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  مقدمه مترجم 

  
 کن ویلبر 1"، اکولژی، روحانيتسکس"، فصل دوم از کتاب "الگوئی که پيوند می دهد"نوشتار 
نظریه علوم مدرن از جمله در این نوشتار ویلبر با بهره گيری از اصول و مفهومات . است

 تمایل  و غيره)هرمنوتيک(نشانه شناسی، علم تفسيرروان شناسی، ، زبان شناسی، سيستم ها
عمومی روند تکامل در سه عرصه فيزیکی، زیستی و معنا را مفصال مورد بحث قرار داده 

زمينه علمی وسيعی حتياج به ابه نظر مشکل می آید و با وجود این که متن نوشتار کمی . است
 که اگر نوشتار با دقت و حوصله همراه با پی نوشت ها و توضيحات مطمئنمولی احساس ميشود 

به هر صورت عالقمندان می توانند جهت .  قابل فهم استزیادی اندازه تاود مترجم مطالعه ش
نویسنده در . مراجعه نمایندو یا به منابع ذکر شده در متن نوشتار مطالعات دقيق تر به اصل کتاب 

به شرح مفصل و ارائه ) همان طور که در متن به آنها رجوع می دهد(فصل های بعدی کتاب
  . هر یک از اصول فوق پرداخته استشواهد بسياری در باره

خوانندگان مشتاق ضمنا ميتوانند جهت دستيابی به دانش وسيعتری به فرهنگ واژگان و مفهومات 
  .نوشته های ِکن ویلبر که در فایل مجزائی تنظيم شده است مراجعه کنند
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  2الگوئی که پيوند می دهد
 

   ِکن ویلبرنگارش
 جمشيدیبرگردان جمشيد 

  
یک  از راه ترین وضعش تالش ميکند تا ید، حتی درساده آمیبه نظر  نظممنفعل وعاری ازفرم و ماده ای که 

  .تری سامان بخشد به یک ترکيب کاملخود را تکامل طبيعی 
  3کانت                                                              

  .رسانند  میذات مطلق فرازورند وپيکر خودرا به  آگ ها هم فریاد برمیحتی سن. خدا نه منجمد ونه مرده است
  4هگل                                                                        

  
  خصوصيت الگو

  
 را به 4 و3این فصل و فصول .  شروع ميکنيم5ما با کلّيت ویا نظریه سيستم های دیناميک

علوم مدرن تکامل اختصاص می دهيم، با این آرزو که تلفيق آنها در بررسی برخی از نتایج 
  .مقياس های فراختری از هستی ممکن باشد
معرف چيزیست که آن  واساسی است  )یا جمع بندی(آن چه به دنبال می آید در باره بيست اصل 
» انين فرمقو«، »تمایالت تکامل«، »الگوهای هستی«ممکن است ما آنها را به عباراتی از جمله 

همان طور که قبال اشاره کردیم این الگوها یا تمایالت .  کنيماظهار» خصایص پدیداری«و یا 
مشترک نتایج حاصل از علوم مدرن سيستم ها هستند که در سه عرصه تکامل، یعنی عرصه 

بنابراین این . فيزیکی، عرصه زیستی و عرصه معنا بطور مشترک و یکسان عمل ميکنند
و یا یک فرایند کثرت گرائی ) »یک چرخش«(6 واحدَدورانند که جهان را به یک تمایالت هست

  .، تبدیل ميکنند»وهائی که پيوند می دهندالگ«شالوده ای از الگوهای مشترک، با 

                                                  
2 The Pattern That Connects 
3 Immanuel Kant 
4 Georg Hegel 

در مقام يک زيست شناس ) Ludwig von Bertalanffy(نفی برتاال.نظريه سيستم ها در مقابل ديدگاه آناليتيک قد علم ميکند  5
آگاهی بر واقعيت ساختاری و کارکردی .  بحث سيستم ها را مطرح کرده و مفهومات آنرا معرفی ميکند1940برای اولين بار در سال 

مثل بدن ( حقيقت يک سيستماز زاويه ديد آناليتيکی برای دسترسی به. يک مجموعه در دو نطريه آناليتيک و سيستم ها متفاوت است
در کل تنها الزمست تا تمام اجزاء ترکيب کننده اين سيستم يکايک بطور جداگانه از نظر ساختاری و کارکردی ) انسان يا يک کامپيوتر

اين نظريه، به عبارتی به اعتقاد . رابطه سيستم با محيط يا سيستم ها ی ديگردر اين نگرش مد نظر نيست. مورد مطالعه دقيق قرار گيرند
در مقابل، نظريه سيستم ها با بی اعتنائی به اجزاء متشکله و روابط بين آنها بيشتر به . سيستم از سوی پائين توسط اجزاء اداره می شود

بنابراين نظريه يک سيستم از سوی باال مديريت خود . مطالعه متمرکز روی چگونگی کل يک سيستم و روابط بين سيستم ها می پردازد
يک سيستم بزرگتر با مرز مشخص در درون خود سيستم های فرعی بی شماری را محتوی دارد . ه عناصر متشکله تحميل می کندرا ب

، )output(، برآيند)input(سيستم ها حاوی مفهومات مشترکی از جمله درآيند. که نسبت به هم رابطه بين سيستمی برقرار ميکنند
، اطالعات، هدفمندی سيستم، )hierarchy(سلسله مراتب) attractor(، آتراکتور)boundary(، مرز)throughput(اندرآيند

مفهومات و اصول مشترک در نظريه سيستم ها باعث شده است که اين زمينه . خودگردانی، خودسازماندهی، فيدبک و غيره می باشند
نظريه . تی و اجتماعی و معنوی کاربرد پيدا کندخود را به رشته خاصی از علوم محدود نکرده بلکه در تمام عرصه های فيزيکی، زيس

سيستم ها در زمينه های بسيار از جمله علوم پيچيدگی، آشوفتگی، مدل های کامپيوتری، کاوش شبکه های عصبی، ساخت ماشين های 
  . م-هوشيار و جان مصنوعی، علوم اجتماعی و غيره پيشرفت چشمگيری کرده است

6 Uni-versum 
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وجود دارند و یا » قوانين ابدی«دراین جا من قصد ندارم خود را در این مشاجره که آیا در جهان 
  1.ولی فعال به موضع دومی راضی هستم. جود دارند درگير کنمو» عادات ثابت نسبی«تنها 

از نتایج علوم سيستم ها و ) که در دنباله به عنوان اصول بيستگانه تشریح می شوند(این الگوها 
تکاملی بدست آمده اند، اما من عالقه دارم تاکيد کنم که کاربرد این الگوها محدود به علوم سيستم 

از آن علوم که به نظر » نيمی«ه قبال نيز اشاره کردم ما اکنون به همان طور ک. ها نمی شود
صحيح می آیند چشم می دوزیم ولی باید نيمه دیگر را هم که بسيار سوال برانگيزاند مورد 

آن طوری که بطور مفصل در ). این بررسی از فصل سوم آغاز می شود( بررسی قرار بدهيم
هر کوشش بالقوه ای که در راه استنتاج الگوهای مشترک دنباله خواهيم دید مسأله این جاست که 

طبيعت  عينیبه زبان در سه عرصه تکامل ابراز می شود منحصر به الگوهائی است که 
 آنها زمانی که در عرصه مربوط به زبان فاعل نتيجتاارائه شده، و ) »آن«زبان (7یگرائ
تمام .  با شکست روبرو می گردندبکار گرفته می شوند) اخالق(ویا زبان فاعل ما) زیبائی(من
  .درده ام از یک کمبود حياتی رنج ميبرنرا که من مشاهده ک» تالش سيستم های وحدت دهنده«

) انتزاعی(بنابراین من با وسواس بسيار، اصول بيستگانه را در یک سطح و یا سنخ آبستره
یا حقيقت، ( آن، ما و منطوری تدوین کرده ام که معتقدم می تواند کامال در انطباق با سه زبان

از این راه است که کار سنتز می تواند با مالیمت حتی به . کاربرد داشته باشد) خوب و زیبائی
درون عرصه هائی پيشرفت کند که قبال نظریه سيستم ها مایل بود بر پایه یک تقليل گرائی 

طوری که گفتم تمام آن . (ظریف، آنها را به اصطالحات علوم طبيعی و عينی گرایانه تنزل دهد
این موضوعات بطور مفصل مورد بحث قرار می گيرد، و این بحث از فصل سوم شروع می 

قابل توجه است که بسياری از خوانندگان معتقدند که این اصول بيستگانه جالب ترین بخش .) شود
اگر شما . کتاب را تشکيل می دهد ولی بسياری آنرا خيلی انتزاعی و بيشتر کسل کننده می دانند

از نوع دوم هستيد، بدون این که نگران باشيد من به شما اطمينان می دهم که آن اصول در طول 
اما فعال آن اصول را در دنباله به اختصار توضيح . این کتاب فربه تر شده و شفاف می گردند

 یا کوارک  و یا پروسه ها تشکيل نشده است، واقعيت نه از اتم ها)اشياء(چيزهاواقعيت از . ميدهم
 جزء ها، یا از هولون ها -ها تشکيل شده، نه از کل ها و نه از جزء ها، بلکه واقعيت از واحد کل

  .تشکيل شده است 
واقعيت ها . این اصل هولون در مورد واقعيت تمام اتم ها، سلول ها، نمادها و ایده ها صدق ميکند

به عنوان کل ها و یا جزء ها قابل فهم  و نه به عنوان پروسه ها، یا )اشياء(نه به عنوان چيزها
اتم «بنابراین هم .  جزء های توام قابل درک می باشند-نيستند، بلکه آنها فقط به عنوان کل

هيچ چيزی که هولون نباشد وجود . ، هر دو تالش بيهوده ای هستند»کل باوری«و هم » باوری
 بی نهایت هولون ها وجود چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی، در همه جهات تا(ندارد
  ).دارند

یک سلول قبل از این که یک سلول باشد، . یک اتم قبل از این که یک اتم باشد، یک هولون است
تمام آنها کل هائی . یک ایده قبل از این که یک ایده باشد، یک هولون است. یک هولون است

حتی قبل از این که ما توانسته باشيم (هستند درون کل های دیگر، و بنابراین آنها از ابتداء تا انتها
  . جزء ها یا هولون ها هستند -، کل)در آنها کشف کنيم» خصوصيت منحصر بفردی«

                                                  
7 language of objective naturalism 
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به همين ترتيب، ممکن است که بگوئيم واقعيت نه ازاشياء بلکه در حقيقت از پروسه ها تشکيل 
يکنند، که آنها هم شده است، ولی همان پروسه ها فقط درون پروسه های دیگر موجودیت پيدا م

کوشش برای تشخيص واقعيت به عنوان اشياء ویا پروسه . ازابتداء تا به انتها هولون ها می باشند
ها اصوال بحث گمراه کننده ای است؛ زیرا درهر موردی تنها هولون ها وجود دارند وتاکيد روی 

وجود   پروسه هابی شک هم اشياء و هم. یکی و یا دیگری باعث دور شدن ازنکته اساسی است
  .دارند ، اما هر کدام و تمام آنها هولون ها هستند

پس ما می توانيم وجه مشترک هولون ها را بررسی کنيم، و بدین وسيله از تالش هائی که 
مصروف کشف پروسه های مشترک و یا واقعيت های مشترک تمام سطوح عرصه های هستی 

 مفيد واقع نشده و هميشه به راه تقليل گرائی می زیرا این تالش ها هرگز. می شوند رهائی یابيم
  .انجامد نه یک سنتز حقيقی

به عنوان مثال، وقتی گفته می شود جهان در ابتداء از کوارک ها تشکيل شده، این گفته موازی با 
به همين نحو، اگر در انتهای دیگر طيف بگوئيم جهان . حق امتياز دادن به قلمرو خاصی می شود

بتداء از نمادها تشکيل شده است، آن طور که همه ما می دانيم، این نيز به معنای حق در واقع از ا
ولی اگر بگوئيم جهان از هولون ها تشکيل شده است، نه به . امتياز دادن به قلمرو دیگری است

برای . قلمرو خاصی حق امتياز داده شده و نه بنيادی بودن خاصی به سطوح تحميل شده است
 ادبيات و هم ذرات زیراتمی از  ولی هم، نشده استاز ذرات زیراتمی تشکيلمثال، ادبيات 

  .هولون ها تشکيل شده اند
 ما ،9پس اندراستدالل با شواهد  8پيش اندربا طرز تفکر هولونی شروع ميکنيم، و بوسيله آميزش 

. يممی توانيم سعی کنيم تا حد ممکن وجوه مشترک تمام هولون های شناخته شده را تشخيص ده
از زیست شناسی سلول گرفته تا ( و یا تمام قلمروهافردینتایج حاصله می توانند در بررسی های 

به ساختارهای پراکنده فيزیکی، از تکامل نجومی گرفته تا به رشد روان شناختی، از سيستم های 
و تبين ) DNAخودساز تا به تجربيات روحانی، از ساختار زبان گرفته تا به رونوشت برداری 

  .پاالیش شوند
از آن جائی که قلمروهای فوق الذکر همگی بوسيله هولون ها عمل ميکنند، ما می توانيم بکوشيم 

، »الگوها«، »قوانين«تا آن چه را که در حين مناسبات بين این هولون ها مشترک است، یعنی 
به ما این اشتراکات ليستی با بيست اصول . مشترک را تشخيص دهيم» عادات«و» تمایالت«

برخی از آنها تعاریف ساده ای (من آنها را در دوازده مقوله گروه بندی کرده ام. ارائه می دهد
عدد . بخوانم» بيست اصول«هستند ولی به نيت سهولت، من می خواهم هميشه ليست کامل را 

بيست هرگز معنی خاصی ندارد، برخی از آنها ممکن است یکباره از کاربرد بيا فتد یا ممکن 
  ).من هرگز سعی نکرده ام کامال جامع الشرایط باشم. ت اصول دیگری به آنها افزوده بشوداس
  
  
  
  گانه هولون هاستيب لوصا

                                                  
8 a priori 
9 a posteriori 
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از متشکل  از چيزها یا پروسه ها تشکيل نشده است، بلکه ّلعنوان یک که ب 10واقعيت. 1

و صعودی   می باشند بدون هيچ محدودیتی هم در جهت سير11 هاّلترکيبی که ک. ستهولون ها
، این که بگوئيم 12صرف نظر از جزء ها. همزمان اجزاء کل های دیگرند سير نزولی،هم 

 هستند از جهتی حقيقت دارد ولی این حقيقت نکته اساسی که این 13ها) روند(هولون ها پروسه
. پروسه ها خودشان فقط می توانند در درون پروسه های دیگر موجودیت بيابند را مدنظر ندارد

  . وجود دارند14ء ها نه پروسه ها بلکه تنها هولون هانه جز
از آن جائی که واقعيت از کل ها تشکيل نشده است، و ضمنا از جزء ها نيز متشکل نمی باشد، و 

 جزء ها وجوددارد، چنين دیدگاهی می تواند مشاجره دیرینه بين اتم -از آن جائی که فقط کل
 و به عنوان کل های مستقل بطور اتفاقی با هم در تمام چيزها اصوال ازهم مجزابوده ( 15باوری

تمام چيزها بيشتر تارنخ ها یا اجزاء یک بافت یا کل  (16و کل باوری) ارتباط قرار می گيرند
نه کل های تنها و نه . هردوی این نگرش ها مطلقا نادرستند. را باطل کند) بزرگتر می باشند

  .  جزء ها وجود دارند-تنها کل. جزء های تنها هيچ کدام وجود ندارند
. این نوع دیدگاه ضمنا مشاجره بين اردوی ماتریاليست ها وایده آليست ها را هم بی اعتبارميکند

تشکيل نشده است، ضمنا   خودبنياد یا مبادله زیراتم ها17یواقعيت ها ازکوارک ها یا هدرون ها
  .ولون ها تشکيل شده اندآنها از ایده ها، نمادها یا افکار هم تشکيل نشده اند، آنها از ه

یک طنز قدیمی وجود دارد که در آن پادشاه با مراجعه به یک حکيم، از او می پرسد که چرا کره 
پادشاه می . »زمين برروی یک شير استواراست«:حکيم به او می گوید. زمين سقوط نميکند

ير بر روی ش«، و حکيم پاسخ می دهد که»خوب، پس شيربرروی چه چيز قرار دارد؟«پرسد که 
حکيم . »و فيل بر روی چه چيز استوار است؟..«و پادشاه مجددا که خوب، . »یک فيل قرار دارد

و الک پشت «و باز پادشاه می پرسد که. »فيل بر روی یک الک پشت قرار دارد(می گوید که 
که الک پشت ها خط . که اعالحضرتا بهتر است همين جا بس کنيد« حکيم می گوید. »؟..روی
  ».ندآخر

ذرات زیراتمی که فقط می توانند در مکانيک «. در تمام مسير نزولی هولون ها هستند و بس
به . کوانتومی نسبی تعریف شوند در درون یکدیگر به مانند حجرگان تو در توی جای می گيرند

) 2(یک ذره اصلی و) 1: (این معنا که هر ذره فيزیکی، ذره ای که هر آن تجدید می شود، شامل
توده کالنی از ذرات مجازی است که این دو با در هم پيچيدن به هم آن چنان گره کوری را یک 

                                                  
10 reality 
11 wholes 
12 parts 

زيرکنش ها اصطالحا مراحل . ده است از زير کنش های چندی تشکيل شاست کهمتغييری  کنش عبارت از) روند"(پروسه " 13
بنابراين .. کنش مشخص ثابت می باشدمطرح می شود که حاکی از يک " اشياء"يا" چيز"در مقابل پروسه  .پروسه را تداعی می کنند

می توان گفت که ما در واحد کوتاه زمان چيز داريم ولی با . يک پروسه تسلسل چيزهاست ولی هيچ کدام ار آنها با هم يکسان نيستند
) درآيند(آغازيک پروسه می تواند دارای . به عبارتی هر چيز با يک نگاه طوالنی پروسه است. طوالنی شدن زمان دارای پروسه هستيم

اما اگر برآيند حاصل نشود پروسه . درآيند تحت مراحلی به برآيند می آنجامد که اين روند را تحول می گويند. باشد) برآيند(و انجام
  . م-.خصلت بی نهايتی دارد

14 holons 
15 atomism 
16 wholism 
17 hadrons--   م-یک نوع ذره زیر اتمی ميباشد 
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بنابراین موجودیت هر ذره واقعی الزاما حاوی وجود بی . شکل می دهند که ناگشودنی است
و . دنمجازی آنرا درحين انتشار احاطه ميکن» ابر«نهایت ذرات بسيار دیگری است که به شکل 

حباب ها درون حباب .  مجازی در این ابر هم، ابر مجازی خود را به دنبال ميکشندالبته که ذرات
  2. واالآخر تا به بی نهایت] هولون ها درون هولون ها[ها 

. برای مثال ریاضيات را در نظربگيریم. اما در تمام مسير صعودی هم الک پشت ها هستند
که از بين بقيه نظریه ها  ) 19یگراند وکانتور  (18ی معروف در نظریه مجموعه»پارادوکس ها«

 یجهان انجاميد، ریاضيات را در جایگاه 21 و نظریه ناکامل گودل20به تکامل نظریه تارسکی
خاصيت کلی بودن «:به این معنا که.  قرار دادنامحدود و  بسط یابنده بی وقفه،برگشتقابل  غير

زیرا که . عریف شده باشد نيستمجموعه ها بهيچ وجه دليل بر پایان خط پروسه مولّدی که خوب ت
رده ایم باز به توليد جهان مجموعه هائی که تا به حال ایجاد کما می توانيم با گردآوری تمام 

نمی توانند بطورکافی ] هولون های ریاضيات[به دليل این که مجموعه ها. بزرگتری ادامه دهيم
. ا کل تام محسوب می شوندو ی" بدون شرط"بوسيله ذهن انسان درک شوند به عنوان یک کليت 

هميشه می تواند به یک کليت فراگيرتری ) قابل درک(یک مفهوم سالم) اوبژه(حال آن که موضوع
نامحدود مرتب می ) هيرارشی (22و باالخره مجموعه ها در یک سلسله مراتب. الحاق پيدا کند

پيوسته به سمت که ) سلسله مراتب هولون ها (23و اگر ریاضيات به مانند یک هوالرکی. »شوند
ادامه بيابد، عمل نکند )»بطور نامحدود«(باال اوج می گيرد، و باید هم پيوسته به سمت فوقانی 

 حتی ریاضيات هم در پيکان زمان جای می 3.در تضاد با خود دچار رکود ناهنجار خواهد شد
، دارای خاصيت هوالرکی »24به صورت فراحدی« بی حدبطورگيرد که این پيکان زمان هم 

  .است
» نسل جدید«این واقعيت برای فلسفه هم مهم است، و مخصوصا برای بسياری از پارادایم های

، به )الک پشت ها در تمام مسير صعودی(»فراحد«. سر می دهند»کل باوری«که بوق و کرنای 
، زیرا لحظه ای که آن خودش یک کل نيست جزء ها در جهان -این معنی است که جمع تمام کل

 جزء ها بيشتر -کل. کل دیگر بدل می شوداز  بشود همزمان به یک جزئی» کل«ک به یتبدیل
 کل لحظه بعدی خواهد بود که خود جزئی از کل بعدی بوده، و باز به همين ترتيب تا -یک جزء
  .بی نهایت

وجود چنين سيری به این معناست که هيچ مجالی برای ما وجود نداردتا بنشينيم و بگوئيم 
اصل بنيادی جهان «البته که ما نمی توانيم بگوئيم که (»جهان کلّيت بودنستاصل بنيادی «که

این امر ازاین که ما بگوئيم اصل کلّيت دنيا را اداره ميکند جلوگيری می ). »جزئيت بودنست
  .زیرا که این چنين نيست و هر کلی بطور نا محدود یک جزء است. نماید

 و باز درون هولون ها به این معناست که دنيا نه بر بنابراین وجود هولون ها در درون هولون ها

                                                  
18 set theory 
19 Cantor, Burali-Forti, Russell 
20 Tarsk 
21 Godel 
22 hierarchy 
23 holarchy 
24 transfinitely 
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در معنی » واقعيت مطلق«و ما مشاهده خواهيم کرد که هر(کل ها استوارست و نه بر جزء ها
 بی زمينه یا 25روحانی آن نه کل است و نه جزء، نه یکی و نه بسيار، بلکه عبارت از خالی ناب

  ). رادیکال26ذات نادوگانه
کلّيت، .  و سلطه کلّيت جلوگيری ميکند27مداری است زیرا که از تماميت مهمیاین اصل بسيار 

، و )نکته مهمی که در سرتاسر این کتاب ما را همراهی ميکند(یک مفهوم خطرناکيست 
حداقل آن اینست که می تواند هميشه به عنوان یک اهرم . خطرناک است به دالیل گوناگون
 که از کلّيت به عنوان وجود نهائی سخن راندند، به هر زمانی. ایدئولژیک در دسترس قرارگيرد

عقيده من ما می بایست بسيار نگران باشيم زیرا آنها اغلب به ما یادآور می شوند که ما 
منحصربفرد آنها هستيم و در نتيجه ما باید خادم نظر آنها باشيم، و » کلّيت«نسخه » اجزاء«بيشتر

  .تبدیل می شویمما دیگر به تارهائی از جامه زیبای آنها 
و از آن جائی که ما در چارچوب تارهای این جامه زربفت تعریف می شویم انجام طرح های 

بی جهت نيست که نظریه . اجتماعی در جهت تماميت سازی برجسته و معقول جلوه ميکند
 چنين طرح های تماميت سازی را دشمن اصلی 29 و فوکو28پردازان بسياری از جمله هابرماس

  ).به آن باز می گردیم12نکته ای که ما در فصل (گانی در عصر مدرن پنداشته انددنيای زند
من روی این موضوع بسيار مّصر هستم زیرا، فوق العاده مهم است که روی نا محدود بودن 

 البته یک هوالرکی تحّقق جره مند سرگيجه آور آن تاکيد شود؛هوالرکی، گشایش و طبيعت ح
باید به خاطر داشت که یک هوالرکی سلطه گر هر زمانی که . ه گربخشنده نه یک هوالرکی سلط

به عنوان یک کل غائی تجّلی   جزء، به وضوح– هولونی استقرار بيابد به جای یک مجموعه کل
. اینست درونمایه هوالرکی های سلطه گر، به عبارتی هوالرکی بيمار: »کلّيت غائی«. ميکند

با توجه به این دالیل من معموال به اجماع تمام . ، اینست دروغ تماميت سازی»کليت ناب«
بلکه به ) که داللت ضمنی ارجحيت کلّيت را بر جزء دارد(» کل«رخدادهای جهان نه به عنوان 

این . اشاره خواهم کرد)  جزء ها می باشد-که مشتمل بر اجماع تمام واحد کل(»30همه«عنوان 
فکر » همه«به محض این که شما به .  است جزء-اجماع همه، به تنهائی کل نيست بلکه یک کل

به ترتيبی که همه اولی، دیگر (ميکنيد فکرخود شما یک هولون دیگری را به همه اضافه ميکند
و به همين نحو ما تا نا محدود پيش می رویم ). همان همه نيست بلکه جزئی از همه ی جدید است

و این هم به جهت اینست که .  رسيمنماد سازی شده باشد نمی» همه«و هرگزبه سر منزلی که با
و زنجيره ای که ( جزء ها وجود دارد-هرگز کلی وجود نداشته بلکه زنجيره بی پایان واحد کل

  ).»فراحدی« جزء است، تا انتها -خودش هم کل
. ترجمه شد  32را معرفی کردند ولی این واژه معموال به عالم خاکی 31فيثاغورثيان واژه کاینات

ت عبارت بود از سرشت یا پروسه مطروحه تمام قلمروهای هستی از ماده گرفته معنی واژه کاینا
                                                  
25 pure Emptiness 
26 nondual Spirit 
27 totalizing 
28 Habermas 
29 Foucault 
30 all 
31 Kosmos 
32 cosmos 
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تا به ریاضيات و عرفان، و نه ذکر جهان فيزیکی محضی که معموال به عالم خاکی و یا جهان 
  .تفهيم می شود

و یا (کاینات، هم شامل عالم خاکی. استفاده کنم به این جهت است که من مایلم از واژه کاینات
 و 36قلمرو رهبانی(و رّبانی) 35معنایا قلمرو (، معنا)34یا قلمرو زیستی(، حيات)33 فيزیکیقلمرو

 هم در خالی محو می 37حتی ذات مطلق( نيستندی بنيادهيچ کدام از آنها. می باشد) ییا ميدان اله
  ).شود

کاینات از هولون ها، در تمام هر دو مسير : بنابراین ما می توانيم بطور خالصه بگوئيم که
اجازه بدهيد من این باب را با آخرین مثال از یک منبع غير . تشکيل شده است فوقانی و تحتانی

  . قابل انتظاری به پایان برسانم
 و 40فوکو، ليوتارد ،39که معموال نام فيلسوفانی ازجمله دریدا» 38پسا ساختارگرایان پسا مدرن«

 ميکشند، دشمن سر سخت هر گونه را یدک  42و نيچه 41همچنين فيلسوفان ما قبل آنها مثل باتای
بوده اند و احتماال می شود از آنها انتظار داشت که مخالفت » راوی کبير«نظریه سيستماتيکی یا

ولی یک نگاه دقيق به آثار . ابراز کنند» هوالرکی«شدیدی را نيز نسبت به هرگونه نظریه عالی 
ولون درون هولون و درون هولون، آنها نشان می دهد که این آثار بدرستی از طریق یک مفهوم ه

نشأت )  درون زیرمتون و درون زیرمتون43یا زیرمتون(یا متون درون متون و درون متون
 متون درون متون است که 44و باالخره همين الگوی کشوئی باال و پائين رونده. گرفته است

  . نمایندرا تشکيل داده تا آنها از سوی آن به حمالت خود اقدام» بدون بنياد«پالتفرم
هرعنصر مجزای جهان دراکثرحاالت « ) تاکيدها از خود اوست:(برای مثال باتای می گوید

 هستی فقط در. رود می پيوندد می عنوان یک ذره به ترکيب یک کلی که ازآن فراسوه هميشه ب
یک [می شود نسبی تشکيل شده اند یافت  اقتداربرخورداری از ذرات با  که از،درون یک کل

