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 نقدِ لومان : نقل و نخست پیش رد آمد

 

ام خانم مینا  آغاز شد، و آن زمانی بود که دوست گرامی  ۱۳۹۶داستان این کتاب سه سال پیش در  

لومان  نیکالس به دستگاه نظری  شانپژوهشطی  -شناسی هستند که امروز دانشجوی دکترای جامعه –حسنی 

در ضمن مصادف   یزمانمقطع  این  مند شدند و از غیاب متن پارسی جامعی در این مورد شکایت داشتند.  عالقه

های اجتماعی« ی کتاب »سیستم بود با پیشنهادی که از سوی یکی از ناشران نامدار دانشگاهی برای ترجمه

اش بحثی  یس کرده بودم و در اهمیت تدر  ۱۳۸۰ی  لومان دریافت کردم. این کتاب را یک بار در اواخر دهه

گیر بود و در ضمن به خاطر ضرورتِ وفاداری به متن مادر، بسیاری از زوایای  نبود. اما ترجمه کاری زمان 

 گذاشت. فکری لومان که در نوشتارهای دیگرش آمده را ناگفته باقی می

لب هفت جلد کتاب و گذشته از این، نگارنده چارچوب سیستمی مستقلی پیشنهاد کرده که در قا

به »دیدگاه زُروان« شهرت یافته است. بخش مهمی  چندین مقاله انتشار یافته و به خاطر اهمیت زمان در آن،  

آمد که آرای لومان را بی اشاره به نقدهایم  از این دستگاه نظری حین نقد آرای لومان شکل گرفته و دریغم می 

های اجتماعی«  تصمیم گرفتم کتاب »سیستم ست شستم و به جایش  از ترجمه دبر او نقل کنم. نتیجه آن شد که  

بیان ارکان این کتاب، آرای بعدی لومان و برخی از   لومان را در قالب درسگفتارهایی صورتبندی کنم و ضمنِ 

که کتاب را و آرای لومان را به  انجام پذیرفت  به این شکل  این کار    نقدهایم بر او را نیز در متن بگنجانم.

درسگفتارهای صوتی را به صورت متن پیاده و ویرایش  این  خانم حسنی گرامی  کردم و  گفتار ضبط می صورت  
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آمد. به این شکل بود که کتاب  اش میکردند که در درسگفتارهای بعدی پاسخ کردند و پرسشهایی مطرح میمی

 طی سه سال سر و سامانی پیدا کرد و به متنی بدل شد که اکنون پیشارویتان است. 

اجتماعی نیکالس   هایسیستم ی  به دست دادن روایتی انتقادی از نظریه کتاب،  این  هدف از پیدایش  

و کتابها چارچوب نظری ها  از مقاله ای  با انتشار مجموعه   ،طی سی سال گذشتهپژوهشگری که    .است لومان  

نظام اجتماعی مدرن تدوین کرده است مستحکم و پیچیده  حجم کلی نوشتارهای    .ای را برای شرح ظهور 

توافقی وجود دارد که مهمترین اثر او  پیروانش  در میان  اما    .زنندلومان را به چهارده هزار صفحه تخمین می 

سال  «اجتماعیهای  سیستم »همین   در  که  یافت  .م۱۹۸5است  »سیستم  انتشار  با  هماوردی  در  را  نامش  و  ه 

   .اجتماعی« به قلم تالکوت پارسونز برگزیده است 

مبنا قرار گرفته    .م( ۱۹۹5سال    )نشر  ی این کتابشده   ویراست جدید و بازبینی وانش کنونی ما  در خ

شود و  می   نخست شرح داده  ،چارچوب نظری لومان به شکلی که در کتاب مورد نظر نقل شده بنابراین    .است 

توان می   .نقد من بر مدل نظری لومان گسترده و الیه الیه است   .گیردمی  مورد نقد قراربرخی از زوایایش  سپس  

گفت که بخش مهمی از دستگاه نظری زروان بر مبنای نقد آرای او شکل گرفته است. با این حال از آنجا که 

کنم و آن کوشش  ام، در اینجا تنها بر مهمترین نقدم بر او تمرکز میدیدگاه خود را پیشتر نوشته و منتشر کرده 

 ومان برای کنار گذاشتن مفهوم سوژه/من است.ل

های پیچیده کاری دشوار است و نقل آرای لومان در این زمینه کاری دوچندان  ی سیستم نوشتن درباره

شان هم پیچیده و پراطناب و دیریاب هستند. به همین خاطر  بغرنج. چرا که نوشتارهای لومان در اصل آلمانی 

هنوز برگردانی کامل از    . چندان کهرودانهای دیگر بسیار کند و دیر پیش می ترجمه و انتشار کارهایش به زب

ی به کتاب مرجع یاد شده در هردو نسخه نخست  آثارش به زبان انگلیسی در دست نیست. در نقل این آرا  
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ی تفسیر سیستمی حقوق،  کتابهای مهم دیگری که درباره از  ام، و در ضمن  اش نظر داشته انگلیسی و آلمانی 

 . امبهره برده هنر، و عشق نوشته نیز

بر سر راه ما قرار داشت، برگرداندن آرای لومان و مفاهیم  هنگام تدوین این کتاب  چالش بزرگی که  

ی پیچیدگی به زبان پارسی بود، به شکلی که هم دقیق و رسا باشد و هم در حد امکان شیوا و فهمیدنی. نظریه 

های انگلیسی و فرانسوی  اش در برگردان لومان و مبهم بودن آلمانی  آثار اصل  این کار با توجه به بغرنج بودن  

در کافی روشن است. با این حال نگارنده بر این باور است که زبان پارسی نه تنها برای انتقال مفاهیم  به ق

دقیق علمی توانمندی و شیوایی کامل دارد، که پیشاپیش بسیاری از این مفاهیم را در منابع ادبی و علمی سنتی  

مفاهیم مطرح از  بزرگی  است. چنان که بخش  بیان کرده  پیچیدگی و   خود صورتبندی و  شده در رویکرد 

سیستم نظریه  کهن  ی  نویسندگان  یا  دهلوی  بیدل  آثار  در  پیشامدرن(  بافتی  در  طبعا  )و  دیگر  شکلی  به  ها 

 . امهایی بدان پرداخته، و این بحثی مجزاست که پیشتر در قالب مقاله گو یافتنی هستند پارسی

اش را رقم زد، همین  بعد کتبی کردنیکی از دالیلی که گفتنِ این درسگفتار به صورت شفاهی و  

ها و مفاهیم جا بیفتند و ساختهای  ی شنیداری و نوشتاری بود، تا کلیدواژه ضرورتِ عبور مفاهیم از هر دو رسانه 

ها پخته شوند. نتیجه طبعا ایرادها و نقصهایی دارد، و متن باید با دقت و حوصله، و گاه چند باره منطقی گزاره 

ی لومان  های پیچیده ی سیستما به درستی منتقل شود. اما امیدوارم در روایتی که از نظریه خوانده شود تا معن

 ایم، هم امانت علمی رعایت شده و هم حق زبان پارسی گزارده شده باشد.به دست داده 

 

 شروین وکیلی 

 تهران  -۱۳۹۹آبان 
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 نظرهی همچون چراغ راه : دوم ردآمدپیش 

 

دانند. علمی که با ترسیم صورتهای آرمانی  شناسی را علمی تجویزی می صاحبنظران جامعه بسیاری از  

کوشد. اما در  کند، یا دست کم برای مشخص ساختن این مسیر مییک جامعه مسیر حرکت را مشخص می 

های علم بدون توانمندی در توصیف واقعیت امکان ضمن اجماعی نظری وجود دارد که هیچ یک از شاخه

 ی شناسانی چون لومان کمتر از آنچه شایسته یابی به بینشی عملگرایانه را ندارند. در این میان ارج جامعه دست

از ورود به وادی بایدها و نبایدها پرهیز    ،های این رشته ست شناخته شده، چرا که برخالف بسیاری از چهره وا

به توصیف صورتهای  متمرکز کرده و تنها  تنظیم دستگاهی نظری    نیروی خود را بربا صبری مثال زدنی  کرده و  

دستگاه نظری لومان سیستمی فربه است که سعی در گنجاندن  ه است.  جریانهای اجتماعی پرداختگوناگون  

اما این به معنای ناکارآمد بودن آن  نماید.  میتمام جزئیات عالم اجتماعی را دارد و از این رو بسیار انتزاعی  

 نیست. 

نکوهش توان  خلق یک دستگاه نظری کامل و جامع نمی   برای  هایشیبه علت بلند پرواز را  لومان   

  - پارسونز–ش  اپرداز فرهیخته نسبت به همتای کالسیک اما شاید یکی از دالیلی که باعث شده این نظریه کرد.  

املیت  را  اختیار انسان در  عکه  اگر  به ویژه  باشد.    « عاملیت » نادیده انگاشتن و نفی  محل ارجاع باشد،  کمتر  

لومان انسان به   یدر نظریه   .فعال و تصمیم گیرنده بودنش در خلق جریانهای اجتماعی تعریف کنیم  کنشِ

  ساختارهای اجتماعیی به نام  که توسط نخهای نامرئی عروسک گردانفروکاسته شده  سطح عروسکهای منفعلی  
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 ی ازی با متن نظریه گاه در تودر این کتاب  که  وکیلی  . دستگاه نظری سیستمی دکتر شروین  شودهدایت می

به تکمیل و   ،عالوه بر معرفی این نگرش گیرد و، از این زاویه بدان خرده میدوشمی لومان به خواننده معرفی 

 پردازد. می سازی آن با شرایط عینی جامعه همگام

با   ،سیستمی است   هاینظریه   یخانواده از  عضوی  که    «روان دستگاه نظری زُ»دکتر وکیلی با طراحی  

ی پویاتری  جلوه   ،تایید عنصر عاملیت در جریانهای اجتماعی و اعتبار بخشیدن به اختیار در سطح روانشناختی

در   است.  بخشیده  اجتماعی  رخدادهای  توصیف  سیستم  چارچوب  به  هر  سطح  چهار  در    انسانیزروان 

نظامها با نمادی مشخص و هر کدام از این خرده کند  پیدا می   جریاناجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و زیستی  

میان نقش    یدقیق  شوند. از آنجایی که در بسیاری از رخدادهای اجتماعی و تاریخی مرزو تعریف میشده  

،  وجود ندارد)همچون نیروهایی خارج از کنترل اراده بشری(    هاافراد )به عنوان کنشگر اجتماعی( و ساختار

اجتم نظریه   خردمنداعی  پژوهشگر  و  بینش  که  است  که همچون جامی آن  قرار دهد  راه خود  را چراغ  ای 

انسانها را همچون  بتواند  نگاهی که    .دهددست  نما  تا حد امکان نگاهی چندبعدی و چندمحوری به  جهان 

بیموج  اقیانوس  بر  قلمداد  سوارانی  بازیگرانیکندکران رخدادها  لحظه   ، همچون  در  کوتاه هایی هرچنکه  د 

 را در دست گیرند.  خویش توانند سرنوشت می

 

 مینا حسنی 

 تهران  -۱۳۹۹آبان 
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 ی اجتماعی نخست: دگردیسی سرمشقها رد نظرهی  گفتار

 

شهرت    2با آرای توماس کووندر پیوند  چارچوبهای علمی    برای وصف دگردیسی در  1« سرمشق»  عبیرت

نیکالس شان اند، که یکیاین مفهوم را پس از او بسیاری در معناهایی نزدیک به هم به کار گرفته   یافته است.

از    .گیرددر کتاب خود به کار می   ی مورد نظر کوونمعنادر همان  را کمابیش    3سرمشقاست. او مفهوم  لومان  

های او ه اندیش آرا و  ی  مه ه وجود دارد که    «عمومی  هایسیستم های  نظریه »دید او یک سرمشق کالن به نام  

تغییر سرمشق سنتی جامعه   گنجد.آن میروایتی در درون  همچون   با  است  معتقد  به رویکرد  لومان  شناسی 

های اجتماعی کند که اندیشیدن به نظام ای از کاربردها، چارچوبها و پرسشهای نو ظهور میسیستمی مجموعه 

   د.سازممکن می را با دقت بیشتر و کارایی افزونتر

 های سیستم ی  نظریه میالدی تعبیر » ی قرن بیستم  در نیمه بود که   4لودویگ فون برتالنفینخستین بار  

که مفهوم آن بود    برتالنفیدعوی    شرح داد.در کتابی به همین نام  را مطرح کرد و آن را   5( GST)  «عمومی

 
111 paradigm 
2Thomas Kuhn 
3Paradigm 
4Ludwig von Bertalanfy 
5General Systems Theory 
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. پیشنهادش  دهدمیرا به هم پیوند  علم  ها و چارچوبهای تخصصی متفاوت  همچون بند نافی رشته   «سیستم»

  .مورد استفاده قرار گیردرسمیت یابد و عمومی  یبه عنوان مبنای یک نظریه این مفهوم خود آن بود که 

ها ای از نظریه مجموعه برای  عمومی    یبستربه  هفتاد میالدی    یچارچوب سیستمی برتالنفی تا دهه 

ی نظریه   ،)علم کنترل   دانشهای فنی   ،( و شیمی  فیزیک  ،ی علوم پایه )زیست شناسیکه در زمینه   تبدیل شد 

رایانه   ،ارتباطات   ، اطالعات )نظریه علوم  انسانی  علوم  و  پارسونز   هایسیستم   یای(  پیروانش(   6تالکوت  و 

نقد و بازبینی توان آن را می واقع در گیرد و ی این جریان قرار میدر ادامه دیدگاه لومان  اثرگذار و زاینده بود.

   دانست.آرای تالکوت پارسونز و بسط 

های سیستمها در علوم اجتماعی این نکته را باید درنظر داشت که لومان در دوران اوج رونق نظریه 

از   از نزدیک تماس داشت.کاربستها و محدودیتهای این نظریه  با  در آمریکا شاگرد پارسونز بود و از این رو  

که یک نظام علمی را   هاییها و نظریه که مدل بود  عمومی آن    هایهای سیستم لومان خطای اصلی نظریه دید  

 نظریه رخنه این  شوند و از این رو نوعی دور در  می  خود همچون یک سیستم در نظر گرفته  ،کنندتحلیل می 

   .دماینمی

سی لومان است، باید نخست قدری دقیقتر شنا که درگاهی برای ورود به روش  برای فهم این نقد پایه 

 دارد: انتزاع دو شکل او از دید ی »انتزاع« را دریابیم. منظور او از کلمه 

 
6Talcot Parsons 
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مفهومی   ،نخست  آن    7انتزاع  شیوهو  از  است  استخراای  عبارت  نهادن    جاز  هم  کنار  از  که  مفاهیم 

مفهومی  های  انتزاع   .شودمی   ر آنها نتیجهپدیدارها و الگوهای همسان ب و در نظر گرفتن نقاط اشتراک ها  سیستم 

  .دن سازمی  گیریها را تقویت و شفافدهند و به همین ترتیب این جهت می نوعی جهتگیری نظری را نشان

انتزاع  مقابل  را خود  ، مفهومیهای  در  آن  که  دارد  لومان وجود  دیگاه  در  انتزاع  از  دیگری   -شکل 

یعنی   .دهدمی  گیری ساختاری را نشانهای مفهومی یک جهت خود انتزاعی بر خالف انتزاع.  نامندمی   8انتزاعی 

درونی  های  سیستم خود انتزاعی زیر  با روش  سیستم   .سیستم و درون نگری همراه است  «مل در خویشِ أت »با  

 بخشد. می  سامانکند و به آنها را مرزبندی می دهد و کارکردهای درونی خویش می را تشخیص  خود

و به این ترتیب با دو شکل از انتزاع روبه رو هستیم که دو روند متفاوت و متمایز از تفکیک مفاهیم 

این دو ممکن است با یکدیگر تداخل یا پیوند    .دهدمی   را نشانها  ا همسانی یبرکشیدن شباهتها  دو راه برای  

کنند نیستند  ،برقرار  همنشین  هم  با  ذاتی  شکلی  به  ساخت   . ولی  بازسازی  با  پیچیده  نظامهای  سو  یک  از 

کنند و این خودانتزاع  خود را مدیریت میهای  درونی زیرسیستم مرزبندی    ،نگریدرون از مجرای  شان و  درونی

کند و الگوهای مشترک یا متفاوتی می دیگر مقایسه    هایسیستم سیستم خود را با    از سوی دیگر  .شودمی   نامیده

  ی های تحلیل سیستماز دید لومان مدل  .این همان انتزاع مفهومی است   و  ،دهدمی را در این میان تشخیص  

 تزاعی اند و از این رو تا حدودی از خودانشدهاستوار  پذیر کردن نظامهای همنشین  همگی بر مبنای مقایسه 

 کنند. میغفلت 

 
7Conceptual abstraction 
8Self abstraction 
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دیگری   میدهدکتمایز  قرار  توجه  مورد  خود  شناسی  روش  در  لومان  میان    ،ه  و    «رنظریهبَاَ»تمایز 

یی انتزاع باال ی  درجهکه  کالن  های  از نظریه ای  عبارت است از مجموعه     9ابرنظریه   .است   «تمایزهای راهنما»

و فراگیری هستند  دارند  ادعا  ،مدعی  پدیده د  نکنمی   یعنی  توضیح ها  که  رقیبان خود  از  بیشتر  با شمولی    را 

توصیفمی و  دیگر    .کنندمی  دهند  سوی  راهنماای  مجموعه از  تمایزهای  از    10از  عبارتند  که  داریم  را 

هر تمایز مفهومی بر   .کنندمی  تقارن مفهومی که الگوی پردازش اطالعات در درون مدل را تعیینهای  شکست 

دو چیزِ مربوط به هم استوار شده است. تقارن بر همنشینی و ارتباط این چیزها داللت مبنای تفاوت میان  

 شود.های واگرایی این دو مربوط می کند و شکست تقارن به نقاط گسست و جایگاه می

 با برچسِب  -نگارنده یپیشنهادچارچوب سیستمی – 11روان گاه زُداین همان مفهومی است که در دی

توان تمایزهای مورد نظر لومان را  می   یعنی  .شودشناخته می   -ی »َجم«با سرواژه -«  ییجفتهای متضاد معنا »

دیدگاه مکانیک نیوتونی   ،یک مثال برای ابرنظریه  .در نظر گرفت   در دیدگاه زروان  همتای جفت متضاد معنایی

های فیزیکی  هکه هرکدام مدعی توضیح دادن کل پدید  ،مکانیک کوانتوم  یعنیآن    گر بر چیره  است یا رقیب 

اشاره کرد که مثال از  توان به مفاهیمی  ی تمایزها، میهای کالن سازمان دهنده این دستگاه   در مقابل  هستند.

خیزند. اینها برمی موجود زنده و غیر زنده یا تفکیک میان امر ایستا و امر پویا یا تفاوت تمایز میان جزء و کل 

  هستند.راهنما های از تمایز هایینمونه 

 
9Supertheory 
10Guiding differences 

 ی گذشته در قالب هشت کتاب و چندین مقاله انتشار یافته است.  این چارچوب نظری طی دو دهه  11
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راهنمای مهم و کلیدی را در جهان خارج   چند تمایزاز دید لومان در شرایطی که یک ابرنظریه بتواند  

تمایزهای    .با نوعی تغییر سرمشق روبه رو خواهیم بود  ،شکار کند و آن را در درون خود جذب و حل نماید 

باال مفاهیم را  راهنما   به  پایین  پدید  ای  خود نظریه با محوریت    و  دننکمی  یکدیگر چفت   اببه شکلی نو  از 

از این رو تمایزهای   .یک ابر نظریه برکشیده شود ی  به مرحله توسعه یابد و  ممکن است بتواند  که  آورند  می

های یعنی از تجربه  .دو سطح متفاوت و دو الگوی متفاوت از سازماندهی مفاهیم هستندها راهنما و ابر نظریه 

به شکلی کمابیش قیاسی از  ها ابرنظریه  .شوندمیهای مفهومی عام و انتزاعی ختم ند و به دستگاه آغاز میرد خُ

  در مقابل تمایزهای راهنما تا حدودی استقرایی هستند   .کنندمی   بندیباال به پایین پدیدارها را توصیف و رده

  کنند.و از پایین به باال تحول پیدا می

برابر فشار پرسش آورند،  در میاستخدام خود    بهتمایزهای راهبردی را  ها  ابرنظریه  شان  گرانه یا در 

ابر نظریه   .شوندمی  متالشی نیز  آنکه  می  دهند ومی  را در اطراف خود شکلها  تمایزهای راهنما  یا  رویانند 

مثال    افتند.م می دایابند و در یک ساز و کار از پیش موجود به  می   دگرگونی  ،شوند می   توسط آنها تحریف

دانیم نظریه تکامل یک  می که بین این دو، دستگاه نظری داروین است چنانی لومان برای شفافتر شدن رابطه 

ابرنظریه ها ی  نمونه  نظامهای علمی  ی  موفق و کارآمد از  از   را شکل امروزین  مدرن است که بخش مهمی 

   .است  «گزینش »و  « تنوع»مفهوم  دو راهنمای میان داروین آنچه که اهمیت دارد تمایز ی در نظریه  .دهدمی

یعنی حد فاصلی که    ،شدتا پیش از داروین تمایز راهنمای اصلی به امر زنده و غیر زنده مربوط می 

رو از آن   .گیری و پیکربندی علوم طبیعی بودمبنای اصلی شکل  ،شدمی  جان ترسیمبین جانداران و جهان بی 

یا   خلق  مانند  کلیدواژه مفاهیمی  یا  بنیادین)آرخِ  هاییرشد  اصل  یا  عام  شعور  و همانند  داشتند  اهمیت   )

داروین با دگرگون ساختن این تمایز راهنما و    .رفتندمی   به شماری طبیعی  یک نظریه کلیدواژگان اصلی برای  

گزینش  مقابل  در  تنوع  مفهوم  کردن  ابرنظریه   ،پیشنهاد  پیکربندی  برای  را  نوینی  بخش  نو اصل وحدت    ای 
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بسازد که این  ای  جهش و مانند آنها توانست ابرنظریه   ،و با افزودن مفاهیمی مانند انتخاب طبیعی . اپیشنهاد کرد

عمومی   هایسیستم ادعای لومان آن است که نظریه    حفظ کند.تمایز راهنمای بنیادین را در هسته مرکزی خود  

. تمایزی تمایز راهنمای جدیدی بنیان نهاده شده است فراگیر است که بر مبنای و کار آمد ی نیز یک ابرنظریه 

 توان آن را در تقابل جزء و کل خالصه کرد.کلیدی که می 

به این معنی که کل   .ماهیتی فرا رونده و استعالیی داشت   «کل »طی قرون میانه نگرش سنتی به مفهوم  

در جهان خارج تجلی پیدا  شد که به صورت یک واحد بسیط و یکپارچه  از عناصر قلمداد میای  مجموعه 

  . متکثر از عناصری بود که ماهیتی مشابه با کل فرارونده را دارا بودندای  کل در نگاه قدما مجموعه   است.  کرده

یر بود از طرفی عناصر را با  زرو ناگاز اینگرفت.  در نظر میناپذیر  این نگرش کل را امری یکپارچه و تجزیه 

   . دارد   یشاجزای  از طرف دیگر فرض کند که کل چیزی بیشتر از مجموعه   صفات نهفته در کل شناسایی کند و

را  میان جزء و کل    یی بودکه نگرش سنتی به رابطهداشتپیش   یشکل نسبت به اجزا  این افزونگیِ

 ی همه شد فرض میچراکه از طرفی  .آمدمی به همین خاطر نوعی ناسازه در دل این نگاه پدید کرد. تعیین می

که کل چیزی بیشتر و فراتر رفت انتظار می و از سوی دیگر دارند، با کل  یصفات و ویژگیهای مشترکعناصر 

تر و مهمتر برجسته تاباندند،  صفات کل را بهتر میآنهایی که    ،معموال در میان این عناصرداشته باشد.  از عناصر  

می کهیافتندمی  مرکزیت و  شدند  قلمداد  بود  این  بر  فرض  اجزای    .  اصلی  این  و  عناصر  بنیادین  به  نسبت 

جامعه ماهیتی است که  ین دوران  همدر    .ندنکدر خود منعکس میو بهتر  کل را بیشتر    یماهیت ویژهای  حاشیه 

و عناصر جامعه نیز به همین شکل   بدیامی   یعنی کلیت جامعه مانند یک انسان تشخص   .دنکمی انسانی پیدا  

 . دونشصورت بندی می 
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 اهی خودارجاع گفتار دوم: کارکرد 

 

سیستم و مفهوم    یلومان به بحث در مورد پیوند میان کلیدواژه   «اجتماعی  هایسیستم » فصل دوم کتاب  

  .هستندبیرونی  هایی عینی و  واقعیت   ،نقطه شروع بحث لومان آن است که سیستمها  .کارکرد تمرکز کرده است 

 .سیستم را برای توصیفشان به کار گرفت برچسِب  یعنی به راستی در جهان خارج چیزهایی داریم که میتوان  

افی واقف شدن به عناصر درونی آن کصرفِ    ،های شناختی برای فهم یک سیستمدانیم که در مدل این را می

پرداختن به ارتباط سیستم    شانبین یعنی عالوه بر تحلیل عناصر درونی سیستم و درک چگونگی ارتباط    .نیست 

  .اهمیت داردپیرامونش نیز  یه و به عبارتی نقش کارکردی سیستم در زمین  با جهان خارج

بدان معنا که سیستمها  آیند.  به حساب می  خودارجاعی  هایسیستم در این معنی تمام نظامهای شناختی  

ای را در زمینه   انآندارند تا    ، نیازبه دست دهند  -یا هر سیستم دیگری-برای آنکه بتوانند توصیفی دقیق از خود  

  ی سیستمبه همین خاطر رویکرد    .شوندچفت و بست می   انکه با محیط پیرامونش ببینند، بدان شکلی  کارکردی  

دهد برتری انکارناپذیری نسبت رسی را در بافت محیط پیرامونشان مورد توجه قرار میماهیتهای مورد برچون  

  .رقیب داردهای به نظریه 

  پندارند. ش جدا می از محیطرا  سیستم  هستند که  فرض  پیش گرفتار این  دستگاههای شناختی معموال  

د و همچون امری مستقل و مجزا  و برکنده ش  شاطراف  یمورد بررسی از زمینه   است که موضوعِمرسوم  نی  یع

بستر    یه پیچیده این امکان وجود دارد که سیستم را در میان   هایسیستم   یه در نظری  گردد.از محیط وارسی  

این معنی   در  .شوداین کار تنها با استفاده از مفهوم خودارجاعی ممکن می  .اش مورد تحلیل قرار دهیمپیرامونی 
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تمام    هایسیستم  و    هایامانه سخودارجاع  جهان  مستقر    واقعیِ عینی  می  یبیروندر  شامل  اینها    .شوندرا 

ارج  اتصال پیدا کردنشان با جهان خهای  میان ارتباطات درونی خود و شیوه توانند  میی هستند که  هایسیستم 

کنند برقرار  عین حال    .قواعدی  بین    هایسیستم در  که  ارتباطاتی  میان  تا  دارند  را  توانایی  این  ارجاع  خود 

   .ل شوندیتمایز قا ،کنندعناصرشان برقرار است و ارتباطاتی که با جهان خارج برقرار می

کالسیک جامعه شناسی بر  های  شناسی وجود دارد که نظریه دو راه برای تحلیل سیستمها در جامعه 

   :اندمبنای آن تاسیس شده 

ساده و ای  قیاس شیوهاست.  12یرویکرد قیاسمنطق حاکم بر این چارچوب،    :گرش سنتینالف(  

محور که نظام اجتماعی به بدن این  بر  مثال    .دکنمیشبیه  تدیگر    یچیز  هآسان است که نظام اجتماعی را ب

انگاری  ایراد اصلی این نظریه ذات   .شودمنسوب می هردو  به  مشترک    یذات  ،جانوران یا به ماشینها شباهتی دارد

که نظام اجتماعی از سرشت  مبنی بر این  در این روش هست    یفرضپیشبه بیان دیگر    . است   اشو جوهرگرایی

توان آن را با ذات بدن یا یک ماشین پیچیده یکسان که می  ، به شکلیو ذاتی مستقل و ویژه برخوردار است 

 . دانست 

اتکا  13بر تعمیم ،تری که برای تحلیل نظام اجتماعی به کار گرفته شدهو عقالنیدیرآیندتر ب( روش 

روش تعمیم بر این قاعده استوار است که الگوهای اجتماعی از نظمهایی برخوردارند که مشابه آنها را  .  دارد

آید  برمی تعمیم از عمومیت دادن نظمها و الگوهایی    ،به عبارت دیگر  .جاهای دیگر هم مشاهده کردتوان در  می

نظامهای اجت این تعمیممعموال نظریه   .شودماعی مشاهده میکه در  الگوو نظم -های کارکردی  ها  های ها و 

 
12Analogy 
13Generalization 
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گیرند و بر مبنای آن  نظر می  درجوامع  را همچون صفتهای آن    -اجتماعی  هایسیستمتشخیص داده شده در  

   .کنندمنسوب میآن هایی را ها و ویژگیماهیت 

جوهر و با تمرکز   بدون ارجاع به مفهوم  تواند می  را دارد کهبرتری  پیچیده این    هایسیستم   یه نظری 

طبیعی است که بررسی کارکردهای   .کندتحلیل    ، آن راکندلی که سیستم حل مییمسابا تمرکز بر  بر کارکردها و  

کارکردها و رفتارهای    یه توان به فهرستی دقیق و کامل از همیعنی هرگز نمی   . شودسیستم هرگز کامل نمی

توصیفی که از سیستمها در اختیار داریم یکی بالندگی  همین باز بودن و  حال  با این    .یک سیستم دست یافت 

 . های سیستمی یاری رساندی و پویایی نظریه از عواملی است که میتواند به نظم درون

یعنی آنچه    بخشد.تداوم می مرزبندی سیستم با محیط  به  جداسازی میان عناصر درون و برون سیستم  

پایدار می   لکه سیستم را در د از یکدیگر تفکیک    ،سازد محیط  بیرونی را  مرزی است که عناصر درونی و 

تراوا یا نیمه تراوا    ،اطالعاتیا    انرژی،  ماده  ی از جنسبا اینهمه این مرز نسبت به عبور و مرور عناصر  .کندمی

مبنا    .است  این  می علی    یروابطبر  روابط    مبنای.  دنگیرشکل  ازهایزنجیره این  و    ی  از   یاه شبک رخدادها 

   .، یا ندارنددارندتوانایی گذر از این حد و مرز را که  ست چیزها

  های سیستم   یه مفهوم مرز در نظری  .شوندمی  به همین علت است که سیستمها همگی گشوده قلمداد

در که  آنچه  با  عمومی    پیچیده  داشت  هایسیستم نظریه  نگرش    .داردتفاوت    ،یمسنتی  که  هایسیستمدر  ی 

سیستم و به همین خاطر بر  بیرون    ازتمایز درون  قاطعی بود برای  مرز عامل  برتالنفی پیشنهاد کرده بود،  فون

اما در پیکربندی جدید این رویکرد و با افزوده شدن مفهوم پیچیدگی،    اش تاکیدی وجود داشت.یپذیر انفوذن 

میان   تمایزی  نمی  ،بسته  هایسیستم دیگر  منزوی  و  قاباز  شدیتوان  طیفی    یهمه   .ل  در  از سیستمها  یگانه 

نشان  شان با محیط  از تراوایی و نفوذپذیری را در حد و مرزمتفاوت    یهایگیرند که درجهقرار می گشودگی  

اما برخی این کار را به  دانند؛  سیستمها گذر عناصری را از درون خود مجاز می   یه با این تعبیر هم  .دهدمی
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و این همان مفهومی است که در    .گیری بیشتردهند و برخی دیگر با آسان می دشواری و سختگیری زیاد انجام  

 .شدبسته و باز تعریف می هایسیستم تر در قالب متنهای قدیمی

به ازای  که    شاید بتوان گفت   .کندبنابراین حد و مرز سیستم خود همچون نوعی مفهوم تازه عمل می 

هم  با    «مرزیعنی » داریم که از راه یک ساختار حد واسط  نی را  درونی و بیرونیادین  ی بپهنهدو  هر سیستمی  

سیستم  بر مبنای سطح پیچیدگی  سیستم قرار دارد و  برون    میان درون و  یه فاصل مرز در    .دنکنارتباط برقرار می

مورد    هایسیستم  .است   یدرونمحیط  تنظیم پیچیدگی    ،دهدمهمترین کاری که مرز انجام می  .شودمیتعریف  

  - شناسی بگنجندهای زیستی و روانشناختی باشند و چه در قلمروی جامعه چه مربوط به حوزه-بررسی ما  

محیط فرو  ابهنگام رویارویی بنابراین حد و مرزی که سیستم را  .ره بیش از محیط خود پیچیدگی دارنداهمو

 اش ساماندهی پیچیدگی تا حدودی  و  حفظ  و  کند  گذاری میرا نشانه   اشدرونی روندهای    ، در ضمنپوشاندمی

  .گیردمی را بر عهده 

ساختارهایی با پیچیدگی کمتر یا بیشتر   کند وون موقعیتی کارکردی عمل میحد و مرز سیستم همچ

پیوندی تنگاتنگ    «کارکرد»کند؛ یعنی در مرز ما با ساختاری سر و کار داریم که با  مدام به یکدیگر تبدیل می  را

در محیطی سامانه  خیزد و امکان تداوم  برمی   سیستم  خودارجاعیویژگی  کارکردی که از همان    .پیدا کرده است 

  .سازدتر از خود را ممکن میبا سطح پیچیدگی پایین 

  ها تنظیم مرز با محیط مهمترین عاملی است که سیستم  ،ماندهی روابط بین عناصر درونی بعد از ساز

و بازسازی    یبازبینکه همتاست با    ،بندی و مرز  گذاریاما این حد  .سازدرا در محور زمان از هم متمایز می 

ر واقع مرکزی یگانه و ویژه برای  د  .رفتار سیستمها نیست   ییین کننده عامل تع  ،درون و بیرونتمایز بین  مداوم  

ای  و شبکه فراگیر   ،تشرمرز مانند بسیاری از کارکردهای دیگر خصلتی منسراغ گرفت.  توان  نمی این کارکرد  

  .که همه چنین وضعیتی دارند اندپیچیده شناسایی شده  هایسیستم فراوانی از حد و مرز در های نه نمو .دارد



22 

 

یعنی سلولهایی که کد )سیستم  آن سیستم ایمنی بدن است که عناصر درونی  از  مشهور    یه یک نمون 

ت ساجتماعی  هایای از سیستم رده  ،ی دیگرنمونه   .سازد یز می اتم ماز سلولهای بیگانه  را    ( ژنتیکی بدن را دارند

یک   ،درون و بیرون یک شهری که حد و مرز  هایسیستم  .شودکه بر مبنای خویشاوندی یا شهروندی تنظیم می 

حقوق در  تفاوت  اساس  بر  را  ملت  یک  یا  گفتمان لهجه   ، قبیله  و  ظاهریها  شکل  یا  و  و    ،ها  رمزگذاری 

شان،  ها و تضمین پایداری دهی به سامانه شان در شکل مرزها عالوه بر کارکرد بنیادین   .کنندمی   بندیصورت

معموال با نگریستن به حد و مرزهاست که تمایز چیزی  ی زیادی هم دارند. چون ما  شناسانه اهمیت شناخت 

ای توان در اصل همچون مجموعه دهیم. در این معنا نظام ادراک و شناسایی را می اش را تشخیص می از زمینه 

 اند. بندی مرزهای گوناگون تمرکز کردهها در نظر گرفت که بر تشخیص و ردهاز روش
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 گفتار سوم: تمازی

 

  از دانش که   14، مفهوم تمایز است   ،برجستگی دارد  دستگاه نظری لوماندیگری که در  مهم    یکلیدواژه 

  ات تکوین اندامهای موجود  یعنیاش  شناسانه این کلیدواژه در بستر زیست   .ده است شگیری  شناسی وام زیست 

افتن  یعبارت است از تفکیک شدن بافتهای گوناگون و تخصص  زیستی  تمایز    .شاندر روند رشد جنینی  ،زنده

کنندتوده برآورده  را  کارکردی خاص  آنکه  برای  متفاوت  سلولی  به    .های  نهایت  در  تمایز  همین خاطر  به 

  .انجامدمی های متفاوت یک پیکره بخش  و مرزبندیاندامها -واگرایی ساختاری و تفکیک ریز

تمایز عبارت است از    .داردو اعتبار  پیچیده کارایی    هایسیستم دید لومان مفهوم تمایز در تمام  از  

مراقبت و نظارت بر مرزهایی که درون و بیرون یک سیستم را به  ی  افزاینده شدن و شدیدتر شدن    تردقیق

مرتبط   همه  .سازدمی یکدیگر  که  معناست  بدان  رخدزیر  همواره  ها  سیستم   یاین  و فشار  تصادفی  ادهای 

و  کاتوره مرز خود  و  حد  و  کنند  حفظ  را  پایداری خود  بتوانند  آنکه  برای  و  دارند  قرار  محیط  محیط  ای 

بخشندبیرونی قوام  را  از    ،شان  را  درونی خود  روندهای  تا  آشوبرخدادهای  نیازمندند  و    ی ه گونتصادفی 

سازند جدا  این    .محیطی  آن صافیپوشش  هرچه  و  استوارتر  پیچیدگی    ترریزبافت پیرامونی    محافظ  باشد، 

 سیستم بیشتر است. 

 
14 Differentiation 
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در نظر گرفت. تمایز روندی است  حد و مرز  ی کارکردیِ  توان ادامه تمایز را میاین بدان معناست که  

وقعیتهایی ای هستند که تمایز در آنجاها به صورت مانجامد و مرزها نقاط حدیگیری حد و مرز میکه به شکل

 یه زمین به تر عناصر داخلی سیستم آورد که پیچیدگی افزون ای فراهم میزمینه کند. تمایز مکانی تبلور پیدا می 

اندامها و  جدا شدن تدریجی درون و بیرون و تفکیک میان    .نشت نکند و در آن حل نشود.  تر محیطساده 

است که تمایز خوانده هاست، و این  کارکردهای درونی یک سامانه در اصل شکلی از تخصصی شدن  دستگاه 

  .شودمی

تمایز در این معنی عبارت است از شاخه شاخه شدن روندها و تخصص یافتن ارتباطهای میان عناصر  

که بخش   ،سیستم  گوناگون  به طوری  افزاینده  های  ویژه با حساسیتی  برآورده    شان کارکردهای  این    .کنندرا 

. متراکم شدن اطالعات و  کنندمی  هپیچیدگی را در خود انباشت   ست کهکارکردهابه خاطر انجام همین  عناصر  

با حد و مرزی از فضای  اند را  بخشهایی که به لحاظ کارکردی درهم تنیده به تدریج  افزایش پیچیدگی است که  

شود، یی درون و بیرون کل سیستم انجام مسازد. این روند به همان شکلی که در فاصله شان جدا میبیرونی

کند و به کارکردهای واگرایشان استقالل  ها را از هم تفکیک میزیرسیستم یابد و  هم بسط میاندرون سیستم  در  

 یه یا زمین باشد،  ممکن است محیط خارج سیستم  برای یک واحد کارکردی    «فضای بیرونیپس »  .بخشدمی

  .در درون خود سیستم مادرپیرامونی زیرسیستمها 

سیستم بدان    یماند درون  .آوردرا به ارمغان می  15درون سیستم نوعی ماند در    هشدپیچیدگی متراکم  

عناصر   میان  داخلی  روابط  که  است  زیرسیستم معنا  پیچیدگی -ها  و  محیطی    شانکه  تر افزون از رخدادهای 

 
15  Inertia 
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ه نادیده ثبات باین گرایش به تکرار و    .گیرندبپیش  پذیر و خطی را در  روندی معادله کنند  پیدا می تمایل    -است 

روندی منظم  به است که پویایی درون سیستم را مسیری این همان شود. منتهی میگرفتن نوسانهای پیرامونی 

شود اطالعات انباشته شده در آن به  یعنی پیچیدگی روابط درون سیستم باعث می  .کندو منسجم تبدیل می 

 . گردش درآیدمحیط نشت نکند و در درون مدارهایی در داخل سیستم به 

این ماند اطالعاتی و این انباشت پیچیدگی در درون سیستم منتهی به ثابت ماندن حد و مرز سیستم  

حد و مرز آن   بنابراین پیچیدگی در درون سیستم عاملی است که شکلِ .شودهای بیرونی میدر برابر آَشفتگی 

  .گرددمی که تمایز ممکن  در این بستر است    .دزناش در برابر رخدادهای محیطی را رقم میپایداری   یه و درج 

مراد  انتخاب  از  گرایانی مانند داروین  معنایی تکاملهمان    در  مایز در عمل با انتخاب همراه است،ت

ی کلیدواژگان داروین از این نظر در تاریخ اندیشه اهمیت دارد که مفهومی تازه از انتخاب را به دایره   .کردندمی

که سمت و سویی مشخص  گرفت در نظر می  یهدفمند یزنده  هایسیستم جانداران را داروین  علمی افزود.

نمایان می  انتخاب طبیعی  .سازندرا در رفتارشان  این همه  یا  ای که  ایی نه یعنی گزینش    ،با  ماندن  به  منتهی 

نیست امری هدفمند و سامان   ،شودمی   منقرض شدن جانداران حاکم بر  تصادفی  به عبارت دیگر نظم    .مند 

نه کوشش هدفمند درونی-  گونهمحیط   باقی  تعیین می  -اشو  نهبکند که آن گونه  یا  ترتیب   .ماند  این  به 

  .یک ذهن هدفمند نیست  یه گزینش آگاهان ،اما این انتخاب ؛دکنسیستمها را انتخاب می ،پیرامونی یه زمین

یعنی    ،سازد روندی مشابه است پیچیده ممکن می  هایسیستم از دید لومان آنچه انتخاب را در درون 

شیو و  سیستم  درون  کارکردی  می  یه روابط  باعث  یکدیگر  با  عناصر  شدن  بست  و  و  چفت  عناصر  شود 

آنچه که از    کند، تای پیدا میحق انتخاببر این مبنا     پویایی سیستم   .دهای محیطی جذب یا طرد شوندرخدا

محیط رخدادهای بیرونی  سیستم به شکلی گزینشی  به عبارت دیگر    .را بپذیرد یا طرد کند  شودمحیط وارد می 
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همین دوشاخه بودن انتخاب است    .رساندمی شان را به انجام  سازی درونی کند و با مسیری سنجیده  لمس می را  

  .در پی داردسیستم  برایپیدایش هویت خودبسنده را و سازد را ممکن میخودارجاعی خصلت که 

روندهای  ی  بخش عمده  «نکردن»بنابراین مرز بندی و محصور کردن روندهای داخلی تنها با انتخاب  

کنند و به این شکل نظم درونی سیستم از بمباران  مجوز ورود پیدا می  تنها اندکی از آنها  .یابدبیرونی تحقق می

پوششی به نام را در  درون سیستم  اناست که    ین فراینداهمماند. این  رخدادهای تصادفی محیطی مصون می

دوام و بقای سیستم به   .کندهای محیطی پنهانش می کند و از برابر رگبار مستقیم نوسان گیری میقالب مرز  

سیستم را ممکن میان درون و بیرون    16شکست تقارنکارکرد بنیادینی وابسته است. این عاملی  است که    چنین

  .کندجلوگیری میورود آشوب بیرون به داخل  ونشت اطالعات داخلی به بیرون از و د سازمی

 قدمات ماز همین  رسیم. چون او  میلومان  اینجاست که به یکی از نقاط بحث برانگیز دستگاه نظری  

انسانی وجود نداردنتیجه می  های انسانی به علت نداشتن حد و مرزی  یعنی از دید او سوژه   .گیرد که فرد 

 .فاقد هستند و از این رو به عنوان سیستمی مستقل اعتبار ندارندتمایز مورد نظر او را  ،روشن با جهان خارج

خودارجاع هستند که حد و مرزشان مدام در حال نوسازی  ی خود سازمانده و  های سیستم   «هامن »از دید او  

 . شونداست و از این رو به عنوان موجوداتی مستقل به رسمیت شناخته نمی

 
ها به شکلی ریاضی  ی مجموعهتقارن و شکست تقارن از مفاهیم کلیدی مدل سیستمی زُروان است. تقارن که در نظریه   16

تبدیلی قاعدهصورتبندی می کارکردی در سیستم که تحت  یا  از ساختار  مند، نسبت به محوری مشخص  شود، عبارت است 

در بی رگهای خونی  انتشار  یا شکل  دارد،  تقارن خطی  بدنش  میانی  محور  به  نسبت  پستانداران  کالبد  مثال  بماند.  باقی  تغییر 

ناپذیر دارد، و از این ریخت است و در ضمن شکلی شکسته و دیفرانسیلهای انسان در مقیاسهای بزرگنمایی متفاوت همشش

ی  ی چهار الگوی اصلی تقارن در سیستمهای پیچیده بنگرید به: وکیلی، شروین، رسالهرو از تقارن برخالی برخوردار است. درباره

 .۱۳۷۶شکست تقارن، انتشارات داخلی کانون خورشید، 
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به  می نقد را  این  دایر  .که تمام سیستمها چنین هستند  17لومان وارد آورد این برداشت  توان   ی هدر 

ی  حد و مرز خود را با محیط پیرامون  هموارهیچیده  پ  هایسیستم   .همیشه امری تراواست مرز    ،نظامهای پیچیده

بیشترین تراکم  از سوی دیگر    .شناختی چنین نکنندروان   هایسیستم و شاهدی نداریم که    کنندبازسازی می 

آنچه که »من«    .انسان وجود داردمغز  ر  و ددر سطح روانشناختی  شناسایی شده،    هایسیستم در کل  پیچدگی  

شود، در اصل نظامی روانشناختی است که حامل خودآگاهی و اختیار آزاد است. امروز به  یا سوژه خوانده می 

برآورده میخوبی می را  انسان  کند،  دانیم که آن سیستمی که چنین کارکردی  این  مغز  ترین پیچیده است و 

که نقد لومان بر ناپایداری من و تلقی  ا است این بدان معن  .هم هست سیستم شناخته شده در روی کره زمین  

امری جعلی انسانی همچون  از هویت  نگریسته شود، روان -اندازی عصب اگر در چشم  ،او  نامعتبر    شناسانه 

   .نمایدمی

سیستم خودارجاع این توانایی را دارد که روندهای داخلی خود را به شکل خودبسنده در درون حد  

این بدان معنا است که خودارجاع بودن در نهایت با شکلی از انتخاب گره خورده   .و مرز خود محصور کند

تضمین  را در برابر فشارهای محیط و پایدار ماندن مرزهایش را ممکن، است؛ همان انتخابی که تمایز سیستم 

درون و  دهد همان شکست تقارن میان  در این میان رخ می آنچه  توجه به این نکته ضرورت دارد که    .کندمی

در صورتی که درون و بیرون یک سیستم به   .شودممکن می جذب و طرد عناصر محیطی    است که بابرون  

یا در شرایطی که ورود و خروج عناصر محیطی به درون    ،یکدیگر راه داشته باشند و تقارن میانشان کامل باشد 

بینیم سیستم  و کار نداریم و آنچه که می ما با سیستم پیچیده سر    ،تنظیم نشده انجام پذیردسیستم با روندهایی  

 
یعنی    «روانی سیستمی زُنظریه»ی  شوند، از زاویهمرجعی بیرونی در این نوشتار مطرح می  کل نقدهایی که بدون اشاره به   17

 اند. رویکرد پیشنهادی نگارنده بیان شده



28 

 

 ی ه اش ادام اما در نهایت روندهای داخلی   ،شده باشدجدا  ست که ممکن است با حد و مرزی از محیط  یاساده 

  .جریان داردهایی است که در محیط ددامستقیم رخ

و مشتقی خطی  روندهای محیطی    یادامه   ، بینیمپیچیده آنچه که در درون سیستم می  هایسیستم در  

کلید  در این معنا    .شودناشی میخودبنیاد  بلکه از نظمی درونی و ساز و کارهایی    ؛نیست های بیرونی  رخداداز  

انجام  ی  به شکلی گزینشورود و خروج عناصر پیرامونی به درون سیستم  آن است که  اصلی پایداری سیستم  

تر افزایش پیچیدگی سیستمها با دقیق  .شودسیستم انباشته میر درون  داطالعات  چنین است که  و  پذیرد  می

  .قتر مترادف است با پیچیدگی افزونترییعنی انتخابهای دق .شدن روند انتخاب گره خورده است 

سیستم  .سیستم تعریف کردتوان همچون محور بازسازی درونی خودارجاع بودن را با این مقدمه می 

کند و این کار را با ارجاع درونی عناصر به یکدیگر روابط کارکردی درون خود را به طور مداوم نوسازی می 

شوند و  به طوری که عناصر داخلی سیستم در روابطی کارکردی با یکدیگر چفت و بست می  دهد،انجام می 

یعنی ارجاع کارکردی این عناصر به    .کند  جریان پیدا می شان در مدارهای بینابین خودشان  ی پدیدارهای علّ

انباشت و  رود  باال میروابط درونی سیستم  تراکم  الت  در این ح   .ماندای بسته محدود می یکدیگر در درون حلقه 

 روندها افزایش یابد. یافتگیسازمان سطح  شود و رسوب تدریجی پیچیدگی بر ساختارها باعث می اطالعات

(  رونیببا هم، نسبت به روابط میان عناصر محیطی )در  روابط میان عناصر درون  ی  هایتمسیسدر چنین  

نوعی شکست تقارن اطالعاتی رو    ر است که با گذار از مرز سیستم با به این خاطدارند.    پیچیدگی افزونتری

 ی بیرونیروابط آشفته و شلخته به  از این مرز  با گذار    ی درونیروابط غنی و پیچیده   . طوری کهشویممی به رو

 ی ازسطح اندک  مانند و ازمی هرج و مرجی  به  ای داریم که  قوانین طبیعی ساده   . در بیرون  شوندتبدیل می 

  برخوردارند.مندی سامان 
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ش  هایسیستم خودبنیاد زیر هنجارهای  در درون همان قواعد طبیعی با قراردادهای درونزاد سیستم و  اما  

اش آن را به ه نظریدر  18ماتورانا ی است که  روندهمان  ین  ا  سازد.شوند و نظمهایی تازه را ممکن میتکمیل می

از دید او مفهوم خودزایندگی شکلی تعمیم یافته و   .کرده است   بندیصورت  19« خودزایندگی »مفهوم  صورت  

خود را افزون یعنی سیستمها همچنان که نظم درونی    .تخصصی شده از همان خودسازماندهی سنتی است 

ساختار داخلی خود   ،عناصر از محیط   یمدام با پردازش ورودیها و خروجیها و جذب و دفع پیوسته   ،سازندمی

 . یابنددست میپایدار و ساختاری منظم ی هایرا منسجم ساخته و به کارکرد

اش را کرده و صورت عملیاتی   بندیصورت  «خودارجاع بودن »مفهوم  الب  قلومان همین مفهوم را در  

نتایج مهم    .نامدمی«  تمایز کارکردی » لومان در این زمینه آن است که یک سیستم به خاطر دیدگاه  یکی از 

یعنی    ظارت کند.نبا دقت  تواند پدیدارها و رخدادهای بیرونی را  اش تنها می درونی  هایروندخودارجاع بودن  

این بدان معنی است که    .آمایی یک سیستم درباره خودش همواره محدود است توانایی پردازش و داده که  

قابل ادراک    ،شود و آنچه که در درون حد و مرز وجود داردممکن می  یمشاهده تنها از ورای حد و مرز

از زاوی  .نیست  آنکه  بیرونی نگریسته شود  یه مگر  باز    ،دید سیستم  از ورای حجاب حد و مرز آن هم  که 

  .به درون سیستم خیره شده است خویش 

اخیرنکته این   داردبس  ی  اهمیت  که    .یار  با  چرا  نگارنده  پیشنهادی  رویکرد  تفاوت  ارکان  از  یکی 

، بازنمایی سیستم از خودش  در دستگاه نظری زروان مفهوم خودانگاره و انگارهچارچوب نظری لومان است. 

کنند که در  با یکدیگر برقرار میمندی  رفت و برگشتی قاعده    یه رابط   دهد. این دوو از دیگری را نشان می 

 
18 Matuorana 
19 Aeutopoiesies 
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ی مشاهده و در این نگرش اصوال مفهوم حقیقت از دل این چرخه  .بینیماش را نمیساده مشابه   هایسیستم 

خیزد، بیش از  ها بر میای که از دل خودارجاع بودن سیستم محدودیت شناختی   د. پس شورمزگذاری زاده می 

 حقیقت است.    نِی خودشان باشد، بخشی از فرایند ساختیقت درباره آن که مهاری و منعی برای دستیابی به حق

پیچیده    هایسیستم  یه نظریدر رویکردهای گوناگون  بنیادین  های  فرضیه با این شرح روشن است که  

شناسانه  های جامعه های مرسوم در سایر نظریه دو قطبی  .دهندتصویری متفاوت از مفهوم جامعه را به دست می

های  ای برای غلبه بر دو قطبیرویکرد سیستمی شیوه   .دهندسیستمی اعتبار خود را از دست میسرمشق  در  

- کشمکشو    ،ساختار  -کارکرد  ،ایستایی- هایی مانند پویاییکلیدواژه   .شناسی کالسیک است رایج در جامعه 

توانند با هم جمع بسته شوند و همچون دو قطب عملیاتی در دو سر یدر رویکرد سیستمی مکه    ،همکاری

  .یک پیوستار مفهومی عمل کنند

پردازان سیستمی  ؛ برای نظریه گستردهها در قالب یک ساخت معنایی  این دو قطبی  یهجمع کردن هم

 . پیدا خواهند کردآمیز و دیالکتیک  جفتهای متضاد معنایی یاد شده با یکدیگر اندر کنشی جدل  .ممکن است  

مفهومی که در نظریات    به عبارت دیگر تنشِ  .شودمنتهی نمی   20مفهومی به زایش ناسازه  اما این کشمکشِ

سیستمها همچون   یدر نظریه   ،کندمیان جفتهای متضاد معنایی جلوه می عبورناپذیر  قالب شکاف    دیگر در

  .شودفهم می پویایی درونی معنا 

ای نیز در بر نظری هزینه   متضاد معنایی و گنجاندن دوقطبیها در درون سیستمِجمع بستن قطبهای  

های متضاد در نهایت به شکلی با هم قابل ترکیب  دو قطبی  یاین باور که همهفرض شمول نظریه و    .دارد

 
20  Paradox 



31 

 

های برآمده نظریه  .پردازان کالسیک بودکه دلخواه نظریه انجامد میشمول و قطعیتی  اعتبارزدایی ازبه  ،هستند

های رقیب  ادعای شمول و فراگیری مطلق را ندارند و نظریه   -تربرخالف مدلهای قدیمی -از رویکرد سیستمی  

  .کنندخود را همچون آرایی نادرست طرد نمی

مدام درگیر بازنگری    ، پردازی خوداین رویکرد به خاطر پذیرفتن مفهوم خودارجاعی در بطن نظریه 

ی نقدها و راهبردهای موفق بیرونی گشوده است و فهومیرو نسبت به عناصر م از این .و بازسازی خود است 

این عناصر  تواند  شناسی آن است که می کند. برتری این روش کنند را جذب میمطرح می  های رقیب نظریه   که

حد و مرزهایی که در  .را جذب کند های نیرومند آنرا در درون خود پردازش کرده و قسمتو نقدها ی ممفهو

رویکرد سیستمی اعتبار خود را ز  افق  در    ،کنندشناسانه را از یکدیگر جدا میهای جامعه حالت عادی نظریه 

  .دهنددست می

ی وابستگی صدق و راستی به نظامهای گفتمانی تولید  ای درباره ابن عربی در فتوحات مکیه جمله

گوید عقل و شرع اغلب با هم کشمکش دارند، چون  حقیقت دارد که در اینجای بحث جای توجه دارد. او می 

نظامهای تولید حقیقت گوید این  آید. او میهای دیگری نادرست از آب در میبا موازین هریک برخی از گزاره

اند. فراتر از این دو اما چارچوبی کالنتر هست  راستی هستند که به »وقت« وابسته   بندیصورت ابزارهایی برای  

ی او چنین است که: »برای شرح  شود. عین جمله برداری( که هردو را شامل می به نام »کشف« )یعنی پرده 

ی عقل نیز  شود. چنان که دربارهدهد عدول نمیارائه می  ی آن از حقیقتی که شرحایست که به واسطه قوه

کنیم. چرا که وقت  ای در کار است... پس ما تابع وقتیم. با عقل آنچه را که عقل منکر است، انکار میچنین قوه

کند، منکریم. چرا کنیم. با شرع آنچه را شرح انکار میما عقل است. ولی آن را با کشف و یا شرع انکار نمی

کنیم. اما کشف هیچ چیزی را منکر نیست، بلکه هر وقتمان شرع است، ولی آن را کشفا یا عقال رد نمی  که

در هرچند بافت متافیزیکی این دو بحث به کلی متفاوت است، اما  دهد.«  چیزی را در جایگاه خویش قرار می



32 

 

مند و  د. اما کشفی روش کنکهن تعریف حقیقت، رویکرد سیستمی شباهتی به مقام کشف پیدا می بستر  این  

ها و شواهد عینی، اما قواعدی از هر نوع و وار و متکی بر داده سامان یافته و مبتنی بر قواعد استنتاجی ریاضی 

 شواهدی از هر دست. 

از    ،کندمفهوم پیچیدگی تکیه می   رآن که ب  یه ها و به ویژه شکل بازسازی شدعمومی سیستم   ینظریه 

انتزاعی انتزاع  هایسیستمبه شکلی که    ؛کندعام و فراگیر را تعریف می  ،یک سو مفاهیمی بسیار  با درجه  ی 

پذیر  سنجش جمع آیند و  با یکدیگر    ،متفاوت و مقیاسهای گوناگون به کمک یک نظام منسجم و منظم از معانی

در ابعاد    سره هنجارین و روزمرههیمی یکدهد که مفااز سوی دیگر این نظریه این امکان را به دست می  .شوند

کالسیک علم که دانشهای گوناگون را    یه نقش با  رویکرد سیستمی    .سازی قرار گیردرد مورد توجه و نظریه خُ

  .سر ناسازگاری دارد ،کردهای مجزا تبدیل می به شاخه 

است که در رویکردهای سنتی  کارکرد -ساختار یکی از عناصر مهم در چارچوب سیستمی دو قطبی 

  معنایی است که مفهوم خودارجاع بودن را به دست   «کارکرد »که گفتیم    چنان  .نیز مورد توجه قرار گرفته بود

یعنی به کمک مفهوم کارکرد و خودارجاعی   ،دهدرا شکل می  شسیستم از خود  یهدهد و از اینرو خودانگارمی

کند و هم  هم مفهوم سیستم شفافیت پیدا می  -رونی سیستم است که شکلی ویژه و پیچیده از کارکردهای د-

   .سازندشفاف می جغرافیای دانش یه خود را در نقش  موقعیِت ،مفهوماین های مبتنی بر نظریه 

نکه آتر از همه  مهم   .ساختار با سیستم از چند نظر متفاوت است  .است   «ساختار»مهم دیگر    یه کلیدواژ

یعنی فرض بنیادینی که وجود یک سیستم را    .شود  سیستم با حد و مرزی از محیط پیرامون خود جدا می 

  این بدان معنی است که  .است ه در حد و مرز  -تراوا بودننیمه   یا بهتر بگوییم،–ناتراوا بودن    ،کندممکن می

دشوار   شبه درون قلمرو  -که مرز سیستم باشد عینیو    انرژی و اطالعات از حد واسطی فیزیکی  ،عبور ماده

در عناصر    یعمومی است که همه   و   ساختار امری فراگیر  .ساختار مرزی با جایی ندارد  ،در مقابل آن   .است 
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صر بر اساس  ی چینش عنایعنی ساختار یک قاعده   .کندرا به شکلی در درون خود سازماندهی می دسترس  

ممکن است در درون  ی ساختار  قواعد سازنده   ای بسته و مجزا از این عناصر.، نه دایره خاص است   یقوانین

 ی ه عناصر را به دو ناحی  ،سیستم بر مبنای مرز خود  سیستم نمود پیدا کند، اما با خودِ سیستم مترادف نیست.

قواعدی اما،  ساختار    .کندمی بندی  رده رخدادها و چیزها را بر این اساس  و  کرده  بندی  درون یا بیرون دسته 

   .گرددنمایان میفرایند  در این کند و بندی نظارت میبر این دسته است که 

به وجود هایی  خودزاینده شکافی در میان نظریه   هایسیستم با مطرح شدن نگرش ماتورانا در مورد  

بر مبنای نگرش سنتی که خودسازماندهی را مبنای اصلی   .دادندپیچیده توضیح می  هایسیستم که رفتار  آمد  

یادگیری سیستم مهمترین عنصری بود که تمایز درون و بیرون سیستم و    ،کردپیچیده قلمداد می  هایسیستم 

کرار  الگوی ت»در نگرش سنتی یادگیری عبارت بود از    . زدشکاف میان کارکردهای درونی و محیط را رقم می

نظام یادگیری آن بهتر    ،شدتر مییعنی هرچه احتمال تکرار یک رفتار در آینده افزون   «.شدن رفتار در سیستم 

  .کردعمل می

یعنی سیستم به کمک    .یادگیری در این نگرش شکلی از توانایی تنظیم رفتار در روابط محیطی است 

یافتگی یادگیری با سازمان این نوع    .گیرداختیار می  د با محیط را درری برخوای از راهبردهایادگیری پشتوانه 

شکلی از اندرکنش   ،خودسازماندهی در این تعبیر   .شددرون سیستم در واکنش به محیط بیرونی تعریف می

  .آوردسیستم و محیط بود که یادگیری را پدید می 

دیگر    .متفاوت است پرسش اصلی    ،مرکزیت دارند خودزاینده    هایسیستم ماتورانا که   در نگرشاما  

بلکه پرسش    جای دارد؛که در مرکز توجه پژوهشگران  نیست  توانایی سیستم برای فاصله گرفتن از محیط  

ای از روابط یعنی شبکه   شود.مربوط می عنصر به جفت بعدی  -چگونگی گذار از یک جفت رخداداصلی به  
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بیش از   ،کنندای که این عناصر با هم تجربه می ویژهو پویایی    ،که در میان عناصر اصلی سیستم برقرار است 

  .کندمیپیدا اهمیت پویایی جهان خارج 

الگوی   ،در این حالت یادگیری  .دوشمفهوم یادگیری در این چارچوب نظری یکسره از نو تعریف می

تعریفش  احتمال تکرار شدن یک واکنش به محیط  شود به صورت  نمییعنی  نیست.  رفتار سیستم در آینده  

قالبی که فضای حالت  درونی سیستم است.میان عناصر    قالبی مشخص از روابطِزمینه  یادگیری در این    .کرد

می  چروکیده  تدریج  به  را  سیستم  در  ممکن  امکانهایی  نکرفتارهای  بنابراین  و  و -  شمارترکم د  مفیدتر  اما 

ای یعنی شیوه   .عناصر سیستم است   تولید مثلِ  یادگیری بسترِتعبیر  در این    .ده دمی  قرار  شدر اختیار  -سودمندتر

در این معنا محیط تنها هیاهویی بیرونی جلوه   .کنندروابط میان خود را بازتولید می   ،است که عناصر سیستم 

   .قبلی را ندارد یه کند و آن تاثیر تعیین کنندمی

مفهومی است؛ گذار  نوعی    ،کندآنچه تمایز میان نگرش سنتی و نگرش جدید سیستمی را تعیین می 

 ی تازه در میانه رل  ی پیچیدگی. علم کنتبه مفاهیم برخاسته از نظریه   ،علم کنترل   یه از مفاهیم به نسبت ساد

در نگرش سیبرنتیکی کالسیک   استیال داشت.عمومی    هایسیستم نظریه  در ابتدای کار بر  قرن بیستم پدید آمد و  

در   .کندسیستم ب را تعیین می رفتار  یعنی فهم اینکه چگونه سیستم الف    .آنچه که اهمیت دارد کنترل است 

ای از روابط علی وجود دارد که در میان عناصر سیستم و در میان  زنجیره فرض بر آن بود که  این رویکرد  

نوعی رابطه خطی   سازد، و این خودمتصل میشود و ورودیها را به خروجیها  جاری می  شکارکردهای متفاوت 

  د.نکو یکطرفه را میان علت و معلول تداعی می

تازه  درکی    ،هاو اختراع رایانه   عاتالزش اطاختراع ابزارهای الکترونیکی پردا  بادر اواخر قرن بیستم  

در کار نیست و همواره میان دو عنصر  ای  که کنترل یکطرفه کم کم آشکار شد    . از مفهوم کنترل به دست آمد
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الف هم توسط ب   خودِ  ،ب توسط الف  یشدگ  نیی تعبا  همزمان  به شکلی که    .ای دوطرفه برقرار است رابطه 

 . رسدوزن هیچ به صفر نمیهرگز ، اما امکان دارد وزن یکی از دیگری بیشتر باشد البته . شودیم نییتع

  چنان –یعنی مشاهده دیگر    ،نیز دگرگون شد   «مشاهده »مفهوم    ، با این درک متفاوت از مفهوم کنترل

دانیم  امروز ما می  یست.ن  «بیرون نگریستنبه  درون سیستم یه از دریچ »  -شدتصور میه در تصور کالسیک ک

مشاهده در اصل مدیریت تفاوتهاست   .شودشامل می  تر از پردازش اطالعات راهایی پیچیده که مشاهده الیه 

با بندی تفاوتها و تشخیص و رده  ،با رمزگذاریسیستم    .شودتمایزها ممکن می  پردازشِ و  تشخیص    یعنی 

  .کندایجاد می  -تر از آن تصویری از فضای داخلی خودو مهم -تمایزهاست که تصویری از جهان خارج 

تنها در سطح روانشناختی   .پیچیده وجود دارد  هایسیستم مشاهده امری عمومی است که در تمام  

به    .کندمی پیدا  خودآگاه  حالتی  گذر کرده و این مشاهده    یاه انسان است که پیچیدگی دستگاه عصبی از آستان

تر و فراگیرتر از خودآگاهی مشاهده امری کالن .را نباید با ادراک خودآگاه یکسان گرفت  مشاهدههمین دلیل 

   .است شناسانه روان و ادراک 

ها برای بازتولید عناصر داخلی خود ناگزیرند  م فهم مفهوم خودزایندگی آن است که دریابیم سیستکلید  

  « بسته بودن»در این معنا مفهوم    دهند.خود نیز تعمیم    هایسیستم تمایز میان درون و بیرون سیستم را به زیر 

بسته داد و ستدی    ایه سیستم در نگرش سیستمی کالسیک فرض بر این بود که    .شودسیستم هم دگرگون می 

چرا که تمام    .انتزاعی معنا دارد  یدر سطحچنین برداشتی تنها    .از جنس ماده و انرژی با محیطشان ندارند

  .کننددنیای واقعی در نهایت شکلی از ماده و انرژی را با محیطشان مبادله می  هایسیستم 

مفهوم  گذار   ب  هایسیستم به  بود که  خودزاینده  معنی  ماده و  دان  از  بیش  اهمیتی  دریابیم اطالعات 

 هایسیستم در فهم رمزگذاری میان درون و برون سیستم و همچنین در بازنمایی تفاوتی که میان زیر  .انرژی دارد

ماده وانرژی در نهایت تبادل   .زندمی  این پویایی اطالعات است که حرف اول را   ،درونی یک سامانه داریم 
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به عبارت دیگر بسته بودن    .ات بسته باشدعسیستم نسبت به شکل خاصی از اطالاما ممکن است    ،خواهند شد

ارجاع و پردازش اطالعات   ،پیچیده بازتعریف شد و بر مبنای مفهوم مشاهده  هایسیستم سیستم در نگرش  

  .بیانی دیگر به خود گرفت 

محیط  اتی که با  و کمیت اطالعکیفیت  عبارت است از  در این حالت باز بودن یا بسته بودن سیستم  

  .کندتغییر می   ،ی با پیچیدگی متفاوت در خود جای دهندهایسیستم توانند  شمار محیطهایی که می  .کندمی   تبادل

اینها بدان    .شود نیز متفاوت است پویایی و الگوی پردازش اطالعاتی که در این میان جاری میبه همین خاطر  

نخست نگرش سنتی که   .شودپیچیده لومان رد می  های سیستم گاه  د معناست که دو نگرش کالسیک توسط دی

 یه دوم نگاه ماتورانا که در آن مشاهد  ،درکسیستم باز و بسته را فقط بر مبنای عبور ماده و انرژی تعریف می

  .مکن است م ،نگردیک پدیدار تنها توسط سیستمی که از بیرون بدان می 

توجه و    ییعنی دریچه   .لومان معتقد است که مشاهده در اصل بر داخل سیستم میزان شده است 

محیط تنها  به شکلی که    .اندازی جز درون سیستم نداردچشم   ،کندای که سیستم از درون آن تماشا می پنجره 

لگوی خوداجاع  نماید که اچنین می  .شودادراک می   ،گذردمشتقی از آنچه که در درون سیستم می همچون  

شناسی با آنچه که در  زیست علم  در جهان مادی و    ،آیدمیاز دیدگاه لومان بر و  است  بودن که مفهومی تازه  

   .تفاوتهایی داشته باشدبینیم می  جهان اجتماعی

در    ،ده باشندی ازتابانخود را به درون ب ای  کارکرد مشاهده اگر حرف لومان درست باشد و سیستمها 

یعنی اشاره کردن به آنچه که بیرون از مرزهای    .کنداین حالت خودارجاعی اهمیتی بیش از ارجاع پیدا می 

دارد مرتبه   ،سیستم وجود  به خود قرار دوم و در الیه   یدر  دادن  از تماشای درون و ارجاع  تر  ای فروپایه 

تمام  این را می  .گیردمی از خودارجاعی را در    هاییپیچیده شبکه   هایسیستم دانیم که  متراکم  نظام  انبوه و 
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درباره شناختی درست است و هم  زنده و آلی زیست  هایسیستماین هم درباره    .اندخود جای دادهپردازشی  

   .با این همه تمایزی میان آن دو برقرار است  .شناسانهاجتماعی و نظامهای روان  هایسیستم 

یعنی کنش درون    .شناختی همچنان نسبت به اطالعات و ماده و انرژی باز هستندزیست   هایسیستم 

از اطالعات محیطی حجمی چشمگیر    -شودممکن میکه از مجرای حس و ادراک -با محیط بیرونی  سیستم  

کامال بسته سر    یشناختی با نظامهایاجتماعی و روان   هایسیستم اما گویا در    .کندرا به درون سیستم وارد می 

اجتماعی و  شناختی  ین خاطر در نظامهای روانهمدیدگاه لومان آن است که مفهوم معنا به    .شته باشیمو کار دا

کامال بسته هستند که پردازش و به چرخش درآوردن    هاییر برابر اطالعات سیستم د چراکه اینها    .شودپدیدار می 

ندارند  نیازی  از محیط بیرونی  اطالعات  یعنی به چریدن    .رسانندرا مستقل از جهان خارج به انجام میها  داده 

بیشتر به کار    هایخامی برای تولید داده   یکنند را همچون ماده هایی که خودشان در درون تولید می و داده 

   .گیرندمی

این   زیست زاویه  از  جهان  که  است  معتقد  و  لومان  تمایزی   یه پیچید  هایسیستم شناختی  فیزیکی 

شناختی در نهایت فیزیکی زیست   هایسیستم از دید او    .شناختی و روانی دارندجامعه   هایسیستم بنیادین با  

با چریدن مداوم اطالعات از محیط پایداری خود را ممکن  بلکه    ،گشوده هستند و نه تنها با تبادل ماده و انرژی

آنها    هایسیستم اما چنین چیزی درباره    .سازندمی ندارد و گردش اطالعات در  روانی و اجتماعی مصداق 

 کاری شده باشند.  چنان که گویی در برابر گردش اطالعات عایق  .باشد خودمختار و درونزاد می 

های های گوناگونی داریم که به گشوده بودن سیستم چون داده   .چرا داردجای چون و  این برداشت  اما  

  نیز روانی و اجتماعی    هایسیستم نماید که در  چنین میکند.  »انسانی« مورد نظر لومان بر اطالعات داللت می 

العات  آنچه لومان بر آن تاکید دارد، تحریف شدن این اط  . باشدهمان تغذیه مداوم از اطالعات محیطی برقرار  

شان در درون سیستم است. امری که در سطوحی دیگر و با اشکالی متفاوت از الگوهای روانی و تفسیر شدن 
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پذیرد.  شناختی )هم فیزیولوژیک و هم حتا در مقیاس ماکرومولکولی( انجام مییا اجتماعی، در سطح زیست 

کند؛ کند و تحریف می تکاری می تنها نظام روانی یا اجتماعی نیست که اطالعات را هنگام جذب کردن دس

دهد و گیاهان نیز دادهای مادی انجام میی گوارش جانوران هم کاری مشابه را با تجزیه و ترکیب درونلوله

رنگیزه  در  خورشید  تابشی  انرژی  پردازش  می با  نمایش  را  پدیده  همین  از  انرژیایی  نمودی  دهند. هایشان 

ای عام است و به نظامهای روانی و اجتماعی منحصر کند، قاعدهر میسازی« آنچه که از مرز سیستم گذ»درونی 

 نیست.

چه بسا   .اجتماعی به این نتیجه دست یافته است   هایسیستم خاص در    ی لومان با تمرکز بر فرآیندهای

به لحاظ سیستمی    .کردداد، به همین گشودگی اعتراف میتر را مورد توجه قرار میاندازی گسترده چشمکه  اگر  

ها )یعنی اطالعات خام محیطی( و میان برخورد سیستمهای زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی با داده

اش »عالیم« حضور قند در های غشاء های تعبیر و تفسیرش تفاوت چندانی نیست. یک سلول که گیرنده شیوه 

گیرد و ید کربن را اندازه میورت که مقدار دی اکسئی آی عصبی دیوارهکنند«، یا شبکه محیط را »ردیابی می

ی عصبی مغز یک منِ خودآگاه شبیه است  «، به شبکه کندقلمداد می»تنگی یا خفگی  آن را شاخصی برای نفس 

فهمد«، یا دولتی که ترابری نیروهای نظامی کشوری همسایه را همچون  شنود و میکه گفتارهای دوستش را »می

 کند«. اعالن جنگ »تفسیر می 

درونی آن به دست    هایسیستم و شیوه ارتباط    پیچیده   هایسیستم تعریفی که لومان از  با توجه به  

بر مبنای الگوی    .دکنمی پیدا    هاییشد تفاوتمفهوم خودارجاعی با آنچه که در نگرش سنتی فهم می   ،دهدمی

شناختی آلی و زیست   هایسیستم آنچه که در جهان مادی و    ،دهدخودارجاعی که لومان به سیستمها نسبت می 

   .گردد از پایه متفاوت است روانشناختی و جامعه شناختی نمودار می  هایسیستم دهد و آنچه که در  می رخ
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شناختی( )زیست   مادی  هایسیستم ه در  تفاوت میان این دو آن است ک  یه مهمترین سوی از دید او  

تم بازی سر و کار داریم  سیس  یعنی در اینجا با  .روی تحوالت محیطی گشوده است   هنوز حد و مرز سیستم بر

در  .کندخود و زمینه را تعریف می   ، کند و بر مبنای آن ارتباطاطالعات را از محیط خارج خود دریافت می  که

تنها بر مبنای پردازش اطالعاتی    کامال بسته هستند و  -عم لومان ز  به-روانشناختی و اجتماعی    هایسیستم مقابل  

لومان این شکل   .خودشان است و ارتباط سرراست و مستقیمی با جهان خارج ندارند  یکنند که آفریده کار می

  .زندبرچسب می 21« نهادی بودنچند با عبارت » اجتماعی را هایسیستم خاص پردازش اطالعات در 

های خودارجاعی مرسوم را در  ارجاع سیستم به محیط چرخه  ،ی معنا زاینده اجتماعی هایسیستم در 

 . کندیعنی نوعی عدم توازن و نامتقارن بودن را به پردازش اطالعات درونی سیستم تحمیل می  ،شکندهم می

کنند، نقش ایفا می که رخدادها و فرآیندهایی که در جریان ساماندهی و رفتار سیستم  یعنی  چند نهادی بودن  

 دارند.  متفاوت  شوند که هریک نگرشیتنظیم میبرمبنای اندرکنش حداقل دو واحد 

هایی لومان به پدیده   .اش توجه کردباید به نمودهای بیرونی نهادی  منظور لومان از همبرای شرح دقیقتر  

داند که  از مواردی می  هایینگرد و اینها را نمونه مذاکره و موارد شبیه به آن می  ، رایزنی  ،مکالمه   ، مانند گفتگو

در این ارتباط هریک   .یازندارتباط با یکدیگر دست می نگرشهای مستقل و متفاوت به  با  ی  هایسیستم در آن زیر

خود  شکلی خاص پویایی درونی  به نگرند و بنابراین  ای ویژه و مستقل به محیط می سیستمها از دریچه راز زی

درنتیجه وقتی دو یا چندتا از   .یابنددست میاندازی منحصر به فرد از محیط  چشمبه  و  کنند  را مدیریت می 
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روابط    یشبکه با    ن ماهیتی چندنهادی دارد وشارفتار کلی  ،شوندا با یکدیگر وارد ارتباط میسیستمهزیراین  

   .و یک مرکز تعیین کننده ندارد شودمیانشان تعریف می

بدان مفهوم ارتباط سیستمی    .را از نو تعریف کرده است   22ارتباط   ،آشکار است که لومان در این تعبیر

لومان مفهوم ارتباط را همچون نوعی محدودسازی    .کند با نگرش سنتی متفاوت است می که لومان وضع  شکلی  

خودمختار   هایسیستم ای از زیر از دید او سیستم اجتماعی مجموعه   .کندادراک می  یپا یامتقابل یا برانگیختن پا 

شوند و تغییر حالت در یکی به تغییر حالت در دیگری منجر  گیرد که با یکدیگر وارد ارتباط میرا در بر می

بر متغیرهای حاکم بر رفتار    ،ارتباط از دید لومان آن است که متغیرهای حاکم بر رفتار یک سیستم  .شودمی

  .دهد اثر گذاشته و پویایی و کردار عمومی آن را تغییر یدیگر

عام  انداز لومان نوعی محدود کردن متقابل حاالت سیستم در یک بستر  به این ترتیب ارتباط در چشم 

ر عناصر درگی  یهکل سیستم اجتماعی است که از دید لومان هم  ،فراگیر  یآن زمینه   .عمومی است   یاهو زمین

 های سیستم در قالب اندرکنش میان زیر  شناسیم هموارهآنچه که به نام ارتباط می   .شوددر ارتباط را شامل می

عظیم   کالن  سیستم  سنتی  .شودمی   ممکن  ( جامعه)یک  رویکرد  برخالف  نگرش  این  از   ،در  تنها  سیستم 

بودن رفتار یک    یبلکه درجه  ،عناصر و روابط میانشان تشکیل نشده   یمجموعه  بغرنج  یا سطح  پیچیدگی 

که دارد  ی  در اینجا سیستم به خاطر پیچیدگی چشمگیر  .شودسیستم همچون متغیری مجزا وارد معادالت می 

یعنی رفتار خود را بر مبنای رفتار آنها تعریف کند    ،دیگر محیط وارد ارتباط شود  هایسیستم ناگزیر است با  

   .رفتار دیگران شودو با رفتارش باعث دگرگونی در 
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بخواهیم   اگر  افق  این  مقیاسدر  در  را  کنیم  یپیچیدگی  بندی  نتیجه    ، رفتارشناسانه صورت  این  به 

برای هر سیستم   .ممکنهای  رابطه ای از  دامنه انتخاب روابطی ویژه از میان  آن عبارت است از  رسیم که  می

در دسترس  برای اندرکنش  های رفتاری و بستری از حالتهای ممکن  ای از گزینه ه پهن   ،اجتماعی درگیر ارتباط

  . شود انتخاب ارتباط مناسب و برگزیدن رفتار بهینه همان است که از دید لومان پیچیدگی خوانده می  .است 

معناست که گزینه  بدان  قرار دارد پیچیدگی  افزون می   ،هایی که در هر لحظه پیشاروی سیستم  و    شودمدام 

این به معنای افزایش پیچیدگی در سیستم  ، و  دده گسترش می هم    ش رااانتخابها و امکانهای رفتاری  یدایره 

  .ارتباطی است 

 هایسیستم گوید  چون می  .خالف انتظار است   یگیرد قدرای که لومان از این صورت بندی مینتیجه 

پیچیده    هایسیستم رفتاری    23یراهه یعنی خط   ،پیچیده مدام در حال محدود کردن دایره رفتاری خود هستند

 ی و محدود کردن دایره ها  های گوناگون است که کاستن از این گزینه به قدری دستخوش ابهام و تداخل گزینه 

  .شودمی کارکردی بدل ی تمهم و ضرورای وظیفه به برایش انتخابهای رفتاری 

می  را  که  این  داد  نشان  تجربی  به صورت  بس  هایسیستم توان  حالتی  با فضای  و    ط پیچیده  یابنده 

از این رو برای مدیریت رفتار خود ناگزیرند مدام    .رو هستندروبه امکانات رفتاری    ازای گسترش یابنده دایره 

تنها از راه  امکانات    ازدحامِافزاینده و    دگیِاز دید لومان این کاستن از پیچی  .را چروکیده کنندها  امکان  افق

می ممکن  می  .دوشارتباط  تعبیه  درون خود  را  زیرواحدهایی  سیستم  که  یعنی  یکدیگر  حین  کند  با  ارتباط 

نگریستن ایست برای  ها، شیوه این ارتباط بینابین زیرسیستم   .کندحالتهای ناسودمند را خود به خود حذف می 
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ارتباط شکلی از به جریان انداختن انتخاب طبیعی در درون سیستم  پس    .سیستم از زوایای متفاوت  یبه آینده 

به    ،ند رمتفاوت با هم داهایی  نظرگاه واحدهایی که  تاسیس  مستقل و    هایسیستم سیستم با ایجاد زیر   .است 

دامن می  ارتباطی در از گزینه زند که بخش عمده درون خود  پیشاپیش حذف ای  را  ناسودمند  های رفتاری 

شود؛ یعنی  مرزبندی میان سیستم و محیط با این تعریف به تعبیری تازه از استقالل سیستم منتهی می  .کندمی

گزینه  مرزبندی  و  رمزگذاری  با  محسیستم  با  خود  مرز  که  است  خود  پیشاروی  رفتاری  تداوم  های  را  یط 

 . بخشدمی
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 : علیتچهارم  گفتار

علیت    شود.تصویر میای  غیرخطی و شبکه همچون روابطی  لومان  در دستگاه نظری  مفهوم علیت  

کند  پیچیده می  یرا به قدر  اشپویایی درونی را در پی دارد و  غنی شدن روابط درونی سیستم  عاملی است که  

زمانی که علیت را به صورت   ،به عبارت دیگر  .آوردمیفراهم  را  بیرونی  هرج و مرج  که امکان پیروزی بر  

 های سیستم کنیم که گرانیگاه پویایی  درک می آنگاه  ، بدانیمربط( کل رخدادها ) هرچند رخدادهای بی یشبکه 

هی و خودمختاری را برایشان ممکن صفاتی مانند خودسازماندشود و  به درونشان منتقل میچطور  پیچیده  

کنند، با تکیه بر تار  برقرار میرا  سیستم  ای که اتصال میان عناصر درونی  ها و روندهای داخلیچرخهسازد.  می

کنند و به این ترتیب خودسازماندهی و نظم  بیرون غلبه میمحیط  بر رخدادهای تصادفی  و پود این بافتار  

  .زننددرونی سیستمها را رقم می

این  .دهدخوبی نمایش میدید لومان را به از مفهوم علیت پدیدارهایی که از ایست کد ژنتیکی نمونه 

متراکم این اطالعات  .هستندمولکولهای اسید نوکلئیک  درهای ژنتیکی انباشتی از اطالعات دانیم که کدرا می

تواند با  سلول می یک  . به شکلی که  سازدممکن میرا  رمزگان ساختاری سیستم زنده  همانندسازی  است که  

ژنتیکی درونی  به کد  بازتولید کند  اشارجاع  را  را    .اطالعات ساختاری خود  این  اینهمه  دانیم که  میهم  با 

از دید لومان    .اطالعات معیوب همراه است حشو و  تصادف و تولید    ،بازتولید این اطالعات همواره با جهش

به رسمیت  علی حاکم بر بیان رمزگان ژنتیکی    یشبکهباید در مقام  دهد  فرآیند رخ می تمام آنچه را که در این  

   .شودشمرده 
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با کلیت رخدادهای در هم که  به دست داد  توان قدمی از لومان پیشتر رفت و مفهومی از علیت را  می

چارچوبی متفاوت علیت  به این ترتیب  البته  برابر باشد.    -های منظمهایی از همنشینیو نه فقط زنجیره   –تنیده  

دیگر آن ، که در آن  ای فرگیر و عمومی از تغییراتشبکه مثابه  علیت به  یعنی    کند.میاش پیدا  از تعبیر سنتی

به همین خاطر شاید بهتر باشد   .دست رفته است ارتباط میان علت و معلولی از  این کلمه و  قدیمی    هایداللت 

مف و  کنیم  را حذف  علیت  پویایی کلمه  بگیریم  ،دگرگونی  ،هوم  کار  به  را  اینها  مشابه  و  مسیر   .رخداد  این 

شود و به جایش پیشنهادی نگارنده در چارچوب سیستمی زُروان است، که بر اساس آن مفهوم علیت منتفی می

شیکه  و  کالن  بافته پویایی  درهم  رخدادهای  کل  سیستم ای  میی  جایگزین  اما  ها  همچنان  شوند.  لومان 

گریختن از زیر بار علل  همچون  پیچیده را    هایسیستم کند و خودسازماندهی  علیت را حفظ می  یواژه کلید

  .بیندمی ارکردن علتهای درونی بر رفتارآن را موازی با سوو  کندتفسیر میمحیطی 

محیطی  جریانهای   برکه چیرگی تدریجی پویایی درونی سیستم  داشت  این نکته را نیز باید در نظر  

لومان در این مورد بحثهای مفصلی    .همان است که توهم جدایی علوم تجربی از علوم انسانی را رقم زده است 

دهد که آنچه در علوم  نشان می   -اگر اندکی بسط پیدا کند-که در اینجا اشاره شد  ای  نکتههمین  ولی    .ندارد

تر از چیرگی عناصر درونی بر تصادفهای  ای تازه از خودسازماندهی و شکلی غنی بینیم تنها الیه ی انسانی م

 همتا پنداشت.  خود دارد و نباید آن را منحصر به فرد یا بی   بنایی نو همتاهایی در زیراما این الیه   .بیرونی است 

 یدرجه   ،کندآنچه که میان موضوع علوم تجربی و علوم انسانی تفکیک ایجاد می   ،به عبارت دیگر 

با موضوع طبیعت( بر اساس علیتی    .پیچیدگی پدیدارهاست  آنها )در علوم تجربی  از  این تصور که برخی 

ارانه  انگتصویری ذات   کنند و برخی دیگر )در علوم انسانی( فارغ از این علیت هستند،مکانیکی تعین پیدا می

روش واگرایی  و  شناسایی  سپهر  شکاف خوردن  به  که  است  نادرست  علمی و  پژوهش  در  ناسازگار  های 

 شود. می
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سرشت و  شود  ی علیت و نادیده انگاشتن مفهوم پیچیدگی باعث میهمین برداشت افالطونی درباره

متمایز و ناهمخوان پنداشته  در حریم علوم تجربی و انسانی  گیرند  ذات پدیدارهایی که مورد بررسی قرار می 

تی در سطح پیچیدگی پدیدارهاست، که تازه آن هم  بینیم به سادگی تفاوشوند. در حالی که آنچه در اینجا می 

و نه خطی صاف و پاکیزه که دو حریم ساده سازد،  حد و مرزی مضرس و پیچیده و درهم آمیخته را نمایان می

  . ی علوم تجربی و دیگری را در حریم علوم انسانی جای دهددایره   و پیچیده را از هم جدا کند و یکی را در

های تخصصی دانش و ترکیب کردن  پس یکی از پیامدهای مهم رویکرد سیستمی الغای مرزبندی میان رشته 

شان در هم است، در حدی که شکاف مشهور میان علوم انسانی و طبیعی را نیز از میان بردارد. لومان البته  همه

 انجامد. شناسی سیستمی به این نتیجه می کیدی ندارد، ولی روشچنین تا

را کنترل عوامل تصادفی بیرونی تا است  سیستم یکی از راهبردهای تغییر دادن محیطگوید لومان می 

رخدادهای بیرونی و   شود و ردگیری منحصر نمییعنی پویایی سیستم تنها به سازماندهی فضای درونی    .کند

اینجاست که مفهو  .آنها را نیز در دستور کار خود داردمدیریت   زمان در چارچوب نظری لومان پدید   ماز 

های علوم  ای که در فلسفه و برخی از شاخه الیی و فرارونده زمان برخالف داللت استع  از دید لومان  .آیدمی

  .تغییر نیست واقع چیزی جز همان رخداد و  در ،پیدا کرده

گر خود ادراک کند و تواند آن را با نظامهای مشاهده شود میروبرو می ی موقعی که سیستم با رخداد

دیگر شود،  ای از تغییرها روبرو  ای از رخدادها و شبکهاما زمانی که با زنجیره  .نسبت به آن واکنشی نشان دهد

دستگاه مختصات مستقل  ر در این شرایط به یک به عبارت دیگ .کندادراک تک تک این رخدادها کفایت نمی 

میان خود  ای از داللتها را دربه طوری که رخدادها و تغییرها بتوانند در کنار هم بنشینند و زنجیره ،نیاز داریم

  .برقرار کنند
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یعنی از آنجا که سیستمها   .رخدادها و تغییرات است   یدربرگیرنده   یاز دید لومان زمان همین شبکه 

  ند ناچار  ،رخدادهای بیرونی خود واکنش نشان دهند و تغییرات پیرامونی خود را رصد کنندنسبت به  ناگزیرند  

رخدادها  برای   این  چیدن  هم  درونی  کنار  مرجع  همانکنندابداع  یک  که  است   ،  معنا  .زمان  این  زمان   در 

زمان را در آن معنای فرارونده و  وقتی    .شودیستم تحمیل میبر اثر فشار انتخاب طبیعی به سست که  ابداعی 

چون در زمان بیکرانه   . روداز دست می  اشعملیاتی  ی و اهمیت معنای کارکرداین    ،گیریممیش در نظر  اکالن

 . رسندسیستمها با محیطشان به تعادل می  یدر نهایت همه  ست،زمانی  دست افق دورکه 

فی محیطی و تالش برای نظم دادن به رخدادهای  ددر برابر فشارهای تصاسیستم  مقاومت    در پایان کار

ای در درون سیستم است که برای  از این رو زمان در کل آفریده   .شودبا شکست روبرو می  درونی سیستم

و میان اندازی محدود سازماندهی و مدیریت رفتارش در قبال محیط پدید آمده است و بنابراین همواره چشم 

در برابر زمان مند  زمان کران به صورت دوقطبیِ  این همان است که در چارچوب نظری زروان    .مدت دارد  

زمان کرانمند آن است که توسط سیستم و برای مدیریت کردارهای سیستم تولید    .شودمی   بندیصورت بیکرانه  

 همان افق دوردست و دست نیافتنی است از سویی  که  کند  می قرار  برزمان بیکرانه  نسبتی با  میشود و همواره  

ای که اکنونِ همنشینی چیزها و رخدادهاست و سیستم هرگز در  و از سوی دیگر همان »آن«ِ گریزپا و لغزنده 

  .شوداش کامیاب نمیبه چنگ آوردن 

ست ممکن ازند. تغییرها  می زمان گره  مفهوم  با  را    در نگرش لومان آن است که تغییردیگر    ینکته 

بازگشت بازگشت  یا  باشپذیر  این    .دنناپذیر  برگشت همیشگی  نوسانی    گاهدید در  رخدادهای  و میان  پذیر 

داردبرگشت  وجود  که  به    .ناپذیر  برگشت   هایسیستم شکلی  از  بخشهایی  از پیچیده  بخشهایی  و  پذیری 

یابند. مطلق تحقق نمیو  کامل  هیچ یک از این دو در وضعیتی    .دنده ناپذیری رخدادها را نمایش می برگشت 

از   .که برمبنای انتزاع الگوها از روندهای درونی سیستم پدید آمده است است  می  ومفهپذیری  چون برگشت 
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همواره به شکلی انباشتی مند  زمانناپذیر است و رخدادهای  برگشت فرض عمومی که زمان  دید لومان این پیش 

از آنجا که در    .توهمی است که از قیاس زمان و مکان ناشی شده است   شوند،جاری می در امتدادی خاص  

این    ،شودمکان پیشروی در یک امتداد لزوما با پشت کردن به بخشهای قبلی و باز نگشتن به آنها ممکن می

در حالی که    .داشته باشد  ایچنین ویژگیباید    -اشانی استعاره مک   یزیر سایه –هم  تصور ایجاد شده که زمان  

را ناپذیری روندها  پذیری و برگشت های متفاوتی از برگشت الیه   ،سیستم  در سطوح گوناگون سلسله مراتِب

 . توان دیدمی

که به تدریج  کند یابد و سامان پیدا می جریان میای از پیچیدگی امکانهای مربوط به انتخاب در دامنه 

ردپای رخدادها تصویری از  ادغام روابط زمانی و انباشت    .دگردمعنادار می شود و  گشوده می سیستم  در برابر 

را  آنچه که هنوز مصداق بیرونی پیدا نکرده  کند و  دهد که حدسهایی سودمند را ممکن میآینده به دست می

آینده  به  همچون الگویی    ،کندافظه تبلور پیدا می یعنی آنچه که در ح   .سازدپذیر میمشاهدههمچون امکانی  

در ها  حدس -اند. این چارچوب از مشاهدهتحقق نیافته فعال  انجامد که  هایی میحدسکند و به  تعمیم پیدا می 

  .گیردمیرفتار مورد استفاده قرار تنظیم درون سیستم همچون سرمشقی برای 

هایی که در دادهشان و بر مبنای  و ادغام روابط زمانیادراک رخدادها  سیستم به کمک انباشت  پس  

دهد که بتواند با رویدادهای آینده  به شکلی سامان می را  روابط خود در اکنون  کند،  میی خود ذخیره  حافظه 

رزیابی  می و ایاز اینرو نظارت دا  .دهدگذشته و آینده خطاهایی رخ می   همواره در این رویاروییِ  .مقابله کند

و انباشت و    ،رخدادهاضرباهنگ    ،یعنی حافظه-این سه عامل    یه مجموع   .پیاپی این انتخابها ضرورت دارد
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احتیاط  و    حزماین    .نامیده شده است   24احتیاط و  حزم  عاملی است که در منابع باستانی    -ادغام روابط زمانی 

  .کندرا ممکن میهوا  سربه بر خرگوش  دوراندیش  پشت  الک  یه باستان غلب یونان  های  همان است که در روایت 

و در ضمن   –ناگهانی  و  و خیزهای تصادفی  سیستم در مقابل جست   یهممتد و سنجید  ،یعنی حرکت مداوم

بر این مبنا تفاوت میان آینده و گذشته بیش از آنکه به محور خطی    .گیردمحیط قرار می  -یننده غافلگیر ک

 . گرددپیچیده باز می  هایسیستم انباشته شده در درون  یه تجربزمان مربوط باشد به 

ای روندهای  به هم گره خوردن کاتوره از  و  تفاوت دارد  مدیریت زمان با انباشت تصادفی اطالعات  

ناپذیر   نیمه عمرِ  سیستم  .آیدبرنمیبازگشت  از  کاستن  کارکردهای    با  عناصر درونی خود و شتابزده کردن 

به   .ضروری است زمان  محور  برای ساخت  کند که  را به زمان تحمیل می ناپذیری  بازگشت نوعی  اش  داخلی

شوند بر ضرباهنگ مداوم رخدادهای  موفق می  ساختار درونی خود  ساختنِ  یسیستمها با موقت  ،عبارت دیگر

  .الیه الیه افزایش دهندشکلی ای غلبه کنند و پیچیدگی را به پذیر و چرخهبازگشت 

یعنی کارکردها   .دنگنجزمانی مشخص می  یابط میان عناصر سیستم در یک بازه ور  در حالت عادی

متصل جریان رخدادها یعنی آنچه که یک رخداد را به رخداد دیگر  پس    یابند.میتحقق  مشخص  هنگی  ابا ضرب

اما در شرایطی که نیمه عمر عناصر    .کندپیدا می معلوم جریان    یبا مقیاس  ، در یک بستر زمانی مشخص   ،کندمی

شوند میرخدادهای دیگر جایگزین  -عنصربا  سازند به سرعت  رخدادهایی که سیستم را بر می-عنصر  ،کم شود

مدام   این روند جایگزینی  میانشان  و  نی در شرایطی که عناصر مدام جایگزین  یع  کند.می  انتزاعیرا  روابط 

   .نمایندو ماندگارتر می کنندبرجستگی بیشتری پیدا میروابط  ،شوند 

 
24 prudential 
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انتزاع   میان عناصر، دستخوش نوعی  از عناصر  شود  میدر چنین حالتی روابط  در    .شودمیکنده  و 

این شرایط حفظ کنندپایداری خود را  ند  بتوانروابط  صورتی که   عمومی و   یبه صورت نوعی قاعده  ،در 

شان بر عناصر  و غلبهپایدار  به این ترتیب انتزاع روابط    .ندنکفرمایی مید که بر عناصر حکمن آیفراگیر در می

  سیستم در حالت پایه رفتاری ایستا   .آورداپذیر فراهم مینی رخدادهای بازگشت امکانی برای توسعه   ،زودگذر

 اشحرکتی   از ماند تواند. اما با این ترفند می ورزدمقاومت میافزایش پیچیدگی رابر و در ب  رد داکار  محافظه   و

  .سرک بکشدش پیشاروی امکانهایفضای حالت به و  بد( رهایی یااینرسی)

ب و هر حرکت سیستم در محور زمان با نوعی انتخاب همراه   یالف به لحظه   یهر گذار از لحظه 

روابط  با برگزیدن    ای دیگربه لحظه ای  گذار از لحظه   ، این بدان معناست که با توجه به آنچه که گفتیم  .است 

سیستم در هر لحظه باید انتخاب    .باشند  ناپذیرپذیر یا بازگشت بازگشت خاصی همراه است که ممکن است  

پویا  صری اای نو و عنیا رابطه ،ای همسان و تغییر ناپذیر را اختیار کندای تکرار شونده و رابطهکند که چرخه

   .نمایدآن جانشین را 

با یکدیگر مدیریت رفتارهای تکرار شونده و تکرار ناشونده و انتخاب ایستایی و پویایی در تقابل  

در شرایطی   .استقالل روابط از عناصر است   یخودزایندگی نتیجه .  کندرا ممکن می  25است که خودزایندگی 

، سیستم در عین پویایی و تحرک، برای موقتی گرددچشمگیر  به شکلی  و ساختار  باشد  که رفتار سیستم پویا  

ای  در این حالت سیستم دیگر تنها مجموعه   .کندپیدا میپایداری کافی  رخدادهای درونی خود  -صرا مدیریت عن

  .کندای از مدارهای ارتباطی خود را تعریف مینیست بلکه بیشتر در غالب شبکهاز عناصر 

 
25 autopoiesis 
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خود   یباید به این نکته توجه داشت که سیستم همواره مبتنی بر عناصر و واحدهای بنیادین سازنده 

نباید چنین فرض کرد که روابط    .است  وجود سیستم منوط به وجود    .جایگزین عناصر شوندتوانند  میاما 

شکل چفت و بست تنها  روابط    .ای است که همان عناصر یا رخدادهای درونی سیستم هستندخشتهای پایه 

هرچند آنها متکی هستند،  فرض حضور  پیشبر  همواره  از این رو    .کندشدن عناصر و رخدادها را تعیین می

ری اندک داشته باشند و مدام توسط عناصر دیگر عناصر در شرایط پویای یاد شده ممکن است نیمه عماین  

  .جایگزین شوند

اما   .درست است   ،کنندرخداد و رابطه برقرار می-این بدان معناست که تمایز مرسومی که میان عنصر 

در واقع آنچه    .اعتبار ندارد تمایزهای دیگر نظیر تفکیک میان سیستم و عنصر یا تمایز میان عنصر و رخداد 

و شیوه چفت و بست است  رخدادهای درون سیستم  -وجودی یعنی عنصر  یبینیم تمایز میان وضعیت پایه می

لومان البته تا حدودی با تکیه با دیدگاه  این تفسیر از آرای    .سازدها را بر می ارتباطکه  یکدیگر    اب   شانشدن 

پیچیده و چند الیه است و در دورانهای   .شده است   بندیصورت زروان   زمینه  این  لومان در  نگرش خودِ 

 شده است.  بازبینی و اصالح  کرده و بارهامتفاوت تغییر 

می متحد  هم  با  را  همه  این  که  مفهومی  زروان  مدل  زیست در  شالوده سازد،  که  است  ی جهان 

میشناسانه شناخت  دست  به  را  محیط  از  سیستم  ادراک  زیست ی  نظری  دهد.  سرمشق  از  هرچند  جهان 

خود    مان تعریفی تازه بهماند و در نگرش سیستمیپدیدارشناسانه وامگیری شده، اما در آن قالب محدود نمی

نیز چنین میمی پدیدار  مفهوم  که  پارسی گیرد، همچنان  بنِ  در  که  »پدیدار« چنان  این چارچوب  در  شود. 

