مىهازمينىرودخانه سيب

ت توانس – نام گرفت 129كه ايمو -ى يک ساله اپس از مدتى ميمون ماده
در آب رودخانه  هازمينىبراى شستن سيبخالقيت به خرج داده و راهى 

افراد درصد  90زمين در ميان بيابد. در مدت يک سال، رفتار شستن سيب
با الگويى  كه اين سنت جديدنژاد ايمو در جزيره پراكنده شد. جالب اينهم

يافت. شود گسترش مىشبيه به آنچه در جوامع انسانى مشاهده مى
شد و نيم ساله ديده مىوى يک تا سههاوانبيشترين قابليت يادگيرى در ج

باالى هرم قدرت افراد مستقر در يعنى  - هاتر و به ويژه نرى مسنهاميمون
مقاومت بيشترى در مقابل پذيرش اين رفتار جديد  - هادر قبايل ميمون

 .دادندنشان مى
 ميان ه زودى اين رفتار يک جهش عمده هم از خود نشان داد و درب

ر ب ،آموختند كه هاساكن كنار دريا هم رواج يافت. اين ميمون يهاميمون
يب ترت را در آب دريا بشويند و به اين هازمينىمبناى اختراع ايمو، سيب

 .مشاهده شد هازايى در ساخت رفتارى ميموننوعى شاخه
ى فردى در توليد و انتقال عناصر هاتفاوتحتی ها در ميان اين ميمون

ها هوشمندتر آشكارا از ساير ميمون انسان شبيه بود. ايموبه نيز فرهنگى 
از خود نشان ى ديگر هم توانايى بيشترى هابراى حل كردن معمابود و 

ى كنار آب هامقدارى گندم بر روى ماسههم كه . در آزمون ديگرى ددامی
ى براى جدا كردن غذا از ماسه پيدا كند. او ايمو توانست راه شدريخته 

ى هاريخت و بعد از فرو رفتن ماسهاسه و گندم را در آب مىمخلوط م

                                                 
128 Takamakiama 
129 Imu 
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خورد. كرد و مىآورى مىى باقى مانده بر سطح آب را جمعهاسنگين، گندم
 .شايع شد هااين رفتار هم به تدريج در ميان ميمون

مان از مثالى كه گذشت، اين بود كه تصوير ذهنى چهارف از ذكر هد
شناسى شناسى يا جامعهطور سنتى در زيست بهآنچه  سيستم تكاملى، از

 هاينظامبه  تنهايابنده ى تكاملهاتعريف شده است، فراتر رود. سيستم
 ،هشجشوند. هر نظامى كه توانايى تكثير، اجتماعى يا زيستى منحصر نمى
رفتار  چه ،چه مولكولى پروتئينى باشد - و گزينش طبيعى را داشته باشد

 .ستهامعنصر فرهنگى، يكى از اين سيست .هد يافتتكامل خوا - يک جانور
 از عنصررا توانيم تعريف خود گذشت، اكنون مىآنچه  با توجه به .5

و  ،ضموناين كه تعريف كنونى با مم، مكنيم. با توجه به  نهادفرهنگى پيش
 ريكديگ نِ مفاهيم بابهام و اشتباه شدبراي پرهيز از ا و تفاوت داردواره عادت
ن ا آبرا نگى نامى كه از اين پس عنصر فره نياز داريم.ويژه براى آن  نامىبه 
به )َمينيو(  Oiniamاوستايی ى كه از ريشه اىهواژ ؛است «منش»م يناممى

ومن همينو،  –و مشتقات آن معناى انديشيدن گرفته شده است. اين واژه 
 هايندر سه هزار سال گذشته در زبا - انديش( و دشمن )بدانديش()نيک

و  هنديشايرانی كاربرد داشته است و همواره به مفهومِ عناصر مربوط به ا
ر د تخصصی آن داولين كاربر شده است. گفتنی است،میتفكر به كار گرفته 

 . در اين متنشودديده می –سال پيش  3200نزديک به  –گاهانِ زرتشت 
با  كمابيشكه  –ن، سپهر معنا نِ تمد براي نخستين بار در تاريخ مدو  

ي گيتی جدا شده و با نام مينو )يعنی از عرصه - فرهنگ همسان است
ترين اين متن كهن ،انديشيده، انديشيدنی( مشخص شده است. در واقع

سطحی مستقل اشاره چون هم فرهنگ يسندي است كه در آن به اليه
آن  و زرتشت نخستين نظام دقيق از كليدواژگان را براي رمزگذاري شده

 داع كرده است. اب
اوستايی  هاياش در زبانمنش، با وجود كاربرد پيوسته و سه هزار ساله

به نسبت  یرواجزبان علمِى فارسى و پارسی و پهلوي و دري، امروز در 
فارسى  بهمحدود هم تنها منش ي هواژى كاربرد عاميانهو  دارد محدود
زبان اين واژه را رسىبرخى از مترجمان و نويسندگان فا البته،است. گفتاري 
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به  .130انددهبه كار بر personality و character ى براىنهادبه عنوان برابر
را معنايى خاص  «منش»هر صورت، بايد در نظر داشت كه در اين متن 

است كه واحد تغييرات فرهنگى  معنايی. منش عنصرى كندحمل می
 شود.محسوب می

مى از جنس اطالعات يک منش، سيست: شودش چنين تعريف مىمن
 (2 ؛بندى شودعصبى قالب يشبكهبه صورت الگويى از فعاليت ( 1 است كه

جارى ارتباطى از راه م (3 ؛معنايى رمزگذارى گردد -نشانگانى هاينظامدر 
 .به تغيير رفتار در فردِ حاملش منتهى شود (4 و ؛تكثير گردد

شروط  يک از تر شود، بايد هرروشنمنش براى اين كه تعريف 
 .گيرندبه طور جداگانه مورد بررسى قرار شده يادى گانهچهار

 معناستبه آن  چيز، منش سيستمى اطالعاتى است. اين پيش از هر (لفا
 :كه

بسترى  -ى ظهور آن توان در زمينهمى ،يعنى ؛سيستم است ،نشم (1
تشخيص  حد و مرزى - تشكيل شده هامنش از ايمجموعهفرهنگى كه از 

 ، توسطزرمورد نظرمان را از بقيه جدا كند. اين حد و مخاصِ منش داد كه 
به يابد. تداوم مى و رمزگان( نشانگان)و بيرونىِ ( معنا)دو شاخِص درونى 

 توان تشخيص داد كه فالن معناى خاص و بهمانهمواره مى سخن ديگر،
 «غ»رف در منِش خاصى وجود دارد يا ندارد. اين كه ح هامجموعه از نشانه

در شعر صداى پاى آبِ سپهرى وجود دارد يا ندارد، يا اين كه در 
ن هاشناسى گيامعنايى مربوط به بوم «ر نميادهابا يک گل ب»المثلِ ضرب
ى ديگرى كه دار نهفته است يا نه، به سادگى قابل تشخيص است. نكتهگل

 شود، به هم پيوستگى درونى عناصر آناز سيستم بودن منش نتيجه مى
كپارچه يافزارى است كه به صورت يكجا و نرم ايبستهست. منش در واقع ا

 .شوداز مغزى به مغز ديگرى منتقل مى
عامل اصلِى پشتيبانِ مرزبندى آن  ،يعنى ؛از جنس اطالعات است منش (2
 (شيعنى اطالعات) اشى مربوط شدن عناصر درونىشيوه خارج جهاناز 

                                                 
 .1380 میلز،رایت و گرث  130
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. اطالعاتى (س ماده يا انرژى هستندكه از جن)نه خودِ اين عناصر  است
ى و همه ى پيچيدههابودن منش، امرى است كه در بسيارى از سيستم

 .وجود دارد هاهمانندساز
ار در ساخت عميقاً ،يعنى ؛ى عصبى استمنش الگويى از فعاليت شبكه ب(

ا رد. منش معنا ريشه دار -افزار پشتيبانِ نشانهشناختى تفكر، و سختزيست
ن يرونِى آاش تعريف كرد، و تجليات بروانى -ى عصبىتوان در زمينهمى تنها
كلى شرا بايد  - شده، آثار هنرى، فيلم و...نوشته هاينمانند مت -

 نگى،يافته از منش دانست. محصوالت فرهشده، نمادين، و دگرديسىمتبلور
نش م ند،توانند در قالب فيلم، نوار، يا كتاب رمزگذارى و توليد شوكه مى

را  هاشمن سيستم همانندساز نيستند و پويايى خاص اصوالًنيستند. چرا كه 
ى برا توان به عنوان راهبردى تكاملىرا مى هادهند. آناز خود نشان نمى

افتن يدر نظر گرفت. اما اين امر به معناى بسط  هامنش تكثير يافتن
 .جان نيستتا اشياى بی هامنش ىدامنه
ه ه شكلى از پويايى دستگاه عصبى وابسته است، كنيت يک منش، بعي

 كند. ساختار منش، كهن را حفظ و بازتوليد مىه آاطالعات مربوط ب
ى هدر زمين تنهابخشد، مىبه آن  انگيز يک همانندساز راپيچيدگى شگفت

 نگىيابد. هر محصول فرهنمود مى لِعصبى مجا ايشبكهبسيار بغرنجِ 
 زتوليدبا با لزوماً  ها، ولى تكثير اين ابزارهانشم ابزارى است براى تكثير

 همراه نيست. محصوالت فرهنگى، پس از فهميده شدن و جذب هامنش
 مربوط به خود ى عصبى ميزبان، منشِ شدن در ساخت شناختِى يک شبكه

، هنگىمنش نيستند. محصوالت فر كنند، اما خودِرا در آن شبكه توليد مى
س شوند، اما از جنتوليد عناصر فرهنگى منتهى مىيى هستند كه به هاكاال

 .عناصر فرهنگى نيستند
ى كاغذ توان اطالعات ژنتيكى يک ويروس را روى يک برگهامروزه مى

نوشت و بعد در آزمايشگاه از روى آن ويروس مورد نظر را بازتوليد كرد. 
 ،شده روى كاغذ را نوعى ويروس بداندكنم كسى اطالعات نوشتهنمى گمان

ى حامل اطالعات است كه براى هااز نشانه ايمجموعه تنهاچرا كه آن برگه 
آن  ،نيازمند است. در واقع ايدهواگشايى شدن به سيستم كدگشايى پيچي



  71 ها / منش ينظريه  

ى بازتوليد ويروس در سلول ميزبان هاى آزمايشگاهىِ پيچيده و روشهاابزار
 .ى كاغذكند، نه برگهاست كه ويروس را توليد مى

 از زمان، در ايبرههممكن است در  ؛چنين وضعيتى دارد منش هم
 - كه خودشان منش نيستند -ساده از اطالعات  ايمجموعهقالب 

 منش رمزگذارى شود، و بار ديگر پس از واگشايى در دستگاه عصبى ديگرى
ى هااراز راه ابز هامنش ى تكثيرِند. اين شيوهموردنظر را در آنجا احداث ك

باه فهوم منش اشتمعنايى را نبايد با خودِ م -نشانگانى هايمنظاارتباطى و 
رد، گرفت. يكى از مشكالتى كه بر سر راه تعريف عنصر فرهنگى وجود دا

ر دى فيزيكى آن هاو نمود در جدا كردن خودِ عنصر فرهنگى ابهامهمين 
يى است. هنگامى كه كار به تحليل پوياى اندركنش نمادين افراد شبكه

رسد، تجزيه كردن اطالعاتِ رد و بدل شده از مجراى اين فرهنگ مى
هم، ميابد و اشتياق در به ثمر رساندن اين ى ارتباطى اهميت مىهاشبكه
در  آنچه شود ومنتقل مىآنچه  به غفلت پژوهشگران از تفاوت ذاتى ،معموالً
  .انجامدمى اد دو سوى كنش ارتباطى وجود داردذهن افر

ى عصبى طبيعى تعريف در شبكه تنهاكه مفهومى است  پس منش
شناسانه در جامعه اينظريهشود. اما چنين تعريفى، بيش از آن كه به كار مى

نش اگر مسانه دارد. شناروان - مورد پويايى فرهنگ بيايد، خصلتى عصب
شناسى ى جامعههاغايتِ پژوهشبايد  مفهومی كارآمد و نيرومند باشد

را نيز و محصوالت فرهنگى در كنار هم، يعنى تحليل عناصر  ،فرهنگ
از آن  آن است كه چنين كاربردي هامنش يبرآورده كند. ادعاي نظريه

 آيد.میبر
گاه  هر :شودگرفته میعبارت منش در دو زمينه به كار از اين پس 

و به خصوصيات منش يا اطالعات و معناى بيايد يى تنهاى منش به واژه
اى است كه در اين نظور همان عنصر فرهنگىنهفته در آن اشاره شود، م

ى گاه به منش در زمينه از سوى ديگر، هر ؛در پى تعريفش هستيم هابند
ى رمزگذارى و تكثير منش از مجراى اش اشاره شود، و شيوهارتباطى
ى ى تبادل فرهنگى مورد نظر باشد، نسخههاى عمومى و ابزارهارسانه

را در نظر داريم كه نوعى  ايگونهى پيامشده، و سادهمتبلور، نمادين
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شدن كار، اين مورد دوم را  رونوشت از منش مورد نظرمان است. براى ساده
ى بحث در هر مورد نشان خواهد داد كه هم منش خواهم خواند و زمينه

ى ارتباطى. توجه هاش در ابزاراگونهمنظور خودِ منش است، يا تجلى نماد
، يادشدهى به كار گرفتن عبارت منش در دو زمينه داشته باشيد كه با وجود

متفاوت است و منش در معناى دومى را بايد شكل كامالً ماهيت اين دو 
 .دانست «ى ارتباطىهاشده در ابزارمنشِ نمادين»ى شدهكوتاه

آن  تنها ،يعنى ؛شودنشانگانى رمزگذارى مى -معنايى هاينظاممنش در  پ(
 ى نام منش هستند كه بتوانند درصبى شايستهيى از پويايى عهاالگو

شوند.  بنديصورتشده ى معناى نمادينكنندهى خودارجاعِ توليدهاسيستم
ه كيى هاشهودىِ درونى، حاالت روانىِ غيرقابل بيان، و دريافت هايادراک

 ترينممهشان به ديگران وجود ندارد، منش نيستند. هيچ راهى براى انتقال
 -رىبان گفتايافته در جوامع انسانى عبارتند از زمادينِ تكاملن هاينظام

ره انگرِ چهمثل زبان اشاره و حركات بي)عالمتى  -ى حركتىهانوشتارى، الگو
 .(...و نقاشى، موسيقى و رقص)شناسانه زيبايى هاينظام، و (هاو دست

اع ى ارجترين شيوهنوشتارى دقيق -زبان گفتارى هاينظاماز اين ميان، 
ه بامكان نيل  ، و به همين دليل همانددهمعنا را در دل خود پرور -نشانه

. انددهى انسانى فراهم آورهاكنشاندر ى گوناگونِهاتوافق را در حوزه
را بايد مديون  هامنش نظير اين نظام و موفقيتش در انتقالگسترش بى

 .همين توانايى دانست
مانند خنده، حالت غم،  -ط به بدن عالمتِى غيرقراردادىِ مربو هاينظام

 هايترين و فراگيرترين ساختساده - مشت كردن دست هنگام خشم و...
د و ارتباطاتى سرراست و همگانى را ميان الگوى ندهنشانگانى را تشكيل مى

يى متفاوت از حاالت روانى برقرار هاخاصى از انقباضات عضالنى و اليه
است و با  قديمىبسيار به لحاظ تكاملى د. اين سيستم نشانگانى نكنمى

توان ى انسانى، مىهاو تمدن هاتوجه به همگون بودنش در تمام جمعيت
 .131فرض كرد كه در ساخت ژنتيكى انسان ريشه دارد

                                                 
131 Hinde,1974. 
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 ترين ساختارو مبهم ترينقراردادى ، در مقابل،شناختىزيبايى هاينظام
ى هايرر تفسبد دارد، راه را ى كه در ارجاعات اين سيستم وجوابهامرا دارند. 

ين كند، و بنابراگوناگونِ معنايى از يک الگوى خاص نشانگانى هموار مى
 گيرى وى توليد معنا در يک جامعه است. شكلهاترين حوزهيكى از زاينده

 -ى گفتارىهاشناختى در ارتباط نزديک با سيستمزيبايى هاينظامتكامل 
ن دو با اي - امانند شعر و اپر - هارى از حوزهنوشتارى بوده است، و در بسيا

 .انددههم تركيب ش
 -نشانگانى هاينظامشده در ى رمزگذارىهامنش آشكار است كه ت(

ه بشوند. منتقل مى هااز مجارِى ارتباطىِ برآمده از همين سيستم معنايى
ن وديگر، مدي از مغزى به مغز شاندنو منتقل ش هامنش تكثير ،اين ترتيب

ان منفرد را گركنشاى است كه تبادل معنا در ميان مجارى ارتباطى
  .كنندسازماندهى مى

د را بايد با چن (تغيير رفتار در فرد حامل) آخرين شرط يک منش (ث
 .تبصره همراه كرد

ک ر واقع هيچ راهى براى سنجش تأثير يک منش منفرد در رفتار يد 
ناصر عمغز يک انسان به همراه ى حاضر در هامنش نفر وجود ندارد. كل
يستمى س - مانند برخى از حاالت روانى ناخودآگاه -اطالعاتِى غيرمنش 

ت ى بافت روانى فرد و ساخكنندهدهند كه تعيينپيچيده را تشكيل مى
ر شخصيت و خلق و خوى روانى فرد در ه ،شخصيتى اوست. به اين ترتيب

ى وى موجود در مغز هاشمن افزا از اندركنشبرش زمانى به شكلى هم
و  ختى استشناروانى كالنِ شوند. رفتار فرد محصول اين پيكرهنتيجه مى

 .ديک به يكى ميان يک رفتار يگانه و منشى يكتا وجود ندار ارتباطِ
 توان آخرين شرط را مورد وارسى قرار داد؟چگونه مىپس  

است.  «عامِل شكستن تقارن»دانيم كه يكى از تعاريف اطالعات، مى
وزن بودن دو يا هممترادف است با و  دهدمعنا مى ابهامجا اين تقارن در

اطالعات چيزى است كه . 132سيستم پيشاروي ى رفتارىِچند گزينه
                                                 
132 Hargittai,1989. 
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ى دهد و انتخاب يک گزينهى رفتارى عبور مىهاسيستم را از دو راهى
به اين  .سازدآمده در فضاى حالت ممكن مىرفتارى را از ميان امكاناتِ پديد

شكست  ،تعريف منش به عنوان سيستمى اطالعاتى، خود به خود ،ترتيب
ى سيستم حامل را نتيجه هااش در انتخابى رفتارى و اثربخشىهاتقارن
 .دهدمى

ختى از سوى ديگر، منش را به صورت اطالعاتى تعريف كرديم كه در سا
 لِ ظهورشك هاتندانيم كه اين يى رمزگذارى شده باشد. مىمعنا -نشانگانى

 هفته درن مانند اطالعات ساختارىِ -و انواعى از اطالعات  اطالعات نيست
رمزگذارى  هانظامهستند كه هرگز در اين  - ريختِ يک بدن يا ماشين

  .شوندنمى
كه نظامى از معناست اين  به گذارى منش در ساختى معنايىرمز

شده در ى حملهادهو دا انددهارجاعات به عناصر اطالعاتى منش گره خور
 جهانى هابه رخداد - يعنى مغز حامل -آن را توسط سيستم رمزگشا 

و بازتوليد  هامنش كنند. با توجه به اين كه دريافتخارج منسوب مى
محيط و  ختى با هدف سازگار شدن باشناروانى هادر سيستم شاندنكر

د، طبيعى است كه گيرانجام مى - زاددرونو گاه  -ى بيرونى هارفع تنش
فتار شده از آن، ربسته به محتواى معنايىِ فهميده ،ى يک منشمغزِ گيرنده

 و پويايى خويش را تغيير دهد. به عبارت ديگر، نفسِ حضور منش در
د دهد و اين خوى عصبى، پويايى پردازش اطالعات در آن را تغيير مىشبكه

 .ى وابسته استهااربه معناى تغيير يافتن احتمال بروز طيفى از رفت
ان گوييم، منظورمسخن مى هامنش رفتارشناختى ويژگیس وقتى از پ

 شغولارتباط سرراست اسكينرى ميان منش و رفتار نيست، بلكه در واقع م
ى پيشين هاگويانه هستيم كه در بخشبازگو كردن مفهومى همان

و  (هاشمن ىمجموعه)و بر ارتباط سيستمِ معنايى  مان نهفته بودتعريف
 .تأكيد دارد (هاكنشى مجموعه)سيستم رفتارى 

 :هم اشاره كرد ديگرى بايد به چند نكته هامنش در مورد .6
در انسان تعريف شود. بر تنها نخست آن كه منش، مفهومى نيست كه 

ى رفتارى بسيارى در هاتجربى در رفتارشناسى جانورى، الگو شواهدمبناى 
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ند. رقص زنبور امقايسه كنش ارتباطى انسانى قابل جانوران وجود دارند كه با
كندو به بسته به موقعيت عسل كه اطالعاِت مربوط به محل منبع غذا را 

  مشهور در جانورانى نمادينِهايكى از زبان 133كنددقت رمزگذارى مى
كه بر مبناى رمزگذارى معنا بر  ،زبان بويايى مورچگان و موريانگان. است

هم به قدر كافى مورد بررسى  ،م به فرومون استوار شدهيى موسوهامولكول
نشان داده شده كه يادگيرى اجتماعى در منتقل  چنينهمقرار گرفته است. 

ى گوناگونى كه در رقص هاو لهجه نقش دارد هاشدن معناى خاص اين نماد
شود، پيامد اين آموزش اجتماعى ديده مى هاو خواندن قناري هازنبور
توان در جانوران ديگر هم تعريف كرد، اما به را مى هانشم پس .134است

ى رمزگذارى معنا در ى تجربى ما در مورد شيوههادليل محدود بودن داده
ى بسيارى در اين زمينه وجود ها، هنوز ناشناختههاى نماديِن آنهاسيستم

 .دارد
ى هااز ساخت هامنش كه بايد بر آن تأكيد كرد، تمايز اينكتهدومين 

ا راطالعاتى مشابهى هستند كه خصلت همانندسازى دارند، اما معنايى 
و  يى مانند تيک عصبىهادر تمام جوامع انسانى، رفتار .كنندحمل نمى

 نندكنند، اما ماى لباسِ زودگذر وجود دارند كه معنايى را حمل نمىهامد
قل تبه ديگرى من گركنشخاصيت همانندسازى دارند و از يک  هامنش
عى طبي يابند و زير تأثير انتخابشوند و در جريان اين انتقال جهش مىمى

ى ، مجموعههامنش ىشوند. به اين ترتيب، موازى با اليهتر هم مىپيچيده
د ى اطالعاتى همانندساز هم در جوامع انسانى وجوهاديگرى از سيستم

گانى و نشان هاينظامدر  شاندننش بنديصورتدارند، كه به دليل 
 توانند به عنوان منش در نظر گرفته شوند. شان، نمىمعنايىبى

را به عنوان  هاناميم، و آنمى وارهمنشى اطالعاتى را هااين همانندساز
 گيريم كه در اطراف سيستمدر نظر مى ايحاشيهاشكالى مقدماتى و 

چگالی  تر ومايههمواره تنک هاواره. سيستم منشاندتهرشد ياف هامنش

                                                 
 .1375 فریش،فون  133

134 Gould & Gould, 1994. 
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شان عمرنيمهبه همين دليل هم ست، و هامنش تر ازرقيقشان اطالعات
توان اشكالى انگلى و را مى هاوارهمنش ،تر است. در واقعبسيار كوتاه

به دليل دارا بودن خصلت  ،در نظر گرفت كه هامنش نيافته ازساخت
 د و بايابنهمانندسازى، براى مدتى كوتاه در مجارى ارتباطى حضور مى

 .كنندبر سر امكانات تكثير رقابت مى هامنش
يا تحوالت  ى ساختارى درونىهاتوانند در اثر جهشمى هاوارهمنش

ى ورند و معناييى پيوند بخمعنا -نشانگانى هاينظامشان، به محيط پيرامونى
سير مبه منش تبديل خواهند شد.  هاوارهرا حمل كنند. در اين حالت منش

يش پتوانند پس از معنازدايى و هم مى هامنش ممكن است و معكوس هم
امه د ادبه تكثير خو هاوارهاز منقرض شدن، براى مدتى كوتاه در قالب منش
ى شود و معناى خاصير مىدهند. مد خاصى از لباس كه براى مدتى فراگ

ا يوقتى به تدريج به عنوان سبک لباس پوشيدن گروه، حزب،  هم ندارد
ى يک منش ارتقا تا مرتبه شودنما مىجتماعى خاصى انگشتى اطبقه
 عانىيابد، و همان سبک لباس وقتى پس از انحالل آن حزب و نابودى ممى

ي ماند، مسيردر جامعه باقى مى چنانهم منسوب به آن گروه اجتماعى
 نمايد. را طى مىواژگونه 

ط برخى از ى فرهنگى توسهاچگونگى تبديل اين دو رده از همانندساز
ميان بايد به پير  پژوهشگران مورد كنكاش قرار گرفته است، كه از آن

ى بسيار جالبى هانمونه ،تمايزات ،بورديو اشاره كرد. او در كتاب درخشانش
خاصِ خود تحليل كرده  ى دوسويه را در چارچوب نظرىهااز اين تبديل

 .135است
 هامنش بهيى شبيه هادر سطح فرهنگى بر محور هاوارهمنش

ا با يرج، خا جهانشوند و بسته به اندركنش فرد با ديگران، با سازماندهى مى
هر  اىتغذيهدهند. عادات يى مرتبط با هم را تشكيل مىهاشبكه خويشتن

ى هاى خاص حركت دادن دست به هنگام سخن گفتن، و الگوجامعه، شيوه
  .هستند نجها، ديگرى، و ى مربوط به منهاوارهاز منش اينمونهراه رفتن، 

                                                 
135 Bourdieu, 1993. 
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نسانى و هم از واقعيتى مشابه با افراد ا هامنش م آن كهچهارى نكته
از  هاندازهمان تر، به يا به عبارت دقيق برخوردار هستند هافرهنگجوامع و 

ام در نظ كه چيزها و رخدادهايیتمام  ،در واقع !«نيستند»واقعيت برخوردار 
ى هاشوند، آفريدهبه رسميت شناخته مىا ههستندهشناختى ما به عنوان 

ن با سيستمى هستند كه در راه تالش خويش براى سازگار شد زاددرون
كند. معنايى تجزيه مى هايیخشتمحيط، به ناگزير محيط را به 

يى از هاساختههمه دست مانند سلول، فرد، جامعه، و فرهنگيى هاپديدار
و نه  -شناسانه زارى شناختدر مقام اب تنهااين دست هستند كه 

نصرى عاعتبار دارند. به اين ترتيب، منش هم به عنوان  - شناختىهستى
 .دارديا ن -ى ساير اين مفاهيم، به همان اندازه واقعيت دارد پايههم

نِ ى كه در واژگااهتوان به عمق استعارگذشت، مىآنچه  با توجه به
ت برد. فرهنگ، فرآيندى اس نهفته است پى Culture و Bildung فرهنگ،

ى قواعد شود، و از زمينهافزا زاييده مىبه شكلى هم هامنش كه از سطح
شود. مى (فراهنجيده)بركشيده  عنايى حاكم بر كنش متقابل آدميانم

 ى پوياست كه در هر لحظه، بسته به شرايط پيرامونى،اهفرهنگ پيكر
ر حال د مرتباًه اين شكل و ب سازديى خاص را ممكن مىهامنش بازتوليد

 توان محيطى مساعد دانستنگ را مىاست. فره( Bildung) ساخته شدن
گونه  وفرد  يبقابراي و بسته به اهميتى كه  روينددر آن مى هامنش كه

 .شوندمى( Culture) پروردهو  دارند انتخاب شده
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 اهمنش   دوم: ساخت   خشب 
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 گفتار نخست: كالبدشناسى منش

 ى ديگرى، در مسيرهم مثل هر سيستم همانندساز و خودزاينده هامنش .1
كى كنند. يمراتبى از پيچيدگى را در درون خود ايجاد مىتكامل خود سلسله

ى آن، هتر از مفهوم منش و عناصر سازندى دستيابى به دركى دقيقهااز راه
ه نهادم سطوحى كه از بره ؛مراتب استبررسى همين سطوح پياپِى سلسله

 .آيدى منش پديد مىساخت پيازگونه شاندنش
را در آن يافت، سطح  هامنش توان ردپاىخُردترين سطحى كه مى

قابليت  هامنش ، يكى از شروط تعريفگذشتشناختى است. چنان كه نشانه
ترين كوچک ،ى نشانگانى است. به اين ترتيبهاشان در سيستمبنديصورت
يى هاآجر ،يى از اين دست، در واقعهاجود در نظامى معنادارِ موهاواحد

كرده در ى رسوبهامنش يعنى - هامنش هستند كه ظهور بيرونى
سازند. هر واژه، قالبى معنايى است كه به مىرا بر - ى ارتباطىهاساختار

پديدارِ بيرونِى چون هم د. واژه،دهخارج ارجاع مى جهانپديدارى در 
يک قرارداد موفق است كه از ذهن شناسنده  شده، محصولتشخيص داده

انسانى، به همان ترتيب كه  گركنشسرچشمه گرفته است. يعنى مغز 
و از  گزيندكند نمادى را هم برايش بر مىجدا مى اشزمينهپديدارى را از 

هستند كه در اتصال به معانِى خاص خود، در پويايى  هاآن پس اين نماد
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تعميم و چون هم يىهاشوند و رخدادوارد مى ى نمادينهاى سيستمويژه
 .كنندتجربه مى و... رايافتگی تخصص
 برهمِ  ى درهم وهاقلمكارى از محرکآش شله جهان غياب نمادها،در 
انسانى  گركنش گردآوري شده است.ى ادراكى هاتوسط ابزار است كه حسى

فته از رُ سته وشُ ايمجموعهبه  هاي اين محرکبا رمزگذاري و ترجمه
ى يهارپديداهاي معنادار، جهانِ مغشوشِ بيرونی را در اندرون خود به نشانه

در شكل  جهان ،كند. به اين شكلمىو معنادار تبديل خورده برچسب
يى شكسته و هاپاشد و در قالب پديدهاش فرو مىپيوسته و نامفهوم پيشينى

 .شودىبازتوليد م - و از اين رو فهميدنى -شده مرزبندى
انسانى  گركنش، نقش پرداخته از سيستم اجتماعىمدلی كه لومان، در 
ستن فرآيند شككل و بسيار كمرنگ كرده  هانمادو پويايی را در پيدايش 

محدود شناختى و كنش ارتباطى را به سطح جامعه هابه پديده جهان
ردن ض كمحور فريعنی  -دكارتی  هیاشتبا اصالحِبراي لومان . ساخته است

ژگونه واكه به اشتباهى  چنان شور و شوق به خرج داد - ى خودآگاهسوژه
عامل خودآگاه انسانی از موقعيت  او به جاي عزل كردنِ . آمددچار 
 آن را از بيخ و بن انكار كرد. اش، وجودِ مركزي

 هاثبيت و تكامل نمادتدر ترديد نقشی مركزي بیكنش متقابل نمادين 
شناسانه انرو -بر اساس شواهد عصب ،اينبا وجود . كندمىمعنا ايفا ظهور و 

در سطحى  هاى شروع شكست پديدهترديدى در اين نكته نيست كه نقطه
ر د يادشده . اين كه فرآينددر اندرونِ يک ذهن قرار داردختى و شناروان

از  ايشبكهرسد و در قالب شناختى به شكوفايى و بلوغ مىسطح جامعه
آورد، خود را به دست مى نهايى دين بينافردى پيكربندىى نماهاكنش

جه به تواز اين روند، ما را از  گركنشاما حذف كردن  ،پذيرفتنى است
 كند. محروم مى - گركنشيعنى مغز  -معنا و  نشانهجايگاه پيوند  ترينمهم

ختى شناروانى فراز، سطح اليه چهارميان از ياد نبريم كه در 
مغز آدمى، با شصت ميليارد نورون و ده  اصوالً .اختار را داردترين سپيچيده

شده در كل هستی چيزِ شناختهترين ، پيچيدهسيناپسهزار برابرِ اين تعداد 
ى بسيارى در دست است كه تكوين روند شناسانهاست. شواهد عصب
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يى هارا به استعداددر زبان شان زنىو برچسب ،از هم هاتفكيک پديده
 .136كندسطح ژنومى منسوب مىدر  هايیريزىو برنامه يدهتنپيش

ر عنا در نظمانسانى را به عنوان محور زايش  گركنشبايد با اين داليل، 
 گركنشه حقيقت نيست ك اينبه معناي ناديده گرفتنِ البته اين گرفت. 

نظام  و هميشه در اين زمينهاجتماعى است از روابط ى اشبكههمواره عضو 
اِد واژه و هر نم . هرآوردرا به دست مىمدارش زبانى معنايى پيچيده -نشانه

ى هاباور پيوند خورده كه هااز معنا ايشبكه، به هاى پديدارزنندهبرچسب
 گيرد. بر می درنيز ما در مورد آن پديده را بديهیِ 

 پيدايشبراي  يزيربنا و بسترچون هم سطح بعدى پيچيدگى، كه
ى معنادارِ نشانگانى را در بر هادنبالهها و تركيبكند، عمل مى هامنش
ى زيرين و قواعد اليهيكاها و عناصر از  ايمجموعه، هاگيرد. اين دنبالهمى

 جهانيى در هارا به رخداد هااز باور ايمجموعهشان هستند كه ربطِ ميان
ى هاو نماد هاتوانند از جنس واجمى هادهند. اين دنبالهخارج ارجاع مى
شناسانه زيبايىحامل بارِ ى هااز نماد ايرشتهيا  (هاگزاره)زبانى باشند 

ى هامنش رخى ازبزايش جا را شامل شوند. از همين (يا نقاشی موسيقى)
يى كه در فضاى حالت معنا به صورت ها. گزارهشودآغاز میساده 
بااليى از  ى خاص، تراكمهادر موقعيت كنند وعمل مى 137كنندهجذب

 كنند، در واقع نوعى منش هستند. معانى را منتقل مى
كند، ممكن مىبقيه را ى خاص از هاشاخصى كه تفكيک اين گزاره

 .ستهامنش ىاست. سيستم بودن، ويژگى همه شانى مرزبندىشيوه
د ميان خود و بتوانهم بايد  منشترين ترين و سادهحتی كوچکبنابراين 

. اين ندكمرزبندي پايداري ايجاد  شعاتى و معنايى پيرامونساير عناصر اطال
در جريان تكثير  هامترادف ثبات ساختار و تداوم معناى اين گزاره ،امر

المثلى با كاربرد از كتاب مقدس، ضرب ايجملهى پياپى است. هاشدن
مشخص، و بيتى از حافظ كه همواره مفهومى خاص را در ذهن متبادر كند، 

                                                 
136 Mandler,1990- Banks,1983- Yonas,1984. 
137 attractor 
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حتی  .توانند در نظام اجتماعى خاصى منش محسوب شوندهمگى مى
اي شناختی معادلههاي اسطورهي داللتنويسندگان معاصر فرانسوي درباره

ي اند كه همين دنبالهاند، و نشان دادهسخن گفته 2E=mcفيزيكی مانند 
ي منشی معنادار و مستقل ساده از پنج نماد علمی نيز امروزه به مرتبه

 كند. ده كه معناي خاص خود را حمل میش بركشيده
هاي ها و تركيبتمام گزاره، هابا وجود منش بودن برخى از گزاره

را بايد به سطوحى  هامنش ىبخش عمدهي نمادين منش نيستند. ساده
رايط شى كوتاه از ها، تفسيرها، خبرهاباالتر از پيچيدگى مربوط دانست. متن

كه از  ايدهشونى تكرارهاو شوخى هايفهو لط هاخاص محيطى، شايعه
يى هستند كه هامنش شوند، همگىشان مستقل مىشرايط خاص پيدايش

توان االتر مىدر سطوح ب ،. به همين شكلاندتهتشكيل ياف هاگزارهمجموعهاز 
 هايريهنظى مرتبط با هم را يافت كه مانند هامنش ى عظيمى ازهامجموعه

ران ، ديگجهانبينى، رويكرد كلى فرد نسبت به  جهانى هاعلمى و دستگاه
 .كنندو خودش را تعيين مى

را  درهم بافتهى داراى معناى هامنش ىى به هم پيوستههااين خوشه
پويايى قواعد حاكم بر خواهم ناميد. چنان كه از  «رمنشبَاَ»از اين پس 

سازگارى ناهور ظامكان  ،تر شدن ساختاربا پيچيدهآيد، مىبر هاسيستم
هم چنين است.  هامنش در مورديابد. ها افزايش میزيرسيستمدرونى ميان 

ي هامنش  آن كه ِتر باشد، امكانو پيچيده تربزرگ هرچه ابرمنش
هايی ضد و اش معانی ناسازگاري را در خود حمل كنند و ارجاعبرسازنده
 پيچيدگىافزايش  اين پيامد طبيعىِ شود. را داشته باشند، بيشتر می نقيض

اش است. به درونىرفتار زيرواحدهاي و باال رفتن انعطاف سيستم نسبت به 
كه عشق »خواندنِ  مثالً )همين دليل يک خطاى كوچک در بيتى از حافظ 

اول ولی  نمود كه عشق آسان»به جاي  «هااول ولی افتاد مشكل نبود آسان
سازد، اما نتقال مى، كل منش را معيوب و غيرقابل ا(«هاافتاد مشكل

اشتباه بودن يک مثال فلسفى، حتى  يهانظريهعظيمى مانند هاي ابرمنش
افزايش از سوي ديگر . آورنديا لغزش در يک استنتاج منفرد را نيز تاب می

ى رفتارىِ هابيشتر شدن گزينهبرابر است با  تر،ى پيچيدههاپايدارى سيستم
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كاناتى كه سيستم براى پايدار بودن در ى امدامنهيعنی  .ممكن براى سيستم
 ها. استعداد ابرمنششودتر شدنش، زياد میگام با پيچيده، هماختيار دارد

 اجزاى ناسازه و ضد و نقيض در داخل خود، و توانايى گنجاندنِبراى 
 - هانمادهاي مدام در با وجود جهش -معنا حفظ ى عادى براى هامنش

 .كاملى استنمودى از اين قانون عام ت
يى كالن از ها، حوزههامنش مراتبدر باالترين سطوح سلسله

 ويژه سازمان يى را داريم كه در اطراف يک محور كاركردىِهاابرمنش
ستيابی دبراى را يى پايه هاى كاركردى، همواره راهبردها. اين محوراندتهياف
 ايهحوز ، اقتصاد. به عنوان مثالگيرنددر بر میمعنا و قدرت ، لذت، بقابه 
ى هاعلم اقتصاد، ديدگاه يهانظريه)كه از تركيب چندين ابرمنش  ستا

 و به تاس تشكيل يافته (اخالقى مربوط به اقتصاد، عرف حاكم بر اقتصاد و...
، كاركرد هامنش شده دربنديصورتشده و مورد توافقِ تثبيت كمک معانىِ

عه ى لذت را در يک جامكنندهتبادل و توزيع مواد و امكاناِت توليد
انی گران انسشده در عين حال براي كنشي يادهامنش .كندساماندهى مى

ه سازند كو پيدايش نهادهايی اجتماعی را ممكن می حامل معنا نيز هستند
 ي شكلی از قدرت )قدرت اقتصادي و ثروت( است. دهنده و زايندهسازمان

ى متفاوت چندين حوزه تركيبمحصولِ  ي خاص يک جامعهفرهنگِ
باشد.  ريختهم نشانه، -سيستم نماد كه به لحاظ ساخت و تركيبِ است
ن مشترک زبارمزگذاري در يک ، هااين نظام 138ىريختهم عامل ترينمهم

 ى كلعبارت است از مجموعه یرهنگفيک قلمرو است. به اين ترتيب، 
، يعنی ده باشندش بنديصورتمعنايى خاصى  -يى كه در نظام نشانههامنش

 . توسط يک زبان طبيعیِ يگانه به طور يكپارچه رمزگذاري شوند
و  يى كاركردىهاچنان كه گفتيم، در اطراف محور هامنش اين
 هايی مفهومیگرايانه )بقا، لذت، قدرت و معنا(، و پيرامونِ گرانيگاهغايت

ى اهشوند و حوزهمتمركز مى نيكی(حقيقت، عدالت، تقدس، و  مثالً)
آورند. را پديد مى (و اقتصاد حقوق، دينهنر، علم،  مثالً )گوناگون فرهنگى 

                                                 
138 isomorphism 
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در چارچوب يک فرهنگ خاص را رقم  هامنش ويژگى مهمى كه پيكربندى
يى هامنش است. شاندنبر بخت تكثير ش هامنش زند، اثر متقابل اينمى

تكثير  بختِكه در يک فرهنگ حضور دارند، به طور مستقيم يا نامستقيم 
ى اين حكم، دهند. دليل عمدهى آن فرهنگ را تغيير مىهامنش ساير شدنِ
 .استمشابه ى هامنش شده توسطمعانىِ حمل ميانرقابت 

ود كه حافظ در تمام عمر خ نادرستدرست يا  يآشنايى با اين نظريه
ا شده در اشعار او رنه تنها معناي حملنزده بوده، نوشيدنی الكلی لب به 
تبريزي و صائب  در آثار «ىمِ»بر درک ما از مفهوم سازد، كه ن میدگرگو

 ي شعري،هامنش . اين اندركنِش ميانگذارداثر مىكليم كاشانی و... نيز 
مروهاي ثير خواهد گذاشت كه به قلأي ديگري تهامنش چنين بر اعتبارهم

كند یمرار اين نكته ارتباطی مستقيم برقمثاًل  مفهومی متفاوت تعلق دارند.
ي ها در جامعههاي علمی در مورد سير تكامل حرمت نوشيدنیبا نظريه

ا باز، يا هاي تاريخی در مورد الگوي پرورش انگور در شيرايرانی، يا با نظريه
ى حرمت دينىِ شراب. فرهنگ هم، درجههاي فقهی و دينی در مورد نظريه

يى متداخل و هاهى خودارجاعِ خودزاينده، از چرخهامانند تمام سيستم
يرى ا مسي عنصرى منزوى و پا در هوا ،. از اين روفراگير تشكيل يافته است

 .توان يافتنمىدر آن بست بن
در شرايطى ممكن است كه معناى مورد نظر با  تنها هامنش رقابت

توان زبان را به عنوان معيار زبانى مشابه بيان شده باشد. به اين ترتيب مى
خاص، فرهنگ پس يک ى فرهنگى از هم در نظر گرفت. اهتفكيک سيستم

سيستمى كالن و بسيار بغرنج است كه همواره در حال تبادل معنا با 
و هضم و درونى كردن معانى از راه جذب  تنهاى ديگر است، اما هافرهنگ
را پيدا  هاو ترجمه كردنش به زبان خود، امكان اندركنش با آن بيگانه
با زبان را نخستين بار  هافرهنگمفهوم مرزبندى  اين وابستگى .كندمى

در آن هنگام به  .دهم ميالدى عنوان كردندجانديشمندان آلمانى در قرن ه
. ناگفته شدنگاه میبراى انديشيدن فرارونده نظامى استعاليى چون هم زبان

داشت شده در اين متن در اين پيشپيشنهاد ديدگاه سيستمیپيداست كه 
 زبانى یماهيت زِ ميان قلمروهاي فرهنگِی گوناگونچند مر رسهيم نيست. ه
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اي از پيچيدگی و سپهري از نمادهاي زبان چيزي جز اليه دارد، اما خودِ
 درهم تنيده و مسيرهاي ارجاعی بازگشتی نيست.

، اندتهشناسان و فيلسوفانى كه به مفهوم فرهنگ پرداخدر آثار جامعه
 ى از اين سطوح ابداع شده است كه بايد دركليدواژگانى براى اشاره به برخ

در ميان مان توضيح دهيم. شان را با مفاهيم خودساختهارتباطجا اين
در آثار  139سرمشقاند، نويسندگانی كه به سطوح كالن فرهنگ نظر داشته

در  142و چارچوب شناختى 141هايدگري در فلسفه 140كوون، قالب
 هامنش يدر نظريه هاابرمنشبا كليدواژگانی هستند كه فوكو  هايكتاب

را  هاابرمنشاز اي خاص اويهزيک از اين مفاهيم  هرمترادف هستند. 
، تعريف مند به سطح خُردعالقه كنند. از ميان انديشمندانِنمايندگى مى

توان با منش مترادف گرفت. مفهوم داوكينز از مم، و لومان از مضمون را مى
از آن كه بر عنصرى منفرد و همانندساز واره در آثار بورديو بيش عادت

ى هاگونه بودن مراكز توليد فرهنگ بر شبكهتأكيد داشته باشد، بر گره
 .كنداجتماعى داللت دارد، و بنابراين ارتباط چندانى با منش پيدا نمى

فا نقشى برجسته اي هامنش در پويايى سيستماطالعات ديديم كه  .2
تر به مفهوم امر، بد نيست كمى دقيق كند. براى بهتر فهميدن اينمى

 .اطالعات نگاه كنيم
ى قرن گذشته، به هدفِ ى رياضى اطالعات در ميانهترين نظريهقديمى

اوليه،  بنديصورتپذير كردن ارتباطاتِ تلفنى شكل گرفت. در اين كميت
تعريف شده  143نظمىى بىاطالعات به عنوان عامل انحراف از حالت بيشينه

ى عمومى ى بعد، با ظهور و سقوط نظريهطول سه دههدر  .144بود

                                                 
139 paradigm 

140 gestell 

 .3731هایدگر،  141 
142 episteme 

143 maximum entropy 
144 jumarie, 1990: 12- 17. 
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ى پيچيده به جاى آن، نياز هاى سيستمو جايگزين شدن نظريه هاسيستم
به اين ترتيب بود كه  .به بازتعريف مفهوم اطالعات هم احساس شد

امروز اطالعات را عنصرى . 145ى جديد در مورد اطالعات پديد آمدهامدل
دانند كه در ساخت هر سيستمى نقش مى ،انرژى پاى ماده وهم ،بنيادى

حتى نقشى  ،انددهكه خودسازمانده و خودزاين ،هادارد، و در برخى از سيستم
اطالعات، آن عاملى است كه پويايى سيستم . 146كندتر هم پيدا مىبرجسته

ر دى خاصى را هامسير ،تنها ،د. اطالعاتسازرا در فضاى حالتش محدود مى
 ايويژهى محدود و هاراههدارد و امكان برگزيدن خطمجاز مى، فضاى حالت

اطالعات در جهت عكس  ،كند. به اين ترتيبرا براى سيستم فراهم مى
و  ى عامل دگرگونى و تغيير ماده استكند. چرا كه انرژانرژى عمل مى

ى محيط پيش هانظمى و فروپاشى در برابر فشارسيستم را به سوى بى
ى خودزاينده و خودسازمانده، آن است كه در هاايدارى سيستمبرد. رمز پمى

 . 147شان اطالعات بر انرژى چيره شده استمديريت پويايى
تقسيم  149و ساختارى 148توان به دو نوعِ دستورىطالعات را مىا
و بنابراين  شودآن اطالعاتى است كه بيان نمىساختارى  عات. اطال150دكر

در قالب شكل خاص چيده  ،تنها ،ع از اطالعاتبه گيرنده نيازى ندارد. اين نو
از شدن ماده و انرژى در ساختار سيستم حضور دارد. كمى كردن اين نوع 

بر مبناى كميت آن را ى رياضى كنونى هااطالعات دشوار است و ابزار

                                                 
145 Delvin, 1991. 

146 Stonier, 1990. 

147 Ogryzko, 2000. 

148 instructional 
149 constructional 
150 Brooks & Wiley, 1988. 
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كنند. مىمحاسبه نظمى ى بىتعاريف ترموديناميكى از آنتروپى و بيشينه
 . انددههم خوان 151القوهاين نوع از اطالعات را ب

نمادين رمزگذارى  هاينظامپذيرند و در بيان عات دستورىاطال
 مرتباًشوند، بنابراين به گيرنده نياز دارند و در جريان انتقال و رمزگشايى مى

گردند. اين اطالعات بيشتر خصلت كاركردى دارند و پويايى بازتفسير مى
ن دليل هم برخى از نويسندگان آن كنند. به هميرفتار سيستم را تعيين مى

 . 153انددهخوان 152را اطالعات بالفعل
ى هشتاد زير تأثير شناسى كالسيک، تا دههى اطالعات و نشانهريهنظ

با اطالعات دستورى سر و كار داشت و  ،تنها، 154آراى گوتلب فرگه
اين جنبه  فقطهم م.  1949در سال  155قديمِى شانون و ويور بنديصورت

 ايرشتهميان ىهاشناسانى كه به رويكردداد. نشانهمیوجه قرار را مورد ت
، و انددهيى جدى به اين شيوه از تحليل اطالعات وارد كرهانقد مندندهعالق
دو نوع اطالعات دستورى و  كه هر اندتهشناسانه ساخيى نشانههامدل

 . 156گيردساختارى را در بر مى
 يهانظريهدر به اين مفهوم نگاه محدود ى هايكى ديگر از پيامد

 .كالسيک، مخلوط شدن دو شاخص مهِم اطالعات، يعنى معنا و ارزش است
شود. انسانى كه عنا، آن شاخصى است كه منجر به تغيير رفتار سيستم مىم

اساس كند، بر گذارى مىى بازار بورس سرمايهبا آگاهى از نوسان آينده
ى هاست. اما ارزيابى پيامدعمل كرده ا ،معناى اطالعاتى كه داشته
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152 Actual information 

153 Kuppers, 1990. 

154 G. Frege 

155 Shanon and Weaver 

156 Sharov, 1992. 
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فرد، به تعريف شاخصى  هانِجاز اين معنا و اثرات آن در زيست گيرىبهره
 .ديگر نياز دارد

ارزش، اهميت اطالعات در پايدارى سيستم، و نقشى است كه در 
ر آدميان سيستم چهار دكند. از آنجا كه ي آن ايفا میبقا بختافزايش 

هاي خودمختار را در خود جاي از سيستمايِ فراز، سطوحی متمايز اليه
بقا، ها دست كم به چهار متغيرِ غايی )امدهد، ارزش اطالعات در اين نظمی

كاملى است تارزش اطالعات، مفهومى  شوند.لذت، قدرت و معنا( ترجمه می
ه كگيرد. بر مبناى ارزش است و توسط خود سيستم مورد داورى قرار مى

ين ارزش را تعيبخشی از ى خود ا نيز به نوبهگيرد، و معنمعنا شكل مى
ارزش  ومعنا  معموالًى اطالعاتِ كالسيک، شناسى و نظريهدر نشانه كند.مى

رفته گناديده اين دو با هم  اندركنششوند و به اين شكل با هم مخلوط مى
  .شودمى

ن آ، معنا به طور مشخص از ارزش جدا شده است. معنا، هامنش در
كند، و ارزش كه اثرگذارى و برد رفتارى منش را تعيين مىعاملى است 

شاخصى است كه بخت منش براى همانندسازى و تكثير شدن بر جمعيتى 
ات طالعاكند. اطالعات دستورى بيشتر با ارزش، و از ميزبانان را مشخص مى

 .ساختارى بيشتر با معناى منش ارتباط دارند
شود كه ساخت روشن مى اهمنش تفكيک آشكار ارزش و معنا در از

فته شكيل ياى ساختارى و دستورى تاز همين دو نوعِ پايه هامنش اطالعاتىِ
ات تغيير»مترادف دانست با توان را مىيک منش است. اطالعات ساختارى 

به اين . «منش خاصآن ى مغز، پس از دريافت هاالگوى شليک نورون
ى منش را تگاه عصبىِ گيرندهدسى از اطالعات كه شالوده ايزمينهترتيب، 
ن توانند به عنواسازند، مىو دريافت و فهم منش را ممكن مى سازندبرمى

افزارى سخت ايزمينه ،در واقع ،اطالعات ساختارى در نظر گرفته شوند. اين
 اشتهدافزارِ مورد نياز براى رمزگشايى منش را در خود نگه است كه نرم

 .است
عاتى است كه منش به هنگام بيان و انتقال اطالعات دستورى، آن اطال
اطالعاتى  ،شود. اين، در واقعمى بنديصورتاز مجارى ارتباطى، در آن 
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ى منش به هنگام انتقال را تعيين يافته و دگرديسهاست كه شكل تبلور
گيرى و سنجش است. از اين به اندازهكند. اين اطالعات به سادگى قابلمى

اطالعات يک منش اشاره شد، منظور اطالعات  جا در متن به بعد، هر
 ى عصبىبه عنوان رخدادى در سطح شبكه -دستورى است. در خودِ منش 

 اطالعات ساختارى اصالت بيشترى دارد. اما به دليل پيچيدگى زيادِ  -
  است.ناممكن  شناختىِ ظهور منش، تحليل آن در اين سطحى زيستزمينه

انتخاب  لى ديگرى، دستگاهى است كه باهر سيستم تكامچون هم منش، .3
را  هاى رفتارىِ در اختيارش، تقارن حاكم بر رخدادهايكى از گزينه

 .كندو به اين شكل اطالعات توليد مى شكندمى
درونى سيستم در تغيير يافتن تصادفى اطالعات چنان كه گذشت، 

د اين ايبدر مورد جهش  شود.شناخته مینام جهش با  جريان همانندسازى
ى هامجهش نيست. تمام سيست نكته را در نظر داشت كه هر تغييرى لزوماً

رار سى قتكاملى پويا هستند و در هر دو مقطع زمانى دلخواهى كه مورد وار
شود، تغييرى جهش خوانده مىآنچه  .انددهتغيير كر ايدامنهگيرند، در 

ر د نهات، و اين سيستم براى همانندسازى را كم يا زياد كند است كه بختِ
ر دد. ى دگرگون سازاصورتى ممكن است كه رفتار سيستم را فراتر از دامنه

يير در حال تغ ،مرتباً، هامنش هم اين قاعده صادق است. تمام هامنش مورد
 ز حدهستند، اما همواره آن تحوالتى كه معنا و كاركرد منش را كمتر ا

 .شونددگرگون كنند، ناديده انگاشته مى ايآستانه
 157يگونهبه دليل پويايى بغرنج و آشوب هامنش اطالعات ساختارى