بر حضور نامطمئن ] کلّيت همزمان با جزئيت[این دو اصل یعنی]. همچنان یک کل است جزء که
مورد پرسش قرار هرچيز آنرا  آن چنان غلبه ميکند که تا به مقصد بی پایانی هستیخوِد 
مورد پرسش قرار می گيرد، زیرا هر چيزی برای هميشه یک زیرمتن هر چيزی  4.»ميدهد

 درست همانست که پسا  را مورد پرسش قرار دادنهرچيزیو . درون یک زیرمتن است
  .ساختارگرایان پسامدرن به خاطرش مشهور شده اند

هر «متذکر مي شود که) ولی اکنون هنوز خنده داراست(باتای به زبانی که فوری نمادین می شود
مانعی می شود در برابر آرزوی بشر که با خشونت و کوتاه » چيزی را مورد پرسش قرار دادن

                                                  
33 physiosphere 
34 biosphere 
35 noosphere 
36 theosphere 
37 spirit 
38 postmodern poststructuralists 
39 Derrida 
40 Jean-Francois Lyotard 
41 George Bataille 
42 Nietzsche 
43 contexts 
44 sliding pattern 
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این خوِد هستی که از اجزاء «. ی هر چيزی را در موقعيت کليت و همگانی قرار ندهدنظر
ش تشکيل شده است و به عنوان باروری غير منتظره، اگر چه جای خوش شانسی است، ولی خوی

این خوِد هستی با وجود این که خود، متشکله ای . به عنوان اراده ای مستقل در عالم جلوس ميکند
علی  او به خاطر تابع نمودن دنيا به کليت مستقل خودش،. لطه گری می باشداست ولی طالب س

و بقيه هم به ...اوه 5.»رغم نگرانی ها، وجود خود را در دام این طمع خودخواهانه قرار می دهد
 خودروبرو باشد بلکه » عدم وجود سيستم«نکته این جاست که باتای نه این که با. همين ترتيب

سيستمی «پس ادعای این که . ؛ هولون درون هولونندحرکت ميک پائين و االباست که به سيستم 
رهبر شورئاليست  45و به این جهت است که برتون. کمی عاری ازانصاف است» وجود ندارد

 معاصر، این بخش از نظریه باتای را مورد انتقاد قرار می دهد، که در ضمن لحن 46های
او . بد شانسی باتای منطقی بودنش است: هم می باشدمنتقدانه ای برای پسا مدرن های امروزی 

به مانند فردی که پشه ای روی بينی اش نشسته و نمی تواند آنرا براند مجبور است که منطقی 
روش   بابا این که پشه او را به جای فردی زنده به فردی مرده نزدیک ميکند باز. استدالل کند

ری که هنوز در درونش از کار نيافتاده است وسواس او با مکانيزم مختص.  ميکندمنطقی استدالل
اما این علی رغم گفته هایش نشانه ای است بر عدم . خود را با دیگران به شراکت ميگذارد

توانائی او در مخالفت با وجود هر گونه سيستمی، مخالفتی که شاید بوسيله افراد گستاخ بی 
  .تفکرابراز می گردد

سيستمی وجود دارد و این سيستم در جهت باال و پائين .  گوینداز جهاتی آنها هر دو درست مي
آن سيستم از نوع هولونی بی انتهای گيج کننده ای می باشد و به این خاطراست که . ُسر ميخورد

دریدا می تواند ادعا کند، که   48شکنی زند به عنوان پيش آهنگ تعبيرکننده نظریه سا47کولر
 نميکند بلکه تنها پافشاری ميکند که حقيقت و یا معنا وابسته دریدا هرگز حقيقت را فی نفسه نفی

الی ..هر زیرمتنی به مثابه یک کل، جزء یک زیرمتن کل دیگراست که خود(به زیرمتن می باشد
يين  تع با اصول دوقلوی را شکنیاین یک نفر می تواند سازندبنابر«: کولر می گوید که). آخر

  7.»این همانی بدهدن  زیرمتگسترش ابدی  وزیرمتنی معنا،
آن چه که پيروان نظریه . الک پشت ها هم در مسير صعودی و هم در مسير نزولی وجود دارند

 مورد پرسش قرار می دهند همانا آرزوی یک منزلگاه نهائی چه در قلمرو کليت و زند شکنیسا
عبير نهائی و یا هر زمانی که کسی به یک ت. یا قلمرو جزئيت، و یا در قلمرو بين این دو می باشد

دست می یابد آنها پيدایشان می شود که ) یا زندگی، تاریخ و یا کاینات(تعبير بنيادی از متن 
بگویند، یک زیرمتن کامل و یا تعبير کلی وجود ندارد زیرا آن کل ها، جزء متن دیگرند و این 

کل باوری ( کاملزیرمتن«همان طور که کولر متذکر مي شود. روند بی پایان االآخر ادامه دارد
 معنی .چه از نقطه نظر اصولی و چه از نقطه نظر عملی غير قابل حصول می باشد) نهائی

  . الک پشت ها فرای حّدند 8.»دبستگی به زیرمتن دارد و زیرمتن هم مرز ندار
بيشتر از موضع برتون حمایت ميکند تا در مقابل باتای حتی هابرماس بر سر این نکته خاص 

گوناگونی زیرمتن ها که باعث تغيير معانی می شوند در «او متذکر می شود که. موضع دریدا
                                                  
45 Andre Breton 
46 surrealists 
47 Jonathan Culler 
48 deconstruction 
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اصل نمی توانند متوقف و یا کنترل شوند، زیرا زیرمتن نمی تواند از پای در آید و به این خاطر 
  9.»است که آنها نمی توانند از نقطه نظر تئوری برای یکبار و یا برای هميشه آموخته شوند

سوی باال و پائين حرکت ميکند به این باور نيست که معنا نمی تواند استقرار این که سيستم به 
بيابد و یا این که حقيقت وجود ندارد و یا زیرمتن برای تفهيم نکته ساده ای به اندازه کافی ماندگار 

  . نخواهد بود
ند، آنها نه این که بسياری از پسا ساختار گرایان پسامدرن به آسانی فضای هولونی را کشف نکرد

برای نمونه باتای فضای :  به آن باز ميگردم13نکته ای که من در فصل(در درون آن گم شدند
هولونی را با سختی و مرارت کشف کرد ولی بی شک سرگردان شد و نتوانست به روشنی 

  ).بگوید که کدام علت است و کدام معلول
تم وجود دارد ولی این سيستم باال و برای ادامه سفر ما احتياج داریم تا تاکيد کنيم که یک سيس

 از هولون ها تشکيل شده، همه بی پایان است و این همهکاینات عبارت از . پائين حرکت ميکند
  .در تمام مسيرها، هم مسير صعودی و هم مسير نزولی

  
خود ، خود فراروی، سازگاری )خود(، خود حفاظتی: ها دارای چهار توانائی هستند هولون. 2

  .مام این قابليت ها مهّمند و در زمان مناسب به یکایک آنها می پردازیم ت.گسستگی
خاص خود دارای   تمام هولون ها برای حفاظت از کلّيت و یا خود مختاری. 49خود حفاظتی. آ

) زیرمتن(یک اتم هيدرژن در یک محيط . قابليت نگاهداری از ویژگی فردیت خودشان می باشند
لزومی ندارد که اتم هيدرژن از یک نّيت به معنی . درژن باقی بماندمناسب می تواند همان اتم هي

آن اتم هيدرژن . باشدمی خود   استقالل دربرهه زمان حافظ مترقی آن برخوردار باشد، ولی
آن اتم بطور ساده از هویت خود در برهه زمان . دارای قابليت ماندگاری در نوسانات زمان است

  ).  کار برجسته ای استکه این یک(می تواند حفاظت کند
از قابليت خود حفاظتی ماهرانه تری برخوردار ) مثل سلول(یک هولون در یک زیرمتن زنده 

قابل شناخت خود را حتی در ) ساختار(سلول، الگو . ) یسيساتوپو(50قابليت خودسازی: می باشد
از سلول محيط را با خودش همس. صورت تبادالت عناصر مادی ترکيبات خود حفظ ميکند

  ). می باشد» ساختار ما فوقی که تعدیل گر پراکندگی«(ميکند
به بيان دیگر اگر چه هولون ها زیرسایه روابط در هم تنيده درونی خودشان و زیرمتن به هستی 

بلکه باتوجه به فرم، الگو و یا ساختار  تعریف نشده خودزیرمتن می رسند ولی آنها تنها بوسيله 
حتی ذراتی که جزء :  می گوید51همان طور که الیپنيتز(ند می شو تعریفمنحصر بفردشان

  ).الیتجزای ذرات دیگرند از چشم انداز خود برخوردارند
، واحد یا ميدان )ارسطو (52انتلکی: این فرم یا الگوی ذاتی با نام های گوناگون شناخته شده است

 فرم یک هولون .57)ویلبر(، ساختار عميق56)کستلر(55، رژیم یا ُکد یا قانون54)شلدرک(53ریخت

                                                  
49 Self-preservation 
50 autopoiesis 
51 Leibniz 
52 entelechy 
53 morphic unit/field 
54 Sheldrake 
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اگرچه بعضی اوقات این فرم (در قلمرو فيزیک در مقایسه با قلمروهای دیگرنسبتا ساده است
در قلمرو زیستی و معنوی، هولون ها در تبادالت بسيار حساس دو طرفه با ). بسيار پيچيده است

خيص یا تش(حفظ تعادل.  ساختار خود تبعيت ميکنند58محيط از قواعد و اصول خود سازماندهی
، انسجام والگوی خود مختار نسبی، همگی اهدافی است که جوهر وجودی )59غایت شناسانه

» زیست شناسی قدیم«: ، توضيح می دهد که60وارال. هرهولون را تشکيل می دهند
، درصورتی که تمام » عمل ميکنند61واحدهای ساختمانی نامتجانس بوسيله منطق تناظر«برپایه

 عمل 62واحدهای خود مختار که بوسيله منطق پيوستگی«لوده اصول زیست شناسی جدید بر شا
  10.استوار است» ميکنند

و نه تنها ) که هيچ موادی وجود ندارد(خالصه این که هولون ها نه بر پایه مواد تشکيل دهنده آنها
تعریف نشده، ) اگرچه این دو از هم قابل تجزیه نيست(بوسيله زیرمتنی که در آن زندگی ميکنند

سيله خود مختاری نسبی و انجسام الگوئی که آنها ارائه می دهند، و همين طور در رابطه بلکه بو
این یکی ازمشخصات هر هولون . با قابليتی که به حفظ الگوی آنها می انجامد تعریف می شوند

 یک هولون در توانائی آن هولون در حفاظت از الگوی خود نمایان می کلّيتخاصيت : می باشد
  .شود

  
نه فقط از خاصيت خود حفاظتی برخوردار کل یک هولون به عنوان یک : 63 سازگاری)ودخ( .ب

 می بایست خود را با جزئیکل بزرگتر عمل کرده و به عنوان قدرت  جزءاست بلکه در مقام یک 
؛ نه سازگار کردن 64نه اتوپویسيس بلکه آلوپویسيس(هولون های دیگرسازگار و یا موافق نماید

وجه جزئيت یک هولون در توانائی آن هولون در وفق با ).  وفق با محيطمحيط با خود بلکه
برای . محيط ظاهر می شود؛ تائيد هولون های دیگر و یا خود را در محيط حاضر همراه کردن
آنها . مثال، حتی الکترون ها در یک مدار با شماری از الکترون های دیگر خود را همراه ميکنند

این به معنای وجود نيّتی در جزء .  آن عکس العمل نشان می دهندمحيط را تائيد نموده و به
 هولون ها به معنی کل. الکترون نبوده بلکه قدرت عکس العمل آنها را در محيط نشان می دهد

 راتاکيد بو  آآنها سازگار بودن آنهاست، این ها دو اصل جزء خود بودنشان بوده حال آن که 
  .ميکنند

. هولون ها منسوب کنيم 66انبازی و 65 تمایل متضاد را به عامليتپس ما می توانيم این دو
عامليت هولون ها عبارتست از تاکيد هستی خود، خودحفاظتی، تمایل به همساز کردن و یا خود 
                                                                                                                                                  
55 canon 
56 Koestler 
57 Wilber 
58 self-organizing rule 
59 teleologically 
60 Francisco Varela 
61 logic of correspondence 
62 logic of coherence 
63 Self-adaptation 
64 allopoiesis 
65 agency 
66 communion—تعاون و مشارکت 
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 هولون ها عبارت است از انبازیدر حالی که . مختاری نسبی که مربوط به کلّيت آنها می شود
نی که در جزئيت آنها بيان می شود، و این ارتباط آنها را با شراکت، وابستگی و تمایل به هم نشي

  .عامل بزرگتری نشان می دهد
افراط هر . هر دوی این تمایالت و یا قابليت ها از حساسيت مطلق و اهمّيت یکسان بر خوردارند

به عبارتی خاصيت تشخيص سازمانی هولون را (کدام از این خاصيت ها هولون را خواهد کشت
چه ما در (حتی یک بی تعادلی ناچيز باعث نقص ساختاری هولون می گردد). کندتخریب مي

همان طور ). مورد رشد یک گياه صحبت کنيم و یا رشد پدرساالری که در هرمورد صدق ميکند
بی تعادلی بين این دو تمایل در هر سيستمی به عنوان عامليت ) 1در فصل(که ما قبال اشاره کردیم

  .تلقی می شود)تحليل پذیری و وابستگی( بيمارگونه انبازیو یا )  سرکوبیبيگانگی و(بيمارگونه
 صادق بوده و به عنوان موجودیت آشکاراین دو قطبی بودن ازلی در تمام حوزه های 

اظهار شده ) عامليت (68و یان) انبازی(این در اصول تائوئيت به بيان ) الگوی کهنه(67سرنمونی
مختلف سلسله مراتب ارگانيک و غير ارگانيک تمایالت در سطوح «:کستلر می گوید که. است

شکل های گوناگونی به خود می گيرند ولی ) انبازی(و کلّيت) عامليت(دو قطب منحصر بفردی
  11.»در هر سطح، این دو قطب قابل مشاهده می باشند

ل زمانی که ما به سطح روان شناسی و سياسی خود سازماندهنده رسيدیم در مورد این دو تمای(
بحث مفصلی را بسط خواهيم داد، مخصوصا به حوزه ارزش های زن و مرد و یا نظریه های 

  .)خواهيم پرداخت) انبازی(و مسئوليت ها) عامليت(سياسی مربوط به حقوق
  
زمانی که یک اتم اکسيژن با دو اتم هيدرژن در محيط : 69)تّحولی خود یا(خودفراروی  .ث

دیدی به نام ملکول آب که تا به حال وجود نداشت به یکباره مناسبی با هم جمع شدند یک هولون ج
، خود سازگاری و یا تجمع سه اتم نيست بلکه آن عبارتست انبازاین پدیده تنها یک . ظاهرمی شود

کّل های مختلف گرد هم آمده اند تا . از یک تّحول که به چيزی بدیع و یک فرایند انجاميده است
. این پدیده نوعی پيچش خّالقانه از آن چيزیست که بوده است. ندیک کل تازه دیگری را شکل بده

می نامد؛ » 71مقوله نهائی«آن چه که او( ذکر ميکندخالقيتبه عنوان  70و این همانست که وایتهد
خود  73و وادینگتون 72، و آن چه که یانتس12)مقوله ای که برای فهم مقوالت دیگرالزمست

ه کستلر دو واژه خود سازگاری و خود فراروی را در نویسندگانی از جمل. فراروی می نامند
»  رفتنبه ورای«بست با یک معنی نسبت به هم استفاده ميکند، زیرا که از هر دوی آنها مفهوم 

در .  نوع و درجه تفاوت دارندولی علی رغم شباهت دو واژه در معنی، آنها در. استنباط می شود
است، درصورتي که در خود تّحولی شخص گتر  بزرلجزء یک ّک شخص انباز،سازگاری و یا 

  13. استانبازیمی شود که دارای اشکال تازه عامليت و یک کل جدید ه ل بیبدت
                                                  
67 archetypal 
68 yin, yang,- ماده، سرما، خشکی،اين .که اجزاء تمام ترکيبات کاينات را تشکيل ميدهند اين و يان بيان دو عنصر متضاد است 

.                                                                                                                 م-.است و نر، گرما، رطوبت مثال يان است  
69 Self-transcendance (or self-transformation) 
70 Whitehead 
71 the ultimate category 
72 Jantsch 
73 Waddington 
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  : آن طوری که یانتس اشاره ميکند
البته . باشد نيست )انباز(چنين سيستمی عبارت از تنها سيستمی که آزاد و وفق پذیر، نامتعادل و آموزش پذیر

ه هم ب آن). تاکيد هاا ازخوداوست(باشد می خودفرارو هائی هست ولی بيشتر ن توانائیسيستم دارای چنيکه 
 سيستم خود فرارو وسيله نقليه تکامل برای تغيير کيفيت. بدهند  تّحولاین معناست که سيستم ها قادرند خود را
خود فراروئی عوض سبب ماندگاری سيستم های ه تکامل ب. باشدمی  خود و در نتيجه ضامن استمرار خویش

 ،زیرا که درسيستم های خودفرارو.  متقابل موجودیت داشته باشندتعلقاتمی توانند در دنيائی با هستند که تنها 
  14.....بودن با شدن همراه است

متذکر می شود، سطوح و مراحل گوناگون تکامل هيچ یک به   74همان طوری که پریگوجين
آنها مشخص می شود، که  75شکستن قرینه گیين آنها با نيست زیرا که انتقال ب دیگری تقليل پذیر

این (این خود بطورساده دالت برعدم ایجاد یک نظم یکسان مجدد از عناصر متشکله قبلی آنهاست
ولی این انتقال از جهتی یک فراروی معنادار، یک پيچش ). عناصر هر چه می خواهند باشد

  .جدید و خالقانه است
  :یانتس این طور شرح ميدهد

ایجاد ميکند شاهدی بر ها  )ساخت(جهت فرایند ریخت را ی جدیدفرصت های پویایکه  شکستگی قرینه ها
دنيائی که از . افزایش پيچيدگی تنها از راه شکستگی قرینه ها مّيسر است. باشدفراروی می فعل خود  وجود

.  باشدنميپایه ای ) اخصوصيت ه(واحدراه شکستگی قرینه ها بوجود مياید دیگر قابل تقليل به یک سطح 
  .در سطوح بسيار همآهنگ می شود فرایند شده واقعيت

حاصل   تکامل،در پارادایم خود سازماندهندگی«:تمام آن چيزی که او خالصه ميکند عبارتست از
 از راه خود 76خود تحّققی« او ضمنا این روند را15.»استفراروی در تمام سطوح  خود

  .می نامد» فراروی
ری، خود فراروی گویای وجود یک بعد عمودیست که از محور افقی عامليت و به عبارت دیگ

 هولون انبازیدر روند خود فراروی نه فقط این که هم خاصيت عامليت و .  فاصله می گيردانباز
ها در ارتباط متقابل مستمر برقراراست، برتراز آن، با شکستگی قرینه ها شکل جدیدی از 

واین روندی است که با برقراری یک گردش جدید و خالقانه . ود حادث می شانبازیعامليت و 
 تنها وجود نداشته، بلکه وجود پيوستگیدر روند تکامل . در جریان تکامل به وقوع می پيوندد

  .  هم به همان نسبت حائزاهميت استناپيوستگی
 عميق پيشرفت طبيعت به جای یک تعدیل آهسته آهسته، بوسيله جهش های ناگهانی و فراروی«

رسم شماء شاخه های درخت زندگی دیگر همشکل مفصل های پيوسته . صورت می گيرد
شواهد . بلکه شاخه ها بطور ناگهانی ظاهر می شوند. در نظریه سنتزی ممکن نيست" Y"حرف

 وجود دارد که ثابت ميکند تکامل سيستم های دیناميک بطور 77متنابهی در زمينه علوم امپریکال
زمان انجام نگرفته بلکه از طریق یک جهش ناگهانی و انفجاری صورت  بعدهموار و ممتد در 

  16.»می گيرد

                                                  
74 Ilya Prigogine 
75 symmetry breaks 
76 self-realization 
77 empirical sciences 
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اتالق ميکند زیرا این » تکامل کوانتومی« به این روند، 79عصر باستانهستی شناس  78سيمپسون
شامل دگرگونی های ناگهانی بنيه سازگاری و ساختاری بدن است که هيچ گونه «انفجارها

 این 17.» فسيلی دوران انتقالی ما بين آنها بر جای گذاشته نمی شودشواهدی هم بصورت آثار
منتهی می شود که همه آنها را  82وگولد 81الدرج» 80مدل انقطاعی«به» تکامل کوانتومی«

  .جمع بندی ميکند» 84فراروی تکاملی«به عنوان   83مورفی
این رخدادها  86الو آیا 85نظریه پردازان تکاملی از جمله دوبزانسکی«مورفی متذکر می شود که

می نامند، چون در هر کدام از آنها یک نظم جدید هستی به » فراروی تکاملی«را نمونه هائی از
، یکی از معماران برجسته نظریه تکامل مدرن، تفاوت فاحش بين  87استبينس. وقوع می پيوندد

اچيز و او بين درجات ن. قدم های کوچک و بزرگ در تکامل اندام ارگانيک را توصيف ميکند
 که بين زیست شناسان 88اصطالح درجه. ارشد پيشرفت گياهان و حيوانات تمایز قایل است

مرسوم است بيشتر بجهت تفکيک مجموعه خصوصيات ویا توانائی هائيست که علت ممتاز بودن 
طبق گفته استبينس توسعه مکانيزم گرده افشانی در . انواع پسين در برابر انواع پيشين می باشد

ياهان و گل ارکيده نمونه پيشرفت ناچيز است در حالی که ظهور مجاری گوارشی یا شيره گ
دستگاه سيستم اعصاب، اندام های حّسی ظریف، ستون فقرات و یا رفتارهای دقيق اجتماعی از 

 قلم وجود دارد 64000نمونه های ناچيز در حدود. مثال های پيشرفت ارشد بحساب می آیند
 تخمين زده می شود که آن هم در 100 تا 20ت ارشد تنها حدود بين درصورتی که موارد پيشرف

  18.»طول صدها ميليون سال تاریخ تکامل موجودات تک سلولی هسته دار ممکن شده است
خود فراروی خيلی .  و یا مکتوم وجود ندارد)ماوراء طبيعی(نکته اینست که هيچ چيز متافيزیک

اروی از داده ها و ایجاد نمونه ای نوین، و آن ساده عبارتست از قدرت یک سيستم برای فر
قدرتی است که بدون وجود آن تکامل یقينا هرگز نه صورت می گيرد نه می تواند صورت 

خود فراروی که هيچ گوشه ای از جهان را بی . بگيرد، و اصوال نه مجال آغازیدن پيدا ميکند
به معنی )  پرواز نخواهد داشتو یا در غيراین صورت تکامل اصوال نقطه(تاثير رها نميکند

اینست که، نه چيزی کمتر نه چيزی زیادتر، جهان دارای قابليت ذاتی برای اوج گيری به ورای 
  .آن چه که قبال داشته است می باشد

  
تکوین می یابند در ) در محور عمودی خود فراروی(  هولون هائی که.89خودگسستگی. ت 

ب نيست زمانی که هولون ها در امتداد همان محور باعث تعج. ضمن می توانند متالشی شوند
                                                  
78 George Simpson 
79 Paleontologist 
80 punctuational model 
81 Nile Eldredge 
82 Jay Gould 
83 Michael Murphy 
84 evolutionary transcendence 
85 Theodosius Dobzhansky 
86 Francisco Ayala 
87 G Ledyard Stebbins 
88 grade 
89 Self-dissolution 
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» ذوب چسبندگی ها« و یا)البته در جهت مخالف(شدن» متالشی«عمودی که تکوین یافته اند به
  .تمایل پيدا کنند

، اگر اختالل قابل )مثال بر اثر شرایط نا متعادلی(که در روند تکامل، ساختاری مجبور به عقب گشت شد زماني
عقب برگشت ه د، این ساختار در امتداد همان مسيري که به باال صعود کرده بود این بار بتوجه ای رخ نده

نخستين است که تا کنون از جمله در ) هوليستيک( حافظه سيستم همه فراگيرپایداریاین روند حاکی از . ميکند
  19.سيستم فعل و انفعاالت شيميائی به وقوع پيوسته است

  .نيز صادق است) قلمرو معنا(ولون های روان شناختی و زبانی این حقيقت همچنان در مورد ه
آن پدیده های طبقه بندی شده ای که روان شناختی مدرن در حوزه های «در مورد  90یاکوبسون

طبقات جدید بر روی طبقات «. داد سخن می دهد» مختلف ذهن بشر به کشف آنها پرداخته است
جالب . م از آخرین طبقه باالئی شروع می شودقبلی اضافه می شوند و متالشی شدن طبقات ه

 این دست آوردها با قوانين گاهنباریتوجه است که یک توافق بدون خدشه ای بين پيشرفت 
 که حاکم بر تقارن تمام زبان های دنيا می باشد وجود پيوستگی هاعمومی بدون چون و چرای 

  20.»دارد
جهت عمودی همان ود می تواند در به بيان دیگر آن چه که در جهت عمودی ساخته می ش
  .متالشی شود و جاده گذار هر دوی آنها الزاما یکسان است

 یا خود وفقی، انبازیرا در نظر بياوریم؛ عامليت یا خود حفاظتی، هولون  چهار قابليت وقتی تمام
 دو قابليت اول. خود فراروی و خود گسستگی،آنها می توانند روی دو محور متقاطع ترسيم بشوند

خود (، و دو قابليت دیگر )انبازیمحور عامليت و (»در دو جهت مخالف«روی محور افقی 
» قدرت ها«این چهار. »دو جهت مخالفدر «روی محور عمودی) فراروی و خود گسستگی

آن طوری که در سرتا سر این کتاب خواهيم (در حالت تنش بی وقفه ای قرار دارندنسبت به هم 
  ).دید

به این .  کم خواهد بود و بالعکسانبازبيشتر باشد قدرت هر چه ت عامليت  قدرروی محور افقی
 خود پافشاری کند کمتر به خاصيت کّليت هولون به حفظ فردیت و یا چه بيشترمعنی که هر 

هر اندازه هولون بيشتربه : و بالعکس(اشتراک و یا جزئيت خود در کل بزرگتر خدمت ميکند
برای مثال وقتی می گوئيم که یک ). خود برخوردار خواهد بودجزئيت تاکيد بورزد کمتر از کل 

است مقصود ما اینست که آن عنصر در ترکيب با » خنثی«) از جمله هليوم(عنصر شيميائی
هليوم همچنان روی عامليت خودش پافشاری کرده و . عنصر دیگر و ایجاد جسم جدید مقاوم است

  .ر نتيجه هليوم خنثی نسبی استد.  خود مقاومت نشان داده استانبازیبر جنبه 
الزاما در تمام صحنه ها . است، همان طوری که بود این یک روند با تنشی مداوم در تمام ابعاد

و ) عامليت(صورت اختالفات بين حقوق کشمکش بين خود حفاظتی و نسل حفاظتی به
دیگران ، فردیت و عضویت، فرد و جماعت، انجسام و تعامل، خود محوری و )انبازی(وظایف

خالصه این که من چطور می توانم هم کّليت خود . محوری، خود مختاری و انقياد، ادامه می یابد
را حفظ کنم و هم جزئيت خود را درکل بزرگتر دیگری، بدون اینکه یکی را فدای دیگری بکنم؟ 

ه تمام مراحل تکامل منجمل: گوشه ای از پاسخ به این سوال را می توان این طور بيان کرد(
 جدیدی است که پس از انبازیمراحل تکاملی بشر شامل فراروی و تشکيل قدرت عامليت و 

                                                  
90 Roman Jakobson 
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.  در نوع جدید برترش واقعيت پيدا ميکندپيشين انبازیتلفيق و ادغام هر دو قابليت عامليت و 
گسترش در محور افقی، بلکه کّليت در عمق و ارتفاع بيشتر در محور تنها پهناورتر یا کّليت نه 
، و »تکامل در تمام سطوح نتيجه فراروی است«روندی که نشان می دهد چرا. ی استعمود
اما پيشبرد این بحث در این . می باشد» قی به مانند تکامل از راه خود فرارویخود تحّق«چرا

  .)برهه به نظر زودرس می آید
ختلف می دراشکال م ها بيماری  به پيدایشانبازینزاع مداوم در محور افقی بين عامليت و 