های ورودی توسط اندامهای حسی  ی پردازش داده به شیوه   بینیم، دیدار، یعنی به دیده رسیده( می اش )پَت کهن

 کند. هوتیِ پدیدارشناسی هوسرلی را طرد میکند و از این رو داللتهای مبهم و تا حدودی الو عصبی اشاره می 
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به  ای توسط سیستم »من« درک میپدیدار هر آن چیزی است که همچون هستنده  بنابراین  شود و 

زیست  از  بخشی  میعنوان  پیدا  رسمیت  زیست جهان  افقیکند.  . ییپدیدارهاچنین  از  برساخته    ست جهان 

و رخداد با برتری اولویت ساختاری  با  چیز    .چیز و رخدادز  اصلی دارند که عبارتند اپدیدارها خود دو نوع  

ای آورد، شبکه ای که خود از خود پدید می شود. سیستم به این ترتیب در افق ادراکیمیمشخص    اشکارکردی 

است و این تقریبا با عنصر و رابطه در    ای از رخدادها به هم چفت و بست شده از چیزهاست که با شبکه 

  رادف است. نگرش لومان مت

و در دیدگاه زروان تعبیری  ،  شودمی ل  یپیچیده قا  هایسیستم رفتار    یدربارهلومان  تمایز دیگری که  

 27. و تولید مثل   26پیاده کردن شالودهشود که عبارتند از  کند، از دو فرایند متفاوت ناشی می متفاوت پیدا می

اند که در عین حال ضد یکدیگر نیز هستند که حذف و  سازی شالوده و تولید مثل دو فرآیند در هم تنیدهپیاده 

  .کنند درون سیستم را مدیریت میعنصرها در -جایگزینی مداوم رخداد

  . کندرخدادهایی را از درون خود طرد می- سازی شالوده بدان معناست که سیستم مدام عنصر پیاده

  ، شدند ی از شبکه مدارها و عناصر برسازنده آن محسوب مییهایی در درون سیستم که تا پیش از آن جزبخش

به خالی شدن فضای الزم برای ورود  این    .گرددطرد می  به این ترتیب گسسته شده و از فضای داخلی سیستم 

به عبارت دیگر    .هم هست   جدید  یرخدادهای، که به معنای تاسیس  زنددامن می  شانجایگزینی مجددعناصر و  

سازی شالوده  پیاده   داشت پیش همواره    -که ممکن است در قالب تولید مثل تجلی پیدا کند -بازتولید سیستم  

  .کند و به آن تکیه کرده است میبرآورده را 

 
26 distintegration 
27 reproduction 
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تر نشده باشد و عناصر خود را به طور مداوم با شکلی تر و موقت تا زمانی که شالوده از حدی سست 

شان و در نتیجه تولید مثل سیستم  امکان بازتولید این عناصر و جایگزین کردن  ، مدیریت شده از دست ندهد 

گوید  ماند. در آنجا که میی شومپیتر می ب خالق« در نظریه این مفهومی است که به »تخری  .آیدفراهم نمی

ی ساختارهای حامل قدرت های سیاسی دموکراتیک با نوعی ویرانی مستمر و فرسایش مدیریت شده سیستم 

توانند در جایی خاص لنگر بیندازند و در دست گروهی شوند. به شکلی که نهادهای قدرتمند نمیتعریف می

شوند و تحول  مدام با ظهور نهادها و جنبشهای سیاسی نوظهور دست به دست می  خاص متمرکز شوند، و

زایی مداوم زیرسیستمها و کنند. شالوده از دید لومان ساختاری پویاست که به همین ترتیب با شاخهپیدا می

 پویایی همیشگی ساختارها پیوند خورده است. 

  . انجامدت که به انباشت اطالعات در سیستم مینوسان میان تولید مثل و پیاده کردن شالوده امری اس

به عبارت دیگر در    .سازداین همان فرآیندی است که چین خوردن سطوح سلسله مراتبی سیستم را ممکن می

گامهای  ال به الی  پیاده کردن شالوده را    آید تا گامهای متفاوتِاین شرایط است که امکانی برای سیستم پیش می 

   .خود دست یابدبر شکلی از نظارت درونی ترفند به این  او بازتولید ساختارها جای دهد و ب یجایگزین

ها در شرایط کرد سیستمبرخالف تصور سنتی که فرض می  .می است یامری دا  28این نگریستن به خود

می آغاز  را  مثل خود  تولید  را  فرآیند  این  امروزه  دارند،  نیاز  بیرونی  منابع  به جذب  تمام  میکنند  که  دانیم 

ها همواره در حال بازتولید سیستم درونی خود هستند و از این رو به نظارت همیشگی و استوار بر سیستم 

 
28 self-observation 
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تولید مثل یعنی تکثیر نظم درونی سیستم در قالب چند سیستم دیگر، تنها    .روندهای داخلی خود نیازمندند

  .یکی از نمودهای این روند همیشگی است 

 های سیستم   .پی برد  29آنتروپیک خودزاینده و    هایسیستم توان به تمایز میان تفاوت  جا می   از همین

چنین   .هنددرمق انجام میتصادفی و بنابراین سست و بیرا به شکلی  آنتروپیک انباشت اطالعات در درونشان  

تمام این  در ضمن    .کندپیدا می ی سخت و تغییر ناپذیر  خودش عاجز است و ساختاربازتولید  از    یسیستم

شود  شان دچار فرسایش مییعنی با گذر زمان نظم داخلی  .کنندسیستمها از قانون دوم ترمودینامیک پیروی می

می اطالعات با چاالکی و با رها  یخودزاینده بر این گریز دا   هایسیستم   .گریزدمیشان  و اطالعات از درون 

ی های خودزاینده نشانه های آنتروپیک به سیستم گذار از سیستم  .کنندو بندهای ساختاری، غلبه میشدن از قید  

ای مهم و کلیدی در تکامل پیچیدگی است. از این نقطه به بعد است که انباشت اطالعات در سیستمهای  لحظه 

امکان وقوع پیدا    -به اجتماعی  جان به جاندار و از غیراجتماعیاز بی –شود و ارتقای نظامها  پیچیده ممکن می

 کند.می

 

 

 

  

 
29 antropic 
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 گفتار پنجم: معنا 

 

معنا در دیدگاه    .مفهوم معناست   ،پردازداش بدان مییکی از مباحث مهمی که لومان در مباحث نظری

 .خیزدانتخاب و عناصر مربوط به خود سازماندهی و خودارجاعی برمی  یبه طور مستقیم از همان کلیدواژهاو  

در   .شودمی  بندیصورتشناختی  روانشناختی یا جامعه  یه از دید لومان مفهوم معنا در حالت عادی در دو الی

ذهن  دانند و آنچه که در درون  شناختی معموال معنا را با ادراک خودآگاه و تفکر شخصی مربوط میسطح روان

کنش متقابل میان   یهاز سوی دیگر در سطح اجتماعی آنچه که در شبک .دنکنگذرد را به معنا تعبیر میفرد می

   .نامندمی  شود را نیز معنااعضای جامعه رد و بدل می

  . گوناگون برای معنا در دست داشته باشیم  یه سد دو تعبیر متفاوت در دوالیبه این ترتیب به نظر می

چه که در سطح  از دید او آن  .دهدی عبور از این دوگانگی یک تعبیر منسجم از معنا به دست میلومان برا 

از تکامل موازی یک  امری یگانه است که    ،شود ترجمه میبه این دو »معنا«ی متفاوت  اجتماعی و روانشناختی  

 شود. سیم میقمتمایز تی نگریسته شدن و تفسیرش به دو حالت بسته به شیوه و  ،کتا ناشی شدهسیستم ی

نگرش کند.  دیدگاه لومان در این چارچوب با رویکردهایی مثل رفتارشناسی ارتباطی پیچیده برقرار می

سطح و  گذرد  شخص می کاهد، یعنی آنچه را که در ذهن ای از رفتارها فرو میرفتارگرایانه معنا را به مجموعه

نادیده می را  روانی   نداریم چرا که به طو  .گیردکمابیش    . ر تجربی نمودهای رفتاری مشخصی برایش سراغ 

می سود  رفتارگرایانه  تعبیر  این  از  حدودی  تا  مجموعه  و  جویدلومان  همچون  را  و  معنا  کارکردها  از  ای 
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توان . از دید او این امور عینی هستند و نمی دنکه نمودی بیرونی دار  ،گیرد رخدادهای انتخاب شده در نظر می

  .دگذر که درون ذهن میی فرو کاست یت مبهمبه سیالآنها را 

است  پذیرفته  تاثیر  نیز  پدیدارشناسی  از  معنا  از  خود  تعریف  در  لومان  دیگر  سوی  نگرش   .از 

  ، دهد گیرد که به چیزهای دیگری ارجاع میو خودبسنده در نظر می  یشم به خو یپدیدارشناسانه معنا را امری قا 

 ، اما شکلی خاص از آن که از دید لومان معنا نوعی ارجاع است   .برقرار کندآن    اانگلی بای  رابطه بدون آنکه  

یابد که حاشیه  رسد که معنا در شرایطی ظهور میچنین به نظر می .کشدنمادی را به مرکز توجه سیستم بر می

تفکیک شود توجه  مورد  امر  از  زمینه  زاینده   .و  برمی  یسیستم  نگاه خود  مرکز  در  را  و  گزینمعنا چیزی  د 

در چنین شرایطی زمینه و چیزها و رخدادهای بیرونی آن کمابیش    .کندو فهم آن را آماج می  بندیصورت

ای از انتخابهای  جوید تا مفهوم معنا را در قالب مجموعهلومان از همین نکته بهره می  .شوندنادیده انگاشته می

   .سیستم صورت بندی کند

 در   کند وبود که هر ارجاعی در نهایت به چیزی بیرونی اشاره مینگرش ارسطویی در مورد معنا آن  

 . کندارسطویی را نقد می  داشت پیش لومان این    .های معنادار وجهی بیرونی و طبیعی دارندکلمات و گذاره  نتیجه

کند یای که تنها به خود تکیه مشبکه  .شوددرهم تنیده و خودبسنده معنادار می  یهارجاع در یک شبکاز دید او  

های ارجاعها که معنا در درون چرخه  یهگسترد  یه این شبک  .و نیازی به قالب شدن به جهان خارج ندارد

بدین ترتیب معنا تنها آنچه که در مرکز داللت   .حد و مرز است بی  یک افق فراگیرِ  ،یابد هور میظاش  داخلی

به    .گیردهای بدیل را هم در نظر میبلکه تمام امکانها، نقیضها، شرایط و گزینه  ،رود قرار دارد را نشانه نمی

نظام معنا  دیگر،  بیرونی  عبارت  به حقیقت  امری وابسته  آنچه که ارسطو گفته  آن یی برخالف  از  و مشتقی 

چرا که حاالت جایگزین و احتمالهای بدیل آن را    .است و بر آن مقدم  تر  بیرونی فربهیت  عینبلکه از    ،نیست 

  .دهدنیز مورد توجه قرار می
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دانسته  رخداد    نوعی-گاه دلبخواه و گاه حشو-ای از امکانات  مجموعه  افزودنِبا  معنا    ،در این تعبیر

از دادهبا مجموعه  ،گیردیعنی آن رخدادی که در مرکز توجه سیستم قرار می  .شده است  افزوده و  ای  های 

که سیستم به کمک  است  بنابراین معنا راهبردی    .شودحشوها و شاخ و برگهای رمزگذاری شده پوشانده می 

ر مرکز  ای را دده موضوع مشاه   « روندی است کهتجربهپس »  .کندتر میآن فضای حالت پیشاروی خود را غنی

بدان منسوب  ای از حاالت گاه تخیلی را  د و مجموعهده کمک معنا بسط می بهآن را    دهد،جای می  توجه

  .کندمی

- یعنی تولید و تکثیر معنا  .گیرددیدگاه لومان از معنا در امتداد برداشت او از مفهوم انتخاب قرار می

انتخاب   .شود که بر بستر انتخاب تکیه کرده باشدتنها زمانی ممکن می  - و اصوال باقی ماندن معنا در سیستم

بلکه از میان کل امکانات برآمده از این حقیقت بیرونی دست به    ؛کندتنها به امر حقیقی و بیرونی اشاره نمی

رو  هبه عبارت دیگر اینجا با شکلی از بازنمایی طبیعت در تناسب با حقیقتی خودساخته روب   .زندگزینش می

  .آوردپدید میهستیم و این حقیقت خودساخته است که معنا را 

از دید لومان معنا راهی برای منقبض کردن   ،نگرش رفتارگرایانفرضهای پذیرفته شده در  برخالف  

اندیشه است رفتارگرایان بر این نظر بودند که زبان شیوه  .نیست پیچیدگی جهان   یعنی راهی   .ای از اقتصاد 

معنا به صورت  در این نگاه،    .رمزگذاری، ساده کردن و چروکیده کردن پدیدارهای بغرنج بیرونیبرای  است  

تسبیح واژههایدانه  ینخ  جنس  از  رمزگانی  و  می  زبانی  ها  متصل  هم  به  چکیدپس    .کندرا  و   یهجوهره 

عینیت بیرونی   معناست و در نهایت به تصویری کارآمد و مختصر شده ازروند خلق  رمزگان، همان    «خواندن»

  .شودقالب می

معنا راهی برای مدیریت پیچیدگی جهان خارج است و    .از دید لومان چنین برداشتی نادرست است 

، نه آن  کندمعنا پیچیدگی جهان خارج را بازتولید می .از دالها و مدلولهای مشخص  ینه فروکاستن آن به نظام
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تر از حقیقت بیرونی ای فربه تر و گستردهزمینه ایجاد  گاه به    این روند بازتولید کردن   .که بر آن سرپوش بگذارد

  .یعنی معنای یک نماد یا محتوای یک واژه خودبسنده نیست   .معنا یک نظام خودارجاع است   .زنددامن می

تواند  معنای نهفته در یک رمز نمی  ، گفت و نیز در تعارض با گفتار رفتارگرایانبرخالف آنچه که ارسطو می 

هایی بسته از معانی دیگر تجلی پیدا  معنا تنها در حلقه  .وب شودسبه چیزی در جهان خارج یا رفتاری یگانه من 

   .گویانه دارندمعناها ماهیتی همان یهیعنی در نهایت هم .کندمی

دهد و ط خودارجاع را نتیجه میپیچیده و درهم بافته از رواب  یه دالها و مدلولها یک گستر  یه شبک

، بقا  ، یعنیروست ترین چالشی که سیستم با آن روبهمهم .پیچیده است  یههایی در درون این شبکمعنا چرخه

چارچوب معنا یک گرانیگاه مشخص دارد و آن  در این    .شودمربوط می تامین حد و مرز سیستم و محیط  به  

به همین خاطر یکی از گرانیگاههای مهم معنایی در   .ستم است درون و بیرون سی  یههم حد و مرز جدا کنند

معنا نخست باید حد    یه پردازند  هایسیستم یعنی تمام    .بیرون است -تمام سیستمها جفت متضاد معنایی درون 

سازند  به همین خاطر بخش مهمی از معناهایی که بر می  . دنمین و تضمین کنأو مرز خود با محیط خویش را ت

   .اندازددر این تقابل میان درون و بیرون سیستم لنگر می

اینجا چنین برمی تواند تنها با ارجاع به درون و یا بیرون خود معنایی آید که هیچ سیستمی نمیاز 

بیرون سیستم شکل می  .تولید کند هیچ سیستمی هرگز    .بالدیرد و میگمعنا در فضای حایل میان درون و 

ای  حلقه   ، همچونکندیعنی هر معنای جدیدی که تولید می  .اش بگریزدتواند از نظام معنایی خودساختهنمی

شبک  همان  درون  در  می پیشین    خودارجاعِ  یه تازه  زنجیره جای  به  و  معناهای گیرد  می  یی  که    شودمتصل 

امکا   .پیشاپیش حضور دارند نداردبه عبارت دیگر  از چارچوب معنایی سیستم وجود  همین  به    .ن فرارفتن 

 .نیز توهمی بیش نیست  یجهان خارج و اتصال مستقیم با امر بیرونبه ترتیب پرش استعالیی 
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اتصال سیستم با واقعیتهای جهان خارج خواب و خیالی بیش نیست به همین خاطر جهش معنایی  پس  

نفی معنا هم خود حتا  از دید لومان    .معناهای خودساخته نیز ناممکن است   و گسست کامل از بستر خودارجاعِ

بی معنایی از آشوب    .امکان تحقق ندارد  ،دهدغیاب معنا که نوعی پوچی مطلق را نشان می  .نوعی معناست 

ور  سیستمها در دریایی پایدار و مواج از معنا غوطه  .شودها و اختالل در روند فهمشان ناشی میمیان نشانه

نمادین و معانی برخواسته از حجابی  واقعیت بیرونی همواره از ورای    .کنندهستند که خود آن را تراوش می

توان گفت که واقعیت خارجی امری همواره دست نایافتنی از این رو می .شودنمایان میسیستم رویاروی آن 

اما به طور مستقیم    ،دهدبیرونی است که با تغییرات خود به سیستم شکل می  یثقل  یه نقط   .و فراساختاری است 

  .شودترجمه نمیآید و به چنگش نمی

تنها زمانی که در   .هر آنچه که بخواهد فهمیده شود باید نخست در قالب معنا ریخته و گنجانده شود

باید به این    .آوردفراهم میتصویری از محیط بیرونی را برای سیستم    ،این نظام بسته و خودارجاع هضم شد

یعنی معنا به صورت    .نکته توجه کرد که برداشت لومان از معنا بر خالف پدیدارشناسان حالت استعالیی ندارد

از دید لومان معنا در افت و خیزهای مرز سیستم و   .باشده  امری ایستا و پایدار نیست که به سیستم داده شد

 حضور و غیابشکه    امری گذرا و پویا، همچون  یابدسامانه تکامل می  هایسیستم زیرمحیط و همچنین مرز  

 . ناپایدار است 

می  لومان،  نظری  دستگاه  در  معنا  معنای  روشن شدن  تحول  با  برای  که  تاریخی  چارچوبهای  توان 

لومان بر این باور است که در ابتدای دوران مدرن چرخشی مهم دهد را بهتر درک کرد.  به دست میمعنایی  
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ابت  .در پیکربندی مفهوم معنا در تمدن اروپایی رخ نموده است  ابتدای قرون وسطی تا  دای دوران مدرن  از 

 . نامدمی 30« چارچوب چیزها»الگوی معمول برای اتحاد معنا و توصیف جهان قالبی بود که لومان آن را  

انباشتی  همچون  جهان    .شداین چارچوب چیزها همچون بستری برای توصیف جهان به کار گرفته می

ترکیب جهان را تعیین    محوری  یتفاوتدر این چارچوب    شد.پنداشته می از چیزهای کنار هم و اشیاء همنشین  

آن    ،درکمی زبان  که  است  تمایزی  و  مَ به  صورتب  31درسیاندیشمندان  پیکرمند   ه  امر  امر   32تفکیک  از 

  .شدمی  بندیصورت 33غیرپیکرمند 

الب تمایز میان جریان پیکرمند  قدر    را  دنکترتیب اشیاء جهان را تعیین میای که  تفاوت محوریلومان  

تشکیل شده،  ای از چیزها و اشیا  مجموعهاز  بر این مبنا جهانی که خود    .کرده است توصیف  یا غیرپیکرمند  

اما در  در خود بگنجاند.  هایی مادی و ملموس یا مفاهیمی اثیری، مینویی و فرازین را در  ماهیت است  ممکن  

هم ترکیب  می  یهنهایت  شکل  را  جهانی  یکدیگر  کنار  در  چیزها  در  ه داین  که  چیزها  ق د  چارچوب  الب 

  .دو ششناسایی می

با کلیدواژه دآن چیزهایی که جهان را تشکیل می  یه مجموع   34جریان کلی   یه د در قرون وسطی 

شد که در کنار همچون جریانی از اشیاء در نظر گرفته مینظرگاه  این  از  تصویر جهان  خورد.  برچسب می

همان    ،ای از اشیاء تشکیل شدهاین تصویر از یک جریان فراگیر عمومی که از مجموعه  .نشینندیکدیگر می

 
30 thing schema 
31 Scholastic 
32 rescorporales 
33 resincorporales 
34 universitasrerum 
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در واقع دوران مدرن با تغییر نگرش در مورد    .ترجمه شد  «طبیعت »است که در ابتدای دوران مدرن به مفهوم  

 .برساخته شده از اشیاء شکل گرفت  این طبیعِت

برکشیده  که همگام بود با    ،ر فهم شناخت و خودآگاهی رقم خوردداز دید لومان مدرنیته با دگرگونی  

  ، بر مبنای این دگردیسی  .شدناشی می شناسایی مجدد مفهوم خودآگاهی    از  ، و اینات نئبه مرکز کاانسان  شدن  

به طبیعت مربوط می انسان    ،شدندساختهای معنایی که  این    .به دست آوردندتازه    یخاستگاه در درون  به 

های آن  پویایی و تفسیر جهان ای برای فهم دآگاهی و ادراک به عنوان شالودهوخ  مثلترتیب خصلتهای بشری 

به جای اینکه ساختهای معنایی    را دگرگون ساخت.ناشی از آن  ساختهای معنایی  تشخیص    به کار گرفته شد و

طبیعِت به  یا  به چیزها  مستقیم  منسوب شو  به طور  این چیزها  انسانی  دن شامل  از ذهن خودآگاه  تراوشی   ،

   .پنداشته شدند

  ، قلمداد شوداش  سرچشمه و خود جهان  بدانیم  ن ماده  بطرا  نکته در اینجاست که اگر خاستگاه معنا  

در چنین شرایطی  .کندها نیز نشت میز بینیم به درون قلمرو طبیعت و چیمی معنا یناپایداریهایی که در دایره 

میان این دو شکل    یشود و شکافبینیم که با حضور انسان برطرف مینوعی از برهم افتادن معنا و طبیعت را می

این دو  میان  ای  واسطه  ، طبیعت و معنا   یه به عبارت دیگر با پذیرفته شدن نقش بنیادی انسان در میان  .گیردمی

به انسان مدرنی است که از دید لومان  واسطه  این  سازد.  ممکن میبه یکدیگر را  شان  گیرد و اتصالجای می

  .ودشمحوری شناختی در این میان آفریده می مثابه 

که به کلی    بینیماندازی جالب توجه میچشم  ، بنگریماین نظرگاه  معنایی به    هایسیستم   یه اگر از زاوی 

پایداری و  معنا برای اینکه وضعیت    یاز دید لومان توانایی ویژه   ی معنا تفاوت دارد.با نگرش سنتی درباره

معنایی از تفاوتها و    هایسیستم یعنی    .در واقع در جذب و پردازش اطالعات نهفته است   ،خود را رصد کند

این پردازش اطالعات    .ای خاص برای پردازش اطالعات را ساماندهی کنندجویند تا شیوهتمایزها بهره می
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ات است که یعنی به کمک پردازش اطالع  .کندهمان است که تمایز میان امر بالقوه و بالفعل را مشخص می

   .کندسیستم امکانات پیشاروی خود و آنچه که تحقق خواهد یافت را از هم تفکیک می

اش تجربه تمام حالتهای محتملی است که ممکن است سیستم    ،پیشاروی سیستم  یه امکانات بالقو

ویاروی ر  یهوضعیت بالقو  ،های ممکن رفتاری که پیشاروی سیستم قرار دارندبه عبارت دیگر خطراهه   .کند

های برخاسته از  سیستم برای دستیابی و شناسایی این امکانات بالقوه ناگزیر است تا داده  .سازندمیبزاو را  

این پردازش اطالعات تنها    .محیط و همچنین روندهای درونی خود را همچون اطالعاتی خام پردازش کند

شود، بلکه برای شکستن  امکانات به کار گرفته نمی  یه برداری از دایربرای شناسایی وضعیت موجود و نقشه

   .تقارن و ورود به وضعیت مطلوب و تبدیل امر بالقوه به امر بالفعل نیز کاربرد دارد

 ، دهدای از آن به دست میکند و نقشهنظام معنایی نه تنها وضعیت بالقوه را رصد میبه این شکل  

به همین خاطر است که   .کندالفعل شود را نیز مشخص میمطلوب و تصمیمی که قرار است ب  یبلکه گزینه 

از دید او معنا از قدمهای پیاپی حرکت سیستم در    . امر بالقوه است   یه پیوست  گوید معنا تحقق یافتنِلومان می

بعدی افقی متفاوت از   یسیستم با گذار از هر وضعیت بالقوه به وضعیت بالقوه   .خیزددرون امر بالقوه برمی

ی بالقوه به وضعیت بالفعلِ موجود هر قدم از یک وضعیت  . برداشتنکندرا پیشاروی خود تجربه می امکانات

  .شودرفتاری و شکستن تقارن ممکن می یه تنها با انتخاب گزین پیشارو 

امکانات پیشاروی سیستم را دگرگون    یه دایر  -«اکنون »در هر  -بنابراین هر گام از انتخاب سیستم  

استوار دهند که همچون  و  شوند تا جای خود را به یک بالفعل محکم ها محو میای از بالقوهمجموعه .کندمی

معنا در این چارچوب امری ناپایدار است   .کندهای بعدی متصل میای از بالقوهبندنافی سیستم را به مجموعه 

بالقوه مستمر    گذار  ازچرا که در سرشت خود   به  بالقوه  نتیجه می   یااز یک موقعیت  با   .شوددیگر  سیستم 
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آورد بلکه رفتاری سازمان نه تنها شناسایی و ادراک به دست می  ، آوردپردازش اطالعاتی که معنا را پدید می

  .دهدیافته نیز از خود نشان می

اما این تفاوت امری پیشینی نیست بلکه توسط    .معنا نظامی از پردازش است که محورش تفاوت است 

شود این همان روندی است که  مدام از نو خلق می -در گامهای پیاپی حرکت از امر بالقوه به بالفعل - سیستم 

از  مرزبندی میان سیستم و محیط را ممکن می بالقوه و حراست  امر  این  با فروبستن  سازد چرا که سیستم 

ابد بالفعلی که  امر  به فاصله  ،کنداع میمرزهای  بیرون خود میموفق  یعنی لمس    .شودگذاری میان درون و 

کردن رخدادهای بیرون سیستم و مدیریت کردن روندهای درونی سیستم همان چیزی است که تمایز و تفاوت 

   .است  35این همان مفهوم خودزایندگیو  .زندبنیادی نظامهای معنایی را رقم می

  « اشاره »  .ل شده است یقا  38و تمایز  37نشانه   در آثار خود بر همین مبنا تمایزی میان  36اسپنسر براون 

سیستم  در  آنچه که در اثر شکست تقارن    .عبارت از تمایزی است که میان امر بالقوه و بالفعل وجود دارد

می که    ،شودبالفعل  معناست  به وجود  بدان  سیستم    .«کندمی»اشاره  سیستم  رفتاری  محور  دیگر  عبارت  به 

یعنی   .اندجای گرفتهپیشاروی سیستم    های ممکنِبین خطراهه  «تمایزها»درحالی که    .آوردها را پدید میاشاره

تفاوت   .های ممکن را پیشاروی خود داردو افق   محتمل  یهاای از گزینهمجموعهسیستم  از دید اسپنسر براون  

   .شودمی بندیصورت  «تمایز در قالب مفهوم » ست کهامکانهای پیشارو میان این

 
35 autopoiesis 
36 spencer brown 
37 indication 
38 distinction 
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یعنی در    .به امر بالفعل است   «اشاره کردن » در واقع مشغول    ،کندکه انتخاب میدر آن هنگام  سیستم  

ای  کند و این همان است که اشارههر قدم از حرکت در درون مدارهای بالقوه یک امر بالفعل تحقق پیدا می

ساختار  بلکه    .روشن است اکه از دید لومان اطالعات یک ساختار نیست   .زنددار سیستم را رقم میبودن کر

نقاط تثبیت   .کنداطالعات رخدادی است که حالت سیستم را انتخاب می  .نیاز حضور اطالعات است پیش

اکنونی که    .داگر موقعیتهای شبیه به آن تکرار شو  احت  ، دهدسیستم در وضعیت کنونی فقط یک بار رخ می

ای از مجموعهماهیتی است که  بنابراین اطالعات    .زودگذر و گریزپا است هرگز دوباره از نو زاده نخواهد شد

  .کندحالتهای سیستم را رمزگذاری می

این تکرار   .ممکن است اطالعات امری تکراری باشد هرچند به تکرار یک وضعیت ویژه داللت نکند

اطالعات ممکن است معنا داشته باشد    .شوددانسته می  39به موقعیتی نو اشاره نمی کند و به همین خاطر حشو

یعنی ممکن است فردی یک کتاب ساده را دو بار بخواند و در بار دوم نیز از آن    .اما از جنس حشو باشد

از سوی دیگر اطالعات با معنا متفاوت   .بر ندارد  رهرچند این معنا اطالعاتی تازه را د  ،کندمعنایی دریافت می

چنان  .است  می  ،گذشت ه  ک  معنا  ناشی  اطالعات  پردازش  زمین  داشت پیش اطالعات    .شوداز  ظهور   یه و 

ای خودارجاع اطالعات مجموعه  هایسیستم کم برای  دست   .بدون معنا باشداطالعات  شاید  از طرفی    .معناست 

بازنمایی می  محیطی است که در درونِاز عناصر و رخدادهای   تغییر حالت  فضای حالت سیستم  شوند و 

که حالت    ای در نظر گرفت توان همچون شالوده به این ترتیب اطالعات را می  .سازندسیستم را ممکن می

  .کنندخودارجاع را تعیین می سیستمِ

 
39 redundancy 
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از آنچه که گذشت   .پیچیده نظرات فراوانی وجود دارد هایسیستم یا آزاد بودنِ پذیری تعین  یهدربار

کافی   یهایاطالعات را همچون داده  . چونکه لومان تا حدودی در این زمینه جبرگرا باشدآید  بر میچنین  

می درنظر  تعیین وضعیت یک سیستم  نگارنده    .گیردبرای  نظر  مورد  نظری زروان)در رویکرد    ( چارچوب 

  .شکنداین تعین را در هم می وآورد عدم قطعیتی پدید می ،ای گذر کندز آستانهپیچیدگی درون سیستم اگر ا 

سطح   در  تنها  لومان  نظر  مورد  خودزایند  هایسیستم تعین  و  دارد  یه خودسازمانده  اعتبار    . ساده 

برای  کنند که چند حالت محتمل  تر باشند اطالعات را به شکلی پردازش میی که از حدی پیچیدههایسیستم 

در نهایت در   - که زایش معنای مورد نظر لومان است -دهد و شکست تقارن در این میان  سیستم به دست می

خوانده    «ی آزادی سیستمدرجه »این همان است که    .و نه توسط متغیرهای بیرونی  شوددرون سیستم تعیین می

شناسانه را تشکیل  ی عصب های پیچیده سیستمی آزاد در  ی ارادهشالودههمین متغیر  در دیدگاه نگارنده    .شودمی

روان وجود دارد و آن هم به جبری بودن  دهد. بنابراین تفاوتی مهم و بنیادین میان رویکرد لومان و نگرش زُمی

یعنی گردد  باز می همین گرانیگاه نظری  ی واگرایی  نقطه گردد.  های پیچیده باز مییا خودمختار بودن سیستم 

بالقوه. لومان ارتباط میان این    هایحاالت بالفعل سیستم از وضعیت برآمدنِ  اطالعات و    پیوند میان پردازش

گونه و  داند، در حالی که در مدل زروان با نگرشی غیرخطی، آشوبدو را خطی و سرراست و جبری می

 ناپذیر روبرو هستیم. تعین

 .سازدآن با محیط را ممکن می  از دید لومان بر این مبنا تنظیم پویایی سیستم و حد و مرزاطالعات  

 از سوی دیگر خودِ   .دهدانجامد و بنابراین پیچیدگی سیستم را کاهش میمی  هاییاطالعات گاه به حذف گزینه 

از اطالعات است انتخاب   از گزینه  این  .نوعی  انتخاب میکه سیستم یکی  کند خود های پیشاروی خود را 

  .گیردرد پردازش قرار میو مو شودهمچون نوعی اطالعات برشمرده می
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بیان ریاضی  بندی  از نظر معادله که    «شکست تقارن»مفهومی متفاوت داریم به اسم  در مدل زروان  

در   .همنشین است انتخاب سیستم  با  شکست تقارن در ذات و سرشت خود    .همان اطالعات است   دیگری از

ه تمایز میان دو  همان عاملی است ک ( بیت )خشت پایه و واحد غایی اطالعات اطالعات هم  یه واقع در نظری

میان دو گزینه    «انتخاب» به عبارت دیگر  سازد.  ممکن میشیر و خط( را     ، یاوضعیت متقارن )مثل صفر و یک

   .کنداست که ظهور اطالعات را ممکن میی داشتپیش وزن و شکست تقارن میان دو وضعیت محتمل و هم

ای از این انتخابهای پیاپی اشاره نجیره ززنیم در واقع یه  وقتی از وضعیت سیستم پیچیده حرف می

شکست هایی از زنجیره به ی این انتخابها همهاز آنجا که  .کنیم که هر یک محتوای اطالعاتی خاصی دارندمی

دوتایی   اطالعات  توان  میپذیرند،  ترجمهتقارنهای  به شکلانتخاب/  بیت کمی    یرا  قالب  اطالعات در  های 

تعریف  به  هایی دنبال کرد که  ریشه   تاتوان  یعنی اختالف نظر دیدگاه زروان و لومان را می   .کرد  بندیصورت

. اگر اطالعات را چنان که مرسوم است به صورت شکست تقارن توصیف کنیم، شودمربوط می اطالعات  

.  که همیشه پویایی آشوبناک دارند گیرد  جای میهای پیچیده  سیستم   ونشک درگرانیگاه این شکست تقارن بی

و مند و الگودار هم هست، اما جبری شود که در ضمن قاعدهقطعیتی مالزم می با عدماطالعات به این ترتیب 

 پذیر نیست. تعین

کل آنچه که در درون نظامهای    ، ومعنامدار مبتنی بر معنا است   هایسیستم فرآیندها در درون    یهمه

ای  شبکه  ،از دید لومان نظام معنایی   .ای دارندچرخهچارچوبی  اطالعاتی است که    یگذرد پردازشهایمعنایی می

هر    .کندجریان پیدا می خودارجاع    هایسیستم رون  تو در تو و بسته از پردازشهای اطالعاتی است که در د

 . کندمیاضافه  تازه را به این مجموعه    هاییتنها چرخه   ،های در هم تنیدهکوشش برای فراتر رفتن از این چرخه

یعنی ما در اینجا با نوعی کش آمدن و انبساط سیستم معنایی سروکار داریم و نه گشوده شدن آن و اتصال 

  .تی خارجیمستقیمش با واقعی 
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های واسط و مدارهای جدیدی از تنها حلقه  ،در درون سیستمها برای زایش معنایی جدید  کوشش

های  های معنایی قدیمی و پیدایش حلقهبه همین خاطر ما با بسط حلقه  .کندایجاد میپردازش اطالعات را  

  de)   «از نو»گیرد و از دید لومان معنا امری  به عبارتی دیگر معنا از هیچ شکل نمی  .جدید رو به رو هستیم

novo 40« افق»  یاین همان مفهومی است که هوسرل در چارچوب پدیدارشناسانه از آن با کلیدواژه   .( نیست 

در مورد سیستمها و پیچیدگی داریم در امروز  هرچند مفهوم خودارجاع بودن و برداشتهایی که    .یاد کرده بود

 . بودشناخته نشده هنوز دوران هوسرل 

 

 

 

 

  

 
40 horizon 
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 تمازی و نشاهنگفتار ششم: 

 

است که   ، نوعی تمایزسیستم توسط خود سیستم   یه از توصیف و مشاهد  شکلیگاه لومان هر  ددر دی

امکان    ،کند از آنجا که سیستم همواره حد و مرزی با جهان پیدا می  .معنی شودنمادین   یهادر افقی از پویایی

به خاطر حد و  -رون سیستم  انداین بدان معنی است که    .بازنمایی تغییرات جهان در درون خود را نیز دارد

پیچیدگی    ،حبابی فرو بستهپیرامونی همچون  جهان    یه آشفت  یه در زمین   -ی که با محیط داردمرز پیوسته و پایدار

ای  در چنین موقعیتی هر سیستم امکانی برای بازنمایی و آیینه  .سازدمکد و در درون خود متراکم میرا می

  .برای منعکس کردن دگرگونی محیط است 

  41شوند، تفاوت آن تغییراتی که از طریق این ارتباط میان سیستم و محیط در درون سیستم بازنمایی می 

دارند بازن  .نام  با  دگرگونیسیستم  میمایی  منسوب  خارج  جهان  به  که  خود از  یا    ، شوندهایی  ش  درون 

جهانمعنا» و    «جهان »میان    یتمایز  خیزد،برمی می  «ی  همچون    .کندایجاد  را  جهان  که  معناست  بدان  این 

تصویرش از  ای از معانی را در قالب  مجموعه  . یا دقیقتر بگوییم،کندتفسیر می  عناصر معنادار ای از  مجموعه

  .سازدجهان متبلور می

 
41 diffrence 
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ای از امکانات است که مرکز یابیم که جهان مجموعهدرمی  ،سیستمی به موضوع بنگریم  یه اگر از زاوی

یعنی جهان    .انجامدمیاز معنا    42یعنی نگرش لومان درباره مفهوم تفاوت عمال به مرکززدایی   .ثقل خاصی ندارد

توان شروع کرد و به هر نقطه یا امکان دیگری  از هر نقطه آن می  .پدیداری فراگیر، عمومی و مرکز زدوده است 

مشابهی دارند و انباشت معنا در آن وضعیتی متقارن، یکدست و    ارزِهمه بخشهای جهان پیچیدگی هم  .رسید

سیستم است که با    یهانداز ویژ کند چشم مکن میها را درون بستر جهان مآنچه که برجستگی  .یکنواخت دارد

هایی در این دشت هموار ها و درهقله  ،مشاهده کردن جهان و تفکیک کردن آنچه که مورد نیاز خودش است 

   .کندایجاد می

این بدان معنی است که   .از دیدگاه لومان جهان در کلیت خود وحدت و انسجامی کامل و مطلق دارد

ل را نیز یمسا یکند، راه حل همهبی که طیفی گسترده از پرسشها را برای سیستم طرح میجهان به همان ترتی

ای  ها و خزانه اطراف سیستم نیست بلکه بستری از ظهور پرسش  یه جهان به این تعبیر تنها زمین  .در خود دارد

پردازش اطالعات در درون سیستم بدان   های خودارجاعِبسته بودن حلقه  .های آن است برای جستن پاسخ

که  طوری    .الگویی متحد و یگانه از تفاوتها را نیز در خود جای داده است   ،معناست که این جهان کلی فراگیر

دیگری از   یه توان به هر نقط با شروع کردن از هر تفاوت و تمایزی و پردازش کردن آن میدر درون سیستم  

   .یافت تفاوتها و تمایزهای جهان دست 

کنند که  این امکان را پیدا می  . پسمدارهای پردازشی درون سیستم همواره وضعتی حلقوی دارند

آید  کاربرد دیدگاه لومان درباره مفهوم جهان به این کار می  .ختم کنند  اشآغازگاهجایی نزدیک  در  خود را  مدارِ  

 
42 decentering 
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های منطقی چیزهای جهان و منسجم پنداشتن هستی دیگر نیازی به افزوده  یهکه توصیف یگانگی و اتحاد هم

ل شدن به غایت  یدیگر نیازی به توصیف سلسله مراتب یا قابا این ترتیب    .های متافیزیکی نداردداشت پیش یا  

  .را اثبات کنیم هستییگانگی و انسجام به کمکش تا بخواهیم  ،و هدف خاصی برای جهان نداریم

تجربه  به  بنا  را  میاین  تاریخی  که  ی  فراابداع  دانیم  به  جهانی  غایتهای  بردن  پناه  مراتب و  سلسله 

راهرایجاستعالیی   است   ترین  جهان  انسجام  تبیین  نظریه  .برای  پیدایش  به  که  است  مسیر  و  همین  ها 

سوگیری دربارهفرارونده  هایی  فرضپیش  هستی  ی  غایتهای  و  میها  مثل چارچو  .شود منتهی  بهایی 

برای  هم  همیشه    اند واز اینجا برخاسته ل بودن به هدفمندی تاریخ ییا قا  ،پیشرفت   یه اسطور  ،آرمانشهرگرایی

د  نندارمنطقی  ضرورت    یهایدر چارچوب سیستمی لومان چنین افزوده  .اندبخش بودهجوامع الهام مردمان و  

نگریستن به ارتباط میان جهان و سیستم و روند زایش معنا از دل تفاوت برای تشخیص دادن یگانگی    و صرفِ

  .و انسجام جهان بسنده است 

نشانه همواره نامتقارن    .کندتفاوت می  «ارجاع»با    «نشانه»لومان    گاهدید  آید که در از این بحثها بر می 

  « ب»به    «الف»همواره    . کندبه چیزی دیگر منسوب می  ای از پردازش تفاوت است که چیزی رااست و شیوه

 .شودچفت و بست نمی  «الف»به همان ترتیب با    « لزوماب»یعنی عدم تقارنی در کار است و    .شودمنسوب می

چنین همارجاع نیز  فرایند    .کندعمل نمیخودارجاع  ای  همچون حلقه   خودبه همین خاطر نشانه به خودیِ

 . شودبه آن شکلی که در درون سیستم بازنمایی می  ،قالب شدن چیزی به چیز دیگر است   یهارجاع شیو  .است 

ای  یعنی ارجاع با متصل کردن پدیدارها به هم شبکه  . آیددر این معنا نشانه نوعی خاص از ارجاع به شمار می

 .الگوی رمزگذاری آن است  «نشانه » کند که های در هم تنیده را تولید میای از تفاوتها و زمینهاز داللت 

  ، کندمهم در مورد مفهوم نشانه آن است که سیستم با توجه به پیوند خاصی که با جهان پیدا می  ینکته 

ها امری  از دید لومان نشانه  .کندکلیت جهان تولید نمی  یای دربارههرگز نشانه  ،با آناش  مرزبندی ی  شیوهو  
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به    .پوشانندکنند و کلیت جهان را نمیفاصل میان جهان و سیستم داللت میفروبسته هستند که تنها به حد  

از اعتبار   -کردمنسوب میشخص )خداوند(  یا  )تاریخ(  که آن را به جهان  -این ترتیب معنای سنتی نشانه  

  .افتدمی

مکن  هایی هستند که به کمکشان تشخیص و طرد چیزها مها ایستگاهنشانهدر این حالت  لومان  از دید  

از چیزی به چیز  ارجاع که روشِ  .شودمی از چیزهای بی   یاشاره  امور معنادار را  معنا  دیگر است در واقع 

 یه گذاری و ارجاع روشهایی هستند که امور مربوط، سودمند و معنادار را از زمین یعنی نشانه   .کندتفکیک می

بی بی مبهم،  و  میفایده  تفکیک  توسط    .کندمعنایشان  سنتی  به شکلی  معنا  عادی  حالت  های  داشت پیش در 

. همین است شودو جهان امری درست و کامل در نظر گرفته    سیستمتمایز میان    ، تا شوداستعالیی پشتیبانی می

نام    که   به  گمشده    «حسرت »مفهومی  اصالتی  برای  »دریغ«  میو  تولید  مانند  را  مفاهیمی  آن  دل  از  و  کند 

  .کندسالم و تندرست از معنا را نمایندگی می یکه شکلخیزد برمیع و مشابه آن خودآگاهی، اجتما

این گوید  میلومان    .شودحاالت انحرافی از این معنا بیمار و ناقص شمرده می  یهدر چنین حالتی هم

به واقعیت ارجاع دارد- یعنی معنا    .ای برای چیزواره کردن واقعیت است شیوه همچون    -در آن شکلی که 

شود تا بتواند در درون سیستم  ای فرو پوشانده میو در قالب نشانهکند  رسوب میچیزی سنگین و منجمد  

به این    .یابدمی  تبلورها در درون آن  بلکه شبکه ایست که نشانه  ،اما معنا در واقع نشانه نیست   .پردازش شود

ها گنجانده شود و معنایی ای از نشانهعهترتیب واقعیت امری یکپارچه و مشخص نیست که بتواند در مجمو

  .معلوم، روشن و غایی را بازنمایی کند

دیدگاه لومان آن است که مفهوم نقد مدرن بر مبنای درک همین ماهیت لغزان و پویای معنا شکل 

 یه بلکه امری است که در نقط   .خیزدیعنی این ادراک که معنا به طور مستقیم از دل جهان بر نمی  .گرفته است 

  . اش در مدارهای پردازشی درون سیستم وجود داردهای اصلیگیرد و ریشهاتصال سیستم و جهان شکل می
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بی  مفهوم  به منزلبه همین خاطر  است »  یه معنایی که در نگرش سنتی  بافتی  تعبیر می  «آنچه گنگ  شد، در 

می بازتعریف  نگرش  .شودهرمنوتیک  تغییر  چنین  نوع    ی،با  نیفتادن    هر  شبکهنشانهجا  در  معانی    هایها 

از  همچون  شان  پیرامون  بی  . شودمیتفسیر    ییمعنابیشکلی  دیگر  وضعیت  این  و در  ناقص  حالت  معنایی 

  .کندای از معنا نیست، بلکه برای خود هویتی مستقل پیدا میناپخته

بی  معنادار و  امر  پیامدهای ظهور  -معنا  برابر شدن  از  است که  است که   -مدرنیته  همان موضوعی 

به    .توصیف کرده است ناموسی!(  )یا برگردان دقیقترش: بی  43دورکیم در آثار خود آن را همچون ناهنجاری 

رها از معنا هم   هایسیستم  .معنایی در جهان وجود نداردچیز بیمبتنی بر معنا    هایسیستم این ترتیب برای  

ندارند آنچه در جهان می  .وجود  یا پوچ را  چرا که هر  امری تهی  معنا  آن  دارد هرچند  معنایی  لزوما  بینیم 

کند تجرب  .بازنمایی  ممکن می  یه همواره  با جهان  مرز خود  با تشخیص حد و  همواره    .شودسیستم  یعنی 

ادراک مرز میان سیستم و محیط   است که شناسایی و تشخیص تفاوتها را   یداشتپیش رمزگذاری مجدد و 

با  مثل خودش  دیگر نیز    هایسیستم یابد  گیرد که سیستم در میاز اینجا ریشه می  44« فهم»  پس  .کندممکن می

   .نداتمایز دارند و به کار پردازش معنا مشغول  شانمحیط 

،  بازنمایی کند نیز  را جود در آن  وم  هایسیستماینکه سیستمی بتواند عالوه بر بازنمایی جهان اطراف 

اش در  همسایه  هایسیستمبتواند عالوه بر تشخیص حد و مرز خود، حد و مرز  شود که  تنها وقتی ممکن می

ضروری نیاز  یعنی پیش  .است   «فهمظهور »ساز  زمینه   . این شناساییمحیط را نیز شناسایی و رمزگذاری کند

و باشد  درون سیستم خواه   ست،ا پردازش تفاوتی روندهای  همه ادراک وجه اشتراک  .است  45مشاهده ، فهم

 
43 Anomie 
44 understanding 
45 observation 
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فهم است که  بستر  در این    .اما قابل بازنمایی هستند  ،اند مشابهی که در محیط النه کرده  هایسیستم در  خواه  

   .یابدتحقق می

هستند که به خود سیستم ارجاع جوید تا فرض کند که فهم و معنا اموری  لومان از این مبانی بهره می

 ی هیعنی لومان به شیو  .نظام اجتماعی است اغلب    « سیستم این هم ناگفته نماند که منظور لومان از »  .دهندمی

  - کنشگر   خودمختارِ  فردِیعنی  -»من«  پسامدرن اهمیت  نویسندگان  با    راستاپساساختارگرایان و تا حدودی هم

و  گیرد که برای سازماندهی  را همچون امری اختراع شده و جعلی در نظر می»شخص«  انگارد و  را نادیده می 

چرا که فهم معنا از ارتباط میان سیستمها در   .اما اصالت و اهمیتی ندارد ،پردازش تفاوتها به وجود آمده است 

 . خیزند و نه از دل فردی خودمختار و هوشمنددرون بستر محیطیشان برمی 

 . داندنمیی ارتباطی  شبکهن به لومان وارد کرد که او فرد هوشمند را چیزی جز همین  توااین نقد را می

نمود هایی  خیزد و تنها در سامانه آشکارا از پیچیدگی درون سیستم برمی مفهوم هوشمندی و خودآگاهی  اما  

اخته شده در شن  «چیز»ترین  سیستم عصبی انسان که پیچیده  .دنتر شده باشاز حدی پیچیده  کهکند  پیدا می

زایند است،  هست   یه هستی  نیز  خودمختاری  و  خودآگاهی  که    .مفهوم  است  پیچیده  چنین  سیستمی  تنها 

دیگر را نیز شناسایی    هایسیستم ،  این دورمزگذاری مرز میان  ضمنِ  تواند عالوه بر بازنمایی خود و محیط و  می

و  تشخیص دهد    همچون دیگری. حدی از پیچیدگی الزم است تا سیستمی همتایان خویش در محیط را  کند

در این حالت است که مفهوم    .استخراج کندآنها    از رفتارقواعد عمومی حاکم بر پردازش نشانه و ارجاع را  

 های سیستم ی که  سیستم» و    «خود  یه سیستم شناسند»شود و تفکیک میان  جدا می  «دیگری»از مفهوم    «من»

   .آیدبه وجود می «شناسد دیگر را می

استقرار یافته  نیز در همین نقطه    «فهم »  یهخودآگاه اهمیت دارد بلکه شالود  خودمختارِ  نه تنها منِپس  

  های سیستم غایی از    یه کند در واقع به یک الیمی  «من» لومان با کوششی که برای حذف کردن مفهوم    .است 
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ی درجه سطح اجتماعی از نظر    هایسیستم در حالی که    .آورد و آن همان سطح اجتماعی است پیچیده ایمان می

رمزگذاری رخدادها و پردازش تفاوتها و ارجاعهایی که    .تر از دستگاه عصبی انسان هستندپیچیدگی فروپایه

بسیار در سطحی ، جتماعی وجود داردآنچه در درون نظامهای انسبت به   ،یابنددر درون مغز انسان جریان می

  .گیردقرار می  از پیچیدگیباالتر 

گاه  این نکته در دیددر کنار این نقدها باید به نقاط درخشان بینش لومان در این مورد نیز توجه کرد. 

در حالت    .تفکیک شود  ،کندمیتضمین  هایی که اعتبار آن را  داشتپیش اهمیت دارد که مفهوم معنا باید از    او

کنیم که معنا از سرشت خاص امور فهمیم و فرض میعادی ما معنا را بر مبنای ماهیتی ذاتی در چیزها می

معنای کالسیک که    یه نظری  .کنیماشیاء و نمادها را معنادار فرض می  به این ترتیب خودِ  .خیزدمعنادار بر می

  .آوردهمان است که اشکال متفاوت متافیزیک را پدید می ،ی دارد داشتپیشچنین 

به    ،زا و پویاست آموزاند مفهوم معنا امری دروندیدگاه لومان از این نظر اهمیت دارد که به ما می

ممکن است    .کندهای پردازشی معنا پیدا میای از مدارهای خودارجاع و چرخهشکلی که در درون مجموعه

اما این بدان معنا نیست که  ،دن کنمنسوب ی سرشتی را به چیزی یا معنایی را به نمادی های پردازشاین چرخه

  .است داررا ویژه  ییا سرشت ست معناآن خود  آن چیز یا آن نماد در ذاتِ

این نظام معنایی در این چارچوب عبارت است از بستری که معنا و اعتبار  »شخص« یا منِ خودآگاه  

گردد و فرد را همچون عامل تمایز امر بالقوه از لومان به دیدگاه پیشین خود باز می در اینجا .کندرا ممکن می

یعنی -  «شدن»تفاوتی که در قالب    .همان درک تفاوت است   «فهم»به این ترتیب    .گیردامر بالفعل در نظر می

هست   که  آنچه  از  می  بهگذار  که  باشدآنچه  می  -تواند  که   .شودمعنی  است  اطالعات  نوعی  درواقع  معنا 

می، سازمانبندیصورت رقم  درون سیستم  در  را  تفاوتها  کاربردی شدن  و  هر یک   .زندیابی  که  اطالعاتی 
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زند و ها و تمایزهایی را میان چیزها رقم میرخدادهایی که تفاوت  .کندرخدادی یا چیزی را نمایندگی می

  .سازدتمایزها را ممکن می ،با رخداد چیزهایی که به خاطر اتصال متفاوتشان 

ابعادِ ترتیب  سازمانشیوه  ،معنا  بدین  از  تمایزهاست هایی  سازماندهی   .یافتگی  از  الگوهایی  یعنی 

ایجاد میاطالعات که خوشه از تمایز را  ابعاد معنا محورهای اصلی پردازش تمایز    .کنندهایی متفاوت  این 

  .کنندفاوت را از هم تفکیک مییعنی جریانهای کلیدی پردازش ت .هستند

  . 46از دید لومان سه بعد اصلی برای معنا داریم که عبارتند از : بعد زمانی، بعد اجتماعی و بعد واقعی

هایی از  محورهایی که در هر کدامشان چرخه  .کننداین سه بعد محورهای معنا را به سه محور پایه تقسیم می 

زنند هرچند های پردازشی به افزایش پیچیدگی دامن میهر کدام از این حلقه  .پردازش خودارجاع جریان دارد

کند تا  تغییر شکل پیدا می ،همانگویی داریم و مفهومی که خودزاینده و خودبسنده است شان در هسته مرکزی 

 .از تمایز را بر دوش خود شکل دهد یهای جدیدصورت

 

 

  

 
46 factual 
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 گفتار هفتم: محوراهی معنا 

 

لومان این   .دهیمای از اشیا نسبت می، معنای هر چیزی را به مجموعهی مرسوممعناشناسانه در نگرش  

آنچه که معنا را  از این نظرگاه    47. نامدمابعدالطبیعی می- شناسانهشیوه از نگاه کردن به معنا را رویکرد هستی

ی یبه این معنی که واژگان به خاطر ارجاع دادن به اشیا  .چیزهایی در جهان خارج است   ، اشاره بهکندممکن می

اندیشانه  سادهرا  چنین برداشتی  اما  رویکرد سیستمی    .آورنددر محیط پیرامونی ما معنای خود را به دست می

به قالبی  اش  یمهستون خکند و  معنا در درون زبان به شکلی خودارجاع ظهور می  داند. چرا کهمی و نادرست  

رویکرد سیستمی لومان معنا به سه محور متمایز تجزیه  گفتیم که در    .کندتکیه نمیدر خارج از خود زبان  

هر یک از این سه محور  حال  با این    .توان با چیزهای بیرونی همتا شمردشود که هیچ یک از آنها را نمیمی

   .ا دارندادعای شمول و دربرگرفتن کل معانی و مفاهیم متضاد ر

یعنی  .دهندشان ارجاع میای از چیزها به معنای سنتیاین محور به مجموعه: 48واقعی محور  ،نخست 

شود که ای از رخدادها و چیزها شکسته میفرض بر آن است که پدیدارهای جاری در جهان فرد به مجموعه

 یه از دید لومان این بعد حقیقی دارای دو الی  .شوندها و رمزگان زبانی نماد گذاری می هریک توسط کلیدواژه

 
47  Ontologico-Metaphsycal 
48 Factual dimantion 
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 یه ی سر و کار داریم که معموال دستمای یروانشناسانه ما با اشیا   یه در الی  .شناسانه است روانشناسانه و جامعه 

که در    شویمرو میاجتماعی معموال با روندهایی روبه  یدر الیه   .مابعدالطبیعی است   -شناسانههستیفرضهای  

   شوند.شمرده می معنادارذات خودشان 

  قالبها و شکلها   در  طوری یعنی محتوای معنادار    .است   49مفهوم ریخت   هاالیه ی این  گاه هر دوتکیه

  شده   رمزگذاری  یواحدهای  پدیدارها  .انطباق دارندهایی در جهان خارج  هستنده  اکه گویی ب  شوندریخته می 

اما    ،کنند که حد و مرز مشخصی ندارد افقی پدیدارشناسانه ایجاد می  ایستند وگاه میهستند که بر این تکیه 

شرط الزم برای تداوم  کند که  پشتیبانی میهای مکرر به یکدیگر را  هایی از اشارهو حلقه  ،تداومی از ارجاع

   .معناست 

که جهان  . این فرض باید نقد و بازسازی شود -برانگیزتأمل اما - بدیهی  داشت پیش از نظر لومان این 

ترین  ترین و سطحیعاماین    .واقعی هستندهریک به جای خود    ،شودای از چیزها فروکاسته میبه مجموعه

میان سیستم    در حد و مرز  تغییراتبلکه    ،نه شناسایی چیزهادر نگاه سیستمی    .برداشت از محور حقیقت است 

قالبهای    یی بااما این مرجعیت از چیزها  ،مرجع معناست هستی  همچنان  باز    است که اهمیت دارد.و محیط  

 .شودمنتقل می های پویا  سخت و صلب به روندها و جریان

یعنی محور زمان بر   .کندپویایی سیستم تکیه می  ها و: بعد زمانی به تعمیم دگرگونی50بعد زمانی   ،دوم

مدیریتی   یاندازشود و در چشمدرون سیستم جاری می گیرد که در شکل می  یبندی و توالی تغییراتمبنای دسته 

محور زمان کلیدی است که یک جهته شدن پویایی و تغییرات درون   .کنداکنون را با گذشته و آینده ترکیب می
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که از گذشته به آینده در جریان کند  عمل میجهت مشخص  یعنی همچون محوری با    .زندسیستم را رقم می

متصل شدن پدیدارها بر محور    .توان مرتب کردمی  آن  کل پدیدارها را بر   . این محوری فراگیر است و است 

  .کندزمان همان عاملی است که حضور و غیاب را از یکدیگر تفکیک می

آینده امری تعین نایافته و نامشخص    .شوندگذشته و آینده ضد هم محسوب می انداز مرسوم  در چشم 

است که باید به شکلی پر ابهام در جریان تجربه و رویارویی با زیست جهان کشف شود درحالی که گذشته  

به همین خاطر   .سیستم تصویری از آن ذخیره شده است   یهیافتنی و مشخص است و در حافظن، دست تعیّم

ر سیستم  مرجع خودارجاعی  که  است  میگذشته  تشکیل  زمان  برگشت   .دهدا  محور  همین   نیزناپذیری  به 

را   شسیستم به خودی  اشاره ن  ئمحکم و مطمبه مثابه نقاط مرجعی  های ذخیره شده  که دادهچون  معناست،  

که    .ندنکمیپشتیبانی   است  روند  اجتماعی هویت همین  روانشناسی هویت  در سطح  در سطح  ملی و  های 

   .سازدمی د را برافرشخصی ا

تاریخ از دید او الگوی معنادار کردن زمان    .شود تاریخ نیز مشخص می  یه از اینجا دیدگاه لومان دربار

»اکنون«  در این معنا    .سازدبینی آینده بر مبنای همین علل را نیز ممکن میعاملی که پیش  .برمبنای گذشته است 

ای از رخدادهای محتمل به درون زمان حال وعهپنهان شده در آینده همچون مجم «اکنون»نهفته در گذشته و 

 .سازدممکن میرا ر محور زمان باکنون است که حضور آمیختگی گذشته و آینده . این دنکننشت می

است   :51عد اجتماعی بُ  ، سوم یافته  بر محور حضور دیگری سازمان  بعد  امکان   .این  از فرض  یعنی 

های مربوط به این بعد  ایراد اصلی که معموال در نظریه پردازی  .خیزدبرمی  «من»حضور موجوداتی شبیه به  
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یعنی این تصور که دیگری   .شود، درآمیختن مفهوم جامعه و دیگری با اشیاء و چیزهای دیگر است مشاهده می

درحالی که دیگری همچون سیستم رونوشتی از من   .شودتواند به چیزی در میان چیزهای دیگر فروکاسته  می

  . کندتفارت می   -نیستند  خوداگاه و خودمختارکه  –شود و با اشیا و چیزهای جهان  در زیست جهان پدیدار می

اما این تفاوت هستی شناسانه نیست بلکه   . از دید لومان انسان با طبیعت و فرد با جامعه تفاوت دارد

تغییر افقهای  وجود  می  به  داللت  سیستممتفاوتی  خودارجاعی  در  که  است کند  نهفته  که   .ها  ترتیب  بدین 

شود روشهای متفاوتی برای تولید  باعث می  ،دارد جریان  خودارجاعی که در فرد و جامعه    ی ازهای متفاوتشیوه 

سطح روانشناختی است در    ،محور تولید معنای خودبسنده در سطح فرد  .معنا در این دو الیه شکل بگیرد

  .کنندبینیم که معانی جمعی را تولید میشناختی میحالی که محور مشابهی را در سطح جامعه 

اجتماعی  -فردی  یه که معناها در الی کرد  میتاکید    لومان در بحثی که با هابرماس داشت بر این نکته

دست کم بر   ،شودیعنی معنایی که در سطح اجتماعی تولید می  .مام شده در خود هستنددو پدیدار مستقل و ت

این دو نفر درصورتی که معناهای خود را ناهماهنگ    .گیردمبنای تداخل محورهای معناساز دو نفر شکل می

ش از آن در  گیرد که تا پیبه این ترتیب محور معنایی جدیدی شکل می .رسندقلمداد کنند به اختالف نظر می

به این خاطر از دید لومان تفکیک میان معناهای شخصی و معناهای    .درون یک تن معنای خاصی نداشته است 

   .جمعی ضرورت دارد

د و شناسایی و پردازش جهان را نگیرنادرست شکل می  -معانی شخصی بر مبنای دو قطبی درست  

 هاسیستم ی  ند و همخوانگیر اختالف آرا شکل می  -درحالیکه معناهای جمعی بر محور توافق    .دنده سامان می

دستگاه    یهاالذهانی که هابرماس شالودبه همین خاطر مفهوم فضای بین  .دهندناسازگاریشان را نمایش می  یا

فقها در یک محور  درصورتی که انباشتی از توا  .از دید لومان یک خطای نظری است   ،نظری خود قرار داده 

این نظامها،   .یابدتکامل میبر آن مبنا رفتار من و دیگری  معنایی شکل بگیرد نظامهایی برای هماهنگ ساختنِ
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اجتماعی افزایش   هایسیستماخالق پیچیدگی را در    .کنندپیدا میدر سطح اجتماعی به صورت اخالق بروز  

به همین خاطر نهادهایی برای پاسداری از آن  هستند.  ا  واگر  ش هایزیرسیستمها و نشانههمه  با این    ،دهدمی

 . گذاری باشندکند که همانا دستگاههای حقوقی و قانونضرورت پیدا می
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 انتساب گفتار هشتم: 

 

می بندی  صورت  هم  از  متمایز  محور  سه  در  معنا  شیوهمچنانکه  در  یه شود،  معنا  از   استفاده 

استفاده از  به روندهای  از دید لومان آنچه که    .یابدهمین سه محور سازمان میپیچیده نیز بر مبنای   هایسیستم 

ای از رخدادها و جریانهای  تجربه به مجموعه  .پیوند میان دو مفهوم تجربه و کنش است   دهد،شکل می معنا  

 ، دهدانتخاب آن رخ می   یه یعنی آنچه که در فضای پیرامونی سیستم و خارج از دایر  .شودمحیطی مربوط می

اساس انتخاب   به شکلی درونزاد و برهستند که  ای از رفتارها  در مقابل مجموعه  .شود همچون تجربه تفسیر می 

   .نامیماین را کنش می که   ،یابدوقوع می داخلی سیستم 

یعنی سیستم بسته به آنچه که    .کندسوی دیگر با کنش ارتباط برقرار میمعنا از سویی با تجربه و از  

رفتاری بهینه را    ،هاگزینه ای از  مجموعه کوشد تا از میان  می اش(  تجربهیعنی  )  کنداز جهان خارج درک می 

بیرونی و کنشهای ی  تجربه   پس  .و برمبنای آن سازگاری خود با محیط را افزایش دهد)کنش(  کند  انتخاب  

محیط را ممکن مرزبندی با  نقاطی است که همان  شوند و این  دیگر چفت و بست میهم  ارونی در نقاطی ب د

مورد نظر لومان دهد و سه محور پیوند میان تجربه و کنش همان عاملی است که معنا را سازمان می .سازدمی

  .کندمتصل میهم را به 
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قالبی شدن عبارت    .نامدمی  52« قالبی شدن» دستاورد نهایی این فرآیند جریانی است که لومان آن را  

مجموعه به  که  شکلی  به  جهان  ساختن  ساده  از  تجربهاست  از  تجربهای  این  و  شود  فروکاسته  کل ها  ها 

کنند که با کنش به شکلی  بلکه تنها به تجربیاتی ارتباط پیدا می   ،شوند جهان را شامل نمی  یه رخدادهای پهن 

رود و آن از بین می  یه به این ترتیب پیچیدگی جهان خارج و وضعیت آشوبگون   .دنشوسرراست مربوط می 

نقاط  مجموعه از  برای  نقاطی که    .گیرددر درون آن شکل می مرجع  ای  بسترهایی  فرآیند  همچون قالبها و 

  .کنندعمل می 53« وب کردنسمن»

با   .معنا متصل کنیم  یه گانکه رخدادی را به جایگاهی ویژه بر محورهای سهیعنی    «وب کردنسمن»

است که   ترفند  تبدیل میاین  معنادار  بیرونی و در عین حال  امری  به  این وضعیت    .شودتجربه  تجربه در 

 یهمهم دربار  یهنکت  .را انتخاب کرد هدفمند  کنشی مشخص و  بر مبنای آن  توان  یدار است که مرخدادی معنا

ای در چشم ناظری  یعنی ممکن است پدیده  .معنا دستخوش ابهام هستند  فرآیند آن است که هر سه محورِاین  

به همین ترتیب وقتی    .به حساب آوردکه تماشاچی دیگری آن را نوعی کنش    حالی   در  ،لمداد شود تجربه ق

آن را  توان  مییعنی    .منبع ارجاع متفاوت داشته باشدچند ممکن است    ،شودای به صورت کنش فهم میپدیده

  .ردوب کسمن دیگری کس به  یابه خود 

این الگوی منسوب    دهد.سامان می و کنشها را  ها  تجربه به  که ارجاع  دارد  فرضهایی  پیش هر سیستم  

با این حال   .گیردقرار نمیپرسش  هرگز مورد  شود و  بدیهی پنداشته می کردن رخدادها به تجربه/کنش اغلب  

به شکلی ضمنی مدام  از این رو  و  شوند  رعایت می   آمیزبهام ناگفته و اتنها بر مبنای توافقی  منسوب کردن    قواعدِ

 
52 Schematization 
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چارچوب قراردادی   ،فرضهای جاری و پویااین پیش  یه مجموع   .انددست به گریبانبازنگری و تجدید نظر  با  

کنش  اما ارتباط میان کنش من و    ،ست پا در هواتفاهمی که به لحاظ منطقی    .کندبینافردی ایجاد میتفاهم  برای  

  .کنددیگری را تسهیل می 

اینها  گیردشکل می به هم  و اجتماعی  واقعی  و  معنا از گره خوردن هر سه محور زمانی   در مسیر  . 

خودآگاه   یه پیچید  هایسیستم که همان  -کنشگران   .دنشوبه تدریج از هم تفکیک میاست که  تکامل فرهنگ  

آنها د و معنا را بر یکی یا چند تا از  نکنمتمایز آگاهی پیدا می  حضور این سه محورِ  یکم کم درباره  -هستند

  . کندرا تشدید میواگرایی این محورها از هم روند است که همین  .سازندمتمرکز می

پیدایش خط و نویسا شدن جوامع   ، بهدهدهایی که لومان در این مورد به دست مییکی از نمونه

ها  نهفته در گزارهمحتوای  نوشتن عبارت است از تفکیک کردن معنا از محور زمان به شکلی که    .شودمربوط می 

مند  زمان   یه معنا به این ترتیب از زمین  .مستقل شود  معنا   یه زایند  با مخاطِبرویارو  و  از کنش ارتباطی مستقیم  

این شناور شدن معنا    . رودبین میارجاع به موقعیتی در اینجا و اکنون از  ضرورت  شود و  اش برکنده میویژه

  و تثبیت ساخت  میاش از بافت و موقعیتی که محتوای معنایی را شفاف  در زمان، برابر است با محروم شدن 

، د یآبه محورهای زمانی متفاوت و شرایط گوناگون فراهم می  معناامکان ارجاع    ،ابهام . در مقابلِ این  کردمی

 . که دستاورد مهم نویسا شدن جوامع و ظهور متن است 

ای که لومان  نمونه  .و اجتماع نیز دستخوش واگرایی شودواقعیت  از سوی دیگر ممکن است محور  

من در ابتدای کار همچون عضوی   .در نظامهای اجتماعی است   «من »تحول مفهوم    ،کشدمورد پیش میدر این  

 .وب شدستر به آن منتر و کالناعیزاما بعدتر مفاهیمی انت  .شدو حل شده در قبیله ادراک میبه نهاد  پیوسته  

خداوند بر زمین قلمداد  دار  تجلی اقتاشرف مخلوقات یا  ی  همچون نماینده ها  « من»که در قرون میانه    چنان

همچون افقی بیکرانه و گشوده در برابر   . چندان کهدر دوران مدرن فرد تشخص بیشتری پیدا کرد  .ندشدمی
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که امکانهای  بیرونی    یه مانند افقی پهناور و موازی با جهان بیکران   ؛ددر نظر گرفته ش درونی و ذاتی    یامکانهای

  .گنجاندمیی زیادی را در خود بالقوه

دهد  را به دست می  «من» مفهوم    یهعمده آن است که محور اجتماعی که این تحول ویژ  یه اما نکت 

محور اجتماعی  شکل است که  به این    .کندبلکه با دیکری نیز ارتباط برقرار می  ،تنها به خود من مربوط نیست 

کند که میان تفسیر جاعها را نمایندگی میای از ارتباطها و ارچراکه مجموعه  .شوداز محور حقیقت تفکیک می

  .کندمن از جهان و تفسیر دیگری از جهان نوسان می 

چرا که پیش شرط اصلی    .کندمیبا محور اجتماعی پیوند برقرار    54مفهوم فهمبه این ترتیب به ویژه  

من همچون سیستمی که از درون به    .من و دیگری رخ میدهد  در میاناز چیزها  متفاوتی است که    درک  ،آن

انداز همچون بخشی از  دیگری در این چشم  .کندمتفاوت با دیگری را اتخاذ می  یاندازنگرد چشمجهان می 

و    «من»پس  .شودفروکاسته میبخشی از محیط به دیگری   همچنانکه من نیز در چشمِ ،شودمحیط قلمداد می

درک متقابل  شان کلید  هاست که سازماندهی و منظم کردنها و اختالفتوافقطیفی از  درگیر  همواره    «دیگری »

  .است و فهم دیگری 

روندهایی مستقل از هم را پدید   معنایی ممکن است   یگانه محورهای سه   آید کهاز این شرح برمی

اجتماعی تفسیر شود  .آورند یا محور  یا محور حقیقت  از محور زمان  استقالل  معنا در  است   . یعنی ممکن 

یعنی    .شوندمعنا نیز متمایز می ی  برسازنده   الگوهای خودارجاعِ  ،همزمان با افزایش تمایز میان این سه محور

 
54 Understand 
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انگان را در سطحی خاص از کند که کار سازماندهی نمادها و نشدر سطح معنا مراکز ثقل متفاوتی ظهور می

  .گیرداین محورها برعهده می 

به همین شکل در محور   .کندمرکزیت پیدا می  «من »به عنوان مثال در سطح اجتماعی مفهوم انسان یا  

اصلی در محور    یتوان کلیدواژهرا می   «رخداد »  . در همین بافت ابدیاهمیت می  « چیز»حقیقت مفهومی به نام  

تحولی به  تحول نظامهای اجتماعی و افزون شدن پیچیدگی درونی این سیستمها به تدریج    .زمان در نظر گرفت 

یعنی سیستمها    .کندهر سیستم اهمیت پیدا می  یه در محور زمانی تاریخچ  زند:دامن میدر سه محور معنایی  

حور زمان این  در م  .کنندمی بیشتر تاکید  خود    های خاصتشخص و ویژگی بر  تر شدن  در گذر زمان با پیچیده

بیکرانه اما ویژه    یهمحوری با گذشته و آیندبه  هر سیستمی  چرا که    .شودفرآیند از همه آشکارتر دیده می

ای که در گذشته از سر گذرانده و چشم اندازی که در برابرش گشایش  بسته به تجربه که  به شکلی    ؛است مجهز  

  .شودو یگانه قلمداد می  تایکپدیداری   ،یافته

گیرد و آن را  ساز و متمایز کننده است که در درون هر سیستم شکل میتاریخ در این معنا امری ویژه 

در سطح اجتماعی مفهوم فرد و شخص است که این یگانگی را نمایندگی    .سازدهای دیگر متمایز میاز سیستم 

همچون مرکزی برای تولید   ،دازی که قابل مذاکره است انبه خاطر برخوردار بودن از چشمکس  هر    .کندمی

یعنی -که محیط  انجامد  میهایی  هر فرد به یگانگی دیدگاهتشخص  رو    از این  .کندها عمل میها و نظرگاهایده

منحصر  ای  پنجره و مانند  دارد  اعتبار  نظرگاهی ویژه  حامل  همچون  هر فرد  .  شوداز ورای آن نگریسته می  -جهان

  .گرددمیگشوده بر محیط سیستم به فرد 

از هم کوچک یا بزرگ    نهایت و بیرون به تفکیک چیزهایی بیتمایز میان درون    ،محور حقیقی  در

های  پدیده  یه شبکبر  ها بسته به جایی که  یعنی پدیده  .سازدو محوری را بر این اساس بر می   شودمی منتهی  

هر یک از این سه محوری که    .شوندهمچون چیزهایی یکه و ویژه در نظر گرفته می  ،کننددیگر اشغال می
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های معنایی داخل خود یک نظام خودارجاع ویژه است که در درون نوسانها و چرخه  ،مورد اشاره قرار گرفت 

تمایز این سه محور از یکدیگر  تفکیک  .کندمعنا و بازنمایی مربوط به جهان خارج را برای سیستم ممکن می

ای به  لزوما خدشهمحورها  گیری یکی از  نادیده   یا  ، ها یکی از این الیهدر  بدان معناست که انکار و طرد معنا  

آزمایی و های متفاوتی در رابطه با راستیبه این ترتیب نظریه  .کندهمان معنا در محورهای دیگر وارد نمی

معنایی تازه  55مفهوم نماد  ،نظری  یه با این زمین  .شودسه محور تشکیل میها بر حول هر یک از ارهزصحت گ

طیفی از رخدادهای متفاوت و متکثر است که با یکدیگر    تعمیمِ  یه انداز لومان واسطنماد در چشم  .کندپیدا می

توسط نماد ایجاد  معنایی که  .  یک محور معنایی شکل دهندبر  کم  ویژه را دست   تا یک رمزگانِ  ،شوندمتحد می 

معنادار را به امری درونی    یه است؛ کنشی که قرار است آن تجرب چفت و بست شده  همواره با کنش    ،شودمی

 .ای برای اتصال درون و بیرون سیستم بدل نمایدنقطه  و
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 تعمیم گفتار نهم: 

 

تعبیر   .شودبه کار گرفته میبه مثابه نیرویی ذهنی    ،قالبی شخصیمعنای  در  معموال    56مفهوم تعمیم 

تعمیم مبنای او  از دید    .متفاوت است   ،بینیمهای روانشناسانه میبه کلی با آنچه در نظریه»تعمیم«  لومان از  

 ی چند گزینه را از میان  باید در نهایت رفتاری  سیستم پیچیده    .است سیستم پیچیده    کارکردهای خودارجاعِ

ها مشخص شود و معنای هر یک از آنها  از این رو برای آنکه وزن این گزینه  .انتخاب کند پیشاروی سیستم  

وزن فرآیند انتخاب کردن و    دِکه خواست  های خودارجاعی مورد نیاز  چرخه  ،در درون سیستم بازنمایی گردد

این  .ها را رمزگزاری کندگزینه از چرخنه  رو سیستم    از  به    یهتنها  یازیدن  برای دست  خودارجاعی خود 

  .بخشدمی معنابدان و کند می رمزگزاری هم این عمل را خودِ که همزمان ، کنداستفاده می انتخاب 

منسوب    انتخابهایشبا نشانگانی که به    است،  کنش سیستم  چفت و بست شدنِ  یهن شیوهمیتعمیم  

آن از محور زمان و به استقاللِ  و  شود  ناشی می تم  انتزاع کنش و واکنش سیساز  تعمیم در واقع    .کرده است 

اش منتزع شود زمانی و مکانی یهدرصورتی که این کنش از بستر اطراف خود و شرایط ویژ .انجامدمیمکان 

  بندی صورتبه همان ترتیب  نیز  آید که رفتارهای مشابه  این امکان به وجود می  ، ای برچسب بخورد و با نشانه
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بر   یاحافظه شود  میو  گردند  می پذیر  فهم  و  تکرار پذیر  سیستمْ  در نتیجه الگوهای رفتاریِ  .و فهمیده شوند

به کار گرفته    ،تر در آینده سنجیده  انتخابِ  ایهای گذشته برکه تجربه  است   شکلاین  به    .مبنایشان بنیاد کرد

   .شوندمی

لومان   دید  نشانهیعنی  -رخدادها    « پذیرینشانه »از  و  نمادها  شدن  متصل  و  امکان  کردارها  به  ها 

کل  ترین سطح به بازشناسی  در گستردهاین روندی است که    .شان پیوند نداردتنها با کالمی شدن  -رخدادها

در صورتی که سیستم بتواند الگوهای رفتار خود را از موقعیتهای ظهورشان    .شودمنتهی میرخدادها و کردارها  

 ،آنچه که در جریان است   فهمیدنِ  ،ی برای رمزگزاری این کردارها و موقعیتها پیدا کند تفکیک کند و نظام

  .ی بدان وابسته است رفتار خودارجاع هر یت موفقی است که بنیادینشرط این  .شودمیممکن 

زبان    ،در نگاه سنتی  .تفاوتهای بنیادینی داردبه نماد  شناسانه  زباننگرش    و  دیدگاه با نگاه سنتیاین  

از نشانهمجموعه از یک    .دهدهاست که به چیزی در ورای خود ارجاع میای  نهایت نشانه  عملِ  یعنی در 

هم  کنند که هم معنادار است و  ها به چیزی ورای خود اشاره می نشانهیعنی    .شودمی  زاده  57« نسبت دادن »

 .شوددویی نسبتها ناشی می   -دو  یه معنا از شبک  ،سنتی  در این تعبیرِ  .شودای بیرونی و عینی قلمداد میپدیده

بیرونی    پس عینیِت  .داننگرد باز می  هابه آنرا  معنایشان    ،شوندمتصل  بیرونی  نمادها با رخدادها یا چیزهایی  وقتی  

لومان  نه چنان که  نظام زبانی تنها رمزگذاری و خواندن آن است، و  پدیدارهاست که معنادار است و کار 

  . کند که همانا ارتباط باشد زبان کارکرد اصلی خود را در نگاه سنتی پیدا میشکل  به این  اش.  گوید، آفریدن می
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و  برای رمزگزاری و فهم  بستری  و نه    ست معنایعنی در نگرش کالسیک زبان ابزاری برای ارتباط و انتقال  

   .معناهایی خودساختهخلقِ 

  .کندهای خودارجاع است که زبان را ممکن میدر درون حلقه  جاریدید لومان رمزگزاری و فهمِاز 

فهمیدنِ برای  اول  گام  در  خودارجاع  خود  نظامهای  رفتاری  انتخابهای  رمزگزاری  برای  و  باید  خود  شان 

این تعمیم    .دهینسبت از  نه  و  شود  زبان از تعمیم ناشی میپس    .گیردبادپردازی را در پیش  رمزگزاری و نم

یعنی از    .شودممکن میخودارجاع سیستم    یه بست  یه پدیدارهایی در درون شبک  -و نه کشف  –ابداع    بابیشتر  

با این   .ای و امری عینی در بیرون از آناتصال میان نشانهاز  نه    ، وخیزدروابط میان نشانگان است که معنا برمی 

این فهم است که بقای سیستم در    .بلکه فهم است   ،ارتباط نیست آن  هدف تعمیم و دستاورد نهایی  توضیح،  

  .سازدشرایطی دگرگون شونده را ممکن می

معنا از پل زدن میان    .کارکردی بنیادی برای زایش معنا بر عهده داردتعمیم  نیز  ای دیگر  از زاویهاما  

  گوییم در واقع بهیعنی وقتی از مفهوم یک کلیدواژه و عالمت سخن می  .شودهر سه محور معنایی ناشی می

و محور اجتماعی به    واقعیمحور زمانی، محور    .کنیمچگونگی در هم تنیده شدن سه محور معنایی اشاره می 

می  گره  یکدیگر  با  که  است  تعمیم  فرآیند  و  کمک  می»خواندن«  خورند  ممکن  را  با  پدیدارهایی  که  کنند 

