
: سيستم عصبي  هاي ليبرتر الگويي براي ايده
  
  
  

  برونو دوبوك: ي نوشته
  بهروز صفدري: تلخيص، اقتباس و ترجمه

  
  
  

  .بوري، تدوين شده است ي هانري له نوشته» هايي براي خودگرداني محور، ايده ي اطالع جامعه« ي كتابِ  اين مقاله بر پايه
  

  
  

بگذاريم، زيرا تأمالتي كه » هاي ليبرتر منبعِ الهامي براي ايده: سيستمِ عصبي« ه را تر باشدكه كه عنوانِ اين نوشت شايد درست
هيچ رو يك الگوي اجتماعي كامل  بوري، خواهد آمد به ي اجتماعي، بر اساسِ اين كتابِ هانري له ي مجموعه در اين مقاله در باره

  .ماعي كه براي اكثريت جامعه رنجِ كمتري ايجاد كندي روابطي اجت هايي است در مسيرِ توسعه نشانه نيست و صرفاً راه
  
 صحبت كند، بايد خودگردانيي   بخواهند كه در بارهبيولوژيستاگر از يك « : كند ها آغاز مي بوري كتابش را با اين جمله له

بيولوژيِ اش  ي مورد عالقه خصوص اگر زمينه انتظارش را داشت كه وي از ديدگاه خاص خودش به اين موضوع بپردازد، به
گويد  كم نمي كند، يا دست منظور نخست خودگرداني را تعريف نمي  وي به اين. باشدرفتارهاي انساني در وضعيت اجتماعي

  ».كه خودگرداني چه بايد باشد
  

 و خودگرداني: برگرفته از كتابش : ( دهيم اما ما نخست تعريفي از خودگرداني از زبان كورنليوس كاستورياديس ارائه مي
  »مراتب سلسله

  »به او مربوط استهر بار ها  گيري گيرد كه موضوعِ تصميم ها را جمعي مي ي تصميم همه« 
  :خوانيم  را ميي يونيورساليس نامه دانش و سپس اين تعريف به قلم مارك ژيدارا برگرفته از 

يابيِ جمعي  ها براي سازمان  تواناييِ انسانگان و تصديقِ شده خودگرداني متضمنِ حذف هر گونه تمايز ميان رهبران و رهبري « 
  ».است

  :كه خودگرداني درست برعكسِ تصويرِ زير است  خالصه اين
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  : گويد در اين كتاب به چه خواهد پرداخت دهد و مي گونه ادامه مي بوري سپس معرفي كتابش را اين له
اي كشف اصول بنياديِ حاكم بر اين سازوكارها، تا از اين طريق هاي انساني و تالش بر اي تاريخي و بيولوژيكي از فعاليت نمايه« 

ردي و هايي براي رفتارهاي ف تدريج پايه تا شايد بتواند به. [...]  را بهتر درك كندهاهاي اين سازوكار بودن مخاطرات و ناكامل
  ».امدصورت بعيد نيست كارش به مفهوم خودگرداني بيانج اجتماعيِ نويني فراهم سازد، و دراين

  
هايش را با ارجاع مكرر به مفاهيمي  طور مارپيچ و حلزوني استدالل بوري كار آساني نيست، چون او به خالصه كردنِ اين كتابِ له

  :چه در كتاب آمده از اين قرار است تر از آن هاي كتاب به ترتيبي ساده ترين ايده اساسي. برد معين پيش مي
ي كاركرد است، و اين  مراتب نه براساس قدرت بلكه برپايه نده، هيرارشي يا سلسلهشو هاي بيولوژيك خودتنظيم در سيستم

 .هاي عصبي و غيره است رسانيِ چرخشي در ميان هورمون كاركرد همان اطالع يا پيام
 ستوار ا،رسانيِ تعميمي رد، يعني پيامي كارك مراتب نه براساس قدرت بلكه برپايه هاي اجتماعيِ خودگردان سلسله در سيستم

