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  چکیده
 بـراي تـدوین آثـار علمـی         کار فرا زمانی  هدف از این پژوهش، شناسایی اعتبار گروههاي        

 توسـعه  و بـزرگ  المعارفهـاي  ةدایـر  بـازپردازي  و نگـارش  معموالً، .ت است دیرپا و بلندمد  
 بـراي  رو، ایـن  از اسـت؛  فراتـر  انـسانی  نسل از عهده یک    درسی، کتابهاي طریق از دانش
 .یابد می ضرورت فرا زمانی  کار گروههاي از استفاده دیرپا، علمی هاي نامه نظام این تدوین
 ضـرورت  بـر  دنیـا،  بـزرگ  المعـارف  ةدایر پنج نگارش سابقه گرفتن نظر در با پژوهش این
 تأکید پژوهشگران و دانشمندان فرا نسلی  گروههاي راهبري شیوه و ساختار بر ویژه تأمل
 فـراهم  زمـانی  گرایـی  هـم  ضـرورت  از فـارغ  را افزایی هم نوعی امکان که گروههایی ؛دارد

 زمانی هاي دوره در را فعالیتها غیررسمی و رسمی سازي هماهنگ و توسعه امکان ساخته،
 پیـاپی  هـاي  دوره در یـا  ندکن تدوین را المعارفها ةدایر تدریج به تا آورند می فراهم طوالنی
 بـر ی  سیـ نو هیحاش و ریتفس و شرح قیطر از را درسی کتابهاي در انباشته دانش ،یآموزش
 روشـهاي  مطالعـه  از حاصـل  هـاي   یافتـه  .نماینـد  ارائـه  درخورتر و تر  منتقح شکلی به ،آنها

براي توفیق در این مهم بایـد سـاختاري          که هستند آن از حاکی المعارفها،  ةدایر این تدوین
  . مدنظر قرار دادفرا نسلیهاي  ریزي شده را براي دوره برنامه

  
  ها کلیدواژه
 .درسی کتابهاي بازپردازي ،علمی کتب بر نویسی حاشیه، المعارفها ةدایر، فرا زمانی کار گروههاي
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  مقدمه
 و حوصـله  از فراتر طوالنی، هاي جاده و بزرگ سدهاي احداث نظیر ها، پروژه برخی جرايا

 و قیمـت  ذي آثـاري  نیـز  بـزرگ  فرهنگهـاي  و المعارفهـا  ةدایـر  اسـت؛  معـین  نـسل  یک توان
 پدید متنوع تخصصهاي با و متعدد افراد به وسیله  طوالنی هاي دوره در معموالً که ارجمندند

 از کـه  شود می طوالنی حدي به آثار، گونه این تدوین براي الزم انزم مدت گاهی .آیند می
 متـوالی  نـسلهاي  و شود می خارج نسل یک حتی یا و گروه یک توانمندي و حوصله حدود

 درسـی  کتابهـاي . گیرنـد  مـی  عهده بر را مذکور هاي پروژه متعدد بخشهاي اجراي کارکنان،
 بـه  جدیـدي  افـراد  گـاهی  و شـوند  مـی  ردازيبـازپ  و بـازبینی  مکـرر  هاي دوره در معموالً نیز

 توسعه و بگیرد شکل منقح درسی مجموعه یک تا شوند می کم آنها از یا اضافه قبلی مؤلفان
در قالـب    پژوهـشگران  دهـی  سـازمان  و بلندمـدت  ریزیهـاي  برنامـه  ضرورت بر مهم این. یابد

  .افزاید می فرا نسلی و نسلی بین گروههاي
  

  بیان مسئله
هـاي    در دورهفرا نسلیهاي بلندمدت و  پژوهش، شناسایی روشهاي اداره پروژه  مسئلۀ اصلی   

  . استفرا زمانی
  

  فرا زمانیهاي  ماهیت پروژه
 متعـدد  يگروهها فعالیت به آنها اجراي که است هایی پروژه ،فرا زمانی  هاي پروژه از منظور

 کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  ملل تمدن تاریخ بر مروري با مثال، براي .دارد نیاز متوالی ينسلها در
 هـاي  دوره در چـین،  دیـوار  و جمـشید  تخت کاخهاي ثالثه، اهرام احداث چون هایی پروژه
 انـد  شـده  ساخته نبازارس یا کارکنان بردگان، متوالی ينسلها به وسیله  و طوالنی بسیار زمانی

  ). Durant & Durant, 1965; Wikipedia, 2011 :.ك.ر(
 کـه  اسـت  آن کند، می توجه جلب فرا نسلی  هاي روژهپ مدیریت در که مهمی لهئمس

 ينـسلها  و متـوالی  يگروههـا  قالـب  در متنوع، تخصصهاي با را متعدد افراد توان می چگونه
 اسـت  تأمـل  قابـل  مهم این ویژه به ؛برانگیخت پروژه یک در فعالیت و کار انجام براي پیاپی
 متنـاوب  و متـوالی  ينـسلها  میـان  در را گروههـا  ایـن  اعـضاي  فعالیتهـاي  توان می چگونه که

 زمـانی  فـرا  يگروههـا  اداره بـر  مترتـب  مـدیریتی  مـسائل  ترین مهم بنابراین،. نمود هماهنگ
 فعالیـت  سـاختن  هماهنـگ  ةشـیو  و   فرا نسلی  هاي دوره در افراد انگیزش نحوه: از ندا  عبارت
  .آنان
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 سیاربـ  نـسل،  یـک  حیـات  زمـانی  دوره بـه  محـدود  هاي پروژه اداره که است بدیهی
 زیـرا  ند؛کن می اجرا را   هاآن متوالی ينسلها از کارکنانی که است هایی پروژه اداره از تر ساده

 تـوان  مـی  دشوار و کنند می تغییر فناوریها و کاردادن   انجام روشهاي ها، سلیقه زمان، گذر با
 هـدایت  رو، ایـن  از. بپردازند جدید کارهاي به سنتی، منطق با که کرد متقاعد را جدید افراد

 ضـمن  است؛ راهبري و انگیزش براي اي ویژه تدابیر اتخاذ نیازمند ،فرا زمانی  کار يگروهها
 يکــار زمــان، طــول در گونــاگون فناوریهــاي و رفتارهــا هــا، رویــه ســازي هماهنــگ اینکــه
  .افزاید می فرا زمانی و دیرپا هاي پروژه اجراي دشواري بر که است پراهمیت و برانگیز چالش