   .شوندوب می نسم گوناگون نمایی متفاوت به چیزها و رخدادهایی درشت  هایهدرج 

 .همراه است گانه  جا شدن پدیدارها بر محورهای سههمیشه فرآیند تعمیم با کش آمدن معنا و جابه

چنانکه هرسال در ابتدای    .یعنی ممکن است در محور زمان با تداوم تکرار یک رخداد سرکار داشته باشیم

از تداوم و تکرار    -شودمی  ربوطزبانی م  یه یعنی معنایی که به این نشان -رسد و مفهوم نوروز  بهار نوروز فرا می

هم بار دیگر شکلی از کش آمدن   واقعی معنااز سوی دیگر در محور    .آیدیک رخداد در محور زمان برمی

حالی که به لحاظ در    .شودای که شکسته همچنان کوزه قلمداد می به عنوان مثال کوزه  .پدیدارها را میبینیم
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با کلمات  در سطح اجتماعی نیز    .به کلی متفاوت پیدا کرده است موقعیتی  کارکرد  حتا  ریختی و ساختاری و  

یعنی فرض    .ندنکداللتی مشابه را برای همگان تولید میالبد معنا و  که  شوند  به کار گرفته میفرض  پیشاین  

داللتی  مخاطبش  و  او  آن است که رنگ آبی برای  برد، فرضش  ای به کار میی آبی را در جملهوقتی کسی کلمه

  .یکسان دارد

تعمیم  این  کمک  منطق  ه به  که  میمکالمه  است  ناسازگون    ،شودممکن  و  معماگونه  حالت  چون 

اگر   .آیدش فراهم میاکردن   الجیح شود و امکان  جذب می تثبیت شده  در درون بافتی از معانی  نمادپردازی  

را از کار    معنا  یه چرخ،  هاه اولین تفاوت و ناسازگاری در تجرب به محض رخنه کردن    ، تعمیمی در کار نبود

اما به کمک تعمیم   .کرددستخوش گسست و فروپاشی می  خودارجاع درون سیستم را  یه شبکانداخت و  می

یعنی این امکان هست که به طور پویا و پیوسته معانی و نمادها در   .امکان پل زدن بر این تناقضها وجود دارد

 یه مورد بازبینی قرار بگیرند و در درون شبک، دوباره  آیندافلگیرانه نادرست از آب درمیغشرایطی که به شکل  

شود و فقط بنابراین کارکرد تعمیم تنها به سطح عملی محدود نمی   .دیی تازه پیدا کننهاخودارجاع سیستم معنا

یعنی فرآیند ادراک و رمزگزاری    .دهدفهم را پوشش می   بلکه کل فرآیندِ  ،کردار سودمند نیست   برای رمزگزاریِ

سیستم ی  خودآگاهانه ذهنی و  مدلهای  همین است که  شود و  افزایانه ممکن می هم  هاییادراک نیز از راه تعمیم 

   .سازدرا برمی

انتظار و  آید  از همین جا بر می لومان در مورد مفهوم  با نگاه کالسیک   داشت چشمکه دیدگاه  نیز 

است  دید    .متفاوت  می  داشت چشم   ،تعمیماو  از  پدید  و  را  می   داشت چشم آورد  تنظیم  را    . کندتعمیمها 
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تنظیم رفتار مربوط    58داشت چشم به  بر محور محدودی که  از متراکم کردن اطالعات و معنا  است  عبارت 

پیرامونی ش با محیط  اای از رفتارها که توسط سیستم مدیریت شده و ارتباط و سازگارییعنی مجموعه  .شودمی

جهان   یه انداز آیندچشمبه شکلی که  مرتبط گردد،    دانی باهایباید مدام رصد شود و معن  ،سازدرا ممکن می

شوند و  های پیشاروی سیستم شفاف میتنها در این حالت است که گزینه  .در درون سیستم بازنمایی گردد

  .آیدفراهم میپیامدهای هریک ی امکان محاسبه 

مبنای   بر  تعبیری  به  می  داشت چشمانتخاب  داشتن    .شودممکن  کردن    داشت چشم بدون  انتخاب 

است که ساختارهای ارجاعی در    داشت چشمبه کمک    .های رقیب معنای چندانی نداردای از میان گزینهگزینه

ها و تصویرهایی از موقعیت د و انگارهن شومتراکم می  -یعنی در پیرامون رخدادها و چیزها-اطراف پدیدارها  

ها را به  داشتچشم در نهایت    ،اند نمادهایی که از تعمیم برخواسته  یشبکه   .دهندبه دست میپیرامون را  جهان  

می بازبینی  پیوسته  گزینه  . کنندطور  انتخاب  به  دستیابی  که  سادهبه شکلی  به  پیشاروی سیستم  و های  ترین 

  .شودسریعترین شکل ممکن انجام می

 . کندعنایی را پر میاست که شکافهای میان سه محور مهایی  چسب از  دیگر  یکی  هم    داشت چشمپس  

دامن  در درون نظام معنایی    ییگیریها و ناسازگاریهاغافل   ،گسستها بروز  اطراف سیستم به    همواره پویایی جهان 

قوام   .دزیخبرمیی اطرافش  درباره سیستم  های  بینیپیش می  یتعلیق داآشوبگونه بودن طبیعت و  و این از  زند  می

رفتار  آید و  کاری است که از تعمیم برمی  ،دادن به جهان پیرامونی و پیوستگی بخشیدن به رخدادها و چیزها
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انتخاب  در قالب  و    کندها تکیه می داشت چشم   ی ازقالب  به که  سازد  ضروری می ای را  سازمان یافته  ه و پیچید

  .یابد هدفمند رفتارها تجلی می

به ورای کارکرد ضروری    ی برخاسته از آنهاداشتچشم اما نکته اینجاست که از دید لومان تعمیم و  

بلکه    ،کندتنها به پر کردن شکافهای میان سه محور معنایی بسنده نمی تعمیم  یعنی    .یابندگسترش میاش  اولیه 

ای از افزودهدهد و  ی رمزگان را گسترش میدایره مدام    ،نمادها  تر کردن نظامِها و غنیداشتچشم با افزودن بر  

  .سازدمی دگرگون    -ماهیت و کیفیت هم از نظر تعداد و هم  –را    ی رفتاریهاکند که گزینهتولید می  جنس معنا

قالب   درون  در  معنا  ترتیب  این  می  داشت چشم-تعمیمبه  خودسازمانده    ،شودتولید  فرآیندی  در  و ولی 

  .گرددبیشتر و بیشتر می  اییه دستخوش تمایزخودزاینده 

 .است ی  هایزاییچنین شاخه  پیامداجتماعی    یاز الیه سطح روانشناختی  منفک شدن  لومان  در نگرش  

ذاتی را همچون    ییمعناتوان  نمیاصیلی ندارند و    یه شناسان ارزش هستی الیه  ک از این دو  ی  هیچ از دید او  

شود و کارکرد  ای خودارجاع و خودبسنده زاییده میه معنا تنها در شبکه  .برایشان در نظر گرفت   یاه پشتوان 

از این رو انتخاب از دید لومان به    .وب کردن نمادها به روندهای مدیریتی است سی من یاه اصلی چنین شبکه

  .کندخودمختار و خودآگاه داللت نمی یه شود و به حضور یک سوژخودآگاه متصل نمیامری 

از هم باشند. او هردوی اینها را  ارتباط و خودآگاهی دو امر منفک و متمایز  لومان منکر آن است که  

کند و آن را با دیگران به  که معنا را در درون خود تولید می داند  می خودارجاع    ییک سیستم در هم تنیده

می  زبان    .گذارداشتراک  همچون  یعنی  برای  را  دیگری  ابزاری  با  رارتباط  نمیبه  تفکیک  شناسد  سمیت  و 

زیربنای  را  خودآگاهی فرد و ارتباط اجتماعی  لومان    .داندرا نادرست می   به من   منسوبش از خودآگاهیِاکردن

 .خیزندکه از اندرکنش این دو مفهوم برمیداند  می مشترک کل معناهایی 
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شدند.  مستقل از هم دانسته می متفاوت و    یتفکر و هستی دو عرصه   ،در نگرش سنتی به متافیزیک 

ای  ای تکامل پیدا کرده بود که با جهان پیرامونی خود ارتباط معنادار و سازندهسنتی در جامعه نگاه  چرا که  

وضعیتی  ؛ای داشت حاشیهتردیدآمیز و انسان بر طبیعت در جوامع سنتی تنها وضعیتی  یه غلب  .کردبرقرار نمی

گرفتند در نظر می   -به نام طبیعت –تر  تر و پیچیدهبخشی از یک جهان گستردهکه مردمان سپهر اجتماعی خود را  

نیست  قابل درک  و  رام شدنی  منظمِ  .که  تفکر  و  اندیشه  سنتی  متافیزیک  همین خاطر  برخاستهبه  نظام      از 

   .ساخت هستی مربوط می ای متفاوت از عرصه بهاجتماعی را 

توانایی خود برای غلبه بر طبیعت افزود به شکلی که به  با گذار به دوران مدرن نظام اجتماعی بر  

اقتدار نظامهای    یه ورانه عرصاتدریج موج تمدن مدرن گوشه و کنار تمدن جدید را شناسایی کرد و با روشی فن

 بندی صورت دگرگون شد و  چنین مفهومی  به این ترتیب    .طبیعت گسترش داد  یه اجتماعی را تا سراسر پهن

به شکلی که    برقرار است.بازخوردی میان اندیشه و هستی    ایچرخه بود که  آن  مان  مجددش در نگرش لو 

  .تولید تفکر است  یه کند و در مقابل هستی سرچشمتفکر هستی را درک می

های  در گرانیگاه نظریه  یتغییر  آن بود که  سنتی به مدرن  یه ر از جامعاگذجریان  در  نخستین قدم  

که  جهان  ی  درباره متافیزیکی   تغییری  نمود.  پژوهشرخ  اصلی  را دگرگون ساخت  موضوع  به کشف و  ها 

را بخشی از سرشت  گرانش  ن قوانین  ونیوت  .شدوب میسخود جهان من طبیعت، یعنی  به  انجامید که  قوانینی  

دومین گام    .، و نه فرمانی بیرونی که از سوی نیرویی الهوتی بر اشیاء نازل شده باشدگرفت ماده در نظر می 

سوژه و ذهن شناسنده    دستخوش تحولی بنیادین شد، که در نتیجهموضوع شناسایی  نی برداشته شد که  زما

منظمی   بندیصورتکانت    یهفلسفنظری اخیر به کمک  این چرخش    .دکرپیدا  ی بیش از قوانین طبیعی  اهمیت

خیزد.  و از کارکرد ذهن برمی   ،نیست پنهان  قانون در سرشت ماده  و چارچوبی به دست داد که در آن    پیدا کرد

  .است شناسنده  بازتابی از ذهن منِ ،قوانین طبیعی که در جهان خارج میبینیمیعنی 
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همچنین و  -کل جهان پیرامونی    معنابا این انقالب نظری بود که این اصل به کرسی نشست که ساحت  

 .دهدو داللتهایی را بدان نسبت می   کندرمزگذاری و پردازش میایی  ه نشانه همچون    -روندهای درونی خود را

کنند. هرچند این معنا بسیار را حمل میبه جهان معنایی مشخصی    نسوبم  هایو ادراک  هایعنی تمام شناسایی

شناسنده  چرا که در نهایت ذهن شود.  بندیصورتی فیزیک و شیمی  اقوانین خنثصورت به انتزاعی باشد و 

 .سازدرا ممکن میبه جهان پیرامونی خواند و ارجاع معناهایی نویسد و می رمزگان را می است که این 
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 وابستگی دوگاهنگفتار دهم: 

 

پیشنهادش کرد، امر اجتماعی عبارت  تالکوت پارسونز  که  شناسی سیستمی  در نگرش کالسیک جامعه 

کردار دومی    اولیبه این ترتیب که رفتار کنشگر    .یافت جریان می کنشگر  دو  میان  مند که  قاعده   یاه رابط بود از  

سیستمی    هِادیدگشد که در  بازخوردی ایجاد می   یاه چرخشکل  به این    .و برعکس  دادرا تحت تاثیر قرار می 

 .اجتماعی است ظهور هنجارهای گیری کردارهای جمعی و پارسونز مبنای شکل

 59« وابستگی دوگانه مفهومی بازتعریف شده که »الب  قاز دید لومان این ارتباط میان کردار دو کنشگر در  

رفتار دو کنشگر وقتی  آن است که  ،باید در نظر داشت در شرح این معنی ای که نخستین نکته .شودمینامیده 

یعنی وابسته    .زنددامن میابهام و عدم تعین  کند که به  درست می   خودارجاع  یاه حلق شود،  به هم چفت می 

 یه هر نظری   .یک از رفتارهای این دو قطعیتی نداشته باشد  شود هیچباعث میدو کنشگر به هم  شدن رفتار  

   .ح دهدیاین عدم قطعیت توضدر بستر مفهوم کنش را بتواند باید موفقی شناسی جامعه 

از دید پارسونز    .دوشمی  بندیصورت   AGILاین مساله به کمک مدل  کالسیک  در دیدگاه سیستمی  

رفتار  برآیند و حاصل آن به  و    شوددر نهایت به نوعی هماهنگی و توافق منتهی میدو کنشگر  ارتباط میان  

تاثیر به این ترتیب هنجار شدگی رفتار که از    .تواند وضعیتی هنجارین به خود بگیردکه می انجامد  میمشترکی  

 
59 Double Contingency 
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در نهایت جمعی و  هنجارهای  اجتماعی پایدار و  نظمهای  به پیدایش    ه،هماهنگ دو کنشگر ناشی شدمتقابل  

  .انجامدمیارزشهای مشترک 

نامتعی تر است بدین گونه که تکامل ناز دید لومان کل روند ارتباط میان کنشگران امری پویاتر و 

دهد. رخ می  در روند انتقال هنجارهاکه  پایداری    هایانحراف ها و  در اصل عبارت است از تصحیحفرهنگ  

  شان از نسلی به در جریان انتقال عمل کنند و نظام فرهنگی در ژنتیکی  یه هنجارها هچون نوعی مادگویی که 

ی میان من  عالوه بر اینکه رابطهپس    .دن شوبدستخوش جهش    -جوامع دیگربه خاطر ارتباط با  یا  -نسل بعد  

ارتباط میان نسلهای مختلف و مسیر    ،امری غیر قطعی و تاحدودی تصادفی است   -کنشگربین دو  –و دیگری  

 60نوفه ای  تر چنین است. یعنی معنا اصوال دار در سطحی کالندگرگونی ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیز  

حرکت آزمایی و انتخاب طبیعی  ترکیب بخت تکاملی بر مبنای    هایسیستم و به همین خاطر مانند سایر است  

ی عبارت  به عبارت دیکر لومان مفهوم هنجار و کنشهای هماهنگ اجتماعی را تا حدودی در پرتو  .کندمی

 )حتا اگر خدایی نباشد...(  ....esti no daretur duesمشهور کانت درک میکند که  

محور ارتباط میان دو  است که  هایی خودمختار و خودآگاه  «منهای کرداری »ترجیحاز دید پارسونز  

با یکدیگر وارد مذاکره    شند و برای برآورده کردنرتعریف شده دا  یکه نیازهایهایی  سازد. من را بر میکنشگر  

که هدفش افزودن بر سود دو طرف    ست افزانوعی رفتار مشترک همدر این نگرش  ند ارتباط اجتماعی  وشمی

  .و بیشینه کردن منافع کنشگران است 

 
60 Noise 



96 

 

گیرد آن است که در بیشتر مواقع حد و مرز من و دیگری چندان  ومان بر این دیدگاه می ایرادی که ل

پرسش به همین خاطر  .متفاوت و گاه مبهمی دارد هاین ترتیب نیازها و منافع نیز تعریفیبه هم .معلوم نیست 

؟ به بیان دیگر،  کنندمرزی برقرار می  خود  میاندر    یاصلی لومان در این زمینه آن است که چگونه خود و دیگر 

با یکدیگر  چطور    ،است بسته  فرودر خود  ه و  ندکه امری خودبس  ی دو کنشگرخودارجاع بودن رفتارها  یله أمس

  ؟دشوچفت و بست می

افق  این مفهوم در اصل به    .را ابداع کرده است   «وابستگی»برای حل این مساله است که لومان مفهوم  

شان نه ضروری  شود که تحققای از احتماالت را شامل مییعنی دامنه  .کنداشاره می   سیستم  های پیشارویامکان 

در تواند  می که سیستم  در دسترس  و فضای حالتی  است  ای از حالتهای ممکن  دایره تنها    .و نه ناممکناست  

بازِ  .درون آن حرکت کند این فضای  لومان  دید  بر  از  تمایز    امکان  گان مبنای  معنا شکل   یه محورهای سه 

که    نانچ   .دنکناز هستی را نمایندگی می  حاالتی متمایز  اما   ، محورهای معنایی همزمان حضور دارند  .گیردمی

واقعی  چیزهای  محور  یابد که با  و سازمان میشود  بندی میبه عنوان مثال در محور اجتماعی معنا به شکلی رده 

  .متفاوت است یا زمان 

  بندی صورتبیشتر بر محور اجتماعی    ( دوگانهوابستگی  یا  )وابستگی متقابل    یه لومان مسال از دید  

متمایز  در عین حال کنشهای    .تر است اجتماعی تعیین کنندهرکن    ،یعنی در میان سه محور معنایی   .شودمی

دارد آن است   یبحثهایچنین  ایرادی که    .ساز است و تفاوتهای میانشان سرنوشت شوند از هم اجرا میمستقل  

شود به  را می که نظام اجتماعی  دارد  فرض را  پیش یعنی این    .زندگرایی دامن می یل و توهم تحبه  که به راحتی  

یک فرض است که  پنداشت. با این پیش یکسره متقارن  را  یا روابطشان    کاست،   ای از افراد مستقل فرومجموعه

چنین نگرشهایی به ویژه در اقتصاد و سیاست  کند.  پیدا میچارچوب ارتباطی به کل نظام اجتماعی تعمیم  
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هنگام تحلیل این  و  بیش از اینهاست  پیچیدگی نظامهای اجتماعی  ، اما  کاربرد داردسازی موقعیتها  برای ساده 

  .توجه داشت تنوع حاالت متفاوت برای ارتباط من و دیگری محور باید به 

 

 

 

  من »بودن ارتباط برای تبیین ارتباط هماهنگ میان خود و دیگری کافی نیست چون    61مفهوم بازگشتی 

مبنای   سیستم خودارجاعی هستند که رفتارها خود را بر  ،پارسونزی  «ب  –کنشگر الف  »لومانی یا   «دیگری   –

افزاینده مورد تحلیل    کنند و بنابراین ارتباطشان باید در پرتو این پیچیدگیِ تعیین میخودشان  متغیرهای درونی  

 .قرار گیرد
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 کنش متقابل نمادین گفتار یازدهم: 

 

را به عنوان دستگاه نظری ناکارآمد و ناقصی در نظر    62چارچوب نظری کنش متقابل نمادین لومان  

به عبارت    .، اما از انجام این کار عاجز است گیرد که قراراست ارتباط میان من و دیگری را توضیح دهدمی

از دید  .قرار داده است  63« امکان دوگانه » یهدیگر از دید او این دستگاه نظری پرسش مرکزی خود را بر هست

نمادهای زبانی فرد با  اندرکنش میان من و دیگری در اصل به ارتباط میان  نمادین،  اندیشمندان کنش متقابل  

از این رو برای فهم ارتباط   . کندبه شکلی که من از مجرای زبان با دیگری ارتباط بر قرار می  .شودفروکاسته می

  .من و دیگری نخست باید به زبان اندیشید

های همان امکان دوگانه است یعنی این حقیقت که گزینه  ،از دید لومان معمایی که باید پاسخ گفته شود

به شکلی که    ،د با یکدیگر تداخل کرده و نظمی را ایجاد کند محتمل پیشاروی من و دیگری در نهایت بای 

ای به ارتباط میان  از دید لومان فروکاستن چنین پدیده  .سازمان یابدنهادها و ساختارهای اجتماعی بر مبنای آن  

کند و به این ترتیب من به کمک نمادها با دیگری ارتباط برقرار مینادرست است. این فرض که  من و زبان  

 
62 Symbolic Interaction 
63 Double continjency 
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نارسا و    ایدهد و پایه ، همه چیز را توضیح نمی گیرداری سازمان یافته را در ارتباط با آنان در پیش می رفت

   .است ارتباطهای انسانی  بندیصورت برای ناکارآمد 

که   است  معتقد  نظریه  یهسته لومان  چنین  مفهوم شخص مرکزی  به  پایبندی  به خاطر  دچار    64ای 

ل یاندیشنده قا   لومان به سبک پساساختار گرایان به حضور استعالیی یک منِگفتیم که    .انحراف شده است 

 .انگاردکه خواستگاه رفتارها و کردارهای اجتماعی باشد را نادیده می خودمختاری    یه نیست، یعنی شخص یگان 

وفاداری اندیشمندان  و بر  دهد  د قرار میمحور گرفتن ارتباط شخصی میان من و دیگری را مورد نق از این رو  

  .تازدمی مکتب کنش متقابل نمادین به مفهوم شخص 

دو سیستم پیچیده هستند که هر یک با معمای امکان دوگانه دست به   «دیگری » و  «من»از دید لومان  

  . کندسیاه دیگر رد و بدل میهای ند که اطالعاتی را با جعبهاممی یی سیاه جعبهبه هر یک از آنها  .نداگریبان 

در واقع چفت و بست شدن روندهای   ،سازدآنچه که نظم و هماهنگی میان رفتار من و دیگری را ممکن می

جعبه این  از  یک  هر  درون  است خودارجاع  سیاه  جعبه  .های  این  هم  ارتباط  با  سیاه  شدن  های  شفاف  به 

چنان که در    .شان از بین برودحریم درونی  و ابهام   تیرگیشود به تدریج  باعث میانجامد و  شان می تدریجی 

  .افتدمی شفاف و سفید  یهایبا جعبهنهایت سر و کارمان 

که   است  آن  فرآیند  این  با یکدیگر    هایسیستم کلید درک  ارتباط  در جریان  هایی داشتپیش انسانی 

به این ترتیب رفتارهای   .ندکنو بیان می  بندیصورتند و به کمک زبان آن را  آورمیپدید  نسبت به یکدیگر  

دیگر و  و  -  یمن  مشاهده  مقابل  طرف  توسط  که  مجموعه  -شود  بندیصورتآنگاه  انتظارها،  به  از  ای 

 
64  Person 
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آنچه که تعین   .ط را در پی داردشان تداوم ارتبا که رعایت کردن  ،زند ها و آداب ارتباطی دامن میداشتپیش 

در واقع قواعد تکاملی برآمده   ،دهدکند و روابط میان من و دیگری را سامان می قواعد اجتماعی را ممکن می 

  .ها و پیامدهای آن است داشت چشماز این 

نزد   که  آنچه  با  ساختار  مفهوم  مورد  در  لومان  دیدگاه  که  میشود  روشن  همینجا  ساختارگرایان  از 

می داردکالسیک  تفاوت  نیست   .بینیم  ذاتی  و  پیشینی  امری  لومان  دید  از  یقین  .ساختار  عدم  از  و  بلکه  ها 

ای از امکانها و حدسها  دیگری دامنه  یهمن با مشاهد  .خیزد که در رفتار دیگری ریشه داردهایی برمیاحتمال

یابد و همین ای از انتظارها و قراردادها تکامل میمجموعهکم در جریان آزمون و خطا به  پروراند که کمرا می

  .کندانتظارها و قراردادها است که بسامد رفتار من را نیز مشخص می

یعنی به شکلی جبری و قطعی فرآیند نهایی  ،لومان ماهیتی تعیین کننده ندارد گاهدید پس ساختار در

ای  ای از امکانات و حیطههای نهفته در رفتار دیگری دامنهعدم قطعیت با این حال    .کندرفتار را پیشگویی نمی

من و دیگری در   یهآورد که رفتار انتخاب شدها و قراردادها پدید میداشت چشماز احتماالت را برای پیدایش  

بر در رفتار دیگری  نهفته    عدم قطعیت از  شدن  با این شیوه در جریان کاسته  نظم    .یابددرون آن تحقق می

  .زنددامن می ساختار گیری خیزد و به شکلمی

کند و به این ترتیب نظم ها را تثبیت میداشتچشماست که انتظارها و  خط و ربطی  ساختار همان  

با دیگری را استوار می از رفتار من در ارتباط  نهایت    .سازدحاصل  این قواعد در  باید توجه داشت که  اما 

از دید لومان مفهوم شخص از ناتوانی در    .دن شوطرد  د و ممکن است از سوی من یا دیگری  پذیر هستنض نق

می ناشی  ماجرا  این  در  دخیل  فرآیندهای  شخص    .شوددیدن  است  معتقد  و یعنی    –لومان  خودآگاه  من 

چیزهایی  شکلی استعالیی شده از به گمان او شناسیم آن مفهوم شخصی که ما می .در کار نیست  -خودمختار 

یعنی ناتوانی سیستم در دیدن اینکه چگونه   .ماندباقی می ناشناخته ی ارتباطها برایمان است که هنگام مشاهده
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طور برمبنای آن رفتار خود را در رویارویی با دیگری انتخاب  پروراند و چهاین انتظارات را در درون خود می

   .مفهومی به نام من یا شخص ابداع شود میکند به آنجا انجامیده که

به  نادانی نخست    .آوردرا پدید میمستقل    «شخص حضور یک »توهم    ، از دید لومان سه نوع نادانی

گردد و غفلت از این که سیستم چگونه  باز میخودارجاع درون خودش    یهاه دیدن حلق   در  ناتوانی سیستم  

یعنی سیستم از درک فرآیندهایی که   رسد.خاصی میرفتاری    انتخابو به  د  کنحل میل پیشارویش را  یمسا

و آن را بر متغیری مبهم و کالن   ناتوان است   ،کندها را به انتخابهای رفتاری بدل میداشت چشم های حسی و  داده

کند و معتقد  مشخص می  «هوش»لومان این ناتوانی را با برچسب    .کندبه نام شخص خودمختار منعکس می

له را با أهای خودارجاع داخلی به حل مسها و حلقهداشت پیشچگونگی جهش از    یدرباره   نمانادانی ما  است  

   .آنکه تعریف دقیقی از آن در دست داشته باشیم یب ؛کنیمگذاری میمبهم هوش نشانهمفهوم 

با از    .حافظه است   ،شودمهم دیگری که به همین ترتیب ظاهر می  یه کلیدواژ دید لومان سیستمها 

ایجاد زمان  محور  ای را در اطراف  معنایی ویژهبافت  دهند و  وجود آنکه رفتار خود را با محور زمان سامان می 

در درک   ناتوانی  .خبر هستندبی  ی بر محور زمانبعد  یه گذار از یک نقطه به نقط   اما از چگونگیِ  ،کنندمی

را ضروری    «حافظه »نام    مفهومی به، ابداع  شودمی  منتقل  بعدش  یه به لحظ  یاه از لحظ سیستم    اینکه چطور

مانند    .سازدمی درست  میان    «هوش»حافظه  ارتباط  که  است  حریف  فن  همه  و  مبهم  استعالیی،  مفهومی 

  .کنددهد و همچون مرجعی عام عمل می های خود سیستم را در گذر زمان نشان میها و خروجیورودی

یادگیری هم به همین    .است   «یادگیری »از دید لومان    «من »یا    «شخص »  یه عنصر برسازندسومین  

شود،  های حسی و القای اثر در رفتارها ناشی میترتیب از ناتوانی سیستم از درک چگونگی ارتباط میان داده

ند اما روند  کج میهای رفتاری را استنتا و از آنها گزینهکرده  های ورودی حسی را پردازش  یعنی سیستم داده

  .کندبندی مییابد به همین خاطر آن را زیر برچسب عمومی و مبهم یادگیری جمعانجام این کار را در نمی
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این سه عنصر لومان  دید  برسازند)  از  ارکان  یادگیری(   .مفهوم شخص هستند  یه حافظه، هوش و 

ساز و کارهای درونی   یه گوناگون سیستم دربارهای  به نادانی  شانسوب کردن بازسازی این سه مفهوم و من 

  .کندرا نفی می  «خودآگاه خودمختارِ منِ»در عمل مفهوم شخص یا  یش،خو

به ویژه طی  -توان به این نکته اندیشید که ساز و کارهای یاد شده  می  .این سخن لومان جای نقد دارد

گذشته گرفته  -سالهای  قرار  تحلیل  مورد  بیشتر  و  بیشتر  دقتی  مبهم  اند،  با  چندان  مفاهیمی  دیگر  امروز  و 

ما امروز در مورد مدارهای عصبی مربوط به حافظه و ساز و کارهایی که یادگیری در آن  شوند. محسوب نمی

ه شاخصهایی هوش و اینکه چ   یهبه همین ترتیب دربار  .داریمو روشن  هایی چشمگیر  داده،  گیردشکل می

حقیقت آن است که    .ایمهای کارآمد و دقیقی پرداختهنظریه  ،کنندهایی را در آن رمزگذاری می چه توانمندی

یعنی   .های این سه مفهوم به نسبت دقیق و روشن و شفاف بوده است بندیصورتدر متون پیشامدرن هم  حتا  

تجربی  دانش  که در    است هایی متکیبلکه بر نظریه  ،خیزد نماید که مفهوم شخص تنها از نادانی بر نمیچنین می

   .ای استوار داردپشتوانه 

علم  مفاهیم دیگری که در  ی  همههمچون  - البته در این نکته شکی نیست که هیچکدام از این مفاهیم  

کند. رخنه می ای از ندیدن و نفهمیدن در آن  یابد و همیشه درجهاز ابهام خالصی نمی  - با آن سر و کار داریم

 قاطعیت و دقت . این ابهام  صفت مشترک تمام مفاهیم علمی است   ،ی ابهام اما این عدم قطعیت و این هاله 

ترین ها، کارآمدترین و قاطعسازد، و به خاطر همین شفاف بودنِ محدودیت ای محدود میرا در دامنه   هایگزاره

 دهد. تصور را به دست میهای قابلزی ساترین مفهوم و دقیق

لومان با همین  .نمایدقدری افراطی می ،محض ستن و نفهمیدنِن معانی یاد شده به ندا فروکاستنِ پس

بینی رفتار دیگری  ناکامیهای من در حافظه و پیش  ،نفی مفهوم شخص و با همین چارچوبی که سخنش گذشت 
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در واقع    65کنش با این رویکرد،  باید به این نکته توجه داشت که    .کندمی   بندیصورت   «آزادی » را همچون  

 . گیردمن است در آن هنگام که در همسایگی عدم قطعیت رفتار دیگری قرار می   یه واحد رفتار انتخاب شد

پس در   .در نظر گرفت تعمیم یافته    همین عدم قطعیِتمشتقی از    توانمیرا  آزادی من    یهبه این ترتیب درج 

کاهد و قوانین حاکم بر رفتار دیگری را به انتخاب رفتاری ها را به انتظارها فرو میبینی آنچه پیشلومان    گاهدید

 . دهدمفهوم آزادی را شکل میسازد، همان است که متصل میهای ممکن از بین گزینه

شود و تداخل امکانهای  تنظیم میآن است که وابستگی دوگانه چگونه  پرسش مرکزی  در این میان  

در نگرش فردگرایی    .گردد آید چگونه به پیدایش نظمهای اجتماعی منتهی میمیمتفاوتی که از دو سیستم بر

ی  داشتپیش یعنی   ،د به رفتارهای فردی فروکاسته شوندنتوانسنتی فرض بر آن است که نظمهای اجتماعی می

ممکن است من   .کندهمواره بر مبنای اهداف شخصی کرداری را انتخاب می  «من»که    این  وجود دارد مبنی بر

اما در نهایت من است که محور    ،یا اموری مشابه دست به گریبان باشد  در انتخاب رفتار خود با خطا، توهم

نهادینه شده است الگوی کلی کردار را رقم  « من» داشت چشم شود و سودی که در مرکزی رفتار محسوب می

  .ندزمی

در این دیدگاه کردارهای من بر   .محور اصلی پیدایش رفتار نیست   «منلومان »در نگرش سیستمی  

برابر رفتار    .گیردبینی رفتارهای دیگری شکل میاساس پیش یعنی پرسش مرکزی آن است که دیگری در 

به ارتباط موفق و یا پذیرش  برگزیده    «من »و این کاری که    ،من چه نوع واکنشی نشان خواهد داد  یویژه

 
65 Action 
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از این رو در نگرش سیستمی محور اصلی اندر کنش میان من و دیگری است و   .انجامد یا خیرمی  «دیگری »

  .کندرا تعیین نمیخویش من به تنهایی رفتار کلی 

یکنواخت محیطی  ی  زمینهدر  و  از درون سیستم  وقتی  –تمایز میان من و محیط    یله أبر هم افتادن مس

در   .نیست ساده  چنین  در واقع  اما شرایط اجتماعی    .انجامدبه همان نگرش سنتی می  -و ساده نگریسته شود

برای  هر یک    «دیگری» و    «من»  .همنشین رو به رو هستیم  هایسیستم مرز    در  با نوعی تداخلهمواره  اجتماع  

برون خود  جدا کردن   و  ویژهاز  درون  میای  مرزبندی  که    کنند.  پیروی  رو  اینها  هنگامی  روبه  یکدیگر  با 

های نهفته در سیستم  ها و پیشینهرا به دیگری تحمیل کنند و یا از آموخته  شانندی کوشند این مرزبمی  ،شوند می

دهد. به این  هایی در امکانهای پیشاروی سیستم رخ میزایی بر این مبنا شاخه  .رویاروی خود چیزی بیاموزند

شدن  ب  شکل درگیر  خاطر  اندرکنش هایسیستم در  ها  دیدگاه ه  یکدیگر  با  که  رفتار  ی  شکلی دارند،  به  شان 

  .د شوناپذیر پیچیده میمحاسبه 

سه  آن  یعنی یکی از    .سازداین همان الگویی است که از دید لومان محور معنایی جامعه را بر می

برای ها  سیستم کوشش  از دید لومان    .گیردشکل میبر مبنای تداخل همین دیدگاههای واگرا  محور معنایی  

گیری شکل برای    -اما نه کافی-شرط الزم    کند و اینبا هم تداخل می   مرزبندی با جهان خارج  یله أحل مس

برای    -اما باز نه کافی-الزم    یمحیط شرط  کردنِبه همان ترتیبی که تجربه  درست    ؛اجتماعی است ساحت  

   .پیدایش کنش خودمختار در سیستمهاست 

  « وابستگی متقابل»آید آن است که مدل سیستمی از  ای که از این بحثها بر میشناسانهشناخت   ینکته 

هنجارین  اصل موضوعهبه سمت   درباره  نمیاستعالیی جهان  ذات  یا  بودن  ای  یعنی وضعیت    .کندحرکت 

جهان در این    .شودواالمرتبه، طبیعی، بدیهی، هنجارین یا استعالیی قلمداد نمیحالتی  همچون  جهان    موجودِ

ان هیعنی وضع موجود ج   .سازدتر را ممکن میرویاروی با مشکلی دشوار  ست کهراه حلی به سادگی  نگرش  
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دارد و راه حلی یکه و  های گوناگون  که شاخهچالشی    .شودمیمحسوب  تر  کالنچالش  تنها بخشی از یک  

 . پیدا کردبرایش توان حصر به فرد نمیمن

کرد تاکید می اعمال  میان  های ارتباطی  حلقه  رمتقابل همواره بکنش    یله أحل سنتی برای حل مس راه

 ،آرایش رخدادها و کردارها بر محور زمان   یکه شیوه بود  یعنی فرض بر آن    .گرفت جای می در محور زمان  که  

هایی  شمندان شیوهیدانبرخی از  بر همین اساس    .دهدکند و توضیح میرا توجیه میبرآمدن نظم اجتماعی  

ل دکارت معتقد بود که  ابه عنوان مث   .اندنهاد کرده خالقانه و دور از ذهن برای تفسیر این ارتباط زمانی پیش 

را با تاکیدی بیشتر نزد خردگرایانی    یمشابه  دیدگاه  .ارتباط معناداری با هم نداردپیاپی    یزماندو مقطع  در  جهان  

شود و از این رو پدیدارها از نو خلق می  یاز دید این اندیشمندان هر اکنون  .توان دیدنیتس نیز میمانند الیب 

این همان نگرشی بود   . کنندبرقرار نمیارتباطی علی با یکدیگر    ،اندزمان چیده شدهو رخدادهایی که در محور  

از دید ایشان آن    .شد الیب نیتس و دکارت به وجود عقلی فراتر از جهان طبیعی ایمان بیاورندکه باعث می

در  یتی مینویی  حضور عقالن  ،کرد چیزی که ارتباط میان کردار و رخداد در محور زمان را عقالنی و مستدل می

   .یافت بود که در قالب خداوندی عاقل تجلی میمادی گیتی فراسوی 

هابز معتقد بود   . توان یافت را نزد هابز میپردازد  پرسش میدیگر همین    ایشیوه  انگرش دیگری که ب

  دیگری محتمل    خطرپرهیز از  با هدفِ  یعنی من    .شودتنظیم می   «دیگری از »ترس  بر مبنای    «من »  که کنشِ

پیشگیری از خشونت در    ،در این دیدگاه محور اصلی سازمان دهنده رفتار  .کندکردارهای خود را انتخاب می

است که کردارهای اکنون را ای امن  انداز آینده چشم  یابداست و آنچه که در محور زمان اهمیت میآینده  

  .کندمی تعیین

و  شیوه کردار  سازماندهی  از  دیگری  که  های  هستند  تصور  قابل  نیز  زمان  محور  در  رخداد 

یعنی فرض    . ل شویمیای علی میان رخدادهای کنونی و رخدادهای گذشته قا رابطه ش آن است که  امشهورترین 
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 .آن است و پیامدِ وجودی  علی    ینتیجه   ،آید که در محور زمان به دنبال رخداد دیگر می  رخدادی  کنیم آن

کوشند تا مساله نظم اجتماعی را که از دید لومان در محور معنایی اجتماعی تبلور می  هااین دیدگاه  یهمه

  .ندنبه کمک محوری دیگر )یعنی زمان( حل ک ،یابد می

می ناشی  جامعه  تاریخی  تحول  سیر  از  اجتماعی  نظم  سنتی  نگرش  آن  در  فقرات  ستون  و  شود 

مورد توافق قرار از تجاوز به حقوق دیگران    که برای حذف خشونت و جلوگیریگیرد  را در بر میتدبیرهایی  

اش بندی و استخوان نظم اجتماعی نتیجه انتخابی طبیعی است    ،این بدان معناست که در نگرش سنتی  .اندگرفته

به این ترتیب نهادینه شدن قانون در جامعه ممکن  .دهدتشکیل میشکنی  روشهای حذف قانونای از  را شبکه

  .گرددمی

از قواعد  سیستمی قانون در نگرش   انحراف  امری مطرود و همچون  بین کنشگران  جاری  شکنی و 

اما از روندهای    .نظم اجتماعی امری تکاملی است هم روی هم رفته  در این نگرش    .شودمنزوی قلمداد نمی

آشوب پیچیدهنامحتمل،  و  میگونه  بر  دیگری  و  من  میان  متقابل  وابستگی  مانند  کرداره   .خیزدای  ای یعنی 

نظمی و ای از بیهمواره زمینه  بنابراین  .رسدای به نظر میگاه تصادفی و کاتوره  «منبا »در تقابل    «دیگری »

اما این نظمهای قانونمند    .وجود داردن  آ  از دلهای خودارجاع  آورد که امکان ظهور نظمآشوب را پدید می

رو ارتباط من و دیگری نوعی    از این   .شده نیست   مینضتشان هم  تداوم و  نیستند  امری ضروری و بدیهی  

. آشوب حالتی استثنایی نظمی در نگرش سیستمی امری منفی نیست بیپس    .آوردوابستگی متقابل را به بار می

ای است که ظهور طبیعی نظم را ممکن بلکه زمینه  د، کنحذفش  و نادر نیست که سیستم بخواهد یا بتواند  

 . دسازمی

باید به کمک مفهوم خودارجاعی حل شود  یله أمس متقابل  یعنی تنها راه حلی که برای    .وابستگی 

هنگامی  -سیستمها  درون    تداخل تدبیرهای سیستم من و دیگری سراغ داریم آن است که مدارهای خودارجاعِ



108 

 

این بدان    .فراگیر دست یابندنظمی  به  و  سازند  برقرار  قواعدی میان خود    -ندکنقرار میبرکه با یکدیگر تماس  

هنگامی که با یکدیگر وارد اندرکنش   -دو پدیدار مستقل هستند   که در اصل-ی  رمعناست که سیستم من و دیگ 

کنند که از اتصال و اتحاد میان من و دیگری  تر ایجاد میتر و کالن یک ابر سیستم پیچیده  ،شوند نمادین می

می  رفتار    .آیدپدید  از  «من» یعنی  منفرد    دیگر  بیرون  خیزد  برنمی یک سیستم  بسنده  یک چرخه خود  از  و 

  .دشو بلکه از ترکیب دو سیستم خودارجاع و برهم افتادن مدارهایشان حاصل می  ،آیدنمی

تر از تازه سر و کار داریم که در سطحی کالن  یاین بدان معنا است که اینجا با یک سیستم یگانه 

ن رفتار ی که به این ترتیب از برهم افتادهایسیستم   .زندامری نو و تازه را رقم می  ،سلسله مراتب پیچیدگی

در  چنان  میعنی من و دیگری ه   .رتب باید روابط درونی خود را اصالح کنندم  ،شوندچند سیستم ناشی می

با این ضرورت مواجهند که  اما    ند،کناستقالل کارکردی خود را در درون نظام اجتماعی حفظ میسطحی خُرد  

مدام باید بازبینی نیست، و  بدیهی و قطعی  امری  این هماهنگی  دستیابی به    .کنندهماهنگ  هم  ن را با  رفتارهایشا

به نظمی هم  .و اصالح شود این رو ارتباط میان من و دیگری در درون سیستم اجتماعی هرچند  افزا و  از 

  .خیزدبرمی 66هایی خودزاینده اما در اصل از چرخه ،انجامدنوظهور می

 ، و دیگری خود زاینده  هایسیستم مربوط به  یکی  – با در هم آمیختن دو نگرش  به این شکل  لومان  

این دیدگاه    .سازدمی  یک چارچوب نظری فراگیر برای توضیح دادن امر اجتماعی بر  -مدل وابستگی متقابل 

مرتبه  از  را  دیگری  و  می  هایسیستم   یمن  عزل  خودمختار  و  بسنده  به  خود  را  آنها  نهایت  در  و  کند 

به عنوان    «من» در دیدگاه لومان    ست کهازاین رو  .کاهداجتماعی فرومی   ی از یک چارچوب کالنهایتم سیسزیر

 
66  Autopoietic 
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در    در نهایت درون نظمِ  ،زند و کنشهایی که از من سر میکند  پیدا نمی ی  گاه جایو محوری  خودآگاه    یسیستم

  .شوداجتماعی حل می یهم بافته

پرتاب   یبه فضای عدم قطعیت  ،خیزدمن بر میکه از سیستم  ای  انتخاب شده   «کنشآن »از دید لومان  

به صورت  تنها  در نتیجه رفتار من    .اثر پذیرفته است   او  یه شود که از حضور دیگری و تفسیرهای ویژمی

رفتار متقابل    نوعی واکنش است. هرکنشی یکهر کنشی در واقع  فهمیدنی نیست. چون  کنشی برخاسته از من  

این دیدگاه تا حدودی کنشهای اجتماعی    .خود را بازبینی و تنظیم کند  مدام،  است که باید همزمان با اجرا شدن

  67. شناسیمسان که در فیزیولوژی و بیوشیمی می، بدان کندشبیه میترا به امری کاتابولیک و آنابولیک 

 .آیدوارد میدیدگاه لومان  مدارِ زُروان به موضوع بنگریم، نقدهای فراوانی به این  انداز مناگر از چشم

  ، های مورد نظر اوالیهسطح سلسله مراتبی در  ترین  توان گرفت آن است که پیچیدههایی که مییکی از خرده

کند  ای که من کردار خود را انتخاب مییعنی آن نقطهروابط انسانی.    ی اجتماعیو نه شبکه   مغز انسان است 

مغز  شبکه – عصبی  بغرنج  -ی  و  اطالعات  از  تراکم  بیشترین  پیچیدگی  مراتب  سلسله  از  در  آرایش  ترین 

ای  از این رو توضیح دادن اینکه کنش به چنین سیستم پیچیده  .ساختارهای پردازشی را در خود جای داده است 

  .داردجای چون و چرا  ،شوددهد و در مقابل در بافتی از روابط اجتماعی حل میمیارجاع ن

می چنین  حدودی  و  نماید  تا  پسامدرن  اندیشمندان  نگرش  از  پیروی  با  حدودی  تا  لومان  که 

مفهوم  ناگزیر شده از جریان اصلی این اندیشه پیروی کند و    -و در داد و ستد فکری با ایشان-پساساختارگرا  

 
می 67 ریزترشان  عناصر  به  را  درشت  مولکولهای  که  گوارشی  بیوشیمایی  میفرایندهای  کاتابولیسم  را  فرایند  شکند  و  نامند 

شود. ترکیب این دو سوخت  کند، آنابولیسم خوانده میتر درست میاش که از ترکیب این اجزا ماکرومولوکوهای درشت واژگونه

 سازد.و ساز بدن )متابولیسم( را بر می
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.  سیستمی نداردنگاه  توجیه علمی در چارچوب  چنین کاری  در حالی که    .اش حذف کندرا از نظریه   «من»

ی روندهای محاسبه کردنی و عناصر  های آن بر پایه سازی رویکرد سیستمی آن است که مفهوم   ی قوتِنقطه 

تراکم روندهای پردازشی  شناسانه متغیرهایی مانند سطح پیچیدگی و  اند. در این سرمشق روش عینی استوار شده 

ی عقیدتی خاصی نادیده انگاشت. توان آنها را به خاطر جانبداری از جبههکند و نمیاهمیتی چشمگیر پیدا می

پشتیبان آن از آن رو اهمیت دارد که عصبی  یشبکه توجه به و  «منی »ی برسازنده نظام روانشناسانه تاکید بر 

 های انسانی دیگر بیشتر است. ی سیستم از همه سطح پیچیدگی آن به شکلی قیاس ناپذیر 

فالن   «من»سیستم    ،چرا در یک محیط ویژههمچنان به جای خود باقی است که  پرسش مرکزی  این  

میان من و  و توازن  ین کنشی به تعادل  این که چگونه انتخاب ا  .، و نه بهمان کنش راد کنانتخاب میکنش را  

ی بنیادین پیشین نیست. آید و قادر به منحل کردن مسأله ی آن می، پرسشی است که در ادامه انجامد دیگری می

، تنها با نگریستن کندیکی بر دیگری ارجحیت پیدا می  ،های متفاوت رویاروی سیستمچرا در میان گزینهاین که  

اندرکنش به شیوه  پیدا نمیی  با سیستمهای مشابه دیگر پاسخی در خور  در  را تنها    یین پرسشن چ   .کنداش 

نقاط تراکم اش به  توان پاسخ داد و باید هنگام حالجی کردنمیبا تمرکز بر خودِ سیستم    تکاملیاندازی  چشم

احتماال تاثیرگذارترین    ،بینیمیعنی آنجا که بیشترین تراکم از پردازش اطالعات را می  توجه داشت.پیچیدگی  

   .ویژه نیز هست نقطه در شکست تقارن و انتخاب یک رفتار 

لومان با پخش کردن نقاط پردازشی در کل سیستم اجتماعی و با نگاه کردن به آن همچون یک الیه 

گیرد و تا حدودی جبر اجتماعی را بر رفتار در عمل سطوح دیگر پیچیدگی را نادیده می  ،مستقل و بنیادین 

برای توضیح رفتار من و دیگری چارچوبی بسیار    «وابستگی متقابل»یند  افرشکی نیست که    .سازدمن حاکم می

ی غفلت از سایر ابزارها  خیره نگریستن به این ابزار مفهومی سودمند، مایه که    به شرط آن   ، اماکارآمد است 
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  دیگرِ های  الیهپوشی از  که به چشم جدی گرفته شود  تواند  تنها تا جایی می ی اجتماعی  الیه نشود. تاکید بر  

  منجر نشود.اطالعات پردازش 

چارچوبی  این    .کندتنظیم و پیکربندی کنش در قالبی ویژه را توصیف می  ،فرآیند وابستگی متقابل

کنشگران اجتماعی پرشمار از دل ارتباط    شود وتعریف میاتصال من و دیگری    یشیوه بر اساس  که  است  

فرآیند وابستگی متقابل از این چفت و  خود  گوید  می است که    لومان آندر نگاه  اصلی    ینکته   .آیدبیرون می

شدن  نمی  هایبست  چندانی  تاثیر  کننده  .پذیردرفتار  تعیین  روابط  از  فراتر  قانونی  همچون  عمل  یعنی  اش 

را باز کند که چفت و بستهای بیوشیمیایی  فرآیند وابستگی متقابل همچون آنزیمی عمل میگویی که    .کندمی

و    کندیند شرکت نمیااما خود در این فر  ،دهدمیو کاهش  کند و احتمال انجام رخداد را افزایش  و بسته می

  .مانددست نخورده باقی می

یافتنِ استقالل  لومان  دید  متقابل    از  از  جدید    یامکان ظهور یک الیه از کردارهاست که  وابستگی 

بر مبنای منطق سلسله مراتبی شدن سیستمهای  دیدگاه  این    .دسازممکن میدر سطح اجتماعی  را  پیچیدگی  

. چون اصوال سلسله مراتبی شدن بدان معناست که انباشت پیچیدگی در روندهای  نمایددرست میپیچیده  

انجامد و ظهور زیرسیستمهایی چندان بغرنج را در پی دارد که  شان میپردازشی سیستمها، به خودبسنده شدن 

ی جدید از سلسله مراتب کنند. در واقع ظهور یک الیه کاملی مستقل عمل می ی تخود همچون یک سامانه 

 پیچیدگی را باید بر اساس ظهور این نقاط نوظهور از خودبسندگی تعریف کرد.  

هریک    بر فراز هم شکل می گیرند، و خودارجاع  روندهای  های متفاوتی از  الیهبه این ترتیب است که  

می قواعدی خاص عمل  مثال    .دکننبرمبنای  نتیجه  بیوشیمیایی  در  همسپهر رخدادهای  افزا سطح  به شکلی 

چفت و بست شدن اینها با  آورند و از  را پدید می اندامها  ها در اندرکنش با هم  سازد و یاخته ی را برمی سلول

از دید لومان بدنهای زنده ناگهان به سطح اجتماعی  نکته در اینجاست که    .گیرندشکل میبدنهای زنده  هم  
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شوند. گویی که تنها یک الیه فراتر از روندهای بیوشیمایی وجود دارد و آن هم اندرکنش میان  میبرکشیده  

است که یک آن  این دیدگاه    ایراد  ای اجتماعی.بدنها و چفت و بست شدن رفتارهایشان با هم است، در زمینه 

جایی همان  روانشناختی است    یو آن الیه   گیرد، میبین سطح زیستی و اجتماعی نادیده  را  میانی    ی مهمالیه 

هایی استقرار یافته و روندهای پردازش اطالعاتش چندان فشرده و متراکم است که پدیده عصبی من    یکه شبکه 

ای متمایز از  و الیه   هایی مستقلکارکردسازد. اینها  مثل حافظه و خودآگاهی و انتخاب خودمختار را ممکن می

  . شان کردیا زیستی تحویل اجتماعی  یتوان به الیه نمیروندهای خودارجاع هستند که 

ی این دو، ی زیستی به اجتماعی و نادیده انگاشتن سطح روانشناختی در میانه لومان با جهیدن از الیه 

هایی که برای  دهان گشوده در این میان را پر کند. یکی از کلیدواژه  ناگزیر شده با تفسیرهایی شکاف مفهومیِ

ی امعلوم بودن نتیجه ی همین نمفهوم بخت بر مبنااو  این منظور به کار گرفته، شانس یا بخت است. از دید  

جایی است و آن از درجه آزادی سیستم است بخت عبارت  .گیردشکل میدر نظامهای اجتماعی  هااندرکنش 

دهد روابط علی زمانی رخ می  از دید لومان این تعلیقِ  .دهندمیابط علی تعیین کنندگی خود را از دست  که رو

   .منتهی شود و نتیجه را نامعلوم سازدرفتار من و دیگری  مشروط شدنِبه وابستگی متقابل که 

ای بغرنج از ساز و کارهای کمابیش جبرگرایانه است و برای پوشاندن شبکه   ،تفسیر از بخت اما این  

ی که مورد نظر لومان است، اگر با دقت مشروط شدنی روانی جریان دارند.  عملیاتی ابداع شده که در الیه 

اعی  بر اساس قواعدی اجتمرفتار من  نماید که  در نهایت چنین مییعنی    .داردحالتی علی و جبری    تحلیل شود،

گیری در  تعیین شود. ولی با توجه به ساز و کارهای تصمیم  -البته طی روندی پیچیده و پر فراز و نشیب –

 توان نشان داد که چنین تفسیری نادرست است. ی عصبی مغز افراد می شبکه 

رفتار من را تعیین    -در سطحی اجتماعیتنها  – نکته در اینجاست که اندرکنش من و دیگری به تنهایی  

جبرگرایش پر کند. لومان هم متوجه این ماجرا بوده و برای آن که فضای خالی این تعین را در مدل شبه ینم
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در  را  روانشناسانه  ی بخت اموری  اش وارد کرده است. اما بخش مهمی از دامنه کند، مفهوم بخت را به معادله 

ی تصادف خارج  د و از زیر سایه شوشان مشخص می مندی قاعده کردار شخص  که با نگریستن به گیرد  بر می

شوند. این نکته را باید در نظر داشت که در رویکرد سیستمهای پیچیده مفهوم روابط علی تا حدود زیادی می

ی کنش و واکنش میان پدیدارها در  دهد. یعنی وقتی به روندهای پیچیده معنا و اعتبار خود را از دست می

ای  که تعبیری سنتی از چیزی که علت چیزی دیگر باشد، تنها استعاره   یابیمسیستمهای پیچیده بنگریم، در می

 انگارانه است. قدیمی و ساده 

نیز   شکند و خودرا به طور کامل تعیین  تواند روندی دیگر  ای پیچیده هیچ روندی نمی ه در سیستم

ی نظامهایی بسیار پیچیده مثل من و دیگری که رفتار درباره   .شودجبر تعیین نمیقواعدی  ی  سایه زیر  هرگز  

ای بسیار با واقعیت تجربی فاصله دارد و  کنند، چنین تصویر جبرگرایانه خود را به شکلی درونزاد انتخاب می 

ساده  است.  سازی مستلزم  افراطی  و  پیاپی  امکانها    فضایهای  از  میانه که  حالتی  دیگری شکل    یدر  و  من 

شود و امری تصادفی و نامفهوم نیست.  ناشی می   ی آزادی باالی هریک از این دو سیستم ز درجه ، اگیردمی

هایی که جبرگرایانه نیستند و به مسیرهای آزادی در این سیستمها امری برآمده از قاعده و قانون است، اما قانون 

در  آزادی رفتار  نامیده، در واقع    کنند. بنابراین آنچه که لومان بخت ی اثرگذاری علی داللت نمیخطی و ساده

مفهوم بخت نیست. اما این برچسب   فایده بودنِاست. این البته به معنای نادرست یا بی  های خودمختارسیستم 

 ای در کار باشد. را باید برای شرایطی کنار گذاشت که به راستی ابهامی و روندهایی تصادفی و کاتوره

داند. از  های خویش می اندیشد و سطح اجتماعی را مرجع اصلی تحلیل اما به این شکل نمیلومان  

ممکن است به شکلی علی از پایین یا به شکلی    ،دنزنشروط و محدودیتهایی که رفتار سیستم را رقم میدید او  

رابه اشکالی متفاوت با    دهی محدود کننو تنظیمها  ی رفتاریو امکانهاجریان پیدا کنند  ریزی شده از باال  برنامه

توانند پردازش یعنی نمی  ،آیند امکانها بر نمی  تنظیمها هرگز از پسِدر این بین    . چفت و بست کنندیکدیگر  
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های  ماندگی برنامه  عقب همیشه  در نتیجه    .آزادی پیشاروی سیستم به دست دهند  یه از دایر  یکامل و فراگیر

تفاوت اما    .شودبه صورت بخت فهمیده میبینیم و این همان است که  را می سیستم از امکانهای پیشارویش  

ی امر  شود که خارج از دایره ای گسترده از رخدادها را شامل میدر اینجاست که بخت از دید لومان دایره 

می قرار  محاسبه اجتماعی  و  تصادفی  امور  به  تنها  زروان  دیدگاه  در  که  در حالی  همه –ناپذیر  گیرند.  ی در 

پذیر باشد، از بینیمند و پیش ای قاعده کند و هرآنچه در هر الیه اشاره می   -های سلسله مراتب پیچیدگیالیه 

 شود.میدان بخت خارج می 

مفهوم  لومان   بر  تکیه  می با  نتیجه  پیشینی  گیرد  بخت چنین  معیاری  برای بنیادین    ی هایسنجهو  که 

یعنی مفاهیمی مانند راستی، زیبایی و نیکی که به صورت  .رداجتماعی وجود ندا هایسیستم ارزیابی عملکرد 

بلکه تنها رمزگانی   .در طبیعت انسانی ریشه ندارند  ،گیرند قرار میاستفاده  انتخاب رفتار مورد    ای معناییِه شالوده

به عبارت دیگر لومان هر نوع عینیت    .اندو تدبیر برای غلبه بر بخت ناشی شده هستند که از پردازش اطالعات  

کند. این هم یکی دیگر از نقاط تمایز مهم نگرش او با دیدگاه  برای غایتها و اهداف و ارزشها را انکار می 

ای برخوردارند  های تکاملی از غایتهای درونی و عینیاست. چون در چارچوب مفهومی زروان، سیستم نگارنده  

املی جاری در آنهاست. به همان ترتیبی که »بقا« همچون غایتی طبیعی در ی طبیعیِ روندهای تککه نتیجه 

شود، در سطح روانشناختی »لذت«  آید و برساخته می افزایشان بر می های زنده از رفتارهای همی سیستم همه

و  گیرند شناسانه »قدرت« و در سطح سیستمهای فرهنگی »معنا« نقشی مشابه را بر عهده می و در سطح جامعه 

کنند. این همان است که همچون سازمان دهندگان درونزاد و محورهای هدفمندی خودبنیادِ سیستم عمل می

سازد، که محور درونی رفتار و غایت  ای درآمده و مفهوم »قلبم« را بر میدر مدل زروان به صورت سرواژه

 شود. ی سیستمهای انسانی قلمداد می طبیعی همه

  



115 

 

 

 قرارداد اجتماعیگفتار دوازدهم:  

 

 . شودمیتحلیل  سود افراد    ر اساسمفهوم قرارداد اجتماعی در نگرش کالسیک جامعه شناسی معموال ب

گیری قواعدی  به شکل  «دیگری »و    «من»  یها فرض بر این است که تداخل رفتارهای سودجویانه در این نظریه

نقد لومان بر این   .یابدشود که در قالب قرارداد اجتماعی تبلور میرفتاری و چارچوبهایی عقالنی منتهی می

  فردِ که  بر آن سیطره دارد  شیوه از تحلیل قرارداد اجتماعی آن است که نوعی نگرش استعالیی و متافیزیکی  

برنامه  خودمختارِ و  سودجو  واحدی  همچون  را  میاندیشمند  نظر  در  که    .گیردریز  شکلی  های زنجیره به 

و کوشش    یرفتارهای فرد  هایی تجزیه کرد که ازبه حلقه در نهایت  توان  را میاجتماعی    ی قراردادبرسازنده 

  .آیندحاصل میمنافع شخصی برای دستیابی به 

یعنی توضیح دادن آن با فرض    .آیداز دید لومان قرارداد اجتماعی از دل نظامهای خودارجاع برمی

مفهوم قرارداد اجتماعی امری فرعی   ،چارچوب نظریاین  در    .خودمختار ممکن نیست   ی اندیشنده و«امن »

تداخل رفتارهای من و دیگری میدانی از کنش   .شوداست که از اتصال و برخورد رفتار من و دیگری ناشی می

در این    .بزندنواختی رفتارها دامن  افزایی، تشدید و همکند که ممکن است به شکلی از هممتقابل ایجاد می

 .شودایست که همچون محصولی جانبی از دل این روابط تکاملی زاده میحالت قرارداد اجتماعی امری حاشیه

کنند نهادینه  و  بپذیرند  را  تشدیدها  این  دو طرف  که  کرداری  مجموعه  ،در شرایطی  قواعد  و  الگوها  از  ای 

   .شودخوانده میگیرد و این همان است که قرارداد اجتماعی میانشان شکل می
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یعنی بر    .گیری قرارداد اجتماعی کلیدی است مفهوم زمان برای شکل  ،سیستمی  یدر چارچوب نظریه 

من و دیگری در آن به  در آن  شود که  انتزاعی در نظر گرفته نمی  یوضعیت آغازین  ،های کالسیکخالف نظریه

در مقابل این   .و بر سر قرار و مدارهایی توافق کنند ندوضع کنخود  بین  شکلی اندیشیده قوانینی اجتماعی را  

می  گرفته  نظر  در  پویا  و  شکننده  و    .شوندقراردادها  اجتماعی  قرارداد  استحکام  برای  عاملی  زمان همچون 

معمایی است   «وابستگی متقابل»  یله أمس در این بافت،    .شودقلمداد می گیری قواعد بازی  ای برای شکلزمینه

  .شودکه بدون وارد کردن زمان گشوده نمی

کل این  ه  کند کرا به این شکل بازتعریف میدیگری    -رفتار منبه این شکل لومان پرسش اصلی از  

رفتار دیگری در نگرش من وجود  عدم قطعیتی که در مورد  چون    .گیرددر نظر می   وضعیتی متقارننظام را در  

این بدان معنا است که من برای    .شودبه همان ترتیب در نگرش دیگری درباره رفتار من نیز دیده می  ،دارد

رو کلید مشخصی در دست ندارم و دیگری نیز با وضعیتی مشابه روبه  ،تنظیم رفتار خود برمبنای رفتار دیگری

دن  کروارد  با  دیگری    -این تقارن بنیادین حاکم بر رفتار منبست آن است که  رفت از این بنراه برون  .است 

   .شودمحور زمان شکسته 

ها و خاطرات که تجربهپذیرد  به این شکل انجام میوابستگی متقابل     حاکم بر شکسته شدن تقارنِ

ارتباط  این  کند که  ای اطالعاتی عمل میشود و همچون خزانه من و دیگری در محور زمان انباشته میاندرکنش  

کند که میدانی مشترک برای این محور تنها در شرایطی عمل می  .سازدبدل می دار  مند و زمان را به امری تاریخ 

کنش    یستی بر این نکته تاکید داشت که همواره حوزهزیمل به در  .ارتباط من و دیگری وجود داشته باشد

شود که حداقل دو یعنی کنش متقابل زمانی ممکن می .گیردمتقابل میان دو نفر بر سر امری مشترک شکل می

   .یا فضاهایی تجربی را به طور مشترک از سر بگذرانند ،داشته باشند خاص نفر میلی برای تملک یک چیز 
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توان تشخیص داد. به طور خاص گئورک زیمل نیز ای میبرای رویکرد لومان در این مورد تبارنامه 

است در چنین شرایطی    از دید زیملنگریست.  در ابتدای قرن بیستم در چنین چارچوبی به کنش متقابل می

، حق من در برابر  «مال تو»در مقابل    «مال من »یعنی مفاهیمی مانند    .گیردمی  شکل  های اجتماعیحد و مرزکه  

در همه مواردی که کنش متقابلی به این شکل در    . گیردتو شکل میی  جبهه من در مقابل  ی  جبهه یا  حق تو،  

ای از رخدادها و پدیدارهای تاریک و نامعلوم در مورد دیگری وجود دارد  دایره  ،شود میدانی مشترک زاده می

 . گذارداما بر آن تاثیر می  ،شودکنش متقابل نمی  یهرگز وارد معادلهقرار گرفته و  جعبه سیاهی    گویی درکه  

  . شودشود و وارد ارتباط صریح با دیگری نمیای است که خصوصی و شخصی قلمداد میاین همان حوزه

گیری چارچوب کلی کنش متقابل  کند و به این ترتیب در شکلهرچند وضعیت دیگری و من را تعیین می

   .اثرگذار است 

گذارد که هر آنچه در میدان مشترک میان من و دیگری برداشت زیمل البته این نقد را بی پاسخ می

در سطح  یکسره  ان وابستگی متقابل  از دید لوم  .کندشناختی جریان پیدا می گویی در سطحی روان  ،دهدرخ می

های حاکم بر افزایییعنی انتخاب طبیعی میان کردار من و دیگری و تشدیدها و هم  .گیرداجتماعی شکل می

به    .شناختی نیست شود و قابل فروکاسته شدن به سطح شخصی و روانآن تنها در بستری اجتماعی ممکن می

 ی های اجتماعی بر مبنای همین میدانهای مشترکجهان گیری زیست کردارها و شکلزایی میان  این ترتیب شاخه

اما این پشتوانه در بستر زمان معنی    .ت سهاها و دیگریتداخلی از رفتارهای منشان  شود که پشتوانه می  ممکن

ای  تاریخچه   شود،اش ثبت میحافظه های سیستم که در  ها و خروجی ای از ورودییعنی مجموعه  .کندپیدا می

  .دکنش را تعیین میاحاکم بر رفتارهایقواعد آورد که پدید می 

این مفاهیم در ابهام ذاتی ارتباط میان من    . گیرداز اینجاست که مفهوم اعتماد و عدم اعتماد شکل می

یعنی همواره به خاطر وابستگی متقابل ارتباط دو کنشگر معلوم نیست که هر کدامشان   .و دیگری ریشه دارند
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قواعد و قرارداد اجتماعی نیز   یاین عدم قطعیت در حوزه .دهنددر مقابل رفتار دیگری چه واکنشی نشان می

  .یا نه ،اجتماعی را رعایت خواهد کرد هایدیگری قراردادهمیشه جای شبهه هست که یعنی  .صادق است 

به    .گیردرا مبنا می رعایت شدن یا نشدن قواعد بازی  شود که  ای حل میاولیه این ابهام تنها با فرض  

کند که طرف مقابلش قراردادهای اجتماعی حاکم این ترتیب کنشگر با اعتماد کردن یا اعتماد نکردن فرض می

یعنی رفتار دیگری در   .پذیر هستندفرضها برگشت هر دوی این پیش  .بر رفتار را رعایت خواهد کرد یا خیر

شود که حدس زدن درباره رعایت یا عدم رعایت قواعد  محور زمان همچون انباشتی از تجربیات فهمیده می

  .کندبازی را ممکن می

آورد میپدید    اشی درباره داشتچشممن    ،به این ترتیب قبل از آنکه دیگری رفتار خود را صادر کند

نوازی را  مهمان   یدر ایران قدیم قاعده اش آن که  نمونه   .کندون بخشی از قواعد بازی عمل میکه خود همچ

یا حریم خانه ای که یکسره بیگانه است و به مرز دهکده یا قبیله  فرض بر آن است که غریبه  . یعنیایمداشته

و این شود  نوازی منتهی میاین پیشفرض به مهمان   .قابل اعتماد است و خطر چندانی ندارد  ،شودوارد می

فرضی که  . چنین پیشکندبه دوستان بدل میبه آشنایان و رهگذران را که در نهایت بیگانگان را رسمی است 

ادی بیشتر را بازتولید  و اعتم   سازدفضای حالت ارتباط میان من و دیگری را گسترده می  بر اعتماد مبتنی است،

ی مدنی خو گرفته چنین رسمی تنها در تمدنی ممکن است که با سفر و بازرگانی و نهادهای پیچیده  .کندمی

نوازی به این شکل و در این سطح از پیچیدگی در تمدنهای دیگر یافت باشد. به همین خاطر رسم مهمان 

 ی الزم نرسیده است. این شاخص در آن جوامع به آستانه شود. چرا که تراکم اعتماد الزم برای بازتولید نمی

اما توانایی    .دهندکنش متقابل میان من و دیگری را شکل می  یهم اعتماد و هم عدم اعتماد دامنه 

پذیری این دو نیز متفاوت الگوی برگشت   .اعتماد برای فراخ کردن این پهنه بسیار بیشتر از عدم اعتماد است 

در مقابل عدم اعتماد به کندی و با  .شوداعتماد به سرعت و با شواهدی اندک به عدم اعتماد تبدیل می .است 
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به این ترتیب پیچیدگی سیستم در عدم    .شودبه اعتماد تبدیل میضمیمه  گرد آمدن شواهد فراوان و قواعد  

شوند و بار دیگر به دشواری گسسته مییعنی اعتمادها به آسانی    .شوداعتماد افزون میعدم  تقارن میان اعتماد و  

می مجموعهشکل  جانبی  فرآیندی  همچون  و  چارچوبهای  گیرند  و  اجتماعی  قراردادهای  زمینه،  قوانین  ای 

  .آورندحقوقی را پدید می

از   اصل  در  اجتماعی  و  پایداری  می  هایبست بند  ناشی  استخوان   .شوداعتماد  با این  مرکزی  بندی 

حریم    و  گیردوضعیتی رسمی و نویسا به خود میاغلب  که  شود  میپوشانده  اخالقی    یچارچوبهایی  گوشته 

م  به همین خاطر معموال در تحلیل روابط اجتماعی به چارچوبهایی که عد   .کندرا مرزبندی میاعتمادی  بی

ای از اعتماد پیرامون آن را فرا گرفته شوند در حالی که زمینهبیشتر توجه می  ،انداعتماد را در بطن خود نهفته 

  .است 

بلکه    ،در سطح روانشناختی ارتباطی نداردها  بینی من از دید لومان کل این ماجرا به بدبینی و خوش

متقابل   وابستگی  دل  از  که  است  می  هایسیستم روندی  تراوش  ساختار  .کنداجتماعی  ترتیب  این  های  به 

مثبت   یدر اینجا بازخورد   -شودالگوهای وابستگی متقابل دیده می  یکه به طور طبیعی در همه-خودزایی  

تمام اشکال کنش متقابل پایدار اجتماعی به  تردیدی نیست که    .انجامندکنند و به تشدید خود میایجاد می 

اما    .زندقرارداد اجتماعی دامن می  ی  دربارههایی  ش به کج فهمیااعتماد نیازمند است و نادیده انگاشته شدن 

جای  شناختی  سطحی رواندر    بیشتر اش  لومان این نقد وارد است که مفهوم اعتماد در شکل کلی  گاهبه دید

 شناختی. گیرد و نه جامعه می

«  اعتماد کردن یا نکردن به دیگری به شکلی شهودی به انتخابی خودمختار و ارادی شبیه است که »من

بدگمانی تا    لوحیساده اش از  کنند که دامنه ها در طیفی وسیع در این زمینه نوسان می کند، و منآن را اتخاذ می 

قدری افراطی  انتخابگر در آن  شناختی و انکار کردن نقش من  روان  یاز الیه اعتماد  برکندن  شود.  گسترده می 
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ای از سیستم عواطف و هیجانات کارکرد همچون بر آمدهشناختی و  مفهوم اعتماد در سطح روان  .کندجلوه می

شود و انعکاسش قراردادهای اجتماعی را رقم  دارد و تنها پس از آن است که در سطح اجتماعی بازنموده می

  .زندمی

لومان    .توان به دیدگاه لومان درباره اعتماد وارد آورداین نقدی است که از چارچوب نظری زروان می

شناختی وجود من  مفهوم قرارداد اجتماعی از سطح روان اجتماعی فرض کردن اعتماد و برکندن کوشد با  می

دیدگاه او در این مورد به پساساختارگراهایی شبیه است که مفهوم من را   .خودمختار خودبسنده را انکار کند

از روابط اجتماعی منحل میدر شبکه ن رفتار اجتماعی به سازند و آن را همچون گرانیگاهی برای تعییای 

  ، سازندکه خودآگاهی را ممکن می نداشناسانه پیچیده عصب - روان هایسیستم ن یاما هم .دنشناس رسمیت نمی

ی و هیچ شبکهیعنی هیچ نهاد اجتماعی    .اجتماعی هستند  هایسیستمدر کل  عدم قطعیت  کانون  ها  و همین

از    .عصبی نزدیک شود  هایشبکه   به پیچیدگی  شمتقابل های  وجود ندارد که وابستگی  ایاندرکنش بینافردی 

تواند به خطایی  می  -گوییمبه ویژه وقتی از اعتماد سخن می-  «خودآگاه  منِ»رو نادیده انگاشتن مفهوم    این

  ی ، که بحث ناشده به سطحبینجامدای مهم و تعیین کننده از داستان  غفلت از سویه به  و    شودتبدیل  مهلک  

 شناسانه فروکاسته شده است.جامعه 

  و   ارتباطی مبهم  ،رفتار من و دیگری  یشروع وابستگی دوگانه   یلومان بر این باور است که نقطه 

در ابتدای کار هیچ یک از دو طرف    .دهدرخ میکنشگر  بینی ناشدنی است که میان دو سیستم  تصادفی و پیش

ی دربارهتوافقی  به  از اینرو تنها با آزمون و خطا است که    .تصویر مشخصی از الگوی رفتاری دیگری ندارد

پیچیدگی سیستم من و دیگری در جریان این روند به شکلی انباشتی    .یابندشان دست میاصول رفتار مشترک 

  .است گیری حافظه در درون سیستم کردن تاریخچه و شکل کند و این همان رسوبافزایش پیدا می
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را بر گیری قواعدی که رفتار آینده من  الگوی رفتار دیگری و شکلی  درباره   ییها جمع شدن داده

کند. می شود که خود واقعیتی مستقل پیدا ای معنایی منتهی میکم کم به پیدایش شبکه  ،توضیح دهدمبنای آن 

تبدیل  کند و خود به سیستمی نو  میرمزگذاری  را  رخدادها    هاها و نشانه از بازنمایی   همچون سپهریاین شبکه  

انتخابی فهمیده   -یعنی رفتار در قبال دیگری-از دید لومان کنش    .شودمی همواره به صورت نوعی کردار 

که  در کار است  های رفتاری دیگری  گزینهزند،  سر میسیستم  عالوه بر آنچه که از  یعنی همواره    .شودمی

 ییک گزینه  ای از امکانها در پیشاروی سیستم کنشگر گسترده شده که تنهاشود. همیشه دامنه نمی  انتخاب

   .شودبرگزیده می شانرفتاری ویژه از میان 

  . کنش بر این مبنا دو سطح متفاوت دارد  .است که با کنش سر و کار داریمانتخابی  تنها در این حالت  

کل کردارهایی که ممکن است    ییعنی سپهر تمایز نایافته است،  نخست فضای حالت تمام رفتارهای ممکن  

تری که زیر فشار نیروهای اجتماعی  شود به فضای تمایزیافته و پیچیدهدوم مربوط می   یالیه   .از سیستم سر بزند

ای از تابوها، هنجارها، قوانین  در این حالت مجموعه  .کنندهای فضای اولی را از دور خارج میبرخی از گزینه

گزینه از  بخشی  اخالقی  چارچوبهای  میو  مجاز  غیر  را  رفتاری  ترتیب خطراهههای  این  به  و  و سازند  ها 

شود که رفتارهای محتملتر و سودمندتر را از  مسیرهایی از کردار درون فضاهای انتخابی سیستم نمودار می

  .کنندبقیه متمایز می

ار از فضای اولی به دومی ذپیچیده به معنای گ  هایسیستم تکامل  آن است که  لومان  پیشنهاد درخشان  

پایه    .است  در حالت  همه   هایسیستم یعنی  دارند و  نایافته و ساده  تمایز  رخدادهای جهان   یباز وضعیتی 

و مرز خود را پردازش کرده   کوشند تمام دگرگونیهای خارج از حدمی شود وشان به آنها مربوط میپیرامونی 

، مگر آن  شودتر  از سطح خاصی پیچیده  تواندنمیاولیه    اما این سیستم بازِ  .و نسبت به آن واکنش نشان دهند

این تا حدودی از آن    .با کارکردهایی تخصصی پدید آورددرونی    یهایسیستم زیربتواند  و  پیدا کند  تمایز  که  
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و به همین خاطر واکنش درونی سیستم   شودروست که جهان خارج از چشم سیستم امری متقارن قلمداد می

  .به آن نیز متقارن و تمایز نایافته است 

این تنها در    . وندساختاریافته تبدیل ش  هایسیستم توانند به  باز اولیه در نهایت می  هایسیستم اما این  

 ،شوند های محیطی تصفیه شوند و تنها برخی از آنها که مهمتر قلمداد میشود که ورودیشرایطی ممکن می

 یاین بدان معناست که سیستم بخش عمده   .برای تنظیم واکنش و سازماندهی رفتار مورد استفاده قرار گیرد

آن تنها    .و »نامربوط« قلمدادشان کند  گیرددر نظر    69و حشو  68تحوالت محیط پیرامونی خود را همچون نوفه

می فرض  مهم  محیطی  رخدادهای  از  نقشی  بخشی  سیستم  آینده  در  مستقیم  طور  به  بتوانند  که  شوند 

   .ساز ایفا کنندسرنوشت 

های رفتاری خاصی در آن میان شود و گزینهتقارن محیط در هم شکسته میطی این روند است که  

کاهد و واکنشهای  ای از محرکهای ویژه فرو میاین همان است که محیط را به شبکه  .کنندمیبرجستگی پیدا  

با  ساختاریافته    سیستمِاست که  در این حالت  تنها    .کندی متمرکز میحسهای خاصدریافتها و  بر  را  سیستم  

رفتاری  گزینه نگزینه   .شودمی  رویارومشخصی  های  و  مهم  امور  تفکیک  خاطر  به  که  احتمال امهم،  هایی 

که چندان    .شودبه شکل معناداری کم می  -اندکه با حشو و تکرار و نوفه پیوند خورده-شان  برخیبرگزیدن  

   .دنشوانتخابهای رفتاری سیستم بیرون رانده می یاز دایره در عمل 

رفتار من و دیگری به طور مستقیم یکدیگر   ،خالصی داشته باشیم  یهمبستگی دوگانه   هدر حالتی ک

ای را در دیگری  شود رفتار من رفتار ویژهیعنی نوعی اتصال کوتاه برقرار است که باعث می  .ندنکرا شرطی می

 
68  Noise 
69  Redundancy 
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اتصال کوتاهی از اما واقعیت این است که هرگز    .برانگیزد و واکنش او به واکنشی خاص در من منتهی شود

من و دیگری ارتباط    .یعنی وضعیت وابستگی متقابل خالص تنها در نظریه وجود دارد  .دهداین دست رخ نمی

موازی تقارن  های  با شکست روندی است که  و  های رفتاری همراه است  ی امکاندامنه از  با رفع ابهام مستمر  

در سپهر   مربوط به دیگری و هم بیرونی  را هم در فضای  تر  و متناسب   هایی سودمندترگام به گام گزینه  و

  .سازددهد و برجسته میخود تشخیص میدرونی مربوط به 

افق دیدِ یافته  سازماناین واکنش   های  سازد و دریچهسیستم را می  نسبت به محیط همان است که 

اندازد که  راه میبه  تکاملی    یهایچرخه  نگرانه. این سوگیری آینده کندمیتنظیم  سیستم را به سوی آینده    یحس

آن که  را در نظر داشت  این نکته  پس باید    .دارددر پی  را  سیستم  هر دو    یدر هم تنیده  افزایش پیچیدگیِ

ای آغازینی  وجود نداشته و هیچ لحظه ارتباط رویاروی من و دیگری ی انتزاعی و غایی هرگز در شرایط اولیه 

 70قانون طبیعی   یبدان معناست که نظریه بر رابطه سایه نیفکنده باشد. این    یداشتپیش هیچ  در آن  که  نداریم  

  .است تکیه کرده  ایانگارانه فرضهای ساده نادرست است و بر پیش

که همبستگی متقابل به شرطی شدن متقابل   هم آن است  آیداز سخن لومان برمی ی کهدیگر ینتیجه 

 پایند،و طرف مقابل را می  یعنی دو سیستم عالوه بر اینکه رفتارشان به یکدیگر وابسته است   .شودمیمنتهی  

به این ترتیب دو سیستم در کنار یکدیگر پلکانی از پیچیدگی    .کنندنیز می  آموزدست همدیگر را رام و مطیع و  

و این    شودفتارهایش منتهی میتر شدن رهر قدمی از افزایش پیچیدگی در یک سیستم به پیچیده  .پیمایندرا می

 .شودطی روند بازخورد مثبت دوباره بر روی خود سیستم منتقل می

 
70  Natural law theory 



124 

 

 

 

 ارتباط و کنش گفتار سیزدهم: 

 

ای از امکانها ترجیحش  سیستم در میان دامنه در دیدگاه لومان کنش انتخابی رفتاری است که  گفتیم که  

ای است که به کمک آن رفتارهای یعنی واسطه  .ی دیگر است هاکنش مبنای اتصال انسان به سیستم   .دهدمی

  . زند در محیطی پویا و متغیر را رقم می  شآمیزموفقیت واکنشهای  شود و  اش چفت میسیستم با زمینه پیرامونی

یعنی فرض    .شودنسوب میهای انسانی مکنش به رفتار خودآگاه و اندیشیده سوژه  ،کالسیک  اندازیاز چشم

 ی انتخاباش  در دسترس های  بر آن است که یک کنشگر معقول با سنجش امکانات پیشاروی خود از میان گزینه

کوشد خودآگاه می  یلومان با حذف کردن مفهوم سوژه  .است همان کنش    ،نمود بیرونی انتخاب  . بنابراینندکمی

  .جای دهدبافتی دیگر  دررا ن پیشنهاد کند و آکنش ی تازه برای تعریف مبنای

تار و پودی    شود که همواره در بسترِای از کنشها تبیین میاز دید او تغییرات اجتماعی بر مبنای شبکه 

توان آن را به کنشگری یعنی کنش به تنهایی معنای چندانی ندارد و به همین خاطر نمی  .گیرداز ارتباطها قرار می

منفرد فرو کاست  از هم  از کنشهای در    ایجامعه مجموعه  ،در نگرش سنتی  .خودآگاه و  برآیندی  تنیده و 

ها شخص به طوری که  ،  از ارتباط است پیامدی  دید لومان کنش    اما از  .کردارهای منفرد انتخاب شدنی است 

کنش و در نتیجه رفتار اجتماعی افراد و ارتباط میانشان است که    یشبکه   .ثر چندانی ندارندؤدر این میان نقش م

  .دسازرا ممکن می
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به کاهش    ،که کوشش سیستم برای سازماندهی درون و کنترل بیرونبه همان شکلی  از دید لومان  

 . کندارتباط نیز به همین ترتیب کنش را ساده می  ؛انجامدپیچیدگی محیط و ساده سازی روندهای درونی می

ای از رفتارهای متنوع و بغرنج  سازمان یافته و مدیریت شده از مجموعه  ،یعنی کنش همچون شکلی انتزاعی

است که در پیوند با کنشهای دیگران رفتار  اش همان  چین شده و نظام یافتهشکل دست   ، وشود برگزیده می

بر این مبنا مرجع صدور کنش از دید لومان فرد نیست و انتخاب یک رفتار از   . آوردکلی جامعه را پدید می

  .دهدمیان طیفی از رفتارهای ممکن به سطح روانی ارجاع نمی 

کوشد تا کنش را  نمی  ست یا جبرگرایان مارکسی   هات سوسیالیسن بر خالف  نکته مهم آن است که لوما

فروکاستن کند که به  ها پرهیز میرایج میان سوسیالیست خطای  از این  یعنی او    .برگرداندبه نهادهای اجتماعی  

نیز  را  افراد  اش به  مربوط کردناما از سوی دیگر فروکاستن کنش به سطح روانی و    .گرایش داردکنش به نهاد  

 71ای از عناصر اجتماعی که در پیوند با یکدیگر ارتباط د لومان مجموعهاز دی  ،به عبارت دیگر  .داندمی اشتباه  

ی حد واسط  . این الیه کنندها را تنظیم میسیستمی خودسازنده و خودسازمانده هستند که رابطه  ،سازندرا برمی

، و  دهدسمت و سو میش  هایسیستم انتخابهای رفتاری زیر که جایگزین دو سطح اجتماعی و روانی شده، به  

  .هستندهمان کنشها  اینها

یابد و در در نهایت نمود میکه  اما آنچه    .به این ترتیب مبنای پویایی اجتماعی ارتباط است نه کنش

غالب درباره ارتباط، دیدگاهی است که لومان   ینظریه  .کنش است همان  ،شودمتبلور میقالب عینیتی بیرونی 

کند که چیزی به سرمشق انتقال فرض می  .نامد و به نظرش دیدگاهی نادرست است می  72آن را سرمشق انتقال 
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شود و معنایی مشترک را در هر دو  بین گیرنده و فرستنده منتقل می  ،نام پیام که معنای مشخص و عینی دارد

انتقال معنایی از فرد  .آوردپدید می   ی پیام   یواسطه   اب  ی به فردی، کهبه این ترتیب ارتباط عبارت است از 

  .انجام پذیرد مشخص 

هم معنا و هم   .ای جز انتخاب ندارددر دیدگاه لومان معنا شکلی از انتخاب است و ارتباط هم شالوده

دوم در انتخاب    .یکی در انتخاب معنا و اطالعات متصل به آن  .شکنندارتباط در سه گام پیاپی تقارن را می

سیستم  یعنی    .پیام اهمیت دارددر حد  گوینده و    ی شنونده نیز به اندازه  .گوینده و سوم در انتخاب شنونده

پیام   اینکه  از محیطباید خود را همکند،  رمزگشایی  را  برای  بگیرد که    یچون بخشی  نظر  پیام  در  معنی  به 

چرا که تنها در این حالت است که معنای    .با آن حفظ کندهم    را  شافاصلهباید  در عین حال    بخشد. امامی

   .شودپیام خوانا می

هرگز امکان انتقال معنایی دقیق و   .آید که ارتباط همواره با خطا و اشتباه همراه است می  از اینجا بر

همواره گوینده و شنونده درگیر نوعی سوءتفاهم هستند که از    .دیگر وجود ندارد  یای به نقطه کامل از نقطه

ارتباط در این معنا    .شودپیام هنگام رمزگذاری و رمزگشایی ناشی میمحتوای  شدن طبیعی    اهشافزایش و ک

این سه    .متفاوت دارد  ینده و فرستنده جریان داشته باشد بلکه سه سویه میان گیررخدادی دو طرفه نیست که  

دیگری به    .شودمربوط می تمایز میان فرستنده و گیرنده  به  شان  هایی استوار هستند که یکیبر دو قطبیرکن  

من  و    ( پیامدر مقام بخشی از  )  خودسومی به دو جایگاه متمایز    ، وکنداشاره می  73تفاوت اطالعات و بیان 

 .کندداللت می  ( رمزگشا ایگیرنده )همچون 

 
73  Utterance 
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از دید بوهلر زبان   .است   74کارل بوهلر  ،یکی از اندیشمندانی که لومان به آثارش توجهی ویژه دارد

  ی نمایشگری بدان معناست که زبان اطالعات   .است   75یکی از آنها نمایشگری   .انسانی سه کارکرد متفاوت دارد

نمایش  آورد که بازنموده و  برای اطالعات این امکان را فراهم مییعنی    .دکنو آن را بازگو میگزیند  برمیرا  

دهد  بیان اطالعات را نشان می  یدر واقع شیوه یکی    . ایناست   76ی ابراز  ، کارکرد دوم زبان انسانی  .ه شودداد

است که عبارت است از شاخصی که موفق    77سومی درخواست   .رساندو حالت گوینده هنگام انتقال پیام را می

  دهد پیام را نشان می  یمخابره هدف از  گیری و  درخواست جهت   .دهدیا ناموفق بودن انتقال پیام را نشان می

گیرد  وضعیتی قطعی به خود نمیهرگز در عین حال این امید  و امید به این که معنای مورد نظر را منتقل کند.