ویا بيش ازحد فردیت وجود داشت یک وضع طاقت  عامليتبيش ازحد  هر جائی که. انجامد
 بوجود مياورد که در درجه اول فردیت انبازینسبت به شبکه غنی ) سرکوبی و بيگانگی(فرسای

 بيش ازحد به اتالف انسجام فردیت و درنتيجه به تحليل در دیگران و انبازیو . راتقویت ميکند
  .تگی ختم ميشود که باعث تيرگی مرزها و ذوب شدن و فقدان خودمختاری می شودوابس

 تمایل به عامليت مفرط و ترس از وابستگی مثل »بيماری مردانه« دید که نمونه و ما خواهيم(
 مفرط و یا ترس از انبازیمتمایل به » بيماری زنانه«صفت خنثی هليوم داشته، درصورتی که 

ما خواهيم دید که چنين . اولی به سلطه گری و دیگری به ادغام می انجامد. خود مختاری می باشد
نقش می » مادر ساالری«و در زن ها به شکل» پدر ساالری«وضعی در مردها به شکل

 وجود دارد، در محور عمودی نزاع بين انبازیاگر در محور افقی نزاع بين عامليت و .) آفرینند
و البته که این (ل به ساختن و متالشی گردیدن وجود داردخود فراروی و خود گسستگی، یا تمای

برای مثال هر کدام از .  در ارتباطندانبازیقدرت ها در هر سطحی بطور پيچيده ای با عامليت و 
آن .  در صورت افراطی بودنشان قابل متالشی شدن می باشندانبازیقابليت های عامليت و 

هرجائی که آرزوی . هميشگی مناسبات بشری استطوری که بعدا خواهيم دید این وضع، معضل 
می » ادغام« فوق العاده و یاانبازیوجود داشت اغلب به » معنای عالی تری«دسترسی به

در صورتی که ادغام سبب از دست دادن . انجامد، که این ادغام با فراروی اشتباه گرفته می شود
ین که این وضع در عوض بی خودمختاری و شانه خالی کردن از زیر مسئوليت هاست، گو ا

  ).شک یک جذابيت نهفته را به همراه دارد
من با وجود این که تا به حال به ارائه نمونه های بيشتری در عرصه معضالت بشر پرداخته ام 

 زیرا های هولون ها هم نقش ایفا ميکنند؛ولی مهم اینست که این چهارقدرت در ساده ترین نوع 
در حقيقت هر هولونی به صورت فراحدی . ر نزولی هم موجودندکه الک پشت ها در تمام مسي

جزء یک (در هولون های دیگر وجود دارد، یعنی این که هرهولون همزمان، هم یک زیرهولون
به عبارتی یک هولون . می باشد) محتوی هولون های خودش(و یک فوق هولون ) هولون دیگر

و هم باید محيط را تائيد نموده و به آن ) عامليت در بعد زمان(هم باید از خودش حفاظت کند 
اگر هولون ها بطور مناسب عمل نکنند ملغی ).  هولون در بعد مکانانبازی(واکنش نشان بدهد

 بيش از حد شيرازه هویت ساز هولون را تخریب انبازیچه عامليت فوق العاده، چه : می شوند
  .خواهد کرد

تی این فوق هولون ملغی می شود یا به چون هر هولون ضمنا یک فوق هولون هم هست، وق
 شود در مسير نزولی طی طریق ميکند؛عبارتی در جریان خود گسستگی تبدیل به زیرهولون می 

وقتی سلول . طی کرده است)  م-در پروسه تکامل(در همان مسيری که زیرهولون به سمت باال
و تخریب اتم ها به ذرات متالشی می شود به ملکول تبدیل شده و تخریب ملکول ها به اتم ها 
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زیراتم منجر شده که تخریب زیر اتم ها هم باالخره باعث می شود که آنها در ابرهای فراحدی 
حفاظت و وفق پذیری، فراروی و گسستگی، این ها . محو شوند» حباب های درون حباب ها«

متفاوتی چهار قدرت هستند که روی هر هولون و یا تمام هولون های درون کاینات کشش های 
  .وارد ميکنند

 می شود؛ به ()بر پایه قابليت فراروی هولون ها، هولون جدیدی فرایند . است 91هولون فرایند. 3
مانند ذرات اوليه زیراتمی که به اتم و اتم ها که به ملکول و ملکول ها که به پلی مرها و باالخره 

  .پلی مرها به سلول ها و غيره تبدل می شوند
دی از سوئی بدیع هستند، به این معنی که خصوصيات و کيفيات آنها نمی تواند هولون های فراین

بنابراین هولون های جدید و یا توصيف . بطور کامل و دقيق به اجزاء ترکيب دهنده آنها تقليل یابد
از منظر هستی «. آنها نمی تواند بدون کم و کاست به اجزاء ترکيب دهنده آنها تقليل یابد

طح از سازمان یک هستی نوی در پروسه خودسازماندهی ورای عناصریست ، هر س92شناسانه
که آن سازمان را به موجدیت رسانده است؛ یک توصيف جبری مطلق در مورد چگونگی سطح 

  21».آینده وجود ندارد
این مهم است که درک کنيم قانونمندی های سطوح «: این طور اشاره ميکند  93هوف اشتاتر

ضمنا او تاکيد ميکند که این . »يله واژگان سطوح زیرین توصيف شوندزبرین نمی توانند بوس
امر هم در مورد ذرات زیراتمی و هم نوع بندی های زیستی، از برنامه های رایانه ای تا به 

  22. موسيقی تا به قانونمندی های زبانی صادق استاوزان، از DNAتکثير 
) زادی یکی از مرتبط ها ی آن می باشدکه درجه آ(94 نبودنجبریفرایند شدن ضمنا به معنای 

 از حال غایب بوده استه تا بزیرا فرآیند هولونی که . است که در قاموس بافت جهان نهفته است
اگر چه آن طوری که در مکانيک کالسيک مشاهده می شود در درون (قابل تعيين نيستپيش 

  ).ظم صورت می گيردعالم تخریب هائی بر پایه قانونمندی های علت و معلولی بطور من
زیرا که دقيقاآنها ( برخوردارند غير جبری بودناز خاصيتاصوال از جنبه ای بنابراین هولون ها 

  ).از بنياد، خود فرارونده هستند
انتخابی که از بين مجموعه های «: شواهد موجود را این طور به اختصار در می آورد  95الزلو

وضع . از قبل قابل تعيين نيست ول صورت می گيرددیناميک در وضع استوار با فونکسيون متّح
جدید حادث نه بوسيله شرایط اوليه در سيستم و نه بوسيله تغييرات ناگهانی در پارامترهای 

زمانی که یک سيستم دیناميک اساسا در حالت ناپایدار قرار گرفت به . محيطی تعيين نمی شوند
   23.»صورت غيرقابل پيش بينی عمل ميکند

در موارد بالقوه محدودی مشاهده ) عليت گرائی(96ین طور به نظر می آید که جبر باوریاکنون ا
می شود، ازجمله زمانی که قابليت خود فراروی هولون به حد صفر نزدیک شده باشد، و یا این 

ما در دنباله (که هولون خود فرارو بخش غير جبری خود را به هولون سطح زبرین واگزار کند

                                                  
91 emerge--   م-. غير منتظره و در نتيجه غير قابل پيش بينی استپيدایش منظور از فرایند در این نوشتار 
92 ontological 
93 Hofstadter 
94 indeterminacy 
95 Laszlo 
96 determinism 
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  ). بل اهميت باز می گردیمبه این مورد قا
شواهد حاضر   97وارال، تامپسون و ُرش. فرایند هولونی نه موارد کميابی اند و نه پدیده مجزائی

این آشکار است که خواص فرایندی در سرتا سر تمام عرصه ها «:را این چنين جمع بندی ميکنند
شبکه های ژنتيکی، یافت می شوند؛ از جمله در گرداب ها و ليزرها، نوسانات شيميائی، 

وجه . الگوهای رشد، ژنتيک جمعيت، دستگاه مصونيت بدن انسان، اکولژی و ژئوفيزیک
فرایند . مشترک تمام این پدیده های مختلف وجود شبکه ایست که به مشخصات نوی می انجامد

ی الگوها و یا پيکربندی های کلی در سيستم هائی که حاوی عناصری با روابط متقابلند نمونه ها
در حقيقت به نظر مشکل می آید که برای یک . این سيستم ها نيستند) خاص(استثنائی و یا یگانه

  24.»اجماعی که شدیدا در ارتباط متقابلند خصوصيات فرایندی قابل احتراز باشد
سيستم ها تقریبا : این چنين اشاره ميکند» 99رشد تفکر زیست شناسانه«در اثر جامع خود  98مایر

حتی از جنبه (نمی تواند) سيستم(یک ویژگی هستند و آن این که مشخصات یک کلهميشه دارای 
از طریق معلومات حتی کامل بر یکایک عناصر تشکيل دهنده آن کل استنتاج گردند، ) نظری

ظهور . حال چه این عناصر تک تک جداگانه و یا در اتفاق با هم مورد بررسی قرار گيرند
  .فرایند شناخته می شودمشخصه جدید در کل ها با عنوان 

در تالش برای توصيف پدیده های غامضی از جمله زندگی، ذهن و شعور واژه فرایند مورد 
آن . براستی که فرایند از خصوصيات سيستم های ارگانيک نيز می باشد. استفاده قرار می گيرد

رایند ما در جهانی با ف«، 101می گوید چنين فرایندی کامال جهان رواست  100طوری که پوپر
  25.»بدیعيات زندگی ميکنيم

 علوماجازه بدهيد که من از خالل مطالب فوق یاداوری کنم که تمام علوم، اساسا از نوع 
به این معناست که ما هرگز نه می دانيم و نه می توانيم بدانيم که هر تک .  هستند102یبازساز

 چند و چون کلی و یا وقوع  برقبلیشاید ما بتوانيم بر اساس مشاهدات (هولون چگونه عمل ميکند
احتمالی آنها پی ببریم ولی فرایند حاصل از خود فراروی هميشه و به درجاتی به یک تعّجب مانند 

 سيستم بازسازی ما می بایست صبر کنيم و ببنيم، و از این راه با دسترسی به حقایق به). است
  26.معلومات به پردازیم

وقتی خالقيت آن به ( نزدیک به صفر می شودولی در عوض وقتی قدرت فراروی یک هولون
 تقليل می 103علوم پيش بينی کننده به سطح یعلوم بازسازآن وقت است که ) حداقل می رسد

علوم امپریکال از نظر تاریخی با مطالعه دقيق هولون هائی که کمترین خالقيت را نشان . یابند
ه غير از یک مشت صخره های در در حقيقت این علوم اصوال به مطالع. می دهند آغاز می شود

، و از این نظر است . به چيز دیگری نمی پردازند) جرم متّحرک در فضا و زمان(حال حرکت
  .که دانشمندان آن دوره با سوء تفاهم طبيعت علم را لزوما از نوع پيش بينی کننده آن می پنداشتند

                                                  
97 Rosch 
98 Ernest Mayr 
99 The Growth of Biological Thought 
100 Popper 
101 universal 
102 reconstructive sciences 
103 predictive sciences 
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با طرح گنگ ترین هولون از البته که من با صخره دشمنی ندارم ولی معتقدم که علوم فيزیک 
به » واقعا واقعی ترین واقعيت«بين هولون های در عالم وجود، و با مطالعه آن به عنوان مطالعه

و تقليل هوالرکی عظيم   به درجه پست عالم خاکی  ما نشان داده اند که چطور مسئول افت کاینات
ا تعاریفی که از واقعيت عاری آن ها ب. هستی به گنگ ترین مخلوق روی زمين سبز خدا بوده اند

باید مسئوليت خطير ) و در نتيجه با قدرت ماکزیمم پيش بينی(از هر گونه خالقيت ارائه دادند
یک دورنمای صاف و رنگ باخته ای با حداقل ميزان با تکثر ابعادی را به  نزول سطح واقعيت

  27. خالقيت بگردن بکشند
مصادف می شود به ما   105هایزنبرگ  104ی یقينیچرخشی که در این برخوردها با طلوع اصل ب

می آموزد که حتی ترکيبات همين صخره ها نه قابل پيش بينی اند و نه آن قدر گنگ به مانند این 
به مثابه یک قدرت پيش بينی کننده بالقوه در » ایده آل«در این زمان، دانش . تقليل گران احمق

عملکردی مخرب داشت؛ زیرا با ) می شودکه مشمول همان صخره هم (تمام حوزه های فعال 
روش دردست هر خالقيتی را که جستجوی ميکرد کمر به محو آن بسته والجرم باعث محو آن 

  ....چه که بدیع، مّهم، با ارزش و معنوی می باشد می گردید
  
 جزء ها در سير پيوسته ای - یعنی این که کل.شوندمی  طریق هوالرکی فرآنيده هولون ها ب .4
سلول ها شامل ملکول ها . شامل سلول ها هستند نه برعکس) اندام ها(ارگان ها. ایش می یابندافز

واقعيت ها معکوس نشدن همين . ملکول ها شامل اتم هاهستند نه برعکس. هستند و نه برعکس
در هر سطحی که مشمول بی قرینگی اجتناب ناپذیرند، سلسله مراتب حجره گانه و یا هوالرکی 

در هوالرکی، هر هولون ژرف تر و یا عالی تر با دربرگرفتن هولون . ا بيان ميکندهولون ها ر
و . افزایدمی  هولون های موجودپيشين ُخرد تر هولون جدید خود را با الگوئی و کليتی فراتر به 

یک کد، قانون و یا ميدان ریخت و عامليت ) آن طوری که ارسطو آشکارا مد نظر داشت(این 
و یا این همان حکم مشهور ). اجزاء مجزا(رف یک کل می باشد و نه یک تلنبارجدید است که مع

الزلو توضيح . »خواهد بودیک افزایش آن بسيار به یک بدل شده که با «وایتهد است که می گوید
  :ميدهد

اجماع عناصر اتمی گوناگون در ملکول ها . شواهد امپریکال الزم برای توضيح این پروسه جای بحث ندارد
 و  تجمع ميکنند،کنند حال آنکه ملکول های منحصربفردی در کریستال ها و یا ماکروملکول های ارگانيکمي

های   ارگان.تشکيل می دهنداین ملکول های ارگانيک در سلول ها گردآمده که واحدهای ساختمانی زیستی را 
  28.جمع ميکنند مختلف در سيستم اکولژی تانواع چند سلولی تجمع کرده و انواعتک سلولی در 

واقعيت در تفکر مدرن عبارتست از یک نظم سلسله «:خيلی صریح چنين می گوید  106برتاالنفی
این واقعيت ها در سطوح بی شماری از سيستم . مراتبه ای عظيمی در هسته های سازمان یافته

چنين . های فيزیکی و شيميائی گرفته تاسيستم های زیستی و اجتماعی مشاهده می شوند
ارهای سلسله مراتبه ای و آميزش آن ها درسيستم های رده برتر فوقانی، خصوصيت ساخت

واقعيت را به عنوان یک کل بيان ميکند، که خود از اهميت بنيادی مخصوصا درزمينه های 

                                                  
104 uncertainty principle 
105 Heisenberg 
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  107 وبه همين نحو گلداسميت29».زیست شناسی، روانشناسی و علوم اجتماعی برخوردارست

چنين جمع   108"»پارادایم جدید«ولژیکال، تشریحی درباره جهان بينی اک یک: راه"در کتاب 
اکولژی تمام رخدادها را از منظر نقش آن ها در چارچوب  109سلسله مراتب گایا«:بندی ميکند

 حتی ميدان ریخت شلدراک که بسيار بدیع و در ضمن 30.»توضيح می دهد بعد زمان و مکان
:  شلدراک خود نتيجه می گيرد کهجسورانه محسوب می شود خيلی صریح اظهار می شود، و

به مانند واحدهای خود ریختی، خودشان لزوما در سازمانشان از   ميدان های ریخت توليدی«
  31».نوع سلسله مراتبه ای می باشند

وارال کسی که تحقيقاتش در زمينه خاصيت خود مختارمنشانه شناخت هولونی سنگ بنای 
به نظرمی آید که «متذکر می شود که )  کنيد آ نگاه-2به اصل(است» زیست شناسی نوین«

غنای سيستم طبيعت در تکرار شرایط الزم برای ایجاد سطوح جدید، در سلسله مراتب بازتاب 
این که کدام سطح زبرین و کدام زیرین محسوب شود منجر به آن خواهد بود که سيستم . بيابد

 32.»مورد نظر خاصيت خود مختاری داشته یا نه برعکس محدود است
) عامليت(از آن جائی که هر هولون، هم کل است و هم جزء، می تواند از جنبه خود مختاری 

 ميکند به حساب )انبازیدر (ویااز جنبه ای که آنرا محدود به حد و حصر هولون های دیگر
به نظر من به جهت دالیل ). اما هر دو جزئی اند(بياید، که البته هر دو نگرش صحيح است

 و اکوفمينيست ها روش فکری سلسله مراتبه 110ی، تمام اکولژیست های ژرف گرابيشتر مبهم
آن چه که من می توانم بگویم این که آنها به نظر می . را انکار ميکنند) هوالرکی(ای هولون ها 

را » کل باوری«دانسته و قطب مقابلش یعنی» بد«اید که تمام سلسله مراتب و اتم باوری را
ولی کس دیگری غير از نگهبان مقدس اکولژی ژرف گرا یعنی آرنه . دبرعکس آن دو می دانن

پشت وروی یک مسأله » اتم باوری«و» کل باوری«: نيست که بروشنی اذعان ميکند  111نائس
او متذکر می شود که تمام واقعيت .  همانا سلسله مراتب می باشدها  درمان هردوی آناست، که

می نامد تشکيل یافته، که »  زیرین112گشتالت های«او ی» کل های زیرین«ها از آن چه که او
حوزه پيچيده گشتالت ها سلسله مراتب عظيمی «بنابراین او می گوید که. همان هولون ها هستند
پس ما می توانيم در مورد گشتالت هائی با مراتب زیرین و زبرین سخن . را تشکيل می دهند

  33.»برانيم
به معنی ( کل باوریهر دویلسله مراتب برای مقابله با باز هم نائس ادامه می دهد که مفهوم س

الزمست، زیرا گشتالت ها همان ) اجزاء محض(و اتم باوری) تاکيد روی کل باوری محض
 کل ها و اجزاء می باشند که در سلسله مراتب به عنوان هردویهولون ها . هولون ها هستند

 113 شناسیترم«:و باز یادآور می شودآن طوری که ا. قرار می یابندتمراتب زیرین و زبرین اس
مربوط به نظم زیرین و زبرین گشتالت ها در سلسله مراتب عظيم، خيلی از صحبت در مورد 
                                                  
107 Edward Goldsmith 
108 The Way: An Ecological Worldview, an explanation of the”new paradigm” 
109 Gaia--  ولی در مفهوم مدرن آن اشاره به کره زمين بهمراه هستی های ارگانيک با -درزبان یونانی بمعنی کره زمين است 

) م-خاصيت خود گردانی است  
110 deep echologists 
111 Arne Naes 
112 gestalt-   م                                       -.از جمع ساده اجزاء خود مشتق شده باشد ترکيبی که نمی تواند تنها -در روان شناسی
113 terminology 
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کل ها و کل باوری مفيدتر است زیرا که چنين مفهومی مردم را وادار ميکندتا در باره رابطه 
ث تسهيل رهائی از اتم چنين تفکری باع] ضمنا. [کل ها و جزء ها بيشتر و جدی تر فکر کنند
  34».می شود  باوری قوی و روند مکانيکی در تفکرآناليتيک

خالصه این که می شود گفت برای نائس سلسله مراتب یک پادزهری در برابر هر دوی اتم 
من نمی دانم چرا پيروان او در فهم اندیشه . می باشد )  افراطی114هترارشی(باوری و کل باوری

آن طوری که من قبال هم اشاره کردم شاید آن ها مخصوصا . شده انداو آن چنان دچار مشکل 
آن ها بچه را در حمام . نسبت به نوع های بيمارگونه سلسله مراتب چنين واکنشی نشان داده باشند

من فکرميکنم حرکت آن ها قابل درک است زیرا در نسخه . به همراه آب حمام دور می ریزند
داشت که بدون شک منتج از » فاشيستی«ی بيشتر جزمی و حتی های اوليه، سلسله مراتب مفهوم

  .وضعی ميشد که ما آنرا عامليت بيمار گونه خوانده ایم
بيمارگونه جائی که هولون در موقعيت ) هيرارشی(البته باید توجه داشت که بين سلسله مراتب

که عموما بيانگر سالم ) هوالرکی(یک تماميت ناعادالنه قرار می گيرد با سلسله مراتب هولونی
یک رابطه متقابل بين هولون هائی که هميشه چه در محور افقی و چه در محورعمودی در 

آن طوری که قبال هم اشاره کردیم هر . موقعيت هم جزء و هم کل قرار می گيرند تمایز قایل شد
را دو نوع هيرارشی بيمارگونه و هترارشی بيمارگونه وجود دارند و ما الزم است که آنها 

 کل سلسله مراتب سالمی که برای همزیستی هر دوی اميم، ولی این به معنای انکاربيمارگونه بن
  .جزء ها و کل ها الزم می باشد نيست

  :یانتس عقاید متعادل تر و تازه ای را بيان ميکند
ستی زی ه زنجيره تکاملی سطوح خود نوسا که در آن)شودمی ظاهر (عنوان یک واقعيت چند سطحیه تکامل ب

. شود هر سطح زبرین تمام سطوح زیرین را شامل مي. گردد  نمایان ميبه شکل یک نظم سلسله مراتبه ای
مورد هم آن  غائی سيستم هائی درون سيستم های دیگر وجود دارد و یا باالخره درون سيستم کل که وجود

 که در آن راتب کنترل شده ای از نوع سلسله متذکر است که این سلسله مراتبه م به هرحال الزب. سوال است
هر سطحی . پائين سير کند نيست در جهت مسيراز باال  ولی دستورات باالسمت مسير ه جریان اطالعات ب

 به هستی مناسب در محور روابط افقیسطح معّينی است که بوسيله آن  »نسبی«دارای خودمختاری 
های درون سلول های بدن ما بطور سازواره  :)برای مثال. (با محيط مشخص زندگی ادامه ميدهد) هترارشی(

حفظ  این نحو رابطه افقی خود را در چارچوب سيستم جهانی گایاه مستقالنه ای به تبادالت انرژی مشغولند و ب
  35.ميکنند

اگر تمام اکولژیست های ژرف گرا و اکوفمينيست ها صادقانه از راهبرد نائس پيروی کنند تمام 
کل «در وضع فعلی آن ها اغلب از. بيشتری به جلو پيشرفت کندبحث می تواند با همواری 

 و هترارشی افراطی دفاع ميکنند که در حقيقت جهت مخالف اتم 115سرزمين صاف» باوری
  .به عبارتی هر دوی آن ها پشت و روی یک مسأله می باشند. باوریست

  
آن . ميکندشامل  در خودها را   آن،های پيشين هولون فراروی از  با هولون فرایندی هر.5

                                                  
114 heterarchy-- م -اشاره به مناسبات در محور افقی است: هترارشی   
115 flatland 
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 و 116کردهطوری که ما قبال هم دیدیم هر هولون فرایندی نوین تمام هولون های پيشين را شامل 
 می مجموعه هولون هارا به ) قانون، کد و یا ميدان ریخت جدید(سپس الگو یا فرم و کليت جدیدی

تمام هولون از ید، به عبارت دیگر هولون جد. افزاید؛ کليت جدیدی که با آن خود را تعریف ميکند
هولون جدید .  ميکند ولی پراکندگی و یا تّجرد و تنهائی آن ها را نفی ميکندصيانتهای پيشين 

. هستی هولون های دیگر را حفظ ميکند ولی جزئيت و انحصاری بودن آن ها را انکار ميکند
  36.»زماناز حفاظت و انکار همفراروی عبارتست «هگل می گوید که 

تمام هولون های زیرین در هولون های زبرین قرار دارند . هم می شود بيان کردبه نوع دیگری 
به عنوان مثال اتم های هيدرژن در . نه این که هولون های زبرین در درون هولون های زیرین

ما ممکن است بگوئيم که . (وجود ندارند ملکول آب موجودند ولی ملکول آب در درون اتم ها
از اتم هاست ولی براستی که ملکول ها در درون اتم ها » مشوب«یا از و » مملو«ملکول آب 

نيستند؛ به مانند تمام واژگان که در درون جمله قرار ميگيرند نه این که جمالت در درون واژگان 
  .)باشند

در یک سطح معّين از سلسله مراتب، یک سيستم می تواند نسبت به «وارال متذکر می شود که 
.  سيستم مشاهده شود دروننسبت به سطح زبرین، یولخارج  سيستم در سطح زیرین به عنوان

پس موقعيت یک سيستم مشخص با عبور از سطوح چه در جهت باال و یا پائين تغيير 
به این معنا که تمام هولون ها بطور یکسان .  این نشانگر یک مثال عدم قرینگی است37».ميکند

خی از آن هائی که با فرایندی و قرینه شکنی بر(درون هولون های دیگر قرار نمی گيرند 
تمام هولون های ): مشخص می شوند نسبت به دیگر هولون ها موقعيت خارجی پيدا ميکنند

زیرین درون هولون های زبرین مستقر می شوند و نه این که تمام زبرین ها درون زیرینی ها 
  .جای گيرند

این خيلی مهم است که به «: شن بيان ميکندبرنده جایزه نوبل، این مطلب را خيلی رو  117اسپری
خاطر داشته باشيم که در این رابطه تمام نيروهای اساسی، بدوی و ساده حضور داشته و کارآمد 

به هر حال تمام این نيروها در قدم های بعدی خاصيت های . هستند؛ هيچ کدام حذف نمی شوند
ائی که دائما بر پيچيدگی سازمان آن ها نيز بوسيله نيروه. سطح زیرین را فراروی ميکنند

  38». و در برگرفته می شوندمحاطوجودی خودشان می افزایند 
بنابراین پيشرفت در پوشش دادن . هولون های زبرین هولون های زیرین را به آغوش ميکشند

آن طوری که قبال هم یادآوری کردم . اما در این جا الزمست بر روی یک تمایز تاکيد شود. است
) و یا بطور خالصه حفاظت و نفی(»هستی را حفظ ميکند ولی جزئيت را نفی ميکند «فراروی
قبل از اینکه ایالت هاوائی به جمع ایاالت آمریکا به پيوندد : مثال ساده ای کفاف ميکند. است

به این . کشورمستقلی بود و به عنوان یک کشور، تمام اختيارات و حق قيموميت خودش را داشت
انست اعالم جنگ کند، اسکناس های خود را چاپ کند، ارتش خود را بياراید و معنا که مي تو

یا به عبارتی آن توانائی ها به جهت . این ها تماما اجزاء رژیم، کد و قانون آن مي باشند. االخر
  . به عنوان یک کل یا یک دولت یکتا بودندعامليت خود حفاظتی و یا

 های اساسی، سرزمين و مشخصات بدل شد تمام دارائیوقتی هاوائی به یکی از ایاالت آمریکا 
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تمام این ساختارهای اصلی در درون اتحادیه . بنيادی آن به انضمام ایاالت متحده آمریکا درآمد
به هر . نوین حفظ شد، هيچ کدام از آنها حتی به مقدار ناچيزی هم صدمه ندیده و معدوم نشدند

و یا حقيقتا نفی شد همانا محو قدرت هاوائی به عنوان حال آن چه که حفظ نشد و یا از دست برفت 
رژیم هاوائی مجزا و . یک کشور و اعالم کننده جنگ و یا چاپ کننده اسکناس مستقل و غيره بود

 که به در جائی(یعنی ایاالت متحده آمریکا ملحق می شودخودمختار به یک رژیم رده باالتر 
  ).  بر خوردار ميگردداالئیبعنوان یک ایالت از حقوق خودمختاری نسبی 

؛ »نفی و حفاظت«و یا »  شامل کردنتوام بافراروی «این به همان معنائيست که من می گویم؛ 
اما .  و عملکردها حفظ می شوند تا در یک هستی عالی تری جای گيرندساختارهای اساسی تمام

ئی بودن، یا و عملکردهائی که به خاطر انزوا ، تنهائی، جزانحصاری تمام ساختارهای 
انحصاری بودن و عامليت منزوی هولون ها وجود دارند خيلی ساده از دور خارج شده و عامليت 

  39. فراخ تری دسترسی داشته باشد جای آنرا می گيردانبازیژرف تری که به 
این روند به علت یک پدیده عمومی که در تمام سطوح سازمان هولونی مشاهده می شود تبدیل 

