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 ؟هستقين دخبلت نوي كنند ،چرا رهبري براي پبيبى دادى به برخي هعضالت

 رهبري و نگرش سيستوي به نظبم

 

ثب ٍخَز هطكالت هَخَز زض خبهؼِ كِ ضّجطي ّن ثِ آًْب اضبضُ زاضز، اگط ضّجطي هكلغ ًيست كِ غالحيت ضّجطي ضجِْ هٌتطط ضسُ: 

طا فالى ًوبيٌسُ هٌتست ضّجطي، ذكب كطز ٍ تغييط ًكطز؟ چطا زازگستطي ايي ّوِ هطكل كٌس؟ چ ًساضز ٍ اگط هكلغ است، چطا كبضي ًوي

 كٌس؟ زاضز، اهب ضّجطي كبضي ًوي

 
 طرح هسئله

ّبي  ّبي ثسيبضي گفتِ ضسُ ٍ كتبة زضثبضُ هسئلِ ضّجطي ًظبم اسالهي ٍ پبسد ثِ ضجْبت ٍاليت فقيِ ٍ ضّجطي زٍضاى غيجت، سري

ب زض كٌبض پبسد ثِ ايي سؤاالت ًظطي، اظ پبسد ثِ ضجْبت ػولي هطثَـ ثِ ضّجطي، غفلت ضسُ است كِ اتفبقبٌ هتؼسزي ًَضتِ ضسُ است؛ اه

ثيطتط زض هيبى ػوَم هطزم ضٍاج زاضًس ٍ ضبيس ثسيبضي اظ ضجْبت ًظطي هَخَز زض اشّبى افطاز ًيع ثِ ذبقط حل ًطسى ايي ضجْبت ايدبز 

 قطاضًس: ضسُ ثبضٌس! ثطذي اظ ايي گًَِ ضجْبت ثسيي 

ايي ّوِ فسبز، فقط ٍ تجؼيؽ زض خبهؼِ كِ ضّجطي ّن ثِ آًْب اضبضُ زاضز، اگط ضّجطي هكلغ ًيست كِ غالحيت ضّجطي ًساضز ٍ اگط هكلغ 

كٌس؟ چطا فالى ًوبيٌسُ هٌتست ضّجطي، ذكب كطز ٍ تغييط ًكطز؟ چطا هسيط فالى ازاضُ، ضضَُ گطفت ٍ تَثيد ًطس؟ چطا  است، چطا كبضي ًوي

ضَز ٍ زازگستطي ايي ّوِ هطكل زاضز، اهب ضّجطي كبضي  تَخْي هي اقتػبزي هولكت ايي گًَِ است ٍ ثِ هسبئل فطٌّگي، كنٍؾغ 

 كٌس؟ كٌس؟ هگط ضئيس قَُ قؿبئيِ ضا ضّجطي اًتربة ًوي ًوي

 

  :پبسخ

 ين. زض ايي ثبضُ، ثِ ًكبت ظيط تَخِ كٌيس: سؤاالت پبسد زّثِ تَاًين  ، هيثْتطثطضسي كٌين، ٍ ػولكطز ٍ ًقص ضّجطي ضا اگط هسئلِ كبضآهسي 

 ٍظبيف ضّجطي ٍ زيگطاى 

گبم اٍل، آى است كِ فبضؽ اظ هطَْضات غلف ٍ ضايح، ثبض زيگط، ٍظبيف ضّجطي زض قبًَى اسبسي ضا هطٍض كٌين، ظيطا تػَض ػوَهي ايي است كِ 

گَيي ثِ ّوِ اهَض  تَاًس ّط كبضي ضا اًدبم زّس ٍ هسئَل پبسد تطيي هقبم كطَض است ٍ ضّجطي خبهؼِ ضا ثط ػْسُ زاضز، هي چَى ضّجط، ػبلي