 مانددر آن ثابت مىآنچه  .ه دستخوش تغيير استهموار ى عصبى،هاشبكه
 ى تمايز يک منش از سايرختى جوهرهشناروانمعناست، كه در سطح 

ر د ست. جهشى كه براى ما قابل مشاهده و ردگيرى باشد، بايد لزوماًهامنش
يى هم به طور مرتب در هاقلمرو اطالعات دستورى رخ دهد. چنين جهش

  .گيرندانجام مى هاجريان انتقال پيام

                                                 
157 quasi- chaotic 
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جهش در اطالعات ساختارى و دستورىِ يک منش با هم پيامدهاي 
به طور مداوم  هاتفاوت دارند. اطالعات ساختارى، در جريان فعاليت نورون

ترى از ى جديِد موفقهاپيدايش نسخه و هر از چند گاهى به يابدجهش مى
و توان به همين دمى ى ساختارىهاانجامد. در مورد جهشمنش اوليه مى
 :حكم بسنده كرد

بازنمايی ى عصبى به صورت دانيم كه اطالعات در شبكهمى (الف
تا  .158شوندذخيره مى - زبانیى ى گسستههاو نه نشانه -معنا ي گرايانهكل

يک منش بيش از حد خاصى دگرگون نشده باشد، آن  وقتى كه معناى
توان گفت كه ذهن فرد، همان كند و مىمنش پايدارى خود را حفظ مى

 .منش اوليه را در خود حفظ كرده است
يى هم كه هاى عصبى، جهشمنش در شبكه پايدارى ساختارِبا وجودِ  ب(

ند. چنين شورفتار آن را به طور مشخص دگرگون كنند، همواره ديده مى
 - انورانو شايد ساير ج -نمايد كه دستگاه پردازش اطالعات در انسان مى

ن آبه  را داراست. اين هاطورى تكامل يافته كه قدرت مديريت اين جهش
ور ى تصادفى در يک منش به طهاتواند با القاى جهشمعناست كه مغز مى

ى هامنش گيرى تغييرات رفتارىِو با پی خودجوش آن را دگرگون كند
ى ى موفق و سودمند را گزينش نمايد. اين شيوههايافته، نمونهجهش

مع ن و جانوران توسط جواهاگزينش مصنوعى، كه به روند اهلى شدن گيا
فكر  ختى به صورتشناروانانسانى شباهت دارد، همان است كه در سطح 

 درشود. موضوع فكر، منشى است كه تجربه مىمسأله  كردن در مورد يک
 -بق تر از ساپيچيده معموالًتر و به منشى موفق ى از تحوالتاهجريان زنجير
 .شودمنتهى مى - ي انديشيده و سنجيدهيعنى نتيجه

ى رمزگذار، هاى رايج در دستگاههااز خطا معموالًالعات دستورى، اط
ى تبادل هايک از اين جنبه گيرند. هررمزگشا، يا ناقل پيام سرچشمه مى

و  شود ى تصادفى آلودههاتواند به نوفه و خدشهمى العات و انتقال منشاط
 .در نتيجه ساختار و معناى منش را تغيير دهد

                                                 
158 Shawetal,1990- Martinez,1992. 
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ن براى هر منش شاخصى به نام تواا توجه به مفهوم جهش، مىب 
 :عمر را به اين شكل تعريف كردنيمه
و يک منش، مدت زمانى است كه منش اطالعات ساختارى  عمرِ نيمه 

رى، ين پايدارى اطالعات ساختارى و دستو. اكنددستورى خود را حفظ مى
ى قابل تحملى از چنان كه گذشت، مطلق نيست و نسبت به آستانه

. اين شودخوانده میپذيرى ى جهشكه آستانه شودتغييرات سنجيده مى
 كه با است آستانه، حدى از تغييرات در اطالعات ساختارى و دستورى

ى جديد منش چنان تغيير كند كه بتوان آن را منشناشی از رفتار شان وقوع
 .دانست

يى خودزاينده، الزم هابه عنوان سيستم هامنش پذير شدنبراى تحليل .4
مورد بررسى قرار دهيم. منظور از ساختار  را هاآن 159ىاست ساختار كمينه

ى منش ى ساختارى و كاركردى است كه براهاكمينه، حداقلى از زيرواحد
ى يک منش از سه بخش ساختار كمينه .بودن يک سيستم الزم است

 :تشكيل يافته است
گيرد و از كه محتواى معنايى منش را در بر مى ؛ساخت معنايى (الف

 تشكيل يافته هاى واگشايى آنهاى رمزگذار و كليدهااز نشانه ايمجموعه
ت معنايى آن در ساخ ى علمىمحتواى مفهومى يک نظريهمثالً  .است

 .شودرمزگذارى مى
 در راستاى تكثير منش -كه نوع تغيير رفتارىِ حامل منش را  ؛دستور (ب
تواند به صورت صريح يا نهفته در منش حضور داشته كند و مىتعيين مى -

در برابر )به ارزشِ اطالعات موجود در منش  ،در واقع ،باشد. اين بخش
 /قدرت /معنامنش براى نيل به  چه ارزش شود. هرمربوط مى (معنايش

در آن براى تكثير  موجود بقا بيشتر باشد، امكان اين كه دستورِ /لذت
بيشتر خواهد بود. دستور در بيشتر موارد به طور صريح  شدنش اجرا شود

كند، بلكه الگويى از رفتار را در حامل منش ايجاد تكثير منش را توصيه نمى
يک خبر علمى مثالً  .دهدرا افزايش مى كند كه بختِ همانندسازى منشمى

                                                 
159 minimal structure 
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ى استفاده از كنندهتواند نهىى سرطان و اعتياد به سيگار مىدر مورد رابطه
نيكوتين باشد، و هنجار شدن سيگار نكشيدن، خود دليلى باشد براى تبليغ 

 .زاستو باور به اين كه نيكوتين سرطان
و كه گيرنده  ى مقدار پاداشى استكه در برگيرنده 160؛قالبپ( 
ى ارزش كنندهقالب تعيين. شودى منش از آن برخوردار مىكنندهتكثير

نوعى  ،در واقع ،است. قالب - ى رفتارى آنهاو نه ارزش پيامد -خودِ منش 
تواند كند، و مىدستورِ مخفى است كه تكثير كردن منش را تشويق مى

ى لذت رنج يا وعده تواند از راه تهديد بهمنفى يا مثبت باشد. يعنى مى
از ترس شاگردي را يک آزمون كه مثاًل  .حاملش را به تكثير منش وادار كند

ى كه خطرى اهكند، يا شايعمى هامجبور به حفظ كردن درستنبيه والدين 
دهد، قالب منفى دارند. در مقابل جوک يا آگهى مىبزرگ را پيش

 .انجامندبه لذت مى اًقالب مثبت دارند، يعنى مستقيمهاي هنري فرآورده
و  هاتوانند بر مبناى شاخص، مىيادشدهيک از سه زيرواحد  هر
 .يى مورد وارسى قرار گيرندهاصفت

 :كندمتغير، تركيب ساخت معنايى را تعيين مى چهار. 5
مورد نياز  ايِزمينهعبارت است از معكوسِ مقدار اطالعات  ؛سادگى (لفا

ى مورد نيازِ مغز براى فهم يک هامعنا چه براى رمزگشايى منش. يعنى هر
، هامنش منش بيشتر باشد، سادگى آن كمتر است. در جريان تكامل

يى براى افزايش سادگى ابداع شده است كه در آن ميان پيوند هاشيوه
از  هاه آنب موجود در زمينه و ارجاع دادن 161ى هنجارِ هامنش خوردن با
ادگى، منظم شدن ساختار منش به شكلى افزايش س ترند. راه ديگرِبقيه مهم

منش  است كه امكان ذخيره شدنش در حافظه بيشتر شود. متقارن شدنِ
مثل  - سادهى هامنش آوايى شدنِموزون ست، كه در هايكى از اين راهبرد

 .يابدبه خوبى نمود مى - ى اخالقىهاپندشعرها و و  هاالمثلضرب

                                                 
شابه به معنایى م درشناسى گیرى کردم که داوکینز در مموام hookى این عبارت را از کلیدواژه 160 

 .کارش گرفته است
 «.رایج بودن به لحاظ آمارى»عبارت هنجار در تمام متن مترادف است با   161
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كند. اين متغير، نشان ن مىموضوع منش را تعيي ؛ارجاع مفهومى ب(
ى معنايى در فضاى حالت فرهنگ كنندهدهد كه منش به كدام جذبمى

سازگار با خود، ى همهامنش شود، و در اتصال با كدام خوشه ازمتصل مى
هستند كه اطالعات و معانِى يی هامنش ، آنی. مرجع مفهوميابدمعنا می
 ي مركزي اينهسته. شودفهم می هابه آنارجاع در شده در منش، رمزگذارى

هاي متضاِد معنايی هستند كه كليت سپهر معنا را پيكربندي ، جفتهامنش
ى رمزگذارى معانى مربوط بدان، ، و شيوهجفتهاماهيت اين . 162نمايندمی

مثالً  .است بندى فرهنگىمراتب اليهى جايگاه منش در سلسلهكنندهتعيين
ى رمزگذارى و شيوه شوندجاع مىار ى كه به بدن انسانيهامنش

ى نادرست سازماندهى شده، در خوشه /شان بر محور تمايز درستاطالعات
گنجند. در ى علم مىگيرند و در حوزهشناسى و پزشكى جاى مىزيست

اما بر محور  رى كه همين مرجع بيرونى را دارندى ديگهامنش حالى كه
و آداب به انضباط بدن  ى مربوطخوشه ، بهاندتهبد جاى گرف خوب/

 .گنجندى اخالق مىتعلق دارند و در حوزهمعاشرت 
كه منش در آن گردد باز میاى ى فرهنگىزمينه به ؛خوانیهم ىدرجه (پ

واى نشانگر اين مطلب است كه محتخوانی هم شود. شاخصتكثير مى
پوشانی همى داراى مرجع مشابه هامنش معانىبا چقدر  ،معنايى منش

ان نشمنددا»منشى مانند اين خبر علمى را در نظر بگيريد كه مثالً  .نددار
ست معده در با استفاده از چربى كبد گاو، دارويى براى زخم انددهموفق ش
به عنوان يک جا اين كه در -فرضى خبر بينيم، اين چنان كه مى .«كنند
ى شهبه خو -از نظر سادگى متوسط است  و شدهبسيار ساده و كوتاهمنش 

منش  شود. اگر عناصر ارجاعى در اينفن مربوط مى ى علم/پزشكى از حوزه
عارضى ى اين حوزه تهامنش ساير با (چربىِ كبد گاو، داروى زخم معده)

يى ديگر هامنش به اشكالى ديگر درشان ارتباطو  نداشته باشندمفهومى 
 باالست.  اشزمينهاين منش با خوانی هم ىگوييم درجهذكر شده باشد، مى

                                                 
 برای آشنایی با مفهوم جفت متضاد معنایی بنگرید به پیوست نخست. 162
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از  با استفاده انددهدانشمندان موفق ش»حاال اين خبر را در نظر بگيريد: 
نچه آ .«ى بومى مريخ، دارويى براى زخم معده درست كنندهاچربى كبد گاو

سازد، تازگى يكى ربط، نادرست، و حتى مضحک مىاين منش را بى
 رر سايدآن  ر نشدن، و تكرا(ى بومى مريخهاگاو)ى مورد ارجاع آن هاپديده
 بى مفصلى علمى ما مطالها، و فيلمهانامه، درسهانست. اگر در متهامنش

خم با ز هاو از ارتباط ضمنى آن ى بومى مريخ ذكر شده بودهادر مورد گاو
 .كردخوان جلوه نمىمعده سخن رفته بود، اين منش چنين ناهم

سرعت تكثير منش، و شود: با دو متغير تعريف مى كه ؛بارورى منش (ت
ى بيشترى از هاچه منش نسخه يافته. هرى جهشهاتوانايى پايدارى نسخه

جهش باالتر باشد، مقاومتش در برابر و  تكثير كنددر واحد زمان خود را 
فرد خاصى از يک جامعه حضور  يى از آن در مغزِهااحتمال اين كه نسخه

ى همانندسازِ هاعداد نسخهداشته باشد، بيشتر خواهد شد. بيشتر بودن ت
ى موفق از آن رده را هم در يافتهى جهشهامنش دودمان، امكان حضورهم

شده ى تكثيرهامنش شاخه شدندهد. اين شاخهسپهر فرهنگى افزايش مى
با توان میى جديد و پايدار را يافتهى جهشهامنش به شاندنو تقسيم ش

 .يدنام 163زايىهگون شناختىى از اصطالحى زيستگيروام
چنان  زايى با هم نسبت مستقيم دارند.س سرعت تكثير و توانايى گونهپ

كه پيش از اين گذشت، بارورى منش با پيچيدگى ساخت مفهومى آن 
 چه غناى مفهومى و محتواى اطالعاتى منش نسبت مستقيم دارد، و هر

 .تاس – و بنابراين بارورتر -تر بيشتر باشد، در برابر جهش مقاوم
ى خاص خود هاو متغير هاشاخص هاآن زيک ا دستور سه نوع دارد و هر .6

حث باين ى پيشينهبايد دستور،  رده ازد. پيش از پرداختن به اين سه را دار
 را مرور كرد.
توان در ى موجود در تمدن بشرى را مىهامعتقد بود كه تمام معنا كانت

اين تقسيم . 164علم جاى دادشناسى و ى اخالق، زيبايىيكى از سه حوزه
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بسيار طوالنى دارد، و ردپايش را  ايپيشينه لمروسپهر دانايى به سه ق
 (خرد نظرى، خرد عملى، خرد توليدى)بندى ارسطو توان تا تقسيممى

ى مشابهى در آثار ى سه گانههابندىبعد از كانت هم تقسيم .165دنبال كرد
ى انسان با خويش، ط سه گانهبسيارى از نويسندگان تكرار شد. از ارتبا

 تفكيک ، ياتا تكرارِ آن در آثار راسل 166در آثار هگل گرفته جهانديگرى و 
بندي دانايی به سه يا ردهو  ،نا آرنتهاتوسط  بين كار، فعاليت و توليد

و انتقادى در آثار  ،تاريخى -، هرمنوتيكىیتحليل -علم تجربىي شاخه
با بنيادى كه كانت  هابنديام اين تقسيمناگفته پيداست كه تم. 167برماسها

ندارند، اما همگى به شكلى طنزآميز از همان الگوى خوانی هم نهادبنا 
 .كنندمشهور تثليث غربى پيروى مى

 ،نآبا وجود مندرس شدن نظام استعاليى پشتيبانِ  ،بندى كانتتقسيم
 :از دو جنبه اهميت دارد

شاره ابه آن  كه هگل هم ،انسانىى كنش كه با سه نوعِ پايهخست آن ن -
ز همسا جهانى انسان با با رابطه عقالنى -دارد. خرد علمىخوانی هم ،كرده

ا بدمى توان با اندركنش آشناختى را نيز مىاست، و خرد اخالقى و زيبايى
 .خويشتن مترادف گرفتبا ديگرى و 

ا اهيم رفكل سپهر م ،توان با فرض اين سه حوزهدوم آن كه به راستى مى -
 بندى كرد. با توجه به متفاوت بودن مبناى فلسفىبا موفقيت تقسيم

از  فرض اين نوشتار است، الزم است برخىپيشآنچه  بندى كانت باتقسيم
ه و بعد ب جا را بيان كنيماين شده دربندى به كار گرفتهى تقسيمهاجنبه

 .پردازيمب اهمنش دستور در ارتباط اين سه حوزه با اشكال گوناگونِ
ترين ختى وى، پيچيدهشناروانن كه گذشت، مغز آدمى و هويت چنا

تنها سيستمِ دهد. آدمى، به عنوان سطح تحليل را در نظام فراز تشكيل مى
از محيط درونى و  اييافتهبازنمايى ساختبر مبناي ، شده شناختهخودآگاهِ
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گام تمايز يافتن كند. نخستين ساماندهى مى ، كردار خود رابيرونى خويش
ى مربوط به درون هادر اين فرآيند پردازش اطالعات، به تفكيک شدن داده

شود. در مربوط مى «من» و محيط پيرامونىِ «من» و برون سيستم يعنى
محيط را هم ى موجود در هاپديدار ميانمراتب باالترِ پردازش، فرد تمايز 

خود بر دو  جهانى رسازندهى بهايابد كه پديدارمىكند و دربهتر درک مى
رفتارى پيچيده و به ظاهر خودآگاه دارند، و  «من» كه مانند نهايىآ ؛نوعند
 جهانمحيط هم به  ،كه چنين خصلتى را ندارند. به اين ترتيب هاآن

شود. شكسته مى «من» اراده، و ديگرىِ هدفمند و شبيه بهناخودآگاه و بى
ى من، ديگرى و سه عنصر پايه ى اين روند، شناخت آدمى ازدر نتيجه

ى مفهومى كنندهگيرى اين سه نوع جذبشود. روند شكلحاصل مى جهان
سى تكوينى شناروان هاينو در مت انددهرا در نوزادان بسيار بررسى كر

تواند بحثی مفصل خواننده می .ى بسيارى در اين زمينه وجود داردهاداده
 يابد.در ،شناسی خودانگارهروان ،گارندهنكتابِ ديگر در اين زمينه را در 

از  ايمجموعه، يادشدهى يک از سه حوزه ر هردي كالم آن كه خالصه
ى خروجى وجود دارند كه بايد به شكلى هاى ورودى و رفتارهاداده

انسان در مسير تكامل به اين  سايیشنادستگاه سازماندهى و مديريت شوند. 
شكست براي به محورى  هااز اين حوزه يک نتيجه رسيده كه به ازاى هر

 را سازماندهی نمايد.  هامنش نياز دارد تا به كمک آنتقارن معنايى 
جهان با  «من» ترين نوع ارتباط، به اندركنشادهدر ميانِ اين سه، س 
از و انباشته آشفته  ستا ايزمينه، جانِ اطراف مابی گردد. محيطمىباز

دارند. اين  «من»تر از ى بسيار سادهرفتارن شاهر كداميى كه هاپديدار
 بنديصورتانتزاعى  يند به سادگى در قالب قواعدنتوامى چيزها و رخدادها

، همان است كه ساخت قواعد مورد نظرچگونگِی د. نپذير گردبينىو پيش
اين نكته تنها بايد به در بحث كنونی . دهدشناسی علم را تشكيل میروش
گونه و به قوانين رياضى جهانحاكم بر قواعد و كاستنِ فركه كرد اشاره 

در سه قرن گذشته فراگير شده است.  تنهاطوالنى ندارد و  ايپيشينه ىكم 
دو  يا (جوهر، ماده، صورت)ى ارسطويى ى سه متغيرههاپيش از آن دستگاه

 .كردو منظم می بينىپيشجهان را در حد نياز  (يين و يانگ)ارزشى چينى 
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را در پيش  جهانخاص براى اتصال به  ايشيوه يادشده هاينظاميک از  هر
و  انددهنبويا نامعقول يک غيرتجربى ، هيچباور عمومیو بر خالف  تندگرفمى

خاص از نوعی يک  . اما هربرقرار بوده استروزانه  هايتجربهشان را با اتصال
ى نگرش علمى نقادانه . از اين روست كه باانددهكررا مهم قلمداد مى هتجرب

چينى غيرتجربى  نمايقرون وسطا يا حك دانانى طبيعیامروزين ما، شيوه
 .نمايد، و برعكسِ اين حكم نيز به همين اندازه درست استمى

ِى از قوانين انتزاع ايمجموعه، در قالب جهانبا  «من» بنابراين ارتباط 
واعد قاين مجموعه از شود. ، ساماندهى مىجهانو منسوب به  مستقل از من
در عينيت  جهانتوصيف كردن  شناختى، مدعىِ فرضى هستىبه عنوان پيش

. است شان گره خوردهخود هستند، و بنابراين اعتبارشان با حقيقت داشتن
به  ،جهانو  «من» ى مربوط به اندركنشهاحقيقت داشتن يا نداشتن گزاره

از  ايمجموعهشود. ط مىمربو - شاندنو درست بو - شاندننما بوواقع
 كلى ازاى شكه ادعاى بازنمايى واقعيت را دارند، اعتبارشان بر مبن هاگزاره

 شود، و منطقى درونى براى تميز دادنپذيرى تجربى تعيين مىرسيدگى
دهد، علم مىشان را تشكيل ى مركزىى درست از نادرست هستههاگزاره

ر ه بر محوكاز شناخت است  ايزهحو يا دانش در واقع شوند. علمناميده مى
جاع و به جهان ار شكست تقارن ميان درست/نادرست سازماندهى شده باشد

 .دهد
 «من»چون هم متفاوت است كهبا جهان ديگرى، از اين جهت 

هى ناپذير دارد. خودآگاينىبغايت بغرنج است و رفتارى پيشسيستمى به
كه زبان  -و ديگرى  «نم» و وجود نظامى ارتباطى در ميان ديگرى
د. آورم مىامكان توافق بر سر مفاهيم را فراه - ترين نمود آن استبرجسته

يگرى دو  «من» برنده را براى ى برنده/هاوارد شدن به بازي هااين توافق
ى دو سيستم هاناشى از تداخل هدف سازد، و بنابراين تنشِ ممكن مى
تخفيف  - گردندى مشترک مىدو به دنبال منابع كه هر - راخودمختار 

و  هاو ديگرى بر مبناى توافق «من» ،. به اين ترتيبدهدمى
 . ندكنبينى مىرفتار يكديگر را پيش انشيهااختالف



هاي منش/ نظريه  98  

کِ رى مشتركه به ديگرى ارجاع شود و قواعد رفتا هااز گزاره ايمجموعه
شود. مى اخالق ناميده و ديگرى را بازنمايى كند «من»شده ميان قرارداد

ن آاز  اخالق هم منطق درونى خود را دارد، ولى به جاى آن كه مانند علم
 به ردبى درست و نادرست بهره بهابراى تمايز ميان مفاهيم و گزاره

رساند. ى شايسته و ناشايسته را به انجام مىهاكنششان تفكيک كمک
بد  وب/خ از شناخت است كه بر مبناى شكست تقارن ميان ايزهاخالق، حو

 .شكل گرفته باشد
در . قانونى كندبرقرار میترين رابطه را با خودش پيچيده «من»

توسط  ،تنهاشناخت كامل يک سيستم، هست كه بر مبناي آن سيبرنتيک 
ه اين ب .168تر باشدسيستمى ممكن است كه از موضوع شناسايى پيچيده

دارد. قدرت  وجود «من» از «من» عدم قطعيتى بنيادين در شناخت ،ترتيب
شود. گيرد، كمينه مىموضوع قرار مى «من» شناسايى من، هنگامى كه خودِ

 ى منسوب بههاى در مورد معيار اعتبار گزارهابهامهمواره  ،به اين ترتيب
 .وجود دارد «من»

يان متواند به عنوان مبناى شكستن تقارن اى كه مىمحور درونى نهات 
ى ربندرد و به عنوان دستاويزى براى پيكمورد استفاده قرار گي هارخداد
انی روندهاي جاري در سطح روبه كار گرفته شود،  «من» از «من» شناخت

 -فراگير  ايشبكهاين محور  شوند.سازماندهی میلذت است كه با محوريت 
ته وى هم رفراز معانى را در اطراف خود گرد آورده است كه  -آميزابهامولى 

، كه هااز گرايش ايمجموعهدهند. رد را تشكيل مىشناختى فنظام زيبايى
ارن ميان شوند، بر محور شكست تقنمى بنديصورتسطح گزاره  تا معموالً
كنند كه ىى از شناخت را تعيين ميو قلمرو اندتهزيبا سازمان ياف زشت/
 .شناسى نام گرفته استزيبايى

ذت لراهى كه رچهاى در مدل ما هگل و كانت در ميانه ،به اين ترتيب 
 .رسندبه هم مى پاسبان آن است
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ى هى تقارن مهم ديگر در زمينهاگفته پيداست كه بسيارى از شكستنا
 گيرند. تمايز بين مقدس و نامقدس كهاين سه شكل اصلى جاى مى

 /مايز حقآورد، با هر سه حوزه پيوند دارد و تى دينى را پديد مىهامنش
 يافته ازكند نيز شكلى تخصصرا ايجاد مىناحق كه حقوق و قوانين جزايى 

 .استاخالق 
ان . دستور، چنريستتر به مفهوم دستور نگتوان به شكلى دقيقمى الح

 كند. اينتغييرى رفتارى را در حامل انسانِى منش ايجاد مى ،كه گفتيم
 در دتاً قاع تغيير رفتارى، با توجه به همانندساز بودن منش و ارزشى كه بايد

ش دِ منتكثير خوبقاى اطالعات آن داشته باشد، به طور غيرمستقيم راستاى 
، ادشدهيبر مبناى يكى از سه قلمرو  ،توانددستور مى .ندكرا هم ايجاب مى

 .الگوى رفتارى ميزبان خود را دگرگون سازد
خارج  جهاندر مورد بيان حقيقت  مدعىِ   حاوي دستور،منشِ اگر  
كند. كسى كه چنين مىمستدل را اعمال  وعقالنى دستور معيارهايی باشد، 

رى اش، رفتادر انطباق با منطق خاص نظام دانايى ،كنددستورى را اجرا مى
نظام  رونىكسى كه بر منطق د ،دهد. در روزگار ماز خود بروز مىعقالنى را ا

ش ت مننگرشى نقادانه نسبت به اعتبار و صح اش آگاهى داشته باشددانايى
بخش  با وجود اين،پذيرد. را با بدبينى و ترديد مى و آن دارد يادشده
ى اعضاى يک جامعه فاقد اين خودآگاهى هستند و به سادگى عمده
نظر  رهاظو آن را به عنوان ا پذيرندلمى را به عنوان حقايق مىى عهاگزاره

 .كنندتكثير مى
قابل با كنش متآن به  يعنی منشِ  - اگر دستور بار اخالقى داشته باشد

 تارى خوباخالقى فرد، رف نظامِ بسته به منطق خاصِ - ديگرى مربوط باشد
ار را كند، اين كآورد. كسى كه اين گزاره را تكثير مىو شايسته را پديد مى

ى هاكنشى و رفتارش در رده دهدگيرى انجام مىبه عنوان موضع
 .گيردگرانه جاى مىاصالح
اش، كمترين ه دليل ارجاع درونىشناختى دارد، بتورى كه بار زيبايىدس
. چنين دستورى به سترادابراى پذيرفته شدن توسط ديگرى را  بخت
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 و كسى كه منش مربوط انجامدگرا در فرد مىبخش و كمالى لذتهارفتار
 .پردازدمیكند، به ابراز سليقه را تكثير مىبه آن 

 ثيرتك دينِو اين سه الگوى بنيا ،پايه از دگرگونى رفتار اين سه شكلِ
 .قابل رديابى هستند هامنش ، در تمام سطوح پيچيدگىهامنش

وعِ توان به دو نقالب، را بر حسب نوع ارجاع مفهومىِ نهفته در آن مى .7
 /بقاقلبم )مثبت و منفى تقسيم كرد. قالب مثبت در راستاى بيشتر كردن 

 /جرن /مرگقالب منفى در جهت كاهش حامل، و  در (معنا /قدرت /لذت
يير كار خود را بر مبناى تغ هاى قالبهمه كنند.وى عمل مى پوچی /ضعف

 و رساننديا ناخوشايند به انجام مىى خوشايند هادر احتمال بروز رخداد
 .هيچ كدام قطعيتى در پيشگيرى از رنج يا القاى لذت ندارند

 وقيم توان بر مبناى اثرشان به دو گروِه مستر دو شكلِ قالب را مىه
 .امستقيم تقسيم كردن

ى هاقالب .كنندى مستقيم، بر مبناى تغيير رفتار عمل مىهابقال
فردِ حامل منش را افزايش بقاى  بختقدرت اجتماعی يا مستقيمِ مثبت، 

يى هامنش انداز اين جملهكنند. لذتى را در وى القا مىمعنا و يا و  دهندمى
كنند، را بيشتر مى «من» ، ديگرى وجهانكه انسجام تصوير ذهنى فرد از 

 هاتنشِ ناشى از ناشناختهو كنند، را ساماندهى مىعرصه بازنمايى اين سه 
دهند. از اين روست كه آموختن به عنوان كنشى را در فرد تخفيف مى

سازگارى و همخوانی هم بخش رسميت يافته است. از سوى ديگر،لذت
كند و به در محيط بيشتر مىى شناختى، انسجام رفتارى فرد را هادستگاه

 . حال ايندهدافزايش میبقاى وى را نيز قدرت اجتماعی و بخت اين شكل 
يا در  ى ديگر بيايندهامنش ىهاممكن است به كار رمزگشايى معنا هامنش
  .را تنظيم كنند هامنش ارتباطات درونى 169ى باالتر از فرادانايىهامرتب

يى كوچک از هاطور مستقيم بسته به هامنش برخى از ،در اين ميان
يى هاكنند. جوک، شوخى، و تعريف و تمجيد نمونهلذت را به فرد منتقل مى
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هم به طور مستقيم اثر مثبت  هاى معنايى هستند. اينهانباتاز اين آب
 .كنندخود را القا مى

كنند، يعنى مشابه عمل مى ايشيوهبه  ى مستقيمِ منفىهانشم
 «من» /ديگرى /جهانا و ناخوشايند را در بازنمايى فرد از زى تنشهامعنا

 كنند و امكان سازش فرد با شرايطى ناخوشايند را فراهمسانسور مى
 .سازندمى

شان ى غيرمستقيم مثبت و منفى، فضاى حالت رفتارى ميزبانهانشم
عملكرد وى  قدرتِمعنا/ دهند كه به افزايش را به شكلى گسترش مى

فزايش نامعلوم ا ايدهوى را در آين پاداشِ ى بقا/بنابراين دامنهانجامد و مى
، رد دارندى غيرمستقيم در آن كاربهاكه قالب ايزهدهد. مشهورترين حومى

ى است كه به طور ي، قلمرويفناورو حقوق است.  يفناورى حوزه
 (ثبتقالب م)مندى از منابع آن غيرمستقيم امكان چيرگى بر محيط و بهره

 دهد. را افزايش مى (قالب منفى)پيشگيرى از خطرات موجود در آن يا 
ى با ديگر «من» كه براى كنار آمدن ى موازى با فن استنهادحقوق، 

شوند كه امكان يى را شامل مىهامنش تخصص يافته است. قواعد حقوقى،
ى شراكت از مسير يک معاهدهمثالً  لذت بردن از هميارى با ديگرى را

ى ديگر يا امكان زيان كردن در كنش متقابل با (قالب مثبت)ند كفراهم مى
 .(قالب منفى)دهد را از راه اعمال قواعد تنبيهى كاهش مى

 هم را درامكان را داريم تا مفهومى ماين  گذشت، حالآنچه  با تكيه بر .8
درت قتعريف كنيم. اين مفهوم را از اين پس با برچسبِ  هامنش مورد

ک قدرت تكثير ي» :كنيمو آن را به اين شكل تعريف مى شناسيممى تکثير
ر ى فاقد آن، دهاى آن براى منتقل شدن به ميزبانمنش، توانايى بالقوه

 .«واحد زمان است
توان قدرت ، مىيادشدهى هامعناست كه بر مبناى زيرواحدبه آن  اين 

اد و رار دقى گوناگون مورد سنجش هامنش در ايمقايسهتكثير را به طور 
در عمل به  كرد. اين كار، بنديصورترا  هامنش به اين ترتيب پويايى

 .معناى يافتن مدلى تحليلى براى بررسى پويايى فرهنگ است
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توان ى تكاملى، مفهومى همتاى قدرت تكثير را مىهاتمام سيستمدر 
ى اين هانهاداست به برابر بايسته. براى كامل شدن اين گفتار، يافت

ى هاتمى ديگرى از دانايى بپردازيم، كه به بررسى سيسدر حوزهكليدواژه 
 .اندتهتكاملى ديگر اختصاص ياف

شناسى، قدرت تكثير يک جاندار منفرد را با عبارت ر زيستد
ى تكاملِى هاسيستم كنند و اگر پاىمشخص مى 170«شايستگى زيستى»

شايستگى »ح در ميان باشد از اصطال - مانند گونه و جمعيت -سطح باالتر 
 . كننداستفاده مى 171«فراگير

منش مربوط  يساختارى هاقدرت تكثير با شاخص ،به اين ترتيب
، قدرت خوانیهم اين شاخص با سادگى، ارزش محتواى معنايى، :شودمى

ر اش با رفتار آمارى سايخوانیهم)بارورى، و هنجارين بودنِ دستور منش 
 و مستقيم يا هانوع قالب چنينهم نسبت مستقيم دارد. (مردمِ آن جامعه

 .ى قدرت تكثير استكنندهثيرشان تعيينأغيرمستقيم بودن ت
  
  
  
  

                                                 
170 fitness 

171 inclusive fitness 
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 شناسى منشگفتار دوم: بافت

د. زيستى داشته باشتواند همواضح است كه عقل و هوش با هر جسمى نمى
ه طور كندر درياى نمک. هما هاتواند در اثير زندگى كند، يا ابردرخت نمى
شود، تواند در مزرعه زندگى كند و خون در سنگ جارى نمىماهى نمى

 وجود و نمو هر چيزى را مكانى مشخص و معين است. 
 لوكرسيوس

  
معناست كه ساختار و به آن  ،هامنش شناسانه بهرويكرد بافت

اى نيم. بركفراز تحليل  اياليهچهارنظام  كاركردشان را در سطوح گوناگونِ 
 قرار يک از اين سطوح را به طور جداگانه مورد بررسى ، هرسادگى بيشتر

 .دهيممى
  

 شناختىسطح زيست. 1
  
مراتب ى زيرين و زبرين سلسلهاليه در دو تنهاچنان كه گذشت،  الف(

بينيم. سطح مانندساز را مىيى ههاپيچيدگى اجتماعى است كه سيستم
مربوط  ايدهى زنهابدنو  ى جامعهى زيستىِ سازندههابه سيستم زيرين
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دهند. اين ى يک اجتماع انسانى را تشكيل مىشود كه جمعيت پايهمى
يى هاگيرد، كه در غالفرا در بر مى DNA يى از جنسهاسطح همانندساز

. با انددهگيرى شى بقا قالبكنندهو تضمين كنندهى تكثيرهااز دستگاه
در  تكثيريى دستگاه را به منزله توان بدن يک جانداراننگاهى افراطى، مى

ژنتيكى را بر عهده دارد. اين  رمزگانِن كپی كردى نظر گرفت كه وظيفه
به هنگام پاسخ دادن به پرسشِ  172ساموئل باتلرهمان نگرشى است كه 

بديهى است كه »اتخاذ كرد. پاسخ او اين بود:  «يا تخم مرغ؟ اول مرغ بود»
 .«ستگاه تكثير تخم مرغ است؟تخم مرغ. مگر مرغ چيزى غير از د

هستند،  مندعالقهشناسى انى كه به ممى از نويسندگان، به ويژه آنبرخ
ماشينِ . كتاب مشهورِ انددههمين ديدگاه را به عناصر فرهنگى هم تعميم دا

اختيار و يى بىهاكند و آدميان را بردهاز چنين ديدگاهى دفاع مى مم
و عمر خود را در  انددهمسخ ش هااز مم ايشبكهانگارد كه توسط زده مىجن

  .173دهندهدر مى شاندنراه تكثير كر
تصوير  از عنصر فرهنگى داريم، با اين هامنش ىتصويرى كه در نظريه

ى هرسد كه جوامع انسانى، نقطبدبينانه متفاوت است. چنين به نظر مى
 نهاآند، كه در ى ما باشى پيچيده بر سيارههااوجى در سازماندهى سيستم

ه ى زيرين، كى پايهاند. اليهدو اليه از همانندسازها با هم تركيب شده
 با در آن .دهد، سطح زيستى استى بااليى را هم تشكيل مىزيربناى اليه

شان هايى زنده سر و كار داريم كه در راستاى بقاى خود و ژنومبدن
هاى اطالعات ن نسخهاى بغرنج را براى بيشينه كردكوشند و برنامهمى

  .كنندژنومىِ خود اجرا مى
برخى آنچه  خالف شناختى، بربه رسميت پذيرفتن اين سطح زيست

به قدرى  يادشدهى شود. برنامهاند، به جبرانگارى منتهى نمىادعا كرده
آمده بر فضاى حالت آن چنان و سترگ است، و نقاط تقارنى پديد پيچيده

بخشند. رفتار میبه آن  چشمگيري راآزادى  يهند كه درجامتراكم و انبوه

                                                 
172 Samuel Butler 
173 Blackmore, 1996. 
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ساده  هاينظامپذير و جبرى تعين پويايیِبا هاي پيچيده سيستماين 
و به طور خاص  -شناختى بدن جانداران مقايسه نيست. ساخت زيستقابل

رفتارى  عمالً چنان پيچيده شده كه  - ساخت دستگاه عصبى انسان
ارمغان آورده است. بديهى است كه اين  خودمختار و آزادانه را برايش به

اى معلوم از فضاى هاى مجاز و حوزهاى از انتخابدر دامنه رفتار آزادىِ
انتخاب از  همين امكانِ ،پذير ممكن است. ولى مگر آزادىحالتِ دسترسى

 ست؟نيهاى در دسترس ميان گزينه
اين  شود. درمى ديدهسطح فرهنگى در  همانندسازهاديگري از ى اليه

اند كه از نظر هايى همانندساز قابل مشاهدهسطح از پيچيدگى، سيستم
هاى زيستى هستند. به همين دليل تر از سازوارهساختار و رفتار بسيار ساده

در چارچوبى از دانش  ،ها، تنهاى داوكينز در مورد زنده بودن ممهم استعاره
نظرى ديگر هاى قالبو در  تعريف استقابل 174زيست مصنوعىِ قوى

قدر شان، آننسبت به حامالن زنده هامنش . سادگىنی نيستپذيرفت
بندى عناصر فرهنگى است كه برخى از صفت انگل براى رده گيرچشم

يرومند است و در شناسى ناند. اين رويكرد به ويژه در مماستفاده كرده
شبيه به  - افزارىهايى نرمعناصر فرهنگى به عنوان انگل هاهبسيارى از مقال

گاه كه در آن ،ومان هم. ل175انددر نظر گرفته شده - اىهاى رايانهويروس

                                                 
174 (AL) Artifitial Life: هاى هاى پیچیده است که از دادهى سیستمرشته از نظریهاى میانشاخه

 کند.ىزنده استفاده متکاملىِ شبه هاىسازی سیستمشناسى، علوم رایانه، و ریاضى براى مدلزیست

شده در هاى تولیدهواداران زندگى مصنوعىِ قوى، سازواره :در این علم دو گرایش نظرى وجود دارد

زنده فرض  -افزارى دارنداى خصلتى نرمهاى رایانهموالً مثل ویروسکه مع -شان را هایآزمایشگاه

ودات را تنها نوعى مدل براى بررسى هواداران زندگى مصنوعى ضعیف این موج ؛کنندمى

ى عى قومور از هواداران زندگى مصنودانند. داوکینز، کوهن و بلکى واقعى مىهاى زندهسیستم

 .هستند
175 Dawkins, 1993 (A). 
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نويسد، آنها را با مى - تضاد اجتماعى -مورد نوع خاصى از عناصر فرهنگى 
 .176دهدگونه را به آنها نسبت مىكند و رفتارى انگلها مانند مىانگل

گر ى درست نيست. اى انگل براى عناصر فرهنگدر واقع، كاربرد واژه
خش بايد اى چنين فراخ به كار بگيريم، ببخواهيم عبارت انگل را در دامنه

گونه بدانيم. چرا كه ى رخدادهاى زيستى ديگر را هم انگلعمده
ى ى از كاركردهاهاى پيچيده با وابسته شدن برخيافتگى سيستمسازمان

همراه بوده  هاى ديگرى عملكردى سيستمبه زمينه هابعضى از سيستم
هاى ى اين امر، بدن خود ماست. در تک تک سلولاست. يک مثال برجسته

وعى ند كه در واقع نهايى به نام ميتوكندرى وجود داربدن ما، اندامک
كل  م، پساند. اگر بخواهيم آنها را هم انگل بدانييافتهشكل باكترى تغيير

ا با هم نيستند. ى انگل بموجودات پرسلولى چيزى جز تركيب چند گونه
ى به سطح زيست هامنش ىراست است، وابستگى اليهآنچه  وجود اين،
بر روى فضاى  هامنش معناست كه فضاى حالت پويايىبه آن  است. اين

ا شود و امكان تخطى از حدود آن رشناختى آدميان سوار مىحالت زيست
وليد ى تم براتواند شعرى بگويد كه ابزارهاى زيستى الزندارد. هيچ كس نمى

 .و حس كردنش وجود نداشته باشند
 و سطح زيستى و فرهنگى مصداق دارددر ارتباط دآنچه  واقعدر 

ايى ، همانندسازههامنش ى انگلى.زيستى است، نه رابطههميارى و هم
زايش را افبقاى ميزبانان خود  بختها، ميتوكندرىچون هم هستند كه

 گيرچشمشكلى  ت محيطى را بهدهند، و سازگارى ايشان با تحوالمى
 اى ازهدر حضور شبك ،شناسيم، تنهابا نام انسان مىآنچه  دهند.افزايش مى

رين شناختىِ سطح زيى هويت روانىِ ماشين زيستكنندهى تعريفهامنش
 .يابدمفهوم مى

است كه از برهم افتادن و هايی و روانی اليهاجتماعى سطوح س پ 
. در هر اليه، اندپديد آمده هاهمانندسازحاوي وتِ ى متفادو اليهتداخل 
بينيم، و پويايى اى از ارتباطات درونى را در ميان همانندسازها مىشبكه

                                                 
176 Luhmann, 1995: 350- 380. 
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هاى خودزاينده و خودارجاع را. اندركنش اين دو خودمختارِ خاصِ سيستم
گيرى دو سطح ديگر ست كه شكلا ايسطح فرازين و فرودين، شالوده

 .سازدرا ممكن مى - ى و روانىاجتماع -پيچيدگى 
  

طی ارتبا ،شان با دستگاه عصبى، به هيچ عنوان، با وجود ارتباطهامنش (ب
. سطح نورونى و كنندبرقرار نمیيک به يک با عناصر نورونى سرراست و 

 جا نشانى ازو در آن اى متفاوت از پيچيدگى استاليه ،عصبى، در واقع
ز شناختى، اثرى اور كه در سطح زيستطهمان .توان يافتنمى هامنش

 ارت ديگر،وجود ندارد. به عبنمادين ى متقابل هاكنشنهادهاى اجتماعى و 
  متمايزِمراتبی و دو مقياسِ سلسلهها، به دو سطح متفاوت و نورون هامنش

س مقيا تعلق دارند. يک چيز فراگير و عام وجود دارد، كه در يکپيچيدگی 
ک توان ديد، و در يمىها را در آن نورون نمايىى درشتو با يک درجه
 .را هامنش مقياس ديگر

ى عصبى سوار اند كه بر روى شبكهاى پويا و خودبسندهشبكه هامنش
ى اين سيستم دهندهشوند، اما ارتباط يک به يكى با واحدهاى تشكيلمى

ه ب «من» يافته از مغزمنش انتقالآنچه  كنند. بنابراينزيستى برقرار نمى
الن يا الگوى شليک ف ى عصبىسازد جايگاهش بر شبكهمىديگرى را يگانه 

نورون خاص نيست، كه معناى مشتركى است كه در اين دو مغز توليد 
 .كندمى

توان گفت، آن است بر مغز مى هامنش تنها چيزى كه در مورد جايگاه
تباط با هم ارمكانى را در  -زمانىيافتگی شكلى از تخصص هامنش كه مغز و
سيقى معناست كه وقتى صحبت از منشى مانند موبه آن  اند. اينشكل داده

آن  رمزگذارى توانيم ادعا كنيم كه محل پردازش و رمزگشايى/شود، مىمى
ه ى راست مخ است. اما در همين ناحيكرهنيم ى گيجگاهىدر ناحيه

حل مدر مورد ها نورون وجود دارند و سخن گفتن با دقتى بيشتر ونميلي
 .دارى يک منش خاص ناممكن استحفظ و نگه

در  هامنش شناسىجغرافيا و مكانحاكم بر با وجود عدم قطعيت بزرگ 
 هامنش مغز، در مورد زيرواحدهاى كاركردى دستگاه عصبى و ارتباط آن با
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ظهور واقعى خود را  هامنش توان گفت. گفتيم كهچيزهاى بيشترى مى
بى هستند كه تداوم و اثرشان بر رفتار را ممكن اى عصمديون زمينه

  .شوند، حافظه نام دارددر آن ذخيره مى هامنش سازد. سيستمى كهمى
ا اند، تنهى متفاوت را از هم تميز دادهشناسان چندين نوع حافظهعصب 

 .تتخصص يافته اس هامنش برخى از انواع آن است كه براى نگهدارى
شود. تقسيم مى 178و پنهان 177و نوع آشكارافظه، به طور كلى به دح
در بر ى اطالعات را نگهدارنده ى پنهان، خود چهار رده از كاركردهاىحافظه

، و 179يابى. اين كاركردها عبارتند از شرطى شدن، خوگيرى، مهارتگيردمی
حافظه يک ويژگى مشترک دارند و آن نمودهاي شدن. تمام اين  حساس

 -نشانگانى هاينظامشان در قالب ات درونىاطالع «نشدن» بنديصورتهم 
در سطح خودآگاه  ،شده در اين نوع حافظهنگهدارى يى است. اطالعاتِمعنا

شود و تنها در سطح رفتارى و حركتى كاربرد دارد. بازنمايى نمى
بخش در اين  هاي رفتارياي از مهارتي گستردهبه همراه دامنهها وارهمنش

 شوند. ذخيره مى
ناپذيرى و ى پنهان، با وجود بياندر حافظهانباشته ات اطالع
ى ى از رفتارهادر سطح زبانى، زمينه را براى بسيار شاندننش بنديصورت

ا ر هامنش گيرى فرد در مورد بسيارى ازآورند و جهتعمومى فرد فراهم مى
بر  ى عملِ اطالعاتنخستين اليه ،ى پنهان، در واقعكنند. حافظهتعيين مى

 ت راهايى از فضاى حالى خود بخشضاى حالت رفتارى فرد است و به نوبهف
 ى وابسته به اينهامنش سازد. بديهى است كهناپذير مىمسدود و دسترسى

شوند. ناپذير و نامفهوم مىهاى فضاى حالت در چنين فردى جذببخش
ز ها و هم اوارهدهىِ منشهم از نظر جاى ،ى پنهان رابنابراين حافظه

بايد مهم و  ،هامنش ش بر فضاى حالتگيرچشمى كنندهى اثر محدودجنبه
 .دانست كنندهتعيين

                                                 
177 declarative 
178 non- declarative 

179 priming 
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شود و در ى آشكار، همان است كه در سطح خودآگاه فهميده مىحافظه
شود. اين حافظه خود به مى بنديصورت يیمعنا -ینشانگان هاينظامقالب 

كه به ترتيب وقايع و شود، تقسيم مى 181و معنايى 180دو بخشِ ادوارى
هاى مربوط به دانسته ،ى ادوارىدارند. حافظهمى حقايق را در خود نگه

شده را با بازتفسيرهاى مداوم و ى فرد و ردپاى رخدادهاى تجربهنامهزندگی
 ،ى معنايىحافظه .دهداش در خود جاى مىهميشگى هايهحذف و اضاف

را  هامنش گيرد. تمامدر بر مىبينى فرد را ى جهاندهندهى تشكيلهامنش
يا بر چيزهايى كه در  هامنش توان به يكى از اين دو دسته تقسيم كرد.مى

ى معنايى به عناصر هايكه ارجاعاند داللت دارند، يا آنگذشته تجربه شده
ن علم، عنوازير در آنچه  رسانند. تمامرا به انجام مى من ديگرى/ جهان/

ى معنايى شده در حافظهى ذخيرههامنش به مدشناسى آاخالق و زيبايى
 .شودمربوط مى

كنند و در ارتباط نزديک با يكديگر عمل مى هامنش اين دو شاخه از
ى ى حافظههامنش نمايند.يكديگر را با بازخوردهاى مداومى تغذيه مى

 كند، وىمى معنايى را تأييد يا رد هامنش ادوارى به طور مداوم اعتبار
اش نامهمعنايى هم برداشت ذهنى فرد از خودش و عناصر زندگی ىهامنش

بر  هامنش بندىاين تقسيم .كنندرا با بازتفسيرهاى هميشگى به روز مى
ى در دستگاه عصبى، نيازمند يک نكته شاندنى حفظ شحسب شيوه

تكميلى است، و آن هم چگونگى تبديل شدن اين عناصر اطالعاتى به 
 .يكديگر است

شوند. از ى ادوارى و معنايى، با روندى ساده به هم تبديل مىاهنشم
اى از رفتارها شده توسط فرد در زمينهها و معانى درکسو تمام دانسته يک

گيرد، و از كند جاى مىش تجربه مىاو رخدادهايى كه در جريان زيستن
سوى ديگر تمام تجربيات فرد نيز در سه سطح دانايى، اخالقى و 

 - مربوط است «من» ى اخير كه بهو به ويژه اين حوزه -ناختى شزيبايى

                                                 
180 episodic 

181 semantic 
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ى هاحافظه ،شود. به اين ترتيبشوند و معناهايى بر آنها حمل مىتفسير مى
ادوارى و معنايى در كار داد و ستد دايم اطالعات هستند و همواره 

شان در خود ايجاد ى همسايهاى را از حوزههاى منسجم و يكپارچهبازنمايى
با هم تداخل  نامه و هستىى مربوط به زندگیهامنش پس،كنند. مى
 .آورندشان پديد مىكنند و برابرنهادهاى خود را در سيستمِ رويارويمى

ى آشكار محدود ديل عناصر اطالعاتى حافظه به سطح حافظهتب
 توانند به هم تبديلمىهم ها وارهو منش هامنش شود. چنان كه گفتيم،نمى
به  در قالب يک عادت، شاندنبا تكرار فراوان، و نهادينه ش هامنش شوند.