سالم، الگو یا کليت نوین و ارشد به مقداری می ) هوالرکی(سلسله مراتب هولونیدر . می گردد
درست از (هولون ُخردتر به پردازد) ساماندهی آزادی (جبریتعدم  خاصيتمحدودیت تواند به 

هولون زبرین هولون ) »نفوذ برسطح زیرین«و یا به بيان عمومی تری» 118سببيت از باال«راه 
  .ده ولی آن ها را در خود شامل ميکندهای زیرین را فراروی کر

که بدرستی به پدیده رخداده پردازیم ه ب در این جا ارزش داردتا به یک نقل طوالنی ازشلدراک
  .اشاره کرده، و آنرا هم حائز اهميت می داند

ن ه نحو سلسله مراتبه ای سازماب گانيسم زندهار حوزه شيمی  در)هولون ها( توليدی )ساخت(ميدان های ریخت
ریا و کلروپالست و مانند هسته سلول ویا ميتوکندولی ظریف درون سلسازواره هایبرای مثال تمام . دمی یابن

های  ها تحت فرمان ميدان که خود آن حال این.  ميکنندیعملرا  فيزیکی و شيميائی فعل و انفعاالتها با فرمان 
و نسج ها تحت فرمان اندام ها واندام ها تحت تر سلول قرار داشته که خود سلول ها تحت فرمان نسج ها  عالی

 هر های واقع در ميدان .باشد قراردارنده عنوان یک کل می  خود ارگانيسم که بتوليدیفرمان ميدان ریخت 
 بدون چنين فرمانی پروسه بدون جبریت. کنندفرمان دادن به سطح زیرین عمل می  سطحی با

  .ماند باقی می )قاطعيت(
این اتم ها  توليدیکه اتم ها آزاد باشند با احتماالتی که ساختارهای نامتعادل ميدان ریخت ی صورتبرای مثال در 

 سطح توليدیولی وقتی اتم ها تحت نفوذ ميدان ریخت . گيرد می کنند، حرکات الکترون ها صورت می ایجاد
که به تقویت تحقق  می شودوجهی تعدیل ه این اتم ها باحتمالی گيرند حرکات  فرادستی یک ملکول قرارمي

بنابراین . یابداهش می شمار ک نتيجه احتمال رخدادهای بی در انجامد، وی م) ملکول ها(احتمالی فرم نهائی
 ميزان وضعيت های چند بعدی ممکن اتم ها که بر پایه محدودیت ملکول ها باعث توليدیميدان ریخت 

ست که در حقيقت این چيزی ا. شده است خواهد های آزاد بدست آمد احتساب حاصل از ساختارهای احتمالی اتم
دهد که سيستم ، سرعت پيشرفت پروسه سنتز نشان می مثال در مورد سنتز پروتئين. مشاهده شده است

» کاوش«را لزومااز آن برخوردار باشند   می توانندشماری را که اتم ها بيممکن  شکل بندی هایپروتئين 
شمار ممکن ساختارهای بی های مجاز   کریستال ها وضعيتتوليدیهمين صورت، ميدان ریخت ه ب. کندنمی 

 در سطح سلول دستور توليدیميدان ریخت . احتمالی ملکولی ترکيبات کریستال را محدود ميکند
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مي  را تقسيم سلولی واجبند امر نظم پروسه های دیگر را که جهت 119کریستاليزاسيون مجاری ميکروسکپی
 انجام )غير قطعی(جبریست غير الول وجود ندارد امر تقسيم سلولی ممکنتر از سچون ميدان عالی . دهد

 ها مي برای مثال در گياهان که زخم خورده اند نسج ترميمی پينه ماندی که حاصل تقسيم اتفاقی سلول. بگيرد
ولی در صورتی که یک نسج سازمان یافته ای وجود داشته . یک توده آشوفته استشکل گيری باشد نشان از 

ست سبب القای الگوئی برای تقسيم سلولی بشود و  ا نسج ممکن توليدیکردهای ميدان ریختعملشد یکی از با
جنبه ثی از موروبا این حال رشد خود نسج ها بطور . عنوان یک کل کنترل شوده بدان وسيله روش رشد نسج ب

رشد  و کردن نمونه ها جدابا مرسوم است،  آزمایشگاهیهای  روش که در طوري  آن.باشد  ميجبری غيرهائی
ها بوسيله ميدان سطح  نسجبودن  جبریشود که تحت شرایط طبيعی غير در کشت نسج ها روشن مي ها آن

مانند سيستم های شيميائی ه در هر سطحی در سيستم های زیستی ب. شود  محدود مي)اندام(باالتر عضو
 جبریاتری باشند خيلی زیادتر رفتار غيرکه جزئی از واحد ریخت سطح فرزمانی واحدهای ریختی نسبت به 

به و کرده را محدود زیرین   سطوح) نبودنجبری(قاطعيتعدم  ، سطح فراترتوليدیميدان ریخت . دارند
  40.الگوسازی آن ها می پردازند

  .و حاال ما بی درنگ به اصل مهم ششم روی می آوریم
  
که سطح زبرین برای رتی  صودر سطح زیرین برای سطح زبرین امکانات فراهم ميکند. 6

زبرین که به عنوان فرایندی بدیع   ما درست دیدیم که سطح .قایل می شودزیرین احتماالت  سطح
سوق می )  آنولی با شامل کردن(سطح پيشين  می باشد از جنبه های گوناگون به ورایخالقانه

 و یا الگوهای سطح زیرین سوق می یابد قوانين» ورای«به هر حال سطح زبرین که به . یابد
به عبارتی .  نکرده و سطح زبرین هم به سطح زیرین تقليل نمی یابدمخدوشسطح زیرین را 

سطح زبرین بوسيله سطح زیرین تعيين نمی شود ولی به هيچ وجهی سطح زبرین نمی تواند 
ذهن من از قوانين . جسم بدن من مطيع قوانين نيروی جاذبه است.  بگيردهنادیدسطح زیرین را 

اگانه ای پيروی ميکند؛ به مانند قوانينی که بر نمادهای تبادالتی و صرف و نحو زبانی جد
ولی اگر جسم تن من قرار باشداز پرتگاه به پائين پرت شود ذهن من هم با آن خواهد . حاکمند
  .رفت

این پروسه به معنای آنست که بگوئيم سطح زیرین برای سطح زبرین امکانات و یا چارچوب 
ل به پردازد، ولی نه این که  را فراهم ميکند تا سطح زبرین الزاما در درون آن به عمفراخ تری

باید گفت که قوانين فيزیکی   120عاریت گرفتن مثال پوالنيیبه با . محدود شودآن  چارچوب در
حاکم بر ذرات زیراتمی به هيچ وجه نمی توانند فرایند ساعت مچی را پيش بينی کنند، ولی 

 در باره هر سطحیالزلو این حقيقت را .  قوانين فيزیکی را مخدوش نمی کندساعت مچی هرگز
  :به نحو شایسته ای جمع بندی کرده است
ها  ها ميزانی از محدودیت این سيستم. می شودهای انرژی مادی  پروسه تکامل عالم خاکی باعث ایجاد سيستم

های  سيستم. د تکامل بيابن آنبتوانند درچارچوبآنها  های فرادستی فراهم ميکنند تا برای سيستم وامکانات را
. تعيين کنند را ولی نمی توانند طبيعت تکامل آنها کنند مجاز های فرادستی را تکامل سيستم فرودستی می توانند

 زیستی تعيين انواع فيزیکی بافراهم کردن صحنه، قانون بازی رابرای تکامل -های انرژی مادی تکامل سيستم
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 اجتماعی -های فرهنگی فراهم کردن صحنه، قوانين بازی را برای تکامل سيستم ل زیستی بامی کنند، وتکام
  41.مشخص می نمایند

ما قبال با عطف به نتيجه گيری شلدراک که بر پایه شواهد متنابهی انجام می گرفتند در مورد 
ن ترتيب او به ای. محدودیت امکانات تکامل سطح زبرین بوسيله سطح زیرین نقل هائی کردیم

  : جمع بندی ميکند
ميزانی ه  و پروسه های مادی درون هولون ب،های هولون ها در هر سطحی که باشند احتمالی هستند ميدان

بی عمل کنند که به تعدیل ساختارهای احتمالی ترتيميدان های زبرین ممکنست به .  هستندجبریاتفاقی و یا غير
 هولون های زیرین عدم جبریتعنوان محدودیت در ه حًا باین پروسه اصطال. يانجامدهای زیرین بهولون 

فتد اکنون تعدادی از آنها بيشتر ااز بين اشکال مختلف رخدادهائي که می تواند اتفاق بي. می شودانگاشته 
می یابند و این بر اثر نظم خاصی است که از طرف ميدان سطح زبرین به سطح زیرین تحميل  امکان بروز می

 که در حالت آزاد از آن را بودن هولون های سطح زیرین جبری زبرین هولونی خاصيت غيراین ميدان. شود
  42.د سازمان دهی و الگوسازی ميکندنبرخوردار

بوسيله ضوابط عينی بسياری قابل ) هوالرکی(در یک سلسله مراتب هولونی» سطح«اکنون یک 
، بوسيله )پر شرح داده شده استآن طوري که بوسيله پو(بوسيله یک فرایند کّمی: تعيين می باشد
، بوسيله یک )و یا پارگی قرینگی که بوسيله پریگوجين و یانتس تشریح شده اند(عدم قرینگی

سطح زبرین سطح زیرین راشامل می کنداما نه برعکس، آن طوری که بوسيله (اصل دربرگيری
حفظ سطح تحتانی سطح فوقانی با (، بوسيله یک منطق رشد یابنده)ارسطو توضيح داده شده است

، بوسيله یک )آنرا نفی ميکند اما نه برعکس، آن طوری که بوسيله هگل تشریح شده است
سطح فرادست در زمان پسين ظاهر می شود ولی نه این که تمام آن چه که  (گاهنباریشاخص 

 توضيح داده شده 121بعدًا ظاهر می شود سطح عالی تراست، آن طوری که بوسيله گرگوری
  ).است
انتقاداتی وجود دارد مبنی بر این ") زیرین"و" زبرین"و معانی ( آشکار بودن اندیشه سطوحبرغم

که خود این اندیشه اصال مردود است؛ زیرا که تعداد سطوح در هر هولون کامال خصلت 
این که تعداد سطوح در هر هولون جنبه اختياری داشته باشد بدون شک حقيقتی . اختياری دارد

ده نه مرز فوقانی و نه مرز تحتانی برای سلسله مراتب هولونی وجود نداشته است چون بطور سا
  .و بناچار یک ميزان مطلق برای اندازه گيری وجود ندارد

برای مثال، زمانی که اتم ها هولون های نهائی در سطح زیرین فرض شوند، یک اتم ساده دارای 
زمانی . سه سطح دارد و االخریک سطح است و یک ملکول آب دارای دو سطح و یک بلور یخ 

که پروتون ها، نوترون ها یا الکترون ها به عنوان هولون های نهائی در سطح زیرین ذکر شوند 
آنها هر کدام یک سطح را تشکيل ميدهند و بنابراین یک هسته دارای دو سطح، یک اتم شامل سه 

ا تغيير نداده و بنابراین ولی این وضع جایگاه نسبی خود هولون ها ر. سطح خواهد بود واالخر
  .حتی اندکی هم باعث تغيير معنی واژگان سطح زبرین و زیرین نمی شود

ضمنًا توجه شود که ما می توانيم هر کيفيت حقيقی فرایندی را یک سطح بحساب بياوریم و بعدا 
بندی  مجددًا به اجزاء ُخرد تری تقسيم گوناگون به سریالی تقسيم نموده وآنرا می توانيم بطرق 

به عنوان یک مقایسه ساده می توانيم یک خانه سه طبقه را در نظر بياوریم که بين هر . بکنيم
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ما معموال می گوئيم که این خانه دارای سه سطح اصلی می . طبقه بيست پله وجود داشته باشد
پله اما ما ضمنا می توانيم ). درست به مانند سه حوزه عمومی تکامل یعنی ماده، تن، ذهن(باشد 

آشکارا این به . ها را هم ميزان قرارداده و بگوئيم که این خانه دارای شصت سطح یا پله می باشد
  .ميزانی جنبه اختياری دارد

وجود طبقه ها و یا پله ها صرفا به . 1:در زمينه مفهوم سطح، ادعای من بطور ساده اینست که
برای . 2ستی انسان حضور دارندهيچ وجهی اختياری نيستند، کوانتوم ها در دنيا فارغ از ه

بالمانع می باشد   مشخصواحدمقایسه کردن، استفاده از خط کش یکسان و در نتيجه تعيين یک 
مثل اینکه ما برای اندازه گيری درجه حرارت آب می توانيم از هر وسيله اندازه گيری اختياری (

نکه نوع آن مورد قبول ما قرار  به شرط ای؛استفاده کنيم، درجه سانتی گراد یا فارنهایت و غيره
در یک هولون یاد می کنيم البته از یک ميزان سنجش » مراتب سطوح«زمانی که ما از ). گيرد

  .نسبی ثابت در یک مقایسه مشخص استفاده می کنيم
با بخاطر سپردن موارد باال ما می توانيم به معرفی دو تعریف بسيار مهم که برای اولين بار 

  : با نقل از زبان خود او-رز بارزی تاکيد شدند بپردازیمبوسيله کستلر بط
  
مورد نظر را بودن سطح " ژرف" و یا "قشری" نوع تعداد سطوح در هر سلسله مراتب« .7

 ».ناميمه ب" وسعت"و ممکن است که تعداد هولون های در هر سطح موجود را . دتعيين ميکن
43  

اتم ها حداقل در (ق برای اتم در نظر بگيریمبرای مثال اجازه بدهيد به صورت اختياری سه عم
ما می توانيم دوران بسيار ابتدائی جهان را تصور بکنيم که ). ترکيباتشان دو سطح دیگر هم دارند

تنها ( کم 122اتم ها دارای یک عمق. فقط اتم ها وجود داشتند و هنوز ملکول ها شکل نگرفته بودند
نی درحدود تریليون ها، که در سرتا سرگيتی  بسيار، تخمي123بودند ولی با وسعت) سه الیه

برای اولين بار که ملکول ها فرایند می ). بنابراین عمق سه و وسعت تریليون ها(پراکنده بودند 
شوند آنها شامل عمق بيشتر از اتم یا یک عمق چهارتائی، اما در ابتداء با وسعت بسيارتنگ تری 

  ).ریعًا افزایش دادندشاید در حدود صدها ولی بعدا وسعت خود را س(
مجددا این حقيقت منجر به پذیرش یک تمایز بسيار قاطعی در هر سلسله مراتب هولونی یعنی 

به معنای (هر چه بعد عمودی یک هولون بزرگ تر باشد. تفاوت در بعدعمودی و افقی می شود
ر یک د.  آن هولون ژرف تر خواهد بودعمق، پس )این که تعداد بيشتر سطوح را شامل باشد

  .خواهد بود فراخ ترسطح، هر چه بيشترهولون وجود داشته باشد وسعت هولون
یا درجه کيفيت (این امر از این جهت  مهم است که متذکرمی شود آن چه که درجه غنی بودن

ما مشاهده خواهيم . را مشخص ميکند تنها بزرگی جمعيتی نيست بلکه عمق بيشتراست) فرآیندی
چه از نوع ( بزرگی که در اکولژی عمومی و یا نظریه های پارادایم نوینکرد که یکی از التقاتات

وجود دارد این است که آنها اغلب وسعت بيشتر را با ) آن" کارشناسانه"یا از نوع " عمومی"
  .در این رابطه ما به اصل بعدی رهنمون می شویم. عمق بيشتر اشتباه می کنند
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  .دمی آور وجوده ب وسعت کمتری را و تر رف عمق ژ،تکامل روند تر در هرسطح عالی. 8
هر قدر عمق هولون ژرف تر باشد هستی آن بيشتر نامتعادل است زیرا هستی آن وابسته به 

 کننده ترکيب و چون هولون های زیرین. هستی تمام هولون های به هم پيوسته درون آن می باشد
فيزیکی نمی توانند بيشتر از تعداد هولون های زبرین می باشند تعداد هولون های زبرین از نظر 

  .هولون های ترکيب کننده آن هولون باشند
بنابراین برای مثال تعداد ملکول های موجود در عرصه جهان هميشه از تعداد اتم های موجود 

شماره سلول ها در دنيا هميشه کمتراز تعداد ملکول ها در دنيا . در جهان قليل ترخواهد بود
این خيلی ساده به این معناست که عده کل ها هميشه از تعداد اجزاء ترکيب . خواهد بود واالخر

پس عمق ژرف تر در مقایسه با . کننده آنها کمتر است، و این بطور نا محدود ادامه می یابد
البته آن چه که به . هولون پيشين هميشه به معنای تنگ تر بودن وسعت هولون پسين می باشد

شود افزایش می یابد زیرا که با پيدا یش سطح جدید جمع کل هر اتالق می » جمع وسعت ها«
پيشين، سطح هولون پسين هميشه دارای ) های(مقایسه با هولون چيزی افزوده می شود ولی در

و باین خاطراست که وسعت هولون های ذهن ازهولون های زیستی . (وسعت تنگ تری می باشد
 می باشند، واین به جسمانیرازهولون های خيلی کمترو وسعت هولون های زیستی خيلی کمت

  .دردنباله باین مبحث بازمی گردیم.) ساختارهرم توسعه اصطالح می شود
رابه اصول بيستگانه » ضميمه های اصولی«من تصميم دارم درطول این کتاب مبحثی بنام 

  . بيافزایم
، زیرا که اصول این ضميمه ها اصولی هستند که برای درک تکامل و کاینات حياتی می باشند

بيستگانه به دالیلی که بعدا ما بطور مفصل به آن می پردازیم نمی توانند به سادگی با روش 
) همان نظریه سيستم ها(خالصه می شود" آن"طبيعت گرائی ابزاری وعينی ساز که در زبان 

 نمی توانند )تکامل و کاینات(مساله این که چرا آنها . مقوالت تکامل و یا کاینات را تفهيم کنند
علوم سيستم های » ناقصنيمه «بوسيله نظریه سيستم ها تفهيم شوند قسمت اعظم بحث مربوط به 

  .مدرن می باشد
برای مثال دنيای ذهنی . (این ضميمه ها هرگز صّحت نظریه سيستم ها را مخدوش نمی کنند

پروسه «و» اشياء«و» آنها«به هيچ وجهی نمی تواند بدون کم و کاست بوسيله زبان عينی » من«
نمی تواند بوسيله نظریه سيستم ها بدون تقليل » ما«یافتنی باشد، وهمين طور دنيای اجتماعی» ها

همان طور که گفتم ما در فرصت های دیگربه تمام این ). به اصول تمامت گرائی بدست بياید
  . ه پردازیمموضوعات باز خواهيم گشت، و فعال احتياج داریم که فقط به ضميمه اول خودمان ب

 طيف تکامل .باشد درجه عمق شعور آن بيشتراست تر  هرقدرعمق هولون ژرف.1 ضميمه
 125از این جا شاید شخص بتواند آغاز به مشاهده بعد روحانی. 124عبارت است از طيف شعور

چون این ضميمه ما را . کاینات جای گزینی شده استکه در بافت و یا ژرفای بنماید تکامل 
خود می برد بهتر آنست که به بيالن مرسوم تری، از جمله به حکایت مربوط به جلوتر از بحث 

اصل هفت که به تمایز بين عمق و وسعت و یا تفکيک بين غنای عمودی و دامنه افقی می 
یک ميزان عميق در : ما در این جا دارای دو ميزان سنجش متفاوت می باشيم. پرداخت بازگردیم
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  . یک ميزان فراخ در برابرتنگ در بعد افقیبرابر قشری در بعد عمودی و
به محض این که ما تقليل گرائی را نفی . به خاطرسپردن چنين تمایزاتی بی شک کارمشکلی است

 دیدگاه از ،را انکار می کنيم) تنها قشر وجود دارد و بس(می کنيم ویا برخورد سرزمين صاف 
)  به سهم خودش بسيار مشکل استکه آن هم(نظری ما دیگر مشغول به بازی شطرنج دو بعدی

البته من نمی . نبوده بلکه به بازی شطرنج سه بعدی که فوق العاده پيچيده تر می باشد می پردازیم
  .  صحبت کنم مرتبهnواهم از شطرنج حتی با بعد خ

چنين . ز قایل بشویمما باید حداقل بين عمق و وسعت توسعه در هر جهتی که پيش ميرود تمای
با جهان می باشد، بلکه اگرچنين تمایزی انجام ) واقعی(در رابطه عينیفقط این که  تمایزی نه

پيچيده شده باشد امکان دارد به ) هوليستيک(»126همه فراگير«نگيرد حتی آن چه که در لفافه
سادگی باز شکل ظریفی از تقليل گرائی را ارائه بدهد، و نتيجتا همه چيز از منظر وسعت 

، و )همانا بزرگ تر و کوچک تر، فراخ تر و تنگ تر(قرار می گيرد تلنباری مورد مقایسه 
  .باالخره عمق از هستی دنيا رخت برمی بندد

آن طوری که در فصل آینده ما شاهد خواهيم بود بسياری از نظریه پردازان تالش می کنند تا 
ناور را با عمق آنها کامال وسعت په.  به ساختن تسلسل های فرا گير بپردازندبزرگی برپایه تنها

 می پنداشتند در حقيقت یک تمایز کمّيتی تمایزات کيفيتی آن چه که آنها. ژرف اشتباه می کنند
آنچه بزرگ تر است بهتر «آنها تنها یک راه برای طی طریق دارند و آن عمدتا همانا: بيش نبود

شد،  محض می با وسعتروی تمایلش» تسلسل هوليستيک«از آن جائی که . می باشد» است
 که بزرگ تر بهتر باشد بلکه تکامل  این نيستدرحقيقت آنها واپس گرا می باشند؛ زیرا که تکامل

آن ). هرچه عمق ژرف تر باشد وسعت کمتراست(عبارت از این است که کوچک تر بهتر است
 طور که بعدًا به تفصيل خواهيم دید این نظریه پردازان ندانسته واپسگرائی مطلق را به عنوان راه

  44.نجات ما توصيه ميکنند
راقبول می » عمق«منتقد ین دیگری اصطالح : و باالخره به آخرین نکته دراین رابطه می رسيم

علت آنست که آنها احساس می کنند که . مخالفت می ورزند» ارتفاع«کنند ولی با اصطالح 
با وافقت آنها مو من مرّددم که شاید . آشکارا نشان از بلندی غرور دارد» ارتفاع«اصطالح 
به . در رابطه با عمق حماقت انسان می باشد» عمق «این است که فکر ميکنند» عمق«اصطالح 

 عمق بيش غير از سطحی بودن معنایهر صورت که ما نگاه کنيم عمق عاری از ارتفاع، چيزی 
  .نيست

 محور من. هر جهتی که مورد موافقت ما باشد بالمانع است(در رابطه با معيار محور عمودی
، ما می توانيم از اصطالح عمق یا ارتفاع با معنی یکسان یاد )عمودی را استفاده خواهم کرد

ارتفاع یک هولون و یا عمق یک هولون حاوی معنی یکسانی می باشند، و آن عبارتست از . کنيم
در مشاهدات بسيار جالبش نشان داد که بطور   127اسميت. تعداد هولون های محتوی آن هولون

در رابطه با شخص  عمقو ) »بهشت در بلندی«مثل ( برای شرح کایناتارتفاعوم مرس
  .استفاده می شده است) »عمق روح آن زن«مثل(

به این ترتيب محور . اما من این دو اصطالح را نسبت به هم با معنای یکسان بکار می برم
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 محور افقی معيار عمودی شامل معيار عمق یا ارتفاع در برابر قشری یا صاف و هموار، و در
البته در فرصت های گوناگون پيش از این، ما به این دو . فراخ در مقابل تنگ قرار می گيرد

که مربوط به تغييرات ) یا خود حفاظتی و خود وفقی(انبازیعامليت و . محور اشاراتی داشته ایم
در . مودی اندمحور افقی اند، و خود فراروی و خود فروپاشی که مربوط به تغييرات در محورع
  :این جا ما می توانيم نمونه های ساده ای در تعریف این اصطالحات ارائه بدهيم

ناميده و تغييرات در محور عمودی ) 128ترجمه(من می خواهم تغييرات در محور افقی راانتقال
  .بنامم 129را تّحول
م خود یک هولون معين، دنيا را برحسب خصوصيات کد و یا رژی) یا رژیم و یا کد(عامليت

این هولون تنها به مواردی واکنش نشان می دهد و یا آنها را مشخص و یا تائيد می . دترجمه ميکن
برای مثال یک الکترون، بسياری از نيروهای فيزیکی . کند که با خودش سازگاری داشته باشند

 نشان واکنشپيشرفته خرگوش را تائيد ميکند ولی هرگز نسبت به متون ادبيات و یا اميال جنسی 
  . نمی دهد

به عبارت دیگری هولون ها به سادگی دنيای حاضر را بازتاب نمی دهند، ولی بيشتر آنها 
برحسب قابليت هایشان تاثرات بسيار و سيل مانند اطراف خود را انتخاب کرده، سازمان داده و 

آن چه ) 130متناظر(عکس العمل هولون ها هرگز چيزی ساده به عنوان  .یا به آنها فرم می بخشند
و در نتيجه به آن واکنش نشان می (آنها چيزی را تائيد می کنند. است نيست» درخارج آن جا«که 
به عنوان مثال، این . آنها باشد) یا کد، عامليت و یا ساختار عميق(رژیم  انسجامکه همساز با) دهند

حت اقتدار غير واحدهائی ت«هولون ها : آشکار ميشودمقصود وارال در ست که آن چيزیبه معنای 
بوسيله منطق انجسام واحدهای خود «، بلکه آنها بطور نسبی »نيستند که بامنطق تناظر عمل کنند

هولون ها واقعيت را برحسب الگوهای عامليت خود یا خود مختاری . »مختار عمل می کنند
ونی یا ند، و تحریکاتی که همساز با ساختار درميکن ترجمان نسبی و ساختار انجسام درونی خود

رژیم هولون نباشند به سادگی تائيد نمی شوند، و اصوال ممکنست آن تحریکات وجود خارجی 
  ).در حقيقت وجود ندارند و یا خودشان را برای آن هولون آشکار نمی سازند(نداشته باشند

، نوع عامليت جدیدی ظاهرمی شود که به معنای توانائی بدست آمده هولون تّحولبه هر حال در 
هولون .  بکار گرفته می شودتمام دنيای جدید و فرایندی می باشد که درمقابل تحریکات جدید

فرایندی جدید می تواند نسبت به دنيای ژرف تر و مرتفع تری واکنش نشان بدهد؛ زیرا پروسه 
برای مثال یک آهو . انتقالی هولون جدید با شامل کردن زیر هولون ها به ورای آنها سوق می یابد

بر این که نسبت به تحریکات فيزیکی مداوم واکنش نشان می دهد دربرابر اهم نيروهای عالوه 
زیستی از جمله گرسنگی، درد و یا تمایالت جنسی هم عکس العمل نشان می دهد، که هيچ کدام 

این توانائی های . از آنها به سادگی روی اتم های ترکيب کننده جسم تن آهو تاثيری نمی گذارند
و یا لفظا، دنيای خارج ازاین دنيا، ویا اصوال غير » دنيای غير«برای اتم ها به مثابه جدید همگی 

  . می باشداا آنهدنيایاز 
این . تمام دنيای جدید، انتقاالت خود را آشکار می کند) و یا خود فراروی(لتّحو در بنابراین
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و یا (ريق ت درک عمدر جای دیگری مستقر نيست، آنها خيلی ساده بصورت» دنيای جدید«
ممکن است این طور به نظر .  می باشند دردنيای جدیداز تحریکات حاضر) تشخيص عميق تر

دنيای «جلوه کنند واین » یدنيای دیگر«بياید که هولون های جدید برای هولون های خرد تر 
ما در .  تبدیل می شودیدنيائ به این با فاش کردن خودش از طریق تّحول و فراروی» یدیگر

» دیگر دنيائی«های آینده مشاهده خواهيم کرد که اصال توسعه عبارتست از تبدیل بی وقفه فصل 
. ، از راه ژرف شدن درک که بوسيله تکامل فرایندی و تّحول حاصل ميگردد»این دنيائی«به 