  .است
  . گذر كند از قلمرو بيولوژيك به قلمرو اجتماعيدهد  امكان ميبوري  لهمبنا بهاين 
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 خويش در مقابل شرايط برآورده سازند و از نيازهاي بنيادي خود را اند  مجبور بودههمواره) ها نيز و بنابراين انسان( جانوران 
داشتنِ   تنها دليلِ وجوديِ يك موجود زنده، وجود داشتن، يعني حفظ و نگه«بوري  به قول له . محافظت كنندنامساعد محيط

  ».ساختار خويش، است
  

ريزي  درونسيستم عصبي و سيستمِ : اندامگان يا اورگانيسم براي برآورده ساختنِ نيازهاي اساسي داراي دو سيستمِ بزرگ است
  :دهد پاسخ مي) سوخت و سازي(ق متابوليكي يا آندوكريني، يعني به نيازها يا از طريق رفتاري يا از طري

                                                                                   
  

   )ريزي سيستم درون( پاسخِ متابوليكي         )                                          سيستم عصبي( پاسخِ رفتاري             
  )ها و غيره پيد لي(وردن                                                                       بسيجِ ذخائر خ: گرسنگي
  )ها و غيره بازجذب از طريق كليه(                                                           كاهشِ دفعِ آب             آشاميدن: تشنگي

  ها گاه و برافراشتن پر و پشم                            افرايش توليد گرما از طريق سلول اهجستن پن: درجه حرارت
  هاي جنسي به بلوغ و پختگي رساندن سلول                                       گيري فريب، جفت  دلرفتارهاي: توليدمثل

                              توليد شير                            رفتارهاي مادرانه : داري بچه
  
ي پيشرفت فني و فرهنگي،  كند كه تمام فرايند بعدي حيات اجتماعي، همه  را يادآوري مي و اساسيي بديهي بوري اين نكته له

اند و  ته، در همين رفتارِ موجودات بيولوژيكي ريشه دارد كه تحولي دور و دراز را پشت سر گذاش»رشد اقتصادي« و احتماالً 
بوري  له. تر حفظ كنند يافته سازمان مراتب كم ي خويش را به مثابه موجود زنده در محيطي به يافته اند ساختارِ سازمان مجبور بوده

يكي از شواهدش . ( شده اند برآورده  صنعتيها در كشورهاي شمار زيادي از انسانهاي ابتدايي براي  اين رانهگويد كه امروزه  مي
هاي ابتدايي هنوز براي شمار زيادي از ساكنان ديگر كشورها برآورده  اما همين نيازها يا رانه. وليدات كشاورزي استمازاد ت
  ).هاي سياره توسط گروهي قليل به زيان اكثريت مردم عمدتاً به دليل تملك ثروت. اند باقي ماندهناشده 

  
د برآورده نتوان اي تقريباً مي  صنعتي، با وجودي كه نيازهاي پايهپردازد كه در جوامعِ بوري سپس به اين موضوع مي هانري له

  . و رشد اقتصادي به هر قيمتي استفرآوريئولوژي مسلط وجود دارد كه خواهان   يك ايدهند،شو
داده جا انتقال  اي متناهي هنوز همه ي رشد نامتناهي بر روي سياره  چرا اين اسطورهكند كه بوري اين پرسش را مطرح مي له
ي خطرناك و مخرب به عنوان  امروزه چه سازوكارهايي از اين اسطورهد؟ و به نظر او مسئله اين است كه درك كنيم  شو مي

هايي مانند رونقِ  داوري ي ارزش هاي كامالً عقالني، برپايه بر گفتمان دفاعي مبتني« . كنند غايت قصواي نوعِ بشر دفاع مي
نفسه، و پوشاندنِ آن با مضامينِ عاطفي ـ  داري از رقابت آزاد همچون خير و خوبيِ في مانند طرفهايي  داوري اجتماعي، يا پيش

  » .عرفاني نظيرِ پيشرفت، چيرگيِ انسان بر مادرِ مهيبِ طبيعت، و غيره
  
يستند بلكه نده ناندازكن دانند جوامع پس نفسه مي  وفور كه رشد را هدفي فيكند كه جوامعِ  يادآوري ميبوري همچنين له 