ا هايى فاقد معنوارهو به منش شوندشده تبديل مىمهارت و امور شرطى
آموزد مىيابند. هنگامى كه فرد پيانو زدن يا شنا كردن را تغيير شكل مى

 - زدن نوقواعد شنا يا پيا -و يک منشِ خودآگاه  دهدچنين اتفاقى رخ مى
ست به دنبال نهادينه شدن در ساخت رفتارىِ فرد، معناى خود را از د

ل هايى كه در كارآيى خود دچار اختالوارهدهند. از سوى ديگر، منشمى
ن نمادي هاينظامشوند و نيازمند پردازش مجدد باشند، در سطح خودآگاه و 

ى هقتى شيوشوند. وشوند و به اين ترتيب به منش تبديل مىبازنمايى مى
زا مسأله برايش - كه تا آن هنگام تابع مد بوده -لباس پوشيدن يک نفر 

ن گيرد، چنيشود، يا امرى بديهى مانند نوع تغذيه مورد پرسش قرار مىمى
 .دهداتفاقى رخ مى

 هاشمن ها آشكار است، عامل اصلى در تبديلطور كه از اين مثال همان
ست. هامنش زدايى شدنمسأله زا يامسألهها به يكديگر وارهو منش
 يابند و منشگاه ارتقا مىبه سطح خودآ شوندزا مىمسألههايى كه وارهمنش
 .كنندطى مىمسأله  نما و بدونو مسير عكس را اطالعاتِ بديهىد شونمى
ار، سيستم جاند .، به تعبيرى، يک سپر بالى تكاملى هستندهامنش (پ

كه عبارت است از سازگار شدن با  تسا همواره درگير چالشى جدى
اش، شونده. جاندار براى كنار آمدن با جهان پيرامونىمحيطى دگرگون

رش بينى رفتار جهان در بفرصتى براى خطا كردن ندارد. به هنگام پيش
شى روپاتواند مرگبار باشد و به فزمانِى پيشاروى سيستم، هر اشتباهى مى

 .نجامدى درونى آن بيروندهاى خودزاينده



  111 ها / منش ينظريه  

هاى تكاملِى هاى زنده با برساختن سپهرى اطالعاتى از سيستميستمس
اند. ردهساده، روند مبارزه با آشوب محيط را به سطح عناصر ذهنى تحويل ك

رد هايى اطالعاتى براى حدس زدن در مو، كوانتومهامنش با پيدايش
به  ازىر نياند. با اين حيله، ديگى محيط و درونِ سيستم ابداع شدهآينده

. آن نيست كه خودِ سيستم درگير آزمون و خطاهاى مرگبار سابقش شود
 نمندهاى محيطى، و برساختن تصويرى منسجم و قانورويارويى با دگرگونی

 از محيط بيرونى، به جاى آن كه در كل سيستم زنده نهادينه شود و
 ويژه پيامدهاى خطا را به كل ساز و كارهايش تعميم دهد، در جايگاهى و

را  هامنش اى ازمتمركز شده و اليه - يعنى دستگاه عصبى -يافته تخصص
توانند به جاى جاندار پديد آورده است كه در صورت خطا كردن، مى

عىِ ، انتخاب طبيهامنش ى تكاملىِ با پيدايش اليه ،منقرض شوند. در واقع
اى بر يستمحاكم بر جانداران يک گام به تعويق افتاده است. راهكارهاى س

ورت و تنها در ص آزموده شوند هامنش بار در سطح توانند يکبقا مى
ها، باور. و به طور عينی اجرا شوند موفقيت به كل سيستم تعميم يابند

ى نتيجه يشتننى فرد از جهان، ديگرى، و خوتصوير ذهها و عقايد، انديشه
 .اندهايى است كه موفق بودهآزمون

را در آدمى  هامنش ىكه تكامل اليه 182هايىانهرنيروها و يكى از  (ت
پستانداران به نام  اى ازى زندگى خاص ردهممكن ساخته است، شيوه

 .تعلق داردبه آن  ست كه آدم هما 183هانخستی
در ميان جانورشناسان  ،هاى عالى، به دليل داشتن مغزى بزرگنخستی

در  - ويژه انسان و به -ها ى نسبى وزن مغز نخستىشهرت دارند. اندازه
ميان جانوران بيشينه است. در مورد داليل پيدايش چنين مغز بزرگى 

بسيارى وجود دارد كه برخى از آنها در نوشتارهاى ديگر نگارنده  هاينظريه
 .184اندذكر شده

                                                 
182 instincts 

183 Primata 
 .9813وکیلى،   184
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ى زندگى حقيقتى كه در اين مورد پذيرفته شده است، به نقش شيوه
 شود. انسان جاندارى استمىها در پيچيده شدن مغزشان مربوط نخستى

ى از سر گذرانده است. خو هاى زيادى را در تاريخ تكاملشكه دشواري
د دندان مانن -هاى طبيعى از سالحكه براى جانورى مانند انسان  شكارگرى
ن ى آدمى هميبهره است، آخرين راهكار براى بقاست. گونهبى - و چنگال

 ستاىتيجه فشارى تكاملى در راو در ن راهكارِ واپسين را برگزيده است
 . است آورانه و ارتباطى را به جان خريدههاى فنتر شدن توانمنديپيچيده

طى ارتبا هاينظاماين فشار، از سويى با افزايش حجم مغز و پديد آوردن 
لى ى تكامزايشى، زمينه را براى پيدايش اليه -اى مثل زبان گشتارىپيچيده

ه حذف ر ساخته است، و از سوى ديگر منجر بهموا هامنش جديدى به نام
ند مان جانورانى. آساتر گشته استهاى تنى شايع در گونهرفتارهاى تنبالنه

ذايى، بع غتنبل و پاندا، به دليل زيستن در محيطى مساعد و انباشته از منا
ن ى اينياز چندانى به تحرک و فعاليت ذهنى و بدنى ندارند. دستگاه عصب

هاى طوالنى توانند براى مدتلى تكامل يافته است كه مىموجودات به شك
 .حركت باقى بمانند و نيروى خود را به هدر ندهندبى

ها و جوندگان، كه با شرايطى در مقابل، موجوداتى مانند نخستى
 ازش يافتهسمسأله  اند و مغزشان براى فعاليت و حلبودهرو روبه نامساعد

اند. براى اين تارشان را از دست دادهى رفهاى تنبالنهاست، اين بخش
ور طو بنابراين ناچارند به  زاستمسألهموجودات، خودِ فرآيند زيستن 

ن مارِ مربوط به زيستششان را صرف حل مسائل بیمعمول ساعات بيدارى
ى فعاليت كه با اين پشتوانههاى نادرى است يكى از نمونه كنند. انسان

به  كارىهاى طبيعىِ اطرافش، زمانى براى بيمى غلبه بر بوو در سايه عصبى
له مسأ ى اين امر، روشن است. مغزى كه براى حلدست آورده است. نتيجه

ه اى را بتخصص پيدا كرده، در غياب مسائل واقعى، مسائلى فرعى و حاشيه
راند و آن را دستاويز فعاليت پردازشى خويش كانون توجه خويش مى

 .سازدمى
از چنين رفتارى، كه در بسيارى از جانوران شايع است،  ى فراگيرانمونه

و  كندست كه پس از بلوغ هم بازى مىبازى است. انسان تنها موجودى ا
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اى مانند تفكر فلسفى، تراشانهجويانه و مشكلمسألهاين را بايد با رفتارهاى 
هاى هنرى و... در يک رده قرار داد. اين دست ابداعات علمى، آفرينش

حالت هاى متروک و غيرحياتى فضاى  تصادفى و سرخوشانه به بخشاندازىِ
ى سپهر فرهنگى را ممكن كنندهذهن، همان است كه پيچيدگى خيره

 .است ى امروزينش بغرنج نمودهساخته و جوامع انسانى را تا پايه
ى دانست تكامل مغز را بايد مديون هامنش پيدايش بومبه اين ترتيب،  
 .شارهاي تكاملی، مجالی براي تنبلی نداشته استدر هياهوي فكه 

 
  

 ختىشناروانسطح . 2
  
رزش اتواند به كمک دو معيارِ معنا و چنان كه گفتيم، اطالعات مى الف(

يابند و به ختى معنا مىشنارواناين معيارها در سطح  دو تحليل شود. هر
 .دهندى محيطى شكل مىهامنش انسانى از گركنشارزيابى 
اى يک منش، در ساخت معنايى آن نهفته است و توسط عمل معن
شود. بخش زبانىِ مغز بر منش تعيين مى -ى تحليلىپردازنده هاينظام
اند. شده بنديصورت هاي طبيعیدر زبان شناسيميى كه مىهامنش ىعمده

 ه بههايى از اين دست، به صورت خطى، مرحلنشان داده شده است كه داده
 ا بهركاركردها  اين معموالً. شونددر مغز پردازش میگرايانه زيهو تج ،مرحله
 .دهندى گيجگاهى نسبت مىى چپ مغز، و منطقهكرهنيم

، انسان غزهاى چپ و راست مكرهنيم شد كهها چنين تصور مىتا مدت
هدايت ى متفاوت از روندهاى پردازشى را دو منظومه ،مستقل از هم

ى چپ را مركز پردازش منطقى، كرهنيم السيک،. در اين نگرش ككنندمی
ى راست مركز كرهنيم ،دانستند. در مقابلو زبانى مى ،گر، استقرايىتجزيه

و فهم عناصر  شدو قياسى دانسته مى ،گرا، تركيبىپردازش كل
امروزه  .185گرديدمنسوب مىبه آن  شناسانه و آفرينش هنرىزيبايى

                                                 
185 Homad et al. 1977. 
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قدر  گونگى واگشايى معنا در مغز آنهاى آزمايشگاهى در مورد چداده
ى گذشته را انگارانههاى سادهتوان بسيارى از برداشتمىكه فراوان است 
 .اصالح كرد
ى متضادِ راستِ بندىِ مغز به دو پارهكه اين تقسيمروشن شده  اكنون

ى كرهنيم هردو ،دان و سخنور، نادرست است. در واقعهنرمند و چپِ رياضی
و كاركردهاى پردازشى همگونى  ى مشابهى دارندوميک پايهخت آناتمخ سا

 186از دو سيستم زيرين و زبرين كرهنيم رسانند. هررا نيز به انجام مى
گرا را به انجام كل گرا وهاى تجزيهتشكيل يافته است، كه به ترتيب پردازش

رسانند. تمايز مهمى كه در ميان اين دو وجود دارد، چيرگى سيستم مى
 هر ،راست است. به اين شكلي كرهنيمو زبرين در  ى چپكرهنيم ن درزيري
دهد، ى ديگر را هم تا حدى انجام مىكرهنيم كاركردهاى منسوب به كرهنيم

و تحليلى يا تركيبى تخصص بيشترى يافته  اما در پردازش خطى يا موازى
ن ى شكست تقارن در ميااست. هورمون تستوسترون يكى از عوامل عمده

 ، و تخصصى شدن آن است. به همين دليل هم تمايز بين دوكرهنيم دو
در مردان شديدتر از زنان ديده  - 187يا به اصطالح جانبى شدن - كرهنيم
 .188شودمى

ى چپ بر راست، و كاركرد تحليلى بر كرهنيم در مسير تكامل انسان،
 يبندصورتى هامنش معناست كهبه آن  تركيبى چيره شده است. اين

هاى زبانى و نمادينِ جزءنگر، در افزايش بخت مردمان براى شده در ساخت
اند، و بنابراين در مؤثرتر بوده (معنا /قدرت /لذت /بقاقلبم )به دستيابى 

ى كرهنيم بودنِ خفيفِ تربزرگ .189اندجريان انتخاب طبيعى گزينش شده
ينه در چپ نسبت به راست و برترى اجتماعى جنس نرينه نسبت به ماد

جوامع انسانى و ساير جوامع پستانداران عالى، نمودهايى از اين امر هستند. 

                                                 
186 superior and inferior aparatus  
187 lateralization 

 .1374کارلسون،   188

 .1376لوریا،  189 
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يى كه در حالت عادى در هامنش بينيم كه بيشتركاوانه هم مىبه طور درون
زبانى دارند.  یكنند، ساختمان حضور دارند و رفتارمان را تعيين مىذهن
ر اطراف كاركردهاى ر عمده دهم به طو هامنش مجارى انتقال چنينهم

 .اندمتمركز شده ی(ى چپكرهنيم )به اصطالحنوشتارى  -زبانى
 گيرى در مورد معناى يک منش را قشر مختوان جايگاه تصميمپس مى

ها را به عنوان كرهنيم ى تمركز يافته دردانست و كاركردهاى دوگانه
گرفت.  در نظر هامنش راهبردهاى تخصصىِ رمزگذارى و رمزگشايى معناى

چيره  هانشم ى زبانى بر سايرهامنش با اين قيد كه در روند تكامل انسان،
لوب )شان افزار عصبى پشتيبان رمزگذارى و رمزگشايىاند و سختشده

حضور . تر شده استبه دنبال اين ماجرا پيچيده (ى چپكرهنيم گيجگاهى
يكربندى شدن و پ هاى زبانى در تجربيات خودآگاه انسانهامنش گيرچشم

شان به كمک اين عناصر فرهنگى، پيامدهاى اين فرآيند ساخت روانى
 .هستند

مكن تعيين ارزش يک منش، با واگشايى اطالعات موجود در قالب آن م ب(
ه بطلبد. ارزش يک منش، شود، و ساز و كارى متفاوت با معنا را مىمى

شان نه، قرار گرفت فردى كه در برابر دو راهىِ انتخاب كردن يا نكردنِ آن
ى وبخت بقاي دهد كه حضور منش مورد نظر تا چه اندازه در افزايش مى

اى در نظام تنيدهچنان كه گفتيم، معيار ساده و پيش .مؤثر خواهد بود
 ا ودهىِ دقيق كردارهى جانوران وجود دارد كه بر مبناى جاىعصبى همه

 .كندعيين مىشان را ترنج، ارزش تكاملى -بر طيفِ لذت هامنش
اى به دست آورده است، كنندهدر انسان كه نظام عصبى پيچيدگىِ خيره

ختى به صورت لذت و رنج تجربه شناروانگذارىِ عصبى در سطح اين ارزش
 (مانند خوردن، خفتن و جفتگيرى كردن)ى زيستى ى پايههاكنششود. مى

اى خطرساز ه، و تنشهستندبخش همگى لذت رسانندكه به بقا يارى مى
هم  هامنش ،شوند. به اين ترتيببراى تداوم سيستم دردناک دانسته مى

معيارى كه عالوه بر  ؛آورندمعيارى محكم براى ارزيابى به دست مى
اش براى خودِ فرد، به لحاظ ساز و كار در تمام آدميان مشترک سودمندى
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را در  هامنش است و بنابراين مبنايى مستحكم براى حصول توافق در مورد
 .سازدسطح اجتماعى هم فراهم مى

روى ناشده و جديد را پيشاهايى تجربهپيچيدگى همواره گزينهپويايی 
 هايی ناشناختهرا در به افقاش دهد و فضاى حالت رفتارىسيستم قرار مى

وعى به ن كه . تكامل مغز نيز چنين روندى را طى كردهراندپيش می
 . ان انجاميده استزايى در ساخت لذت آدميشاخه

 تواند به دليل انعطافانسان يكى از معدود موجوداتى است كه مى
ى كه بقايش را به هايمحرکبرخی ى پاداشِ مغزش، از آور شبكهحيرت

در  هاى لذت و بقاراههلذت ببرد. به عبارت ديگر، خط نيز اندازندخطر مى
 پيش يكديگر را در اند، و مسيرهايى مستقل اززايى شدهآدمى دچار شاخه

را  ذتلتوان سه نوع اند. بر مبناى اين تمايز يافتن سيستم پاداش، مىگرفته
 :داز هم تفكيک كر

شوند و در ى زيستى مربوط مىى پايههاكنشكه به  ؛ى طبيعىهالذت( 1
توان به در هم تنيده است. در اين موارد لذت را مى چنانهم آنها بقا و لذت

ل اعتماد براى تنظيم رفتار زيستى در نظر گرفت. به عنوان عنوان محكى قاب
كند و بقا را زياد مى بختكنشى زيستى است كه  خوردن غذا ،مثال
بخش هم هست اما اگر فرد سير شده باشد ديگر از خوردن غذا لذت لذت
را بر  190شوندهتنظيمسيستم پاداش نظارتى دايمى و خود برد. بنابرايننمى

را تنظيم كاركردهاي زيستی كند و اعمال مى ين دسترفتارهايى از ا
 .نمايدمى

ى استقالل لذت از بقا را تشكيل كه يكى از دوشاخه ؛ى راستينهالذت( 2
به داليل  كه ارتباط چندانى به بقا ندارند يىهاكنشدهد. در اين مورد، مى

پس  خورند و از آنبه سيستم پاداش پيوند مى - یتصادف معموالًو  -ديگر 
كنند. علت برگزيدن نام به دنبال بازخوردى مثبت، مرتب خود را تشديد مى

 هاي، آن است كه بخش مهمى از آنها در لذتهاكنشراستين براى اين نوع 

                                                 
190 self- regulative 
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طبيعى ريشه دارند و برخى از مسيرهاى آن نيز در مسير زمان بار ديگر به 
 خورند. شاخص بقا پيوند مى

 ذت بردنلندن و نوشتن و روابط انسانى و ى اپيكورى، مانند خواهالذت
وع نهايى از اين نمونه (فكرى يا بدنى)هاى ادبى و بازى از هنر و آفرينش

، پردازش هالذتى تمام اين بينيد، سرچشمههستند. چنان كه مى هالذت
 بازى، رقص)يا حركتى  (ى هنرىكنجكاوى علمى و سليقه) حسیاطالعات 
د را بقاى موجوبخت در كل  ،العاتى از اين دستاست. پردازش اط (و ورزش

بت در رقا ترديد در روزگاران گذشته آن كسانى از نياكان مابى .بردمى باال
 گذارى براىشدند كه از انديشيدن در مورد چگونگى تلهتكاملى برنده مى

ى هاى شكارچى، و كاهش تنش جمع از راه هنرهاشكار، سازماندهى گروه
 .اندبردهمى آميز لذتمناسک
ى ى اليهشود و بخش عمدهامروز در جوامع انسانى مشاهده مىآنچه  اما

. داردى سرراست و مستقيمى با بقا نگيرد، رابطهفرهنگى را هم در بر مى
ارى قا يتوضيح دقيقى براى اين كه چگونه نواختن سمفونى نهم بتهوون به ب

 -هروردى س تاحالج از  -دى هاى تاريخى زيارساند وجود ندارد، و نمونهمى
ر دكسانی به خاطر مهارت و توانمندي بيش از حدشان ايم كه را داشته

 اند. پردازش اطالعات، خود را به كشتن داده
ى راستين را محصول جدا هالذتتوان بندى، مىبه عنوان يک جمع

ساز، مستقل از ى منشهاكنششدن مسير لذت از بقا دانست. برخى از 
اند و از آن پس اند، با سيستم لذت پيوند خوردهكه براى بقا داشتهارزشى 

ى درونى خويش را افزايش هامنش در روندى خودزا، پيچيدگى و تنوع
اند، اما اند. تمام اين رفتارها در ابتداى كار با بقاى موجود پيوند داشتهداده

يى خودبسنده هااند و سيستمبه تدريج از ساز و كارهاى زيستى فاصله گرفته
اند. بخش و خودمختار را با قواعد زايش درونىِ خاص خودشان برساخته

ى فرعِى جدا شناسيم، محصول اين چرخهما با نام فرهنگ مىآنچه  ىعمده
ى راستين به طور ذاتى بخت هالذتكه كرد دقت بايد شدن لذت از بقاست. 

 تر كردن سپهرهدهند، و به دليل پيچيدژنوم را كاهش نمىيا  بقاى فرد
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در نهايت بار ديگر با مسير بقا  ،ى حاضر در فرد، به احتمال زيادهامنش
 .دنياباتصال مى

ت پديد مانند مورد پيش از جدا شدن مسير بقا و لذ ؛دروغين هایتلذ( 3
 .متفاوتى دارندكامالً اند، اما منشأ آمده
كه ، سيستم پاداش بخشى از دستگاهى عصبى است گذشتچنان كه  

كند. هاى مولوكولى مشخصى كار مىبا ماشين بيوشيميايى خاصى و واسطه
ارتند سيستم پاداش، عبى اطالعات در كنندههاى عصبىِ اصلىِ منتقلناقل
ه به رند كدسته از مواد، ساختارى ساده دا و نوروپپتيدها. اين دوپاميناز 

 .سادگى قابل تقليد است
مى سفته در گياهان، توليد سم است. ياهاى دفاعى تكامليكى از شيوه

دفع  معناست كه موجود براىبه آن  شان،هاى از بافتشدن گياهان يا بخش
 اختنسخوار، بخشى از ماده و انرژى خود را صرف كردن خطر جانوران گياه

ه اين د. بزا يا كشنده دارنخواران اثر بيماريكند كه بر بدن گياهموادى مى
شان رايبآموزند كه خوردن اين نوع از گياهان خوار مىترتيب جانوران گياه

 .رهدخطرناک است و گياه از خطر خورده شدن مى
كنند كه بر دستگاه عصبى بخش مهمى از گياهان، سمومى توليد مى

ادى عكرد هاى عصبى، كارو با تقليد كردن اثر ناقل گذاردشان اثر مىميزبان
 ،سانانگيز مغز انت پيچيدگى شگفتند. يكى از محصوالنكمغز را مختل مى

هاى عصبِى شده در گياهان، عمل ناقلاين است كه برخى از سموم توليد
اد، كنند. به اين ترتيب مسموم شدن با اين موى لذت را تقليد مىشبكه
كند و در فرد مسموم احساس سرخوشى و لذت ى لذت را روشن مىشبكه

 .شودايجاد مى
ى لذت توليد كل در اثر تحريک شيميايى شبكهيى كه به اين شهالذت 
اى كه در ى عصبى. شبكههستندى دروغين هالذتسزاوارِ نامِ د، نشومى

كند، پيدا مى  عاديمعرض اين مواد قرار گيرد، نوعى مقاومت نسبت به لذتِ
كند كه به جاى در پيش گرفتن و رفتارهاى فرد را طورى سازماندهى مى

بگيرد. از راه مصرف مجدد اين مواد پاداش  ،شِ عادىبخساز و كارهاى لذت
كاهش امكان لذت  - مصرف مواد»ى شوندهى معيوب و تشديداين چرخه
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، همان است كه اعتياد «مصرف بيشتر مواد - بردن از روندهاى زيستى
 .شودخوانده مى

، سموم (مثل تنباكو، حشيش، و خشخاش)عتياد به سموم گياهى ا
ولى  يا مواد طبيعىِ سمى LSD) هروئين و مثل)عصبىِ مصنوعى 

هاى شاخه ترينمهم، (مانند الكل)ى لذت يافته براى شبكهغيرتخصص
ى هاذتلاز اين نظر با  هالذتى دروغين هستند. اين هالذتتكاملِى 

دو محصول جدا شدن مسير بقا از لذت  راستين اشتراک دارند كه هر
 :م تفاوت دارنددر اين موارد ه با وجود اين،هستند. 

الل وعى اختنت دروغين، ارتباطى با پردازش اطالعات ندارد، و در واقع لذ -
 آنچه بر خالف هالذتدر روند عادى عمل مغز است. به همين دليل هم اين 

 .شود، فاقد معنا هستنداز پردازش اطالعات حاصل مى
د يونى دروغين، به طور مشخص اثر ضدبقا دارند و امكان پهاذتل -

ل از تداخ هالذتاين  ،بقا وجود ندارد. در واقع بختبا افزايش  شاندنخور
ريب و به بهاى تخ اندوم گياهى حاصل شدهسيستم بيوشيميايى مغز با سم
 .شوندمنظم دستگاه عصبى تجربه مى

ى راستين عمل هالذتى دروغين در مسير عكِس هالذتتيجه آن كه ن
و ها هستند منش اصلیِ پشتيبان زايشنيروي هاى راستين لذتكنند. مى

ى هالذت ،در مقابلدهند. را به سرعت گسترش مىمعنا فضاى حالت 
ل هم مستق هامنش از لذت را عالوه بر بقابندند و دروغين اين فضا را مى

 ه معدودى يک انسان معتاد، بهامنش فضاى حالت ،كنند. به اين ترتيبمى
 .شودمحرک منحصر مى مواد مخدر/ى مربوط به استفاده از هامنش
عادى  تواند در مغز يک انساناز پاداش، مى يادشدهيک از سه شكلِ  ره

الم و سدر نظر گرفته شود. در يک انسان  هامنش به عنوان معيار ارزش
عيار مار، بيم عادى، معيارهاى زيستى و واقعى حضور دارند، و در فرد معتاد/

ا از ردو معيار ديگر  شود و به تدريج هردروغين هم به سيستم اضافه مى
رد ف (و زيستى)كند، و اين به معناى مرگ سيستم روانى ميدان به در مى

 .است
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 ه عالوه برخالى از لطف نيست، آن كجا اين دربه آن  اى كه اشارهنكته
از  ابهىانسان، ساير جانوران داراى زندگى اجتماعىِ پيچيده هم الگوى مش

يل كنند. جالب آن كه به دلشان را تجربه مىم پاداشتمايزيابِى سيست
ن ى ايشباهت بنيادى سيستم زيستىِ لذت در تمام جانوران، موادى كه برا

ر شوند، از نظر شيميايى با مخدرهاى رايج دجانوران مخدر محسوب مى
 .جوامع انسانى خويشاوندى نزديكى دارند

شخاش و شاهدانه ى خهاى تيرهنبوران نسبت به شهد برخى از گلز
ايى شوند. زنبورهحساسيت دارند، و به عبارتى به ترياک و حشيش معتاد مى

دهند. را از دست مى شاندنخورند تعادل بها مىكه از شهد اين گل
ه شود، و به جاى كار كردن براى النه برفتارشان كند و نامنسجم مى

بان زنبورهاى نگهيابند. هاى مخدر گرايش مىى بيشتر از همان گلتغذيه
ى ورود ازهرانند و اجكندو در صورت برخورد با اين زنبورها آنها را از النه مى

 .دهندرا بديشان نمى
م هى ديگرى اهميت دارد و آن ى اعتياد از جنبهر مورچگان، پديدهد

 زيستى با مورچگانى ديگرى به عنوان قاچاقچى براى هماين كه حشره
 Atemeles pubiculis كه -باالن اى از قابتخصص يافته است. گونه

كنند. گان زندگى مىچى موربه صورت انگل در النه - شان استمشهورترين
 غدد ى سربازانِ نگهبان النه، ازاين حشرات براى مصون ماندن از حمله

كنندگانش را كنند كه رفتار مصرفشكمى خود مواد مخدرى ترشح مى
 كنند، ازگذارى مىشان تخمانانبى ميزالنه دهد. اين حشرات درتغيير مى

دت مى مورچه را در توانند كل يک النهكنند، و مىنوزادان آنها تغذيه مى
 كوتاهى نابود كنند. 

ثر بر ؤمسم  ،درست مانند آدميان ،مواد مخدر در حشرات اجتماعى هم
 به اين .191شودبه مرگ معتادان منتهى مىمراكز توليد است و در نهايت 

زايى در مسير لذت، بينيم كه پيچيده شدن مغز انسان و شاخهمى ،ترتيب

                                                 
191 Wilson & Holldobler, 1990. 
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فرهنگى، تهديدهايى  هاينظامهايى مانند عالوه بر پديد آوردن شگفتى
  .مانند اعتياد را نيز موجب شده است

روانى  كه پايدارى ساختدانست باليى  توان سپررا مى هامنش ىشبكه پ(
انسانى، يک  گركنشكند. هر تضمين مى و انسجام هويت فردى شخص را

ر دنى، مركز معنايىِ درونى براى سازماندهى رفتارش دارد. اين مركز درو
شود و در مى بنديصورتكنند، را تعريف مى «من» يى كههامنش قالب

و  «ديگرى»ى كنندهكه تعريف - هامنش ى ديگر ازاتصال با دو خوشه
را  هستى و موقعيت خودش در آن د ازتصوير ذهنى فر - هستند «جهان»
  .سازندمىبر

هاى رفتارى و ها، قانونمنديفرضاى پيش، مجموعه«نم»
 -ى هاست كه همواره در خطر فروپاشى قرار دارد. جهان و ديگرداشتچشم

منابعى  - شودشناخته نمىكاماًل گاه كه هيچ «من» و حتى خودِ سيستم
كنند، ىرا نقض م «من» شده توسطرفتهقواعد پذي مرتبطور بههستند كه 

 كنند. درها را برآورده نمىداشتبرند، و چشمها را زير سؤال مىفرضپيش
ه وم بچنين شرايطى، ويرانى هويت روانى فرد در اثر فشارهاى محيطى محت

 رسد. نظر مى
در برابر  انسانى وجود دارند، گركنشيى كه در ذهن هر هامنش ىشبكه
توانند با مى هامنش .كنندعمل میاى مدافع اليهچون هم اين تهديد

ى هامنش شان را توسطاتصاالتى سست به هم متصل شوند، ناسازگاري
 ذهنى اى از سطح باالتر مخفى نمايند، و نقض مداوم تصويركنندهسانسور

 ى حاضر در هرهامنش هايى توجيه كنند. سپهرفرد از هستى را با بهانه
احدى از فرهنگ است كه عناصر دست و پا شكسته و از هم وذهن، زير
اى و آنها را در برابر فشاره كندى معنايى را به هم متصل مىهگسيخت
 .سازدمقاوم مى - محيطى يا درونى -ى رخدادها كنندهتجزيه

هاى چنان كه در بيماري، آن«من»ى روانِى از هم گسيختگى شالوده
قابل تفسير است.  هامنش بى با مدل ما ازشود، به خوروانى ديده مى

توان به صورت طيفى وسيع از نشانگانِ مربوط به از شيزوفرنى را در كل، مى
جهان در  ديگرى/ ى من/كنندهتعريف هايابرمنشى هم گسيختگى شبكه
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ى كنش متقابل دهندهى سازمانهامنش حالتى كه در غياب ؛نظر گرفت
ى به فروپاشى هنجارهاى پايهمنجر ر نهايت آيد و دديگرى پيش مى -من

 .گرددمى «من» رفتارى در
يى خاص در هامنش ي، حاالت پارانوئيد با پايدارى سرسختانهچنينهم

را در  192توان اوتيسمو ديگرى قابل تحليل است، و مى «من» ىمورد رابطه
-ى ديگرىهامنش بر «من» مربوط به هايابرمنشقالب چيرگى افراطىِ 

ان بهتر فهميد. به اين ترتيب امكان بنا نهادن شكلى تحليلى از جه
وجود دارد. در اين چارچوب،  هامنش ىشناسى روانى بر مبناى نظريهآسيب

يک  يى كه در هرهامنش شناسىبايد حاالت بيمارگونه را با استفاده از بوم
تعريف  شان، از نوبندىشان و نوع خوشهحضور دارند، و تحليل شكل ارتباط

بندى ترى را در راستاى بازسازماندهى مفصلافزارىهاى نرمكرد، و درمان
 .ها، و رفتارهاى ناشى از آنها ابداع نمود، ابرمنشهامنش ميان

بازنمايى  هامنش ى هستى در ذهن افراد هم به كمک مفهومشالوده (ت
 ه گيدنزبه ويژ -شناسان جديد شوند. رويكردى در ميان برخى از جامعهمى
ى اجتماعى افراد را بر مبناى تفسير هاكنش كوشدمیوجود دارد كه  -

 .193دمايذهنى ايشان از زمان و مكان تحليل ن
ى خاص سازماندهى ارائه كرديم، شيوه هامنش بر مبناى مدلى كه از

 هامنش اى ازتوان به خوشهمفهوم مكان و زمان در يک جامعه را مى
 .اندد معنا در اين زمينه تخصص يافتهمنسوب كرد كه براى تولي

شود، هاى اجتماعى تعريف مىى سيستمزمان، چنان كه در نظريه 
ريت محورى است فرضى و خودساخته كه به طور قراردادى براى مدي

هاى با دگرگونی شاندنو متصل كر رخدادهاى زودگذرِ درون سيستم
 .شودمحيط پرداخته مى

ى آرايش و چيدن دادهاست كه شيوهاى از اتصال رخهگونمان، ز
و شكل ثبت  ،شان با يكديگر، چگونگى ارتباطآنرخدادهاى بر محور 

                                                 
192 Autism 

 .1378 گیدنز،  193
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كند. به كمک اين محور است ى سيستم را تعيين مىدر خاطره شاندنش
آورد و موفق كه سيستم قدرتِ مديريت روندهاى درونى خود را به دست مى

  .195شود - 194زمانمتى هو به عبار -خارج هماهنگ  شود با جهانمى
 ى هماهنگى بين سيستم و محيط، به اندركنشترين نقطهاسحس

تواند با شود. سيستمِ من، تنها هنگامى مىو ديگرى مربوط مى «من»
 ساخت كه با وى در مورد كنش متقابل معنادار و سودمند شودديگرى وارد 

 رسد. بهبفق نسبت به هم، به توا شاندنزمانى رويدادها و ترتيب چيده ش
شوند و در اطراف مفهوم زمان ترشح مى هامنش اى ازمجموعه ،اين ترتيب

ى ارجاع دهند كه نقطهى متصل به هم را تشكيل مىهامنش اى ازخوشه
 .شان مفهومى ذهنى به نام زمان استهمگى

دانيم. نخست آن كه در سطح در مورد زمان، چند چيز را مى
 زاددرونوجود دارد كه زمان را به شكلى  شناختى سازمانى عصبىزيست

هاى هيپوتاالموس به نام كند. اين ساعت درونى، يكى از هستهتوليد مى
 .197است و تنها دو هزار نورون دارد 196ى باالى صليبىهسته

دوم آن كه گذر زمان، بسته به تراكم رخدادهايى كه به شكل خودآگاه 
ى سرعتى ن درونى ما بازنمايندهشود. زماشوند، سريع يا كند مىتجربه مى

كنيم. در شرايطى كه هاى حسى را پردازش مىاست كه با آن داده
آيد و هاى متنوع و فراوانى بايد همزمان پردازش شوند زمان كش مىمحرک

ى اين نوع پردازش، بحرانى و كنندهگذرد. شرايط توليدكندتر مى
گردند. انى فرد مىشوند و باعث برانگيختگى روتلقى مى 198خطرناک

و  (مثل خواب يا خلسه) 199برعكس، در شرايط تغيير يافتن حالت آگاهى

                                                 
194 synchronized 

195 Luhmann,1995. 

196 SCN: Supra- Chiasmic Nucleus 

 .1374 کارلسون، 197 
198 fight or flight situations 

199 ASC: Altered States of Consciousness 
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مثل چرت زدن )مواقعى كه محرک حسى زيادى براى پردازش وجود ندارد 
تر كار شود و ساعت به نظر سريع، زمان فشرده مى(200و در هپروت بودن

 .كندمى
كنند، زماندهى مىهايى كه اين برداشت ذهنى از گذر زمان را سامنش

ن ى شدساختى پايدار و محورى دارند. در زمان كودكى و در جريان اجتماع
 تشان بر ارتباطاكنندهشوند، و با وجود اثر تعييناز محيط جذب مى

هاى پذيرند. ساختى ديگر، خودشان از آنها چندان تأثير نمىهامنش
ل توان محصون را مىدر جوامع گوناگو هامنش مفهومىِ گوناگونِ منسوب به

 كه زمانپردازان ذن نظريهدانست.  هامنش هاى گوناگونِعملكرد اين خوشه
جوامع ند، كنجاويدان و تغييرناپذير درک مى يلحظهرا به صورت يک 
 بنديصورتمدت هايى تكرارشونده و درازآن را در چرخهكشاورز سنتی كه 

گى ى از آن داشتند، همكه برداشتى خط قبايل كوچگردي كهكردند، و مى
 هامنش اى ازمعناى زمان توسط خوشه بنديصورتاز اشكال متفاوت 

ينه شان تكامل يافته و نهادكه در شرايط خاص اجتماعى كردندپيروى مى
 .شده بود

شناسان سان و زبانشناروانى درونى، مفهومى است كه از سوى مكالمه (ث
وهى، آن را شكل اصلى و بنيادين بسيار مورد وارسى قرار گرفته است. گر

گيرى زبان پيدايش تفكر خودآگاه را پيامد شكل اصوالًاند، و تفكر دانسته
اند كه امكان برخى ديگر، آن را به عنوان نقصى در نظر گرفته .201انددانسته

هاى ارتباطى كند و نمود استثمار شدن سيستمبروز خالقيت را كم مى
كرديم،  هامنش بر مبناى تعريفى كه از. 202ستا توسط عناصر فرهنگى

 .كندتر جلوه مىتفسير اخير به نظر معقول
ى درونى شناخته شده است. نخست آن كه چند چيز در مورد مكالمه

گيرى تفكر خودآگاه و جدايى پيدايش آن در كودک يكى از مقدمات شكل

                                                 
200 day dreaming 

 .1367ویگوتسکى،   201
202 Blackmore, 1997. 
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در دانيم كه پيدايش مفاهيم انتزاعى مى چنينهماز جهان است.  «من»
پيدايش گفتگوى  ،در واقع .203دک، با درونى شدن زبان همراه استكو

شده تجزيهدرونى محصول روندى است كه جريانات ذهنى فرد را به تفكراتِ 
 .كاهدفرو میدر قالب واژگان و جمالت 

به معنا  يتجزيهتفكر انتزاعى با زبان، و ارزش و اهميت  خوردگىِگره
ى تكاملى ردنش در قالب واژگان، و فايدهو برچسب خوهايی نمادين، خشت

شمار معنا تواند با نمادهاى محدود خود بیكه مى زايشى زبان گشتارى/
جاى آنچه  .204دهندمان از زبان را تشكيل میي فهمامروز شالوده كندتوليد 

پرسش دارد، دليل درونى شدن اين زبان در قالب گفتگوى درونى است، و 
 .باقى ماندنش در فرد

وريا، به پيروى از استادش ويگوتسكى، درونى شدن زبان و پيدايش ل
هاى زبانى ى نهايى تشديد رفتار به كمک محرکگفتگوى درونى را مرحله

داند. لوريا به اين نكته اشاره كرده است كه كودک در ابتداى كار از زبان مى
ه بكند. براى سخن گفتن با خود و هدايت كردن رفتار خويش استفاده مى

اين معنا كه پيش از انجام يک كنش حركتى، با خود در مورد آن صحبت 
شده و انجام آن تصميم كند و نوعى بازخورد مثبت را بين تصميمِ بيانمى

ى بلوغ اين روند كند. به گمان لوريا، روند درونى شدن زبان مرحلهبرقرار مى
ه تصميمات به محرک زبانى براى عمل ب ،چنانهم ،است و فرد بالغ هم
 .205خويش نيازمند است

از سوى ديگر، ميد از مفهوم گفتگوى درونى برداشتى ديگر دارد و 
كردن  بنديصورتبراى  «من» داند كهدرونى شدن زبان را دستاويزى مى

گرايى اندركنشمكتب نياز دارد. از ديد ميد و پيروانش در به آن  خويش
ى ما در ذهن همه «يافتهمتعمي ديگرىِ»، در زمان كودكى نوعى 206نمادين

                                                 
 .1376لوریا،   203

 .1364اچیسون،  204 

 .1368لوریا و یودوویچ،  205 
206 Symbolic Interactionalism 
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هايى را كه به خودمان ى حرفكه نقش شنونده اوستآيد و اين پديد مى
 گيرد. زنيم بر عهده مىمى

يافته، ناظرى است كه همواره در حال مشاهده همين ديگرى تعميم
بخشد. گفتگوى از خويشتن را تداوم مى «من» و تصوير است «من» كردن

 ن كنشِ منجسم و هدفمند در محيط را فراهمدرونى از اين راه امكا
رى شده توسط ديگنگريسته ِ«من» يى كه به آنهاكنش ؛سازدمى

 .گردندىشوند، و زير تأثير يكپارچگى آن ساماندهى ميافته ارجاع مىتعميم
ى از گفتگوى درونى با اين تفاسير قدر هامنش ىبرداشت نظريه 

گيرى و در اين نيست كه شكل متفاوت است. چنان كه گفتيم، ترديدى
نش هاى عقالنى فرد و بسط امكانات كدرونى شدن زبان در رشد توانايى

ن اما پرسشى كه به جاى خود باقى است، آ ،متقابل نقشى محورى دارد
د وجو است كه پس از تكميل اين روند، چه نيازى به تداوم گفتگوى درونى

 دارد؟
 و عمومی روزانه هايهز مشاهدگويى به اين پرسش، برخى ابراى پاسخ

تفكر  دانيم كه بر خالف نظر ويگوتسكى،تواند سودمند باشد. امروز مىمى
ه ويژه بو  -شود زبانى نيست. در شرايطى كه تفكرى بيان مى خودآگاه لزوماً

 - گيردىمنماديِن غيرزبانى انجام  هاينظامهنگامى كه اين بيان توسط 
شغول ماش حضور دارد. هنرمندى كه زبانى يبندصورتانديشه مستقل از 

مون انديشد و خود نيز به مضمیكشيدن تابلويى با مضمونى مشخص است، 
لب ر قاداين انديشه آگاه است. اين خودآگاهى به قدرى است كه فرد آن را 

ى ما به اى كه همهاما تجربه ،كندبيان هم مىو  بنديصورتنظامى نمادين 
در اين شرايط  معموالًدهد كه نشان مى داريمهنگام آفرينش هنرى 

  .شده وجود نداردمورد مضمونِ بيان گفتگوى درونى در
دانيم كه در شرايط بحرانى، كه خطرى فرد را تهديد از سوى ديگر مى

ى انديشيدن و عمل كردن شود و شيوهى درونى متوقف مىكند، مكالمهمى
زمانى كه مثاًل  دهد.ى تغيير حالت مىاى متفاوت با تفكر عادىِ زبانبه مرتبه

كند، يا فرد با كسى درگير زد و خورد دنبال مى را آدميک جانور وحشى 
شود. اين در حالى است كه در اين ى درونى اثرى ديده نمىاست، از مكالمه
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شود تر هم مىيابد، كه تيزتر و برندهشرايط خودآگاهى نه تنها تخفيف نمى
بنابراين، با وجود . كندرفتارهاى فرد را نظارت مى و با حساسيت بيشترى

چيرگى مرسومِ ساخت زبانى بر تفكر خودآگاه، تنها شكل خودآگاهِ 
نيست. در شرايط حدى، و هنگامى كه سرعت  اشزبانىصورتِ انديشيدن، 

ى گفتگوى درونى دهد و سلطهيابد، تغيير حالتى رخ مىانديشه اهميت مى
بار ديگر به پرسش  ،به اين ترتيب .شودشته مىاز روى خودآگاهى بردا

ى تفكر نيست، چرا اين گشتيم. اگر گفتگوى درونى تنها شيوهبازمان نخست
 ختى رواج دارد؟شناروانچنين در سطح 

هاى توان داد. نخست، جواببه اين پرسش دو نوع پاسخ مى 
 بنديصورتگفتگوى درونى در  يِسودمندبر فايده و كه كاركردگرايانه 

سطح  به كاركردهاى اصوالً. ديگرى، كنندكيد میأتكردن و فهميدن 
دانيم تمركز دارد. مى هامنش شود، و تنها بر سطحختى مربوط نمىشناروان
و از  ى عصبى حضور دارندهمانندسازهايى هستند كه بر شبكه هامنش كه

رتباطىِ مجراى ا ترينمهمكنند، و راه مجارى ارتباطى خود را تكثير مى
ند مان ،هامنش دانيم كهزبان است. از سوى ديگر مى يافته در انسانتكامل

 هاى تكاملى ديگر، با هم بر سر دستيابى به اين مجارىتمام سيستم
ش خود ز، تكثير اطالعات درونىكنند. هدف هر همانندساارتباطى رقابت مى

راى بزم كانات الو همواره تعداد همانندسازها بيشتر از آن است كه ام است
در  عاتىشان وجود داشته باشد. به اين ترتيب، نوعى رقابت اطالتكثير همه

ختيار بر سر در ا هامنش ختى در جريان است كه در آنشناروانسطح 
  .كنندگرفتن مجارى ارتباطى با هم رقابت مى

خودآگاهى، سطحى از پردازش اطالعات است كه در آن پردازش معنا و 
شوند. هاى وابسته بدان، بار ديگر در سطحى نمادين بازنمايى مىبازنمايی

ى است. اين خودآگاهىِ ترين شكلِ اين بازنمايى، رمزگذارى زبانرايج
 شده، همان گفتگوى درونى است. زبان، در اصل ابزارى براى ارتباطزبانى

 مدارِ انسان، اين كنش ارتباطىِ اما در خودآگاهى زبان ،با ديگرى است «من»
 ،يابد. به اين ترتيبخاص به داخل سيستم روانى فرد نيز تعميم مى
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شده در گفتگوى درونى از دوپاره شدن ساختار من، و تبادل اطالعاتِ زبانى
  .آيدميان اين دو بخش، پديد مى

ر حضو ،يى كه در سطح خودآگاه، و در مجراى گفتگوى درونىهانشم
 آورند.ن ديگران را به دست مىبخت بلندى براى منتقل شدن به ذه دارند

ه ست، كنش متقابل با ديگرى را هم با آدمى كه درگير گفتگوى درونی
ه ست كو از اين رو گيردمان گفتگوى درونى در نظر مىعنوان تداومى از ه

 .شودتلقى مى «تفكر با صداى بلند»سخن گفتن همتاى 
 ،قعيى كه در فرآيند گفتگوى درونى حضور دارند، در واهامنش

ياز ها ناى هستند كه براى منتقل شدن تنهاى اطالعاتىِ حاضر و آمادهبسته
ى راستاي ، به عنوان همانندسازهايى خودخواه، درهامنش به بيان دارند.
امل حفتار رتكثير خود را بيشينه كنند، و بنابراين  بختاند كه تكامل يافته

شان بادلشترين امكان تكنند كه بيدستكارى مى ايبه شيوهشان را انسانى
ج فراهم باشد. به اين شكل است كه گفتگوى دو انسان رسمى چنين راي

اصله ف - بقا بوده بختكه افزايش دادن  -اش شود، و از هدف اوليهمى
در  هستيم كهرو روبه زايى جديدىبا دوشاخهجا اين ما در ،گيرد. در واقعمى

باط در ارت از بقاى افراد درگير از مجراى زبان، هامنش آن زبان و تبادل
 .شودمستقل مى

اس در حضور ديگرى فشارى روانى را براى آغاز ارتباط احس «من» پس
ل منش انسانى در كنار هم بدون تباد گركنشمدت دو د. حضور درازكنمى

 ى آن دو راو اندركنش آينده شودادبى، دشمنى، يا دلخورى مىىحمل بر ب
ابل ماعِى حاكم بر كنش متقهنجارهاى اجت ،ترتيبكند. به اين مختل مى

ان گرشكندر ميان  هامنش در راستاى بيشينه كردن حجم تبادالت آدميان
 ى منش را تسهيلز مبادلهيى كه آغاهامنش يابد.انسانى تخصص مى

هاى گوناگون تخصص شوند و نسبت به موقعيتشاخه شاخه مى كنندمى
 دک وادن مكالمه انى مربوط به پايان دهامنش ، و به همين شكليابندمى
ودن مورد دوستانه نب هايى درند و به سادگى به سوءتفاهمشومايه مىكم

  .شوندارتباط منتهى مى
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ت آدميزاد به دس يگونهتوضيحى براى پرگو بودن  ،به اين ترتيب
ود عمر خ اى كه يک انسان در كلى ارتباطىهاكنشى آيد. بخش عمدهمى

ه گريستنى اقتصاد ماده و انرژىِ سيستم زنده دهد، اگر از زاويهمىانجام 
 ن، بهترينبراى تكثير شد هامنش مورد و اضافى است. فشاربىكامالً شود، 

ر توان براى اين رفتار حشوآميز ارتباطى، و تكراتوجيهى است كه مى
 .يى نامهم عنوان كردهامنش موردبى

 ى خودآگاهى، محدود و اندکاليهاز سوى ديگر، گنجايش اطالعاتى 
ر داىِ فرد سازش يافته است. است و در اصل براى مديريت رفتار لحظه

گر در م -انسانى  گركنشاين تبادل هميشگىِ منش در ميان دو  ،واقع
م جاست كه بر سر سيستكاركردى نابه - شرايطى كه خالفش ثابت شود

سانى هاى انوعى بودن زيستگاهرفتارى انسان هوار شده، و تنها به دليل مصن
ر . وگرنه هاست و چيرگى تكنولوژيک بشر بر محيط اطرافش دوام آورده

راى و ب اش به اين شكل غيراقتصادىجاندار ديگرى كه از ابزارهاى پردازشى
نقرض اه ممايه و نامهم استفاده كند، در مدتى كوتهايى چنين كمتبادل پيام

 والعاتِى مربوط به گفتگوى درونى، خواهد شد. محدود بودن فضاى اط
 هاشمن ارزشى كه اين فضا براى همانندسازهاى فرهنگى دارد، رقابت سخت

  .دهدبراى جايگيرى در اين منطقه را طبيعى جلوه مى
 به سختى بر سر جايگيرى در سپهر گفتگوى درونى با هم هامنش
وض رونى و عكنند، و شايد بتوان گسيخته بودن روند گفتگوى درقابت مى

و  -ى اين گفتگوها شدنِ مداومِ مسير تفكر و بى سر و ته بودن بخش عمده
 .را به اين شكل توضيح داد - حتى ساير گفتگوهاى بينافردى

بيدارى انسان دارد، تنها در زمان اى كه ى درونى، با وجود سلطهمكالمه (ج
 العات در مغزناى الگوى پردازش اطبر مب ،سانشناروانحالت آگاهى نيست. 

گيرند كه ى ذهنى فرد از آن، آگاهى را به صورت طيفى در نظر مىو تجربه
ترين در ميان دو قطب كشيده شده است. كمترين فعاليت قشر مخ و پايين

با  معموالًسطح خودآگاهى، به يكى از اين دو قطب تعلق دارد. اين قطب را 
ر اين طيف، تفكر فعال كنند. در انتهاى ديگبرچسبِ حالت كُما مشخص مى

و بحث با ديگران مسأله  اى را داريم كه در شرايط حلو خودآگاهانه
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ى درونى تنها بخشى كوچک از طيف آگاهى را كنيم. مكالمهاش مىتجربه
گيرد. حاالتى مانند خواب، تر است در بر مىكه به قطبِ تفكر فعال نزديک

 .گيرندجاى مى يک در بخشى از اين طيف هپروت، و خلسه هم هر
هاست شناخته شده، تأثير حالت آگاهى بر توانايى جذب و مدتچه آن
در حالت  هامنش تمايز بين پويايى ،ست. به عنوان مثالهامنش پردازش

ى ما ملموس است. مشهور است كه به خواب و بيدارى به خوبى براى همه
تر ى راست خفيفكرهنيم ى چپ مخ بركرهنيم ى معمولِهنگام خواب، غلبه

 اى از انبوهى عاطفى كه در حالت عادى در زمينههامنش شود و پويايىمى
گران يابد. بسيارى از پژوهششده، مجال ظهور مىى زبانى گم مىهامنش

و ناتوانى  207محتواى هيجانى خاص روياها و حاالتى مانند ضعف محاسباتى
 ى همين به هم خوردننتيجه - اندكه در روياها رايج -را  208در خواندن
 .دانندمى كرهنيم تعادل دو
و  ،مانند بيهوشى، كما)دانيم كه در برخى از حاالت آگاهى مى چنينهم

ى جديد هامنش توانايى روانى فرد براى جذب (خوابىگيجىِ ناشى از بی
دانيم كه تفكر فعال و انتقادى اين را هم مى چنينهميابد. بسيار كاهش مى

با كند. ى عاطفى جلوگيرى مىهامنش فته شدن بسيارى ازهم از پذير
يافته تغيير كه به نام آگاهىِ  -هايى از اين طيف در بخش ظاهراً وجود اين،

ى ورودى به هامنش استعداد مغز براى جذب و پذيرش - شهرت يافته است
ى ناشى از ، خلسه209رود. حالت خواب مصنوعىشكلى جالب توجه باال مى

مينه ز توانندگردان مىى و رقص، و اثر برخى از داروهاى روانموسيقى ضرب
 آماده سازند.  هامنش قيد و شرطرا براى پذيرش بى

در عمل هم اين حاالت در سطح كنش بينافردى به همين مقصود به 
مدت همراه هاى طوالنىشوند. استفاده از رياضت بدنى، رقصكار گرفته مى

فراگير از مناسک اهليت در تمام جوامع و  با موسيقى ضربى، بخشى عام و

                                                 
207 Acalculia 

208 dyslexia 
209 Hypnosis 
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اهليت  دانيم كه در جريان همين مناسکِ اديانِ پيشامدرن بوده است. مى
ى بيانگر هامنش رسد واست كه روند اجتماعى شدن فرد به انجام مى

قبيله و تابوهاى ضامن نظم اجتماعى به فرد نوآيين عرضه  اساطير آفرينشِ
ه جوامع انسانى به روشى مشترک براى باال نمايد كشوند. چنين مىمى

بردن ضريب اطمينان اين بخشِ حساس از اجتماعى شدن دست يافته 
 باشند. 