 .است؛ زض حبلي كِ قبًَى اسبسي، تٌْب ثرطي اظ اهَض ضا ثِ ػْسُ ايطبى گصاضتِ است
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ّبي كلي ًظبم ٍ ًظبضت ثط حسي اخطاي آًْب ضا ثط ػْسُ ضّجطي گصاضتِ است ٍ هسبئلي چَى اهَض  قبًَى اسبسي، غطفبً، تؼييي سيبست

 اًس.  گصاضي، ّط كسام ثِ ًْبزي ذبظ سپطزُ ضسُ ، اهَض قؿبيي ٍ قبًَىاخطايي

اي زاضز،  ّبي كالى اقتػبزي، فطٌّگي، سيبسي، ًظبهي ٍ...، ضجِْ ٍ هسئلِ گيطي كلي كطَض زض سيبست اظ ايي ضٍ، اگط كسي زضثبضُ خْت

كٌٌس؛ اهب اگط هسئلِ  ػلحت ًظبم ًيع ثِ ضّجطي كوك هيّب، هدوغ تطريع ه تَاًس اظ ضّجطي سَال كٌس كِ الجتِ زض تسٍيي ايي سيبست هي

ثط ػْسُ افطاز ٍ ًْبزّبي زيگط است ٍ ثبيس آًبى ضا هَضز سؤال قطاض  ثِ قَض قبًًَيگطزز،  ٍ يب هسبئل هػساقي ضا ضبهل  ثبضس هطثَـ ثِ اخطا

 زاز.

تِ ثبضٌس؛ ايطبى هسئَل ّستٌس، ٍ اضايِ ضاٌّوبيي ٍ ثِ ثيبى زيگط؛ زضغَضتي كِ ضبيستِ تط اظ ًوبيٌسگبى ضّجطي ثطاي تػسي ٍخَز زاض

غَضت هطكل ضٌبذتِ ٍ ثِ  ،طبى است، اهب ثطاي سبيط ًبكبضآهسي ّب ثبيس ثط اسبس هسل تٌظين ضسُيذكَـ كلي غحيح ًيع اظ ٍظبيف ا

 ػول ًوبيين تب اظ استجساز ٍ ثسيبضي اظ آسيت ّب حفظ ضَين. َىپيص ثيٌي ضسُ زض قبًضكل سلسلِ هطاتجي 

تَاى تكليف ثسيبضي اظ سؤاالت ٍ ضجْبت خعئي ٍ هػساقي يب كلي هطثَـ ثِ اهَض اخطايي ٍ... ضا هطرع كطز ٍ ثطاي يبفتي  اظ ّويي ًقكِ هي

گَيي يب ػقَثت،  پبسد، ثِ سطاؽ هسئَل هطرع ّط كسام ضفت؛ ظيطا ضّجطي، هسئَليتي زض قجبل آًْب ًساضًس ٍ غيطهكلف ضا تكليف ثط پبسد

 ظلن است.

 نگرش سيستوي  

ضَز كِ ثبالذطُ تٌفيص حكن ضئيس خوَْض ٍ اًتربة ضئيس قَُ قؿبييِ، ثِ ػْسُ ضّجطي است ٍ ػعل ضئيس  زض ايي خب، ايي سَال هكطح هي

زاًس زض شيل هسيطيت ٍي،  ضَز؛ حبل چطا ضّجطي كِ هي خوَْض ّن پس اظ تػَيت هدلس يب زيَاى ػبلي كطَض، تَسف ٍي اهؿب هي

 كٌٌس؟  زّس، اٍ ضا ػعل ًوي ذكبّبيي ضخ هي

تَاى ثِ ذبقط  كٌس كِ ًوي ّط چٌس غطف تػَض ايي سؤال، ًعز اًسبى آضٌب ثِ اهَض كالى ٍ گستطزُ كطَضزاضي، ذَز كفبيت اظ ايي پبسد هي

 -پيسا ثطَز هگط آى كِ ثِ فسبز يب ذيبًت ٍي اقويٌبى  -چٌس هطكل ضيع يب حتي زضضت، فطزي زض آى سكح ضا ثِ ّويي ضاحتي تغييط زاز 

