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پیش گفتار

چه بســیارند واقعیت هایی که دلخواه و هماهنگ با خواست برخی آدمیان 
نیستند؛ ولی هســتند و با نیست انگاشتن و نادیده گرفتن، نیست نمی  شوند؛ با 
دگرگون جلوه دادن نیز، دگرگونی نمی  پذیرند. آنچه هست، هست؛ آن گونه که 

هست، هست. آدمی باید آن را بشناسد، آن گونه که هست بشناسد. 
دستگاه روحانی مسیحی حدود ده سده انسان اروپایی را از شناخت هستی، 
از گفتن دربـاره آنچه درمی  یافت، بازداشت؛ مگر در زمینه هایی که به زیان خود 
نمی  دید. هرکس خالف باورهای روحانیان مســیحی ســخن می  گفت، با اتهام 
کفرگویی و بازگشت از دین کشته می شــد. چه بسیار  اندیشمند، پژوهشگر و 

دانشمند در پی گفتن آنچه واقعیت می  پنداشتند کافر خوانده و کشته شدند. 
 این داســتان محدود به اروپا نبود. در ایرا  ن زمین نیــز هرچند نه آن اندازه، 
بیان برخی واقعیت ها بی خطر نبود. برای نمونه، کســی   چون امام محمد غزالی، 
دانشــمندانی چون فارابی و بوعلی  ســینا را کافـــر می  خواند؛ ولــی آنگاه که 
واقعیت هایــی را دریافت و گفت، خود نیز دچار همان تکفیرها شــد؛ با همین 

اتهام هـم ماندة عمر را گذراند تا ُمـرد. 
نمونه دیگر شــهاب الدین ســهروردی اســت که پس از گفتن دیدگاه ها و 
یافته هایش با حکم روحانیان، کافر شــمرده و در جوانی کشته شد. محمد قوام 
شــیرازی یا مالصدرا نیز در پی ســخن گفتن درباره آنچه دریافته بود، سال ها 



جه
ود
ب

12

آواره شد. 
برتولت برشت1  اندیشمند بـزرگ آلمانی نمایشنامه ای در این باره دارد. وی 
نوشــت که پاپ روح گالیله را فرا خواند و گفــت، دادگاهی برگزار می کنیم؛ 
می خواهم بیایی و دوباره بگویی که زمین در گردش و خورشید ثابت است، تا 
هم دادگاهِ مسیحی تو را تبرئه کنـــد و هم آبروی ما بازگردد! روح گالیله پاسخ 
داد که دیر کرده اید. زیرا پس از ما ثابت کـرده اند که خورشید نیز ثابت نیست؛ 

همه چیز در حرکت و دگرگونی و فراگشت است. 
روحانیان مسیحی با این ادعا که نماینده خدا هستند، گالیله را واداشته بودند 
کـــه بگوید زمین ثابت است و خورشید پیـرامون آن در گـردش! ولی واقعیت 
 ایــن بود که در همان زمان که گالیله با زور دســتگاه روحانی و از ترس جان، 
زمین را ثابت می خواند، زمین، او، پاپ، روحانیان مســیحی و کلیسا را پیرامون 
خورشــید می  گرداند. بیش از هزار ســال گفتند و تبلیغ کردند که خدا زمین را 
ثابت آفرید و خورشید را گردنده، ولی خدا زمین را ثابت نیافریده بود؛ زمین در 

گردش بوده و هست و خواهد بود. 
وقــِت مردم را گرفتند و عمرها را هـــدر دادند، در ایــن راه جنایت ها و 

ستم های بسیار کردند و سرانجام واقعیت برای همگان آشکار شد. 
چنان که یـاد شد، واقعیت با نیست انگاشتن و نادیده گرفتن، نیست نمی  گردد 
و با دگرگون خواندن دگرگون نمی  شــود. کار انسان پژوهش و شناخت هستی 

و واقعیت ها است. 
آدمی   باید از هرچه که وی را از شناخت هستی و واقعیت ها بازمی دارد آزاد 

باشد. 
»شــناخت« فرایندی است که مانند هر موضوعی، برای آن نیز تعریف هایی 
هســت. در یکی از تعریف ها شناخت را بازتاب هستی یا واقعیت ها بر ذهن و 

دستگاه شناخت خواندند. 