 یـک  از بـیش  کـه  کرد اشاره هایی پروژه به توان می فرا زمانی   هاي پروژه تعریف در
 هـاي  دوره گرفتن نظر در با توان می دیدگاه یک از. سازند می مشغول خود به را کاري نسل
 در که این به توجه با اما .نامید فرا زمانی  را سال سی از بیش هاي دوره استخدامی، ساله سی
 آنهـا  بـه  دیگـري  افراد و شوند می خارج اداري سیستمهاي از یاديز افراد ساله، ده دوره هر
 هـر  بـه . کـرد  فرض فرا زمانی  هاي دوره را سال ده از بیش هاي دوره بتوان شاید پیوندند، می

 ایـن  بر. است انسانی نیروي جایی جابه ،فرا زمانی   هاي دوره تعریف براي مهم شاخص حال،
 عـوض  سـازمانها  یـا  گروههـا  اعـضاي  آن در که ستا اي دوره ،فرا زمانی  کار دوره اساس،

 ،فـرا زمـانی    هاي دوره مدت ،بنابراین. کند می تغییر انسانی نیروي بافت و ساخت و شوند می
  .بود خواهد متغیر دیگر سازمان به سازمان یک از
  

  اهداف پژوهش
مـام بـه    بـراي اهت کار فرا زمـانی  گروههاي فرا نسلیاین پژوهش با هدف شناسایی قابلیتهاي    

در واقـع، از جملـه اهـداف اصـلی ایـن پـژوهش        . کارهاي علمی دیرپا انجام پذیرفتـه اسـت       
  .بررسی امکان استفاده از این گروهها براي انجام دادن فعالیتهاي علمی طوالنی است

  
  روش پژوهش

المعـارف   ةمنظـور، نحـوه تـدوین پـنج دایـر      بـدین .  مطالعه تطبیقـی اسـت  ،روش این پژوهش 
  .گزینی روشهاي موردنظر فراهم آید  شود تا امکان به میبزرگ بررسی 

  
  مبانی نظري پژوهش

 در افـراد . است عادي يگروهها از دشوارتر بسیار فرا زمانی  يگروهها در کارکنان انگیزش
 انجـام  را کـاري  کـه  گیرنـد  مـی  تـصمیم  و آیند می هم گرد زمان یک در عادي، يگروهها
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 تـالش  هدف به نیل براي افراد و گیرد می شکل گروه رساختا شود؛ می معین شانهدف دهند؛
 در ابتـدا  و اسـت  پیوسـته  گـروه  یـک  به چرا که داند می فرد هر شرایطی، چنین در .کنند می

 اي وظیفـه  یا کار یک انجام فراگرد نیز گاهی چند هر. گیرد می قرار کار فراگرد کل جریان
 ایـن  در ؛سازد می ناپذیر اجتناب را رگبز سازمان یک ایجاد و شود می گسترده بسیار معین،
 متفـاوت  شکلهاي و قراردادها چهارچوب در (متعدد غیررسمی و رسمی يگروهها حالت،

  .کنند می تالش مشترك هدف یک به نیل براي و پیوندند می هم به) همکاري
 کـسب  بـراي  برخـی  مـادي،  پاداش و پول برابر در افراد این از برخی طبیعی، طور به

 اینکـه  ضـمن  پیوندند؛ می گروه به واالتر مقاصدي براي برخی و اي، حرفهجتماعی و   ا اعتبار
 گـروه  یـک  بـا  فریبکارانـه  اهـداف  بـا  برخی ولی دارند، صادقانه اهدافی افراد، این از برخی

  .کنند می همکاري
 مقایـسه  همکـاري  زمـان  مـدت  حیـث  از غیررسـمی،  و رسـمی  يگروهها انواع اگر

  :کرد تصور شرح دینب حالت چهار در را آنها توان می شوند،
 یک از سازمانی تصور ترین ساده .زمان از برهه یک در فعال رسمی کار يگروهها .1

 گیرند؛ می شکل زمان از برهه یک در که است معینی و رسمی کار يگروهها تصور گروه،
 و وهگـر  بـه  پیوسـتن  طرق و شوند می بیان روشن طور به کاري مقررات حالت، این در زیرا

 رسـمی  مدیر یا سرپرست یک نظر تحت معموالً گروهها این. گردد می معین آن از گسستن
 کـه  کرد اشاره دانشگاه استاد و پژوهشگر اي عده تالش به توان می مثال، براي .کنند می کار
یـک   در تر مجرب استاد یک نظر زیر جمعی دسته صورت به جامع، کتاب یک تألیف براي

 افـراد،  این از یک هر وظایف و انگیزه تأمیني  ها شیوه. کنند می کارخاص   یموضوعزمینه  
 صـراحت  بـه  نیـز  فعالیتهـا  سـازي  هماهنگ هاي رویه و شوند می تعریف واضح کامالً طور به

  .گردند می معین
 غیررسـمی  يگروهها اهداف .زمان از برهه یک در فعال غیررسمی کار يگروهها .2
 گروههـا  این فعالیت است ممکن چند هر دارند؛ تفاوت رسمی يگروهها اهداف با معموالً

 بـا  معمـوالً نیـز    غیررسـمی  يگروههـا  حـال،  هـر  بـه  .کند کمک رسمی اهداف تحقق به نیز
 ،گروههـا  نـوع  ایـن  در .گیرنـد  مـی  شکل زمان از برهه یک در فعالیت براي و معین اهدافی

 اینکـه  ضـمن  گردنـد؛  می حاکم عضویت و رهبري هاي شیوه بر اي نانوشته مقررات تدریج به
 بـراي  .شـوند  مـی  جـدا  آنهـا  از نیز افرادي و پیوندند می گروهها این به افرادي مستمر، طور به

 دانـشکده  تفریحـی  هـاي  برنامـه  در کـه  کـرد  اشـاره  افرادي پراکنده فعالیت به توان می مثال،
 انگیـزش  شـیوه  که است بدیهی. دهند می سامان را ها برنامه این تدریج به و کنند می شرکت
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 برحـسب  و دارد تفـاوت  رسـمی  يگروههـا  میـان  در متـداول  انگیزش هاي شیوه با افراد این
  .است متفاوت موضوع

 بــراي سـازمانهایی  فعالیـت،  از شـکل  ایـن  در .فـرا زمــانی  رسـمی  کـار  يگروههـا . 3
 و طراحـی ) بیـشتر  و ساله سیبراي مثال،    (کاري دوره یک از بیش طوالنی زمانی هاي  دوره