، رفاه و ساز است اي نيست كه عاملِ اصليِ انگيزه  پايه ارضاي نيازهاي بيولوژيكي اين جوامعچنيندر .  اندكننده  جوامع مصرف
 در چنين حالتي افراد با برآوردن نيازهاي .اش شده است هاي  فرد در دلِ فرهنگ ويژه ها و يادگيري خوشبختي تابعي از آموزش
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دهد كه شخص در نظمِ  زيرا تصاحبِ اشياء اجازه مي! روند مراتب باال مي  فرهنگِ اجتماعي، از سلسلهايجادشده توسط
  .مراتبِ سلطه مشاركت كند  سلسلهمراتبي جايگاهي براي خود مطالبه كند و فعاالنه در برقراري سلسله

كند كه در مورد انسان  پردازد و يادآوري مي يم) ها پريمات( ها  نخستيمراتب سلطه در جوامعِ  بوري سپس به توصيف سلسله له
(  قواعد اخالقي و مرامي :كند گري را فراهم مي قواعد سلطهسازي  شده است كه امكانِ نهادينه خصوص زبانِ نوشته اين زبان و به

ها گردن  ه بايد به آنكه فرهنگ عبارت است از قواعدي ك خالصه اين. ي قوانينِ يك دوران معين و نيز همه...) انجيل، قرآن، و
شده توسط اين  امكانِ عملِ يك فرد براي ارضاي نيازهاي خلق. مراتب باال رفت نهاد تا بتوان به قصد مسلط شدن از سلسله

اي از مدارجِ سطله در نظام   زير نمايهي واره  هرمتصوير. فرهنگ تابعِ جايگاهي است كه فرد در اين مدارجِ سلطه دارد
  :داري است سرمايه

    

  
  

  :به ترتيب از رأسِ هرم به پايين
  كنيم؛ ما قوانيني به سود خود تدوين مي

  ؛)مداران، وكال سياست( دهيم  ما شما را فريب مي
  بازوي مسلح دولت؛

  )مالكيت خصوصي، از جمله مالكيت وسايلِ توليدي( ي بورژوا  طبقه
  ؛)سازد اي كه مالكان را ثروتمند مي افزوده منبعِ ارزش( نيرويِ كارِ فرودستان و طبقات زيرسلطه 

  
  :كه محتوايش تغيير كند تواند ظاهرش را عوض كند بي آن همين هرم مي
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  در اين حالت 
قدر نيست تا سود را به  آن) گران سلطه(ي جمعيت مصرف شود زيرا تعداد فرادستان  شده بايد توسط همه اشياء فروختهـ 

  .ي كافي افزايش دهد اندازه
شده  المللي توانند سرمايه را مديريت كنند، در اقتصادي بين ي چنداني ندارند اما مي شوند كه سرمايه هايي پديدار مي وكراتـ تكن

  .شده است  تقسيمشمار معدودي ميانازپيش  كه در آن سرمايه بيش
 خود برسد اما هدف غايي تغيير دهد تا به منظور جا نيز قواعد را تغيير مي ي جديد براي استقرارِ سلطه در اين اين وسيله

  .توليد كاالهاي مصرفي: كند نمي
اند كه  زنند، آيا به اين موضوع فكر كرده  انسان حرف مي" شكوفايي كامل"وقتي با ما از « : نويسد بوري مي بر همين پايه، له

  ناپذير است؟ مراتبي تحقق گونه سلسله چنين اتوپيايي در چارچوب هر
ها در بطنِ  ، خود چيزي نيست جز بيانِ جسمانيِ ستيزهتنانه هاي موسوم به روان انفجار بيماري« : نويسد بوري همچنين مي له

شدنِ قواعد  هايي كه به دليل نهادينه هاي غريزي و منعيات اجتماعي ـ فرهنگي، ستيزه سيستمِ عصبيِ مركزي ميانِ رانه
اكثريت جامعه(  بر محيط توانند در يك عملِ مؤثر فرادستان نمي فرادستي توسط حل شوند) به سود.«  

بوري  ، فيلم بلندي كه هانري له به صحنه آورده استعموي آمريكاييِ من اين همان موضوعي است كه آلَن رنه در فيلمِ 
  .صيف كندكند تا مبانيِ بيولوژيك بازدارندگي از عمل را كه پرسوناژهاي فيلم به آن دچار اند تو بار در آن صحبت مي چندين

