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به منش و رفتار تخصصی اعتقاد داریم که باعث شعف و خوشحالی ماست فرمودید تعداد افرراد زیراد نی رت
تعداد برای ما خیلی مهم نی ت هم م ئولیت های اجرایی زیاد و هم تجربیات تلخ و شیرین زیرادی داشرتم
یادم می آید که م ئول پژوهشکده هنرهای زیبا بودم .باورهرای مرن متوراوت اسرت بردلیل اینکره دکترری
تخصصی را در انگل تان گرفتم و آنجا دیردم کره آ رای بوریرل ترون -کره خردای جامعره شناسری اسرت و
مانیوی تی دارد که دنیا را تحت تاثیر رار داده -و دو نور دیگر زیر سقف شیروانی هوه ای خوردند و براهم
گپی زدند که این گپ جزء مانیوی ت جامعره شناسری آن زمران شرد .ایرن سره نورر کنرار هرم نش رتند و
مانیوی ت جامعه شناسی جهانی را نوشتند .ما سمینار نمی خواهیم .می خواهیم تشکیالت کوچک تخصصی
و معتقد و کنجکاو به م ائل بیایند و کارها را انجام دهند .فرهنگ تان هنر نیز با گرروه هرای تخصصری بره
همین ترتیب با هوت هشت گروه تخصصی شکل گرفت .یکی از این گروه ها هم معماری بود .فیل وف هرای
ما هم  52نور بودند که دائم با هم مشورت می کردند وکارها را جلو مری بردنرد .از مخاطرب آن هرم غافرل
نبودیم .گوتمان و دیالوگ هم در روش های تحقیق که مبادله آرا است بوجود آمد ما به تشرکیل جل رات
کوچک به شکل تقاطعی و هم افزایی ما و فعال و موثر اعتقاد داریم .با یک لب طپنرده مروثر و آگراه مری
توان خیلی از توکرات را نهادینه کرد.
امروزه هر چه گروه های تخصصی داشتیم به خاطر چند رشته ای بودن در دانشگاه ها پخش شردند .وزارت
علوم هم نمی تواند برنامه ریزی کند که این اتواق نیافتد.
بحث امروز ما،کاربرد مواهیم توسعه درون زا در مدیریت توسعه شهری است.چون این موضوع چند رشته ای
است در ابتدا سعی دارم در دان ته های مخاطبین مقداری تردید ایجاد کرده و او را متوجه کنم که اطالعاتی
که در اختیارمان است همیشه کافی نی ت و می تواند خیلی بیشتراز اینها باشرد و بایرد برا اسرتدسل سررا
م ائل رفت .دری گیرنده های ما برای اطالعات جدید باید وی باشد تا مرا را بره عر ره هرای براستری از
دانش برساند .ادوارد دوبونو نوی نده و متوکر اهل مالت که عمده فعالیتهای او در زمینره شریوههرای فکرر
کردن و آموزش توکر خالق است .معتقد است فکر کردن مهارتی آموختنی است و نباید آن را با هوش اشتباه
گرفت .او کتابهای زیادی راجع به خال یت دارد که بی ت کتابش در ایران ترجمه شده است .او در کتابهایش
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توکر افقی را مطرح می کند و می گوید" ما چاه های توکر داریم .متخصصین و پیشگامان چاه هایی از توکر
را می زنند و دیگران با استناد با آن دستاوردها ،این چاه ها را عمیقتر می کنند تا بصورت علمی به گوهر ها
و درهای نهان دست پیدا کنند این توکر توکر علمی –منطقی است".
او در کتابهایش ثابت می کند که  80در د از دستاوردهای علمی از ایجاد چاه های جدید و رها کردن چراه
های بلی است و استدسل می کند که چاه های جدید لزوما در زیر چاه های زده شده دیمی نی ت و 80
در د دستاوردها مربوط به راه های تازه ای است که دنبالش ه تیم.
به سطح آوری و گ ترده کردن و رفتن به سمت چیز های جدید را توکر افقی می گویند .این کره هررک
هرچی گوت ببینیم بغل دستی اش چه امکانی دارد نه اینکه در امتدادش چه امکرانی دارد ایرن توکرر افقری
است و راجع به این م ائل در پاور پوینت اشاره خواهد شد که دید هنرمندانه و معمارانه است.
ما به جای نوشتن کلمه مار که فقط فارسی زبانها می تواند بخواند و آنهم فقط
می دهد ،کشیدن مار را تو یه می کنیم که هم زبانش بین المللی است که هرک

متی از هویت مار را نشان
شکل مار را ببینرد مری

فهمد و هم جن یت و حالت و خصو یت آن در شکل وجود دارد .به تصرویر در آوری و شربکه ای برخرورد
کردن را در کارهایمان لحاظ می کنیم .رویکردی شبکه ای و غایت انگارانره بره چگرونگی اعمرال مردیریتی
آینده نگار از تاکید های من است.

تصویر شماره(:)1توسعه از پائین به باس
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در حل مشکالت شهر تهران از طریق واکاوی مدل های توسعه ای با جریران حرکرت از پرایین بره براس و در
نهایت افقی مبتنی بر استعدادهای بالقوه مردمی و فرهنگی کره در آن سرازو کارهرای علمری و مشرارکتی و
پایدار و درون زا و فطری و غریزی ،سطح آوری تمدن ،درون زا ،هویت خودی را تاکید می کنیم.