اًس، تَؾيح  ثس ًيست تب ًگطضي ضا كِ ضّجطاى اًقالة ًيع ثِ ذَثي ٍ زض كوبل ظيطكي، ثساى اػتقبز زاضتِ ٍ آى ضا تؼقيت كطزُ،اهب ثِ ايي ثْبًِ

 گطزز. زّين كِ ّوبى ًگطش سيستوي ثِ كطَض ٍ هسئلِ كطَضزاضي است كِ خبيگعيي كبض فطزي ٍ هتوطكع ٍ هَقتي هي

ًجبيس ثِ ذبقط ًبكبضآهسي ثرطي اظ سيستن يب  -كِ اهطي ثسيْي ٍ هٌكقي است  -ايدبز ًْبزّب ٍ سبذتبضّب ٍ تقسين ٍظبيف زض ايي ًگطش، 

ػٌبغط آى، تجسيل ثِ كبض ّيئتي ٍ ضرػي ضَز؛ ظيطا اسبسبٌ ّط گًَِ ػول غيطسيستوي، ّط چٌس هوكي است زض كَتبُ هست خَاة ثسّس، 

هسئلِ ضا حل ، هَض هولكت، هسيطيت ضرػي ٍ ٍضٍز يك يب چٌس ضرع ثطاي حل هسبئل ٍ هؼؿالتٍلي ثِ ذبقط پيچيسگي ٍ گستطزگي ا

 كٌس.  ًوي

اًس كِ ثبيس سبظ ٍ كبضّبي تطَيقي ٍ تٌجيْي ٍ اغالحي ضا ثِ  ّبي ًظبضتي ٍ اضظيبثي ًيع زيسُ ضسُ ػالٍُ ثط ايٌْب، زض ايي سيستن، زستگبُ

 ّب ضا اغالح كٌس.  ّب ٍ ؾؼف ستن، ذَز ثِ ذَز ًقعفطاذَض ًيبظ، اخطا ٍ ًْبزيٌِ كٌٌس؛ تب سي

اگط قطاض ثبضس ضرػي هبًٌس ضّجطي، ضئيس خوَْض ٍ...، ثِ ّوِ اهَض خعئي ٍ كلي زض سكح گستطزُ هسيطيت اخطايي كطَض ٍاضز ضَز ٍ زض 

رػػي هطثَـ ثِ هَؾَػبت هرتلف حل هسبئل زذبلت كٌس، قكؼب ثيت ضّجطي ًيع ثبيس ثِ تسضيح ػطؼ ٍ قَلي هطبثِ زٍلت ثيبثس ٍ هطاكع ت

ضًَس؛ ظيطا سبظ ٍ كبض  ّبي اضسبلي ثِ ثيت ضّجطي، اثتسا ثِ اضگبى هطثَـ يب هقبم ثبالتط آى ثرص، اضخبع هي اًساظي ًوبيس. اظ ايي ضٍ، ًبهِ ضا ضاُ

ّبي  ي زيگط ٍ ثب تَخِ ثِ ضٍشثيٌي ضسُ زض قبًَى ايي گًَِ است ٍ زض غَضت ػسم پبسد يب كبضايي ٍ فسبز، هسئلِ، ثِ ًحَ سيستوي پيص

 ضَز.  گيطي هي زيگط پي

ّب ثطاي حل هسبئل هرتلف كطَض ثِ هسئَالى كالى كطَض، ّويي ًْبزيٌِ ًطسى ًگطش  هتبسفبًِ يكي اظ زاليل ذتن ضسى ّوِ ًگبُ

ضرػي ضا هَخت ضسُ است اي ٍ  سيستوي ٍ ايي گًَِ ضفتبضّب زض هيبى هطزم ٍ حتي هسئَالى خبهؼِ است كِ غلجِ فؿبي سيبسي، سليقِ

 كِ ذَز فسبزآٍض است! 