  
 كه در اصل بر محور نيازهاي بنيادين انسان استوار بوده، به مروز رمان بر اثر قواعد )حالي خوب (وجوي حالِ خوب جست
جويي به ياري توليد كاالهاي مصرفي در بطنِ   كه بينانِ آن بر قدرتهايي فرهنگي درآمده شده به صورت قالب نهادينه
  .مراتبِ مستقر استوار است سلسله

 5



توجيه ) برابريِ شانس، شكوفايي در كار، تواناييِ اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، فرآوري، وغيره( اين همه البته با جمالت زيبا 
بار اين  نفسه، پيامدهاي فاجعه اما در پشت اين جمالت فريبنده در ستايش رشد اقتصادي به عنوان غايت في. شود مي
  .ي زمين سخت آسيب رسانده است هاي كره  را به مصيبت كشانده و به اكوسيستمتان سيارهئولوژي انبوه جمعيت فرودس ايده

  
شونده را كه  هاي بيولوژيك خودتنظيم بوري سيستم كنيم كه له براي پرداختن به دومين بخش اين مقاله، يادآوري مي

ها نه بر اساسِ  مراتب در آن خودگردان كه سلسلههاي اجتماعي  ها برپايه كاركرد و نه قدرت است، با سيستم مراتب در آن سلسله
  .كند جا بررسي و مقايسه مي  است، يكتعميميرسانيِ  ي كاركرد و پيام قدرت بلكه برپايه

ما « : نويسد  است، ميخالي شده اند در پي رفاه و خوب طيطور فرهنگي شر او بر مبناي اين امر كه انسان با نيازهايي كه به
گري و  توانيم نيازهامان را بدون توسل به سلطه در تخيل و تصورِ خود به فكر اين باشيم كه چگونه ميتوانيم  كم مي دست

  ».مراتب ارضا كنيم استقرارِ سلسله
كه ) يا داوريِ ارزشي ( محور مراتبِ ارزش  سلسله:سازد مراتب را از هم متمايز مي بوري براي پاسخ به اين مسئله دو نوع سلسله له

 معين، و نه براي فرد و نوعِ بشر، ارزش دارند؛ و در سوي ديگر هاي خاصِ اجتماعي در يك دوران ه قاي گروبراي بفقط 
شان به بقا و  هاي متفاوت با كاردكرد ويژه شود و در آن سيستم مراتبِ كاركردمحور كه در اندامگانِ موجود زنده ديده مي سلسله
  .كنند مانيِ اندامگان كمك مي زنده

   
  بندي بندي       ماهيچه اعصاب         استخوان                ريز درون غدد                 خونگردش

  
 در جايگاه فرد انجام گيرد بلكه بايد همچون قدرت يك گروه مرتبط با يك نبايد» قدرت« عمال و اجراي نوعي بوري، ا به نظر له

  .كاركرد صورت پذيرد
كه در يك  حال آن. ي كسان ديگر است ورزد و خود زير سلطه حور، هر فرد بر افراد ديگر سلطه ميم مراتبِ ارزش در يك سلسله

سخن  هاي ديگر هم طور برابر با گروه تواند به شود مي اي كه كاركردش مبرم مي مراتبِ كاركردمحور، يك گروه از لحظه سلسله
  .شود
هاي كاركردي بايد كنار گذاشته شود و به جاي آن از  مراتب مورد سلسه، در »مراتب سلسله« ي   واژه حتاافزايد كه بوري مي له

 استفاده شود» يابي سطوحِ سازمان« عبارت.  
  :يعني سطوحِ پيچيدگي
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كنند، يعني هر  بر يكديگر كار مي» قدرت« بدون اعمال » يابي سطوحِ سازمان« هر كدام از اين ) اندامگان(در يك اورگانيسم 
  . نسبت به محيط كاردكرد داشته باشدطور هماهنگ ي اندامگان به كند تا مجموعه ديگر همكاري ميسطح با سطح 

 چه  گونه؟
كنند كه درجه حرارت را  ها همچون ترموستاتي عمل مي كنش يعني پس. شوندگيِ دائم كنشي و به منظور تنظيم ي پس گونه به

  .دارد  معين نگه ميمقدار و ارزشيحول 

   
  

  
  