موادِ از  ى آگاهى را در استفادهيافتهاين حاالت تغيير ى ديگر ازاستفاده
بينيم. اين داروها در واقع مى «حقيقتداروي »موسوم به 

وتال سديم و آميتال پتاسيم هستند كه پنت 210هايىگردانروان
داروها قرار  شان هستند. مغز هنگامى كه زير تأثير اينهايمشهورترين

هاى گيرد، برخى از مجارى ارتباطى خود را بدون نظارت صافىمى
يى كه در حالت عادى هامنش كند، و به اين ترتيبخودآگاهانه باز مى

همان اسرارى  معموالً هامنش يابند. اينشوند، مجال تكثير مىكتمان مى
 .شان ابا داردهستند كه فرد از بيان

 وهايى كه در حالت آگاهى ناگفته نماند كه برخى از اين دگرگونی
ح كند، محصول رخدادهاى سطبروز مى هامنش آمادگى نسبت به پذيرش

شده در اين زمينه به شناختى است. مشهورترين موارد شناختهجامعه
رخورد ب -و شوک فرهنگى  - منى، اضطراب، و استرسناا -شرايط استرس 
رايط گردد. در اين شمىباز - ى بيگانههامنش اى نيرومند ازناگهانى با شبكه

 لقيناتتكه در قالب  ،يى با دستورات قاطعهامنش هم آمادگى براى پذيرش
 ها،ى اين تلقينيابد. بخش عمدهشوند، افزايش مىكالمى ارائه مى

ى اجتماعى شدن مردم جامعه ى خاصِتند كه به شيوهيى هسهامنش
دن ى بازاجتماعى شتوان پديدهمى ،شوند. به اين شكلبيگانه مربوط مى

 .را توضيح داد - از جمله شوک فرهنگى -افراد در شرايط دشوار 
 
 

                                                 
210 psycholytics 
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 شناختىسطح جامعه. 3
  

عى در سطح اجتما هامنش ترين فرآيندى كه در مورد پويايىبنيادى (لفا
است. اجتماعى شدن، روندى  211سراغ داريم، خودِ روند اجتماعى شدن

الزم براى زيستن در محيط ى ى پايههامنش اى ازاست كه در آن شبكه
 هامنش شود. اينمنتقل مى به كودكى كه فاقد آن است اجتماعى
 -ى بدن اى از رفتارهاى فردىِ نگهدارندهى تداوم مجموعهكنندهتضمين
هاى بينافردىِ و قواعدى براى ورود به بازي - ى تغذيه، دفع و...يوهمانند ش
 .برنده هستند برنده/
  :جتماعى شدن از گره خوردن دو پديده ايجاد شده استا

 ىشدهريزىشناختى برنامهبه لحاظ عصب -تنيده و آمادگى پيش (خستن
و  توانايی معناست كه مغز نوزاد ازبه آن  . اينمغز كودک براى يادگيرى -

ايشی توانايی و گر ؛اي نو برخوردار استهمنش براى جذب گرايشی شديد
 شود.اش با اين شدت و كارآيی تجربه نمیكه هرگز در طول زندگی

 هايى از سيستم فرهنگى كه براى انتقالتخصص يافتن زيرمجموعه (دوم
 اند. پايه تخصص يافتهمعانی  سريع و آسانِ

توان به را مى هامنش راى جذب و درونى كردنآمادگى ذهنى كودكان ب
اِد پذيرى، اعتمزودباورى، تلقين ؛شان رديابى كردخوبى در خصوصيات روانى
هايى هستند كه تر، و كنجكاوى همگى ويژگیگسترده به افراد مسن

 .ى نو هستندهامنش ى تمايل مغز كودک براى جذبنشانه
ها از تربزرگ تصوير ذهنى ى نويافته، به شريک شدن كودک درهامنش

كند، يى كه دريافت مىهامنش انجامد. كودک با رمزگشايىهستى مى
هاى سازد كه حد و مرز حوزهاى از معانى را در ذهن خويش بر مىشبكه

كنند و فضاى مجاز را در گذارى مىو جهان را نشانه ،، ديگرى«من»
روند اجتماعى  ،ين شكلنمايند. به اى مربوط به هر حوزه تعيين مىهاكنش

                                                 
211 socialization 
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هنجارسازي بنابراين و شدن، به هنجار شدنِ نگرش كودک نسبت به جهان 
 .انجامدمى رفتار وى

ر يک ى رقيبى كه دهامنش هنجار شدن، مفهومى آمارى است. از ميان
ا يک يا معدودى از آنه رواج دارند در مورد يک مرجع معنايى جامعه

گير دهند و در سطح جمعيت فراان مىبيشترين قدرت تكثير را از خود نش
 تصويرى مشابه از هستى را در ذهن يرى فراگهامنش شوند. اينمى

و ند، انگيزمیريخت را در آنان بر، كردارهايی همكنندشان ايجاد مىميزبانان
و جهان متصل  ،آنها را از مجراى معناهايى مشترک به خود، ديگرى

كند. اين شان بروز مىبه در حامالنرفتارهايى مشا ،در نتيجه ؛كنندمى
 از داردني به آن اى را كه جامعه براى پايدار ماندنفرآيند، توافقِ عملكردى

شناختى منشأ در سطح جامعه هامنش ،كند. به اين شكلبرايش فراهم مى
 .دهندشوند و پايدارى سيستم را افزايش مىاثر مى
ى در يک مجموعه ى هنجارينهامنش جود هنجارهاى اجتماعى وو

 به عنوان ،انسانى گركنشانسانى، به معناى جبرگرايى فرهنگى نيست. هر 
هايى ز ميان گزينهسيستمى خودسازمانده و خودزاينده، امكان انتخاب ا

ى هامنش اى ازها توسط مجموعهخود اين گزينهاما  ،متعدد را دارد
رى فرد، يعنى شوند. فضاى حالت رفتاى هستى تعيين مىكنندهمعنا
توليد  هامنش اى كه در آن اختيار و آزادى عمل دارد، توسط ايندامنه
ل زادى عماز سويى امكان انتخاب و آ هامنش سپهر ،شود. به اين ترتيبمى

و  كردن حد آورد و از سوى ديگر با تعيينانسانى فراهم مى گركنشرا براى 
 ، يانشده، ناشايستهعريفهايى از رفتارِ تمرزى براى اين امكان، حوزه
 . نمايدغيرمجاز را هم در وى مهار مى

يق اجتماعى بر فرد اعمال تنبيه و تشو هاينظامفشارهايى كه از سوى 
كه به دنبال روند اجتماعى شدن در ذهن  هامنش اى ازو شبكه شوندمى

 شوند تا در شرايط عادى و به طور آمارىكنند، باعث مىوى رسوب مى
خاصى را بپذيرد و بر آن مبنا عمل كند. اين گزاره تنها ارزش  ىهامنش

و روند اجتماعى شدن  هامنش ىآمارى دارد و به آن معنا نيست كه شبكه
دهد، ترسيم حدود مجازِ فضاى رخ مىآنچه  كنند.رفتار فرد را تعيين مى
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ى اجتماعى تابوست. اين كه اين هاكنشگذارى و نشانه حالت روانى فرد
وها رعايت شوند يا نه، و فضاى مجاز محترم داشته شود يا خير، امرى تاب

 ايو اين همان دايره .انسانى وابسته است گركنشاست كه تنها به تصميم 
 شود. ست كه اختيار آزاد در آن تعريف میا

 براى تسهيل تبادل ساير هامنش اى ازتخصص يافتن زيرمجموعه (ب
ن در تمام جوامع ديد. در سطح توارا هم به خوبى مى هامنش
انتقال  رايوجود دارند كه ب نهادهااي از همواره خوشه ،شناختىجامعه
كارچى، شاند. در جوامع ساده و كوچکِ گردآورنده و تخصص يافتهها منش
م ه انجابر را اين ام ،انبه ويژه مادر ،و پيرانِ قبيله به همراه والدين هاشمن
ه جامعه، نقش نهادهاى آموزشى ب شدن ساختِ تررسانند. با پيچيدهمى

ت شود و كم كم با نقش محورى خانواده وارد رقابتر مىتدريج برجسته
ش به نهادهاى ناقل من گيرچشميافتگی شود. در جوامع مدرن، تخصصمى

 قدرت سياسى مدعى جايى رسيده است كه در برخى موارد در پيوند با
ا ر ،ادهبه ويژه خانو ،نترل انتقال منشهادهاى غيرقابل كتماميت شده و ن

 گسركوب كرده است. نظام آموزشى چين و شوروىِ كمونيستى، و جد بزر
ند اى ملموس و آشنا از اين رونمونه ،جمهور افالطونى ،شانو تخيلی
  .هستند

ها، س، به همراه كالیو پرورش یدر جوامع كنونىِ ما، نهادهاى آموزش
ر ه طونهادهايى هستند كه ب هاى عمومىو رسانه ها،، هنرستانهاآموزشگاه
ن ى اجتماعى كردن اعضاى جامعه را در سطوح گوناگويافته وظيفهتخصص

دن ير شى مهم در جوامع مدرن آن است كه با تكثرسانند. نكتهبه انجام مى
هاى كاركردى شان، حوزهيافتگىهاى اجتماعى در يک فرد و تخصصنقش

جوامعِ ردهاند. بنابراين در خُتفكيک شدهانسان از هم متفاوتِ متصل به يک 
هاى زيرساختخاص خود را دارند، كاركردىِ كه هريک فضاي آمده، پديد
 اند. ترى براى تداوم عمل اجتماعى كردن لزوم يافتهى كوچکيافتهصتخص

آموزشى و تربيتى در جوامع مدرن پيامدى از اين  نهادهايتنوع شگرف 
ها و . حتى كار به جايى رسيده است كه بسيارى از كارخانهفرآيند هستند

هاى آموزشى ويژه تدارک شان دورهبراى كارگران و كارمندان هاسازمان
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قدر پيش ها در جامعه آنمعناست كه تفكيک نقشبه آن  بينند. اينمى
نهاد انتقال منش خاصى هم الزم افتاده  ،رفته كه به ازاى هر نقش تخصصى

در  يند انتقال منش يا آموزش اجتماعىبه معناى بسط يافتن فرآ است. اين
 (هاى تخصصى در جامعهكل جايگاه)و مكان  (كل عمر فرد)محور زمان 

 .است
چنين تعريف  را مدرنيتهشايد بتوان اي خاص از زاويهه اين ترتيب، ب
ى هامنش انتقال)ساختى اجتماعى كه از بسط روند اجتماعى شدن  :كرد

د توليكند و توسط همين روند بازدر فضا و زمان پشتيبانى مى (زهنجارسا
 .شودمى
 متوان به كمک مفهوقشربندى اجتماعى و تمايز طبقاتى را نيز مى (پ

 .بازتعريف كرد هامنش
ه در كهمى معنا، و ساز و كارهاى رفتارىِ برآمده از آن، به دليل نقش م 

هايى كنندهانند به عنوان جذبتوسازماندهى هنجارهاى اجتماعى دارند، مى
هاى در فضاى حالت سطح اجتماعى در نظر گرفته شوند. تمام گرانيگاه
 ل همرفتار اجتماعى، نقاط انباشت قدرت سياسى هم هستند. به همين دلي

 شغالاود از نخبگان فكرى مراكز توليد معنا در جامعه، توسط گروهى معد
 .كى دارندكه با قدرت سياسى پيوند نزدي شوندمى

معنا با قدرت ، چنان كه فوكو نيز به روشنى نشان داده است، اصوالً
هاى تعيين معنا در معناست كه گرانيگاهبه آن  اين .212پيوندى نزديک دارد

از وارسى سير تكامل  ،يک جامعه، مراكز انباشت قدرت هم هستند. در واقع
ليد قدرت در ى اصلِى توآيد كه دو شيوهمىچنين بر هاى اجتماعىنقش

سطح اجتماعى وجود دارد: توليد قدرت از راه محدود كردن و تغيير شكل 
به كار بردن زور و مهار فيزيكىِ )ان گركنشرفتارى  دادنِ فضاى حالتِ

معنايى  يا توليد قدرت از راه محدود و بازتعريف كردن فضاى حالتِ  ،(رفتار
 . (تعريف و تكثير منش)افراد 
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با  ،شانى نگاهبنا بر زاويه ،را نويسندگان گوناگون يادشدهدو نوع قدرت 
ثار آدر  اعمال قدرت عريان و مخفى :اندهايى متفاوت از هم تفكيک كردهنام
و  ؛ركسسلطه از مجراى برترى نظامى يا ايدئولوژى كاذب در آثار ما ؛وبر

 ه برتفكيک كردن قدرت نظامى از فرهنگى در آثار نويسندگان معاصر، هم
و  ريخ،گذر تا در .ى اصلى از توليد قدرت داللت دارنداين دو شيوه اصالت

 هاى اجتماعىِها و جايگاهتر شدن جوامع انسانى، نقشهمگام با پيچيده
اند، و دهاند، از هم تفكيک شمربوط به توليد اين دو نوع قدرت تحول يافته

ا ابينى رينهاى گوناگونى از تركيبات بصورت شاندنتر شهمراه با پيچيده
  .اندنيز ايجاد كرده

توليد  هاينظام، باستانى انكاربوستانو شكارچى -گردآورنده ر جوامع د
جادوگر و به طوري كه  ى اجتماعى در هم تنيده شده بودندمعنا و سلطه
در سومر باستان، اِنسى مقامى بود كه  .213يک نفر بود معموالًرئيس قبيله 

كرد، و تا ديرزمانى كاخ و ران را ايفا مىزمان نقش كاهن اعظم و حكمهم
شان با معبد از هم جدا نشده بودند. جدايى اين نهادها از هم، و رقابت

ها و به دنبال دگرديسى ساخت يكديگر فرآيندى بوده كه در طول هزاره
نمايد كه گذارهاى عمده در كلى جامعه حاصل شده است. چنين مى

ارى به كشاورزى يكجانشين به جوامع كگذار از بوستان)ى زندگى شيوه
ر اين چارچوب، پيوند ها بوده باشد. دعامل اصلِى اين تمايِز نقش (صنعتى

توان توليد قدرت سياسى را مى هاينظامكارهاى توليد منش با خوردن سازو
 :در چند سطح مورد بازبينى قرار داد

ر دادن هستى توان به عنوان توانايى تغييدر سطح سيستمى، قدرت را مى -
هاى تعريف كرد. قدرت، آن عامل بغرنجى است كه از تركيب شاخص

آيد و توانايى مديريت سطوح گوناگون رفتارى در يک سيستم پديد مى
كند. را در يک سيستم تعيين مى (من، ديگرى و جهان)مختلف هستى 

هاى فضاى حالت سيستم در جريان پويايى خاص خود، برخى از گزينه
بر بقيه  كننداداش، يا بقايى كه توليد مىبه دليل سازگارى، پخويش را 
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دهد. اين كه سيستم چقدر تحقق عملى اين انتخاب كامياب ترجيح مى
شود. به اين ترتيب، قدرت در باشد، توسط شاخصى به نام قدرت تعيين مى

ختى شناروانسطح زيستى با توانايى حفظ بقا مترادف است و در سطح 
 .بارت قابليت لذت بردن تعريفش كردتوان با عمى

 و روانى (بقا)شناختى، ردپايى از معيارهاى زيستى در سطح جامعه
ى هاكنشكنش ارتباطى و اندر ،تنها ،توان يافت. در اين سطحنمى (لذت)

، جمعى را و سازماندهى رفتار ها را داريمگركنشاطالعاتى و معنايى بين 
ير سا مانند ،يابد. در اين سطح هممى كه در قالب نهادهاى اجتماعى نمود

ى آزادى سيستم اجتماعى براى انتخاب سطوح، قدرت به صورت درجه
ماندهى قدرت در سطح ز. ساشودهاى مورد نظرش تعريف مىگزينه
شود. نهادهاى ى سياسى واگذار مىيافتهبه نهادهاى تخصص شناختىجامعه

در  ه بازى بر سر قدرت رارفتارى هستند ك هايى مفهومى/سياسى دستگاه
ابت ر اين رقدكنند و برنده و بازنده را ان انسانى ساماندهى مىگركنشميان 

  .نمايندعمومى تعيين مى
بسته  اهميتى كليدى دارند. هر منش، هامنش ،يادشدهدر تمام سطوح 

 هايى از فضاىكند، دستيابى به بخشبه معنايى كه براى حاملش توليد مى
هاى ديگرى از آن را سازد و بخشى را براى وى ممكن مىحالت رفتار
منش كوانتومى معنايى است كه در  ،نمايد. به اين ترتيبمحدود مى

يابى كام پاداش/ / بقا»ى ى چند اليهمعادالت رفتارىِ منتهى به مجموعه
 .سازدشود و معادالت قدرت را دگرگون مىوارد مى «سياسى

هى سلطنت فراهم انى براى حق االمنشى كه توجيهى شرعى و آسم
ه بمانند اروپاى قرن دوازدهم ميالدى،  ،خانىاى خانكند در جامعهمى

يابد و به مركز ثقل تبادالت قدرت تبديل سرعت حالت هنجارين مى
ا با رايى ايم، ابرمنشى كه اين محتواى معنگردد. چنان كه در تاريخ ديدهمى

 براى پايدارى ساختار سياسى جامعه راتواند عناصر دينى پيوند دهد، مى
  .ها تضمين نمايدقرن

از زواياى گوناگون  را هاى سياسىبا ساخت هامنش بندىى مفصلشيوه (ت
ه در ساليان اخير توان مورد وارسى قرار داد. يكى از رويكردهايى كمى
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محورى است كه توسط نويسندگان نگاهِ جنسيت شهرت يافته است
شناسِى حاكم بر انگيز بودن روششود. با وجود بحثمىفمينيست تبليغ 

ها، بينشى نقادانه از برخى از آنها به ى اين پژوهشادعاهاى بخش عمده
ى توليد و بازتوليد قدرت توسط آيد كه به كار تحليل شيوهدست مى

  .آيدمى هامنش ىشبكه
اى توان بر مبنى موجود در يک سيستم اجتماعى را مىهامنش هرسپ
ى مراجع قدرت سياسى و درجهبه  هامنش ى اتصالشيوه
به دو بخش  ر ساختاربخشى به نهادهاى اجتماعىشان دكنندگىتعيين

كنند ترى كه به صورت گرانيگاه قدرت عمل مىبخشى كوچک :تقسيم كرد
 كنندشان مىدهند و پشتيبانىمى و روابط سلطه را در جامعه شكل

نظيم اى ديگرِ سيستم را تكه كاركرده هاشمن ساير و ى مسلطهامنش
 .گيرندنام می پذيرى سلطههامنش كنندمى

توان ىم ،اندشته شدهوشده نتوجه به آثارى كه در چارچوب ياد با
ى مسلط و هامنش خط شكست ميان پذيرفت كه در سطح اجتماعى

ن شناختى حامالهاى زيستتا حدود زيادى با توجه به زيرساخت پذيرسلطه
 .اندتعيين شده هامنش اين

ى هامنش دهد كه خط شكستاهى كوتاه به تاريخ تمدن نشان مىنگ
 سانىبر تمايز دو جنس در جوامع ان ،پذير، تا حدود زيادىمسلط و سلطه

محوريت  دليل اين تمركز قدرت در جنس نر، ترينمهممنطبق بوده است. 
يعنى اعمال  -يدن در كنش جنگ ى بدن اين جنسشناسانهافتن زيستي

 .بوده است - قدرت عريان
اى كه در جوامع انسانى به عنوان مركز انباشت نهاد اجتماعى ترينمهم

كند، نهاد جنگ است. جنگ، مفهومى كليدى است قدرت سياسى عمل مى
ى برخورد زورمدار جامعه با جوامع رقيب همسايه را تعيين كه شيوه

ى در هم بافته را در اطراف خود هاشمن اى ازكند. نهاد جنگ، خوشهمى
كند. هاى گوناگونى از فرهنگ نفوذ مىآورد كه در حوزهپديد مى
هاى پهلوانى، اخالقيات جنگ، قواعد ورزش و بهداشت و تندرستى، حماسه

و علوم و فنون مربوط به چيرگى بر آدميان ديگر يا دفاع در برابر چنين 
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ى اصلى در توزيع قدرت سياسى كنندههايى، از ديرباز عامل تعيينچيرگى
ساالر نباشند، مردانش جنگاند. پيدايش جوامعى كه دولتدر جوامع بوده

رخدادى بسيار متأخر است و تنها پس از جنگ جهانى دوم است كه حالتى 
گيرد. تازه ما هنوز تيمسار مشرف را داريم و صدام و فراگير به خود مى

ترين تجارت جهانى بعد از مواد مخدر، يعنى هاى تركيه را، و پرسودژنرال
  .اسلحه را

ى سيستم سياسى كنندهاين محور جذب ،جنگدر نگاهى فراگير، 
فت. توان بازياهاى تاريخى و جغرافيايى مىجوامع انسانى، را در تمام برش

بر  ى تاريخ مدون آدمى را دركه بخش عمده -در جوامع عصر كشاورزى 
سيم گ عامل اصلى قشربندى اجتماعى بوده است. تقنهاد جن - گيرندمى

 همان الگويى است كه در نگجو و رعيت غيرجنگجوچينيان به اشراف ج
نش ر شدى اروپايى تكراى كشاترياى هندى و ارتشتار ايرانى و شواليهطبقه
 عىِماكه نقش اجت (مردها)يعنی بينيم. همواره آن اقليتى از مردم را مى

د ا زويآوردند كه دير قدرتى را به دست مى گرفتندمى جنگيدن را بر عهده
 .يافتمىدر قالب اقتدار سياسی مشروعيت 

معناهاى مربوط به جنگ، در درازناى تاريخ جوامع انسانى، در 
اند. ى مرتبط با هم انباشته شدههامنش يافته ازهايى تخصصخوشه
 - ند و مصرايران، چين، ه -هاى پزشكى معتبر جهان باستان دبستان

ر درا  اند. امرى مشابههاى ناشى از جنگ تمركز يافتههمگى بر محور آسيب
ه گر نتوان يافت. مهنر و ادبيات رسمى و شايسته و دولتِى جوامع هم مى

شهرش را رقصى آپولونى ى آرماناين كه افالطون تنها رقص شايسته
 كه تا هميندانست كه نوعى تقليد كنش جنگى باشد، و مگر نه اين مى

 ود؟چند سال پيش مارش نظامى تنها موسيقى مجاز در برخى از كشورها ب
 ى مرتبط با قدرت سياسى، آن است كههامنش نخستين ويژگى ،پس

 اند و به مردان خاصى كه در جنگيدن تخصصبه كنش جنگ پيوند خورده
 اهشمن اند. بديهى است كه آنچه در اين منظومه ازاند منحصر شدهيافته

دن بهاى استفاده از اسلحه و نيرومند ساختن بيشتر اهميت دارد، شيوه
 .است، و آموزش فنون غلبه بر ديگرى
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قدرت سياسى توليد  اندكه از اين مركز قدرت طرد شدهى يهامنش
را بر عهده  - و از نظر سياسى، فرعى -كنند، و كاركردهاى ديگر نمى
ى نظرى ارتباط دارند، تا قبل از هيى كه به هنر و انديشهامنش گيرند.مى

نها براى ه آشدند و پرداختن بدر بيشتر جوامع زنانه فرض مى ،عصر نوزايى
شد. ساالرانِ اشرافى ناشايست پنداشته مىقدرت و جنگمردانِ صاحب

است كه مرد اشرافى  بر اين نكته تأكيد كرده اخالق نيكوماخوسارسطو در 
نبايد در هيچ هنر و فنى جز  - آتنى ياسلحهي سنگينپيادهيعنى  -

نيز به  اوستاهاي يشتو  بهاگاوادگيتا .214جنگيدن متخصص و نامدار باشد
چون هم همين ترتيب بارها از خدايانِ اصلى و پهلوانان اشرافى با صفاتى

ماهر در به »، و «توانمند در كشيدن كمان»، «هاى نيرومندى اسبدارنده»
هايى كه به مهارت در فن يا احاطه بر اند، اما اشارههياد كرد «كار گرفتن گرز

 .215بسيار كمياب است دانشى جز جنگيدن داللت داشته باشد،
كتاب  - هاگاكورهخرتر مثل أبه متنی بسيار متتنها استثنا در اين ميان 

، كه تازه آن هم تنها سه هنر شودمربوط می - هاى ژاپنمقدس سامورايى
داند ودن شعر را براى مردان شمشيرزن مجاز مىنويسى، نقاشى و سرخوش

 .216داندى جنگجويان نمىهاى عملى را شايستهو ساير هنرها و مهارت
ن آى ديگرى هم اهميت دارند، و ى مربوط به جنگ از جنبههامنش (ث

هاى تعميم ديگرى و شيوه شان در تعريف حد و مرز ميان من/نقش مهم
 .و بيگانه است دادن اين مرزبندى تا سطح خودى

                                                 
 .1372ارسطو،  214 

یافته تولید ى جنگجوى تخصصتوجه داشته باشید که حکم ما تنها در مورد جوامعى که طبقه 215 

« یکون انِباغب»نشى به اند مصداق دارد. وگرنه نخستین شاهان پارس در ابتداى حکومت هخامکرده

ى کشورش است زنندهزند که بهترین شخمالف مى ایلیاد( و اولیس در 1379شهرت داشتند )بریان، 

نوازند و با مهارت بینیم که تنبور میچنین مثالً در شاهنامه رستم و اسفندیار را میهم .(1372)همر، 

های پهلوانی جا هم به روایت حماسهاین کنند، اما باز درگرد را ایفا میای دورهنقش خواننده

 نمایند.  خود را در پیوند با مفهوم جنگ باز میپردازند و هنرِمی
 .1371 تومو،چونه  216
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 ابودناى زيستى، با مهارى طبيعى بر سر راه آدمى، به عنوان سازواره
نوع خود روست. جانورى كه به هنگام كشتن همهنوعان خود روبكردن هم

 اى اجتماعى زندگىتواند به شيوهبيش از حدى خاص آسوده باشد، نمى
ى زيست، به كند، و در شرايط تكاملى انسان، محروم شدن از اين شيوه

نى نوع در تمام جوامع انسامعناى انقراض است. از همين رو، كشتن هم
ين گردد. امىشناختى بازيق زيستهاى عمتابوست، و اين تابو بودن به ريشه

ر ده شكلى محور است، و بايد بى جنگهامنش مهار روانى، مانعى بر سر راه
 .حل گردد هامنش تكامل اين خوشه از

مايز و مت «من» ذاتى براى مفهومتعريف معيارهايى درون با هاشمن 
نوع، اند. اگر كشتن همكردنش از ديگرى، به چنين راه حلى دست يافته

ى يلهبايد به دنبال راهى گشت تا اعضاى قب تابوست ،هاى ديگريعنى آدم
ى تعريف مان را از دامنهجنگجويان ارتش رويارويو دشمن، كشور همسايه، 

اند، در پيوند رساندهيى كه اين مهم را به انجام مىهامنش ج كنيم.آدم خار
 اند. كردهرا تعريف مى «آدم»اند كه يى بودههامنش نزديک با

 - بخشِ كليدىبا ارزش انسجام - هامنش اى ازخوشه ،به اين ترتيب
انى ن كساند كه كارشان تعريف كردن مفهوم انسان بوده است. آتكامل يافته

كلى شيا  تراند، به عنوان نوع پستافتادهى اين تعريف بيرون مىاز دايرهكه 
و مشمول قواعد  ندشدشده از انسان در نظر گرفته مىخطاكار و مسخ

عميم ت ،عگشتند. اين كار، در واقتنيده در مغز افراد نمىى پيشدوستانهنوع
 به .مع استدر برابر ديگرى، به سطح ج «من» ىكنندههاى تعريفشاخص

 يابيم. هويت مى «ديگران»در برابر  «ما» ،اين شكل
رى شناختى نمادگذاريخت معموالًاين هويت، توسط نمادها و عاليمِ 

شود، و ىهاى عاميانه مورد ستايش واقع مشود، در قالب اساطير و افسانهمى
ويت هگردد كه فاقد آن هستند. نمادگذارى ى تحقير و طرد كسانى مىمايه

 وعالوه بر آن كه اعضاى يک جامعه را در رسيدن به انسجامى درونى 
 ابوددهد، به ايشان مجوز معنايى الزم براى نهماهنگى رفتارى يارى مى
 كند. كردن ديگران را نيز اهدا مى
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ار ا قرماز اين روست كه دستيابى به منابعى كه در اختيار آدميانى جز 
، ى مجازخدادحشيگرانه و تجاوزكارانه، به راند، از عملى غيرعادالنه، وگرفته

ت ى مهم در اين ميان آن اسگردد. نكتهمطلوب، و حتى واجب تبديل مى
ه با كعه، كه مرزبندى ميان خودى و بيگانه، نه تنها با مصالح اقتصادى جام

  .داردخوانی هم هم هامنش هاى ميان سپهرهاى رقيبِشكاف
 دهد كهوم خودى و بيگانه نشان مىنگاهى كوتاه به تاريخ تكامل مفه

ى اين مرزبندى بيشتر از آن كه پيشروى كنندهى تعريفهامنش
 روى نيازهاى اقتصادى و نظامىهاى اجتماعى باشند، دنبالهدگرديسى

 - هامنشتبادل امكان يعنی  –اند. در جوامع باستانى، زبان جوامع بوده
ه ككرد. افرادى يگانه جدا مىقالبى بود كه به طور طبيعى خودى را از ب

ا ى فرهنگ خاصى رهامنش شان قابليت جذبچارچوب رمزگذارى معنايى
دهند. به هايى بالقوه از دست مىنداشته باشد، ارزش خود را به عنوان حامل

با  زندى كه نابودى ايشان را رقم مىيهامنش تكامل يافتن ،اين ترتيب
 ه كه دركند. به اين شكل بودا نمىتعارض پيد هامنش افزايش بخت تكثير

 «شرقی»ز ا «اروپايی»و در عصر استعمار  «بربر»از  «يونانى»جوامع باستانى 
 .شده استجدا 

و پيدايش  هاى بزرگدر قرون ميانه، همسايگى ميان تمدن
گانه ز بياارزش زبان به عنوان معيار تعريف خودى  ،هاى چندزبانهامپراتوري

اميد، ل انجاين مقطع تاريخى، كه بيش از هزار سال به طورا از بين برد. در 
هايى دينى سازمان يافت كه تعريف خودى از بيگانه بر حسب ابرمنش

ر وزگاركردند. قلمرو متمدن اوراسيا در آن مفهوم امر مقدس را تعريف مى
فر و يک ديگرى را كا به دو قطب مسلمان و مسيحى تقسيم شده بود كه هر

ت، و با اين برچسب نابود كردن طرف مقابل را مجاز دانسگمراه مى
هاى مذهبى هايى كه طرفين در جريان جنگدانست. تفسير وحشيگرىمى
زدند، تنها در صورتى ممكن است كه فرض كنيم طرفين ن دست مىه آب

ن ودكاكوگرنه كشتن  ،انددانستهى انسان خارج مىحريفان خود را از دايره
ت رسمي «من» گر به عنوان نوعى از انساِن همتاىا -ن و پيرمردان و پيرزنا

 .گرددناپذير مىتوجيه - يابند
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ر آسا را ددو ابرمنش غول قلمرو مسلمان و مسيحىِ آن روزگار ،ر واقعد
 ربى وع -گرفت. با وجود رسميت يافتن يک زبان معيار در هر قلمرو بر مى
هاى ديگر ها و گويشباناى از زتوانست در مجموعههر ابرمنش مى - التين
ى اين مجموعه زبان كنندهشود، و بنابراين چسبِ متصل بنديصورتهم 
ا و كرد، نمادهىوابستگانِ انسانىِ اين دو قلمرو را از هم متمايز مآنچه  نبود.

 ،شدند. در واقععاليمى بود كه براى تعريف امر قدسى به كار گرفته مى
كه  سى نبود، كه بر سر نمادهايى بوددعواى اصلى بر سر معناى امر قد

 اى كه در اينتوانست اين معانى را رمزگذارى كند. ساختارهاى سياسىمى
ته ا تشكيل يافهاى از انساندوره با هم در زد و خورد بودند، از مجموعه
ام نازى شدند و صليبى يا غبودند كه به كمک اين نمادها از هم متمايز مى

 .گرفتندمى
اه ى نگفانه به نبرد عقيدتى مسلمانان و مسيحيان قرون وسطايطرگر بىا

شويم. كنيم، از شباهت معناى موجود در اين دو ابرمنش در شگفت مى
ى هنه تنها در مورد اصول موضوع ،ن مسيحى و مسلمانِ آن دورهامتكلم
ب ت آداى امر قدسى با هم اشتراک داشتند، كه در مورد جزئياكنندهتعريف

دادند. ىمنهيات و مكروهات نيز شباهت بسيارى را از خود نشان م و رسوم و
ى كنندههاى تعيينحتى روش استداللى و مراجع اعتبار بخش به گزاره

ين . به اشان اشتراک بسيار داشتراستى، نيكى، و زيبايى نيز در ميان
شود كه جنگ هالل و صليب بيش از آن كه جنگ روشن مى ،ترتيب

انى باشد، جنگى بوده كه به كمک نمادهاى منسوب به مع معناهايى غايى
 .شده استبندى مىمشابهى جبهه

شانزدهم و هفدهم ميالدى، كه به قول هانتينگتون جنگ  هايسدهدر 
مرز بين خودى و بيگانه بر مبناى  ،217ها در اوراسيا باب شدنشينبين شاه
 هاياين دوره طرفشد. در تعيين مىساالران  نشانگرِ خاندانِ جنگپرچمِ

هاى كوچكى بودند كه از نظر خط و زبان و دين اختالف نشينجنگ شاه
چندانى با هم نداشتند، و بنابراين تنها دستاويزى كه براى تعريف بيگانه 

                                                 
 .1374هانتینگتون،   217
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عالمت خانوادگىِ دوک، كنت، خان يا اميرى بود كه مردم  ماندباقى مى
خانوادگى بودند كه كردند. همين عاليم مورد نظر در تيولش زندگى مى

و  ندشده گره خوردبعدها با اساطير بومى و عوارض جغرافيايِى نمادين
 .دندرا در اروپا پديد آور مدرنهاىِ مليت

 ا فرقعاليم قلمروشان با محالت ناپايدارِ جنگ بر ضد بيگانگانى كه 
صر گرايى ناپلئونى گذر كرد و به عى ملىخيلى زود از يک دوره كندمى

ى خودى از كنندهى تعريفهامنش دورانى طاليى براى ؛ر منتهى شداستعما
ر ظاه ى سپهرى ناشناخته و افقى بهشناسانهاى كه كشف مردمبيگانه. دوره

با  ل داد تارا بر انسان اروپايى گشود، و به وى مجا هاتفاوتانتها از بى
اير سود را از خ و دينى ژادى، زبانىهاى ريختى، نتفاوتاى متنوع از منظومه

  .آدميان تفكيک كند و به اين شكل بود كه عصر استعمار آغاز شد
ى استعمار را نويسندگان بسيارى مورد كنندهى توجيههامنش ىوشهخ

ر د، كار ادوارد سعيد هاناند. در ميان اين مته قرار دادهبررسى نقادان
د نشان داده به ويژه قابل ذكر است. در اين متن مفصل، سعي شناسىشرق

 اى ازو پيدايش خوشه گيرى مفهوم شرق به عنوان بيگانهاست كه شكل
بر هاى كالن، ىگيرواماى از بر زمينه شناسىرقى علمى به نام شهامنش
 هاينشتابزده متكى بوده است. در مت هاىداوريو پيش هاى ادراكىاشتباه
ى پيش نوشته دهه همين چند اى كه تاشناسانهشناسانه و مردمانسان
 .218توان بازتاب اين بستر لغزان را بازيافتمى چنانهم شدمى

باقى ماجرا آشناتر از آن است كه نياز به شرح اضافى داشته باشد، همه 
ى بيگانگى به زودى دامنِ خود شناسانههاى انساندانيم كه تعريفمى

عيت خودِ اين اروپاييان را هم گرفت و به بيگانه شمرده شدن بخشى از جم
كشورها در زمان جنگ جهانى نخست منتهى شد. پس از آن، به عصر 

ى يعنى از دهه -رسيم كه گويا كمى زودتر از جنگ سرد ها مىايدئولوژي
ها به عنوان آغاز شده باشد. در اين عصر، خودِ ابرمنش - سى قرن گذشته

ه اين ترتيب بود معيارهاى تمايز خودى از بيگانه مورد توجه قرار گرفتند. ب

                                                 
 .1371 سعید، 218 



  145 ها / منش ينظريه  

 هاىمنش ِِمبناى بومكه احزاب اهميتى بيشتر از ملل يافتند، و كشورها بر 
 شان به دول محور و متفق تقسيم شدند. چيره بر نهادهاى سياسى

ياى ى معنايى عميقى كه بين آلمان نازى، ايتالهاتفاوتبا وجود 
 ى اين كشورهااهمنش كرد، بومتوان سراغ موسولينى، و ژاپن هيروهيتو مى
 اند. وقتىسازگار بودهو هم ريختهم كنندهاز نظر ساختارى به شكلى خيره

ز يش ابهاى آسيايى به رسميت شناخت، ها را به عنوان آريايىهيتلر ژاپنى
 حاكم هايابرمنشآن كه بر معيارهاى نژادشناسانه متكى باشد، بر شباهت 

 .كردبر دو ملت تكيه مى
تا زمان فروپاشى شوروى ساخت معنايىِ  هامنشمرزبندى بين ابر

 ى خودى از بيگانه در جهان بود. پس از ماجراىكنندهى تعيينعمده
انه بينيم، نوعى آشفتگى در تعريف بيگهم چنان كه مى ،فروپاشى شوروى

ريف بينى كرد كه تعتوان پيشبروز كرده است. با توجه به وقايع اخير، مى
ى كنندهى تعريفهامنش بر مبناى چنانهم يگانهب نوين از مرز خودى/

ز اهايى از شرق هويت استوار خواهد بود، و متأسفانه گويا اين بار بخش
 .شودجمله كشور ماست كه دارد به عنوان بيگانه تعريف مى

است  مان بر تاريخ جنگ گذشت، آشكاراز مرور كوتاهآنچه  با توجه به
اه با همر ،اند. در واقعمحورى را بازى كرده در تمام ادوار نقشى هامنش كه

ه شان در طبقات گوناگونِ مردانى كتكامل فنون جنگى و تمركز يافتن
رسوخ  هم در تار و پود اين طبقات هامنش اى ازشان بودند، اليهحامل
ه بار، كرده است. تعيين اين رفتو رفتار كلى جنگيدن را تعيين مى دهنمو

وده ى مركزى در پويايى قدرت در جوامع انسانى بمعناى ايفا كردن نقش
ر سطوح د -به عبارت ديگر، انگار كه جنگ و در نتيجه پويايى قدرت  .است

 املمحصول تك - گوناگونِ ظهورش و در نقاط مختلف طيفِ نمادين شدنش
 .باشد هامنش
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 سطح فرهنگى. 4

  
به  ف فرهنگتوان به عنوان خشتى مفهومى براى تعريرا مى هامنش (فال

كه در  هامنش اى ازشبكه فرهنگ عبارت است ازاز اين ديدگاه، كار گرفت. 
 ى جغرافيايى مشخص وجود داشتهاى با حوزهيک مقطع زمانى در جامعه

ر ب ،آن زبان است ترينمهمكه  ،باشند و از مجراى نظام رمزگذارى مشتركى
 .گذارند قدرت تكثير يكديگر اثر

 ترينمهمدهد. يى متفاوتى خود را سازمان مىدر سطوح معنا هنگفر
مفهومى  در اطراف يک محور شاندن، گرد آمهامنش يابىى سازمانشيوه

اى عمل كنندهمهم و كليدى است. اين معناى كليدى، به عنوان جذب
وند ى داراى ارتباط معنايى را به هم پيهامنش اى ازكند و خوشهمى
عانى مهايى از اين ت، بقا، لذت، و هستى، نمونهمعناهايى مانند قدر ؛دهدمى

 .محورى هستند
 توانند در اطرافمى هامنش عالوه بر محورهاى معنايى مشترک،

عى بر مبناى نو ايى هم سازمان يابند. اين محورهامحورهاى تفاوت معن
آيند. سه محور اصلىِ شكست تقارن شكست تقارن مفهومى پديد مى

 وبد  دروغ، خوب/ /تهاى حقيقود دارد كه قطبمعنايى در هر فرهنگ وج
يب ه ترتكند. چنان كه گفتيم، اين محورها بزشت را از هم تفكيک مى زيبا/

 ت بهگيرى عملياتى فرد نسبآورند و جهتعلم و اخالق و هنر را پديد مى
 .كنندخود، ديگرى و جهان را تعيين مى

اى ت كه در زمينهسهامنش شود، انبوهى ازفرهنگ خوانده مىچه آن
شوند، از مغزى به مغز ديگر شناختى از مجارى ارتباطى منتقل مىجامعه

شان به بار گردند، و بر مبناى سود و زيانى كه براى حاملمنتقل مى
اى گردند. نكتهشوند يا به تدريج منقرض مىدر جامعه ماندگار مى آورندمى

كه خودِ فعِل تشخيص  كه بايد در مورد فرهنگ در نظر داشت، آن است
را  قدرت لذت/ /بقا دقيق يى كه معناىهامنش ىسود و زيان هم با واسطه

 هامنش گيرد. بنابراين به هنگام تحليل پويايىكنند، شكل مىتعيين مى
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بايد اين حقيقت را به ياد داشت كه فرهنگ سيستمى خودسازمانده، 
درونى خويش پويايى  و خودارجاع است و بر مبناى معيارهاى ،خودزاينده

 .كندرا مديريت مى - هامنش يعنى -اش عناصر درونى
توان به سه اند، را مىهايى كه به تحليل مفهوم فرهنگ پرداختهمكتب (ب

 :219گروه كلى تقسيم كرد
، مشابه، و ريختهم را پديدارهايى هافرهنگكه  220گرايانامنخست، ع -

بر مبناى نظر اين . رناپذير دارنددانند كه خصلتى ايستا و تغييبرابر مى
ى گوناگون همگى هافرهنگپذير در ميان ى مشاهدههاتفاوتپردازان، نظريه

آنها به اصول و مبانى مشتركى سطحى و فرعى و نامهم هستند و بنياد تمام 
اى مانند رشتههاى ساختارگرايانه و رويكردى ميانگردد. نگرشمىباز

 .گيرندگروه جاى مىشناسى زيستى در اين جامعه
اعتقاد  هافرهنگپيچيدگی مراتبى از به سلسلهكه  221گرايانتكاملدوم،  -

ايشان، معيارى بيرونى  دانند. به نظرتر از باقى مىماندهدارند و برخى را عقب
توان بر آورى وجود دارد كه مىو عينى مانند سطح پيچيدگى يا سطح فن

يشرفتگى جاى داد. انديشمندان كالسيک را بر پلكان پ هافرهنگمبناى آن 
مانند اسپنسر، ماركس، وبر، پارسونز و دوركهيم همگى هوادار شكلى از اين 

 .اندنظريه بوده
ها گره خورده مدرنپست شان باكه امروزه نام 222گرايانسبيتدر نهايت، ن -

را مردود  (پيشرفت)پذيرى املتك ى وريختهم ىدو اصل موضوعه است، هر
يک  يى متكثر و از پايه متفاوت باور دارند كه هرهافرهنگدانند. آنها به مى

اند و براى در شرايط خاص تاريخى و جغرافيايى خاص خود رشد كرده
گرايان تمام اند. نسبيتاى سازگار شدههاى ويژهگويى به پرسشپاسخ

ک را محصولى از ي هافرهنگى بندى و مقايسهمعيارهاى موجود براى رده

                                                 
219 Shweder, 1991: 30- 50. 

220 Universalist 
221 Evolutionist 
222 Relativist 
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 ى بيرونىو منصفانه براى مقايسه دانند، و شاخصى عينىفرهنگ خاص مى
 .دانندنيافتنى مىها را دستدنمت

ود خبراى آن كه تصوير روشنى از مدل خويش پيدا كنيم، بايد موضع  
 .مشخص كنيم يادشدههاى يک از مكتب ى هررا در قبال اصول موضوعه

نى و بيرونى به نام نى شاخصى عييع ؛مدلى تكاملى استها، ي منشنظريه
 هانگفرهدر با گذر زمان  معموالًپيچيدگى اجتماعى را در نظر دارد كه 

ن امكا»ى يابد. به عبارت ديگر، مدل مورد نظر ما اصل موضوعهافزايش مى
صره را با دو تب «هاى تمدندر نظر گرفتن معيارى بيرونى براى مقايسه

  :پذيردمى
ين امعنا نيست كه وابستگى به آن  كه اين پذيرش نخست آن يتبصره -

ابه ه مثبمعيار به فرهنگى خاص انكار شود. به عبارت ديگر، فرضِ پيچيدگى 
ها، خود نوعى منش است كه در فرهنگى ى تمدنمعيارى براى مقايسه

 اى ويژه شكل گرفته و تكثير يافته است. خاص و جامعه
هاي پيشين بخشاى كه انهشناسهاى شناختفرضبا توجه به پيش

 سخنا عينى بودنِ يک شاخص يگوشزد شد، وقتى از بيرونى بودن 
ر نى ب. يعدر نظر نداريمشناختى را م، به هيچ عنوان ادعايى هستىگوييمى

م شناختى به ناهستى اين باور نيستيم كه ذاتى بيرونى و داراى اصالتِ
 ت بهرونى بودن و عينيفتِ بيپيچيدگى وجود داشته باشد. منسوب كردن ص

معناست كه اين معيار به محور اخالقى يا به آن  پيچيدگى شاخص
ى اخالقى يا ى خاصى بستگى ندارد و مستقل از زمينهشناسانهزيبايى
پذير ى، در چارچوب علمِ كنونى رسيدگكنندهى فردِ وارسىشناسانهزيبايى
 .است

ى خطى و جبرانگارانه را اراده معناي ،مفهوم تكاملاز ى دوم آن كه تبصره -
كنيم. تكامل فرآيندى است بغرنج و ديرياب، كه مسيرهاى فرعى فراوان نمى

هاى نوظهور بسيار دارد. اين كه فرهنگ جوامع انسانى در كل رو به و شاخه
هاى ى سيستمنظريه اي دربازگو كردنِ قاعدهتر شدن دارد، تنها پيچيده

كند. هاى تكاملى را بيان مىتمام سيستمپيچيده است، و خصلت عمومى 
اش در شناسانهى اسكيمو به دليل شرايط خاص بوماين كه فالن جامعه
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هزار سال شكوه و پس از آزتک تر شده، يا اين كه تمدن مسير زمان ساده
دل ما نيست، كه م به هيچ عنوان ناقض جالل در نهايت منقرض شد

س پ .شودآن محسوب مى 223برعكس، تأييدى تجربى بر حاالت حدىِ
در مورد فرهنگ، آن است ها ي منشنظريهى مورد پذيرش نخستين گزاره

 هاينظامپذير به نام پيچيدگى وجود دارد كه كه معيارى بيرونى و رسيدگى
در شرايط هنجارين  ،شاندنخودسازمانده و خودزاينده بو فرهنگى به صرفِ

 .دهندآن را به تدريج در خود افزايش مى
به هم مربوط  هافرهنگى شباهت زيربنايى به قضيه گيريدومين موضع

ک يک ساختار يكسان و مشتر هامنش ىشود. چنان كه گذشت، نظريهمى
ت ى تاريخى و موقعيمستقل از دوره -را براى تمام عناصر فرهنگى 

ترک اى از مبانى مشمجموعه چنينهمقايل است.  - شانجغرافيايى
ام گيرد كه در تمترين سطح فراز در نظر مىاىا در پايهشناختى رزيست
هايى بنيادى را در سطح شباهت مدلاين . هستندمشترک  هافرهنگ
لى را همگرايى تكام، و نوعى قايل است هافرهنگشناختى بين تمام زيست

دهد. اين كه تمام تشخيص مى هامنشيافتگی كارهاى سازماندر ميان سازو
انجامد جه مى، به اين نتيكردى فراز تحليل در چهار اليهان تورا میجوامع 

 ل تماممثا پذير مشتركى در تمام آنها وجود دارند. به عنوانكه مبانى تحليل
زايى ألهمسرا براى تعريف كردن مفاهيم  هامنش هايى ازخوشه هافرهنگ

ى سازندهى برگانهو شكست تقارن سه اندمانند قدرت، لذت و بقا پديد آورده
 .اندعلم، هنر، و اخالق را تجربه كرده

ساختار زيستى از اشتراکِ اهت بنيادينى كه در بند قبل ادعا شد، شب
شان اجتماعىيافتگی حاكم بر سازمان قواعدِ فراگير بودنِ آدميان و 

. انسان موجودى است كه در تمام شرايط زيستىِ قابل تصور، خيزدمیبر
لى را براى زنده ماندن حل كند. يعنى آدميان به ناچار است چند معماى اص

هستند و رو روبه زاى مشتركىمسألهبا موضوعات  شاندنحكم انسان بو

                                                 
223 critical states 
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همين مسائل مشترک است كه شباهت بعدىِ ميان عناصر فرهنگى 
 .كندگوناگون را ايجاد مى

ى فرهنگ، انجام گرفته در حوزهميدانِی هاى كى از فراگيرترين پژوهشي
. مرداک 224شودشناسى آمريكايى به نام مِرداک مربوط مىار مردمبه ك

شكارچى، كشاورز،  عناصر فرهنگى را در طيف وسيعى از جوامع گردآورنده/
بوستانكار و مدرن مورد مقايسه قرار داد و آنها را در نظامى منطقى 

ى هافرهنگى ظاهرى نبههفتاد و نُه ج به ،در نهايت ،بندى كرد. اورده
ى كلى ند و در هشت دستهانى رسيد كه در ميان تمام جوامع مشترکانسا

گانه را به اين ترتيب مرتب كرد: هاى هشتاين گروه مرداکرند. يگجاى مى
آورى ساخت خانه، اقتصاد و ترابرى، تداخل فعاليت ى غذا و لباس، فنتهيه

 -كودكى مثالً )هاى زيستى ى جنسى و چرخهفردى و خانوادگى، رابطه
آموزش  دين/ ى بهداشت/، آداب كلى رفتار فردى، مجموعه(پيرى -جوانى

مسائلى  ترينمهمبندى مرداک دسته .عمومى، و ساخت حاكميت اجتماعى
 .دهدنشان مى ى انسانى حل شونديد در يک جامعهرا كه با
طلبد. اى را مىتبصره ،گرا، نيزعام هاينظريهپذيرش اين حكم بنيادى  

ى هامنش كه وجود اين مبناى مشترک به معناى آن نيست كهآن هم اين 
نظر  موردآنچه  آيند. تمامى گوناگون به وجود مىهافرهنگمشتركى در 

ون هايى است كه جوامع گوناگماست، پافشارى بر شباهت بنيادينِ پرسش
گويى به اين بينند، و شباهت الگوى كلى پاسخمىرو روبه خود را با آن

 ها، به معناى شباهت خودِترک. شباهت الگوى تكامل پاسخهاى مشپرسش
دم با هايى هستند كه براى سازگار كردن مرپاسخ هامنش ها نيست.پاسخ

ى اند. هر محيط و هر شرايطى نسخهشان تخصص يافتهمحيط اطراف
كند و هر فرهنگى هم به هاى بنيادين را طرح مىخاصى از اين پرسش

 .دهدپاسخ مى به آن ى خاص خودشيوه
آن هم  .گرا هم وجه اشتراكى داردنسبى هاينظريهبا ها ي منشنظريه
ها و پا در هوا بودن داوريجاست كه نسبى بودن ذاتى تمام ارزشدر اين

                                                 
224 Murdock,1971. 
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پذيرد. اما مى ،شناختىهستىاز منظر  ،ها راى تمدنتمام معيارهاى مقايسه
شان و روابط هافرهنگاين به معناى اظهار عجز از كنكاش در ماهيت 

به سطح  ي نسبيتشناسانه هستیتعميم دادن حكمِ .نيست
با ها ندارد. پيامدى جز ابتر كردن روند شناسايى تمدن شناسانهشناخت

ابزارى سودمند براى نقد درونى خويش به  هامنش ىنظريه وجود اين،
عنوان يک دهد. آن هم تنها با در نظر گرفتن خودِ اين نظريه به دست مى
هاى حاكم بر پويايى ارزش و معناى آن ليل كردن شاخصحمنش، و ت
 .ممكن است
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 هامنش بندىگفتار سوم: رده

 يرواحدِ يک از سه ز توان بر مبناى متغيرهاى حاكم بر هررا مى هامنش
بندى از سطح ردهجا اين بندى كرد. درو قالب رده ،ساخت معنايى، دستور

ترين کترين متغيرهاى هر زيرواحد براى تفكيک كوچرين و ريزبينانهتدقيق
 ىهامنش بندىدسته تا تعريف معيارِكار و  شودآغاز مى هامنش و خردترين

 .يابدها ادامه مىو ابرمنش تربزرگ
 
 
 بندى بر مبناى قالبرده. 1

  
ى تهتوان به دو دسرا بر حسب نوع قالب مى هامنش - نوع قالب (الف

 :مثبت و منفى تقسيم كرد
يعنی با لذت است. قابل ترجمه به شان كانون ارجاع ى مثبت:هامنش

به رفتارى  معموالً هامنش اينافزايش قدرت و بقا و لذت و معنا پيوند دارد. 
 رفتارِفضاي حالت گشوده شدن  هامنش انجامند. حضور اينفعال مى

رفتارى جديدى را در اختيار وى  هاىشان را به دنبال دارد و گزينهحامل
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ى داراى قالب مثبت با قمارهايى هامنش دهد. بخش مهمى ازقرار مى
لذت، يا بروز رنج  گيرچشمتواند به افزايش رفتارى سر و كار دارند كه مى

يا  ،تمايل به داو بستنهاى مثبت بينجامد. به عبارت ديگر، بسيارى از قالب
 هايهاي )جفتجمدهند. شان افزايش مىلرا در حام ،پذيرىريسکهمان 
 باخت، پيروزى/ عبارتند از: برد/ هامنش رايج در اين (معنايى متضاد

چگونه » :قالببا اين هايى تخيل و به طور كلى پرسش شكست، كنجكاوى/
 .«را انجام داد؟ توان...مى

ها و ى مربوط به بازى، كنجكاوى علمى، آفرينش هنرى، جوکهامنش 
 .تندى قالب مثبت هسى دارندههامنش ها، و عناصر ادبى همگى ازشوخى

ع كانون ارجادر يى كه قالب منفى دارند، هاشمن :منفیهاى منش
عف، ضيا امور مترادف با آن در ساير سطوح فراز )مرگ، شان رنج معنايى

د در و تهديدهاى موجو هابيشتر به خطر هامنش . اينپوچی( را دارند
دهى شوند و رفتار فرد را طورى سازماننى سيستم مربوط مىمحيط پيرامو

ى داراى قالب هامنشپرهيز كند. به اين دليل  مخاطرهكنند كه از مى
 والن، هاى داراى داوهاى كبا انفعال، وارد نشدن به بازي معموالًمنفى 
رد را ففضاى حالت رفتار  هامنش گزينى از محيط همراه است. اينكناره

دهند. هاى در دسترس وى را كاهش مىكنند و تعداد گزينهمنقبض مى
 النه/سالم، عاق غيرمجاز، بيمارگونه/ به تمايزهاى معنايىِ مجاز/آنان 
عنی ي، ارندناشايسته ارتباط د غيرمجرمانه، و شايسته/ وار، مجرمانه/ديوانه

زير  كوفوآنچه  .توانند به هنجار/ ناهنجار فرو كاسته شوندمتغيرهايی كه می
ار وش قرمورد كا (و زندان تيمارستان بيمارستان،)عنوان نهادهاى انضباطى 

منفى  ى داراى قالبهامنش پيامدهاى نهادينه شدن ،در واقع ،داده است
پرهيز  توان از...چگونه مى»ى اين رده با پرسش هامنش معموالًهستند. 

