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مقدمه  �
ذهن	چیست؟	سوالی	است	که	از	قدیم	االیام	توجه	انسان	را	به	خود	جلب	
آگاه	است	در	واقع	 به	وجود	ذهن	 انسان	مدتهاست	که	 کرده	است.	مسلما	
نخستین	پرسش	فلسفی	است	که	با	پیدایش	خودآگاهی	مطرح	می		شود.	با	این	
حال	این	پرسش	با	یک	سوال	پیچیده	و	غامض	اشتباه	گرفته	می		شود	اینکه:	
چگونه	شناخت	حاصل	می		شود؟	هرگونه	نشانه	آگاهی	که	فرد	آگاه	نداشته	
باشد	لزوما	ناقص	است.	نقشه		ها	هماهنگی،	مکملی	و	همگرایی	کلی	دارند	

)هامپدن	–	تورنر،	1981(.

نقشه سازی  �
ما	عالوه	بر	تصاویر	با	کلمات	نیز	نقشه	می		کشیم	اما	از	آنجا	که	کلمات	به	
جهان	 که	 می		کنند	 تصور	 افراد	 از	 بسیاری	 می		شوند	 ظاهر	 پراکنده	 صورت	
آلفرد	 نیست.	 طور	 این	 است	 پراکنده	 کلمات	 معادل	 بخشهایی	 با	 توام	 نیز	
کورزیبسکی	می		گوید"	نقشه	شی	نیست"	نقشه		های	کلمه	ساختار	تکه	تکه		ای	
دارند	که	از	خود	زبان	نشات	می		گیرند	و	لزوما	از	آنچه	که	زبان	توصیف	می		کند	
حاصل	نمی		شود.	به	عنوان	مثال	ایده	علت	و	معلول	خطی	در	ساختار	یک	
جمله	الینفک	)	طبیعی	(	است	جایی	که	یک	فاعل	از	طریق	فعل	به	مفعول	
اثر	می		گذارد	اما	این	اثر	ممکن	است	تعبیر	بسیار	نامناسبی	از	آنچه	صورت	
می		گیرد	به	ویژه	در	مورد	تاثیرات	متقابل	باشد.	یک	روش	اصالح	این	تعصب	

و	جانبداری	کالمی	تکمیل	کلمات	با	نقشه		های	بصری	است.	
اگر	ذهن	انسان	عالوه	بر	اجزا	به	عنوان	کل	ادراک	شود	ما	صرفا	به	کلمات	
برای	بیان	بخشها	نیاز	نداریم	بلکه	به	الگوها،	تصاویر	و	الگوها	برای	بیان	کل	
نیاز	داریم.	کلمات	نیز	باید	به	نحوی	استفاده	شوند	که	بیانگر	کلیت	باشند.	
نمادها	و	داستانها	از	زمان	استعاره		های	قدیم	برای	ترسیم	تصاویر	و	اشکال	
ذهنی	استفاده	شده		اند.	برای	رد	چنین	اشکالی	به	عنوان	اشکال	مبهم	بایستی	با	
تشابهات	آنها	کلیه	نقشهای	مهم	مربوط	به	اشیا	مختلف	را	از	دست	بدهد.	اکثر	
ما	عکس	فرد	را	درست	تلقی	می		کنیم	و	یک	نقاشی	انتزاعی	را	کمتر	این	چنین	
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واقعی	می		پنداریم،	اما	این	امر	بستگی	به	این	دارد	که	آیا	ماهیت	مجزای	آن	فرد	
یا	روابط	بین	نقاشی	و	آن	فرد	را	در	نظر	می		گیریم	یا	خیر.	تشابه	نیز	جنبه		های	

بسیاری	دارد.

نقشه  ها به عنوان سایه  ها �
یکی	از	محدودیتهای	نقشه		ها	این	است	که	آنها	معموال	دو	بعدی		اند.	توضیحات	
کالمی	دچار	همین	محدودیت		اند.	برای	توضیح	معنای	اصلی	"	تخت	دراز	
که	 کرد	 دعوت	 را	 ما	 نکته	 این	 دادن	 نشان	 برای	 فرانکل	 ویکتور	 بکشید".	
سایه		های	مختلف	را	به	شکل	یک	سیلندر	در	نظر	بگیریم.نکته	جالب	توجه	
در	مورد	نقشه		های	سایه		ای	اما	واقعی	و	بازنمایی		های	محدودشان	این	است	که	
یک	شی	می		تواند	بسیار	متفاوت	به	نظر	برسد	و	به	زمانی	که	به	نحوی	متفاوت	
نقشه	کشیده	و	اشیا	کامال	متفاوت	می		توانند	به	نحوی	ترسیم	شوند	که	یکسان	
به	نظر	برسند.	بنابراین	اگر	فردریک	سیلندر	بگیرد	سایه		های	مخروطی	و	کروی	
و	دو	بعدی	که	آنها	شکل	می		دهند	می		تواند	یکسان	باشد	اما	فرد	باید	فقط	نوررا	
از	جهت	دیگری	بتاباند	و	نقشه		های	سایه	از	یک	شی	به	ترتیب	به	صورت	

مستطیل،	مثلت	و	دایره	در	می		آید	)هامپدن	–	تورنر،	1981(.	