در مثال ما، مالك مورد نظر درجه . شود يابي باالتر تعيين مي يابيِ معين با سطحِ سازمان  و ارزش يك سطحِ سازمانمقدار
  .شود حرارت مطلوب در اتاق است كه روي ترموستات ثبت مي

گذارد، در مقياسِ  طور متعادل بر حول مقدار و ارزشي كه سطح باالتر در اختيارش مي يابي به به اين ترتيب، هر سطح از سازمان
هاي بزرگ بتواند به طور كاركردي در  يابي در اين سيستم كه هر يك از سطوحِ سازمان  براي اين.كلِ اندامگان در نوسان است

بوري تمايز مهمي قائل  جاست كه له و همين.  از هدف غاييِ مجموعه اطالع داشته باشدمجموعه جذب شود، بايد كه هر سطح
  :شود ميان مي
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  رسانيِ تخصصي عاطال
  و

  )فراگير (رساني تعميمي اطالع
  

 ي دهد تا برپايه ، آن است كه به يك سلول امكان مي براي مثال در سلول كبد، لنفوسيد و نورونِ هرَميرساني تخصصي اطالع
ADN ويژه و تخصصي خود پروتئين اش را توليد كند هاي الزم براي كاركرد.  

  
  

هاي عصبي خود كه در كل اورگانيسم در  ي هورمون دهد تا برپايه  كه به سلول امكان ميرسانيِ تعميمي آن است اطالع
  .يابي اطالع يابد سطوح ديگرِ سازمان) وسازي سوخت( اند، از از نيازهاي متابوليكي  گردش

  :تروپ، يا هورمون هشدارينوكورتيكو مثالً هورمون آندره

   
  

  :يا هورمونِ رشد
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  .و مغز هم از اين قاعده مستثنا نيست. سازد، خصلت متقابل مبادالت است ي تعميمي قاعده را ميرسان چه در اطالع آن

  : مثالً بخش مربوط به بينايي در مغز
  

  

    
  

  :يا بخش مربوط به شنوايي در مغز
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است كه مجاري مغزي هم  چه وجود دارد مناطقي متصل به آن( ي وجود ندارد »مركزِ قدرت« در مغز هيچ نه تنها بنابراين 
  .)تواند در پيوند با تكاليف معيني قرار گيرد شان مي د كه فعاليتنده گوناگوني را تشكيل مي
  . بدن نيست»كارفرما و رئيس« طور كه مغز  بر اندمگان نيست، همان» ي حاكم طبقه« بلكه سيستم عصبي نيز 

گرِ تصميم براي انجام رفتاري است كه در   او فقط بيانگيرد، ي اندامگاني نمي  سيستم عصبي هيچ تصميمي براي مجموعه
  .حالي و گريز از بدحالي الزم است  براي خوب ارتباط با كلِ مجموعه

تنانِ موسوم به آپلزي يا  هاي داخلي نرم همانند نورون( » دريافت ـ كنش « ي   مغز با شكل دادن به چرخهبه عبارت ديگر،
دهد از تغييرات محيط آگاهي يابد و در پاسخ بر  دفاصلي است كه به اورگانيسم امكان ميسطح يا ح فقط ميان) خرگوش دريايي

  .اين محيط عمل كند و اثر بگذارد تا بقاي اورگانيسم بهتر تأمين شود

  
  
ي  دهي زنده، از زماني كه اين اورگانيسم حياتي اجتماعي داشته باشد، در محدو يابيِ ماده كند كه سازمان بوري مشاهد مي له

تمِ عصبي با يابيِ ديگري را نيز در نظر گرفت كه در آن چندين سيس بنابراين بايد سطوحِ سازمان. شود جسماني آن متوقف نمي
  .سطوحِ اجتماعي: هم در تعامل اند
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وح را بايد تا ي اين سط بوري معتقد است كه دامنه و له. شود ه، شهر، دولت، و غيره مياين سطوح شامل خانواده، محله، كارخان
چه بايد  بوري آن زيرا به باور له. گسترش داد) سپهر زيست(ي زمين  ترين مجموعه، يعني نوع بشر و محيط او يعني سياره بزرگ