 .پيوند دارند «كرد؟
بوهاى اجتماعى، مناسک مربوط ى مربوط به قواعد بهداشتى، تاهامنش

هاى اخالقى و حقوقى به پرهيز غذايى و جنسى، آداب معاشرت، و ممنوعيت
كه بر مبنايش در روز  -داراى قالب منفى هستند. رسِم سبت يهوديان 
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يک منش داراى قالب منفى  - كنندنمى (حتى آشپزى)شنبه هيچ كارى 
 .شى با قالب مثبت دانستتوان مناست. در مقابل يک دستور آشپزى را مى

توان در سطح چنان كه گفتيم، سه نوع لذت را مى - نوع لذت (ب
شان به كدام را بر مبناى آن كه قالب هامنش ختى تشخيص داد.شناروان

ى زيستى، توان به سه دستهمى يک از اين سه نوع لذت مربوط باشد
و دجموعه هر دروغين و راستين تقسيم كرد. ناگفته پيداست كه در هر م

 .توان يافتى داراى قالب مثبت و منفى را مىهامنش نوع
ى هاكنشآنهايى هستند كه الگوهاى رفتارى مربوط به  ؛ى زيستىهامنش
ى زيربناى سازنده ،هامنش كنند. اينمى بنديصورتى زيستى را پايه

ى زهى گوناگون هستند. هشت حوهافرهنگميان  مبناى شباهتِو مشترک 
و با  ريشه دارند هامنش مىِ فرهنگِ مورد نظر مرداک، همه در اينعمو

كارترين هوجود دارد، محافظ شانيى بينافرهنگى كه در ميانهاتفاوتوجود 
دهند. ل مىرا در محورهاى تاريخى و جغرافيايى تشكي هامنش و پايدارترين

ند ه هستاداز نظر محتواى اطالعاتى و نظام ارجاعى به نسبت س هامنش اين
دى، اقتصا اى مادى/شان به دليل وابستگى به زمينهزايىزايى و گونهو شاخه

ى غذا و هاى تهيهيى مانند منع زناى با محارم، شيوههامنش .محدود است
معطوف  ى مربوط به رفتار جنسىِهامنش ى بهداشت، وآشپزى، قواعد پايه
 .هايى از اين گروه هستندبه بارورى، نمونه

آنهايى هستند كه رفتارهاى منتهى به تحريک  ؛ى دروغينهانشم
آنچه  با توجه به هامنش كنند. ايناندازى مىى لذت را راهشيميايى شبكه
 ترينمهمو به لحاظ معنايى فقير هستند.  شاخهيه، كمماگذشت، تُنُک

ى دروغين با مرجع معنايِى هالذتى، پيوند نخوردن محتوايى اين فقر ريشه
نوعى اتصال كوتاه را در درون مغز  ،در واقع ،ى دروغينهالذتجى است. خار

تِر پردازشى كه عالی هاينظامى لذت را از دسترس كنند و شبكهايجاد مى
 دست و پا سازند. به همين دليل همخارج مى ،ى معنا هستندكنندهتوليد

 و كم بودن تعداد و قدرت هامنش شكسته بودن ساخت ارجاعى اين
سازى و استفاده از يى كه به آمادههامنش شان دور از انتظار نيست.زايىگونه
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گرفته تا چپق چاق كردن  فوت و فنِشوند، از مواد مخدر مربوط مى
 .گنجندهمه در اين رده مى ،آورى توليد هروئينفن

دازش ى ناشى از پرهالذتيى هستند كه با هامنش ؛ى راستينهانشم
م از زايى و تنوع و ههم از نظر شاخه ،هامنش اند. اينردهاطالعات گره خو

را  هامنش ترين اليه ازنظر غناى معنايى و پيچيدگى سطوح ارجاع، گسترده
ى تمام سپهر ى راستين در برگيرندههامنشبه تعبيري  دهند.تشكيل مى

نگ فرهبه آن  وابستههاي «من»يک فرهنگ هستند و تصوير ذهنى  معنايىِ 
هاى معنايى بر كل اليه هامنش ى اين. سيطرهگيرنددر بر میهستى  را از

ى زيستى و دروغين تنها به صورت هامنش چنان فراگير است كه
 ى زيستى وهامنش يابند. از اين راه،هايى بر آنها مجال ظهور مىضميمه

از  خورند و پسدروغين همواره با معناهايى فراتر از بقا و لذت پيوند مى
آنچه  گردند.ى راستين جذب مىهامنش ىتفسير شدن، در پيكرهباز

زا وهماد تاى مانند كاستاندا در مورد ابعاد عرفانى استفاده از مونويسنده
ز اگره خورده،  گشااى كه با خوردن آجيل مشكلنوشته، يا مفاهيم اساطيرى

 .شدگى هستندپيامدهاى اين جذب
شود و كه به قالب مربوط مىشاخص ديگرى  - زايىى لذتدرجه (پ
ه قرار مورد استفاد هامنش بندىتواند به عنوان معيارى براى تقسيممى

در  منظور از لذت،جا اين در .ى لذت زايى يک منش استگيرد، درجه
ح سطو ضمن قدرت و بقا و معنا نيز هست. اين سه، متغيرهاي كليديِ ساير

 شود. ت ترجمه میشناختی به لذفراز هستند كه در سطح روان
بقاى يک منش بسته به مقدار لذتى است كه  بختچنان كه گذشت، 

را بر  هامنش كند.ختى براى حامل خويش ايجاد مىشنارواندر سطح 
 بندى كرد. بهتوان تقسيممىبه آن  حسب مقدار اين لذت، و زمانِ رسيدن

ن تشخيص توامى هامنش زايىطور كلى دو نوع راهبرد عمومى را در لذت
 :داد

كنند و ، مقدار كمى از لذت را در مدتى كوتاه توليد مىهامنش خى ازبر
در  ،هامنش كنند. اينرا به تكثير خود تشويق مى شانبه اين ترتيب حامالن

به سادگى  هامنش اند. اينراهبردى كمى را براى تكثير شدن برگزيده ،واقع
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به راحتى در مجارى شوند، ى عصبى جذب و واگشايى مىدر شبكه
گردند، و به سرعت از فردى به فرد ديگر انتقال مى بنديصورتاطالعاتى 

و از نظر ساخت معنايى  وچک استك معموالً هامنش ى اينيابند. اندازهمى
ى زيستى، هامنش شوند. هر سه نوع ازمىمحسوب ساده  منشنوعی 

عت تكثير و و سر شوندراستين در اين ميان ديده مىدروغين يا 
ارتباطى با  هامنش لذت ناشى از اين معموالًهم زياد است.  شانزايىگونه

عبارتند از: مد شدن يک  هامنش هايى از اينندارد. نمونه شانبقاى حامل
، رواج روشى از (ذرت مكزيكی در تهرانخوردن  مثالً)ى تغذيه شيوه

هاى ، يا بسته(اكوتركيب كردن حشيش و تنب مثالً)استعمال مواد مخدر 
 .(مثل جوک)آور شاديمعنايِى كوچک و 

از  ر زيادىكنند. يعنى مقدااز راهبرد كيفى استفاده مى هامنش برخى از
 كنند. چنينايجاد مى شانتر براى حامللذت را در مدت زمانى طوالنى

 اى ازبكهشيى به سادگى قابل انتقال نيستند، و تنها در پيوند با هامنش
ه ب والًمعمد. به همين دليل هم آورنى ديگر لذِت موعود را پديد مىهامنش

ارند. دهايى بزرگ در مغزها حضور يا ابرمنش هامنش هايى ازصورت خوشه
ست و ا يمستلزم صرف زمان و انرژى زياد هامنش و استفاده از اينجذب 

 ياديپاداش ز، شانبه مغز حامل هامنش در مقابل، پس از منتقل شدن اين
 بختو  شايستگى زيستى معموالً هامنش . اينشودنصيب حامل منش می

هبرد ن رادهند. تمام دارندگان ايبقا را هم به شكلى غيرمستقيم افزايش مى
ک ي. باشندو پيچيده و بزرگ مى ى راستين هستندهامنش ىاز رده
از سک ي ى علمى، يک زبان بيگانه، مهارتى پيچيده مانند به كارگيرىنظريه

 ه ياموسيقى يا يک هنر رزمى، و عناصر هنرمندانه مانند يک شعر پيچيد
 .دى داراى راهبرد كيفى هستنهامنش هايى ازداستانى عميق، نمونه

 :در مورد اين دو راهبرد بايد دو نكته را خاطرنشان كرد
ى نخست آن كه اين دو راهبرد دو سر يک طيف هستند و در حالت عاد -

 .شوددو راهبرد در يک منش يافت مى تركيبى از هر
هاى تكاملى ى مشابهى را در ساير سيستموم آن كه راهبردهاى دوگانهد -

هاى تكاملىِ داراى راهبرد توان بازيافت. مشهورترين نمونه از سيستمهم مى
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هايى از جانوران توان سراغ گرفت. ردهكمى و كيفى را در جانداران مى
اى كوچک، و پيچيدگى اندكى عمرى كوتاه، اندازهكه  - (مانند جوندگان)

هايى و در رقابت با رده شوندتاه در تعداد زياد تكثير مىدر مدتى كو - دارند
و  آسا، پيچيدهكه موجوداتى غول - (هانهنگ)بازان سانان و آبمانند فيل

 .زنندپهلو مى - گيرنددراز عمر را با سرعت تكثير پايين در بر مى
 
 
 بندى بر مبناى دستورهرد. 2

 
 -علم)چنان كه گفتيم، سه قلمرو متفاوت كاركردى  :معنايی گرانيگاه (لفا

 (زيبا /بد و زشت نادرست، خوب/ /درست) جمسه را بر مبناى  (هنر -اخالق
  .توان تعريف كردمى

ود جاى خرقيب را در  هايابرمنشاى پرشمار از اين سه حوزه، مجموعه
ابت تعيين حد و مرز اين تمايزهاى معنايى با هم رقكه بر سر  دهندمى
ها را اى همخوان از ابرمنشتوان در هر نظام اجتماعى شبكهكنند. مىمى

ا بيوند پكدام به يكى از اين سه حوزه تعلق دارند و در  تشخيص داد كه هر
قدرت سياسى، نوع خاصى از ساخت سلطه را در بستر اجتماعى خود 

 عيين حد وتپيروزمندى كه از رقابت بر سر  هايابرمنش كنند.پشتيبانى مى
 هايی معنايیچارچوبآيند، سه گانه سربلند بيرون مىهاي آن جفتمرز 

ژى ، ايدئولو(وبر)با نام مشروعيت سياسى  انشناسجامعهنزد هستند كه 
ى اجتماعى و اسطوره (ماركوزه)، هژمونى غالب (ماركس)ى حاكم طبقه

 .گيرندمیره قرار مورد اشا (سورل)
ى امروز آمريكا وجود دارد، پيوند در جامعهآنچه  به عنوان مثال،

ى با اخالقيات دورگه (ى علمابرمنشى از حوزه)تجربى  -عقالنيت علمى
در قلمروي )بازنماينده  -، و هنرِ التقاطى(ى اخالقاز حوزه)ليبرال  -مسيحى
فرهنگى كشورهاى  است. اين تركيب امروز بر فضاى (شناسىزيبايى

هاى غالب سرمشقمانند تمام )بايد آن را  ،پساصنعتى چيره شده است، اما
ى در ثلث اولِ قرن گذشته و موقت دانست. چنان كهگذرا امرى  (ديگر
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بر اروپا  رياستعمانگرش چارچوب فاشيستى، و پيش از آن هم  ميالدى
 . حاكم بود

را چ ،جالب توجه استلی در اين ميان مثاآلمان نازى ساختار فرهنگی 
م د در تمانباي خورده با يكديگر لزوماًپيوند هايابرمنشدهد كه نشان مى

نيت محصول پيوند عقال ،زواياى نظرى همخوان باشند. نازيسم، در واقع
ژرمنى و ستيزِ پانعقل-گراى قرن نوزدهمى با اخالق رمانتيکتكامل
 معناست كهبه آن  اين روستايِى اتريشى بود.-شناسى رمانتيکزيبايى

 ن درآابرمنش علمِى حاكم بر آلمانِ نازى با ابرمنش اخالقى و و هنرى 
 ويستى ى حقيقت، از عقالنيت مثبتِ داروينكنندهتعارض بود. قالب تعيين

يف كرد، در حالى كه نظام تعرتعميم يافتنش به سطح اجتماعى دفاع مى
تأثير  داشت و سخت زير ستيززيبايى و اخالق ساختى اساطيرى و عقل

 .ها بودجنبش سياسى رمانتيست
خاصى  هايابرمنشى مقطعى پس بايد به اين امر توجه داشت كه غلبه

به  ،هاى ديگرههمخوانِ حوز هايابرمنشبا  شاندناز هر حوزه و پيوند خور
يبِ مسلط ي ديرپاي آن تركرقيب، يا پايدار هايابرمنشمعناى حذف ساير 

زه ه حوهايى را بر سر راه اين سا زود پويايى اجتماعى چالشنيست. دير ي
آن  با ،و متفاوت با بقيه ،دهد كه ابرمنشِ هر حوزه به شكلى خاصقرار مى

به دنبال جدا شدن مسير پويايى  ،به اين ترتيب .كندبرخورد مى
ن لط آهايى كه تا آن هنگام با هم پيوند خورده بودند، دوران تسابرمنش

هنگ به تقسيم فربا  با وجود اين،رسد. مىپايان مسلط به عنايیِ چارچوب م
ى منسوب به هامنش و تمايز قايل شدن بين يادشدهى دستورىِ سه حوزه

ق ى سركوب شده، به معيارى به نسبت دقيهامنش قدرت مسلط و ساير
 .يابيمدست مى هامنش بندىبراى رده
رار گيرد، خصلت طيفى و اى كه بايد در اين ميان مورد توجه قنكته

ى هامنش است.مركزي  (معنايى جفت متضادجمِ )گونگى سه سطح قطب
 خالصى كه تنها به يكى از اين سه حوزه تعلق داشته باشند، همواره در كنار

 شوند كه دورگه هستند و از تركيبديده مى - هايىو ابرمنش - هامنش
علمىِ  هاينظريهد. انمعانىِ مربوط به دو يا چند حوزه زاده شده
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شناسانه در انسان، و اظهارنظرهاى اخالقى در ى رفتار زيبايىكنندهتحليل
ى هامنش هايى از اينمورد هنر يا علِم خوب و بد و پست و عالى، نمونه

 .انددورگه
)يعنی ساخت معنايى  يعنی جفتهاي متضادِ مركزي، جمِسه آن 
ع، بخشى از ساخت معنايى موضو .ندنكتعيين مىرا هم  منش (موضوعِ

 منش كند. اين كه معناىِ فالنمنش است كه محور ارجاع آن را تعيين مى
از  نظامىبه كمک د، وشمیجهان مربوط  /ديگرى /به كدام پديدار در من

 .سازندشود كه روى هم رفته موضوع منش را برمىتعيين مى هاارجاع
ار مربوط به تغيير رفت ، اطالعاتمنش دستور شده:نوع رفتار توليد (ب

وع نتوان بر حسب را مى هامنش گيرد. بنابراينش را در بر مىاحامل انسانى
  .بندى كردرفتار مندرج در دستورشان نيز رده

نش ك، توجه به مرجع هامنش ىبندى رفتارشناسانهک راه براى ردهي
ى هامنش توان بهى ارجاع رفتارشان مىرا بر حسب زمينه هامنش. است

هاى زهمربوط به من، ديگرى و جهان تقسيم كرد. اين سه نوع رفتار با حو
 ي آن محسوبو ادامه انطباق دارندپيشين بند ي سه گانهفرهنگىِ 

  شوند.می
شده انه بودنِ رفتاِر صادرخودآگاهي درجه، هامنش بندىرده ديگرِمعيارِ 
نمادين  هاينظام ى خودآگاه، آنهايى هستند كه باهامنش از آنهاست.

در  هامنش شوند. اين كهمى بنديصورتمعنا  225«ىبازنماينده - دوباره»
تواند به عنوان معيارى براى جديد بازنمايى مجدد بشوند يا نه، مى اين سطح

ى به دو دسته هامنشقرار گيرد. بر اين مبنا شان مورد استفاده بندىرده
 .شوندخودآگاه و ناخودآگاه تقسيم مى

                                                 
225 representation-Re  هاى است خودساخته، براى اشاره به این حقیقت که منشعبارتی

ز لگویى اابار به صورت  شوند. یکبار در سطح سیستم پردازشى مغزمان بازنمایى مى خودآگاه دو

 -وبارههای نمادینِ قراردادى، و دبندى شدن در نظامها، و بار دوم در قالب صورتفعالیت نورون

 .زنمایى نامى است براى این حالت اخیربا
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نمادين قراردادى  هاينظامآنهايى هستند كه در سطح  ؛ى خودآگاههانشم
با مجارى ارتباطى  هامنش شوند. اين بنديصورت - و به ويژه زبانى -

ثير براى تك شانى زبانى ارتباطى مداوم دارند و بختمتنوع و گسترش يافته
شود، توليد مى هامنش شدن بسيار زياد است. رفتارهايى كه توسط اين

و  روشنى ارجاعى ذهنى دارند كه در قالب نمادها و معناهاى نقطه
همچنين  و -انسانى  گركنشاند، و بنابراين براى جاى گرفتهي قرارداد

ا همان اند. اين كردارهشناخته شده - ذهنش ى درونِيافتهديگرىِ تعميم
 .دهندرفتار خودآگاه ما را تشكيل مى

مايى بازن -يى هستند كه در اين سطح دوبارهآنها ؛ى ناخودآگاههامنش
ى عصبى، براى شان در شبكهبا وجود گستردگى هامنش شوند. ايننمى
اه به و به همين دليل هم در سطح خودآگ ندناشناخته هست گركنشذهنِ 

هايى در كنش ارتباطى ، اختالل(فرويد)عنوان حاالتى بيمارگونه 
 ان انسانىگركنش ،شوند. در واقعى مىارزياب (لومان)، و نوفه (هابرماس)

 و هر دو را بهگذارند فرق نمیها وارهبا منش هامنش ميان بخش مهمى از
 .كنندهايى رفتارى از مرجعى ناشناختنى تجربه مىعنوان تداخل

اوت ا هم تفها از دو جنبه بوارهى ناخودآگاه و منشهامنش با وجود اين،
 :دارند

خت ى ناخودآگاه داراى ساهامنش ها فاقد، ورهوانخست آن كه منش -
امل ى ناخودآگاه نوعى منش كهامنش ،معنايى هستند. به عبارت ديگر

 يستمى عصبى به پديدارهايى در بيرون يا درونِ سهستند و در سطح شبكه
عنا ن تصويري خودآگاه از اين مشا، هرچند ذهنِ حاملنددهارجاع مى

با ى ناخودآگاه هامنشي چفت و بست شدنِ بر اساس شيوه. سازدنمیبر
ي خودآگاهی، و انسجامِ رفتارهايی ها، و امكانِ ورودشان به عرصهساير منش

ها معنا واره. اما منششودشان آشكار میكنند، معنادار بودنكه توليد می
قالب  وتور گونه هستند كه تنها از دسهايى انگلندارند. آنها در واقع سيستم

  ؛كننداند و معنايى را حمل نمىيافته تشكيل
ى هامنش به شاندنى تبديل شفاوت دوم ميان اين دو، به شيوهت -

و تنها  ى ناخودآگاه بدون جهشى ساختارىهامنش شود.خودآگاه مربوط مى
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ى هامنش نمادينِ قراردادى، به هاينظامبه دنبال رمزگذارى شدن در 
ها بايد ابتدا جهشى را تجربه كنند و وارهشوند. اما منشخودآگاه تبديل مى

به كمک آن ساختى معنايى و كانونى ارجاعى را كسب كنند. پس از اين 
واره در واقع به يک منش ناخودآگاه تبديل شده است و مرحله، منش

بازنمايى بشود يا نشود. تبديل شدن آن به منش خودآگاه  -تواند دوبارهمى
ى هامنش است كه با روندى مشابه با دگرديسىدر گرو اين بازنمايى مجدد 

 .پذيردناخودآگاه به خودآگاه انجام مى
ىِ مغز انسان، چنان پيچيده است كه محورهاى ارجاع كاركرد تکاملى: (پ

ب با تركيتوان چنان كه گذشت، میاند. لذت و بقا در آن از هم تفكيک شده
وع نچه  . اين كهكرديک مفهوم لذت و بقا، سه نوع لذت را از هم تفك كردنِ

پيدا  ى تكثير منش محوريتانسانى به عنوان انگيزه گركنشلذتى براى 
 راستين به زيستى، دروغين و هامنش بندىكند، معيارى بود كه براى رده

 .مورد استفاده قرار گرفت. اين معيار به قالبِ منش مربوط بود
ا رتباط بو تنها در اكنند، را بر حسب رفتارى كه توليد مى هامنش اام

به  هاشمن بندى كرد. رفتارِ توليد شده توسطتوان تقسيمنيز مى ،محور بقا
مان بندى را برايو بنابراين نوعى ديگر از رده شوددستورشان مربوط مى

 .سازدممكن مى
شان، ىبقاى حامل انسان بخترا بر حسب تأثيرشان بر  هامنش توانمى

 :به سه گروه تقسيم كرد
ي معنايی، مقدار لذت، اندوختهآنهايى هستند كه  ؛ى سودمندهامنش

ه به دهند. با توجبقاى حامل را افزايش مىميزان قدرت اجتماعی و بخت 
 ىمدهعشناختىِ آدميان، بخش زيستبسترِ بر  هامنش وابسته بودن سپهر

ر شماحامل، عمر ى ى كاهندههامنشچون اند. از اين دسته هامنش
ان ى تكثير خودشزمينه ،در واقع ،كهكنند را كم مىاى ى بالقوهمغزها
بين  عادى در جريان انتخاب طبيعى ازشرايط در ها اين منش. هستند

ازىِ دهند كه نوعى بمیى سودمندى هامنش روند و جاى خود را بهمی
 گيرند. در پيش مى شانهايبرنده را با حامل -برنده
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انى موجود در جوامع انس ى و منشى(تيك)ژن ى همانندسازِهر دو اليه
شان، اندركنش امكان بقا دارند، و بنابراين الگوى غالبِهم با پيوند تنها در 

 نمايد.میهر دو را تضمين  (يا شايستگى زيستى)افزايش قدرت تكثير 
ى سودآور هامنش ترين مثال ازبرجسته ،ى علماز حوزه ،آورانهى فنهامنش

ى زارههيى كه كشاورزى را براى انسان ممكن ساختند، در هامنش هستند.
 و هاى انسانى را پديد آوردند،سوم پيش از ميالد انفجارى در جمعيت

م.  .پ 1200 آورى فلز آهن هم الگويى مشابه را درى مربوط به فنهامنش
ست ى موفقى اى دو سويهايجاد كردند. هر انفجار جمعيتى، به معناى رابطه

 وبرقرار شده،  شانهاى زيستى حاملو سازواره هامنش يانكه در م
 .سازدرا ممكن مى شاناى از بازتوليد متقابلشوندهى تشديدچرخه
د. سودمند هستن معموالًهم ها اين دسته از منش ؛ى اخالقىهامنش

وند كشتنِ خويشاجهانگيري است كه مثال در اين ميان، منشِ مشهورترين 
ر باال بعالوه  ،كند. به اين شكلامري غيراخالقی قلمداد می را ايقبيلهيا هم

د ى مشترک در افراهامنش دودمان، امكان تكثيربقاى افراد همبختِ  نِفتر
 .ديابخويشاوند نيز افزايش مىو  همسايه

يى هستند كه هامنش هاي يادشده،اما در برابر منش ؛بارهاى زيانمنش
را كاهش  شانانسانىِ حامل گركنشى احتمال بقامعنا و  /لذت /قدرت

شوند كه راهبردهاى تكثير هنگامى ايجاد مى هامنش ينا .دنده
تعارض  وبا هم تداخل  (هابدن)و زيستى  (هامنش)همانندسازهاى فرهنگى 

 ،ن كهآرخ دهد. نخست تواند میپيدا كند. در اين شرايط دو حالت 
يى خاص هامنش كوبگر، تكثيريى سرهامنش همانندسازهاى انسانى به يارى
 آن به ناميم و به زودى بيشترمى سانسوررا محدود كنند. اين پديده را 

ان انسانى گركنشبقاى  بخت هامنش خواهيم پرداخت. ديگرى آن است كه
 .شوندخوانده مى بارزيان را محدود كنند، و در اين حالت

اگر ساختارى ساده توانند دو شكل داشته باشند. مى بارزيان ىهامنش
تنها در راستاى حذف  بدون بيشتر كردن قدرت تكثير خود داشته باشند و

يى هامنش كنند. چنينعمل كنند عمرى بسيار كوتاه پيدا مى شانحامالن
در سطح  ،خودويرانگر معموالًبه صورت رفتارهايى موضعى و محدود، و 
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گاه به صورت گهاى كه هايى زنجيرهيابند. خودكشىاجتماعى نمود مى
 بارزيان ىهامنش اى از رفتارهاى ناشى ازكند نمونهاپيدمى بروز مى

را  شاناى كه خودكشى پيروانزمانىالهاى آخرفرقه چنينهم. 226است
ى نمونه 227ى معبد مردمگنجند. فرقهكنند هم در اين رده مىتبليغ مى

 1970ي ه طی دههشده در اين فرقبارزي در اين ميان است. باورهاي تبليغ
رهبر اين  م. 1978 . در سالنديافتتكامل به صورت ابرمنشى پيچيده م. 
هاى گويان به نفر از پيروانش در جنگل 900 و ،228رورند جيم جونز ،فرقه

 با نابودى كل حامالن اين ،اين ترتيب . به229كردند طور گروهى خودكشى
 .خودشان نيز منقرض شدند بارزيان ىهامنش

هاي بدنيى هستند كه بر سرعت تكثير هامنش ،خنثاى هامنش
هاي خشبتنها در پيوند با  هامنش دارى ندارند. ايناثر معنى شانحامل

قاى ب بختشوند و ممكن است تكثير مى معنا /قدرت /لذتمستقل از بقايِ 
تارى اطى ساخبا محور بقا ارتب هامنش شان را كم يا زياد كنند. اينحامالن
رقرار ا آن بارتباطی افزاينده يا كاهنده ببسته به شرايط محيطى وا ندارند و

 ند. مدهاىماينجلوه می بارزيان ى سودمند يايهامنشكنند و به صورت می
ها ي جوکبخش عمدهتعارفات زبانى،  ،لباس جوانان، آداب معاشرت زودگذرِ
باب  شاندننى كه ناگهان خواهاى بى سر و تهو رمانها ها و شايعهو ترانه

 .هستند هامنش هايى از اينشود، نمونهمى
را  يادشدههاى تكاملى، الگوهايى مشابه با سه نوع منشِ در تمام سيستم

ان دهمانندسازهاى زيستى، پيچيدگى چنميان توان يافت. به ويژه در مى
اين همان است . انجامدمیژنومى درون یكشمكشگاه به است كه چشمگير 

تين بار توسط داوكينز با نام ژن خودخواه معرفی شد و تمايل كه براي نخس
حتی به بهاي نابودي  -ها براي تكثير شدن به هر قيمت برخی از ژن

 هامنشميان هاى درونى در اين تعارضدانست. را ممكن  - شانحاملبدنِ
                                                 
226 Manderson, 2001. 

227 The people's temple sect 
228 Reverend Jim Jones 
229 Dawkins, 1993 (c). 
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در يعنی شود. ديده نمیاش ى زيستىدر هم تنيدهبغرنج و شكلِ آن  اب
  .سر و كار داريماز نظام زيستی تر نگی با الگوهايی بسيار سادهسپهر فره

در سيستم ژنومى جانداران نيز همانندسازها به سه گروه تقسيم 
شان تأثيرى ندارند اگزون شوند. آنهايى كه بر شايستگى زيستى دارندهمى

ترجمه  -زيستی و بنابراين كاركرد -به پروتئين  اصوالًشوند و خوانده مى
ها عملكردى را در شوند و در قالب پروتئينشوند. آنهايى كه بيان مىنمى

و  230گيرند، خودشان دو نوعِ كاركردىساخت سلولى بر عهده مى
را  كارهاى حياتى موجودهاى كاركردى سازودارند. ژن 231كژكاركردى
كاركردى با كژهاى ژنسازند. در مقابل، بقا را ممكن میكنند و مديريت مى
هاى دهند. ژنبقاى موجود را كاهش مىبخت الت بيمارگونه ايجاد حا
 (هاى غشاء و...هموگلوبين، گيرنده)هاى اصلى بدن ى پروتئينسازنده

عوامل خودكشى برخی از  ،232زاهاسرطان)زا هاى بيماريكاركردى، و ژن
 .كژكاركردى هستند (و... 233سلولى
  

 
 بندى بر مبناى ساخت معنايىرده .3

  
 شاندنتوان بر حسب پيچيده يا ساده بورا مى هامنش گى:ساد (الف
 .بندى كردرده

ه مورد استفاد هامنش بندىتوانند براى ردههاى اصلى كه مىشاخص
 دهاى معنايىِ تعداد نمادهاى الزم براى رمزگذارى واح :قرار گيرند عبارتند از

و در  .ودشتواند همتاى واژگان فرض مى زبانى هاينظام، كه در هامنش
ى ارجاع يوهتراكم روابط درونى ميان اين عناصر و ش ي بعدي،مرتبه
 .به معنا شانتركيب

                                                 
230 functional 
231 dysfunctional 
232 Oncogenes 
233 Apoptosis 
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را تشخيص  هامنش توان دو نوع اصلى ازبر مبناى اين دو شاخص، مى
 :داد

با تعداد زيادى از واژگان، و تعداد كمى از  يى كههامنش ؛علمى هایمنش
به توان میرا  هامنش وند. اين نوعشمى بنديصورتروابط بيناواژگانى 

. ناميد «علمى»، 234به ويژه ميشل لودوف، پيروى از انديشمندان فرانسوى
توانند حجم زيادى پيدا شان، مىنىط دروبه دليل شفافيت رواب هامنش اين

 كنند و مقدار زيادى از اطالعات را منتقل نمايند. تعداد زياد واژگان در اين
 هايى تنگ و محدودى از ارجاعه حوزهت كه هر واژمعناسبه آن  هامنش

كند. شفاف شود و معناى روشن و دقيقى را حمل مىمعنايى را شامل مى
معناست كه اين انبوهِ معانى به آن  بودن روابط درونى بين واژگان هم

رمزگذارى شده در بسيارى از واژگان، ارتباطاتى ساده و سرراست با هم پيدا 
 .توانند فهميده شوندراين به سادگى مىكنند و بنابمى

ى اصلى شوند، در دو حوزهمى بنديصورتيى كه به اين شكل هامنش
 .علم اند، كه عبارتند از زبان كودكانه، و زباناز فرهنگ تبلور يافته

در ي اندكش تجربهكار بودن مغز كودک و زبان كودكانه، به دليل تازه
اد م تعده ن ساختارى دارد. در ابتداى كارزبانى، چنيرمزگانِ استفاده از 

ود و هم تعداد روابط، و تا چند سال، با وج واژگان در كودک كم است
ماند. در ىمساده باقى  چنانهم افزايش سريع تعداد واژگان، روابط درونى

ست اواقع سرعت رشد روابط درونى زبان نسبت به عناصر آن به قدرى كم 
و  عارىزبان است)ىِ داراى روابط درونى متراكم هاى زبانكه تسلط بر ساخت

شده ى منتقلهامنش !شودمردم هرگز ممكن نمى سياري ازبراى ب (شاعرانه
و  كنندساختار رمزگذارشان تبعيت مىدر كودكان هم از اين محدوديت 

 .گيرندمعانى شفاف و روشن و سرراستى را در بر مى
جنبه اهميت دارد. نخست آن كه اش از دو بان كودكانه با ساختار ويژهز

يى با هامنش تواندبه دليل روابط درونىِ شفافش، و زودفهم بودنش، مى
 را در دل خود توليد كند. اين - مفهوم چنانهم و -ى بزرگ اندازه

                                                 
234 Michele LeDoeuff 
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توانند به شان، مىى خطىِ انتقال معنايى بزرگ، به دليل شيوههامنش
 رمزگذارى و رمزگشايى اينسادگى واگشايى شوند. تنها چيزى كه در 

 -شان اهميت دارد، تسلط بر واحدهاى معنايى سازنده هامنش
تواند به تدريج تكامل يابد ى اين واژگان مىاست. منظومه - شانكليدواژگان

 .يافته شودو بسيار پرشمار و تخصص
، هامنش ى كودكانه براى رمزگذارىدومين ويژگى مهم شيوه

ى اين هامنش به دليل روشن بودن معناى نهفته درپذيرى آن است. توافق
ه هم بديک كنند به معناهايى نزرده، تمام حامالنى كه آنها را رمزگشايى مى

 .آورندبه دست مى هامنش رسند و تفسيرى مشابه از محتواى اينمى
راى بى رمزگذارى كودكانه را به ابزارى كارآمد اين دو ويژگى، شيوه

يى كه مدعى تمايز هامنش علمى تبديل كرده است. ىهامنش بنديصورت
 گذاشتن بين معناهاى درست و نادرست هستند، بايد در نهايت توافق

بان جلب كنند، و چنين توافقى تنها در ساخت زرا ان انسانى گركنش
 .كودكانه ممكن است

ک مايه و نزديقدر كمى علم آنعصر نوزايى، معناهاى موجود در حوزه تا
 يرمزگذاردستگاِه هاى اخالق و هنر بود كه بازتعريف كردن هبه حوز
يى هامنش ،نوزايىي دميدنِ طليعهنداشت. اما با  ضرورتى آن هامنش

ودند و مرسومِ قديمى قابل رمزگذارى نب هاينظامكه در پديدار شدند 
راي روشی بنياز به . پس گرفتشان به راحتى مورد توافق قرار نمىمعناي

. گيري نمايدكه از ابهام و خطا پيش احساس شدمعانی  رمزگذارى
بان زدر  يكى از نخستين كسانى بود كه اين زبان كودكانه را فرانسيس بيكن

عى ى واقنويسنده ،نبايبه نظر گروهى از اد ،به كار گرفت. او كهانگليسی 
 وشيوايی با اش در آثار فلسفی و علمی ستنيز هآثار منسوب به شكسپير 

ى آن را شدهرا به كار برد و امكانات ناديده انگاشتهكودكانه ى زبان زيباي
 براى ديگران آشكار كرد. 

در جريان روندى  ،رى كودكانهاز آن زمان تا كنون، نظام رمزگذا
انگيز پيچيده ساخته اى شگفتشونده، ساختار درونى خود را تا پايهتشديد

ى تعداد كليدواژگان و زاويهاست. اين پيچيدگى، چنان كه گفتيم، تنها از 
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معنا و ارتباط  بنديصورتشان بروز كرده و ساخت كلى حصر معنايى
ى اين فرآيند، واژگان را به همان شكل كودكانه باقى گذاشته است. نتيجه

  .ى آن استى ويژههامنش پيدايش زبان علمى كنونى و
 نى است،زبامعناى  -زيرسيستمى از دستگاه نشانه ،زبان علمى، در واقع

فق ، و توايى با حجم اطالعاتى بسيار زياد، شفافيت معنايى باالهامنشكه 
 ازيابنده توسعهاى شبكه ،. در نتيجهكندمی بنديصورترا  گيرچشمپذيرى 
 اند. اينو نمو كردهرشد ي نمادين ى علمى در درون اين فضاهامنش
اند و ه دست آوردهقدرت تكثير بسيار زيادى بدر دو قرن گذشته  هامنش

اين اند. اشغال كردهتر در جوامع پيشرفتهبخش مهمى از سپهر فرهنگ را 
 - قالنيت ابزارىِ وبرىعو  -آورانه ى فنهامنش از يكسو باي نمادين زمينه

ى علم هپيوند خورده و آنها را در دل خود جذب كرده، و از سوى ديگر حوز
ى هيچيدپاى توافق بينافردى در جوامع ى ممكن برى تنها زمينهرا به مرتبه

 . ستا مدرن بركشيده
 برو  ،ديگرىبر ى چيرگى انسان بر طبيعت، در نتيجه دو كاركرد عمده

ى و توافق بيناذهنى بر سر معانى پايه (آورانهى فنهاكنشيعنی ) «من»
. اين امر به به تدريج در اين عرصه متراكم شده استآدميان  جهانِزيست
ى علم انجاميده، و به حوزه (اخالق و هنر)ى ديگر شدن دو حوزه تحويل
شناختى رابه ارمغان آورده ى علمى ادعاى تماميتى هستىهامنش براى

است. اين همان چيزى است كه توسط نويسندگان معاصر بسيار مورد نقد 
قرار گرفته است. اما در واقع چيزى جز پيامد طبيعى پيكربندى معنا در 

 ،235ساحتِى ماركوزهعلمى نيست. شناخت تک -نمادينِ كودكانه يهانظام
تصويرگونگى جهان و تجاوز چارچوب تكنولوژيک به هستى در آثار 

ى با وجود زمينه 237ى روش بر حقيقت در آثار گادامرو سيطره ،236هايدگر

                                                 
 .1361مارکوزه،  235 

 .1375و  1373هایدگر،   236
 .1378هوى،   237
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اشتراک دارند، و آن هم  مورددر يک  شانكنندگانفلسفى متفاوت بيان
 .هاى ارتباطى استحوزهساير بر چيرگى زبان علمى 

 ن واين نظام نماديشناختىِ ا وجود تمايز يافتن كاركردهاى جامعهب
 چنانهم جهانِ كودكان و دانشمندان،تخصص يافتن مستقلش در زيست

ه ى اين دو شاخهامنش ى را در ميانگيرچشمهاى ساختارى شباهت
 .توان بازيافتمى

آن كه ساخت خاص  هامنش ى جالب ديگر در مورد اينكتهن 
اى زبانى منحصر نيست و در ساير الگوه هاينظامشان به رمزگذارى
 د تجربىِيابد. براى تأييى كودكانه و علمى هم نمود مىهامنش رمزگذارى

ها و ودارهاى كودكانه، و نمى كارتونست به ساختار سادها اين فرضيه، كافی
  .علمى توجه كنيم هايولجد

ى نماى علمى تنها شيوهزبان كودک اين همه،با  رگونه؛شعهاى منش
كم كردن  نيست. راهبرد دومى هم وجود دارد كه با هامنش بنديصورت

برد ين راهاست. تعداد واژگان و باال بردن تراكم ارتباطات بيناواژگانى همراه ا
ارى، مبهم و كه حالتى استعگيرد در بر میرا  هامنش اى اززيرمجموعه

  .انه دارندشاعر
به بسط  هامنش شده در اينبودن تعداد عناصر معنايى به كار گرفتهكم 
انجامد و اين همان عاملى است كه از سويى شان مىى معنايدامنه

به  -سازد، و از سوى ديگر ارتباطات درونى غنى و چندسويه را ممكن مى
 ند.زابهام و چندمعنايى منش را رقم مى - كمک همين عامل نخست

تشكيل  (واژگانى مبهم)از واحدهاى معنايى پيچيده  شعرگونهى هامنش
و آساى علمى هستند، ى گاه غولهامنش تر ازاند، اما خودشان سادهشده

هاي علمی هاي انبوهِ آنان هستند. نظريهمراتب بسيار و شاخهفاقد سلسله
قيق هاي كوچک و روشن و دتوانند ميان شماري نامتناهی از منشمی
هاي مبهمِ شعرگونه اما در مورد منش ،نشينی و تركيب ايجاد كنندهم

هاي درونیِ ميان چه ابهام و تراكِم ارجاع چنين امكانی وجود ندارد. هر
معنايی بيش از پيش مستقل و  نمادها در يک منش شعرگونه بيشتر باشد،
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ر فت و بست شدنش به سايچشده از زمينه را حمل خواهد كرد و كنده
 ها دشوارتر خواهد نمود. منش

هاى گركنششان، در ميان به دليل ابهام درونى ،شعرگونهى هامنش
معانى  - شانى موجود در مغزهامنش ىبسته به زمينه -انسانىِ متفاوت 

ند انى ندارارتباطى چند كاركردِ هامنش اينپس كنند. متفاوتى را ايجاد مى
يى كديگر آشناى ذهنى يكه با زمينهو براى تنظيم كنش متقابل افرادى 

  ناكارآمد هستند. ندارند،
ا كه تراكم جمعيت در شهرها و روستاه ،در جوامع سنتى و كشاورزى

 دند،اندک بود و همه به شكلى با همديگر خويشاوند يا آشناى نزديک بو
ند. اما با دمی نموبسنده نيز ى اجتماعى هاكنشبراى تنظيم  هامنشهمين 
 و پيچيده شدن جوامع انسانى، تراكم جمعيت در الب صنعتىوقوع انق

ته در ى عاطفِى گذشهاكنشواحدهاى شهرى به قدرى باال رفت كه آن اندر
ى هامنش بين بيگانگان گم شد. استفاده ازعقالنی اى از روابط زمينه

 ى چندانىبا يكديگر آشناي انى كهگركنشبراى انتقال معنا بين  شعرگونه
انجامد و نظام هاى نادرستى مىها و برداشتبروز سوءتفاهمبه  ندارند

  .سازداجتماعى را ناپايدار مى
 ى علمى بر عاطفى در جوامع مدرن،هامنش يكى از داليل چيرگى

 ت. دراس  بيگانههمين عدم قطعيت باالى حاكم بر ارتباط معنايى بين افرادِ
گيرى جوامع اى شكلى عمومى از خصوصى را در ابتدجدا شدن حوزه ،واقع

زمان با توان به عنوان نمودى از اين غلبه تعريف كرد. هممدرن، مى
 وع ازى علمى، فضاى حالت اين نهامنش زايى سريع درزايى و گونهشاخه
ارى از نيز به سرعت بسط يافت و تنظيم مبادالت معنايى در بسي هامنش

ى علمى به هاكنش سطوح جامعه را بر عهده گرفت. اين تبديل شدنِ
ى به قلمروهاشعرگونه ى هامنش با رانده شدن هاى سيستمكنندهجذب
ى خصوصى نام تر همراه بود، و اين همان بود كه حوزهتر و شخصىذهنى

ر خود دى هنر و اخالق را هاى طرد شدهى وابسته به حوزههامنش گرفت و
 .متمركز كرد
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پردازش عقالنی بر  روندِ شعرگونه، و چيرگیى علمى بر هامنش ىغلبه
، يدانجام اجتماعىرفتارهاي در تنظيم علم  نقش محورى شدنِبه عاطفى، 
ش ى خاص سازماندهى كنشيوهاز و بود  يتهپيامد طبيعىِ مدرنكه خود 

مندان فيلسوفان و هنرهاى . تالشخاستاين جوامع بر میارتباطى در 
ود كه بآن قرن بيستم  ان درشمدارسياست پيروانقرن نوزدهم و  رمانتيست
حيا هيجانی را ا -شعرگونه و سپهر عاطفیى هامنش محوريتبه شكلی 

ي قرن كنند. به اين شكل بود كه رمانتيسم در شعر و نقاشی و فلسفه
هاي فاشيست در اروپا و پس از يک قرن به ظهور دولت نوزدهم ظهور كرد،

اشتباهى بود كه از  ،تحالترين بينانهخوشدر منتهی شد. اين جريان 
اشى نو پيچيدگى جوامع مدرن شعرگونه ى هامنش ناديده گرفتن ماهيتِ

هاي از نياز اي منظم دانستا بايد سوءاستفادهآن ر در بدترين حالت، .شدمى
هاي ر و قحطیِ منششده، كه با فقشهرنشينهاي مردمِ تازهروانی توده
اي به اشناختهنمادين و معنايِی ن بودند و به ژرفاي سپهررو روبه شعرگونه

  نام علم مدرن پرتاب شده بودند.
ى ارتباطىِ جوامع هاكنشى علمى بر هامنش ىسيطره چگونگى بسطِ

 طلبد. درمدرن، موضوعى جذاب و دلكش است كه نوشتارى ديگر را مى
كه گذار بسنده است، و آن هم اين ى واپسين نكتهيک به اشاره جا اين

به شكلى ها ي منشنظريهشناسان كالسيک در مورد توجه جامعههاى حالت
، یتازه قابل وارسى است. تبديل نظم ارگانيک دوركهيمى به نظم مكانيك

ى عقالنيت ابزارى بر عقالنيت ، غلبه239س به جامعهتونيِ 238اجتماعتبديل 
خانى در آثار ماركس، خان دارى بر نظامسنتى در آثار وبر، و چيرگى سرمايه

چارچوب توانند با و مى ى از همين پديده هستندريختهم هاىبنديورتص
ى مرتبط به هم تجزيه شوند هامنش هايى ازبه خوشهمان نظريِ پيشنهادي

 .و مورد تحليل تاريخى قرار گيرند

                                                 
238 Gemeinschaft 
239 Geselschaft 
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اتى اين كه يک منش در سطح فرهنگ چه ارتباط :هامنش اثر بر ساير (ب
 ىم درجهرقرار كند، توسط عاملى به نااش بى ديگرِ همسايههامنش را با
 شانخوانیهم ىتوان بر حسب درجهرا مىهامنش شود.تعيين مىخوانی هم

ى هاى خودكامگى و رواداربر طيفى جاى داد كه دو انتهاى آن را قطب
ين ى منسوب به اهامنش اى ازاند. براى ساده شدن بحث، نمونهاشغال كرده

ت ساخ گيريم. بر مبناى تمايزى حدى در نظر مىدو قطب را به عنوان نقاط
 هامنش بندىتوان طيفى را فرض كرد كه در ردهمعنايى اين دو منش مى
  .هم كاركرد داشته باشد

ترين بيان، آن منشى است كه حضور هيچ منش خودكامه، در افراطى
ين منش ديگرى را در مغزِ حامل خود تحمل نكند. ناگفته پيداست كه ا

ا د، امفرضى است و هيچ منشى با اين درجه از خودكامگى وجود ندارتعريف 
 قصدمان از تعريف چنين منشى، نشان دادن حالتى حدى از اندركنش

 .با هم است هامنش
 حامل براي تشويقِطوري است كه گذشته از ستور منش خودكامه د
 ىكامهكند. منش خودرا مهار مى هامنش دن خودش، تكثير سايركرتكثير 

 .كوشد تا تنها همانندساز سپهر فرهنگى باشدمطلق، منشى است كه مى
ى متداخل در هم هامنش اى ازبا توجه به اين كه سپهر فرهنگى شبكه

كه شببخشی از اين ختى هم تنها با درونى شدن شناروانو سطح  تاس
 هاى سالم وجودى مطلقى در انسانماند، هيچ منش خودكامهپايدار مى
ر آن دارى ايد شيزوفرنى كاتاتونيک حاد و حالت تفكر اجبارى و تكرندارد. ش

ى خطرناک ى خودكامههامنش را بتوان به عنوان حالتى تجربى از حضور
ي عادي تمام ي يک سكهآن داستانِ بورخس كه در آن انديشه .پذيرفت

تواند شكلی ادبی و خالقانه از كند هم میفضاي ذهنی راوي را اشغال می
 خودكامه دانسته شود. منش 
از خود  هامنش سايررا در قبال  پذيرترتحملرفتاري  هامنش معموالًاما 

يى كه در افراد سالم عادى ديده هامنش تريندهند. خودكامهنشان مى
ناخودآگاه هستند و منجر به بروز حالتى شعرگونه و  معموالًشوند، مى

 اى پيچيده ازى آن شبكهجهشوند كه در نتيشهودى و اشراقى ناگهانى مى
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دستخوشِ بازآرايی و نوتركيبِی ناگهانی حامل  ى مستقر در مغزِهامنش
تر يى سادههامنش شود ومیكن ريشهبخشی از اين شبكه  معموالً شوند. می

گردد. بسيارى از كشف و شهودها كه فرد در آنها ناگهان مى شانجايگزين
اى پيچيده از افكار مايگى شبكهو بى ىبه شكلى غيرقابل توضيح متوجه پوچ

سازد، محتوا رها مىناپذير و كمشود، و آنها را به نفع ادراكى بيانمى
ود دارند كه در آن بازآرايیِ مواردي هم وجهستند.  هامنش اى از ايننمونه
آورد. تر را پديد میتر و ساختاري منسجمشده، تركيبی پيچيدهياد

ک دستگاه فلسفی يا بينشی فراگير و شهودهايی كه جهش به ي
هايی از اين حالت هستند. در آثار نمونهسازند، پذير را ممكن میرسيدگی
شدگیِ فيلسوفان ذن، و منسوب به سقراط، روشن 240چرخش شهودىقدما، 

كنند. ي اخير اشاره میسينا و سهروردي احتماالً به همين پديدهاشراقِ ابن
ي نوع اخير، چون زاينده و بارور هستند و ظهور ناگفته پيداست كه شهودها

ي طيف چندان خودكامه نيستند و به ميانه زنند،هايی نو را رقم میمنش
 تر هستند. مورد نظرمان نزديک

از  معموالًگيرند، كه قرار میى روادار هامنش طيفاين ر سوى ديگرِ د
 اطالعاتى درونى و محتواىنوع علمى هستند و به دليل شفافيت ساخت 

در اختيار  هامنش براى مفصل شدن با سايررا  هاي بسياريزاويه زيادشان
شان را چندان ى همسايههامنش بسامد تكثير معموالً هامنش دارند. اين

ى هامنش هاى دورگه وكنند و بيشتر در صدد تشكيل گونهدستكارى نمى
 .به خودداراى معناهاى تركيبى هستند تا منحصر كردن مغز حامل 

ل از راه كنش متقابل اجتماعى منتق هامنش تمام مجراى انتقال: (پ
دنش ششوند. در جوامع نانويسا، حضور يک منش تنها در هنگام مخابره مى

 -فعال يمهنى اين جوامع، تنها به يكى از دو حالتِ هامنش قابل لمس است.
 .اندحضور داشته - در مجراى ارتباطى -و فعال  - در مغز حامل

پديدار شد كه  هامنش بنديصورتبا پيدايش خط، شكل سومى از 
 بخشی ازتنها تا پيش از پيدايش خط،  توان آن را حالت غيرفعال ناميد.مى

                                                 
240 metanoia 
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و در  ،آيينىو  به اشكالى رمزآميز، جادويى كهى هنر بودند هاى حوزهمنش
ها و عاليم تصويري و ديوارنگارهشدند. ثبت مىكاربردي محدود 

غيرفعال  اجداد دوردستِ شكلِ جوامع نانويسا نگارهاي ابتدايیِنديشها
 ها هستند. منش

دن ده شنوشتن به قصِد خوان بود كه براى نخستين بار بعد از ابداع خط
نمادين مشابهى  هاينظاميا در قالب  شدندنوشته  هامنشو  شكل گرفت

 با دقتى قابلوانستند تمی هامنشمعنا بود كه به آن  تبلور يافتند. اين
ه . نوشتشوندشان در زبان، در قالب نوشتارها ذخيره مقايسه با رمزگذارى

ز رشان اعبو) تكثيرفرآينِد ى ميانىِ ن معنى بود كه مرحلهه آ، بمنش شدن
مد ى منج. نوشتار، نوعتعويق بيفتدتا زمانى نامعلوم به  (مجراى ارتباطى

 كردنش در قالب نشانگان پايدارِ و رسوب  شدن منش در مرحله انتقال
ى ى گذشته، خط تنها شيوهى زبان است. در طول هشت هزارهبازنماينده

 عات،صر اطالبا آغاز عبوده است. اما  هامنش اين بازنمايى و آن رسوب دادن
ط نوار ضب، اينترنت. رخ داده است هامنشو انتقال  آورى ثبتانقالبى در فن

ى كنسرو هامنش هايى از اينو فيلم نمونه صوت، مجالت كميک استريپ
 .ى نوظهور هستندشده

در اين  شاندنشدن يا نش بنديصورتتوان بر حسب را مى هامنش
ى هامنش نمادين، به دو گروِه نوشتنى و نانوشتنى تقسيم كرد. هاينظام

نمادين  هاينظامنوشتنى آنهايى هستند كه قابليت رسوب كردن در 
در اين مجراها به  شانتوانند مستقل از ذهن حاملرند و مىارتباطى را دا

ى هامنش ى علمى و بخشى ازهامنش صورت نهفته باقى بمانند. تمام
، آنهايى ى نانوشتنىهامنش. گيرنددر اين مجموعه جاى مى شعرگونه

، به نمادهاى شانهستند كه به دليل پيچيدگى عناصر معنايى درون
فقط زمانى  هامنش نيستند. انتقال اينابل ترجمه قى گفتمان كنندهثبت

مانند حالت  -موفق است كه شرايط وقوع ارتباط يا مجارى ارتباطى كمكى 
اطالعاتِ اضافِى مورد نياز براى رمزگشايِى منش را  - چهره و حركات بدن

شعرگونه ى نانوشتنى، از نوع هامنش تمام .در اختيار مخاطب قرار دهد
تمام شعر و خودِ  نانوشتنى نيستند. شعرگونهى هامنش ىهستند، اما همه
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شناسی اي با ارزش زيبايیهاي مبهم و پيچيدهحامل منشآثار هنرى 
 «نوشته» - گاه تصويري و موسيقايی –هستند كه از مجراي نمادهايی 

 شوند. می
ى هامنش آورى، به تدريج امكان ثبت بخش بيشترى ازبا رشد روند فن

صوت امكان ثبت موسيقى و ضبط ضبطمثالً  م شده است.عاطفى فراه
 آن به ى رقص يا تئاتر را فراهم آورده است. اينويدئويى امكان ذخيره

 رب شدن چيرهدر حال  ى نوشتنىهامنش ىمعناست كه با گذر زمان، حوزه
خود  آن را در يى از محتواتربزرگ و بخش هستندى نانوشتنى هامنش

  .نمايندجذب مى
ه شان بر حسب ذخيربندى، تقسيمهامنش بندىيک راه براى رده پس

نوار  )كتاب، رايانه، فيلم،هاى غيرعصبى در حافظه شاندنشدن يا نش
 است. كاست،...( 

ربوط مدر اين مجارى ارتباطى  شاندنى تكثير شراه ديگر، به شيوه
عريف توت متفا تواند بر مبناى دو نوع متغيرِبندى مىشود. معيار اين ردهمى
  :شود
شود و براى بندى و رمزگذارى مىنخست، ساختى كه منش در آن بسته -

راى برا بر مبناى مسيرى كه  هامنش .گرددمخاطبان ديگر فهميدنى مى
 ى اصلى تقسيم كرد.توان به دو دستهكنند، مىتكثير خود انتخاب مى

شوند و مى بنديصورت - مانند زبان -قراردادى  نمادينِ هاينظامدر برخی 
ى عصبى تنها در سطح شبكهبرخی ديگر گردند. از مجراى آنها تكثير مى

شوند و توسط رفتارهاى حركتى به افراد ديگر منتقل رمزگذارى مى
 د. دارنخوانی هم ى خودآگاه و ناخودآگاههامنش گردند. اين دو دسته بامى

سطح خودآگاه، مجارى یِ معناي -با توجه به غنى بودن ساختار نشانگانى
 شانترند، چرا كه ابزار بيانارتباطىِ شكل گرفته در اين سطح بسيار پيچيده

و تصويرهايى مانند 241ASL اى مانندهاى اشارهتواند گفتار، نوشتار، زبانمى
 فيلم باشد. 
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ى بدن انهى ناخودآگاه تنها به حركات عضالنىِ ناآگاههامنش در مقابل
 قاليانى متكى هستند. به عبارت ديگر، مسيرهاى انتبه عنوان ابزار ب

ز مغز ااند و منابعى مستقل ى خودآگاه از بدن انسان تفكيک شدههامنش
 اند. در حالى كهپديد آورده هامنش سازىرا براى ذخيره (مانند كتاب)

وابسته  شانبه رفتار حامالنبراى تكثير  چنانهم ى ناخودآگاههامنش
شود، ى اخالقى كه در قالب متنى عرضه مىان يا نظريههستند. يک داست

 حركت مثالً  -، و يک ژست بدنِى بيانگر معنا ى خودآگاههامنش اى ازنمونه
  .است ى ناخودآگاههامنش اى ازنمونه - ى دلخورىدست به نشانه

ست. ادوم، مجراى حسىِ به كار گرفته شده براى انتقال منش متغير  -
هاى حسى و آگاه و ناخودآگاه، به طيفى از گيرندهى خودهردو دسته

 دسترسى دارند. يک راهِ  شانمسيرهاى ورود اطالعات به مغِز مخاطب
 ايى،بندى مجارى انتقال منش، همان تفكيکِ كالسيکِ بينايى، شنوتقسيم
نجم فونى پمچشايى و پساوايى از يكديگر است. تابلوى موناليزا، س -بويايى

 ى ضربه زدن بر كتفت ماكارونى، و حركت دوستانهبتهوون، دستور پخ
 ستند.يک از اين مجارى ه ى مربوط به هرهامنش هايى ازمخاطب، نمونه

كه به  نمادينى است هاينظامدر اين مجراهاى حسى اهميت دارد، آنچه 
 كنند. شان رمزگان خود را منتقل مىواسطه

هاى گوناگون ه حسموفق و كارآمد تمايل دارند ب نمادينِ هاينظام
ثير تكت ترى از تبادل اطالعاترجمه شوند و به اين ترتيب در سپهر گسترده

يد. توان در زبان طبيعى د. يک مثال درخشان از اين پديده را مىشوند
كند، ىمدستگاهى نشانگانى است كه از مجراى شنوايى عمل  ،در واقع ،زبان

رجمه تهم  (خط بريل)پساوايى و  (خط)هاى انسانى به بينايى اما در تمدن
 شده است. 