تصویر شماره(:)5توسعه و برنامه های کاربردی
البته کلیدی که ما از آن استواده می کنیم،کلیدی است برای جر ه زدن حرف های تازه دری را باز نخواهد
کرد .ما با حرفهایمان مشکلی را حل نخواهیم کرد بلکه به مشکالت هم اضافه خواهیم نمود .عزیزی می گوید
آدم های بزرگ دنبال خلق م اله ه تند .آدم های متوسط م ائل را حل می کنند و آدم های کوچک هرم
ا وس م اله ندارند.
سعی می کنیم تا جاییکه ممکن است م ائل شما را از نظر اندیشه و باورهایی که داریم بیشرتر کنریم .امرام
علی (ع) فرموده اند؛ علم یکی بیشتر نی ت .تکثرش توسط ناآگاهان است که بررای شرناخت تکثیررش مری
کنند .مانند مرغی که تا آنالیزش نکنیم متوجه نمی شویم که چینه دان و سرنگدان دارد وسرایر اجرزایش را
و تی متوجه می شویم که آنالیتیک باآن برخورد کنیم.
البته نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم آن است که اگر خیلی یک کلیت تجزیه شده باشرد بردون آنکره
کل را ببینیم ترکیبات نامعقولی بدست می آید .مثل بچه ای که فقط طعات مر را دیده باشد و خود مرر
را ندیده باشد .چطور می تواند آنها را سوار هم کند و به مر برساند؟ ما گاهی با چیدن جزها با یکردیگر بره
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ترکیبات نامعقول می رسیم که ا ال در هیچ جایی چنین ترکیبی نبوده است و ایرن خیلری خطرای بزرگری
است چطورممکن است آیینه ای را از یک ماشین با پالتینی از ماشین دیگر بیراوریم و برا یرک چ رب بهرم
بچ بانیم و بگوییم اینها با هم ترکیب شده است؟
روزانه ما اینکار را داریم انجام می دهیم .طعاتی از مجموعه های معقول را انتخاب می کنریم برر سبر
سلیقه می آییم در محیط نامانوس بهم می چ بانیم و فکر می کنیم سی تم ایجراد کرردیم .خروب اینکرار
خیلی خطا است اما اگر به حقیقت برگردیم و چیزهایی که برای شناخت تجزیه شردند را ترکیرب کنریم بره
مدل فکری دست پیدا کردیم .ما روش ترکیب کردن اجزا را بیشتر تو یه می کنیم .این است که مدل های
موهومی روش های پژوهشی که ما را به ترکیب کردن چیزهای تجزیره شرده و اسرتقرار کرردن اجرزا بررای
رسیدن به یک کل است را پیشنهاد می دهیم و عقیده داریم که توسعه هم درک مو عیرت هرا را از برودن و
چگونه شدن است.
هر تغییری که باعث شود که ما از "ه تن" به" شدن" برویم اسمش را توسعه می گذاریم.
روش های تو یوی و تشریحی مشابه سازی و مقای ه ای وجود دارد .در روش مشابه سرازی از سیمولیشرن
استواده می شود مانند ماکت سازی یک شهر است.ماکت یک شهر با گوتمانی که راجع به یک شهر می شود
ب یار متواوت است .اتا ک هایی که برای هواپیما و هلی کوپتر می سازند یک سمینولیتر می باشد که ب یار
شبیه ا ل آن است .ما سعی می کنیم با مدلهای خیلی شبیه ا ل حبت کنیم تا اینکره از یرک زاویره بره
تو یف یک ا ل بپردازیم.
و ف کردن یک موضوع از یک زاویه ب یار خطا است .ما باید حتما ایرن موضروع را دور برزنیم ترا ازابعراد
مختلف به آن نگاه کنیم .این کار اسمش مدل ازی فکری یا سمیلونیت کردن موضروع اسرت .در یرک فریلم
علمی نشان می داد که هموری بوگارت براساس یک سری شواهد از یک زاویه دید می بیند ک ری در حرال
شلیک است و بعد دوربین دور می زند .نشان میدهدکه آنچه که هموری بوگارت فکر می کررده وا عرا یرک
تهدید نی ت یک بارانی است که به جارختی آویزان است و وری که دارد آنجا بخار می کند و کالهری کره
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آنطرف تر روی دیوار است اما هموری بوگارت اینها را ازیک زاویه ای دیده بود که فکرر مری کررد یرک آدم
است که در حال شلیک می باشد .اسم این اتواق را خطای ذهن می گذارند .خطای چشمی که خطای ذهن
را بوجود می آورد .ما چقدر موضوعات را در یک زاویه ردیف کردیم و ا رار کرردیم کره سرناریو خا ری را
ببینیم .باید یک بعدی دیدن عنصرها و موضوعات را رها کرد کمری موضروع را دور زد و اعتقراد داشرت کره
هرعنصر یا موضوع چند بعد می تواند داشته باشد .بعد فضای کری رتال کرردن اطالعرات را یراد بگیرریم ترا
مواهیم را جامع تر ببینیم .بعد استنتاج های بهتری می کنیم در هر فضایی علت و معلول ه ت تنها چیزی
که در حال شدن است علت و معلول را برمی تاباند .مابا شدنها سرو کار داریم همه شما با تغییرات سرو کرار
دارید تغییرات نمی ای تند .سامانه های درحال گذار ه تند .کره در حرال حرکرت ه رتند و بایرد بره آنهرا
بپردازیم بصورت ساده این مدل نشان می دهد که یک مدل یعنی چه  .مرا همیشره ردیوری کرار کررده ایرم
کتابت خوانده ایم ابتدا و انتها داشته و کارهایمان مقدمه و موخره داشته است کارهایمان را الویت بندی می
کنیم ولی به محض اینکه مدل می سازیم الویت بندی وجود ندارد .شما از هر زاویه ای که نگراه کنیرد یرک
وجود دارد از پایین نگاه کنید پاها اولند از باس نگاه کنید سر اول است از بغل نگاه کنید دسرت اول اسرت از
روبرو و پشت چیز دیگر.

تصویر شماره( :)3رویکرد مشابه سازی و مدل ازی موهومی
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مدل ازی کردن به ما امکان می دهد که سل ه مراتب متعدد را برای شناخت موضروع بکرار ببرریم بره

همین ترتیب ما می توانیم به جای ارتباطات ساده شناختی که در جامعه شناسی برایمان مطرح می کنند از
مدل شناختی استواده کنیم .ارتباط حلزونی ،ارتباطات ماهوی است که برین افرراد وجرود دارد و گراهی بره
انرژی (البته انرژی نی ت) هم من وب می شود.
این ارتباط ان ان و محیطش می تواند باشد .جداول متعددی برای هریک از خانه هرا وجرود داشرته و بررای
خودش تعریف جداگانه ای دارد .مثال ان ان و محیط ،محریط مصرنوع و محریط طبیعری ،ان ران برا محریط
ان انهای دیگرو ...اگر این ارتباطات را ترسیم کنیم ،طعات زیادی را شامل می شود .جای تعجب است که
افراد تنها از یک زاویه به موضوع نگاه کرده و شناخت خود را از آن موضوع به آن زاویه محدود می کنند.

تصویر شماره ( :)4ان ان ،اجتماع ،محیط مصنوع و محیط طبیعی
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فرهنگ لغت متخصصان ما از  50لغت بیشتر نی ت اگر به سناریوهایی که متخصصین ما مری سرازند نگراه
کنید لغاتی محدودی شامل شهر ،شهروند ،ا تصاد ،حقوق و کاس را می یابیم .این شهری که میلیونها طعه را
باید باهم در تقاطع رار دهیم چطور می توانیم با واژه های محدودی سناریوهایش را ب ازیم .اینجرا عقرل و
منطق به ما می گوید که از موضوعات جدیدی که ندیدیم ،غافل نباشیم .ذهن را گ رترش بدهیرد ترا پهنره
های دیگر موضوعات را شناسایی کنید .ممکن است موضوعاتی باشد که ما به عنوان متخصص ا رال بره آن
فکر نکرده باشیم ولی در شهر وجود داشته باشد.
دیروز در انجمن علمی هنری اسالمی گوتمانی در چند بعدی بودن شناخت موضوعات بود.
پیک براشی که در کامپیوتر برای نقاشی کردن است و مموری اش زیر وبایت می باشرد را در نظرر بگیریرد.
و تی هیچی نی ت اندازه آن ور است .و تی یک نقطه روی وحه می گذارید ،حافظه اش به بیش از یک
کیلو بایت می رسد .این سوال مطرح می شود که یک نقطه چیزی نی ت ،چطور این حجم را پیدا می کند؟
می گویند نقاطی که پشت آن نقطه است ،ن بت به این نقطه مختصات پیدا کرده و شناخته می شروند امرا
دیده نمی شوند .به دوستان گوتم انجمنی نی ت که شما دیده شود .حضور شما باعث می شود آنهایی کره
اینجا نی تند ،مختصات پیدا کنند .ما چه کنیم که دیگران ح اب شوند؟
هایدگر می گوید؛"و تی ما با استیالی فکری چیزهایی را حذف می کنیم ،خیلی چیزها م رتور برا ی مری
ماند " این امر در جوامع ما وجود دارد به عنوان مثال شاگرد اول از یک کرالس  nنورری ،ک ری اسرت کره
باسترین نمره را بگیرد .چند نور باسترین نمره را می گیرند؟یک نور.
پ

