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 دیم به     تق

 انسانهایی كه                                                                           

 به فردایی بهتر                                                                             

  می اندیشند.

 
 مقدمه ناشر

 

رت اندیشیدن بخشید، قدرتي که در مقایسه بـا سـایر   سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قد

موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکنـد. مکاتـب الهـي، انسـان را     

باشد. از جمله راههـای تقـرب    گیری او به سوی خالقش مي دانندکه جهت طلب و پویا مي موجودی کمال

عقل است. علمـي کـه در دریـای بیکـران آن هـر ذره نشـاني از        به خداوند علم است، علمي که زیبایي

اندوزی و  شود. از این روست که به علم آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر مي

آموزی به ابـزاری نیـاز دارد کـه مهمتـرین آن      نظیر مبذول گردیده است. اما علم آموزی توجهي بي دانش

 نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوی این نیاز خواهد بود.کتاب است و انتشار 

های علم و دانش و رشـد و شـکوفایي    جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایه 

های معنـوی هموطنـان    استعدادها انتشار کتاب را یکي از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت

های مؤثر و ارزشمندی را برداریم. گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه       امگرامي بتوانیم گ

های شـما عزیـزان   اندکمان کارهایي بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولي اذعان داریم که راهنمایي

هـای شـما   تواند ما را در ارتقای کیفي کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنمـایي  مي

 واهیم بود.       خ

در پایان از همه عزیزاني که در مراحـل مختلـف تهیـه، تـدوین و چـاب کتـاب از همفــکری و        

زاده  خـانم مهنـدس نگـار طیـب    خصوص آقای دکتر احمدرضا یاوری و  ام به همـکاری آنها برخوردار بوده

افزونشـان را  محمـد خـاني )مـدیر فـروش( سپاسـگزاری نمـوده و موفقیـت روز        )مولفان( و مهندس علي

 آرزومندم.
  

 مهدی خانی           

 مدیر مسئول انتشارات آوای قلم 
  



 
 
 

 
 

 پیشگفتار
پنـدار   نـوع  و همچنـین مکان  زمان، شرایط به با توجه بایدخلقت  هایو بررسي پدیده شناخت

 یـن ا البته. دپذیر نموده است صورتاحاطه  راها  آن که بستری یتتوجه به وضع نیز و گردیداری مشاهده

 یـه و سـپس تجز  یـان به عنـوان مشـاهده ب   توانيز آنچه ما یرمختلف غ احساساتمجموعه  حضور يناف

 یرتحـت تـاث   را آنکه مشاهده  گردیده است تری احاطه یعوس بستر در یاپدیده هر. یستنمود ن یلتحل

در  یـده پد عبـارتي آن بـه  شـود. غیـر مـي   توسـط  شناسایيو  ذکر قابلو اصوال در آن بستر  دهدميقرار 

 تیـ هو نیو مبـ  زیاست. وجـه تمـا   یاتي متفاوتخصوص یدارا یگرد یامشاهده یگر و باو بستر د یطشرا

 مـوارد  آن بـا  پیرامـون  یـا  یـرون بهای درون، یژگيوکه در  ستا يتفاوت ،نیسرزم ایمکان  یکمشخص 

مکـان و   چـون  کیاکولوژ ستمیسیا زنده  ستمیس هر پایداریبقا و  برای عالوه بر این. دارد وجود به مشا

 و یـزی ربرنامـه  در. سـت ا ضـروری  ها(خروجي و ها)ورودی درون سیستم و برون بینتبادالت  نیسرزم

 تبـادالت در  کـه متقابـل   هـای يها و وابستگ تفاوت همین براساسنیز  ینو سرزم یستزیطمح یریتمد

 . شویممي نایلناخت ش بهقابل استفاده(  هایداده عنوان)به  است مشهود آنو بستر  یستمس

مـرتبط(   يهمجوار و به نـوع  یژهو هها )بیستمس بین تمایزاتو شناخت  مشاهدهاست که  بدیهي