زمان در چند نشانگانى براى بسط يافتنِ هم هاينظامالگوى ديگر، تمايل  -
 ،هاست. به اين ترتيبه آنهاى مربوط بمجراى حسى، و تركيب كردن داده

ى بسيار از دامنه ه،شدمنشى كه توسط آن نظام نمادين رمزگذارى 
شود و احتمال انتقالش به ماينده برخوردار مىاى از نمادهاى بازنگسترده

هاى زيادى وجود دارد. گره يابد. در اين مورد هم مثالمخاطب افزايش مى
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خوردن نمادهاى حركتى با مجراى بينايى و پيدايش رقص و تركيب مجدد 
اين مجموعه با سيستم شنوايى و پيدايش اپرا و باله نمودهايى از اين 

بر مجراى بينايى نخست ديگر، سينماست كه  بِتركيب هستند. مثال خو
متمركز بود، اما به زودى از نشانگان صوتى هم براى انتقال معنا استفاده 

بر سر استفاده كردن  .م 1930 ىكرد. جنگ و جدلى كه در آمريكاى دهه
نشانگر كشمكش ميان دو الگوي يا نكردن از صدا در سينما وجود داشت، 

هاي شده در مقالههاي نوشتهكه خود در قالب منشها بود، رمزگذاري منش
 يافت. موافقان و مخالفان تبلور می

مندى توان بر مبناى تعداد، تخصص، و زمانرا مى هامنش مخاطب: (ت
 .بندى كردرده شانمخاطبان

كثير تاند و از راهبرد كمى براى ساده معموالًكه  هامنش برخى از
بندى يهالد در مغز مخاطبان زيادى جايگير شوند. تواننكنند، مىاستفاده مى

شان مخاطبانى كه حامل بالقوه ، و طبيعتِهامنش اجتماعى مخاطبان
 هامنش بندىست كه به ويژه در هنر براى ردها شوند، معيارىمحسوب مى

ى همه شانرا بسته به اين كه مخاطب هامنش ى هنر،كاربرد دارد. در حوزه
وند رهاى مرتبط با مرتبط با مراكز قدرت سياسى، يا آدمهاى مردم، آدم

گرا و نخبه اى، بورژوايىى هنرى باشند، به سه نوعِ هنر تودههامنش توليد
 كنند. مى تقسيم

م هاى فرهنگى هتوان در مورد ساير حوزهگانه را مىبندى سهاين تقسيم
را به سه  هاشمن ناتوان مخاطبنمايد كه مىبه كار گرفت يعنى چنين مى

 يدتول گروهِ عمده تقسيم كرد. آنهايى كه خودشان هم به شكلى در فرآيند
 رت سياسىند، آنهايى كه به دليل ارتباط با قدهست درگير مشابهى هامنش
 كدام از دوشان براى تكثير منش اهميت دارد، و آنهايى كه هيچارزيابى
 نر، ودهند. علم، هل مىى مردم را تشكيرا ندارند و عامه يادشدهويژگى 

 - گرايک از اين سه گروه مخاطب، با برچسب نخبه اخالقِ وابسته به هر
 شوند. ىماى از هم تفكيک توده -دولتى و عاميانه -روشنفكرانه، سياسى

ى علم عاميانه آن علمى است كه براى مخاطبانى كه شبكه مثالً
تر شود و ساختارى سادهشان شكلى هنجارين و عادى دارد توليد مىمعنايى
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و متخصصان كه توسط  يیهامنشدارد.  دانشمندانرايج ميانِ ى هامنش از
سازند، كه گرا را بر مىى علمىِ نخبههامنش شوندمىمتخصصان توليد براى 

از سوي ديگر دهد. را هم تشكيل مى كالسيک ى علمِ بخش اصلى پيكره
شود، بيشتر از ى توليد مىساختارهاى قدرت سياسدر پيوند با علمى كه 

ى ى حفظ سلطه و ثبات ساخت قدرت اهميت دارد. يک مقالهجنبه
ى گرا دانست، و يک پروژهاى از علم نخبهتوان نمونهتخصصى علمى را مى

 .سياسى است -عمرانى يا نظامى، علمى دولتى -فنى
ه، آن ى اخالقى عاميانهامنش توان چنين گفت.در مورد اخالق هم مى

 وهاى جمعيت رواج دارند داب و سنن و رسومى هستند كه در كل اليهآ
سط ى اخالق دارند، كه توى فلسفههاى پيچيدهىتر از نظريهساختى ساده

 -شود. اخالق سياسىتوليد مى شانمتخصصان علم اخالق، براى همتايان
دولتى هم آن هنجارهايى است كه از سوى نهادهاى حكومتى و سياسى 

اى شود و توسط نهادهبات ساختار جامعه سودمند تشخيص داده مىبراى ث
 .گرددسلطه ترويج مى

گرا و سياسى از ى عاميانه، نخبههامنش ان كه آشكار است،چن
اى از ى تودههامنش كنند.راهبردهاى متفاوتى براى تكثير استفاده مى

كوتاه كل  دن در مدتىفهم شكنند و با ساده و همهراهبرد كمى استفاده مى
گرا خصلت خودارجاعى دارند و با ى نخبههامنش نوردند.مىجمعيت را در

كه در كنند پيدا می، اين امكان را شانجمعيت مخاطب وجود محدود ماندنِ
هايى بازگشتى از تبادالت معنايى تشديد شوند و پيچيدگى درونى چرخه

در  ،هامنش ابند. اينيخود را افزايش دهند و به آرامى در جامعه نشو و نما 
ى سياسى از راه تغيير شكلِ هامنش كنند.از راهبرد كيفى استفاده مى ،واقع

شوند و با قرار شان با پويايى قدرت در جامعه همسو مىساخت معنايى
كنند. آنها مدار خود را تكثير مىقدرت ها و مجاري ارتباطیِرسانهگرفتن در 

اما  ،هاى كمى و كيفى بهره ببرنديک از راه توانند از هربسته به موقعيت مى
متمركز بيشتر هاى تبليغاتى سريع از مجراى دستگاه راهبرد كمى و تكثير

تواند يک كارگزارِ اين مجراى تبليغاتى مى ،ج است. حاليراشان ياندر م
ه اين ب .سىبىى بىى شبكهيا گوينده باشد ي قاجارممالک فخيمهجارچى 
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ى تخصص منش اصلى را بسته به نوع مخاطب، درجهسه نوع  ،ترتيب
 .توان از هم تميز دادشان، و زمان متوسط تكثيرشان مىيافتگى

در جمعيت  شاندنرا بر حسب الگوى تكثير ش هامنش ى انتشار:شيوه (ث
ى هامنش .ى عمودى و افقى تقسيم كردهامنش ىتوان به دو دستهمى

ديگِر  گركنشبه  گركنشكوتاه از يک  افقى، آنهايى هستند كه در زمانى
شوند. ىمو به سرعت در كل جامعه پراكنده يابند انتقال مینسلش هم

 شانر ميانهاى كيفى هم دكمى است، اما نمونه معموالً هامنش راهبرد اين
افيايى يابند و مرزهاى جغرى افقى در مكان بسط مىهامنش شود.ديده مى

تواند هنجار، گروه مرجع، ى افقى، مىهامنش تكثيربناى م .نوردندمیرا در
 .يا تصادف باشد

ند شوند، آنهايى هستيى كه از راه هنجار به طور افقى منتقل مىهامنش
 طبانبه دليل زياد بودن تعدادشان در اعضاى جامعه توسط مخا كه صرفاً

ور گروه اجتماعى به طشوند. اين هنجارها در هر زيرمى جديد پذيرفته
ن فال بچه هايشوند و به اين ترتيب در صنف نانوايان، ه تعريف مىناگاجد

دارد كه بر مبناي توزيع  وجود يهاى هنجارمنشي كارگر، طبقهيا محله، 
ى هامنش ى كه جايگير شدن. تنها عاملشوداش تشخيص داده میآماري

ست اافراد ديگرى  برخورد باسازد، هنجارين را در ذهن مخاطب ممكن مى
توانند در هر كه مى -كه حامل آن منش خاص هستند. مدهاى اجتماعى 

 .هستند هامنش اى از ايننمونه - زيرگروه اجتماعى تفاوت داشته باشند
ى كنندههستند كه نقش جذباجتماعی انى گركنشروه مرجع، گ

و رفتارشان به عنوان  كننداير اعضاى آن جامعه بازى مىمعنايى را براى س
گيرد. گروه مرجع در ى رفتار مورد پذيرش و تبليغ قرار مىبهينهالگوى 

 سياسىنخبگان ثروتمندان، يا پيشوايان دينی، ، از حكيمانجوامع سنتى 
ها چنان شدت شد. در جوامع مدرن تمايز و تخصصى شدن نقشتشكيل می

، افرادى با نقشِ تخصصىِ گروه مرجع هم مواردگرفته است كه عالوه بر اين 
در  ها يا خوانندگانى هستند كهاند. اين افراد هنرپيشهدار شدهپدي

هايی متنوع نمايان مرجعِ نقشچون هم هايی متفاوت )ترانه، فيلم، و...(منش
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هاي انبوه و پيامِد تكامل رسانه ،شوند. ظهور اين گروه مرجع جديدمی
  هاي دوران مدرن بوده است.و رواج راهبرد كمی در ميان منشعمومی 
به  گركنشگيرد كه منشى از يک تقال عمودى، هنگامى صورت مىان
ين ز مرز باين انتقال ا ،ى ديگرى از نسل بعد منتقل شود. در واقعگركنش
 شود. اينكند و باعث تداوم منش در محور زمان مىها عبور مىنسل
اى شوند، و نهادهكيفى هستند، در زمانى طوالنى منتقل مى معموالً هامنش

 .هستند شانمجارى انتقال ترينمهمآموزشى و خانوادگى 
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 گفتار نخست: كليات

فرهنگ، سطحى از رخدادهاى اجتماعى است كه همانندسازهايى از . 1
 در اين سپهرِ  هامنش دهد. پويايىجنس اطالعات را در خود جاى مى

 - سطح زيستى -داراى همانندساز در سطح ديگرِ آنچه  با ،اطالعاتى
آنچه  بينيم شباهت بسيار دارد. شباهت ميان اين دو، بر خالفمى

كردند، از تصور مى (اسپنسر، كنت و دوركهيم)شناسان اوليه جامعه
ناشى  شاندنپذيرى سطح فرهنگى به سطح زيستى يا يگانه بوتحويل
بينيم، دو اليه مى ى كه در پويايى اينگيرچشمى شباهت شود. ريشهنمى

 هامنش هايى كه جانداران وسيستم ؛هاى تكاملى استرفتار عمومى سيستم
 .هايى از آن هستنددو نمونه هر

در تكامل اجتماعى  هامنش ىه رسميت شناخته شدن نقش برجستهب
نقش عوامل به  مقدمهدر انسان، امرى جديد نيست. ابن خلدون هم 

اشاره كرده ها تمدنپيكربندي ر بهاى گوناگون جغرافيايى و تأثير زيستگاه
خوهاى گوناگونى وهاى مختلف خلقمدنيتمعناست كه به آن  است. اين

گزينند. مىازگار شدن با محيط بردارند و راهكارهايى متفاوت را براى س
تكاملى در آثار نويسندگان مطرحِ مدرن  محركیعناصر فرهنگى به عنوان 
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د و بحث اصلى بيشتر بر سر چگونگى ارتباط اين دو انهم معتبر دانسته شده
 .ى زيستى و فرهنگى بوده است، تا ترديد در اصلِ وجود آناليه

ه ى بنيادى توجو اين ارتباط بايد به چند قضيه هامنش در مورد تكامل .2
  كرد.

هاى بنيادى و ژنوم، با وجود شباهت منش سطحدو نخست آن كه 
كيل يستم تكاملى، دو سطح مجزا و مستقل را تششان در مقام يک سرفتار
د و براى خود پويايى مستقلى دارنها اليهيک از اين  دهند. هرمى
كنند. خاص خويش تجربه مى ى خود را در فضاى حالتِهاى ويژهراههخط

يا  (سانگل)سپهر فرهنگى به سطح زيستى فرو كاستنِ بنابراين تالش براى 
مراتبى ناديده انگاشتن ماهيت سلسلهی از ناش، (هافمينيست)برعكس 
 است. هاى اجتماعى سيستم

ار هم ارتباط برقر به طور مستقيم باها بدن ها ومنش معموالً دوم آن كه 
 از مجراياعى، و ى و اجتمروانى دو اليهي پيوند آنها با واسطه كنند.نمی

انجام  ،(ماعیهاي شخصيتی و نهادهاي اجتنظام)هر اليه ي هاي پايهسيستم
هايی دوردست به جايگاهفرهنگی پذيرد. به عبارت ديگر، سطح زيستى و مى

شان به همين واسطهبی كنشبرهممراتب پيچيدگی تعلق دارند و از سلسله
ي ندهزكالبدهاى رفتاِر بر  هامنش . تأثير پويايىدليل نامحتمل است

ويايى پن، كه از راه بد -، نه از مجراى اندركنش مستقيمِ منششانحامل
 . گردداندركنش اجتماعی ممكن میحاالت روانى و 

 مومىعى زيستى و فرهنگى، از قوانين سوم آن كه تكامل در هر دو اليه
هاى قوانينى كه داوري ؛كندهاى تكاملى پيروى مىحاكم بر سيستم

اين نابربشناسانه در آن راه ندارند، و مدار يا زيبايىجويانه، ارزشحقيقت
بسته به  يا)، غيرمنصفانه يا زشت انهخردستيزشان الگوي كلیممكن است 

يد علمى با به عنوان پژوهشىآنچه  ند.نجلوه ك (آن يواژگونهى ناظر، سليقه
به  شاندنى اعتبار اين صفات و چگونگى منسوب شكرد، درجه وجوجست

وسط روندهاى تكاملى نيست، بلكه تنها توصيف رخدادهايى است كه ت
 دهاشوند، و تحليل عواملى كه به بروز اين رويداسيستم تجربه مى

 . انجامندیم
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هاى تكاملى را فارغ از اين قوانين حاكم بر سيستمبايد در حد امكان 
هاى محصول شكست مواضعخودِ اين  . چرا كهنگريستها گيريجهت

اند. مدهپديد آ هاسپهر منشى معنا هستند، كه در درون تقارنى در حوزه
زاده رفتار سيستم در تقارن  هاى پياپىِتكامل، فرآيندى است كه از شكست

شايستگى زيستى رحمِ بیطرف و گزينش طبيعى، تنها با معيار بى شود.می
آنچه  كند. باقىِعمل مى (هامنش سطح)يا قدرت تكثير  (سطح زيستى)

 - نيت منسجمِ علمىشناسانه گرفته تا عقالاز عاليق زيبايى -ماند باقى مى
 .242از محصوالت اين معيار بنيادين هستند

اى سخت منظره هامنش ز اين روست كه در نگاهى سطحى، تكاملا
ترين هيچيدسازد. انقراض ناگهانىِ پمان پديدار مىآشفته را در برابر چشمان

تر در اثر عوامل ناچيز و فرعِى سطوح پايين هامنش و فاخرترين
، بارنزيا يى ساده و گاههامنش مركزيت يافتن ناگهانى مراتب، وسلسله

كاملى و هر سيستم ت - هامنش رخدادهايى هستند كه در تاريخ تكامل
 ه ابزارىهاى تكاملى بشوند. سپهر عمومىِ سيستمفراوان ديده مى - ديگرى

چند  عينى براى تشخيص خوب و بد و زشت و زيبا مسلح نيست، هر
ى از اين دست را در همانندسازهاى زيرمجموعه توانند معيارهايىمى

قالل ن استد. تنها با توجه به اينپديد آور (يعنى ساخت روانى افراد)خويش 
هاى ماست كه داورىهاى تكاملى از ارزشى پويايى سيستمكنندهگيج
تر را ىتر و زيربنايها، قواعدى ژرفى اين نظامتوان در دل رفتار آشوبگونهمى

 جهت دارد، ولى يک كالم، تكامل در تمام سطوح خوددر . ادتشخيص د
 هاى تكاملى باغايت ندارد. اشتباه گرفتن قانونمندى رفتار سيستم

 .ترين اشتباه در قلمرو اين علم استهدفمندى، رايج
مل، در روند تكا»گويد: اى وجود دارد كه مىى تكامل قاعدهدر نظريه .3

 اين .«تر از حذف كردن آن است، سادهافزودن يک چيز به سيستم زنده
 .مصداق دارد هامنش هاى تكاملى از جملهگزاره در مورد تمام سيستم
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ر دهايى هستند كه شرط الزم و كافىِ حضورشان همانندسازها سيستم 
ت ، تحشان است. اين كاميابىشان در تكثير اطالعات درونىمحيط، كاميابى

وسط گيرد، اما تشده بر سيستم قرار مىبارثير حشوها و اطالعاتِ اضافىِ تأ
ت شكس شود. اضافه بارِ سيستم تكاملى، تا حدى كه منجر بهآن تعيين نمى

  .تحمل استخوردنش در رقابتِ تكاملى نشود، قابل
ين اضافه بار، در همانندسازهاى زنده به صورت حجم عظيمى از ا

 درصد 80 زكه بيش اد يابنمود میمعنا و فاقد كاركرد محتواى ژنتيكىِ بى
ود با وجاطالعاتی ژنتيكی كه  ؛گيردرا در بر مىآدميان كل حجم ژنوم 
 .شودمى ى زيستى رونويسى و تكثيردر هر چرخه چنانهم اضافى نمودنش،

 كه در تمام يابدمینمود ، اين امر در حشوهاى معنايى فراوانى هامنش در
 ها وجود دارد. منش

ياز نورد مى انسان بر زمين اتى كه براى بقاى گونهمقدار اطالع ،در واقع
ت. متر اسكى فرهنگ انباشته شده، بسيار بسيار در اليهامروز آنچه  است، از

 بسيار كمتر از یى عمر خود را با اطالعاتجوامع انسانى بخش عمده
ى انسان حدود صد هزار . عمر گونهاندي فرهنگ معاصر گذراندهاندوخته

دهى تنها شكل سازمان ،هزار سال از آن 94در طى سال است، كه 
ادى اى كه به دليل اقتصشيوه ؛اجتماعى، گردآورى و شكارگرى بوده است

اش، از سپهر فرهنگى هاى طبيعى، و چروكيده بودنِبودن، تعادل با زيستگاه
 جوامع امروز زير عنوانآنچه  است.جوامع كشاورز و صنعتىِ بعدى متمايز 

ىِ گسيخته و موازكنيم، شكلى ناپايدار از تكثير لگامه مىانسانى مشاهد
 الگويى آشوبناک كه ورم كردنِ ؛همانندسازهاى زيستى و فرهنگى است

 بسط وجوامع انسانى و بحران افزايش جمعيت را در سطح زيستى رقم زده، 
وامع جريختِ عمومی  .را ممكن ساخته است هامنش يافتن ناگهانى سپهر

ها و نشمير تكث زگار ما، به دليلِ تشديد شدنِ متناوب و پياپیِانسانی در رو
اي ويرانگر ي منابع طبيعی به مكندهو انسان را در زمينه ها، مسخ شدهبدن

 تبديل كرده است. 
سپهر فرهنگى و يافتگی پيدايش چنين الگوى غيرمعمولى از بسط

رات جزئى و ، محصول همين انباشته شدنِ تغييهامنش زايى افراطىگونه
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پذير در ساختار همانندسازهاى اين اليه است. ما آدميان، موجوداتى تحمل
هستيم كه از گره خوردن دو مجموعه از همانندسازهاى زيستى  دورگه

ايم، و پديد آمده (هاى درون مغزمانمنش)و فرهنگى  (مانهاى بدنسلول)
فاقد كاركرد را در  ربط، وسال، بىميراثى سنگين از رسوبات اطالعاتىِ كهن

 .كنيمدو سطح حمل مى هر
 .اندتههايى غبار گرفاز يک زاويه، تمام جوامع و تمام آدميان، موزه 
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 زايىزايى، گونهگفتار دوم: جهش، شاخه
 
جهش نوعی  ،هر تغيير در ساخت معنايى، قالب يا دستور يک منش .1

خنثا  يا ،ثر افزاينده، كاهندهتواند بر قدرت تكثير منش ا. اين جهش مىاست
نثا خ، و بارزيان ها را به ترتيب سودمند،داشته باشد. در اين حاالت، جهش

 .ناميممى
شناختى ديده در سطح زيستآنچه  الگوى جهش در سطح فرهنگى با 
انندسازهاى تفاوت در آن است كه هم ترينمهميى دارد. هاتفاوتشود مى

 هكنند، در حالى كمىتوليد مثل ل جنسى سطح زيستى با روش توليد مث
ات خود همانندسازهايى ساده هستند و با رونويسى مستقيم اطالع هامنش

 :معناست كهبه آن  ند. اينابيدر مغز ديگران تكثير مى
ر دبسيار بيشتر از چيزى است كه  هامنش احتمال بروز جهش در (الف

د نندسازِ داراى توليهاى هماشود. چرا كه سيستمسطح زيستى ديده مى
اى براى مهار كردن و تصحيح مثل جنسى واحدهاى كاركردى پيچيده

 دقت تكثير درنگهبانی از ها دارند، در حالى كه اين ابزارهاى جهش
اي، هاي رايانه، ويروسهاباكتري ،هامثل ويروس)همانندسازهاى غيرجنسى 

 .اندتا اين پايه تخصص و كارآيى نيافته (هاو منش
تر از سطح بسيار رايج هامنش نشت كردن اطالعات به صورت افقى در (ب

ها توان در جنسى بودن تكثير ژنومى اين امر را هم مىزيستى است. ريشه
بازجست. روند اصلى تغيير معنادارِ اطالعات در همانندسازهاى سطح 

دو  زيستى، نوتركيبى است. نوتركيبى عبارت است از ادغام اطالعات ژنتيكىِ
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ساختار ژنوم اطالعات  ،آورى. در ساير مواردبه هنگام هم ،جنس
بيمارى نوعی كند و به عنوان همانندسازهاى ديگِر محيطش را طرد مى

وجود ندارد.  هامنش دهد. چنين چيزى درنسبت به آن واكنش نشان مى
ى هامنش هم راهبردهاى خاص خود را براى طرد و سركوب هامنش البته

ى واحدهاى معنايى از گيروامند، اما استعدادشان براى رقيب دار
 بسيار بيشتر است.  شانهمسايگان

انتقال اطالعات در سطح ژنومى بيشتر به صورت عمودى  ،به اين ترتيب
ى اصلى افزايش تنوع در آن گيرد و رانهو از والدين به فرزندان صورت مى
حالتى افقى دارد و از راه  هامنش روند در نوتركيبى است. در حالى كه اين

هاى دورگه ى ديگر و پيدايش نمونههامنش نشت كردن مداوم اطالعات
گردد. ناگفته نماند كه اين شيوه از افزايش تنوع در سطح ممكن مى

دارد. عناصر اطالعاتى داراى مسير افقى را در علم نظير شناختى هم زيست
ها و تنها به باكترينامند. اما اين عناصر مى 243ژنتيک ترانسپوزون
جهش در  ،ر نتيجه. داى مانند آنها منحصر هستندهمانندسازهاى ساده

كند. الگويى كه از الگويى متفاوت با سطح زيستى پيروى مى هامنش سطح
اى دارد، اما در ميان همانندسازهاى پيچيدهسابقه در سطح زيستى هم 

ى بخواهيم همه اگر .تاى و فرعى پيدا كرده اسمانند آدميان شكلى حاشيه
به دليل  هامنش ها را در يک جمله خالصه كنيم، بايد بگوييماين حرف

تفاوت بيشترى با والد  ،شان، نسبت به همانندسازهاى زندهتكثير غيرجنسى
 .در هر تكثير بيشتر است شانخود دارند. يعنى احتمال جهش يافتن

كند. نخست به ىيک منش، به هنگام تكثير شدن سه گام را طى م .2
از مجرايى ارتباطى به  ،شود. بعدافزارى رمزگذارى مىاى نرمصورت بسته

پرتاب اجتماعی(  -)يعنی به سطح روانیمحيطِ سيستمِ انسانِ حاملش 
شود. در نهايت اگر بخت يارش باشد به مغز مخاطب مستعدى وارد مى
رتى رخ در صو ،تنها ،شود. يک جهششود و در آنجا رمزگشايى مىمى
در يک منش برداشته شده باشند. به عبارت  يادشدهدهد كه هر سه گامِ مى
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 .جهش نيست شونديى كه هرگز خوانده نمىهامنش تغييرات تصادفىِ ،ديگر
سه مرحله باشد. ممكن اين تواند در هر يک از ى شروع جهش، مىنقطه

 ،تباه شودنمادين دچار اش هاينظاماست فرد در رمزگذارى معناى منش در 
و يا ، ارتباطى خطايى بروز كند يا به هنگام منتقل شدنش از مسير مجارىِ
متفاوت با  (معنا، دستور يا قالبى)در نهايت به هنگام رمزگشايى، چيزى 

  .محتواى اصلىِ منش بازخوانى شود
شده در مغز نهايىِ رمزخوانى دهد كه منشجهش تنها زمانى رخ مى

ه . بحاضر در مغز فرستنده تفاوت داشته باشدى با منشِ اوليه مخاطب
 دهد. يعنى دگرگونىى عصبى رخ مىعبارت ديگر، جهش همواره در شبكه

 -ز هاى رمزگشا و معناسامعناى يک منش، روندى است كه تنها در سيستم
دت شبه  يادشدهر سه گاِم ه ،اينبا وجود  .رسدبه سرانجام مى - مغز

ى در مرحله كنندهربطِ تداخلالعاتِ بىمستعد خطا هستند. نوفه و اط
 قال.رمزگذارى و رمزگشايى به همان شدتى حضور دارند، كه در گاِم انت

تنها در و شود، بنابراين منش به طور مرتب دستخوش دگرگونى مى
ى ى مادرى از آستانهاش از نسخهشرايطى كه تفاوت محتواى اطالعاتى

توان به اين شكل ن حد را مىشود. ايخاصى بگذرد، جهش محسوب مى
 :تعريف كرد

ش تغييرى در ساخت معنايى، دستور يا قالبِ يک من ؛زايىى جهشآستانه
در حد است كه الگوى رفتارى حامل انسانى، يا قدرت تكثير منش را 

  .يک ناظر بيرونِى هنجارين، دگرگون كند ى تشخيصِدامنه
 /شخصيت /جامعه /نگفره، ضامن بقاى كل سيستمِ هامنش جهش در .3

 هامنش ى. دستگاه زيستى، ساخت روانى، نظام اجتماعى و شبكهبدن است
يى با غناى معنايى و هامنش مانند كهتنها در شرايطى پايدار مى

اتصال و واحدهاى موجود در سطوح فراز ميان پذيرى كافى، انعطاف
با  هامنش در صورتى ممكن است كه ،تنها ،. اين امرايجاد كنندهماهنگى 

 .سرعت كافى جهش يابند و بر مبناى معيارهايى عملى گزينش گردند
ها اهميت داشته سيستمزايى و گزينشِ نتايج كارآمد به قدرى براى هشج
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يافته براى پشتيبانى از اين روند در كارهايى تخصصاست كه سازو
  .اندها پديد آمدهسيستم
يى است كه هامنش از ها، استفادهترين سطحِ مديريت جهشادهس

هاى ، گزارههامنش ترينِ اينبرند. سادهزايى را باال مىاحتمال جهش
يک پرسش،  بنديصورتسطوح گوناگون  ،پرسشى هستند. در واقع

دهند. بخش زا را نمايش مىهاى مختلفى از پيچيدگىِ يک منش جهشاليه
زاهايى هشى امروزين ما، مديون تحول جهامنش مهمى از تركيبِ سپهر

آغاز شده هاى دهم و نوزدهم ميالدى در قالب پرسشجاست كه در قرن ه
هاى اصلِى محرکِ شدند. تا آن هنگام پرسش بنديصورت، «چرا»ى واژهبا 

و  «چى؟»قرون وسطايىِ  -جهش در عناصر فرهنگى به شكل ارسطويى
 شِشدند. پرسمنحصر مى «چگونه؟»ترِ عصر نوزايى يعنى ى مترقىنسخه
لم و هاى اصلىِ تحول عها، يكى از محرکاز چرايىِ پديدهگير و قانونمند پی

يى هامنش بنديصورت بود، كه در نهايت بهم.  ى در قرن نوزدهمفناور
 در اين كتاب. منشى كه انجاميدى تكاملى پيچيده مانند خودِ نظريه

اي جهنتيهم اكنون در حال جذب كردنش هستيد، خود شده و  بنديصورت
 زاهاي پرسشی است!از جهش

 ،است. در واقعمسأله  سطح ديگر، فكر كردنِ هدفمند و تالش براى حل
زايى يک پرسشِ چيزى نيست جز تمركز مغز بر روند جهشمسأله  حل

و  كنندهيى كه به لحاظ معنايى حالتى قانعهامنش خاص، و گزينش پياپىِ 
آنچه  زا، بهن قضاياى تنشو حل كرد اسخگو دارند. اين فكر كردنِ فعالپ

م.  ارد. در قرن نوزدهمد شد شباهتناميده مى 244شدهزمانى تكامِل هدايت
پردازان اعتقاد داشتند نيرويى طبيعى و بيرونى بر روند گروهى از نظريه

هايى خاص و اشكالى ويژه را از رواست و پيدايش گونهتكامل جانداران حكم
  .گرفته استها بر عهده راه هدايت كردن جهش

هايى كه تصادفى بودن اين پيشنهاد مفهوم گزينش طبيعى و آزمون
شده ى تكامل هدايتدهند، به طرد نظريهروند را در طبيعت نشان مى
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نمايد كه چنين مدلى براى شرايط خاصى چنين مى با وجود اين،انجاميد. 
دن تكامل اين به معناى عام بوالبته دهنده باشد. توضيح هامنش از تكامل
فرآيندى خودجوش، فراگير و  ،شده نيست. تكامل، چنان كه گفتيمهدايت

 مانهاى خاصداوريبر ارزش هايش را ما بناهدف است كه همواره غايتبى
 تكاملبين  یشباهتاما دهيم. نسبت مىبه آن  245به طور پسينى

م به چش تفكر فعالزايیِ انتخابی در جريانِ و الگوي گونه شدهايتهد
 . خوردمی

ان روندى مشابه در روند اهلى شدن جانوران و گياه ،در سطح زيستى
 اهلى در . اگر ناظرى بيرونى به تحول جانورانشودديده می توسط انسان

واهد شد. دار بودنش دچار شگفتى خطوالنى بنگرد، از خطى و جهتاي دوره
ير زافت چربى ها همواره كوچک، و حجم برسد بدن گربهچرا كه به نظر مى

محصول دخالت عاملى امر است. اين  يادشدهپوست گوسفندان مرتب ز
دفی و تصاانتخاب طبيعىِ است، كه كننده( )انسانِ اهلیهوشمند و بيرونى 

 . كندیهدايت مطرف را به سمت و سوي خاصی بی
توسط  وجود نداردانتخاب طبيعى در هدفى كه  ،به اين شكل

يستم سبه  - نسانِ جوياي بقاي خويشتن باشدكه ا -ديگر همانندسازى 
 هممسأله  ى مربوط به حلهامنش تكاملى تزريق شده است. در مورد

ی همانندسازِ اصلجا اين در. با اين تفاوت كه شودالگويی تكرار میچنين 
دستخوشِ ختى شناروانى عصبى و سطح در درون شبكهمنشی است كه 
ر روند انديشيدن نيز دگفتگوي درونی  كارآيیِ. شودزايی میجهش و گونه

ن وروِد منش به مجراي هما ،گردد. چون اين پديدهجا باز میبه همين
ي زبانی ذهنی است. گفتگوي درونی ابزاري است براي شدهدرونی
سازيِ تكثيرِ منش، در سطحی روانی. ذهنی كه به كمک گفتگوي شبيه

وجه محور ت ديشد، منشی را دراندرونی يا هر ابزار ديگر در مورد چيزي می
 كند تا بهزايیِ آن را رديابی میخود قرار داده و به طور فعال تكثير و جهش

 ت يابد. هايی سودمند و كارآمد دسنسخه
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اى مانند بحث دهاين ماجرا را در كنش متقابل ساي شدهاجتماعیشكلِ 
د قواعانسانى كه  گركنشدر جريان مباحثه، دو  توان ديد.كردن مى

ى مورد هامنش اند، ازپذيرفته هامنش مشتركى را براى ارزيابى موفقيت
هايى يافتههاى رقيب، هميشه جهشكنند. اين نسخهى خود دفاع مىعالقه
 يى هستند كه در مسيرهاى تكاملىهامنش ،يعنى ؛دودمان هستندهم

ره مواهم اند. به همين دليل همتفاوتى از يک منش مادرىِ اوليه مشتق شده
 بستر معنايى مشتركى براى ظهور مباحثه الزم است. 

 در جريان يک بحثِ درست، قواعد تشخيص منش خوب از بد براى هر
صفاتى  ،يعنى ؛ندمانمی بنديپابه آن  دو دو طرف شناخته شده است و هر

يا  نطقىى عينى و... زير عنوان ممانند سازگارى درونى، انطباق با تجربه
لى ى مورد نظر به شكهامنش با شانشوند و نسبتن جمع مىمعقول بود

ى شود. در چنين شرايطسنجيده مى طرفانهدر حد امكان بیرانه و ذاگفاصله
د مور دانيم. چالش دو نفر براى به كرسى نشاندن منشبحث را منصفانه مى

و  نشمآن به كنكاش براى روشن كردن معناى نهفته در  معموالًشان، عالقه
دى شود. اين فرآينهايى در منشِ حريف منتهى مىش براى يافتن ناسازهتال

كند، و به اين دو طرف القا مى ى هرهامنش است كه بروز جهش را در
شكل است كه در آخرِ كار، اگر همه چيز خوب پيش برود، دو طرف 

در  .تر شده استعقايدشان براى خودشان روشنمحتواي كنند احساس مى
به  شاندنو منتهى ش رخ داده جهش دو منشِ متعارض اوليه آنچه ،واقع

 ال ازدو حالت اوليه شباهتى دارد، و در عين ح منشى خاص است كه با هر
 .كندنظر ساخت معنايى دقت بيشترى را حمل مى
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 هامنش گفتار سوم: اندركنش ميان

اطالعات  /يانرژ /هماداز ى اهايى هستند كه بر زمينهسيستم همانندسازها .1
 وسريع  كنند. تكثيرچرند و سيستم خود را با استفاده از آنها بازتوليد مىمى
وجود مابع رسد كه مقدار منبه جايى مى ،يابى همانندسازها، دير يا زودتنوع

ت ط اسدر اين شراي .ى مدعيانِ همانندسازى كفايت نكندهمه براى تكثيرِ
شايستگى »هاى داراى يستمشود و سكه انتخاب طبيعى وارد عمل مى

را  (خويش توانمندى باالتر براى استفاده از منابع و تكثير) «زيستى بيشتر
ى جوهره ،. پس رقابت بر سر منابعگزيندشان برمیرقيبانبه بهاى نابودى 

ا فت بجتكامل است. همانندسازهاى زيستى بر سر مواد غذايى، زيستگاه، و 
رتباطى اسر مغزهايى مستعد و ابزارهاى  بر هامنش كنند، وهم رقابت مى

توانند مى دار،در اين گيرو ،مانندسازهاه .كارآمد كه ذخيره و تكثيرشان كند
را  كنشهمبربا هم به چند شيوه ارتباط برقرار كنند و الگوهايى متفاوت از 

 به نمايش گذارند. 
كه  ى متعارضاست. دو نظريه رقابتى دو همانندساز، ترين رابطهشايع

كوشند تا بر نظام ى معنايى خاصى هستند و مىدو مدعى تعريف حوزه هر
 معنايى فرد خاصى مسلط شوند، در حال رقابت با هم هستند. چيرگى هر
يک از آنها بر ساخت روانى فرد، به طرد ديگرى منتهى خواهد شد و اگر 
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نگى آن ى فرهتر در اليهاين ماجرا در تمام مغزها تكرار شود، منش ناتوان
 .ى خاص منقرض خواهد شدجامعه

ى رقيب هامنش امكان ديگرى كه ممكن است پيش آيد، آن است كه
يک به بخشى از قلمرو مورد  ى كاركردى خود را جدا كنند و هرحوزه

ى معنايى براى تعريف حوزه هامنش ادعاى خود بسنده كنند. در اين حالت
ماهر  ،تر از قبلن لذتى ويژهيابند، يا در مهيا كردترى تخصص مىجزئى
در كه  – را هامنش شوند. اين روند تقسيم كار و تخصصى شدنمى
در سطح همانندسازهاى زيستى هم  -خوانيم مى 246طرد رقابتىشناسى بوم
 .بينيممى

دن شدر جريان طرد رقابتى، همانندسازهاي رقيب از تالش براى چيره 
از  بخشی محدودراى استفاده از كشند و در مقابل ببر كل منابع دست مى

 رواحدهر همانندساز در ارتباط با زي ،يابند. به اين ترتيبتخصص مىآن 
با  كند. همانندسازهايى كهبرد بيشترى پيدا مى امكانخاصى از منابع 

ستيال ابر بخشى از منابع  شاندنتر شى تخصص يافتن و پيچيدهپشتوانه
اير شوند، و در سپيروز مى شانقيبانى خاص بر راند، در آن حوزهيافته

 ا همنهه آكى نبايهاى منابع، ميدان را به رقفضاها و در ارتباط با ساير بخش
فشار  ،كنند. به اين ترتيبواگذار مى اندبه همين شكل تخصص يافته

ا سازهانتخاب طبيعى با تقسيم شدن فضاى رقابت به قلمروهايى كه همانند
 ،ويابد. از اين ركنند، كاهش مىشان را دفع مىنبايرق از آنها يک در هر

ه جدا ز رايابد و رقابت اتداخل بين منابع مورد نياز همانندسازها كاهش مى
 .رودحالت آنها از بين مىشدن فضاى 

و تقسيم كار  اى خاصبراى انجام پيشهروانى فرد يافتگی صصتخ
از تكرار اين فرآيند در  دهايىها نموهاى انسانى و سازماناجتماعى بين گروه

در سطوح روانى و توجه به اين نكته الزم است كه جامعه هستند.  حِسط
ى طرد رقابتى، ا وجود رقابت ساختارها و بروز پديدهب ،اجتماعى

هست با تكيه بر دو نوع همانندساز آنچه  همانندسازى مستقل نداريم و
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صلى افزايش پيچيدگى آيد. طرد رقابتى، عامل افرهنگى يا زيستى پديد مى
 .هاى تكاملى استدر سيستم

آورده به ناتوانى در بر نبايرقيافتگی امكان ديگر، آن است كه تخصص 
 . بهكردن كاركردهايى بينجامد كه همانندساز ديگرى در آن كارآمد است

جريان طرد رقابتى از چفت شدن همانندسازهايى كه در  ،اين ترتيب
 اط راشوند. اين ارتبى پايدار توليد مىدورگههاى نمونه اندتخصص يافته

 .دنامي زيستىهم اشزيست شناختىهمتاي ى از گيروامبا توان می
حالت ديگر، آن است كه همانندسازى كه با موجود ديگرى از نظر 

قا اى بسهم كمترى از كاركردهاى الزم بر ،كاركردى مربوط شده، به تدريج
خودش  كثيركاركردىِ همانندساز ديگر براى ت را بر عهده بگيرد و از دستگاه

  .گيردشكل مى انگلىاى استفاده كند. در اين حالت رابطه
ى بطهتوانند با هم پيدا كنند، راپنجمين نوع ارتباطى كه دو منش مى

 ه يک منشِ داراى قدرتدهد كاست. اين در شرايطى رخ مى سركوبگرانه
اش خاص ديگرى را در همسايگىخودكامه باشد و حضور منش  تكثير باال

 .تحمل نكند
 .دنشوديده مى هامنش در ارتباطات بين يادشدههر پنج الگوى 

ى كپرنيكى در مورد گردش سيارات نگامى كه در عصر گاليله نظريهه
رو روبه با رقيبى جدى بطلميوس -ى زمين مركزىِ ارسطورواج يافت، نظريه

افتاده و نيرومندِ ش با ابرمنش جادر كشمك ،شد. منش كپرنيكى، به تدريج
ى خرد و ريز را به عنوان تأييدها و هامنش اى ازمجموعه مركززمين

ى خود افزود و در نهايت به قدرى هاى موافق و مخالف به پيكرهاستدالل
هاى فربه شد كه توانست مدل رقيب را از ميدان به در كند. اين كه شاخص

اند، جاى بحث زيادى دارد. فايرآبند ها بودهى اين كاميابى چهكنندهتعيين
نشان داده كه رقابت اين دو منش شكلى منصفانه و جوانمردانه نداشته و 

بر كوون هم شرحى  .247نيستبا معيارهاى درونِى عقالنيت همخوان  لزوماً
 مركز پرداخته است، كه در آنديدگاه زمينى عوامل اجتماعىِ مؤثر بر غلبه
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علمى  هاينظامهاى مؤثر بر تكامل شاخص خودمختار بودنِدرونى، بسته، و 
 .248را به چالش كشيده

كيش راستگرايانِ و براى علم مشترکتحليل دو  در هرچه آن
ى نقش عوامل غيرعقالنى در تعيين برد و باختِ دو نظريه دهنده استتكان

رقيبِ مدعى عقالنيت است. چنان كه گفتيم، گزينش طبيعى فرآيندى 
خواه  -تر از آن است كه بتواند با تحويل شدن به هر عامل منفردى دهپيچي

  .249توضيح داده شود -عقالنيت زيرساخت اقتصادى ماركس و خواه 
رد طمركزى، ردپاى ى نهايى رقابت دو منِش كپرنيكى و زمينر نتيجهد

 مركزى كه به داليل تاريخى وتوان ديد. مدل زمينرقابتى را هم مى
 بود ق افتادهى عصر نوزايى از رميافتهاىِ تحولى زمينههامنش باناهمخوانى 

كلى شميدان را به حريف واگذار كرد، اما در قلمروى كوچک و تخصصى به 
د. وشوط مىبازتوليد شد. اين قلمرو، به فن دريانوردى مرب چنانهم خاص

يابى در شب كارآمد اى جهتمركزى برهاى خورشيددر اين زمينه، مدل
 فادهيابى از جداولى استو حتى امروز هم دريانوردان براى جهت ستندني
در  خوردهمركزى است. بنابراين منش شكستكنند كه مبنايش زمينمى

د جايگير ش ر شدن نداشتقلمروى كه رقيب در آن بخت بلندى براى تكثي
 .دست يافت اشهرقيب ديرينبا يافته از آن به تعادل و شكلى تخصص
. توان بازيافتمى را در آيين ذندو منش همزيستى ال براي بهترين مث

دى به نام غسُتوسط راهبى م.  470آن هنگامى كه آيين بودا در  در
بوديدارما به چين وارد شد، پيشاپيش نوعى عرفان بومى در اين كشور 

از بسيارى از  ائوگرايى و بوداگرايى. تباليده و با نام آيين تائو مشهور شده بود
ها با هم تفاوت دارند. اعتقاد به دو نيروى يين و يانگ در تائوگرايى، بر جنبه
شود، با دو قطبِ لذت و رنجِ بودايى همتا نيست، گاه ابراز مىآنچه  خالف

به تعادل يا و لذت و رنج شوند فرض میاز ارزش فارغ چرا كه يين و يانگ 
كه از نظر  به هر صورت، اين دو آيين .شودشان مربوط میعدم تعادل
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يى عميق با هم داشتند، در مورد سلوک اخالقى هاتفاوتساخت معنايى 
شان به هم شبيه بودند و به همين گرايفردگرايانه و بُعد عرفانى طبيعت
با هم تركيب شدند و  (.م 490در حدود )دليل هم پس از مدتى كوتاه 

)در ذن ن( يا چان )در چيى بزرگى راپديد آوردند كه به نام ابرمنش دورگه
 شهرت يافت. ژاپن( 

وه چرا كه عال .زيست استى همهامنش اى به غايت موفق ازذن نمونه
ديد يه و پقدرت تكثير باال، در تركيب معانى دو ابرمنش اولدستيابی به بر 
گوشزد  پذير كامياب شد. از نظر قدرت تكثير،و جهش اى باروروردن نتيجهآ

در ن واجِ آرگسترش ذن در اروپا و آمريكا با كه كردنِ اين نكته بيانگر است 
جا اين م ازهزند. توانايى تركيب معناى آن را برمه و اندونزى و هند پهلو مى

 اند كهدورگهچندان توان دريافت كه اغلب مفاهيمِ موجود در آن مى
اش داد. بارورى شاناى بودايى يا تائويى نسبتبه سرچشمهفقط توان نمى

  .تدر هنر، هنرهاى رزمى، و پزشكى سنتى آشكار اس شبردهايهم از كار
ها و جوک جاى ديگر در را بهتر از هر هامنش الگوى ارتباط انگلى ميان

شوند، هايى كه بسته به شرايط خاص توليد مىتوان ديد. جوکها مىشايعه
شوند و ىمى ديگر سوار هامنش ىيى هستند كه بر زمينههامنش ،در واقع

 ردى خوب از اين ماجرا را شوند. يک نمونهمنتقل مىبه پاى آنها پا 
توان مى (سپتامبر 11)شهريور  مى بيستشده پس از واقعهى توليدهامنش

 اى ازهاى تجارت جهانى، مجموعهبازيافت. پس از نابودى ساختمان
به  - عهدودمان و چند شايمانند دو سه نسخه جوکِ هم -ى كوچک هامنش

ى هامنش شدند، كه پا به پاىپديدار هاى جدى خبرها و تحليلهمراه 
ى كمى پيدا هاى دوستانهشدند. در آن روزها حلقهجدى و رسمى تكثير مى

مى ر رسشدند كه هنگام تبادل نظر جدى در مورد اين واقعه به ذكر اخبامى
 .ها را از قلم بيندازندها يا شايعهبسنده كنند و جوک

ى رقيبى كه تفاوت هامنش در ميان ،انه، به فراوانىى سركوبگررابطه
عاملى كه  معموالًشود. ديده مى از حدى بيشتر باشد قدرت تكثيرشانميان 

زند، دستور خاصى است كه قدرت تكثير را رقم مى گيرچشماين تفاوت 
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وجود دارد و حامل انسانى را عالوه بر تكثير  هامنش كم در يكى از ايندست
 .داردجلوگيرى از تكثير منش رقيب نيز وا مىخويش، به 
 افزارىنرم وشى سركوبگر ممكن است از دو راه عمل كنند. رهامنش

را به شكلى منقبض كنند تا  شانآن است كه فضاى حالت معناى حامل
منش رقيب فضاى الزم براى جايگيرى در آن را پيدا نكند. بخشى از ساخت 

ى هامنش كند كه برخورد بارا متقاعد مى شانحامالن ،هامنش معنايى اين
، و ناخوشايند است. غيراخالقى، ناشايست، شومرقيب رخدادى خطرناک، 

 ، در موفقيت اينهامنش نامعقول، ناممكن، و احمقانه فرض شدن برخى از
هايى از فضاى حالتِ بخش هامنش ى سركوبگر ريشه دارند. اينهامنش

ى هامنش سازند وهايى مسدود مىصفتمعنايى فرد را با الصاق چنين 
كنند. هندوهايى كه دستور آن مناطق را از دور رقابت حذف مى مستقر در

دانند، دانشمندانى كه آشپزىِ مربوط به پختن گوشت گاو را كافرانه مى
را احمقانه  «اى زنده هستند؟هاى رايانهآيا ويروس»هايى مانند طرح پرسش

قافيه و غياب حضور مثل  -يک متغيرِ منفرد كه  كنند، و شاعرانىتلقى مى
دانند، در واقع بودنش مى ى قديمى و از دور خارجرا نشانه - در شعر

 هستند. هامنش افزارىهايى از اين سركوب نرممشغول نمايش دادن نمونه
فوكو در كتاب مشهورش به عنوان نظم گفتار مورد بحث قرار داده آنچه 

 تى پساساختارگرا از همين الگوى مهار تكثيربرداش ،است، در واقع
 .250ستهامنش

افزارى وجود دارد، روش سخت هامنش ى ديگرى كه براى سركوبشيوه
ى هامنش است. در اين راهبرد، روند طردِ فضاى حالتِ منسوب به

شناختى، روانى و حتى از سطح فرهنگى به سطوح جامعه شدهسركوب
ى هامنش شناختى، ممكن استجامعه يابند. در سطحزيستى تعميم مى

 اى شوند كه براى تكثيرهنجارين موفق به مسدود كردن مجارى ارتباطى
يابد. حكومت طالبان كه استفاده از تلويزيون و ى رقيب كاربرد مىهامنش
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هاى سركوب از يكى از اين شيوه ،ماهواره را ممنوع كرده بود، در واقع
 .كرداستفاده مى هامنش افزارىسخت

ى هامنش افزارى، حذف كردن حامالِن مادىِراه ديگرِ سركوب سخت
ترين و مشهورترين كنش در اين زمينه سوزان قديمىرقيب است. كتاب

ى هى اسكندريه توسط سزار و سوزاندن كتابخاناست. آتش زدن كتابخانه
اند، و هاى تاريخى اين نوع سركوبشهر استخر به دست اعراب، نمونه

ها در آلمان ها در شوروى و نازيهاى جديدترِ كمونيستسوزيكتاب
 هاى حاملافزارى، حذف بدنومين راهِ سركوب سختس .هاى معاصرشمثال
 و دانشمندان ى رقيب از سطح جامعه است. تبعيد نويسندگانهامنش

 مسلک در قرون وسطاو اعدام انديشمندان عرفى روسى به سيبرى
 .رد هستندهايى از اين رويكنمونه

، يدا كنندتوانند با هم پمى هامنش اى كهاز ميان اين پنج نوع رابطه .2
 هامنش .ى شرح و بسط بيشترى استارتباط سركوبگرانه شايسته

ى مدهو مديريت بخش ع ان انسانى هستندگركنشى رفتار در برانگيزنده
سطح شناختى را بر عهده دارند. پويايى قدرت در روندهاى سطح جامع

ى اندركنش آنها در سطح و شيوه هامنش شناختى، به تركيبجامعه
 ل دراندن ساخت قدرت و تعادفرهنگى بستگى دارد، و بنابراين پايدار م

 اصسلطه نيز در گرو ثابت ماندن اين تركيب خ كارهاى بازتوليدِسازو
 .هستند هامنش

سرعت جهش و تحول در سطح فرهنگى از تمام سطوح ديگر فراز 
چه به سوى سطوح مشاهداتى خردتر پيش برويم،  هر ،بيشتر است. در واقع

بنابراين پايدارى  .تر خواهيم يافتمضرباهنگ تغييرات را كندتر و آرا
شود كه از سيستم اجتماعى، همواره توسط تنشى درونى تهديد مى

 .شودناهماهنگ بودن سرعت تحوالت در سطوح گوناگون فراز ناشى مى
هاى مديريت اين تحول، سوار كردن تحوالت سطوح زيرين بر هكى از راي

يعنى سطح  -سطوح بااليى و تالش براى هماهنگ شدن با پوياترين اليه 
است. اين راهبرد همان است كه در جوامع پساصنعتى به كار  - فرهنگى

هبرد ديگر، مقابله با را .شود و رمز توانمندى اين جوامع نيز هستگرفته مى
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شان توسط نهادهاى تر و تالش براى مهار كردن پويايىى سريعهااليه
ى سطوح زيرين است. اين راهبردى است كه در طول تاريخ يافتهتخصص

هاى قدرت را رواج بيشترى داشته است و شكل غالبِ پايدارسازى ساخت
 .رقم زده است

 هكردى ى فراز، هر كاركتوجه به درهم تنيدگى پديدارهاى چهار اليه با
 هامنش اى ازخود نيز بايد توسط مجموعه بكاهد هامنش بخواهد از پويايى

يى كه اين هامنش نمادگذارى شود و در سطح فرهنگى بازنمايى گردد.
ر مگى دبايد بيشتر به قطب خودكا ،اعدتاًقگيرند، كاركرد را بر عهده مى

را با وبگرانه متمايل باشند و ارتباطى سرك هامنش ميانخوانی هم طيف
ى سياسى پيوند همواره با سلطه هامنش داشته باشند. اين هامنش ساير
ى سازند كه از پيچيدگمىو نهادهايى را در سطح اجتماعى برخورند مى

ا گى ركاهد و در نتيجه پيچيدگى و پويايى در سپهر فرهنكنش ارتباطى مى
هادهاى نو  نسورچى،ى ساهامنش را نمايد. اين عناصر فرهنگىنيز مهار مى

ى هامنش ناميم.شان را نهادهاى هنجارساز مىآمده توسطاجتماعىِ پديد
رى ، آن عناصرى در فرهنگ هستند كه از پيدايش الگوهاى رفتاسانسورچى
 .كنندىمساز جلوگيرى دگرگوناز ظهور معانی و   آماريهنجارِناهمخوان با 

تخصص  هامنش ى سانسورچى، براى سركوب چند دسته ازهامنش
در معانى  يى هستند كه باعث جهشهامنش آنها ترينمهماند، كه يافته
 .شوندزا مىتنش
يا در كل  ه در يک برش زمانى در مغز يک نفريى كهامنش ىجموعهم

سازند كه ساخت روانى سپهرى معنايى را بر مى ور دارنديک جامعه حض
ى معنايى نيز زمينه كنند. اينافراد وابسته به يک جامعه را پيكربندى مى

هاى خاص خود را دارد. كنندهى ديگرى جذبمانند هر سيستم پيچيده
برخی شود. به دو شيوه ساماندهى مى هاى معنايى يک فرهنگكنندهجذب

به  برخی ديگرشوند، و بر اطراف سه محور علم، اخالق و هنر متمركز مى
ند. چنان كه گردمی منسوبجهان  /ديگرى /مفاهيم كليدىِ مربوط به من

ها در سطحى باالتر و كنندهپيش از اين ذكر شد، اين دو مجموعه از جذب



هاي منش/ نظريه  200  

شوند و در يک جامعه ى رابط به هم متصل مىهامنش اى ازتوسط مجموعه
 .كنندى معنايى منسجمى را ايجاد مىسالم پيكره و فردِ
 در جوامع گوناگون يافت كنندهخاصى كه به عنوان جذب انىمع
ى عالوه بر شباهت ميان دو شيوه د.ندارشباهتى بنيادين با هم  شوندمى

بندى مفاهيم كليدى، معناهايى مانند قدرت، لذت، هويت، و مرگ تقسيم
اند. اين اهميت داشته هافرهنگي همهمحورى  فاهيمنيز همواره به عنوان م

به آن  «يىمعانى غا»هايى هستند كه ريچارد رورتى با عنوان معانى، همان
اين معناها  و تنشارتباط  به دليل تأكيدى كه برجا اين در .251كنداشاره مى

 .ناميممى زامعانى تنشداريم، آنها را 
سجام هاى فرهنگ، ضامن پايدارى و انگرانيگاهاين معناهاى موجود در 