تمایز نگاه بوهلر    یاین نقطه   .مسلم نیست که انتقال معنا به درستی و با دقت انجام شودهیچوقت پیشاپیش  و  

   .گیرندفرض میارتباط را پیشبا اندیشمندان کالسیکی است که انتقال تمام و کامل از مجرای 

آستین در چارچوب مفهوم بازیهای    .است   78لومان است جان آستیناندیشمند دیگری که مورد ارجاع  

د آستین زبان سه  از دی  .کرد  بندیصورت ویتگنشتاین برای نخستین بار  و این را  نگرد  به موضوع می  79زبانی 

این دو اندیشمند به این    یلومان با ترکیب کردن آرا  .دارد  82و پیرابیانی  81، شبه بیانی 80متفاوت بیانی   یسویه 

به    و ایناری است  رمزگذبه  وابسته    ،رسد که برآورده شدن سه کارکردی که مورد نظر بوهلر است نتیجه می
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نیاز جداگانه  جدا    . دارد  ساختاری  ساختی  در  باید  اطالعات  بازنمایینمایشولی  -یعنی  با  همراه  و    - گر 

  .برداری قرار گیردمورد بهره  ی بیانگرزبانو ارتباطی  ینظامهمچون رمزگزاری شود تا بتوانند در آینده 

لومان رخدادها دید  گ  یاز  دو بخش تقسیم میزدرون یک  به  رمز  .شونداره  آنها  از  گذاری  برخی 

ناخوانا و   83اند و به صورت نوفهبخشی دیگر رمزگذاری نشده  .شونداطالعات خوانده میهمچون  اند و  شده

ی تلفنی خش خشی که از سیم و بلندگوی دستگاه بر  به عنوان مثال در یک مکالمه   .شوندتلقی می مهمل  

خیزد بخشی از گفتگو نیست، در عین حال که از جنس صوت است و همزمان و همراه با صدای گفتار به  می

است    اش آننامند و ویژگی عمدهی پیام را نوفه می معنای رخنه کرده در بدنه ی بیحاشیه رسد. این گوش می

ای هستند از شوند و همیشه ملغمه نقص مخابره نمیکند. پیامها هرگز خالص و بیکه معنایی را حمل نمی

 .یی ندارندبخشی دیگر معنااما    ،کنندمیو معنایی را مخابره  اند  حامل اطالعات   شانبرخیعناصری متفاوت که  

ز ماده خام اطالعات برای بیان پیام مورد نظرشان  پیام باید ا  یدر این نکته تردیدی نیست که گیرنده و فرستنده 

رو استانده شدن زبان در جریان ارتباط میان من و دیگری امری بدیهی و طبیعی به نظر    از این  .دنناستفاده ک

  .رسدمی

، و نباید هم  اش تعیین شودنباید توسط گذشتهدهد،  شکل می ارتباط  به  ی که  ااز سوی دیگر آن من

 . خوردمی فرستنده و گیرنده پیوند    یتاریخچه ارجاع به  یعنی تشخیص محتوای یک پیام با    .رداز آن ببُبه کلی  

رمزگذاری اطالعات در درون یک نظام ارتباطی به    یهای پیشاروی سیستم و شیوه تشخیص گزینه  صرفِ

یعنی باید    .ان من و دیگری ضرورت دارداز سوی دیگر تشخیص می  .کندای داللت میحضور چنین تاریخچه
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باشد داشته  میان فرستنده و گیرنده وجود  باشد  .تمایزی    « من » یابد که توسط  ، در میاگر دیگری خودآگاه 

کند.  با محتوای پیام تداخل می «من»تصویر خودش در چشم  ود و از این رو هنگام ارسال پیام،شمشاهده می

از این رو تداوم   .کندای در پیوست با پیام نقش ایفا میدهیبازنموده شده و همچون زاخود به صورت امری  

  .شودمالزم می   -یا میان فرستنده و گیرنده-ارتباط با نوعی دخیل شدن پیاپی و نوسان کردن میان من و دیگری  

دیگری هم    یعنی من و   .مدیون بازنمایی ذهنی من و دیگری از یکدیگر است ارتباط  به این ترتیب  

کند و جایگاه و نقشی مشخص را در هنگام  خود را و هم دیگری را همچون فرستنده و گیرنده بازنمایی می

می عهده  بر  پیام  رمزگذاری  و  می  .گیردرمزگشایی  ارتباط  مرکزی  نقش  که  است  حالت  این  در  تواند تنها 

  .و سازمان پیدا کند همچون فرآیندی خودارجاع تکامل یابد

بازخوردهای مرتب من و دیگری    متداو از  یافتن خودِارتباط  از جریان  ارتباط در درون من و    و 

  ی بازخوردهای مثبت  ،شودها در میان فرستنده و گیرنده انجام می ارهزیعنی تا وقتی تبادل گ  .خیزدبرمیدیگری  

اگر این   .دهدزند و امید به انتقال معنا را افزایش می بینیم که به تشدید ارتباط من و دیگری دامن میرا می

مثبت مختل شود ابهام می  ،بازخورد  ارتباط دستخوش  میان من و دیگریاگر    .شودموضوع    یعنی -   نوسان 

کم امید به انتقال معنا و کم ،دچار اختالل شود -تشدید تصویر ذهنی من و دیگری به مثابه فرستنده و گیرنده

 .گرددرود و ارتباط مختل میزوال میارتباط رو به  خودِدر نتیجه 

  . شوند خودارجاع مشخص میهای  حلقه از دید لومان تمام نظامهای ارتباطی با دو شکل در هم تنیده از  

عبارت است از  ، که شود مشخص می  84با برچسب خودارجاعی پایه این ارتباط شکل آغازین در نظریه لومان 
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به عناصری    یشههم  یسیستمهر  ارتباطات    یدر شبکه   یعنی هر عنصری  .ارتباطیرفتارهای  تمام    یخصلت پایه 

ارتباطی  ارجاع می نظام  قرار  سیستمی  دهد که در  به  همیشه سیستمها    .دارددیگر  با یکدیگر  ارتباط  هنگام 

در این معنا   .مشترک است میانشان  که بخشی از آن    ندکنها، رمزگان و قواعدی برای تولید پیام تکیه مینشانه

به شکلی که    .هایی به دیگری همراه است تولید پیام در یک ارتباط انسانی همواره با ارجاعهای متقابل و اشاره

  .تولید پیام در قالبی خودبسنده و مستقل از دیگری امکان تحقق ندارد

ویژه    یتنها در تبادل پیامهایدهد، که  قرار میرا    85لومان مفهوم ارتباط بازتابی  ،در مقابل این شکل پایه

  . دنشو و اشتباه مشخص می  ابروز خطباالی  که در شرایطی خاص و با احتمال    . پیامهاییکندنمود پیدا می

کلی از انتقال  یعنی در اینجا برخالف ارتباطهای معمولی و پیش پا افتاده ) که خودارجاعی پایه دارند( با ش

قلمدادش   86ارتباط -انوعی فرتوان  ، و به همین خاطر می دهدپیام رو به رو هستیم که به کلیت پیامها ارجاع می

در  ارتباط  پس    .قواعد و محدودیتهای حاکم بر خود ارتباط باشند  ،ارتباطموضوع  در اینجا ممکن است    .کرد

خودارجاعی   ی نو ازاز این رو شکل .کندپیدا می همچون روندی برای کنترل ارتباط کارکرد این وضعیت دوم 

   .نمادهای خود پیام همراه است مجدد مل در خود و تحلیل أبا نوعی ت آورد که را پدید می 

ندارد خارج  محیط  در  همتایی  ارتباط  لومان  دید  روندهای    .از  برروی  باز  و  گشوده  نظامی  یعنی 

سیستم همنشین   درونِهمگرای  های  محیط با رانهمنتشرِ برخاسته از  به همین خاطر ارتباطات    .یست پیرامونی ن

پیچیدگی  .شوندمی نمی  ارتباطات  یعنی  افزون  محیطی  فشارهای  خاطر  در  زایی  شاخهپیامد  بلکه    ،شودبه 
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از خودبسنده و درونزاد    یروندکه همچون  نظامهای ارتباطی    یاین توسعه  .است سیستم  های درونی  چرخه

  .کندهر روند ارتباطی را به امری بسته و یگانه تبدیل می ،خیزدخودارجاع برمی سیستمهای 

هایی متصل به هم از انتخابهای همگرا را در  نظامهای ارتباطی در محیطهای انسانی خوشه  یتوسعه 

سیستم ارتباطی با همدیگر چفت و بست   یروندهایی که به خاطر الگوی درونزاد و خودبسنده   .گیردبر می

به همین خاطر تعیین مسیر تغییرها   .یابدیک نظام ارتباطی ویژه تحول میشوند و موازی با هم در درون  می

-در دامنه امکاناتش الگوی عمومی بازی با پیچیدگی را الگویی پیچیده دارد. سیستم یک سیستم ارتباطی  در

 ،کاهد یعنی با جهت دادن به ارتباطهای آینده از پیچیدگی محیط می  .کندتکرار می  -که مورد نظر لومان است 

   .آوردو در مقابل نظمی درونی را پدید می

ی یک سامانه نی همچون  یع  .شودبا این همه از دید لومان نظام ارتباطی هرگز کامال خودبسنده نمی

ای یعنی مجموعه   .ممکن است نظام ارتباطی وضعیت خودمختار به خود بگیردالبته   .کندعمل نمی  87خودکاره

با این همه هرگز این کنترل درونی وضعیتی تام و تمام   .از تغییرات رفتاری را مستقل از محیط رمزگذاری کند

  .کندمینوسان  و شود جا به جا میکند و همواره در گرانیگاههایی میان من و دیگریها پیدا نمی

ای که نظامهای ارتباطی تا آن درجهانگار که و آن هم این دیدگاه لومان وارد است بر نقدی در اینجا 

در نهایت به چیزی    ،یعنی رمزگذاری نهادینه شده در پیامها  .از عناصر محیطی مستقل نباشد  ،مورد نظر اوست 

این ارجاع چقدر واقعدهددر جهان خارج ارجاع می از آن که  اش چقدر به گرایانه باشد و قالب، مستقل 

ان فرهنگی را  حسی یا رمزگ  هایای از ادراکاین جهان خارج ممکن است مجوعهواقعیتی بیرونی گیر بکند.  
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فرض لومان در مورد اینکه نظامهای ارتباطی یکسره خودبسنده هستند    اما به هر صورت پیش  .شامل شود

شوند  در نهایت سیستمها به کمک همین نظامهای ارتباطی در جهانی پویا مستقر می  .نمایدافراطی میقدری  

باید پذیرفت که ساز و کارهای رمزگذاری  کنند. از این رو  و مسائل بغرنج مربوط به بقای خود را حل می

محیط هرقدر هم که درونزاد و خیالی باشد، در نهایت کارآمد و موفق است و این بدان معناست که تناظر و  

 ای با جهان بیرونی دارد.سازگاری 

در  که  آنچه  خالف  بر  ارتباط  تحقق  چارچوب  که  است  آن  لومان  دیدگاه  مورد  در  نکته  دومین 

 هایسیستم حد و مرز مشخص و استواری با محیط ندارد یعنی بر خالف    ،بینیمزیست شناختی می  هایسیستم 

انی و مکانی زیست شناختی در اینجا با یک پوسته و غشاء مشخص سر و کار نداریم که سیستم را از بستر زم

گسترده و نامحدود    یاتصال با عناصر محیطی  توانند  میبه همین خاطر نظامهای ارتباطی    .اطرافش جدا کند

محدودیت را تجربه کنند و به ویژه معانی    یخالقانه، نامنتظره و ب  یتوانند رمزگذاریهاییعنی میبرقرار کنند.  

به این ترتیب نظام ارتباطی تا حدودی یک سیستم    .و نشانگان را از نظامهای ارتباطی دیگر به وام بگیرند

بر اساس تمایز میان دوقطبیهایی مانند بخشد، و این کار را نظم می به رمزگان و معانی است که خودسازمانده 

 دهد. انجام میدبانه ؤم /ادبانه بیهوده یا بی /نامعقول، سودمند /معقول

  . هوسرل است   یشناسانه دیدگاه پدیدار   ،چارچوب دیگری که مورد بررسی و نقد لومان قرار گرفته

  به هنگام یعنی ما    .تمایزی وجود دارد  89« ابراز»و    88« نشان دادن »  هوسرل معتقد است که در میان دو مفهومِ

ای متصل  را به نشانهعینی و بیرونی چیزی با خودِ عمل ارجاع سر و کار داریم. به این شکل که  «نشان دادن»
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شود و  معنادار میدهد و بر آن مبنا  نشان  کند که چیزی را  این امکان را پیدا می رمزگان  با این کار    .کنیممی

که ارجاع ماند  مینظام یا چارچوبی  به    «کردن بیان  »یا    «ابراز»در مقابل    .کندقالب میبیرونی  خود را به امری  

پیام را شامل می  .پذیرد در درون آن تحقق می انتقال  این رو تا  شود.  یعنی کل ساز و کارهای حاکم بر  از 

کردن پیام(    )مخابره و ابراز کردن را با بیان  )رمزگذاری نمادها(  توان نشان دادن را با اطالعات  حدودی می

  .همسان انگاشت 

 . شودشان ناشی میاز ارزش بیانی   ،یابدمعنایی که در پیامها و نظامهای ارتباطی تجلی می  یافزوده

امکان   وکند  هاست که معنایی تولید مییعنی ابراز کردن در درون یک چارچوب ویژه از سازماندهی نشانه

توان به  ی داخل زبان را میاز دید لومان کل نمادها  .آوردجریانهای ارتباطی را به دست میگیری در  سهم 

های ارتباطی به جریان بیفتد نماد معنادار است و  یعنی هر آنچه که در قالب بیان در چرخه  .تبدیل کرد  «بیان »

  .خارج از آن چیزی وجود ندارد

هوسرل به نمادهای درون زبان توجه چندانی   .دیدگاه هوسرل درباره این موضوع با لومان متفاوت بود

از   . گرفت به کار میاو بیشتر مفهوم بیان را برای پرداختن به پرسشی فلسفی درباره خودآگاهی  .اددنشان نمی

  . دارندکنند و ابراز میخودآگاه معنای خود را درک می  هایپرسش مرکزی آن بود که چگونه من  هوسرلدید 

   .دادورزی هوسرل را تشخیص میمرکزی اندیشه یهمچون ماهیتی خودآگاه هسته  «خود ابراز کردنِ»یعنی 

وم به شکست کخودآگاه مح  مفهوم منِ  فرض گرفتنِاز دید لومان کل تالش هوسرل به خاطر پیش اما  

کوشش هوسرل بر مبنای تصویری از ارتباط شکل گرفته بود که انتقال پیام را همچون کنشی فعال و   .است 

در نتیجه خودآگاهی همچون   .ساخت یکطرفه در نظر گرفت و به همین خاطر بیان را به من خودآگاه مربوط می

این پیشفرض در باور به  از دید لومان    .شدآن در نظر گرفته می  یچیزی مستقل از ارتباط و ترغیب کننده

یعنی نوعی اصالت سطح روانشناختی در بینش پدیدارگرایانه پنهان    .نوعی خودآگاهی استعالیی ریشه دارد
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یک ذهنیت منسجم و خودبسنده در نظر   -جهان یمستقل از بقیه -به شکلی که زیرساخت هر کنش را  ،شده

نگرشی مس  .گیردمی به یکدیگر  خودآگاهی  چگونگی چفت و بست شدنِ  یله أدر چنین  یعنی مشکل  -ها 

بودن بین ناشدنی جلوه می  -90االذهانی  اتم  چرا که هر منِ  .کندحل  از    یخودآگاه همچون  مستقل و مجزا 

  .شودمیتصویر دیگران 

یعنی نشانه را همچون    .له کل نگرش هوسرلی را واژگونه کردأدریدا برای پاسخگویی به همین مس

از دید او نشانه و نماد تنها به تمایزهایی ارجاع   .صرف در نظر گرفت و آن را از مفهوم بیان جدا کردعالمتی 

خام و مطلق    ین ترتیب مفهوم ارتباط همچون بیاندهد که مستقل از سوژه و ذهن شناسنده قرار دارد به ا می

از دید دریدا تمایز    .گرفته است جای    هنشان   ازانفکاک  در  و  اطالعات    بیانی که در استقالل از  .شدبازتعریف می

گیری قواعد بیانی  کند و این امری مقدم بر شکلها را معنادار میمیان حضور و غیاب چیزهاست که نشانه

  .است 

از تغییرها در نظر  مشخصی  ها مفهوم زمان را نیز همچون توالی  مل أنجیره از تزدریدا در امتداد همین  

ها عمل کنند و  توانند همچون گرانیگاهی برای فروکاستن نمادها و نشانهتغییرهایی که هرکدامشان می  .گرفت 

چگونگی پیوند خوردن ذهن خودآگاه    یله أبه این ترتیب مس  .شکلی از تمایز حضور و غیاب را نشان دهند

  .شدزدایی از من حل مییز در دیدگاه دریدا با صرف نظر کردن از مفهوم خودآگاهی و مرکزیت با زمان ن

به بهای نادیده  این دو گزینه  یکی از  دریدا و هوسرل معتقد است که انتخاب    لومان در نقد همزمانِ

در    .به شکلی افراطی جانبداری کرد  یا نشان دادنکردن  از بیان  نباید  یعنی  گرفتن دیگری ضرورتی ندارد.  

 
90  Intersubjectiveity 
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دو رکن ها  شناسی و ارزش معنایی نشانهنشانه   ،شودآن محسوب می  یای که دریدا ادامه نگرش ساختارگرایانه

کنش منتهی    یدر نگرش روانشناسی استعالیی هوسرلی که در نهایت به نظریه اما    .شوندهم محسوب می ابل  قم

  از دید لومان هر دوی این برداشتها   .سازدمرکزی همه چیز را بر می  یه خودآگاه است که هست  منِ  ،شودمی

چرا که ارتباط در واقع اتصال    .دهندتصویری ناقص از ارتباط به دست می  د ونگر هستنافراطی و یکجانبه 

مجموعه قالب  در  دیگری  و  من  است میان  خودارجاع  پیامهای  از  ذهن   .ای  از  مستقل  ارتباط  مفهوم  یعنی 

  .وجود دارد روی پای خودش شناسنده و مستقل از نمادها  

، د نگیرد و شکل مین یابدرون یک نظام ارتباطی تکامل میان در  در پیوند با هم  نمادها و ذهن شناسنده  

که به -اجتماعی    هایسیستم سه انتخاب    .شودانگاشته می  هردووجود نظام ارتباطی مقدم بر  به شکلی که  

های زبان انسانی دکارکری  درباره لر  ه کارل بورویکرد    یادامه   -شوداطالعات، بیان و فهم منتهی میبرگزیدن  

رخدادهای دیگر بر    ییعنی همه  .سازدزیرساخت ارتباط را برمیهمین مثلث است که  از دید لومان    .است 

قالب رد و قبول  سایر چیزها تنها در  .د و در خارج آن چیز خاصی وجود نداردنکنهمین سه رکن تکیه می

ارتباطی   یدهد در درون شبکه آنچه که رخ می  ییعنی همه   .کنندنمود پیدا می معنای به جریان افتاده در ارتباط  

این طرد و انکار نیز در درون  حتا  و محتوای آن را رد کند اما  کسی پیامی را بفهمد  ممکن است    .گیردجای می

  .پذیردهمان نظام ارتباطی صورت می

پی یعنی انتخاب کردن  وبه این ترتیب نظام ارتباطی از دید لومان همچون فرآیندی برای کاهش آنتر

چنین   .کندسیستم جلوه میو کاستن از پیچیدگی محیط همزمان با افزودن بر سامان یافتگی و پیچیدگی درون  

دلیلی وجود ندارد که    پیچیده  هایسیستم   یاز نظریه در تفسیر نگارنده  برداشتی البته جای بحث و نقد دارد.  

ی همان موضعی است که پیشتر هم برای  این ادامه  . مفهوم ذهن خودآگاه را به داخل نظام ارتباطی فروبکاهیم

توان به لومان وارد  یعنی نقدی که اینجا میابر نهاد اتخاذ کردیم.  دفاع از استقالل و خودبسندگی من در بر
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آورد از نظر سطح پیچیدگی و آورد آن است که سیستم دستگاه عصبی انسانی که من خودآگاه را پدید می

تر پیچیده فعال در آننشانگانی های و ساخت ارتباطی  هایسیستم اش بسیار از بغرنج بودن فرآیندهای درونی

به از این رو فروکاستن امر پیچیده به امر ساده یعنی تحویل کردن من خودآگاه به نظامهای ارتباطی    .است 

  .کندناممکن جلوه میلحاظ روشی نادرست است و 

ارتباط    .کردجذب  دستگاه نظری زروان    آن را درتوان  میارزشمند است و  لومان  مرکزی  اما بینش  

از محدتواند همچون دامنهمی پیامها و برگزیدن رمزگانی  ای  انتخاب  از  ارجاع  برای  ودیتها قلمداد شود که 

ارتباطی خطراهه  .شودناشی می ایجاد می  هایی را در درون فضای حالتِ نظامهای  و   کنندپیشاروی سیستم 

کنند تا نقاط فضای حالت را طرد می  یها همهاین خطراهه  کنند.گذاری می نهفته در آن را برچسب امکانات  

تقارن  با شکسته شدن  به این ترتیب در واقع    .سیستم را بر نقاط خاصی متمرکز سازند  جریان رمزگذاریِ  توجهِ

شان  امکان تبدیل کردن  ،اطالعاتی که دقیقا به خاطر تمرکز بر نقاطی ویژه .شودمی  اطالعات تولید ،در سیستم 

   .دیگر را نیز دارند یبه ذهنهای شناسنده  شانبه پیام و منتقل کردن 

یعنی هیچ   .گیرد بر حق است لومان در این مورد که ارتباط را امری چندجانبه و خودارجاع در نظر می

ارتباطی در اتصال میان ذهنهای   یاما این شبکه   .ارتباطی برقرار کند  یتواند شبکه منفردی نمی   ِذهن خودآگاه 

های متفاوت  در داخل این الیه  .آوردکارکرد خود را به دست می و در درون یک بستر فرهنگی  متکثر  خودآگاه  

کند و به ای خودارجاع از پیامهای مخابره شده تحول پیدا میای از پیامها و شبکه پیچیدگی است که گستره

انتخابهای در دسترس کنشگر را افزایش   یدامنه   اها،نمادها و معن   جازِاین ترتیب با چروکیده کردن فضای م

 . سازدمی دقیق و شفافو آنها را  دهدمی
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 داشت چشم گفتار چهاردهم: 

 

ارتباط تنها زمانی    .هایی در میان گوینده و شنونده وابسته است از دید لومان ارتباط به ظهور گزینه

توانیم از  میبه بیان دیگر تنها زمانی    .آن را بپذیرد یا نفی کندمحتوای  پیام بتواند   یکند که گیرنده معنا پیدا می

رفتار مخاطب   به تغییر یا عدم تغییرِ  -درونیای  صافیدر برخورد با  -که پیام مخابره شده  ارتباط سخن بگوییم  

انتظاراتی بر مبنای یعنی فضایی اجتماعی تولید می  .است 91زتابیارتباط امری خودبا   .بینجامد کند که در آن 

ها و اما در هر دو حال گزینه  .این انتظارات ممکن است برآورده بشوند یا نشوند  .گیردکنش متقابل شکل می

جهان به کمک نظامهای زبانی    تثبیت نمادین کنند و این ترتیب به  امکانهای پیشاروی سیستم را رمزگذاری می

   .رسانندیاری می

کنند از دید لومان برخی بعضی از معانی در نظامهای ارتباطی صحت خود را به مخاطب تحمیل می

در  پیشاپیش  کنند که باید  میاشاره  ( به چیزی  ...باشداز عناصر زبانی مانند فعلهای وجودی ) هست، است، می

های برخاسته از آن را به امور وجودی ل به این ترتیب به نوعی ارتباط و شک  .شدارتباط وجود داشته با   یزمینه 

هستنده پیرامونِو  می  های  قالب  شنونده  و  جانبی    92شناسی هستیپس    .کنندگوینده   های سیستم محصول 

 
91  Self Reflexive 
92 Onthology 
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تاکید نظامهای  هایی خارج از کنشگر خودآگاه وجود دارند از اصرار و  هستنده  یعنی این باور که  .ارتباطی است 

  .خیزدهایشان بر میارهزارتباطی بر صحت گ

عاملی است که امکان   ،یک ارتباط   یگوینده و شنونده در دو سویه   با این همه خصلت خودآگاه بودنِ

شناسانه  فرضهای هستییعنی این پیش   .این معنا آزادی بخش است   آورد و درپیام را فراهم میاعتبار  رد یا قبول  

  ی با این حال نظامهای زبانی اضافه بار   .بنمایدوک  شکم شود یا    قضپیام ن  یاست مدام توسط گیرندهممکن  

داد    یبه شکلی که تداوم ارتباط و زنجیره   ،کنندرا به ارتباطها تحمیل می  انهشناس هستی های  داشتپیش از جنس  

از زاویه   .پیامها ممکن شود  و ستدِ لومان بنگریم  یاگر  به نگرش  این برداشت می   ،تکاملی  رسیم که در به 

شناسانه  های هستیاشارهبا    -ایانتخاب طبیعی فشرده  در پی-مانند که  ارتباطهایی در گذر زمان باقی مینهایت  

ات به تنها آنهایی پایداری و ثب  ،یعنی در رقابت میان پیامهای گوناگون و ارتباطهای ممکن  .پیوند خورده باشند

  .نیرومند و پایداری برخوردار باشند شناختیهستی آورند که از نظامدست می

اطالعات و بیان از یکدیگر تفکیک   .کندها کاربرد پیدا میبر این مبنا ارتباط برای مدیریت دگرگونی

می می ممکن  را  پیام  رد  یا  قبول  ترتیب  این  به  و  بارِ  .سازندشوند  اضافه  همان  مجرای   یشناسانه هستی   از 

ارتباط در این معنا نظامی خودبسنده و    .آیدپدید می  «یا»و    «و»مانند    ربطی  فوهای زبانی است که حرنظام 

  .بسته است که باید آن را همچون سیستمی یکپارچه نگریست 

است که من و دیگری به    او معتقد  .جاست منفرد همین   دلیل مخالفت لومان با مفهوم انسان و منِ

من و دیگری به تنهایی توانایی دگرگون ساختن محیط پیرامون    .پذیر و پایدار نیستندشکلی جداگانه درک 

خود را ندارند و تنها در ارتباط با هم و در جریان پیوند خوردن با یک نظام ارتباطی است که هم خودآگاهی  

به    .یابندآورند و هم برای دگرگون ساختن آن توانایی مییو ادراک الزم برای شناسایی جهان را به دست م
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کنش متقابلی که به صورت واحد و یکپارچه   ،است   93کنشنوعی برهم  یکنشهر  این ترتیب از دید لومان  

استه از این برهم کنشی ممکن است به نتایج برخ .شود بندی میهمچون یک رفتار عمومی و گسترده صورت 

شناسان مکتب کشمکش و توافق بر سر این  اما تاکید جامعه   .کشمکش و مخالفت بینجامدتبادل و همکاری یا  

ظهور هر   همواره امکانِ  -به خاطر امکان رد یا قبول پیام-ارتباطها    یچرا که همه  .دو عنصر نابخردانه است 

میدان   و مخالفت همکاری در دل خود به از این رو هر دستگاه ارتباطی همواره  . دهنددو رکن را به دست می

  شان ند و تفکیک کردنارتباطی عام صورت بندی شو  یاز دید لومان این دو باید در قالب یک نظریه   .دهدمی

   .کاری ناروا است  ،شناختیدو مکتب جامعه  در قالب رکنِ

آن است که دروغ امری در تنیده و پیشینی   ،آیددیگری که از نگرش لومان درباره ارتباط برمی  ینتیجه 

همواره به دلیل    .کندرا از هم جدا می  ارتباط و بیانشکافی پر ناشدنی  از دید لومان    .در نظامهای ارتباطی است 

با   ، شوداین احتمال هست که آنچه بیان می  ،ای که میان طرفهای درگیر در ارتباط وجود دارد امکانهای دوگانه

ناموجود را فراهم   به عبارت دیگر ارتباط در ذات خود امکان بیان امرِ  .ن تعارض داشته باشندهای راستیداده

از دید لومان   .همیشگی است ضرورتی  معقول و    احتیاطیبه همین خاطر شک کردن در محتوای پیام    .آوردمی

  .موهوم و ناممکن است  ،هایش راست باشد ارهزگ یگناه و مخلص که همهسخنگوی بی 

کند، تضمین را های بیان شده توسط گوینده ارهزصحت گنیاز دارد تا  راهکارهایی به همیشه شنونده 

دلیل پیچیده شدن سریع نظامهای زبانی و مبنای    .زنندبیشتری دامن می  هاییبه شکها  شیوه و همیشه این  

ند پیامهای  ر های زبانی ناگزیچرا که نظام  .زایی پی در پی و شتابنده نظامهای اخالقی همین است تکاملی شاخه

 
93  Transce Action 
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اخالقی با قواعد بیشتر  یاز سوی دیگر نظامهای .ارسالی را به کمک نشانگانی دقیقتر و دقیقتر رمزگذاری کنند

به تر مورد نیاز است تا شک و تردید را از این پیامها بزداید و نوعی از راستگویی را  هایی پیچیدهداشت پیشو  

   .بداندپیامها منسوب 

این میاز  به  جا  ناسازه    .انداخت تازه  نگاهی    94سدِیناپیمِ  ی سازه ناتوان  این  مبنای  این  بر  مخاطبان 

این بدان معناست که تمایز    .پیام مشغول است   یفرض را دارند که گوینده در قالبی خودارجاع به مخابرهپیش 

  از این دست به مواردی مربوط   یهایناسازه  .شودبه ابهام در بیان منتهی می  -در گوینده-میان بیان و اطالعات  

ایجاد  دهد که در محتوای آن شک و تردید  به خود ارجاع میطوری  یا    ،کندشوند که پیام خود را نقض میمی

 خوانید غلط است!«.مثل این جمله که »آنچه االن می  ،کندمی

چون همواره آغشته به   .کلمه ممکن نیست   در معنای کاملِ  «ارتباط»بر این مبنا لومان معتقد است که 

شک و تردیدی    ،شدن در قالب بیان  بندیصورتهنگام  هایی از این دست است و انتقال معنا همواره  ناسازه

با  همواره  ارتباطها    . چوندیابیعنی ارتباط کامل امری نظری و آرمانی است که هرگز تحقق نمی  .کندتولید می

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که ارتباط همواره به زبان طبیعی   .اندو دروغ درآمیخته   شک و خطا

تواند برای ارتباط مورد یعنی هر سیستمی که رمزگذاری و ارجاعی نظام یافته را به دست دهد می   ،نیاز ندارد 

هایی که در جامه و  رمزگذاریحتا حرکت دادن عضالت چهره یا زبان بدن یا  یشیوه مثال  .استفاده قرار گیرد

   .شودتواند همچون نظامهایی برای ارتباط در نظر گرفته  بینیم میپوشاک افراد می

 
94  Epimenides paradox 
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امکانِ موارد  این  تمام  در  که  اینجاست  نکته در  میان چند    اما  از  دوقطبی در یک    گزینه،برگزیدن 

توانند از  یعنی مخابره کننده و گیرنده طیفی از پیامها و معناها را در اختیار دارند که می  .است خالصه شده  

نمادین    ب به این ترتی  .ه شده در پیام را قبول کرده یا رد کنندیشان دست به انتخاب بزنند و محتوای ارامیان 

به مدلول)بودن   دال  دادن  بودن    ( ارجاع  زبانی  قالب    بندیصورت)یا  معنادارشدن در  برای    ( نشانگان  تنها 

نیست  ارتباط کافی  باشند  .تعریف  این عناصر وجود داشت   اما فضای حالِت   ،چون ممکن است هر دوی 

  .شان ننمایندرمزگذاری ، یا های سیستم را محدود نکنندگزینه

 شفاف شدنی همزمان رخ دهد و چنان  و    یگیرد که چنین محدود شدن ارتباط تنها در زمانی شکل می

یعنی تنها در شرایطی که نظامی از رمزگان و   .پیام را نیز مسدود نکند یهای پیشاروی گیرنده در ضمن گزینه

گیرد؛ آن هم به شرطی  ارتباط شکل می  های پیشاروی سیستم را تدقیق و حذف کنندگزینه ،ای از پیامهاشبکه

اش را داشته کردن رد ن یا  پذیرفتی برای مجالمخاطب د و ومحتوای معنایی پیام بتواند مشکوک پنداشته شکه 

ادراک به صورت  اما او خودآگاهی را    ،در این معنی خودآگاهی کلید تعریف ارتباط در نگاه لومان است   .باشد

  .ل نیست ی قاو مستقل و برای آن ماهیتی روانشناختی کند تعریف میتمایز میان اطالعات و بیان 

گیری نظامهای ارتباطی  بسیار پیش از شکل  نمادپردازیگذاری و  نشانه باید به این نکته توجه کرد که  

یافته حت  .اندتکامل  مدلول و  و  دال  میان  ارتباط  از جانوران  بسیاری  نشانگانیِ  ا در  را   ساختهای  زبان  شبیه 

معنا کنند یعنی فضای حالت  اما معموال این نظامها معناهایی نمادین را به نظمی طبیعی منصوب می  .بینیممی

ارتباطی    ،دهندرا بسط می نظامهای  این    .شان ممکن باشددرباره بدون آنکه شک و تردید و محک زدن  به 

   . دیده نشودشان  و شکافی که گفتیم در میان  ترتیب ممکن است بیان با اطالعات یکسو و در هم سرشته باشد

انتقال معنایی همواره راست است   یدر چنین حالتی مخابره  به معنای  آنکه  اما    .پیام  حق به خاطر 

  . عمال با نظام ارتباطی رو به رو نیستیم   ،پیام برایش وجود ندارد و قبول  از گیرنده دریغ شده و امکان رد  تردید  
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ورده است به همین نامقصود پیوند خ امرِ توان به شکلی ناسازگون ادعا کرد که از دید لومان ارتباط با بیانِمی

 . خاطر کنترل اجتماعی زیادی برای غلبه بر این شک و تردیدها و دروغها و خطاها مورد نیاز است 
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 گفتار پازندهم: نفی و انسازه 

 

نظامهای ارتباطی  پیش از ظهور  گذاری و تکامل نمادها از نظر تاریخی  در دستگاه نظری لومان نشانه 

هایش را اتصال میان دال و مدلول و ارجاع یک نشانه به موضوعی بیرونی امری است که ریشه   .گیردقرار می

  . تکامل یافته باشدآنان  نی طبیعی در  زبالزوما  آنکه  بی  ،بینیموان می ادر جانوران دارای دستگاه عصبی پیچیده فر

یعنی محتوای ارجاعی نهفته در نمادها   .سازدشان آزاد می ها را از نظم طبیعی ی نشانه پیدایش زبان در واقع معنا 

به این ترتیب فضای    . سازدشانمی  پذیرکند و سیال و تعمیمها را از زمینه فیزیکی اطرافشان مستقل می و نشانه 

   .یابدتوسعه می افزاهمکند و معنای حمل شده توسط نمادها به شکلی پیدا می معنا بسط  حالِت

یعنی تولید    .دهدبیان قدرت خود را از دست می   ، ای در معنااما نکته در اینجاست که با چنین آزادی 

پیدا می انتقال اطالعات واگرایی  معانی حمل شده در زبان همان چیزی    اینجا دیگر تمامِ  .کننداطالعات و 

ای که در آن نهفته یعنی با پیدایش زبان طبیعی و ابهام ذاتی  .نیست که گوینده قصد مخابره کردنش را داشته

نامقصود    ارتباط امکانی برای بیان امرِاصوال  از دید لومان    .آیدفراهم میهم  امر نامقصود    امکان بیان شدنِ  ،است 

است توسط کنایه، ایهام و صنایع ادبی به طور ارادی در زبان نهاده شده باشد و یا بر اساس    ناست که ممک

به همین خاطر زبان استعداد زیادی برای آشفته کردن    .سوء تفاهم و اشتباه در درون نظام ارتباطی رخنه کند

   .اطالعات و برهم زدن نظم طبیعی امور دارد تبادل
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انگیز  ابهام زبان به خاطر ماهیت    .چنین آزادی عملی است   یسوار شدن کنترل اجتماعی بر ارتباط نتیجه 

از سوی دیگر زبان    .یر است زیر استیالی نظامهای قدرت اجتماعی کار کند زناگ   اشم سوءتفاه آغشته با  و  

ای که نمادها به امور بیرونی  آن اشاره کند.  را برقرار میمند است که ارتباط میان دال و مدلول  امری موضوع 

که اصلی  -مند بودن زبان بدان معنی است که ارتباط  موضوع   .شودمی حفظ  در بافت زبان  همچنان  داشتند،  

انگاشته شده است یبن که نمادها معنایی دقیق و آید  چنین بر می این اصل  از    .شودفربه می   -ادین و بدیهی 

فرض نادرست از آب در شویم این پیش زبان طبیعی می  یوقتی وارد حوزه  ،که گفتیم   چنان  .روشن دارند

چرا که وفاداری به معنای مخابره شده را ممکن   ،گوینده و شنونده مفید است ی برای  فرضچنین  اما    .آیدمی

   .سازدمی

یابی و تخصصی شدن و تمایز یافتن ارتباط است که به تخصص   یبه این معنی مجرا و زمینه زبان  

خود را    یی که هر یک گفتمانی ویژههایسیستم زیر  .انجامداجتماعی می  هایسیستمشاخه شاخه شدن زیر

هر کدام از این    .ندگیرمیان نمادها و چیزها به کار می   از ارتباطِ  ی خاصیعنی زبان را در ساخت  .آورندپدید می 

ای خاص از ارجاع را در درون خود تشدید  ای ویژه از ارتباط میان دال و مدلول و شیوه زیرسیستمها خوشه 

زاد با هایی هستند که به طور درونبه این ترتیب از دید لومان نهادهای اجتماعی در واقع برساخته   .کنندمی

   .زبان پیوند دارند

ع به  ارتباط  دیگر  سوی  ذاتیاز  ابهام  همواره  لت  شودباید  اش  تصحیح  شنونده  بدان    .توسط  این 

انتخاب ویژه  یمعناست که گیرنده  مداوم  به طور  باید  از محتوا را تصحیح کند  یپیام  نظام    .خود  بنابراین 
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از  است و    95ارتباطی امری خودبازتابنده  افتادن    .کندکس میعن مرا در درون خود    شخودتصویری  بر هم 

در آن نشو و    کوایهام، ابهام، ناسازه و ج که    آورددر درون زبان فراهم می   فضاییهای متفاوت فرا زبان  الیه 

از آنجا  .  گویدمیزبان سخن    یکه درباره است  زبانی    انجامد که خودی می زبان-فراها به  الیه این    .کنندنما می

محتوای  که  ناگزیرند  هم  توانند و  میهم    ،دنرا از اطالعات تفکیک کنهای پیام همواره باید بیان  که گیرنده 

یعنی همواره امکان رد و نفی محتوای پیام وجود دارد و گیرنده باید    .ارتباطی خود با دیگری را مدام نقد کنند

   .به شکلی فعال انتخاب خود در این زمینه را تایید کند

نظام ارتباطی   .نظام ارتباطی است   یشالوده   ،محتوای پیام  امکان رد کردناز دید لومان  به این ترتیب  

بلکه همواره به واکنشی شود،  خالصه نمیکنش  در یک  یعنی ارتباط    .شدنی است ای از بیان است که رد  تکه

های در هم پیوسته و نامتناهی تشکیل  ارتباط به این ترتیب از چرخه  .کندمی  اشبند است که شنونده تعیین 

 .خالصه شودارسال پیامی از گوینده به گیرنده  در  یعنی یک واحد غایی و تغییر ناپذیر ندارد که    .شده است 

  گریِ شود که در نهایت دیای از کنشها و اندرکنشها نتیجه میهایی پیاپی و زنجیرهها و چرخهارتباط از حلقه 

  .کندپیام آن را قبول یا رد می  یدریافت کننده

چرا که آنها بیشتر   .ندنکاهمیت پیدا می   ،ارتباطمستقر در  در این شبکه است که واحدهای غیرزبانی  

کنند و شفافتر از نمادهای زبانی را منتقل می   یتراند و به همین خاطر معناهای سادهاطرافشان متصل   یبه زمینه 

شود، چشمک  تعارفهایی که با حرکت دست انجام می  ،های بدنیاشاره  .دهندصراحت به خرج میمعنا  ی  درباره

پوشانند  هایی هستند که زبان را هنگام صادر شدن فرو میگذاری نشانه ای از  نمونه   ، زدن یا اشاره کردن با انگشت 

 
95  Self reflextive 
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گیرنده نیز به همین ترتیب با اتصال به چنین نمادهایی پذیرفتن   .کنندارسال شده را تصریح می   پیامِو معنای  

تر اینها هم البته امکان نفی و ابطال دارند ولی از آنجا که ساده   .سازدو یا رد کردن محتوای پیام را روشن می

  .هستنددرگیر   یابهام کمتربا معموال  ،تر به زمینه هستند وابسته و 

پیامدی از امکان رد پیام در نظام    -اندیشنده   خودمختارِ  ییعنی سوژه-  «من»مفهوم  در این چارچوب  

شناختی مستقل و خودبنیادی ندارد   پیام ماهیِت  ییعنی از دید او من در مقام گیرنده و شنونده  .ارتباطی است 

به این ترتیب دیدگاه لومان تا    .کندمی  بلکه همچون واحدی برای انتخاب مداوم پیام و رد و قبول آن عمل

  .ی مرکزیت من هستندکه خواستار حذف و نف شبیه است    هاییحدودی با نگرش پساساختارگرایان یا پسامدرن 

های جدیدی از خودارجاعی را در درون سیستمها ممکن کاری است که دستیابی به الیه ارتباط سازو

به می تمایزیابی مدسازد و  با  ترتیب  افزون میاین  را  پیچیدگی آن  پیدایش    .کنداوم  قالب  پیچیدگی در  این 

یعنی لومان پیدایش سوژه    .خودمختار است   یشنونده یا سوژه  کند که همان منِسیستمی مفهومی نمود پیدا می

  .کندو خودآگاهی من را پیامدی از همین داد و ستد پیامها و درگیر شدن با نظام ارتباطی فرض می

یاد شده باعث می  ارتباطی  پیچیدگی و تمایزیابی  نظام  از هم تفکیک  شود که دو مضمون مهم در 

یعنی نشان    ،شودمعنایی پیام ناشی میموضوع از بحث و نفی حواشی    .است   96« موضوع»یکی از آنها    .شوند

داللتهایی که    یی نمادها و شبکه وعه ممجآید که  از اینجا بر می  .دهد که گرانیگاه ارجاعی بحث کجاست می

   .شوددر پیام وجود دارد به کدام نقطه از زیست جهان گوینده و شنونده بند می
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کند یعنی تعیین می  .گرددمیزبان بر   انِبرکار   انسانیِ  یسویه   بهرا داریم که    97در مقابل مفهوم مشارکت 

اگر موضوع در یک    .موقعیت خود را تعیین کنند   ، که سخنگویان و شنوندگان چگونه در ارتباط با موضوع

این موضوع    یآن است که درباره   یبافت ارتباطی، دامنه و معنای پیامها را تعیین کند، مشارکت تعیین کننده

  .چه بگویدترتیبی با چه چه کسی 

نده  شود و همچون سیستمی خود زایارتباط تشدید می   ،پیوند میان موضوع و مشارکت موفق باشداگر  

هایی بسیار طوالنی را پدید آورد که دوام و بقایش از عمر مشارکت یعنی ممکن است زنجیره  .کندعمل می

شنیدی   و  ها و گفتستدی از پیام  و  نی پدید آید و دادممکن است گفتماپس    .کنندگان در آن بیشتر شود

در این   .شان انتقال یابدگویان به نسل بعدی نسلی از سخناز  اش تا قرنها گسترش یابد و  شکل بگیرد که دایره

در برابر محتوای پیامها هستند و   گیریکنند در حال موضع حال همه کسانی که در این گفتمان مشارکت می 

   .سازندبدین ترتیب فردیت خود را ممکن می

شود بلکه ارکت از دید لومان به سطح سلسله مراتبی پیچیدگی مربوط نمیتمایز میان موضوع و مش

وقت   آن  ،اگر موضوع پذیرفته شود   .سازدهای خُرد یا کالن را ممکن میگردد که نفی به سطح امکانی بازمی

یعنی موضوع همچون چارچوب یا سرمشقی کالن   .شودامکان نفی کردن معناهای حمل شده بر آن آغاز می 

این را باید در کنار خطاهای منطقی و لغزشها در نظر    .کند که خود ممکن است پذیرفته یا رد شودیحرکت م

یعنی سطوح متفاوتی از نفی و انکار در    .روابط گفتمانی جاری است   یهمه بستر  گرفت که خود به خود در  

  .کندسرمشقی از موضوعها عمل می بافت ارتباط وجود دارد که همیشه در 
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برای    .ای از اشباع را در خود نهفته است مند است و درجهباید به این نکته توجه کرد که موضوع زمان 

و افزوده شدن معانی جدید در آن  آنکه مشارکت کنندگان در آن سهیم شوند باید مدام شکلی از نوآوری  

شوند و از مخابره کردن و دریافت کردنش دست تحقق یابد وگرنه مشارکت کنندگان با تکرار آن خسته می

به این ترتیب هم موضوع باید مدام دستخوش گسترش معنایی شود و هم مشارکت کنندگان باید    .شویندمی

جویان تازه نفس جایگزین گردند وگرنه ارتباط در محور  شدگان توسط مشارکت  مدام افزایش یابند و خسته 

 . شودیابد و با شکست و انقراض مواجه میزمانی و مکانی توسعه نمی 

سازند و به این مشارکت کنندگان کنش نفی و نقد خود را بر سطح خاصی از موضوع متمرکز می

به این ترتیب   .سازندای بر میویژها و فردهای  ه مشارکت کننده یا سوژه  هایسیستمترتیب خود را همچون  

برساخته من همچون  میها  پدید  ارتباطی  نظامهای  درون  در  با    .آیندهایی  نوا  هم  تا حدودی  لومان  دید  از 

گیری گفتمان مدرن  به معنای دقیق کلمه در ابتدای شکل»شخص«  ه کرده،  یبرداشتی که میشل فوکو نیز ارا

  .د( برای نخستین بار پدیدار شدندی)همزمان با تحول نظامهای ارتباطی جد

انتقال معنا و شریک    ،ی که در مورد کنش ارتباطی وجود دارد آن است که هدف ارتباطداشتپیش 

ادرست است و آنچه که کنش ارتباطی را  ن  داشت پیش از دید لومان این    .شدن در یک مضمون مشترک است 

انتقال معنا و تفاهم باشد ظهور ناسازه سازد،  ضروری می   ی کنش ارتباطی درون نظام  .است   98بیش از آنکه 

یافته مسلح  یابد  تحقق میاجتماعی   به زبانی تعمیم  پردازش   .باشدکه  از  ارتباط سیستمی پیچیده است که 

کند و به  ها میان من و دیگری ظهور میداده  یعنی مدارهایی از پردازشِ  .کنداطالعاتی بینافردی حکایت می
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پردازشی   این نظامهای خودارجاعِ  .کندشوند که همچون یک سیستم خودارجاع عمل میقدری پیچیده می

دهند و بیشتر به  ا که نسبت به محرکهای بیرونی واکنش چندانی نشان نمیبدان معن  .وضعیتی فروبسته دارند

پردازش   و  رمزگذاری  و  می بازنمایی  نشان  تمایل  خود  درونی  است    .دهندروندهای  ممکن  حال  عین  در 

و در پردازش خود مداخله دهند و این همان است که   هویژه گلچین کرد  یهایمحرکهای بیرونی را از درگاه 

 .شودزنده مشاهده می  هایسیستم در قالب دستگاهای حسی 

این که من و  توان طرح کرد. نخست  میدو پرسش کلیدی درباره نظامهای ارتباطی  بر این اساس  

طور چنین کاری انجام  و دوم آنکه چه   ؟تبادل کنندبا هم  زاد خود را  باید بخواهند اطالعات درون چرا  دیگری  

ارتباطی اشاره می  ؟گیردمی ارتباط و این دو پرسش به چرایی و چگونگی کنش  انگیزه و سودهای  کند و 

  .دهندروندها و چارچوبهای اجرایی دخیل در آن را مورد پرسش قرار می

نیست  بدیهی  امری  ارتباطی  لومان کنش  دید  یعنیاز  نا    .  تکاملی  لحاظ  که کنش به  است  محتمل 

نخست آنکه    :شماردسه نکته را برمی  ،لومان برای توضیح این موضع خود درباره ارتباط  .ارتباطی شکل بگیرد

مشترکی که من و دیگری    یزمینه   .بسیار کمتر است   ،شودامکان تفاهم در ارتباط از آنچه که معموال پنداشته می 

اما حقیقت آن است که فرستنده و    .شونداغلب مهم و کلیدی پنداشته می   ،پردازنددر آن به تبادل معنا می

 ی یعنی آن زمینه   .کنندویژه خود معناهای ارتباطی را رمزگذاری و رمزگشایی می  یگیرنده هر یک در زمینه 

مشترک در واقع نوعی فضای فرضی و ضمنی است ک توسط مشاهدگران بیرونی به سیستم ارتباطی تحمیل 

دهند و می  را انجام نمادهایی خودساخته   من و دیگری در حالت پایه در محیط داخلی خود پردازشِ .شودمی

پیامهای  این  دیگری نیز به همین ترتیب    ، سوآن  از    .کننددرونزاد و فروبسته را به دیگری مخابره می پیامهایی  

برخالف -کارکرد اصلی ارتباط  پس  .کندای درونزاد و خودفروبسته رمزگشایی و فهم میرا در زمینه دریافتی 
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ی پیام بیشتر با خویشتن  فرستنده و گیرنده  .تفاهم و دستیابی به فهم مشترک نیست   -شود آنچه پنداشته می

 مشغول هستند تا با سخنگویی بیرونی.

ارتباط آن  دومین نکته آن است که ارتباط با انتقال چیزی از فرستنده به گیرنده همراه نیست و هدف 

فرستنده همواره درون یک نظام معنایی   .ارتباطی به شکلی دست نخورده و پایدار منتقل شود  اینیست که بسته 

که در مجرای تکاملی ناهمسانی  -دهد و گیرنده در دستگاه متفاوتی  ویژه رمزگذاری پیام خود را انجام می 

یعنی این تصور که یک پیام مشخص و ثابت از جایی به جای دیگر منتقل    .کندآن را ادراک می  -یافتهتکوین  

از جایی به    «انتقال چیزی»خواهند ارتباط را به  ساده اندیشی مشاهدگران بیرونی است که می  ینتیجه   ،شودمی

تفسیرهای خود آن را  افزایند و با  نظر خود را به پیام می ها مضمونهای مورد  گیرنده  .جای دیگر فرو بکاهند

ها و پیامهایی درونزاد را  راویانی خودشیفته داده مانند  تولیدکنندگان هم  به همان شکلی که    .کننددگرگون می 

این بدین معناست که مضمونها در جریان گذار از فرستنده به گیرنده    .کنندهایی دلخواه مرتب میبه شیوه 

 .انتقال پیام نیست  ،ومین نکته آن است که ارتباط بنابراین از دید لومان د .شونددستکاری می 

که ارتباط با هم این  آن    .تر است کنش ارتباطی قدری از دوتای پیشین افراطی  یسومین نکته درباره 

معموال پیش فرض آن است که ارتباط با هدف قانع کردن دیگری و گرواندن وی به    .پذیرش ارتباطی ندارد

گیرنده پیام فرستنده را همچون مضمونی    هایسیستم از دید لومان    .فرستنده همراه است   یمعناهای خودساخته 

د و جذب  گیرنها مضمونها را همچون عناصری حسی از اطرافشان می من  .کنندمستقل و جدای از او ادراک می

خود را بر   یکنند و رفتارهای ویژه آن را به آن شکلی که توسط فرستنده گسیل شده ادراک نمی  . پسکنندمی

برخالف تصور رایج پیامها با هدف توافق و تعیین  پس    .دهندمینشکل  ی پیام  ی مخابره کننده انگیزه مبنای  

  .شوندرفتار دیگری مخابره نمی



151 

 

کند چفت و بست شدن روندهای پردازشی درونزاد  کنش ارتباطی را ممکن میاز دید لومان آنچه که  

 اند،یعنی من و دیگری که هر یک در فضای درونی خود به پردازش اطالعات مشغول   .انسانی است   هایسیستم 

شان  آمایی داده و چفت و بستی در میان برخی از نقاط  ندشومی روندهای پردازشی خود را با یکدیگر شریک

   .شودارتباط دانسته می همان است که بخشهایی از پردازش اطالعات، برهم افتادگیِ این  .گیردصورت می

به همین خاطر  ارتباط دارد و    یمقابل برداشتی است که یورگن هابرماس درباره  یدیدگاه لومان نقطه 

اظر بیرونی داوری نگارنده آن  به عنوان یک ن  .اندبر سر این مفهوم بحثهای فراوانی داشته اندیشمند  این دو  

 . های پشتبان نیروندتر برخوردار است ارتباط از مبنای نظری استوارتر و داده  یاست که دیدگاه لومان درباره 

دیدگاه هابرماس درباره کنشهای ارتباطی تا حدودی با شعارهای اخالقی در آمیخته و با آرمانها و خواستهای  

ی به ئکند و به شای اشتباه و خطا خروج می، و گاه از دایرهکه گواه تجربی نداردهیجانی و عاطفی پیوند خورده  

، و با موضع کندانگیز جلوه میار بدبینانه و شگفت دیدگاه لومان هرچه قدر بسی  .زندفریبکاری و دروغ دامن می

های بیرونی که ما از  با دادهو    اش است اما مشتق منطقی و طبیعی دستگاه نظری نگارنده هم ناسازگار است،  

 . کنش ارتباطی میان افراد در جامعه داریم نیز سازگاری بیشتری دارد

مورد  شود آن است که کنش ارتباطیِبه لومان وارد مینگرش زُروان ی از زاویه با این همه نقدی که 

 ی در میانه  ااثر و خنثگاهی بیانسانی همچون گره   یسوژه . یعنینظر او همچنان بر من و دیگری سیطره دارد

روابط درونی    یدر حالی که من و دیگری با دارا بودن شبکه   .ازدحام تبادل پیامها در نظر گرفته شده است 

از همه  ناپذیری  گیرند که به شکل قیاسهستند و در سطحی از پیچیدگی جای میآفریننده پیام    شانغنی بسیار  

پیامها و ارتباط برخاسته از آنها با هدف  توان پذیرفت که  این را می  .باالتر است   نظامهای ارتباطی قابل تصور

این موارد در نهایت کارکردهای تکاملی ارتباط  اما نکته آن است که    .گیردتفاهم، انتقال و پذیرش انجام نمی

د. عالوه بر این جریان انتخاب  ناش قصد شده یا نشده باشهای آفریننده کنند، خواه توسط سیستم را تعریف می
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قت،  حقیهایی پایدار و معیارهایی مشترک را پدید آورده که طبیعی در تاریخ تحول نظامهای ارتباطی برساخته 

اش هستند. روشن است که اینها اموری ذاتی و بسیط و  بخشهای سازنده   ( من و دیگری)سودمندی و هویت  

شان از ساز و کارهایی تکاملی و پیوندشان با روندهای دیگر  جوهرهایی متافیزیکی نیستند، اما به خاطر برآمدن 

 شان شد. توان منکر وجودشان و استقالل نمی

ارتباط بیشتر    ،ناممکن است از دید لومان  م، قبول و تبادل پیام میان من و دیگری  با توجه به آنکه تفاه 

رو کنش ارتباطی همواره با دروغ، اشتباه و تحریف درآمیخته است و   از این  .شود به سوء تفاهم منتهی می

 ،تر باشددقیقتر و  گیرد که هدفش بیش از آنکه انتقال پیامهای فربه چارچوبی تکاملی بر مبنایش شکل می

باید بر این نکته تاکید کرد که لومان    .دهدرخ میدر جریان انتقال پیام    هایی است کهکاستن از تحریفها و اشتباه 

مسیر معتقد است که  یعنی    .داندمیامری بسیار نامحتمل و بعید  را روی هم رفته  تکامل نظامهای ارتباطی  

   .امهای ارتباطی منتهی شودبایست به ظهور پیتکامل اجتماعی قاعدتا نمی 

پشتیبان دیگری ممکن شده که تحریفها   هایسیستم پیدایش نظامهای ارتباطی در واقع بر اساس تکامل  

با این همه این نظم و    . دنکند و نظم و قاعده را به آن تحمیل مینکاه و خطاهای برخاسته از ارتباط را فرو می

امهای  گاز دید لومان    .دیگری و شک به صحت محتوای پیام همراه است قاعده همواره با احتمال رد حرف  

  .شودپیموده میغلبه بر این شک و تردیدها   رای ب ،تحول نظامهای ارتباطی 

  . مورد توجه قرار دادتر  قدری ریزبینانه را    99برای فهم دیدگاه لومان در این مورد باید مفهوم رسانه 

یعنی کنش   .شودای است که انتقال پیام در درون آن ممکن میمجرا و زمینه   -در چارچوب نظری او-رسانه  
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گام    با رفع ابهامِها  تکامل رسانه پس    .نامیمشود که آن را رسانه می ارتباطی در فضا و بافتی نمادین ممکن می

مجرایی از ارتباط  همچون  زبان    .همراه نیست الیه الیه برای غلبه بر شک و تردید    یبه گام از پیام و کوششهای

کرده   پیدا  نشانه تحول  با  رمزگذاری  یهایکه  و  خارج  گی  پیچید شده،  استانده    هاییقراردادی  را  جهان 

  .سازداز نشانگان را برای برچسب زدن به چیزها و رخدادها برپا میکاهد و دستگاهی فرومی

یعنی هر دو طرف فرستنده و   .تداوم کارکرد زبان به مدیریت بیان در مقابل اطالعات وابسته است 

گوید که چنین تفاهمی  هرچند لومان به ما می   .گیرنده باید باور داشته باشند که امکانی برای توافق وجود دارد

به کمک همین امید به توافق تعیین  افتد ای که اطالعات در درون زبان به جریان میپهنای دامنه  .موهوم است 

تر ای گسترده تری را میان خود پیش فرض بگیرند دایره یعنی هرچه فرستنده و گیرنده دایره گسترده   .شودمی

   .سازندکنند و طیفی نامتناهی از معنا را به رخدادها وصل می از پیامها را مخابره می

بعد از پیدایش زبان که رمزگان   .ظهور خط است طی،  در تکامل نظامهای ارتبادومین گام  از دید لومان  

تبلور یافتن زبان در قالب   ،سازد، در قدم بعدیممکن می -اشیاء  عینیِ یمستقل از مشاهده -و برچسبهایی را  

ای برای استقالل زبان از کنش متقابل هستند و به کمک خط  آن شیوه   هایخط و مشتق  .بینیمرا می   ار نوشت

به همین خاطر خط همچون شکلی ناب   .یابندمی  ارتباطی از اندرکنش مستقیم من و دیگری استقاللپیامهای  

   .یابددست میبیش از گفتار  یاعتباربه و اصیل از ارتباط 

در   .های متفاوت وابسته است به شیوه جریان یافتن پیامها در درون رسانه کنش ارتباطی  موفقیت یک 

جهان سنتی معموال گفتار بر نوشتار غلبه داشت و به همین خاطر فن بیان و بالغت و پیامدهای آن مانند  

در دوران مدرن خط بر    . کردمرکزیت پیدا میاجبار، ایمان و عناصری شبیه به این بیشتر در کنش ارتباطی  

  .تثبیت شده است  یارنوشتوضعیت در به همین خاطر منطق حاکم بر گفتمان  .گفتار غلبه دارد
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مدرن نوعی رسانه    یدر زمانه   .شودسومین گام تحول رسانه از دید لومان به دوران مدرن مربوط می 

کند و اتصال میان  شکلهای معنایی پیشین را با یکدیگر متحد می  یمدرن شکل گرفته که همه  یتعمیم یافته 

می  رمزگذاری  نیز  را  انگیزش  با  اطالعات  و  دوره   .کندبیان  این  در  او  دید  دچار    یاز  عناصر  تمام  جدید 

افراطی می  و   . دنشورمزگذاری  راستی، حقیقت  پول، عشق،  امکانات،  قدرت سیاسی،  قانون،  دین،  بنابراین 

یافته و یکپارچه از رمزگذاریها با هم متحد    طبس  یاخالقی و هنری همگی در درون یک چرخه   ارزشهای

توان می   دیگر  دارانه و وابسته به پول دانست و از سویرا سرمایه   چارچوب  اینتوان  می   از سویی  .شوندمی

  .همه چیز برابر شمرد با رمزگذاری افراطیِآن را 

ای هستند که سه گام مربوط به پیدایش زبان، خط و رسانه تعمیم یافته مدرن موارد تخصص یافته 

به این ترتیب سلسله مراتبی از   .دنکنتر میتر و دقیقپیچیده انتقال پیام از مجرای کنش متقابل را گام به گام  

تدریجی پیام از زمینه   و استقالل یافتنِشود  کنده می   گیرد که از اندرکنش پیاپی من و دیگریارتباط شکل می

به  شود که  می   حمسل  یدستگاه پردازشی درونزاد با این جریان به  ظام اجتماعی  ، ن دسازممکن میرا  اطرافش  

 . ترمیم کندرمزگذاری و تواند به شکلی خودزاینده نظمهای درونی خود را میکمکش 
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 گفتار شازندهم: ارتباط و زبان 

 

هر کنش ارتباطی با انتقال محتوایی همراه است   .شودتعریف می  100ارتباط همواره با انتقال مضونها 

انتخاب مضمونها توسط فرستنده و رمزگشایی و فهم آن توسط   .شودکه در قالب یک مضمون رمزگذاری می 

این انتخاب مضمون و واگشایی رمزها باید به انتقال معنا و ارضای میل   .تداوم ارتباط است  یشالوده  ،گیرنده

مهمترین   .شودفرسوده و متوقف می  ی کاردر غیر این صورت کنش ارتباطی در همان ابتدا   .دو طرف دامن بزند

ی کند به تثبیت نقش اجتماعی افراد در پیدایش شکلدستاورد کنش ارتباطی که سودهای یاد شده را ایجاد می 

   .شوداز هویت جمعی در گوینده و فرستنده مربوط می 

این ارتباطها    .آن اخالق است   یبینیم که مضمون پایه این کارکرد را در ارتباطهایی می   ینمود برجسته 

که تنظیم کنش   معناهایی  .دهندنسبت می معانی را به آن  جفتهایی  کنند و  کنش متقابل را رمزگذاری می  خودِ

از راه گفتمان ممکن  را    -این بر آنو در نهایت چیرگی مالیم  -و یا تفسیر رفتار من و دیگری  متقابل، سانسور  

فرآیندی است  یعنی    .به این ترتیب در چارچوب نظری لومان ارتباط امری کمابیش مکانیکی است   .سازدمی
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 -هاو گیرنده   هافرستنده – های اجتماعی  این گره   خودِ  .گیردشکل می های اجتماعی  انتقال مضمونها در گرهبا  که  

  . کنندپیچیده عمل می   یهایی در ماشینبلکه همچون پیچ و مهره   ،شوند های آفریننده برکشیده نمی من  یبه مرتبه 

در دیدگاه زروان چنین تصویری از ارتباط وجود ندارد و اخالق تنها در مقام شکلی از مضمونهای  

  مان پیشنهادی در دیدگاه    .سازدمندی کنش متقابل را برمی که شکلی از قانون کند، بلارتباطی تجلی پیدا نمی 

یعنی هرچه نظام ارتباطی   .متناسب است جاری در آن    پیچیدگی نظام اخالقیِا  ارتباطی ب  آزادی سیستمِ  یدرجه

های من   ،دکن  بندیصورتتر  و دادگرانه بهتر خود را رمزگذاری کند و قواعد و چارچوبهای بازی را دقیقتر  

امری است که در درون    «من»فردیت یافتن  پس    .شوندمند می بهره آزادی بیشتری    یدرجه از  درگیر در ارتباط  

می ممکن  ارتباطی  شبکه  می   .شودیک  پیدا  استقالل  آن  از  بعدتر  که   .کنداما  اجتماعی  نهاد  از  من  که  چرا 

است   یاین شبکه  یبرسازنده  پیش پیچیده  ،ارتباطی  مرزهای  و  از خط  همواره  و  بوده  بینی شده خروج  تر 

  .کندمی

که    یچکیده است  آن  لومان  »تصمیم«  و   -«  مضمون »سخن  برای    -نه  مرکزی  و  کلیدی  مفهومی 

ای از رفتارهای شود و زنجیرهارتباط از طریق مضمون به کنش تبدیل می  .گانه معناست دگردیسی محورهای سه 

  - مضمون  یبا واسطه -معنا     ِاز سوی دیگر خود   .دهدسازد که محور زمانی معنا را تشکیل می پیاپی را برمی

زمینه و بافت در  شود که تنها  هر معنا به رخدادی ارتباطی و منفرد مربوط می   .کندشکلی تعمیم یافته پیدا می 

اطرافش    یاز بستر تصادفی و ویژه  ،شدن در قالب مضمون  بندیصورت با  معنا  اما   .کندای معنی پیدا می ویژه

خاص ارتباط    یحتوای کنش ارتباطی از زمینه به این ترتیب م  .یابددست می نوعی استقالل  به  برکنده شده و  

این امری است که در قالب پیدایش محور عینیت در  .کندشود و حیاتی مستقل پیدا می من و دیگری جدا می

   .یابدلومان تبلور می ی ی زمان در نظریه گانه سه ابعاد چارچوب 
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 .دهدپیچیدگی ارتباط میان من و دیگری را کاهش می  ،گیردمیزبان وقتی در معرض مضمون قرار  

به   .مستولی سازدارتباط من و دیگری  رکند تا نظمی را بامکانها را چروکیده می  یو دامنه یعنی فضای حالت 

بیان می  اند کهاین ترتیب تنها مضمونهای مربوط و مناسب  این   یاز سوی  .شوندانتخاب شده و  بیان کردن 

مضمونها محوری  در دیدگاه لومان    .اجتماعی آسانتر  یساده است و از سوی دیگر فهمشان در زمینهمضمونها  

 برآمده از مضمون   چارچوبهای  .دن اندازکنند و کنش متقابل را به جریان میمعنایی را به ارتباط تحمیل می

ودارجاع پدید آورند هایی خحلقهاخالقی یا حقوقی رمزگذاری مجدد شوند و    یگفتمانبه کمک  ممکن است  

 و به تصویری از خویش دست یابند. 

مفهوم  لومانی  مضمون   با  تقریبا  معنا  این  همتاست دیدگاه  در    «منش»در  که    .زروان  تفاوت  این  با 

زروان چارچوب  مضمون از دید لومان عنصری تکینه، جدا و وابسته به کنش ارتباطی است در حالی که در  

گیرند( رفتاری خود سازمانده و خودزاینده  های نمادینی که در درون سیستم ارتباطی شکل می)بسته   منشها

ای را در سطوح سازمان سله مراتبی جداگانه که سطح سل شوند  محسوب میو یک سیستم تکاملی مستقل  دارند  

یعنی در این دیدگاه سپهر فرهنگ   .شودآورد و این همان است که فرهنگ خوانده مییافتگی پیچیدگی پدید می

حاشیه  و  مشتقی  لومان  نظر  نیست،  بر خالف  ارتباطی  کنش  بر  سیستم بلای  استقرار  محل  تکاملی  که  های 

منش که  است  مستقلی  می   خودسازمانده  که    .شوندخوانده  هرریچارد  چنان  کرده،  پیشنهاد  عنصر   داوکینز 

منابع  بلک سوزان  شود و چنانکه  تکثیر میهمانندسازی  همچون    فرهنگی )منش(  مور پیشنهاد کرده، بر سر 

 کند.رقابت میدیگران ها با ارتباطی و رسانه 
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 کنش ارتباطی و  اهیسیستم گفتار هفدهم: 

 

به  ارتباط بینافردی آن است که روابط انسانی زیرسیستمی از رفتارهای عمومی    یمرسوم درباره نظر  

آن است که رفتار انسانی   ،شناختی وجود داردفرضی که معموال در کتابهای جامعه یعنی پیش   .آیدشمار می

کالن  و  عامتر  ترتیب  امری  این  به  است،  ارتباطی  رفتار  از  واحد   هایسیستم تر  زیر  همچون  و    یارتباطی 

به شکلی    ؛از دید لومان چنین برداشتی نادرست است   .شوندکرداری تعریف می   هاینظام ای در درون  خوشه 

فرض مرسوم از فروکاستن  از این زاویه پیش   .زنندحرف اول را میهستند که  ارتباطی    هایسیستم واژگونه، این  

   .شده است ارتباط به بیان ناشی 

ارتباط امری بیان است فراگیرتر و فربه   از دید لومان  از  انتخابی در رفتار    .تر  الگوهای  ارتباط تمام 

متمایز    -اردهای خاص تاکید دکه تنها به انتقال معانی در رسانه -رو از بیان  از این  .شودبینافردی را شامل می

انتخابهای بینافردی مانند  حتا بیان پهناورتر است؛ چرا که انتخاب معنا و  یاز دید لومان ارتباط از دامنه  .است 

های در حالی که فضای تعریف بیان تنها به انتخاب گزاره   .شودفهمیدن یا رد کردن پیام نیز در آن تعریف می 

  .شود مخابره شدنی محدود می

اما این جریانهای    .توان به جریانهای ارتباطی فروکاست بنابر نظر لومان روندهای سطح اجتماعی را می 

شناختی  ی، عصب شناختتوان آنها را در غالب جریانهای بوم آورند و نمیارتباطی سیستمی خودبسنده پدید می 
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اجتماعی )الیه یا روان  یعنی سطح  نهادهای  شناختی تفسیر کرد؛  انسانی در  نظامهای  پیچیدگی که در  از  ای 

رخدادهای اجتماعی    .ارتباطی باشد   هایسیستم که همانا    است ای استوار تشکیل یافته بینیم( از شالودهجوامع می 

 یپهنه با  نظام اجتماعی را    یتوان پهنهاین ترتیب میشوند و به  همگی در فضای ارتباطی صورت بندی می

پذیر نیست نکته مهمی که لومان تاکید دارد آن است که ارتباط امری مشاهده   .یکسان دانست   روابط بینافردی

چرا که خروج از ارتباط و دیدن آن ناممکن است و هر آنچه در سطح    .توان به آن ارجاع دادبلکه تنها می 

  .نمودی از رفتار ارتباطی در کنش بینافردی وابسته به آن است  ،شودمی  اجتماعی تجربه

دو سیستم  این  از  یک  یعنی هر  .سازنداز دید لومان ارتباط و کنش یک نظام متقارن دو بخشی را برمی

واژگونه میان  توانند به شکلی  پذیر هستند و میبرگشت   ،اندبه یکدیگر پیوند خوردهاند و  بالقوهتا وقتی که  

«  کنش و ارتباط»یعنی جفت    .شکندکنش این تقارن در هم میبا  بالفعل شدنِاما    . گوینده و شنونده نوسان کنند

به کمک کنش است که    .دهدپذیری خود را از دست می آن وضعیت برگشت   ، شود وقتی که کنش فعال می 

  .شودز گوینده به شنونده تعیین میسویه دگردیسی یافته و جهت انتقال پیام ایک  یارتباط به امر

لومان   دید  برقراری  از  پیش برای  دو  باید  شود  شرطارتباط  برآورده  کنش  سیستم  تولید    .در  اول 

یعنی    .دیگری بیان به مثابه کنش است بخشد.  سازد و سامان میرا ممکن میاطالعات است که تغییر رفتار  

از سوی دیگر    .زنداطالعات باید بروز کند و این همان است که ارتباط بینافردی را رقم می  «ِبیان کردن »  رفتارِ

با بیان مستقیم    یلومان بر این نکته نیز آگاهی دارد که برخی از رفتارهای ارتباطی جنبه پیرازبانی دارند و 

رمزگذاری شده کار خود را پیش    اطالعاتِپیرامونیِ    یبلکه با ارجاع دادن به زمینه   ،اطالعات همراه نیستند 

   .برندمی

کند و از کنش همچون ابزاری برای تصویر خود بر  بیان را تفسیر می   سیستم ارتباطی به این ترتیب 

که بازتولید   این ارتباط میان نظام ارتباطی و کنش و قالب شدن آن به اکنون است   .کندزمان حال استفاده می
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از دید    « ارتباط همان کنش است »یعنی این عبارت مشهور که    .سازدی در زمان را ممکن میسیستم ارتباط

ارتباط و کنش با هم رابطه رفت و برگشتی دارند و روی هم رفته   .لومان نادرست نیست بلکه ناقص است 

کنشها    یاز دید لومان شبکه   .هستند و نه کنشیاصلی آن نظامهای ارتباطی    یکه وزنه   سازندسیستمی را می 

ای است که از طرف سیستم ارتباطی ترشح  در واقع الیه  ،شودهای اجتماعی قلمداد می سامانه  بنیادِمعموال که 

  .شودمی

کند و این سیستم اجتماعی خود را با ایجاد بازنمایی از رفتارها و توصیفی از خویشتن سازماندهی می

نظامهای اجتماعی بر مبنای کنش که ابزار    .سطح نظامهای ارتباطی ممکن است کار تنها با شکست تقارن در  

  یابد و به این ترتیب توصیف خود را محدود به سطح کنش شکست تقارن است به توصیفی از خود دست می

کنشها   یباید به این نکته توجه کنیم که پشت این الیه   .نابینایی ما شود  یاین محدودیت نباید مایه اما    .بیندمی

تر از ارتباط وجود  تر و خودسامانپیچیده  ییک شبکه   -سازدجامعه را برمی  که بازنمایی و تفسیر از خودِ-

  .دارد

توان آن را به سطح  گاهی از جنس ارتباط مستقر شده است و نمیاز دید لومان کنش بر تکیهپس  

این عناصر در سطح اجتماعی    یهمه  . متصل کردشناختی یا مفاهیمی مانند خودآگاهی و انتخاب شخصی  روان

کنشی که از یک فرد حتا    .شوندقلمداد نمی  برای رفتار  مهمرکنی    ای تعیین کننده یااما شالوده  ،حضور دارند

ی مرتبهتا جای بگیرد و همچنان باید در سطح اجتماعی  ،زند و با تصمیم شخصی همراه است خاص سر می

  . بینافردی ارتقا پیدا کند و در این الیه فهمیده شود یارتباط

زمینه برای بروز کنشهای  و از این راه    ،دهدهای سیستم اجتماعی را کاهش می هر کنشی پیچیدگی 

فراهم   موضعی ِ  .آیدمیبعدی  پیچیدگی  از  شدن  کاسته  به این  را  کنش  که  است  همان  اجتماعی  نظامهای 

منصوب  خودآگاهیِ جامعه   .کندمی  فردی  سنت  لومان  دید  و شناسانه از  اجتماعی  کنش  میان  اتصال  که  ای 
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برآورده می را  فردی  انتخاب  و  است خودآگاهی  نظرش  –خودآگاهی  اما    .سازد درست  به  از خوشه که  ای 

بینی  پیش ضروری نیست که برای  فرضی  پیشو در واقع چیزی جز    -است متغیرهای درون سطح اجتماعی  

ظهور یک رفتار    یکند که شناخت شرایط و زمینه لومان بر این نکته تاکید می  .است   گرفتهرفتار دیگران شکل  

تمرکز فردی خودآگاه    به مثابهبر فاعل آن رفتار  ، نسبت به موقعی که  دهدتوانایی پیشگویی بیشتری به ما می 

  .ایمکرده

کنش هم   هایسیستم درباره  ،متفاوت داشتند  عدِان و ساختارهای ارتباطی سه بُمکه زشکلی به همان 

سیستمها همواره   .یعنی باید سه الیه متفاوت از کنش را از هم تفکیک کرد  .توان چنین ادعایی را مطرح کردمی

از دید لومان این    .کننددرونی تفسیر می نظرگاه  نگرند و رخدادهای بیرونی را بسته به این  به درون خود می

آنجایی که رخدادها و چیزهایی که واقعی شمرده می  .همان بعد واقعی کنش است  به سیستم    ،شوند یعنی 

  .گیردو کنش سازماندهی و مدیریت آن را برعهده می کنند ارتباط پیدا می 

گرانیگاهی است که   « اکنون»  .زنندبه همین ترتیب سیستمها همواره در زمان اکنون دست به کنش می 

 ی کند و به این ترتیب کنش را به انتخابی در درون دامنه هستی یافتن سیستم را تعیین می  یشرایط پایه و زمینه 

پیشاروی سیستم متصل می ابزاری  پس    .سازدامکانهای  که همچون  داریم  برای کنش  زمانی  ما یک محور 

ای از رفتارهای قبلی و بعدی چرا که زنجیره   .سازدممکن میاش را  یر کنش در بافت اجتماعیستوصیف و تف

  .کندرا به یکدیگر متصل می 

فعال و کارساز است که تفسیر و توصیف کنش را تنها زمانی  این محور زمانی کنش  از دید لومان  

ا  یعنی در شرایطی که سیستم کنش ر   .ش در محور آینده و حال به یکدیگر چفت و بست کندابدون شکافتن 

از  به خود متصل کند و آن   از  آن را برگزیند و به چشم   «اکنوندر ضمن »و    ،خود بداند را بخشی  اندازی 

در شرایطی که   .شودقالب می کنشمعنایی تفسیری به شکل است که به این  .کند شوبسرخدادهای آینده من 
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این بدین معنا است که ارتباط   .آیدزمینه برای پیدایش بعد اجتماعی کنش نیز فراهم می  ،چنین اتفاقی رخ دهد

  .آیدصورتی از بیان است که در فضای رها و تعین نایافته رها و مشترک میان چند تن پدید می

ک  ای مشتربلکه همواره در زمینه   .زندتهیا دست به انتخاب نمیغرقه در  و    هیچ نظام کنشگری در خأل

کنشگر در این فضای مشترک به    هایسیستم حضور    .کندهایی همتای خویش رفتار می و در حضور دیگری

شود چرا که هر یک از آنها ممکن است رفتاری ویژه را  معنای آن است که شکلی از تقارن بر فضا حاکم می

به این ترتیب یک بعد اجتماعی هم در    .دنخاص از کنش ارتباطی را بپذیرد یا مردود بدا  یبرگزیند یا تفسیر

شناسانه زمان شدن و همنشین شدن انتخابهای رفتاری من و دیگری در یک بافت جامعه کار است که از هم

  .آیدپدید می 

 هایسیستم است که  پیش روی پژوهشگران قرار دارد آن    مشکل اصلی که برای ابداع نظامهای معنایی

ارتباطی امری   هایسیستم و از آنجا که    ،کنندکرداری توصیف می  هایسیستم ارتباطی معموال خود را همچون  

امکان نظارت از بیرون را از دست   ،گنجانند عام و بسیط هستند و تمام رفتارهای دیگر را در درون خود می

پذیر برای رمزگذاری  توان در این زمینه رصد کرد و همچون موضوعی مشاهدهتنها واحدهایی که می  .دهندمی

فروکاسته شدن نظامهای ارتباطی به نظامهای کرداری تحقق  چنین کاری با    .خود کنشها هستند  ،انتخاب کرد

   .یابدنمود می هادر سطح نمادها و مشاهده ، فروکاستنی که کندپیدا می

از تر هایی دقیقتر و گسترده شود و تکامل فرهنگ دامنه دید لومان این مشکل در گذر زمان حل میاز 

عریف داند، یعنی امکان تاو این روند را همان اجتماعی شدن کودکان می   .سازداین رمزگذاری را ممکن می

به شکلی که کردار فردی همواره در بافتی اجتماعی    ،آموزداعی را به ایشان میفردی در بافت اجتم  کنش

از دید لومان بیش از  حتا  شود و  در عین حال که کنترل فرد بر رفتار خود محترم شناخته می  .شوندتفسیر می 

  .گیرداندازه و با اغراق مورد تاکید قرار می
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از هر چیز آن است پیش    ،کندکنندگی اجتماعی پیوندی با کنش برقرار میعلت اینکه خودتوصیف 

تداخل    هایسیستمارتباط بین    .ارتباط است تر از راهبری و ساماندهی  که دستکاری و مدیریت کنش ساده 

اما کنش سرنخی روشن و صریح با یک سیستم انسانی بر قرار   .کندکننده در یک فضای مشترک بروز می

این  .کندمی برای  از  فردها  ساختن   رو  متحد  و  خود  کنش  تاریخچه   اشمدیریت  تشویق    شانزندگی   یبا 

ای و فردی است که از دید لومان یک امر حاشیه ،پذیرند ها برای کردار خویش میولیتی که منئمس .شوندمی

، بی آن که است   تنها برای مدیریت ارتباط کاربرد دارد و همچون محصولی جانبی به سطح روانی پرتاب شده 

   .اصالتی داشته باشد

رو هستند آن است که باید نظامی به پیچیده هنگام مدیریت رفتار خود با آن رو  هایسیستم مشکلی که  

پذیر  توجیهتوضیح دهند و  دیگر    هایسیستم خویش را برای    یتا رفتارهای خودخواسته   معنایی پدید آورند

از پس توصیف و تبیین رفتار خود  الزم است که بتواند  ارتباطی    ییعنی نظامی معنایی در یک شبکه  .سازند

در جریان انتخاب طبیعی   .را رقم زده است تکامل سپهر فرهنگ ضرورت است که از دید لومان این  .بیاید بر

مفاهیم تازه برکشیده شده و غلبه کرده و در جریان انقراض و زاده شدن مداوم  بر هم نظامهایی معنایی رقیب 

  .کنندهمچون هنجارهای اجتماعی نقش ایفا می 

تحقق    از راه فراگیری کنشهای متصل به ارتباطات خاصکودکان  اجتماعی شدن  بر این مبناست که  

اممکن میارتباطی    یاین شبکه   باتعریف کنش در یک سیستم فردی  گوید  می لومان    .کندپیدا می  و شود. 

انسانی را چندان مهم قلمداد نمی من   ،فردگرا  شناسانهای جامعه نظریه برخالف   معتقد است   . بلکهکندهای 

  . کننده اجتماعی است در واقع تراوشی از یک سیستم توزیع  ،شناسیم خودمختار میآنچه به عنوان من خودآگاهِ

از دید لومان آنچه که پیدایش این   .م به ذات نیست ئکه به خودی خود اهمیتی ندارد و قاگاهی قراردادی گره
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هایی برای دستکاری و مدیریت کنش است که از راه ساده کردن این  سازد ظهور شیوهمن را ضروری می

  .پذیردکنشها و گره زدنش با نظامهای ارتباطی انجام می 

ر مدام  رفتاری است و برای این کا  یخود با محیطش نیازمند تنظیمهای  یفرد برای ارتباط کنشگرانه 

اما این کار را با واسازی و واشکافی کل    .باید محتوای بیان و اطالعات پیرامون خود را تجزیه و تحلیل کند

از  دهد بلکه تنها ارتباطی سرراست و ساده میان برخی از دستورها و برخی  ارتباطی جامعه انجام نمی  یشبکه 

می برقرار  ارتباطی  می  .کندپیامهای  بست  ارتباطی چفت و  به شبکه  نظر  مورد  ترتیب کنش  این  و به  شود 

برای رفتارهای   تنظیمی  منتقل شود کارکردی  بین دو کنشگر  بیان  از طریق فرآیند  است  قرار  اطالعاتی که 

   .گیردبینی برعهده میبینا

بینند که تمام اطالعات ممکن درباره یک بیان ارتباطی را وارسی  ها بدین ترتیب ضرورتی نمیمن

دستیِ دم بلکه تنها معنای  .کنندهای رفتاری پیشاروی خود را تجزیه و تحلیل نمیکل گزینه ، همچنان که کنند

 های سیستم پیچیدگی در با این فرایند  .گزینندرا برمی روتنیده در ارتباط و کنش هنجارین و مرسومِ پیشاپیش 

  .گرددممکن می یافتگی نهادهای اجتماعیاجتماعی کاسته شده و هماهنگی کردارها و سازمان 

پیروی  ناپذیری  توالی برگشت از  زمان  محور  ر  ببا هم دارند، یعنی    از دید لومان کنشها روابطی علی

از کنشها به شبکه شبکهشود  که باعث میکنند  می پیامدهای کنش ای  از  این ترتیب   .گونه منتهی شودای  به 

جامعه یک سیستم    .سازندمتفاوت از نظم اجتماعی را برمی  یارتباطی دو الیه  هایسیستم کنشها و    یشبکه 

و   ارتباطی چفت شده  با یک سیستم  که  است  ارتباطهای  تحت  کنشگر  و  تکراری  کنشهای  منظمی  قوانین 

  .کنندسازماندهی میبا هم هنجارین را در پیوند 

یعنی    .سازد توصیف خود سیستم است از دید لومان یکی از عناصری که این چفت شدن را ممکن می

برقرار که پیوند میان ارتباط بیرونی و کنش درونی را    سیستم خودانگاره و تصویری درونی از خویش دارد
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لومان    .کنداین محور بازنمایی سیستم در درون سیستم همان است که خودآگاه شدن را ممکن می  .سازدمی

در اصل برای سازماندهی کنش    وای از مرزبندی سیستم با جهان اطراف است  هویت شیوه معتقد است که  

  .و کارکردی معنامدار نداردتحول یافته 

میان ارتباط، کنش و  شود،  محسوب می مرکزی آرای لومان    ینظامهای خودارجاع که هسته   ینظریه 

خودآگاهی که قرار است به امور متفاوتی در جهان اجتماعی    منِبه این ترتیب    .شودل می یارجاع تمایز قا

این بدان معنی نیست که لومان مفهوم خودآگاهی    .دهداین کار را از ورای کنشهای خود انجام می  ،ارجاع دهد

از دید او خودآگاهی واقعی است اما از محیط اجتماعی    .کندآن قناعت می رمق از  را انکار کند اما به تعبیری بی 

باالتر از خودآگاهی جای و    نظامهای ارتباطی در سطح اجتماعی  .و خاستگاهی فردی ندارد  شودمی  ناشی

  .هستندمستقر تر از آن پایین  ایکنشها در الیه ی گیرند و شبکه می

و پیچیدگی درونی سیستم کنشگر را سازد  میمرزبندی میان سیستم و محیط را ممکن    ،خود  توصیفِ

شوند و تنظیم اندرکنش سیستم با  به این ترتیب است که مفاهیمی مانند انتظار و میل ابداع می   .دکنتضمین می

با برچسبی از خودانگاره و توصیف  را  اینها درنهایت کنشها    تمامِحال  با این    .گیرندجهان خارج را برعهده می 

 هاکنش تجزیه کردن روندها به  پیچیده اجتماعی با    هایسیستم   .آنکه توسط آن تعیین گردندبی  ،ند یآرامیخود  

  .دگردمی ممکن  «شرطی شدنفرایند »این کار با  .کاهندمیی متداخل پیچیدگی رفتارهااز 

ارتباط میان ایشان  کشاکش در  ،دو یا چند کنشگربرای  های رفتاری محتملیعنی گزینه شرطی شدن 

ماند که ارتباط پایدار و معنادار  محدود در آن میان باقی می  هایامکانای از  دامنه تنها  د و  نشوحذف می یکایک  

همان است که آشوب    ، شودمعنایی که به این ترتیب در کنشها و رفتارها چفت می   .کندشان را تضمین میمیان 

 فرضِ شسیستم اجتماعی به این ترتیب با دو پی  .رساندبه ثبات میرا به نظم تبدیل کرده و سیستم اجتماعی را  

  .شودبرخاسته از روابط ارتباطی برپای داشته می 
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که شناخت عناصرش به طور تصادفی ممکن نباشد داشته باشیم  نخست آنکه محیطی آنقدر پیچیده  

البته این نکته به جای خود باقی است که چنین نظامی هرگز   .و نظامی برای شناسایی این عناصر تکامل یابد

 .ولی این اهمیت چندانی نداردشود.  رخدادهای درونی خود کامیاب نمیشناسایی کل عناصر محیطی و    در

مهم آن است که نظام شناسایی مجال آن را داشته باشد که در دل پیچیدگی محیط تکامل یابد و به خط و  

  .شکل دهدده ربطهایی رمزگذاری ش

بدین گونه که    ، دومین شرط آن است که دیدگاههای متفاوت در دل دستگاههای شناسایی پدید آید

اریشان  ذرمزگرخدادها و چیزها تنها از یک زاویه شناسایی نشوند و دستگاههای متفاوتی برای پردازش و  

ضرورت ارتباط با دیگری پدید    ست که لزوم تبادل اطالعات وچند صدایی  تنها در این حالِت  .تکامل یابد

شرط    ازاما توافق میان کنشگران    ،تکاملی شناخت وابسته است روند  انسجام سیستم اجتماعی به آن    .آیدمی

  .خیزدبر می -چندگونگی دیدگاهها و تکثر صداهااز یعنی -دوم 

 . زندتوافق دامن می تکثرِ  در عین حال باید توجه داشت که این چند صدایی بودن خود به خود به  

دهند محتوای پیامها  یعنی همواره این امکان وجود دارد که کنشگرانی که در نظام ارتباطی به یکدیگر پیام می

حساسیت   نظامهای ارتباطی همین   از دید لومان بزرگترین دستاورد  .را نپذیرفته یا تحریفی در آن انجام دهند

شده در کار هستند که ممکن معناهایی گشوده نهمواره در ارتباطها  است، یعنی  به نوفه و اختالالت تصادفی  

های نظامهای ارتباطی راههایی برای تغییر این داده  .داشته باشند های متفاوتی  هرتب  اهمیتاست از نظر ارزش و  

یا  بی میربط  دست  به  موجود  پیش  از  قالبهایی  در  افزوده  .دنده گنجاندنشان  همواره  و  اما  ناشده  تعبیر  ای 

و این همان است که پیچیدگی معنا و تکامل نظامهای ارتباطی را ممکن   ؛ماند یافته باقی می ارمزگانی معنا ن 

  .کندمی
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به   .مبنای آن مورد پرسش قرار گیردتوافق همواره شکننده است و همیشه این امکان وجود دارد که  

شود، نوعی پویایی و ناآرامی در نظامهای همین خاطر حشو و تفاوتی که مدام در نظامهای ارتباطی تراوش می

این پویایی همان است که انتقال و تکثیر اطالعات را در نظامهای ارتباطی ضروری    .کنداجتماعی ایجاد می 

تنظیم برای  -مبنای اعتمادپذیری    .کندا از شرایط خاص ارتباطی مستقل میسازد و در عین حال اطالعات رمی

پذیرش اما این    .انداز مشترک وابسته است به همین پذیرش محتوای پیامها و اتخاذ کردن چشم  -رفتار سیستمها

   .همواره محل تردید است و قطعیتی نداردو آن اشتراک 

یر است که مدام خود را  گز آورد به این ترتیب سیستم ناارتباط امکان نفی توافق را فراهم می  نفسِ

بنابراین سیستم ارتباطی از نوعی سیر تکامل درونی برخوردار    .را هرس کندتصحیح کرده و مطالب حشو  

خود را پدید   که شاخصهایی برای انتخاب طبیعی  کنداست و همچون یک سیستم تکاملی خودبسنده رفتار می

ارتباطی هستند که تجربه جهان خارج به مثابه پویایی و تحول و امکان    هایسیستم از دید لومان این    .آوردمی

ارتباط   ازای ترجمه زبان رمزگزاری کل این ماجرا در قالب  .آورنددستکاری در این جهان خارج را فراهم می 

  .دهدکه به توافقهایی موضعی میدان می  سازدرا ممکن می

شناختی و متغیرهای زیست   یاز دید لومان سوژه خودآگاه در این میان نقشی ندارد و همچون بقیه 

بنابراین فرآیند ذکر شده به خودآگاه فرد وابسته   .ای ظهور این ساز و کارهاست شیمیایی یکی از شرایط زمینه 

افتد و ارتباطی به جریان می   هایسیستم خودآگاهی از دید لومان نوعی مضمون است که در درون    .نیست 

   .اما خارج از این اهمیتی ندارد و خود یک سیستم مستقل نیست  .کندو تکثیر کنشها را تنظیم میتولید 

از    -؟شوداینکه چگونه یک سیستم اجتماعی ممکن می-شناسی  به این ترتیب پرسش سنتی جامعه 

پیش از او اندیشمندانی مانند ماکس وبر پاسخی    .کنددید لومان پاسخی ویژه و متفاوت با پیشینیان پیدا می 
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داده  وجودهایی پیش  ،نظام اجتماعی  یکه عناصر برسازنده مبنی بر این    ،به این پرسش داده بودند   101وجودی

را   جامعه  و  شده  متصل  یکدیگر  با  که  هستند  ازلی  تحلیلی  .سازندبرمیو  نوع  از  دیگر  که   102پاسخ  بود 

ساز و توجه به  دادند و مبنای آن  نز به آن عالقه نشان می و اندیشمندان ساختارگرا و کارکردگرا مانند پارس

   .ساخت کارها و جریانهای عملیاتی بود که نظامهای اجتماعی را ممکن می

 .کندتعریف  در دو سطح  شرایط تحقق نظام اجتماعی را  تواند  میدوتکه    یپاسختنها  از دید لومان  

 ی دیگری شبکه   .زندنهادها را از راه کنش ارتباطی رقم می  یک الیه از نوع ارتباطی است که تاسیس خودبنیادِ

ارتباطی    یمضمونهمچون  توافق  کند که  ایجاد می مبنایی    «ارجاع به خود»و    «خود  نظارت بر»کنشها است که با  

افزایند و در اندرکنش با ها در ارتباط با یکدیگر پیچیدگی خود را میهر دوی این الیه   .شوداز دل آن زاده می

  .کننددیگری عمل می

 . جای نقد و وارسی دارداش البته ی فراگیر بودنی ماهیت نظام ارتباطی و درجهدرباره دیدگاه لومان 

سیستمی خودبنیاد  است،    خودآگاهی روانشناختی که حامل کردارها و ادراکهای  الیه   دیدگاه زروانی  زاویه از  

نمیشود  محسوب می و مستقل   را  توان  و  ارتباطی فروکاست آن  نظامهای  ارتباطی   .به    ی تحلیل در  نظامهای 

برآمدهسیستمی   فراوردههمچون  و  پردازنده ای  سیستم  از  میمغزِ  ی  ای  نمود  پخودآگاه  یعنی  ردازش  یابد. 

