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 تفکر انتقادی چيست؟                                        

 
  تفىش اًتمبدي ػجبست است اص تَاًبيي تفىش هستمل ٍ تأهلي، ٍ فىش وشدى ثِ ضيَُ اي سٍضي ٍ هٌكمي

تأهل سٍي هؼٌبي ػجبسات، ثشسسي ضَاّذ ٍ استذالل ّبي اسائِ ضذُ، ٍ : تفىش اًتمبدي فشايٌذي است ضبهل

  لؿبٍت ساخغ ثِ ٍالؼيتْب

 داضتي تفىش اًتمبدي ثِ هؼٌبي هدبدلِ يب اًتمبد ًسجت ثِ ديگشاى ًيست

 

ًَػي هْبست است وِ هي تَاًذ دس افطبء سفسكِ ّب ٍ استذالل ّبي ًبدسست ثىبس گشفتِ ضَد ٍ ًمص 

  هْوي دس استذالل ٍ تىبليف سبصًذُ ثبصي هي وٌذ

ثِ هب ووه هي وٌذ تب ثِ وست داًص ثپشداصين، ًظشيِ ّبي خَد سا ثْجَد ثجخطين ٍ ثِ استذالل ّبي  

  لَي دست يبثين

  هي تَاى اص آى ثشاي پيطجشد فشايٌذ وبسي ٍ استمبء ًْبدّبي اختوبػي استفبدُ ًوَد

 ؾشٍست هْبست تفىش اًتمبدي

تفىش اًتمبدي دس وٌبس ضيَُ تفىش خالق پيص ًيبص سبيش هْبستْبي صًذگي اصخولِ حل هسألِ، تػوين 

  گيشي، استجبـ هؤثش ٍ سٍاثف سبصًذُ سا تطىيل هي دّذ

تَاًبيي تفىش ثِ ضيَُ اي سٍضي ٍ هٌكمي ثشاي ّشگًَِ اًتخبثي وِ پيص سٍ داسيذ، ؾشٍسي ٍ حبئض اّويت 

  است

  تفىش اًتمبدي هْبستْبي صثبًي ٍ اسائِ سا افضايص هي دّذ

  تفىش اًتمبدي، خالليت سا استمبء هي ثخطذ

ثِ هٌظَس داضتي هؼٌب دس صًذگي ٍ سبصهبًذّي صًذگي هبى ثش قجك آى، هب ًيبصهٌذ تَخيِ ٍ تأهل سٍي 

اسصش ّب، ثبٍسّب ٍ تػويوبت هبى ّستين؛ وِ تفىش اًتمبدي اثضاس ايي فشايٌذ خَدسٌدي سا ثشاي هب فشاّن 

  .هي سبصد

 هَاًؼي ثشاي سسيذى ثِ تفىش اًتمبدي



هي ثيطتش تشخيح هي دّن ديگشاى ثِ هي ثگَيٌذ چِ وبسي ثىٌن ٍ چگًَِ اًدبم دّن، تب ايٌىِ خَدم 

 ثخَاّن ثِ آى ثشسن؛

دٍست ًذاسم ساخغ ثِ تػويوبتن خيلي فىش . هي ّوبى وبسي سا اًدبم هي دّن وِ ثِ ًظشم خَة است

 وٌن؛

 هي هؼوَالً اضتجبّبتي سا وِ هشتىت ضذُ ام، هشٍس ًوي وٌن؛

 اص ايٌىِ خَدم ثذًجبل وطف چيضي ثبضن، هتٌفشم؛

اص افشادي وِ هسبئل سا هجْن هي گزاسًذ ٍ ثِ خبي ايٌىِ پبسخ آى سا ثگَيٌذ، آى سا ثِ ثحث هي وطبًٌذ، 

 خَضن ًوي آيذ؛

  دٍست ًذاسم هَسد اًتمبد ٍالغ ضَم؛

  اگش خَدم ثب چيضي هَافك ثبضن، ثشاين هْن ًيست وِ چشا ديگشاى ثب هي هَفك ًيستٌذ

هؤلفِ ّبي هْبست تفىش اًتمبدي 

گشدآٍسي ًظشات ساخغ ثِ ّوِ خٌجِ ّبي ٍاثستِ ثِ يه هسألِ ٍ ّوچٌيي استذالل ّبي هٌكمي وِ 