ز ح فراوسطتمام در را هستى  اي هستند كهى معنايىپيكرهآن كل 
يا  يک از آنها سست شدن هر ،به اين ترتيب .كندمی بازنمايى
 تگى درتواند به آشفى معانى كليدى، مىاز بقيهدر استقالل شان زايىشاخه

گرى شكاكيت و پرسش ،منتهى شود. به همين دليلفراز كل نظام معنايىِ 
وافق و تى، و عدم رواني اليهدر مورد اين معانى منجر به بروز تنش در 

 .شودركنش بينافردى مىاختالف در سطح اند
يى هستند كه باعث جهش هامنش هاى اصلىِ روند سانسور،يكى از آماج
د مبناى نتوانهايى مىشوند. چنين جهشهاى معنايى مىدر اين گرانيگاه

 یو به تحول م روانى فرد را به مخاطره اندازديا انسجاقراردادهاي اجتماعی 
است كه از سوى نظام . اين چيزى گرددعمومى در سيستم منتهى 

شود. ناگفته نماند كه همين ى سلطه به صورت تهديد تفسير مىخودزاينده
تطبيق سازگارى روانى فرد و  ، تنها راهِ شاندنزا بوها، با وجود تنشجهش

ها در ى پيرامونش هم هستند. تمام سيستمشوندهجامعه با جهانِ دگرگون
 برند، و تنها راهى كهبه سر مى نندهكاى از عوامل آشوبگونه و تهديدزمينه

نامساعد دارند، همگام شدنِ گاه به گاه با  رِبراى كنار آمدن با فشار اين بست

                                                 
251 Rorty, 1995: 85- 107. 



  201 ها / منش ينظريه  

را  شاندنتر شتواند پيچيدهو پذيرشِ گذار حالتى كه مى اين آشوب است
 .به دنبال داشته باشد

ى سركوبگرِ خاصى براى پاسدارى از هامنش در بيشتر جوامع،
د. نامنمى يا حرمت اند كه آنها را تابوهاى معنايى تخصص يافتهاهگرانيگ

ک، و طرناتابوها اشاره و بحث در مورد معانى غايى را به امرى ناشايست، خ
كلى كنند و به اين ترتيب شرايط ارتباطى را به شناخوشايند تبديل مى

ز جبه  -ى مربوط به اين معانى هامنش هاىكنند كه قالبتنظيم مى
 /تقدروليد كارآيى خود را از دست بدهند و از ت - شدهمعدود مواردِ هنجار

 .محروم شوند شاندر حامالن بقا /لذت
طح در هر دو س دىى افراد عازا از زندگى روزانهاين طرد معانى تنش

، كاكانهشبرانگيز و ى ترديدهامنش يابد. سركوبى و اجتماعى نمود مىروان
 شود. اينى هنجارين مىهامنش ناشى از خاطرِباعث تداوم آرامش

خطر براى ساخت سلطه، و ى هنجارين، معناهايى رسمى، بىهامنش
دهند. ها نسبت مىى مردم را به اين گرانيگاهشده توسط عامهپذيرفته

ايِ سرشت تودهبه دليل  ،ى هنجارينهامنش ناگفته پيداست كه اين
 .مايه دارندكممعنايی ساختارى ساده و شان، مخاطب

تفاوت ميى كه تفاسيرى هامنش پرداختن به اين معانى غايى و پروردن
ى و روان به صورت تنشدر افراد از حالت هنجار را در موردشان ارائه دهند، 

ردن شود. اگر اين حالت روانى ناخوشايند براى مهار كسردرگمى درک مى
ار، نه، بيممانند ديواهايى در اين زمينه كافى نباشد، برچسب هامنش توليد

ى هامنش شود و به اين ترتيبتبهكار و كافر به فرد نسبت داده مى
  جاريارج و اعتبارِاز معيارهاى ماندن شده به دليل محروم خطرناک توليد

 .شونددر جامعه، از دور رقابت حذف مى
رو روبه ترىشناختى، با سانسور نهادينه و مشخصدر سطح جامعه

زا در كاركردهايى كه با اين مفاهيم تنشو  يزها، رخدادهاچهستيم. تمام 
شده از باقىِ اى و جداهاى حاشيهبايد به شكلى در بخش ،ندهست ارتباط

كارگزارانى نامرئى و مطرود  شان بهساماندهیشوند و تبعيد پيكر جامعه 
زا بودنِ مفهوم مرگ در جوامع امروزين تنش به عنوان مثال،. محول گردد
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نشينیِ گام به گاِم و عقب دايى مكانىِ قبرستان از محل زندگىجبه 
چنين از زندگی روزمره انجاميده است. همبه آن  كاركردهاي وابسته

عمارى خاص شهرها، به ويژه شهرهاى مدرنى كه روند تفكيک و تخصص م
سازد. را آشكار مى  مرگاند، به خوبى اين طردِرا در فضا هم تجربه كرده

ن كاركردهاى مربوط به مرگ در جاهايى مرموز و دور از متمركز شد
نيز از  خانه و گورستانشوىمرده، .C.C.Uرستان، دسترس مانند بيما

 .هاى اين پديده هستندبازتاب
ى سانسورچى هامنش شناختىِنمودهاى جامعه نهادهاى هنجارساز .3

 د كردنبراى طر هامنش هايى كه در اين نهادها و توسط آنهستند. روش
 :د ازگيرند عبارتنى خطرساز و ضدهنجار مورد استفاده قرار مىهامنش

وانى تنش رمولدِ ى هامنش كه به ويژه در مورد ناديده گرفتن منش (الف
 به عنوان هامنش كاربرد زيادى دارد. فضاى حالت معنايِى پيرامون اين

منع  به آنهااز ورود ذهن و شده گذارى هايى غيرمجاز و ممنوع نشانهبخش
ود ترين تضمينى كه براى عبور نكردن از اين خط قرمز وجشود. محكممى

ن دارد، هنجارهاى رفتارى و قواعدى است كه در زمان كودكى در جريا
 فضاى حالت معموالًشود و فرآيند اجتماعى شدن به كودكان منتقل مى
عانى مرد ف ،يبكند. به اين ترتمعنا و رفتار فرد را در باقى عمرش تعيين مى

يگرِ دهاى معنايى گزينه اصوالً كند و غايى را بديهى و ترديدناپذير تلقى مى
 .كنددهد و درک نمىمربوط به آن زمينه را تشخيص نمى

 ،راهى ديگر است. در اين شرايط ى منشواكسينه كردن حامالن بالقوه (ب
اصر ها و عناى ضعيف و ناخوشايند از منش خطرناک با برچسبنسخه

در  به عنوان منشى كه بايد تجربه شودشود و اش آراسته مىشناسايى ويژه
ى ى معيوب و تجربههامنش گيرد. رويارويى با ايناختيار افراد قرار مى

در براى دورى از آن منش  ،معموالًآيد، ناخوشايندى كه به دنبال آن مى
ى اين شيوههايى تجربى از نمونه ،بسنده است. در تمام جوامعآينده 
ى رقيب به زبانى ساده پيچيده هاينظريه معموالًرا داريم.  هامنش سركوب

شوند و بعد با تكيه بر نقاط ضعفى كه و عاميانه براى عوام مطرح مى
ارزيابى  بارزيان اند، نادرست، احمقانه وپيشاپيش در آنها گنجانده شده
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مانند تأسيس مجلس  در زمان مشروطه مفهومىبه عنوان مثال، شوند. مى
طلبِ هاى سلطنتملى و پارلمانتيسم سياسى به همين شكل توسط جريان

اى از نمودهاى ناخوشايند و غيراخالقِى تمدن غرب سنتى به مجموعه
 .آمدشد و به اين ترتيب به صورت نوعى واكسن در مىفروكاسته مى

ويژه  ست كه بها اينيز شيوه شرطى كردن فرد نسبت به منش رقيب (پ
. در اين راهبرد، دارددر جريان اجتماعى شدن كودكان كاربرد زيادى 

يى كه ارزش منفى و هامنش هاىنمادهاى منسوب به منش با برچسب
ى هامنش ارزشِ كمِ ،خورند. به اين ترتيبنامطلوب دارند پيوند مى

يابند و قدرت تكثير شده و در حال انقراض به منش رقيب تعميم مىطرد
ى مقلد هامنش اين معكوس روندى است كه در ،كنند. در واقعكم مى آن را

هاى صهيونيسم و سازمان . گره زدن فيزيک نسبيت با252شودانجام مى
اى از اين راهكار بود. در نمونه هاى آلمانِ هيتلرىدى در دانشگاهمخفى يهو

به دليل هويت  - اى خنثا و علمى استكه نظريه -اين ماجرا نسبيت 
 اى از مفاهيم وبا طبقه - كه يهودى بود انشتين -اش دهندهنهادپيش
ى هاى فيزيكى مورد عالقهى نامطلوب گره خورد و در برابر مدلهامنش
 .از ميدان به در شد - از كوانتوم مكانيکخاص برداشتى يعنی  -ها نازي
 راه ديگرى است كه براى خنثاسازى اثر بازتعريف كردن منش ت(

دن دارد. منشى كه با وجود سركوب شلى قدرتمند كاربرد ى خيهامنش
ان قدرت تكثيرى بااليى دارد كه چن چنان به تكثير خود ادامه دهدهم
 ،ان حذفش كرد. پسگركنشى هاى مرسومِ سانسور از زمينهتوان با راهنمى

به  اش استزتعريف كردن محتواى درونىماند باتنها راهى كه باقى مى
ه سلط خطر رواج يابد و نهادهاىشده و بىين حالت بازتعريفشكلى كه در ا
 .را تهديد نكند

زيستى با آن است. به نوعى از هم ،بازتعريف كردن منش رقيب، در واقع
اخت در سعناصرى گنجاندن ى سانسورچى با هامنش اين ترتيب كه

اى گيرند و نسخهى آن را مىهاى تيز و برندهمعنايى منش رقيب، لبه

                                                 
 (3 -3 -5بنگرید به ) 252 
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د. وضعيت كنونى دموكراسى در ژاپن چنين نكنخطر از آن را توليد مىبى
حالتى دارد. پس از جنگ جهانى دوم، نظام فردمحور و فاشيستى توزيع 
قدرت در ژاپن وضعيتى نداشت كه دموكراسى نوع غربى را پذيرا باشد. پس 

بر  كه و عاليمى مشابه با غرب پديد آمد نمودهابا اى از دموكراسى را نسخه
اما طورى  ،كردجمهور و انتخابات عمومى كار مىمبناى مجلس و رئيس

به تمركز قدرت در يک نفر حزبى و تکاقتدار  چنانهم تفسير شده بود كه
 .نخورده در نهادش باقى مانده بودشكلى دست

 هايیسيستمرا از مجراى  يادشدهراهكارهاى  ى سانسورچىهامنش. 4
شوند. نگارنده خوانده مینهادهاى هنجارساز كه كنند، اجتماعى اعمال مى

ن فته، و از ايگبه تفصيل سخن  ي قدرتهنظريدر مورد اين نهادها در كتاب 
ها ها با اين نهادتنها بر ارتباط منشجا اين رو براي پرهيز از تكرار سخن، در

 شود.تمركز می
ها بر اساس ساختار و كاركردشان، به اين شاخه هادهاى هنجارسازن

ازار. بشوند: خانواده، مدرسه، كليسا، بيمارستان، ارتش، زندان و تقسيم می
اي عناهماين نهادها به ترتيب كاركردهاي توليد مثل، آموزش، دستيابی به 

 وغايی، ساماندهی بدن، منضبط كردن بدن، مهار كردارهاي غيرمجاز، 
ا شويق يتواره از راه ماين نهادها هرسانند. يافته را به انجام میتبادل تعميم

ر كنند. اين كاتنبيه، و مديريت توزيع لذت و رنج در جامعه عمل مى
 .ى عريان يا پنهان به انجام برسدتواند به يكى از دو شيوهمى

نى به طور عي «لذت /قدرت /بقا /معنا»ى عريان، روشى است كه شيوه 
 شود. مجازاتمى گيرد يا از فرد غيرهنجار دريغهنجار تعلق مى گركنشبه 

قدير ى اشراف، و تدر دادگاه، پذيرفته شدن پهلوانى نامدار به جرگه مجرم
ساالرانه، همه ى كارآمد در نظامى ديوانرسمى از زحمات يک مهره

 .نمودهايى از تنبيه و تشويق عريان هستند
ى پنهان، شكلى از توزيع لذت و رنج است كه از مجراى نمادهايى يوهش
 ترين نمادِپاداش پول است و رايج ه اعمال شود. مشهورترين نمادِيافتتعميم
تواند بسته نگ. پول، عاملى تهى از معنا ولى قراردادى است كه مىتنبيه، اَ

نگ برچسبى است با به شرايط به هر نوع لذتى تبديل شود. در مقابل اَ
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اهنجار كه در روابط بينافردى به انسان ن يافتهمعناى بسيار مبهم و تعميم
ى پيرامونش دهندهپاداش هايشود و او را از بسيارى از جريانالصاق مى
  .كندمحروم مى

يافته، فراگير، تكرارى و به پيدايش الگويى تعميم نهادهاى هنجارساز
 هامنش خطر ازولى بى از رفتار و تركيبى به نسبت فقير كارمحافظه

اى از مجموعه سازى شودپيادهگوى هنجار در كسى انجامند. وقتى اين المى
 كند.اندازي میدر وي راه انضباطی راو قوانين نظارت بر خود قواعد 

اگر انضباط  شود.خوانده می انضباطمند شدنِ انسان، دستاورد اين قاعده
ى بيرونى دارد و توسط نهادهاى سرچشمه خصلتى هنجارين داشته باشد
باط فردى كه توسط خودِ ضاى انشود. الگوههنجارساز اجتماعى تنظيم مى

قدر كه كميابند، ناهنجار هم هستند. چنان كه فرد ساماندهى شوند، همان
تر نوربرت الياس اشاره كرده، روند نوسازى و جريان برپايى مدرنيته به دقيق

نمايد كه چنين مى. 253هاي انضباطى انجاميده استو فراگيرتر شدن نظام
تر شدن جامعه، و افزايش پيچيدگى ى پيچيدهپيامد طبيع خودِ مدرنيته نيز

 .و تخصص در نهادهاى هنجارسازِ متعلق به آن باشد
ه ب بروز كند هامنش شكل ديگرى از اندركنش كه ممكن است ميان .5

و  گرايى تكاملىشود، بلكه از نوعى همرويارويى مستقيم آنها مربوط نمى
  .حكايت دارد هامنش تداخل مسيرهاى تحول تاريخى

 /بقادار ، عالوه بر معنا، ارزش هم دارند. ارزش هر منش به مقهامنش
 توسطبستگی دارد. اين كميت كنند، كه توليد مى معنايی /قدرت /لذت

مبنا همين بر شود و قدرت تكثير منش سنجيده مى منش حامل انسانى
 .كندتغيير مى

تنها مانى ى زدورهاست كه در هر ها چندان ميان منش رقابت فشردگی
 ى معنايى/كنندهى فرهنگى به عنوان جذبهر حوزهعناصر  معدودى از

بيشترين  حاملآنهايى هستند كه  هامنش يابند. اينارزشى اهميت مى
شونده از تكثيرها و اى تشديددر جريان چرخهشوند و قلمداد میارزش 

                                                 
 .1377الیاس،  253
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يک اج رو معموالًيابند. رواج میدر سطوح مختلف اجتماعى  بازتكثيرها
 بخش مهمى از ،يعنى ؛نيستمرتبط منش به سادگى به ارزش آن 

به عنوان  ،كنند، هرگزيى كه در عمل بيشترين لذت را توليد مىهامنش
يک منش آنچه  يابند.هاى سيستم و ُمدهاى رفتارى اعتبار نمىكنندهجذب

عوامل اى از كشد، برآيند مجموعهمىاى فرهنگى بركنندهى جذبرا تا مرتبه
است كه ارزش درونىِ منش يكى از آنهاست. نوع اتصال منش با نهادهاى 

ى كنندهى جذبهامنش اش باخوانیهم ىقدرت مسلط بر جامعه، درجه
اى كه با تابوهاى اجتماعى برقرار يا نگهدارنده كنندهديگر، و ارتباط مخدوش

خوِد ارزش پديدارى اند. در واقع كنندهكند، همگى در اين ميان تعيينمى
 .شوددر ارتباط با اين متغيرها دگرگون مىكه پوياست 

و اخالق  ،ى علم، هنربه اين شكل است كه در هر سه حوزه
يابند. رسميت مى هامنش هايى به عنوان معيارهاى ارزشمندىگرانيگاه

كنند، ىمآثارى كه شبيه به نوشتارهاى فالن نويسنده باشند خواننده پيدا 
 از فالن ابزارهاىبپردازند يا هايى كه به فالن موضوع خاص شپژوه

مجالت علمى را تسخير اصلی آزمايشگاهى بهره برده باشند صفحات 
 وشوند كه در فالن مكتب هاى هنر آثارى چيره مىكنند، و در موزهمى

، و هاى هنرى و ادبىبتاند. تكامل و دگرديسى مكسبکِ خاص پرورده شده
تر و توان با همين انگاره به شكلى دقيقاى علمى را مىهتحول سرمشق

 .تر فهميدتحليلى
 هامنش ى فرهنگى، براى متمايز شدن از سايرهاى هر حوزهكنندهجذب
 ،حوزه ، در هرهامنش ها و نمادهايى نياز دارند. اين عاليمِ تزيينبه برچسب

ا ى ما بزمانهموسيقى و ادبيات در مثالً  شود.به شكلى خاص تعريف مى
ه از كى علمى بسته به اين هامنش و يابنداعتبار مى شانمؤلف برچسبِ

ده شأييد ى دانايى و كدام دانشگاه تكنندهسوى كدام نهاد اجتماعِى توليد
 گيرند. مورد پذيرش قرار مى باشد
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را  هامنشزنى و اعتباريابِى هايى كه اين فرآيند برچسبيكى از كانون
ز ها هستند. اصول تميازيافت، موزهدر آن ب 254ه شكلى چيزوارهتوان بمى
آنچه  هاى معتبر، به خوبى باهاى هنرى و موزهره از ناسره در گنجينهس

 هامنشجا اين خوان است. به ويژه كه درگفتيم هم هامنش ى ارزشدرباره
ها معنا و اند و تنتبلور يافته - آثار هنرى يا ابزارهاى بومى -در قالب اشيايى 

 را - و قدرت تكثير زيادشان -هاست كه اعتبارشان نه آب ارزشِ متصل
 .255كندتضمين مى

 هامنش هاىهاى اعتباربخش عناصرى ثابت در خوشهاين برچسب
چنان كه فوكو اشاره مثالً  شوند.نيستند و در مسير زمان دگرگون مى

شان رسميت نندهكدر قرون وسطا به اعتبار توليد ى علمىهامنش، 256كرده
شناخته  و مراكز انتشارشان هاسازمانبا يافتند، ولى در عصر مدرن مى
ند و از اهى ادبى مسيرى معكوس را طى كردهامنشآن سو، . از شوندمی

به  - كه در آن نام نويسنده اهميتی نداشت - شانوضع قرون وسطايى
 .اندمحور كنونى تغيير شكل يافتهشرايط مؤلف
ط در ارتباى خودشان هاى حوزهكنندههمواره با جذب هاشمنتمام 
 و گاه دستور تعريف بيشتر در سطح ساخت معنايىه بطا. اين رهستند

ليد از هستند كه تنها با تق هامنش شود. اما در اين ميان برخى ازمى
يير ى معتبر و بدون اين كه ساخت معنايى خود را تغهامنش هاىقالب

 را شايد هامنش دهند. اينرت تكثير خود را افزايش مىچندانى دهند، قد
د و بطى ندارربه ساخت معنايى  شاندنبتوان نوعى انگل دانست، اما انگل بو

يد با تقل آنهايى هستند كه هامنش شود. اينتعريف مى شانبر قالب عمدتاً 
ثير ، بخشى از قدرت تككنندهى جذبهامنش هاى اعتباربخشِاز برچسب

 .آورندرا به دست مى آنها

                                                 
254 chosified 

 .1378 کلیفورد،  255

 .1379فوکو،  256 
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لمی عتوان ديد. خبرهاى هاى گوناگون مىى اين الگو را در حوزهنمونه
ها سانهدر ر «هاى اروپايىدانشگاه»و  «دانشمندان»نادرستى كه به نقل از 

به نام هايى بازارى و عاشقانه كه جلدشان شوند، داستانتكرار مى
دار به كري يا باورهايی كه فتارالگوهاي رشده، و اي مشهور آراسته نويسنده

 ايىهايى از اين نوعِ خاص از پويشوند، نمونههاى مرجع منسوب مىگروه
 .هستند هامنش
به پديدارهاى  هامنش ى جالب ديگر، به نشت كردن اعتبارک نمونهي 

يى كه مخاطب را هامنش شود. تخصص يافتنمادى بيرونى مربوط مى
 و ويژه شدن ساختار معنايى اين كنندد مىى ارزش يک چيز متقاعرهدربا

براى الصاق ارزشِ منش به مفهومِ آن كاال، روندى است كه پيدايش  هامنش
گيرى بازار تبليغات را در جوامع مدرن ممكن ساخته است. مرور تاريخ شكل

توان به عنوان يكى از بهترين مستندات تبليغات در كشورهاى صنعتى را مى
  .257كاال در نظر گرفت /ارزش /شدر مورد پيوند من

  
  

                                                 
 .1378 ویلیامز، 257 
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 هامنش گفتار چهارم: الگوهاى تكثير

راى ب اى كه در مسير تكاملتابعى است از شيوه هامنش الگوى تكثير
هايى كه در اين راستا پيدا تخصص و گزينندتكثير كردن خويش برمى

 تواندو راهبرد عام را براى تكثير همانندسازهاى تكاملى مى .كنندمى
يم. كمى و كيفى ناميدشده را هاي يادراهبرد پيش از اين،تشخيص داد. 

و  پذيرسازهايى كوچک، ساده، انعطافراهبرد كمى به پيدايش همانند
ش ى مساعدى گسترادر زمينهو انجامد كه در مدتى كوتاه عمر مىكوتاه
زها اندسشوند. اين همانزايى مىزايى و شاخهيابند و به سرعت دچار گونهمى

د و شان فراهم باشد كاميابى بيشترى دارندر شرايطى كه امكانات براي
 ووشه گتوانند در زمانى كوتاه براى اشغال كردنِ نوادگان پرشمارشان مى

 .تخصص يابندفضاي حالت كنار 
ند، تربزرگ تر ور مقابل، همانندسازهاى داراى راهبرد كيفى پيچيدهد

وقت صرف  شاندندن و تكثير شمدت زمانى طوالنى براى ساخته ش
اند. اين ى خاصى تخصص يافتهشود، و براى حضور در زمينهمى

شوند و زمانى دراز طول همانندسازها به كندى و در تعداد كم تكثير مى
هاى جديد تخصص پيدا كنند. همانندسازهاى كشد تا نسبت به محيطمى

و ويژه سازش پيدا هاى نامساعد داراى راهبرد كيفى براى بقا در محيط
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در مسير تكامل، بسته  .اند و در اين شرايط قدرت تكثير بيشترى دارندكرده
به اين كه شرايط براى تكثير تنوع بااليى از همانندسازها مساعد باشد يا 

همانندسازهاى  ،شوند. در واقعنباشد، راهبرد كمى و كيفى به هم تبديل مى
دگان زياد در نوای يافتگمحصول تخصص داراى راهبرد كيفى

 .اندكمى داشته يراهبرد همانندسازهايى هستند كه خود
اند و هاى زنده، اين دو نوع از راهبردها به خوبى مطالعه شدهدر سيستم

برگزينند، به دو گروه  بر حسب اين كه راهبرد كمى يا كيفى را ،جانداران را
براى تطبيق اين  كنند. پيشنهادهايىتقسيم مى R  و انتخابگر K انتخابگر

و نتايج جالبى هم  شناسى وجود داردصر فرهنگى در ممعنا واژگان با پويايى
ى روندهاى كمى و كيفى در همانندسازهاى زيستى و فرهنگى به از مقايسه

مقايسه با از براى ساده شدن بحث، جا اين در. 258دست آمده است
 يابى ويژگىو تنها به ارز شودپرهيز میهمانندسازهاى سطح زيستى 

 .شد بسنده خواهد كنندز اين دو راهبرد استفاده مىيى كه اهامنش
 .هاى متفاوتى دارندى داراى راهبرد كمى و كيفى ويژگیهامنش

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
258 Fog,1997- 1999. 
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 گفتار پنجم: قواعد عام تكاملى

 ،ارتباطى هاينظام شدنِتر پيچيدهها، با تكامل سپهر فرهنگ و منش .1
اين افزايش پيچيدگى مديون اين واقعيت است كه  گام بوده است.هم
 همانندساز تكاملى هاينظامارتباطى محصول تداخل دو اليه از  هاينظام

 هان بدنشده بر ايى سوارهامنش وها بدن هستند. همپاى تكامل يافتن
هم  هامنشو انتقال  آنها مورد نياز براى اندركنش مجارى ارتباطىِ

ست دامكانات بيشترى را براى تبادل اطالعات به  اند، وتر شدهپيچيده
 ايد به عنوانچهار واقعه را ب ارتباطى هاينظامر مسير تكامل د .اندآورده

  .ساز در نظر گرفتتحوالتى انقالبى و دوران
زايشى بوده است.  نخستين تحول، پيدايش زبان طبيعىِ گشتارى/

گيرى ايد تا پگاهِ شكلنمايد كه زمان تكامل يافتن زبان را بچنين مى
تا صد و بيست صد بين يعنى ، (Homo sapiens) ى انسان هوشمندگونه

نا بود كه نظامی معبه آن  عقب برد. پيدايش زبان طبيعى ،هزار سال پيش
شمار معنا را به دست قابليت رمزگذاري و بازنمايی بی محدود از رمزگان

معناها براى  وعی نامتناهی از تنانتقال افقىِامكان  ،آورند. به اين ترتيب
شناسان اين توافق وجود دارد كه . امروز در بين انسانفراهم آمدآدمى 
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بوده گيرى چنين زبانى شكل محصولِ ي آدمیگونه شدنِاجتماعى 
 .259است

اش به شود و پيشينهدومين جهش بزرگ، به پيدايش خط مربوط مى
 هاينظامدر قالب  هامنش گردد. ثبتحدود هشت هزار سال پيش باز مى

، براى ايجاد كرد. با پيدايش خط هامنش ، انقالبى در پويايىوشتارين
مستقل شد. به  شانهاى حاملاز پويايى بدن هامنش نخستين بار پويايى

ها غلبه كردند و بدن بر مرزهاى زمانى و مكانىِ  هامنش ،اين ترتيب
حدوِد عصبی، مرزهاي م يدر قالبی غيرفعال و مستقل از شبكهتوانستند 

 سطح زيستی را پشت سر گذارند. 
رود  دنِ خروشان بواز  آمودريابوريحان بيرونى هنگام گذر از رود وقتی ا
شاه در قالب كتابى براى سلطان ملكمورد نظرش را ي هامنش ،هراسيد

نی ي مكابر فاصله ،و به اين ترتيب سلجوقى نوشت و با پيک برايش فرستاد
يش و مخاطبش غلبه كرد. چيرگی مشابهی بر مرزهاي ميان منش خو

 د.كافكا پس از مرگش منتشر شدنهاى رمانزمانی، هنگامی رخ داد كه 
، به قرن شانزدهم ميالدى و انتقال هادر جهان منش سومين انقالب

شود. با ورود صنعت چاپ به اروپا و ى چاپ از چين به اروپا مربوط مىفناور
ى هامنش يافته ازعصر نوزايى، اشكالى تخصص گره خوردنش با تكاپوى

شده ظاهر شد كه تا آن هنگام ناشناخته بود. كاغذ، مركب و چاپ ثبت
هاى امروزين را پديد آوردند و دستى در تركيب با يكديگر نخستين كتاب

هاى اقتصادى و مادىِ حاكم بر ثبت را از محدوديت هامنش انتقال
اى قابل توانست با هزينهبعد هر منشى مىرهانيدند. از آن به  شاندنش

هايى ثبت شود و تكثير گردد. پيدايش اش، در كتابتحمل، مستقل از اندازه
مؤثر بود كه از آن هنگام تا كنون كل  هامنش قدر در تكثيرصنعت چاپ آن

هر پانزده سال دو برابر  اطالعات موجود در سپهر فرهنگى به طور متوسط
 .260شده است

                                                 
259 Ciani,1992- Lewin,1993. 

 .1363 تافلر،  260
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ى ى قرن گذشتهى انتقال منش به نيمهانقالب در عرصهواپسين 
رنده، اگهدنشود. در آن زمان اختراع ابزارهاى الكترونيكىِ ميالدى مربوط مى

ورد. آديد هاى عمومى را پنسلى نوظهور از رسانه پردازنده، و ناقل اطالعات
ج ون ممحصوالت اي صوت، و ماهوارهراديو، تلويزيون، و بعدها ويدئو، ضبط

هاى عمومى بودند. عالوه بر رسانه هامنش ى انتقالشكفتگى در عرصه
ر ى اخيها هم در اين زمان شكل گرفتند و در دو دههالكترونيكى، رايانه

 اند. اى جديد از ثبت و انتقال اطالعات را ممكن ساختهشيوه
به ويژه مهم هستند چون از سويی با قابليت پردازش  هارايانه
از سوي  و كننداي و كمكی براي مغز عمل میضميمهچون هم نشااطالعات
 ترنت رااي مانند اينشان با يكديگر، ظهور پديدهامكان ارتباط دليلديگر، به 
هاى ىشبكه (پذيرىفردى شدن و اتصال) تركيب اين دو پديدهاند. رقم زده
اخته رگون سها را كامالً دگكه انتقال منش آسايى پديد آوردهاى غولرايانه
گوشزد  هامنش بر تحول و اثر عظيمش . در اهميت اين موج واپسيناست

اتى جديدى از همانندسازهاى اطالعكاماًل كردن همين نكته بس كه نسل 
به  هامنش اند كه بر خالفهاى الكترونيكى نشو و نما يافتهدر اين سيستم

 ينىوان شكلى جنتوانند به عنى عصبى آدميان وابسته نيستند، و مىشبكه
ند. اين در نظر گرفته شو هامنششبه ناشناخته ازنوظهور و اى از شاخه

 هستند. اى رايانه هايهمانندسازهاى جديد همان ويروس
هاى يک از موج گذشت، بررسى قواعد حاكم بر هرآنچه  با توجه به .2

 تاخمان در مورد ستر كردن بينشتواند به عميق، مىيادشدهى چهارگانه
ه بخط نخست به ى كنونى كمک كند. براى ورود به چنين بحثى، هامنش

 پردازيم. مى هامنش عنوان شاخصى براى تحليل تكامل
بناى اين مالگوهاى عاِم تكاملى را بر توان مىنوشتارى،  هاينظامدر 
 :ها تعريف كردشاخص

فضاى  كه تعداد ابعاد ؛تعداد نمادهاى موجود در سيستم نشانگانى الف(
اى هاى گوناگون بسته به شيوهكند. زبانحالت نمادين منش را تعيين مى

هاى مختلفى را در بر كه براى رمزگذارى مفاهيم دارند، تعداد نشانه
هايى كه براى ثبت هاى طبيعى و خطگيرند. تاريخ تكامل زبانمى
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تاى دهد كه گرايشى عمومى در راسنشان مى ،شدهبه كار گرفته  شاندنكر
ها وجود داشته است. افزايش افزايش تعداد واژگان و كاهش تعداد نشانه

و افزون شدن  هامنش تعداد واژگان به طور طبيعى با بسط يافتن سپهر
رسيده سيستم زبانى به انجام مى - و در نتيجه معانى -عددىِ نقاط ارجاع 

ويل شدن است. راه اصلىِ كاهش نشانگان الزم براى نوشتن واژگان هم تح
چه در مسير  معناست كه هربه آن  زبان به خطوط آوانگار بوده است. اين

آييم، واژگان بيشتر، و عاليم نوشتارى كمترى را براى تاريخ جلوتر مى
كنيم. اين روند را به ويژه در روند رمزگذارى مفاهيم آن زبان مشاهده مى

 -آشورى)گار به هجان (سومرى، هيروگليف)نگار هاى انديشهتبديل خط
 .261بينيمبه خوبى مىو بعدتر به خط الفبايی  و پارسی باستان( ،بابلى

 هك ؛به معنا شانى ارجاعتعداد روابط ميان اين عناصر رمزگذار و شيوه ب(
هاى باستانى، ست. در زبانهامنش ى سادگى يا پيچيدگىكنندهتعيين

تر مبهم بسيار «اى واژهمعن /ى نوشتارىواژه /ى گفتارىواژه» الگوى اتصالِ
د ها، پيامهاى امروزين بوده است. استعارى بودن ساخت اين زباناز زبان

در آنها  - يا همان تعداد واژگان -هاى معنايى خشتطبيعى كم بودن تعداد 
 .بوده است
شتر و در يک زبان بي (نگار يا آوانگارانديشه)چه تعداد نشانگان  هر
 باشد، آنتر فراوانشده در آن معناى بيان -اژهارجاعى ميان و هايارتباط

ن اژگاچه تعداد و تر است. يعنى هرزبان در سطح رمزگذارى واژگان پيچيده
هاى اختساز مجراى  -يک زبان بيشتر و ارتباطات بينابينى واژگان با هم 

 .تر استپيچيده هامنش تر باشد، زبان در سطح رمزگذارىغنى - دستورى
ى انسانى طى شده، با كم شدن هافرهنگتكامل مسيرى كه در 

 پيچيدگى در سطح رمزگذارى واژه، و افزايش پيچيدگى در رمزگذارى
تر شدن ارتباط همراه بوده است. يعنى با ابداع خط الفبايى و دقيق هامنش
هاى مفهومى ، پيچيدگى در سطح خشت«واژه -واژه»و  «معنا -واژه»بين 
با اين  تريى پيچيدههامنش بنديصورتراه براى كم شده، و  (واژگان)زبان 

                                                 
 .1376گاور،   261
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اين شفاف شدن روابط درونى زبان را . 262هموار شده است ،هاى سادهخشت
هايى از زبان بازجست، كه محور ارجاع گيرى حوزهتوان در شكلمى

سته به اين كه روابط ب 263هازبان شان خودِ زبان بوده است. اين فرامعناي
 «علم بيان»ى كنند، دو شاخه بنديصورترا  «واژه -هواژ»يا  «معنا -واژه»
فضاى حالت سيستم  ،به اين شكل. اندرا ايجاد كرده «دستور زبان»و 

ى واژگان، در كل بسط محدوده يى، به قيمت چروكيده شدنِمعنا -نشانگانى
 يافته است. اين گسترش همتاى افزايش پيچيدگى عمومى در سطح

 ديگرمايد كه چنين الگويى را در تكامل نچنين مى .هم هست هامنش
نشانگانى  هاينظاماى، هاى رايانهزبان) هامنش ابزارهاى ثبت و انتقال

 .توان بازيافتبنيز  (غيرزبانى و...
  

                                                 
 .1368 فریدریش، 262 

263 meta- languages 
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 گفتار ششم: رهيافت

ى مكاناتا پيشنهاد شد هامنش ىمدلى كه در اين نوشتار در قالب نظريه
 كه گويا در دهدفرهنگى به دست مى هاىسيستم را براى تحليل پويايى

ى پروردن صولى كه دستمايه. انيافتنى باشددستفرهنگ هاى ساير نظريه
د بارها در طى متن مور خاص از مفهوم فرهنگ و منش بودند اين نگرش

 شناسىهاى تجربى، پذيرش يگانگى روشتأكيد قرار گرفتند. توجه به داده
ى ى دستگاه نظرشالوده ،رويكرد سيستمىو حاكم بر علوم انسانى و تجربى، 

 .دادندرا تشكيل مىها ي منشپشتيبان نظريه
دا پيبرد در چند حوزه بسط يابد و در چند زمينه كار دتوانمى نظريهاين 

 .كند
ى اصلى انگيزه ،هاى تاريخى است. در واقعنخستين كاربرد آن، تحليل
افتن به نگرشى نقدپذير و ، دست يسازيمدلنگارنده براى پرداختن به اين 

ى ايران گيِر جامعهها و مشكالتى بود كه گريبانكاربردى در مورد چالش
دل براى تحليل تاريخِ نمايد كه به كارگيرى اين مامروز است. چنين مى

شناسى اجتماعى تر از آسيبدر رسيدن به دركى عميق تحول فرهنگ
را  هامنش ىنظريهاى كه كشورمان راهگشا باشد. پس نخستين حوزه
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هاى مربوط به نگر و پژوهشهاى گذشتهتوان در آن به كار گرفت، تحليلمى
 .تاريخ فرهنگ است

گيرى از شود. با بهرهريزى فرهنگى مربوط مىدومين حوزه، به برنامه
مفاهيمى كه عنوان شد، دستيابى به مبنايى علمى و نقدپذير براى 

از كاربردهاى  چنينهمهنگى ممكن است. ى فرهاى توسعهريزى برنامهطرح
 - هاى خاص فرهنگىسازى زير سيستمتوان در تحليل و بهينهاين مدل مى

 .نيز بهره برد - مانند اقتصاد، سياست و...
ين ارسد، پافشارى بر ى ديگرى كه گوشزد كردنش الزم به نظر مىنكته

ى تر نظريهتنها در چارچوب گسترده هامنش ىواقعيت است كه نظريه
ژه چارچوب پيشنهاديِ نگارنده براي بازتعريف سوهاى پيچيده و سيستم

زاعى و مستقل مفهومى انتچون هم را منشنبايد  ،. از اين رومعنا دارد
  .نگريست

توان شناسى فرهنگ، مىهاى عامِ مربوط به جامعهذشته از اين شاخهگ
و به ويژه نقد ادبی نا، ى معشناسى، نظريهدر نشانهها ي منشاز نظريه
شناسى شناسى بهره برد. برخى از مفاهيمى كه در رويكرد شناختشناخت

براى گسترش و اين چارچوب امكانی در  دبحث هستن مورد 264طبيعى شده
 .يابندمىبازسازي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
264 naturalized epistemplogy 
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 اهپيوست
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 شناسى زيستى تغيرهاى جامعهم

 ى پيچيدگى يك فرهنگبراى تعيين درجه

اى از متغيرهاى توان بر مبناى مجموعهى فرهنگ را مىپيچيدگ
 ىشناختى تعريف كرد، كه به طور مستقيم بر پيچيدگى شبكهجامعه
تن به امكان تعميم يافها ي منشنظريهگذارند. از آنجا كه اثر مى هامنش

ر سطحى متغيرهاى اصلى را دجا اين جوامع غيرانسانى را هم دارد، در
 :كنيم. اين متغيرها عبارتند ازانى تعريف مىانس عمومى و فرا

و  ت از اطالعات ژنومى جانوركه خود تابعى اس ؛پيچيدگى رفتارالف( 
 ترين دستگاه عصبى و ساخت ژنومىپيچيدگى دستگاه عصبى وى. پيچيده

هاى خويشاوندش مربوط شده در جانوران، به انسان و نخستىشناخته
ان تر از انسان، پستانداررده پايين نمايد كه در يکشود. چنين مىمى

اخت اى به دليل سمانند دلفين قرار گرفته باشند. جوامع حشره دريازى
رفتن گبراى بر عهده  شانكالبدشناختیيافتگی و تخصص شانتكاملى خاص

 .گيرندىقرار مجايگاهی متفاوت با پستانداران در  متمايز هاى اجتماعىنقش
يعنى تعدادى از جانداران كه در يک  ؛ى جامعههى جمعيت سازنداندازه (ب

ين جوامع تربزرگ هم ند. بازهست سيستم اجتماعى به تبادل منش مشغول
ى كمى بعد از انسان، جوامع و با فاصله شده به انسان تعلق داردشناخته
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ديگر از نظر  اند. پستاندارانِبعد از آنها موريانگان قرار گرفته اى ومورچه
 .تر از حشرات اجتماعى هستندو تراكم جمعيت بسيار عقبعه جامبزرگى 

ى تنوع ژنومى كه عبارت است از دامنه ؛شناختى جامعهتنوع جمعيت (پ
 كنند. در جهان جانورانزندگى مى موجوداتى كه در آن جامعه در كنار هم

ها را از اين نظر مورچگان، موريانگان و زنبوران به ترتيب باالترين جايگاه
شمار نژاد هزار گونه و بیاى از دوازدهاند. خودِ جوامع مورچهغال كردهاش

با هم اندركنش متقابل هم دارند.  معموالًمورچه تشكيل يافته است، كه 
زيست با كه به صورت انگل يا هم ،265دوستمورچهشمار حشرات تنها 

ى اين در حال شود.بالغ میپنج هزار گونه كنند، به مورچگان زندگی می
اى، آغازى، گياه و قارچى را كه براى ياختههاى تکاست كه هنوز انبوه گونه

 .ايماند، در شمار نياوردهزندگى در جوامع مورچگان تخصص يافته
از  ترين جوامع رااى به شكلى قاطع پيچيدهجوامع مورچه ،به اين ترتيب

تر اى كمگونهاى با تنوع دهند. جوامع موريانهژنومى تشكيل مى ارنظر ساخت
ى بهزيست، در مرتهاى همو تعداد كمترى از گونه (در حدود سه هزار گونه)

تر از گيرد و زنبوران با پيچيدگى مشابهى كمى پايينبعدى قرار مى
ى امعهجگيرند. جوامع انسانى از اين نظر چهارمين نوع ها جاى مىموريانه

انى ع انسدر تاريِخ كل جوامهاى اهلى پيچيده بر زمين است. تعداد كل گونه
 وى چند صد گونه است، و اين در صورتى است گياهان زراعى از مرتبه
 .ى ماست و پنير را هم در نظر بگيريمكنندههاى توليدباكتري

اعضاى جامعه براى يافتگی يعنى ميزان تخصص ؛ى تقسيم كاردرجه (ت
اجتماعى به دليل انجام كاركردهاى خاصِ جامعه. از اين نظر هم حشرات 

را نسبت به يافتگی ، بيشترين تخصصشاندنتغييرات كالبدشناختىِ ب
ى مربوط به يک هامنش دهند. در اين جانورانشان از خود نشان مىوظيفه

بر مبناى زيرساختى از  - پرستارى از نوزادانمثالً  -نقش اجتماعى 
حالتى تنگ و گردد و بنابراين فضاى شناختى استوار مىاطالعات زيست
دهد. جوامع انسانى با وجود تعداد زياد ناپذير را تشكيل مىمحدود و تخطى

                                                 
265 Myrmecophil 
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هاى نقش چنانهم هايى كه پس از عصر اطالعات شاهدش هستيم،نقش
 اجتماعى كردن و انتقال اكتسابى از مجراى غيرقابل اطمينانِاجتماعى را 

  .كنددر ميان اعضايش توزيع مى هامنش
ن يعنى امكان تبادل منش با جوامع همسايه. اي ؛پذيرىمانى مهدرجه (ث

اال بادى توانايى در جوامع انسانى به شكلى بسيار پيشرفته و با درجات آز
اند، هاى ديگر تشكيل شدهشود. در جوامع كوچكى كه از نخستىديده مى

اى شرهقاعده بر طرد مهمان و خوددارى از اندركنش با اوست. در جوامع ح
شود و تا وسيع وجود دارد كه از طرد كامل جوامع همسايه شروع مىطيفى 

يابد. ادامه مى  Formica yessensiهاىآساى مورچههاى غولفدراسيون
اش كند و كلنىى هوكايدوى ژاپن زندگى مىاين مورچه در جزيره

 45 و ميليون كارگر 306 ميليون ملكه، 08/1 ى بزرگى است كه ازاتحاديه
ر تكيلوم 7/2 ى بزرگ تشكيل شده است و در مساحتى بالغ برههزار الن

 .مربع گسترده شده است
از اين بخشى  ؛شده براى تبادل منش در جامعهى صرفزمان سرانه (ج

ال و انتق وقتِ بيدارىِ اعضاى جامعه است كه صرف كنش متقابل نمادين
 عنوانگردد. اگر خواندن و نوشتن و گفتگوى درونى را هم به منش مى

انى نوعى كنش متقابل نمادينِ انتزاعى به رسميت بشناسيم، جوامع انس
دهند. مى يكى از باالترين زمان سرانه را در جهان جانوران به خود اختصاص

 ى جانورانكنيم با بقيهقدرها هم كه فكر مىاين زمان آن با وجود اين،
قات او درصد 20 تنها  Lemur cattaاى مانندتفاوت ندارد. نخستىِ منزوى

ون ميم كند، اما اين مقدار براىنوعانش مىخود را صرف تبادل معنا با هم
غ اوقات بيدارى جانور بال درصد 80-90 به (Macaca muscata)  ماكاک

 - شود. در مورد حشرات اجتماعى به دليل ماهيت متفاوت تبادل منشمى
به  تخمين دقيقى تواننمى - گيردكه از مجراى كدهاى بويايى صورت مى

دل تبا پيام بودن و ترشح فرومون را همتاى دست داد. اگر تنها در معرضِ
 !گذردبگيريم، كل زمان بيدارى اين حشرات به تبادل پيام مى منش
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 یيمتضاد معنا هایی جفتدرباره

 ده در بزم ادب قانون حيرت ساز بوشب ك
 اب رنگ بر هم خوردن پرواز بوداضطر                                      

 دست ما و دامن حسرت كه در بزم وصال
 عمر بگذشت و همان چشم نديدن باز بود                       

 ضبط موج از بحر امكان گل نكرد يک گهر بی
 هر سري كاندوخت جمعيت گريبان ساز بود                 

 غير اظهار عدم «بيدل»هستی ما نيست 
 تا خموشی پرده از رخ برفكند آواز بود                       

 
ايرانيان كهن به نظامی دوگانه از مفاهيم و معانی و حتی واژگان باور  .1

هاي دوتايی صريح و دقيقی تشكيل يافته بود. نظامی كه از تقابل ؛داشتند
 شناختی كه از قطبِ اهورامزدا/دستگاهی از برابرنهادهاي اخالقی و هستی

به  266ي گيتی/ مينوشد و با گذر از دوگانههريمن در آسمان شروع میا

                                                 
از  (، یعنی عالم مثال در برابر دنیای محسوس، /) مفهوماین  رونوشت یونانی 266

 بیشتری یافته است.افالطون شهرت آثار مجرای 



  223 ها / منش ينظريه  

ي اهورامزدا در برابر ي ملموس و زمينی جاندارانِ نيکِ زادهدوگانه
شد. نظام فكري ايرانيان باستان، اهريمن منتهی می سترهاي مخلوقرفَخَ

از  اشهاي معنايی دوتايی بود، كه دامنهدستگاهی دقيق و فراگير از تقابل
زنبور چون هم دو ايزدِ نيكوكار و بدكردارِ آسمانی تا تعارض دو جانور كوچک

ترين نمودِ حاكميت بينی بارزترين و برجستهو مگس ادامه داشت. اين جهان
هاي متضاد معنايی اي از ديدن جهان است، كه بر اثر جفتشيوه
 شده است.  بنديصورت

م، هومِ جفت و مربوط به هجفت متضاد معنايی، عبارت است از دو مف
اي به شكلی كه يكی را بتوان همت ديگري باشد كه يكی از آنها متضاد

در  واژگونه، متضاد، و قطب مخالف ديگري در نظر گرفت. دو مفهومی كه
ر ها ديابند، از خيلی جنبهقالب يک جفت متضاد معنايی به هم پيوند می

، و شودمی ارز دانستهديگري هميک از آنها با غياب  اند. حضور هرهم تنيده
فت به همين دليل در بسياري از موارد مفاهيم را با توجه به نقضِ ج

يا  كنند. تعريف كردنِ نيكی به مثابه غياب بدي،متضادشان تعريف می
ه كتند هايی آشنا هسفهميدنِ مفهوم سپيد در تقابل با مفهوم سياه، مثال

ه بدهند. از اين معنايی را نشان میهاي متضاد فراگير بودنِ كاربرد جفت
د كه م نامييخواه «جم » شدهبعد، اين رده از مفاهيم را به صورت كوتاه

 است. «جفت متضاد معنايی»ي سرواژه
ريزي در جهان باستان پی ترين تمدنی راايرانيان، نخستين و كهن

هايی اش به شكلی آگاهانه بر جمهاي ساخت سياسیكردند كه شالوده
معنا نيست به آن  پذير استوار بود. اما اينجيده، خودآگاهانه، و مناقشهسن

يا  ير از آنها را به اين مردم منحصري فراگها و استفادهكه ابداع اين جفت
 هااز دورترين زمان هاجمشناختی، وابسته بدانيم. بر مبناي شواهد باستان

آدميان وجود  هاي هنري و فنیاي مفهومی در آفريدهزمينهچون هم
ي ونهمانده از گجاهاي بههايی كه نخستين نقاشیديوارنگاره ؛اندداشته

جانوران را در برابر آدميان، و جانوران  شودانسان خردمند محسوب می
شدنی پلنگ( را در برابر جانوران شكار خوارانی مانندشكارچی )گوشت

كه جز با فرضِ وجود  ،نداخوارانی مانند گوزن( به شكلی بازنمايی كرده)گياه
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شدنی نيست. مردمانی كه چهل هزار سال ها، به شكلی ديگر تفسيرجم
 هايكردند، آشكارا چارچوبِ جفتي غار السكو را نقاشی میپيش ديواره

و جهان پيرامون خود را به اين ترتيب  اندتضاد معنايی را در ذهن داشتهم
كار گرفته شده در بازنمايی  اند. رنگ و سبک بهكردهبندي و فهم میرده

خواران بر خواران و گياههاي گوشتي توزيع نقشآدميان و جانوران، و شيوه
دسترسِ غار، نشانگر آن است كه اجداد دور انسان نيز،  نقاط دوردست يا در

هاي كوچک گردآورنده و شكارچی در آن زمان كه هنوز در قالب گروه
 اند.فهميدههايی دوتايی میر قالب قطبها را دگذراند، مفهومروزگار می

 انسانی هايها را در تمام آثار به جا مانده از تمام تمدنردپاي جم .2
ي هنامنبندي مردم به بردگان و آزادان در قانوتوان نشان داد. تقسيممی

كوكار ن نيحمورابی، تفكيک خدايان از آدميان در الواح سومري، تقابل ايزدا
 ..( و.وان، ر ايزدان بد و زيانكار )مردوک/ تيامت، يهوه/ شيطو خوب در براب

 قدرت /آبادانی، دشمن انيرانی ي بيستون )خشكی/در نهايت سه جمِ كتيبه
د، نازسمیري مليت ايرانی را ب، كه شالودهنظامی ايرانيان، و دروغ/ راست(

 ن دردمانمايد كه تمام مرد. چنين میها هستنهايی از اين دوقطبینمونه
ی هاي معنايهاي تاريخی به چنين جفتو در تمام دوره هاتمام تمدن

متعارضی دست يافته بودند و نظام معنايی خويش را بر مبناي آن 
وس اشترا اند. در عصر جديد، ساختارگرايانی مانند لويكردهسازماندهی می

ی در معان بنديصورتزيربناي  هاجمزمانی، اند كه در برشی همنشان داده
نكته  اين بر مانند دريدا انیسازند، و فيلسوفتمام جوامع انسانی را بر می

ز يک ا هاي نظريناديدنی تمام نظام معموالًاند كه كانون كيد كردهأت
 شده تشكيل يافته است. دوقطبی مفهومی بديهی انگاشته

هايش چنان كه گفتيم، جفت متضاد معنايی را اگر كوتاه كنيم و سرواژه
رسيم كه برچسبی بسيار می «جم »يا همان  «جمم»برگيريم، به عبارتِ  را

چرا كه در اساطير كهن آريايی نيز جم،  ،شايسته براي اين مفهوم است
اروپايی هند و  هاياي در زبانموجودي دوگانه بوده است. جم از ريشه

ريت، سانسك يهي يم دهد. واژها دوقلو معنا میي گرفته شده است كه دوتايی
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اند كه اولی ( در زبان التين از همين ريشه مشتق شدهGeminiو جِمينی )
  دهد و نام برج خرداد هم هست.جفت و دومی دوقلو معنا می

 ست. موجودي كه نظم را بنادر اساطير ايرانی، جم همان جمشيد ا
ا و ب ندزلگام مینظمی هستند ديوهايی را كه نماد آشوب و بی و بر نهدمی
د. جم كنیی بزرگ و شهرهايی آباد را بنا مهاياده از نيروي ايشان كاخاستف

چون هم ،اي از انسان نخستين است كهسن نمونهاز سويی به قول كريستن
ف و از طر گشايدست به نظم دادن به گيتی میاولين آدمی اساطيري، د
هم مو  ي برجسته. از اين رو جم دو چهرهاست ديگر با شاهی آرمانی برابر

ن ارجمندتري ين وتربزرگ و از سوي ديگر از سويی نخستين آدم است ؛دارد
ن شاه. در اساطير ايرانی زرتشتی، جم در كنار اين دو خصلت، نخستي

يی شود. جم همان كسی است كه ادعاي خداگناهكار بزرگ هم دانسته می
ين طر اگذارد و به خاخورد، و تقدس آتش را زير پا میكند، گوشت میمی

ين گريزد. به افره ايزدي در قالب كبوتري از سرش می زرگسه گناهِ ب
جفت  ي مفهومي بازنمايندهاي بسيار دقيق از اسطورهترتيب، جم نمونه

ه بمتضاد معنايی است. او همان موجود آرمانی نيكی است كه با گناه 
ال ح ينعو شكوه شاهی، در  شود. اين نماِد فر  موجود آرمانی بد تبديل می

 مادينشاهی و سلطانی گناهكار هم هست، و چه  سرنمونِ بر باد رفتن فر  
ا متضاد معنايی در يک جم ر هايتواند نوسان جفتتر از اين میدقيق

 نمايندگی كند؟
 توان با چند ويژگی تعريف كرد:يک جم را می .3
 معموالً و شناسانهعنايی، ساختارهايی نشانهم هاينخست آن كه اين جفت -

ژه در ه ويزبانی هستند. يعنی در ساختارهاي نشانگانی فراگير و عمومی، و ب
ه در معناست كبه آن  تنيده وجود دارند. اينزبان طبيعی، به شكلی پيش

ود يم وجتقابلی دوتايی در ميان واژگان و مفاه شدههاي شناختهتمام زبان
د، ب /زشت، نيک /دارد. اين تقابل گاه مانند سه جفت مشهور كانتی )زيبا
ی كنند و وضعيتدرست/ نادرست( به مفاهيمی مركزي و غايی اشاره می