 بـه  و نویـسند  مـی  خـود  فعالیـت  شـروع  براي را مقرراتی سازمانها این. شوند می دهی ازمانس
 ایـن  در حـال،  هـر  بـه . سـازند  می منطبق خود نیازهاي با و دهند می توسعه را آنها زمان مرور
 روشـهاي  از ،)گروههاي کار رسمی فعال در یک برهه از زمـان      (اول   حالت مانند نیز حالت
 فعالیتها سازي هماهنگ روشهاي و شود می استفاده کارکنان برانگیختن و تشویق براي معینی

 اشاره انتشاراتی شرکتهاي از دسته آن به توان می مثال، براي .گردند می معین صراحت به نیز
 المعارفهـاي  ةدایـر  نیتـدو  ایـ ی  اپیـ پي  هـا  دوره دری  درسـ ي  کتابهـا  تدوین هدف با که کرد

 و شـوند  مـی  تأسـیس  رسـمی  صـورت  بـه  معمـوالً  سازمانها هگون این. کنند می یتلفعا بزرگ
  .گردد می معمول و متداول آنها در تدریج، به و زمان طی در متوالی، ينسلها همکاري
 گــروه، فعالیــت ســازمان حالــت، ایــن در .فــرا زمــانی غیررســمی کــار يگروههـا  .4
 دوره در آنهـا  بـه  نیـل  کـه  اهـدافی  تحقـق  براي خاص هاي انگیزه با افراد و است غیررسمی

 کنـد،  نمـی  حمایت آنها تحقق از نیز اي رسمی سازمان هیچ و نیست ممکن نسل یک حیات
گروههاي کار غیررسمی فعال در یـک    (دوم   حالت مانند نیز حالت این در. آیند می گردهم

 آن، خـالف  بـر  ولی شوند، می جمع هم دور متفاوت اهدافی با افراد احتماالً ،)برهه از زمان   
 بلکـه  ندارد، حیات قید در رهبر یک صرفاً گروه و کنند نمی زندگی نسل یک در راداف همه

 گـروه  و گـردد  مـی  نافـذ  طـوالنی  انداز چشم یک افق در گاهی و نسلها گذر در آن رهبري
 علـی  امـام  سـخنان  کـه  کـسانی  فعالیـت  ماننـد  ؛شـود  مـی  هـدایت  متعدد افراد توسط مذکور

 سـایر  و) ره (رضـی  سـید  کردنـد؛  دست به دست را آنها هک کسانی نوشتند؛ را» السالم علیه«
 را آنهـا  کـه  کـسانی  کردنـد؛  چاپ را آنها که کسانی کردند؛ آوري جمع را آنها که کسانی
 یـک  ایجـاد  درصـدد  کـه  کسانی و نوشتند؛ تفسیر و شرح هاآن بر که کسانی دند؛کر ترجمه
 همه و برخاستند هاآن در کیدتأ مورد اهداف تحقق براي برآمده، هاآن اساس بر جدید تمدن
 در. گماشـتند  همـت  آن اسـاس  بـر  گـرا  عـدالت  اجتماعی سیستم یک طراحی به که کسانی
 اسـتعاره : اسـت  برانگیـز  تأمل موضوع دو به اشاره فعالیتها، و ساختارها نوع این ماهیت تبیین
  .معنوي انگیزش ماهیت و امدادي دوي

   یـا  فـرا زمـانی  عالیت در قالب گروههـاي  رسد که استمرار ف    اما در مجموع به نظر می     
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  .، براساس عهدي است که گویا از پیش معین شده استفرا نسلی
 تـوان  مـی  شکل بهترین به را فرا زمانی  کار يگروهها مفهوم .امدادي دوي استعاره ـ

 گـروه  یـک  اعضاي از نفر چند امدادي، دوي در 1.کرد تبیین امدادي دوي استعاره پرتو در
 نمـادي  و کننـد  مـی  طـی  را مـسابقه  راه از بخشی یک هر معین، مسیر یک ولط در ورزشی،

 مجموعـه  موفقیـت  در تالشـها،  ایـن  حاصـل  کـه  طـوري  به سپارند؛ می دیگر فرد به را معین
 تنهـایی  بـه  افـراد  ایـن  از یک هر چند هر فراگرد، این در. گردد می نمایان »دوندگان گروه«

 ،آیـد  برنمـی  دعـا  و تشویق جز کاري هیچ دیگري از یک، هر تالش هنگام و کند می تالش
  .است ثمربخش و مهم دوندگان همه براي دونده هر کار حاصل ولی

 کـار  يگروههـا . فـرا زمـانی    غیررسـمی  يگروههـا  توسـعه  معنوي انگیزشماهیت  ـ  
 چنـد  هـر . شـوند  می برانگیخته متعالی روانی نیاز یک اساس بر معموالً ،فرا زمانی   غیررسمی
 فـرا زمـانی    غیررسـمی  کـار  يگروههـا  برخـی  دهی سامان در گاهی نیز مادي هايایدئولوژی

 شــکل بــه دینــی، فرهنگهــاي ســاحت در معنــوي باورهــاي بلندمــدت، در انــد، بــوده موفــق
 توسـعه  کـه  رسـد  می نظر به ترتیب، بدین. اند کرده جلوه اثرگذارتر و تر موفق انگیزي اعجاب
 بـه  قلبـی  و عمیـق  بـاور  نـوعی  وجود گرو در تشد به ،فرا زمانی   غیررسمی کار يگروهها
 در و مکانهـا  و زمانهـا  وراي در کـه  مـشترکی  اهـداف  آنهاسـت؛  اعـضاي  مـشترك  اهداف
 اهداف ،گروهها این اعضاي است ممکن البته .تصورند قابل عمیق و نگر غایت اندازي چشم
 بـه  پیوسـتن  ايبـر  مـشابهی  نـسبتاً  هـاي  انگیـزه  معمـوالً  ولـی  ،باشـند  داشـته  متعـددي  و متنوع

یـا علمـی     مـذهبی  هـایی  انگیـزه  مـوارد،  از بسیاري در ها انگیزه این. دارند مذکور يگروهها
  .یابند توسعه و کنند  فعالیت قرنها طی تا انگیزند برمی را فرا زمانی دیرپاي يگروهها بوده،

  
  فرا زمانیي کار گروههاساز  نقش تمدن

 نظـر  بـه  بـشري،  دانـش  توسـعه  بـر  فـرا زمـانی    کار يگروهها شگرف تأثیر گرفتن نظر در با
 نقـش  غیررسـمی،  و رسمی ساختهاي در آنها شده ریزي برنامه و هدفمند توسعه که رسد می