در درون اين » شكاف« هر گونه . مجموعه است را هدف قرار دهد همين كالن» خودگرداني« يا » شوندگي خودتنظيم« 
  .انجامد  ميجويي رقابتي و سلطهي بزرگ به مبارزات  مجموعه

  :كند گونه توصيف مي داند اين هايي را كه در سطح بيولوژيك و در سطح اجتماعي موازي با هم مي  همسانيبوري سپس له
ي كاركرد است، و اين  مراتب نه براساس قدرت بلكه برپايه شونده، هيرارشي يا سلسله هاي بيولوژيك خودتنظيم در سيستم

 .هاي عصبي و غيره است رسانيِ چرخشي در ميان هورمون اطالع يا پيامكاركرد همان 
  .رسانيِ تعميمي، است ي كاركرد، يعني پيام مراتب نه براساس قدرت بلكه برپايه هاي اجتماعيِ خودگردان سلسله در سيستم

تعميمي مشاهد كرده بود در رساني  رساني تخصصي و اطالع او همان تمايزي را كه در سطح اندامگان بيولوژيك ميان اطالع
نيز همچون اورگانيسمي بيولوژيك، بايد بقا و » اندامگانِ اجتماعي « بيند و براين باور است كه يك   ميسطح اجتماعي نيز

  .ي اعضاي خود قرار دهد  به همهتوزيع پيامي  ماني خود را برپايه زنده
  :روري استتخصصي، براي يك كار فني ض) اطالع، كارداني( انفورماسيون 

  
  

  .است) عمومي(تعميمي ) اطالع، كارداني( اما زندگي اجتماعي در مقام و معناي انساني مستلزم انفورماسيون 
، زيرا اين اطالع و  به منظور تغيير ماده اكتفا كردتخصصي) كارآموزي(و فورماسيون ) اطالع(  به انفورماسيون توان نمي

  .ضيح دهدكارآموزي قادر نيست قدرت سياسي را تو
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 كه در آن هر فرد به معناي وجود خويش تري پرداخت كارداني ــ  بسيار گسترده,اطالع  انفورماسيون ــ بهگويد بايد بوري مي له
  .هاي مجموعه در سطح سياسي سهيم گردد گيري اي كه بتواند در تصميم گونه در دلِ جمعِ بشري واقف گردد به

  
هاي كاركرديِ اورگانيسمِ زنده در گردش است بايد در ميان طبقات  كه در ميان سيستمرساني تعميمي  بنابراين همان اطالع

   . در يك جامعه نيز برقرار گردد گوناگونكاركرديِ

    
  

ي  مراتب بايد نه برپايه مراتب نه ارزشي بلكه كاركردي است، در يك جامعه نيز سلسله گونه كه در يك اندامگان سلسله و همان
ساالري و صغيررفتاري ميان طبقات كاركردي  بنابراين مهتر. پيوسته باشد هم قط مبتني بر طبقات كاركرديِ بهقدرت بلكه ف

مراتبِ  سلسلهبايد الغا گردد   وكند چه روابط اجتماعي را مسموم مي بوري آن  لهبه باورِزيرا . جامعه بايد از ميان برداشته شود
  .ي استارزش

مِ آن در رسي داشته باشد، بايد از وقت الزم براي دريافت كردن اين پيام و ادغا رساني تعميمي دست امكه فرد به پي اما براي آن
  .شود برداشته شود اش برخوردار باشد، و اين مدت از زمان بايد از مقدار زماني كه وقف توليد مي زندگي

رود، برخالف  بينشِ كلي نسبت به مجموعه از ميان مياي،  گيرد، مثل كارِ زنجيره تكه انجام مي زيرا در كاري كه به صورت تكه
  .وران كه هر كس از مراحل كارِ خود آگاهي دارد ي پيشه گرانه كارِ صنعت

( گر  ي كنوني هركس نه تنها بايد در كاركرد خود صنعت شده و بسيار پيچيده گويد كه در جوامعِ صنعتي بوري به ما مي له
  .شود گنجد و ادغام مي اش مي ي فراگيرندهها گونه در سيستم د بداند كه اين كاركرد كجا و چهباشد بلكه همچنين باي) آرتيزان