این تعریف غلط است چون n-1نور شاگر غیر اول می شوند اما با این تعریرف از شراگرد اولری ،مرا بره

شاگردان دیگر توهین می کنیم  .می بینید چقدر تعاریف اثر گذارند؟ چرا باید تعریف هایی کنیم که دیگران
را خنثی کرده و خرد کند .باید تعریف های ما دیگران را آباد کند .مثل تعاریوی که در کتاب مقردس رران
ه ت یا در اسالم ه ت .هر تعریوی که می گوید هر جنبنده ای که هرکجای جهان باشد ،متحرک می شود.
می تواند به آن وه ای که خداوند متعال برایش طراحی کرده متحرک بشرود .طرراح ا رلی و معمرار ا رلی
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اوست .ولی تعریف های ما خنثی کردن خیلی چیزهاست چون ممکن است ر ابتی و امپریالی تی باشد .بعرد
هم نظریه های برخاسته از زمینه را داریم آنچه ه ت خیلی مهمتر است از آنچه که رار است بشود .باید به
آن بپردازیم داریم آن هندسی دیدن و گ ترده تر دیدن مواهیم را مرور می کنیم .اکثر هم شکلی هم ه ت
اکثرا برنامه ایی ه ت که ان ان را متحول می کند .ان ان هم زمینره و موهروم را متحرول مری کنرد و هرم
محیط را .

تصویر شماره(:)2نظریه های برخاسته از زمینه
ما می دانیم که سی تم وجود دارد ولی خیلی ها نمیدانیم که سی تم هرا براز و ب رته ه رتند .اسرتاتیک و
دینامیک و سایبرنتیک ه تند .همین سی تم هایی که جامدند و بعد سلول و گیاه و اجتماع سی رتم هرای
باز را می سازند .می دانیم که در همه سلول ها اطالعات ه ت .انرژی ه ت .ولی تشکیالت را ممکرن اسرت
یادمان برود .هرچه پایین تر ه تیم ،تشکیالت ساده است .هرچه تشکیالت باستر برود مجرد ترر مری شرود.
تشکیالت آن پیچیده تر می گردد.

تصویر شماره(:)6سی تم های باز و ب ته
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استاتیک یعنی همین ساختمانها ،کالبد شهر ساده ترین نوع سی تم ها است .اما فرهنگ ،ادبیرات ،معمراری،
شهرسازی ،اعتقادات و باورها که باسترین رده سی تم را دارا می باشنداز پیچیده ترین ساختارها برخوردارند.
خوب در تعیین اهداف و طرح ها ما با مشکل برمی خوریم چون به این سراختارها توجره نمری کنریم یرک
سل له مراتبی از تعیین اهداف داریم .بعد از اهداف به مدلهای فکری می رسیم بعد به برنامره هرا و بعرد بره
طرح ها می رسیم و طرح ها هم اجرا می شود .یعنی آن باسترین چیزی که برای هر تغییری برنامه ای داریم
اهداف است اهداف نیز به شکل تخصصی تعریف شده اند و من اینجا اثبات می کنم که خیلی از مردیران مرا
به جای اینکه اهداف غایی یا تارگت ها را در نظر بگیرند ،سومین هردف کره مرا بره آن اهرداف سرازمانی یرا
آبجکتیو ها می گویند ،درنظر می گیرند .به این معنا است که تارگت یک مقصد است .و تی مری گروییم برا
ماشین به م برویم .م تارگت یا مقصد است و ماشین سی تم ما ما سی تم را باید به م هردایت کنریم نره
اینکه سی تم بشود م.و این اتوا ی است که در خیلی از سازمانهای اجرایی می افتد.

تصویر شماره( :)7اهداف ،مدل ،برنامه و طرح
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مثال نهاد ما شهرداری است شهرداری را می خواهیم هدف بکنیم بشود بهترین شهرداری .این هردف خیلری
کوچک است .شهرداری باید برود به یک جایی شاید نباید خیلی بزرگ شود .باید کوچرک شرود و تری مری
گوییم غایت ما تپه توچال است ،نباید تختخوابمان را به توچال ببریم .که در رفتن به توچال بایرد بارمران را
سبک کنیم .نه اینکه بارمان را زیاد کنیم پ

غایت ممکن است حجم یک سازمان را خیلی کم کند .مناسب

سازی کند برای اینکه به غایت برسد .ما معموس غایت را نمی بینیم .بعد تازه اگر بخواهیم ماشرین را بره رم
ببریم ،اگر آب و روغن و بنزین کافی نداشته باشیم یا چرخ زاپاس نداشته باشیم ،ممکن است برایمان اتوا ی
بیافتد برای رفتن به م چون گرم است با خود آب می بریم که اگر ماشین جوش آورد آب بریزیم.
تجهیز یک سازمان برای رفتن به غایت را علت گویند و اهداف درون سازمانی ،تحت تاثیر غایرت هاه رتند.
اولی ها را  Targetمی گوتیم و دومی را  goalمی گوییم.
سوم اینکه ماشین باید درست کار کند چه به م برود یا جای دیگر .این می شود اهداف درون سازمانی .پ
هر سازمان یک اهداف دور یا غایی دارد که سازمان می خواهد آنجا برسد و این هدف این نی ت که سازمان
باید خوب شود خوب شدن آن هدف سوم یا آبجکتیو است.
مدیران ما اکثرا آبجکتیوی ت ه تند مثال می خواهند کشورشان خوب شود .نمی خواهند کشرور بره یرک
جایی برسد .در طرح های بلندمدت اینطوری است که کشورما بهترین کشور می شود اما برای چی بهتررین
شود به کجا می خواهد برسد؟ مثل این است که می خواهیم برویم توچال هی بروید برای خودتران جرن
بخرید یک اتوا ی که می خواهد بیافتد هی به سامانه تان میز ویخچال اضافه کنید.
یک جایی اگر سوال شد این موضوعات را باز خواهیم کرد ما معموس ممکن است توسعه کمی کیوی را براهم
اشتباه کنیم تو یه ما این است که برای نظام ،توسعه کیوی ارجح تر از توسعه کمی است .اسن هم وضعیت
طوری است که همه ا تصادی فکر می کنند و یک هیجان عجیبی روبه گ رترش در حروزه هرای مختلرف
بوجود آمده است که در ر ابت جهانی این به توسعه کیوی تو یف می شود
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توسعه کیوی یعنی اینکه چکار کنیم سازمان یا سی تم بهتر کار کند .ممکن است خیلری چیزهرا را بیررون
ببریم یا چیدمان را عوض کنیم و کیویت درست شود .پ