 تـاریخ،  طـول  در. دارد فرسـا  طاقت و بزرگ کارهاي انجام براي اي کننده تعیین و مهم بسیار
 توسـعه  و گرفتـه  شـکل  فـرا زمـانی   کـار  يگروههـا  بـه وسـیله    بـزرگ  هاي پروژه از بسیاري

 از  و شـده  ایجـاد  رسـمی  سـازمانی  سـاختار  نوعی در معموالً گروهها این از بسیاري. اند یافته
 بـه  ایمـان  مبنـاي  بـر  نیز ییگروهها ولی ؛اند   بوده داربرخور اداري و قانونی نهادهاي حمایت

                                                                                                                                  
اسـتاد دانـشکده مـدیریت       تـسلیمی  سـعید  محمـد  دکتـر  محضر از استفاده حاصل استعاره این از استفاده  .1

 .استدانشگاه تهران 
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 ؛انـد  کرده فعالیت و گرفته شکل تاریخ طول در اولیه، تشکل و طراحی بدون بزرگ، هدفی
 ينـسلها  گـذر  در انـد  کـرده  تـالش  گماشـته،  همـت  مقدس کتب ترویج به که کسانی مانند
 کـه  کـرد  اشـاره  کـریم  قـرآن  تفاسـیر  بـه  تـوان  می همچنین .نمایند رمزگشایی آنها از پیاپی،
 و مفـسران  محققـان،  غیررسـمی  فـرا زمـانی    يگروهها فعالیتهاي حاصل آنها از مهمی بخش
 توسـط  اسـتادان  آثـار  طیبـه،  اي شـجره  چـون  که طوري به ؛ندا بوده متوالی عصرهاي علماي

طور که مالحظـه     همان. اند رسیده بعد ينسلها به و اند یافته توسعه و اند شده تکمیل شاگردان
 و رسمی اشکال در گروهها گونه این فعالیت محصول بشري، تمدن از مهمی بخش ،شود می

 شد می مواجه زیادي موانع با ارتباطات هتوسع گذشته، درکه    حالی  ؛ در است بوده غیررسمی
 منطقـه  بـه  منطقـه  یـک  مـردم  از و دیگـر  نسل به نسل یک مردم از ها اندیشه و آراء انتقال و

 و هـا  اندیـشه  ضـبط  و ثبـت  امکـان  تـوان  مـی  سـهولت  بـه  امروزهاما   ،بود دشوار جهان دیگر
 اخیـر  تالشهاي از اي مونهن. کرد تجربه را فرا زمانی  و فرامکانی ارتباطی ساختارهاي طراحی
طباطبـایی،   (طباطبـایی  عالمـه  تفـسیري  آثـار  تکاملی سیر در توان می را فرا زمانی  يگروهها

) 1381جـواد آملـی،      (آملـی  جـوادي  عالمه تفسیري آثار در آنها تکامل و تکمیل و) 1383
 فراتر نیدی هاي حوزه از غیررسمی فرا زمانی  کار يگروهها توسعه امکان البته. کرد مشاهده

 ایجـاد  معرفتـی  و علمـی  هـاي  حـوزه  سـایر  در توسعه براي را توجهی قابل ظرفیت و رود می
 معنـوي  تالشی علمی، تالش هرگونه امتداد، این در ویژه با توجه به این مهم که     به نماید؛ می

 باشـد  غیرمعنـوي  تواند نمی و است نور علم اساساً تلقی، طرز این در زیرا ،شود می محسوب
  ).1387 آملی، ديجوا(

  
   و فرامکانیفرا زمانیي کار گروههااهمیت شبکه جهانی در توسعه 

 انتـشاراتی  سـاختارهاي  طراحـی  بـراي  وب، محـیط  از بتوان شاید ساختاري، توسعه حیث از
 بـراي  کـه  اي گونه به کرد؛ استفاده متوالی ينسلها در جهان مردم جمعی مشارکت به متکی
 بشري تمدن مهم دستاوردهاي که بزرگی المعارفهايةدایر و یدرس کتابهاي توسعه و ایجاد

  .باشد مناسب کنند، می گزارش را
 توسـعه  رونـد  سـاخته،  نمایـان  کـه  جدیدي ظرفیتهاي با جهانی شبکه رسد می نظر به
 ایـن  اکنـون . اسـت  داده قـرار  تـأثیر  تحـت  شدت به را فرامکانی و فرا زمانی  کار يگروهها
 برسانند جهان نقاط همه به ثانیه چند از کمتر در را خود پیامهاي دافرا که دارد وجود امکان

 بـا  .کننـد  ذخیـره  شـوند،  می متولد بعد قرنها بلکه و سالها که مردمی براي را پیامهایی حتی و
 .است فرامکانی کار يگروهها تصور از دشوارتر فرا زمانی  کار گروه تصور هنوز حال، این
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 و دارنـد  وجـود  لحظـه  یـک  در فرامکـانی،  کار گروه کی اعضاي همه که است تأمل قابل
 دشـوار  فـرا زمـانی    کـار  گـروه  یک تصور ولی باشند، داشته مراوده هم با زمان هم توانند می

  !باشند نشده متولد هنوز آن اعضاي یا افراد از برخی است ممکن زیرا است؛
ــه ي1ادهوکراســیها شــاید ــسبتاً طرحهــاي اي، حرف ــراي اي ســاده ن ــ توســعه ب  اختارس

 توسـعه  بـراي  ولـی  ؛ (Pourezzat & Taheri Attar, 2009) باشـند  فرامکـانی  کـار  يگروههـا 
 آینـده  تـا  حـال  ينـسلها  میـان  در مـشترك  پیمـان  و عهد یک وجود ،فرا زمانی  ساختارهاي
 اعضاي که کرد تصور توان می ،بنابراین. اهمیت باشد ؛ عهدي که براي آنان با   دارد ضرورت
 هویـت  حتـی  و ویژگیهـا  که درحالی موجودند؛ کامل و تام طور به انیفرامک کار يگروهها
  .شود می معین تدریج به فرا زمانی کار يگروهها اعضاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  کار فرامکانی در سطح جهان   گروه 1 نمودار
  