 ّشيه سا پطتيجبًي هي وٌذ؛

 ضىستي استذالل ّب ثِ هَؾَػبت تطىيل دٌّذٓ آًْب ٍ استخشاج تلَيحبت اؾبفي اص ايي هَؾَػبت؛

 ثشسسي ايي هَؾَػبت ٍ تلَيحبت اصًظش تٌبلؿبت دسًٍي؛

 :تؼييي ادػبّبي ؾذيت ثيي استذالل ّبي هختلف ٍ ٍصى دّي ًسجي ثِ ايي ادػبّب

صهبًي وِ ادػبّب اص حوبيت لَي ثِ ٍيژُ صًديشُ هحىوي اص استذالل ّب يب هٌبثغ خذيذ هتؼذدي 

ثشخَسداسًذ، ٍصى ثيطتشي ثِ آًْب ثذّيذ؛ ٍ صهبًي وِ ادػبّب هتٌبلؽ ّستٌذ، ٍصى ووتشي ثِ آًْب 

 .ثذّيذ

 .ٍصى دّي سا ثشاسبس هيضاى استجبـ ٍ تٌبست اقالػبت ثب هسألِ اغلي تٌظين وٌيذ

ادػبّبي ثبٍس ًىشدًي ثشاي تَخيِ ًيبصهٌذ حوبيت ٍ پطتَاًِ وبفي ّستٌذ؛ دسغيشايٌػَست، ثبيذ 

 . ايي ادػبّب سا دس صهبى لؿبٍت ًبديذُ ثگيشيذ

  .ٍصى ادػبّبي هختلف سا اسصيبثي وٌيذ



ّفت لبػذُ ثشاي تمَيت تفىش اًتمبدي 

 َمًارٌ سطح تُيىٍ اي اس ضک گزايي داضتٍ تاضيذ؛

 تذوثال دادٌ َاي محکم ي تىيادي تاضيذ، وٍ فزضيات، استذالل َا ي وتايج؛

 تا سماوي کٍ دادٌ ي اطالعات کافي در دستزس وذاريذ، َيچ وتيجٍ اي وگيزيذ؛

 در جستجًي فزض َا ي اصالح آوُا تاضيذ؛

 اس مًقعيت َايي کٍ ممکه است وتيجة ضما غلط اس آب درآيذ، غافل وطًيذ؛

 تالش کىيذ تا تز سًگيزي َاي ضخصي تان غلثٍ وماييذ؛

 در رييارييي تا دادٌ َاي جذيذ، حاضز تاضيذ کٍ وتايج خًد را تغييز دَيذ

 

تفىش اًتمبدي اص لحبل تىٌيىي، فشايٌذ رٌّي ِ خَة سبصهبًذّي ضذُ اي است وِ اقالػبت خوغ آٍسي ضذُ اص 

هطبّذات، ثبصتبة ّب، تدشثيبت، استجبقبت ٍ يب هٌكك سا فؼبالًِ ٍ اًذيطوٌذاًِ ثشسسي وشدُ ٍ ثِ وبس هي ثٌذد تب 

 .ساٌّوبيي ثشاي ثبٍسّب ٍ سفتبسّب ثبضذ

الجتِ ثِ غيش اص تؼشيفي وِ گفتِ ضذ، ساُ ديگشي ًيض ثشاي دسن سبدُ تش تفىش اًتمبدي ٍخَد داسد؛ تفىش 

اًتمبدي فشايٌذ آگبّبًِ اص پشداصش اقالػبت ثِ ضيَُ اي هَثش است تب ضوب ثتَاًيذ چيضّب سا ثْتش ثفْويذ ٍ 

هْبست تفىش اًتمبدي ًيبصهٌذ ايي است وِ ضوب . تػوين ّبي ثْتشي ثگيشيذ ٍ اػتوبد ثٌفس ثيطتشي پيذا وٌيذ

پيص اص ّش چيض، ساّْبي هختلف . اص اثضاسّبي ػمالًي گًَبگَى ثشاي تٌَع ثخطيذى ثِ اقالػبت استفبدُ وٌيذ

 :هٌتمذاًِ فىش وشدى دس هَسد اقالػبت ضبهل هَاسد صيش هي ضَد

 اًذيطِ صايي .