ّب ثط  گيطي ّب ٍ تػوين ّب، تطَيق ٍ تٌجيِ اًس ٍ ػعل ٍ ًػت ّب زض كطَض هب ًْبزيٌِ ًطسُ تط ثٌگطين، ثِ ّويي زليل كِ سيستن اگط زقيق

ضَز ٍ حتي  طٍخي هٌدط ًويگيطًس، تغييط هسيطاى سكَح هرتلف ًيع ثِ تغييط خسي ذ ّبيي هؼيي غَضت هي اسبس سليقِ ٍ ًِ ٍيژگي

 آٍضًس!  ثْتطيي افطاز ًيع ًتبيدي زض ذَض ضأى ذَز ثِ زست ًوي

 )هردم(سبختبر كالى اجتوبعي 
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اختوبػي ازاضُ كطَض است؛ ثِ ايي هؼٌي  -است، تَخِ ثِ سبذتبضّبي كالى سيبسي زٍ ػبهل قجل تط اظ  هسئلِ هْن زيگطي كِ ثِ ًَػي كالى

كٌس، اهب هلت ّوطاّي الظم ضا ًساضتِ ثبضس، هسبئل، گطُ ذَاٌّس ذَضز ٍ اگط هلت ٍ ضّجطي، ّوسَ ػول ًكٌٌس كِ اگط زٍلت ثِ زضستي كبض 

 گيطي ذَز ًٌوبيٌس، ًتيدِ خوغ ثطزاضي ًيطٍّب، هكلَة ًرَاّس ثَز!  هطزاى ضا ًيع ٍازاض ثِ خْت ٍ زٍلت

ّبي كلي  ّبي ضّجطي ٍ ثط اسبس سيبست ثب هكبلجبت ٍ ّوطاُ ثب گبم اظ ايي ضٍ، ّوَاضُ حؿَض هؤثط، فؼبل ٍ آگبّبًِ هطزم زض خبهؼِ، ّوسَ

 ضَز.  تَاًس زٍلت ضا ًيع ٍازاض ثِ پيوَزى ايي هسيط ًوبيس ٍ آى گبُ، ذطٍخي هكلَة، حبغل هي هَضز ًظط، هي

ّبي كالى  زض سكح كالى، اگط هَتَض ّط ؾلغ اختوبع، ثِ ّط ًحَي، ثس كبض كٌس، ًتيدِ هكلَة، حبغل ًرَاّس ضس ٍ ضبيس يكي اظ آسيت

فطٌّگي كطَض هب، ضٍاج تسضيدي ّويي ضٍحيِ ثبضس كِ ّوگبى هٌتظطًس تب كسبًي كطَض ضا سبذتِ ٍ زضست كٌٌس ٍ ّيچ گبُ افطاز اًگطت ضا 

سيبسي ذَيص ضا ايفب  -هي زض ايي هسيط حطكت ٍ تؼبلي چيست؛ تب ثِ تٌبست اهكبًبت، ضسبلت اختوبػي  اًس كِ خبي ثِ سَي ذَز ًگطفتِ

ضَز، ٍظبيف حبكوبى ًسجت هطزم است ٍ كوتط اظ ٍظبيف هطزم ًسجت ثِ حبكوبى، سري گفتِ  كٌٌس. اظ ايي خْت، آى چِ ّوَاضُ هكطح هي

 ضَز!  هي

  هصبلح كلي نظبم

سَظاى ًظبم، قجل اظ ّط چيع، حفظ ايي ًظبم است كِ ثِ ثطكت فساكبضي ّعاضاى ضْيس گلگَى كفي ّويي خبهؼِ،  ٍ ّوِ زلضسبلت ضّجطي 

ّبي زاذلي ٍ ذبضخي ضا زض ًظط زاضز ٍ هػلحت ضا ضػبيت  سبظي ثِ زست آهسُ است. ضّجطي ًيع زض حطكبت ٍ اقساهبت ذَز، ّوَاضُ ثحطاى