  .عمق ژرف تر بطور دایم دنيای دیگر را به این دنيا تبدیل می کند
 هولون حدود انتقاالت ممکن خود را فرمانروائی ميکند، وباالخره رژیم و یا ساختار عميق یک 

  . دنيائی را که می تواند نسبت به آن واکنش نشان بدهد تعيين ميکندسنخ هاییا 
ما توجه . ست که به هولون ثبات ویا خود مختاری نسبی ویا انسجام می بخشددر واقع این چيزی

و یا کد خودمختاری ( هویتی آن کردیم که ثبات یک هولون مشخص به خاطر خاصيت الگوی
 می نامم می  ساختار عميقو یا آن چه که من) نسبی، قانون، رژیم یا انتلکی و یا واحد ریخت

 قطعه استخوان، یک قلب، دو ریه و 208برای مثال، بدن انسان در هر کجا که باشد دارای . باشد
 سکس، و غيره انجام می دهيم که اما ما با این بدن چکار می کنيم؟، بازی، کار،. غيره می باشد

این تفاوت های در . های مختلف به شيوه های گوناگون عملی ميشونداین اعمال در فرهنگ 
کستلر تفاوت بين این .  می نامم131چارچوب یک ساختار عميق را من ساختارهای قشری

ترتيب است مطلب به این . می گوید» کد های ثابت و استراتژی های انعطاف پذیر«ساختارها را 
که ساختار عميق نسبتا ثابت بوده ولی ساختار قشری متغيير و محدود در چارچوب دستور العمل 

 :خالصه این که ما می توانيم بگوئيم که. ساختار عميق می باشد) یا اصول محدود اصلی(اصلی
 ، درحالی که تّحول یک تغيير در)»محور افقی«(یک تغيير است در ساختار قشری انتقال 

  .است) »محور عمودی«(اختار عميقس
می نامم که بعدا بطور » 132رونوشت برداری«من رابطه بين ساختار عميق وساختار قشری را (

  45.)مفصل مورد بحث قرار می دهم، ولی در این جا اجالتا به اختصار اشاره ای می کنم
توصيف شود و یا  چرا تکامل نمی تواند در اصطالح افزایش در محور افقی :مجددا علت این که

 تشریح انبازیاین که تکامل نمی تواند در اصطالح انتقاالت و یا تغييرات در محور عامليت و 
شود؟ وقتی رژیم اتم اکسيژن و هيدرژن به شيوه مناسبی گرد آمدند یک ملکول آب با رژیم و یا 

اکنده تبدیل می ساختار عميق نوی فرایند می شود، رژیمی که با به الحاق در آوردن اتم های پر
یکتا، یک هولون نوینی با ساختار عميق تازه ای که سطوح پيشين » واحد ریختی«شود به یک 

  .خود را به تلفيق در آورده است
این دیگر افزایش بيشتر و بيشتر اتم ها . این یک تّحول و یا تغيير در ساختار عميق می باشد

 بوده، و نمونه تراکمیا این که تنها . ل بيانجامندنيست که به سادگی گرد هم آمده تا به ایجاد ملکو
  .نه تشکيل یک کل

  46.انتقال ها تنها به صف آرائی اجزاء می انجامد ولی تّحول ایجاد کّل ها ميکند
  . ما می توانيم با استفاده از قياس ساده ساختمان سه طبقه به جمع بندی این تعاریف به پردازیم
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از ساختار عميق می باشند، در صورتی که مبلمان و یا ميز و هر کدام از این سه طبقه حاکی 
جابجائی مبلمان در طبقه ای، انتقال . صندلی درون هر طبقه به مثابه ساختار قشری ساختمانند

و رابطه بين مبلمان با طبقه . (است در صورتی که تغييرات درخود طبقات تّحول می باشند
  .)مربوطه رونوشت برداری می شود

ین نکته قابل توجه این است که، تکامل از ابتداء تا به آخر عبارتست از یک زنجيره بنابرا
تّحول در وهله نخست عبارتست از نحوه ). »دگی از راه خود فراروینخود آفرین«(تّحوالت 

قبلی و یا هولون های پيشين ) سطوح(و هر تّحول عمده در مقایسه با سطح . سطوحرسيدن به 
  . تر و وسعت کمتر می باشدخودش مسّبب عمق ژرف

  
 اگر هولونی متالشی شود تمام هولون هائی که در سطح زبرین آن قرار دارند متالشی می .9

  .شوند ولی هيچ یک از هولون های زیرین آن متالشی نمی شوند
در تعيين این که در تسلسل تکاملی کدام یک از هولون ها سطح زبرین و کدام سطح زیرین است 

در این جا از انتقاداتی که اصل . بوطه یک سردرگمی شدیدی مشاهده می شوددر منابع مر
اما ما می توانيم بدرستی . سطوح زیرین و زبرین هولون ها را انکار ميکند صرف نظر ميکنم

با طرح یک . سطح یک هولون را در تسلسل تکاملی و یا هوليستيک، خيلی ساده مشخص کنيم
بر اثر تخریب نوعی از هولون، کدام یک از هولون «پرسيم کهآزمون هوشی می توانيم از خود ب

برای مثال تسلسل هولونی ذرات زیراتمی، اتمی، ملکول ها و . »های دیگر تخریب می شود؟
باشد، به این همه حقيقتًا موافقند که این مثال یک تسلسل هولونی می . سلول ها را در نظر بگيریم

 حقيقتاد بوده و نه برعکس، و بنابراین عضو پسين وی عضو پيشين خومعنا که هر عضوی حا
  ).و یا بيشتر هوليستيک است(فراگيری بيشتری می باشدخاصيت که دارای 

اگر ما برای مثال تمام ملکول های .  جهان شمول هم توجه کرددر عين حال بایست به یک معنای
تمام ( متالشی کرده ایمزدرون جهان را متالشی کنيم، همزمان تمام سلول های درون جهان را ني

ولی اتم ها و یا ). که فرادست ملکول ها در تسلسل تکاملی قرار گرفته اندسلولی  هولون های
هيچ کدام از هولون های زیردستی مجبور به (زیراتم ها هنوز می توانند موجودیت داشته باشند

  ).ایست هستی خود نيستند
 در سير  فرادستییب همزمانی هولون هایبه عبارت دیگر، تخریب یک نوع هولون باعث تخر

تسلسل می شود؛ زیرا این کل های فرادستی بر پایه اجزاء فرودستی ترکيب کننده خود استوار 
اتم ها می توانند بدون ملکول ها . ملکول ها بدون وجود اتم ها قادر به موجودیت نيستند. هستند

این نتيجه، حاصل ویژه یک . د ندارددر این نظم هيچ گونه اختياری وجو. وجود داشته باشند
 گاهنباریاین کامال یک روند فيزیکی ناب وضمنا منطقی و . نيست» قضاوت ارزشی انسان«

اتم ها و ملکول ها قبل از این که به سلول فرایند شوند برای خودشان به شکل . (می باشد
ن هر آن چه که با متالشی کردن سلول ها در پهنای جها. موجودیت کاملی استقالل دارند

قراراست پی آیند تکامل آنها باشد، یعنی گياهان، حيوانات و اجتماعات همزمان متالشی خواهند 
ولی آن چه که قبل از آنها وجود داشت، یعنی ذرات زیراتم ها، اتم ها، ملکول ها و پلی مرها . شد

  .)متالشی نمی شوند
.  و زبرین را درتسلسل هولونی تعيين کنيماین حقيقت به ما اجازه ميدهد که به آسانی سطح زیرین
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با تخریب هولون خاصی هر آن چه که در فرادست آن هولون قرار دارد تخریب شده ولی آن چه 
  47.در فرودست باشد مشمول تخریب نمی شود

در » عقبگرد«این حقيقت برای هر تسلسل توسعه صادق است، و بطور جزئی مسئول هر گونه
این نوع هولون ها . انی که ما با یک استحاله هولونی مصادف می شویمتسلسل می باشد، مثل زم

در صورتی که هر سطح زیرین فروپاشد تمام .  خود پسگرد می کنند قبلی فرودستبه سطح
ضمنا این اشاره به نکته ای را دارد که چرا در . سطوح زبرین بطور اتوماتيک فرو می پاشند

محور عمودی هم وجود دارد و نشان ميدهد که چرا تعيين سير تکاملی، عالوه بر محور افقی یک 
  48.اختياری نيستند» فرودست«و » فرادست«

در فصل آینده، ما این اصل را جهت سنجش کارهای بسياری از نظریه پردازان که کوشش 
این نظریه پردازان تالش ميکنند . را سامان دهند بکار می گيریم» تسلسل هولونی«ميکنند تا یک 

دسترسی پيدا کنند که در آن انسان ها بتوانند با قابليت افزون » بيشتر هولونی« یک واقعيت تا به
د تا خودشان را از این راه است که آنها به مرد وزن یاری می رسانن.  به پردازندانبازیتری به 

تمام این تالش ها قابل تحسين می . در جهان پهناورتری در موقعيت مناسب تری استقرار بدهند
ولی چون بسياری از این نظریه پردازان وسعت بيشتر رابا عمق ژرف تر اشتباه ميکنند، . باشد
راس  که از خودرا در حقيقت با پسگرائی به انجام می رسانند؛ آن چيزی» تسلسل هولونی«آنها 

هرم ژرف تر، وسعت کمتر، سير قهقرائی طی کرده و مارا به پست ترین سطح کاینات رهنمون 
  .می شود

آن طوری که بعدًا خواهيم دید، بکارگيری دقيق این آزمون هوشی به ما اجازه ميدهد تا تعيين کنيم 
با . پسگرا می باشدوانوع که آیا تسلسل آن نظریه پردازان واقعًا از نوع هولونی است یا بيشتر از 

پرداخته که در آن مرد وزن قادر » تصویر کالن«این روش ضمنا ما می توانيم به ارائه یک 
  .باشند به شيوه حقيقی هولونی، به استقرار وضع خودشان در جهان به پردازند

. زیمولی اکنون این آزمون هوشی به ما اجازه ميدهد تا به معرفی یک تعریف مهم دیگری به پردا
ما در خواهيم یافت که هر چه بيشتر یک . می باشد  بودن134معنا دارو  133ی بنيادو آن تفاوت بين

ولون هر چه عمق ه. هولون بنيادی باشد آن هولون از معنی کمتری برخوردارست، و بالعکس
 جزء ترکيب کننده دارد؛ زیرا آن هولون ی تری بنيادخاصيتدر کاینات  کمتری داشته باشد

برای مثال اتم ها خيلی بنيادی اند زیرا، اگر بطور . از هولون های دیگر نيز می باشدبسياری 
هر قدر یک هولون . نسبی بگوئيم، ملکول ها و سلول ها و اندام ها همگی به اتم ها وابسته هستند

بنيادی تر باشد بيشترهولون های بزرگتر دنيا حاوی آن هولون می باشند؛ چون که هولون بنيادی 
زیرا بدون هولون های بنيادی هولون . عنوان جزء الزم ترکيبات هولون های بزرگتر هستندبه 

. عمق کمتر به معنی بنيادی تراست. های دنيا نمی توانند عملکرد و یا حتی هستی داشته باشند
  .بسياری از هولون های دیگر است» سنگ بنای «خاصیهولون چنين یک 

 معنای برخوردارباشد آن هولون برای کاینات از یمترعمق کهمزمان، هرقدر یک هولون از 
اجزاء ( برخوردارست زیرا، آن هولون تنها مقدار مختصری از هولون های کایناتکمتری

تنها وقتی بطور نسبی صحبت می کنيم، هولون بنيادی . را دربر می گيرد) تشکيل دهنده خودش 
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به عبارت دیگری می توان گفت که  (.مقدار مختصری از کاینات را در درون خود محتوی دارد
هولون بنيادی ازمعنای کمتری برخوردار است، زیرا که قسمت اعظم کاینات درخارج آن هولون 

  .)قرار دارند
باشد و یا کليت منحصر بفرد یک هولون بيشتر باشد، آن  تر عمق ژرفمضافا این که هرقدر 

برای .  های دیگر به آن وابسته استهولون کمتربنيادی می باشد، زیرا که کمتر هستی هولون
می باشند، آنها بيشتر بودن نبنيادی از نوع هولون هائی هستند که مثال حيوانات پستاندار اوليه 

 ازآنها ولی همزمان با عدم بنيادی بودن، . زیرا نه اتم ها و نه سلول ها به آنها وابستگی ندارند
ن آنها برای جهان به خاطراینست که مقدار با معنا بود. معنای بيشتری برخوردار می باشند

بيشتر (بيشتری از جهان را در کلّيت منحصر بفرد هولون خود باز تاب داده و یا شامل ميکنند
با توجه به نسبی ). هولون های کاینات به عنوان اجزاء هستی آن هولون در درون آن قراردارند

زیرا آنها حاوی و یا نماد اتم ها، ملکول ها و بودن صحبت ها، پستانداران اوليه خيلی معنا دارند، 
  .معنی بخشيده اند  آنها به ميزان بيشتری از کاینات.سلول های زیادی می باشند

. برای مثال یک اتم نسبت به یک سلول بنيادی تر و سپس از معنای کمتری برخوردار است
. وابسته به آن هستند) ل هامثل سلو( به معنی اینست که تمام هستی های برتربنيادی بودن بيشتر
یا نسبت به کاینات، ( به معنای آنست که هولون کمتری از کاینات را دربر می گيردکمتر معنای

از جهتی یک سلول از معنای بيشتری برخورداراست زیرا، اتم های ). بيشتردرونی تر است
شتری را بازتاب زیادی را دربر می گيرد، و بنابراین یک سلول در موجودیت خودش کاینات بي

یک سلول نسبت به یک اتم دارای معنای بيشتر و خاصيت . داده، و یا به آن معنی بخشيده است
ما در طول این کتاب باز به این موضوع باز گشته و خواهيم . (بنيادی کمتری می باشد، و االخر

 که دید که موضوع به ارزش های ذاتی و عارضی مربوط شده و ضمنا مشاهده خواهيم کرد
نظریه پردازانی که وسعت فراخ تر را با عمق ژرف تر اشتباه ميکنند هميشه بنيادی بودن بيشتر 
را با معنای بيشتر التقاط کرده و در نتيجه مجددا این که، آنها پسگرائی را به عنوان راهنمای 

حياتی فاقد بعد عمق که بسيار  هستی شناسی آنها) سرزمين صاف(.  بيشتر توصيه ميکنندپيشرفت
  .)است می باشدهم 
  

هولون ها تنها تکامل نمی یابند زیرا . دنیاب همراه هم تکامل میه ها ب سلسله مراتب هولون. 10
تنها ميدان های درون ميدان ها و درون ميدان ها وجود (وجود ندارند) مجزا(که هولون های تنها

بطور ساده عبارتست از این  تلقی می شود، که 135توامتکامل این اصل اغلب به عنوان ). دارند
مجزا نبوده بلکه شامل ) مثل یک ملکول یا گياه و یا حيوان(تکامل، یا یک هولون » واحد«که 

بنابراین تکامل در معنای . یک هولون به همراه محيط غير قابل تجزیه از آن هولون می باشد
  .وسيعش اکولژیکال می باشد

بدین وسيله . مل ميکرو و تکامل ماکرو اشاره ميکندیانتس در مورد تکامل به رابطه متقابل تکا
مقصود او خيلی ساده این است که تکامل یک هولون منفرد توام با تکامل محيط بزرگتر 

 عامليت های هولونی تماماین دقيقا همان گویشی است که اشاره به . می باشد) ماکرو(پيرامونش
 یانتس ادامه می 49.حضور می یابند انبازی به عنوان عامليت در چارچوب هميشهدارد که 
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  :دهد
. باشد تکامل ماکرو و ميکروی درون کاینات پدیده همزمانی می....توان گفت که با توجه به این وضع می

وسيله روی تکامل  بدین شوند و ساختارهای ماکروسکپی، جهت تکامل ساختارهای ميکروسکپی محيط می
بالعکس، تکامل ساختارهای . سازند نها را اصوال ممکن مییا تکامل آ گذارند، و آنها تاثير قطعی می

این وابستگی . شوند یا تکامل ساختارهای ماکروسکپی می ميکروسکپی عامل قطعی برای سازمان یافتن و
تمام سه حوزه «در مورد تکامل گوید که این  او می[ نيستتواممتقابل ساختارها چيزی غير از منظر تکامل 

بکی بين  بوسيله یک پروسه گردشی حاصل از پيوند فيده عنای این اصل اینست کم]. صدق ميکند» هستی
این پيوند محدود به . دمتصل می شونبه هم  ) سيستم و محيط(آنها، سيستم و محيط مربوطه یدو تکامل هر
 محيط در توام با تمام سيستم پيچيده کاینات ک سطح سلسله مراتب هولونی نمی شود،های درون ی سيستم
  50. می یابدل یک کل تکامل شک

، به بيان دیگری، ميکرو و ماکرو یا فرد و اجتماع یا محيط، به )و دیگران(طبق نظر یانتس
  . موازات هم بصورت سلسله مراتبه ای تا سطح هولونی نوین خودشان تکامل می یابند

که به نظر آن طور ) یا محيطی، در مفهم وسيعش(تمایز بين یک هولون منفرد و هولون اجتماعی
واژه . چون تعریف آن چه که منفرد تلقی می شود تقریبا غير ممکنست. می آید آسان هم نيست

بنابراین با توجه به .  در زبان التين به معنای غيرقابل تقسيم و یا تجزیه ناپذیر است136منفردها
یا قابل تقسيم تنها هولون ها و . این توصيف در کاینات هيچ گونه منفردی نباید وجود داشته باشد

  51. وجود دارند و بس137ها
مضافًا این که ما هولون هائی را می شناسيم که ماندگار می باشند، به این معنی که مالک یک 
فرم یا الگوی خاصی هستند که این الگو به درجه ای خودمختار و یا مقاوم در برابر موانع 

لون را منفرد می ناميم، یا یک به خاطر همين ماندگاری است که ما یک هو. محيطی می باشد
 که ترکيب شده است از هولون های زیرین به اضافه فرم، کليت، قانون و یا  مرکب ماندگارمنفرد

آن چنان هولونی که با ترکيب یگانه (ساختار عميق خود، آن چه که بوسيله آن تعریف می شود
ئی یا ميدان ریختی یک هولون بعالوه ما متذکر می شویم که معموال کليت نها). خودش بد یع است

 منفرد، غير جبری بودن هولون های جزئی زیرین و یا زیرهولون های خود را سازمان ميدهد
  ).ا از این لفط ها استفاده نکنيماگر چه ممکن است که م(

جدا از محيط اجتماعيش وجود داشته باشد، » هولون منفرد«به عبارت دیگر، حتی اگر چه یک 
به مقياسی . کننده آن، همانا فرم یا الگوی منحصربفرد خود هولون می باشند تعریف ضریب های

می  منفردیک هولون که ما بتوانيم با استدالل الگو آن را تشخيص بدهيم، ما هولون مربوطه را 
  .ناميم

البته که چنين تعریفی خصلت اختياری دارد زیرا برخی از هولون های اجتماعی هستند که به 
کلونی مورچه ها . عمل ميکنند» ارگانيسم های برتر«ه مانند هولون های منفرد یا نظر می آید ب

 بسياری از ما از این که :نه معکوس در مورد مناسبات انسانیاما یک نمو. از این نوع می باشد
هولون اجتماعی مثل حکومت را آن طوری که از نامش پيداست عينا یک ارگانيسم برتر توصيف 

از این که تمام ارگانيسم ها در مقابل اجزاء ترکيب کننده خودشان . ن می دهيمکنيم مقاومت نشا
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ارجحيت داشته، و مخصوصا این که با ظهور ساختارهای دمکراتيک ما عادت کرده ایم که فکر 
کنيم حکومت خادم مردم و به عنوان کل مطيع اجزا یش باشد، که این هم تا اندازه ای حقيقت 

آن یک (ی کنيم که یک هولون اجتماعی یک ارگانيسم حقيقی نمی باشددارد، در نتيجه فکر م
  ).هولون اجتماعی یا محيطی است ولی نه یک هولون منفرد

مضافا این که حکومت برخالف یک هولون ملموس منفرد دارای مرکزیت خود بنياد و یا احساس 
ود بودگی منفرد در اصطالح عمومی تری، حکومت فاقد یک مرکز خ. وحدت یگا نگی نمی باشد

خالصه این که ). وایتهد و هابرماس نتيجه می گيرند که حکومت یک فاعل ماکرو نيست(است
  .آنها این طور نيست» کل«اجزاء در این نظام اجتماعی با شعورند ولی 

به هر حال اجازه . قسمت اعظم بحث خود را در فصل بعد به این موضوع اختصاص می دهم
 تکامل ميکرو و ماکرو، بين یک هولون منفرد و هولون اجتماعی یا بدهيد که به پذیریم بين

حتی اگر چه بين آنها یک رابطه جدائی ناپذیری که همانا (محيطی، تفاوت مهمی وجود دارد
یک هولون اجتماعی بهر صورت هنوز یک ). را دارد موجود می باشد» تکامل توام«معنای 

 جزء را ارائه -الگوی کلهولون  زیرا که آن دگی؛تنها گردهم آمهولون است نه یک تلنبار یا 
ما در مورد تکامل منجسم سّيارات، (ميدهد، متعهد به قانون بوده، که به معنائی پيشرفت ميکند
هولون اجتماعی ضمنا می تواند با ). تکامل اکوسيستم و تکامل اجتماعی و غيره صحبت می کنيم

ولی ). بر حسب ژرفای عمق خودش(ل کنددرجات گوناگون در نوسانات صعودی و نزولی عم
. آن طوری که وایتهد و هابرماس و دیگران متذکر می شوند آنها هولون های منفرد حقيقی نيستند

سازمان های ارگانيسمی عمودی و اکوسيستمی افقی «یانتس به این تفاوت ها، تفاوت بين 
  .گدیگر تکامل می یابندبهرجهت نکته اینجاست که آنها به همراه ی. می گوید» )همزیستی(

  
این اصل بسيار . می گيردميکرو درتمام سطوح عمق خود در رابطه متقابل با ماکرو قرار . 11

در (مهم است، مخصوصا این که وقتی نوبت به هولون با عمق ژرف تر و انواع اکوسيستم 
نها بر همان هائی ميرسد که می بایست با همدیگر خلق کنند؛ زیرا که موجودیت آ) معنای وسيعش

  . رابطه متقابل استوار است
تمام . در نظر بگيریم)  یا قلب138ذهن(برای مثال خود انسان را در سه سطح ماده، زیست و معنا

 در محيط، های هم عمق با هولوناین سه سطح از طریق شبکه بسيار غنی تبادالت متقابل 
بطه متقابل تبادالتی ربطی با  در یک سيستم رافيزیکیتن . موجودیت خود را استقرار می دهند

به این معنا که تن فيزیکی در تبادالت با قوه جاذبه، قوای .  دیگر قرار می گيردفيزیکیتن های 
مادی وانرژی ها، نور ، آب و یا آب و هوای محيط و غيره قرار گرفته؛ زیرا که تن فيزیکی 

ًا، نسل انسان، از طریق مضاف. برای موجودیت خودش وابسته به این روابط فيزیکی می باشد
توليد و مصرف غذا و یا از طریق کار اجتماعی سازمان یافته در سيستم اقتصادی که جهت 

به .  می پردازد جسمانی خودشبازتوليدیتبادالت مادی در قلمرو فيزیکی انجام می گيرند، به 
ب اجتماعی  جنسی که در خانواده و یک محيط مناس-همين نحو انسان از طریق روابط هيجانی

این هستی زیستی انسان به کّل شبکه سيستم .  می پردازد زیستی خودتوليدیباز برقرار ميکند به 
به عبارت دیگر این هستی زیستی انسان به یک . وابسته است) و اکوسيستم ها(های زیستی
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  .تبادالت متقابل هم آهنگ با قلمرو زیستی پيوسته می باشد
الت با محيط های فرهنگی و نمادین، که گوهر این تباالت شامل باالخره، انسان از طریق تباد

.  می پردازد معنوی خودتوليدیبازتبادالت متقابل نمادها با نمادهای تبادلگران غير می باشد، به 
این تبادالت متقابل در سنت ها و تشکيالت هر اجتماعی آن چنان نهفته شده است که آن اجتماع 

فرهنگی باز سازی کند، یا بتواند خود را در قلمرو معنا باز سازی بتواند خود را در یک سطح 
  .کند

سخن کوتاه، هولون ها در سير تکاملی در هر الیه ای از عمق، در یک شبکه از روابط با دیگر 
) و وابستگی به دیگر هولون ها( هولون های همان الیه از سازمان ساختاری، به موجودیت خود

تبادالت متقابل ربطی در سطح « به این مناسبات بطور خالصه عنوان من معموال. ادامه می دهند
. نکته این جاست که تمام هولون ها عبارتند از منفرد های مرکب. اتالق می کنم 52»همانند

هولون ها ترکيباتی از هولون های پيشين اند که الگوی فرایند یافته متمایز خود را به آن می 
از طریق تبادالت متقابل ربطی با هولون ) یا هر هولونی(لون هاهر سطحی از این هو. افزایند

  .هستی خود را مستقر می سازد) یا محيط ماکرو( های هم عمق دیگر در محيط اجتماعی
  

این اصل که پيکان معروف عصر تکامل می باشد، برای اولين  . تکامل دارای جهت است.12
 در 139م پيچيد گیونون این اصل در عصر علولی اک. باردر قلمرو زیستی به رسميت شناخته شد

این جهت مندی، مخصوصًا وقتی که تفکيک . حتی تمام سه ميدان بزرگ تکاملی قابل فهم است
ولی من فکر ميکنم . ها، تنوعات، پيچيدگی ها و سازماندهی ها افزایش می یابند، اعمال می شود

ون جهت مندی تکامل را از منابع برای درک بهتر شایسته باشد تا در ابتداء شاخص های گوناگ
  .بسيار جمع آوری نموده و آنها را اجماال بيازمائيم

، قرینه شکنی، خود فراروی، )بداعت(تا به حال ما مشاهده کردیم که تکامل بوسيله فرآیند خالقانه
. قابل تشخيص می باشند) و شعور فراتر که بعدًا در بخش ضميمه به آن می پردازیم(ژرفای عمق

در . در اینجا به شاخص های دیگر اشاره می کنيم.  شاخص های جهت مندی تکامل هستندآنها
  :صورت عدم پسگرائی، وارفتگی، توقف و غيره، تکامل در جهت های زیر سير ميکند

  
 زیست شناس آلمانی، در تشریح آن چه که او به عنوان صفت 140ولترک. فزایش پيچيدگی ا-آ

 استفاده ميکند، که لفظا 141يسوس آنامورفنست از اصطالحمرکزی و جهان روای طبيعت می دا
پدیده آنامورفوسيس فرایند پيچيدگی مداوم . می باشد» ستغير ممکن ابدون فرم وجود «به معنی 

  :یانتس این چنين متذکر می شود. است
گی معنای رویهم چيده گشایش ب. 142تفکيک شده  گی یا پيچيدتکامل جهان عبارتست از تاریخ گشایش نظم 

از « سيستم ها تجمعبا را  یک سطح در سلسله مراتب  ظهورگی بر ساختار تاکيد داشته، و رویهم چيد. نيست
گی پروسه هائی دارد که همزمان به  ابل، گشایش تلقی از یک بهم تنيددر مق. توصيف ميکند» ع تا به باالمقط

                                                  
139 sciences of complexity 
140 Woltreck 
141 anamorphosis 
142 differentiated 



 37

ی همزمان به عنوان یک ساختارمند تکامل. انجامد در سطوح مختلف سلسله مراتب می 143یمندپدیده ساختار
 گی از نفوذ متقابل پروسه های تفکيک و بنابراین، پيچيد. ميکرو عمل ميکند بهم وابسته دنيای ماکرو و و

  53.....می شود فرایند 144تلفيق
تظاهر « در واقع، این ماکزیمم شدن پيچيدگی را به عنوان 146 و فون وایتس زاکر145بالمر

  .می نامد» اصل بنيادی پيشرفت الگو« این پيچيدگی را 147وایت. بيان ميکنند» عمومی تکامل
آن طوری که الزلو . ما در این جا احتياج داریم تا به آشکار کردن یک موضوع به پردازیم

 نوی سادگیمتذکر می شود، فرایند یک سطح جدید پيچيدگی، از یک زاویه قدری متفاوت، یک  
ء  علت که کل جدید به عنوان یک کل مجرد، از اجزادرست به این . را به همراه خود می آورد