لزوما کیویت از اضافه کردن چیزی حا ل نمری

شود .خانمی به نام هندرسون  20سال پیش در توسعه آمریکا گوته است که کشورهای توسرعه یافتره بررای
رسیدن به استاندارد باس ازکیویت زندگیشون کاسته اند .گاهی کمیت ممکن اسرت باعرث رونرق مرا نشرود و
حترری ممکررن اسررت کیویررت را پررایین بیرراورد .ایررن بحررث هررا جرردی اسررت .البترره مررا توسررعه کیورری را
 developmentمی گوییم رشرد کمری را  Growthمری گروییم  .پیشررفت راprogressionو تکامرل را
 . evolutionما می دانیم که در عصر پیشرفت زیراد ه رتیم و از دنیرای رنعت دوره گرذار را بره دنیرای
الکترونیک طی می کنیم دیگر از دوره کشاورزی گذشتیم بعضی دوستان ما هنروز از مردل هرای کشراورزی
استواده می کنند .حرفهایی که می زنند ،مدینه فاضله ای که دارند ،با ه ت و دری و جوی آبی.در حالیکه
بهشتی که مثال می آوریم تمثیلی است .آن آرامش روانی خیلی با مصداق های بیرونی فرق دارد .
توسعه و انواع آن:
 .1عصر تغییرات عظیم و سرعت زیاد؛
 .5دنیای سوم الوین تافلر و دنیای چهارم (مجازی)؛
 .3توسعه از باس به پایین ،توسعه از پایین به باس ،توسعه افقری ،توسرعه درون زا ،توسرعه
همه جانبه ،توسعه پایدار ،توسعه شتابان ،توسعه مردم محور ،توسعه کاس محور ،توسعه
فرهنگی ،توسعه مشارکتی و شراکتی ،توانمند سازی و ....
 .4توسعه براساس افکار و اندیشه بزرگان :مدینه فاضله حضرت رسول (ص) ،گاندی ای م،
نهرو ای م ،مهاتیر محمد ،مارک ای م ،مائو ای م ،رابین ون کروزو ،اوناسری  ،بیرل
گیت و ...
مصداق هایی که می آورند این طوری است در حالیکه در دنیای الکترونیک خیلی چیزها عوض شرده اسرت.
همین موبایل ها مناسباتی را بوجود آورده که باید بهش فکر کرد و اگر فکر نکنیم ممکن است عقب بمرانیم.
یک مقدار توسعه را پایین به باس تعریف کنیم در مدلهای بلی توسعه از باس به پایین تعریف شده است .براس
دولت است پایین مردم .در کشور ما توسعه از باس به پایین است چون پول نوت می آید و باید توزیع شود.اما
توسعه از پایین به باس مثل خیلی از مشارکتها و سازمانهای مردم نهاد است.

12

تزریق پروژه برای بافتهایی که خوراک بهشون نرسیده به ورت آمایش توسعه از پایین به باس را تعریف می
کنند .یعنی نیرو ها و پتان یل های فکری و ج می و مالی و امکاناتی مردم را بکار گرفتن ترا اینکره دولتهرا
توسعه پیدا کنند و همه آن مجموعه با همدیگرتوسعه پیدا کنند .در برنامه ریزی ها از هر دو ه رتند ولری
باهم کار نمی کنند چون جریان توسعه از پایین به باس نداریم همه اش تالش می کنیم که به براستر برسریم
ان هم از طریق تکنو کراسی و بوروکراسی .برسیم به پول و امکانات بیشتر.
باید یک روزی به جریان توسعه از پایین به باس فکر کنیم مخصو ا برای کارهای فرهنگی ،اعتقرادی ،هنرری
مخصو ا برای تربیت بچه ها توی خانواده ها .و تی که داریم زنردگی را تعریرف مری کنریم نره کرار را .کرار
سی تم عمودی است ولی زندگی افقی است .ارتباطتان با خانم و بچه ها یک ارتباط از باس به پایین نی رت،
ارتباطات همجواری و افقی است .حتما بای تی مشارکت ،همنوایی  ،گرفتن توکر دیگران بره معنرای توسرعه
افقی یا پایین به باس باشد .با ایجاد فیدبک گرفتن بین بچه ها که حرفهایشان را بزنند .همه محیطهای زندگی
ما تبدیل به محیط های کاری شده اند .زنها و بچه ها ا تدارطلب شده اند .می خواهنرد حررف اول را بزننرد.
برای اینکه سل له روابط عمودی در همه خانه ها نووذ کرده است.
اسالم برنامه افقی را تو یه کرده و همجواری را بحرث مری کنرد .هم رایگی را الویرت مری دهرد .اح راس
م ئولیت افقی را بحث می کند .ما نتوان تیم آن مرامی که در زندگی ه ت توی کارمان بیاوریم اما ژاپنری
ها توان ته اند با استواده از سی تم پدر خواندگی محیط های کاری شان را مطبوع کردند ،فرهنگری کردنرد،
دائم درمحیطهاشان فید بک بوجود آوردند ولی ما محیط های زندگیمان را کاری کرده ایم .اینها بحث های
ب یار مهمی اند که همه به برنامه ریزی برمی گردد .اما در انواع توسعه ،ما به توسرعه ان ران محرور خیلری
توجه داریم .وا عا ان ان می تواند معیار همه توسعه ها باشد.
تا حال راجع به ضریب هوشی ان ان در دنیای نعت خیلی بحث کرده انرد هررک

هوشرمند ترر باشرد و

ریاضیاتش وی تر باشد ،ضریب هوشی او باستر است ولی بعد از مدتی دیدند زندگی افراد با ضرریب هوشری
باس ناب امان است از نظر ا تصادی بهم ریخته اند ،از نظر روانی بهم ریخته اند ،بعضی هاشان خودکشری مری
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کنند .بعد متوجه شدند ک انی که همجواری یا افقی ترر فکرر مری کننرد اینهرا  EQUبراسیی دارنرد یعنری
هوشمندی اجتماعی و زندگی بهتری داشتند .می توان تند چند چیز را باهم در نظر بگیرند اینها مثل اسرب
عصاری دنبال یک خط نمی روند .پخش تر کار می کنند .برای زنردگی انررژی مری گذارنرد .ایرن توانرایی را
EQUمی گویند.

مت راست مغز که م ائل را کلی تر مری بینرد ،فعرال ترر اسرت .ایرن روزهرا راجرع بره

 SQحبت می شود همین غربی ها که مادی فکر می کنند  SQدارند مطرح می کنند.