نقشه  ها براساس زاویه دید متفاوت  اند �
مسائل	فوق	تا	اندازه		ای	به	این	دلیل	به	وجود	می		آیند	که	اشیا	معموال	در	سه	
بعد	ادراک	شده		اند	و	فقط	در	دو	بعد	نشان	داده	می		شوند.	پرسش	زاویه	دید	نیز	
وجود	دارد:	سایه	بستگی	به	موقعیت	نور	دارد-	حرکت	نور	و	سایه	شکل	را	
تغییر	می		دهد.	این	پدیده	بصری	یک	نقطه	مقابل	کالمی	در	یک	داستان	قدیمی	
دارد	که	برعکس	قرار	داده	شده	است.	آن	با	شش	انسان	عاقل	سروکار	دارد	
که	همه	نابینایند	که	پشت	سر	یک	فیل	آمده		اند	و	درصدد	تشخیص	شکل	آن	
برآمدند	اما	هر	کدام	تعبیر	متفاوتی	از	فیل	داشتند	)هامپدن	–	تورنر،	1981(.	

نقشه		ها	بستگی	به	ارزشها	دارند.	نقشه	برداری	ذهنی	اساسا	بستگی	به	ارزشها	
دارد.
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سطوح مختلف نقشه  ها  �
رویکرد	نسبت	به	ذهن	در	این	کتاب	براساس	درجات	مختلف	جامعیت	و	
حرکات	توام	با	برخی	استثنائات	که	مفاهیم	ذهن	از	محدودتر	به	گسترده		تر	و	از	
دوران	اولیه	تا	این	اواخر	سازماندهی	شده	است.	به	عنوان	مثال:	ذهن	را	می		توان	
به	صورتهای	ذیل	تعریف	کرد:	به	عنوان	فرآیندهای	درونی	"	عمیقترین"	بخش	
مغز	)	سطح	2(؛	به	عنوان	ظرفیت	ترکیب	اطالعات	ورودی	)	جدید(	به	نحوی	
بدیع	و	ابتکاری	)	سطح	4(؛	به	عنوان	دربرگیرنده	زبان	و	روابط	مشترک	)	سطح	
6(؛	یا	تعاریف	کلی		تر	به	عنوان	سیستم	کلی	اسطوره		ای	–	فرهنگی	)	سطح	9(.	
هر	سطح	متوالی	شبکه	را	گسترده		تر	می		کند.	نه	سطح	تفسیر	وجود	دارند	که	

عبارتند	از:	
سطح 1:	در	این	سطح	ذهن	بشر	در	تالش	برای	رهایی	خود	از	بندگی	نسبت	به	
خدایان	است	یا	قوانین	مکانیزم	نیوتن	که	ادعا	می		کند	ذهن	به	عنوان	یک	پاسخ	
دیگر	به	جهان	معین	است	یا	از	نظر	دانشمندان	به	عنوان	کارگزاران	متعصب
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	)	پیوریتن(	ساعت	ساز	الهی	هستند.
سطح 2:	در	سطح	روانکاوی	و	وجودی	)	هستی	شناسی(	تالشهایی	جهت	
درک	ذهن	در	عمیقترین	زوایای	آن	صورت	گرفته	است	که	در	آن	آگاهی	به	
تدریج	به	پیش	آگاهی	و	ناخودآگاهی	تبدیل	می		شود.	این	سطح	علت	اصلی	

بسیاری	از	تفاوتها	در	طرز	تفکر	و	رفتار	انسان	است.
سطح 3:	در	سطح	فیزیولوژی	مغز	در	کشفیات	بسیار	مهمی	که	اخیرا	صورت	
گرفته		اند	نقش	دارد	که	به	شدت	درک	ذهن	ما	را	تحت	تاثیر	قرار	می		دهد.	
این	کشفیات	نشان	می		دهند	که	طرز	فکر	و	رفتار	مبنایی	فیزیولوژیکی	و	کالبد	

شناختی	و	نیز	روانشناختی	دارند.
سطح 4:	در	سطح	ذهن	خالق	قابلیت	ترکیب	کردن،	بازترکیب	و	سازماندهی	
مجدد	اطالعات	دریافتی	و	ساختارهای	ذهنی	مورد	بررسی	قرار	می		گیرند.	
همراه	با	این	ترکیبات	که	بیش	از	مجموع	اجزایشان	هستند	ذهن	خالق	از	این	

مکانیزم	فراتر	می		رود.
سطح 5:	در	سطح	رشد	روانشناختی	اجتماعی	ذهن	را	بدین	صورت	مطالعه	و	
بررسی	می		کنیم	که	طی	برقراری	شمول	روابط	با	دیگران	و	محیط	یاد	می		گیرد	