 كٌس.  هي

تطيي  اًس كِ اًقالثي تطيي ٍ آضهبًي ضٍي ذَز گطَزُ يبفتِ اًس، چٌبى فطغتي ضا ضٍثِ آى خب كِ هطزم ّوطاّي كطزُضّجطاى اًقالة اسالهي، 

اًس؛ ظيطا  اًس ٍ خبيي ثطاي ػطؼ اًسام زضوٌبى ًيع ثبقي ًگصاضتِ اًس ٍ گَي سجقت ضا اظ ّوگبى ضثَزُ ّب ٍ تػويوبت ضا اتربش كطزُ گيطي خْت

 اًس ٍ زض ايي حبالت، ّوَاضُ ًتيدِ هكلَة حبغل ضسُ است.  فؼبل ٍ زض يك خْت ٍاحس، ثسيح ضسُ ّوِ اؾالع خبهؼِ، ثِ قَض

 ضبيس هسئلِ پيًَس اهت ٍ اهبهت، ثتَاًس ضاُ هػلحت ضا سس كٌس ٍ اهكبى تحقق سكح آضهبًي ٍ هكلَة ضا هْيب ٍ ػسالت ضا خبيگعيي كٌس. 

 بندي ضبهبت دسته

ّبي ٍاضزُ،  ثٌسي زضستي غَضت گيطز تب هيبى اضكبل هرتلف اضكبل ذكبّبي هَخَز، اثتسا ثبيس زستِّب ٍ  زض هَضز ضجْبت ضاخغ ثِ ًقع

هبًٌس  -كٌس  ّبيي كِ ثِ قَض غيطهستقين ظيط ًظط ضّجطي ّستٌس ٍ ضّجطي، ضئيس آًْب ضا هٌػَة ًوي ذلكي غَضت ًگيطز. زض هَضز زستگبُ

سد ّوبى است كِ زض تَؾيحبت گصضتِ شكط ضس؛ اهب زضثبضُ اهَضي كِ ثِ ضرع پب -زٍلت ٍ ثسًِ گستطزُ آى يب هدلس ضَضاي اسالهي 

كٌس، هبًٌس غسا ٍ سيوب، اگط هسئلِ، هػساقي ذبظ  ّبيي كِ هسئَل آًْب ضا ضّجطي تؼييي هي ضًَس يب ػولكطز زستگبُ ضّجطي هطثَـ هي

ثط  -ػولكطز ػؿَي اظ اػؿبي آى هدوَػِ است  هثال هطثَـ ثِ -است كِ هكوئٌين ضخ زازُ، زض غَضتي كِ سكح هسئلِ خعئي است 

كٌين؛ ظيطا هسئَل هطثَـ ٍ سيستن تحت هسيطيت ٍي، ثبيس آى ضا ثطضسي ٍ حل  اسبس قَاػس ٍ ًكبت هصكَض، حكن سبثق ضا ثطايص خبضي هي

زض اًتربة اٍليِ ٍي يب كٌس ٍ اگط هسئلِ زض سكح كالى ثبضس يب هسيطيت كالى هدوَػِ، پط ؾؼف ٍ ذكب تطريع زازُ ضَز، ثِ قَضي كِ 

ثقبء ٍ تساٍم هسيطيتص، ضجْبت خسي ثِ هيبى ثيبيس، ثبيس ثِ سطاؽ ثطضسي ػلت هسئلِ ضفت ٍ اظ اػؿبي ثيت ضّجطي ٍ يب ضّجط، ػلت ضا 

 پطسيس. 