 را فرامکـانی  کـار  گـروه  یک توان می راحتی به د،بینی می 1 نمودار در که طور همان
                                                                                                                                  

1  .adhocracy  ؛ از واژه یونانی adhoc و پـسوند  » براي هـدف معـین  « به معنیcracy   حکومـت و  « بـه معنـی
  .شوند گرفته شده است و بر گروههاي کاري داللت دارد که براي هدف معین تشکیل می» اداره
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 کـار  گروه یک اعضاي کردن تصور ولی کرد؛ شناسایی جهان سطح در آن اياعض همه با
. دهـد  مـی  نـشان  را گروهـی  چنـین  2 نمـودار . اسـت  دشوار بسیار تاریخ گستره در فرا زمانی 

 آن به نزدیک و حال زمان در گروه اعضاي روابط تشخیص شود، می مالحظه که طور همان
 ما نگاه چه هر که درحالی .داد قرار نظر مد وحوض با را مذکور روابط توان می و است ساده

 ایـن  پیامدهاي تشخیص شده، تر احتمالی گروه اعضاي روابط شود، می نافذتر آینده زمان به
 کـه  شـوند  می مطرح ابهامها برخی گاهی نیز دور گذشته مورد در. گردد می دشوارتر روابط
  .سازند می دشوار را شده حادث رفتارهاي تحلیل

  و دنـ برخوردار اي العـاده  فـوق  قابلیـت  از گروهها این که است آن توجه جالب نکته
  .ندکن فعالیت ،تسلسلی روابطبرخی  رعایت با ،طوالنی زمانی هاي دوره در توانند می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نفره هفت فرا زمانی کار گروه یک ارتباطی ساخت   2 نمودار
  

 این امتداد، این در. است جهانی بکهش از استفاده ،گروهها اینمطلوب    توسعه الزمه
 ؛کـرد  اسـتفاده  جهـانی  شـبکه  سـاختار  از بایـد  چرا و چگونه که گیرد می قرار نظر مد سؤال

 موجـب   و رددا را خـود  خـاص  الزامـات  جهانی، شبکه که مهم این گرفتن نظر در با ویژه به
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 توسـعه  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  ،بـه هـر حـال      .شـود  مـی  اطالعـات  انتشار و شفافیت افزایش
 و است وابسته اطالعات انتقال و ضبط و ثبت روشهاي به شدت به فرا زمانی  کار يگروهها
 و دهـد  افـزایش  چـشمگیري  نحو به را اطالعات ضبط و ثبت ظرفیت تواند می جهانی شبکه

 از دور يگروههـا  میـان  در را دانـش  و اطالعـات  تبـادل  امکـان  ارتباطات سرعت افزایش با
  .دآور فراهم یکدیگر

  
المعـارف   ةمطالعـه تطبیقـی نحـوه تـدوین چنـد دایـر       (ها    آوري و تحلیل یافته     جمع

  )بزرگ
 بـه  را آن آغاز نظران، صاحب از برخی که طوري به ،است زیاد نویسی المعارف ةدایر قدمت
 نویـسی،  المعـارف  ةدایر که معتقدند و دهند می نسبت یونان فالسفه آثار کنندگان آوري جمع
 رایـج  ایـران  در سـپس  و اسالم جهان در آن از پس و زمین مشرق در سپس و یونان در ابتدا
 از زمینـه  ایـن  در را سـبقت  گـوي  غرب، که کرد اقرار باید امروزه ولی .)1375 قرشی، (شد
  .تر بوده است نها موفقآ و در این زمینه از است ربوده تمدنها سایر

 را افـراد  نیـاز  مـورد  العـات اط از اي خالصه که است مرجع ياثر المعارف، ةدایر هر
 نمایـد  مـی  ارائه آن از خاص اي شاخه یا دانش گوناگون هاي شاخه در ها پدیده انواع درباره

)Wikipedia, 2011(   بـدیهی  .دهـد   و کسب اطالعات بیشتر را به منابع تخصـصی ارجـاع مـی 
 افرادي ؛تاس زیادي افراد همکاري و توجه بذل مستلزم گونه آثار   این بهینه تدوین که است
 ظرفیتهاي به توجه اهمیت اینجا دررو،    از این . باشند برخوردار نیز متنوعی تخصصهاي از که

 بـزرگ  هـاي  نامه واژه و المعارفها ةدایر مختصر تاریخچه بر تأمل با ،فرا زمانی  کار يگروهها
  :گیرد می قرار نظر مدبهتر  جهان،

 در المعارف ةدایر این .)Encyclopedia Britannica, 2011( بریتانیکا المعارف ةدایر .1
 دانـشمندان  ءآرا اساس بر را دانش کالن چهارچوبهاي که هدف این با شد، متولد اسکاتلند

 ویــرایش اولــین کــه ایــن تــا یافــت توســعه قلمــرو ایــن ســپس. نمایــد معرفــی اســکاتلندي
مـیالدي   1771 تـا  1768 از سـاله  سـه  دوره یـک  در بخـش،  یک در بریتانیکاالمعارف    ةدایر

 تکمیـل  تـدریج  بـه  و گردیـد  منتـشر  مریکاا فیالدلفیاي در 1790 سال در دوباره و شد منتشر
 از یکـی  امـروزه  و اسـت  شـده  چـاپ  و ویـرایش  ،تجدیـد  مکـرراً  المعـارف  ةدایـر  ایـن . شد

 در آن اطالعـات  کـه  اسـت  جهـان  در بـشري  دانش معرف علمی هاي مجموعه ترین بزرگ
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  .ستا  دسترسی قابل کترونیکیال و چاپی گوناگون قالبهاي
 از یکـی  کتـاب  ایـن  .)(Encyclopedia Americana, 2011 مریکاناا المعارف ةدایر .2
 45 از بـیش  بـر  مـشتمل  کانایمرا. است انگلیسی زبان به عمومی المعارفهاي ةدایر ترین بزرگ
 ايـــ ی سالهـط آن نسخه اولین. اند کلمه هزار 300 از بیش آنها از برخی که است مقالههزار  
 ديـبعـ  رایشـوی زـین 1920ـ   1918 ايــساله در. شد منتشر جلد 20 بـقال در 1911ـ   1829

 جالب نکته. است دسترس در الکترونیکی و چاپی صورت به اکنون هم و رسید چاپ به آن
 انـد  داشـته  مـشارکت  آن تـدوین  در همکـار  نویـسنده  500 هزار و    6 حدود در تاکنون نکهیا

(Wikipedia, 2011).  
 یـک  المعـارف  ةدایـر  این .)Encyclopedia Iranica, 2011( ایرانیکا المعارف ةدایر .3