و	رشد	می		کند.	در	این	فرآیند	سطوح	اولیه	گنجانده	شده		اند.
سطح 6: در	سطح	برقراری	ارتباط،	زبان	و	تعامل	نمادین،	ذهن	را	برحسب	
ساختارهای	زبانشناختی،	دیداری	و	عاطفی	مشاهده	می		کنیم	که	محور	درک	
متقابل	هستند.	زبان	و	ارتباط	از	جمله	قابلیتهای	بسیار	رشد	یافته	انسان	هستند	
و	تجزیه	و	تحلیل	آنها	الگوها	و	ساختارهایی	نشان	داده	است	که	ظاهرا	برای	
افرادی	با	فرهنگ		های	کامال	متفاوت	متداول	باشند.	مشاهده	می		شود	که	ذهن	
در	این	سطح	به	خارج	از	محورهایی	که	شامل	پنج	سطح	قبلی	است	دسترسی	
پیدا	می		کند	تا	از	طریق	تماس	با	دیگر	اذهان	تجربه	خود	را	گسترش	بدهد	

)هامپدن	–	تورنر،	1981(.
سطح 7: در	سطح	روانی	–	زیستی	ذهن	به	عنوان	ارگانیسمی	طبیعی	بررسی	
می		شود	که	از	لحاظ	اکولوژی	سیستم		های	زنده	و	در	بافت	و	زمینه	محیط	مورد	
بررسی	قرار	می		گیرد.	این	سطح	سایبرنتیک	نیز	هست	زیرا	هر	عمل	ارگانیسم	
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در	جهت	تغییر	تعادل	و	رفتار	خود	بازخورد	خواهد	داشت.
سطح 8: در	سطح	جانشینی	)	نمونه		ای	(	ذهن	شامل	فرضیات	قبلی	در	مورد	
ماهیت	هوش	انسان	و	روابطش	با	جهان	است.	این	یک	سطح	روانشناسی	
است	که	در	آن	خودآگاهی	سطوح	قبلی	دستخوش	مطالعه	تجربی	است:	کدام	
روشها	و	معرفت	شناسی		ها،	کدام	حقایق	و	الگوها	را	نشان	می		دهند؟	چگونه	

ذهن	یافته		ها	را	تحت	تاثیر	قرار	می		دهد؟
سطح 9:	در	جامعترین	سطح	ذهن	در	ساختار	اسطوره		ها،	نهادها	و	فرهنگها	
ماندگار	و	نهادینه	تلقی	می		شود.	فرهنگ	شامل	تشریک	الگوهای	اسطوره		ای	
است	و	مستلزم	این	است	که	تصویری	را	کامل	کنیم	که	آیا	از	شکل	نهایی	
آن	مطمئن	هستیم	یا	خیر.	پس	فرهنگ	سند	ذهن	است	که	بی		خبر	ما	را	شکل	
می		دهد	مگر	اینکه	درک	خود	را	نسبت	به	شکل	دادن	فرهنگ	گسترش	دهیم	
)هامپدن	–	تورنر،	1981(.	
نقشه		های	ذهنی	توسط	برخی	از	بزرگترین	اذهان	در	طول	تاریخ	قرنها	مورد	
منظم	 براساس	 ذهنی	 نقشه		های	 از	 استفاده	 یادگیری	 گرفته		اند.	 قرار	 استفاده	
قابلیت		های	مختلف	را	در	زندگی	و	کار	شما	به	طوری	گسترده	ارتقا	می		دهد.	
بنابراین	شایسته	است	که	یاد	بگیرید	نقشه		های	ذهنی	را	ایجاد	بکنید	و	از	آنها	

به	طور	اثربخش	استفاده	کنید.

نقشه برداری ذهنی چیست؟ �
می		توان	نقشه		برداری	ذهنی	را	به	عنوان	عمل	شناسایی	و	نام	گذاری	افکار	و	
ایده		های	خود	تلقی	کرد.	در	برخی	موارد	حتی	شامل	هیجانات	ما	نیز	می		شود.	
پس	از	شناسایی	می		توان	آنها	را	در	طبقه	بندی	سلسله	مراتبی	مرتب	کرد.	این	
ایده	جالب	است	زیرا	ظاهرا	غیر	سلسله	مراتبی	به	نظر	می		رسند	اما	در	واقع	به	

صورت	سلسله	مراتبی	مرتب	شده		اند	که	می		تواند	کامال	مفید	باشد.	
برای	تهیه	یک	نقشه	ذهنی	ابتدا	باید	با	یک	موضوع	اساسی	شروع	کنید	سپس	
به	سمت	موضوعات	مربوطه	ادامه	دهید.	از	این	موضوعات	می		توان	به	سمت	
سایر	موضوعات	فرعی	دیگر	پیش	رفت.	گاهی	اوقات	روابطی	بین	موضوعات	