 ...فرایندی یک سيستم سطح زبرین«و سپس الزلو می گوید که . بی شمار خودش ساده تر است
  :او ادامه ميدهد» . عملکرد سيستم استساده سازی

تمایل که یک سطح جدید در سلسله مراتب فرایند شد، سيستم حاصل در سطح جدید  محض اینه هرحال، به ب
برای مثال، در سطح سازمان اتمی، یک هيدرژن که از عناصر . پيدا ميکند تا به پيچيدگی بيشتری گسترش بيابد

، از نقطه نظر ساختاری از عناصر سنگين تر در ترکيبات بعدی است ترکيبات در پروسه تکامل کيهان اوليه
.  دارد از ملکول پروتئين ساده تر استتر سازمان قرار یک ملکول آب که در سطح عالی. باشد ساده تر می

تر سازمانی دیگری قرار دارند نسبت به موجودات چند سلولی از  موجودات تک سلولی که در یک سطح عالی
معنی ساده سازی ه یک سطح جدید بکه سازمان  بنابراین، زمانی..... پيچيدگی کمتری بر خوردارند

توسعه معنای آغاز افزایش پروسه ساختار ه بضمنا  باشد،  میمربوطهسيستم  سيستم و ساختار 148فونکسيون
  54.باشد فونکسيون نيز می پيچيدگی ویابنده 

  
در ( با لحنی مدرن149این اصل برای اولين بار بوسيله اسپنسر. تلفيق افزایش تفکيک و -ب

یک تغيير از « در این بيان می اید که، تکامل عبارتست از.  ارائه شد150)»لواص اولين«کتاب
»  منجسم،152 بی انجسام به یک معيين نامتجانس151ه تفيک و تلفيق مداوم در نامعيين متجانسرا
نزول  «153 شناسان اجازه داد تا آنرا به جای اصطالح داروینبه زیست تکاملاین تعریف واژه (

بنابراین، پيچيدگی «در ضمن ما قبال از یانتس نقل کردیم که می گفت). بکارببرند» تعدیلاز راه 
  .»...د نفوذ متقابل پروسه های تفکيک و تلفيق استفراین

نوینی می شود، در حالی که، تلفيق سبب ایجاد » 154بسياری«تفکيک باعث ایجاد جزء ها و یا
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 جزء ها -از آن جائی که هولون ها واحدهای کل. های نوین می شود» 155یکتائی«کلّيت ها و یا 
  . می گيرندهستند، آنها بوسيله هر دو عمل تفکيک و تلفيق شکل

اما . آشکارا، پروسه های تفکيکی برای بداعت غير قابل انکار الزمند و تنوع پيایند، تکامل است
رژیم، قانون یا الگوی (تلفيق هم به همان اندازه مهم است زیرا، بسيار را به واحد تبد یل ميکند

ئی که جهان را مشخصه نها«وایتهد معتقد است که ). یک هولون انجسام یکپارچگی آن می باشد
 ما مشاهده 55.»ی نوین است] تلفيق ها [ لبریز کرده است همانا سائق بی وقفه به توليد سنتزها

یا » فعليت بخشی ابدی«او این خالقّيت را. ناميده بود» خالقّيت«کردیم که وایتهد این سائق را
  56». از آن ناگزیر نيستهيچ امری«می گفت، که »  تحقق پذیرینيروی زیر بنای«
هولون [ و آن تبدیل می شود ] تلفيق[به واحد] تفکيک[ بسيار«: نتيجه حکم با اهمّيت وایتهددر و

  ».مجموعه می افزایدیکی به یست که ] جدید
اتم ها ذرات زیراتمی تفکيک (در قلمرو فيزیکی. این دو پروسه تفکيک و تلفيق بسيار آشکارند
و در قلمرو ...) ک شده را تلفيق ميکنند و االخرشده را تلفيق ميکنند، ملکول ها اتم های تفکي

). مثل تفکيک و تلفيق پيوسته تخمک بارور به بافت ها، سيستم اندام ها و ارگانيسم بدن(زیستی 
اما پروسه تفکيک و تلفيق در قلمرو معنا هم چشمگير است، حتی در زمينه روانکاوی هم استثناء 

 از پيش کسوتان 157 و روبين بالنک156گارترود بالنکبرای نمونه، هر دو دانشمند . وجود ندارد
روان شناختی رشد به روش روانکاوی با بحث قانع کننده ای متذکر می شوند که سائق تهاجمی، 

تلفيق از  تجزیه تفکيک و.  است به تلفيقسائق 158)عشق(بوده و ِاروس  به تفکيکسائق
  ).ز می گردیم به این موضوع با9ما در فصل (یکدیگر به بيماری می انجامد

 159فرانسدر این جا می توانيم بحث های جنجال آميزی که پيرامون اندیشه دریدا در باره ِد
 زندمنتقدان چندی اندیشه دریدا را جهت سا. صورت گرفت را بخاطر بياوریم )تفکيک و تسليم(

اده به خود دریدا این اندیشه را خيلی س.  برای هر چيزی که خود نمی پسندند بکار گرفتندشکنی
قبل از این که ارتباطات شروع شود الزمست ابتداء واقعيت .  تعریف ميکند57»پروسه تفکيک«

. به عبارتی، این واقعيت ها پيش از پروسه تفکيک بخودی خود وجود ندارند. ها تفکيک شوند
خالقيت است که نيروی پویای آفریننده » فعليت بخشی ابدی«بنابراین دفرانس، پاره ای از همان

  58.»دارای قدرت واکنشی یا نيروی تصحيح گر و یا تفکيک کننده است«فرانس ِد. می باشد
دریدا دیناميک «:به بيان دیگر، آن طوری که یکی از تعبير کنندگان اندیشه دریدا می گوید

تفکيک را که به واقعيت ها ویژگی می بخشد، آنرا همزمان به عنوان ترکيبی از خاصيت خود 
 دیناميک تفکيک به زبان توانائی می دهد تا از طریق پروسه ذاتی تفکيک به .زبان می دانست

خود زبان در واقعيتی که عرضه ميکند شرکت .....مانند وسيله ای برای تحقق بخشی عمل کند
 اما تفکيک، تلفيق و سنتز را خواستار می 59».دیناميک، خود واقعيت می شود...می جوید

 می 160تاثير عملکرد تفکيک مشروط به وجود سنتز و ارجاع«:ددریدا این چنين می گوی. باشد
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  60»...باشد
ع، در انتقاد معروف دریدا از ارجاسنتز و  فرانس وتلفيق یا ِد عملکرد نيروهای تفکيک و

  : طور بيان ميکند دریدا این. مستتر است» حضور«موضوع 
 از موجودیت عنصر ساده ای که برای ، زیرا که آنهامی شودع د تفکيک مشروط به وجود سنتز و ارجاعملکر

چه در .  بيابد جلوگيری ميکنندحضورع به خود رجویا فقط با  هر صورت، چه در درون خود وه لحظه ای ب
 بدون رابطه با عناصر دیگر ه عنوان نشانه ای بنمی تواند هيچ عنصری گفتمانیزبان مکتوب و چه در زبان 

ی » عنصر«چنين پيوندی به این معناست که هر . عملکرد داشته باشدسادگی حضور ندارند ه که خود آنها هم ب
یا  هيچ چيزی در درون عناصر و. می گيردبا مراجعه به رد پای عناصر دیگر سيستم درون خودش شکل 

  61.کند سادگی حضور یا غيبت نمیه هيچ کجا هرگز ب سيستم، در
شما . متن درون زیرمتن برای هميشهبه بيان دیگر، چيزی وجود ندارد که هولون نباشد، یک زیر

 است که هماننمی توانيد به چيزی یا هولونی اشاره کنيد و بگوئيد که آن چيز یا هولون فقط 
آن هولون از هولون . زیرا هر هولونی همزمان یک زیرهولون و یک زبر هولون است. هست

به ). ل زمان ومکاندر طو(ها تشکيل شده است وخودش تشکيل دهنده هولون های دیگر می باشد
  62.عبارتی، هيچ چيزی هرگز به سادگی حضور ندارد

دنياهای « :هابرماس در باره عملکرد همزمانی تفکيک و تلفيق در قلمرو معنا یادآور می شود که
.  پایدار بمانند در جوار یکدیگربدون تفاهم متقابل نمی تواننددر تصادمات،  ،متفاوت زندگی

با دنباله روی از جذبه دعاوی جهان روائی خود، تفاوت های ] هولون ها[دنياها به عنوان کل ها
با یکدیگر ] تلفيق" [ائتالف"ميکنند تا این که دایره تفاهمات آنها به ظاهر  در عملخودشان را 

 در پهنای تمام عرصه ها ما این عملکرد دوگانه انبساط و فشردگی را مشاهده می 63».بيانجامد
افزایش نرمش پذیری در فرهنگ، عموميت یافتن ارزش ها و «: یدهابرماس می گو. کنيم

هنجارها و ازدیاد شخصيت سازی افراد اجتماعی، نيرومندی شعور منتقد، شکل گيری اراده خود 
مختار وشخصيت سازی، همگی تحت شرایط بيش از پيش گسترده و شبکه بسيار بهم تنيده 

و باالخره مقصود او از تمام این موارد » .ونددحاصل از روابط زبانی بيناذهنی به وقوع می پي
به معنای غنی شدن شبکه شناوری است که متشکل از ] تلفيق[تفکيک و فشردگی«: این است که

رشته های بيناذهنی بوده، که همزمان ضامن حفاظت از ترکيبات بسيارمتفاوت فرهنگ، اجتماع 
  64».و فرد می باشد

نه تنها وسعت :  آن هم هست شدنغنی این شبکه بلکه  بسطنه فقط: این عبارت بسيار مهمی است
  .بلکه عمق نيز مورد نظر است

مدعيست که کل، می ) او (کل باوری باستان شناسانه«با عطف به فوکو، ما پی می بریم که 
کل مضمون گفتاری، بنيادی . تواند آن چه که به عنوان جزء ممکن شمرده می شود را تعيين کند

براستی که هيچ جزئی وجود . این بيشتر از آن چيزیست که جمع اجزاءآن باشدتراست، و بنابر
ندارد مگر اجزائی که در درون ميدانی مورد شناسائی قرار گرفته و از مقام فردیت برخوردار 

  65. و این به معنای تفکيک و تلفيق آنهاست؛» شوندمی
ستان شناسی به عنوان یک راهبرد دقيق اجازه بدهيد که فورًا توجه کنيم که چرا فوکو عاقبتا از با

باید گفت چون که باستان شناسی خودش هم بيشتر یک جزء از . و انحصاری صرف نظر ميکند
  . جزها وجود دارند-نه کل ها، بلکه کل: هولون بزرگتر پراکسيس اجتماعی است
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یک، و بسيار می شود «. در جمع بندی، تکامل به عملکرد جمعی تفکيک و تلفيق محتاج است
بطور ) در یک هوالرکی سالم(در واقع هر دوی تفکيک و تلفيق . »یک به آن افزوده می شود

: نرمال با هم اتفاق می افتد و به همين دليل است که من معموال آنها را این طور می نویسم
دو تمایل کامال (اینها فقط در هستی شناسی سرزمين صاف دو مقوله متضاد. » تلفيق/تفکيک«

ولی در نظریه . به نظر می آیند، در جائی که افزایش یکی به معنای کمبود دیگریست) متضاد
تفکيک و تلفيق با دست دادن به هم . چند بعدی کاینات، افزایش یکی دالت بر افزون دیگری دارد

این همان .  یکی ها و یا هولون ها می پردازند- جزء های نوین و یا بسيار-به توليد بی وقفه کل
  ...عمق می باشد) دیالکتيک(دیشیپادان

  
سطح پيچيدگی  بهتکامل یک سيستم برتر، افزایش  «.ی ساختارمند/افزایش سازمانی -پ

و نهایتا تکامل به خلق سيکل . می انجامد که بوسيله آن خود را تعریف ميکند پيشرفته سيستمی
بنابراین، تکامل حرکت . اعالئی دست می یابد که سيستم را به سطح سازمانی بعدی منتقل ميکند 

 از سطح پائين به سطح باال یابیپيچيده تر آن بوده، یا سازمان از سيستم ساده تر به نوع 
 162 و درجات161 برای مثال، چنين مفهومی درزمينه تمایزات استاندارد بين شاخه ها66».است

یک شاخه یک گروه از انواع با اجداد مشترک نزدیک «. در زیست شناسی تکاملی کاربرد دارد
 یک درجه را تشکيل می سازمان ساختاری هم سطحرا تشکيل می دهند، حال آنکه یک گروه با 

  . البته که درجه، اصطالح دیگری برای عمق می باشد67».دهند
  
خود مختاری نسبی مفهومی است که با سوء تفاهم بسيار مواجهه .  افزایش خودمختاری نسبی-ت

این مفهوم به قدرت خود حفاظتی هولون در تالطمات محيطی خيلی ساده که بگوئيم، . شده است
طبق علوم پيچيدگی، هر قدر عمق ).  گویش دیگر عامليت استنسبی خود مختاری(اشاره دارد 

 نسبی هرگز به خود مختاری. یک هولون ژرف تر باشد خود مختاری نسبی آن افزون تر است
 کرم ها از صخره ها خيلی ناتوان. يستن هولون  ویا استحکام جسمانیپایداریمعنای افزایش 

 نرمش پذیری در مقابل نوسانات شرایط تاری نسبی خيلی ساده، اشاره به ميزانخود مخ. ترند
یک روباه می تواند درجه حرارت بدن خود را نسبتًا مستقل از تغييرات آب و هوا . محيطی دارد

  .يطی باالفاصله نوسان ميکندتنظيم کند، در حالی که حرارت یک صخره با تغيير شرایط مح
در قلمرو معنا، خود مختاری نسبی در انسان تا نقطه عالی اوج می گيرد، به ترتيبی که او می 

الزمست، بلکه می تواند خود را از محيط امری ، که  کندتفکيکتواند نه فقط خود را از محيط 
از بين   مختاری بيمارگونهخودگسستن از محيط، بيان یک . ، که امری نابود کننده استبگسالند

البته ما در فرصت های بعدی به (نوع های دیگر می باشد، که راهی بسوی جهنم اکولژیکال است
  ).این موضوع می پردازیم

دليل این که خود مختاری هميشه نسبی است به این خاطر است که تنها کل ها موجود نبوده بلکه 
 مالک درجه ای از خود مختاری است کلن یک یک هولون به عنوا.  جزء ها موجودند-فقط کل

خود مختاری . که در الگوی هویت یابی و تداوم یا قدرت خود حفاظتی آن هولون بيان می شود
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). زیرا که بدون آنها هولون نابود می شود(در ورای زمان و مکان دارای انسجام و هویت است
ساختار  مليت، رژیم، کد، قانون وبه این جهت است که خود مختاری دارای معانی معادل با عا

 ویا خود مختاری هر هولون، وقتی خودش عنوان یک جزءه بهر تک هولون . عميق می باشد
جزء ترکيبی از یک سيستم ویا نيروی هولون دیگری باشد، تحت محدودیت آن سيستم قرار می 

 بلکه آنرا وادار ميکند این روند هرگز الگوی بنيادی ویا رژیم هویتی هولون را تغيير نداده. گيرد
در شرایط جدید اغلب مرجعيت پيش . تا در شرایط ویا محيط جدید از خود تعریف دیگری بسازد

مثال می گوید که اگر کشور من وارد جنگ (کسوت در اقدامات، به رژیم جدید منتقل می شود
  ).شود من چه بخواهم چه نخواهم در گير خواهم شد

 می انبازیه بارها تکرار کردیم تمام عامليت ها، عامليت در به عبارت دیگر، همان طوری ک
یک . وارال مشهود است» 163ختاریآميزش سا«این مفهوم به طرز زیبائی در اندیشه. (باشند

بطور نسبی خود مختار است، اما فرم این خود مختاری در آميزش مستقل سيستم زیستی 
 تکاملی می انبازیه استقالل کنونی حاصل به این معنا ک. ساختاری با محيط ها تکامل می یابد

  .)باشد
به این :  داردحرکت کشوئی به باال وپائينبنابراین، خود مختاری به مانند جنبه های دیگر هولون 

معنا که یک هولون در مقابل هولون ُخردتر دارای خود مختاری نسبی هست، در صورتی که در 
  68.اشدمقابل هولون ارشد ناچار به تبعيت نسبی می ب

 تشکيل شده است از 164پساساختارگرایان پسامدرن) اگر بشود آنرا این طور ناميد(بازی مضحک
که گویا   زیر متن بزرگتر بوسيله نشانه رفتن به یک خود مختاری استقرار یافتهسرکوبی

بدین وسيله فورا برای خود . واحد های پراکنده است» خود مختاری«کننده اصلی » تعيين«
مرگ نویسنده، مرگ موضوع، مرگ نظام (صادر می شود» مرگ«اکنده حکم واحدهای پر

، مرگ معقوليت، مرگ گفتار محوری و ری، مرگ خدای اسطوره ای، مرگ منيتپدرساال
 زیر متن جزءیا ساختارسيستمی زیرمتن بزرگ تر، خودش به » خود مختاری«همين ). غيره

یا این بازی در یک (د تا منتقدان خسته شوند، که این بازی خيلی ساده ادامه می یاب....بعدی و
، زیرا در واقع، هيچ چيزی نيست که فورا این حرکت بازی باال و )ایدئولژی جای خوش کند

  .پائين رونده را متوقف کند؛ زیرا زیرمتن مرز ندارد
پيشين، جدًا قسمتی از حقایق مهم منتقدان پسا » خود مختار«واحدهای از » 165مرکزیت زدائی«

ائه چند مثال بسنده اما فعال به ار. ما در سراسر این کتاب به این مطلب می پردازیم.  استمدرن
زیرا که . ود مختار نبود هم خچنان  آن خود مختار در مکتب روشنگری حقيقتايتمن. می کنيم

انتقاد روانکاوانه ( واقعا در درون زیرمتن سوائق ارگانيک خودش محبوس می باشدهمان منيت
، وسوائقی که تا به حال ناخود آگاه بودند می بایست به تلفيق در آیند تا خود )ریاز روشنگ

اما شخص تلفيق یافته کامل و خود مختار در روانکاوی، هرگز یک . مختاری حقيقی فرایند شود
است شده  محبوس ساختار زبانی نيست، زیرا آن فرد واقعا در یک زیر متن خود مختار واقعی

 او را چنان تعيين ميکند بدون این که حتی خود فرد ور خود مختارانه ای معنایساختار بط این که
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اما ساختارهای ). این آغاز انتقادات بوسيله ساختارگرائی و باستان شناسی بود( از آن آگاه باشد
 هم خود مختار نيستند، زیرا آن ساختارها فقط در زیرمتن جهان بينی چنان آنزبانی هم در واقع 

الم وجود داشتند، و چنين جهان بينی هم از زبانی استفاده ميکرد که ماقبل زبانی بود که قبل از ک
اما باز هم پيش برویم، ).  است167 و گبسر166انتقاد از طرف هایدگر(به ثبت حقایق می پردازد

خود جهان بينی ها بيشتر عنصر کوچکی از تشکيالت شبکه عظيم و زیر متن های اجتماعی 
باز وقتی به جلو برویم، تئوریسين ). ، هابرماس و بعدا فوکو168تحقيقات مارکسبا توجه به ( اند

 و هگل مایلند تا تاکيد کنند که حتی خود همان 170 ، شلينگ169هائی از جمله کرکگارد
  .وجود دارند) روح(عملکردهای اجتماعی فقط و به خاطر وجود زیر متن بزرگ تر ذات مطلق

، مارکس، هایدگر، فوکو، 171از جمله فروید(نظریه پردازاندر باره هر یک از موارد فوق الذکر 
از راه قرار دادن موجودیت ما در یک زیرمتن بزرگ تر نکات مهمی را در ) شلينگ و دیگران

همان طور که قبال هم مستظهر شدیم، معنا و .  وجودی ما، ، به ما می آموزندیمعنازمينه 
هر نظریه پرداز متأخر با . کسان هستندزیرمتن هردو از نقطه نظر زبانی دارای مضمون ی

 بودند به موجودیت، معنائی عميق تر، بزرگ تر و فراخ نهفتهکه تا به حال ی ئ زیر متن هاکشف
کشف این زیر متن ها باعث می شود تا خود مختاری ناگهان از زیر پای ما بيرون . تر می بخشد

فس کرده و هستی آن زندگی کرده، تن بزرگ تری اشاره شود که ما در انبازیکشيده شده، و به 
  .خود را می یابيم

، در زیرمتن براستی که منيت. مال درست می گویندبه معنائی، نظریه پردازان همگی کا
ارگانيسم کامل و سوائق خود وجود داشته، که ارگانيسم و سوائق در زیرمتن دنيای توصيفی 

ه های کلی عملکردهای اجتماعی موجود بوده، که زیرمتن زبانی در زیرمتن شبک) زبانی(
زیرمتن . موجودیت می یابند) روح(موجودیت یافته، و خود این عملکردها در زیرمتن ذات مطلق
و هر بار که ما روی یکی از . هولوندرون زیرمتن و باز درون زیرمتن، این است طبيعت بارز 

ک هولون تعلق می گيرد  نوی که به یمعنایتکيه کنيم به ) ژرف تر(این زیر متن های بزرگ تر
زیرا، همان گونه که قبال یادآور شدیم، زیر متن بزرگ تر معنائی را به هولون . دست می یابيم

تلقين ميکند که آن هولون در صورت انزوا و پراکندگی هرگز نه می توانست و نه از آن 
  69.برخوردار بود

 جدید، یک 172همملشف یک به همين ترتيب، کشف یک زیرمتن و معنای نوین و ژرف، ضمنا ک
 چشم انداز خود را انتقال داده، درک خود راباالخره، ما بایست . مداوای جدید نيز می باشد

 خود، به پذیرش زیرمتن ژرف تر و  شدید منيتمقاومت و اغلب در برابر ،تعميق بخشيده
زیرمتن هر جا به جائی در زیرمتن جدید، خودی که در زیرمتن درون . پهناورتر تن در دهيم

درون زیرمتن قرار دارد را با پروسه دردناک رشد روبرو ميکند، که مرگ در یک زیرمتن 
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  .سطحی و حيات دوباره در زیرمتن ژرف تر حاصل آن است
م خود مختاری نسبی ما واقعا افزایش این همانی می یابيهر زمانی که ما با یک زیرمتن ژرف تر 
  .  درک ژرف تر، ما به آزادی گسترده تری دست یافته ایممی یابد، زیرا که با هویت یافتن به یک

نکته ساده در این بخش از گفتار این . ما در دنباله روی تمام این موضوعات بحث خواهيم کرد
 تکامل موازاته ب خود مختاری نسبی است یقينا، این خود مختاری نسبیاست که حتی اگر چه 

). شدیم، یک روباه از یک صخره خود مختارتر استهمان طور که قبال یادآور (می یابدافزایش 
  خارجیهای قدرت اینست که می یابدافزایش  تکامل وقوععلت این که خود مختاری همراه با 

 درونی اکنون به قدرت های کردند فشار وارد میبيشتری که روی خود مختاری یک هولون 
رتقاء یافتن و یا فراروی هولون و این هم به جهت ا( دارندهمکاریتبدیل شده اند که با هولون 

پس به سهولون در هویت یافتن با زیرمتن ژرف تر، ). شامل کردن قدرت های خارجی می باشد
ما در دنباله به نمونه های زیادی در این زمينه اشاره خواهيم . آزادی گسترده تری دست می یابد

  .کرد
  
یک هولون به مثابه یک مغناتيس،  رژیم، قانون، کد و یا ساختار عميق .173افزایش تلوس -ث

 طوری عمل ميکند تا هولون مربوطه  175و یا یک نقطه مينياتور امگا) جاذب(174یک آتراکتور
این نقطه، نقطه غائی در سيستم است که تمایل به .  در آورد176تفعلّيرا در بعد زمان و مکان به 

د از نوع فيزیکال، سيستم می توان. هولون در جهت خود دارد) یا پيشرفت(فعلّيت» کشش«
  .زیستی و یا ذهنی باشد

باز هم یادآور می شوم که این حقيقت تا زمانی که علم، خود را محدود به مطالعه حرکت در 
با این حال حتی در قلمرو فيزیکی هم، . تلنبار صخره ميکرد مورد بی اعتنائی بسيار واقع شد

یک هولون فرم نهائی فعلّيت آن هولون ) رژیم، قانون، ساختار عميق و ميدان ریختی(» انتلکی«
را مقّرر ميکند؛ حال این هولون می خواهد از نوع ابرهای الکترونی باشد، یا آتراکتور آشوفتگی 

بر پایه برداشت هندسی که در نظریه سيستم های دیناميک «. سيستم پيچيدگی باشد فرقی نمی کند
 بلندآنها رفتار . راکتورها می باشند سيستم های دیناميک آتشاخصمعاصر غالبيت دارد، اصل 

سيستم های دیناميک از یک وضعيت اوليه با تبعيت از . مدت سيستم ها را مشخص می کنند
 تکامل خاصدر امتداد مسير گذار وضعيت های ] نسخه هائی از اصول بيستگانه[قوانين تکاملی

.  در آن جا مسدود می ماندعاقبتا، در جائی که الگوی قابل تائيدی پدیدار شد مسير. می یابند
  ».... سيستم را تعریف ميکندآتراکتورالگوی حاصله، 

 ایستا مقّرر آتراکتور وضعيت های سيستم همچنان متوقف باقی بماند، پروسه تکامل سيستم بوسيله یک اگر
بررسی » 179 فاجعهنظریه«تحت عنوان   178رنه تام 177برای مثال، این مطلب بوسيله مکان شناسی[ميگردد

ين تشکيل شده باشند سيستم مربوطه تحت ي با تناوب معیاگر وضعيت ها از سيکل های مکرر وضعيت ها]. شد
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وضعيت سيستم از نوع بی ثبات، غير از نوع ایستا گذار  مسيراگر . رفتآتراکتور دوره ای قرار خواهد گکنترل 
   70.خواهد داشتقرار  180 به اصطالح آشوفتگیآتراکتورویا دوره ای باشد، سيستم تحت نفوذ 

در سال های اخير، رفتار آشوفتگی در انواع متنوع سيستم های طبيعی کشف گردیده، و مدل «
یک حوزه جدیدی از مطالعات در نظریه . های ریاضی آنها پيشرفت چشمگيری نموده است

سيستم های دیناميک بوجود آمد که خود را مصروف مطالعه خصوصيات آتراکتور های 
این حوزه مطالعات عموما به عنوان . ر می شوند نمودتم هائی که بوسيله آنها مقّد و سيسآشوفتگی

به رغم نام آن، نظریه آشوفتگی در صدد حذف ونه کشف یا . نظریه آشوفتگی شناخته می شود
این نظریه، پروسه هائی را مورد مطالعه قرار می دهد که در ظاهر به . خلق آشوفتگی است

صورتی که در تحليل های تفصيلی وجود عوامل ظریف منظمی در نظرآشوفته می آیند در 
آتراکتور های آشوفتگی ساختارهای منظم پيچيده و ظریفی هستند که . پروسه ها به اثبات می رسد

  71».رفتار به ظاهر اتفاقی و غير قابل پيش بينی سيستم ها را محدود ميکنند
رژیم ها یا قدرت های سازمانده هولون های به عبارت دیگر این آتراکتور ها از نوع مثال های 

بدون این آتراکتور ها هولون (اجتماعی هستند که کشش غایت شناسانه ذاتی آنها ایجاد الگو ميکند
که نکته بسيار قابل توجهی اند، عبارتند از » 181انشعاب ها«). به سادگی موجودیت نخواهد یافت

مدلی که با (های آزمایش انشعابات فاجعه آميزدر مدل «. انتقال یک نوع آتراکتور به نوع دیگر
جهش های ) شکل بندی مجدد آتراکتور ها وضع متالطم را به وضع منظم جدیدی هدایت ميکند

زمانی شبيه سازی بسيار مهمی رخ .  سریع را با اعتبار بسيار باالئی شبيه سازی ميکنندتکاملی
 گذار از یک فاز آشوفته به طرف لزوما ميدهد که سيستم های دیناميک بی ثبات بوده، و در حال

 نظریه آشوفتگی در 72».وضعيت های ثابت نوی که در عمل قابل پيش بينی نيست می باشند
نوع تحوالتی هستند که زیر بنای تکاملی « این نظریه ها: جمع بندی نهائی به این ترتيب است