ــسبتاً مرجــع ــاره جــامع ن ــاریخ درب ــه در ایرانــی تمــدن و ت ـــساله از کــه اســت خاورمیان  ايـ
 سال در المعارف ةدایر صورت به آن شده چاپ نسخه نـاولی و تــگرف لـشک 1979ـ1970
 سـالهاي  در و گرفـت  قـرار  دسـترس  در 1996 در آن الکترونیکـی  هنسخ و شد منتشر 1982
 دارد ایرانی تمدن درباره مهمی بسیار اطالعات المعارف ةدایر این. یافت توسعه 2010ـ2009

  .است ایران درباره پژوهش مهم منابع از یکی و
 المعـارف  ةدایـر  .)The Oxford Encyclopedia, 2011( آکـسفورد  المعـارف  ةدایـر . 4

. شـود  می منتشر متنوع تخصصی قالبهاي در که است مهمی علمی مراجع جمله از فوردآکس
. اسـت  شـده  منتـشر  کنـون  تـا  1928 از نـام  همـین  تحـت  نیـز ) انگلیـسی ( آکسفورد نامه واژه

 نامـه  واژه ایـن  اکنـون . شد منتشر جلد 20 درآن   دوم ویرایش و جلد 12 در آن اول ویرایش
 هـر  در و شـود  مـی  منتـشر  گونـاگون  ابعـاد  در و تخصصی مقاصد براي اي گسترده طیف در

 یکـی  هنـوز  و گیـرد  می قرار نظر تجدید مورد برنامه، طبق یا ضرورت برحسب زمانی، دوره
 نامـه  واژه واژگـان  تعـداد . اسـت  جهـان  در موجـود  المعارفهـاي  ةدایـر  و مراجـع  تـرین  مهم از

 و افزوده آن به جدیدي اژگانو تدریج بهو   ،است افزایش حال در مستمر طور به آکسفورد
 سـالهاي  گـرفتن  نظـر  در با. شوند می حذف آن از شدگی منسوخ دلیل به واژگانی نیز گاهی
 ينسلها تاکنون، 1928 سال از که کرد مالحظه توان می خوبی هب نامه، واژه این توسعه و فعالیت
  ).Wikipedia, 2011 (اند نموده کامل را آن تدریج به کرده، کار آن روي بر متعددي

 چهـار  چـین،  در تـاریخی  المعـارف  ةدایر ترین معروف .سونگ بزرگ کتاب چهار .5
ــزرگ کتــاب ــرن در کــه اســت ســونگ ب ــازدهم ق ــسله دوران در ی  ســونگ پادشــاهی سل

  ).Wikipedia, 2011 (است گردیده تدوین )1279ـ960
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 (Brockhaus and Efron Encyclopedicبروخاس و افرون المعارفی ةدایر نامه واژه .6

(Dictionary.    سـالهاي  در جلـد  86 در کـه  است روسی بزرگ المعارف ةدایر دومیناین اثر 
   .)Wikipedia, 2011 (شد منتشر آلمانی بروخاس همکاري با 1980ـ1906

 و اند مانده ابتر آثار این از برخی. اند داده انجام اي گسترده کارهاي نیز کشورها سایر
 حـال  در دسـت  ایـن  از کـه  آثـاري  ترین گسترده از یکی اما شوند؛ می منتشر همچنان برخی
 شود می منتشر گوناگون زبانهاي به که پدیاست ویکی المعارف ةدایر است، توسعه و تکوین

  .یابد می توسعه و
 کـه  اسـت  مهمـی  اطالعـات  منبـع  المعـارف،  ةدایـر  این .پدیا ویکی المعارف ةدایر .7

 متعـددي  ویراسـتاران  پـدیا  ویکـی . یابد می توسعه انکاربر گسترده همکاري با و وب تحت
 با. نماید می روز به را آنها و کند می نظارت کاربران سوي از شده ارائه اطالعات بر که دارد
 نویـسندگان  از گـسترده  اسـتفاده  امکـان  ایجـاد  و المعـارف ةدایـر  ایـن  توسـعه  نحوه به توجه

ــاگون ــی تــوان مــی زمــان، گــذر در و جهــان ســطح در گون  ةشــیو ایــن کــه کــرد بینــی شپ
بـا اسـتفاده از گروههـاي کـارفرا زمـانی و فـرا مکـانی،                  و شود متداول نویسی المعارف ةدایر

  ).Wikipedia, 2011 (سازد دگرگون جهان سطح در را دانش مدیریت ساختار
  

  بررسی چند نمونه از کتابهاي درسی
  بـــاز و بیعــی ط عقالیــی،  يهاسیــستم  دیــدگاههاي : دهــی  ســازمان  و ســازمانها  .1

(Scott & Davis, 2007). باز و طبیعی عقالیی، سیستمهاي: سازمانها عنوان با ابتدا کتاب این، 
 تا شد بازپردازي مؤلف توسط بارها 2003 سال تا و شد منتشر اسکات توسط 1981 سال در

 منتـشر  جدیـد  عنـوان  بـا  و یشویـرا  مجـدداً  دیویس جرالد همکاري با ،2007 سال در اینکه
  .یدگرد

 را کتـاب  ایـن  حیـات  چرخـه  توانـد  مـی  دیـویس  کـه  رسـد  مـی  نظر به ب،یترت نیبد
 از پـس  هاي دهه به را کتاب این عمر تر، جوان دانشمندان همکاري با شاید و کند تر طوالنی
  !دهد افزایش زینو خود  اسکات حیات

 کتـاب  نیـ ا .)Hatch, 1997( نـوین  فرا و نمادین نوین، دیدگاههاي: سازمان نظریه .2
 جوي  مار توسط نوین فرا و نمادین نوین، دیدگاههاي: سازمان نظریه عنوان با 1997 سال در

ــچ ــشر ه ــد منت ــس و ش ــدود از پ ــک ح ــه، ی ــا ده ــان ب ــوان هم ــا عن ــاري ب ــانلیف همک   ک
)Hatch & Cunliffe, 2006( ایـن  در. دکر منتشرآن را  آکسفورد انتشارات وشد ي بازپرداز 
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 ،)Cunliffe, 2008 (دارد سـازمان  نظریه عنوان با مستقلی کتاب یدجد نویسنده هکاین با مورد
 تا یک کتاب پرارزش علمی اصالح و احیـا          است ورزیده اهتمام هچ کتاب توسعه به نسبت

  .روز شود پژوهان جدید به شده، برحسب نیاز دانش
تدریج از نواقص کتابهاي  کند تا به احیاي این سنت و پیوستن افراد جدید کمک می        