السالم ًيع  يِػل ّب ٍ ذكبّب، قجيؼي است. زض حكَهت اهبم ػلي ّب، ؾؼف ًجبيس ايي ًكتِ ضا فطاهَش كطز كِ زض ّط سكحي، ثرطي اظ ًقع

اهثبل اثَاألسَز زٍئلي يب ػثوبى ثي حٌيف يب حتي ضطيح قبؾي حؿَض زاضتٌس كِ تؼَيؽ يب تَثيد يب ثٌب ثِ هػلحت، اثقب ضسًس ٍ هٌػفبًِ 

 ذكب، تفبٍت قبئل ضَين ٍ الجتِ ػسم غالحيت ضا ًيع پس اظ ثطضسي، ثبيس پصيطفت.  آى است كِ هيبى ذيبًت ٍ

 )خواص و هسئوالى(بب يک گل بهبر نوي ضود 

ّوچٌيي الظم است تَخِ كٌين كِ ثب يك گل ثْبض ًوي ضَز ٍ ثسيبضي اظ هطكالت اخطايي هب هطثَـ ثِ ًساضتي ًيطٍي اًسبًي هٌبست ٍ 

 ًبٌّدبضي ّبي فطٌّگ خبهؼِ هبست.

ب فسبز اظ ضكل ظبّط ثِ غَضت ايي ًبكبضآهسي ّب ثب ٍاضزات هٌبثغ هبلي ٍ اًسبًي ٍ اػوبل سيبست ّبي ًظبضتي اغالح ًوي ضَز ٍ غطف

هرفي آى زض هي آيس، چٌبى چِ اػوبل سيبست ّب ٍ قبًَى گصاضي ثطاي زازگبُ ّبي ذبًَازُ ٍ سيستن ثبًكساضي ثسٍى ضثب هطكالت ضا چٌساى 

ا ثطٌبسٌس(  ٍ ثِ حل ًوي كٌس، ٍلي اگط ذَاظ خبهؼِ فؼبل ثبضٌس ٍ ثب ضٍيكطز ػبلوبًِ ٍ ًقبزاًِ هطز ػػط ذَز ثبضٌس )هطكالت ػػط ذَز ض

 زًيب ٍ ثطٍت اًسٍظي ضٍي ًيبٍضًس ايي هسبئل ثِ تسضيح حل هي گطزز.
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ّب،  گيطي ّبي كالى ٍ خْت ضٍضي است كِ زض ثطضسي ٍؾؼيت فطٌّگي، اقتػبزي ٍ... ًيع ثبيس ايي هسئلِ ضا زض ًظط زاضت كِ آيب سيبست

تب هقػط ضا ثْتط ايي هكبلؼبت كوك هي كٌس  ت ثطٍظ هسبئل است؟هَخ ػبهل ٍؾغ هَخَزًس يب ػولكطزّب ٍ تركي اظ هقبغس تؼييي ضسُ

 ًوبيين.ضٌبسبيي 

كٌس كِ سبظهبى هَضز ثحث، هستقيوب  است ٍ اظ ايي ًظط، تفبٍت ًوي يهسئلِ هْو ّبي حسبس كطَض كوجَز ًيطٍي تَاًوٌس، ثطاي ازاضُ پست

 زضثبضُ قَُ قؿبييِ، ايي هسئلِ، ثِ ذَثي هطَْز ثَزُ است. تَسف هٌػَثيي ضّجطي ازاضُ ضَز يب غيطهستقين ظيط ًظط ٍي ثبضس؛ هثال

ٌس ثسيبضًس افطازي كِ زض ظبّط، اًسيطِ ٍ ًگطش هٌبسجي زاضًس؛ اهب ثِ ّيچ ٍخِ، هسيطاى هَفقي ًيستٌس. اظ ايي ضٍ، يبفتي هسيطاًي كِ ثتَاً

 سيستن تحت هسيطيت ذَيص ضا ثِ زضستي سبهبى زٌّس، كوتط هوكي است! 