 ثبصثيٌي وشدى .

 تشويت وشدى .

 اسصيبثي وشدى .

 :اقالػبت خوغ آٍسي ضذُ هي تَاًذ اص چٌذ هٌجغ ثبضذ، هثال



 هطبّذُ .

 تدشثِ .

 هٌكك .

 اًذيطِ .

 استجبقبت .

 :دس ًْبيت، ّذف توبم ايي اقالػبت اثجبت ٍ حوبيت

 ثبٍسّب .

 .ٍ سفتبسّبست .

آًْب تفىش اًتمبدي سا ػىس تفىش هؼوَلي . ثؼؿي ّب ػجبست خبظ خَد سا ثشاي تؼشيف تفىش اًتمبدي داسًذ

ِ اي اص صًذگي، اص تفىش ثبص ًوي ايستذ ٍ ايي اتفبلي است وِ ثِ قَس اتَهبتيه ٍ . هي داًٌذ هغض هب دس ّيچ لحظ

ِ تش وٌيذ ٍ ثِ ًتبيح . ًبخَدآگبُ سٍي هي دّذ اهب ضوب هي تَاًيذ ثب استفبدُ اص اثضاسّبي ػمالًي، تفىشتبى سا آگبّبً

ُ تبى ًيض اثش ثگزاسد ٍ ايي دليمب ّوبى چيضي است . دسست تشي ثشسيذ ايي هْبست هي تَاًذ سٍي تفىش ًبخَدآگب

 .وِ ثشاي سضذ هغض وَدوبى ًيض ثسيبس هفيذ است

  مُارت َاي تفکز اوتقادي را چگًوٍ پزيرش دَيم؟ .

  سًال َاي اساسي تپزسيذ .1

پيچيذُ تش اص آى « پشسيذى سَال ّبي اسبسي»سبدُ ثِ ًظش هي  سسذ، ايٌكَس ًيست؟ اهب ٍالؼيت ايي است وِ 

خيلي ّب ٍلتي تفسيش پيچيذُ اي اص هطىل ضبى دسيبفت هي وٌٌذ دچبس . چيضي است وِ فىش هي وٌيذ

ِ ي اغلي سا فشاهَش  سشدسگوي هي ضًَذ ٍ خَاة ّبي پيچيذُ ٍ ظشيف ثبػث هي ضَد حتي سَال ٍ هسئل

چِ چيضي سا هي خَاّيذ  .پس ثب ثشگطتي ثِ سَال ّبي اسبسي ٍ اغلي، ثِ قشص فىشتبى توشيي ثذّيذ. وٌٌذ

ثذاًيذ؟ دس حبل حبؾش چِ هي داًيذ؟ ثب پشسيذى سَال ّبي سبدُ ٍ اسبسي هي تَاًيذ هسئلِ سا اص توبم خْبت 

ثؼؿي اص ػبلي تشيي ساُ حل ّب ثشاي هسبئل ثِ خبقش پيچيذگي ضبى ضگفت اًگيض ًيستٌذ ثلىِ دس ٍالغ . ثجيٌيذ

پس ّويطِ يبدتبى ثبضذ پيص اص ايٌىِ ثِ دًجبل ساُ . ثِ خبقش سبدگي خَضبيٌذي وِ داسًذ تؼدت ثشاًگيضًذ

هثال اصوسي سَال ثپشسين وِ هَفميت اس ًظشتَثِ .حل ّبي پيچيذُ ثگشديذ، خَاة ّبي سبدُ سا خستدَ وٌيذ



چي هيگي ؟يب يب چكَسي هي تَاًين هَفك ثطَين؟ ٍلتي ضشٍع ثِ خَاة دادى وشد هب هي تَاًين اص توبهي 