لمی کاسته شود و بر غناي مطالب آنها افـزوده گـردد و ایـن کتابهـا بـه طـور مـستمر و در           ع
  .روز شوند نسلهاي متوالی به

 کـه  کـرد  تلقـی  فرا زمـانی   رسمی همکاریهاي نوع از توان می را همکاریها گونه این
 رسمی قوانین چهارچوب در یا انتشارات یک با سازمانی قراردادهاي چهارچوب در معموالً
 قـدیمی  علمـی  آثـار  ترتیـب   بـدین ؛  نـد گرد مـی منتشر   المللی بین سطوح در  و شوند  می چاپ
ي بـرا  توانـد  یمـ  مهـم  نیـ ا بـه  توجـه . شـود   افزوده می  آنها حیات چرخه برند و   یاب می توسعه

 بـه ی  درسـ ي  کتابهـا ي  محتـوا  کهی  طیشرا در ژهیو به باشد؛ دیمف اریبسی  انتشاراتي  ها سسهؤم
 نـه یپرهز اریبـس  آنها، مستمري  روزساز به و دیجد کامالًي  کتابها فیلأت و هشد  کهنه سرعت

  .شوند می دشوار و
را  جهـان  بـزرگ  المعارفهـاي  ةدایـر  همـه تقریبـاً    شـود،  مـی  مالحظـه  کـه  گونـه  همان

بـا ابتکـار    توانـسته اسـت      موجـود  گـرایش  ولـی  اند؛ داده توسعه فرا زمانی  رسمی يگروهها
 همچنین و فرا زمانی  غیررسمی يگروهها از استفاده امکان وب، تحت نویسی المعارف ةدایر

  .زدسا فراهم نیز را فرامکانی غیررسمی و رسمی يگروهها
 نـاگزیر  و یافـت  خواهـد  توسـعه  وب تحـت  نویسی المعارف ةدایر که رسد می نظر به

 قالـب  در فرامکـانی  و فـرا زمـانی    غیررسـمی  يگروههـا  ظرفیـت  از بتواننـد  کـه  سیستمهایی
 تـاریخ  گـستره  در و جهـان  سطح در پراکنده مجازي هاي شبکه و تفکر کانونهاي ،سازمانها
 المعارفهـاي  ةدایـر  کـه  کرد تصور توان می امتداد، این در .بود خواهند تر موفق کنند، استفاده
 سـاخت،  بـه  را مهـم  این توان می حتی .گردند منسوخ و متروك سنتی، سیستمهاي به متکی

 از بتواننـد  کـه  زبانهـایی  آینـده  در احتمـاالً  یعنی داد؛ تسري نیز ملی زبانهاي بقاي و قابلیتها،
بنـد  یا بیشتري رونق نمایند، استفاده غیررسمی فرهنگی و علمی يگروهها و تفکر کانونهاي

 دانـشمندان  توجـه  مـورد  بیـشتر  ورزي، اندیشه ظرفیت توسعه و افزایی دانش توان، حیث از و
 ارتبـاط  جهـان  سـطح  در پراکنـده  غیررسـمی  علمی ظرفیتهاي با که زبانهایی اما .گیرند  قرار

  .شد خواهند فراموش و شده متروك احتماالً سازند، می برقرار تري ضعیف
اصـالح   حـسنه  سـنت  تـوان  می دوباره که رسد می نظر به نیز درسی کتابهاي باب در
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 وهـی گر کـار  جدیـد  هاي شیوه است ممکن اینکه ضمن کرد؛ احیا را کتب علمی همکارانه  
 هـاي  مجموعـه  تولیـد  یـا  قـدیمی  آثـار  بـازپردازي  و ویـرایش  طریـق  از پیاپی ينسلها توسط

 نظـر  بـه  ،بنابراین. گیرند قرار استقبال مورد بیشتر منتخب مقاالت مجموعه و شده ویراستاري
 در چـه  و رسـمی  تئـ هی در چـه  فرامکـانی،  و فرا زمـانی   کار يگروهها ساختار که رسد می
 کتابهـاي  تـدوین  و المعارفهـا  ةدایـر  توسـعه  رونـد  بـر  اي کننـده  تعیین یرتأث غیررسمی، تئهی

 کـه  ماننـد  مـی  بـاقی  آینده در مراجعی شود، می برآورد که طوري به داشت؛ خواهند درسی
  .ندکن استفاده کار يگروهها گونه این ظرفیت از بتوانند بهتر

 ،فـرا زمـانی    کـار  يگروههـا  توسعه لوازم ترین مهم از یکی که رسد می نظر به چنین
. باشـد  افـراد  از عادالنـه  قدردانی و زحمات شناسایی در اي مراوده و اي رویه عدالت رعایت
 یابنـد؛  مـی  انتـشار  دانشگاه یا سازمان یک نام به المعارفها ةدایر معموالً که است توجه جالب
 آن بـا  یگـاه  رند و دا ارتباط آن با نوعی به کنندگان مشارکت همه که دانشگاهی یا سازمان
 فـرد  یـک  نـام  معمـوالً  نیافتـه،  توسـعه  المعارفهـاي  ةدایـر  در که درحالی .شوند می یابی هویت
 در  کـه  نکته تأمل برانگیز آن است    ! شود می شناسایی او نام به اثر  و دریگ می قرار مبنا خاص

 قـرار  اول فـرد  نـام  الـشعاع  تحـت  زیـادي  حـد  تـا  بعـدي  دانشمندان همه زحمات حالت، این
 زحمـات  از که کاري يگروهها به پیوستن در افراد انگیزه بدیهیبنابراین، به طور     !دگیر می
 صـرفاً  نبایـد  قـدردانی  ایـن  کـه  اسـت  این مهم نکته .یابد می کاهش کنند، نمی قدردانی آنها

 دانـشگاه المعـارف    ةدایـر « نـام  بـه  فارسـی  بـزرگ   المعـارف  ةدایـر  یک اگر .شود تلقی مادي
 و پژوهـشگران  دانـشوران،  انگیـزه  احتمـاالً  شـد،  مـی  منتـشر  »عارف سمت الم  ةدایر«یا  » تهران

 در انگیـزه  ایـن  کـه  اسـت  بـدیهی . یافـت  مـی  افـزایش  آن تکمیل در مشارکت براي استادان
 بـا . یابد می کاهش بسیار شود، می منتشر خاص شخص یک نام به المعارف ةدایر که مواردي
 دهخـدا، ( دهخـدا نامـه     لغت نظیر ایرانی گبزر فرهنگ و نامه واژه چند سرنوشت بر مروري

