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پيشگفتار
نظریهپردازی برای معرفی دكترینهای گوناگون از اهمیت ویژهای برخورداراست .هنگامیكه
بهصورت اصولی و با استفاده از مکتب منتالیسم (ذهنگرایی) و تجربیات علمی و كاربردی مرتبط با یک
دكترین بخصوص اقدام به نظریهپردازی میگردد در حقیقت به بنیاد اصولی آن پرداخته میشود .یک
دكترین ،شفاف كننده نقشه راه برای تفکر و شناخت عمیق یک موضوع است .از ویژگیهای مرتبط با
یک دكترین میتوان بهعنوان یک بنیاد اصولی برای برنامهریزی ،محتوا شناسی و ایجاد ساختارهای
مرتبط با آن استفاده نمود .با شناخت یک دكترین دیگر اعمال سلیقههای مختلف به كار گرفته
نمیشوند و بهگونهای ثابت و استوار عینیت بخشیدن به شناخت فرآیندهای شفاف در ارتباط با موضوع
موردنظر امکانپذیر میگردد .برای اندیشه پردازی نیاز به رسیدن به سطحی از فعالیت ذهنی است كه
با تفکر درباره چگونگی روابط بین پدیدهها بتوان اقدام به شناسایی منطقی و معنیدار آن پدیده نمود.
شناسایی منظومه اندیشههای توسعه پایدار با طی مراحل  -1شناخت دانش  -2رسیدن به ادراک
منطقی  -3تجزیه عناصر سازنده  -4تركیب عناصر بهدستآمده بهصورت زوجی و یا بهصورت تركیبی
 -5سنجش كمیته و كیفیتها و  -6تصمیم سازی در ارتباط بامعنی مفاهیم و جایگزین نمودن این
مفاهیم در عبارتهای معنیدار انجام میگردد .بهعبارتدیگر معنیشناسی در راستای شناخت جامع
موردنظراست.
هوشنگ ایروانی
استاد تمام دانشگاه تهران

اندیشه داانیی
مردمان را دوست دارم
هک هب احترام داانیی
هب پا خواستهاند
هک داانیی تو
راهی است هب حقیقت
حقیقتی استوار
با فلسفهای پایدا ر
*

شفق آینهدار رنگینامکن اندیشه
خورشید و ماه رد آسمان

اندیشه دانایی

آدمیان رد تالش
هب بهاهن رسیدن هب بهار طبیعت
هچ خوش میاندیشند
*

رد فکر آن دشتم
هک با رمز داانیی
شکواف شده است
چیه دشتی را چنان رفیع ندیدهام
*

اینک مامیی و داانییاه
مامیی و طبیعت رن گارنگ
مامیی و خالق زیباییاه



ز

س



اندیشههای توسعه پایدار

خوبیاه
ارزشاه
حادهثاه
هک با حقیقت رد یک طراز ایستادهاند
*

دانستن
ضامن دوام جهان
با بهاری دلپذری
با تعادلی آرامبخش
رد پناه شفافيت راستی
با اندیشهای پایدا ر

اندیشه دانایی

رد ساهي شعوری حكيماهن
هچ خوش میسازند معنای عشق را
*

پایدا ری را باید رد راستی دید
رد نهال نورسته
رد گل اتزه شکفته
ردنم نم باران
رد شبنم روی ربگ گل
احساس كرد
رد وجود انسانی خوش شکفته
معنا كرد
*



ش

ص



اندیشههای توسعه پایدار

خورشید عالم اتب
هب نور اتبان
هب روشنی روز
حیات میبخشد
هب آنچه هک هست
هب من  ،هب تو  ،هب هم گان
*

عظمت را باید رد شقايق دید
هب عطر گل یاس بودیی
هب زاللی شبنم
روی ربگ گل فهمید

اندیشه دانایی

با پدید آمدن گل خی
رد سرما سنجید
*

طبیعت را میباید
رد خالق زیباییاه
اندیشه نمود
هب حکمتش راه شدن را جست
رهكس  ،رهجا و رهگاه
هب داانیی
هچ خوش میسراید
زمزهماهی رسیدن را
*



ض

ط



اندیشههای توسعه پایدار

هستی آهنییای باشکوه
نمایانگر عظمتاه
زیباییاه
عقل و عقالنیت
احساس و عطوفت
بی نهایت و ابدیت
نشاندا ر رنگین امکن
پدید آورند منظرهای بهشتی را
*

وجدا ن اترخی
هچ خوش قضاوت می كند

اندیشه دانایی

هب اندیشه حقیقت
هب شیرینی عشق
هب هنر و هنرمندی
تمجید می كند خالقان زمینی را
*

شکوافیی گلاهی رن گارنگ
هب هن گام تماشا
با عطری دلانگیز
هچ تماشایی میسازد گلستان را
*

کالم راستی زیباست
هب ره زبانی هک هب صدا ردآید



ظ

ع



اندیشههای توسعه پایدار

رب پهنهای از شعور
رد نيب دو عدم
با جامی از ارزشاه
هچ خوش اواقتی باشد
دیدا ر «شدن سبز» را
«هوشنگ اریوانی»