تصویر شماره (:)8انواع هوش
معنویت و اخالق را هم دارند وارد می کنند .دیدند اگر ک ی سالم نباشد نمی تواند درست کار انجام دهرد.
این همان بحث سالمت نو

است .اینها همه بحث های علمی است همره برنامره هرا ان ران هرا را تعریرف

کردند .یونانی ها از ان ان به نام حیوان ناطق سخن بردند .هگل ان ران متخصرص ،ماکیراول ان ران نراطق و
امنیت خواه ،هافمن ان ان ناطق و امنیت ساز ،آدام اسمیت هم که امروز هم همه برنامره هرای ا تصرادی را
معطوف به او کردیم ان ان را ناطق و ثروت ساز معرفی کرده است .یعنی اگر ک ی ثروت ن اخت آدم نی ت
و ان ان پیوندی عصر الکترونیک یا ان ان تلملتیک هم مطررح شرده اسرت کره نیمری تکنولوژیرک و نیمری
ارگانی م ه ت.
اگر دندان های مصنوعی و عینکم را از من بگیرند ،توانم را از دست می دهرم .ایرن را ان ران تلملتیرک مری
گویند .اسن خیلی از بچه های ما در دنیای مجازی یا دنیای چهارم ه تند وما متکول هل دادن برنامه ها به
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سمت دنیای الکترونیک ه تیم .از نعت به الکترونیک در حال گذاریم و بهمان فشار می آید عرده ای هرم
دردنیای گذشته کشاورزی مانده اند .اما ان انی که ران واسالم معرفی می کند ان ان انشائی اسرت .خلیوره
اهلل است.
"و نوخت فیه من روحی" گوته شده یعنی ان ان عین خدا عمل می کند و خلیوه خردا روی زمرین اسرت و
اراده او را می شود اختیار کرد .شرایطی را که بعدا با علمش به منصه ظهور برسد سیر انو ی و افا ی داریرم
ما بی نهایت می توانیم به درون برویم و بی نهایت می توانیم به بیرون آفاق بیاییم.

تصویر شماره (:)9اراده ،اختیار ،علم
خال ه یک جوهر و گوهر ان ان اراده است .البته می شود چیزهای دیگر هم گوت ولی در عالم ناسوت که ما
می خواهیم فضاهای زندگی مان را فرهنگ مان را شهرمان را مهندسی کنیم ،اراده خیلی شرط است تا اراده
و انگیزه ساخته نشود ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم یا ب ازیم و چون چیزهای ساخته شده آمده است،
تمدن استقراضی داریم .تمدن ما از جایی دیگر آمده است .اراده های ما دارد از ما گرفته می شود و به نوعی
به این ان ان دارد توهین می شود .این ان ان منوعل است .مصرفی است .خیلی هوشمند باشد ،فقط انتخاب
می کند .مهارت انتخاب دارد .بعد می گوییم که چه بالیی سر ان ان مصرفی آمده است .با پیش خوراندهایی
که در کاسهای نعتی شده است این ان ان سایر مهارت های خود را ازدست داده است.
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ما انتظارمان از جامعه اسالمی این است نو
که به جای نو

ملکوتی ممکن است نو

ملکوتی ان ان را رشد دهد و به منصه ظهور رسانداما چه شرد
نباتی هم نباشیم.

تصویر شماره( :)10مراتب نو
ما نمی گوییم که چه اتوا ی دارد برای ما می افتد و وا عا از طریق رار گرفتن در سطوح مختلرف معرفتری
می شود تاثیر مناسب روی تمدن سازی کرد .فرهنگ اسالمی ما ا ال تمدنی نشده یعنری نتوان رته ایرم در
رفتار و گوتار و کارهایی که انجام می دهیم از آن استواده کنیم و معضلی هم که با آن درجامعه برخورد می
کنیم به خاطر این است هر تغییری را گوتیم ،که با زمران در ارتبراط اسرت و بره خراطر همرین اسرت کره
خطرناک می شود زمانکه اگر حرکت کند ممکن است وضعیت را سخت تر کند نکته ای که آ ای یصر امین
پور راجع به عقربه ها و ثانیه ها گوته بود
"چقدر عقربه ها نامردند چقدر ثانیه ها نامردندگوته بودند که برمی گردند برنگشتند و با رفتنشان بی جهرت
عقربه ها می گردند"
در این تصویر یک ساعت خیلی خوبی است که یک هنرمند آن را به شکل طولی در آورده است .سراعت کره
معموس خودش را تکرار می کند در ورتیکه زندگی تکرارنمی شود .ما برای اینکره تکررار نکنریم اسرتعالیی
برخورد کردیم و خیلی کار شنگی انجام شده است .انواع و ا ام زمان وجود دارد یک زمران جمعری اسرت
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این زمانی که من می گویم زمان موهومی است .انیشتن می گوید هر چه ه رت محصرول گذشرته اسرت و
هرچه نی ت محصول آینده است .حال وجود ندارد.

تصویر شماره (:)11بعد طولی زمان
بعد عرفای ما هاپکینز می گوید رآنچه گذشته ،گذشته و آنچه نیامده آینده است .هرچره کره ه رت حرال
است فل وه و منطق هردو ممکن است درو بگویند من می گویم گذشته و آینده بهم نمری رسرند در یرک
نقطه همپوشان می شوند.
ما درکی از همپوشانی گذشته و آینده داریم ج م ما چند سال است که با ماسرت و هردفهایی بررای آینرده
داریم که آنها هم با ماست .پیامبران ،گذشته های دور و آینده های دور در ذهنشان اسرت .از ابرد ترا ازل در
ذهن حضرت رسول اکرم (ص) بود .زمان حالش آنقدر وسیع بود که گذشته و آینده در آن بود .یعنی گذشته
و آینده نداشت آنقدر زمان همپوشان می شود کره دیگرر گذشرته و آینرده نردارد هرچره ه رت در محضرر
خداست.
بعضی ها هم حالشان آنقدر کوچک است که نبات شده اند .نمی دانند د یقه بعد چره اتورا ی مری افترد یرا
گذشته شان چه بوده از طریق پنچ فعالیت پیش گوته یکی اش مدیریت است که در درونش تصمیم سازی و
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تصمیم گیری است و بهترین و سخت ترین تصمیمی که می گیرند حل مشکل است .مردیریت معطروف بره
گذشته است اما کاردیگری هم که می کنیم برنامه ریزی است که هل دادن حال به آینده است و در برنامره
ریزی مهم ترین اتوا ی که می افتد طراحی می باشد.