از عناصر اتمی گرفته تا به ] آنهائی که کامال دور از وضع متعادلند[تمام سيستم های وضع سوم
به ) و نه از نوع انتقاالت(  تحوالت این نوع73».اجتماعات بشری دنيای واقعی را می سازند

منجر » یک گرایش معنا دار آماری به سوی پيچيدگی بيشتر و سطح فراز تر سازماندهی«ایجاد 
یناميک و بيش از سيستم به یک وضع آرام جهش کرده و سپس در محيط خودش بيشتر د. ميشود

سيستم « بدین صورت باالخره این فاکتورها جمع می شوند تا74».پيش خود مختار می گردد
، و این همانا هوالرکی »انشعابی را مجبور به باال رفتن از نردبان سلسله مراتب تکاملی بکنند

  75.است
 های دوره ای آتراکتوره پایدار  نقطمی شودوقتی افزایش نوسانات باعث اختالل در ثبات دیناميکی یک سيستم 

 های آشفته با ویژگی در این وضع آتراکتور.  سيستم نخواهند بوددیگر قادر به برقراری وضعيت استقراریافته
که سيستم به یک وضع ثبات دیناميکی جدیدی  شوند اما زمانی آشوفتگی گذرائی در یک دوره گذرا ظاهر می

در شرایط . کنند  های دوره ای باز میآتراکتورنشعاب راه را برای نقطه یا ته دوره اآتراکتور های آشوفنایل آمد 
 موثر اطالعات، بازدهی افزون تر در استفاده از بوسيله گردشها آتراکتوراین ی ترمودیناميک از تعادل غير

 يده در سطوح عالی سازمانیپيچ هاینين ساختارو هم چ] خودمختاری نسبی[انرژی های آزاد، نرمش بيشتر
  76.قادر خواهند بود تا به سيستم انتظام ببخشند
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.  عبارتست از نقطه امگای مينياتوری که رژیم هولون را به سوی وضع غایتی می کشاند-تلوس
چنين روندی نه فقط در سيستم های فيزیکی بلکه در قلمرو زیستی و قلمرو معنا هم عموميت 

تخم از طریق . وط نوشته شده استنام درخت بل)  آن باشدDNAکه (در یک کد بلوط. دارد
با گذار از هوالرکی به یک درخت گشایش می تّحول  و  رونوشت برداری،انتقالپروسه های 

این پروسه های زیستی به مقدار متنابهی مطالعه شده اند و برای اکثر خوانندگان کامال . یابد
ه مثال های زیادی می ما بعدا ب(از این جهت من روی آنها زیاد مکث نميکنم. مأنوس هستند

وجود سمت گيری به طرف فونکسيون « فقط الزمست که ما توجه کنيم زیست شناسان). پردازیم
  77».جنبه هدفمندی ارگانيسم ها، فارغ از مناقشه می باشد«و این» های آتی را تائيد ميکنند

 روی صخره در قلمرو معنا، زمانی که علوم روان شناسی و زبان شناسی از اشتياق به مطالعه
ها چشم پوشيدند و بر روی مطالعه پروسه های روان تمرکز کردند مجبور شدند با معضل تلوس 

 بود، و اصوال رشد یابندهبرای مثال، روانکاوی فروید درذاتش بسيار . ذهن مواجهه شوند
رشدیابندگی عبارت از یک جست و خيز اتفاقی نبوده بلکه در حقيقت حرکتی متمایل به سمتی می 

  .از این جهت است که رشد می تواند بر اثر انحرافات و موانع به وضع بيمارگونه بيانجامد. باشد
یک همشهری که در اطراف :  بی مورد نيست182 قدیمی از منطقه ورمونتاشاره به یک طنز

. روستای ورمونت مشغول رانندگی بود مردی را در کنار جاده همراه با کاميونش می بيند
همشهری از او سوال . فرو رفته بود و چرخهای کاميون در ِگل بوکس باد ميکردکاميون در ِگل 

هر وقت خواستم به جائی بروم « کاميون جواب ميدهد کهراننده، »آیا گرفتار شده ای؟«ميکند که 
  » .ظاهرًا با گرفتاری روبرو می شوم

 و به همين ،ير کندخواهد به سمتی س  میباری، روان هم چه از نوع خوب آن، چه از نوع بد آن
روان از ناکامی، وقفه، تعّصب، سماجت و بن بست رنج . خاطر است که پروسه گرفتار می شود

نقاط «این . نمی شود» مریض«اگر روان به جائی نرود هرگز گرفتار نمی شود، هرگز. می برد
خواهد تنها بوسيله شناخت نقاط امگای روان، جائی که روان می » نقاط گرفتار«و یا » مریض

 که اصولش مکرّرا نقل می شود، 183پياژه«نه فقط فروید بلکه . به آن جا برود قابل فهم است
 ساختاری که محروم از رشد باشد وجود ندارد و پروسه رشد می تواند تنها با نظر ،اظهار ميکند

 78»....به ساختار اوليه و ساختارهائی که آن پروسه در نهایت به آنها تکامل می یابد درک شوند
  .مسيرها و آتراکتورهای مربوط به آنها و یا نقاط امگای مينياتور در این جا هم ظاهر می شوند

قصد یا آرمان نهائی که «: ، فيلسوف نابغه انکار ناپذیر آمریکا می گوید184و یا این که پيرس
که او اضافه ميکند » .ر ميکند گوهر بی چون و چرای پدیده های روانی استقّرموجودیت را م

 و یاکوبسون آن طور که 79».این اعتقاد که آینده روی حال بی تاثير است غير قابل قبول است«
کاربرد «او می گوید. خودش نيز می گوید، اولين کسی بود که به معرفی مدل مربوطه پرداخت

در طرح ریزی زبان، به آن خاصيت خودگردانی و برقراری ) تلوس(منجسم مدل هدفمند
کاربرد «که باالخره » می دهد] تحّول ها[دل دیناميک به همراه تغييرهای جهشییکپارچگی و تعا

 همه راه ها به هابرماس ختم می شود، او 80».غایت شناسی از اهميت مرکزی برخوردار بود
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 در کاربرد زبان وجود دارد که آنرا به سوی تفاهمات متقابل سوق  فشار بی وقفهیک«:می گوید
این رد پای نخستين، تمام امکانات آشکار شدن را به عنوان «: می گوید حتی دریدا 81».می دهد

 قدرت غایت شناسانهعبارتست از » تفاوت«این . ازلی در درون خودش محتوی دارد» تفاوت«
  82».ما می انجامد) پيکریابی(ذاتی در درون ما که به خود آشکار گری 

امگای ذهن یا آتراکتور اساسی و یا ) نقاط(اکنون در واقع من به طبيعت یا مضمون اصلی نقطه
حالت غائی که مراحل نخستين برای دسترسی به آن تالش ميکنند ذکری نکرده ام، زیرا از این 

 نقطه امگای ذهن،  برای هر کدام از این نظریه پردازان.جا به بعد داستان واقعا جذاب می شود
زیرمتن آنها زیرمتنی . ی جای گيرد در زیرمتن دیگرنمی توانداست که آنها معتقدند زیرمتنی 

  .است که پيشرفت یا گسترش در ورای آن صورت نگرفته، نمی تواند یا نباید صورت بگيرد
تمام .  تلفيق یافته بوديتشرفت، سازمان اندام تناسلی و منبرای فروید، نقطه امگا یا غایت پي

  ی عملعبارت از طرز تفکر برای پياژه، نقطه امگا . مراحل و راه ها به همان رم ختم می شد
 تعادل نشانگر غایت پيشرفت می رسيد و بنابراین خوِد» تعادل«بود که خود به نقطه 185رسمی
برای هابرماس، نقطه امگا تبادالت معقول بيناذهنی غير اجباری در تفاهمات متقابل می . بود
  . شودوقتی این تبادالت بطور کامل گسترش بيابد فشار بی وقفه متوقف می. باشد

به عبارتی هر کدام از این نظریه پردازان معتقدند که با پيشرفت به سوی نقطه امگا، دسترسی به 
در صورت دسترسی به نقطه امگا برای تمام معضالت . است» پایان تاریخ«این نقطه به معنای 

طلوع یک شرایط نسبتا بهشتی  منادیحاد جواب مقتضی حاصل شده و از این طریق به نحوی 
برای هگل، یک حکومت ایده آل حکومتی است که در آن افراد بتوانند وجود ذات . دن شومی

و برای مارکس، . مطلق را درون خود و در ميان جمع خودشان در تعاون های متقابل بشناسند
یک جامعه بدون طبقه ایده ال است که در آن بيگانگی کار و توليد بوسيله مراعات متقابل 

 مانوس هستيم که معتقد به احيای 186 و اکثرا با نقطه امگای غائی شاردین.مشترک ترميم بشود
وجدان مسيح در هر یک از ما بود، نقطه امگائی به مانند دیگر نقاط امگا که هدف تاریخ و خود 

  .تکامل تعيين می شود
چون هر مرحله از رشد . مجددا یادآوری ميکنم که در تمام این نقاط امگا حقایق مهّمی نهفته است

 کلیک هولون به عنوان یک . خودش یک هولون می باشد با یک تنش دوگانه رویارو می شود
 اما هولون به عنوان یک. است» سالم، خوشحال، کّل«بطور نسبی خود مختار است و نسبتا 

 بيگانه، منزوی و یا  از جهتیمی باشند، نسبت به زیرمتن هائی که ورای قدرت درک آن، جزء
تا زمانی که هولون، زیرمتن بزرگ تر و ژرف تری را مد نظر نگيرد . گسسته شده است

 از ناکاملی و باالخره با لون را آزار داده، باعث رنجششمحدودیت موقعيت قشری خودش، هو
  .... تر مرز های خود را می درده چيزی ژرف تر، عالی تر و با معنانشانه رفتن ب

ی مثال پياژه نشان داد که مراحل اوليه یا نازل برا. این ها را من شاعرانه توصيف نمی کنم
 ذاتا محتوی محدودیت و کشمکش 188 کنکریتی عمل و یا 187پيش عملیشناخت به مانند تفکر 

                                                  
                         formal operationalم -فکر معقول و خردمندانه بر پایه اسناد وداده های محسوس 185

186 Teilhard de Chardin 
                preoperational م-.ی که مبنای عقالنی و منطقی ندارند تفکرات خرافی، انگاره ها و پندارهای ناقص 187
 م -. تفکری که از خرافات فاصله ميگيرد ولی اراده به تغييرات را در قدرت اسطوره ای خدايان و زنخدايان جستجوی ميکند 188

concrete operational                                                                  
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استمرار در این سطح از تفکر، با ناتوانی و مرّددی هميشگی در تصميمات به . درونی است
 می توان به نوعی   رسمییملعتنها با فرایند یک تفکر . وظایف مهم مشخصی همراه می باشد

با . از آرامش و پاسخ برای این کشمکش ها دست یافت، که چنين وضعی را پياژه تعادل می نامد
با یک   تنهامضافا این که. وجود دیناميک بودن، نشان از یک نوع توازن و هم آهنگی دارد

کشمکش ها بودند که این .  است که تمام این کشمکش ها معنی پيدا ميکنندرسمیی  عمل دیدگاه
  یعملخواستار یک راه حل، خواستار نقطه امگا وخواستار یک تعادل در زیرمتن بزرگ تر 

ساده تر که بيان کنيم، آنها تا زمانی که به یک افق وسيع تر دست نيافتند .  شناخت بودندرسمی
  83.نتوانستند خوشحال باقی بمانند

 بوسيله انجام هر آن چه که در همان سطح مقدور زیرمتن محدود راه حل را کشف ميکند، ولی نه
. است، بلکه با فراروی از آن سطح و یافتن زیرمتن ژرف تر و فراخ تر به راه حل نایل می آید

  .کشش وارد ميکندزیرمتن ژرف تر و فراخ تر به زیرمتن های محدود موجود یک تلوس و یا 
 نظریه پرداز شایسته، خود یک نظریه و هر(این حقيقت برای تمام نظریه پردازان نقطه امگا

به فرض این که زیرمتن های آنها بسيار هم شایسته کشف شده . مشترک است) پرداز امگا است
باشند، و به فرض که هيچ کدام از آنها در دام تقليل گرائی گرفتار نشده باشند، پس ما می توانيم 

 راه های ورایریه های آنها اغلب به نظ. از یکایک این نظریه پردازان به وفور چيز بياموزیم
درک حاضر ما اشاره ميکند و بنابراین فرض بر اینست که زیرمتن های تعریف شده آنها بدیع و 

ما هم به همين ترتيب هرگز نمی توانيم خوشحال باشيم مگر زمانی که بتوانيم . همگی اصيل باشند
انيم با صداقت به پذیرش ملهم به آغوش در یک افق بزرگتری زندگی کنيم، تا زمانی که ما هم بتو

  ......کشيدن عمق ژرفتر تن در دهيم
اما نقطه امگای نهائی؟ اگر این نقطه به معنای یک کّل باشد، چنين هولونی در هيچ کجای از این 

اما شاید ما به توانيم این نقطه را به طرز دیگری تعبير .  موجود یافت نمی شود189دنيای آشکار
ميداند، شاید تلوس، شاید اروس هست که این کاینات را می گرداند، و شاید خدا چه کسی . کنيم

است که در حقيقت به مانند یک آتراکتور آشوفتگی تمام هستی را به آغوش ميکشد، آن طوری 
که وایتهد می گوید، خدا با دخالت در سراسر گيتی آنرا با لطافت خاصی به سمت عشق سوق می 

  .دهد
  . استآینده  مربوط به بيشترماجرا این شرح هم گفته باشيم،محتاطانه اگرچه 
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   ها پی نوشتمراجع و
 
من تا زمانی که در فصل چهادهم . ما در سرتاسر این کتاب به موضوع فوق می پردازیم .1

بحث نکرده ام، موضع نهائی خود را نمی توانم بيان ) ناکامل یا نا مطمئن (IOU190روی اصل 
عادات «و یا » الیتغيير بودن قوانين« در حمایت از مطلقیاید گفت که هر تصميم موقتا ب. کنم

اینکه بگوئيم هيچ گونه قوانين ثابتی وجود . ما را در گير تضادهای گوناگون ميکند» آموخته شده
اما اگر . ندارد و تنها عادات آموخته شده وجود دارند، خود تاکيد بر یک قانون ثابت می شود

ا قوانين ثابتی وجود دارند، بدین وسيله از قوانينی که در حقيقت پيشرفت ميکنند چشم بگوئيم تنه
  .پوشی کرده ایم

2. Hofstadter,Godel,Escher,Bach, pp. 142,146  
مشخصه یک « متذکر شده است که 191" در باره زبان"به همين ترتيب یاکوبسون هم در کتاب 
 به کالن تر یک از مراحل، تجزیه واحدهای در هيچ ساختار مهم از جمله زبان این است که

 ».اجزاء ترکيب کننده ساختار به ایجاد پاره های اطالعاتی بی معنی نمی انجامد
3. Edwards, Encyclopedia of philosophy, vol. 5, pp202-3 
4. Bataille, Visions of excess, p. 174 
 همانجا .5
- نقل از همانجا .6 p. xi  
7. Culler, On deconstruction, p. 215. تاکيد از خود من است (  
123، صفحه .همانجا .8  
9. philosophical discourse of modernity. p. 197. 

همان طوری که من در پاراگراف بعدی خاطر نشان کرده ام، زیرمتن باال و پائين رونده هرگز 
راه های . وجود حقيقت را بی اعتبار نمی کند، بلکه به سهولت موقعيت آن حقيقت را معيين ميکند

.  زیادی وجود دارند تا با متوقف کردن زیرمتن ها این موقعيت ها را وضع کننداختياریغير 
همان طور که هابرماس یاد آوری ميکند برای مثال، در ارتباطات اگر معانی یکسانی به عنوان 
پيش شرط وجود نداشته باشد اصوال ارتباطات نه شروع می شود ونه می تواند عملی شود، و 

 .مين امر باعث توقف حرکت باال وپائين رونده زیرمتن می شوده
10. Varela, in Thompson, Gaia, p. 50. 
11. Koestler, Ghost in the machine, p. 63, . تاکيد من . 
12. Whitehead’s “Category of the Ultimate” 

اند این سه از جنبه ای او می تو. سه مقوله نهائی شامل سه مفهوم خالقيت، بسيار و یکی می باشد
و به (را به خالقيت و هولون کاهش دهد؛ زیرا که یک هولون مجموعه بسيار و یکی استمقوله 

 چنگ آمده وحدت فرا). از هم وجود داشته باشنداین جهت که بسيار و یکی هرگز نمی توانند جدا 
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نويسنده بعنوان نمونه اجتماعی، جامعه ژاپن . بوده، وبر عکس آنچه که ثبات دارد ناکامل است) بی ثبات(آنچه که کامل است نا مطمئن
 ژاپن از جهت بافت اجتماعی جامعه آمريکا از جهت بين المللی بودن کامل ولی بی ثبات است و جامعه. را با آمريکا مقايسه ميکند

   م-. يکنواختی که دارد در نتيجه ناکامل است ولی از آمريکا با ثبات تراست
191 On language, p11 
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ون  گذار به هولون فاعل حاضر بعدی به هولدروایتهد عبارت است از هولون فاعل حاضر که 
 هان واقعی در یک وحدت که چنگ آوردن کل جپس هر هولون با به فرا.  تبدیل می شودمفعول

البته این با بازی . ، به زندگی ادامه می دهد حاصل ميشود)علّيت(از تمام پيش هولون های خود 
زنجيره کل ها همراه است و تناسب با درجه خالقيتی دارد که در هر ) سلسله مراتب(تدریجی 
  . به جویبار تزریق می شودلحظه

که در علم مورد استفاده قرار می گيرد حقيقتا چيزی را » فرایند«و به این خاطر است که 
 توضيح . ميکندتوصيفبلکه فرایند فقط آن چه را که در واقع اتفاق ميافتد .  نمی دهدتوضيح
 این معنا که خود به.  شودالقيت در مقوله نهائی وایتهد گنجانيدهچيزی شبيه خ مانند بایست

ما . خصيصه یک واقعيت، فرایند را توضيح می دهد ولی خود خصيصه ها قابل توضيح نيستند
. در سراسر این کتاب این موضوع را دنبال کرده و هر لحظه به دقيق تر کردن آن می پردازیم

روس در این پروسه دخالت دارد، که در غير این صورت ولی آن چه که روشن است نوعی ِا
 خود فراروی هولون، خود سرشتروس یا خالقيت، مخصوصا در ِا. پروسه اصال آغاز نمی شد

  .را نشان می دهد
در خود تحّولی یا خود فراروی، استقالل هولون های زیرین تابع استقالل هولون برتر می . 13

  . خود موجودیت می یابدانبازیشود و سپس عامليت جدید در شبکه های انواع جدید 
14. Jantsch, Self-organizing universe, p. 11. 
183همانجا، صفه  .15  
16. Laszlo, Evolution, pp. 76, 78, 35, 36. 
17. Murphy’s summary of Simpson’s view. Murphy, The future of the 
body, p. 28. 
29 -28همانجا، صفحه  .18  
19. Jantsch, Self-organizing universe, p. 49. 
20. Quoted in Gardner, Quest fot mind, p. 199- 200 

21. Foss and Rothenberg, Second medical resolutin, p. 151. 
22. Hofstadter, Godel, Escher, Bach, p.308. 
23. Laszlo, Evolution, p. 36. 
24. Varela et al., The embodied mind, pp. 88, 90. 

های زیادی به این اثر مهم عطف می کنيم و به نقاط بسيار با قدرت ما در فصل های آینده در جا
من آن طوری ). البته که به مختصر نقاط ضعيف ممکن آن هم اشاره می کنيم(آن اشاره می نمائيم

که عالقه دارم نمی توانم به کارهای آنها رجوع نمایم زیرا قبل از این که اثرات مهم همکاری 
. فهيم شود، من احتياج دارم تا به معرفی برخی موضوعات به پردازمارزشمند آنها بطور کافی ت

 عمده آثار آنها موضوع هایاما براین باورم که رئوس مطالبی که در این فصل ارائه شده است با 
در فصل های بعدی زمانی .  و آميزش ساختاری هم خوانی دارند192در باره شناخت وضع کننده

به .  کردیم هم خوانی آنها با کارهای من بيشتر آشکار خواهد شدکه ما باز به کارهای آنها رجوع
 در 1 فصل چهارم و پی نوشت 43 و13 همين فصل و پی نوشت های 52 و49یادداشت های 
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  .فصل چهارده نگاه کنيد
25. Mayr, Growth of biological thought, p. 63. 

انجام ميدهد ولی نه این که تنها  یک هولون عمل خاصی را چراما می توانيم درک کنيم که . 26
.                                                                                 همان عمل را انجام دهد  

علوم طبيعی و منولوگ، هولون هائی را مطالعه ميکند که از راه یک فرایند نسبتا آزاد در . 27
، و با حداقل خالقيت، رفتار آنها به قوانين الیتغيير وضع بسيار ثابت و پایداری آرام گرفته

تا آن جائی که من ). و به نظر می آید که بدون اشتباه از آن قوانين تبعيت ميکنند(نزدیک می شود
  .درک ميکنم این همان موضع شلدراک است

28. Laszlo, Evolution, p. 196. 
29. Bertalanffy, General system theory, pp. 74, 87. 
30. Goldsmith, The Way, p. 28. 
31. Sheldrake, New science of life, p. 74. 
32. Varela, Principles of biological autonomy, p. 86. 
33. Naess, Ecology, community, and lifestyle, p. 58. 
 همانجا .34
35. Jantsch, Self-organizing universe, pp. 33, 16. 

 آن معنا نيست که هر فراروی لزوما تمام مراحل پيشين را بطور کامل بدون کم این به. 36
وکاست شامل ميکند، بلکه به معنای آنست که هر فراروی بر پایه چندی از ساختارهای بنيادی 

  .در دنباله به نمونه های زیادی اشاره ميکنيم. پيشين بنا می شود
37. Varela, Principles of biological autonomy, p. 86. 
38. Mitchel (ed.), Noble Prize conversations, p. 59. 

در زمانی که براثر شکست مجبور به تسليم . و این در زمينه پيشرفت امر بسيار مهمی است. 39
پيایند می ای  ویا هستی تنگ نظرانه بيمارگونه 193 می شویم، تثبيتبرابر یک ساختار انحصاری

ا پيشرفت انسان در مثال تفاوت بين سائق دهانی و تثبيت دهانی آشکار این امر در رابطه ب. شود
نياز به غذا یک ساختار اساسی است که تا نهایت مراحل پيشرفت همچنان پا بر جا می . می شود

کودک با تمایل . اما اگر کودک به صورت انحصاری به آن بچسبد ایجاد تثبيت دهانی ميکند. ماند
هاوائی می . از نفی و حفاظت سرباز می زند که نتيجه همانا تثبيت استبه تنها حفظ این نياز، 

خواست که یک عضو ایاالت آمریکا بشود ولی نمی خواست که از حق خود در چاپ اسکناس 
  . خودش بگذرد

به بيان دیگری می شود . پيشرفت تماما، تبدیل ساختارهای انحصاری به ساختارهای اساسی است
  .کردهائی است که هنوز با آنها هویت سازی نشده استگفت که فرد دارای کار

40. Sheldrake, New science of life, pp. 83, 87, 88; )تاکيد من  
41. Laszlo, Evolution, p. 54. 
42. Sheldrake, The presence of the past, pp. 120-21 
43. Koestler, Ghost in the machine, p. 50. 
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مرتفع «از (» افقی«و » عمودی« ها نسبت به استفاده از اصطالح به همان روش، بعضی. 44
زیرا آنها احساس ميکنند که این اندیشه ها . انتقاد وارد ميکنند) یادی نمی کنند» کوتاه تر«و » تر

ویا ) 196مرد محوری(195 یا پدرساالری194نسبت به دیگر اندیشه ها معنای انسان محوری
نين انتقادی دست در دست نهایتا به انکار خود اندیشه این چ. را می دهند» 197پارادایم کهنه«

 مخصوصا آنهائی که خود را ،هوالرکی می انجامد که نشانی از اغتشاش فکری منتقدین
اما آن طوری که سعی ميکنم تا در آینده نشان دهم، این اغتشاش . هوليستيک نيز می نامند است

مرتفع «با » فراخ تر«ف تر و اشتباه گرفتن آنها ریشه در اشتباه گرفتن وسعت بيشتر با عمق ژر
زیرا آنها . وا ميدارد» عمودی«یا » مرتفع تر«که آنها را سرانجام به انکار مفهوم (است» تر

من می ). وحدت یابندو ع اجما» فراخ تر«معتقدند که تمام این مفهومات می توانند در مفهوم 
ما در بحث مربوط به .  می باشد198یخواهم متذکر شوم که این طرز تفکر نوعی تقليل گرائ

اکوفمينيسم و اکولژی ژرف در باره مسایل ریشه ای این نوع برداشت حرف های زیادی خواهيم 
  .زد

که به (برای لحظه ای اجازه بدهيد که تکرار کنم، آن چه که این منتقدین به آن ُخرده می گيرند 
شواهد امپریکال در «: ی گویدآن طوری که الزلو م(خود هوالرکی محض نبوده) حق هم هست

بلکه نوع بيمارگونه هوالرکی است که در شرایطی به وقوع می ) »این باره انکار ناپذیرند
وقتی که هولون . مخصوصا وقتی که در انسان محوری و مرد محوری ظاهر می شوند. پيوندد

خود را  زونعامليت، شدیدا توا خاصی با غرور فراوان دست به غصب نقشی در کاینات می زند
این یکی از موضوعات بسيار برجسته ای در جلد دوم این . از دست می دهد انبازینسبت به 

  . می باشدکتاب
چگونه آن . رونوشت برداری تا به حال در مرحله مدل های ذرات زیر اتمی عمل کرده اند. 45

راتمی واقعی می شناسيم به شکل یک ذره زی) ساختار عميق(چه که ما به عنوان یک الکترون 
و باالخره (آشکار می شود؟ نابودی فاکتور موجی الکترون یک نمونه از رونوشت برداری است

بعد از تمام مراحل یک الکترون خود را به شکل یک الکترون ونه به شکل یک قورباغه آشکار 
به عنوان تنها . در قلمرو زیستی رونوشت برداری به شکل تصریحی مشاهده می شود). ميکند

به همين نام ها ( از طریق هر دوی ترجمه و رونوشت برداری 199ثال، تکثير اسيد نوکلئيکم
می ) جهش(»200موتاسيون«در این قلمرو به جای تّحول، . صورت می گيرد) گفته می شوند

 و زبان شناسی از پياژه گرفته تا به 201در قلمرو معنا، دانشمندان رفتار شناسی شناخت. گویند
در این بررسی ها .  های انواع رونوشت برداری ها را بررسی کرده اند، قانونمندی202چامسکی

آشکار شده است که پتانسيل های ساختارهای عميق، در ساختاری های قشری واقعی گشایش می 
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توسط گبسر، هایدگر و هابرماس انجام شده » جهان بينی ها«باز تحقيقات زیادی در زمينه . یابند
جهان ) یا ماقبل فهم ( د که ساختارهای عميق بيان پيش زبانی است که هم چنان نشان می دهن

در دنباله ما به مثال های . بينی ها، تمام ادراکات قشری واقعی ساکنين منطقه را مقّرر ميکنند
  .زیادی می پردازیم

) فقط هولون ها وجود دارند(  جزء ها -و تّحول در واقع با کل) ترجمه(البته هر دوی انتقال . 46
ار دارند، اما تّحول با هولون های فرایندی که از پيش هولو ن های خود برتری می یابند سروک

کل های سطح قبلی جزء . بودن تّحول ميکند» بيشتر هوليستيک«سروکار داشته که داللت بر 
» جزء های«انتقال قبلی اکنون به » واحدهای کل«بنابراین . های سطح ارشد فعلی می شوند

اند، و کل های ارشد از عمق ژرف تری برخوردارند که نشان از فراگيرتر بودن نوین تبدیل شده 
  .آنهاست

تفکيک باعث تقسيم و توليد رژیم های بيشتری در یک سطح مشخص می شود، حال آنکه تلفيق 
به ایجاد سطح جدید، کل های جدید، یک رژیم جدید و یا به یک ساختار عميق مبادرت ميورزد، 

 به موضوع تفکيک و تلفيق می 12ما در اصل ( ل است نه یک انتقال که همانا یک تّحو
  ).پردازیم