. دهـد مينشان  راکننده درون و برون یینتع یهااست که محدوده شان ینب یالبه و حضور مرز به منوط

 در در یـک مکـان،   مختلف هایاطاق یا حتي و هاقاره و ها و چه اقیانوس باشندسلول  چه هایستمس ینا

 سلسـله  دهي سازمان که اندشده یلتشک یيخود از اجزا ترند، بزرگ ساختار یک از بخشي که حالي عین

شده  تشکیلها یستمس یراز ز یستمي. هر سکنندمي یادآوری یعتطب در را تو در تو ساختارهای يمراتب

اگر چه  یابيارز . شناخت وگردديمحسوب م تر گبزر سیستم یک از یستميس یرز یز اغلبن است و خود

تـرین    کـه مهـم   هـایي  یـاس مق مختلف )حداقل های در مقیاس باید در هر حال اما دارد به هدف يبستگ

ـ    و بیرونـي  اصـلي  هایمحرك و نیروعوامل   یابـر تـا   شـود  یگیـری ( پیـرد را دربرگ يهمـه عوامـل درون

را انجـام داد   یحصح یاثرگذار یا دخالت مدنظر اعمالت ها و تباداليوابستگ براساسبتوان  شان تیریمد

هـا  محـدوده  یگربا د همجواری سیستم براساسمورد نظر با بسترش و  محدوده يبا هماهنگهمچنین و 

استفاده از  یسازینههدف به یتبادالت در راستا و هايخروج ،اهیورود ساماندهي و( ینسرزممکان یا )

 در صورت نادیده انگاشتن چنین اقـداماتي، اداره سیسـتم  . نمود میسر راآن  یدارپا برداریبهره ین،سرزم

 يمـدت  یبـرا  تـوان يمـ  زمـان  در طـي  فزاینـده  و زیاد هایینهحداکثر تنها با هز یا و خواهد بود ناموفق

 ا کنترل نمود.مورد نظر ر سیستم

اهـداف   یعـت، تار طبساخ يمراتبسلسله دهي سازمان حضوربه  توجهبا  ریزی الزم استبرنامه در

 يهمـاهنگ به همراه اهداف  ومنابع  یست،زیطمح سرزمین، شناسایي عبارتيو به مدیریت یا یزیربرنامه

در . باشـد  پیگیـری  قابلمقرون به صرفه  يصورت به يپدريمتناسب و پ های یاسمق در تفصیلي سطوحبا 



 
 
 

تـا   شـوند  یيشناسـا  ینماب يف یو بازخورها و تبادالت یرونيبي، گذار درونیرعوامل تاثاین راستا بایستي 

 بـا  مـا  هـا ارزیـابي  همـه  در. میسـر گـردد   یـزی رو برنامه یریتاعمال نفوذ مد حداقل یاکنترل و  یتقابل

ها با یستمس ین. اهستیم مواجه زمان طي متغیر توازن و نسبي ثبات از برخوردار و باز، پویا هایسیستم

 یآورجمـع  ژنتیک اطالعات)مشابه  کننديرا ثبت و ضبط م شان تیاو تجرب تاریخيگذر زمان اطالعات 

. برخـوردار هسـتند   بیشتری پیچیدگي و پایداری پویایي، از رو اینتکامل( از قرن  ها میلیون طي اماشده 

 یبـاالتر  یـداری پا )جـدا از بـازده و عملکردشـان( از    يسـنت  یشو آما يسامانده یهانظام بر این اساس

 بودههمراه  یو محتو یافتیه، رهرو مستمر در پیشرفت با ارزیابي یهایهمهم رو ینرك ابا د .برخوردارند

 .بود خواهد و

پایـدار   توسعه ابعاد باشد وتر از گذشته ميپیشرفته بسیارما  شناخت و توان دانش امروزه اگرچه

و  همـواره  اما یماشده ربرخوردا ییراتو تغ تمهیدات ياعمال برخ در یيباال نتوا و از شناسیممي بهتر را