1-  Bertolt Brecht
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هســتی، منطق، قانون ها و دستورهای بی شــماری دارد. هیچ جا و هیچ چیز 
بی دســتور و بی قانون نیســت. در همه جهان، از ذره های بنیادی تا بزرگ ترین 
سامانه های کیهانی، قانون ها و دستورهایی هست. آن قانون ها و دستورها را باید 
شناخت؛ آن گونه که هستند باید شناخت؛ با نادیده انگاشتن و دگرگون خواندن، 

واقعیتی نابود یا دگرگون نمی  شود. 
شــناخت آدمی   از یک دیدگاه دو  گونه است؛ یک دسته شناخت غریزی یا 
 )Science( تجربی ناخودآگاهانه؛ گونه دیگـــر، شناخت علمی   است که دانش

خوانده می  شود. 
شناخِت خودآگـــانه، روشمند و ثابت شدنِی قانون های واقعیت ها و منطق 

هستی را دانش می  خوانند. برای دانش تعریف های دیگری نیز هست. 
پدیده های هستی بی پایانند و قانون ها و دستورهای هستی بی شمار. بنابراین، 
موضوع و زمینة دانشــجویی و دانش پژوهی مـــرزی ندارد. با افزایش دانش، 

پرسش ها رو به کاهش
نمی  نهد؛ بلکه فـزونی هم می  یابد. زیـرا آدمی   درباره آنچه از بودنش آگاهی 
ندارد، پرسشی هـــم ندارد. پرسش درباره آنهایی است که از بودنشان آگاهی 
می  یابد. از این رو، هرچه دانش بیشــتر شــود، پرسش ها نیز فزون تر و دریافت 

پاسخ دشوارتر می  شود. 
روزگاری ممکــن بود یک دانشــمند، هم فیلســوف، هم ستاره شــناس، 
هم ریاضی دان، ســراینده، پزشک و داروساز و موســیقی دان باشد. بسیاری از 
دانشــمندان در بیشتر دانش های روزگار خود ســرآمد به شمار می رفتند. ولی 
امـــروزه کسی چنین فرصتی نمی  یابد. رفته رفته دانش چنـــان گسترش یافت 
که سخن از تخصص به میان آمـــد. با روند رو به گسترش دانش ها، آنها را بر 
پایه موضوع، دسته بندی کردند. برای نمونه فیزیک و متافیزیک را از هم جـــدا 
کردنــد؛ آنگاه مکانیک از فیزیک جدا شــد. مکانیک نیز ماننـــد دانش فیزیک 
چندین شــاخه شد. در دیگر دانش ها نیز همین روند پیش آمد. چنین است که 

همواره رشته ها وگرایش های تازه ای پدید می  آیند. 
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امروزه گسترش و افزایش دانش ها بیشتر از آن است که آدمی   بتواند در همه 
زمینه ها یا حتی در چند رشته کارشناس باشد. دانش چون درخت بالنـده ای است 
که از هـــر شاخه آن، شاخه هایی می  رویند و از شاخه های تازه نیز شاخه های 

دیگری پدید می  آیند و این فرایند همچنان دنباله دارد. 
هرکــس می داند که چه می داند و چه  انــدازه می داند، ولی نمی  داند که چه 

 اندازه نمی  داند. 
یکــی از واقعیت ها  این اســت که همــه زندگان نیازمندند. اســتثنایی هم 
نیست. دوم  اینکه، جانداران در زنجیره تکامل هـرچـه پیچیده تر و برتر باشند، 
نیازهایشان بیشتر، پیچیده تر و گوناگون تر است. استثناها، چندی و مقداری اند. 
بنابراین، انســان که در زنجیره تکامل )تاکنــون( پیچیده ترین و برترین جاندار 
شناخته شده، نیازمنـدترین نیـز است. نیـاز آدمیان یک  اندازه و ثابت نیست؛ از 