ــانپورفرهنــگ  ،)1319 ــانپور، (آری ــیمفرهنــگ  و) 1353 آری ــیم، (حی  مالحظــه ،)1308 حی
 و باید که آنچنان ایران، علمی جامعه براي توجه قابل ارزش رغم علی ،آثار این که شود می

 اسـتناد  مـورد  آنها در جدید واژه تعدادي بار، یک سال چند هر فقط و اند نیافته توسعه شاید
  1.شوند می بازبینی قبلی واژگان و ندریگ می قرار

                                                                                                                                  
 رغـم  علـی  حیـیم  و پـور  آریان فرهنگهاي از و بود موجود رایشوی یک فقط مدتها تا دهخدا نامه واژه از  .1

 .است نشده مالحظه بیشتر ویرایش چند متنوع، و متعدد قطعهاي وجود
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  گیري نتیجه
نویـسی     و حاشـیه   المعارفها ةدایر توسعه قلمرو در ویژه به مکتوب، آثار انتشار و چاپ صنعت

 بـا  فرا زمـانی   کار يگروهها« توسعه به متکی شدت به بر کتابهاي درسی و بازپردازي آنها،     
 و نشر بنگاههاي سازمانی ساختار در ي رسمی، معموالًگروهها این. است دهبو »رسمی  جلوه

 ضـمن  کـه  شـوند  می طراحی اي گونه به بزرگ، دانشگاههايسازمانهاي انتشاراتی    و تدوین
 دیگـران  بـا  اي گونـه  بـه  یـک  هـر  کارهـاي  ،هـا   پروژه در فعال افراد براي کافی انگیزه تأمین

ویـژه    بـه  آیـد؛  فـراهم نیـز    زمان ساحت در افزا هم و یتدریج توسعه امکان تا شود هماهنگ
 ؛باشـند ن اجـرا  قابـل  نـسل  یـک  عمر به محدود هاي دوره در ي موردنظرها پروژههنگامی که  

  !قابل تصور نیست برایشان پایانی ،دارند معین آغاز چند هر که هایی پروژه
زمانی تلقی کـرد؛  توان نوعی پروژه فرا  می زینرا ی درسي کتابها تدوین و بازپردازي 

 را موجـود  درسـی  کتابهـاي  اطالعـات،  توسعه شتاب پر روند ویژه با توجه به این مهم که        به
 هـا  نهیهز است ممکن آنها، مستمري  بازپرداز بهی  توجه یب و کند یم خارج دور از سرعت به

 توجـه  بـذل  مـستلزم  مهـم  نیـ ا. دیـ نما لیـ تحم جامعه کل به راي  ادیز و خسارتهاي نامشهود  
  !استی اپیپي نسلها ازی سندگانینو نیب کتاب طبع و نشری حقوق الزامات به تر يجد

قابل تأمل اسـت کـه معمـوالً بخـشهاي زیـادي از کتابهـاي درسـی مـشابه                  به عالوه،   
گونـه مـوارد،    در ایـن  .گونه فضیلت و برتري خاصی نسبت بـه هـم ندارنـد    یکدیگرند و هیچ 
  .کاري در این زمینه کاسته شود ند تا از دوبارهک  کمک میکار فرا زمانیایجاد گروههاي 
 پیـشرفت  حاصل آنها، توسعه و طراحی و فرا زمانی  کار يگروهها قابلیتهاي ادراك

 در گروههـا  این انگیز شگفت کارکرد بر تأمل با. است متوالی اعصار در دهی سازمان دانش
 بـراي  مناسـب  الگوریتمهـاي  معرفـی  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  غیررسـمی،  و رسـمی  هاي جلوه
  .باشد داشته بشري دانش توسعه روند تسریع در مهمی اثر تواند می آنها ایجاد و سازي شبیه

 علمـی،  و درسـی  کتـاب  چنـد  و بزرگ المعارف ةدایر چند به اشاره با مقاله، این در
 یـک  اعـضاي  جمعـی  اهتمـام  گـرو  در شدت به آثار گونه این توسعه و بقا که شد مالحظه
 انگیزه ایجاد براي را اي ویژه توجه که اهتمامی است؛ فرا زمانی   هاي دوره در گسترده گروه

 چنـین  اساساً. طلبد می آنان فعالیت ساختن هماهنگ و گروه، دهنده شکل حادآ فرد فرد در
 رسمی ساختارهاي گونه این توسعه گرو در آینده در دانش و علم توسعه که رسد می نظر به
 زمـان  گـذر  در و شـود  نمـی  ایجاد یکباره علم زیرا است؛ کانیفرام و فرا زمانی  غیررسمی و
؛ حتـی   گـردد  مـی  پیراسـته  و شـود  مـی  انباشـته  یابـد،  مـی  توسعه متنوع و متعدد افرادوسیله   به
 دانـش  مـدیریت  بـه  متکـی  آینده، جهان در دانش توسعه توان گفت که پیشگامی در امر  می
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 گذشـته،  زمانهـاي  و پراکنده و متفاوت يمکانها در که مردمی عامه ؛خواهد بود  مردم عامه
  .کرد خواهند نقش ایفاي مهم امر این در تدریج به و کنند می زندگی آینده و حال

 کـه  اسـت  حـسنه  سـنتی  از جدید تصویرپردازي نوعی بحث، این که رسد می نظر به
ضـیح،  تو در که سنتی است؛ بوده مرسوم دینی علوم دانشمندان و علما میان در مدتها ویژه به

 آن جـاي  اکنـون  و اسـت  داشته ماندگار و زیبا اي جلوه علمی، کتب حو اصال  نویسی حاشیه
 قـانونی  و حقـوقی  هـاي  نامـه  آیـین  تـدوین  و فـرا زمـانی    کـار  يگروهها شناسایی با که دارد

  . شود بازپردازي تر اثربخش و تر مناسب نحوي به آینده براي مناسب،
شود که مردم آن را از نسلی به نسل   می تلقی می  ترتیب، دانش دارایی عامه مرد      بدین

آوري   جمـع  اهتمام جمعی به .آورند سپارند و امکان تجدیدنظر در آن را فراهم می        دیگر می 
دانـشی کـه میـان عامـه     کند؛  و انتشار دانش، نقش بسیار مهمی در سرنوشت هر ملت ایفا می   

توسـعه  ، در سـیر   با اهتمام جمعیگردد و   در فرهنگ نهادینه می    ،شود  مردم شایع و رایج می    
  .گیرد قرار میروزافزون 
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