در  دانـیم مي که  يحال عین در برای مثال. ناتوان هستیم یمانهادانسته اعمال در یندهفزا به شکلي حتي

زدا کـربن  يحتـ  و یـا  هسـتند کـربن   یدتول فاقدکه هایي با بازده باالتر را روش یدبا و انرژی منابعمصرف 

(Decarbonization) در پـي  بایـد  و مصـرف  در فرآینـد تولیـد   کـه  دانیممي کنیم، ند را استفادهباشمي 

 بـرخالف ایـن امـر    یم،باش ید پر بازدهتول یندهایفراو  (Dematerialization) موادبه مصرف  نیازکاهش 

تشـویق   رویـه بـي مصرف  و بیشتر تولید به را یبشر جوامع سازی يجهان روند اجبار به یاآگاهانه  همواره

تـا   نمـود  تشویق و تسهیل رامصارف  برایمواد  به يتبادالت و دسترس یدبا منظور مسلما بدین. دکنمي

. یشهـا هزینـه احتسـاب   بـدون آن هم  واست  رشد هنوز معیار توسعه لذا. بچرخد آزاد بازار يچرخ اصل

شـده   متنوع بسیار های مقیاس و ابعاد در تجمعي هایتباهي که موجبخاك  جنگل و فرسایش تخریب

 هنـوز . کنـیم مـي  اجتنـاب  هاتباهيروند  دادننظر قرار  مد از همواره ما ياند ولمودهرا احاطه ن ما است

 یبـزود  دانـیم نمـي  حالیکـه  در گـردد مـي  پیگیـری  يعنوان هدف اصـل  به يتجارت آزاد و سود خصوص

مقابلـه   یبـرا  اقدام( که و فروش تولید) سود حداکثر نهبود  خواهد مطرح یاتيح صورت به که ای مسئله

جوامـع   علیـه  اقتصادی و اجتماعي سیاسي، های ی. ناهنجاربود خواهدپاك  یو هوا آب شدید مبودکبا 

نقـاط جهـان    ياقصـ  گرسـنگي در  و رفقـ  با مبارزه یبقا یبرا ینکره زم ینساکن یتتوسط اکثر ترمرفه

 . گردیده است مطرح

و  روبـرو شـوند   روزهای جهان امـ  یتخود با واقع ادعای برخالفاقتصاددانان  که یدهآن رس زمان

 ،که خالف واقع ماندنمي صادقنه تنها  دیگر شان نظرات با نادیده انگاشتن چنین مسائلي،! یابندرا در آن

... همـه   و جامعـه  رفاه یا فردی سود، ترجیحات. شد خواهد محسوب فریبي عوام مولد وکذب  صورتهب

منـافع   یبرا هاگزینه میانانتخاب  و یریگتصمیم یعنوان مبنا با کوشش زیاد بههستند که  یارهایيمع

تـر   صـحیح  گزینـه  اگرچه  یرندگانگتصمیم ياصل نظر اهداف از اما شودمي ارائه یتعموم بشر بلندمدت

زمـین تنهـا نـزد     حل آینده کرهتوان بیان نمود که راهمي. نیستاتخاذ شده  یيمطلوب و نها ینهگز ولي



 
 
 

 
 

رسد نزد رفتار اجتماعي )و علوم اجتماعي( باشد. امـا فنـون   ظر ميعلوم )همان مولد تباهي( نبوده و به ن

-ارزیابي و سنجش دارای مباني علمي )اکولوژیک و اقتصادی( و ابعاد فني است که در حال حاضـر مـي  
تواند در راستای ایجاد فرصت و درنگ برای اقدام اساسي و موثر، امکان اصالح برخي موارد از تخصـیص  

ضي در فرایند توسعه را برایمان به همراه داشته باشد و بر این اسـاس شـاید بتـوانیم    منابع و کاربری ارا

 های آتي امکان و فرصت جبران خطا را همچنان حفظ کنیم. برای نسل

 

 

 

  