  .تر از نظامهای ارتباطی است تر و پیچیدهداریم، فربه  -ی عصبیدر شبکه -اطالعاتی که در سطح روانشناختی 

شک نه محاط و ای از اولی در نظر گرفت، نه رکن و محور آن، و بیاین دومی را باید مشتقی و خروجی

   .توضیح دادتوان پیچیدگی بیشتر را با پیچیدگی کمتر شناختی نمی به لحاظ روشمشتمل بر آن. چرا که 

 
101 Onthologic 
102 Analytic 
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زمینه  لومان    گراییفروکاست  این  دلبستگیدر  از  حدودی  و  تا  پساساختارگرایان  آرای  به  اش 

وار شناسی سیستمی مورد نظرش و با کمی تحلیل ریاضیاما با همان روش  .شوددیدگاههای پسامدرن ناشی می

کری نادرست است و جایی مرکزی برای مفهوم خودآگاهی و منِ خودمختار  توان نشان داد که چنین رویمی

  .باید در این میان گشود

 

  



170 

 

 

 

 سیستم و محیط گفتار هجدهم: 

 

میان سیستم و   یسیستمی آن است که رابطه چارچوب نگرش  لومان در    یکی از نوآوریهای نظری

 ی در نگرش کالسیک سیستمی که برتالنفی برای نخستین بار در نیمه   .کندمیرا بازتعریف    اشمحیط پیرامونی 

  . شد هویت و پراکنده در اطراف سیستم قلمداد میای آشوبناک، بیمحیط همچون زمینه ،  قرن بیستم پیشنهاد کرد

 ی اختالل سرچشمهمحیط محور اصلی بحث درباره نظم درونی سیستم بود و محیط همواره  با  یعنی حد و مرز  

   .شدرده میشم

و محیط یک شبکه در    سیستمدر دیدگاه او    .انگارانه و نادرست است از دید لومان این تصویر ساده

حد و مرز سیستم با محیط همچون صافی و درگاهی برای تنظیم در آن  آورد که  هم تنیده ارتباطی را پدید می

 - 104از نظر تحلیلی نه  و    103نه به لحاظ وجودی -از دید لومان سیستم    .کندعمل میروندهای درونی سیستم  

 .کنددهد و خود را در مقابل دیگری تعریف میهر یک از این دو به دیگری ارجاع می  .مهمتر از محیط نیست 

یعنی پرسش مرکزی آن است که چگونه سیستم    .کرانه است ای بی دانیم که محیط گستره با این همه این را می 

 
103 Onthologital 
104 Analytically 
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می استقالل  اعالم  محیط  مقابل  و  در  خودبسنده  به  کند  مرزی  و  می حد  زمینه یابد  دست  از  بیکران که  ی 

  .کنداش جدایش می پیرامونی 

شناختی یا پردازشی اعتبار هستی از دید لومان به همان ترتیبی که محیط اهمیتی بیش از سیستم ندارد،  

پردازش   ییعنی لومان معتقد است که سیستم هم مانند محیط یک گره   .بیشتر نیست هم از محیط    سیستم

این بدان معنی است که لومان با مفهوم سوژه در سطحی   .نداردنسبت بدان  مستقلی  اطالعات است و موقعیت  

ای الیسم خام و بازمانده ئنوعی ر  ،ل بودن به اهمیت سیستمیاز دید او قا  .کنددیگر و عمیقتر نیز مخالفت می

که  -سیستم خودآگاه  میان  شناختی هم  در سطحی هستی  .های فلسفی قدیمی است نظریه مداری«  -»چیزاز  

شناسانه  هستی اعتباری  یعنی مرز میان محیط و سیستم    .وجود نداردتفاوتی  با محیط پیرامونش    -انسان باشد 

و تنها در درون سیستم همچون    سازدبلکه تنها قراردادی است که روابط درونی سیستم را منسجم می   ،ندارد 

  .راهبردی مدیریتی اعتبار دارد

این    .جای چون و چرای فراوان دارد  -ارز با سیستمامری هم در مقامِ  –رویکرد لومان به مفهوم محیط  

می شدهرا  مستقر  واحدهایی  بر  سیستمها  پویایی  که  تجزیه   انددانیم  هستندکه  کردن    .ناپذیر  آسان  برای  ما 

 .گیریمشدنی در نظر می و تجزیه این زیر سیستمها را به صورت واحدهایی مجزا    ،در پژوهشهای علمی  هاتحلیل 

منسجم و متراکم از    ییک شبکه   وند  اه اما واقعیت آن است که تمام این زیرسیستمها در همدیگر تنیده شد

  .دهدروابط و اندرکنشهای بینابینی را نتیجه می

به ش  اکه سیستم را بر مبنای تجزیه کردن. رویکردی  پذیرفتنی نیست رویکرد مرسوم  به همین دلیل  

بینش لومان این نکته را به تحلیل   .دکن  جدا جدا بررسیرا  این واحدها  کوشد  میو  کند  میتحلیل  های پایه  اتم

 . کنندعمل میهمچون محیط  برای سطوح باالیی    سطوح پایینی،  سیستم  یِکارکردی  در شبکهافزاید که  ما می
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رخدادهای بیوشیمیایی و روندهای ملکولی حاکم   ،عصبی مغز  یاین بدان معناست که مثال برای کارکرد شبکه

   .شوندشمرده می  یمحیطارز با روندهایی همها بر نورون 

درباره منطق  همین  می  هایسیستم ی  با  زمینه اجتماعی  که  گفت  ساختار توان  یا  افراد  تربیتی  های 

 .کندنقش ایفا میهمچون محیط  اجتماعی    هایسیستم برای    -شانخودآگاهیو همچنین    –شان  شناختی زیست 

حتا  شویم که معنا  متوجه می  ،حوزه تحلیل سیستمی نظامهای اجتماعی به کار بگیریماگر این بصیرت را در  

یعنی شیوه خواندن و تفسیر کردن رمزگان  -تعدیلی    هایسیستم همواره توسط    ،وب به محیط هم باشدساگر من

معنایی مستقل از این شبکه پردازشی نیست و این شبکه   .شودتعریف می  -نظامهای زبانی و نمادیندر درون 

به شکلی متراکم با  همیشه  پردازشی درون نهادهای اجتماعی    هایسیستم یعنی    . به محیط متصل است پیوسته  

  .دهدمیتعمیم محیط چفت شده و روندهای محیطی را به درون خود 

دید سیستم و تشخیص مرزی که سیستم و محیط    یخود از زاویه ی  مشاهده  شرطِبدین ترتیب پیش  

روندهای این  تا  گیرد  شکل میدر واقع سرمشقی توصیفی است که در درون سیستم    ،کندرا از هم تفکیک می

معنا از در نتیجه    .به شکلی اقتصادی ممکن کندرا  پردازش اطالعات  و  رمزگذاری  پردازشی را آسان سازد و  

   .آیددل این رمزگذاری و از دل اقتصاد پردازش اطالعات برمی 

که فقط در شرایطی    . کنشهاییای از کنشهاست از دید لومان کل روندهای درونی سیستم مجموعه 

یعنی مدیریت روندهای داخل سیستم وابسته به    .که به این ترتیب رمزگذاری شده باشندشوند  می   پذیرکنترل

پردازی مثل هابز که در  نظریه   به همین خاطر  .رمزگذاری و جذب شدنشان در درون یک نظام معنایی است 

را   سیاسی  نهادهای  بار  نخستین  برای  هفدهم  کرد،  قرن  شیوهتحلیل  به  واقع  و در  رمزگذاری  برای  هایی 

  .کرداشاره میمعنابخشی به این روندها 
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یعنی سیستم   .کند روندهای پردازشی عمل میاین ای بر محیط خارجی سیستم همچون زمینه همیشه 

و در    انده کند که با همدیگر پیوست ای از کنشها و رفتارهای انتخاب شده قلمداد می خود را همچون زنجیره 

چرا که   .آشفتگی بیرونی سیستم متمایز است محیطی و  یآورد که از زمینه پیوند میان خود معنایی را پدید می 

سیستم به این    .گرددوب نمیسشود و معنایی به آن منشده رمزگذاری نمی  بیرونی به شکل یاد  یاین زمینه 

 . آفریندمحیط را می  -نمادین   به کمک این ماشینِ-از محیط  ساختن خویش  ترتیب با برکشیدن خود و خارج 

 کند اما به رسمیت شناخته موقعیتی است که سیستم در درون آن رفتار میو  خاص    یمحیط در واقع شرایط

پردازش اطالعات و رمزگذاری  به  که  شود  ممکن میو مرزی    یحدبا  ش از سیستم  اشدنش و برکنده شدن 

بلکه   ،کندنمی  تنها همچون یک آشوب بیرونی عملبه این ترتیب محیط    .متکی است   اشرفتارهای درونی

  .گسترش یافته است از سیستم در مقیاسی بس بزرگتر اقیانوسی از پیچیدگی است که 

  .آیدرمزگذاری کامل محیط برنمی   به همین خاطر است که روندهای درونی سیستم هیچگاه از پسِ 

قدر کارآمد باشد هرگز برای توصیف کلیت  زبان هر قدر در نظامهای ارتباطی پیچیدگی پیدا کند و هر چه

به همین ترتیب نظامهای اجتماعی که روندهای ارتباطی را همچون محیط خود تجربه    .محیط کافی نیست 

از دید لومان سطوح پس    .شوندکنند هرگز در رمزگذاری کامل این روندها و کنترل کردنشان کامیاب نمیمی

تماعی  سیستم اج برای  ی  یمحیطها  همگی با همین تعبیرشناختی  زیست شناختی، شیمیایی، روانشناختی و عصب 

  .جای گرفته است در قلب آن ای از جنس ارتباط بندی که استخوان شوند، قلمداد می 

پایداری مرز میان این    .دهندها سطوحی از توصیف محیط را تشکیل میاز دید لومان تمام این الیه 

یعنی سیستم با مدیریت   .شودسطوح پیرامون سیستم تنها به کمک مرزبندی میان سیستم و محیط برقرار می 

فشار محیطی را نیز برای خود تعریف  از اثرگذاری و متفاوت   یهایالیه  ،استقالل خود از محیط یکردن شیوه 

ای ای برای رمزگذاری، تشخیص و مدیریت ردههر جهش در پیچیدگی داخل سیستم در واقع شیوه  .کندمی
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می و یکند که فشارهایی داای از پیچیدگی عمل میمحیط همواره همچون خزانه   .از رفتارهای محیطی است 

  .کندای را به سیستم اعمال میمنتظره نا

اما همین   .می محیطییتمایز یافتن زیرسیستمها در درون یک سامانه واکنشی است به این فشار دا

زایی رفتارهای  ه که تمایز زیرسیستمها به افزایش پیچیدگی درونی سیستم منجر شده و شاخشود  فشار باعث می

ی ، که به نوبه کنداست که سیستم پیچیدگی درونی خود را افزون میطی این روند    .درونی سیستم ممکن گردد

های سیستم با باال بردن حساسیت خود به ورودی  .همراه است با افزایش انسجام درونی میان زیرسیستمها    خود

و برای  کند  بینی  از رفتارهای آشوبناک بیرونی را پیششود بخشی  موفق می  ،شوند محیط صادر میخاص که از  

بیندیشدچاره آن   اعمال می   .ای  بر درون سیستم  را  از مجرای حسگرهایی فشار خود  کند و محیط همواره 

با   ادراک  دامنه کردن  محدود  سیستم  محیطی  خود    ،از  آن  استقالل  میرا  از  سیستم    .بخشدتداوم  هرچه 

تر از رخدادهای محیطی را درک و شناسایی ییهایی جزتر داشته باشد رده یتر و تخصصحسگرهایی پیچیده 

   .شوداش به محرکهای بیرونی افزون میاین بدان معناست که وابستگی .کندمی

افزایش پیچیدگی در درون سیستم به شکل لومان  گیری روابطی یکسویه میان زیرسیستمها  از دید 

هایی ویژه و متمایز از الیه   ،دستگاه حسی خود  که سیستم با تخصصی کردنِمنطقی  همان  با    .شودمنتهی می

می تفکیک  هم  از  را  محیطی  زیرسیستمها  ،درکفشارهای  نیز  خود  درون  از    یشدر  روابطی  سلسله  در  را 

شود و این  های درونی سیستم برقرار مییعنی روابطی یکسویه میان الیه  .کندموقعیتهای مدیریتی بازآرایی می

  .دهدکنترلی داخل سیستم را تشکیل می سطوح همان است که سلسله مراتب نظم و 

بافت  این  یا شانس    در  از  بخت  این دامنه عبارت است  از  حسی   یتغییرهایی در محیط که خارج 

محیط  تر عمل کند متغیرهای بیشتری در  تر و گستردههرچه دستگاه شناسنده تخصصی   .کنندجریان پیدا می

پیش  روندهایی که  .کنندای عمل میمانند و اینها همچون اموری تصادفی و کاتورهنادیده و ناشناخته باقی می 
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میان سیستم و    یرابطه پس    .ندکنمی به سیستم تحمیل  اثر خود را    ،شان داشت از آنکه بتوان حدسی درباره 

ای پدیدارشناسانه همچون ارتباط میان من و به آنچه که در نظامهکند  شباهتی پیدا میمحیط از دید لومان  

  .شوددیگری توصیف می 

سیستم در   .دیدگاههای سیاسی نیز شبیه دانست توان با ارتباط میان دوست و دشمن در  این را می 

بندی ورودیهای حسی خود پیچیدگی و سلسله مراتبی در داخل و با رده  ،بندی محرکهای بیرونیواقع با تقسیم

برای پردازش ارزشمند به   راکنند، تنها آنها  تمرکز میویژه از اطالعات  هایی  بر خوشه کند که  تولید میخود  

  رمزگذاری   یشده همان است که دستمایه   زشاین اطالعات پردا  .گیرندو باقی را نادیده می   ،آورند حساب می

  .گیردو تولید نمادها و زایش معنا قرار می

وب سای در هم تنیده و پیوسته از معناها به یک سطح ویژه منمعموال این نتایج تحلیلی همچون شبکه 

، و خوداندیشی  شود ساختگی هستنداز دید لومان این سطوح معنایی که از دل روند یاد شده ناشی می  .شودمی

در ای  کند و آن را همچون حاشیه خودآگاهی افراد را امری مهم قلمداد نمی  بنابراین  .سوژه نمودی از آن است 

اطی در درون نهادهای اجتماعی  که از دل نظامهای پردازشی سیستم و به طور مشخص روابط ارتبگیرد  نظر می

  .شودتراوش می

ناچار است محیط را نیز    ،دهدهایی که در تغییرات محیطی رخ میسیستم برای درک درجه پیچیدگی

لومان این    .کندبه صورت سلسله مراتبی درک کند و به این خاطر آن را همچون مضمونهایی ویژه قلمداد می 

اعتبار  اطالعات    ی برایسازی بدان معناست که محیط همچون منبعمضمون  .نامدمی  105سازی روند را مضون 

 
105 Thematisation  
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کلیدی است  روندی گیرد و این ن شکل میدانوعی وابستگی ب ،اگر محیط را همچون منبع ببینیم  .کندپیدا می

  .سازدها و حشوها را ممکن میکه گردآوری منابع بیرونی و طرد کردن پیرایه 

این همان    .از سوی دیگر ممکن است که محیط را همچون منبعی برای اطالعات و در نظر گرفت 

مراکزی از تولید قطعیت در درون سیستم برای    شودو باعث می   کنداست که عدم قطعیت محیط را ایجاد می 

گاهی برای رمزگذاری معناها  پردازشی هستند که همچون قالب یا تکیه  یاینها مدارهای  .جبران آن شکل بگیرد

کنند، یعنی قواعدی درونی را با فرض شواهد و قواعدی خودساخته و خودبنیاد به محیط بیرونی  عمل می

  .سازدوب می سمن

میدان می ماشینبه ظهور  ل داخلی سیستم  یمسامدیریت   به  ی عملیاتی  تولید مراکزی  دهد که   برای 

 . بر اساس نیازهای این ماشین مدیریتی کنندسیستم را بر مبنای آن بازآرایی می  یو حافظه مسلح هستند  قطعیت  

نی که به خاطر پیچیدگی  ترتیب محیط پیراموبه این    .سازندهای کارآمد را در آن ذخیره می داده است که حافظه  

از دید لومان    .یابددگردیسی میبینی  به امری منظم و قابل پیش   ، رسیدگونه به نظر می ناپذیرش آشوبغلبه 

  .جریانهای فرهنگی مانند دین و مناسک روندی برای پشتیبانی از این جریان هستند

  ، در هم تنیدگی روابط محیط و سیستمشود که به خاطر  ی لومان از زمان به اینجا ختم میدریافت ویژه

 .کندیط کوک می یعنی سیستم ساعت خود را همواره با مح  .همواره زمان حال سیستم و محیط همسان است 

سیستم پیچیده اهمیت  )چارچوب نظری زروان(    در دیدگاه نگارنده  .این البته جای بحث و چون و چرا دارد

پیچیدگی  با افزودن بر  یعنی سیستم    .تواند در برابر ضرباهنگ زمان محیطی سرکشی کندکه می در آنجاست  

و در این    تراشدمیدرونی و ویژه برای خود    نزمازند که طی آن یک  دامن میروندی    گیریبه شکل خود  

  .آوردرا به دست می استقالل از محیط قلمرو است که نخست 
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پیچیدگی سیستم و سطح استقالل آن از محیط در واقع با قدرت و گستردگی این محور    یدرجه

محیط    سیستم امتدادی از زمانِ  زمانِ  ،نماید که برخالف دیدگاه لومان چنین می  . شودداخلی زمان تعریف می 

  . آفریندیم  زمان محیطزمانی ویژه در برابر سیستم  بلکه    .کندنیست و همچون رمزگذاری صرف آن عمل نمی

تقارنی   عدم  رویدادها  یعنی  دزنجیره و  در  طرفه  یک  میهایی  پدید  زمان  دایره  برگشت ر  که  پذیری آورد 

یعنی تمایز میان زمان گذشته    .کندکه خلق می  ،رخدادها، ضرباهنگ روندها و مشابه اینها را نه تنها رمزگذاری

مندی رفتار سیستم  و آینده با حال که در دیگاه لومان هم بسیار مهم قلمداد شده و محوری برای توجیه قانون

  .شودای درونی قلمداد میدر دیدگاه زروان همچون آفریده  است،

ی خاصی ندارند و  همیشگی هستند که خود به خود معنا  هایی از اکنونِگذشته و آینده همان مشتق

سیستم در دیدگاه    شاید بتوان گفت که محیطِ  .یابنددر درون و بیرون سیستم با اشکالی متفاوت سازمان می

سیستم است که در مقابل این محیط    .ماندمیشناور و پویا    یک حالِبه  بلکه    ،ای نداردزروان گذشته و آینده 

های انباشته شده در حافظه سیستم است  ای که مبتنی بر خاطرات و دادهگذشته   .آفریندای میگذشته و آینده 

به این ترتیب چگالی    .شوداندازهای پیشاروی سیستم ناشی می ای که از مخاطرات و امکانها و چشمو آینده

شناختی یا جمع شدن و گذشتن آن در شرایط ویژه تنها امری عصب   ، رانیش در شرایط بحازمان یا کش آمدن 

زمان چیزی جز الگوی مدیریت پردازش اطالعات نیست    .شودنبوده بلکه به خود ضرباهنگ زمان منتهی می 

 .کنددر درون سیستم به شکلی یکپارچه عمل می ،که در استقالل از روندهای واگرای محیطی

پیچیده آن است که حد و مرز خود با محیط پیرامونی خود    هایسیستم پویایی    یباره مهم در  ینکته 

این پایداری سیستمها در محیط باید در یک دیدگاه   .بخشندرا تعیین کرده و در گذر زمان آن را تداوم می

ند و  کردمستقیما به درون سیستم نشت می اگر رخدادهای محیطی    .سیستمی فراگیر مورد توجه واقع شود

انتخابدیگر نمی  ،دادند روندهای داخلی سیستم را تغییر شکل می  از    . درونی سیستم سخن گفت   هایشد 
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یعنی سیستم زمانی پویایی درونی و رفتاری درونزاد و خودمختار دارد که حد و مرز خود با محیط را استوار  

   .گیرد دست به انتخاب بزندسازد و درباره تصویری که از محیط می 

اگر محیط به   . انگیزدبه تعویق انداختن واکنشی است که محیط در آنها برمی   یبقای سیستمها نتیجه 

در واقع با یک سیستم ساده سر و کار    ،شکلی سرراست و مستقیم به واکنشی مکانیکی و خطی منتهی شود

مرز خود را همچون پیچیده حد و    هایسیستم   .بختی برای انباشتن پیچیدگی در درون خود نداردکه  داریم  

 . گیردگونه و واگرای محیطی به کار می ماشینی برای ایجاد وقفه و حصاری برای دفع کردن تغییراتی آشوب

کند نوعی شکاف و وقفه میان جریانهای پراکنده محیطی و روندهای  وقتی حد و مرز سیستم درست عمل می

گذاری آورد به شکلی که فاصله شکافی که فضایی مبهم پدید می  .شودیافته درونی ایجاد می متمرکز و سازمان 

   .شودگذاری همان است که زمان نامیده می شود و این فاصله میان جریانهای بیرونی و درونی ممکن می

شود و به این ترتیب مهلتی برای که میان بیرون و درون عارض می   زمان در واقع وقفه و مکثی است 

به این ترتیب است که نوعی  .های رفتاری ممکن دست به انتخاب بزندتا از میان گزینه آورد سیستم پدید می

ترین و سریعترین  پیچیده  یدرباره  احت  .آوردزمانی میان درون سیستم و محیط سیستم به وجود می  یفاصله 

معنا که وقتی سریعترین  نظامهای حسی مانند دستگاه بینایی، زمانی برای پردازش اطالعات مورد نیاز است بدان  

تا دستگاه عصبی کشد  طول می باز چند هزارم ثانیه    ،کندمحرک جهان یعنی فوتون به شبکیه چشم برخورد می 

مکثی که مجال پردازش و واکنش نشان دادن را    وجود محور زمان یعنی حضور چنینِ  .آن را تشخیص دهد

با عمق بیشتری   .شودی منتهی میزایی محور معنایبه شاخه   . حضور زماندهدبه سیستم می  هرچه سیستم 

تشخیص  محیط  تمایزهای بیشتری را در    کند و با تکیه به آنتر خلق می، زمانی سامان یافته محیط را درک کند

  .دهدمی
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 .ادراک درونی سیستم را با هم موازی دید  یشناسایی محیط و شیوه   یتوان شیوهبه این ترتیب می

یکی به سمت پدیدارهای بیرونی    .این بدان معناست که پردازش اطالعات در سیستم دو سوگیری متفاوت دارد

های محیطی و دیگری رخدادهای درونی و تفکیک کردن روندهای پردازشی و عملیاتی و رصد کردن پدیده 

از  .درون سیستم بیرونی  از محرکهای مهم ممکن میراه    روندهای  ادراک برخی   های سیستم   .شودتمایز و 

هرچه   .دهندکنند و به آنها واکنش نشان میپیچیده تنها برخی از محرکها را از درگاه حد و مرز خود رد می

تر شود و روابط منظم دیگر برایش راحتتر می  هایسیستمسیستم با عمق بیشتری محیط را درک کند، شناسایی  

ادراکی خود این توانایی را به  ییعنی سیستم با گسترش دامنه  .دهدتری را میانشان تشخیص می یافته سامان و 

 های سیستم به شکلی که    .بندی محرکهای محیطی دست یابدبندی و تقسیم آورد که به نوعی ردهدست می

  .اسدرخدادهایی در بیرون از خود به رسمیت بشن یمستقر در محیط را همچون شبکه 

رخدادهای انباشته از    آن است که وقتی محیطِ  ،رو هستندبه سیستمها با آن رو  مشکل اصلی که تمام

سیستم برای انتخاب    . شوندرو میگونه و پرهرج و مرج روبه با امری آشوب  ،کنندواگرا و تصادفی را رصد می 

انسجام و وحدت را به این زمینه گوناگون و  نوعی  باید بتواند    ،و سنجیده در برابر محیط  واکنشهای درست 

محیط همچون واحدهایی شبیه یا متفاوت با  دیگرِ مستقر در    هایسیستم راه حل آن است که    .واگرا بازگرداند

   .بندی شوندخویش شناسایی و رده

دیگر   هایسیستمکنند  ای که محیط خود را به شکلی سازمان یافته رصد می پیچیده   هایسیستم تمام  

 . ندمرشمی را متمایز  دهند و میان آنهایی که به خودشان شباهت دارند یا ندارند  را در بیرون از خود تشخیص می

ها و بقیه را همچون محیطی آن است که برخی را همچون دیگری  هایسیستم بندی  ترین راه ردهبنابراین شایع 

دهند و بقیه را معموال ا در محیط خود به سرعت تشخیص می یعنی نظامهای انسانی آدمها ر   .جهان فرض کنیم

ای جوامع همسایه  نظامهای اجتماعی هم چنین هستند به طوری که هر جامعه   .کاهند به عناصر جهان فرو می
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حاشیه    بهاهمیت  ای کور و گنگ و بیدهد و بقیه را همچون زمینه و شبیه را سریعتر و دقیقتر تشخیص می 

   .راندمی

»من« که محور    .شودجا مشتق می رکن زیست جهان در دیدگاه زروان از همینزیربنای تمایز میان سه  

پیرامونش  جهان خویش خود را متمایز می در زیست ،  ست انسانی   هایسیستم ی  مرکزی همه کند و بعد در 

به    .کاهدفرو می  « جهان» کند و باقی را به بندی می رده  «دیگری»برچسب  را با  آنهایی که به من شباهت دارند  

و آنچه که  در درون  )یعنی آنچه که از ادراک درونی سیستم برمی خیزد(    این ترتیب زیست جهان به یک من

تی قراردادی  یدیگری و جهان موقع  .جهانیا  و  است  یا دیگری  که این دومی  شود  شکافته می در بیرون است  

چرا که    .نمادپردازی نوسان کنند  یپردازش سیستم و شیوه توانند وابسته به شکل ادراک و  دارند، یعنی می

کنند و برخی چه بسا آدمهای دیگر  بسیاری از مردمان جانوران اهلی و حیوانات خانگی را دیگری حساب می 

   .گرایانه، مذهبی یا نژادپرستانه بخشی از دیگری به حساب نیاورندرا به دالیل قوم 

نهادهای اجتماعی نیز به همین ترتیب    .تمام سلسله مراتب سیستمها مصداق دارند  یده درباره عاین قا

جوانانی  های  دسته   .کنندردگیری میاول    ینهادهای شبیه به خود را در درجه  شان،شناسایی   بندیاولویت هنگام  

 ، دهندهمسایه واکنش نشان می های  های جوانان کوچه بیشتر به دسته   ،ند اها به ابراز قدرت مشغول که در محله 

بسیاری از تمایزهای اجتماعی مانند   .هم دارندتری تاثیرگذاری کالن چه بسا که متفاوتی  تا نهادهای اجتماعی 

گیرنده و فرستنده در اندرکنشهای ارتباطی بر مبنای    ایا حتو  تفکیک میان دوست و دشمن یا نزدیک و دور  

  .شودهمین تفکیک پایه سیستمها ممکن می

، شکلی از شناسایی و ردیابی آیدبر میشناسایی و ادراک رخدادهای محیط    ازعالوه بر این شیوه که  

شود در این دایره  مربوط می  «من»در سپهر زیست جهان، آنچه که به    .روندهای درونی سیستم را نیز داریم

یعنی روندهای درونی   .برندبهره می   یشپیچیده از فرآیندی خودزاینده برای مدیریت خو  هایسیستم   .گنجدمی
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پدید ارتباطی داخلی    یدوزند و به این ترتیب نوعی شبکهخود را با بازخوردهای مثبت و منفی به یکدیگر می

  .کندمیعمل پایدار  ایتنظیم کنندهآورند که همچون می

تواند به درون نیز  می و این  های حسی بر محیط خارج،  تنظیم کردن گیرنده عبارت است از  مشاهده  

ی که  ندبه این ترتیب تمام آن رو  .معطوف شودو به سوی رخدادهای جاری در زیرسیستمها نیز  تعمیم یابد  

یستم نیز  تواند در شکلی دیگر برای درون سمی   ،شناسایی و تفکیک کردن رخدادهای محیط دیدیم  یدرباره

شوند و موضوع پردازش قرار اوت از هم تفکیک میرخدادهای درونی سیستم به شکلی متف  .باشد  آمدکار

به    ،شود چرا که هرآنچه در اینجا درک می  .طلبدمراکز ارجاع متفاوتی را می  تمایز درونی سیستم  .گیرندمی

   . شودمی  حد و مرزهای سیستم مربوط اندرونِ 

ای در هم تنیده  تمایز دیدگاه زروان با نگرش لومان این است که در این پردازش درونی تنها با شبکه 

گیرند که می  رو نیستیم، بلکه مراکزی پردازشی در این میان شکلاز روندهای سردرگم و بی سر و ته روبه

 .کننددهی نمادپردازی و مدیریت و اولویت گذاری جریانهای داخلی عمل می همچون کانونهایی برای سازمان 

گسترش یابنده   روند ارتباطیِیک  ل است اما آن را همچون  یالبته دیدگاه لومان هم به وجود چنین الگویی قا

درحالی که در دیدگاه  آید.  واحدهایی خودبنیاد و خودمختار از دل آن بیرون نمیکه  گیرد  در نظر میمرکز  و بی

های سازماندهی این هسته  .یابدچنین روندی تحقق میدهند به واقع  های وفاداریم که نشان می به دادهزروان  

تار سیستم  هنگام تحلیل رفکه  کنند  ایجاد می خودآگاهی و خودمختاری  برای  مرکزی    درونی در پیوند با هم

   .نیست از آن ممکن پوشی چشم

  ی پیرامون  یخود و بالقوه سیستم پیچیده با ردیابی روندهای داخلی خود تعادلی میان وضعیت بالفعلِ 

زایی الگوهای بالفعل در درون این پهنه بالقوه  گسترش یافتن و شاخه   ،افزایش پیچیدگی سیستم  .کندایجاد می

گیرد و روندهای خود را  جای می   خودارجاع و خودزاینده   ایهر سیستم به این ترتیب همواره در زمینه   .است 
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به همین خاطر است که ما در درون سیستم در نهایت با یک منطق خاص   .کندتنها در این بستر تعریف می

کنند و تمام عناصر اجتماعی تنها  ای زنده زندگی میزنده در زمینه  هایسیستم تمام    .رو هستیمیکپارچه روبه 

دارند حضور  اجتماعی  بافتی  بودن    .در  خودفروبسته  و  خودارجاعی  ماجرای  آن  که  است  معنا  بدان  این 

   .شوندپردازش و شناسایی و تفکیک روندهای داخلی تکرار می ساحِتپیچیده در  هایسیستم 

عمل  بیرون    یترتیبی که دربارهبه همان  -بندی روندهای درونی خود  سیستم برای پردازش و رده 

تنوعی  تواند  میتمایزهای درونی سیستم بسیار است و    .نیازمند ایجاد تفاوتها و پردازش تمایزهاست   -کردمی

این عناصر در همان بافت    یاما باید توجه داشت که همه  .داز روندها و زیرسیستمها را در بر بگیرچشمگیر  

یعنی هرکدام از این روندها و زیرسیستمها به    .گیرندمی   منطق یکپارچه قرار همان  درونی سیستم و زیر چتر  

همین خاطر اشکال نامعمول   به   .روندبالفاصله از بین می  ، محض فرو افتادن در محیط و برکنده شدن از سیستم

  .شودتحمل نمی ریختی در سیستمها چندان هم ناتمایز و 

ل یتمایز قا  .با انقراض و نابودیشان همراه است   ، تبعید شدن اشکال نچسب و واگرا از درون به بیرون

با محیط اطراف خود شود که هریک ایی منتهی میه شدن میان روندهای داخلی سیستم به پیدایش زیرسیستم 

یعنی این   .کند شبیه است از محیطش جدا می مرزبندیهایی دارند و این مرزبندی به آنچه که کلیت سیستم را  

تفکیک  به این ترتیب    .شوددرون سیستم هم به پیدایش مرکز و محیط منتهی می اندر    ،تمایز میان درون و بیرون

« از    «محیط  -مرکز  درونیِ  مراتبی  ایجاد میزیرسلسله  را  با  به طوری که    ،کندسیستمها  حد و مرز هریک 

مرکزها و محیطهای    به این شکل  .کندتراکمهایی متفاوت از اطالعات را پردازش میشود و  مشخص می  ایویژه

 اش اثرگذاری گیرد که ممکن است  بر عهده می نقشی  هر مرکز    .گیردشکل می ای در سپهر داخلی سیستم  تازه

  .شودآغاز می سیستم از همین جا  ونیسلسله مراتب درتکامل   .کم یا زیاد باشدبرای مدیریت داخلی سیستم 
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آورند و قدرت و توانایی انتخاب  برخی از زیرسیستمها خصلت کنترل کنندگی بیشتری به دست می

پیچیدگی   ،همچون سیستمی رقیب پردازشی  های  هریک از این گرانیگاه  .سازندمتمرکز میخود  بیشتری را در  

تمایز به این ترتیب   .کنندکنترلی در اطراف خود پیشگیری می گیری مراکز  کاهند و از شکلمحیط خود را می

شکست تقارن و ایجاد مرزهایی تازه منجر  گیری  از سویی به تفکیک زیرسیستمها و از سویی دیگر به شکل

  .شودمی

در عین    .شدن ساختار درونی آن همراه است   106برخالیافزایش پیچیدگی درونی سیستم با نوعی  

کنند و همچون بخشی از کل خویشکاری و نقشی  زیرسیستمها هر یک هویت داخلی خود را تعریف میحال  

مراتبی بودن داخلی این همان است که تخصصی شدن زیرسیستمها و تشدید سلسله   .گیرندویژه را برعهده می 

گاه مستقلی نداشته  تکیه شود که  تعریف می  107ای ای چرخههویت کلی سیستم در زمینه   .کنندنظام را ممکن می 

  .کندبازنمایی می یکپارچه کلی و  ی «چیز»دهد و خود را همچون و به درون خود ارجاع می

  . یابندمیهویت  و مرزبندی  تفاوت  با تکیه بر  مبنای شکست تقارن و    از سویی دیگر زیرسیستمها بر

کلی را بازنمایی   یسازد و آن منطق یکپارچهبه همان ترتیبی که کلیت سیستم هویتی مبتنی بر شباهت برمی

عدم تقارنی که به تدریج شکل  دیگری و بر اساس  مبنای تفاوت میان خویش و    کند، اجزا و زیرسیستمها برمی

سیستم و محیط را از هم   عد زمانیِکه بُاست روندی این همان  .آورندارتباطی را میان خود پدید می  ،گیردمی

 .آوردآهنگهای متفاوت را پدید می د و ضربنکتفکیک می
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 ارتباط و مرزبندیگفتار نوزهم: 

 

با   گیری سیستها  لومان شکل  دید  می  یاصل موضوعه رعایت  از  ممکن  اینکه    . آن همشودمهمی 

محیط همواره   .سیستم باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص دهد و حد و مرز خود با آن را حفظ کند

که  رخدادهایی است  ردیابی  چالش اصلی  رو    دهد، از اینای از رخدادهای آشفته را در خود جای میشبکه

حوادث یعنی سیستم باید بتواند    .رو خواهد شدبینی شرایطی که سیستم با آن روبهگذرد و پیشدر محیط می 

  . نشان دهد هریک واکنشی سزاوار    یمفهومی متفاوت تجزیه کند و درباره   هایردهای از  را به مجموعه  یمحیط

دستیابی  تمایز درونی در ابتدای کار برای    .ندنکمیخود را با محیط تضمین    یسازگار  ها با این ترفندسیستم 

شناسیم که با سایر نظامها ارتباطی  اجتماعی را می  یساده   هایسیستم بسیاری از    .نیست ضروری  به این هدف  

یعنی از خود توصیفی همچون یک زیرسیستم مستقل    ،اما تمایز درونی چندانی ندارند   ،کنند پایدار برقرار می

   .دهندبه دست نمی

کند، یعنی سیستم همزمان با  روند رمزگذاری محیط همواره به درون سیستم نیز نشت میبا این همه 

به ردهطبقه نیز دست  بندی و شناسایی عناصر محیطی  بندی مشابهی درباره روندهای محیطی درونی خود 

  ای مرزبندیآن  کند و  تعارضهای درونی سیستم به این ترتیب همچون امری توصیف شدنی جلوه می  .یازدمی

شوند  زیرسیستمها به این ترتیب رمزگذاری می  .دیاببه درون انتقال می  ،که در میان سیستم و محیط جاری بود

  .د گردنتمایز میمو از یکدیگر 
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کند و مرکز درونی اش افزایش پیدا میتمایز درونی  ،هرچه غنای توصیف سیستم از خود بیشتر باشد

ای از عوامل محیطی قرار سیستم همواره زیر بمباران مجموعه  .یابدانتقال می به درون  بیشتر    شکنترل رفتار

بسیاری از این عناصر محیطی همچون عاملی تعیین کننده   .دارد و ناگزیر است در برابر آن واکنش نشان دهد

ا بهتر  محیط ربا    اما هرچه سیستم مرز خود  .کنندبا چفت و بستی علی رفتارهای سیستم را تعیین میهمراه  

و خودمختار  رفتار درونزاد    ،خود دست یابد  هایسیستمتعریف کند و هرچه به توصیف دقیقتری درباره زیر  

این بدان معناست که استقالل کارکردی سیستم از محیط به معنای    .تر تجربه خواهد کردرا عمیقتر و گسترده

سیستم در واقع با به کار گرفتن جریانهای محیطی   .نیست   محیطش با  یا قطع شدن ارتباط سیستم  منزوی شدن  

سازد و به این ترتیب در  خویش را پایدار می  هایسیستمو به چرخش انداختن رخدادهای پیرامونی خود زیر

  .بخشدتداوم میمرز خود را  و دهد و حددهای بیرونی واکنش نشان می برابر رون

نیازمند چارچوبی معنایی   اشتوانانی سیستم برای بازنمایی پویایی محیط و توصیف روندهای درونی 

می ممکن  سیستم  درونی  رمزگذاری  توسط  همواره  که  با    هایسیستم   .شوداست  ترتیب  این  به  اجتماعی 

  رمزگذاری پدیدارها   یح معنا و شیوه آیند، یعنی تمایزهای یاد شده را در سطمعنا با محیط کنار می  یواسطه 

ترتیب حد  .کنندتکرار می این  که    و  به  تفکیک میمرزی  از هم  را  معنا فروکاسته  سیستم و محیط  به  کند 

شود و مدیریت های کارکردی به روندهای پیشین افزوده میجدیدی از چرخه  یمعنا همچون الیه   .شودمی

  .کندگذاری میپایداری در برابر متغیرهای محیطی را نشانه  یدرونی و شیوه  هایسیستم زیر

به همان ترتیبی که نظام    .شودای دوسویه می درگیر چرخه شکل  مرز سیستم به این    و  ارتباط و حد

کند، حدومرز محیط با سیستم که از جنس ارتباطی ادعای حقیقت را دارد و اعتماد طرف مقابل را طلب می
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یعنی حدومرزی که روابط    .دهدبه درون سیستم مقاومت نشان می  نو  108معناست در برابر ورود مضمونهای 

نظامهای    .یابدبه درون نظام معنایی نیز تعمیم می  ،کرددرونی سیستم را از محیط آشفتگی پیرامونی جدا می 

شوند و در پذیرش مضمونهایی که در جریان ارتباط صادر  ل می یمعنایی نیز حدومرزی برای درون و برون قا

  .کندمحتاطانه عمل می ،شودمی

 سیستم پیچیده به    سنخی و کارآمدی راشوند که شکلی از هممضمونهای نو تنها زمانی جذب می

خانواده هایی همشوند و خوشه بنابراین نظامهای ارتباطی در راستای محورهای معنایی مرتب می  .وعده دهند

بر این مبنا شکل   -بحث شداش  که پیشتر درباره -معنا  محور  سه    .کنندو نزدیک به هم از معنا را تبادل می

کند و ضرباهنگ زمانی معنا در واقع چارچوب ارتباطی را در درون بستر زمان تعریف میمحور    .دنگیرمی

کند که یک  محور اجتماعی آداب و مفاهیم خاصی را تنظیم می  .سازدارسال پیام و دریافت آن را مشخص می 

به این ترتیب این محور اجتماعی    .کندیان خود بدان تکیه میگروه یا انجمن و یا طبقه اجتماعی برای ارتباط م

نیز ارجاعی به مفاهیم    109محور واقعی  .زندلهجه، شیوه بیان و گویشهای متفاوتی را در یک نظام معنایی رقم می

شود در نهایت به  به طوری که آنچه که در درون ارتباط رمزگذاری می  .سازدو عناصر بیرونی را ممکن می

  .آوردپدید میرا باال  نماییحقیقتهایی بیرونی ارجاع داده شده و زیست جهانی با درجه واقع 

انت  ینظام معنایی بیشینه   . دهدمرزها در قالب مضمون از خود نشان می   و   اع حدزاستعداد را برای 

نظامهای معنایی با رمزگذاری و مدیریت روندهای یاد شده، مضمونها را همچون واحدهایی مفهومی پدید  

همین نظامهای    .سازندآورند و با تنظیم درونی این مضمونها رفتارهایی منسجم و هدفمند را ممکن می می
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  . آورندی یک گروه را پدید می گذارند و هنجارهای رفتارمونها را به اشتراک میضمعنایی در سطحی اجتماعی م 

 ، یافته کارکردی انجام نشده تخصص   هایسیستم به این ترتیب اتصال میان سیستم و محیط دیگر از راه زیر

   .شودای از معنا و رمزگان بر فراز آن ترشح میبلکه الیه 

اندامهای  به عنوان مثال در بدنهای زنده اندامهای حسی ارتباط میان پوست به شعاعهای درونی و  

ارتباط  پس    .سازدای از رمزگذاریها و پیامهای کنترلی را در میانشان جاری میعضالنی را برقرار کرده و شبکه

پرسلولی همچون بدنی یکپارچه و هدفمند در محیط    یکند و پیکرهدرون و بیرون سیستم انسجامی پیدا می

تخصصی    این روندهای درونی به شکلیمنظم کردنِ    ،روست مشکل اصلی که سیستم با آن روبه   .شودظاهر می

که کدام محرکهای محیطی مهمترند و باید چه نوع رفتاری با چه بسامدی در برابرشان  این  یعنی انتخاب  است.  

   .اتخاذ شود

ای است که توجه سیستم را از متغیرهای  نظامهای مهارکننده   ،در این میان عامل اصلی تعیین کننده  

از دید لومان تا قرن    .کندای متمرکز می ضروری جدا کرده و آن را بر محورهای مفهومی ویژهغیرالزم و  نا

از  هفدهم میالدی   از  همچون مجموعه   ،اجتماعی  ییافته   تخصص   هایارتباطاین نوع  گروهی ابین روابط  ای 

ایی بیرونی و سازمانهایی به طوری که نظامهای اجتماعی برای تخصصی شدن نیاز به نیروه  .ندشدتعریف می

  .گفتمان ویژه خود را تولید کنندبا هم، پیوند دادن این دو از رهگذرِ درونی داشتند تا 

هم در   « فردها گشوده شد و »بر شخص این ارتباط  .اما در قرن هفدهم چرخشی در این میان رخ داد

پیدا کرد کننده  تعیین  میان جایگاهی مستقل و  یعنی این  پیدا کردند که  امکان  این  گفتمانهای فردی    .  به  را 

در ایران زمین    .البته تنها در مورد اروپا مصداق داردلومان  این برداشت    .ندنکورود  نظامهای ارتباط جمعی  

هایی خودمختار و ای طوالنی دارد و ورود منیشینه این ماجرا پکه  گوناگون نشان داده  نوشتارهای  در  نگارنده  

   .شودگفتمان به حریم نهادهای اجتماعی کمابیش از ابتدای تاریخ دیده می یبرسازنده 
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اروپا را محور تحول نظام اجتماعی بر کل زمین  ،پردازان مدرنبه رسم سایر نظریه لومان  با این حال  

کنشگری فعال و مستقل  و در این اقلیم بود که  در قرن هفدهم  ه  معتقد است که تازبه همین خاطر    .داندمی

است که پارسونز مطرح  110گراییاین همان مفهوم جمع  .ای نداشت پیشینه   و این در باقی نقاط دنیازاییده شد  

سنتی   یعنی در دیدِ  باشند.  معطوف  یبه ارزشهای مشترک  ی است کهاز آن کنشهای مشترکمنظورش  کرده و  

ابهامهایی که در ارتباطش با محیط پدید می  با کنش جمعی که بر نمادهای    ،آیدمعماهای درونی سیستم و 

یعنی کنش جمعی   .از دید لومان، دیدگاه پارسونز ساده انگارانه است   .شودبرطرف می  ،کندمشترک تکیه می

زیرگروههای  تعامل  میان زیرسیستمها، یعنی  اندرکنش  تنها در ارتباط میان سیستم و محیط ریشه ندارد بلکه  

چنین نقدی خود به خود به بازاندیشی در   .کنداجتماعی مربوط به هم است که درآن نقش اصلی را ایفا می

 گیرد. لومان حتا بیش از پیش از پارسونز فاصله میکند و این جایی است که  مفهوم کنش فردی تعمیم پیدا می
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 مفهوم کنش اجتماعی گفتار بیستم: 

 

خیزد و چگونه  های علوم اجتماعی آن است که کنش جمعی از کجا برمی ترین پرسش بنیادی یکی از  

ای برای تعریف  از دیرباز مفهوم کنش همچون خشت پایه   .کندانسانی ایفا میش خود را در درون نظامهای  نق

سیستمها هم عنصر اصلی نظام اجتماعی کنشی    یدر نظریه   .است   روابط اجتماعی مورد استفاده واقع شده 

یا  از مفهوم منو بیشتر این مرجع صدور کنش بیشتر طی سالهای اخیر اما  .دهداست که به چیزی ارجاع می

کند آن است که یک کنش در چه زمانی  پرسشی که لومان در این زمینه مطرح می   .سوژه فاصله گرفته است 

 ؟یعنی شرایط ظهور کردار جمعی چیست  ؟شودجمعی قلمداد می

همه اجتماعی  کنش  رمزگذاری  برای  شده  ابداع  نمادهای  لومان  دید  در   یاز  را  انسانی  رفتارهای 

اجتماعی را داریم که برخی را همچون کنش اجتماعی رسمی و های  رکردا  یعنی شکلی از حصر  .دنگیربرنمی

کنش جمعی تنها از برهم افتادن بخشی   .کندمی انگاری پنهان سازد و بقیه را با طرد و نادیده معنادار متمایز می

های رمزهای معنایی و همگرایی  یقتی درباره فآن بخشی که برمبنای موا  .شوداز رفتارهای انسانی ناشی می

 .توانند به این شبکه قراردادی بپیوندند یا از آن کنار گذاشته شوندمی دارهاکر .است اری شکل گرفته رفت

م شبکه یچنین  این  در  رفتارها  ادغام  و  جمع  برای  اجتماعی  نظامهای  که  کردار    ینماید  ملموس 

تنها راه حلی که برای حل   .پیدایش سلسله مراتب است اش  ند که مهمترین اهاجتماعی سازوکارهایی ابداع کرد
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نماید که تعریف سلسله مراتب و  اما چنین می  .سلسله مراتب نیست   ،لیف رفتار اجتماعی داریمأت  یله أمس

سازماندهی کردار برای  های جهانی و رایج  یکی از شیوه  ،کنندبندی کردارها برمبنای قدرتی که حمل میالیه 

گیرد و زیرسیستمها و گروههای اجتماعی  می   پیوندهای جمعی شکلمبنای این شیوه است که    بر  .جمعی باشد

جمعی مشترکی دارند  ای از افراد، که عمل  چند عنصر اجتماعی، یعنی مجموعه طی این روند    .شوندتعریف می

ای یعنی در دایره   .پذیرند تا بخشی از افق رفتاری خود را محدود سازند و به هنجارهای جمع پایبند بمانندمی

  .رک و مشخص از کردارها دست به انتخاب بزنندمشت

و این هنجارها    دهددر نظامهای اجتماعی رخ نمیهرگز    یسلسله مراتبساماندهی کامل و فراگیرِ نظامی  

کردار   یهشوند که از حدومرزهای تعریف شدهایی پیدا میهمواره من  .دقت و شمولی کامل ندارندهیچ وقت  

ده عی جمعی یک قایپیا  یمراکز نظم دهنده  .شوندجمعی تخطی کرده و رفتارهایی در ورای آن را مرتکب می

که با یکدیگر بر سر تعریف هنجار  ماند  ی میرفتار  های منتشر از انتخاب   یمراکزبه  بلکه    ،فراگیر و محکم نیست 

های متفاوتی  شیوه، و  کندسپهر سیاسی تکامل پیدا میاست که  هاز دل همین رقابت  .کنندجمعی کردار رقابت می

  .آزمایدمی و مطرود معتبر در برابر کردارهای تصادفی  مرزبندی رفتارهای جمعیِرا برای 

این   نفی مدلی سیستمی را برای تدوینتالَبرفونلودویگ ( .م ۱۹۶۰-۱۹5۰)  ۱۳۴۰و   ۱۳۳۰ یدهه در 

ها و خروجی  هابرتالنفی برمبنای شکلی از ساختارگرایی استوار شده بود که ورودی  دیدگاه   .روند پیشنهاد کرد

 ،کارکردی همچون یک واحد  گرفت که  در نظر می  یسیاه   یسیستم را همچون جعبه   را برجسته ساخته و خودِ

ها  ها به خروجیشناخت منطق دگردیسی ورودی  .گنجاندتنها قوانین تبدیل ورودی به خروجی را در خود می

که ورودیها  است  با این همه این پرسش به جای خود باقی  البته برای فهم کارکرد سیستم ضروری است.  

رکهای محیطی تشخیص کند و همچون محیعنی آنچه سیستم ادراک می   ؟شوندچگونه به خروجیها تبدیل می

 ؟ شوندمعنادار و رفتاری هدفمند منتهی می چگونه به واکنشی ،دهدمی
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ای که تمام نظامهای انسانی نمونه -پاسخی که برتالنفی برای این پرسش داشت آن بود که سیستم باز  

شوند و  از جریانهایی جاری و پویا از ورودی و خروجی تشکیل شده که به یکدیگر متصل می  -از آن است 

دقیق    .یابندبه شکلی تکاملی سازمان می به قدر کافی  پاسخ  این  نظمهای  نبود  اما  تبیین  برای  آن  و کاربرد 

دیدگاه  به صورت    تر و دقیقتر از این نگرشای پیچیده بعدتر نسخه   .از آب در نیامداجتماعی رضایت بخش  

یعنی تنها  .شدندقلمداد میمتمایز از هم عناصر سیستم و محیط پیشنهاد شد که در آن  111ه نظامهای خودزایند

بلکه ارتباطات داخلی عناصر    ،کردگذار از حدومرز سیستم نبود که ورودی و خروجی را به یکدیگر متصل می

به این ترتیب اندرون   .اهمیت داشت نیز  گنجیدند  سیستم و ماهیت عناصری که در درون مرزهای سیستم می

ای کارکردی بود که نظم جهان خارج را  بلکه شبکه   ،شدسیاه در نظر گرفته نمی  یسیستم دیگر همچون جعبه 

   .یازیدی معنادار و مناسبی دست می در خود منعکس کرده و بر این مبنا به رفتارها

با فرستادن ورودیهای که تنها  است  خت و متقارن و منفعل  لَ  یمحیط در نگاه فون برتالنفی یک بدنه 

به  محیط عنصری فعال    ،گیخودزایند اما در مدل   .خروجیها در اطراف سیستم حضور داردافت  تصادفی و دری

 تر بیش  اشاغلب پیچیدگی   . عنصری کهدنکدرونی سیستم مخالفت میکه به طور مستمر با نظم  رود  شمار می 

   .نهفته است له در همین نگاه خودزایندگی أحل این مسکلید از دید لومان  .است از سیستم 

 .شودارتباط عنصری است که به کنش فروکاسته می   .در مدل سیستمی لومان ارتباط کلید ماجرا است 

محیطی را  رخدادهای  شوند که انتخابهای سیستم در برابر  احتمالی مربوط می  یانتخابهای رفتاری به نوسانهای 

شود، یعنی گیرندگی و فرستندگی  در این نگاه محیط به دو بخش گیرنده و فرستنده تقسیم می   .زنندرقم می

 
111  Autopoiesis Model 
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فرآیندهای    .شوندبلکه به عناصری نظم یافته در محیط مربوط می  ،مرزهای سیستم نیستنددو ویژگی مربوط به  

شوند و مرزبندی  زمان و مکان منتهی می  های سیستم در واقع به تمایزی درمربوط به تمایز ورودیها و خروجی

  .کنندبدل میسیستم و ترسیم خطهای بیرونی سامانه با محیطش را به امری تخصصی و تکامل یابنده 

ای از  یابد و زنجیره شود که بر محور زمان سامان می میتبدیل   کنش به این ترتیب به امری نامتقارن 

می  پدید  را  رفتاری  جهش  نقاط  و  محیط  .آوردگرانیگاهها  با  تقابل  در  سیستم  شکل  این  ای راههخط   ،به 

و تنها    شودرفتاری سیستم با این ترفند چروکیده میکل فضای حالت    .کندپذیر و یکطرفه را تجربه میناتکرار

و  ممکن  هایی  گزینه اینها رفتارهایی هستند که همچون    .یابدهای رفتاری بر آن برجستگی میبرخی از گزینه

شان بر کیفیت و  شان داد  سازمان توان  شان می به خاطر تعداد کمدر برابر سیستم انتخابگر جلوه کرده و  سودمند  

  112.شودریزی خوانده می یش امری است که برنامه این روند نظارت درونی سیستم بر کردارها  .داشت نظارت 

بخشی از آن به حفظ شرایط مساعد درونی سیستم   .شودمتمایز تقسیم می  یریزی به دو شاخه برنامه 

ای دیگر به  شاخه   .شودخوانده می  113شناسی میل به تعادل این همان است که در علم زیست   .وابسته است 

مرز خود را با محیط    و  یعنی سیستم عالوه بر آنکه حد  .کندتعقیب هدفی و برآورده کردن نیتی داللت می

  .کندمشخص بسیج می  ییابی به هدفشرایط درونی خود را برای دست  ،پاید می کند و آن را ترسیم می

ی بازخوردی یهاکه همچون حلقه   ،دنگیرمستقل از محیط شکل میو  به این ترتیب معیارهایی درونی  

مانند اخالق، زیبایی   از دید لومان  .سازندرا ممکن میمی رفتار  یارزیابی و تصحیح دا شناسی و معیارهایی 

کاهند  ی که ارتباط را به کنش فرو میهایسیستم لزوما همه    .دن شوچارچوبهای سیاسی در این زمینه تعریف می 

 
112  Programming 
113  Hypostasis 
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اما  هایسیستم  نیستند،  با ورودی و خروجی شفاف و مشخص  ی که بر مبنای تنظیم ورودی و هایسیستم ی 

این بخت را دخروجی عمل می این ترتیب روندِکنند  به  افزون کنند و  فروکاستن    ارند که پیچیدگیشان را 

های رفتاری زایی چشمگیری در گزینهفروکاستن است که شاخهاین  بعد از    .پی بگیرندارتباط به کنش را  

  .شودممکن میپیشاروی سیستم 

به ابزاری همزمان  اما    ،فروکاسته های پیشاروی خود را به شدت  در واقع سیستم با آنکه تعداد گزینه 

که سلسله مراتبی از نظم و  کرده  و این امکان را پیدا  شده  های معدود مسلح  مدیریتی برای سلطه بر این گزینه 

سیستم   هایو خروجی  هاورودی  یفرایندهایی که به این شکل در میانه   .کنترل را بر رفتار خود حاکم سازد

به این شکل هدف و وسیله از   .گیرندمی  را برای تخصصی شدن در پیشمسیری  هریک    کنند،وساطت می

  .خوردشوند و هدف بیشتر به خروجی و وسیله بیشتر به ورودی پیوند می می منفک یکدیگر 

الگو این  یافتن  را گرایند  میبا یکدیگر  به هماهنگی  ها  خروجی  ،با تخصص  یکپارچه  نظامهایی  و 

همچون  را در محیط    -خروجی خودیعنی  –به این شکل است که سیستم سرریزهای بیرونی    .تشکیل دهد

درهم تنیده و پیچیده از متغیرهای تصادفی  یاز دید لومان محیط یک شبکه  .کندقلمداد میمجزا ی هایسیستم 

از روندهای  تنها برآمده    ،کنیماست و آنچه که ما به عنوان عناصر بیرونی و چیزهای جهان خارج درک می 

یعنی سیستم برمبنای جایگاههایی که در اطراف مرزهایش با محیط مستقر    .خودمان است   یپردازشی داخل

ها را به شکلی که بخشهایی از محیط که این خروجی  .کنداعمال می   یهای خود کنترلبر خروجی  ،اندشده 

  .شوندای برای چیزی بیرونی قلمداد میهمچون نماینده ،کننددریافت می

با این روند رفتار سیستم    .ها اهمیتی حیاتی دارددر واقع چنین پیشفرضی برای سازماندهی خروجی

این همان است که نیل به   .دنکنیابد که موضوعی در جهان خارج را آماج می برمبنای کردارهایی سازمان می

کند که  عریف شده داللت میهدف همواره به چیزی بیرونی و ماهیتی از پیش ت  .سازدهدفی را ممکن می
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تمرکز قدرتی که سلسله    .کنددهد و متراکم میکردارها را همچون قالبی مرکزی در اطراف خود سازمان می

در   را  می   هایسیستم مراتب  وجود  به  برمی  ،آورداجتماعی  جا  همین  از  اصل  شیوه   .خیزددر  از یعنی  ای 

  .کندکه در ضمن هویت سیستم را نیز تعیین میها در اطراف مرز سیستم است سازماندهی خروجی

اما وضعیتی عادی و طبیعی برای ظهور   .مرز سیستم است   و  سلسله مراتب نتیجه تخصصی شدن حد

شود که با ارتباط گره خورده ای برای ظهور شکلی ویژه از آن محسوب می و مقدمه   زمینهبلکه پیش   .نظم نیست 

را خود    یهای ویژه شوند و شیوهمهم آن است که ورودیها هم به همین ترتیب تخصصی می  ینکته   .است 

دهد های محیطی خروجی خود را سامان می سیستم عالوه بر آنکه گیرنده   .کنندتاسیس میبرای انباشت قدرت  

به این   .بردبه کار میکند نیز همین ترفند را  درباره جاهایی که از آن ورودی دریافت می  ،کندو رمزگذاری می

شود  دیگری، در هیاهوی این غوغا نمودار می  .شودای از چیزها و روندها شکسته میشکل محیط به مجموعه 

  .کندای قراردادی است که اتصال ورودی و خروجی سیستم با محیط را تعریف میدر اصل دروازه آن و 

از دید لومان تخصص و سلسله مراتب از دانیم که اجتماعی شدن روندی منظم است اما  این را می

اجتماعی شدن از دید لومان برنامه و هدف    .بلکه در درون خود سیستم ریشه دارد  ،خیزداجتماعی شدن برنمی 

عادی در شرایط اجتماعی نظمهای جاری آن را در خود انباشت    که هر فردی با حضور  چرا  .مشخصی ندارد

یادگیری زبان در نوزاد باشد    این قاعده ممکن است به سادگیِ  .کندمراعات می کند و هنجارهای جمعی را  می

شکلی از تقلید و درونی  اما به هر صورت    .قبول کردن معیارهای اخالقی یک فرقه یا حزب  یا به دشواریِ

  .زندساخته را رقم میکردن رفتار دیگران در کار است که جذب الگوهای تبدیل ورودی به خروجیِ پیش

نقطه ثقل و شکل تمایز یافته و جدی   ،به همین خاطر آموزش که هسته مرکزی اجتماعی شدن است 

چون   .گیردمی  از دید لومان آموزش تا حدودی در مقابل اجتماعی شدن قرار  .شوداجتماعی شدن محسوب می 

برخالف روند اجتماعی -آموزش    .شودفروکاسته شدن ارتباط به کنش در نظامهای آموزشی ممکن می  روندِ



196 

 

مشخص برنامه   -نشد به  ی  ورودی  اتصال  مسیرهای  همین خاطر  .داردمعلومی  خروجی    و  از ساده  به  تر 

تر نظامهای آموزشی پیچیده از  همواره  چرا که سیستمها    .کند و کامیابی کمتری هم دارداجتماعی شدن عمل می

آموزشی تدوین   هایسیستمای که در  هستند و همیشه دربرابر اتصال سرراست ورودی و خروجی و برنامه 

به این خاطر خودمختاری درونی سیستمها و بازتولید ساختارهای درونی خود که پیامد   .دنکنمقاومت می  ،شده

مرزهای    و  شکند و از حد قالبهای آموزشی را درهم می   همواره  ، طبیعی پویایی نظامهای خودسازمانده است 

د نتوانآموزشی است که هرگز نمی  هاینظامدلیل اصلی کاستی در  این    .کندتعریف شده توسط آن عدول می

  .های وابسته به خود را »آموخته« سازندسوژه با کامیابی کامل 

  ، جهان  .کندروندی است که پیدایش جهان را ممکن میاز دید لومان تمایز محیط و سیستم همان  

 . گنجاندکه تمام گرانیگاههای صدور ورودی و دریافت خروجی را در خود می  ،افقی تجربی است در محیط 

این هم امور تجربه دهد و  جهان را به دست میزیست تعریفی از    ،گیردنظام معنایی که براین مبنا شکل می

به چیزهای ورای آن  شده در محیط را دربر می  نظام دهد  ارجاع میگیرد و هم  نمادین    هایکه در زبان و 

است   .اندرمزگذاری شده  محیط  اتحاد سیستم و  لومان جهان حاصل  دید  همین خاطراز  به  و  به    ،  همواره 

  .نیاز درک تمایز محیط و سیستم وابسته است پیش 

کران، یعنی محور اتصال محیط با سیستم و محور اتصال سیستم با محیط ادغام دو محور بیجهان از  

جهان   .در مرکز ثقل آن قرار گرفته است  «من »نماید که  به همین خاطر امری یکپارچه و منظم می  .خیزدمی بر

افقاست  معناهای ساخته شده توسط سیستم در یک پیکره    یادغام همه حاصل   معنایی منجر    یو به بسط 

یابد می   معنا بسط  به این ترتیب فضای حالِت  .گنجاندشود که تمام تجربیات ممکن سیستم را در خود میمی

   .گرددسیستم منطبق انباشت شده در و رفتارهای  هاه تجرب یتا بر شبکه 
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هابرماس که به   یایده  .گیردجای می میدان در همین لومان و هابرماس نیز اختالف نظر محور اصلی 

از دید لومان امری ناممکن، تخیلی و نادقیق    ،میان دو ذهن باور داشت کامل  االذهانی و توافقی  فضایی بین

هر   .معنایی مستقل ناممکن است  هایچون ادغام سیستم  ،االذهانی وجود ندارداز دید لومان فضای بین .است 

شود و هرآنچه  همچون بخشی از محیط قلمداد می گیرد،  قرار می رویاروی دیگری  وقتی  یک از دو سیستم  

ادغام بین  .شودکند مانند ورودیهایی در درون سیستم دیگر پردازش میتولید می نظام   االذهانیِبنابراین  دو 

   .و غیرعلمی است تخیلی معنایی امری 

مفهوم سنتی او  با این تفاوت که    ،نمایدسیستمی زروان نیز این سخن لومان درست می  یدر اندیشه 

دهنده و  سازمان   یک منِحضور    یایدهگویی  یعنی    .کندهمین منطق طرد می  یمرکزدار بودن دنیا را در ادامه 

جهان منتشر   یاز دید لومان مراکز برسازنده  .باشدبخشی از همان توهم و تخیل  هم  معناساز در مرکز جهان  

اما  ،کندگیرند که مرزبندی سیستم و محیط را ممکن میمی ای از پویاییها و تفاوتها را دربرهستند و مجموعه 

قرار مفهوم من یا سوژه  گرانیگاهی واقعی ندارد که بتواند حامل  در هیچ نظام معنایی منسجمی جمع نشده و  

  .گیرد

شود چرا که مهمترین گرانیگاه پیچیدگی در افق روان چنین تصوری نادقیق محسوب می در دیگاه ز

منِ خوداندیشِ خودمختار سیستمی چندان پیچیده است    شبکه عصبیِچرا که    .ها هستند سیستم من   یتجربه 

مرکزدار بودن  سنتی درباره  به این معنا نگرش    .کندجهان از درون آن تراوش می که کل این معناها و زیست 

  ی جهانی یک منِ مرکزیعنی در هر زیست   .، هرچند باید از آن بافت سنتی بیرون کشیده شوددنیا درست است 

ادغام  بی   ،ددار منسجم حضور   برای  با  آنکه ضرورتی  دیگری آن  معنایی  من-ها  نظام  در  یعنی  نشسته  های 

   .وجود داشته باشد -محیط
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 نفوذ متقابل گفتار بیست و یکم: 

 

در    .شودمحسوب میارتباط من و نهاد    بندیصورت   ینقدی بنیادی به شیوه در ضمن    یلوماننگرش  

میان عاملیت و ساختاراز  نگرش کالسیک   همچون عناصری در درون یک سیستم بزرگ ها  « من »  ،ارتباط 

می  گرفته  نظر  در  از  .نددشاجتماعی  انسان  لومان  دید  ارسطویی   از  اجتماعی  اجتماعی    114جانور  حیوان  تا 

می 115روسویی پیدا  معنا  جامعه  بستر  در  اجتماعی  .کندهمواره  بافت  از  را  او  کنیماگر  خارج  و   ،اش  معنا 

به همین ترتیب قواعد و هنجارهایی که در زندگی   .گردد ی انسانی عزل می و از مرتبه   شودمختل می  شکارکرد

خیزند و به این ترتیب به حقوقی  در این چارچوبهای نظری از قانونی طبیعی بر می  ،کنیماجتماعی مشاهده می 

  .شوندطبیعی منتهی می 

دهی به جامعه برای شکل در قرنهای پس از دوران روشنگری، انسان همچون واحدی تجزیه ناپذیر  

  « ualin.divid.:  تجزیه ناشدنی  امرِمثابه » به    116فرد  یت شناخته شد و این مفهومی است که کلیدواژهبه رسمی

بنای اجتماع، در واقع کل عناصر اجتماعی را  ی  انسان، یعنی خشت برسازنده در این نگرش    .مطرح ساخت   را

 
114 zoon politikon 
115 Animale Social  
116 Individual 
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انبساط و گسترش این مفهوم در  در خود متمرکز کرده   ارتباط میان آدمیان با یکدیگر  و جامعه چیزی جز 

  .نیست 

به دنبال  یعنی    .گری مفهوم قانون طبیعی دستخوش نوعی چرخش معنایی شددر اواخر عصر روشن 

اخالق تقدس و  طبیعت زدایی  از  شد  ،پیرایی  بازسازی  و  ویران  نیز  طبیعی  قانون  قرن    .مفهوم   نوزدهمطی 

از یکدیگر شناسی و جامعه روانشناسی و زیست شدن تدریجی    علوم و جدا  یزایی گسترده شاخه    ، شناسی 

شناسی  گسترش علم زیست   قرن نوزدهم با   در  .منتهی به آن شد که مفهومی نو از آزادی فردی مطرح شود

یعنی چگونگی طبیعی بودن قرارداد اجتماعی مشکوک جلوه    .رو شدمدل قانون طبیعی با نقدهای جدی روبه 

تا    ،قراردادهای ارادی و عمدی آدمیان با یکدیگر قلمداد شد   ینتیجه ماعی بیشتر  به این ترتیب نظام اجت  .کرد

انسان همچون عضو نظام اجتماعی اعتباری بیش از پیش یافت، عضوی  پس    .طبیعی برخیزد  یآنکه از سرشت

مفهوم گناه و دارد. این برداشت نو  زیادش امکان نقد قواعد ساختاری جامعه را  دی  آزا  یکه به خاطر درجه 

شکنانه در بافت قراردادهایی  بلکه همچون رفتاری عادی و شالوده   ،جرم را نه همچون انحرافی از قانون طبیعی 

  .کردضمنی و موضعی بازتعریف می

از دید او و از زاویه   .تر برده باشدپیش نماید که لومان سرمشق نظری یاد شده را یک قدم  چنین می

چنین دیدگاهی به آنجا    .شودپیچیده انسان بخشی از محیط نظام اجتماعی محسوب می   هایسیستم   ینظریه 

را می انسان  میانه همچون گره  انجامد که  فاقد    یای در  بگیریم که  اجتماع در نظر  ارتباطی  اصالت و شبکه 

بیش از اش  ی خودمختاری ی آزادی سیستم فردی و دامنه همچنان درجهان  اما در دیدگاه زرو  .اهمیت است 

همچنان اعتبار خود را حفظ    ،مورد انتقاد لومان است است، و بنابراین مرکزیت »من« که  نهادهای اجتماعی  

کنند و  همچون محیطی برای نهادها عمل میها  « من»توان از لومان آموخت که  این درس را می پس    .کندمی

انسان همچون امری بیرونی و محیطی در پیرامون و خارج از سازو کارهای اندرونی نهادهای اجتماعی قرار  
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ترین سیستم شناخته شده  این دریافت نقض کننده آزادی و اهمیت انسان به مثابه پیچیده   با این همه  .گیردمی

  .نیست 

و نفوذ  از دید ا  .را ابداع کرده است   117قابل نفوذ مت   یین مفاهیم کلیدواژه هم  بندیصورت لومان برای  

هر یک    .شود، بلکه به ارتباط میان دو سیستم وابسته است متقابل به ارتباط میان سیستم و محیط مربوط نمی

یافته و قانونمند که  سازمان   یکند، اما بخشهمچون بخشی از محیط عمل می  یاز این سیستمها برای دیگر 

ارتباط    یکه دستمایه   118به این ترتیب مفهوم نفوذ   .ند نزپذیر را رقم میبینیدفمند و پیشکنش و واکنشهایی ه 

دیگر یک سیستم    .شودبه مفهومی پویا و دوطرفه تبدیل می   ،سیستم با عناصر بیرونی خود است   ییک طرفه 

بلکه در ضمن فشار وارد آوردن   .شودای( با محیط خود مربوط نمی پیچیده با نفوذ )یعنی ارتباط علی یکسویه 

را با هم   شانیعنی سیستم فرستنده و گیرنده مدام جای   .کندبر عناصر بیرونی از آنها فشاری را نیز دریافت می 

   .شودتبدیل میدوسویه به تقابل  یکسویه و به این ترتیب نفوذِکنند عوض می 

می  که  است  سنتی  نظریاتی  برای  جایگزین خوبی  متقابل  نفوذ  مفهوم  لومان  دید  نظم  از  کوشیدند 

نیاز و پاداش شرطی توجیه کنند  یاجتماعی را با مفاهیمی مانند حقوق طبیعی، نظریه  چون    .نقش یا مدل 

نیز به دست  جیه میاین موارد را تو  یمفهوم نفوذ متقابل همه  امکانهای تفسیری جدیدی  کند و در ضمن 

و لزوم در شرایطی که امکان    ،زایی در رفتار سیستمشاخهعبارت است از  پیچیدگی  از این نظرگاه،    .دهدمی

  .شودرفتار در سطوح متفاوتی توسط متغیرهای روانشناختی یا اجتماعی تعیین می  .آیدانتخاب برایش پیش می 

این روابطِ  از  تعیّ  اما هیچیک  به  نمین علی  پایدار منتهی  تنها    .شوندهایی  با   به کمکپایداری رفتار  ارتباط 

 
117 Interpenetration 
118  Penetration 



201 

 

های مداوم گزینه در کنار حذف و طرد  -انتخابهای سیستم    تکامل مداومِ   .شودبیرونی تضمین می  هایسیستم 

های رفتاری را دور از ای از گزینه یعنی مجموعه   .کندمی انتظارپذیر  همان است که رفتار سیستم را    -نامساعد

  شود پیشاپیش بتوانیم انتخابش را حدس بزنیم.و باعث می  نمایاندمیناموجود  ذهن، نامحتمل و 

، یعنی در سطح اجتماعی  است ن محیط  از دید لومان سطح روانشناختی برای نظامهای اجتماعی همچو

مستقیم   طور  نمیبه  و   .کندمداخله  روانشناختی  سیستم  دو  تداخل  نوعی  به  ترتیب  این  به  متقابل  نفوذ 

بیرونی برای  و  ای تسخیر ناپذیر  هریک از این دو الیه همچون سیستم پیچیده   .شناختی شباهت داردجامعه 

بی   .کنددیگری عمل می  برمینظمی  اما  بیرونی سیستم  از فضای  یمحیط، یعنی آشوبی که  با  گیری  ادخیزد، 

یعنی    .نامدمی  119گریاین مفهومی است که لومان آن را خودانتخابی  .یابدکاهش می  در جریان ارتباط  دوطرفه

محیط و آشوب بیرونی را به نظمی قراردادی و   یچفت و بست شدن نظمهای دو سیستم با یکدیگر، نوفه 

به این ترتیب سطح روانشناختی با به کارگیری نظامهای ارتباطی حجمی از تجربیات   .کندشکننده ترجمه می

  .آوردافزایی و زایش نظم در سطح اجتماعی فراهم میها را برای ایجاد هم و بستری از نوفه 

آنچه که عنی وجه اشتراک عناصر درون سیستم اجتماعی و  ی  .در نگرش سنتی عناصر اهمیت داشتند

گاه لومان عناصر اهمیت داما در دی   .شدمبنای نظم یافتن نهادها قلمداد می  ،میان محیط و سیستم مشترک است 

 هایسیستم ند که سیستم در جریان ارتباطش با  کنمی  بلکه همچون ماهیتی قراردادی جلوه   .چندانی ندارند

آن اهمیتی چشمگیر پیدا    یدر نگرش سنتی کنش سیستم، یعنی رفتار انتخاب شده   .کندابداعشان می دیگر  
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بلکه شیوه چفت و بست شدن رفتارها با یکدیگر و    ،در نگرش لومان تک رفتارها اهمیتی ندارد اما    .کردمی

  .مهم است ای از نفوذ متقابل جفت شدنشان در زمینه 

خودمختار را  های  من   چرا که رفتار خودبنیادِ  .کنش است   یمنکر نظریه   به این ترتیب لومان منتقد و

همگرایی دو سیستمی   .کندداند و آن را همچون محصولی جانبی از فرآیند نفوذ متقابل تفسیر می اهمیت میبی

به شکلی که رفتاری خاص واکنشی   .زندد به ظهور عناصری توافق شده میانشان دامن می نکه نفود متقابل دار

 .آوردریزی برای آن را فراهم میخاص را به دنبال دارد و این پیوندهای منظم امکان فهم جهان و برنامه 

سطوح متفاوت سیستم خودزاینده باید در نهایت بایکدیگر چفت و بست شوند، یعنی آنچه که به  

ای دیگر با نظامهای روانشناسی خودآگاه بدن زنده و در الیه ای باشناسیم باید در الیه عنوان نظام ارتباطی می

محدود  معنا عنصری است که به یک الیه    .معناست   ،سازد میممکن  چسبی که این انسجام را    پیوند بخورد.

به این ترتیب معنا در دل نظامهای ارتباطی زاده شده و    .یابدپردازشی تعمیم می  و در سطوح متفاوتِنیست  

بازتولید می نمادین  به شکلی  تعاریفی که  گوید  می لومان    .شوددر سطح خودآگاهی فردی  پراکندگی  علت 

افتد و از محدود  ای است که معنا در آن به جریان میگشوده و گسترده   یهمین دامنه   ،معنا وجود دارد   یدرباره

   .پرهیزدمی یک سطح سلسله مراتبیماندن به 

 .کند، معنا چنین نیست پیچیده زروان که بحثی انتقادی در این مورد را پیشنهاد می   هایسیستم در دید  

به شکلی خودارجاع که  نمادین  هایی  حلقه  .است همسان  های مورد نظر لومان  یکی از همان حلقه با  یعنی معنا  

پردازنده   هایسیستم لومان برای جبران آنچه که درباره خودفروبستگی  نماید که  چنین می  .دنشوپردازش می

بپذیردتر و سیال گسترده   ییر شده مفهومزناگ   ،فرض گرفتهپیش  از معنا را  توان  در حالی که معنا را می  .تر 

سته در نظر  چفت و بست شدن دال و مدلول در نظامهای خودارجاع فروب  یچون الگوی ارجاع و شیوههم

 شود. نقدهای به جای او به معناشناسی سنتی لزوما به فروپاشی بنیادین ارتباط دال و مدلول منتهی نمی   .گرفت 
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روندهای پردازشی   مفهوم معنا در اندرونِ  -اندیشد برعکس آنچه که لومان می  -در نگرش زروان  

گوناگون درگیر  ارتباط میان سطوح سلسله مراتب  لزوما با  عاملی نیست که    . معناگیرندخودارجاع جای می

ست که با یکدیگر چفت و بست  ا  یروندهای خودارجاعهمان    ،کندآنچه که این اتصال را برقرار می  .باشد

که سطوح متفاوت سلسله مراتب و   داشت پیشیعنی این    . کنندرا ممکن میسیستم  شوند و انسجام کلی  می

پیچیدگی   متفاوت  باید  مقیاسهای  به یکدیگر متصل  حتما  معنا  دارند شوند،  با چسب  شواهد عینی کمتری 

به   الگوهای کارکردی متصل،  پردازشی گشوده و  با روندهای  این سطوح  بپذیریم  آنکه بخواهیم  به  نسبت 

  .خورندیکدیگر جوش می

که از هر شکلی  است  پیچیدگی  ی نوعی از  زاینده   ،کندلومان تعریف می   خودزایندگی بدان شکلی که

توسط خود سیستم بنیاد    ،گیردیعنی تعینی که لومان برای روندهای پردازشی در نظر می   .گریزدمیاز تعین  

چنین تعبیری از توجه به این نکته اهمیت دارد که    .شود و همواره عنصری خارجی در آن دخیل است نمی

از آنجا که معنا عنصر    .شودکردارهای انسانی منتهی می  یخودزایندگی در نهایت به قالبی جبرانگارانه درباره 

الیه  میان  چسب  و  شدواسط  گرفته  نظر  در  مراتب  سلسله  آن ههای  باید  دانست ،  بیرونی  عاملی  یعنی    .را 

آورند و به همین خاطر توسط عاملی پردازشی از دید لومان معنا را در اندرون خود پدید نمی  هایسیستم 

  .شوندتعیین می  -یعنی معنایی که واسطه میان سطوح پردازشی گوناگون است -بیرونی 

ی هایسیستم از دید ماتورانا ساختار    .وامگیری کرده است   120لومان مفهوم خودزایندگی را از ماتورانا 

یعنی   .کنندکه نفوذ متقابل دارند به شکلی است که شرایط تداوم این نفوذ متقابل را به طور مداوم انتخاب می 
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ممکن است نفوذ متقابل را تداوم ببخشد یا از    ،مشابه دارد  هایسیستم خودزاینده که در هم تنیدگی با    سیستم

ی بماند و باقی ماندگان آنهایی هستند که این  کند که کدام سیستم باقانتخاب طبیعی تعیین می   .آن دست بکشد

  .دهندکنند و گسترش مینفوذ متقابل را حفظ می 

شود که  های ناپیوسته در نظر گرفته می ای از گذارها و دگرگونیمجموعه   «ساختار » در این نگرش  

پیوسته نظمهای داخلی  شکلی از بازتولید مداوم و  این دومی  که    ،باید آن را در تقابل با خودزایندگی دانست 

تداخل عبارت است از    121از دید او جذب  .کندلومان بر همین مبنا مفهوم جذب و طرد را تعریف می  .است 

یعنی مفهوم نفوذ متقابل در اینجا    .شونددیده میهمنشین    کارکردهای مشترک و مشابهی که در دو سیستمِ

سیستم همسایه به شکلی که سازگاریشان را به یکدیگر پوشانی رفتارهای دو  عبارت است از همگرایی و هم

با   122از سوی دیگر مفهوم طرد   .شان درباره محیط همگام نمایدوابسته سازد و هردو را در رفتارهای واکنشی 

یعنی سیستمها با طرد کارکردهای    .نفی و انکار عملکردهایی گره خورده که میان دو سیستم مشترک نیست 

شکلی   ،به این ترتیب خودزایندگی با بازی میان طرد و جذب  .کنندیابی را تجربه می یت شکلی از هو  ،ناهمسان 

شناختی و این همان است که جدایی سطح روان کند  پیشکش می ای پیچیده  هاز هویت و استقالل را به سیستم

 . سازداز نهادها را ممکن میها از سطح اجتماعی و تمایز میان »من«

این  ندارند، چون  بیرونی    یهویتهای برساخته شده در این سیستمها عینیت و واقعیتاما از دید لومان  

یعنی دو روند داخلی   تمایز میان جامعه و  پس    .ریشه دارد  هخودزایندسیستم  تمایز تنها در جذب و طرد 

  ، خودزایندگی  در سطح زیرین این روندِ  .گرددجماعت در واقع به سطوح باالی سلسله مراتب پیچیدگی باز می
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در اینجا جذب و طرد با یکدیگر تعادلی دارند و بده    .سرو کار داریم  123وار دورکیمیما با همبستگی اندام 

و این   سرو کار داریم  124در سطح باالتری از پیچیدگی با همبستگی مکانیکی دورکیم   .کنندبستانی را تجربه می 

  .کندرا ممکن می 125همان است که تقابل میان فرد و جامعه، یعنی روند فردیت یافتن

شدگی چفت   .شودتعریف می  126شدگی در اتصال میان این سطح زیرین و زبرین است که مفهوم چفت 

آزادی باالی این سیستمها را  یشود و روندی است که درجهارتباط نظامهای خودزاینده ناشی میدر واقع از 

شدگی با هم به یعنی دو سیستم از راه چفت   .دهدهماهنگی کارکردها و ساختارهایشان کاهش می  یبا واسطه 

شدگی  مفهوم چفت   .دهدی کنند که آزادی رفتار هردویشان را کاهش مشکلی از وابستگی متقابل گرایش پیدا می 

که عبارت است از وفاداری رمزگان    ،نامدمی  128ی زمانیگشدت آن را چف  127همان است که آلفرد کرزیبسکی

   .پویا باشند و مدام دگرگون شونددر شرایطی که عناصر محیطی   ،و معانی در یک نظام زمانی

چفت  مفهوم  همین  نیز  کلیدواژهپارسونز  در  را  است   129« الگوحفظ  »  یشدگی  کرده   . تعریف 

ای از توافقها بر سر ارزشها که در نظام اجتماعی تثبیت شدگی از دید پارسونز عبارت است از مجموعه چفت 

اتخاذ  در سطح فردی    ها این تصمیم  .شودهنجارین گرفته می   هایکه برمبنای آن تصمیمتوافقهایی    .شوندمی

کنش سیاسی نیز از دل این   .گردندگیرند و همگرا می شکل می   جمعییی  ارزشها   یاما در زیر سایه   ،شوند می

  .شودروند زاده می 

 
123   Gemeinschaft 
124   Geselschaft 
125   Individualization 
126   Binding 
127   Alfred Korzeybski 
128   Time Bindeing 
129   Pattern Matenance 
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شدگی به چروکیدگی فضای حالت سیستم  نکته مهم در نگرش لومان آن است که همواره این چفت 

آنچه که هنجارین است و به لحاظ آماری    .شودمنتهی میای پهناور و گیج کننده از امکانها  دامنه و حذف  

ها و کارکردها را به سوی  کند که سایر رفتاریشترین پراکندگی و توزیع را دارد، همچون بستر جذبی عمل میب

شود و این همان  شدگی سیستمها به نظمهای اجتماعی کالن منتهی میبه این ترتیب چفت   .دشانکخود می

می را  معنا  که  میاست  منتشر  مختلف  سطوح  در  را  آن  و  نقطه   .کندسازد  لومان  دید  فرآیند   یاز  شروع 

خیزد، اما وقتی چرا که از دل آزادی عمل باالی سیستمها برمی  .ای است شدگی کامال تصادفی و کاتورهچفت 

دهد و  را کاهش می ششدگی آغاز شد و گسترش یافت با بازخوردهای مثبت پیاپی آزادی عملکه این چفت 

مندی رفتارهای  بینی است و قانونشود که قابل پیشنتهی میدر نهایت به الگویی کمابیش سخت و صلب م

  .زند فردی و نهادی را رقم می

در نگرش   .توان یافت میان دو انسان می  130ای از این فرآیند را در ارتباط خصوصینمونه   از دید لومان

 . خاست برمیشد که از سود متقابل دلدار و دلداده  سنتی مفهوم عشق همچون شکلی از ایثارگری تفسیر می

من و دیگری در این میان اهمیت داشت و بده بستانی که در اطراف این محور شکل   یمحور متمایز کننده 

لومان در این   .کندنگرش سیستمی لومان عشق را یکسره متفاوت تفسیر می  .زدحرف اول را می   ،گرفت می

 . است نوشته را   131« عشق همچون شور »یِ نمورد کتاب بسیار مهم و خواند

یعنی همان   .این امر تاکید دارد که مفهوم عشق تنها شکلی از نفوذ متقابل است در این کتاب لومان بر   

شود نیازهای من به دیگری تعمیم پیدا کرده و به این ترتیب  ای که باعث میکنندهمعنای گسترده و منسجم 

 
130   Intimacy 
131   Love as Passion 
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این ترتیب  به    .نظامها و روندهای ارضای نیاز در من و دیگری با یکدیگر تداخل یافته و به هم وابسته گردد

فارغ از انتخابهای شخصی است که نه در سطح خودآگاه تولید    مفهوم عشق از دید لومان یک روند سیستمیِ

افزا و  از دید لومان دوستی شکلی پایدار از ارتباط هم   .خودخواسته وابسته است  شود و نه به رفتارهای می

  . معنا همراه است   ی دردهد که با تراکم می اما عشق شکلی ناپایدار را نشان    .شدگی میان دو تن است چفت 

شود ارتباط میان من و دیگری بر محور مشهورِ مرسوم  که باعث میوجود دارد  نوعی اضافه بار معنا در عشق  

  .مستقر نشود و با تداخل و فرومکیدگی من در دیگری همراه گردد

در اینجا استقالل و داشتند،    ییکدیگر تداخلبنابراین منابع و رفتارهایی که در دو سیستم همسایه با  

 یشوند که مرکز ثقلشان در حوزهآمیز حمل میای از صفات اغراق مجموعه دهند و به  نظم خود را از دست می 

به همین دلیل است که از دید لومان   .معنا قرار دارد و از کارکردهای منظم و سامان یافته برکنده شده است 

ای که نتیجه   .اجتماعی ندارد  هایسیستم چندانی در    یدهندهت و کارکرد سازنده و نظم عشق امری ناپایدار اس

آن است که دو روند در هم تنیده نفوذ متقابل و وابستگی متقابل در نهایت    گیردلومان از همه این بحثها می

  . بینی تجزیه شود قابل پیش   هایسیستم از زیرای  شوند که جهان )زمینه اطراف سیستم( به مجموعه باعث می

 گیرد و هر یک از این زیرسیستمها همچون دیگری قلمدادبه این ترتیب مفهوم من در میانه آنها شکل می 

  .شودمی

است و آن چیزی است که خودآگاهی   «ذهن دیگری»  یگیری نظریه از دید لومان این خواستگاه شکل

توان در اینجا بر او خرده گرفت که گرانیگاه پیچیدگی در این میان مغز انسانی است  باز می  .سازدرا ممکن می

ای  ای عصبی پیچیدهتر است که زادگاه خودآگاهی را شبکهیعنی ساده  .است   «من»که همان واحد تشکیل دهنده  

ی تفاوت از نظر سطح پیچیدگی روابط پردازشی به کلی با سطوح دیگر نظم اجتماع  . چوندر نظر بگیریم

بدون شک این مغز پیچیده از راه رمزگذاری خود و تشخیص مغزهای پیچیده دیگر در محیط خود را    .دارد
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اما اینکه کل پیچیدگیِ نهفته در خودآگاهی را به مرزبندی میان من و دیگری    . کندیابد و تعریف میباز می

  .فرضی افراطی است که نیاز به شواهد بیشتری دارد ،محدود کنیم

  . دهدمفهوم صمیمیت و عشق را توضیح میی سنتی اش بهتر از نظریه پیشنهادیاز دید لومان دیدگاه 

مورد   این  زاویهدر  نظریهای  از  چراکه  اوست،  با  همانحق  از  شکلی  معموال  سنتی  خود  های  در  را  گویی 

گیرند تا مفهوم عشق و صمیمیت یعنی نیروهایی مرموز را همچون ماهیتی استعالیی در نظر می  اند.گنجانده 

که   شوند، در حالیاین مفاهیم همچون همدردی، دلسوزی، ترحم و مشابه اینها رمزگذاری می  .را توجیه کنند

سناد را مبنا گرفته و یه اِلومان دیدگاه نظر  .است   132از دید لومان همه آنچه که وجود دارد الگوهایی از اسناد

 . کندچند الیه بودن معانی مربوط به عشق را همچون روشی برای تداوم ساختار معنایی سیستم تفسیر می

ی ارجاع دادن به رخدادها را  و شیوه   کنداز تفسیر رفتارهای مشاهده پذیر آغاز میدیدگاه اِسنادی بحث را  

ی شناسانه برای بحث لومان درباره دهد. به همین خاطر همچون چارچوبی روشمحور تحلیل خود قرار می 

 عشق کاربرد دارد. 