تصویر شماره (:)15نمایی از زمان موهومی
طراحی ،طرح چیزی است که بال نبوده و می تواند م تقل از گذشته باشد .پ

ما می توانیم به مردیریت

جایگاهی بدهیم و در آن برنامه و زمانمان را موهوم دار کنیم همه این پرن ا رول درشران خال یرت اسرت.
خال یت در حل مشکل ،خال یت در تصمیم سازی ،خال یت در مدیریت ،خال یت در برنامه ریزی و خال یت
در طراحی.
خال یت ایجاد چیز تازه نی ت ،بلکه پیدا کردن راه تازه برای حل مشکالت هم ه ت .بررای حرل مشرکالت
نیاز به علم داریم و باید مطالب را کشف کنیم و از روی م اله راه حل را کشف کنیم اما در طراحی ابرداع را
داریم .ابداع چیزی که نبوده است.
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آ ای ای کاف یا آکوف مدیران را به چهار دسته تق یم می کند .آنهایی که در زمران حرال ه رتند امرا بره
گذشته نگاه می کنند .اینها ری اکتیوی تها ه تند که دنبال احیای ارزش های از دست رفته اند و همیشره
خیال می کنند چیزهایی که در گذشته بوده خیلی بهتر بوده است و هرچه به جلو ترمی رویم وضعیت بردتر
می شوند.این مدیران ارجاعی و ارتجاعی اند .اما دوم مدیرانی که در حال ه تند و فقط به حال می پردازنرد
مثل انگلی ی ها از وضعشان راضی اند و هیچ تغییری را برنمی تابند .اهل کتاب و کاغذ بازی ه تند و ثبرت
و ضبط را دوست دارند اینها ایناکتیوی ت ه تند که دنبال بقا می باشند اما مدیران دسته سوم ک انی انرد
که به آینده فکر می کنند و رشد شتابان دارند به اینها پری اکتیوی ت گویند .هرچیزی که می توانند انجرام
می دهند برای اینکه آینده خوب شود تکنوکرات ها و بوروکراتها از این نوع ه تند.

تصویر شماره (:)13مدیریت های چهارگانه
در شهرداری و سازمانهای دولتی ممکن است خیلی از این نوع مدیران داشته باشریم اینهرا از علرم و تکنرو
لوژی و آمار استواده می کنند .هرچیزی در هر جای دنیا که باشد دوسرت دارنرد وارد کننرد .از چررا هرای
شهرداری تا پل های هوایی .می خواهند بگویند ما به روز ه تیم و دنبال رشد شتابان ه رتند .امرا مردیران
دسته چهارم اینتراکتیوی تها ه تند که از آینده به حال می آیند بلی هرا آینرده نگرر بودنرد اینهرا آینرده
نگارند .این گروه دنبال توسعه کیوی اند .برای د سال و پنجاه سال و بی ت سال آینده چشم انداز دارنرد و
می خواهند به آنجا برسند.
19

اما یک نکته مهم در روش حل مشکل مدیران ه رت .اول مردیرانی کره گذشرته نگرر ه رتند و ارجراعی و
ارتجاعی و دنبال احیای ارزش های گذشته ،مشکالتشان را دفع می کنند .ساده اش این است که اگر مگ ی
بیاید کیش می کنند و اگر دوباره بیاید دوباره کیش می کنند .یعنی حل یک م اله مکرر.
اما مدیران حال نگر ،که دنبال بقا می باشند ،می زنند توی سر مشکل .مگ

را با مگ

جای دفع که ابل برگشت است ،رفع می کنند .تمام می شود .غافل از اینکه مگ

کش می کشند .به

که یکری نی رت مگر

های بعدی هی می آیند و آنها هم هی می کشند.
جدول شماره یک:گرایش  4نوع مدیریت
گرایش
مدیران

توجه

اهداف

مدیریت

پژوهش

سیاست

حل مشکل

شخصیت

آیندهنگار

ایدهآلی ت

رشررررد
کیوی

اطع

پژوهش کیوی

انقالبی

حالل مشکل

خالق

آیندهنگر

مناسبساز

توسرررعه لیبرال
کمّی

پژوهش کمّی

ا الحگر

گشاینده مشکل

استثمارگر

حالنگر

انع

بقا

محافظهکار

پژوهش کمّی

مدیر بحران

رافع مشکل

مرمتگر

گذشتهنگر

چارهساز

احیاء

عک العمل

پژوهش کیوی

مدیر بالینی

دافع مشکل

دوبارهساز

روش حل مشکل مدیران پری اکتیوی ت ،گشودن مشکل است .آکوف می گویرد؛ مشرکالت کره یرک دانره
نی ت بلکه مشکالت باهم سی تمی از مشکالت را می سازد که بهشان می گوییم  . MESSبغرن می شرود
مثل کالف کاموا که استعداد درهم رفتن دارد .یا سیم های برق که دائم در هم مری رود هرچره مرنظم مری
کنیم دوباره گره می خورد  problem Solvingمی شود .گشودن مشکالت ولی و تی رهرایش مری کنری
دوباره در هم می رود .در مثال مگ  ،رنطینه کردن محیط کار را می گوییم حل مشکل .مثال پشه بند می
زنیم و مگ

ها و پشه ها بیرون می مانند .اما این محیط امن ابل رخنه است .اگر در پشه بند باز شرود یرا

سوراخی در آن بوجود آید ،هجوم مگ

ها از همانجا است آ ای دکترر آخونردی در وزارت راه و شهرسرازی
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مشکل م کن مهر را رنطینه می کند با حبت کردن پولش با بانک ،گذاشتن وانین ،اما یکدفعه نررخ دسر
تغییر می کند یا در عراق اتوا ات منطقه ای می افتد و همه برنامه ها یکدفعه بهم می ریزد .این رخنه باعث
می شود آن رنطینه بهم ریخته شود مدیران اینتراکتیوی ت یا آینده نگارمشکل را  de solveمی کنند بره
معنی ذوب و حل مشکل به معنی وا عی.
مثل ماسریا که ن لش را ریشه کن کرده اند .برای ریشه کن کردن مشکالت در شهرسازی یک مثرال خروبی
ه ت می گویند و تی ماشین ابداع شد ،باخود شبکه ای از راه را تحمیل کرد .این شبکه راه ،در همه جرای
دنیا روی شبکه های دیگر که وجود داشت انداختند و تحت تاثیر توپوگرافی و حرکت مال و ارابره و . ...ایرن
شبکه شطرنجی عبور و مرور بافت سنتی را از بین برد .اما در دوجرا ایرن اتوراق نیافتراد در ایتالیرا و یونران.
تحقیق کردند که چرا آن تخریب بافت سنتی در این کشورها ایجاد نشرد .متوجره شردند کره ایتالیرایی هرا
ماشین را کوچک کردند به شکل فیات بنابراین دیگر مشکلی برای راه های باریک و تو درتو نبود .مشرکل را
ریشه کن کردند .علت را ا الح کردند نه معلول را .اینجاست که ما مری گروییم چره خروب برود آروی مری
دان تیم نه آرنجی .آرنجی یعنی راه بیانداز و جا بیانداز که روش ب ریار مترداول کشرور ماسرت یعنری علرت
مخرب را می سازیم و هی شروع می کنیم به حل کردن مشکالت بوجود آمده آن .من در یکی از کمی یون
های شورای عالی اینها را گوتم و دوستان همه ا رار کردند .ما داریم  resolveمی کنیم یعنی همران علرت
اولیه و هی یک ان حل آن  .ا ال در این مملکت مشکل حل نمی شرود مرا در عرالم هنرر و فرهنرگ داریرم
مشکالت را بطور یک ان حل می کنیم ما چه کنیم؟از چه تخصصری اسرتواده کنریم کره کراری کنریم کره
مشکالت ریشه کن شوند.یعنی ذوب مشکالت که ا ال دیگر ایجاد نشود.اینجاست که می گویم ایرن شرورای
تخصصی که درحال ایجاد شدن است وا عا عالی ترین حرکتی است که در یک دستگاه اجرایری مری توانرد
ورت گیرد آنهم با شخصیتی که شهرداری دارد که یک ارگان مردمی است و با مردم در تماس ه ت البته
مطالب از این دست زیاد است اما می خواستیم با شیوه دیگر برخورد که همه با آن برخورد داریم آشنا شویم.
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نکته دیگر مربوط به ا طالح" پ