اين،  ّب ٍ ثيبى ذَز ضّجطي، تصكطات ذفي ايطبى ثِ هسئَالى ثسيبض ثَزُ است ٍ چٌبًچِ ضبّس ثَزُ ط ثط اسبس هٌبثغ ٍ ضٌيسُاظ قطف زيگ

 ّبي هرتلف كطَض، زض هدبهغ ػوَهي ًيع ثيبى ضسُ است  اًتقبزات غطيح ٍي اظ زستگبُ

 عواهل هؤثر در كبرآهدي 

زض كبضآهسي ًظبم ضا ثطوبضين ٍ سپس ثِ ًقص ضّجطي ًگبُ كٌين، ثِ خبيگبُ ضّجطي زض زض سكحي زيگط ٍ اظ هٌظطي ػيٌي، اگط ػَاهل هَثط 

ّبيي ثط اسبس ػلن ثَهي ٍ زيٌي ٍ زهيسى ضٍحيِ ػلوي ٍ تالش فكطي كِ اظ ػَاهل خسي ضضس ٍ ثبلٌسگي كطَضًس، زست  تَليس ضٍش

سطًَضت ذَيص ٍ تقبؾبي هكبلجِ ػسالت اظ سَي ٍي،  سبظي ثسًِ هطزهي كطَض ٍ احيبي ًقص هطزم زض يبثين. زض سَي زيگط، فؼبل هي

ّبي هَثط، تَخِ ٍيژُ ثِ ًرجگبى  كبضي ٍ تطسين اّساف هطرع افق آيٌسُ كطَض، حوبيت اظ فؼبليت خلَگيطي اظ آظهَى ٍ ذكب ٍ پطاكٌسُ

ّبي زاذلي  سيطيت غحيح ثحطاىػلوي، فطٌّگي، ٌّطي، سيبسي ٍ... ، تَخِ اسبسي ثِ هسبئل اهٌيتي ًظبهي كطَض ٍ ضضس چطوگيط آًبى، ه

تط اظ كسبًي ثَزُ است كِ  ّبي الظم، ثرطي اظ اهَضي ّستٌس كِ خبي پبي ضّجط اًقالة زض آًبى، ثسيبض پطضًگ ٍ ذبضخي ٍ اتربش سيبست

 اًس.  ضبيس هسئَليت هستقيوي زض قجبل آًْب زاضتِ

 لزوم نقد و پرسص 

س، هػَى اظ ًقس ٍ ثطضسي ًيست. اظ ايي ضٍ، زض ًظبم اسالهي، ثبيس هطزم ٍ ًرجگبى ّوبى گًَِ كِ ذَز ضّجطي ثبضّب تبكيس كطزُ، ّيچ ك

ثتَاًٌس زض فؿبيي اذالقي، هٌكقي، هٌػفبًِ ٍ آظازاًِ، ًقسّب ٍ سئَاالت ذَيص ضا هكطح كٌٌس ٍ ضجْبت هَخَز ضا ثطقطف سبظًس. زض ايي 

آى چِ گفتِ ضس، ؾطٍضي است؛ تب خلَي تجليغبت زضوٌبى ٍ سَء  سَظ كطَض، ثطاي تَؾيح اهَضي هطبثِ هيبى، ًقص ًرجگبى آگبُ ٍ زل

 استفبزُ هغطؾبى ضا ثگيطز. 

ًكتِ هْن ٍ پبيبًي ايي كِ، اگط اخعاي هرتلف كطَض، ضسبلت ذَيص ضا ثِ زضستي اًدبم زٌّس ٍ ػسالت ثطپب ضَز، ثسيبضي اظ ضجْبت هَخَز، 

ّب اػتٌبي ًرَاٌّس كطز؛ اهب ٍقتي  ثيٌٌس ٍ زض ايي غَضت، ثِ ضٌيسُ ذَة ضا هي ضًَس؛ ظيطا هطزم، ػول غحيح ٍ ًتيدِ ذَز ثِ ذَز ضفغ هي

 تَاًٌس ثِ ضجْبتي ثعضگ ٍ سؤاالتي اسبسي هجسل ضًَس.  ضبيؼبت، هي تطيي هطكالت فعًٍي يبثٌس، كَچك
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