پرسش مرکز در اینجا آن است که  .از دید لومان نفوذ متقابل کلید درک مفهوم وابستگی متقابل است   

یعنی چگونه است که رفتارهای به   .آیدوابستگی متقابل پدید می  یماعی به واسطه چطور روابط معنادار اجت

شوند  در درازمدت به نظمها و قواعدی منتهی می  ،ی که با یکدیگر اندکنش پایدار دارندهایسیستم ظاهر مستقل  

  ؟آوردکه تمام عناصر مرتبت با هم را در یک سیستم بزرگتر گرد می

 
132  Attribution 
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نفوذ    ،اوی  انداز نظریه در چشم   .لومان در مفهوم نفوذ متقابل نهفته است ی  پیشنهاد  پاسخدیدیم که  

که  متقابل   میاست  انتخابهای  باعث  ک  ایهمپوشانی همنشین    هایسیستم شود  سطح  ننایجاد  مبنای  بر  و  د 

این    .های رفتاری را رقم بزنندنوعی همگرایی در انتخاب گزینه  ،کنند برخوردهایی که با محیطشان پیدا می

در    .خیزدای و خودارجاع درون سیستم برمیهمگرایی مرجع بیرونی مشخصی ندارد بلکه از روندهای چرخه

نگرش سنتی این همگرایی رفتاری به گرانیگاهی بیرونی و ذاتی مستقل نیازمند بود، یعنی فرض بر آن بود که 

و مرجعیتی عام تمام اندرکنشها را   نتمام ارتباطهای ارجتماعی مشترک است و همچون جوهری کالسوژه در  

  .کندبا یکدیگر هماهنگ می

امری خطی و مرحله  نادرست است چرا که تکامل  نگرشی  لومان چنین  دید  نیست از  نگرش   .ای 

بر مبنای  -ی پدید آید و بعد  سیستمی لومان منکر آن است که در ابتدا سطوح پایین سلسله مراتب پیچیدگ

یعنی سطوح باال   .ای است تکامل امری حلقوی و چرخه .سطوح باالیی تشکیل شود -این نظمها تعمیم یافتنِ

اندرکنش با هم به شکلی همزمان پدید می اینجا    .آیندو پایین در  شود که نظامهای ارتباطی از  نتیجه میاز 

نمی ذاتی سیستم سرچشمه  تولید صدا،    .گیرندماهیتهای  امکان  مانند  یعنی برخالف نگرش سنتی عناصری 

ارتباطی منتهی   نظامهای  این دست، خود به خود به ظهور  از  امکانی  یا شرایط  پیچیدگی دستگاه عصبی و 

   .شوندنمی

د ن ریشه داری  شرایط امکانچنین  آیند که در  شدگی متغیرهای پویایی برمینظامهای ارتباطی از چفت 

آنها مشتق نمی  اما به از  با یکدیگر برمی  .دن شوطور مستقیم  انتخابهای همساز  از  یعنی در    .دنآیاین عناصر 

تنیدگی روندهای خودارجاعشان به درهم   گره خوردنِ  ،کنند ی که با یکدیگر ارتباطی پایدار برقرار میهایسیستم 

 های سیستم به شکلی که هر سیستم برای بازتولید نظم داخلی خود به روندهای مشابه در    .شودرفتاری منتهی می

زنده تنها بستری از پیچیدگی    هایسیستم یافتگی کالبدی  پیچیدگی دستگاه عصبی یا نظم  .شوددیگر وابسته می



210 

 

امکان تحقق این پدیده را فراهم میمند پدید میزمان  یاد شده  منبه ویژه زمان   .آوردآورد که  دی روندهای 

   .عنصری کلیدی از فهم لومان از پیچیدگی است 

ممکن   .شودمتقابل تعیین می  نفوذِ  گاه حد و مرز یک سیستم برمبنای همین روندِدبرمبنای این دی

در سیستمی دیگر همچون نقشی کارکردی تفسیر   ،آورد است حد و مرزی که سیستم در ساختار خود پدید می

سوژه   .شود یعنی  منِ خودآگاه،  که  است  آن  مورد  این  در  لومان  مشهور  واقع    یمثال  در  فلسفی  کالسیک 

یعنی   .کندتوصیفی نادرست از سیستمی خودارجاع است که حد و مرز خود را با نهادها اجتماعی تعریف می

 ،شودهمچون سیستمی بیرونی تلقی مینسبت به نهادهای اجتماعی  که سوژه اندیشمند و انتخابگر    آن  علِت

با توصیفی کارکردی سر اینجا  پندارد برای سیستمی که خود را خودآگاه می  .کار داریم  و  آن است که در 

بندی برای هردو  و این مرز  کندمرزبندی حریم خویش اقلیمی بیرونی )که نهاد اجتماعی باشد( را فرض می

  .آوردسیستم کارکردی به ارمغان می

این روند را نیز   یتوان واژگونه میمنطق  همین  با  یکی از نقدهای وارد بر نگرش لومان آن است که  

چراکه    .نهاد اجتماعی هم در نگرش لومان اصالت و معنای خاصی نداردحتا  شود گفت  می  .فرض گرفت 

به همین ترتیب که فرد خودآگاه، نهاد را در   .اندری تفاوتی ایجاد شدهنهادهای اجتماعی هم برای رمزگذا

ها را همچون عناصری در  کند نهادهای اجتماعی هم افراد و شخص بیرون خود به صورت دیگری تفسیر می

به این ترتیب بازنماییِ میان    .کنند تا امکان پردازش و مدیریتشان را به دست آورنددرون خود تعریف می

  .شودمرزهای درون و بیرون سیستم امری قراردادی است که بر مبنای نفوذ متقابل تعریف می

  .را توجیه کند  ایچنین نسبیت گرایی افراطینقد دیگر آن که شواهد پشتیبان نیرومندی نداریم که  

 .شناختی وجود داردسطح روانشناختی و جامعهتکاملی مستقل و مجزایی در    هایسیستم توان نشان داد که  می

یعنی نهادهای اجتماعی مستقل از آنکه خود را چگونه رمزبندی کنند یا اینکه اصوال چنین رمزبندی را انجام  
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هستند که سطحی بیش از پیچیدگی و عناصر و روابطی و تمایز یافته  یک سیستم تکاملی مشخص    ،بدهند یا نه

ها  توان گفت منبه همین ترتیب می  .آورندنی را با جهان خارج به وجود میخاص و مرزبندی مشخص و عی

روانشناختی نظامهای  نظامهای  هایسیستم خود    یعنی  کل  در  پیچیدگی  سطح  بیشترین  که  هستند  مستقل  ی 

   .اندشناخته شده را در خود متراکم کرده

به طور طبیعی مرزی میان   ،عصبی مغز انسان است  یافزاریشان شبکه این سیستمها که ساخت سخت 

توان  بلکه به واقع می  ؛ اما این مرز امری قراردادی و صرفا ذهنی نیست   .شوندل مییدرون و برون خویش قا

توان نشان داد که سطح روانشناختی ل شد و مییمیان درون و برون سیستم تکاملی سطح روانی تفکیک قا

   .است تر پیچیده و در ضمن متمایز شناختی )نهادها( ها( از سطح جامعه)من

در واقع واکنشی است به مدل سنتی   ،دهدنگرش لومان با افراط خاصی که در این زمینه نشان می 

از دید برتالنفی آنچه که   .قرن بیستم پیشنهاد کرده بود  یعمومی که فون برتالنفی در میانه   هایسیستم   ینظریه 

  . شودمربوط به هم ناشی می  هایسیستم ورودی و خروجیهای    نامید در واقع از تداخللومان نفوذ متقابل می

در نهایت به چفت و بست شدن آنها    ،ورودی و خروجی در دو سیستم همسایه و مربوطگفت  برتالنفی می

  . شود و برعکسیعنی ورودیِ یک سیستم به خروجیِ دیگری مربوط می .شودمنتهی می

دلیلش هم آن است   .ارتباط و تداخل مدل سنتی کرده است   لومان مفهوم خودارجاعی را جایگزینِ

چنین نیست که عملکرد سیستم اولی و دومی   .کندپیدا نمی  یین شکلِ سرراستهیچگاه چنارتباط سیستمها  که  

هردوی این سیستمها در یک   .هایشان به یگدیگر چفت شودبه شکلی مستقیم و با واسطه ورودی و خروجی

این سیستمها در استقاللی کامل و  ده مستقر شدهزمحیط پیچیده و آشوب از  اند و به همین خاطر هر یک 

  .کنندمیتدبیر اندرونی خودفروبسته برای تنظیم روندهای داخلی خود 
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لومان   اینجامفهوم کلیدی  اندرکنش دو   .است   133خودزایندگی   در  از  خودزایندگی به طور مستقیم 

افتادن پیامدهای رفتاری  سیستم ناشی نمی ی که هایسیستم   .آیدهمسایه برمی  هایسیستم شود بلکه از برهم 

به همان ترتیبی که انسان نیز در   .دهندنفوذ متقابل دارند همگی خصلت خودزایندگی را از خود نشان می

  در یک الیه بدنِ   .کنددسازنده است که در دو سطح این نمود را آشکار می نهایت سیستم خودزاینده و خو

لومان تمایلی دارد    .سازدزنده )سطح زیستی( را داریم و در سطحی دیگر نظام روانی که منِ خودآگاه را برمی

داد  قلم  -و به همین خاطر قراردادی-برای آنکه این دو را همچون دو روند پردازش اطالعات در هم تنیده  

)سطح زیستی( و آنچه که در    توان نشان داد روندهای پردازشی مربوط به کالبد زندهکه می  در حالی  .کند

د و دو سطح متفاوت از جریان یافتن اطالعات و نبا یکدیگر تفاوت دار ،گذردشبکه عصبی)سطح روانی( می

  .زندپردازش نمادین آنها را رقم می

اجتماعی هستند و به    هایسیستممتفاوت از خودزایندگی در    یتنها دو الیه   ،از دید لومان این دو

نظامهای   را در پی دارد و هم به جداییاجتماعی از هم    هایسیستمتفکیک  شان هم  تنیدگیدرهمهمین خاطر  

بسته    های خودارجاعتداوم حیات و ادامه یافتن روند  یزمینه   .شودمی  منجرروانشناختی از نهادهای اجتماعی  

این در واقع نوعی واکنش به    .زنندشان دامن میست که به حلقوی شدن تمام روندهای بیرونیبودن سیستمها

پیچیده تاکید داشت و نشت کردن اطالعات درونی به    هایسیستم نگرش فون برتالنفی است که بر باز بودن  

  .دادبیرون و برعکس را مورد تاکید قرار می
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های دادهبا پیچیده قدری افراطی باشد و  هایسیستم فروبسته بودن  ید لومان برنماید که تاکچنین می

این نکته البته به جای خود باقی است که روندهای پردازشی معموال حالتی خودبسنده   .تجربی پشتیبانی نشود

اما    .توان مشاهده کرداین را در نظامهای زبانی و مدارهای پردازش عصبی می   . و ناگشوده بر بیرون را دارند

محیط خارج و های آن به  کلیت یک سیستم را به این شکل تلقی کنیم و گشودگیاست اگر  بینانه  غیرواقع 

 . همسایه را نادیده بگیریم هایسیستم هایش با درگاههای مشابه در چفت شدگی
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 مشکل بنیادین رد نظام کنش متقابل گفتار بیست و دوم: 

 

گر به سازماندهی و مدیریت ارتباط میان کنشگر و مشاهده  ،مفهوم کنش متقابلنهفته در  تنش اصلی  

خیزد که وقتی از  برمی  از آنجادر اصل    ،کندگر تفکیک میشکافی که کنشگر را از مشاهده  .شودمربوط می

یعنی کنشگری که دست اندرکار اجرای    .کنیموب میسمعانی متفاوتی را به آن من  ،نگریمبیرون به رفتاری می

به آن من است، معموال معناها و ارجاعهای ویژه  رفتاری ویژه از دسترس مشاهدهوب میسای را  گر  کند که 

ابسته به  رو و   نگرد و از اینای به کردار و رفتار دیگری میگر همواره با فاصلهمشاهده  .بیرونی خارج هستند

  .کندرفتار، آن را تفسیر می شرایط بیرونی 

معانی به رفتارها  134وب کردن گر در واقع سطحی از منسو مشاهده کنشگراز دید لومان شکاف میان 

به   .کندوب میسمن -زندبه رفتاری که از او سرمی-دهد، یعنی کنشگر به شکلی متفاوت معانی را  را نشان می

رفتار را به سطح  معنا به  انتساب  توان  یعنی نمی  .وجود ندارد  « معنای رفتار» این ترتیب امکان حل کردن معمای  

به همین خاطر است که معنای کردارهای    .ارتباطی در جامعه فروکاست و معانی آن را در این الیه ختم کرد

به تعبیر فرنگیان عقد میان   .همواره دستخوش ابهام و دوسویگی است   ،افرادی که با یکدیگر ارتباط دارند
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دهند که همواره در خانه دعوا و مرافعه  ی نشان میاما گواهان تجرب   ،شود عروس و داماد در آسمان بسته می

  .در کار است 

ای از نظامهای معنایی است که  مجموعه  ،سازد گر را ممکن میآنچه که تعادل میان کنشگر و مشاهده

باید این نکته را در نظر داشت که اندرکنش فرد با فرد   .سازدتر را ممکن میاین فروکاستن امر پیچیده به ساده

تر از ارتباط انسان با نهادهای اجتماعی  ظر پایداری، کارکرد معنایی و همچنین تخصص یافتگی بسیار سادهاز ن

در حالت    .کندمتفاوت از پیچیدگی تحقق پیدا می  سطحِدو  ها و نهادها در سازمانها در  من  ییعنی رابطه   .است 

تغییر  آمیز مانند طرد شغل و  رفتارهایی اغراق  ،من و نهاد را نقض کند  رابطه   ،افراطی که اندرکنش فرد و فرد

به همین خاطر است که عشق در نظامهای   .بینیممیهم مفهوم عشق  ین را در زمینه همیمشابه  .را داریمدین 

پیکربندی   به شکلی رسمی شده و هنجارین  به حرکت میوشمیاجتماعی  افتد که د و در مجاری خاصی 

  .ن است ازدواج و تولید مثل رکن اصلی آ

نتیجه می  اینجا  از  اصلیِگیرد که  لومان  افراد  عنصر  به شخصیت  بیشتر عمرشان   ،شکل دهنده    ،در 

یعنی ارتباط بینافردی  .نه ارتباط انسانها با یکدیگر ،کنش میان افراد با سازمانها است رمتغیرهای تاریخی و اند

صمیمیت   .نگرش رمانتیک در دوران مدرن اهمیت پیدا کرده است   یای است که به دلیل سیطره امری حاشیه

اند  ( که امری برخواسته از ارتباط فرد با فرد است )  ( مند است که امری رسمی و قاعده)کنش اجتماعی  ربا 

 . تفاوت دارد

در صمیمیت با عناصری معنایی سرو کار داریم که از مجراهای عادی ارتباطات انسانی و نظامهای  

تب قرار میادل زبانی  نمادین  و  زبانی  نظامهای  مرز  در  به همین خاطر  نیستند،  رام پذیر  آنها  توسط  و  گیرند 

کند نه مکالمه و در هم گره خوردن تجربه زیسته دو طرف است که صمیمیت ایجاد می این رواز  .شوندنمی

خاموش عشق    شناسایی وجهِ .کنندقرار و مدارهایی که در چارچوبهای نهادی و رسمی با یکدیگر طی می
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همواره مورد پرسش و کنجکاوی بوده است، اما تنها از دوران روشنگری به بعد است که در اروپا این مفهوم  

و برخی دیگر  کنند  تفسیر میرا به شکل جذابیت جنسی  آن  برخی    .گیرددر مرکز توجه اندیشمندان قرار می

دعوی لومان آن است که نظامهای مبتنی بر    .کاهندفرو می ک  استعالیی آن را به ارتباطهای رومانتیصورت  به  

که  یعنی کل ارتباط رفتاری  .شونداندرکنش انسانی هرگز به طور کامل توسط نهادهای اجتماعی مدیریت نمی

الب نظامهای اجتماعی قتر از آن چیزی است که در  پهناورتر و گسترده  ،خیزداز اندر کنش من با دیگری برمی

  .گیردقرار می  قانونی زیر سیطره شود و ها نهادینه میو سازمان

همتای معیاری است اجتماعی که رخدادها را به دو رده همخوان و منحرف    از دید پارسونز هنجار،

می زمینه .کندتقسیم  اجتماعی  نظامهای  قالب  در  متقابل  کنش  تحکیم  و  یافتن  رسمیت  که  یعنی  است  ای 

جدا    -و به همین خاطر منحرفانه-بینی ناپذیر  رسمی و پذیرفتنی را از رفتارهای پیشکردارهای هنجارین و  

اساس آورد و رفتارهای انسانی را بر این  این همان چارچوبی است که نظریه قانون طبیعی را پدید می  .سازدمی

  .دهدقرار میکیفری  یاپاداش آن را مشمول رده بندی کرده و 

تعبیری   به  از  اجتماعی شدن  است  منحرف برای    یساختن قواعد عبارت  از  امر همخوان    . تفکیک 

گیرد و این همان سازماندهی کنشهای فردی میان افراد در قالب نظامهای اجتماعی شکلی تازه به خود می

هنجار و ناهنجار    یمیان دو گزینه   «من» سیستم    .کنداست که در قالب اجتماعی شدن کودکان تجلی پیدا می

یا طرد شدن و   اجتماعی  تایید و موفقیت کردارش در سطحی  این خاطر  به  بزند و  انتخاب  به  باید دست 
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شکل   135این تفکیکهای دوگانه است که چارچوبهای هنجارین   یاز مجموعه   .شکست خوردن را به جان بخرد

  .گیردمی

لومان   دید  یک طرح از  اصلی  قطبیهن  یوارهویژگی  دو  به  را  چیز  همه  که  است  آن  هایی جارین 

یعنی در سطح اجتماعی نظم و سازماندهی  .دسازبر مبنای آن برمیو نظامی دو دویی کند تقسیم می مشخص 

در سطح    .دهندمقابل هم جای می  یشود که کردارها را در دو ردهافراد توسط نهادها و قانونهایی ممکن می

به همین    .که تعریف نشده و نامنتظره است   ی سومی شکل بگیردنقض شود و گزینه  تواندفردی این تقابل می

تر از آن است که نهادهای اجتماعی بتوانند آن را کامال رام یا  تر و متنوعخاطر ارتباط میان من و دیگری فربه

روابط فردی را    کلیِتکند که  انتخابهای فردی به این ترتیب همچون پیشنهادهایی عمل می  .رمزگذاری کنند

انتخابها    .سازدپیچیده می جدید وادار به اعالم موضع و پاسخگویی    هایدیگری را در مقابل پیچیدگیاین 

  .شودهنجارین می یوارهزایی در طرح در نهایت منجر به شاخه ، و همینکندمی

واقع شبکه از دوقطبییک چارچوب هنجارین در  یابنده  توسای گسترش  ط خالقیتهای هاست که 

پیچیدگی در این نظامها همچون مفهوم فرد بازنمایی    .یابدبینی ناشده گسترش میفردی و موقعیتهای پیش

مفهومی   ،د داشته باشدر اختیار  که گرانیگاهی برای سازماندهی معنا در این زمینه    برای آن سیستم  شود، یعنی  می

اطالعاتی کافی برای واگشایی معنای رفتارش   گر،فرد افقی معنایی است که نظاره   .دکنبه نام فرد ابداع می

شوند  ای با همدیگر متصل و چفت و بست مینقطهدر  اما فرض بر آن است که این معناها در نهایت    ،ندارد 

   .آورندو همگرایی و انسجامی را پدید می
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مجموع لومان  دید  می  از  باعث  روندها  عاین  که  نوعشوند  دستخوش  اجتماعی  ی  ناصر 

های سرراست ای از گزینهاین بدان معناست که رفتارهای واگرا همگی به مجموعه  .شوند  136مندی چارچوب

امری نیست    137انسجام   از دید لومان  .گنجدشمار فروکاسته شوند و در یک چارچوب معنایی میو ساده و کم

خودمختار برخیزد یا از اتحاد نهادهای اجتماعی و منسجم شدنشان  ای منسجم و  که از هویتی ذاتی یا سوژه

ناشی شود تاریخی  یا  طبقاتی  اجتماعی    .در سطحی  او  انسجام  قالبهایدر چشم  اشتراک  از  معنایی    یصرفا 

از اینرو کنش متقابل    .کنند می  شخیزد که سیستمها برای رمزگذاری و بازنمایی عناصر درونی خود ابداع برمی

شان برقرار خود سیستمها و رفتار واقعی  یابد و ارتباطی سرراست با هستیِپردازش تفاوتها سازمان میمحور    بر

متقابل  یعنی    .کندنمی جریان  فقط  کنش  داخل  در  در  سیستم  داخلی  عناصر  محیطی    هایسیستم بازنمایی 

   .شوددار میمعنی

هستند که هر کدام یک نظام خودارجاع خودآگاهی و ارتباط دو سیستم مجزا  در این سرمشق نظری،  

این دو سیستم از راه کنش متقابل انسانی با یکدیگر چفت شده و قالبی معنایی را   .دنشومستقل محسوب می 

انتخاب و کاهش    هایسیستم دو دویی شدن    .کندشان را بازنمایی میعناصر درونی کلیت  آورند که  پدید می

های  یعنی من همواره برای ارتکاب رفتار به گزینه  .شودن ترتیب ممکن میپیچیدگی در رفتار دیگری و من به ای

های مقابل هم در واقع از درون طیفی گسترده  کند این گزینهبرد و یکی از آنها را انتخاب میمقابل هم پناه می

 یقابل، هم اراده اما فروکاسته شدن این طیف گسترده انتخابها به دو قطب م  .اندنهایت امکان انتخاب شدهبا بی

 
136   Schematization 
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دهد و هم رفتارهای من را از چشم دیگری خوانا و پذیرفتنی  ای را در من شکل مییافتههدفمند و سازمان 

   .سازدمی

ای از انتخابهای دو  یعنی مجموعه  .شوداز دل همین روند زاده می  «من» از دید لومان اصوال مفهوم  

سازد و با رمزگذاری  یره رفتارهای معنادار انسانی را برمی دویی میان کردارهای محتمل است که در نهایت زنج

جهانی شخصی را پدید دهد که در قالب تجربه زیسته زیست ها و روایتهایی را شکل مینامهمجددشان زندگی

می   .آوردمی مطرح  پرسش  این  اینجا  دوتایی در  چارچوبی  آیا  که  دو سطح   138شود  هر  در  که  دارد  وجود 

از دید او نظامهای   .پاسخ لومان به این پرسش مثبت است  بینافردی یعنی الیه شخصی و اجتماعی عمل کند؟

دیگری  -هایی معنایی هستند که در میانه دو الیه روانی و اجتماعی کردارهای جاری میان مناخالقی واسطه

یی فرد مجاز نیست انتخابهایی را برگزیند که به کلیت نظام اجتماعی  از سو  .دنزننهاد گره می- را با اندرکنش من

و انسجام نهادها لطمه وارد کند و از سویی نهادهای اجتماعی هم مجاز نیستند رفتاری انجام دهند که کلیت 

   .اش را تهدید کنندمن و سازماندهی سطح روانی
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 گفتار بیست و سوم: اخالق 

 

که   بود  هیجدهم  قرن  بادر  نخستین  اروپا    ربرای  گره خورددر  مفهوم صمیمیت  با  یعنی    .اخالق 

نظامهای اخالقی مفهوم صمیمیت و عشق را شناسایی کردند و راهی برای رمزگذاری و فروبلعیدن آن پیدا  

  .کندرو میروبه  اخالق را با چالششود و زا میاین همان دورانی است که مفهوم عشق مساله .کردند

ها و  تفاوتها و شباهتهاست، به شکلی که مدیریت دوستی  بندیصورت  یان اخالق شیوه از دید لوم 

و تفکیک میان درون و   «آنها»و    «ما»به کمک یک نظام اخالقی است که مرزبندی میان    .ها ممکن شوددشمنی

یعنی بر مبنای شباهتی که میان ما وجود دارد و تفاوتی که میان ماها و  .شودبرون سیستم اجتماعی ممکن می

لومان    .گرددممکن میاغلب ناامن    محیط بیرونیِبا  عی  سیستم اجتما امن  مرزبندی درونِ  ،شود ها دیده میآن

برای دو طرف  فضای حالت مجاز اخالقی لزوما    آن است که  فهم دستگاه اخالقیاصلی برای    ینکته گوید  می

 . برنده را رمزگذاری کند-بازیهای برنده فقط مرسوم قرار نیست  یعنی اخالق بر خالف انتظارِ آور نیست.سود

این تفاوت اصلی میان   .برنده را نیز در خود بگنجاند-بازنده حتا  بازنده یا  -برندهحالتهای  بلکه ممکن است  

   .گنجاندبرنده را در خود می -تنها قواعد برنده . چون این دومیق است قانون یا حقو بااخالق 

نگرش سنتی    .ریشه در تعارض میان من و دیگری دارد از این رو از دید لومان اخالق امری است که  

کند و از این رو رمزگذاری و  فرد و جامعه را ممکن میهمگرای  بر این باور بود که اخالق شکلی از روابط  
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 ینماید که دو الیه اما از دید سیستمی چنین می  .گیرد ها با نهادها را برعهده میمند کردن ارتباط منقاعده 

  د.داشته باشوجود کردارهای فردی  منظم کردن برایمتفاوت 

می پیدا  جریان  فردی  در سطحی  دیگری  و  من  میان  ارتباط  الیه  یک  انتخابهای  در    .کنددر  اینجا 

در سطحی دیگر نظام ارتباطی مورد نظر لومان را داریم    . یین کننده است عافراد است که ت  ینه خودآگاه و آزادا

»آنها«  و تفکیک شدنشان از    «ما»افتد و به شکلی آماری اتصال میان  که قواعدی متفاوت در آن به جریان می

دوم   یدر الیه   . امااهمیت دارددیگری  -به منافع منمعطوف  نخست انتخابهای    یدر الیه  .کندرا ممکن می

   .یابدبرجستگی میمرزبندی میان خودی و بیگانه و درون و برون سیستم اجتماعی است که 

 یعنی دیگری بر مبنای برآورده کردن یا نکردنِ   .آورددستگاهی از انتظارات و توقعها را پدید میاخالق  

ارزیابی    ( بد   /نیک)شود و همچون فردی هنجار یا ناهنجار  ها ارزیابی میداشت چشمای از قواعد و  مجموعه

است که لومان پیشتر در   139این در واقع شکلی از همان اجرای چارچوب دوقطبی .خوردشده و برچسب می

هایی که  شود و مناخالق به افراد فروکاسته نمی  ، نگاهاین  بر مبنای    .نظام معرفتی خود تعریفش کرده است 

بلکه اخالق امری کمابیش آماری است که در    .توانایی رعایت نظم را دارند اهمیت چندانی ندارندهریک  

  .شودسطحی اجتماعی و کالن در یک نظام ارتباطی پدیدار می 

میان افراد را کاهش   یاخالق در واقع سیستمی نمادین است که پیچیدگی ارتباطهای گسترده و آزادانه 

رفتار انسانی   به شکلی که شرطی شدنِ  .آوردها به حرکت در میی انتظارات و ارزیابیدهد و آن را در مجارمی

از دید لومان این همان روندی است که کنش   .های اخالقی ممکن شودها در دوقطبیو تفکیک شدن ارزیابی
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فردی و اجتماعی با   ییعنی ادغام الیه   .کندوب میسها منآورد و آن را به منرا تا سطح یک فرد فرود می 

هایی که متعلق به فواید اخالقی اتصال میان دو الیه توسط تصمیم  .کندنظامهای اخالقی تحقق پیدا می  یواسطه 

  .شودهستند یا نیستند تعیین می 

فردی   یخیزد آن است که در شرایطی که شکاف میان الیه که از نگرش لومان برمیمهمی  بینی  پیش

قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که    ، و سطح خُرد و کالن اجتماعی دچار واگرایی شودو اجتماعی بروز کند  

 .بینیمهای تاریخی چنین الگویی را میدر واقع هم در داده   .دنرو شواخالقی با بحران و فروپاشی روبه  ینظامها

به این شکاف دامن زد و فاصله گرفتن    ورانهتولید اقتصادی و تحول فنا  ییر شیوه در قرن هجدهم میالدی تغی

از دید لومان پیامد این امر در داخل نظامهای اخالقی   .رخدادهای سطح فردی و اجتماعی را به دنبال داشت 

  جایگزین به امکانی  که  نمود یافت  تازه از اخالق جمعی    یبه صورت تقویت شکلنمود پیدا کرد و بازتاب آن  

   .شباهت داشت 

صمیمیت مجدد    بندیصورتعبارت است از    ،برشمرد  این شرایطتوان برای  پیامدهای دیگری که می

سطحی  در  مهر  و  عشق  به  مربوط  معانی  بسط  همچنین  و  دوستی  شدن  و خصوصی  اجتماعی  بستر  در 

چراکه تمام مواردی که درباره    .تمدن اروپایی مصداق دارد  یدیدگاه لومان البته تنها در حوزه   .روانشناختی

رد، پیشاپیش در حوزه تمدن ایرانی وجود داشته و به شکلی اندیشیده اشممیصمیمیت و دوستی و مهر بر

پیوند   اخالقی  مفاهیم  با  دقیق  و  مدون  بسیار  و  و   .است داشته  شده  ایران  عرفانی  نظامهای  مثال  عنوان  به 

اتصال میان اخالق و   ،تمدن ایرانی است  یفرهنگی حوزه هایسیستمه تنها یکی از زیردستگاههای تصوف ک

ورود مدرنیته و آغاز قرنها پیش از آن  نظامها  این    اند. انگیز وارسی کردهدقتی شگفت   اصمیمیت و مهر را ب

  دانست.توان ی این نمیاند و بنابراین لزوما آن را نتیجه یافته انقالب صنعتی در ایران تحقق 
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به همان    .شوخی کردن و به مسخره گرفتن است   ،در چارچوب نظری لومان مهمترین رقیب اخالق

زداید شود سختگیری اخالقی شوخی را میترتیبی که اخالق با شوخی و خنده دچار فروپاشی و فرسودگی می

ظهور نظامهای    .کندبنیاد دیگری را سست می  ،هر یک از این دو نظام معنایی  .دهدو به مسخرگی پایان می

هر دستگاه اخالقی قواعد و مدارهای    .کندها و نهادها را شل میمیان من  اتصالهای سنتی و پیشینِ  ،اخالقی

نهادهای اجتماعی چفت و بست میخاصی را برمی با  مبنای آن  افراد بر  اه ظهور یک دستگ   .شودسازد که 

در    .اخالقی جدید به معنای فرسایش و سست شدن اتصالهای پیشین و ظهور قواعد و مدارهای جدید است 

ر نهایت  کند که درفتاری چشمگیری نمود پیدا می  ، رهاییگذار یک نظام اخالقی به نظام دیگر  یه این فاصل 

   .شودرفتاری رام و مطیع می  توسط تخصص یابی در سطوح محدود و مشخِص

همه  در  که گذاری سیستمی  ایران  امروزین  فرسایش در شرایط  همین  است،  در جریان  ی سطوح 

در شرایطی آلود از قواعد اخالقی را شاهد هستیم.  نظامهای انضباطی و گشایش میدانهای رفتاری در فضایی مه 

های متفاوت رفتار که رها شده و امکان  حوزه  ،وردآپاشد و نظام دیگر سربر میکه یک نظام اخالقی فرو می

شوند و به این ترتیب  در چارچوبهای محدود و مشخصی تخصصی می  ،آورندنوسانهای شدید را به دست می

هایی انجمناش  نمونه   .بینیمشوند که در جهان مدرن نمودهایش را فراوان میبه ظهور چارچوبهایی منتهی می

،  خیزدهایی در سبک زندگی که از تبلیغات برمیمد و همگرایی  د،انویژه تشکیل یافته که از افرادی با عالیق  

درست بودنِ  اینها همه نمودهایی است که  .گرایی شدید در پیشه و شغل و سبک زندگیهمچنین تخصص  و

  .دهدرا نشان می بینی لومان پیش

اقتصاد حاصل گسست  .شودمقابل اخالق محسوب می یاقتصاد تا حدودی نقطه  ،انداز در این چشم

ارتباطهای اقتصادی تنها بر محور    .مانداخالق بیرون می  یجامعه است که از دایره فرد و  بخشی از اندرکنش  

گیرد جای می مرکزی تبادلهای اقتصادی  یدر هسته است و  یک متغیر نمادین قراردادی  .یابندپول سازمان می
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ارتباط اقتصادی دو نفر به هیچ عنوان    .کندی را منظم کرده و قواعد رفتار بینافردی را تنظیم  نهادهای اجتماعتا  

بلکه تنها بر محور داد و ستد پول مدار   .گیردبر نمی  فراگیر و همه جانبه نیست و همه زوایای زندگیشان را در

  .کندنظم پیدا می 

اقتصادی  روابط  سپهر  حاشیه زندگیِ  های شخصی  سویه  ،در  و  نوفه  نوعی  برانگیز    یافراد  اختالل 

با مدون شدنش    ،خوردقانون و حقوق که با اقتصاد پولی پیوند می  ی به این ترتیب حوزه  .شودمحسوب می

های از شاخص تنها  آورد که به نام حقوق شهرت یافته و  اجتماعی را پدید می  های نظامی از قواعد و هنجار

تبعو  پذیر  کمیت  میدقیق  نظامها    .کندیت  این  مقابل  در  دقیقا  بنیادینش  می اخالق  معیارهای  چون  ایستد، 

از سویی    یاخالقذاتی نظامهای  ابهام    .ورزدبا پول مقاومت میکردارها    رمزگذاریِپذیر نیست و در برابر  کمیت 

قانونمند  روند  که  کند  اندازهایی در مسیرش ایجاد می دست و از سویی دیگر  خشد  بغنا و پیچیدگی به آن می

   .سازدمی دشواری را شدن و تدوین قواعد اخالقی 

در این نگرش اجتماعی شدن    .یابیمدست می  140به این ترتیب به تعبیری تازه از مفهوم اجتماعی شدن 

ساختارهای روانی و الگوهای رفتاری   خیزد و آفریدنِفرایندی اجتماعی است که از اندرکنش من و نهاد برمی

پرسشی  .ها را برعهده بگیرندکنترل رفتار منبتوانند  که نهادها  شکلی  به    ،سازدها ممکن میای را در منویژه

اینجا پیش می پدیداری    آید آن است کهکه  به ساختاربندی  اجتماعی  نظامهای  پیچیدگی در  چطور کاهش 

  ؟شودپیچیده مانند فرد منتهی می
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ای بودنش را من و حاشیه  گرایی باور دارد و ساختگی بودنبه نوعی برساخت   لومان چنانکه گفتیم

دهد که نظام اجتماعی سیستمی خود ارجاع است  به همین خاطر به این پرسش چنین پاسخ می  .گیردنتیجه می

کند یعنی در جریان انتقال معنی از به شکلی خودزاینده عمل می  -تکاملی دیگر  هایسیستم همچون تمام  -که  

ه در اصل با سازد کیک زیرسیستم به زیرسیستمی دیگر نوعی از رشد و بالندگی را در درون آن ممکن می

از دید   .شودهای تکاملی برابر است و گاه از تحریف یا خطا در خوانده شدن و تعبیر رمزگان ناشی میجهش

یعنی وقتی از نگاه   .اصوال نادرست است  ؟«،یا خود سیستممحیط اهمیت بیشتری دارد » لومان این پرسش که 

بینیم که تمایز میان سیستم و محیط است که پیدایش نظام اجتماعی  نظامهای اجتماعی به این موضوع بنگریم می

کند و رمزگذاری تفاوتها در غالب اخالق و در مرتبه بعد با پیچیدگی بیشتر در چارچوب اقتصاد را ممکن می

  .زندماعی را رقم میهمان است که انسجام و تشکل درونی سیستم اجت

می مساله  این  برای  که  دومی  چارچوب  پاسخ  یک  از  شکلی  که  است  آن  داد  دست  به  توان 

که   141مدارتفاوت دارد  میاین  وجود  ممکن  را  پیچیدگی  پیچیدگی    ،سازدکاهش  که  طوری  در  کاسته  به 

اطالعات  اجتماعی    هایسیستم  فرد  متراکم  و  اِ  .شودمیانباشته  در  فردبرای  به  اجتماعی  صفات    ، سناد 

از دید لومان این منطق تفاوتها در واقع روشی است برای    .کردارهای متصل به هم ضرورت دارد  بندیِصورت

به این ترتیب رفتارها    .شوندمرتکب میبندی کردن کردارها و برچسب زدن به افرادی که این کردارها را  دسته 

از    ،زند ها در اتصال با کردارهایی که از آنها سر میکنند و منسامانی پیدا می  ،منسجم   در ارتباط با یک منِ

   .دنشوبندی میاخالقی ارزیابی شده و به لحاظ اقتصادی رتبهنظر 
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دیدگاه  سیستم    ،این  درونی  می  «من»پیچیدگی  نادیده  امری  را  همچون  را  آن  و  و حاشیهگیرد  ای 

لومان از این زاویه شباهت چشمگیری با رویکرد پسامدرن  نگاه  .گیرددست در نظر میبرساخته روندهای فرا

نگاه   .شودآرای اندیشمندانی مانند فوکو و دریدا نزدیک می  هب  -  «من»برای حذف    اشدر کوشش-و    دارد

   .نیز خویشاوندی دارد اختارگرلومان از سوی دیگر با رویکردهای سا

در مدل روانشناسی خود پیشنهاد کرده است هر چیزی تنها در کنار چیزهای   142کلی همچنان که جرج  

هر عنصر تنها در همنشینی و تمایزی   یعنی شناساییِ  .شوددیگر و برمبنای تفاوتهایش با آن است که درک می

اش در  به همین ترتیب در نگاه لومان هم هر عنصری با جایگیری  .کندکه با عناصر محیطش دارد معنا پیدا می

ری چیزهای  یجایگدر تناسب با  های مفهومی دیگر و  یک دوقطبی مفهومی و در تناسب با دوقطبی  یمیانه 

های متضاد معنایی شکل شود و به عبارت دیگر همه چیز بر مبنای جفت دار میاست که معنی   اشهمسایه 

 .سازده میای است که دیدگاه لومان را با نظریه زروان نیز شبی گیرند و این نقطهمی

دوقطبی  مفهوم  به  شباهتی  که  داریم  را  معنایی(  متضاد  )جفت  »جم«  مفهوم  زروان  دیدگاه  های در 

شوند و این احتیاط ی پردازش زبان محدود میها در نگرش نگارنده به حوزهلومانی دارد. با این تفاوت که جم

فرو کاسته نشود. در این نگرش در کار است تا ارتباط به سیستم زبانی و سیستم زبانی به زبان طبیعی گفتاری  

 روانشناختی جای گرفته است. -های عصبیهمچنین گرانیگاه رخدادهای پردازشی در درون سیستم 

شود، که البته بر ساختار آن نیز  بنابراین ارتباط همچون دستاوردی و کارکردی از سیستم نگریسته می 

ای هستند که ها به این ترتیب شیوه کننده ندارد. جم اثرگذار است، اما بر آن تقدم یا نسبت به آن حالت تعیین 
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ارتباط   بیان می  -زبان طبیعی– یکی از صورتهای  ی کنند و بر رایجترین و مهمترین رسانه را رمزگذاری و 

 کند و نه نهادها.  ها کار میبینافردی استیال دارند. با این حال این رسانه نیز در اصل در سطح من 

دیدگاه لومان و نگرش زروان آن است که در دومی زبان بین من و دیگری،   یعنی تمایز اصلی میان

شود. در حالی که از شود و هرگز من به طور مستقیم با نهاد وارد مکالمه نمییعنی بین دو شخص جاری می

گاه چنین می لومان  بیدید  و  مستمر  نوعی خودگویی  به  نهادها  که  مشغولنماید  تنها پایان  اشخاص  و  اند 

 برند. هایی از آن را نصیب می ارهپ
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 اهی کنش گفتار بیست و چهارم: نظرهی

 

  « فرد »شناختی اروپا باعث شد که  های جامعهدگرگونیسیاسی و  های  پویاییدر قرن نوزدهم میالدی  

فرانسه در سپهر  جریانهایی که پس از انقالب صنعتی و انقالب بزرگ    .قدرت سیاسی روزافزونی پیدا کند

د که خواست حقوق برابر برای همه شهروندان و واگذار کردن بخشی از یشک  جا به آن  تمدن غربی رخ داد،

تصمیم قلمداد  روندهای  مشروع  و  فراگیر  امری  ایشان  به  دهه  .دوشگیری  حدود  میالدی    ۱۸۲۰  یاز 

بر  ولوژی یاید تحرکاهایی  این  سیاسیمبنای  آمد    ت  میپدید  کلی  طور  به  رده که  دو  در  را  آنها   یتوان 

  .گنجاندسوسیالیستی و لیبرال 

آن بود که نقش    ،کردولوژیهای سیاسی را از هم تفکیک مییمرکزی که این دو شاخه از اید   یپرسش

در دگردیسی نهادهای اجتماعی   «ها من»  ینفوذ و حد مداخله   ییعنی درجه  چیست؟ فرد در نظام اجتماعی 

شناسی همچون  در اواخر قرن نوزدهم علم جامعه   .کردبود که این دو جبهه را از یکدیگر تفکیک میموضوعی  

 144و جمعگرایی   143ولوژی به قطب فردگرایییدر راستای همین دو ایدپاسخی به این پرسش شکل گرفت و  

کل نظمهای اجتماعی به دست  بندیصورت هیچکدام از این دو اردوگاه نظری راه حل دقیقی برای  .دامن زد

 
143   Individualism 
144   Collectivism 
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شناسی کالسیک که دورکیم نماینده اصلی آن است موفق شد با تکیه بر مفهوم با این همه جامعه  .دهدنمی

ولوژیک بودند یدتوافق و همخوان شمردن روابط میان فرد و جامعه رویکردهایی که بیش از حد سیاسی و ای

   .را طرد کند و به یک مدل سازگار و عقالنی از افکار اجتماعی دست پیدا کند

تا   .شناسی در واقع با طرد شعارهای تندروانه سوسیالیستی و مارکسیستی همراه بودزایش علم جامعه

به همین   .سیاسی دانست شناسی را واکنشی به جریانهای افراطی جبرگرا در سپهر  توان علم جامعهحدودی می

ند و خود مدعی ادارند و با آن مخالفشناسی را دشمن میمارکسیستها علم جامعهدر کل  خاطر است که  

   .شناسی هستندای از جامعهتاسیس شکل تازه

از این نظر  انگلوساکسون  پردازان  در میان نظریه مید  از بنیانگذاران،  شناسان نسل بعد  در میان جامعه

از دید او فرد حاصل بازنمایی    .شودفروکاسته نمیپذیرفت کلیت نظام اجتماعی به فرد  میکه  شاخص بود  

است،  بازنمایی نظمهای اجتماعی    ،سازدآنچه که فرد را ممکن میپس    .محیط اجتماعی در ذهن خود است 

ها حضور  با این همه نظام اجتماعی همچون محیطی در بیرون از این من  .هامن  در درون نظام فکری خودآگاهِ

   .کنددارد و شکل پیکربندی این نظمها را تعیین می

گشت و این باز میتفکیک میان فرد و جامعه  که به  داشت    را  ایراداین  دیدگاه مید  گوید که  میلومان  

اما از سویی دیگر نهادوا میاز سویی  فرد را  به طوری که    .کردرا به شکلی دیگر بازتولید میفرض  پیش   ،  

همچنان ناگفته باقی این پرسش  هم  در نهایت    .دکرمی شکلی تازه از آن را همچون ذهنیتی فردی بازسازی  

   .یابدمیان فرد و جامعه به چه شکلی سازمان می یرابطه که ماند می
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به هابرماس    ، این معما داده شده ی که به  ها مشهورترین پاسخ مارکسیست   - در اردوی سوسیالیست 

اتصال با سپهر اجتماعی   محور است که بخِتمفاهمه   یارتباط  به  فرد تنها هنگام وروداو  از دید    .شودمربوط می 

دستیابی   ،فصل مشترکی که زیربنای فکری دو طرف مکالمه است  از دید هابرماس درکِ .آوردرا به دست می

اگر چنین  حتا  گفت  لومان با این نگرش سرسختانه مخالف بود و می  .سازدبه توافق را برایشان ممکن می

ماند که چگونه من به تصویری مناسب از این نکته همچنان ناگفته باقی می  .باشدهم  فرضهایی درست  پیش

اگر بنیاد مشترکی برای ادراک و زیربناهای فکری دو طرف نیز وجود  حتا  یعنی    ؟کنددیگری دست پیدا می

شود و اعتماد  تسلیحاتی میان من و دیگری قطع می  یچگونه مسابقه که  جای بحث دارد  این  باز    *باشداشته  د

گذشته از اینکه شرایط ارتباط مبتنی بر مفاهمه و رواداری بدان شکلی که هابرماس از   ؟دگردجایگزین آن می 

  .و تخیلی است ساختگی ظاهرا تحقق بیرونی ندارد و مفهومی   ،گویدآن سخن می

از دید پارسونز فرد و   .به تالکوت پارسونز مربوط است   ،پاسخ دیگری که به همین پرسش داده شد

با  می  یخود را دارند و در اندرکنش دا  یسیستمی در کنار هم هستند که هریک رفتار ویژه   یجامعه دو الیه 

معتقد بود کلیت آن چیزی که در  او    .باور داشت   145عمومی کنش  یپارسونز به یک سامانه   .برندهم به سر می

کند که فرد و جامعه دو زیرسیستم آن  جهان خارج ما وجود دارد همچون یک سیستم کالن کنشگر عمل می

با کمک چارچوب کل  .شودمحسوب می عمومی ربطی میان   هایسیستم   یگرای نظریه پارسونز موفق شد 

  .ندمفاهیم عام جهان اجتماعی با کنشهای شخصی افراد پیدا ک

 
145   General Action System 
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  . شد( تعریف میAGILروش برآمدن کنش از فرد در یک نظام چهار سیستمی منظم) در این دیدگاه  

اصلی بود و یکپارچگی فرد و جامعه را    یسطح فرهنگی تعیین کننده   اشه در میان سلسله مراتبی سیستمی که  

درک   با این همه این پرسش همچنان به جای خود باقی است که چگونه کنش عمومیِ  .ساخت ممکن می

از دید پارسونز عمومیت   .شودخودمختار منتهی می  سازی یک فردِ به پیاده   ،جهان و حضور در سپهر اجتماعی

او در   یکل نظریه   .هستندافراد  همان  شود که  کنش در سپهر اجتماعی برمبنای واحدهایی کنشگر تعریف می

به این    .گیردواقع توضیحی است برای این نکته که چگونه کنش وضعیتی فراگیر و سازمان یافته به خود می

بلکه روندی فراگیر و    ، ساحت اجتماعی یا فردی نیست   خاصترتیب نفوذ متقابل کنشها در یکدیگر ویژگی  

  .گیردجامعه را در بر می-شمول است که کلیت سیستم فردجهان 

صدور   ی برایمرجعیت به    جامعه  نیازسازد،  را ضروری میافراد  با این حساب آنچه رسمیت یافتن  

به منپس    .است کنش   که  روانشناختی  مربوط میسطح  افراد  و  و   ،شود ها  انسانها  بودن  برمبنای خودآگاه 

ای برای ارتباط  در مقابل سطح اجتماعی همچون زمینه  .شوداتصالشان با شبکه عصبی پیچیده مغز ممکن می

ها تنها از مجرای دستگاه  من  در دیدگاه پارسونز خودآگاهیِ  .کندها با هم نقش ایفا میو اندرکنش این من

رو ای روبهبا این حال اینجا هم با یک زنجیره پیاپی از افکار تازه .کندعصبی با جهان خارج ارتباط برقرار می

  .سازندند و جریانی پویا را ممکن میشوهستیم که مدام جایگزین افکار پیشین می

از دید هوسرل    .را نتیجه داده بودنزد هوسرل پیکربندی دیدگاه پدیدارگرایانه  پیشتر    همین نکته بود که

تر  یدبه این ترتیب خودآگاهی امری بنیا .شدشکل گیری ارتباط قلمداد می سازِزمینه مقدمه و  یهم خودآگاه 

از دید لومان این    .دادشد و همان چیزی بود که به مدارهای ارتباطی معنا می ارتباط فرض میای تر از  و پایه

دهد که ساختارهای خودارجاعی که در او توضیح می  .پذیر نیست تمرکز بر مفهوم فرد و خودآگاهی توجیه
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د بنیادی او بر یعنی نق  .هستندرتباطی  تداومی از روندهای ادر اصل    ،شوندفرض گرفته میخودآگاهی پیش

  .پردازی در مورد فرد و جامعه آن است که اصوال تمایز چندانی میان فرد و جامعه در کار نیست خط سیر نظریه 

به    .ابداع شده است   ای نظری است که برای توضیح دادن کنشاز دید لومان فرد در واقع برساخته

اجتماعی   نظامهای  که  ترتیبی  کنشی    ،خودارجاع و خودمختار هستند  هایسیستم همان  دیگری  در سطحی 

این  .شودیابد و توسط آن تعیین میهای ارتباطی و اجتماعی بازتاب میکند که در درون شبکهجریان پیدا می

گرانیگاه  نیازمند  منکنشها  و  هستند  تفسیر  و  سازماندهی  برای  مراکزی  و  چیزی  ها  از  ها  مراکزِ بیشتر    این 

شناختی دارد و نظام کنش که در  به این ترتیب این سیستم ارتباطی است که اولویت هستی   .ندقراردادی نیست

بلکه آنها را همچون   ،شود مند بند نمیهای خود مختار و ارادهدر اصل به من  ،موازی با آن حضور دارد  ایالیه 

   .سازدپیامدی نظری برمی 

پدیدارشناسی  یعنی دیدگاه هوسرل  ، اما سخت وامدار  انجامد می واژگونه    ینتایجبه  این نگرش با آن که  

آورد  فراهم میمبنایی برای درک فلسفی خودآگاهی    که  تحول یافته از پدیدارشناسی  یشکلاست.    146فرارونده 

از جمله این نکته که خودآگاهی زمانمند است و    . نداوامگیری شدهآن  بسیاری از عناصر دیدگاه لومان از  و  

می  «اکنون»در  همواره   افکار  ،کندعمل  مداوم  به خاطر جایگزینی  دا  ،اما  پویایی  رویبا  است بهمی  این   . رو 

  .است کرده  اشبندی صورت 147فاوط تر غالب کمابیش همان مفهومی است که دریدا د

 
146   Transendental Phenomenology 
147   Defferance 
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مرجع من به    دارد و فروکاستناز مفهوم خودآگاهی    روان تفسیری که لومانسیستمی زُدر نگرش  

 بندی صورت پساساختارگرایان    یتحت تاثیر آرا  ،مستقیم این خط سیر نظری باشد  یبیش از آنکه ادامه   ،کنش

است  این  غفلت شگفت   .شده  از  لومان  انسان  انگیز  دستگاه عصبی  پیچیدبزرگترین  که  است، گی  گرانیگاه 

یان سطح کنش و سطح  تمایز م  .شودمیها و پساساختارگرایان هم تکرار  خطایی است که در نگرش پسامدرن 

یعنی اگر در چارچوبی سیستمی به تحلیل  .تراوش کننده این دو باز گردد  هایسیستمارتباط در اصل باید به 

در سطح اجتماعی    .مرجع خود را تعریف کنیم  یپایه   هایسیستم تا  نیاز داریم  پردازیم،  میدقیق رفتار اجتماعی  

پاییننهادها چنین وضعیتی را برآورده می مرجع صدور کنش هستند که    (افراد)ها  من  ،ترکنند و در سطح 

اهمیت دمخ   .شوندمحسوب می آنها همچون سیستم  از  اینکه یکی  یا فرض  این دو  میان  پیوند  وش کردن 

دالیلی که در واقع وجود   .دهدنیازمند دالیلی بیش از آن است که لومان در آثار خود به دست می  ،بنیادی ندارد

 آیند.و از شواهد تجربی برنمی ندارند

نگرش سیستمی لومان از این نظر اهمیت دارد که مفهوم خودآگاهی را به شکل یکسره  در عین حال  

های بسته و در  که مبنایش حلقه  ست ایپیچیده  یخودآگاهی نظام خود زایندهاز این زاویه    .کندنو تعریف می

تنید است   یههم  ارجاع  پردازشیحلقه؛  خود  می  هایی  دیگر  فکری  جایگزین  را  فکری  در   .کنندکه  یعنی 

از دید لومان مفاهیمی مانند معنا، درک،  .خودآگاهی ما با نوعی تکثیر و جایگزینی مداوم افکار سروکار داریم

م  هایی در درون این سیست همگی چرخه  ،شوند شناسانه تعریف میر شناخت هحقیقت و مشابه اینها که در سپ 

   .خودزاینده هستند

کند، بلکه همواره از ورای یک حجاب پردازشی خودآگاهی از دید او هرگز جهان خارج را لمس نمی

برقرار می ارتباطی غیرمستقیم  آن  ارجاع    انهکاوی خودآگاه درون   .کندبا  از  ترتیب حالتی خاص  این  به  هم 
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این پردازش را موضوع قرار   یعنی شکلی از پردازش اطالعات است که خودِ  . است به خود  درونی سیستم  

   .هستندافکار همین گیرد که موضوع و محتوایشان خود دهد و افکاری را پی میمی

علی نیست که رفتاری ویژه را    ایآخر از زنجیره   یحلقه   هدفمندی سیستمْ  ،ر این چارچوب نظری د

اگر   .گیردجای می های خودارجاع  حلقههمین  ای است که در درون  روندی چرخه  بلکه خودْ  .باعث شود

شکل رید و به این  بُخودزایندگی را در سیستم میی  پیوسته   یکرد، چرخههدف به امری بیرونی اشاره می

  .کردخودآگاهی را ختم میی زنجیره 

تواند جهان خارج را به طور مستقیم لمس کرده و از حجاب شناسایی  به همان ترتیبی که ادراک نمی

زایی البته خودآگاهی امکان شاخه   .کردار نیز در درون حجابی مشابه محصور است   یخروج کند، هدف و انگیزه 

هایی تازه و گاه تصادفی از پردازشها و افکار یابد و شاخهیعنی فضای حالت آن مدام گسترش می  .و بسط دارد

می اضافه  گزینشِگوید  میلومان    .شوندبدان  شاخه  همین  این  نوپمیان  را  است  دید  های  فردیت  ایجاد  که 

 . گران متفاوت است جایگزینی فکرها با یکدیگر در هرکس با دی  یچراکه الگوی هدفمندی و شیوه   .کندمی

یابد، منحصر به فرد است و از این تحقق می  در هر نظامِ خودآگاهِ خودارجاعای از انتخابها که  یعنی زنجیره 

 .تواند همچون عاملی برای متمایز ساختن من از دیگری عمل کندرو می

دو   .تداوم بقا است و مرز با جهان خارج و    نظام خودآگاه همواره یک هدف دارد و آن تثبیت حد 

یعنی هر فکری با افکار دیگر تفاوت  .نخست تفاوت است  . در کار است  این هدفشرط برای برآورده شدن 

شود و حافظه بر محور آن  معنا از دل همین تفاوت زاییده می  .تواند مبنای مقایسه با آن قرار گیرددارد و می

می محدودیت   .کندعمل  شرط  ک  دومین  دامنه  یعنی  اندیشهاست،  میل  نشان  را  ذاتی  محدودیتی   .دهندها 

اندیشیدن به همه چیز مجاز نیست و حد و مرزی مشخص و معلوم است که افکاری معقول، شایسته و مربوط  

  .کنداش جدا میهای پیرامونیآشفتگیامور نامربوط و را از باقی 
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خود را گسترش   یو دایره   این تفاوت و محدودیت به خود بپردازد  حریمتواند در  خودآگاهی می

این همان    .تواند به تفاوتهای درونی خود ارجاع دهد و خود را توصیف و مشاهده کندبه این ترتیب می  .دهد

لومان شالوده از دید  برمی  یاست که  را  را   .سازدمفاهمه  به طور کامل خود  این همه خودآگاهی هرگز  با 

کامل    یه ینمادپردازی و اراهرگز در  به همین ترتیب    آید.نمینایل  کند و به درک کامل خویش  رمزگذاری نمی

  .شودخود کامیاب نمی

یا غیرزنده  یعنی مانند زنده    . امری دو دویی است   ،خودزایندگی که محور اصلی ظهور خودآگاهی است 

یعنی ممکن   .اما توصیف سیستم از خود چنین وضعیت قاطعی ندارد  .یا هست و یا نیست   ،بودن سیستمها 

گسترده دامنه  در  کند  است  نوسان  متفاوت  حاالت  از  که    .ای  است  پردازشی  نوسانهای  همین  خاطر  به 

تعریف کردن خود روی می  هایسیستم  به  نمادپردازی و   .آورندمعنایی  معنا،  تعریف  برای  نظامهایی  یعنی 

شرایط اجتماعی که چنین الزامی را به نظامهای پردازشی اعمال    .کنندایجاد میدل خود  در  دستور زبان را  

توان پرسید آیا خودآگاهی امری اجباری که از  به طوری که می  .کند جای بحث و تحلیل بیشتری داردمی

جوش است   شود یا آنکه امری درونزاد و خودسوی نهادهای اجتماعی و زمینه امر خودآگاه به آن تحمیل می

  .شودکه از درون سیستم تراوش می

یگانه، تاریخی برای رشد فردیت    منحصر به فردِ  آشکار است که این پردازشِاین نکته  به هر روی  

در ابتدای کار تنها کنشهای بزرگ اعضای اجتماع بود که ایشان را همچون قهرمان و پهلوانی   .دهدبه دست می

فردیت معنایی   هتنها در این حالت بود ک  .دادموجوداتی ایزدسان ارتقا می  یکشید و آنان را تا مرتبه نامدار برمی

شد و مهای عادی و نوابغ تعریف میدر عصر رمانتیسم، فردیت بر مبنای تمایز میان آد  .کرداجتماعی پیدا می

افراد هنجارین متمایز می از  انقالب فرانسه همه  .شدندبه همین ترتیب قهرمانها  آنکه در  مردم هویت   یتا 

 ی قدمی نهایی که شالوده   .فردی همسانی پیدا کردند و این گام آخر در تعمیم تدریجی مفهوم فردیت بود
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به جریانهایی مانند آوانگاردیسم، جنبشهای    ،ایدار ساختن هویت فردیسازد و به خاطر ناپمدرنیته را برمی

  .زندهای شبه دینی دامن میاعتراضی یا فرقه

کاهش پیچیدگی  ترفندهایی برای  ،یابد خود و دیگری تمرکز می  برپردازش سیستم به ویژه آنگاه که 

ر و روندهایی تکرارشونده از پردازش دست  یعنی سیستم برای آنکه بتواند به نظمی معنا دا  .کندابداع می   محیط

را برمبنای قواعد درونی و نظمهای    یشکاهد و رخدادهای واگراهای محیطی را فرومیپیدا کند، پیچیدگی

این ترتیب روندهایی که در ذات خود آشفته و بی  .کندبندی میرده   تکرار شونده قاعده هستند به چند  به 

گاهی تکیه   ،همین قواعد برای آنکه تنظیم رفتار فردی انجام گیرد  .شوندفروکاسته میمند  قاعده  ممکنِ   حالِت

نظام خودآگاه را ممکن   .است بسنده   افکار در  مداوم  تداوم خودزایندگی و جایگزینی  است که  این همان 

   .سازدمی
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 ادعا، زبان و بازنمایی گفتار بیست و پنجم: 

 

 .نامدمی   «انتظار» عد منظم درونی همان است که لومان آن را  نظمی محیط به قوافروکاسته شدن بی

اما    .در واقع نوعی جهتگیری و کوشش برای پیکربندی کردن روندهای محیطی است «  داشت چشم یا »انتظار  

بر این مبنا   .بخش کاربرد داشته باشدبدان شکلی که در درون سیستم همچون شاخصهایی نظم دهنده و سامان

بلکه باید بتواند بر مبنای اهداف درونی خود به نظمهایی   .سیستم نیازی به توضیح و فهم کامل محیط ندارد

 .زندتظار را با بخت و شانس گرده میاین همان است که ان  .راهنما در محیط پیرامون خود دست پیدا کند

پیوند   جهان خارج  در  واقعی  نظمهایی  با  سیستم  درونی  اهداف  که  است  موقعیتهایی خاص  در  تنها  یعنی 

  .خورندمی

  « ادعا »برچسب   سازد که لومان با هایی گرفتار آید و تشدید شود امری را برمیاگر این انتظار در چرخه

می مشخص  را  نشودانتظار    .کندآن  یا  شود  برآورده  است  ممکن  که  است  نامحتمل  سیستم    .امری  اگر 

ادعا شکلی   .کندخود را از برآورده شدن یا ناشدن انتظار رمزگذاری کند به ادعا دست پیدا می  داشت چشم

ای را  عاطفه   وهیجان    ، خودآگاه، منظم و رمزگذاری شده از انتظار است که بسته به آنکه برآورده شود یا نشود

ها یعنی من .اندبخشی به آنها سازمان یافتهنظامهای اجتماعی بر مبنای تقویت ادعا و مشروعیت  .انگیزاندرمیب

در این دیدگاه   .هویت خویش را تعریف کند  شانیها کند تا دارای ادعا شوند و برمبنای ادعارا تشویق می

ن روندی است که میل به ویژه بودن را  این هما  .فرآیند فردی شدن در واقع فرآیند تبلور یافتن ادعاهاست 
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می میان دامن  در  را  خودمحوری  و  بسندگی  خود  از  میدانی  و  خودزاینده    یه زند  و  خودارجاع  نظامهای 

 .نمایدخودآگاهی تاسیس می

معیاری برای تایید و  به  در بیرون از خود  گیرد و  از دید لومان ادعا در سطح روانشناختی شکل می

مردم همیشه    یهمه  .کند یعنی ادعا همچون امری خودزاینده و خودبنیاد عمل می  .خویش نیاز ندارد  تقویت 

با این   .نشودیا حتا مطرح  پیش خود ادعاهایی دارند که شاید هرگز در جهان خارج و سپهر بینافردی برآورده  

ای از آن تصویری است که  نمونه  .کنندپیدا مید و تداوم  نمانادعا همچنان پایدار میی  برسازنده همه عناصر  

از خودانگاره  .ما درباره خود داریم ادعاهایی که    ، شماریمخیزد و سرسختانه آن را معتبر میمان برمییعنی 

   .نشود  اش توسط شاخصهایی معلوم و مشخص تاییدهرچند شاید اعتبار بیرونی

نیازمند  بیرونی و شاخصی اعتبار بخش    یبه معیار   ،شوداجتماعی بیان می  در سطحیادعا  زمانی که  

مساله .  است  با  اینجا  ادعا روبه  یدر  درباره یک  توافق  ممکن جلب  متقابل  مجرای کنش  که در  رو هستیم 

کشاورز  .شودمی جوامع  الیه   اولیه  در  مبنای  بر  ادعاها  ارزیابی  و  معموال  طبقات  به  اجتماع  های  قشربندی 

شدند که منابع و شاخصهای  چندان از همدیگر جدا میعوام  ی طبقات اشرافی و  یعن  .شدمتفاوت انجام می

محل صدور    ،این بدان معناست که در جوامع کشاورز پیشامدرن  .شدپشتیبان ادعاهایشان نیز متمایز شمرده می

عا خود به خود کرد، این اداگر کسی از طبقه اشراف ادعایی را مطرح می  .کردادعا بود که اعتبار آن را تایین می

مدرن اما این چارچوب  یدر جامعه  .شدمشابهی بود که از طرف یکی از رعیت مطرح می یمعتبرتر از گزاره 

 رمزگذاری عمومی که همه منابع را نظام یک ؛ عمومی اعتبار دادن به ادعاها پول است  یفروپاشیده و واسطه 

انعطاف زیاد جوامع مدرن برای پشتیبانی و مشروعیت بخشی به ادعاهای فردی به این   .کندی و شفاف میکمّ

کنند و برای به کرسی نشاندن آن با هم به  مستقل از نهادها ادعاهایی را مطرح می  «ها من»نتیجه انجامیده که  
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هایی مستقل از نهادهای  ادعاها  یعنی این امکان وجود دارد که برخالف جوامع پیشامدرن من  .پردازندمی  رقابت 

   .متصل به خود مطرح کنند

شود از دید لومان در واقع پیامد چنین چیزی خودشکوفایی که معموال به عصر مدرن نسبت داده می

شخصی   .است  ادعاهای  به  بخشی  اعتبار  جهت  در  بیشتر  افراد  کنشهای  تا  یعنی  است  یافته  سازمان  شان 

افراد در تقابل با ادعاهای خود و دیگران چند وضعیت پیدا   .اجتماعی و نهادی دارد  یانتظارهایی که جنبه

عمل به سیستم    متفاوتِ  مراحلِ  بندیصورت   ،انتظار  .گیردنخست آنکه نوعی انتظار و توقع شکل می  .کنندمی

رفتار خود به  یعنی به کمک انتظارهاست که سیستم    .کندده تنظیم میرا به شکلی خودزاینده و خودسازمان

   .که آنچه قصد کرده بود به نتیجه رسیده یا نهیابد و در میدهد د و به خود بازخورد میبخشنظم می 

انتظار در سطح روانشناختی مربوط    بندیصورت به    همان ادعا باشد،در مقابل، گام بعدی که   این 

ناخودآگاه بود به مفهومی خودآگاه و روشن و شفاف  انتظار که امری سیستمی، پراکنده و  این الیه  در    .شودمی

چرا که شرایط نقض آن در سطح    .شوندبه همین خاطر ادعاها راحتتر از انتظارها نقض می  .شودتعریف می

فرد اسیر عواطف و هیجاناتی    ،اگر مدیریت ادعاها درست انجام نشود   .است تر  شفاف خودآگاه آشکارتر و  

ه ادعاها ممکن است برآورده بشوند یا نشوند و در هر حال وضعیتی شکننده در  چراک  .شودمنفی یا مثبت می

  .کنندبرابر محیط خارج پیدا می

  . شونداز دید لومان به همین خاطر عواطف و هیجانات تهدیدی برای نظم اجتماعی مدرن قلمداد می 

حاکم بر ارزیابی  شود که معیارهایها و فردگرایانه شدنشان منتهی به این میمن بر چرا که متمرکز شدن ادعا

این هم   .پذیرد  انجام میمستقل از نهادهای اجتماعی   آنها  و رسیدگی به    شانبندیصورتی  ادعاها و شیوه 

  .سازدادعا و هم واکنش فرد نسبت به آن را ناپایدار و شکننده می
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عیین اعتبار بیش از پیش به  دومین گام پیوند فرد با ادعاها آن است که در جامعه مدرن چون محور ت

افراد ارجاع می به ادعاهای شخصی و درونی مدام دشوارتر میدرون  اعتبار بخشی  بنابراین  به  دهد  شود و 

شاید به    .دن کند که ممکن است بدیهی یا منطقی قلمداد شوای جدیدی نیاز پیدا میادعاهای کمکی و حاشیه

بیش از پیش با  افراد  ی نهادی است که در دوران مدرن  خاطر همین تعارض میان ادعاهای شخصی و نظمها

 تا نقدهای روشنفکرانه   ماز آنارشیس- ناگون  دستگاههای نظری گو  .نظم حاکم بر جامعه سر ناسازگاری دارند

  .که محدودگر ادعاهای فردی هستند  ،کنندهمگی به نظم آهنین نهادهای اجتماعی مدرن حمله می  -مدرنیته بر  

  .اما باالخره این ادعاها باید به شکلی با نظمهای نهادی به تعادل برسند

این دو شکل گرفته در اصل  شناختی  ی روانهامدل گوید  لومان می  تلفیق کردن  و هویت   اندبرای 

کشمکش میان من و نهاد و    یه نهویت فردی چیزی است که در میا  ،پس با این تعبیر  .نداهفردی را پدید آورد 

که گفتیم لومان به وجود یک منِ    گیرد، چناندر بینابین ادعاها و محدودیتهای نهادی حاکم بر آنها شکل می

مستقلِ خودبنیاد که گرانیگاه تحول اجتماعی باشد باور ندارد و از اینرو عناصر مربوط به من از جمله هویت 

کند و این نگرشی است که دیدگاه او را به رویکرد ای نهادی منصوب میفردی را به این ترتیب به ساختاره 

   .سازدمی نزدیک پسامدرن  

وانی و  لومان سیستم ربینیم که  انداز بنگریم، می اگر بخواهیم با چارچوب نظری زروان به این چشم 

مراتبیِرا    اجتماعی نظم سلسله  از  متفاوتی  می جامعه    در سطوح  لحاظ روش   ،دهدجای  به  این  شناختی و 

خودآگاهی را داریم که شالوده نظم روانی را    یهدر یکی از اینها سیستم خودزایند  .درست است و ضروری

از    .گیری نهادهای اجتماعی است بینیم که مبنای شکلارتباط را میی مبتنی بر  شبکه سازد و در دیگری  برمی

  . تر نیستندد و قابل جمع شدن و متحد شدن در یک سیستم کالن دید لومان این دو هیچ اتصالی با هم ندارن
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نمادین برای متحد کردن این دو مورد نیاز است و او   کالنِ  یه به همین خاطر است که از دید او یک واسط 

زبان از دید لومان مجرایی است که پیچیدگی اجتماعی را در سطح روانی منعکس    .دانداین واسطه را زبان می

ومی می  کند  رمزگذاری  را  با    .نمایدآن  چندانی  ارتباط  و  نیست  روانی  نظام  کارکرد  رکن  زبان  مبنا  براین 

پیدا نمی به زبان روانِ خودآگاه ترجمه کند و خودآگاهی  بلکه تنها قرار است رخدادهای اجتماعی را  کند 

  .برعکس این کار را نیز انجام دهد

درونی از دید لومان    یمکالمه   .درونی نیست و مخاطبی بیرون از خود ندارد  یتفکر بر این مبنا مکالمه 

به این    .جریانهای درون روان خودآگاه است که قرار است در سطح اجتماعی بازتاب پیدا کند  بندیصورت

گری خود ناگزیر است بر خیزد که زبان برای اجرای نقش واسطهترتیب توهم درونی شدن زبان از آنجا برمی

که  هم هست  حامل و ناقل تفکرهای دیگرانی  زبان در ضمن    .که قرار است بیان شوند  سوار شودتفکرهایی  

بیرونی بودن زبان نسبت به نظام    .کننددر سطح اجتماعی با کنش متقابل خود ادعاهای فرد را تایید یا رد می

سر و  در اثر  حواس  رت شدن  پثال  م  .نمودهای فراوانی دارد  ،ش از جریانهای خودآگاهامستقل بودن و  روانی  

اینها    یهمه  .خواستیم بگوییماز یاد بردن آنچه که میو  ،  منظور   ، کم آوردن کلمه هنگام بیانمحیطصداهای  

پوشانی مقطعی  نمودهایی از آن است که جریان اندیشه و ساختار زبان یکی نیستند و نوعی برهم افتادگی و هم

با    .این دیدگاه کامال به همین شکل در چارچوب رویکرد زروان نیز پذیرفته شده است   .دهدبینشان رخ می

کند و از سویی طی و کرانمند پیوند برقرار میخزمان  این تفاوت که زبان در دیدگاه زروان از سویی با مفهوم  

  .دارددیگر با ساختارهای قدرت و مدارهای سلطه ارتباطی تنگاتنگ 

و تنها قواعد بازنمایی و پردازشی را دارد که  است  از دید لومان تفکر فاقد دستور زبانی شبیه به زبان  

چینش عناصر  ست که قواعد حاکم بر  کند و این برخالف زبان ا نمی  بندیصورتخودش را در درون خود  
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و پهنه    دامنه  .شودزبان از جنس تفکر نیست اما بر آن سوار می  .سازدخود را به صورت دستور زبان شفاف می

افزون میآن را گسترش می اسناد عناصر تفکر مفاهیم را    .سازددهد و دقت تفکر را  با رمزگذاری و  زبان 

می بیرونی  و  عینی  و  انتخابی،  میسازد  برعهده  نیز  را  تفکر  کردن  زمانمند  دیگر  سویی  که    .گیرداز  چرا 

های متفاوت  بر این مبنا تمام الیه  .شودتفکر در آن حالت به توالی از کدهای زبانی تبدیل می   بندیصورت

خیالبافی و خیالپردازی که   .کندزبان در سطح اجتماعی بازتاب پیدا میی  با واسطه پویایی روانی در نهایت  

شود و از آنجا در قالب حاملهای  اندیشیدن منظم هدفمند برکشیده می  یبه مرتبه   ،تفکر است   یترین الیه ای پایه

 .توان آن را عنصری اجتماعی قلمداد کردیابد و تنها در این مرحله است که میزبانی تبلور می

های چون سیستم ایمنی بدن دارند، یعنی تداوم چرخهکارکردی هماز دید لومان عواطف و هیجانات،  

عواطف و هیجانات و کارکرد آن در مقام  انسجام    . کنندسیستم را در شرایط بحرانی ممکن می  یخودزاینده 

یعنی عواطف    .انجامدنیروهای درونی سیستم در شرایط بحرانی به ساده کردن افراطی شرایط می  یه متحد کنند

آنک برای  هیجانات  با  و  بتوانند  پیشموقعیتهای  ه  و  شوندبحرانی  رویارو  ناشدنی  به    ،بینی  را  شرایط  این 

توان آنها را بخشی از تجربه عینی بیرونی در کاهند در حدی که دیگر نمیمی  بسیار ساده فروهایی  وضعیت 

  .نظر گرفت 

سیستم  واکنش درونی    ،در اینجا نظام عواطف و هیجانات به جای آنکه محیط بیرونی را توصیف کند

به این ترتیب هیجانات    .پردازددر نتیجه به بازنمایی درون بیش از بیرون می  .نمایدبه این محیط را پیکربندی می

گیری در مورد جهان خارج را شناختی نوعی موضعشناختی همچون عواطف در سطح روان در سطح زیست 

رخدادهای خرد و ویژه بیرونی به حال و هوای درونی  که بیش از ارجاع به    ایگیری موضع  .دنده نشان می

  .کندداللت میبا آن رخدادها سیستم هنگام رویارویی 
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  حاالت بدنیِ   شان همچونعواطف و هیجانات از دید لومان همگن و مشابه هستند چون همه یهمه

چون عواطف و هیجانات    از سوی دیگر  .اندمحیط ناشی شده  سازیساده از  که  شوند  می منتشر و مبهمی تجربه  

توانند نمی  -گنجاند ناپذیر را در خود میبینی و این شرایط محرکهای پیش-شوند  در شرایط بحرانی فعال می

های تخصص  بندی کنند و دسته محرکها را خوشه مانند ادراکات حسی    پس به جای آن که  .تخصصی شوند

کنند،  یافته  رمزگذاری  را  نشان میشان  واکنش  بیرونی  محرکهای  درباره   .دهندبه تک تک  تنها  نتیجه   ی در 

   .، نه جنس و نوعدهند تفاوت در درجه و شدت است که واکنش نشان می

آنچه که او درباره عواطف و هیجانات    .البته این سخن لومان جای بحث و چون و چرای فراوان دارد

است   ،گویدمی کامال درست  بیوشیمیایی  بازنمایی و چرخه  .در سطح  نوعی  با  ما  روانی  در سطح  های اما 

مانند خشم، تردیدی نیست که عواطف و هیجانات متفاوتی    .رو هستیمروبهحرفها  تر از این  پردازشی پیچیده

این مدارهای    .خیزندبرمیدر درون مغز  ای  ویژهی و مدارهای عصبی  های بیوشیمسازه از    ترس، عشق و نفرت

پیچیده  پیدایش جوامع  از  پیش  بسیار  گونه عصبی  از ظهور  قبل  میلیونها سال  و  انسانی،  تکامل  ی  انسان  ی 

تنوع و لومان که  شوند. از این رو نظر  اند و در انسان و سایر پستانداران با ساختاری یکسان یافت مییافته 

هیجانات  دقت   و  است داندمی ی  اجتماعرا  عواطف  نادرست  محیط    .،  در  عواطف  این  که  نیست  تردیدی 

شود، اما اینها همه روبنایی ی بروزشان از نو پیکربندی میشوند و شیوهخورند، تنظیم میاجتماعی برچسب می

ها شناسانه که بر من شوند. ساختاری عصب تر سوار میهستند که بر یک ساختار بسیار کهنتر و بسیار بنیادی 

می نهادهاتکیه  نه  و  تصور  کند  این  پس  عواطف که  -.  میان  برچسب  تمایز  و  شدن  اجتماعی  از  متفاوت 

 است. پایه بی  -شودشان در زبان ناشی میخوردن

را  که عواطف و هیجانات  است  کسانی  شباهت دارد و همسو با  به پساساختارگرایان  اما  نگاه لومان  

می جمعی  دید    .دانند برساختی  می او  از  ما  که  نعواطفی  بشناسیم  در  روعی  و  هستند  اجتماعی  اثر  چسب 



244 

 

به همین خاطر او به خصلت فرهنگی عواطف    .اندپیاپی و مشروط شدگی به شکل کنونی درآمده  هایآموزش 

 .  ای در چه شرایطی باید بروز کندیعنی اینکه چه عاطفه .دارد  تاکید فراوانو هیجانات 

شان هم ، که در نهایت آفریننده د نشوپشتیبانی میتوسط سازوکاری اجتماعی گوید هیجانها میلومان 

دقیق به آن از اینجا    یدر زبان و ناممکن بودن اشاره  عواطف  اصالت عواطف، یعنی بیان ناپذیر بودن  .هست 

که همچون نوعی حال و   چرا   .در نظامهای ارتباطی به دقت رمزگذاری کردهیجانها را  توان  خیزد که نمیبرمی

شوند و انتقال دقیق این وضعیت به بیرون نه سودمند است و نه مجرای ارتباطی ادرا ک میهوای درون سیستم  

اش در نظامهای ارتباطی به  همین درونی بودن عواطف و هیجانات و ناممکن بودن رمزگذاری  .دقیقی دارد

  .انجامداختالل در کنش متقابل و سوءتفاهمهای پیاپی در انتقال اطالعات می

اختالل   میهمین  افزایش  را  اجتماعی  نظامهای  پیچیدگی  که  است  متقابل  کنش  که    .دهددر  چرا 

به    ، و اینمندند تا مدام خود را توضیح دهند نظامهای روانی برای ارتباط با یکدیگر در ساختارهای نهادی نیاز 

این همان فرآیند فردیت یافتن است که   .پذیر منتهی شودبینی تثبیت شده و پیش  یویژه   بر ساختن یک منِ

   .سازدخود را ضروری میتعریف نیازهای روزافزون به اطالعات و معیارهای 

در نظام    ی الینحلمرگ از دید لومان مشکل  .معنای مرگ است   ،یک گرانیگاه مهم مفهومی در این میان 

  . تواند آن را تفسیر کندولی نمید،  انجام میمرگ    یدرکی درباره به  خودآگاهی    .خودآگاه است   یخودزاینده 

هایی در هم  خودآگاهی انسانی همواره همچون چرخه  یتجربه   .محروم است آن  همتای  ای  تجربهاز  چون  

شود،  رو مرگ همچون انتها یا هدفی برای خودآگاهی ادراک نمی  از این  .یابدتنیده و خودبازگشتی تحقق می

  .گرددبلکه همچون خرابی و ایستادنش تفسیر می

فهمد، می ای  هایی از پویایی درهم تنیده و چرخهچیز را همچون دوره  از آنجا که خودآگاهی همه

این روندی است که در نهایت به انکار مرگ    .کندو رمزگذاری می  بندیصورتنیز به همین ترتیب  مرگ را  



245 

 

هجدهم میالدی به بعد مرگ به همراه از دید لومان از قرن    .شودفرض گرفتن جاودانگی منتهی میو پیش

به همین    .شوددرونی فرد بازتعریف می  یعنی در محور معناییِ  .سایر چیزها خصلتی فردی پیدا کرده است 

آنچه که در جریان جنگ رخ می-خاطر مرگهای ضروری و الزم   بار معنایی خاص و   -دهدمانند  ناگهان 

   .تر آن را دارا نبودندلی که پیشکنند به شکای در نظام اجتماعی پیدا میویژه
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 ان و ساختار زمم: شش بیست و گفتار 

 

های اجتماعی« را به شرح مفهوم زمان اختصاص داده و سخنش  ی از کتاب »سیستم لومان فصل مهم

از دید لوی اشتراوس ساختار    .کندآغاز میساختار  مفهوم    یوی اشتراوس درباره ل  را با بحث   دربارهدر این  

اما چون در اینجا با مدلی   .کوشد تا واقعیت را توصیف کندبلکه مدلی است که می  ،واقعیتی تجربی نیست 

نتیجه تمرکز    ،سازی خود را پذیرفتهساده سروکار داریم که  ساختارگرایان بر متن و توصیفات و توجه  در 

کل بیشتر آماج اندیشمندان  که به این ش  ،عینی و دست اول  یدریافتهای درجه دوم است و نه خود تجربه

   .گیردپدیدارگرا قرار می

 یدرجه  .گیردچپ و راست، میانه را می میانکشمکش  طرف دارد و در  ساختار معموال وضعیتی بی

تا چه حدی  یعنی    .در توصیف خود از اشیاء صادق است قدر  که چه  آید  برمیاینجا  از  آزادی ساختارگرایی  

در اغلب موارد این صداقت چندان چشمگیر نیست.   .آگاهی داردخود  ،مدل از واقعیت   به فاصله گرفتنِنسبت  

  - و نه عناصر سیستم-د بر روابط  وشمی باعث  ساختار  مفهوم    یپردازان ساختارگرا درباره شیفتگی نظریه چون  

نهایت روابط  شود که در  منتهی به آن می  -که از ریاضیات وامگیری شده -این تاکید    .دنتاکید کن بیش از حد  

  .ندنشناختی نیز نشت کبه سطح هستی 

و  که ساختار دارند  است  آنهایی  میان  لوی اشتراوس معتقد بود که تمایز اصلی در نظامهای پیچیده  

تالکوت پارسونز نیز در همین امتداد معتقد بود که ساختار را باید همچون امری پیشینی و   .ندارند  آنها که
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وجود دارد و عملکردی ویژه را   نظر گرفت که به شکلی مقدماتی در همه سیستمها زا در  لهأبدیهی و غیرمس

شدنی و بدیهی  یرونی هم دارد و همچون امری تجربه عینیتی ب  ،این بدان معنی است که ساختار   .کندبرآورده می

  .کندبر نظام نظری ما فشار وارد می

( انجامید  AGIL)  حدهای کارکردی اجتماعزیروا  یه نظری  بندیصورتدیدگاه پارسونز در نهایت به  

نیازمند بود تا چون  با این همه پارسونز    .دهدکه در واقع گسستهای اصلی در ساختار اجتماعی را نشان می

این میان وارد کرد و آن هم اینکه واحد   جدید بهیک فرض    ،توصیفی از واقعیت اجتماعی به دست دهد

به این ترتیب در واقع اتصال مدل ساختارگرای خود    .کنش انسانی است   ،کارکرد در ساختارهای مورد نظرش

امری است که ساختار   149به هستی شناسی 148شناسی این جهش از شناخت  .و واقعیت بیرونی را تضمین کرد

   .یر به انجام آن است زناگ

دهد که نظم و دقتی بیش از امر واقع دارد و به  تصویری دقیق از جهان به دست میهمواره  ساختار  

فرضی  این به پیش  .هایی گنجانیدکرد و در قالب فرمول  بندیصورتتوان به سادگی آن را  همین خاطر می

اختارگرا آنان را باز بودن مدلهای س  .اینکه جهان نیز در بطن خود دارای ساختاری است و آن شود، منتهی می

گیرد این بدان معناست که ادعایی در این میان شکل می  .کند تا در نهایت به جهان خارج ارجاع دهندوادار می

در نهایت   .در واقع در جهان خارج نیز وجود دارد  ، که آن فرمول و نظمی که در نظام شناختی کشف شده بود

  .افکندمیت بیرونی فرا به واقعیرا اولیه  اش با موضوع این مدل فاصله 

 
148   Epistemology 
149   Onthology 
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پیچیدگی جهان انجام    بندیصورت ساختار از دید لومان اوج تالش فکری عظیمی است که برای  

ای های نظری و شناختی با حقیقت بیرونی در نقطهرو هستیم که تحلیل در اینجا ما با این ادعا روبه  .شده است 

سیستمها از دید    ینظریه   . گیردساختار در آن قرار میای است که  شود و این همان نقطهمیچفت و بست  

در واقع کوشش    .دهدپردازی خود قرار نمیگیرد اما آن را در مرکز نظریه لومان مفهوم ساختار را به کار می

شناسی به  شناخت   ش ازتالشی است برای گریز از این جه  ،هالومان برای تاکید بر خودارجاع بودن سیستم 

شروع خودارجاع بودن سیستم مشاهده تجربی است و برخورد زبانی با موضوع   یدید او نقطه   از  .شناسیهستی

تجربه دست کوشند  از این نظر او تحت تاثیر پدیدارگرایانی قرار دارد که می  .گیرددر مراحل بعدی قرار می

 .شناختی خود قرار دهند اول را مبنای نظام

زمان    یگانه شوند، یعنی یکی از ابعاد سهز زمان تعریف میاز دید لومان رخدادها همیشه در محوری ا

رخدادها همواره در زمان محدود و محصور    .دهدبه چینش رخدادها نسبت به هم ارجاع می   -150واقعی   بعدِ-

چرا که همین حضورشان در زمان نوعی لغزندگی و پویایی به   .آزادی زیادی دارند یهستند با این همه دامنه 

آزادی زیاد و    ییعنی همین درجه  .یی ندارندآبا این همه رخدادها به تنهایی برای سیستمها کار  .بخشدآنها می

محکمی   جایگیری استوار ومنظم    یه سازمان یافتسیستمهای  در  شود که  مانع می  ،بودنشان بر محور زمان   لغزنده

  .پیدا کنند

از این رو سیستم به چارچوبی نیازمند است تا رخدادها را در آن با یکدیگر چفت کرده و شکل و  

ای از روابط و یعنی ساختار شبکه  .از دید لومان ساختار چنین چیزی است   .شمایلی از دل آنها بیرون بکشد

 
150   Factual 
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گنجاند و آنها را با یکدیگر در ارتباطی ویژه  ای از جایگاهها است که رخدادها را در درون خود میمجموعه

این همان مفهوم کنش    .دهد، به شکلی که یک توالی معنا دار از رخدادها در پی هم اجرا شودو خاص قرار می

   .است  شناسان دیگر جای گرفتهمرکزی نظریه تالکوت پارسونز و بسیاری از جامعه  یاست که در هسته 

ع خاصی از رخداد است که در درون یک ساختار سیستمی قالبگیری شده کنش نوگوید  می لومان  اما  

ای خاص از چیده یعنی شیوه  .دهدساختار به این ترتیب الگوی خاصی از تحول در زمان را به دست می  .باشد

می ایجاب  را  زمان  بر محور  یکتا و مشخص محسوب   .کندشدن رخدادها  امری  زمانمندی  ترتیب  این  به 

 . لومان منکر ارتباط میان محور زمان و مفهوم من است   بنابراین   .گیردشود که از درون ساختار سرچشمه میمی

در میان سوژه و زمان یک   . کندحور زمان برقرار نمیاو سوژه پیوند مشخص و سرراستی با میعنی از دید  

واقعیت اجتماعی را    ای از رخدادهای جا گرفته در آن وجود دارد که اصلِو مجموعهساختار مهم سیستمی  

   .سازدبرمی

عنا سیستم همواره به این م  .سازدسیستم در واقع کارکرد خود را با تبدیل رخدادها به کنشها ممکن می

به صورت کنشها    در غیر این  .کندهر کنشی تنها در دل یک ساختار معنا پیدا میچون    یک ساختار است؛

رخدادها تنها    .که معنای چندانی ندارندشوند  تجزیه میپراکنده، مجزا و گسسته بر محور زمان    یرخدادهای

و برای سیستم خوانا و   ، که در یک ساختار جای مشخصی پیدا کنندشوند  به صورت کنش تعریف میزمانی  

چون زمانمند است و بر محور زمان امکان    .با این همه کنش همواره امری نو ظهور است   .دنپذیر گرد پردازش

   .تکرار مجدد یک امر گذشته وجود ندارد

برابر سوژه در  داند و  را امری اصیل و منحصر به فرد می  آن  ،کنش  لومان با توجه به همین ویژگیِ

  شود که پنداشته می کنش    یه اختراعی برساخت»من«    .کاره است از دید او هیچ   «من »سوژه یا    .دهدمی  شقرار

عدم قطعیت  از آن سو    .م به ذات نیست ی قا  ، پس خودبسنده وکنداز درون یک ساختار اجتماعی تراوش می
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تکاملی خودسازمانده برای بقای خویش تالش    هایسیستم   یهمه   .هدیدی است برای تداوم سیستمهمواره ت

مدیریت   ه این ترتیب ساختار، ب  .کندشان برای بقا تبلور پیدا میش شکنند به طوری که وجودشان در کومی

  .سازددر زمان را ممکن میپایداری سیستم برای 

ای است که رخدادهای نامربوط و چفت و بست نشده با جایگاههای ساختاری را طرد  ساختار شیوه

دمی به  را  آنها  از  برخی  تنها  و  میکند  راه  زنجیره  .دهدرون خود  پردازش  امکان  و ساختار  های مشخص 

پیشاروی سیستم سخت    یه های آیندبه این ترتیب گزینه  .بخشدپذیری از رخدادها را به سیستم میمدیریت 

  . آیدفراهم می  یمحیط پیرامون   ِاما تنها به این شیوه است که امکان رویارویی سیستم با آشوب  .شودمحدود می

چشمگیر دارد و نیروی مهمی است که کل پویایی سیستم    ایعدم قطعیت در تمام این فرآیندها سیطره 

هرچه پیچیدگی   .کندتواند بر این عدم قطعیت غلبه  مهم آن است که سیستم هرگز نمی   ینکته   .بردرا پیش می

تعداد   یعنی  شد،  خواهد  بیشتر  نیز  ساختارش  پیچیدگی  شود  افزون  رخدادهایش  مدیریت  برای  سیستم 

کردن و محدود کردن و حذف    در هرسبه تدریج  سیستم  اگر    .شودنتر میهای پیشاروی سیستم افزوگزینه 

یعنی هرچه سیستم پیچیدگی بیشتر پیدا کند    .آوردمییی و چاالکی بیشتری نیز به دست  آ های ممکن کارگزینه

  .شودعدم قطعیت جاری بر آن نیز بیشتر می همزمان تر خواهد شد و ساختارش نیز پیچیده

  .کندبه این ترتیب کنش همچون اکسیری برای تنظیم کردن سیستم در این هیاهوی آشوبناک عمل می

محور   یچراکه همیشه واسطه  .کندانگیز جلوه میمحور زمان همواره امری شگفت  برش اشدن کنش با قالب 

کنشها هستند و    ،ساختار  یآجرهای برسازنده   .ی است که سیستم را محاصره کرده است عدم قطعیت  وزمان  

با این همه کنشها خود عاملی هستند که   .اندواحدهای ارتباطی درون ساختار نیز از همین کنشها تشکیل شده

عدم  میرسوخ  ممکن  را  سیستم  درون  به  مدیریت   .سازندقطعیت  مبنای  بر  را  خود  انتظارات    این   سیستم 
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های پیشاروی سیستم در آینده را ممکن تخمینِ گزینهدهد و همین انتظارات است که  قطعیت شکل میعدم 

   .سازدمی

این   چشمشکل  به  به  مسلسیستم  آینده  از  بیرون  می   حاندازی  ساختار  درون  از  واقع  در  که  شود 

پشتاپشت هم ترفندی است که این کار در  سازماندهی کنشها و چیدن رخدادها به شکلی معنادار    .جوشدمی

یعنی    .کنددر اتصال با معنا روابطی تثبیت شده و مشخص با کنشهای دیگر پیدا می  یک کنش  .کندرا ممکن می

کنش دیگری در آینده جایگزین شود  ممکن است یک کنش توسط  .کنددر ساختار اشغال میرا جایی معلوم 

ماشین  ساختار در عین حال همچون یک  پس    .کنش اولی نیست همان  که همان کارکرد را داشته باشد، اما این  

چرا که کنشها را با کنشهایی مشابه در جایگاههایی مشابه به چرخش در   .کندزمان عمل می   یمنتفی کننده

  .آوردمی

با   را  زمان  در  بقای خود  و  پایداری  واقع  در  ترفندی  ساختار  انجام میچنین  ی حیله با    ؛رساندبه 

در به اینکه هریک از آنها  تند، بی توجهگویی که هر دو یکی هس  ،کنشی به جای کنش دیگر  جایگزین کردنِ

سیستم   .کنندچرا که در محور زمان جایگاهی ویژه و تکرار ناشدنی را اشغال می ،منحصر به فرد هستندواقع  

کنش در محور زمان از خود   .سازدکنش را در محور زمان پایدار می  ،به این ترتیب به کمک انتظارات خود

   .کندنشت می ،ش شود ابه کنش بعدی که قرار است جایگزیناثراتش رود و فراتر می

شود در حالی که با چسبی از جنس کنش زمان اکنون به زمان آینده تبدیل می با این تدبیر است که  

اندازی که سیستم  یعنی آن چشمشود،  سیستم ممکن می  ی اینها از راه انتظارهایهمه  .به هم متصل شده است 