 اشتراوس، خصلتیاي لوي آشپزخانهريح دارند، و گاهی هم مانند نظامِص
 ند. اتر دارند و در اطراف جفت صريحی مثل خام/ پخته تنيده شدهمبهم
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ا ر شناسانهيز نشانهي تمادوم آن كه يک جفت متضاد معنايی، واحدِ پايه -
كلی است، نشانگان زبانی به ش نشان داده سازد. چنان كه سوسورمیبر

ش را خوي منفرد و استعاليی قدرت ارجاع و بازنمايی ندارند و خاصيت زبانی
همين  آورند. بهاي به دست میاي از تمايزهاي بينانشانهتنها در شبكه

اي هآراي از ،نشانگان، در واقع هايتوان فرض كرد كه تمام نظامترتيب، می
ر، تی دقيقاند. به بيانتشكيل يافته هاتفاوتيافته از تمايزها و سازمان

اطالعات محصول شكسته شدن تقارن است. يعنی آنچه كه به عنوان 
ها و يابد و كاركردها جريان میعنصري همتاي ماده و انرژي در سيستم

در  تر تفاوتی اسي ظهونتيجه كندهاي درونی سيستم را تعيين میجريان
اند. مفهوم همسانی و ميان چيزهايی كه تا پيش از آن همسان بوده

 ي درکهايی معنايی هستند كه براناهمسانی، و تشابه و تمايز، خود جفت
 ي تقارن/ شكست تقارن كارآيی دارند. گونهمفهوم رياضی
فاوت گذاري و تكردن تمايز، و با فاصله هاي پيچيده با ايجادسيستم

 نند.كعات را توليد میقايل شدن در ميان چيزهاي مشابه و پيوسته اطال
ن ه تقاركيابد. به اين شكل شناسانه بازتاب میدر سطحی نشانه همين روند

ي برا و شكست تقارن، يعنی تشابه و تفاوتی كه امكان تشخيص و ادراک را
ی شانگانعصبی/ روانی به نآورد، در سطحِ پردازش نظام شناسنده فراهم می

عنی ي -شوند كه بر مبناي قواعدي مشابه زبانی ترجمه میزبانی يا شبه
فت كنند. با اين اوصاف، يک جكار می -قوانين تقارن و شكست تقارن 

 ردازشترين رخداد در سطح پمتضاد معنايی، كوانتومی است كه با بنيادي
ی شدنی شكست تقارنبيان شده و، شكِل نمادينجماطالعات همتاست. يک 

 /است كه آفرينش اطالعات و معنا را در سطوح گوناگون پردازش عصبی
چون مه توانسازد. از اين رو، جفت متضاد معنايی را میروانی ممكن می

ی را معناي هاي نشانگانی/ي نظامي در نظر گرفت كه شالودهاخشتِ پايه
 سازد.برمی

ی آن است كه عالوه بر تمايز، شكلی از سومين ويژگی جفت متضاد معناي -
ي يک جفت متضاد معنايی، تنها ترجيح را هم در خود نهفته است. دو سويه

دهند، بلكه به نوعی ميل و گرايش شخصِ تعارض و تفاوت را نشان نمی
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كنند. نيک و بد، زشت و زيبا، و شناسنده به سوي يكی از آنها نيز داللت می
هاي مشهوري هستند كه از ديد كانت اشكال گانهدرست و نادرست، سه

كنند. بنابراين دو می بنديصورتي شناسنده بنيادين ترجيح را در سوژه
ارز دانست. آنها عالوه بر توان همرا نمی جمقطب مفهومی موجود در يک 

شناختی نيز نيروها و تمايزي كه در سپهر معناشناسانه دارند، در سطح روان
يكی از آنها  معموالًانگيزند. به شكلی كه ت را برمیی متفاوهايگرايش

 شود، و ديگري برعكسمیمحسوب مطلوب، خواستنی، و موضوعِ ميل 
تر، يكی از آنها با رنج شود. به تعبير دقيقنامطلوب و ناخوشايند پنداشته می
كند، و اين گويا جفت متضاد زيربنايی در و ديگري با لذت پيوند برقرار می

 شناختی باشد. نسطح روا
ر هم تواند دشمرديم، با يک توضيح میها برسه خصلتی كه در مورد جم

ميل  ثيرأآميخته گردد. اكنون، بيش از صد سال از زمانی كه نيچه در باب ت
ی هاي هيجانی بر مسيرهاي استدالل عقالنبر شناخت و ترجيح انگيزه

شناختی و  هايرچوبدانيم كه چاگذرد. امروز ما میفرسايی كرد، میقلم
ز قواعد منطقی حاكم بر ذهن ما، محصول فرآيندي درازپا و پيوسته ا

اننتخاب طبيعی و تكامل زيستی است، و ظرفيت شناختی شگفتی كه 
شناختی است كه دستاوردي زيست اندسر خود اندوخته يآدميان در كاسه

ري يافته گيي لذت، و ميل به قدرت جهتبقا، انگيزه در راستاي خواستِ
نه  شناختی ما، هاياست. از اين رو، امروز براي ما آشكار است كه چارچوب

 انه ومداري ميلشده نيستند، بلكه در زمينهتنها بديهی و از پيش داده
ايش به نم اي و تصادفی را از خودگاه خصلتی كاتورهشان، گهكاركردگرايانه

 گذارند. می
خت، و ارتباط ميان ميل و شنا) ممفهو شايد بتوان با تمركز بر همين .4

تر در مورد به فهمی عميق (مانادراكی هايقواعد حاكم بر تكامل چارچوب
 ها دست يافت.جم

نمايد كه چنان كه گفتيم، محصول شكست تقارن است. چنين می ،جم
 جوي آدميان نباشداگر محصول خالقيت ذهِن نظم -قانون حاكم بر هستی 

تقارنی است كه به طور موضعی، و بر اساس اندركنش  نظامی از قواعد -
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شود. هستی شايد يک نيروها و عواملی پراكنده و فراگير، شكسته می
 ،كه وقفه، گسست، تمايز الن و يک در هم تنيدگی سترگ باشدپيوستگی ك

گونه، و تداخل عواملی ز اندركنش ميان نيروهايی پيوستارو تفاوت در آن ا
يده شده باشد. با اين تعبير، هستی روندي پيوسته، جنس زايهمگون و هم

چيز برابر است، و تفاوتی در چيز با همهكالن، و فراگير است كه در آن همه
ها و ذات چيزها وجود ندارد. و اين تقارن است. اما تمايزها، گسست

ی در فراز و نشيبِ اين كليت در هم تنيده به صورت موضعی يهاتفاوت
حصول اندركنش نيروهاي فراگير و منتشرِ جاري در تمام وجود دارد، كه م

ي اين هستی است. اين نيروها و عوامل هستند كه تغيير را در پيكره
 كنند. شناختی ممكن میسطحی هستی

يز تقارنِ درون آن ن هايي غرقه در تقارن، كه شكستدر اين زمينه
هايی هسته دارند، - و در نتيجه متقارن -خصلتی فراگير و پيوسته و منتشر 
ات و انگيز از اطالعهايی كه انباشتی شگفتاز پيچيدگی وجود دارند. سيستم

ی حدهايگذارند. زيرواروابط را در ميان عناصر درونی خويش به نمايش می
د، ي عظيمِ هستی هستنپيكره موضعی از ی موقت وهايكه در نهايت بخش

ود جيب را از خر، خصلتی بسيار ععمهايی موقت و كوتاهگرانيگاهچون هم اما
ل ی در دهاي خرد و زودگذرِ تراكم پيچيدگگذارند. اين هستهبه نمايش می

 يافتگیِروند، به دليل انباشت اطالعات درونی خويش، و به خاطر سازمانمه
كز، ی متمرتوانند تقارن درونی خويش را به شكلاي كه دارند، میغيرمنتظره

ين اياد مراتبی بشكنند. به عبارت ديگر، پيچيدگی زيافته، و سلسلهسازمان
ه ها و نيروهايی كه در حالت عادي بها باعث شده است كه عاملسيستم

خت و تشكنند و در نتيجه الگوهايی شكلی منتشر و پراكنده تقارن را می
جا ينا آورند، دريافتگی را در چيزها پديد میهمگون و همسان از سازمان

 ا هم تداخل كنند، و پس از تشديد كردِن يكديگر، بههمگرا شده، ب
ی و هدفمند از شكست تقارن منته ،مراتبی، متمركزساختارهايی سلسله

 شوند. 
هاي انباشت پيچيدگی، ساختارهاي زنده هستند. موجودات اين هسته

كه نسبت به  -هايی هستند كه براي زمانی بسيار كوتاه زنده همان سيستم
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بخشی از تقارن درونی خويش را بر  - چشم پوشی استعمر هستی قابل 
شكنند، و اين البته جداي از يافته میاساس متغيرهايی درونی و سازمان

سيرِ عمومی اندركنش نيروهاي حاكم بر هستی است، كه شكست 
ها به بار ی از جنسِ ساير چيزهاي هستنده را نيز در اين سيستمهايتقارن
 آورد. می

اكم حاش ارنی بر ذرات بنياديدر جهانی كه قوانين ابرتق به اين ترتيب،
ي اي كه تقارن حاكم بر ساختارهاي معدنی، فرآيندهاو در هستی است

اش بر اساس شناختیزمين هايشيميايی، رخدادهاي فيزيكی و جريان
د و شوشناختی شسته میقواعد عام و فراگيرِ فيزيكی، شيميايی، و زمين

 ی مانندهايكند، سيستمی ساده را ايجاد میهايا نظمالگوهايی برخالی ي
 ی، وجانداران را داريم كه فرآيندهاي بيوشيميايی، نيروهاي بيوفيزيك

روندهاي فيزيولوژيک درونی خويش را بر اساس نوعی همگرايی همان 
 . بهشكننديافته و متمركز در هم میگفته، به شكلی سازماننيروهاي پيش

مراتبی زنده به شكلی سلسله هاي حاكم بر عناصر سيستماين ترتيب، تقارنِ
ر ز رفتاابه طوري كه تعقيب الگويی خاص  ،شكندافزايانه میو به شكلی هم

ن كه اي ي مهم در اين ميان آن استسازد. و نكتهرا براي سيستم ممكن می
ی واملعدارِ رفتار، بر اساس متغيرها، نيروها، و الگوهاي هدفمند و جهت

ها گردند كه خود محصول نظم همين سيستمشوند و هدايت میيين میتع
خيزند. به اين ترتيب، مید و به تعبيري از درونِ سيستم برهستن

هان ر جب افزا بودن فرآيندهاي حاكمخودسازماندهی، خودزاينده بودن، و هم
گير اي عام و فراو وضعيتی بحرانی در زمينه زنده را بايد حالتی حدي

ر ر زيتكه به شكلی منتشر و پراكنده و در سطحی نامتمركز و ساده دانست
 كند.شمی فرمان همان قواعد تقارنی قرار دارد و با اصولی مشابه تقارن را

شكند. يعنی قواعدي مراتبی میسيستم زنده، تقارن را به شكلی سلسله
 سازد،كه در سطح فيزيكی پيدايش الگوهاي منظم بيوفيزيكی را ممكن می

در تركيب و تداخل با يكديگر قوانينی بيوشيمايی را در سطحی باالتر از 
آورند كه قواعد تقارنی نوظهوري بر آنها حاكم است و پيچيدگی پديد می

آورند كه خود تر را پديد میشكسته شدن آنها نيز الگوهايی تازه و پيچيده
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 طح فيزيولوژيکس مثالً  -تري در سطوح باالتر به ظهور قواعد تقارنی بغرنج
 شود.منتهی می -

 شناختی است. در اينيكی از سطوح اين نردبان طبيعی، سطحی روان
و  شودهاي حسی بمباران میاي كه مدام توسط دادهي عصبیسطح، شبكه

لی شك حسی را به هايزير فشار ضرورتِ رفتار كردن قرار دارد، بايد محرک
ن ن خارج در ذهازنمايی جهابندي، تنظيم، و سازماندهی كند تا برده

به  است «دارذهن»اي كه و رفتارِ سيستمِ پيچيده شناسنده ممكن گردد
ار كشكلی تنظيم شود كه سازگاري سيستم را با محيطش ممكن سازد. اين 

رونی شود كه به قدر كافی با هستی بيبا ابداع مدلی از جهان ممكن می
ن سيستم در اي ي كه بقايخوان باشد. به قدر كافی، يعنی تا آن حدهم

ه بی خودساخته دست ذهنی را كه در جهان و رفتار محيط را ممكن سازد
رايش باي بسنده را چندان دقيق سازد كه شايستگی زيستی زندانتخاب می

 به ارمغان آورد.
شود، اين كار، با شكستن تقارن در سطحی حسی/ پردازشی ممكن می

شناختی منتهی ر سطوح روانی ديگر دهايكه خود به شكست تقارن
شود ذهنِ شناسنده چيزها و تقارنی كه باعث می هايشود. شكستمی

ن حسی درهم آميخته بيرو هايقلمكارِ محرکرخدادها را از دل آش شله
تشخيص  شانبندي كند، الگوهايی تكراري را در ميانبكشد، آنها را رده

مجزا بازنمايی، ي مستقل و دهد، و در نهايت به صورت يک پديده
 شان كند. رمزگذاري، و بازشناسی

ها اين شكست تقارن، در سطح زبانی و خودآگاهانه، در قالب جم
پايه براي شكست تقارن  خشتی ،شود. يک جم، در واقعسازماندهی می

تواند شكسته شود، تمايزي است كه ميان دو ترين تقارنی كه میاست. ساده
ي اطالعات به عنوان ن همان است كه در نظريهكند. ايچيزِ مشابه ظهور می

گيرد و به عنوان يک واحدي براي شمارش اطالعات مورد استفاده قرار می
ا با هشود. در عين حال، اين همان زيربنايی است كه جمبيت شناسايی می

چيزي جز يک  ،چرا كه يک جم، در نهايت شونداتكا به آن برساخته می
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ي دوتايی نيست كه برچسبی زبانی خورده شدهشكست تقارن بسيار ساده
 مشابه بافته شده باشد.  هاياي از جفتباشد و در زمينه

ا ا فربه اين ترتيب، ميلِ سيستم براي غلبه بر آشوبی كه پيرامونش ر
رن گرفته است، و گرايشی كه براي سازمان دادن به الگوهاي شكست تقا

د، شویزمينه حاكم م گی بر ايندارد، و سلسله مراتبی كه به دليل پيچيد
وست كه شوند. از اين رها از دل آن زاده میسازد كه جممیبستري را بر
 يهاگفرهنشده، و تمام رمزگانِ زبانی و نشانگانی شناخته هايتمام نظام
ها در ا كه آنها بازشناخته شوند. چراي از جمتوانند در قالب شبكهموجود می

ه بها نيستند، كه آنها نيز اي رمزگذاري جماصل خود چيزي جز الگوه
شده، و واحدي تكاملی براي سازماندهی ي خود شكلی تكثيرنوبه

  ي زيستی هستند.پيچيده هايتقارن در نظام شناختی سيستم هايشكست
بر  شانها، يعنی اتكاي آنها بر تفاوت و تثبيت شدندومين ويژگی جم

م نظا خيزد. چرا كهمیجا براز همين نيز ،ناشدنیضديت ميان دو قطبِ جمع
ه بهايی كه زايیشناختی ما براي تشخيص، ارزيابی، و پردازش دوشاخه

در  كنند، نياز به رمزگانی ساده دارد.داللت می «شدهتقارنِ شكسته»
ه دو كسازد میهايی را برگان دودويی است، و جمترين حالت اين رمزساده

اين  ييانهدهند، و در عين حال براي انكار مسرِ طيفی تقارنی را تشكيل می
ز د. اانطيف، و براي محو كردن و ناديده انگاشتن آن است كه تدوين شده

ی شناختهاي هستیجم ابزاري است كه ذهن به كمک آن پيوستار ،اين رو
 ن ترتيبكند، و به ايشناسانه تحويل میي شناختي گسستههارا به دوگانه

 سازد. ي پيوسته و در هم تنيده را ممكن میپردازش اين زمينه
سومين ويژگی جم، يعنی پيشينی بودنِ مفهوم ترجيح و حضور 

جاست گردد. در اينمیجا برنيز به همين ،هاهميشگی انتخاب در ميان جم
دي تكاملی، ذهن شود. بر اساس قواعكه درست بودن حرف نيچه آشكار می

و كاري  د در مورد آن تصميمی بگيردبخواه مگر آن كه فهمدچيزي را نمی
يابد، ما با نوعی انجام دهد. و مواردي هم كه چنين امري تحقق نمی

هستيم. ذهن براي آن رو روبه افزايانهكژكاركرد، يا ابركاركردِ نوظهورِ هم
سازد تا به كمک آنها جهانی را براي خود توصيف كند كه بايد میها را برجم



هاي منش/ نظريه  232  

كننده را در آن به انجام رساند. جم، شكست ارسته و سازگرفتاري شاي
كند كه به خاطرِ و در امتداِد شكست تقارنی شناختی را نمايندگی می

ها را پديد تقارنی رفتاري خلق شده است. از اين رو، سيستمی كه جم
از ابتدا براي آن  طرف نيست. ذهنِ سوژه جم راآورد، در مورد آنها بیمی

همواره با  ن را بر بخشی ديگر ترجيح دهد. جماز آآورد تا بخشی پديد می
ي كنندهترجيح در ارتباط است، چرا كه مخلوقِ نياز به ترجيح، و تسهيل

 فرآيند انتخاب است. 
جود ومتضاد معنايی، چند پنداشت نادرست و فراگير  هايدر مورد جفت. 5

 دارد.
 ترين پنداشت، آن است كه در جم چيزي عينی،نخستين و رايج

ها محصول ذهن ما بيرونی، يا واقعی وجود دارد. واقعيت آن است كه جم
جهانی كه براي زيستن در آن به دليل ساختار ما، و زيست ،هستند. ذهن ما

شكند و رخدادها و ايم، پديدارها را به اين شكل خاص میتكامل يافته
ماندهی راي سازب ،كند و از اين روچيزها را با اين قالب خاص دريافت می

شود. شواهدي هاي خاص میدست به دامان اين جم اين هرج و مرج حسی
 شانو زاده شدن ها به مسيرهاي حسیكه وابستگی جمروشن وجود دارد 

دهند. يک مثال تاريخی آن است كه ي زندگی را نشان میثير شيوهأزير ت
وامع شناختی و تكامل ججامعه هايثير دگرگونیأها، زير تبسياري از جم

نشين/ كوچگرد، كه در اججمی مانند يک ،ترديداند. بیانسانی زاده شده
 .ي پنجم پتاريخ جهان پيشامدرن بسيار مهم بوده است، تا پيش از هزاره

ی يهاو رواج كشاورزي مستقر وجود نداشته است، و به همين ترتيب جمم. 
يا گرايش چپ/ كاري/ راديكاليسم مانند سوسياليسم/ ليبراليسم، و محافظه

ثير شرايط اجتماعی زاده أراست نيز عناصري نوظهور هستند كه زير ت
دريافت شناختی هم آن است كه افرادِ كور مادرزاد كه از اند. مثال روانشده
را  شانهايی متفاوت با افراد بينا جهانبا جم هاي حسی محروم هستندداده

ميت ديک يا دور چندان اهكنند. در اين افراد جمی مانند نزشناسايی می
شود. جايگزين آن می «دور از دسترس /در دسترس»ندارد، و جمی مانند 

–ی ديگر هايهاي مهمی مانند نور/ ظلمت و زيبا/ زشت در ايشان با جمجم
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 ،شوند. به همين ترتيبر/ نرم جايگزين میبمانند برجسته/ فرو رفته، يا ز
متفاوت  شودچه در افراد بينا ديده میآن ها نيز باروابط درونی ميان اين جم

به جاي آن  - دير/ زود، گذشته/ آينده –عناصر زمانی مثالً  است. چنان كه
هايی فضايی كه مانند افراد بينا بر محوري مكانی انطباق يابند و با جم

ديگر  هايشوند و محور سازماندهی جمارتباط يابند، خود محوري فرض می
مربوط به پساوايی و شناوايی محور  هايافراد جم شوند. در اينتلقی می

هاي مربوط به شود، در حالی كه در افراد بينا اين جمشناخت تلقی می
ها محصول مستقيم فرآيند بينايی است كه مركزيت دارد. بنابراين جم

و عنصر ضروري آن هستند و نخستين خطا در موردشان آن است  شناسايی
و بديهی پنداشته شوند كه ماهيت و حضوري  كه به صورت اموري پيشينی
  مستقل ازذهن شناسنده دارند.

 دورخ دهد اين است كه ها تواند در مورد جمدومين خطايی كه می
 ووت با هم تفا ،مفهوم متعارضِ موجود در يک جفت، به راستی و در واقع

متضاد  هايمعناست كه دو مفهومی كه قطببه آن  تعارض دارند. اين
 «يزهاچ»شوند، به راستی به ر هستند و نقاط مقابل هم پنداشته میيكديگ

در »ه ككنند عينی و واقعی در جهان خارج از ما اشاره می «رخدادهايی» و
 يی دربا هم تعارض دارند. بر اساس اين نگرش، چيزي مانند روشنا «واقع

ت سين ادر تضادي راست جهان خارج وجود دارد، كه با چيزي به نام تاريكی
 دو مستقل از ذهن ما عينيتی بيرونی دارند.  و اين هر

ها در عمل مخلوق روشی هستند كه ذهن ما براي چنان كه گفتيم، جم
شناخت هستی در پيش گرفته است. ذهن شناسنده در فرآيندي كه از 

 هايانگارانه و از سوي ديگر اقتصادي و كارآمد است، محرکسويی ساده
كند به صورت كه از جهان خارج دريافت می رادادهايی حسی و درون

رمزگذاري و كند و آنها را به اين ترتيب بندي میعناصري دوتايی رده
ی حدي هستند كه در جهان خارج وجود هايحالت هاكند. جمپردازش می

ی انتزاعی، خالص، و مرزي توسط ذهن هايندارند، بلكه به صورت حالت
شده و بنديهاي حسی بر طيفی درجههشوند تا جايگيري دادآفريده می

 هايشناختنی ممكن شود. نخستين پنداشت غلط آن است كه اين وضعيت
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تباهی است ی بيرونی اشتباه گرفته شوند. اين همان اشهايحدي با واقعيت
افالطون است. افالطون با فرض عناصر مينوي، يا  كه مشهورترين پشتيبانش

ارزشی عينی قايل شد و حتی آنها را بر  هال، در عمل براي جمثُهمان مُ
به آن  هاي ملموس تجربی نيز ترجيح داد. اينهاي حسی و دادهتجربه

معناست كه او اين حقيقت را ناديده گرفت كه رخدادها و چيزهاي واقعی، 
و نقاط حدي و دو سرِ طيفی كه به  ها قرار دارندي طيف جمدر ميانههمه 
شود، به لحاظ تجربی تهی و خالی ی میهاي متضاد معنايی منتهجفت

 ،است. در جهان خارج، چيزي به نام روشنايی يا تاريكی مطلق وجود ندارد
گيرد. اي بين طيفِ روشنی/ تاريكی قرار میي ما همواره در نقطهبلكه تجربه

به همين ترتيب، كردار يا آدمِِِ خوب يا بد مطلق وجود ندارد و همگان و 
اي از اين دو هستند كه ممكن است عنصر خوبی يا تهي كردارها آميخهمه

بر اين اساس، عبارت است از  ی افالطونتلهبدي در آن غلبه داشته باشد. 
 ي طيف، و تمركز بر دو سرِ جم، و واقعی پنداشتن آن.ناديده گرفتنِ ميانه

كه عبارت  شودبه اشتباه ديگري منتهی می ،معموالًي افالطون، تله
ي يكی از دو عنصر شدهح بی قيد و شرط و بديهی پنداشتهاست از ترجي

ي سوژه آفريننده بر ديگري. اين حقيقت كه دستگاه شناختیِ جم
معناست كه هر دو جفت متضاد معنايی در جريان به آن  هاست،جم

شوند. به تعبير هايی يگانه زاده میفرآيندي مشابه و مبتنی بر پردازش داده
تقارنی پردازشی است كه  . هر جمي تقارن هستندها زادهتر، جمدقيق

ها را بر اساس انتزاعِ جم ،شود. ذهنشكسته شدنِ آن به شناخت منتهی می
و بعد بر  كنداهده در پديدارها استنتاج میروياروي قابل مش هايصفت

اي مانند مرگ/ تنيدهي و پيشهاي مركزاساس پيوندي كه اين صفات با جم
شود و يكی از دو سر طيف تمايز قايل می شانميان يابندمی بقا يا لذت/ رنج

ی متنوع هايتركيب ي مادهد. دستگاه شناسندهجيح میجم را بر ديگري تر
اي از نورها و ي آنها آميختهكند كه همهاقليمی را تجربه می هاياز وضعيت

فهوم هاي حسی، دو می كم يا زياد هستند. ذهن بر مبناي اين دادهيهاسايه
دليل كه به آن  دو بع كندنايی و تاريكی را استنتاج میانتزاعی و حدي روش
يافته تعلق دارد، روشنايی را بر با دستگاه بينايی توسعه به جانوري روزخيز
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دهد. به اين ترتيب، در گام نخست شكست تقارنی تاريكی ترجيح می
هايی از مشاهده شده به صورت درجه هايدهد و وضعيتشناختی رخ می

شوند. يعنی حاالت پيوسته و شواليی بيرونی در روشنايی/ تاريكی درک می
گردند. در شوند و بنابراين شناسايی میقالبی مدرج و گسسته گنجانده می

نی شناسنده يكی از كند. يعگام دوم، شكست تقارنی رفتاري بروز می
بهتر،  دهد، يعنی آن راشده را بر ديگري ترجيح میسرهاي طيف ياد

كند. در اين صورت تر، و ارزشمندتر از ديگري قلمداد میتر، اصيلدرست
ممكن است اين اشتباه پديد آيد كه شناسنده باور كند كه ترجيح يكی از 

شده است. دادهدو سرِ اين طيف بر ديگري امري طبيعی، بديهی، يا پيش
ارن دهد كه شناسنده نقش خويش در شكست تقاين در شرايطی رخ می

 رفتاري را از ياد ببرد و اين ترجيح را به مراجعی بيرونی نسبت دهد. 
ود در اساطير ايرانی، ضدقهرمان مهمی به نام ضحاک يا آژيدهاک وج
د. دارد كه به خاطر غصب كردن جايگاه جم و نابود كردن او شهرت دار

به  تر از همه آن كه ضحاک با اره كردنِ بدنِ جم به دو نيمه، وجالب
در كنم گمان نمیي جم او را كشت. عبيري از هم جدا كردنِ دو نيمهت

صر اساطير هيچ تمدنی داستانی وجود داشته باشد كه ارتباط ميان عنا
ک را كند. ضحا بنديصورتشان را با اين دقت هايها و تلهدرونی جم

مِ ن گاتوان به عنوان نمودي از ناديده انگاشتنِ قواعد حاكم بر دوميمی
شتن طور كه خطا و ناديده انگاها در نظر گرفت. همانجم ست تقارنِشك

ي هبه تل - يعنی شكست تقارن شناختی و ادراکِ چيزها -گام نخست 
 يش درشد، غفلت از گام دوم و توجه نكردن به نقش خوافالطون منتهی می

ن ي ضحاک آشود. تلهمنجر می ی ضحاكتلهشكست تقارن رفتاري نيز به 
دو سر جم بر ديگري را  نقش خويش در ترجيح يكی از «من» است كه
تر و ه بردادو آن را با ارجاع به ذات يا ماهيتی بيرونی و پيش انكار كند

م جدو  تر فرض كند. به اين ترتيب، شناسنده با برتر پنداشتن يكی ازمهم
يده ادرا ن شانو پيوستار بودن گسلدرا از هم می آنميان  بر ديگري، ارتباطِ

ه گيرد، و اين همان روشی است كه ضحاک براي كشتن جم از آن بهرمی
 برد، يعنی دو نيمه كردنِ آن. 
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 نماری ستلهها طرح شود، تواند در مورد جماي كه میچهارمين تله
كه  قديمی عربی، معمار شاه حيره بود هاياست. سنمار بر اساس داستان

ه آن هنرنمايی كرده بود ك برايش كاخی بزرگ ساخت و چندان در ساخت
كل  دآوردنكل اين بنا به خشتی بند بود و اگر آن را از جاي خود بيرون می

 ب زدنريخت. در ديدگاه ما، سنمار نمادي است كه براي برچسكاخ فرو می
ي قدهشناسی، تله يا عرود. در قلمرو شناختگرايی به كار میبه برچسب

ين اويل كردن همه چيز به يک چيز. سنمار عبارت است از تالش براي تح
ش آوري نوين را ممكن ساخته است و در بطن روهمان روشی است كه فن

ر دارد. نيز قرا - هاي ميانی قرن بيستمبه ويژه در دهه -علمی مدرن 
شناختی است ي سيستمی خطايی روشگرايانهگرايی در نگرش كلتحويل

ت هايی از اين دسسازيهكه از شيفتگی نسبت به كاركردهاي فنی ساد
ي ي سنمار، عبارت است از تالش براشود. بر اين مبنا، تلهناشی می

 برساختن كاخی نظري بر مبناي مفهوم يا عنصري مركزي، به شكلی كه
شناسانه به ي مفاهيم و عناصر ديگر از نظر هستی شناختی يا شناختهمه

 آن تحويل شوند. 
 هايصورتِ تحويل شدن يكی از جفت ي سنمار بهها، تلهدر قلمرو جم

داومِ بيري تي سنمار به تعيابد. تلهمتضاد معنايی به قطب مقابلش تبلور می
و  كردي ضحاک است. اگر ضحاک جم را دو نيمه میي تلهشناسانهشناخت

ت، گرفتر در نظر میتر و مهميكی را به عنوان بخشِ بهتر، نيكوتر، اصيل
را به  ي ديگرسويه اصوالًگذارد و تر پا پيش میسنمار به شكلی افراطی

 ر نظراي و حتی موهوم از آن بخشِ برگزيده دعنوان مشتقی فرعی، حاشيه
انند م -گيرد. اگر ضحاک ترجيح نور بر ظلمت را به مرجعی بيرونی می

ار مدعی گرداند، سنممی باز - بودنِ اين برتري تر بودن يا طبيعیاصيل
الت ظلمتی وجود ندارد و تاريكی چيزي جز يكی از حا اصوالًشود كه می

طبِ شود و دو قظلمت به نور تحويل می ،غياب نور نيست. به اين ترتيب
ه شد شانبار به كمک برداشت افالطون جايگزين پيوستار ميانجم، كه يک

زيده حاک از هم جدا شده بودند، به يک قطبِ برگضو بعد به دست  بودند
 د. نوشفرو كاسته می
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باور  تباه،ها وجود دارد. نخستين اشبه اين ترتيب، چهار تله در مورد جم
ي هوي است. دوم، تل جهانِها از ذهن شناسنده و زيستبه استقالل جم

 اللتدي آن افالطون است كه به عينيت دو سر طيف و ناديده گرفتن ميانه
ا رر ديگري ي ضحاک است كه ترجيح يكی از دو قطب بكند. سوم، تلهمی

و  دهد،اي مستقل از شناسنده ارجاع میبه داليلی بيرونی و اصول موضوعه
ي فرو يكی از دو قطب را به ديگر اصوالًي سنمار است كه در نهايت تله

 كاهد. می
شده در داستان جمشيد كيانی ار جالب است كه هر چهار خطاي يادبسي

مرتكب اين گناه شد  به دقت نمادگذاري شده است. جمشيد يا همان جم،
 و آفريننده ،كه خود را خدا ناميد. يعنی خود را امري مستقل، خودبسنده

و محصولِ شرايط زمانه بودنش توجه  كه به مخلوق بودنآنپنداشت، بی
نوري  ،در نتيجه فره خود را از دست داد. به اين ترتيب ،كند )نخستين تله(

در قالب كبوتري از سرش پرواز  ر اقتدار و نيروي پادشاهی او بودكه نشانگ
ي افالطون دانست. اين در واقع توان همتاي تلهكرد و رفت. اين را می

ِر جم بود كه با ادعاي ي تو پُي طيف، و بخش اصلی و بدنهپيوستار ميانه
ها ي جمميشه در ميانهكرد. واقعيت هاستقاللش از شناسنده، او را ترک می

اش اعالم استقالل كند، اين بخشِ ز شناسندهو زمانی كه جم ا حضور دارد
سازند و زيربناي ساختارش ي جم را بر میاصلی و توپرِ ميانی، كه پيكره

اي پوک و تهی كند و پوستهكبوتري تيزپرواز آن را ترک میچون هم است،
ي ضحاک شرايط براي غلبه ،ي افالطون(. در نتيجهگذارد )تلهرا بر جاي می

تواند قدرت جم را غصب آيد. ضحاک در اين شرايط مییبر جم فراهم م
يعنی دهد. و دو نيمه كردنش انجام می . او اين كار را با اسير كردن جمكند

 كه هررا و اين حقيقت  كندارتباط ميان دو سرِ طيف يادشده را قطع می
سازد. يک از اين دو با پيوستاري به ديگري قابل تبديل هستند پنهان می

ي پيوستار و مهم پنداشته شدنِ دو سرِ ر با توجه به كنده شدنِ ميانهاين كا
شود. پس از دو نيمه شدن جم، ي افالطون ممكن میطيف در جريان تله

شود. حاكميت گيتی بر جهان، با مرگ جم، ضحاک بر گيتی حاكم می
همراه است. به همين  ،ي فاقد كاركرديعنی فرو كاسته شدنش به يک نيمه
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بينيم كه در زمان حاكميت ضحاک، مغزِ مان میم در اساطير بومیدليل ه
شود. چرا كه به راستی هم با ي اهريمنی ضحاک میآدميان خورش سويه

ها، كاركردهاي اصلی شناختی آسيب فلج شدن و دو نيمه شدِن جم
ي يافتهسپهر سازمان ،در نتيجه. «شوندمغزها خورده می»بينند، و می

پاشد و به ها با هم تكيه داشت، فرو میعادل پوياي جمشناخت كه بر ت
 ي سنمار(.شود )تلهمفاهيمی تكينه و پوک از نظر محتوا تحويل می

ز اي كه ذكرشان گذشت، اين خطاي رايج نيهاي اصلیگذشته از تله
 ها،مدرک كاركردها و كژكاركردهاي حاكم بر ج وجود دارد كه به دنبالِ

جاد ده ايها از سپهر شناسايی در شناسنو زدودن جم ميل به رهايی از آنها
يل مشود. در بند بعدي بيشتر در مورد داليل ناممكن بودنِ تحقق اين 

رد كه كاره جا، بايد به طور خالصه به اين نكته اشخواهيم نوشت. اما در اين
راين ها زيربناي هر نوع شناختِ خودآگاهانه و آشنا هستند، و بنابجم

 سايیبه فروپاشی ساخت شنا م و حذف كردن اين عناصر لزوماً رهيدن از ج
معناست كه به آن  و فقير شدن سپهر شناخت منتهی خواهد شد. اين

ويی از بر مبناي الگ - گويا ساير جانوران و –دستگاه شناختی آدميان 
تار ی دوگانه ساخهايبه قطب شانبندي دو دويی چيزها و تحويل كردنرده

تا  حتی ن ساختار، خصلتی تكاملی دارد كه در كليت خويش ويافته باشد. اي
لتی خص - مانند لذت/ رنج -هاي مركزي حدودي در مورد برخی از جم

 معناي گر بها هارهيدن از استبداد جم ،تنيده و ژنتيكی دارد. از اين روپيش
ايمی و و در عين حال پذيرش حضور د -شناخت دقيق آنها و گذر از آنها 

 ست.ينباشد، توهمی بيش ن - انسودمندش
وي ادم، داه نهزمانی كه پا در ر»يكی از پيروان الئو تسه زمانی گفته بود:  .6

و و با ديگر ددي دو برابر با چهار بود. وقتی كمی در راه پيش رفتم، به عالوه
و ي دهتر رفتم، ديدم به راستی دوي به عالوشد. وقتی باز پيشچهار نمی

 .«همان چهار است!
ها در شرايط ها آگاه نيستند. جمآدميان در حالت عادي، بر وجود جم

سازند، كه بر حضور و نقش ی شناختی را برمیهايي نظاممعمول شالوده
بنيادين آنها آگاهی ندارند. از اين روست كه در شرايط معمول و هنجارين 
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در ذهن  شانها و ماهيتخردي اندک و دانشی ابتدايی در مورد جم
خورد، و همين اندک براي كارآيی نظام شناخت ناسنده به چشم میش

گاهی ندارند. ذهن آها براي عمل كردن نيازي به خودبسنده است. جم
هاي ها، از مجراي آنها دادهتواند بدون توجه به ماهيت و ساختار جممی

بندي و رمزگذاري كند، در موردشان تصميم بگيرد، بر حسی را رده
قارن رفتاري خويش را بشكند، و بسياري از روندهاي حاكم بر شان تمبناي

 كند. در عمل، چنين نيز می ،فرض بگيرد. ذهناين جريان را نيز پيش
ر دها و جم نسبت به خويشتن از حدي بيشتر شودزمانی كه خودآگاهی 
آيد كه می ، اين مخاطره پيش«ديده شوند»جريان فرآيند شناسايی 

 ريابد.چشم بدوزد و تقارنِ حاكم بر دو سرِ طيف را دها شناسنده به جم
ر شود، دتقارنی كه در دو گام شناختی و رفتاري به سادگی شكسته می

ه تواند به نوعی مخاطرها میچنين شرايطی آگاهی نسبت به حضور جم
م براي روند عادي و معمول شناخت تبديل شود. اگر شناسنده به يک ج

ه در ايی كهتحليل قرار دهد، دير يا زود به ويژگیچشم بدوزد و آن را مورد 
ه كمعناست به آن  اشاره كرديم، آگاه خواهد شد. اينبه آن  بند نخست

ي اش همواره به ميانهدادهاي حسیشود كه درونشناسنده متوجه می
م ي نظافهمد كه دو سرِ طيف جم آفريدهيوستار جم تعلق دارند، میپ

كند كه ترجيح يكی از اين دو بر رک میشی خودش هستند، و دزپردا
جم از آن  ديگري به تصميم و خواست خودش وابسته است. در نتيجه،

دن مان شود، و خيرهجايگاه فرازين و استعاليی نخستين خود فرو كشيده می
زها وي چيي دو جفت متضاد معنايی و در پيوستار حابه تقارنی كه در ميانه

. شوده فلج شدنِ شكست تقارن منتهی میو رخدادها النه كرده است، ب
اي م برانگيزه، ميل، يا قاطعيت الز مكن است شناسنده با درک ماهيت جمم

نوعی چون هم شكستن تقارن را از دست بدهد. در اين صورت، ديدن تقارن
 تله عمل خواهد كرد. 

دهد. در اي خاص از خرد رخ میازهبن پايبند شدن به تقارن، تنها در اي
قارن حاكم بر و امكان درک ت ها را ببينده شناسنده بتواند جمطی كشراي

اما از فهم اين كه شكست تقارن آن به خودش وابسته  آنها را داشته باشد
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ها برداري از جماست باز بماند و قدرت كافی براي گذر از اين تقارن و بهره
 را از دست بدهد. 

دهنده آن به قدري تكانتقارن امري فريبنده است. يعنی نگريستن به 
 قتی بهها را مختل كند. شناسنده وتواند كاركردهاي عادي جماست كه می

واهد خها را ناديده متضاد معنايی دست يابد جم هايتقارن حاكم بر جفت
كرد.  ض خواهدآميز، يا دروغين فرفايده، فريبارزش، بیو آنها را بی انگاشت

ی، ، عينها را قطعید كه وي در ابتدا جمشوناين باورها از آنجا ناشی می
هايی دانسته است. در اين شرايطِ سرخوردگی از جمواقعی و بيرونی می

 هاماستعاليی و تخيلی است كه ممكن است شناسنده از به كار گرفتنِ ج
هدف، سردرگم، محروم شود. در اين حالت، شناسنده به موجودي بی

ين هاست، و از اكه منكر اهميت جمشود مسلک تبديل میجبرگرا و قدري
وران كند. اين همان است كه در دشرو خود تقارن حاكم بر آنها را نمی

 ه استها، رواج بسيار يافتمدرن به خاطر آشكار شدن بخشی از ماهيت جم
 ت. مورد اشاره قرار داده اس «نيهيليسم مدرن»و نيچه آن را با نام 

خردي كه  ؛منحصر است حاالنهنهدي ميارَتقارن شدن، به خِي شيفته
اما نقش خويشتن در شكست  ،ها و تقارن حاكم بر آنها را ببيندبتواند جم

ها را نفهمد. بودنِ جم «من» ها در شناخت و مخلوقِاين تقارن و اهمين جم
شود و امكان ا تقارن فلج میست كه در برخورد با ايچنين شناسنده

شود كه دهد. اين به كسی مربوط میمی ها را از دستبرداري از جمبهره
و متوجه نشود  شان براي شناخت را درنيابدا، و ضرورتهحضور دايمی جم

ها در نهايت شكسته خواهد شد. اگر به دست خودِ كه تقارن حاكم بر جم
ي يافتهاي يا سازمانشناسنده چنين نشود، شرايط محيطی و عوامل كاتوره

. تقارن از آنجا كه تفاوت را مورد شک قرار پيرامونی چنين خواهند كرد
خابِ گيري و انتبر روندهايی كه به تصميم كنددهد و تمايز را حذف میمی

از اين رو فريبنده و  اصوالًكننده دارد. تقارن قاطع ربط دارند، اثري تخدير
، هاو باد و بروتِ ترجيحنمايد كه با از ميان بردن تمايز و تيزي جذاب می
آورد. جانداران و به ز رامش و آسودگی تخديرآميز را به همراه میشكلی ا

خويش آگاهند، خواه  هايويژه شناسندگانی كه به ماهيت درونی انتخاب
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برند، و درک تقارن التيامی ناخواه از نوعی خستگی عضالتِ انتخاب رنج می
براي اين رنج است. اما خطر در آنجاست كه ممكن است اين رفع خستگی 

 بند تعلق دارد.فلج شدن منتهی شود، و اين به خردهاي نيم به
 تقارن به دليل همين توانايی بازنمودن پوچی و خودساخته بودنِ 

كرارِ ت دهايعامل براي رهايی از قيد و بنها و تمايزها، نيرومندترين ترجيح
كه  ،هاست. براي خردهايیيک الگوي انتخاب و محدود ماندن سپهر گزينش

انتخاب  باشند، تقارن عاملی كمكی براي تر شدهي خاصی پيچيدهاز مرتبه
قارنی تفهمد كه و می يابدمیها را دراي، ماهيت جمهاست. چنين شناسند

ين تقارن اكند كه وجود دارد. در عين حال، اين را هم درک میجا اين در
 ايناوست كه  هايشناسنده و انتخاب «منِ» بايد شكسته شود. اين نكته كه

 ر سطحیشوند. فهم اين نكته، نشانگبه سادگی درک نمی شكندتقارن را می
ر ا، دري تقارن گيرانهاز پيچيدگی خرد است كه انتخاِب قاطع و شكستن پی
 ،يبسازد. به اين ترتعينِ توجه به حضور دايمی اين تقارن، ممكن می

ل ی مستقفرض نادرست و مرسومِ قطعيت در گيتاز پيش قاطعيت در رفتار
خود را  هايمايه هستند كه قاطعيت در انتخابشود. اين خردهاي ميانمی

ند بتوا كنند. برترين خرد، آن است كهبر فرِض قطعيتِ تمايزها بنياد می
تخابی از تقارن ناشی شده است تاب بياورد و آن را با ان كهرا تهيايی 
 شود...خوانده می خواستو اين همان است كه  ،زاد بشكنددرون
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 هاچيستى گفتگوى تمدن، در: «هانچيستى گفتگوى تمد» هدي،م آشتيانى،
تان زمس، تهران، سازمان مدارک فرهنگى انقالب اسالمى، (مجموعه مقاالت)

1377. 
، ران، مركز اسناد فرهنگى آسيا، تهها و مفهوم فرهنگتعريف اريوش،د آشورى،

1357. 
مركز  ى ساعد دبستانى،، ترجمهسى شايعهشناروان تمن،پسل. گ. و  آلپورت،

ش، و سيماى جمهورى اسالمى، سرو ريزى صدامطالعات، و برنامه ،تحقيقات
 .1372، هرانت

 .1377، ، طرح نو، تهرانشناسىخرد جامعه يوسف، اباذرى،
 .1364، تهران حاجتى، اميركبير، ى ع.، ترجمهسى زبانشناروانج.  اچيسون،
 .1372، ، دانشگاه تهران، تهراناخالق نيكوماخوسارسطو، 
 .1375ى سعيد عنايت، تهران، ه، ترجمسياستارسطو، 
، ى سعيد عنايت، علمى و فرهنگىرجمه(، ت2ج. ) ى هگلفلسفهت.  و. استيس،

 .1372، تهران
، ارغنونى نامهى مراد فرهادپور، فصل، ترجمه«تكنيک و تمدن»وربرت، الياس، ن

 .1377پائيز ، 13 ىشماره
 .1374، ، گزارش و پژوهش دكتر جليل دوستخواه، مرواريد، تهراناوستا
اه رفيعى، دانشگ ف. ي، ترجمهسيبرنتيکماكاروف،  م. و ى. ا. لينسكى،براش

 .1375، تهران صنعتى شريف،
، رانپريانى، تندر، ته ک. ي، ترجمههاعمومى سيستم ينظريهف.  ل. برتالنفى،
1366. 

 .1350، هرانت ى دكتر على موحد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،، ترجمهدگيتااگاواهب
 .1374و فرهنگی،  احمد آرام، علمی ي، ترجمهعينی شناختريموند،  پوپر، كارل
 ،، اتا(نآهمراه با برخى كاربردهاى ) ى رويدادهاى غيرمنتظرهنظريهپ. ، تاجدارى
 .1366، تهران

، دخت خوارزمى، علمى، تهرانى شهينجمهتر ،جنگ و ضد جنگلوين، ا تافلر،
1372. 
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 .1363، دخت خوارزمى،  نو، تهرانى شهين، ترجمهموج سوم لوين،ا تافلر،
 .1378، تهران ى ضياء موحد، طرح نو،، ترجمهمنتقدان فرهنگجانسون، ل. 

زاده، ى دكتر هاشم رجب، ترجمه(راه و رسم سامورايى) هاگاكورهى.  تومو،چونه
 .1371، هرانت دس رضوى،آستان ق
، گرايى و هرمنوتيکفراسوى ساخت ؛ميشل فوكو رابينو، پ.. و ه دريفوس،

 .1376، ى حسين بشيريه،  نى، تهرانترجمه
ى ، ترجمه(س. دورينگ) مطالعات فرهنگى، در: «مقدمه» ايمون،س دورينگ،

 .1378، تهران حميرا مشيرزاده، موسسه فرهنگى آينده پويان،
ى دكتر مرتضى ، ترجمهسى اجتماعىشناروانها در نظريهم.  ر. كراوس، م. و دويچ،

 .1374 كتبى، دانشگاه تهران،
، رانرف، قطره، تهرف محيط و ا. ى ا.، ترجمهمغز به مثابه يک سيستمس.  رز،

1368. 
، ى محسن ثالثى، ترجمهشناسى در دوران معاصرى جامعهنظريه ورج،ج ريتزر،

 .1374 علمى،
 ،ى عبدالكريم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ترجمهشناسىشرقا. سعيد، 

1371. 
 .1375 قوام صفرى، فكر روز، .ى م، ترجمهبر ضد روشپ.  فايرآبند،

 .1368 دنيا،ى فيروز رفاهى، ، ترجمههاى جهانتاريخ خطفريدريش، ى. 
 ى،، نى نيكو سرخوش و افشين جهانديده، ترجمهمراقبت و تنبيه يشل،م فوكو،

1378. 
 .1379 ى باقر پرهام، آگه،، ترجمهنظم گفتار يشل،م فوكو،

 .1375 ، جهاد دانشگاهى دانشگاه تهران،ى زنبور عسلنامهزندگیو.  فون فريش،
، ىه آزاد اسالمپژهان، دانشگا ى م.، ترجمهسى فيزيولوژيکشناروانر.  د. كارلسون،
1374 . 
 .1363 ى يوسف عفيفى، نيلوفر،، ترجمهى علماى بر فلسفهمقدمهر.  كارناپ،
ن قليايى احمد عل)جلد دوم(، ترجمه عصر اطالعات؛ قدرت هويت مانوئل، كاستلز،

 .1379و افشين خاكباز، طرح نو، 
يان و ى احمد عليقل، ترجمه(جلد سوم) عصر اطالعات: پايان هزاره انوئل،كاستلز، م

 .1379 افشين خاكباز، طرح نو،
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ى ه، ترجمى فرهنگاى در باب انسان؛ درآمدى بر فلسفهرساله رنست،ا كاسيرر،
 .1373 بزرگ نادرزاد، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،

پور،  دانشگاه لىع بيابانگرد و ا. ى ا.، ترجمهسى فيزيولوژيکشناروانو.  كاالت، ج.
 .1373 شاهد،
نگى، مطالعات فره (ورينگد س.)، در: سازى هنرى و فرهنگىمجموعهج.  كليفورد،

 .1377ى حميرا مشيرزاده، موسسه فرهنگى آينده پويان، ترجمه
 .1369 ى احمد آرام، سروش،، ترجمههاى علمىساختار انقالبكوهن، ت. 

 .1376 ى عباس مخبر و كوروش صفوى،  مركز،، ترجمهتاريخ خطآ.  گاور،
ى اكبر افسرى،  ترجمه ،منش فرد و ساختار اجتماعى رايت ميلز،س. ه. و  گرت،

 .1380، آگه
 .1378 ى ناصر موفقيان،  نى،، ترجمهتجدد و تشخص نتونی،گيدنز، آ
 .1377 ى محسن حكيمى،  خجسته،، ترجمهپنجاه متفكر بزرگ معاصرلچت، ج. 

 .1380 ى ناصر موفقيان،  نى،، ترجمههاى انسانىجامعهنوالن، پ. لنسكى، گ. و 
 .1376 زاده،  فرهنگان،قاسم ى ح.، ترجمهختزبان و شنار.  ا. لوريا،
 ،دفترى،  نيماعزب ى ب.ر. و يودوويچ،ف.ى. زبان و ذهن كودک، ترجمه ا. لوريا،

1368. 
 .1361 ،  اميركبير،ساحتىانسان تک هربرت، ماركوزه،

ي خورشيد سرا و موسسه،  انديشهشناسی جوک و خندهجامعه وكيلی، شروين،
 .1385راگا، 

گيرى رويكردى سيستمى به نقش پردازش اطالعات در شكل»شروين،  ،وكيلى
 ى كارشناسى ارشد،ى دورهنامه، پايان«آگاهى در سيستم بينايى انسان

 .(آ) 1377 ى علوم، دانشگاه تهران،دانشكده
ر ديدگى ى افزايش پيچافزايى در تبيين پديدهى همكاربرد نظريه» روين،وكيلى، ش

ى ، دانشگاه تهران، دانشكده(ارشد سمينار كارشناسى) «هاى زندهسيستم
 .(ب) 1377علوم، 

 خورشید راگا.ي موسسه، تبارشناسی انسان روين،ش كيلى،و
سلطانى، الدين اديبى ميرشمس، ترجمهفلسفى -ى منطقىرسالهويتگنشتاين، ل. 

 .1371 اميركبير،
 .1367 نيما، دفترى، عزب ى ب.، ترجمهتفكر و زبانس.  ويگوتسكى، ل.
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ى رجمهتمطالعات فرهنگى،  (دورينگ س.)، در: جادوى تبليغات يموند،ر ويليامز،
 .1377 حميرا مشيرزاده، موسسه فرهنگى آينده پويان،

ى رجمهت، ها؛ هانتينگتون و منتقدانشنى برخورد تمدنظريه اموئل،هانتينگتون، س
 .1374، مجتبى اميرى وحيد،  سروش

ال س، نارغنوى شاپور اعتماد، ، ترجمه«پرسش از تكنولوژى» ارتين،م هايدگر،
 .1373، ى اولنخست، شماره

 سوم، ، سالارغنونى يوسف اباذرى، ، ترجمه«عصر تصوير جهان» مارتين، هايدگر،
 .1375، 11/12 ىشماره

 قلم،  ى دكتر ابراهيم يزدى،، ترجمهانگيز مغزجهان شگفتد.  ج و ترسى، وپر،ه
1372. 

 .1378 ى مراد فرهادپور،  روزنه،، ترجمهى انتقادىحلقه يويد،د هوى،
 ى طهورى،زاده، كتابخانهى ميرعبدالحسين نقيب، ترجمهكانت ارل،ك ياسپرس،
1372. 
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 لیکی و ین شرودکتر دیگر هب قلم  یکتابهاي 
 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه
  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، کتاب دوم

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه
 

 

 

 

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ایرانی ی تاریخ تمدنمجموعه

 
 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

۱۳۹۳ 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

۱۳۹۰ 

 ۱۳۹۲، علم، ی آفرینش بابلیاسطوره کتاب پنجم:

 

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 



هاي منش/ نظريه  258  

 

 

 

 تکامل روانشناسی و -ی عصبمجموعه
  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷ افزایی، خورشید،ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵ سرا،کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شید، شناسی لذت، خورکتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

شناسی تا تکامل، گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس

  ۱۳۹۵خورشید،
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 ی فلسفهمجموعه

 

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، تاب دوم: دربارهک

 

 

 ۱۳۹۵، ارزان، خورشیدکتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه
 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 ۱۳۸۳ورآفرین، ش -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳۸۶د، خورشید، کتاب چهارم: جام جمشی

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

ی داستان کوتاه، خورشید، مجموعه ؛آرمانشهرکتاب یازدهم: 

۱۳۹۵ 

ید، کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورش

۱۳۹۵ 

کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 

۱۳۹۵ 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه
 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲دانشگاهی دانشگاه تهران، کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه
 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر
 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی ربرد نظریهدوم: کاکتاب 

  .1384تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۴تاب سوم: گاندی، خورشید، ک

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، 

 ۱۳۷۹خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵، ی زروان، خورشیدلد نخست: نظریهج

  ۵۱۳۹شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید، شناسی، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
 