خوراند و پیش خوراند"است چون در ساحت شرهرداری ه رتیم خیلری

مهم است فید بک یا پیش خوراند سی تمی است که این پوت دارد و یک اوت کام هر سیتمی یک ورودی و
یک خروجی دارد و یک فرایندی که در آن اتواق می افتد اگر خروجی به ورودی و ل شود اسمش فیردبک
است پ

خوراند می شود مثالش گوشت را توی چرخ گوشت می ریزند می بینند خوب نی ت دوبراره مری

ریزند یعنی فید بک می دهند که این فیدبک برای ا الح اوت کام یا خروجی سی تم است .فرردی دوش را
باز می کند و با سن ورهای دستش گرما و سرما را ح

می کند با مغزش ارزش گذاری می کند و بعرد برا

دستش دستور می دهد.

تصویر شماره(:)14کنترل پ

خوراند

در دوش ورودی آنجاست که آب می آید و خروجی که بهره برداری می کند اما مصرف کننده در جایی رار
گرفته که می تواند ارزش گذاری کند و دستور دهد تا این سامانه شروع به کار کن  .می گویند این close
 lopو این حرکت feedbackاست .در فیدبک چیزی که اتواق می افتد مغز ک ی است کره چیرزی را کره
تولید شده ارزیابی می کند و بعد برای تولید بهتر دستور می دهد حاس اگر شیر اتوماتیک شودopen lop ،
است یعنی با شماره هایی که روی آن گذاشته اند بطور اتومات تنظیمش کرده اند مری گوینرد ایرن feed
 forwardیا پیش خوراند شده است .یعنی بل از آمدن به سمت تولید ارزیابی هایش را کرده اند.
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و این چیزی که بدست شما رسیده محصول نهایی است .در مثال دیگر می گویند؛ کتابها ربال تصرالح مری
شوند بعد چاب می شوند اگر در خانه یک کتابی را که داری ا الح کنی آیا همه کتابهایی که دسرت مرردم
ه ت ا الح می شود؟ م لما پاسخ منوی است منظور من این است که ما چقدر از کاسهایی که با آنها کرار
می کنیم فید فوروارد شده است ؟عینک و لباس  .حتی برای تعمیر لباس یرک کروک هرم نمری زنریم هری
مصرف می کنیم و می ریزیم دور.

تصویر شماره(:)12کنترل پیش خوراند
و چون فید فوروارد شده در تولید این چیزها هم هیچ دخالتی نداریم در وا ع مرا مهرارت در انتخراب داریرم
.مهارت نه توکر .فیدبک اندیشه می سازد بچه های ما هم اینطور شده اند کاسهایی بره آنهرا مری دهریم کره
متخصصین به د در د رساندند و آنها فقط مصرف می کنند در مصرف کیویت پایین می آید یا به خراطر
استهالک یا کنجکاوی بچه ها  .می پرسید چرا خراب کردی بچه سرش را می انردازد پرایین چرون خرابکرار
است همه ما کاسهای خوب را فقط خراب می کنیم ب یاری از این اف ردگی ها امروزه بطور ناخودآگاه بدلیل
تخریب کاسهای د در د است در ورتیکه اگر فیدبک دهیم نشاط در آن است در همه کارهای آشرپزخانه
و خانه داری فید بک است مثال یک لحظه از غذا غولت کنید می سوزد من که پشت میز می نشرینم کارهرا
فید فوروارد شده است کارشناسان اجرا می کنند من فقط ماشین امضا ه تم.
ا طالحی است که می گوید سادگی در کارها سادگی در ذهن را می آورد .ما ساده شردیم و ایرن را نمری
دانیم آن فرد روستایی از ما پیچیده تر است اینها را خانم جیل پورس که کتاب  spiralرا نوشته می گوید .
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می گویدافرادی که در این سی تم ها ه تند ساده تر از افرادی اند که در سی تم های بایل و روستا هایند
باید فکری به حال خود کنیم داریم سقوط می کنیم و متوجه نی تیم این شرایط را چطور باید درست کنیم
درون زایی درون و بیرون ندارد کلمه درون زایی درست است که کلمه درون دارد ولی ا رل بیررون و درون
نداریم همه نطوه ها از درون رشد می کنند .یک ا طالحی به نام کیویت ژنتیکی داریم که نشان می دهرد
گیاهی که می کاریم استعداد در ژن ها و کد هایش است که در ورت وجود شرایط شروع به رشد و برزرگ
شدن و سازگار شدن با محیط می کند .من برنامه های متعدد حرکت از پایین به براس را تروی برنامره هرای
طراحی منطقه سه که سالها پیش در جهاد دانشگاهی انجام شد کار کردم و مدلهای متنوعی از شکل هرای
ب یار که پیچیده تر از کارهایی بود که اسن ه ت.
نمی دانم چقدر مخاطب من متوجه می شود که وا عا این حرفها جدی و علمی است و ما از این ناحیه مدام
ضربه می خوریم یک مدلی انگلی ی ها دارند که به نام حکومتهای محلی مثالی می زنرم ترا ببینریم چطرور
ممکن است افقی گرایی بکار گراید.

تصویر شماره(:)16تجربه ای عملی در افقی سازی تشکیالت محلی
اینها کوه درت هرم ی را که مردم در پایین و دولت در باسست نوک هرم را زده و خرد کرده اند به تپه هایی
که ارتواع ها در این ورت کم می شوند در همه حکومت های محلی م ئول حکومت را محل انتخراب مری
کند در اینصورت ارتباط م ئول حکومت با مردم نزدیک می شود ارتواع کم می شود ایرن حرکرت افقری را
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زایش می دهد چون همجواری آن حرکت افقی را بوجود می آورد این با فئودالیته خیلی متواوت اسرت ایرن
است که همجواری و مرا ب همدیگری بودن را که در اسالم از آن ب یار نام می بریم باید بدان توجره کنریم
در دستگاه های اداری معموس ارتباط با براس بیشرتر اسرت ترا ارتبراط همجرواری ایرن کارشناسران مران در
اتا هایشان باهم ر ابت دارند در ورتیکه باید باهم باشند مقاستی هم در این حوزه ها نوشته شده است.