ها،  در روابط ميان وزير آموزش و پرورش، مديران مناطق و بخش. توان سيستم يا نظام آموزشي را در نظر گرفت براي مثال مي
اي برقرار باشد كه  ، بايد تبادلِ اطالعات به شيوهآموزان  دانش وجويان  دانش آموزگاران،ها، استادان دانشگاه، رؤساي دانشگاه
ها و اطالعات  و تبادلِ پيام.  آموزش و پرورش در راه  فرهيختگي و آگاهيِ شهرونديي سيستم تحقق يابد، يعني غايت فراگيرنده

ها و  م اركانِ سيستم و مجموعه ميان تما بلكهگيرنده  از سوي يك مركز تصميم نه به صورت دستور از باال به پايينبايد
  .گردد مراتبِ سلطه برقرار مي صورت سلسه در غير اين. سويه در گردش باشد طور همه ها به زيرمجموعه
پذير نيست در سطحِ اجتماعي نيز تمركزِ  گيري امكان طور كه در سطحِ يك اندمگان تمركزيابيِ تصميم بوري، همان از نظر له
گونه كه  همان. ي اجتماع پذيرفتني نيست و پيامدهاي شومي دارد فع خاصِ يك بخش عليه مجموعهي منا گيري برپايه تصميم

ي  ، هر طبقه)داري ساختارِ آن نگاه(  زنده در هدف غاييِ اندمگان مشاركت دارد  دستگاه در يك اندامگانِ هرهر اندام يا
ها نبايد از باال به پايين تحميل شود،  تصميم. ه سهيم باشدكاركردي در يك جامعه نيز بايد در تعيين و تحقق هدف غايي جامع
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رسانيِ تعميمي همچون ضرورت درك نيازها براي  ي طبقات كاركردي، و براساسِ پيام كه بايد در سطح آحاد افراد در همه بل
  .نظر و پذيرش قرار گيرد تأمينِ غايت فراگيرِ جامعه، مورد تبادل

  يابي به آن چنين دشوار است؟  خودگردانيِ اجتماعي دست يافت و چرا دست نوعناما چه بايد كرد تا به اي
ي  رساني براساسِ منافعِ رهبران، هر گونه كوتاهي و فقدان در زمينه ي پيام كاري در زمينه هر گونه پنهان« : گويد بوري مي له

خصوص  شان را بيان كنند، و به  طبقات كاركردي يا اي كه همه بتوانند نظر فردي ي ملي به گونه پخشِ اين پيام به مجموعه
ي ملي بلكه به يك   نه به خودگردانيِ مجموعهگيري به سوي پايه، شده از باال به پايين، از ركنِ تصميم هرگونه پيامِ هدايت

  ».انجامد نمايي يا يك نظامِ بوروكراتيك مي دموكراسي
  
شده است، و  شان دروني هاي عصبي ت كه توسط طبقات مسلط در سيستمشود، مفاهيمي اس ناميده مي»  بازارقوانين« چه  آن

اي كه  هاي فرهنگي كاريها و خود داوري متفاوت از ارزششود كه بتوانند براي خود يا اجتماع چيزي  همين مانع مي
  .شان بوده تصور كنند ي ذهنيت كننده تعيين

  
  
 اي از است، يعني شيوه» فرهنگ« كنند، نوعي  شان عرضه مي اي انتزاعيه چه مدراس عالي و مكاتب بزرگ همراه با سازوبرگ آن

به قدرت ) بوري ي له به گفته( » هاي مغزسازي قالب« تصورِ زندگي انساني سازگار با نهادهاي مسلط، تا كساني كه با عبور از 
  بسيارفني  از لحاظ ريتي از افراد هستند كه رو اكث ازهمين« . برندبرسند نتوانند اين قدرت را زير سئوال  اقتصادي و سياسي مي

قدر خرسند هستند كه ديگر نيازي  ي خود آن  مخصوصي دارند اما از لحاظ سياسي كامالً كودن اند، زيرا از سلطهمهارت
  ».دبرنبخصوص بخواهند آن را زير سئوال  ها و معناي اين سلطه باشند، و به ي علت مندانه بينند در پي ديدنِ بصيرت نمي