 به انبازینيست زیرا که ) سازش(انبازی که تکامل، گسترش ساده ما توضيح یانتس را شنيدیم
به همين نحو . بدیع توليد کند) سطح(ایجاد سطح بزرگ تر همانند می انجامد تا این که چيزی 

 در شکل فعالش، یعنی در فرم خود ری ميکند که عامليت گسترده هم حتاالزلو هم به ما یادآو
می  الزلو. ، به هر صورت نمی تواند پيش شرط تکامل باشد)مثل خود زایاندگی(سازماندهی 

به هرجهت، خودساز بودن تکامل نيست، حتی اگر مدل های خود گردان سلول های «: گوید
نند اجماع سلول ها در سيستم های چند سلولی شبيه خودساز، پدیده مشخصی از تکامل را به ما

برای درک تکامل الزمست مضافا، به چگونگی تغييرات ناپيوسته، غيرخطی که در . سازی کنند
به  ). 39 صفه -تکامل(» سيستم های دیناميک دنيای واقعی به وقوع می پيوندند آگاهی یافت

تا آن جا که مربوط . ی تّحول هم احتياج استعبارتی نه فقط به مدل های انتقالی بلکه به مدل ها
 وسيعش، به معنای این ی تمام هولون ها با ترجمه در معنایمی شود، درگير) انتقال(به ترجمه 

من با کمک از پيرس، یک نشانه را جنبه ای از واقعيت . است که تمام هولون ها نشانه ها هستند
بنابراین حتی اتم ها .  تعریف ميکنمشودیافت ميکه برای جنبه ای نسبت به دیگر جنبه ها 

نيروهای فيزیکی پيرامون خود را به عباراتی که بوسيله آنها به این نيروها عکس العمل نشان 
یک پوسته مدار خالی برای یک الکترون یک نشانه است زیرا که آن . می دهند ترجمان ميکنند

یک جنبه واقعيت است که در ) لیپوسته مدار خا. (الکترون ممکن است به داخل آن وارد شود
تمام هولون . قرار می گيرد) الکترون(و جنبه دیگر) ورود الکترون به درون آن(مقابل جنبه دیگر

بوده و تمام )  در زیرمتنعامل هایا  ( انبازی هستند زیرا که عوامل هميشه عامليت درنشانه هاها 
  .یرمتن ها مرز ندارند حرکت کشوئی باال و پائين رونده دارند چون زنشانه ها

 بازتاب دهنده فقط که  ایندر آخر، به همين علت است که هرنشانه ای در هریک از قلمروها نه
 نمایندگی هولون دیگر را بکند بلکه نشانه ها هميشه در فقط که اینباشد، یا این که یک هولون نه 

ار جالب یاکوبسون در به بحث بسي.  می باشندمتفاوتبرابر هولون دیگر نماینده یک هولون 
ترجمان یک نشانه به نشانه "تمام معنی بخشيدن ها عبارت است از «: ارتباط با پيرس توجه کنيم
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باز از بين بقيه بحث ها، به همين علت است که زبان شناسی هرگز . 203»"های یک سيستم دیگر
ه را تعریف نمی تواند بدون عطف به سيستمی که نشانه در آن به وقوع می پيوندد یک نشان

و به همين علت است که پساساختارگرائی در نشان دادن حرکت کشوئی باال و پائين  . 204کند
اگر چه آن طوری که آنها تصور می کردند ( بخشی، بيشتر توانا بوده استمعنارونده ی عمل 

فاق کامل نبوده بلکه تنها زندگی نرمال ساده ای بوده که در هر دنيائی ات» زندشکنیسا«زیاد هم 
حتما .  باشد جلوگيری می شود205دهندگی  بازتاب تنهاو بدین وسيله از این که دانش). ميافتد

این مبحث را مخصوصا در فصل ( شده استدخالت دادهتالش های تعبيری در مضمون شناخت 
 12به پی نوشت » نشانه شناسی انتگرال«برای بحث روی). [ بطور مفصل بررسی ميکنيم4

  ]نگاه کنيد" اتچشم ذ" کتاب 5فصل 
تمام انواع هولون های هم سطح قابل تخریب هستند ولی وقتی هولون های سطوح متفاوت . 47

 که تخریب نمی شوند تمام هولون هائیتخریب می شوند آنها از نوع هولون های زبرین هستند و 
  .از نوع هولون های زیرین هستند

برای مثال، اگر ما تمام . ادق استاین اصل در مورد تمام مراحل پيشرفت بشری هم ص. 48
اما .  را تخریب کنيم تمام مراحل پسامرسوم اخالق هم متالشی می شوند206مراحل اخالق مرسوم

با تخریب تمام مفهومات تمام قانونمندی ها هم از بين . مراحل پيش مرسوم اخالق باقی می ماند
  .می روند ولی تصورات هنوز باقی اند، و االخر

 ناباگر قرار بود که هترارشی . ن به معنای ورشکستگی هترارشی ناب استاین اصل در ضم
 چيزهای دیگر از راه روابط باطنی با تنها دارای بعد افقی باشد، به این معنا که همه چيزها فقط

وجود داشته باشند، در نتيجه با تخریب کلی یک نوع از چيزها تمام انواع چيزهای دیگر هم 
گونه تدریج هستی شناسانه وجود  چ هيناب به این ترتيب در هترارشی. دهمزمان متالشی می شون

و به خاطر اینست که آنها . در این جاست که هستی شناسی سرزمين صاف از بين می رود. ندارد
تکامل دارای جنبه های به هم پيوسته کامل و همچنين . از تکامل و معنای فرایندی غافل هستند

 روی یکی یا دیگر جنبه ها به ترتيب انحصاریپافشاری . ی می باشدجنبه های ناپيوسته یا جهش
  .به هترارشی بيمارگونه و هيرارشی بيمارگونه می انجامد

 هميشه انبازی وارال تعبير ميکنم، عامليت درون وضع کنندهآن طوری که من از پارادایم . 49
خصایص ("ون  یک هولعامليتدر عبارت بندی من، . از خصوصيات مرکزی عامليت است

بين حوزه ها تمایز ایجاد (در فضای محيطی وضع ایجاد ميکند ) هولون" ذاتی خود سازماندهی
گو این که عامليت با خودمختاری نسبی عمل ميکند عمل عامليت به ميزانی نتيجه ). ميکند

ما هرچه بيشتر به جلو پيش می رویم (با فضای محيطی مناسبی می باشد " آميزش ساختاری"
 نسبی  اقتدار، هر دویانبازیبنابراین عامليت در درون ).  تر به این موضوع می پردازیممفصل

وارال، تامپسون و ُرش .  ميکرو و ماکرو را توضيح می دهدتعيين کنندگی مشترکو خاصيت 
نکته قابل مالحظه در این جا آن است که ما درحالی که مفهوم محيط «: این طور می نویسند

موجود را انکار ميکنيم اجازه می دهيم تا که چنين مفهومی به نفع آن چه که به مستقل و از پيش 
                                                  
203 Framework of language, p. 10 
204 de Saussure 
205 representational 
206 conventional 
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ما می خواهيم تاکيد کنيم که مفهوم چگونگی . مصطلح است رنگ به بازد) عامليت(فاکتور ذاتی 
 207این نکته بوسيله لونتين. محيط از آن چه که ارگانيسم هست و انجام می دهد جدا ناپذیر است

. ارگانيسم و محيط در واقع هرگز جداگانه تعيين نمی شوند: " شریح شده استبه طرز ظریفی ت
محيط، ساختاری نيست که از خارج به موجود زنده تحميل شود بلکه محيط در حقيقت مخلوق 

  »..."هستی آن ارگانيسم ها است
 نکته کليدی این جاست که انواع، خودشان به ایجاد و تشخيص حوزه«: آنها ادامه می دهند

این حوزه های مسایل در . مسایلی می پردازند که در معنای اقناع از شرایط بقاء قابل حل اند
وجود ندارند که به عنوان باند فرودگاهی باشند تا ارگانيسم ها از آسمان به " خارج آن جا"محيط 

به عوض، موجودات زنده و محيط های آنها در رابطه متقابل از راه . این دنيا نزول کنند
پس آن چه که ما به عنوان قواعد محيطی توصيف ميکنيم .  قراردارندمتقابلتعيين  شخيص وت

 209 و یا وفق گرائی208خصوصيات خارجی که باطنی شده باشند، مثل آن چه که وکالت گرائی
قواعد محيطی نتيجه یک تاریخ پيوسته و هم خوان است که از یک تاریخ . فرض ميکنند نيستند

  .210»یافته استتعيين مشترک گشایش 
 ماکرو اساسا تقریبا همآن -تکامل یا یک واحد ترکيبی ميکرو» واحد«به همين خاطر است که 

یک ليست کامل از واحدها کمی به نظر هولناک جلوه « . هولون های در بادی هستی می باشند
ه های ، ژن ها، تمام خانواده ژنی، خود سلول، ژنوم انواع، فرد، گروDNA کوتاه زنجيره: ميکند
که در افراد گوناگون حمل می شوند، جماعت اجتماعی، تخم کشی بين گونه های » فراگير«ژنی 

هر . مختلف جمعيت، تمام انواع، اکوسيستم رابطه متقابل انواع وتمام قلمرو زیست در کره زمين
 و کيفيت های یگانه خود سازماندهی] انبازی[از شيوه آميزش و محدودیت انتخاب] هولون[واحد

برخوردارست، و ضمنا نسبت به سطوح دیگر خاصيت فرایندی خود را دارا می ] عامليت[
  ).193 -192 صفه. همانجا(»....باشد

 43 و13 همين فصل، پی نوشت 52برای آگاهی بيشتر از پارادایم وضع کننده به یادداشت های 
  . نگاه کنيد14 فصل 1 و پی نوشت 4فصل 

50. Jantsch, Self-organizing universe, p.85. 
در هزار سال آینده به تعداد سطوحی که محققان اکنون در شعور خود کشف کرده اند در . 51

البته این باور بی شک با بحث فعلی ما . کوارک ها هم، سطوح ذرات زیر اتمی کشف خواهد شد
  .بی ارتباط است

 می تواند تنها راهی  سعی کرده ام تا نشان بدهم که این211"از بهشت آمده"من در کتاب . 52
به این معنا که اختالل در تبادالت متقابل ربطی با . برای درک بيماری ها در پروسه رشد باشد

فيزیکی، ( اختالل در یک سطح .ایجاد بيماری ميکند در عمق یکسانسطح محيط اجتماعی 
اد انحراف در سرتاسر سيستم بازتاب یافته که باعث کج شدن سطوح دیگر و ایج) هيجانی، زبانی

  .در رشد می شود
                                                  
207 Richard Lewontin 
208 representationalism 
209 adaptationalism 
210 Embodied mind, p. 198 
211 Up from Eden 
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 بل ربطی در سطح یکسان به این معناما در سرتاسر این کتاب در خواهيم یافت که تبادالت متقا
در فضای جهان نيست که ميکرو با یک ماکرو از پيش آماده در تبادالت قرار گيرد، بلکه آنها 

فاف سازی معنای آنها خواهيم ما در دنباله به مرور به ش.  می پردازندفرایندی مشترکا به خالقيت
نکته قابل توجه اینست که «: در این جا موقتا به نقل از وارال و دیگران می پردازم. پرداخت

 یک نمایندگیبه عوض . عمل نمی کنند] جهان از قبل آماده[چنين سيستم هائی به عنوان نماینده 
زه تمایزات تجزیه ناپذیر  جهانی می پردازند که به عنوان یک حووضعجهان مستقل، آنها به 
و به بيان عمومی تری، ساختار عميق یا عامليت ( سيستم شناختی کلازساختار پيکر یافته 

  .212»می باشد) هولون
53. Jantsch, Self-organizing universe, p. 75. 
54. Laszlo, Evolution, p. 25. 
55. Lowe, Understanding Whitehead, p. 36. lowe’s wording. 
.، عبارت آخری از لوو است.همانجا .56  
57. Derrida, positions, p. 101. 
58. Coward, Derrida and Indian philosophy, p. 40. 
.148، 137، 135، 40همانجا، صفه های  .59  
60. Derrida, Positions. p. 26. 
61. Culler’s translation, in Sturrock, Structuralism and since, p. 164. 

در زبان، سيستمی که متشکل از کالم ها با وابستگی های « :یا به قول ساوشور که می گوید. 62
"  نقل از کتاب هاکس -» وجود همزمان کالم های دیگر استحاصلمتقابل است، ارزش هر کالم 
به این معناست که هرگز کالمی به سادگی به خودی خود . »213"ساختارگرائی و نشانه شناسی

  .اردوجود ند
قویا تاکيد ساوشور با بيان مشهور خود در رابطه با پروسه تفکيک زبان، در همان کتاب 

. قط تفاوت ها وجود دارنددر زبان بدون این که گرایشی آگاهانه وجود داشته باشد ف«:ميکند
قبل از پيدایش .  که در دیگران یافت نمی شود استبودیبسيار بارز زبان درآن  خصوصيات
 214چه دال زبانبانی، زبان نه دارای ایده ای بود و نه از صداها برخوردار؛ حال یک سيستم ز

فقط از سيستم است که تفاوت های مفهومی و آوائی صادر می . مد نظر باشد چه مدلول آن
زبان به «:در این جا امر تلفيق مهم است که هاکس به اختصار در می آورد). 28صفحه (شوند

ساختار ربطی است که اجزاء ترکيب ] خود مختاری نسبی[ود کفایتیعنوان نمونه ای عالی از خ
  ».کننده آن در صورتی که در محدوده خود به تلفيق در نياید بی معنی می باشند

موفقيت غيرمنتظره و شایسته ساوشور در اینست که او زبان را به عنوان هولون خود مختار 
لگوی تفکيک کننده و تلفيق کننده ای تشکيل ساختار یا رژیم زبان از ا. نسبی در نظر می گيرد

                                                  
212 Embodied mind, p, 140 
213 Hawkes’s Structuralism and semiotics, p. 26 

مدلول . دال يا ظاهر اين نشانه عبارت است از ساختار مجزای واژگان در زبان مکتوب يا آوائی.  دال و مدلول نشانه زبانی هستند 214
 اين دو.پس نشانه زبان همان هولون زبانی است. در ذهنواژه مد نظر  که باطن واژه را تشکيل می دهد عبارتست از تعبير ويا مفهوم

مفهوم يک واژه يا . برای دسترسی به يک معنا ارتباط آنها با هم ضروری است. بعد يک نشانه به تنهائی ايجاد معنا ومفهوم نمی کنند
زيرمتن زبانی در بعد ظاهری مربوط به ساختارهای . نشانه و يا هولون زبانی به زيرمتن ارتباط دارد که اين زير متن هم مرز ندارد

   م-.و زمينه های مشترک فرهنگی است) گرامر(مشترک زبان
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به این وسيله چنين الگوئی . درون سيستم را مقّرر ميکند) زیر هولون(شده است که تمام عناصر
از انباشت بی معنی عناصر پراکنده جلوگيری نموده و با گردآوری، آنها را به نشانه های معنا 

هولون های زبرین با قرار دادن هولون های در سایه چنين سيستمی است که . داری تبدیل ميکند
با وجود این که ساوشور کامال به اندیشه . خشندبزیرین در مناسبات مشترک به آنها معنا می 

هولونی نگروید اما آثار او در یک جهت صحيح به برداشتن قدم های شایسته ای اقدام کرد که 
گرایان و همينطور پسا ساختارگرایان و در تمام ساختار(تاثير تاریخی برجسته ای بر جای گذاشت

 به افکار او در 7ما در فصل ).  ردپای ساوشور باقی مانده است215بسياری از نشانه شناسان
  .باره نشانه های زبان می پردازیم

، و آن طوری که بعدا مشاهده خواهيم کرد این »هيچ چيز به سادگی وجود ندارد«باالخره این که 
" 216بودائیبودگی خالی "ضمنا این اندیشه نباید با . رتباطی نداردهرگز با حضور عرفانی ا

  .اشتباه شود
63. Habermas, Philosophical discourse of modernity, p. 359. 

هابرماس روشن ميکند که او با مطرح کردن یکی از . 46 -345در همان جا صفحه . 64
اهی که تا به حال هيچ کس نرفته موضوعات اصلی مکتب هگلی و تالش به پژوهش در آن، در ر

تمام . و آن موضوع عقل است که به عنوان یک فعل ارتباطاتی می باشد. است قدم بر ميدارد
تفکيک و تلفيق که تمام پروسه ) دیالکتيک(فلسفه هگل از جهتی فلسفه هولون است، و پاد اندیشی

  . پيشرفت را تسهيل ميکند
65. Dreyfus and Rabinow, Michel Foucault, p. 55. 
66. Laszlo, Evolution, p. 35. 
67. Futuyma, Evolutionary biology, p. 289, تاکيد من 

و این همان طور که وارال متذکر می شود، به خاطر همان دليلی است که یک سطح در . 68
  .هوالرکی نسبت به سطوح اسفل، بيرونی و نسبت به سطوح ارشد درونی می باشد

ياتی می تواند عبارت از کوششی باشد که تصميم دارد تا آن چه که ما به عنوان نظریه ادب. 69
 متن را در کجا معنای به ما نشان دهد که  بنابراین می شناسيم را تعيين کرده، وادبياتی هولون

به آن چيزی اتالق می شد که موّلف با خلق و قرار » معنا«در گذشته . کشف یا شناسائی کنيم
اما اکنون این پندار بوسيله تمام . در متن، خواننده به کشف آسان آن می پرداختدادن آسان آن 

  .نظریه پردازان نوميد کننده و ساده لوحانه محسوب می شود
 سوائق  خود مختار ومنيت  که با بی اعتباری در روان شناسی روانکاویظهور شيوهپس از 

منيت خود «آگاهی وجود دارند که به این معنی که حتی سوائق نا خود(  شدهمراهارگانيک 
 به وجود معانی اقرار شد که می توانند ناخود آگاه باشند، یا صریحًا) را بر می انگيزند» مختار

معانی ناخودآگاه حتی بوسيله خود مولف اگرچه این . بطور نا خودآگاهانه توليد شده باشند
کار روانکاو  ین معانی نهفته عنواناالخره کشف او ب. یابند آگاهانه، به درون متن راه میناخود
  .ه کار خواننده ساده و بی تجربهبوده ن
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 در اشکال گوناگون، متون را به عنوان مخزن معانی 218ریکویر» 217علم تفسير شک«
ناخودآگانه ای می پندارد که این معانی می توانند فقط بوسيله منتقدین دانا از متن بيرون کشيده 

حاشيه رانده به  بوده، سرکوبی ای تغيير یافته ای که تحت ستم و شمدر متن، زیرمتن با. شوند
 و به حاشيه رانده شدن  وصيت نامه ای بر این ستم، سرکوب و متن.شده است بيان می شود

  .زیرمتن به حاشيه رانده شده، متن فرعی پنهانی است. زیرمتن می شود
پراکسيس جامعه سرمایه داری در نوع تعبير مارکسيستی، خود منتقد در زیرمتن سلطه پنهان 

در هر متن نوشته شده توسط هر ) و همانا معانی(این زیر متن های پنهان . صنعتی نهفته است
به همين روش، ). و یا از متن بيرون کشيده شوند(کسی در زیرمتن آن، می توانند کشف شوند

، 222گرائی، انواع 221، نخبه ساالری220، جنسيت گرائی219متن هائی با زیرمتن نژاد گرائی
  . قابل خوانش می باشند226 و َذَکرمداری225، زبان محوری224، امپریاليسم223وطن شيدائی

 به فراهم نتيجتاکه » حقيقی«اشکال مختلف ساختارگرائی و علم تفسير برای یافتن زیرمتن 
این کوشش آنها باعث . حقيقی و قطعی بيانجامد مبازه بی وقفه ای را انجام داده اند معنایآوردن 
 باستان ای که بهفوکو در دوره . انواع دیگر تعبيرها می شود) یا پيشی جستن از(تباریبی اع
و  (228با جایگزین کردن هر دوی ساختارگرائی و علم تفسير در اپيستمباور داشت  227شناسی

خود اپيستم علت و زیرمتن پيدایش سنخ . از هر دوی آنها سبقت گرفت) 229بعدا در دیسپوزیتيف
به . ر درجه اول عالقه به ساختارگرائی و علم تفسير نشان می دادنداز مردمی بود که د

در عکس العمل به ) که در حقيقت مربوط به ده ها سال قبل می شود  (230"انتقاد نو"اصطالح، 
متن اصال خودش هولون . پاره ای از گرایش های فوق گفته بودند که، بروید کشک تان را بسابيد

مولف،  )هر دوی آگاهانه و ناآگاهانه(در نظر گرفتن شخصيت بدون . خود مختار ادبيات است
توجه )رژیم یا کد آن(زمان و مکان تاليف، فقط احتياجست تا به یکپارچگی ساختاری خود متن 

عکس العمل شدیدی نسبت به » انتقاد-خواننده«و یا »  پاسخ-تاثير«در نظریه ) 231فيش. (شود
) یا مرور اثر هنری(چون معنا تنها در حين خواندنباور فوق نشان داده، و متذکر می شود که 

از (232پدیدارشناسانی.  خواننده یافت می شودپاسخ متن در واقع در معنایحاصل می شود پس 
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هر متنی دارای . تالش کردند تا هر دو نظریه را با هم بياميزند) 233جمله آیسر و اینگاردن 
  . ی تواند در خواننده اثر یافت شوداست که معنای آنها م) تکه های غير قاطع(شکاف هائی
 به ميان آمد و اظهارنظر کرد که همه شماها از اساس اشتباه ميکنيد، معنا زندشکنیباالخره سا

  ). مقاوت در برابر این اندیشه نا ممکن است(وابسته به زیرمتن است و زیر متن هم مرز ندارد
آن چه که بيشتر . قریبا علت معکوس دارد موافقم، ولی تزندشکنیبا وجود این که من با بيانيه سا

مورد پسند منست این نيست که چرا تمام آن نظریه های معنا اشتباه هستند بلکه چرا تمام آنها 
عکس های حقيقی از یک زیرمتن منحصر بفردی می ) بطور نسبی(تمام آنها . صحيح هستند

متن ها هميشه زیرمتن های درون آنها می توانند تماما بطور نسبی صحيح باشند زیرا زیر. باشند
 زمانی که آنها زیرمتن های دیگر را استثناءه ب(زیرمتن ها بوده که برای همدیگر جا باز ميکنند

  ). انکار کنند
 در زندشکنیسا.  حقایق است234کوتاه سخن، بررسی هوالرکی بررسی حجرگان تو در توی
غير از برخورد ( وع برخوردیچهره آمریکائيش با عکسبرداری منفی اعالم ميکند که هر ن

ين علت است که نگرش آنها به هم.  در توی دروغ ها می باشدمطالعه حجرگان تو) خودشان
ميگذارد، در صورتی که مطالعه حجرگان تو در توی ) پوچ گرائی(مستقيما پای در جای نيهيليسم

الق کاینات منتهی حقایق بر عکس نه فقط به نهيليسم نمی انجامد بلکه به خالی، فضای لبریز خ
  .]نگاه کنيد" چشم ذات" کتاب 5 و 4به فصل . [می شود

70. Laszlo, Evolution, p. 41. 
آن چه که در تمام  این پدیده های متفاوت مشترک است «. مقایسه وارال و دیگران. همان جا. 71

ند تا به این است که در هر موردی یک شبکه توليد ویژگی های نوی ميکند که محققين سعی دار
شيوه ای که بيشتر در دستيابی به ویژگی های فرایندی . فهم خصلت عمومی در آنها دست بيابند

ها " آتراکتور"مشترک در سيستم های متفاوت مورد استفاده قرار می گيرد همانا از راه اندیشه 
  235».در نظریه سيستم های دیناميک می باشد

72. Laszlo, Evolution, p. 43. 
  جاهمان. 73
  .46صفحه . نجااهم. 74
  .همانجا. 75

76. Laszlo, The choice, p. 93. 
 که جهت تغيير ،این طبيعت ذاتی یک ارگانيسم است«: می گوید236لکیا طبق آن چه که س. 77

روی حدود و جهت ) رژیم، ساختار عميق(طبيعت ذاتی ارگانيسم. در شرف اتفاق را تعيين ميکند
تغييری که اتفاق ميافتد به دیگر تغييرات اضافه شده، که . ر ميگذاردتغييری که اتفاق ميافتد تاثي

در این " علت"واژه . جهت پيشرفت ارگانيسم به نظر می آیند" علل"همه تغييرات در اجماع با هم 
 صفحات -"در باره زبان"تمام نقل ها از کتاب » .پيدا ميکند" انتها یا هدف"زیرمتن معنای فلسفی 

  .کوبسون می باشد یا483، 482، 481
                                                  
233 Iser, Ingarden 
234 nested 
235 Varela et al., Embodied mind, p. 88. 
236 Jonas Salk 
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اکنون او ساده ( البته که کاربرد بسيار مدبرانه اندیشه ميدان های تکوینی ریخت شناسانه شلدراک
کوششی است برای توضيح بسياری از حقایق بی چون و ) تر آنها را ميدان های ریختی می نامد

  .ليستی تشریح شوندچرای پيشرفت غایت شناسانه که هرگز نمی توانند بوسيله تقليل گرائی ماتریا
78. Gardner, Quest for mind, pp. 187-88. 

  . کرده ام» 238آفرینش«را جای گزین واژه » 237پيشرفت«من 
مخصوصا روان (و این باعث آشکار شدن حقيقتی است که تمام نظریه پردازان رشد روانی 

 فقط 241حقيقتی که ِنوروز. از قبل به آن آگاهی داشتند) 240 و فراشخصی239شناسان انسانی
 فرایند نقطه امگا در آینده نيز جلوگيری ازحاصل شرطی سازی محض گذشته نبوده بلکه به دليل 

به این .  تثبيت های فروید هم به وقوع می پيوندند آنها امگاهای ساقط شده اندوقتیحتی . می باشد
 و به مانند قادر به توزیع در الگوی سالم و ترجيحی خود نبوده،) زیست مایه(242معنا که لی بيدو

شرطی شده  سپساین سوائق امگای ساقط شده . یک بلوط لگد شده در پروسه رشد آسيب می بيند
ولی معلوم نيست که این سوائق امگاها چگونه .  ظاهر می شوندگذشتهکه به عنوان تثبيت های 

سعی ميکنند ) »منيتعقب گردی در خدمت «(درمان های بهبودی بخش عموما با.  شده اندآغاز
به زمان شرطی سازی گذشته که زمان رشد ساقط شده آینده است باز گردند تا چکمه ای را که 
بلوط را لگد کرده است بيرون بياورند و اجازه بدهند که رشد در مسير الگوی سالم تری پيش 

البته که این پروسه از آن چه که رفت پيچيده تر . (رفته و امگای طبيعی تر خود را دنبال کند
بلوط در مسيری با کمی پيچ و خم به رشد ادامه می دهد و نمی شود آنرا به سادگی به . است

اگر شرطی سازی های .) اما مطلب به اندازه کافی روشن است. وضع اوليه اش باز گرداند
  .نبودند از ابتداء ساقط نشده بودند) امگا(گذشته حاوی یک الگوی ترجيحی

79. Quoted in Jakobson, On language, p. 347. 
  . 20، 481صفحه . همانجا .80

81. Habermas, Philosophical discourse of modernity, p. 347. 
82. Harold Coward’s wording, Derrida and Indian philosophy, p. 92, 

.) تاکيد من  (   
ها چون هوالرکی تحقيق حجرگان تو در توی حقایق است هر قدر هم که دامنه زیرمتن . 83

این پروسه . گسترش یابد این امر هرگز حقایق نسبی زیر متن های ُخرد تر را بی ارزش نمی کند
 ميکند ولی از لحظه حقيقت آنها، حقيقت نفیرا  آنها)یا اصرار نهائی بودن(خاصيت انحصاری 

که من (فرض کنيم که حتی به ورای فروید اوج بگيریم. وابسته به زیر متن آنها حفاظت ميکند
ی، یا به تمام  منزوی تا به اجتماع ارتباطمنيتو یا زیر متن را به ورای ) مئنم که می توانيممط

با اینحال اگر من واقعا .  به خدای قادر مطلق وصاعقه وار گسترش بدهيمقلمرو زیستی یا حتا
حاوی یک تثبيت وخيم دهانی باشم این حقيقت که برای من زندگی اوقات خوشی را به همراه 
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