قطعیت بر عدم   ، ابزاری است که به کمکشدهدکند و به کمک آن ساختار خود را سازمان میاز آینده ترسیم می
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این همان مجموعه روندهایی است که در گذشته همچون امری معماگونه یا جادویی جلوه    .کندمحیط غلبه می

  .دن نامیدمی 152( یا نیروی حیاتی151رگیا نِی اِکرد و آن را انرژی )به زبان ارسطویمی

بلکه بستری است که عناصر در آن به رخداد  ،ای از عناصر نیست از دید لومان ساختار تنها مجموعه

شان را  خودارجاع بودن سیستمها عاملی است که پیچیدگی افزاینده  .شوددر آن به کنش تبدیل می هاو رخداد

می می  هایسیستم   .کندممکن  که  هستند  تنظیخودارجاع  مبنای  بر  را  هویت خود  درونی توانند  کنشهای  م 

این همان است    .ای خودساخته پدید آورندخویش تعریف کنند و به این ترتیب میان خود و محیط مرزبندی

   .سازدس وبر معنای سوژه را برمیکه از دید ماک

مبنای   مرزبندی میان درون و بیرون و نیز تعریف کردن هویت خود برچنانکه دیدیم در نگاه لومان  

سوژه  ،کنش به  اجتماعی  نهادهای  راه  از  که  است  ساختاری  میامری  تحمیل  آنها  تعبیری  به  و  را    هاشود 

ها تعیین کننده هستند و این مرزبندی عاملی  من  ذهنیت افراد و خودِوبر اما در مقابل معتقد بود که    .آفریندمی

برابر ساختارهای اجتماعی   از آن  ساالری نمونهکه دیوان،  کندتقویت میاست که هویتی درونزاد را در  ای 

  .است 

فهم   برای  است  کلیدی  دارد  رخداد  و  کنش  با  آن  پیوند  و  زمان  درباره  لومان  که  دیدگاهی 

شود  لومان این پرسش کلیدی که یک امر مجرد چگونه در علم پدیدار می  .اشحاکم بر نظریهشناسی  شناخت 

یعنی به جای آنکه از پیدایش    .شودکند و آن این است که چگونه انتزاع ممکن میرا به پرسشی دیگر تبدیل می

 
151   Energia 
152   Elaneipale 
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تر کرده و به معلوم سخن بگوید، پرسش را عمومی  یک علمِ  یه امور انتزاعی خاص و مفاهیم مجرد در دایر

  .دان گردهای ظهور امر انتزاعی باز میسرچشمه

ناصری که توسط اتصال ع  .آوردای از فرآیندهاست که امر انتزاعی را پدید میاز دید لومان مجموعه

می  انتخاب  انتخابِ  شوند،سیستم  با  زمان  عناصرِ  هم  در  شونده  ارتباطهایی  و   ،سیستم  یبازتولید  تکامل 

می ممکن  را  سیستم  این  دنساز خودزایندگی  با  .  رفتارِروند  افتادن  است.   همسایه  هایسیستم   برهم  مالزم 

 . دسازی از سلسله مراتب را در سیستمهای همسایه ممکن میمتفاوت اتصال سطوح همپوشانی رفتارها 

در نگاه سیستمی  .کنندنتزاع را در درون سیستم ایجاد میا تمام این چهار عامل متغیرهایی هستند که

لومان علم تنها یک سیستم دارای ساختار است که برای انتزاع کردن مفاهیم مربوط به جهان سازش پیدا کرده  

بلکه خود یک سیستم    ،دهدبیرونی ارجاع نمی  یای از قوانین طبیعی یا ضرورتیعنی علم به مجموعه  .است 

پیچیده است که برای نوزایی عناصر درونی خود ناگزیر است مدام مفاهیمی تازه و مجرد درباره الگوهای 

فرجام و غایت علم به این ترتیب دست یافتن به حقیقتی نزدیک به واقعیتی    . پیرامون خویش پدید بیاورد

  . رساندشود و علم را به پایان مید خودزاینده ایجاد میای است که در درون این فرآینبلکه وقفه  ،بیرونی نیست 

  .نافرجامش یعنی مرگ است حتمیِ غایت دیگری گریز از  یه اما هدف علم مانند هر سیستم خودزایند

پرسشهای تازه را از    ،به جای آنکه پرسشها را با پاسخی قطعی همراه سازد  به این خاطر سیستم علم 

این دیدگاه از   .یابدنو از انتزاع در مفهوم سازی دست میهایی  الیه آورد و به این ترتیب به  دل آن بیرون می

  محور معنایی تفاوت  .کند خاص لومان برای توجه به تفاوت را نیز توجیه می یه مفهوم علم در این حال شیو

زایش مفاهیم است، زیرا بر مبنای همین تمایزها و تفاوتها است که خودزایندگی و چرخش عناصر   اصلی

می ممکن  شناسایی  ترتیب   .شودسیستم  این  از شناخت   به  لومان  که  به دست میدیدی  دیگر   ،دهدشناسی 

یک نظام توصیفگر    تنها  علم  .نده تقرایی به طبیعت ارجاع دای از قوانین نیست که به شکل قیاسی و اسمجموعه
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نظریه تنها یک نظام بازنمایی از عناصری  کند. پس  رایط پایداری خویش کوشش میاست که برای حفظ ش 

 . شودانتزاعی است که در درون این سیستم خودزاینده پدیدار می
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 گفتار بیست و هفتم: تصمیم 

 

کوشیدند  از آن رو که می  ،اهمیتی فراوان پیدا کرد  153میالدی مفهوم انتظار  ۱۹5۰و    ۱۹۴۰  یدر دهه

ای  به این ترتیب نظریه  .هایی مانند نقش و نمایش توضیح دهندکلیدواژه  مفاهیم مربوط به کنش متقابل را با

از نگاه سیستمی انتظار از محدودیتهای    .کردده شد که انتظار در آن نقشی مهم ایفا میگیری آفریدر باب تصمیم

در نگاه کالسیک نقض   . کندخیزد و این محدودیتها و الزامات را تقویت میسیستم و از الزامات ساختار برمی

  .شدانتظار همچون خطا، تصادف و مشابه اینها تفسیر می

معموال   .کنیمرا طرد نمیشود، خودِ انتظار  اما معموال زمانی که انتظار ما نقض شده و برآورده نمی

گردد، اما به کلی محو  بازبینی میشود و  رویارویش دگرگون می   آمیزِانتظار بنا به آنچه که رخ داده و امر تناقض 

از سوی  .شودهمان است که یادگیری خوانده می  پی در پیِ انتظار با شواهد ناهمسازاین سازگاریِشود. نمی

خود   یدیگر ممکن است انتظار تغییر نکند و چندان نیرومند باشد که به نادیده گرفتن گواهان نقض کننده 

در این حالت با تعصب سر و کار داریم؛ یعنی یادگیری که فرآیند شناختی است و تعصب که از    .بینجامد

   .هر دو در مفهوم انتظار ریشه دارند ،خیزدهنجارهای اجتماعی برمی

 
153   Expectation 
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از دید سیستمی لومان ارتباط   از کنش انسانی است اما   که انتظار صفتیتالکوت پارسونز معتقد بود  

ی متمایز هستند که همدیگر را به  هایسیستمانتظار با کنش همچون ارتباط ساختار با کنش است، یعنی این دو  

ی که  هایسیستم خودزایندگی سیستم است چرا که    یانتظار از سویی دیگر الزمه   .سازندطور متقابل غنی می

  آینده  یرو هستند و باید درباره مرتب قرار است خود را نو کنند همواره با رخدادهایی در زمان حال روبه

تواند به  بدین ترتیب نقض انتظار نمی  .دهدانتظار ساختار این حدسها را شکل می  ، وحدسهایی داشته باشند 

ای ساختارها زمینه  .شوندچرا که اصوال انتظارها همواره از درون ساختارها ترشح می  .طرد ساختار بینجامد

میبرای شکل پدید  انتظارها  سیستم گیری  اختیار  در  را  ساختار  ترمیم  و  بازسازی  انتظارها روش  و  آورند 

   .گذارندمی

بدیهی است    .ست خورد و آن تصمیم امفهوم انتظار خود به خود با مفهوم کلیدی دیگری پیوند می

مفهوم   .کندکنش است اما تنها نوع خاصی از کنش است که با تصمیم ارتباط برقرار می  ،که بستر ظهور تصمیم

جامعه  در  معموال  و تصمیم  روانشناختی  به سطوح  را  آن  اندیشمندان  و  است  شده  انگاشته  نادیده  شناسی 

شود و کنش همچون خشتی  به کنش فروکاسته میدلیلش آن است که معموال تصمیم    .اندکاستهاقتصادی فرومی

بهره  اش از آن بیرفتاری در سازماندهی اجتماع از عینیتی برخوردار است که تصمیم با آن عنصر ذهنی درونی  

کلیدی و مهم است و باید به شکلی مجزا تفسیر و    « تصمیم »با این همه در نگاه سیستمی لومان مفهوم    .است 

  .تحلیل شود

یعنی   .گیردلومان تصمیم کنشی است که معنایش در واکنش به انتظارهای دیگری شکل میاز دید  

می ممکن  را  تصمیم  شود  بست  و  چفت  انتظارها  با  که  زمانی  با    «من»  .کندکنش  ارتباط  در  است  ممکن 

حالت آن  در این    .شان نمایدانتظارهای دیگری دست به انتخابی بزند که آن انتظارها را برآورده کند یا نقض

های پیشارو  گیری پذیرش یا رد گزینهدر نتیجه واحد تصمیم  .شودکنش نوعی تصمیم اجتماعی محسوب می
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بهتر  »مثل    هاییرا بر مبنای دو قطبیتقارن رفتاری    بلکه در مفهومی مانند ترجیح ریشه دارد که شکسته  ؛نیست 

   .دهدسازمان می «و بدتر

های تک و  شود، ساختارهای اجتماعی معموال گزینهکوب میهمواره در کنش اجتماعی سر «ترجیح»

های پیشاروی من به  این بدان معنا نیست که تعداد گزینه  .دهندهای انتخابگر قرار مییگانه را پیشاروی من

می فروکاسته  من  .شوندیک  همواره  که  است  آن  در  تصمیم  گزینهاهمیت  دیگران  با  رویارویی  در  هایی  ها 

 .دهندبه کسی )خود یا دیگری( سازمان میبر محور  پرشمار را پیشاروی خود دارند و از اینرو رفتار خود را  

تداخل  .تایید یا رد کند را کنند که انتظارهای خودشان یا دیگران درباره خودشانیعنی کرداری را انتخاب می

کانونی مهمی که تصمیم باشد با   یز دیگری در نقطه خیزد با انتظارهای برخواسته اانتظارهایی که از من برمی

  .کنندهم تداخل می

  . آورند انتظارها پدید می  یکه تصمیم با کدام انتظار سازش پیدا کند بسته به معنایی دارد که شبکه   این

ترسیم چشم به خاطر  انتظار  می  ،آینده   اندازِیعنی  در خود حمل  را  ک  .کندمعنایی  معناست  این  به  ه  ارجاع 

  ،شود ای که تصمیم در آن انجام میبه این ترتیب زمینه  .کندگیری را به امری فعال و معنادار بدل میتصمیم

ای و فرعی است که از تداخل  از دید لومان این خودآگاهی امری حاشیه  .کنداعتبار پیدا میخودآگاهی  در مقام  

اما در دیدگاه سیستمی زروان این خودآگاهی برخواسته از مغزی است که    .شودانتظار من و دیگری ناشی می

کانونی  یدتا باید به نقطه عیعنی انتظارها نیز مانند تصمیم قا  .تر از ساختار ارتباطی من و دیگری است پیچیده

هویت  ز انسان یا همان  غپیچیدگی م مرکز تراکم  پیچیدگی در این فرآیندِ شکست تقارن ارجاع دهند و این  

 . شوداش محسوب میینمود بیروناست که خودآگاهی،  «من» روانشناختی 

بلکه ساختاری در معنا است و بنابراین بیشتر با    ،از دید لومان تصمیم حالتی از خودآگاهی نیست 

تصمیم از سوی دیگر با زمان و اکنون نیز پیوندی    .کند تا عاملیت انسانیساختارهای اجتماعی ارتباط برقرار می
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گیری و پس از آن  زند، یعنی آنچه که پیش از تصمیممی  تصمیم میان گذشته و آینده پل  .ندکویژه برقرار می

   .چرخدتصمیم می یتفاوت است و همچون دری بر پاشنهبد میاتحقق می

یعنی تقارنی میان   .شود یا نهبرآورده میمن و دیگری    انتظارِمعلوم نیست که  تصمیم  اجرای  تا قبل از  

به کرسی    اما بعد از آنکه انتخاب انجام شد و تصمیم گرفته شد، یک گزینه  .تایید یا رد انتظارها برقرار است 

کند که  می  رتیب فضای حالت امکاناتی را تعیینتصمیم به این ت  .شکندنشیند و به این ترتیب تقارن میمی

 . کندگیری با هم تفاوت میاین معنا پیش، پس و در زمان تصمیم  .یابدمعنای تصمیم در درون آن تبلور می

گیری مدر حین تصمی  .گیری معنای جاری در این فضای امکان امری سیال و پویا و نامعلوم است پیش از تصمیم

انتخاب کرداری ویژه فروکاسته میکل گزینه کنار زده    .شوندها به یک  انتخابهای موازی  معنای  این رو  از 

گیری  که تصمیم  آنگاه پس از آن  .برجسته پیدا کندشود تا یک انتخاب ویژه و یک تصمیم خاص معنایی  می

  .دهیمای و تصویری از امری در گذشته سروکار داریم که معنایی را به آن نسبت میما با خاطره ،انجام شد

گیرد که لومان برای سازماندهی مفهوم فرآیند و کارکرد از آن بهره  دو پرسش مهم در اینجا شکل می

  ؟ دهد گیری چگونه به تمایز میان سیستم و محیط ارجاع میاست که این تصمیمپرسش نخست آن   .جویدمی

 ؟گیردگیری سازماندهی ساختار سیستم را برعهده مییعنی چگونه تصمیم

  ؟شود ساختارمند برآورده میپرسش دوم آن است که چگونه ضرورت مهم سیستم، یعنی انتخابِ 

پیشاروی    یشمار گزینه بی میان  که در  شوند، یعنی این  مربوط می    انتخابضرورتِاین پرسشها به  

به  باید در نهایت پیچیدگی . چرا که های محتمل و معقول برگزیده شوندبرخی همچون گزینهچطور  ،سیستم 

که چگونه چنین ضرورتی برآورده   این.  کند تا ساختاری از آن میان ظاهر شودشکلی ضروری کاهش پیدا  

شناسی است که در جامعه  نیبنیادی  دو پرسشِ  ،دهدمرزبندی سیستم و محیط ارجاع میبه    طورشود و چ می

  .کالسیک با مفهوم سلسله مراتب توضیح داده شده است 
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نظام اجتماعی به هم است و این همان است که در قالب    هایسیستم سلسله مراتب الگوی اتصال زیر

کارکرد در واقع عامل سازماندهی تفاوتهایی است که انسجام و یگانگی درون   .کندمعنا پیدا می  154کارکرد 

دهند و از یک بخش که مرزبندی سیستم و محیط را انجام میروندهایی وحدت  .سازدسیستم را ممکن می

به این ترتیب سیستم    .سازدکنند و از سوی دیگر پیچیدگی محیط را بیشینه میافزون میسو سادگی انتخابها را  

  .کندگیری به سمت کارکرد دارد و امنیت و پایداری خود را با ایجاد نوعی حشو ممکن میجهت  همواره

کنند توانند با یکدیگر تداخل  ها و حشوهایی گوناگون است که میکارکرد همواره آمیخته به افزوده

ای بنابراین سیستم به سمت هدف ویژه  .و جایگزین هم شوند و به این ترتیب پایداری سیستم را افزون سازند

سیستم به جای اینکه مشاهده را بر کنش بار   .بلکه به سمت کارکرد خاصی سوگیری داردکند،  جهتگیری نمی

ای درباره خود دست یابد ای که بتواند به مشاهدهتا لحظه  ،اندازد این چفت و بست کردن را به تعویق می  ،کند

از خود برسد به توصیفی  این حالت است که کنشها به یکدیگر چفت و بست می  .و  شوند و همچون  در 

  .گیردای در خدمت کارکرد قرار میزنجیره

پذیر  تفکیک میان کنش و امر مشاهدهبا  کنند و این کار را  ده میاز دید لومان سیستمها خود را مشاه 

ولیت اجرای آن را بر ئ کنند و مسوب میسیعنی بعضی از رخدادها را به درون خود من  .دهندبیرونی انجام می

ای از رخدادها به بیرون  در مقابل مجموعه  .اینها روندهایی هستند که به نام کنش شهرت دارند  .گیرندعهده می

تمایز میان کنش و مشاهده و امکان تفکیک    .شوند و ارتباط سیستم با آن از جنس مشاهده است وب میسمن

بندی کنشها و هیعنی سیستم با خوش  .کندمیان این دو عاملی است که ادراک خود را در سیستم ممکن می
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کند و بر مبنای آن به تصویری از درون خود دست پیدا می  ،بیرونی  امور مشاهده پذیرِ  شان ازکردنتفکیک  

  .کنددهند که به تداوم سیستم در گذر زمان کمک میساختارهایی را شکل می

که با یکدیگر در ای هستند  بیرونی دو ساختار در هم تنیده و شبکه  پذیرِدر واقع کنش و امر مشاهده 

ای بیشتر میان کنش و مشاهده فاصله  ،با این همه تمایز میان این دو در هر پله از رمزگذاری و تشدید   ؛ارتباطند

این بدان معنا است که    .کندسیستم را تقویت می  درونِ  کارکردیِ  گیریِزند و به همین خاطر جهت را دامن می

تر کردن بینی کردن کنشهای بعدی و دقیقپیش  ضرورتِ  ،مشاهده  کنش از  در هر گام از فاصله گرفتن بیشترِ

دو روند متفاوت   ،اگر تمایز میان کنش و مشاهده باز هم تشدید شود .شودمی ترملموسهای بیرونی مشاهده

  .شودبه گام سیستمها منتهی می خورد که به پیچیده شدن گامرقم می

دهد و این به سیستم به مثابه  انشعابی در نقشها رخ میزایی و  روند نخست آن است که دو شاخه

تخصصی   اعتبار بخشِاین بدان معنا است که مشکل انتخاب کنش با حصر نهادهای    .شودگر مربوط میمشاهده

آورند و نقشها با متمایز شدن از همدیگر واحدهایی برای اجرای تخصصی کنش را پدید می  .شودممکن می

به این ترتیب عقاید دینی، سیاسی و علمی از همدیگر    .کنندهادهای اجتماعی خارج میرفتار را از کنترل ن

این نوع از انشعاب نقشها    .کنندهای پشتیبانی برای انتخاب کنش عمل میشوند و به صورت خوشهتفکیک می

  .یافتنی رایج و در عین حال کم تاثیر است امری دست  زایی در روندهاو دو شاخه

دومی برای مقابله با تشدید تمایز کنش و مشاهده داریم و آن هنگامی است که   یمقابل آن شیوه در  

امرِ  .دهدزایی در کنش رخ میدو شاخه این  اول  انشعاب و مشاهده  اگر در حالت  بود که دستخوش  پذیر 

ابزارها  ،شدزایی میشاخه با  انشعاب در کنش سروکار داریم که  با  ما  این حالت دوم  تثبیت  در  ارتباطی  ی 

های ارتباطی به این ترتیب کنشها همزمان با شاخه شاخه شدن و تفکیک شدن از یکدیگر با رسانه  .شودمی

   .کنندمتفاوتی تبلور پیدا می
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کنش   تکثیرِ  یزایی هستند که شیوه نویسایی و صنعت چاپ از دید لومان نمودهایی از این دو شاخه

  های جدیدی از انباشِت به این ترتیب الیه  .سازندتر میو آن را پیچیده  ساخته    نیدر نظامهای ارتباطی را عقال

این    .کندهای کارکردی سیستم ظهور میگیریای از سلسله مراتب در جهت دهد و سطوح تازهدانایی رخ می

ان این پیوند می  .رود اما موثرتر و ماندگارتر است روند دوم که بر کنش متمرکز است گرچه کندتر پیش می

   .آورددر کنش و مشاهده امری است که ساختار را در سیستم پدید می هاانشعاب

بینی  انتظار تنها به پیش  .شودساختار از دید لومان امری است که به سازماندهی انتظارها مربوط می

ز ارجاع بلکه امری دو طرفه است که در ضمن به انتظار دیگری از من نی  ،شوددیگری در آینده مربوط نمی 

میانچنانکه    .دهدمی مفهوم  تعریف  در  بلومر  کار    155کنش هربرت  در  منفردی  هیچ کنش  است،  داده  شرح 

به این    .آیدیعنی ما همواره با سیستمی سر و کار داریم که از تداخل کنش من و دیگری پدید می  .نیست 

من و   کنشِمیان  بخشی از این سیستمِتواند به مهار شدن و القای یک کنش دامن بزند  ترتیب انتظاری که می

  .شودگیری ساختارهای اجتماعی بر مبنای خود ارجاع شدن این انتظار و توقع ممکن میشکل .دیگری است 

تر سازد و سیستم مدام در پی ردگیری روندهایی است تا انتظارهای خود را بهبود ببخشد و دقیق

  . کنند ما با نوعی نظام خودارجاع انتظار سر و کار داریم یچون همه عناصر بازیگر در نظام اجتماعی چنین م

شود یا اگر چیزی فاقد ذهنیت باشد ما معموال کلمه انتظار را درباره آن به کار  انتظار تنها به دیگری مربوط می

است  به همین خاطر    .دهدخودانگاره و تصویرپردازی سیستم از خودش ارجاع میبه  انتظار به نوعی    .بریمنمی

 که  به همان ترتیبی   .همچنان که من نیز از دیگری انتظاری دارد  .تواند از من انتظار داشته باشدکه دیگری می
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بازبینی و اصالح می انتخاب کرده و آن را  انتظار دیگری رفتار خود را  برمبنای  نیز چنین    ،کندمن  دیگری 

هر رخدادی به رخداد دیگر    آن  اکم است و درای که در جهان طبیعی ح روند ساده شکل  به این    .رفتاری دارد

 . شودرو میبهکند با نوعی گشادگی و عدم قطعیت رودهد و آن را تعیین میارجاع می

انتظاری    ،ظهور کند  -یعنی نظام خودمختار انتخاب رفتار در درون سیستم-که کنش    تا پیش از آن 

آید  بیرونی فراهم می  هایسیستم این امکان برای    ،اما بعد از آنکه سیستم خود دست به انتخاب زد  .در کار نبود

ها و مجراهای ارتباطی انتظار اگر در رسانه   .که بر مبنای منطق درونی آن سیستم انتظارهایی را از او شکل دهد

توسط    کنشر اجتماعی انتخاب  کند، یعنی همچون نوعی فشابیان شود و رمزگذاری گردد اجبار ایجاد می

این اجبار البته قطعیتی ندارد یعنی سیستم ممکن است آن را نادیده بگیرد    .دهدرا تحت تاثیر قرار می  سیستم

ای از امکانات بسط یابنده است که گسترده  یه سیستم اجتماعی از دید لومان دامن  .و یا بر مبنای آن عمل کند

یعنی ساختارهای اجتماعی که برمبنای انتظار    .شودتوسط ساختارها تعیین نمیخیزد ولی  از ساختارها برمی

چراکه    شوند؛اما این اجبار به تعین جبرگرایانه منتهی نمی  .آورنداجباری را پدید می  ،اندسیستمها سازمان یافته

   .کندنه میبر او حاکم است نوعی ناامنی درون سیستم رخ دیگری هدف انتظار است و همواره عدم قطعیت 

شود که راهبردها و مسیرهای  زایی انتظارها و امکانات رفتاری من و دیگری باعث میدوشاخهپس  

انتظارها شکل بگیردای برای اجرا یا مقاوتازه ناامنی و عدم    .مت در برابر  این به معنای آن است که سپهر 

ما یعنی هنجارها، قوانین اخالقی، حقوق،    ای از نظامهای نمادینِبخش عمده   .کندقطعیت مدام افزایش پیدا می

حلقه شدن  نمادین  از  واقع  در  آنها  شبیه  و  همرسوم  است های  شده  مشتق  ناامنی  مدارهای  این   .افزای 

ای از سیستمها که با یکدیگر در ارتباط هستند و انتظارهای خود را از یکدیگر پیچیده  یه خودسازماندهیِ شبک

آورد و از سویی دیگر آن  کنند امری است که از سویی ناامنی را پدید میاری میهای ارتباطی رمزگذدر رسانه

  .کندرا رفع می
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شود که انتظارهای رمزگذاری شده از خود انتظارها تفکیک شوند،    تواند چندان پیچیدهاین سیستم می

شان انتظاری  آنکه در هسته مرکزی رو باشیم بیبههایی تازه از نمادها و رمزگان نمایشگر انتظار رویعنی ما با الیه

گوید انتظارهای  ؛ یعنی میشودکینزی مطرح میواقعی وجود داشته باشد، این همان اصلی است که در اقتصاد  

نمی  ، نمادین شده ارجاع  واقعی سیستم  انتظارهای  به  تنها  دهند  گاهی  میان  و  نمادها و عالیم شناور  همان 

  .ارتباطی هستند هایسیستم 

کند تا پیش از آنکه  ی میان من و دیگری را تشدید میاز سوی دیگر انتظارها، تعارضها و کشمکشها

ها و انتظارها  داشت چشماما پس از آنکه    .انتظاری وجود داشته باشد مفهوم مقاومت یا تبعیت معنایی نداشت 

شود و شان ممکن میمیان دو سیستم شکل گرفت امکان برطرف کردن این انتظارها یا رفتار بازدارنده درباره 

آشوبناک یا سالم معنای چندانی   هایسیستم امنیت و ناامنی در    .شودتیک امن و ناامن مربوط میاین به دیالک

بینی  خود را پیش  یکوشد آیندهد که میکنمی   شخیزد و سیستمی ایجادندارد، این دو قطبی از ساختار برمی

همواره دقت در انتظارها    .دارد  یدیگر  یدرباره   است که سیستمانتظارهایی  آینده،  بینی  پیشی  پایه عنصر    .کند

ای استثنایی و حاشیه  یبه همین خاطر ناامنی امر   .شوندآورد که انتظارها مرتب نقض می این ادراک را به بار می

بلکه در بطن انتظار جای دارد؛ چراکه اصوال پیدایش پیچیدگی در سیستها )یعنی زایش اطالعات در    ،ست نی

   . دارد  ه شود خود در همین سرپیچی از انتظارها ریشه( که از شکست تقارن روندها ناشی می پیچید  هایسیستم 

ابداع شده  یدر زبان همه  افزایش دقت و تولید قطعیت  مدام دستخوش    ،اندساختارهایی که برای 

چرا   .دارد تداوم کنش متقابل و بقای سیستمها تا حدودی در همین شکستهای پیاپی ریشه .شوندمیفرسایش 

انتظارهای برآورده    یعنی  -  به نتایج مطلوب یا نامطلوب  پذیربینی که به این ترتیب است که رخدادهای پیش

  .آوردم میتر شدن سیستم را فراه شود و امکان بازبینی و اصالح و پیچیدهمنتهی می  -شده یا نشده
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ای  گیری شیوهتصمیم  .شودگیری منتهی میانتخاب کردار در درون سیستم از سوی دیگر به تصمیم

 . دهدخود کنشها را مورد توجه قرار می  ،دیگر برای کاهش ناامنی است اما به جای آنکه انتظارها را هدف بگیرد

ود اشاره کند و رفتارهایش را به درون در صورتی که سیستم به سطح خود ارجاع و خود سازمانده درونی خ

های انتخاب کنش در مفهوم تصمیم از خودارجاع بودن چرخه  .گیردشکل می  «تصمیم»  ،دکنوب  سخود من

ای متصل به هم و معنادار در  ها را به شبکه شود و زمانی که رمزگذاری شود تصمیمدرون سیستم ناشی می

 .کندسیستم تبدیل می
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 هشتم: زمان و امنیتگفتار بیست و 

 

  زمانِ »به نام  چیزی  یعنی    .شودمحور زمان از دید لومان همیشه به روندهای درونی سیستم مربوط می

محور زمان همواره در درون یک سیستم پیچیده و در اتصال به سازوکارها و روندهای    .وجود ندارد  «محیط

تعریف می آن  برای محیط  تنظیمیارج و روندهای  سیستمها درباره جهان خ  داشت چشم  .شودداخلی  شان 

های سیستم درباره درون خودش داشت چشمیعنی زمان از دل    .گیردر مبنای محور زمان سازمان میب  خود  داخلیِ

  .خیزدبرمی

این مقدمه   ناامنی اهمیتی محوری در تعریف زمان داردگوید که  می لومان  با  امنیت و  میان    .تمایز 

 .کندشود و در آن بافت خود را بازتعریف میمحور امنیت با محور زمان متفاوت است اما بر روی آن سوار می

و بنابراین ناامنی برخاسته از آنها  آنها  ها بیشتر باشد عدم قطعیت حاکم بر  ی میان رخدادزمان  یه هرچه فاصل 

بیشتر است  این ماجرا آن است که فرض کنیم زمان م  .نیز  آینده همچون    .اهیتی متقارن دارد راه حل  یعنی 

توان این نکته را به دیدگاه لومان  می  .گذشته است و قانونی تغییر ناپذیر بر سراسر محور زمان استیال دارد

و  زنده و نظامهای اجتماعی این محور زمان سازوکاری سخت افزاری برای سنجش  هایسیستم افزود که در  

مشهور به ساعت  زیست شناختی این سخت افزار به شبکه عصبیِ هایسیستم در  .کندپیدا می محک خوردن
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ساز  ضربان شود و بسیاری از واحدهای ضرباندار سیستم عصبی و عضالنی )مانند سیستم  درونی مربوط می 

  .کنندایفا می ماشینهایی مانند ساعت این وظیفه را هم در سطح اجتماعی  .دهند( این کار را انجام می156قلبی

ای تعادل شکننده  . شودمیان امنیت و ناامنی تعریف می  یتکامل تا حدودی بر اساس تعادل شکننده 

و در نتیجه رسوب کردن نظمها بر ساختار سیستم را رقم   کندنوسان می امنیت  وناامنی بین دو قطِب  که مدام 

یعنی تعادل میان امنیت و ناامنی   .زمان است   ،کندیکی از این نظمها که ساختار سیستم را تضمین می  .زندمی

نماید که یکی  کند و چنین مینظمها و قواعدی را بر ساختار سیستم تحمیل می   -که شکننده وسیال است -

   .زمان باشد ،میاناین  درنِ برخاسته از محورهای کال

با این همه    .زمان در واقع چیزی جز اکنون نیست چرا که حضور و واقعیت در این اکنون نهفته است 

به   .کندخود را مدام تحلیل می  یهای مربوط به گذشته داده  ،سیستم برای دستیابی به تصویری روشن از آینده

هایی  داشت چشم  .شودآن تعریف می  یدر میانه   «اکنون»گیرد که  ه شکل میاین شکل تمایزی میان گذشته و آیند

ای  اندازی از آینده و با تکیه به خزانه اما در چشم  .محیط دارد همواره در اکنون نهفته است   یکه سیستم درباره 

   .کندمی بندیصورتها در گذشته خود را  از داده

اکنون منتهی    متقارن بودن مفهوم زمان در نهایت به کمرنگ شدنِ تاکید بر بیکرانگی محور زمان و  

به    .شود که هر واحد آن با هر واحد دیگرش برابر است زمان دیگر همچون محور خطی نگریسته می  .شودمی

دهند به دو  ی میها و انتظارهای سیستم را در خود جاداشتچشم که    این ترتیب عناصر مربوط به زمان حال 

با فروکاسته شدن اکنون به  پس    .شود)گذشته( فروکاسته می  158نه«   دیگر»)آینده( و    157« نه هنوز»ز  مفهوم متمای

 
156 Pace-maker 
157   Not yet 
158   Mabe no longer 
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این همان واقعیتی است   .کندپیدا میو قراردادی  واقعیتی که در آن نهفته است حالتی مشکوک    ،آینده   -گذشته 

به این ترتیب در امنیت    .دهدرا به دست میمند  زمانشود و ساختارهای معنایی  می   بندیصورت که در زمان  

تامین می  یباره در  تثبیت دیدگاه سیستم  ها وداشتچشم   کردنِروند چروکیده   افزایش   .شودآینده  با  این  اما 

 . امنیت وجود داردپیچیدگی سیستم اجتماعی همراه است، چراکه ناهمسازی در میان ساختارهای تولید کننده  

ترین کند و بنابراین به عنوان مهمها را با یکدیگر دوخت و دوز میقالبی است که این ناهمسازیتنها  زمان  

   .یابدها رسمیت میعامل زاینده ناامنی

افتد به این ترتیب و سیاست که توسط مشروعیت به مخاطره می  شودمیدین که توسط شک تهدید  

اجتماعی و    دو بعدِ  ست کهدر گیر و دار این کشمکشها   از دید لومان  .کنندآرایشی نو پیدا میبر محور زمان  

کند و  خوب و بد تقسیم می  یبعد اجتماعی همان است که کنشها را به دو رده   .شوند از هم تفکیک میزمانی  

تعمیم اجتماعی  تمام کارکردهای  نماد جاودا  . دهدمی  اشبه  دیگر محور زمان  است از سوی  چرا که   ،نگی 

دهد و همچون ظرفی  شان را در بافتی همگن و یکدست جای میهمه   ،کردارها  مستقل از خوب و بد بودنِ 

زمان بر خالف محور اجتماعی سنجش پذیر است و بر واحدی یکسان و    .کندمحاط بر کل کنشها عمل می

ساختاری  همچون  جوشد اما در ضمن  ناامنی بیرون میاز دل امنیت و  زمان  به این ترتیب    .کندمستمر داللت می

  .کندبرای منتفی کردن هر دو عمل می

در زبان    .توان یافت می  زبانهای باستانی اروپاییبندی مفهوم زمان در  طنینی از این دیدگاه را در واژه

اش در که مشاهده  انددادهان دو شکل از زمان را نشان میتمایز می  160ایروسو ک  159کرونوس   یونانی باستان

 
159   Chronos 
160   Kairos 
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ان امنی بود که  در فرهنگ یونانی کایروس زم  .بینیممی 162و ابدیت  161زبان التین در تفاوت میان زمان روزمره 

این نمادهای آینده ناامن و نامشخص بودند    .کردبا اکنون در ارتباط بود و نمادهایی از آینده در آن نشت می

کرانه  یافتند و در اندرون این ابدیت و زمان کالن بیاما به درون یک زمان مستقل، خنثی و فراگیر تعمیم می

ه  زمانی بود که تمایز میان گذشت   تِمپوس   در زبان یونانی نیز چنین است یعنی  .شدند)یعنی کایروس( حل می

در مقابل ابدیت زمانی بود که ابتدا و انتها نداشت    .سر و تهی داشت آن برقرار بود و بنابراین    و حال و آینده در

بر همه جا حاضر و  این ابدیِت .کرد که تمایزی با گذشته و آینده نداشت جاودانه جلوه می یو همچون اکنون

  .یافت در وجود خداوند تجلی می ،حاکمهمه جا 

در آثار لومان به شکلی دیگر انعکاس پیدا کرده   ،مایز میان دو نوع زمانی از تاین دیدگاه قرون وسطای

  165واقعی که با محور    164)بعد اجتماعی(  نه تنها با محور اجتماعی  163)بعد زمان(   محور زماناو  از دید    .است 

همچون  یعنی طبیعت که    .هم تفاوت داردواقعیت  از دید او محور زمان با محور    .کندهم تمایزی ایجاد می

  . آوردپدید میزمان    در محوررا  رخدادهایی  شود و  در دل زمان واگشوده می   ،کندجلوه می وقایع  ای از  مجموعه

شود و بر مبنای ضربآهنگی بر زمان است که زمان است که قابل درک میقانون  تنها بر مبنای فهم  طبیعت  

  .دهدرخدادها و حقیقتهایی را در زنجیره متصل به هم به دست می

  از دید لومان تمایزی میان انسان و جانور وجود دارد و آن به درک اکنون در برابر گذشته و آینده 

جانوران از فهم تمایز میان آینده و حال و گذشته عاجز هستند و تنها    کردلومان گمان می  .شودمربوط می

 
161  Tempos 
162  Aeternitas 
163   Time Dimention 
164   Time Dimention 
165   Social Dimention 
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نیز درکی ظریف و بسیار پیچیده از  وران  دانیم که چنین نیست و جانالبته امروز می  .انسان چنین توانایی دارد

  .باشدکنند هرچند رمزگذاری آن به شکل انسانی نمیمحور زمان را در ذهن خود تولید می

در قرن هجدهم میالدی توافقی عام که دربار اتصال میان محور حقیقت و زمان وجود داشت فرو 

به    .شدنی مربوط میوفراگیر شدن مکانیک نیوتاین تا حدودی به ظهور دستگاههای ریاضی جدید و    .پاشید

ریاضی و    یاناگهان همچون معادله   ،دادکه رخدادهای طبیعی را در خود جای میواقعیت  این معنا که محور  

این    .دکر  منظم جلوهای  قاعده  از  برکنده شد و همچون رکنی متمایز و  وقایع  به همین ترتیب محور زمان 

ته اصلی این ولی نک  .بینیمهای جامعه مدرن نیز میزایی را در سایر حوزهاین شاخه  .مستقل ایفای نقش کرد

  ، گونه شدن درک زمانبا ریاضی .اش از رخدادها تحول پیدا کردبا استقالل یافتنزمان  است که مفهوم جدید

به نوعی   ن بود که زمان. چنیاز دست دادوقایع  اش را بر  محور حالتی انتزاعی و متقارن پیدا کرد و اثر علیاین  

ریخت  های تاریخی را همچون نقاطی بر یک محور یکدست و همسیستم خودارجاع تبدیل شد که محدوده

  .دادمیپوشش 

زمان با رخدادهای طبیعی پیوندی نزدیک و ذاتی داشت و این در قالب مفاهیمی    ،در نگرش سنتی

اما با جدا شدن محور زمان از حقیقت   .یافت یو روزهای خوش و ناخوش تجلی م  سمانند لحظات سعد و نح

به این   .انگاشت همسان می  یای دیگرنقطههر  زمان شکل گرفت که هر نقطه را با  محور  عمومی بر    یتقارن

پیدا کرد این رخدادها اهمیت  انتخاب  انسانی در  انسان خودمختار و    .ترتیب کنشهای  لومان مفهوم  از دید 

ارتباطی برای تنظیم    ایمفهوم زمان بوده است و شیوه  بندیتا حدودی پیامد این تحول در صورت خودآگاه  

   .شده است کردن رخدادها و کردارها به دیگری محسوب می

در فرهنگ اروپایی  تنها    .ندارد  ها اعتبارفرهنگی  در همه لومان    دیدگاهاین  توان نشان داد که  البته می

زمان مصادف    محور  است که این شیوه از تعریف منِ خودمختار تا این اندازه دیر آیند ایجاد شده و با تحول در



270 

 

خودمختار بسیار پیش از این و قبل از آنکه زمان    باستانی مانند ایران زمین مفهوم منِتمدنی  در    .بوده است 

زمین هم  هر چند این نکته بسیار جای تامل دارد که در ایران  .شته است وجود دا  ،شود  بندیصورت مدرن  

خود را به دست    بندیصورتهای گاهان زرتشت اولین  که با سروده-ظهور مفهوم منِ خودمختار و خودبنیاد  

  ، متفاوت است که البته با نظریه مدرن  دیدگاهی    .ای انتزاعی درباره زمانمصادف است با ظهور نظریه  -آوردمی

  166.دهندگونگی و تقارن را در خود جای میاما برخی از عناصر آن مانند عقالنی بودن، ریاضی

های سیستم درباره محیط آن است که داشت چشمیک راه برای سازماندهی بر این باور است که لومان 

هویتهایی شکل    ،میان رخدادها  به این ترتیب بر مبنای شباهِت  .ها را با محور زمان متصل سازیمداشت چشماین  

نمیمی متصل  کردارها  به رخدادها و  تنها  دیگر  که  پیدا   ،شودگیرد  تمرکز  نیز  زمانی  گرانیگاههای  بر  بلکه 

ها و محور زمان است که  داشت چشمهویت چنین وضعیتی دارد و بر مبنای این دیالکتیک میان  پس    .کندمی

 .دشو می تعریفتشخص 

نظامهای نمادین جوامع انسانی )مانند هنجارها، قواعد اخالقی، دستگاههای حقوقی و  یبخش عمده 

 . اندشوند که برای غلبه بر ناامنی ابداع شده ناشی مییی  افزاهم  هایحلقه   از نمادین شدنِمناسک و رسوم(  

عاملی است که گام    ،تقابل میان کردارهای من و دیگری و نامشخص بودن و غیرقطعی بودن پیامدهای هریک

رو دستگاههای نمادین   از این   . کندناامنی را افزون می  یتر شدن نظام اجتماعی، تراکم و گسترهبه گام با پیچیده

   .ت غلبه کندانضباطی مورد نیاز است تا براین آشفتگی و عدم قطعی و نظامهای

 
کند. بنگرید به:  ی این بحث کمک میاش به گشودن گرهی پیوند میان پیکربندی زمان و ظهور »من« چندین نوشتار دارد که خواندننگارنده درباره   166

المللی عرس بیدل که صورتبندی  ی بینهای ارائه شده در چهارمین کنگره»زند گاهان«، و همچنین مقالهی زمان«، »زبان، زمان، زنان« و کتابهای »درباره

 دهد. دقیق زمان در ایرانِ دوران پیشامدرن را نشان می
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من از دیگری    انتظاراتِصورتبندی  توانند در  های نمادین میلومان به این نکته توجه کرده که این نظام

ویژه نمادهای  که  بروند  پیش  خودِ  یچندان  از  را  رمزگذاری  سازند  این  منفک  نوعی   .انتظارها  یعنی 

با انتظارهای واقعی که من از دیگری    ،من از دیگری  دهد که در آن نمادهای نشانگر انتظارِزایی رخ میدوشاخه 

  آشکار است که انتظارهای در این میان    .دنآوردو سیستم متمایز را پدید می  کند و اینهاتفاوت پیدا می   دارد

به این ترتیب چنین  .، نه عالمتهای منسوب به آنکندمن از دیگری است که رفتارهای من را تنظیم می واقعی

آیند و ارتباط خود با رفتار شکل نمادین شده این انتظارها تنها در فضای گفتمانی به گردش در می  نماید کهمی

  .دهدرا از دست می

اصال    گوید انتظارهای نمادین شدهآنجا که می  .یمبینرا در آرای اقتصادی کینزی می  این دیدگاهمشابه  

انتظارها در نهایت    .شودز انتظار واقعی محسوب نمیکند و بنابراین بخشی ادر سطح رفتاری انعکاسی پیدا نمی

همواره پیش از ظهور  -برای محک زدن این انتظارها   «من »انجامد چراکه  به تشدید تعارضها و کشمکشها می

انتظارها   . کندآمادگی دوچندانی کسب می  - رخدادهای ناخوشایند نیافتن  به    ،یعنی برای پیشگیری از تحقق 

   . زندیازد که در نهایت کشمکشی غیرضروری با دیگری را رقم میرفتارهایی بازدارنده یا پیشگیرانه دست می

یعنی در شرایط آشوبناک    .باشددر کار  کند که ساختاری  دوقطبی امن و ناامن در حالتی معنا پیدا می

از این رو تنها در دل نظمهای برآمده از ساختار    .دهدخود را از دست میدو قطبی اعتبار  و نظامهای آشفته این  

ساختار به همین    .گرددای معنا دار میشود و در کنار آن، ناامنی همچون حاشیه است که امنیت تعریف می

   .شودتنها در این زمینه است که انتظارها معنادار می  .کندبینی آینده عمل میترتیب همچون سیستمی برای پیش

خاستگاه مشترک امنیت و انتظار است و این دو از راه ساختار با یکدیگر   ،به همین خاطر ساختار

همین  بر  خیزد و  تر شدن ساختار برمیدقت روزافزون در انتظارها از پیچیده  .کنند وار پیدا میارتباطی اندام

که هر انتظاری اگر با دقتی بیش از حد رمز گذاری شود   چرا .دهدانتظارها را افزایش می احتمال نقضمنوال 
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تر شدن ساختارهای این همان است که به افزایش ناامنی در اثر پیچیده  .دهداحتمال تحقق خود را کاهش می

ن وضعیت ناخوشایند  از دید لومان علت ابهام فراوان زبان تا حدودی مقابله با همی  .زنداجتماعی دامن می

دهد و به این  تر باشد انتظارهایی بیش از اندازه تراشیده و تیز را نمایش مییعنی اگر زبان از حدی دقیق  .است 

  .کندرا به گویندگان تحمیل می  یترتیب ناامنیِ تحمل ناپذیر 

رویارویی با برای  ای  گیری شیوه انتخاب یا تصمیم  .راه دیگر کاهش ناامنی از دید لومان انتخاب است 

است  دیگری  و  ساختار    .انتظارهای خود  به  سیستمی  در سطح  که  دارد  ابهامی وجود  انتظارها  در  همواره 

مدیریت انتظارها و سازماندهی امنیت را بر عهده بگیرد، ناگزیر    «من »اما در شرایطی که    .شودفروکاسته می

ین سازماندهی به انتخابها عاملی است که محور زمان را هم  .گیردانتخابهایی هدفمند و منسجم را در پیش می

رفتارهایی که    .ای برای سازماندهی درونی رفتارهای سیستم است محور زمان در واقع شیوه  .آوردپدید می

   .اندبرای غلبه بر ناامنی و رویارویی با انتظارهای تحقق نایافته تخصص یافته

 . گرددیافتگی این رفتارها برمیسازمان  یپیرامونش به درجهمحیط  مشارکت و حضور فرد در    یدرجه

 یتر باشد، امکان مشارکت فعال او در زمینه تر و منسجمگیری فرد پیچیدهیعنی هرچه نظام انتخاب و تصمیم

آینده دارند و برای دست  این نکته جای توجه دارد که انتظارها همواره رو به .شودتر میاجتماعی اش افزون

به همین خاطر محور زمان که یکسویه از گذشته به    .اندزدن به انتخابهای درست در آینده آرایش پیدا کرده 

ری مدام واگشوده  گیرد که بسته به کردار من و دیگهایی شکل میبر محور انتخاب  ،کند آینده تداوم پیدا می

شود و به این ترتیب محور زمان همواره به درون سیستم مربوط می .کنندعیت رفع ابهام میشوند و از موقمی

ارتباطی برقرار نمی به متغیرهایی درون   .کندبا محیط  انتظارهایش از دیگری  تنظیم  نیازمند  سیستم برای  زاد 

   .کنداست و همین است که محور زمان را تعریف می
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با محور زمان متفاوت است اما بر آن سوار   ،ندکمحوری که امنیت و ناامنی را به یکدیگر متصل می

حل تعارض میان   .تر است هرچه تمایز میان این دو محور بیشتر باشد بدان معنا است که ناامنی افزون  .شودمی

فرض را  یعنی من به ناچار این پیش .شودمحور زمان و محور امنیت و ناامنی با فرض تقارن در زمان حل می

  .گذشته همچون آینده است و قانونی همسان و تغییر ناپذیر برکل محور زمان حاکم است گیرد که در نظر می

 .کندافزاری و آشکار نیز پیدا میدهی سخت در رویکرد سیستمی مورد نظر ما این نگرش لومان برون

  ، شناسیممی شناختیشمار عصب ولوژیک و گاهشناختی در قالب ساعت بییعنی آنچه که در نظامهای زیست 

متفاوت از محور  بیانی  شود و اینها  شناسی با ابزارهای مکانیکی مانند ساعت چفت و بست میدر سطح جامعه 

پیچیده  هایسیستم تکامل سیر در این تعبیر  .کنددهی میشناختی و اجتماعی سازمانزمان را در سطح زیست 

   .در واقع همان تحرک از قطب ناامنی به سمت امنیت است 

میان امنیت و ناامنی همواره شکننده است و به همین خاطر مدام باید ساختارها و نظمهای   تعادل

هایی  همچون شیوه  ،کنندنظمهایی که در قالب ساختار سیستم رسوب می  .به امنیت تبدیل کندجدیدی ناامنی را  

همین رسوب نظمها بر محور زمان    .گیردنهادینه شده و بدیهی برای رویارویی با زمان مورد استفاده قرار می

تبدیل می آینده  امری الغر و فشرده در میان گذشته و  به  را  در واقع حال حامل    .کنداست که زمان حال 

اما    .گردندانتظارها در نهایت به زمان حال باز می  یهمه  .حضور است   و باالترین تراکمِ  هابیشترین واقعیت 

دهد و به محور آینده پرتابشان  ها را بر مبنای نظمهای گذشته توضیح میآن  ،سیستم برای مدیریت این انتظارها

  .کندمی

ای فشرده شده میان  ی دو پاره خط و همچون لحظهای در میانهبه این ترتیب زمان حال همچون نقطه

امتدادِ ناشی  کمرنگ شدن هستیِ  .شودمهم وانموده می  دو  از متمرکز شدن سیستم بر زمانی کرانمند   حال 

شاید نه دیگر( و آینده  کنند به دو مفهوم گذشته مدار )عناصر زمان حال که با انتظار پیوند برقرار می .شودمی



274 

 

کند، چرا که از زمان حال برکنده  به این ترتیب واقعیت مشکوک جلوه می  .شودفروکاسته می نه(   مدار )هنوز

دهد، یعنی سیستم به جای رویارویی با واقعیتی که واقعیت در زبان میدان می بندیِصورت این به  .شده است 

 -به جای واقعیت -معنایی را    مندِکند و این ساختهای زمان آن را در زبان رمزگذاری می  ،در حال نهفته است 

  .دهدرویارویی با انتظارها مورد استفاده قرار میهنگام 

نظامهای پشتیبان امنیت پا به   .کندامنیت و ناامنی همزمان افزایش پیدا می  ،با افزایش پیچیدگی سیستم 

ی که مدام در زمان حال  ی کوشند تا خأله نظامهای نمادین مییابند و از راپای افزایش دامنه نا امنی گسترش می

میان  ای در  ه نقطهبا این حال نمادین شدن انتظارها و فروکاسته شدن زمان حال ب  .کند را جبران کنندرخنه می

همیشه در این نظامهای نمادین امکان تردید و چون و    .عوارض ویژه خود را به دنبال دارد  ،گذشته و آینده

معنا و فرهنگ تجلی پیدا   یدایره آید که در  ای از ناامنی پدید میچرا وجود دارد به همین خاطر شکلهای تازه

  .گرددت با ترس عجین میشود و سیاسدین با شک در آمیخته می .کندمی

یعنی محور زمان که نماد جاودانگی و   .شودمحور زمان از محور اجتماعی تفکیک می طی این روند  

ناپذیریِ است ضرباه   تغییر  می  ،نگ رخدادها  مرتب  آن  بر  کنشها  که  اجتماعی  پیدا   .شوندبا محوری  تمایز 

عناصر خود را ندارد و ناگزیر است تا کنشها    محور اجتماعی بر خالف زمان، امکان متقارن پنداشتنِ  .کندمی

زمان   .بندی کندتقسیمبا انتظارها را به دو رده خوب و بد، یعنی امن و ناامن یا به تعبیری سازگار و ناسازگار 

شکلی در ضمن  اما    .شودمیترشح  ر دو  از دل ه خود  کند و  امنیت و هم ناامنی تولید می به این ترتیب هم

و کایروس  شود که در زبان یونانی قدیم در قالب تمایز میان خرونوسای از آن فرض میانتزاعی و اسطوره

  .شدصورت بندی می

هنگ رخدادها اکند و به همین ترتیب ضربخرونوس زمانی است که با گذشته و آینده پیوند برقرار می

، کایروس که به ابدیت ترجمه شده است زمانی امن است که با حال عجین  د در مقابلده در خود جای می  را
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کایروس در این معنا زمانی مستقل و    .کندناامن را در خود منعکس می و تنها دورنمایی از آینده احتماال شده  

کند و ابدیت شود و به همین ترتیب فراگیری کاملی پیدا میخنثی است که تا حدودی از انتظارها تهی می

بیکرانه مقایسه کرد که هشتصد سال    -توان با مفهوم اوستایی زمان کرانمند این دوقطبی را می  .شودشمرده می

ان شرقی صورتبندی شد و نخستین روایت از زمان خطی و »تاریخ جهان« را  ی یونانی در ایرپیشتر از نسخه 

 داد.مدار و یکتاپرستانه به دست می در بافتی اخالق
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 نقش گفتار بیست و نهم: 

 

می رمزگذاری  و  ردیابی  اجتماعی  نظام  در  که  آنچه  لومان  دید  و دامنه  ،شوداز  انتظارها  از  ای 

 از دیگری تنظیم  ییها و انتظارهاداشتچشمدر قالب    دتوانکرد، می بینی  پیشهرچه را که بشود    .هاست توقع

ای از  به این ترتیب نظام اجتماعی مجموعه   .سازدسازوکارهای سطح اجتماعی را برمی  ، و اینهاست کهشود

یعنی نظام   .کندتفسیر می  167کند و آنها را همچون چیزهاییانتخاب می  داشت چشمنقاط ارجاع را برای هر  

رمزگذاری خویش  را حین  ثابت    یو نقاط  ییهاگرانیگاه  ،زایی و نوسان است اجتماعی که مدام درگیر شاخه

   .شوند و برآورده گردند یا ناکام بمانندتعریف ها و انتظارها در اتصال با آنها کند، به شکلی که توقعتعیین می

، به  نظام اجتماعی هستند  یآنها آفریده   .معنای خاصی ندارندخود    به این ترتیب چیزها به خودیِ

تنظیم انتظارها از راه در نهایت  .را ممکن سازندگیری برای انتظارها تصمیم ، تاای برای رمزگذاریشیوه مثابه

که در تمدن مدرن ناخوشنودی از    چنانهم  ؛ماند ارجاع به چیزها، به خاطر پیچیدگی نظام اجتماعی ناکام می

 انسان  به زعم لومان خودِشان  که یکیشود  چیزهایی آفریده میاما در این میان    .بینیمین دست را فراوان میا

 
167   Thing 
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   - ای از انتظارهاطر انباشت مجموعهبه خا-یعنی از دید او انسان همچون چیزی در میان چیزهای دیگر    است.

   .شودآفریده می

بر  در جامعه انتظارها معموال  یا عینی رده شناسی کالسیک  انتزاعی  امور  ر  بشدند و  بندی میمحور 

جایگزین این خط محوری زمانی  لومان  در رویکرد سیستمی    .گرفتندجای میاین دو قطب  ی  میانه طیفی در  

 .سازدجدا    ها و باورهایشو ارزش  اشی اندیشیده و برنامه   اشاجتماعی  محوری که فرد را از نقش شود.  می

همچ رده انسان  است بندی  انسان  چیزوارگی  پیامد  اینها  مشابه  یا  هنجارین  انسان  دیوانه،  بچه،  این    .ون  اما 

   . خیزداین کلیدواژه ندارد، بلکه از سازماندهی و آرایش انتظارها بر میتعبیرمارکسیستی چیزوارگی ارتباطی با 

ویژه نگریسته    «چیزی»فرد در واقع واحد برآورده کننده انتظارها است و به این خاطر باید همچون  

در دستگاه   «سیستم روانی»یا    «من»انسان با مفهوم    .فرد معنای استعالیی و فرارونده ندارد گوید  می لومان    .شود

شکلی از رمزگذاری پدیدارهاست    .های دیگر است ای در میان برساخته بلکه برساخته   ،نظری او همسان نیست 

  .که برای مدیریت انتظارها کاربرد دارد و نه چیزی بیش از آن

بهتر   انتظارها  اینجاست که هرچه  نکته در  به فرد منصوب گردند   بندیصورت اما  بیشتر   ،شوند و 

یاد انسان و مفهوم  این فرآیندی است که از دید لومان به پیچیدگی ز  .شودتر میتر و پیچیده مفهوم انسان فربه

خود فرد اهمیتی ندارد و سیستمی پیچیده نیست، بلکه نظامی کمابیش واسطه است پس    .هی شده است تفرد من

به این    168فرد در معنای شخص   .شودکه توسط شرایط بیرونی و برمبنای بر هم افتادن انتظارها تعریف می

   .تفاوت دارد 169ترتیب با نظام روان شناختی 

 
168   Person 
169   Psychici system 
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اصالت و صداقت و خلوصی است که قرار است برآورده شدن انتظارها را رقم   ظهور بیرونیِ  ،فرد

به همین خاطر از دید لومان    .کندست که هویت فرد را تعیین مینی برآورده شدن یا نشدن انتظارهایع  .بزند

کامیاب  انتظارها  کردن    برآورده   درهایی که  چرا که افراد از دیگری  .د و تقلید از دیگری رواج داردپیدایش مُ

  .دکننکنند و در آرایش چهره و لباس و شکل رفتار از آنها پیروی میتقلید می اند،بوده

  معنا( -بقا-لذت-« )قدرتقلبم »در دستگاه نظری زروان دلیل این تقلید آن است که افراد موفق حجم  

تکاملی پیچیده   هایسیستمایتهای طبیعی  غ این چهار متغیر  از آنجایی که    .اندبیشتری را در خود متراکم کرده

دارندهایسیستم   یهمه   ،هستند انتخاب  توانایی  که  پیدا    ،ی  سوق  قلبم  انباشت  گرانیگاههای  این  سمت  به 

دستی برای دستیابی به قلبم است،  تقلید در مدل زروان راهبردی نزدیک و دم   .کنندو از آنها تقلید میکنندمی

انداز و کند. از این نظر نیرویی درونی مثل چشمکه در مسیرهایی آزموده شده و محک خورده جریان پیدا می

 خواست اهمیتی بیشتر دارد، و نه انتظار یا فشار اجتماعی که محرکی بیرونی است. 

هایی هستند که برآورده شدن انتظارها  افراد موفق تنها رمزگذاری  .ا ماجرا چنین نیست از دید لومان ام 

به این ترتیب تقلید کردن از آنها به معنای سهیم شدن در هویتشان    .سازندرا در سطحی اجتماعی مشخص می

از همین تقلید  چرا که از دید لومان، نقش در واقع شکلی از    .خیزداز اینجاست که مفهوم نقش بر می  .است 

نخست آنکه در هیچ فرد  .نقش دو ویژگی مهم دارددر نظام مفهومی او   .الگوهای برآورده کردن انتظار است 

  . شوندکند و افراد تنها حاملهای آن محسوب مییعنی در سطح اجتماعی نمود پیدا می  .شودای متبلور نمیویژه

تواند از کسی  بلکه می ،دار به فرد خاصی وابسته نیست سازد و این کرکردار افراد است که نقش را ممکن می

  .به کس دیگر انتقال یابد و با حذف هرکسی به جای خود باقی بماند

ویژگی دوم نقش از دید لومان آن است که یک سیستم منسجم و معنادار از رفتارهای تکراری را 

به این ترتیب   .ه فرد دیگر ممکن باشدش از فردی باش و تسری یافتن اسازد به شکلی که تقلید کردنبرمی
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ممکن است نقشهای همسانی داشته باشند و این بدان    ،روانی متفاوتی دارند  هایها یا نظام افرادی که فردیت 

  . آورندبه این ترتیب هویت مشترک به دست می  ؛کنندکنند یا نمیمعناست که انتظارهایی همسان را برآورده می

دهد و آن را کلید فهم انسان قلمداد  لومان سطح اجتماعی را بر سطح روانی ترجیح میاز اینجاست که  

تفکیک شود و همچون قواعدی عام در سطح اجتماعی  ها  تواند از مناهمیت نقش در آن است که می  .کندمی

کیفر و برآورده  ای از انتظارها را در اطراف اشخاص پدید بیاورد که فرا رفتن از آن با  یعنی شبکه  .اجرا شود

انتظارهایی  پس    .کندلومان ظهور مفهوم شغل را در این چارچوب تفسیر می  .ش با پاداش همراه است اکردن

در  -گیری  یعنی گرانیگاه تصمیم  .شوداز اینجا به بعد از نقش طلب می  ،شدکه تا اینجای کار از فرد طلب می

بلکه به قواعد نقشی در سطحی    ،ر افراد وابسته نیست دیگر به اختیا  -مورد برآورده شدن یا نشدن انتظارها 

   .گردداجتماعی بازمی

چراکه انتظارها در سطح اجتماعی بهتر    .اش به همین خاطر است از نقش اجتماعی یابی فردهویت 

ممکن است افراد سبکی فردی در اجرای نقش خود در پیش    .شوندتر رمزگذاری مییابند و دقیقسازمان می

اما در نهایت نقش همان    .های متفاوت نوساناتی را در تنوع رفتاری خویش تجربه کندیا در زمینه  ،بگیرند

ای از رفتارهای تکراری و قابل انتظار است که از فردی به فرد دیگر کمابیش ثابت است و هویتی  زنجیره

قوانین اجتماعی از دید لومان خیزد که  تضاد میان نقش و فرد از آنجا برمی  .کندمشترک و مشابه ایجاد می

درحالی که نقش و چارچوبهای    ،از دید لومان فرد ثابت و تغییر ناپذیر است   .پویاتر از قوانین فردی هستند

   .شوداجتماعی با سرعتی بیشتر دگرگون می

  . دباش  ترپذیرفتنیاش  رسد که واژگونه چنین به نظر میواقع  در    .داردچون و چرا  جای  گزاره  البته این  

هویت است که پردازشهای اصلی مربوط به  عصبی    یشبکهاین    ،چراکه اگر از دید سیستمی به موضوع بنگریم

دین در ارتباطهای بینافردی. کسی که مثل  نما—ترِ زبانیکند، و نه پردازشهای بسیار رقیقرا پشتیبانی میفردی  
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اما رابینسون    .دهداش را از دست میهویت   قهرمان فیلم »دیوانه از قفس پرید« اختاللی در مغزش پیدا کند،

توان کند. با حساب و کتابی ساده می ای که از جامعه برکنده شود، همچنان این هویت را حفظ میهئکروزو

دهد و فرد را در سطحی روانشناسی پشتیبانی ی عصبی مغز رخ مینشان داد که حجم پردازشی که در شبکه 

ی نظام باالتر از پردازش اطالعات زبانی قرار دارد که شالوده بسیار ای بسیار کند، به لحاظ عددی در مرتبهمی

 سازد. ارتباطی مورد نظر لومان را بر می

های خودمختار و خودبنیاد در آن مستقر یعنی اگر تنها به مقیاس پیچیدگی بنگریم سطح روانی که من

چندان که   .دهدترین رفتارها را در خود جای میاست و بنابراین پویاترین و متنوع  ترین الیهاند، پیچیدهشده

های واگشوده شده پیشاروی مسیر تحول سیستم، بیش از هرجای دیگر در همین سطح روانشناختی  تقارن

می  پیدا  تصمیمنمود  فرایند  خاطر  همین  به  و  جامعه کنند  امری  که  آن  از  بیش  وابسته  گیری  و  به شناختی 

کند. زاد است که در »من« تحقق پیدا میای خودبنیاد و دروناندرکنش من و دیگری باشد، در نهایت حادثه 

های اجتماعی  توان گفت که سطح اجتماعی چندان پیچیده نیست و در قالب نقشها و برنامهاین معنا میدر  

پیروی تری قوانین استوارتر و سادهز نسبت به پویایی و چاالکی سطح روانی، اشود و تکرار شونده تثبیت می

  .کندمی

شان به  که فهم   کندمهم دیگر را نیز تعریف می  یدو کلیدواژه اش  در گسترش دستگاه مفهومی لومان  

به چندین بتوان که  انتزاعی شده ینقش« است، که عبارت است از برنامه» ی یک .رساند نقد عمیقتر او یاری می

پذیر و تمدید  شدنی  عنی نقش همچون یک جایگاه اجتماعی به خودی خود تکراری  .کرد  اشگام عملی تجزیه 

ای از عملیات مشخص و زنجیره  ،این برنامه  تا ماندگار گردد.  باید به یک برنامه تبدیل شودلزوما  و  نیست  

نقشها در زمانها  ها هستند که امکان تکرار  این برنامه  .سازدانتظاری را ممکن می پیاپی است که برآورده شدنِ

  .دنکنمیتضمین را شان از فردی به فرد دیگر آورند و مسری بودن و مکانهای متفاوت را فراهم می
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انتظار ممکن است   .کندارزش انتظار فردی است که نقشی را برآورده می  .است   «ارزش» مفهوم دوم  

است در برابر اجرای فالن نقش، فردی مثال ممکن    .شودانتزاعی باشد و با برچسبها و رمزگان متفاوتی کم می

های  داشتچشمارزش به عبارت دیگر    .نی اجتماعی برخوردار شودأیا از ش   ،دستمزدی مشخص دریافت کند

این یکی از نقاطی است که    .شودنگریسته می  اشاز طرف برآورده کنندهبدان شکلی    ،نهفته در نقش است 

   .کرد ایتهای درونی نقد و واسازیبه خاطر غیاب غ را  دستگاه نظری این توان می

یعنی همچون یک نظام خودارجاع   .مفهوم ارزش از دید لومان امری خود بسنده و بازگشتی است 

نگرش  ترکیب  توان با  در حالی که می   .تو در تو بند نیست   رمزگذاریِهای  شبکهکه به جایی جز    ،کندعمل می

غایتهایی    .تکاملی پی برد  هایسیستم سیستمی و دیدگاههای تکاملی به وجود گرانیگاهها و غایتهایی درونی در  

 . در نهایت به آنها وابسته است   د و ارزشنشوپیچیدگی در بقای سیستم مشتق می  یکه از رمزگذاری و ارتقا

جوید و چنین  ورده کردن نقش خود آنها را میقدرت، لذت، بقا و معنا ارزشهایی هستند که هر کنشگری از برآ

گذارد و  آزاد انسانی را به کل کنار می یبه همین خاطر است که اراده .دیدگاه لومان غایب است  درمفاهیمی 

این فردها البته کنشگر هستند،    .کندای در دستگاه نظری خود قلمداد میهای حاشیهفرد را همچون برساخته

گزینه به  ریعنی  میهای  دست  ارزش  .یازندفتاری  برمبنای  کنشها  این  میگذاری اما  تعیین  از  ای  که  شوند 

   .خیزند نه ارزشهای درونزاد و غایتهای طبیعیانتظارهای اجتماعی برمی

از آنجایی که ارزشها ممکن است مثبت یا منفی باشند، برمبنای شکل آرایش یافتنشان هویتهای افراد 

به    ،نوسان فراوانی که در ارزشها ممکن است   .کندکردن نقشهایشان را تعیین می   و اشتیاقشان برای برآورده

انجامد که نظام اجتماعی برای مدیریت انتظارها این ارزشها را سانسور کند و ارزشهای مشخص و آنجا می

و محدود  بندی شده  به عبارت دیگر ارزشها در نظام اجتماعی به نظامی رده  .محدود را به کنشها منصوب سازد

همان    ،سازد که نظام ارزشی یک جامعه را برمی  هابندی ترجیح این الیه  .شودو جامد از ارزشها فروکاسته می
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گیری نقشها و تداومشان در درون نهادهای  کند و شکلمبنای توافقی است که ارتباط انسانی را ممکن می

این ترتیب پیچیدگی نظام اجتماعی به خاطر چرخه   .زنداجتماعی را رقم می افزایش  بازگشتی مهمی    یبه 

  .کندگردش میمدام که در میان برنامه و نقش و ارزش یابد می

یعنی از   .شوداتصال میان ارزش بیشتر با فرد و اتصال میان برنامه بیشتر با نقش اجتماعی تعریف می

خورد و در مقابل در سطح جامعه شناختی فردی با ارزشها پیوند میدر سطح روانشناختی هویتهای    دید لومان

بر سطح اجتماعی  به تدریج  سطح روانشناختی  اما    . شودها تعریف مینقشهای اجتماعی بیشتر بر اساس برنامه

نمادهایی که به سطح ارزش مربوط میکند  غلبه می  این روند  را به دست می   ،شوندو  لومان  از دید  گیرد. 

با این تفسیر،    .کندتوهم خودمختاریِ فرد را ایجاد می  ، پیدا کنندنمود  ها و نقشها  ی برنامهکه در الیه   هنگامی

دنده«من» چرخ  همچون  تنها  و  ندارند  مستقل  و  هویتهای خودبسنده  کالن ها  سیستم  یک  درون  در  هایی 

به همین خاطر چیرگی سطح روانشناختی بر سطح اجتماعی بیشتر اتفاقی نمادین   .شونداجتماعی تعریف می

   .ی واقعیِ من بر نهاد، نه غلبه های برخاسته از انتظار است م و نشانهیو مربوط به پردازش عال

کند که در فهم دستگاه  اتصال این دو الیه، دو مفهوم مقابل هم را تعریف می  بندیصورت لومان برای  

دهند و هستند که توزیع آماری رفتارها در جامعه را نشان می 170یکی هنجارها .ش اهمیتی کلیدی دارد انظری

را داریم که بیشتر با شرایط تحقق نیافتن    171از سوی دیگر شناختها   .اندبیشتر با تحقق انتظارها گره خورده

وضعیت یک   .آیدانتظارها پدید می  172بندیِ به این ترتیب مفهومی به نام وضعیت   .خورندانتظارها پیوند می

 
170   Norms 
171   Cognitions 
172  Modality 
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ش و موازینی که رفتار درست و مطلوب در برابر این انتظار را اشدن   هانتظار عبارت است از شرایط برآورد

  .کندتعیین می

در شرایط عادی به خاطر معلق بودن انتظارها در فضایی از ابهام و عدم قطعیت، این  گوید  میلومان  

کنند؛ چراکه بستری هستند که به کمکشان انتظارها به پدیدارهای ارتباطی  وضعیتها اهمیتی چشمگیر پیدا می

شود که  لموس ترجمه میای از شاخصهای مشوند و شرایط برآورده شدن یک انتظار به مجموعهتبدیل می

از این  این نکته اهمیتی چشمگیر دارد که  .اش با دیگران گفتگو کرد و به چون و چرا پرداخت توان دربارهمی

یعنی پیوستگی   .شودافزایش پیچیدگی همواره به افزون شدن احتمال عدم تحقق انتظارها منتهی مینظرگاه  

ها و محدودیتهای  کند و آزادیاد و انسجام همزمان رشد میتض  .نیست برآورده شدنی  ارگانیک دورکیمی عمال  

وار بودن رفتارها و مکانیکی بودنشان در تقابل یعنی چنین نیست که اندام  .کنندپای هم حرکت میسیستم پابه

  .دهندکند و به یکدیگر ارجاع میبا هم قرار بگیرد و به همین خاطر امنیت و ناامنی در کنار هم رشد می

توان با متکی کردنش به  آید و نمیساله اینجاست که امنیت تنها با ارجاع به زمینه امن فراهم میاما م 

ناامن جدید آن را تفسیر و پیش امنیت فراهم آورد  .بینی کردشرایط  تثبیت   .باید به هر ترتیب قالبی برای 

اما این روش به افزایش پردامنه   .ای نو برای مدیریت دوقطبی امنیت و ناامنی فراهم آورده است مدرنیته شیوه

  چرا   ،کند بندی انتظارها اهمیت زیادی پیدا میاینجاست که وضعیت   .شودناامنی منتهی می  یو تشدید شونده 

  .وجود دارداحتمال برآورده نشدن انتظارها  ست کهمعنابدان که رویارویی با موقعیت ناامن در واقع 

یعنی از ناتوانی فرد برای برآورده    .ه خود فرد ارجاع دهداین برآورده نشدن انتظارها ممکن است ب

بندی انتظارها به  در چنین شرایطی وضعیت   .کردن نقش یا برنامه یا ارزشی که به او محول شده حکایت کند

عالوه برآنکه در آن    «من»چون    .دست پیدا کند  -هرچند قراردادی-کند تا به بستری امن  کنشگر کمک می

ای انتظارها را برآورده خواهد کرد، شد یا به چه شیوهداند تحت چه شرایطی انتظارش برآورده میشرایط می



284 

 

یعنی نه تنها امکان برآورده نشدن    .ی ناامن چگونه رفتار کندداند که اگر چنین اتفاقی رخ نداد در این زمینهمی

از دیگری همیشه در افق ترسی انتظاری را  بلکه فرد می  ،شود م میانتظار  نتوانست  داند که اگر خودش هم 

  .طور از تنش و اضطراب ناشی از آن رهایی یابدچه ،برآورده کند

که جهت گیری انتظارها در راستای احتمال    به طوری  .خیزددو مفهوم هنجار و شناخت از اینجا برمی

ها و شرایط  ها نقیضهای از دگرگونی تفاوت مجموعه  .کندنقض شدنشان عاملی است که تفاوت را ایجاد می

به این ترتیب کنشگران هنگام  .دن شوگیرد که همگی از برآورده نشدن انتظارها ناشی میناسازگار را در بر می

کند  رویارویی با شرایطی که تفاوت در آن نهفته است به ناگزیر یکی از دو راهبرد پیشارویشان را انتخاب می

لومان به این روند    .کنندسازند و آن انتظار را تعدیل میپیاپی انتظار را همچون الگویی درونی می  یا نقصهای

شناخت را نتیجه   ،گردداش مشخص  بندیصورتگوید و این همان است که وقتی متبلور شود و  یادگیری می

  .دهدمی

توان به  مند میمنظم و قاعده   شوند و به شکلیاز سوی دیگر بعضی از انتظارها هستند که برآورده می

به این ترتیب هنجارها از    .گیرنددر چنین شرایطی هنجارها شکل می  .برآورده شدن مجددشان اعتماد کرد

  .سازندند و برآورده شدن انتظارها را ممکن میاه خیزند که در کنش متقابل تثبیت شدمجموعه قواعدی بر می

پردازند  هنجارین به گردآوری توضیحاتی پیرامون موقعیت انتظار می  البته کنشگران برای توجیه و تفسیر شرایطِ

  .سازندمعنادار را انتظارها  یتثبیت کنندهی ند تا هنجارها کنو معموال گفتمانی بر این مبنا ایجاد می

کند و به شناخت بر تفاوت تاکید می  .شودیادگیری از نقض شدن پیاپی انتظارها ناشی می  ،در مقابل

دهد و امری ی رخ میی در مواقعی که اتفاقی استثنا   . آیدهمین علت تحلیل شرایط عادی چندان به کارش نمی

خودِ مهم از دید لومان آن است که    ینکته  .کندماشین یادگیری شروع به کار می  ،شودخالف انتظار واقع می

خودآگاه نه در روند شناسایی و نه در    چندانی ندارد، یعنی منِ  ید مداخله فرد در هیچ یک از این دو فرآین
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به همین علت است که لومان فرد را از   .گیردمدیریت هنجارها کارکردی فعال و سازمان یافته را برعهده نمی

  .کنداجتماعی حذف می هایسیستم ی متغیری مهم و کلیدی در درون مرتبه

چراکه شواهد فراوانی وجود دارد    .توان چون و چرا کردمیهم مثل باقی جاهای همسان  در این مورد  

دهد گرانیگاه اصلی هر دو رخداد یعنی تثبیت هنجارها و ظهور شناخت در شبکه عصبیِ مغزی  که نشان می

و هم سیستم پایه برای  اند ها هم به لحاظ شهودی با »من« پیوند خورده ها و ارزشجای گرفته است. شناخت 

از این رو دیدگاه لومان هرچند   .هستندخودبنیاد    ی خودمختار ویافته   شان افراد تشخص مدیریت و ساماندهی

پسامدرنهاست  و  پساساختارگرایان  داده  ،محبوب  شناخت  های عصب با  روانشناسی  از  که  آنچه  و  شناختی 

  .ی مهم و کلیدی بر آن وارد آوردتوان از این زاویه نقدسازگار نیست و می  ،دانیم می

مفهومی  لومان  به هر حال   بافت  این  میان  را علت اصلی  میان شناخت و هنجار    تمایزِ در  تفکیک 

  « باید»از    « هست »تفکیک   این دو را لومان با چارچوب کانتی و کالسیکِ   .داندمیوضعیت موجود و مطلوب  

اما این جدایی   ،شوند یعنی از دید او آنچه که هست و آنچه که باید باشد از همدیگر جدا می   .کندتفسیر می

یعنی این شرایط به نوعی چیزواره   .زندبه خاطر نمادین شدن شرایطی است که برآوردگی انتظارها را رقم می

  .شودموجود فروکاسته میعینی و هایی شوند و به واقعیت می

ای پیوسته تشکیل داده و همچون اموری واقعی و شبکهبا هم  چیزهای برساخته  از دید لومان همین  

لومان سیر تحول دانش  اصوال    .زندتولید دانایی درباره جهان خارج دامن می  توهمِبه  بیرونی محسوب شده و  

ان خارج از دید او سیستمها تنها توهمی درباره جه  .کندخالصه میتوهم پیشرفت و توهم دانایی  را در  و علم  

برقرار میپدید می ارتباطی  اصیل  با حقیقت  نه  دانایی واقعی و  با  نه  یعنی پس    . کندآورند که  معنا  این دو 

 .حقیقت و دانش در معنای کالسیک خود ناشناخته و دست نیافتنی هستند
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  . کندکند که نادانی هم پابه پای دانایی رشد  با این تفسیر رشد شناخت در شرایطی تحقق پیدا می

شرایط   یعنی  هنجارها  استثنا لغو  چراکه  شرایط  پای  به  پا  رخدادها  بودن  تکراری  و  دربردارنده  یتفاوت  یِ 

  هایسیستم رفتار کلی    -ی هنجار و شناخت در دو نسخه-تفاوت به این ترتیب    .دنکناطالعات تازه رشد می

است ممکن    ،دنکنانتظارها را تضمین میپیوند خورده با    ی که امنیِتهایسیستم کارکرد    .سازدکنشگر را برمی

مسیر هنجارین همان است که نظامهای حقوقی، دستگاههای مذهبی    .به جریان بیفتنداز راه هنجار یا شناخت  

  .زندو چارچوبهای تقدیس کردن انتظارها را رقم می

فن دانش،  تولید  به  شناختی  مسیر  دیگر  سوی  میااز  منتهی  احتماالت  مدیریت  و  یعنی   .شودوری 

و  شیوه ناشناخته  کنترل شرایط  و  برای سازماندهی  ما  که  الگوهای    .داریمآمیز  مخاطره هایی  دیگر  از سوی 

کند، چرا که اینها  شود معموال در اطراف هنجارها تمرکز پیدا میما تجربه می  یتفاوتی که در زندگی روزمره 

به نظر می امنیت در دریای پر تالطم احتماالت گوناگون  از  فشار اجتماعی برای    .رسند همچون کانونهایی 

   .خیزدهمرنگی فرد با دیگران از اینجا برمی

ای سازد و به این ترتیب زمینهکند، انتظارها را برآورده میکه تفاوت را رفع می  یعنی شرایط همسانی

از این وضعیت امنِ برساخته    «شناخت » از سوی دیگر    .کنداز امنیت را در اطراف انتظارهای گوناگون ترشح می

به ،  آوردهایی که پدید میبا این حال گزاره  .شودفارغ است و رها از آن با محور واقعیت بیرونی رویارو می

تواند شکلی از آورد که مییعنی حالتی از قطعیت پدید می  .کندشکلی همان وضعیت هنجارین را بازتولید می

ی هنجارها بسیار بیش از آن  از دید لومان اتصال انتظارها با فرد در الیه  .امنیت را همچون هنجار بازتولید کند

فرد و به کنشگری که قرار است   ی معموال به خودِی یعنی شرایط استثنا   .بینیمی شناسایی مییهاست که در ال

  .شودمنصوب نمی ،انتظاری را برآورده کند 
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به همین خاطر انتظارهای برآورده شده   .شوندنقض انتظارها معموال به شرایط بیرونی فرا افکنده می 

به این خاطر است که هنجارها بیش    .سازندخودانگاره و هویت فرد را برمیشوند و ستون فقرات  غربال می 

کند فرد هویت خود را با هنجارهای اجتماعی که رعایت می  .کننددانش برای تعریف فرد اهمیت پیدا می از

،  ی نسبت به محتوای دانش داشته باشدو انتقاد  اتواند نگاهی از بیرون، خنثشناسد و به همین خاطر میباز می

کند و از سوی  این از سویی دانش را پویا و تکامل یابنده می  .نگردطرفانه به خویشتن نمی اما تا این حد بی 

   .سازدرا افزون می اشی امننا دیگر 

این دو برقرار است و در دیدگاه لومان اهمیت دارد  از    ،تمایز دیگری که میان  آن است که هدف 

ای از متغیرهای عاطفی و هیجانی این کار معموال با مجموعه  .شریک کردن دیگری در انتظارها است   ،هنجار

اقناع من است در    ،شناخت   هدف  .کندپیدا می  «من» اش را در  کارکرد اصلی  ،ه شناخت ، چرا کشودهمراه می

  .است  شریک کردن دیگری در انتظارها ،حالی که هدف از هنجار

حوزه دو  رشد  شناخت   یبا  و  می  ،هنجار  پدید  میانشان  بینابینی  الیه  پیچیدگییک  که  و  آید  ها 

بینی که نه در  ای از رخدادهای تصادفی و غیرقابل پیشمجموعه   .کندهای هر دو را در خود انباشت مینوسان 

این را به طور کلی    .کندپیدا میی هنجارها جایی  گنجد و نه در قالب تکرار شوندهنظام یادگیری علمی می

شوند که تکرار شدنی نیستند  ای از رخدادهای منحصر به فرد قلمداد میمجموعه  .نامیمشانس و تصادف می

  ساختاریافتگی سیستم به همین ترتیب بر   .و به همین خاطر نیازمند سازوکاری برای ترمیم و مدیریت نیستند

شامل  ای از مدارها و مسیرهای تولید هنجار یا شناخت را  مجموعه  مبنای پردازش اطالعاتی استوار شده که

دهد که پایگاه چندانی جز خود همین سازوکارها ارجاع می ایی اولیه اصول موضوعهبه این مدارها  .شودمی

این  بندی نمادهایی که به  کند و الیهها را ایجاد میداشتپیش تشخیص تفاوتها و ضرورت مدیریتشان این    .ندارد

یابد و افزون  معنا مدام در گذر زمان گسترش می  .کند همان است که معنا را تولید می  ،دهند مدارها شکل می



288 

 

همیشه الیهمی انتظارها  پیاپی  نقض  به خاطر  چراکه  شناسایی شود  مسیرهای جدید  و  نمادها  از  تازه  هایی 

  .کندضرورت پیدا می
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 هنجار ام:  گفتار سی

 

نخست آنکه هنجارها    .فرض بنیادین پیوستگی داردهنجار اجتماعی از دید لومان با دو پیشمفهوم   

فرض بر آن است که هنجارها به شکلی ازلی   .کنندپیشینی و طبیعی هستند و از نوعی قانون طبیعی پیروی می 

فرض دومین پیش   .ندکاند و نظم و چارچوبهای حاکم بر جهان طبیعی و امور معمول را مدیریت میوجود داشته

 یگیرند؛ یعنی مانند نیرویی گره گشا و توجیه کننده ل در نظر مییآن است که آن را همچون کلید حل مسا

  .بینیمردپایش را میدر چارچوب پارسونز و دورکیم    ی است کهاین مفهوم هنجار  . کندهمه چیز کاربرد پیدا می

طبیعی و اجتماعی در کار نیست    یند، یعنی قراردادها نادرست هستاین گزاره  یاز دید لومان هر دو 

کنند و بیرون  بلکه این قراردادها خود از دل هنجارها رشد می  .که به شکلی پیشینی هنجارها را تعیین کند

دهی به هنجار مورد استفاده  آزاد و انتخاب که معموال برای شکل  یمفهوم اراده معتقد است  لومان    .آیندمی

  . کنداجتماعی است که خود به هنجارها تکیه می ایود نیازمند به زمینه خ ،گیردقرار می

دهد هنجارها را همچون امری رو هستیم که اجازه نمییعنی در اینجا با نوعی تسلسل منطقی روبه

هایی برای به این خاطر است که لومان مفهوم هنجار را در چارچوب شیوه  .پیشینی و اولیه در نظر بگیریم

از دید لومان باید نظامی معنایی وجود داشته باشد تا تجربیات    .دهندمدیریت ناامنی و زایش معنا جای می

  .سیستم را منسجم کند و اندرون آن را با نظمی مشخص و قابل رمزگذاری از بیرون آَشوبناک متمایز کند
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با فرآیند تعمیم به یک    .شودممکن می  173انجام چنین کاری  معنا  آن  تعمیم فرآیندی است که در 

یعنی در شرایطی که انتظاری با مفهومی    .دهدمی  عاش ارجا ویژه و مستقل از رخدادهای پیرامونی  داشت چشم

اقع پرسش از فرآیند تعمیم از دید لومان پرسش از هنجار در و  .با تعمیم سر و کار داریم  ،ویژه پیوند بخورد

نظمها یعنی شیوه  .است  و  الگوها  که  می  ،ای  رقم  را  نو  معنایی  به    .زنندزایش  هنجارها  تحلیل روند تحول 

مانند اقتصاد، نظام روانی  -ی با قواعد متمایز  هایسیستمدر نتیجه زیر   .شودشناسایی الگوهای جدید منتهی می

این هنجارها در واقع از   .ی خود را دارندر کدام هنجارهای ویژهگیرد که ه شکل می  - یا دستگاههای سیاسی

  .شودالگوهای متفاوت تعمیم نظم ناشی می

گیرد و بر مبنای آنها هنجارهایی خاص پدید  ها انتظارهایی ویژه شکل میدر هر یک از این زیرشاخه

تر شدن سیستمها با الیه الیه شدن نظام به این ترتیب پیچیده  .دهدآید که معنای ویژه را در خود جای میمی

  ه متصل ب  چرا که ناامنیِ  .کندناامنی در همین فرآیند تعمیم هم رسوخ می  .راه است معنا هم  طهنجارین و بس

ای  ناامنی همچون خدشه  ،شود از آنجا که تعمیم به زایش معنا منتهی می  .همیشه در پی انتظار است   ،انتظارها

عد پدیدار معنادار نمایان  به این ترتیب ناامنی در هر سه بُ  .کندمی برای معنا بروز میییشگی و تهدیدی دا هم

  .شودمی

ازای آیا چیزی مابه   ؟فالن رخداد حقیقت دارد یا نه این پرسش مطرح است که اصال   174در بعد واقعی 

در چه که این رخداد  شود  مطرح میاین پرسش    175در بعد زمانی   ر؟توان تشخیص داد یا خیفالن انتظار می

 
173   Generalization 
174   Factual dimention 
175   Time dimention 
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گویند و چه قضاوتی دارند اش چه میاین پرسش که مردم درباره  176و در بعد اجتماعی   ؟حادث شدهزمانی  

به همان   .شودمیمنتهی  کاهش پیچیدگی محیط نسبت به سیستم  به  تعمیم  در نتیجه    .کندبرجستگی پیدا می

آورد و پیچیدگی خود را افزون  های جدیدی از معنا را پدید میبا رمزگذاری درون خود الیه  ترتیبی که سیستم 

در نتیجه سیستم    .کاهددگی محیط را مییپیچ  ،پذیرامور درکبا تشخیص نظمهای بیرونی و ساده کردن    ،کندمی

میان محرکهای محیطی تنها    یا برای تنظیم رفتار خود از  ،دهددر مقابل طیفی از محرکها پاسخی یکتا نشان می

   .گزیندبرخی را به عنوان شاخص و نشانه برمی

اش  شود و پیچیدگیها و نمادهای ساده شده فروکاسته میای از نشانهمحیط به مجموعهبا این ترفند 

تر برای تشخیص  تر و کالفی در هم بافتهدر مقابل در درون سیستم یک پشتوانه پردازشی پیچیده  .یابدکاهش می

از سویی پیچیدگی محیط را کم   .بنابراین تعمیم کارکردی دوگانه دارد  .گیردرویارویی با این محیط شکل می

  .دهدافزایش می کند و از سویی دیگر با به هم زدن تعادل این پیچیدگی امنیت درون سیستم رامی

ای است که به طیفی از  یعنی کلید واژه  .تعمیم نیز محصول تعمیم است   یواژه  خودِگوید  میلومان  

مفهوم تعمیم هم دقت چندانی ندارد و وابسته به شرایط    .دهدامور متنوع اما دارای کارکرد مشابه ارجاع می

کند تعمیم عناصر ناآشنا و نو را جذب می  .شودمیتعریف    ،کندموفقیت و ملزوماتی که معنازایی را ممکن می

دشواری و پیچیدگی تعمیمها به سطح    یبه این خاطر درجه  .نمایدو همه را در درون ساختار سیستم ادغام می

تری از نمادها و تر باشد به ابداع نظام پیچیدهتر و بغرنجهرچه سیستم پیچیده  .گرددکاربردی سیستمها باز می

  .شودتر ناگزیر میهایی دشوار یابدست زدن به تعمیم ها ونشانه

 
176   Social dimention 
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یعنی هنجار از دل تعمیم   .ها است انتخاب میان هنجارها در واقع نوعی تشخیص تعمیمبا این منوال، 

کند و از دل یادگیریِ نظمهای آماری است که تعمیم همچون شرطی برای یادگیری عمل می  .آیدبه وجود می

برد که در این شرایط تعریف  دانایی را برای انتظارهایی به کار می  یلومان کلیدواژه  .ندشوهنجارها زاییده می 

دهد اما در شرایطی  ها و خواستهای درونی سیستم ارجاع میداشتچشم انتظار در حالت عادی تنها به    .شوندمی

نظامی از دانایی را    ،دن بگنجمند  د و در درون بافتی هنجارین و قاعدهنکه این انتظارها توسط تعمیم رام شو

تا حدود زیادی برمبنای    ،که یک خوشه از دانایی چگونه با حقیقت اتصال برقرار کند  این  .دن آورپدید می

  .یعنی دانایی محصول مستقیم فرآیند یادگیری است  .شودمیتعیین های برآمده از آن پاداشها و تشویق

هیچ دو وضعیتی    .خارجی سیستم همسان نیست   واقعیت آن است که هرکز هیچ موقعیتی در محیط

سازی دقیقا یکی نیستند و به همین خاطر تعمیم همواره به سمباده زدن این سطوح تیز و ناهموار و همسان

دارد  ناهمسانامور   پیش   .اشتغال  ترتیب  این  به  به دانایی  دانایی  شدن  زاییده  برای  یعنی  است،  دانایی  نیاز 

عناصر دانایی مدام در    .کندهای پیشینی تکیه میلیه نیازمندیم که خود به داناییای از تعمیمهای اومجموعه

شوند و پیکربندی ارتباط بین آنها  مدام پیش فرضها و مفاهیم بازتعریف می  .حال تغییر و جایگزینی هستند

  .شودگردد و این همان است که یادگیری خوانده میدگرگون می

در غیاب عناصر دانایی  حتا    .بتواند همچون یک سیستم خودزاینده نگریسته شودشاید نظام دانایی  

  . گنجاند های دانایی پیشین را در خود میشود، طوری که پیکربندی مجددش افقداناییِ نو مدام زاده می  ،خاص

همراه نیست، ش هرگز با ویرانسازی کامل نظام پیشین  ایعنی گذار از یک نظام دانایی به نظام دانایی جانشین 

   .ماندهای پیشین در دل نظام داناییِ نو باقی میبلکه همواره داربستی از عناصر و مفاهیم و تعمیم