  
شده   نهاديورزيِ گرِ قواعد سلطه نند كه توجيهك اي را در خود دروني مي بيني ي آن جهان ها از كودكي همه طور كلي، آدم به

 در سيستم ، يعني در نوعِ خوانشي كه كامالًدكنند كه در اين چارچوب بگنج  را دريافت ميييها رو فقط پيام از اين. است
ترين خالقيتي از لحاظ سياسي و زندگيِ جمعي  سالي نيز به كوچك دهد در بزرگ ا اجازه نميه  و به آنشان ثبت شده عصبي

  .دست يابند
  :بوري چنين خالصه كرده است اين موضوع را له

شان از صافي  شان از باال به پايين و از طريق گذراندن ها در دست شمار معدودي است، و پخش و توزيع رساني تا زماني كه پيام« 
شوند كه از طريق همين  اي دريافت مي شده ها از خاللِ افكارِ خودكار و رفتارهاي شرطي گيرد، و تا زماني اين پيام ام ميانج

 چنين خوانشي مورد  ميل ندارندِ خود ورزي خاطر ارضاي سلطه  بهگردد، يعني از طريق همان كساني كه ها تحميل مي رسانه
  .»[...]ي عبثي است  راسي واژهاعتراض قرار گيرد يا تغيير كند، دموك

 باشيم تا تعريف ديگري از شان ها و منابع بوري بايد در تقابل با چنين وضعيتي به دنبال وسايل تعميم و تنوعِ پيام به باور له
 اي نخست بايد تعريف كند كه چه چيزي را جايگرين گسترش اقتصاد كنوني خواهد چنين برنامه. غايت نوع بشر عموميت يابد

چه بايد  بوري آن ي له عقيدهبه . ي هر فرد و هر عنصري از اين سيستم به همين موضوع بستگي خواهد داشت كرد، زيرا انگيزه
 كودك را تشويق كنيم شاگرد  كهچرا به جاي آن. مراتبي بلكه خالقيت و تخيل است ي سلسله ولويت قرار گيرد نه سلطهدر ا
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پيدا كند، به او انگيزه ندهيم تا ساختارهاي نويني در تخيل خود، در » آبرومند«  و »انتفاعي«اول كالس باشد و سپس شغلي 
  خواهد باشد، بيافريند؟ اي كه مي هر رشته و زمينه

  :بوري به دشواري اين كار واقف است اما له
مراتبي،   ساختارهاي سلسلهي ابداعِ مواد مصرفي، انجام گيرد، ، و نه در حوزهاگر اين تخيلِ آفريننده در قلمروِ ساختارها« 

تواند توسط اين ساختارها  اي نمي بنابراين چنين پروژه .گري كنوني را به مخاطره خواهد انداخت اقتصادي ـ اجتماعي و سلطه
به همين دليل به تخيلِ خالقانه چندان .  استفعليشان حفظ كردن خودشان به صورت  مطرح شود، چراكه غايت بنيادين

  ».گيرند ها و رفتارهاي خودكار هستند كه دستمزد مي د، و اساساً بينشدهن دستمزد نمي
در طول تاريخ، . شدنِ غايت مشترك نوع بشر، يك اوتوپيا نيست گويد كه چنين طرحي، يعني همگاني حال مي بوري درعين اما له

اين وحدت عليه . اند وحدت برخوردار شدههاي انساني از  ها و جميعت ها يا رويارويي با بالياي طبيعي، كمونوته به هنگام جنگ
. تواند مرگ و فاني بودن باشد كه شامل حال همگان است اين دشمنِ مشترك اكنون مي. يك عاملِ بيرون از سيستم بوده است

  ي عمر دست به دست هم ندهيم؟ پرسد، حاال كه مرگ به سراغ همه خواهد آمد چرا اين چند دهه بوري مي له
  .مراتب كنوني را ابدي جلوه دهد  تا خود و سلسلهكند تا موضوع مرگ را نيز الپوشاني مياما سيستم حاكم ح

  
  .شود اكنون نيز در بسي جاها در ميان گروها اجرا مي همه، خودگرداني در مقياس و سطوح متفاوت عملي شده و هم با اين

  
  )»اعتصاب عمومي نامحدود« به سياق شعار(   رؤياي عمومي نامحدود 
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