چنـد سو رو به فـزونی، پیچیدگی و گوناگونی است. 
هرچه زمان می  گذرد نیـــاز به کاالها و خدمت ها بیشــتر می  شود؛ اگـــر هم 
درخواسِت کاال یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای کاال یا خدمِت جایگزین فزونی 
می  یابد. از همین رو، یکی از ســنجه های ارزیابِی کار سازمان ها، رشِد تولید است؛ 
رشد نسبت به رقیبان، نســبت به هدف ها و برنامه ها، نسبت به دوره های گذشته، 

نسبت به گنجایش تولید سازمان و رشد نسبت به تقاضا در بازار. 
دوم اینکه نیـــازها و خواســته های آدمیان یکســان نمی  مانند، گوناگون تر 
می  شوند. امروزه آدمیان خواسته ها و نیازهایی دارند کـــه در گذشته نداشتند. 
در آینده نیـــز نیاز ها و خواســته هایی خواهـــد بود که امروز نیست. نیازها و 
خواســته ها گوناگون تر خواهند شد. نگـــاهی بـــه کاالها و خدمت ها در این 

روزگار و سنجش آنها با گذشته  این واقعیت را نشان می  دهد. 
ســوم، نیازها و خواست ها پیچیده تر می شوند و از دیدگاهی کیفیتشان برتر 
می  شــود. کاالها و خدمت ها در این روزگار از گذشــته پیچیده ترند و کیفیِت 
برتری دارند.  این دگرگونِی کیفیت و پیچیدگی نیز رو به رشد و گسترش است. 
آنچه یاد می  شود در همه جا قطعی نیست، به روند و فرایند کلی نظر داریم. 
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از یک  ســو نیازها و خواســته های آدمیان رو بـــه فـــزونی، گوناگونی 
و پیچیدگی اند، ولی در سوی دیگـــر منـــابع و عامل های تولیـــد کمیابند. از 
ویژگی های منابع، کمیابی آنها اســت. هرچه که بــدون کار و هزینه، آن اندازه 
که آدمی نیاز دارد و می خواهد ، در دســترس باشد، از این دیدگاه منبع شمرده 
نمی شــوند. فزونی نیازها و خواست های آدمی   به منـــابع، مسئله ای است که 
تاکنون آدمیان به آن اندیشیده اند و بیشترین نیرو را صرف آن کرده اند و خواهند 
کرد. در اینجا مراد از منابع تنها منابع مالی نیست، بلکه همه عامل های تولیدند. 
آدمی   همواره به دنبال پاســخ  این پرسش بوده است و خواهد بود که با چه 
روش ها و دانشی، منابع و عامل های کمیاب تولیـد، شناسایی، راهبری و به کار 
گرفته شوند تا با کمترین منابع، بیشترین خواسته ها و نیازهایش برآورده شوند 

و در آینده نیز دچار کمبود یا نبود منابع نشود. 
چنان که یاد شد، در جهان هر موضوعی دارای منطق و قانون هایی است. در 
این زمینه نیز منطق و قانون ها و آیین هایی هست که باید آنها را شناخت و به کار 
 )Economics( برد. شناخت علمی   این منطق و قانون ها دانشی است که اقتصاد

خوانده می  شود.  
بـرای کاربـرد و پیاده سازی قانون ها و تئوری های علمی ، شیوه هایی است که 
فـن خوانده می  شوند. شیوه کاربـرد دانش اقتصاد و پیـاده سازی آن، برنامه ریزی 
اقتصادی و بودجه )Budget( اســت. بنابراین بودجه، شاخه ای از دانش اقتصاد 

است. 
جــان مینارد کینز اقتصاددان نامدار، بودجه را سیاســت مالی خواند. برخی 
دچار  این شــبهه شدند که بودجه از شاخه های مـــالی با معنی حسابداری آن 
است. از همین رو، با اینکه در سطح دولت  ایران، برنامه و بودجـه را به سازمانی 
فنیـ  اقتصادی ســپرده اند، ولی در دســتگاه ها و سازمان ها و در شرکت ها نیز، 

دفتـر بودجه را در شاخه معاونت مالی جای داده اند! 
برخی از ســازمان ها و شــرکت ها، الگوهــای بودجه ای را بــه چند برگ 
صورت حســابداری محدود کرده اند. ناهماهنگ با منطق ســازمانی و حقوقی، 