تصویر شماره(:)17منطق پیرس و فرایند تبدیل نظر به عمل
پیرس منطق دان آمریکایی می گوید ما از فکر بره عمرل مری آیریم چیزهرا را از کرل بره جرزء مری آوریرم
پوزیتیوی تی یا اثبات گرایی کار می کنیم یاس می کنیم بعد می گوید چیزها در عمل حادث می شوند اما
آن اجزا را اگر بخواهیم استنتاجی برخورد کنیم استقراء می کنیم و دو مثال از استقرا می زند استقرا یعنی

تصویر شماره(:)18استنتاج استقرایی
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جمع کردن آنچه که ه ت و بردن به یک موهوم استقرا از ریه ریه رفتن می آید .دیدند فک پرایین همره
جوندگان حرکت می کند گوتند فک پایین همه جوندگان متحرک است اما کوسه فک باسیش هم متحررک
است که باعث بهم خوردن این اعده می شود دو تا استقرا است که اسم یکی را اینداکشن گذاشته و دیگری
را ابداکشن من اینداکشن را استقرا علمی گوتم و ابداکشن را حکمی .
در این نقطه که علت می دانید فاعلی غائی وری و مادی است را ارسطو گوته است که علل اعردادی اسرت
من نیاز به پوشش دارم پارچه که علت مادی است به خیاط می دهم که علت فاعلی است تا از آن برای مرن
لباس درست کنند همه آنچه رویش دخل و تصرف می کنیم علل وری اند و یک فاعلی دارد و یک نیاز که
علت غائی است عالمه طباطبایی گوته است؛ بدون علت غایی ،علت فاعلی ا ال معنا ندارد .مثال مری گرویم
چه سالن خنک و بزرگی است ولی حالتش ضعیف است آن عقب ارتواعش نباید بلند باشد مخاطبم کی ت؟
استنتاجی است که از این فضا دارم می کنم مخاطبم معمار است یعنی فاعل است این را استقراء علمی مری
گویند یعنی چیزهایی را از فضا ذکر می کنید که به طراح آن ربط دارد اما یک مو ع می گرویم فضرا چقردر
دوستانه است مرا به یاد بی ت سال پیش انداخت یعنی تاثیر فضا را بر روی خود می گویم این برمری گرردد
به علت غایی یعنی به آدمهایی که سوارش دهنده آن فضا بوده اند این را استقرا حکمی مری گوینرد ایشرون
گوته ما با استقرا علمی آنچه که ه ت را اگر بیاییم ترکیب کنیم تا به یک چیزی برسیم اسمش را گذاشرته
کلی سازی علمی .
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بعد گوته برای اینکه کلی سازیم کنیم رضا ا غر تقی نقی و ...این همه اسمهای متواوت است یک و ت مری
گوییم خانمها و آ ایان  .در اینصورت فاکتوریل گرفته ایم  .دراین ورت رضا ازبین رفت آنهرم جرزو آ ایران
است  .علم این کار را می کند از طریق شباهت با فاکتوریل گرفتن و بعد می گوید در اتا ی کره پنجراه نورر
حضور داشتند که با این حرف علمی بحث کرده و خصو یت تک تک افراد را ازبین بررده و اشتراکاتشران را
بیان کرده است .
حاس اگر در این سامانه این اتواق بیافتد خصو یات تک تکشان مهم بوده در اینصورت به جای کلری سرازی
باید هویت سازی یا شواف سازی اتواق بیافتد .شواف سازی را اینطور می توانیم بگوییم .یک لنرز دوربرین و
آ ایی که در حال گرفتن فیلم است می بیند  on focusاست دوربین را می چرخانیم تا فوکوس شود یعنی
شواف می شود چه اتوا ی می افتد؟ چیز ها در جای خود مشخص تر می شود می گوییم از طریق تواوت هر
ک

با دیگری یا هر رنگ با رنگ دیگر این شوافیت اتواق می افتد آنجا شباهت بود .اینجا تواوت است آنجرا

کلی سازی از طریق شباهت بود ،اینجا کلی سازی از طریق تواوت اتواق می افتد .آنجا گوناگونی برود ،اینجرا
کثرت است .آنجا اسمش بود آدمها  20نورند ،اینجا هر نور برای خود اسم دارد .همه با هم می آینرد براس در
عالم وحدتی بوجود می آیید که یونیتی می شود .آنجا یکپارچگی در ا ل علمی است اینجا وحدت می شود
در وحدت یکی شدن نی ت حضرت امام می گوت اگر همه پیامبران حاضر شروند در عرالم وحردت هررک
حرف خود را می زند هیچ کدام هم در تضاد با دیگری نی ت .عالم وحدت عالم کثرت و گونراگونی اسرت در
عالم وحدت در پایین کثرت وجود دارد در عالم وحدت ارتقای هرک

وحدت را بوجود مری اورد در وحردت

یکی شدن نی ت وحدت اتوا ا تواوتها را آشکار ساختن است
شباهت موضوع علمی است و تواوت موضوع ان انیت است .اگر ما غولت کنیم و سامانه ای که یکپارچه کرده
است را برای کارهای دینی و اعتقادیمان بکار بریم خیلی خطا کرده ایم ما ا ال شبیه سازی کنیم و شباهت
ها را بکاربریم این سامانه دوم که استقرا حکمی است به کار فرمایشات دوستان و احکام اسالمی بیشتر شبیه
است و تی بچه ای را تربیت می کنی نباید بگویی پ ر هم ایه چه می کند.اینجرا داری شربیه سرازی مری
کنی این ر ابت ایجاد می کند باید بگویی ببین پ ر هم ایه چقدر خوب روپایی می زند تروهم کره نقاشری
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دوست داری از تو انتظار است در آن زمینه استعدادت را رشد دهی .در ب یاری از جاهای دنیا بچه هرا را در
دوران دب تان باک ی مقای ه نمی کنند و هر ک

را با خودش مقای ه می کنند و نمره می دهند .ان ان ها

را باید در جای خودشان باید ارزش بگذاری و ببری جلو که این حرف خیلی م اله مهمری اسرت و تری مرا
مشارکت را مطرح می کنیم یعنی شرکت دادن تک تک آدمها .
آکوف می گوید یک ارگانیزم ،نهاد توکر دارد و بقیه سلولها به او سروی

می دهنرد .امرا ارگانیزیشرن یعنری

سازمان ان انی یک نهاد توکر دارد ولی هر سلول هم نهاد توکر دارد .ما کمی از مصادیق شهری را برای تغییر
ذائقه تان گوتیم که ما وا عا خطای ذهن داریم مثل خطوطی که سویدند ولی به نظر سیاه و سوید می رسند
یا خط هایی که موازی اند ولی شما ک و کوله می بینید یا برج پیزا یا کارهرای گرافیکری کره در شرهر بره
نحوی انجام دهیم که ذائقه مردم را به سمتی ببرد .یک بیلبورد وجود دارد فکر می کنیم که در آسمان نووذ
کرده یا اینکه می گوییم افراد حضور پیدا کنند درخانه سازی سلیقه افراد خیلی حضور پیدا کرده می بینریم
که در طراحی تنها طراحان نی تند اگر مردم را دخالت دهیم در طراحی خانه ها ببینید چقدر ذائقه بوجرود
می آورد مدرن و غیر مدرن ذائقه هایی که در م اکن می بینیم هوتاد در د از م اکن ،م کن مردم اسرت
ولی انبوه سازان با تقلید بوجود می آورند ولی می توانند مردم حضور پیدا کنند که فضاها مطلوب ترر شروند
می بینیم که زیبایی در همه کارهایی که مشارکت مردم وجود دارد شکل می گیرد.
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