ای از  همواره پس از پیدایش خطوط تازه  .یادگیری از سوی دیگر همیشه با فراموشی همراه است 

می  یو نادانی نوعی دیالکتیک دا  از این رو دانایی  .شوندروندهای پیشین به دست فراموشی سپرده می  ،تعمیم
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ها  شود و انباشت داناییچیزانگار برپا می  یبر مبنای این نظام دانایی است که دستگاه   .کننده میربرا با هم تج

د  ن کنشان شکلی از معنا را حمل میشود که همهمنتهی می  ییها به انباشت بیشتر چیزها، قواعد، نظامها و نشانه

   .دنگیر ناامنی به امنیت نقشی برعهده میگذار میان در و 

دانایی در ساختهای شناختی همواره معطوف به عمل است، یعنی همیشه به نقاط ابهام    بندیصورت

تاکید میو دوشاخه اختالل مواجه سازندزایی  با  را  نظامهای    .کند که ممکن است کارکردها  ترتیب  این  به 

شرایطی   .هستند که شرایط به جریان افتادن دانایی را تسهیل کند  شناختی همیشه در کار ایجاد محدودیتهایی

تا دانایی بتواند از چاچوبی به چارچوبی    ،کند اما الزم است چارچوبی ثابت در آن فرض شود که مدام تغییر می

   .شودانجام چنین کاری با ابداع قانون ممکن می .و از موقعیتی به موقعیتی تعمیم یابد

  ،ای شناختی و علمی یا تکیه بر هنجارهایی دینی یا حقوقیاست که به خاطر پشتوانه   انتظاری  «قانون »

نیازی است  توافق جمعی نیست، بلکه پیش  یاز دید لومان قانون نتیجه   .احتمال وقوع زیادی پیدا کرده است 

می ممکن  را  جمعی  توافق  شیوه قانون  .کندکه  به  مندی  نسبت  و  است  تعارضها  مدیریت  برای  این  ای 

تضادها را شفاف و افزاری،  قانون با ایجاد قالبی نرم  .کشمکشهای میان نظرهای گوناگون موقعیتی پیشینی دارد

دهد تا در درون چارچوبی که برای همگان مفهوم باشد  کند و اجازه میو منظم می  بندیصورت مخالفتها را  

  .ش ممکن گرددارفع و حل شدن

کند چراکه شرایطی با محدودیتهای بیشتر و بیشتر را  قانونها افزایش پیدا میدر گذر زمان پیچیدگی  

یعنی معموال در    .کندسیر خود را طی میانسانی  عامل  مستقل از    ،این افزایش پیچیدگی  .کنندرمزگذاری می

همیشه    .شودکند که در قالب خط، نوشتار یا نظامهایی مرجع ثبت و تدوین میای از متون تبلور پیدا میزنجیره

بیشتری  گیرند وضعیتی شکننده دارند و به نقض شدن حساسیت انتظارهایی که در مرزهای سیستم جای می
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قانون    .بنابراین سیستم نیازمند است تا نظامی برای جذب و سازماندهی نقاط مرزی پیدا کند  .دهندنشان می

  .بمانندو استوار شده انتظارهای حدی تثبیت که  کندیعنی تضمین می .دهددر واقع چنین کاری را انجام می

این عقیده است که  لومان   به عمل   بندیصورت،  در ساختهای شناختیبر  دانایی همواره معطوف 

حاشیه ت.  اس در  مدام  می  ییعنی  رقم  را  ما  روزمره  رفتارهای  که  موقعیتهایی  و  دستخوش    ،زندکارکردها 

اموری  و  شود  می زایی  دوشاخه نظام دانایی را  این روندِ دوشاخه پردازد.  تر میییتر و جزییجزبه  زایی که 

ساختهای شناختی    .سازدایست که تخصص یافتگی کارکردها را ممکن میشیوه  ،کندتدقیق و مرزبندی می

ای کنند، چرا که هر موقعیتی از این نوع به پشتوانههمواره محدودیتهایی را به موقعیتهای عملیاتی تحمیل می

هایی هستند که این موقعیتهای  داشتچشمقوانین در واقع    .افتدشود و به جریان میاز نظام دانایی معنادار می

  .کنندعملیاتی را منظم می

شود و باال بودن کند که از نظام شناختی یا هنجارها ناشی میپیدا میقانون همچون انتظاری نمود  

تری پیدا کرده و این  چنین قوانینی در گذر زمان پیچیدگی افزون  .گیردفرض میاحتمال وقوع چیزی را پیش

با    .شان عمل کنندشود که به صورت مراجعی نوشتاری و مستقل از حامالن انسانی امکان برایشان فراهم می

همیشه این احتمال وجود دارد که    .اندآویخته شکنندگی و نقض    یاین انتظارها همواره در لبه  یاین حال همه 

در مرزهای سیستم انتظارها نقض شود و در چنین شرایطی سیستم نیازمند روشی برای تولید امنیت و راندن 

  .احتمالهای ناخوشایند است 

مرگ در واقع بدترین شکل    .توان دیدویی سیستم با مرگ میخوبی از این ترفند را در رویار  ینمونه 

امکانهای    یاز این رو همه  .شودمنتهی می  «ساختار » چرا که به فروپاشی کامل    .نقض انتظارهای سیستم است 

 حیات آنچه که معموال در قالب    .مند حذف شوندیا به شکلی نظام   ،منتهی به مرگ باید نادیده گرفته شوند

ارتباطها    یکند و از دایره ای از قوانین است که مفهوم مرگ را محصور میدر واقع مجموعه  ، کندتجلی پیدا می
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بنابراین  ناپذیر است. مرگ امری اجتنابدهد و با تمام این تدبیرها همواره نقض انتظار رخ می .راندبیرون می

یکی از این سازوکارها   .م که سیستم بتواند به کمک آن با این نقضهای پیاپی کنار بیایدبه سازوکارهایی نیاز داری

 . شوداست که به روابط شناختی مربوط می  «توضیح دادن»

ای از روابط علی را در کند، به طوری که مجموعه توضیح دادن از مجرای نظامهای شناختی عمل می

تبیینی معنادار و منطقی برایش به    ،رت نقض شدن انتظار اولیهبافد تا در صواطراف موقعیت مورد نظر می

اما نکته آن است که    . انداز دانش یا منطق امروزی پذیرفتنی نباشدممکن است این تبیین از چشم  .دست آید

و پذیرفتنی جلوه   کردنینظامی از دانایی و چارچوبی برای توضیح دادن کافی است تا هر نقض انتظاری درک 

  .کند

انتظار به جادو، بخت، تصادف یا   کن است این نظامهای توضیح دهنده برای تبیین نقض شدنِ مم

اصلی آن است که تمامی این نظامها اطالعاتی را درباره شرایط نقض    یند، اما نکته نمفاهیمی شبیه این تکیه ک

  .سازندانتظارهایمان دگرگون می یدربارهرا ما  یاولیه  داشت چشمکنند و به این ترتیب گردآوری می

یعنی هنجارها باید    .تقدیس کردن هنجارها است   ،دومین سازوکار برای کنار آمدن با نقض انتظارها

شوند تا نقضشان بالفاصله آشکار شود و بتوان بر مبنای    بندیصورت به صورت اموری بدیهی، آشنا و شفاف  

 . برآورده شده و پاداشی در کار است   ییعنی انتظار  ،رعایت شود اگر هنجاری  .دکر آن به کیفر یا پاداش اقدام 

قانون   .توان کسی که مرتکب آن شده را تنبیه کرداما در شرایط نقض انتظار با تکیه بر تقدیس هنجارها می

کنار هم هستند و قوانینی که در قالب حقوق اجتماعی در  مدنی و عرفی راهکاری برای کنترل این دو سازوکار  

   .دهندعلی نشان می هایتبیین شوند ترکیبی از این تقدیس هنجارها و می تدوین

بخشد،  تداوم می ساختار به کند و افزاری که برمبنای این سازوکارها اندرون سیستم را منسجم مینرم 

ن  گیری از نظام واژگان پارسونزی ایلومان با بهره  . نامیدمیدر واقع همان است که تالکوت پارسونز فرهنگ  
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که گوشه و کنار ساختار را به هم متصل   ست افزارینرم نهفتگی    .نامدمی  177افزار منسجم کننده را نهفتگینرم

  افزار هم . طبعا این نرم مهمترین کارکردش منظم کردن و سازمان دادن انتظارها و نقض انتظارهاست و کند می

   .کنددر ارتباط با دوقطبی امنیت و عدم امنیت کار می

این سازوکارهای   بیشتر شود  انتظارها  احتمال نقض  یابد و  افزایش  در شرایطی که تنش اجتماعی 

آن  در    .گرددمثال محبوب لومان در این مورد به قرن هفدهم اروپا برمی  .منسجم کننده نیز تشدید خواهند شد

 یآفرین پیدا کرد و بنابراین همهو گروههای سیاسی وضعیتی شکننده و دغدغه صلح میان کشورها  دوران  

در این شرایط بود که  شدند.  تمرکز  مساختارهای اجتماعی  قوام بخشیدن به  رفع تنش میان افراد و    رفتارها بر

شده، زنانه  و رفتار پاالیش    ،وپا گیر پوشیده شد با ظرافت و آداب معاشرت با قواعد و چارچوبهای دست رفتار  

   .وران و سرداران باب شدجنگاحتا مردان و و غیر خشنی در میان دولت

بر اساس رفتارهای   ،کندمی  بندیصورتفرهنگی که وابسته به تالطمهای اجتماعی مدام خود را از نو  

به این ترتیب اتصال سطح روانشناسی    .یعنی از درون سیستم مشاهده پذیر نیست   . شودبیرونی سیستم نمایان می 

این نظام فرهنگی را شناسایی  از درون  کوشد  که می  چرا  .کندای ناخودآگاه جلوه میبه اجتماعی همچون حوزه

فرهنگ و اجتماع است که  گیری از  شناسی همواره با فاصله علم جامعه  .ماندکند و همواره در این راه ناکام می

به این ترتیب در رویکرد سیستمی لومان مرکزیتِ    .اش داوری کند افزار درونیتواند درباره این نهفتگیِ نرممی

شود که آن را نهفتگی ای در هم تنیده از سازوکارهایی تنظیم کننده منتهی می امر خودارجاع در نهایت به شبکه

   .نامیمیا فرهنگ می

 
177   Latency 
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به طور انسانها  در سطح روانشناختی که    .کند درواقع در دو الیه متفاوت جریان پیدا میاین نهفتگی  

چرا که   .کنداین نهفتگی همچون امری ناخوآگاه و برخاسته از نادانی جلوه می  ،کنندمی  اشخودآگاه تجربه 

ارد و این نادانیِ خودآگاه این توانایی را دارد تا تشخیص دهد که امکان فهم کامل فرهنگ وجود ند  کنشگرِ

شناختی این خودآگاهی با  در سطح روان .کندآفرین و پرسش برانگیز جلوه میخودآگاه همچون امری دغدغه 

در چنین شرایطی    .شوددیگری از روابط، یعنی ارتباطات اجتماعی و تعامالت بین فردی جایگزین می   یشبکه 

 ی هستند و آن دغدغه در دسترس    ،ا پردازش شوند مضمونها و مفهومهایی که قرار است توسط این سازوکاره 

   .خاطر درباره نادانی دیگر محلی از اعراب ندارد

روانکاوی کوششی نظری است برای آنکه این ناخودآگاهی و نهفتگی در نظام روانی گوید  می لومان  

کند پیدا  سازمان  نو  از  متفاوتی  تراکم  مراکز  در  کم  دست  یا  شود  از  .برطرف  که  است  لومان   آشکار  دید 

اصلیِ  ترتیبی که وظیفه  به همان  نیست  اجتماعی  ارتباطهای سطح  آن  بیان  خودآگاهی در واقع چیزی جز 

نهفتگی در هر   .و منظم کردن همان الیه خودآگاه روانشناختی است   بندیصورتارتباطهای سطح اجتماعی  

روانی و  سطح  توان گفت که در هر دو  اجتماعی و روانی ساختاری قشربندی شده دارند و می  یدو الیه 

   .متفاوت تشکیل شده است  یاجتماعی نهفتگی و فرهنگ از سه الیه 

به وجود یا غیاب چیزهای ارجاع داده و معنا را در واقعیت  همواره در سطح  نهفتگی  نخست آنکه  

 ؛شود چیزها و رخدادها مربوط میشناخت    گر این نهفتگی به ناممکن بودنِدر سطحی دی  .سازدآنها متبلور می

ای که لومان  نمونه  .گیردقرار می ارتباطشان  چیزها و رخدادهایی که خارج از ظرف زمانی و مکانی کنشگران و  

چرا   .آن است که مثال ارسطو درباره مفهوم پیانو هیچ تصویر روشنی نداشت   ،دهددر این مورد به دست می

معنی و غایب قلمداد  بی   ،مکانی که سیستم او حضور داشت -که چیزی ملموس و آشکار مانند پیانو در زمان

  .شدمی
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کند، یعنی نوعی  دهد که تداوم سیستم را ممکن مینهفتگی به ساختاری ارجاع می  ،در سومین الیه 

در شرایطی که این   .زند انی را رقم میمهار و مرزبندی جریان اطالعات که ارتباط بینافردی و خودآگاهی انس

را   بخش بدانساز و کارهای تداومحل شدن  منفروپاشی ساختار سیستم و    ،سه الیه به درستی عمل نکنند

کند و به همین خاطر نهفتگی در سطح روانشناختی به صورت تهدید ارتباط انسانی جلوه می  .شاهد هستیم

از آن سو در سطح ارتباطهای   .شوداهی در سطح روانی منعکس می الب سازوکارهایی ارتباطی روی خودآگقدر  

روانی    هایسیستم انسانی هم خودآگاهی است که تهدید کننده است و امکان سرکشی و نقض انتظارها را به  

از این رو در آنجا این سطح روانشناختی است که باید بر ارتباطهای انسانی منعکس شود و توسط   .بخشدمی

 . ابدآن سازمان ی 
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 سلسله مراتبی اهیسیستم گفتار سی و یکم: 

 

هرگز یعنی    .سیستمها محدودیتهایی در تنظیم خود و استفاده از امکانات پیرامون خود دارند  یهمه

بسیار پهناور از    ایسیستمها دامنه   یهمه   .ندنیستدر دسترس  انتخاب  برای  های پیشاروی سیستم  تمام گزینه

برایشان    شانرا ندارند و برخی  شانامکانهای گوناگون رفتاری را پیشاروی خود دارند که توانایی انتخاب برخی

تکاملی آن است    یدر نتیجه یکی از وظایف هر سیستم پیچیده  .دنشوخطرناک و تهدید کننده محسوب می

شان را دارد و در ضمن به  که توانایی برگزیدن ز کند  تمرکآنهایی  بر    ،های پیشاروی خودکه از میان گزینه

  .کندکمک می شپایداری و بقای

.  بینگاردنادیده  رویش را  های پیشابخش مهمی از گزینهسیستم باید بتواند    ،در امتداد این ضرورت

برای سیستم ای هم  هرچند شاید در برخی شرایط سیستم بتواند به آنها نیز تکیه کند و بسیاری از آنها صدمه

که به تخریب سیستم  هست  هایی  نمونه  ،های حذف شدهبا این حال در میان همین گزینه  .آورندبه بار نمی

های مجاز و میان گزینه  حد و مرزِ  یاستواربا  به همین علت نظام معنایی حاکم بر سیستم باید    .انجامدمی

  .غیرمجاز را تعیین کند

های خطرناک و سودمند است که سلسله مراتب را در میان  میان گزینهاز دید لومان همین تفکیک  

بندی پیچیدگی درون نظامهای تکاملی سلسله مراتب در واقع به معنای الیه  .کنداجتماعی ایجاد می  هایسیستم 

نرم از  باید  این شکالیه   .دنسیستم پشتیبانی کن  یافزار منسجم کنندهاست، یعنی ساختارهایی که  به  ل بندی 
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ها به شکلهایی گوناگون رخدادها و گزینه  -در سطوح متفاوت- یابد که نظام معنایی حاکم بر سیستم  تحقق می

گوناگون    هایسیستم های متفاوتی در خرده  گفتمانها، معناها و نشانهبا این زمینه است که    .کنندرا رمزگذاری می

   .کندتحول پیدا می

حاشیه  در  این خرده سیستمها  از  می  یبرخی  پیدا  تجلی  اجتماعی  نظام  رسمی  اینها    .کنندفرهنگ 

 .کنندیدا نمیپدر تعیین سرنوشت سیستم  امکانی برای مشارکت  بخشهایی از سیستم هستند که حضور دارند اما  

حق قانونگذاری و تغییر ساختار  اما    ،نجسها در هند حضور اجتماعی آشکاری دارند  یبه عنوان مثال طبقه 

زبان کوچه و خیابان که به هر صورت بخشی از زبان مردم یک جامعه  یا    ت؛آنها داده نشده اساجتماعی به  

طبقات فرودست  فرهنگ عوام یا    .کندمتون رسمی و گفتمانهای ادبی راه پیدا نمی  به اغلب  اما    ،شودمحسوب می

 ی ده که همواره در حاشیهوار، غیر مودبانه یا ناسنجیچنین است رفتارهای دیوانههم  .نیز چنین وضعیتی دارد

  .کنندرفتارهای رسمی و اندیشیده حضور پیدا می

به این ترتیب امکانات خطرناک    .دارای سلسله مراتب   ای هستند در اطراف سیستم رسمیِاینها حاشیه

اینها امکاناتی حاضر و موجود هستند اما نادیده گرفته    .شوندتوسط سلسله مراتب سیستم به حاشیه رانده می

چنین تدبیری تنها با رمزگذاری و تکیه کردن  .هایی برای تحول سیستم عمل نکنندشوند تا همچون گزینهمی

بخشی از ارتباطها برای    ،به همین خاطر در سازمانهایی که سلسله مراتبی هستند  .شود به نظام معنایی ممکن می

رسمی، نق زدن، غر زدن و مواردی شبیه به  مکالمات غیر    .شودها به کار گرفته میتثبیت مرز میان این الیه

کنند تا اینها با ارتباطهای رسمیِ جاری د و همگان مراقبت مین شوهای رسمی برده میاین الیه  یاین به حاشیه 

الیه نشونددرون  آمیخته  مراتبی  سلسله  الیه  .های  الیه  نظام  این  جهتگیری  نهایت  کارکردی    ،در  به سمت 

های مطرح شده در مقابل وضعیت موجود  یعنی نقدها و گزینه  .ای سیستم باشدکه ضامن بقهدفگیری کرده  
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در صورتی که به افزایش پیچیدگی سیستم و پایداری و تکامل   ،ند و توانند جذب گفتمان رسمی شهمواره می

  .آن کمک کند

می  هایسیستم  پیدا  اجتماعی  نظامهای  در  را  خود  نمودهای  بهترین  از  یکی  مراتبی   . کنندسلسله 

کرده، قشرهایی های متفاوت اجتماعی عمل مینظامهای اجتماعی برای مدتی طوالنی برمبنای قشربندیِ الیه

ی که هایستم سی در مقابل،  .که هر یک گفتمانها، رمزگان و ساخت زبانی و ارتباطی ویژه خود را پرورده است 

توان کلیت یک  می  .بندی سلسله مراتبی دارندکنند، معموال تمایلی برای بر هم زدن الیهتنها برکارکرد تاکید می

های متفاوتش با یک شرکت چاالک اقتصادی در دوران مدرن مقایسه  نظام اجتماعی سنتی را با قشرها و الیه

وری بهره چرا که ممکن است  .گیرندورد استقبال قرار میهای جدید و نوظهور اغلب مدر شرکتها گزینه .کرد

با این حال وحدت و انسجامی در کلیت سیستم مورد نیاز است و به    .کل شرکت را افزایش دهندو درآمد  

به شفافیت و دقت    ،کندبخشهای سیستم را به هم چفت و بست می  یهمین خاطر کارکرد مشترکی که همه

  .تواند حذف یا جانشین شودبرمبنای آن است که هر عنصری می شود ومی بندیصورتتمام 

ی این گفتمان رسمی پدید  ای از انتقادها و اعتراضها را در حاشیهفرهنگ سازمانی در واقع مجموعه

اگر این   .های سودمند نیز منتهی شودراهکارهای مقابل و جایگزینیطرح  تواند به  آورد که در ضمن میمی

درون سیستم جذب شده و دیگر بخشی از فرهنگ   ،شوند  بندیصورتها خوب  و گزینه  راهبردهای جدید

هایی پیرامونی به معنای حذف گزینه  یمدیریت این بخش نهفته  .آیندای سازمان به حساب نمینهفته و حاشیه

ل و  یا ممکن است به افو  ،دهداز امکانات پیشاروی سیستم است که وضعیت سیستم را چندان تغییر نمی

  .شوداین کار تنها با مدیریت موقعیتهای موازی و تاحدودی تصادفی ممکن می .تباهی آن منتهی شود

ایِ نمایانی را از سر دگردیسیِ ریشه  ،از دید لومان عصر روشنگری دورانی است که این مدیریت 

  . تحولی بنیادین شدای دچار  نگاه کردن به انتقادها و این بخش حاشیه  یدر عصر روشنگری شیوه  .گذراند
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ای مرموز و مخفی و مگو عنوان نشد،  فرهنگ دیگر همچون ناحیه  ییعنی بازبینی و بازتعریف این بخش نهفته

در قرن هفدهم    .بلکه به صورت بخشی معتبر و شنیدنی از نقدهای وارد بر سیستم مورد توجه قرار گرفت 

  ، سلسله مراتبی که در سراسر قرون وسطی حاکم بودبندی  میالدی نظامهای اجتماعی در اروپا از وضعیت الیه

ای  حاشیه  یبه این ترتیب آن فرهنگ نهفته  .اجتماعیِ متمرکز بر کارکرد چرخش کردند  هایسیستم به سمت  

کسی که  »مشهور پاسکال در این زمینه عنوان شده که   یاین جمله   .زا ظاهر شدخود به صورت امری دغدغه 

اش در آثار کانت نیز در همین پیکربندی مفهوم نقد و اهمیت یافتن  «.نباید آن را بیان کند  ،داندحقیقت را می

 شود.فهم میبافت تاریخی قابل

که بوده  معه  نظم اجتماعی و قراردادهای حاکم بر سلسله مراتب جااحتماال  حقیقت    پاسکال ازمنظور  

دارند ریشه  قرارداد  و  توهم  در  نهایت  طبقات    .در  مراتب  و سلسله  اخالق  اجتماعی،  نظم  در  کردن  شک 

اجتماعی قاعدتا نباید وارد نظامهای ارتباطی شوند و باید تحت قواعد خاصی و با احتیاط تمام در محیطهای  

   .دشوو ابراز  بندیصورتها اشرافی مانند سالن 

قرن هیجدهم میالدی آرای عمومی و افکار مردم در ادامه این سیر و تحول اهمیت   دوم  یدر نیمه 

را   نشینحاشیه  بیشتر از این فرهنگِ  ییه ذی عمل کرد که امکان تغیپیدا کرد و همچون مرجع اقتداری نامر 

انتقاد کم کم به صورت ارزش اخالقی جلوه فروخت و تغییر اجتماعی همچون امری مهم و    .آوردفراهم می

ارزشمند ارزیابی شد، چراکه چارچوب نظری جدیدی که اسطوره پیشرفت را در مرکزیت خود داشت کم  

  .نشست کم به کرسی می

انقالبهای   به  که  بود  انتقادی  تحول  همین سیر  واقع  در  میالدی  نوزدهم  قرن  بزرگ کشورهای در 

لومان همین روند به نسبت جدید در تاریخ اروپا را به دورانهای    .اروپایی و فروپاشی نظمهای قدیم منتهی شد

گر و کنشگر همسان  گوید تا قبل از پیدایش خط و نویسایی موضع مشاهدهدهد، یعنی میگذشته نیز تعمیم می 
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اما    .دادندآشکار را موضوع ارتباط خود قرار می  بود، چرا که هر دو طرف در محیطی یکسان امری عینی و

  .پس از آنکه خط پدیدار شد کنش از مشاهده تفکیک شد

از بدنه و مرکز فرهنگ در آن  ای غیر رسمی  لومان فرهنگ حاشیهبه نظر  که    ست عطفی   هقطاین همان ن

به این ترتیب جامعه   .دده می  و همچون امری تبعیدی در کنار آن به بقا ادامهگیرد  می آشکار و معتبر فاصله  

در دو محور واگرا، هم در مرکز و هم در حاشیه به تولید معنا اشتغال دارد و عصر روشنگری دورانی بود که  

 .این دو خط موازی و واگرا بار دیگر با هم تقاطع پیدا کردند و مفاهیمی تازه را در انسجامی نو ممکن ساختند

تر از مشاهده دگردیسی پیدا  رفتار سریع  یمان در تمایز میان رفتار و مشاهده مهم آن است که از دید لو  ینکته 

دهند، سریعتر از ضرباهنگ کنند و رفتار خود را نشان مییعنی ضرباهنگی که سیستمها با آن حرکت می  .کندمی

دهد آن است که  به همین خاطر آنچه که در واقع رخ می  .شان است ، مشاهده، ثبت و نمادگذاری بندیصورت

پردازان و نظامهای فرهنگی این تغییرات را  ای، نظریه کند و بعد با وقفهنظام اجتماعی مسیر خود را طی می

  .سازندثبت و مدون می

 

 

 

 

 

  



304 

 

 

 فرآیند گفتار سی و دوم: 

 

های پیشاروی آن را به جز یک امکان گزینهآورد و  زمان عاملی است که بر سیستم فشار وارد می

شود که در هر لحظه  شود ناگزیر میکند، یعنی سیستم با ضرورتی که از سوی زمان بر آن اعمال میحذف می

از گزینه انتخاب کندیکی  را  پیشاروی خود  انتخاب    .های  به  به خود  این صورت گذر زمان خود  در غیر 

منتهی خواهد ش آنها  از  یکی  به صورت چرخه  .دتصادفی  که  مشاهده  بر  انعکاس کنش  ترتیب  این  ای به 

  .کندآید بیشتر در جهت متحد کردن این دو و ایجاد ارتباط عمل میخودسازمانده و خودزاینده در می

آن است که ساختار خود را    ،شوندپرسش مرکزی که سیستمها در این شرایط با آن رو به رو می

مناسب به    یاین انتخاب گزینه   .مناسب را انتخاب کنند  یونه در هر لحظه گزینه چگونه تغییر دهند، یعنی چگ

تعیین ساختار سیستم به این معنا است   .شودگردد و با ملزومات ساختاری آن تعیین میساختار سیستم باز می

  .که چه چیزی در چه حدودی و در چه مقیاس زمانی باید تغییر کند تا سیستم پایدار بماند

را پیشنهاد  راه حل  این  ای عقل گریز و مخالف با خرد روشنگری  ها با شیوهمانتیست رقرن هجدهم  در  

به این ترتیب با عزل نظر از مشاهده،   .معتبر شمردکه باید کنش را از مشاهده جدا کرد و تنها کنش را  کردند 

ی تاریخی نشان  اما تجربه   .نستنددا کنشِ سازگار با طبیعت یعنی رفتار همنوا با محیط را برای سیستم کلیدی  

   .رفتاری کارآمد و قانع کننده نیست  هایاز تفسیر انتخاب  داد که این شیوه
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ساختار سیستم آن است که برخی از در  از دید لومان اولین گام برای پاسخ گویی به ضرورت تغییر  

امر پویا  میان  ها به تمایز  داشتپیشیکی از این    .های نادرست در این زمینه را حذف کنیمداشت پیشها و  افسانه

ب ایستا  لومان    .گرددمیازو  دید  موهوم    دوقطبیاین  از  و  همه  .است ساختگی  که  با در  سیستمها    یچرا 

رسند، یعنی تغییرات ساختاری همواره وجود دارد، اما پرسش  متفاوت پویا یا ایستا به نظر می  هایهنگاضرب

   .هنگی این تغییرات را مشاهده کنیماحی و با چه ضربدر آنجاست که در چه سط 

به دست میگزاره تغییر  درباره  لومان  که  دیگری  بنیادی هستندهای  اندازه  همین  به  نیز  مثال    .دهد 

روندهای پیوسته را در  فقط  دهند و  تغییرات ساختاری هرگز گسست و پرشی را در خود نشان نمیگوید  می

حاکم    ، و همین به هنجارکنندهستند و در بعد واقعی عمل میعینی  همچنین اموری  این تغییرات    .گیرندبر می

از سوی دیگر لومان معتقد است که رخدادها بخشی از تغییرات ساختاری سیستم    .دهدبر سیستم شکل می

روندهای  تنها  در حالیکه    .تداوم ندارندهم  ناپذیرند و  برگشت هم    هاچرا که این رخداد  .شوندمحسوب نمی

  .شوندپذیر و پایدار موقع تحلیل تغییرات، گرانیگاه پرسش واقع میبرگشت 

ای از روابط  چرا که مجموعه  .کنندساختارها در نهایت تغییر می  یباید به این نکته توجه کرد که همه

از شهود عمومی کند و  دیگری که لومان در اینجا گوشزد می  ینکته   .سازدبسته آنها را بر میهمپذیرِ  برگشت 

دهند؛ یعنی تنها از مجرای  آن است که با این حساب کنشها به ظهور یادگیری و حافظه مجالی نمی  ،فاصله دارد

توان چنین در نظر گرفت می  .شودآن ایجاد میپیامد  ی  انتظارهای برآمده از ساختار است که یادگیری و حافظه

چرا که این رخدادها   .کننددر واقع تغییر نمی  ،نگریسته شوند  ای از رخدادهاکه سیستمها اگر در قالب مجموعه

اما الگوی چینش این رخدادها است که اهمیت دارد و این همان است که ساختار    .گذرا و ناپایدار هستند

 این الگوی چینش است که دستخوشِ   .کندسازد و خودزاینده بودن و پایداری آن را تضمین میسیستم را برمی 

  . دهدشود و پرسش مرکزی که در پی پاسخ دادن به آن هستیم بدان ارجاع میتغییر می
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کوشید تا تغییرات نظام اجتماعی را توضیح دهند معموال با روشی علی تا قرن نوزدهم نظریاتی که می

نگریست، یعنی تلقی سنتی و کهنی از ساختار در دست بود که روابط علی خطی و خطی به همین روندها می

هم از علیت و هم از خطی بودن -ین تصویر  ناگفته پیداست که ا  .دادسیستم را با بقیه جهان توضیح میدرون  

دانیم که تغییر همواره به شکلی موضعی در سیستم نمود پیدا  امروز می  .شودامروز نادرست قلمداد می  -روابط

ی چفت و گیرد و شیوه در بر نمیشود، هر چند خود رخدادها را  کند یعنی در سطح رخدادها بیان میمی

  .سازدشان در کنار یکدیگر را آماج میی جایگیری و شبکهبا هم شان بست شدن 

نخست رفتاری که   .گیردهر شرایطی که به تغییر منتهی شود در نهایت سه محور متمایز را در برمی

دهد و سوم  ختاری را نتیجه میشود، دوم رفتاری که انحراف از انتظارهای سابه ساختار موجود مربوط می

از میان این سه محور تمایز، دو تای    .شوندروندهایی که به متالشی شدن و نابودی و تباهی سیستم منتهی می

همخوانی یا    ،اول یعنی کنشهای سیستم که ممکن است به ساختار موجود و انحراف از انتظارها مربوط باشند

انتظار را    .دهندان میانحراف رفتار سیستم از هنجارها را نش از  انحراف  دو مورد بعدی یعنی کنشهایی که 

مواردی هستند که شروط خودزایندگی   ،روند سازند و آنهایی که به سمت آشوب و تباهی پیش مینمایان می

   .اندتهدید کننده ساختار برای کند و و بسامان بودن سیستم را نقض می

با سازگاری  ،  گر این تغییرات همگام با محیط انجام شوند نگرش سنتی درباره سازگاری آن است که ا

اگر همخوانی بر انحراف از هنجارها غلبه کند و شرط خودزایندگی    یعنی  .و ثبات تکاملی سر و کار داریم

آن شناسی شده و لومان  ین نگرش از زیست شناسی وارد جامعه ا  .ماند، سیستم پایدار می سیستم برآورده شود

شاهدش هستیم افزایش تمایز و تخصص کارکردهای سیستم است در اصل  چرا که آنچه    داند.را بسنده نمی

کنند و محیط به شکلی پیوسته جریان پیدا میدر  تغییرات    .ن در وضعیتی ایستا و تغییرناپذیرماندو نه فقط  

پذیر  شوند همچون وضعیتهایی گسسته و پردازش ار جذب میاما وقتی در ساخت   .ای هستندکامال واگرا و کاتوره
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بلکه با واسطه ساختار و   .کندبه این ترتیب محیط هرگز به طور مستقیم بر سیستم اثر نمی  .کندنمود پیدا می

ساختار سیستم در نهایت   .شودپذیر میبرای سیستم فهم   ،کندای که ساختار این تغییرات را ترجمه میبا شیوه

  .های درون سیستم است میِ تغییرات بیرونی و دگرگون کردنش به صورت پویایییبرای تعویق داروشی 

این ترتیب مرزبندی   بیرون که در همهبین  به  بنیادین دارد  یدرون و  با  ،  سیستمها اهمیتی  همیشه 

تنها از این راه است که تعادل سیستم و محیط به   .ست ا روزافزون دست به گریبان  زایی و پیچیده شدنِشاخه

گیرد و از اینجاست که به  تغییرات ساختاری از درون سیستم ریشه می  یهمه  .آیدشکلی پایدار حاصل می

بی آنکه محیط به طور سرراست با این تغییرات ساختاری ارتباطی  ،شودسازگاری سیستم با محیط منتهی می

  .شودفروکاسته می  178مشکل سازگاری به مشکل سازگاری با خود از این رو .داشته باشد

اگر محور تمایز سیستم و محیط که امری وابسته به محیط و بیرونی است به محور تمایز عنصر و  

رابطه ترجمه شود ) که امری درونی است( در این حالت پیچیدگی درون سیستم کاهش پیدا کرده و مشکالتی  

اما این کار تنها با صادر کردن پیچیدگی به محیط و   .شودکند رفع میسیستم را تهدید میکه پایداری درونی  

این نکته را باید در نظر داشت    .شودتهدید کننده به فراسوی مرزهای سیستم ممکن می  فراافکندن امور بغرنجِ

دهند بسیاری از این موارد به خطا رخ میارزشمند نیستند.  تغییرات ساختاری سیستم برای سازگاری    یکه همه

  ، باشند ریزی شدهدر مواردی که تغییرات ساختاری مطلوب و برنامهحتا  .کنندو پایداری سیستم را تهدید می

   .دنآیسیستم به کار می د یا برای رشد و توسعهن شومنتهی می 179زاییدر بسیاری از موارد به ریخت 

 
178   Self adaptation 
179  Morphogenesis 
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دیوان ساالری و خانواده است که دو نهاد اجتماعی متفاوت   یمقایسه   ،مثال دلخواه لومان در این مورد

اش اندک اما پیچیدگی داخلی  ،دهدخانواده سازگاری زیادی دارد و با شرایط متفاوت خود را وفق می  .هستند

ج اعضای درونی خانواده به بیرون عادی و رایج است و  خرو .خورداست و راحت به تضادهای داخلی برمی

  .معموال با همین تضادها و کشمکشهای درونی گره خورده است 

پیوند خورده و پیچیدگی داخلی زیادی دارد  باال  با خودِ  با سازگاری   . از سوی دیگر دیوانساالری 

اش فراوان چرا که قوانین تنظیم کننده درونی  .شوددیوانساالری به ندرت و به سختی دچار تضاد درونی می

اعضا از آن کارکردش را کاهش خود به خودیِ  خروج  معموال  پس    .نداشده  بندیصورت   هستند و با صراحت 

بلکه از    ،ز تعارض برنخیزدابه همین خاطر طرحریزی سیستم دیوانساالرانه طوری است که اخراج    .دهدمی

اضافه  و  حذف  خودزایندگی  کارکردهای  شودی  ناشی  تغییرات  پس    .سازمان  که  اصلی  تمایز  محورهای 

. محیط و تمایز میان عنصر و رابطهب(  مرزبندی میان سیستم و  الف(  عبارتند از    ،کنندساختاری را تعیین می

ای  تم را تنظیم کرده و رشد و تحول ساختار را با برنامه های سیسها و خروجیکه در نهایت ورودیاینها هستند  

   .سازدحساب شده همراه می

می در ضمن  ساختار  باشدتغییر  گذرا  رخدادی  نیست   .تواند  چنین  که  شرایطی  در  در - اما  یعنی 

  فرایند   .سروکار داریم  180با فرآیند   -مند به هم متصل شوندای از رخدادها به شکلی نظامشرایطی که زنجیره

را برای سیستم فراهم    - یعنی گزینش رخداد بعدی-رفتار    که امکان انتخابِ  ست منطقی از رخدادها   یازنجیره 

اما از دید لومان   .انددو موضوع جدا از هماینها  شود و  به فرآیند فروکاسته نمی  ،به بیانی دیگر تکامل   .آوردمی

 
180 Process 
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معموال   .سازداین دو در واقع یک مفهوم هستند، یعنی فرآیند است که گسترش پیچیدگی سیستم را ممکن می

   . کنداش را ممکن میآورد و سازگاریچند فرآیند با هم چفت شده و همین است که بدنه سیستم را پدید می

گوییم کارکرد فرآیند باشد در این حالت می  اگر سازگاری در سیستم تنها منوط به یک کارکرد و یک

 . اندیشندچنین نمی اما پژوهشگران در دیدگاههای سنتی  .ویژه و تخصصی سیستم همان فرآیند مورد نظر است 

فرآیندها همچون شرایط محتمل    .شوندل مییمیان تکامل و فرآیند قا  یمثال در رویکرد نوداروینی معموال تمایز

شناسی هم دیدگاه سیستمی پارسونز و  در جامعه  .شوند قلمداد میپیچیدگی  گسترش    برای ظهور سازگاری و 

 یی ساختار اینها چهار شرط توسعه   .نددش برای کنش سیستم ضروری پنداشته می    AGILی  نظام چهارگانه 

یعنی   . کنندفرض علیت تک خطی را در خود حمل نمیاما برخالف تصور رایج پیش  ،گیرند سیستم را در برمی

   .کندهای موازی و پرشمار پیشاروی سیستم را تحلیل مینگرش پارسونز به نسبت پیچیده است و خط راهه

دو راه برای شکل گیری فرآیند    .شوداز دید لومان فرآیند در نهایت به انسجام درونی سیستم منتهی می

اروی خود را به شکلی انتخاب  های پیش که در آن سیستم گزینه  181شناسانه غایت   مسیروجود دارد، نخست  

به این ترتیب کرداری خاص و هدفی مشخص    .های بعدی در همان راستا تشدید شودکند که انتخاب گزینهمی

   .گرایانه را به دنبال داردشود و این فرآیندی خاص و غایت در کارکردهای درونی سیستم متبلور می

گیری در این روش با انباشت تصادفی رخدادها و شکل  .ظهور فرآیند است   روش تکاملیِ  ،راه دیگر

  ، دهددر این شرایط محیط است که ساختار را تغییر می  .ساختارها رو به رو هستیمی  برنامه ای و بیکاتوره

 یافظه به ح و بنابراین  خاصی ندارد،    ینگرانه نیست و برنامه نگرانه یا گذشته یعنی دگردیسی ساختاره آینده

 
181   Teleological 
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نمی منتهی  نیز  تکاملی    .شودمشخصی  تحوالت  خاطر  همین  طبیعی  به  انتخاب  فشار  زنجیرهزیر  از  به  ای 

این در   .رودشود که آخر و عاقبتی ندارد و به شکلی گشوده و نامتناهی پیش میمنتهی می  182ها زاییریخت 

شود و حد و مرز تخریب خود منتهی میزایی به گرایانه در نهایت ریخت حالی است که در فرآیندهای غایت 

  .آوردو سدی را پدید می

فرآیندها در نهایت ممکن است با یکدیگر ناسازگار باشد و مفهوم ناسازگاری در دیدگاه لومان بسیار  

 .دهدتوضیح می  183شناختی کشمکش را بر مبنای ناسازگاریلومان در واقع مفهوم جامعه  .کلیدی و مهم است 

در    .اره و نقیض آن همراه باشدزرت است از خطایی منطقی یا عقالنی که با پذیرش یک گناسازگاری عبا

پیدا    یتوان چیز ناسازگاریعنی در عینیت جهان خارج نمی  .ناسازگاری همواره غایب است   ،واقعیت بیرونی

ست،  ناسازگاری اصوال امری شناختی ا  .کرد، چرا که هر آنچه که هست هست و هر آنچه که نیست نیست 

   .کندبروز مینیستان و  ان یعنی در جریان بازنمایی جهان خارج و رمزگذاری هست 

ایده  لومان  دید  از  خاطر  همین  مثال   یبه  و  خارج  جهان  به  را  تعارض  و  ناسازگاری  که  مارکس 

نظام اجتماعی همواره درگیر ناسازگاری است و دستگاه   .به کلی نادرست است   ،دادکشمکش طبقاتی تعمیم می

، اما این ناسازگاری به سطح رمزگذاری و بازنمایی محدود است و خودِ  وانی افراد نیز چنین وضعیتی داردر

در واقع با تردیدی    ،در شرایطی که سیستم با ناسازگاری رو به رو باشد  .برندها بویی از ناسازگاری نمیسیستم 

عنای پذیرش و رد همزمان یک  ناسازگاری به م  .پذیرش یا عدم پذیرش یک گزاره رو به روست   یدرباره

به همین خاطر پیچیدگی خود به خود   .گزاره است و پیروی و سرکشی در برابر یک حکم را با هم درآمیزد

 
182   Morphogenesis 
183   Contradiction 
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از ماشین رمزگذاری و بازنمایی بغرنجی  پیچیده    هایسیستم تمام  چون    .شودمنتهی میناسازگاری  به بروز  

  .کنند  شناسایی و رفعرا مدام ناسازگاریهای درونی خود د برخوردارند و بنابراین ناگزیرن

فرآیندهای درونی سیستم    .ناسازگاری به این ترتیب بخشی جدانشدنی از فرآیندهای خودزاینده است 

کنند و از آنجا که هیچ سیستمی از انسجام کامل و  به خاطر خودارجاع بودنشان مدام به همدیگر اشاره می

در واقع تمام    .شودهای ضد و نقیض منتهی میارهزهمواره این مجموعه ارجاعها به گ   ،مطلق برخوردار نیست 

با چرخه  هایسیستم  با  خودارجاع  را  این کنشها  ارتباط  به رو هستند که  مهار و تحریک رو  از  بسته  هایی 

شود و می  مستقل  ،دهدی بیرونی از آنچه که در درون سیستم رخ میمشاهده. در نتیجه  کنندمشاهده قطع می

 هایسیستم  .کنندترشح میاین روندهای درونیِ خودبسنده هستند که ناسازگاری را در گوشه و کنار سیستم  

کلی از ناسازگاری  در واقع با ش ،شوندگیری رو به رو میابل تصمیمتکاملی در نقاطی که با وضعیتهای غیر ق

ی در مدل زُروان با اسم »نقاط تقارنی« بر خطراهه ناپذیر همان است که  رو به رو هستند. این نقاط تصمیم

ی مفهوم اختیار آزاد را بر  شود و گذر از آنها به کمک انتخابهای درونزاد، شالوده رفتار سیستم مشخص می 

 سازد. می

ناسازگاری   .شودافزایش پیچیدگی در سیستم با گذر از گامهای پیاپی رفع ناسازگاری ممکن میپس 

روان در سطح  یا جامعهممکن  یا  شناختی  نظامهای خودآگاه  قالب  در  است  ممکن  کند،  پیدا  تجلی  شناختی 

آن   رفع  و  مقابله  برای  ابزار سیستم  و  شناسایی شود  ارتباطی  منطق چارچوبی  نظامهای  که  نامیده    184است 

 
184   Logic 
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پیوسته  .شودمی هم  در  فرآیندهای  یگانگی  و  درونی سیستم  میانسجام  ممکن  زمانی  تنها  ای اش  که  ن  شود 

   .آورداما چنانکه گفتیم با حذف هر ناسازگاری تعارضهای جدید سر بر می .تعارضها شناسایی و حذف شوند

کند و با  میمسیرهای ظهور ناسازگاری را مشروط  به کمکش  منطق ابزاری درونی است که سیستم  

لبته خود به خود به  این افزایش پیچیدگی ا  .خود را افزایش دهد  یشان پیچیدگی درونکنیشناسایی و ریشه

چنین   تازه برای مشروع شدن نیاز دارند.که آنها نیز به قواعدی    ، شودهای جدید منتهی میظهور ناسازگاری

  .رفع ناسازگاری با ظهور مفهوم قانون پیوند خورده است است که 

در سطح روانشناختی با دستگاههایی    :شود  بندیصورتاین قوانین در دو سطح متفاوت ممکن است  

 . کندخودآگاه رو به رو هستیم که به کمک روندهای شناختی، منطقی آَشنا و روزمره را به رخدادها تحمیل می

امادر سطح جامعه ناسازگاری رسانه  ،شناختی  است بستر ظهور  ارتباطی  مدارهای  این دو سیستم در    .ها و 

شناختی نشت  ر دارند و ناسازگاریهای سطح روانشناختی به سطح جامعه استقاللی کامل نسبت به یکدیگر قرا

  .دنکننمی

از  شناختی میآنچه که در سطح جامعه  از  سامانه بینیم  های  خیزد که در حلقهمعنا بر می  -هنشانای 

آورد  م مییکدیگر متحد کرده و بستری فراه   انظام ارتباطی در واقع مفهوم فهم و بیان را ب  .ارتباطی ریشه دارد

در    .دنرا با یکدیگر هماهنگ کنشان  ها رفتارد برمبنای این توافقن روانشناختی بتوان  تا دستگاههای خودآگاهِ

شناختی ناسازگاری به صورت عدم توافق، تردید، مخالفت و ابهام در نظامهای ارتباطی بروز پیدا سطح جامعه

یعنی دیگری معنای    .شودمیان من و دیگری تبادل میکه  مربوط باشد  به معنایی  امر  ممکن است این    .کندمی

اما از دید لومان این امکان نیز وجود دارد که    .داشته باشداز آن  مورد نظر من را نپذیرد یا فهمی متفاوت  

مفاهیمی مثل طنز یا شوخی یا جدی   . گوید هم بروز کندتعارض در معنایی که تنها یک سخنگو به خود می

   .خیزدها از اینجا برمینگرفتن محتوای گزاره
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در قرن   ،ناسازگاری مصون داردپیدایش منطقی که نظامهای ارتباطی را از خطر  لومان معتقد است که  

شد به زبان  برای شاهزادگان تا پیش از این نوشته می هایی که پندنامه  .شانزدهم و هفدهم در اروپا ممکن شد

ختم   کبه زبان ادبی رمانتی  ،کردسرایی میها و متونی که درباره عشق داستان دیپلماسی ارتقا پیدا کرد و قصه

ی موضعی همگی با یکدیگر جمع بسته شدند و در قالب زبان علمی تبلور در قرن هجدهم این منطقها  .شد

ناسازگاری را  که کرد  زبانی که یک منطق یگانه فراگیر را به تمام گفتمانها تحمیل کرده و ادعا می   .پیدا کردند

مستقر  در سراسر دستگاه ارتباطی  خود را همچون پاسبانی امن  و  خواهد کرد  کن  در سراسر نظام شناختی ریشه 

  .خواهد ساخت 

کن کردن ناسازگاری در سطح  هایی علمی برای ریشهروانکاوی و روشهای روانپزشکانه در واقع شیوه

در سطح روانی و اجتماعی   زیرا  .داردچون و چرا  کارکرد این روشها جای  گوید  می اما لومان    .روانی هستند

 . خیزندبرمی نظام خودارجاع مستقلی    ازبا دو شکل کامال متفاوت از ناسازگاری سر و کار داریم که هر یک  

وجود ناسازگاری بدان معناست که سیستم پیچیده لزوما ناپایدار است و بنابراین کژکارکردهای درونی آن را  

پیشاروی    امکاناتِ  در نظر گرفت، اینها در واقع گوشه و کنارِآور و منحط  توان همچون عواملی تباهینمی

   .حذف شونداغلب سیستم هستند که باید شناسایی، مدیریت و 

ناسازگاری چون افقی گشوده از امکانات را    .خیزدسیستمها از همین تعارضها برمینهفته در  ناامنی  

یعنی همچون   .آوردتازه را نیز فراهم می  امکان درک و جذب موقعیتهای  ،سازدپیشاروی سیستم نمایان می

این سیستم ایمنی با شناسایی    .کندای برای تولید سیستم ایمنیِ نهادهای اجتماعی یا نظامهای روانی عمل میرانه

حافظه نیز به همین   .کندشود و با دریافت بازخورد کارکرد خود را تنظیم میها است که فعال میناسازگاری

برا کلیدی  سیستم    بندیصورتی  ترتیب  دو  اتحاد  برای  عاملی  همچون  که  چرا  است،  ناسازگاری  فهم  و 
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های مربوط به گذشته در واقع رد پای تغییرات ساختاری سیستم را  خاطره  .کندسرکوبگر ناسازگاری عمل می

   .اندناشی شدهبا ناسازگاری  ایمقابله از ند که هر یک نکدر خود حفظ می

های جدید تطبیق  که سیستم را با موقعیت کند  تشدید میهایی را  ترتیب ناپایداریاسازگاری به این  ن

نظامهای   .انگیزد که برای بقای سیستم در موقعیتهای بحرانی ضرورت داردواکنشهایی را برمیهمچنین    .دهدمی

ورشکستگی و  اعتراضات  جرایم،  همچون  را  ناسازگاری  شبیه  اجتماعی  اجتماعی  موقعیتهای  یا  این  ها  به 

اما هدفشان حذف این موارد نیست، بلکه هدف اصلی مرزبندی این موقعیتها به شکلی   .کنندمی بندیصورت

  . حفظ کنددر فضایی امن است که سیستم کارکرد خود را 

بلکه در تمام فرآیندها پراکنده شده و به همین    .از دید لومان ناسازگاری جای خاصی در سیستم ندارد

به همین ترتیب طرد ناسازگاری هرگز به    .در هر لحظه در موقعیتی خاص نمود پیدا کندخاطر ممکن است  

دستگاه ایمنی پس    .دهدکنی آن از سیستم نیست بلکه جایگاه و موقعیت و شدت آن را تغییر میمعنای ریشه

ایمنی از   آنچه که سیستم  .است این ساختار  در  مدیریت تحول    اشساختار سیستم نیست، بلکه وظیفه نگهبان 

روندهای خودزاینده و خودارجاع درون سیستم است و ناسازگاری در این میان همچون   ،کندمیحراست آن 

  .کندنوعی هشدار و عالمت عمل می

از این رو   .نیاز درک ناسازگاری آن است که ارتباطی میان ساختار و رخدادها برقرار شده باشدپیش 

می قلمداد  ساختاری  اختالل  نوعی  همچون  را  ناسازگاری  که  سنتی  بی  ،د رکتصویر  لومان  دید  و از  اعتبار 

ی ساختاری سیستم نمود پیدا کند و به  تواند در قالب رخدادهایی درون شالودهناسازگاری می  .نادرست است 

   .شودهمین ترتیب از سوی سیستم همچون نوعی رخداد پنداشته می

کارکرد ناسازگاری آن است که از تثبیت ساختار سیستم و تحجر آن در قالب موقعیتی یکنواخت  

آشوبناک و تهدید کننده است که هر از چندی انسجام    نناسازگاری چندا   با این حال خودِ  .جلوگیری کند
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تر و ساختاری پیچیدهبا    ،ی که بتوانند بر این آَشفتگی غلبه کنندهایسیستم   .کندساختار را دچار گسست می 

از دید لومان مفهوم   .شودگردند و این همان حذف ناسازگاری از سیستم قلمداد میتر به صحنه باز میمنظم

قواعدی که در این بین از سوی ساختار    .دیالکتیک هگلی چیزی جز همین پویایی ناسازگاری و ساختار نیست 

   .شودانون نامیده میشود، همان است که قبرای مدیریت سازگاری وضع می

کند که امکان غلبه  مرزها و شرایطی را تعریف می حد و   ،آور و شک برانگیزقانون در موقعیتهای ابهام 

بینی تواند تمام امکانات بالقوه برای ظهور ناسازگاری را پیشقانون هرگز نمی  .آوردبر ناسازگاری را فراهم می

از ناسازگاریها  قدم عقب کند، به همین خاطر همواره قوانین یک   هایی را که  و آشفتگیکنند  حرکت می تر 

  ، قوانین در واقع ابزاری برای منع ناسازگاری نیستند  .کنندرفع و رجوع می  ،اندتوسط ناسازگاریها ایجاد شده

  . آورندبلکه برعکس با میدان دادن به آن و مرزبندی کردنش امکان ظاهر شدن و فاش شدنش را فراهم می

ناپذیر  ارتباط به شکلی است که ناسازگاری آن را دچار وقفه و گسستی برگشت   بندیصورتقوانین  هدف  

  ، کارکرد قانونگوید  بر این مبنا لومان می  .نسازد و در سطح روانی نیز قوانین شناختی چنین کارکردی دارد

یروان مکتب قانون طبیعی  آزاد انسان نیست و چنین برداشتی که در نگرش پ  یتحمیل اصولی طبیعی به اراده

مان گوشزد  چنان که در جای جای بحث پیشین   .رایج بود از نافهمیده ماندن مفهوم ناسازگاری ناشی شده است 

 ی آزاد جای بحث و نقد دارد.  ی طرد مفهوم اراده گیری او هم مثل باقی بحثهایش درباره کردیم، این موضع 
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 انسازگاری و تنش وم: س گفتار سی و 

 

ناسازگاری    یدایره  از دید لومان افزایش پیچیدگی در نظامهای ارتباطی خود به خود به گسترش یافتنِ

اند، اما به همان  زبان و نظامهای نمادین در واقع برای حل و فصل کردن ناسازگاریها ابداع شده  .شودمنتهی می

هر پیامی که در نظام ارتباطی مخابره    .آفرینندمیهم  لی تازه  ئکنند مسالی را در این دایره حل میئترتیبی که مسا

  .و همچون دروغی یا فریبی جلوه کند  رویارو شودممکن است با بدفهمی، طرد و تحریف  همواره    ،شودمی

های جدیدی )مثل نویسایی( را تر شدن هستند و الیهبه همین خاطر نظامهای ارتباطی مدام در حال پیچیده

   .کنندالف و حذف بدفهمی ابداع میبرای رفع اخت

می را حذف  ناسازگاریها  از سویی  ارتباطی  مجاریِ  یافتگیِ  را  تخصص  آنها  دیگر  از سوی  و  کند 

متفاوت   ی در چهار الیهاین روند  از دید لومان    .رساندرمزگذاری کرده و به تداوم و نهادینه شدن آنها یاری می

انجام می به  اقتصاد که پول همچون رمزگانی عمومی، معناها و کاربردهای  نخست در ال  .رسداجتماعی  یه 

تواند  پول رمزگانی چندان عام است که می .کندگذاری میو نشانه  بندیصورتپیوسته با ناسازگاریها را  در

  .تمام قواعد مربوط به تبادلها و قراردادها را ثبت و سازماندهی کند

رفع   یی است که در نهادهای مدرن وظیفه أدر اینجا ر  .دوم با سیاست سر و کار داریم  یدر الیه 

بلکه آن ،  بردی گیری ناسازگاری را از بین نمیأآَشکار است که روندهای ر  .گیردناسازگاری را بر عهده می
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قواعد سیاسی    یبندکند؛ یعنی برای صورتازماندهی میهای سیاسی س بندیای از جبههالب مجموعه قرا در  

  .فرجامی نهایی شان درختم کردن کاربرد دارد و نه 

این خط رابطی است که نهاد  برای رفع ناسازگاری،  مورد نظر لومان  ی  الیه سومین   عشق است و 

اجتماع است و ناسازگاری جاری    یسازنده  و مهمترین خشِت از دید لومان این اولین  .سازدخانواده را برمی

، عبارت  شود گیری خانواده قلمداد میعشق که مبنای شکل  .پیامدها را داردترین  ویرانگر در آن خطرناکترین و  

از نفی چیزی    است  بدون  دیگری  کامل  همین خاطر  در وی.  پذیرش  و نخستین    بابه  نظر  اختالف  اولین 

داریم که همواره در    185دیگری به نام شناسایی  یدر مقابل حوزه  .رودمیبر باد    ،گسستی که در آن راه یابد 

   .است ی عشق موقعیتی واژگونهو این کند، بالد و رشد میجریان کشمکش و نقد و نفی می

شوند که  در نهایت به قوانینی منتهی می)پول، رأی، عشق و شناسایی(  ی این چهار حوزه  مجموعه

چراکه نوعی   .شوددر این میان تنها عشق است که به قواعدی منتهی نمی  .برای رفع کشمکش کاربرد دارند

مندی در نظامهای اجتماعی از  سطوح متفاوت قانون  .دهدوضعیت همه یا هیچ و صفر و یکی را نشان می

دهد  های برخواسته از آن را جهت میکند و از سویی دیگر کشمکشسویی ناسازگاریها را حذف و محصور می

  .کندهی میو ساماند

  فرد ی  کنند و بنابراین مستقل از خودآگاه های متفاوت تنها در نظامهای ارتباطی تبلور پیدا میاین الیه

نظامهای اجتماعی که در قالب   هایسیستم به عبارت دیگر زیر  .کنندیابند و کارکرد خود را ایفا میجریان می

پیدا می تبلور  ارتباطی  دارندرفتاری خودمخت   ،کنندنهادهای  که  دیگر  دلیلی  هم  این    .ار  دید  است  لومان  از 

 
185   Episteme 
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محصولی  گذارد و آن را همچون نوعی برساخته و  شناختی خود کنار میهای خودآگاه را از محاسبات جامعه من

  .گیرددر نظر میای حاشیه

بنابراین ساختارها  زند و  افزایش پیچیدگی در نظامهای اجتماعی به انتظار بیشتر کشمکشها دامن می

ای را اجتماعی ناگزیند تا دستگاههای ایمنیِ تازه  هایسیستم موازی با آن    .کنندای را تجربه میناامنی فزاینده

ای  زمان رابطه  .زمان یکی از مهمترین این محورهای ایمن کننده است   .ها ابداع کنندبرای مدیریت ناسازگاری

د؛ چون از یک سو آن را موقعیت اکنون و وضعیت کوتاه مدت تشدید  کنتناقض آمیز با ناسازگاری پیدا می

چرا که در موقعیتهای مقطعی   بندد.می کمر  ناسازگاری  کردن  کن  ریشهبه  کند و از سویی دیگر در بلند مدت  می

ت اما در درازمد  .کنندرخدادهایی ناسازگار همزمان حضور دارند و بر یکدیگر فشار وارد می   ،و در زمان کوتاه

   .گیردشوند و جذب و ادغامی میانشان صورت میاین رخدادها در نهایت همگرا می

با این حال محور زمان یکی از بسترهای مهم زایش ناسازگاری است چرا که در آن همواره آینده از  

شود،  ل آینده قلمداد مییریزی و حل مسااکنون همچون موقعیتی برای برنامه  زمانِ  .شودحال نگریسته می  منظرِ

این    .امیدوار است گرایی در مفهوم زمان وجود دارد که به رفع همه ناسازگاریها در آینده  یعنی نوعی آرمان

ی به  ارذگگیری و ارزشمحور تصمیم .شودشهرگرایی منتهی مینامید همان است که در سطح سیاسی به آرما 

از قرن شانزدهم و هفدهم میالدی این محور بر مبنای    .شودر بازنمایی آینده در حال متمرکز میباین ترتیب  

گیری درباره آینده به دست  سود و زیان استوار شد و نوعی ابزار کمی و محاسباتی برای تصمیم  یمحاسبه 

  .داد

آینده از   یدربارهنگرانی    .شد  بندیصورتز نو  آینده نیز ا  ینوعی بدبینی درباره  ،همزمان با این ابداع

آینده همچون امری   ادر قرون وسط  .ویژه حوزه تمدن اروپایی رواج داشته است دیرباز در جوامع انسانی و به

اما این زوال و تباهی   .این نگرشی افالطونی بود که در مسیحیت نهادینه شده بود  د وش منحط و تباه قلمداد می
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در دوران مدرن    .شدمیتحمیل  مردمان    هآخرالزمانی امری متافیزیکی و استعالیی بود که بر اثر مشیت الهی ب

بر دوش خودِ اش  که بار مسئولیت محیطی دگرگونی پیدا کرده  بار زیست ی فاجعهاین مفهوم به نوعی آینده

آینده رقم می  .است انسانه  آَشوب را در  گیتیانه است که آشفتگی و  امور  از قرن    .زندیعنی حاال طبیعت و 

به بعد، مجموعه این دگردیسیهیجدهم میالدی  نظام اجتماعی دستخوش ی  ایمنی  ها باعث شد تا سیستم 

معانیِ خاص و کلیدی    -جتماعیدر محورهای متفاوت ا-و زیان  ی سود  تمایز و تخصص شود و محاسبه

 .نگاه لیبرال را به دنبال داشت زایش که در نهایت این تحول همان بود  .ای را پدید آوردتازه

 186واقعیت ر محور  بی هزینه نسبت به دستاورد بود که  مفهوم سود، یعنی محاسبهدر این چارچوب  

از دید لومان   .ی رقابت ر اجتماعی کلیدواژهدر محور زمان مفهوم هزینه مهم بود و در محو  .اهمیت پیدا کرد

که این سیستم ایمنی اجتماعی با تکیه بر این سه  بود  دلیل تمرکز مدرنیته بر فرد و فراگیر شدن لیبرالیسم آن  

که ناسازگاری و کشمکش برخاسته از آن   در حالی .را برطرف کنداش درونی کوشید تا ناسازگاری مفهوم می

همراه با هم  به این ترتیب زمان و مکان    .کردمیشد و گسترش پیدا  می به کمک همین سه مفهوم تشدید  

   .شوندی ناسازگاری قلمداد میهمچون زاینده و کاهنده

یا سرمایه- ، سود  واقعیت در محور   اقتصادییعنی دستاوردی از جنس لذت  ید  کل  -ی اجتماعی و 

در سطح    .شدهزینه نیز به همین ترتیب برمبنای محور زمان فهمیده می  .ی خطرات آینده بوداصلی محاسبه

رقابت از  پس  .شد بندیصورتدر قالب مفهوم رقابت  ،کردندآن کشمکشی که مردم تجربه میهم اجتماعی 

 
186  Factual Dimention 
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ه از تداخل اهداف آن  بلکه موقعیت و وضعیتی در یک سیستم است ک  .دید لومان یک سیستم مجزا نیست 

   .شوددیگر ناشی می هایسیستم سیستم با  

هم ممکن است دیگری  یعنی در غیاب کامل ارتباط با    ؛رقابت به این ترتیب نیازمند ارتباط نیست 

کافی است تا    ،ی دیگری در مقام کسی که به منابع سیستم چشم دوختهتنها مشاهده  .رقابتی جریان پیدا کند

کارهای   و  بیفتد  یرقابتساز  موقعیتی    .به جریان  از چنین  برآمده  مکان است  مرزبندیهای  و  زمان  محور  بر 

یعنی فعالیت رسمی که با -کار    ،در محور زمان  .دنزمی های متفاوت را رقم  گراییها و تخصص زاییشاخه

در دو محور به کلی متفاوت  از وقت آزاد و اوقات فراغت جدا شد و رفتار را    -سود و زیان پیوند خورده

در قرن هجدهم با کشتی، در   .ورانه شدادر مورد مکان هم حضور در مکانهای متفاوت امری فن  .مدیریت کرد

تر و ناسازگاریهای برخاسته  قرن نوزدهم با قطار و در قرن بیستم با هواپیما جا به جا شدن در مکان مدام ساده

اما این بدان معنا نبود که ناسازگاری در کل کاهش پیدا کند، بلکه پیچیدگی حاکم    .شدمیمکانی کاسته  از ناهم

به این ترتیب تمایز میان حال و آینده    .افزایش یافت   -جدید  مکانیِهای همبه خاطر تداخل موقعیت -بر آن  

کرد شکلی مسخ میدر نهایت انتخابهای زمان حال را به  این روند    .ار وقایع آینده در اکنون منتهی شدضبه اح 

این نشت کردن آینده به حال، در عین حال ناسازگاری آینده اما    .درآیندرفع ناسازگاریهای آینده  به خدمِت  که  

  .ساخت کرد و افزون می را تشدید می

 اشو ضرورت تحلیل مداوم رخنه کردند  ی آینده  دایره  بهحال    رحاکم ب  یِبه این ترتیب روابط علّ

ای برای آینده در نظر گرفته شود و ارزش ذاتی خود را از دست  همچون مقدمه  «کنونی »ا  باعث شد تا موقعیت 

به این خاطر در گفتمان    ،سازد های علت و معلولی که آینده را برمی ی و شبکهاهمیت یافتن تحلیلهای علّ  .بدهد

کلیدی   اهمیتی  است مدرن  کرده  هم  .پیدا  کشمکش  لومان  تحلیل  مبنای  بر  مدرن  دوران  شکلی  در  چون 

  .که نوعی در هم ریختگی زمانی را به دنبال دارد کندخودمختار شده و تبلور یافته از ناسازگاری جلوه می
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نظامهای ارتباطی    شود و از سوی دیگر خودِمی  بندیصورتناسازگاری از سویی در نظامهای ارتباطی  

رد شدن معنایی  )مثال  ظهور کشمکش    .دن زنبه ناسازگاری دامن می  -دنکنبه علت پیامهای مبهمی که حمل می-

معناهایی که ممکن است   .شوددر نهایت به معناهای ضد و نقیض منتهی می  ه( دش که در نظام ارتباطی مخابره  

خلق  رقابت میدانهایی تازه برای  ،رقیب پدید آیند و در سطحی مجزا از رقابت اقتصادی هایسیستم از طرف 

یعنی بر خالف تصور    .ندنکنظام اجتماعی کمک میانسجام  از دید لومان این رقابتهای معنایی خود به    .کنند

شود، بلکه با متجسد کردن تمام کردارهای ضد و کشمکش منتهی به فروپاشی نظام اجتماعی نمی  ،معمول

  .کندرا افزون می در نهایت انسجام اجتماعی ، در اطراف انتظارهای کلیدی ان شنقیض و ساماندهی کردن 

من و   .گیردبنابراین هویت بر مبنای تعمیمها و تشخیص الگوهایی در رفتار خود و دیگری شکل می

سازیم که الگوهای رفتاری مشترک و هویتی  را برمی  «ما » یک واحد عمومی به نام    ،هایی شبیه به مندیگری

خو و بیگانه و تهدید کننده است و  اغلب دشمن شود که  تعریف می»آنها«  محور  »ما«،  در مقابل    .یکدست دارد

در غیاب دشمن معنا و هویت ما نیز دچار خدشه و    .کندخود همچون گرانیگاهی برای تعریف معنا عمل می

دست را  کشمکش به این ترتیب نوعی بافت و زمینه است که عناصر بسیار متفاوت و ناهم .شودفروپاشی می

  .کندهمه را در قالب یک ساختار منسجم و هدفمند از نو بازآرایی می کند وبا همدیگر جمع می

دشمن است که ممکن است واقعیت بیرونی    -دوست   دوقطبیِ  ،یکی از محورهای اصلی کشمکش

این کشمکش ممکن است در    .یی داردآبرای مدیریت رفتار کاردر سیستم    اشرمزگذاری اما    ،نداشته باشد

میان دو شخص خاص   منفرد- اندرکنش  انسانی  دو سیستم  کند  -یعنی  پیدا  نظامهای    .نمود  در  معموال  اما 

در جامعه  متقابلهای جاری  که کل کنش  است  به جبهه  ،ارتباطی  استعالیی  تقسیم  به صورتی  متفاوت  های 

های بندی طرف را به دسته کوشند افراد بیکه میشوند  ظاهر می به این ترتیب مدارهایی از قدرت  شوند.  می

  .وارد کنندخویش گفتمانی 
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ی ساماندهی کردن کشمکش را در سطح پایین برعهده  اخالق است که وظیفه در حالت عادی قانونِ

ای رخنهاما هر از چندی    .شوددر نظامهای ارتباط عمومی میهای خُرد  کشمکشمانع نشت  اخالق    .گیردمی

می و  رخ  میدهد  پدید  مدیریتیآید.  بحرانی  موقعیتها راهکارهای  این  حل  برای  که  شده   ای  اند،  اندیشیده 

روشی است که قانون و  شوند. هریک از اینها  را شامل میجنگ  حتا  گیری یا  یأپرسی، رهمه   روشهایی مثل

مدار برای مند و اخالقاگر روشهای قانون   .سازداش را افزون میپیچیدگیکند و  میدگردیسی  دچار  اخالق را  

نهادهایی    .یابند تا این کارکرد را برعهده بگیرندنهادهای فرعی تکامل می  ،رفع کشمکشها کارایی نداشته باشند 

به    .های متفاوت دوستی و دشمنی است شان در جبههکه کارکردشان تشخیص کشمکشها و بنابراین ساماندهی

  . گیردانجمنها و گروههای دفاع از حقوق حاشیه نشینان شکل میها، این ترتیب اتحادیه

به خاطر ممکن است کشمکشی    .شودهایی متفاوت نهادینه میکشمکش در نظام اجتماعی با شیوه

این مشروط   .بگیردد و حالتی نهادینه به خود  گردبندی شود، مشروط  در کنش متقابل دو تن قالب تکرار مداوم  

ه موقعیت ظهور این کشمکش کم کم همچون امری رسمی و رمزگذاری شده اعتبار  شدگی بدان معناست ک

ناسازگاریهای  در نهایت    .آوردپدید میپیرامون خود  ها را  شتهو دا  ، قواعدو بستری از اطالعاتکند  می پیدا  

تواند در  مید که نزند و رخدادهایی را رقم مینشودر نظامهای ارتباطی بیان میبستر، رمزگذاری شده در این 

از دید    .را برای رفع ناسازگاری و کشمکش پدید آوردنو  درون نظام ایمنی جامعه پردازش شده و تدابیری  

کند و به همین  ی نظامهای ارتباطی تحقق پیدا میشناختی و در الیهاین روندها در سطحی جامعه   یلومان همه

 . سترس آن هم نیست علت به سطح روانی و منِ خودآگاه وابستگی ندارد و در د

دهد و به همین  کشمکش خود نوعی سیستم است که پیچیدگی نظام اجتماعی را افزایش میپس  

 .دهداحتمال اجرای یک رفتار ویژه را کاهش می  ،های پیش روی آنها و گزینهخاطر با شفاف کردن خطراهه

ا کاهش امنیت است که به شود، یکی از آنهکشمکش نیرویی است که توسط دو جریان متفاوت تقویت می



323 

 

امکان همدستی   ،کندموقعیتی که ابهام و عدم قطعیتی را ایجاد میچون    .حضور عامل سوم شخص بستگی دارد

جریان دوم با مرزبندی منابع و محدود کردن دسترسی به ابزارهای    .دهدرا افزایش می  «من »بر ضد    «دیگری »دو  

اما   است.  همراه  دو طرف  از  رویارویی  عملیاتی  اجرایی و  ابزارهای  از  برخی  را یک طرف  منع  کشمکش 

جریان همان  در واقع این    .شوددیگر به باال رفتن سطح پیچیدگی سیستم منتهی می طرف  دهد و از  افزایش می

کشمکش های  پیچ و خمافزایش  تر شدن سیستمها و  پیچیده  هکه باست  ختن دستیابی به نتیجه  به تعویق اندا

  .گره خورده است 

معموال نتیجه به سرعت با جنگ و قتل عام دشمنان به نتیجه    ،در حالت کشمکش و صریح و ساده

اما در شرایطی که اعمال قدرتمی خی از ابزارها مانند  وضعیتی ظریفتر و دقیقتر به خود بگیرد و بر رسد 

بندی  الیه در نتیجه    .سازدمی افزون  را  پیدا کرده و پیچیدگی سیستم    یکشمکش پیچ و خم  ،خشونت منع شوند

برآمده از این حرفها    پرسش مرکزیِ   .آوردرا پدید می در نظام اجتماعی سلسله مراتبی از قدرت  روندها  این  

تنها برخی را    ،قرار دارد  شکه پیشاروی   کشمکشها و اختالفهایان انبوهی از  چگونه از مسیستم  آن است که  

  ؟شودکند و بر حریفهایی ویژه متمرکز میانتخاب می

شود، اخراج از شغل، توانند شکلهای گوناگون به خود بگیرند، پیشنهادی که رد می این کشمکشها می

آمیز کش و وضعیت رقابت همگی حالتهایی از کشم  ،دعوا با کسی یا فروپاشی و ورشکستگی یک شرکت 

بلکه نیروی   .کننداما در حالت پایه سیستمها و کنشگران به تمام کشمکشهای پیشاروی خود توجه نمی  .هستند

دهد آن است که  پاسخی که لومان به این پرسش می  .دنسازخود را تنها برای رفع برخی از آنها متمرکز می

انتخاب  این  نیروی تولیدکننده  .هاست جایگاه قدرت کنشگران تعیین کننده  ی کشمکش  هرچه جایگاه قدرت 

ی مشروعیت هاییابد و به همین خاطر چنین کشمکشهای سیستم افزایش میداشتپیش احتمال نقض    ،باالتر باشد 
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به دست می بیشتری  اعتبار  آن نآورو  با  ادراک چینیزمینه   اب  هاد و رویارویی  و  مالزم دقیقتر و شفافتری    ها 

  .شودمی

پیچیده سه قانون عام مهم وجود دارد که با این کشمکش و پیامدهای آن    هایسیستم از دید لومان در  

 . همواره سست است   ، عناصر سیستم در نظامهای پیچیده  نخست آن که پیوندهای درونیِ  .کندارتباط برقرار می

به از   دوم آنکه سیستمها همواره در زیرواحدهای خود حساسیتهای کارکردی دارند و  همین خاطر شکلی 

 هایه تشدید خودجوش تغییرها و نوسان سومین قاعده آن است ک  .دهندتخصص یافتگی را از خود نشان می

بر مبنای این سه قانون نظامهای اجتماعی در گذر   .عاملی است که باید مدیریت شود  ،درون سیستمتصادفی  

 تر و خُردترردخُ  یچرا که واکنشهای تشدید شونده و خودمداری را در برابر محرکهای  .شوندتر میزمان پیچیده

   .شدندکه قبال نادیده انگاشته می ،دنده نشان می

می تشدید  تدریج  به  که  کوچک  محرکهای  میاین  پیدا  اهمیت  و  یا    ،کنندشوند  بدعت  همچون 

کنند و نیروی سیستم یی هستند که جلب توجه می همان کشمکشها و اختالفها  . اینهاشوندناهنجاری تعبیر می

از دید لومان خودمختاری فرد و تعیین کنندگی رفتارش در سطح اجتماعی از دل    .مکندرا به سوی خود می

این سه   در واقع چفت و بست شدنِ  ،یمامنآزاد می  ییعنی آنچه که ما اراده  .آیدعام بیرون می  یاین سه قاعده 

آمیز که باید با قواعدی  کشمکش اغلب  گاه تصادفی و    ای از رویارویی با عواملِشیوه  .ت قاعده با یکدیگر اس

د و تنها به حاشیه  ن مانبا این حال این کشمکشها و متغیرها همچنان به جای خود باقی می  .دن عام مدیریت شو

   .شوندرانده می

به همین خاطر    .پیچیده است   هایسیستم ی عمومی کنترل کشمکش در  این شیوهی لومان  در نظریه 

رود خیزد هرگز از بین نمیکه از آن برمی  ایشوند و ناامنی است که نمودهای کشمکش مدام ظاهر و محو می 

هایی جنبشهای اجتماعی بر همین مبنا در ابتدا خاستگاه  .کندبلکه در فضای اجتماعی و روانی تداوم پیدا می
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هدفمندی و   ،بندیِ ناشی از آناما به تدریج با تشدید کشمکش و شفاف شدن جبهه   .م و تصادفی دارندمبه

   .یابندگیرند و به توصیفی از خویش دست میسازماندهی دقیقتری به خود می

را به    188و اندرکنش   187دو مفهوم جماعت   ، آنچه که تا اینجای کار گفته شد بندیصورت لومان برای  

در این   .در نگرش کنش متقابل نمادین جماعت و اندرکنش دو مفهوم کامال مجزا هستند  .ردگیخدمت می

من تولید  به  نهایت  در  اندرکنشها  از  جریانی  و  نگرش  می  هایسیستم ها  منتهی  در  اما    .شودروانشناختی 

نهد آن است  پیش میکه او  پرسش مرکزی    .ها نیست تفکیک این دو مفهوم به این سادگی   یلومانانداز  چشم

  ؟اندرکنش با ظهور جماعتها چگونه است  یکه رابطه 

گیرد و به همین ترتیب این اندرکنشها  آشکار است که جماعتها توسط اندرکنش اعضایشان شکل می

این امر نکته مهمی است که هم جماعت و هم اندرکنش بخشی از نظام کالن اجتماعی   .کندرا سازماندهی می

ی هایسیستم هر دوی اینها جریانها و زیر  .میان سیستم و محیط در میانشان مصداق نداردهستند، یعنی ارتباط  

می محسوب  عام  اجتماعی  سیستم  درون  وقفهراند   .شوددر  یا  سکته  همچون  فرآیندهای  کنش  در  ای 

 . جماعت است   ،کندآن بستری که اندرکنش در آن نمود پیدا می  .کندی نظام اجتماعی جلوه میخودزاینده 

کند و آن را به جماعتی ویژه  اجتماعی نمود پیدا می  هایسیستم ای از تمایزها و تفاوتها در زیریعنی مجموعه

  .کندتبدیل می

ن  کل ایاندرکنش میان اعضاست و    ،آوردآن نیرویی که این تمایزها را رمزگذاری کرده و پدید می

در قرون وسطی جماعتها ساده بودند    .شودجامعه منتهی می  -یند در نهایت به افزایش پیچیدگی جماعت فرا

 
187  Society 
188  Interaction 
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داشتند متمایز  قدرتهای  با  مشخص  طرف  دو  معموال  فرزند   :و  و  والد  شوهر،  و  زن  بنده،  و    . خدایگان 

در این   .ناپایدارند  ،همهایی هستند که به خاطر اتکایشان به دو طرف ضد  نمونهاز این دست  ی  یهادوقطبی

  ی روابط ساده هیچ یک از دو طرف امکان تغییر موضع و بازتعریف نقش خود را ندارد و به همین دلیل امکان

در سنت قرون وسطایی جماعتهایی پیچیده را   ،در کنار این روابط ساده  .هم متصور نیست شان  حذفبرای  

پایداری این نظامها به نسبت   .دانادهددر خود جای میبسته و    جمع یم که چند تا از این دو قطبیها را  اه هم داشت

هایی ، دولتها و کشورها نمونهها، خاندانهافرقه .بیشتر است و عمرشان ممکن است از عمر انسانها تجاوز کند

  .عتهای قدیمی هستنداز این جما

اما نظام اجتماعی یک جماعت ساده نیست، بلکه سیستمی کامال بسته است که از چندین جماعت با 

در درون سیستم اجتماعی ارتباط میان عناصر از سویی    .م ارتباطی متفاوت تشکیل شده است یرمزگان و عال 

رمزگذاری و درونی ساختن آن عملیاتی شود و از سوی دیگر با  با ادراک و شناسایی طرف مقابل ممکن می

ای از  کند بلکه شیوهبه ارتباط سیستم با محیط داللت نمی 189به همین خاطر از دید لومان ادراک  .گرددمی

هرچند   ، جذب اطالعات در درون سیستم است که لزوما خودآگاهانه و یا مبتنی بر نظامهای ارتباطی نیست 

   .تواند بر آنها تکیه کندمی

یعنی سیستم با وارسی بخشی    .ادراک در واقع شکلی از شناسایی درونی خود است گوید  می ن  لوما

این بدان معنا است که ادراک امری کامال   .آیدنایل می  اشبه دریافتی درباره  ،از محیط که در خود درونی کرده

بلکه ادراکشان هم ادراکی از سطحی دیگر    ،ها نه تنها ادراک دارند نظامهای اجتماعی و من  .خودارجاع است 

 
189  Perception 
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با این حال آن ادراکی که در این میان موضوع   .کندآورد و به این ترتیب نوعی خودآگاهی را تولید میپدید می

در این بستر   ادراک رمزگذاریخیزد. برمی همواره از جذب اطالعات بیرونی در درون سیستم  ،پردازش است 

   .شودنهاده می  مدارهای عملیاتی سیستم بر دوش اش ساماندهیبارِ  ن شکل، چون به ایشودممکن می

به همین کند.  می شناسایی ترشح    ای از نمادها و معناها را در اطراف موضوعِسیستم همواره شبکه

از سوی دیگر باید به این   .شبیه است درونی    ایآیینه   در نگریستن  به  همواره    ،خاطر مدیریت ارتباط با پیرامون

یعنی در شرایطی که سیستم متوجه شود که دیگری به   .نکته توجه داشت که ارتباط امری گریزناپذیر است 

نادیده گرفتن دیگری هم شکلی از همین  حتا  .تغییر خواهد دادمبنا رفتار خود را بر آن  ،کندرفتارش نگاه می

ن  .تغییر رفتار است  این همان عاملی   .سازداخواه ورود به ارتباط را ضروری مییعنی حضور دیگری خواه 

  .زنداست که از دید لومان پیدایش سیستم اندرکنش را رقم می

ای برای ساماندهی ادراکهاست و به همین خاطر نسبت به اختاللهای  سیستم اندرکنش در واقع شیوه

ی پیغام  مخابره از  کند و  دنی است که حس میب  ازپیام  ارسال    ،چون ابزار اصلی ارتباط   .ادراکی حساسیت دارد

 هایسیستم   تر شدنِهمزمان با پیچیده  .شوندبه همین خاطر نظامهای ارتباطی بر بدن مستقر میمنظوری دارد.  

ی معنا و چروکیده حضور دیگری به این ترتیب به تصفیه  .کندانضباط بدن نیز افزایش پیدا می  ،اندرکنشی

منتهی می  شدنِ توافقهایی موضعی  اطراف  ارتباطی  پس    .شودسپهر رمزگان در  برای  سیستم  ادراک شرطی 

   .سازدی آن مجزا میساختار سیستم را از روندهای خودزاینده ، و ابزاری کهحضور دیگری است 

گیرد و شرکت شرکت در ارتباط را بر عهده می  ساختار عاملی است که توزیع بخِتبا این حساب،  

یعنی نیازمند    .کنداندرکنش بر همین ساختارها تکیه می  .دهدنندگان در یک ارتباط را با یکدیگر پیوند میک

ی  ایست میان ادراک سیستم و شیوه اندرکنش در واقع واسطه  .ملزوماتی است که در درون خودش وجود ندارد
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جماعت برخالف   .کندتجلی پیدا می  که در نظامهای ارتباطی  ، بدان شکلیبیان کردن و به اشتراک گذاشتن آن

  .آوردزایی در اندرکنشها را فراهم میای است که امکان شاخهبستر و زمینه ،این وضعیت 

نمی همین خاطر  به  و  است  زمان  به  وابسته  بسیار  لحظه اندرکنش  بر  متمرکز شود  یتواند   . اکنون 

به همین خاطر سازماندهی اندرکنشها به صورت    .داردوجود  بندی  نوعی فشار برای نوبت در ارتباطها  همواره  

همچون بستری  چنین چارچوبی ندارد و  اما جماعت    .شودهایی منظم و قرارداد شده ممکن میها و دورهوقفه

  در ارتباط با زمان   -بر خالف اندرکنش-جماعت    .کندجدید عمل می  هایسیستم ها و زیر برای ظهور دوشاخه

بلکه بر   ؛شودها تنظیم نمیها و دورهکارکردها در آن به صورت وقفه  و  گیردنمیوضعیتی تخصصی به خود  

  .آورد را پدید می و موزاییکی از موقعیتهای متفاوتشود سازماندهی میحسب جایگاهها 
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 نوشت پی

 

از  رویکرد سیستم   تنها چند دهه  است که  بسیار جوان  تاریخ علم جریانی  پیچیده در  عمرش های 

ی این رویکرد است نیز به همین اندازه نوپاست و تازه به هشتمین گذرد. نگرش سیستمی که نیا و زایندهمی

به رویکرد پیچیدگی رخدادی مهم در دهه از نگرش عمومی سیستمی  ی عمر خود وارد شده است. گذار 

وشهای سنتی فهم پدیدارها و تاریخ علم است که پیکربندی دانایی در روزگار ما را دگرگون ساخته است. ر

به کلی طی دهه شان در قالب نظریه پیکربندی  این های گذشته دگرگون شده و بخش عمدههای علمی،  ی 

های  گیری رویکرد سیستمهای پیچیده بوده است. دیگر حصر مفاهیم در قالب زیرشاخه تحول مدیون شکل

تبار و جذابیتی ندارد. تولید دانشی بسیار جزئی که  شوند، اعتر میای از دانایی که مدام تخصصی جدا افتاده 

شود. در حالی بینی علمی قلمداد میپیوندی با دانشهای همسایه برقرار نکند، امروز بیشتر نوعی اختالل و کوته

 ی اصلی پژوهش علمی بوده است.ی قرن بیستم این شیوه که در قرن نوزدهم و بخش عمده

ارکان مهم گذاری است که زایش رویکرد پیچیدگی را از دل سرمشق  ی سیستمی لومان یکی از  نظریه  

شناسی سنتی  های مهمی است که عبور از روشتر، این یکی از نظریه سیستمی ممکن ساخت. در مقیاسی کالن 

مان  ای، پویا، و فراگیر را برای دانش امروزین رشته ای میانهای مرسوم آن را رقم زده و پیکرهنظری علم و تنگ

فرسایش  ف به  حدودی  تا  این  و  نشده  شناخته  درست  هنوز  ایران  در  سیستمی  رویکرد  است.  آورده  راهم 

ای فرهیخته و متخصص، که گردد، و تهی شدن فضای کشور از طبقه های ما زیر فشار سیاسی باز می دانشگاه 
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ابله ضدداروینی را  های گذشته بوده که حدود نیم قرن است نوعی انتخاب پیامد انتخاب طبیعی معکوس دهه

 جایگزین انتخاب اصلح داروینی کرده است.

منابع اصلی  پا نگرفته و  به زبان  هرچند رویکرد سیستمهای پیچیده هنوز در کشورمان درست  اش 

توان از شمار  اند، اما توجه و اقبالی چشمگیر در این زمینه نمایان است و این را می پارسی برگردانده نشده

کنند. ای دریافت که در کارهای علمی خود از روش سیستمی استفاده می پژوهندگان ایرانی   باالی متخصصان و

دهد که شاید در غیاب نهادهای رسمی علمی و آموزشی، جنبشی از این اقبال امیدوار کننده است و نوید می 

 کنونی غلبه کند.   سوادی مزمنپایین به باال بتواند شکاف شناختی یاد شده را پر کند و بر سرگردانی و کم 

ای است و به همین خاطر مسلط شدن بر آن دشوار است رشته رویکرد سیستمی در سرشت خود میان  

ی دانشگاهی نیازمند است. انجام پژوهشهای پردامنه در این زمینه هم ماهیتی  و به تخصص یافتن در چند رشته 

مان به تدریج  ها همه در فضای علمی تمدنشود، و اینای دارد و اغلب به صورت گروهی انجام میچندشاخه 

این چشم در  هستند.  گرفتن  پا  حال  از  در  یکی  لومان  سیستمی  رویکرد  دانایی،  جغرافیای  از  معاصر  اندازِ 

زیربناهای مهم و بسیار تاثیرگذار است که نه تنها در زبان پارسی، که به انگلیسی هم درست انتقال نیافته و به 

 زبان خروج کرده است. از فضای دانشگاهی آلمانی ی گذشته تازگی طی دهه

کتابی که در دست دارید، با قصد معرفی چارچوب نظری لومان نوشته شده، و باید همچون مروری  

هایی بسیار متنوع آثاری بسیار عمیق اش نگریسته شود. لومان در حوزهفشرده و کالن بر کلیت دستگاه نظری 

انتقال به زبان پارسی هستند. این نوشتار شاید بتواند همچون و بانفوذ پدید آورده که شایسته  ی ترجمه و 

ای دقیق و هموار و منسجم، که ای برای چنین کاری در نظر گرفته شود، و نه بیش. اما شاید مقدمه مقدمه 

 اش را نشان دهد.بندی مفاهیم نظری لومان در زبان پارسی را ممکن سازد و ضرورت صورت
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 دیگر هب قلم شروین وکیلی یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه 

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹5کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹5ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه 

 ۱۳۹5کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 

 ۱۴۰۰، خورشید، دائو ده جینگزند و برگردان کتاب پنجم: 
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 ی فلسفهمجموعه 

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره 

 ۱۳۹5ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ 

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه 

 

 

 

 

  

 ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، کتاب 

 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، 

 

 ۱۳۹۳جم زروان، شورآفرین، کتاب هفتم: جام 

 

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه 

 

 ۱۳۹۱- ۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه کتاب دوم: اسطوره 

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه 

 

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، کتاب سوم: تاریخ 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری،  

 ۱۳۹۸کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۴۰۰بین، خوش کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره 

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره کتاب سوم: 
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانه کتاب چهارم: اسطوره 

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره  کتاب پنجم: 

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش 

 ۱۳۹5شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره 

 ۱۳۹۸بین، م:  اودیپ شهریار، خوشکتاب هشت
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 روانشناسی و تکامل  -ی عصبمجموعه 

 

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله 

 ۱۳۸5سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه 

 ۱۳۸5سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشه کتاب چهارم: جامعه 

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، پنجم: عصب کتاب 

 ۱۳۹۴نا، کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹5شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصب کتاب هفتم: همجنس 
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 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه 

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -سوشیانس، تمدن کتاب سوم: 

 

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 
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 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹5خورشید، کتاب نهم: فرشگرد، 

 ۱۳۹5کتاب دهم: جم، شورآفرین،  

 ۱۳۹5بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹5بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 ۱۳۹۸بین، خوش  تخیلی،- ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه 

 ۱۳۹۸وشت بهرام، خورشید، کتاب چهاردهم: هشت سرن
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه 

 

 ۱۳۸5سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه 

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹5نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی 
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 ی ادبیات مجموعه 

 ۱۳۹۴شورآفرین،الشعرای بهار، خورشید و کتاب نخست: ملک 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹5کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین، 

 ۱۳۹5خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی، 

  ۱۳۹5کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹5نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق 

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ 
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 ی تاریخ هنرمجموعه 

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸: عصر پیشاتاریخی، خورشید، کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی، جلد نخست 

 ۱۳۹۸: عصر برنز، خورشید، ، جلد دومیرانیکتاب چهارم: تاریخ هنر ا

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ هنر ایرانی، جلد سوم، عصر آهن، خورشید، 
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 ها ی سفرنامه مجموعه 

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ختن، خورشید، ی ختا و کتاب سوم: سفرنامه 

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه 

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه 

 کتابهای دیگر 

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه 

 ۱۳۸۴تهران،  تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه

 ۱۳۹5نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله 

 ۱۳۹5ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه 

  ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه 

 ۱۳۹5جلد سوم: تاریخ، خورشید،  

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، اسطوره جلد چهارم: 

 ۱۳۹5جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست 

 ۱۳۹5جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 

 