 . خَاًت ثشسسي وٌين

ٍ َاي اصلي را سيز سًال تثزيذ .2   فزضي

ِ ّبي اسبسي است ِ ي ديگشي وِ ثبيذ دس تمَيت هْبست اًتمبدي ثِ يبد داضتِ ثبضيذ، فشؾي ِ ي هب دس . ًىت ّو

ِ ّبي صيبدي غبدس هي وٌين دس ٍالغ ايي، ضيَُ ي هغض هب ثشاي . هَسد ّش چيضي دس پيشاهَى خَى، فشؾي

ِ ي چبسچَة اًتمبدي سا فشاّن . پشداصش اقالػبت است تب ثتَاًين صًذگي سا پيص ثجشين ِ ّب صهيٌ ايي فشؾي

ِ ّب تػوين هي گيشين ٍ دس هَسد ّش چيضي لؿبٍت هي وٌين اهب اگش توبم . هي وٌٌذ ٍ هب ثش اسبس ايي فشؾي

ثبٍسّبي هبى اضتجبُ ثبضٌذ چكَس؟ يب دست ون وبهال دسست ٍ حميمي ًجبضٌذ چكَس؟ ثِ ًظش هي سسذ آًَلت 

 .ثبيذ ّوِ چيض سا صيشٍسٍ وٌين ٍ اص ًَ ضشٍع وٌين

ِ ّب سا صيش سَال ثجشين ِ ي ًيَتي  .ثشاي ايٌىِ دچبس چٌيي ٍؾؼيتي ًطَيذ ثبيذ فشؾي اگش اًيطتيي ّشگض فشؾي

دسثبسُ ي لَاًيي حشوت سا صيش سَال ًوي ثشد، چِ اتفبلي هي افتبد؟ توبم اًسبى ّب ثب دسيبفت اضتجبّي اص 

هي تَاًين ثگَيين قشص فىش اًتمبدي . حشوت ّب دس دًيب صًذگي هي وشدًذ ٍ ػلن ساُ سا اضتجبّي قي هي وشد

ٍلتي ايي سا .  هثال ثِ هب هيگي هبَّاسُ ًگبُ ًىي ٍ فمف تلَصيَى ايشاى سا ًگبُ وي.اًيطتيي دًيب سا ًدبت داد

اهب اگش ثخَاّين افك ديذ سا ػَؼ وٌين ٍ ثب ٍالؼيت سٍثشٍ ثطين هبَّاسُ ديذ . ثگي هب هحذٍد ّستين دس ٍالغ

 .خْبًي ٍ ولي تشي ثِ هب هي دّذ

  غزض ي تعصة را کىار تگذاريذ .3

سٍضي است وِ ثشاي يه فشد ثبسيه ثيي ٍ . ثي غشؼ ثَدى ٍ داضتي ديذي ثبص ثشاي تفىش اًتمبدي الصم است

پس اگش هي خَاّيذ هْبست تفىش اًتمبدي سا دس خَد  .هتؼػت، فْن دًيب ثسيبس سخت ٍ ًبخَضبيٌذ خَاّذ ثَد

چيضّبيي وِ اهشٍص دسست هي پٌذاسيذ هوىي است سٍصي . سضذ دّيذ يبدتبى ًشٍد وِ تؼػت سا وٌبس ثگزاسيذ

اگش . ديگش ًبدسست اص آة دسثيبيٌذ، يب چيضّبيي وِ دس گزضتِ هدبص ًجَدُ اًذ، اهشٍص ػبدي ٍ هدبص تلمي ضًَذ

يه رّي ثستِ پُش است اص يه سشي ػمبيذّب ٍ ًگشش ّبي . رّي تبى هحذٍد ثبضذ اص ٍالؼيت دٍس خَاّيذ افتبد

غحجت وشدى ثب يه فشد هتؼػت چيضي ضجيِ خَسدى ثِ يه . اًؼكبف ًبپزيش يب ثيضاسي اص ثحث ٍ گفتگَ

 .ديَاس آخشيست



ِ ي اقالػبت سا دسيبفت وٌيذ ٍ تٌْب  اگش هي خَاّيذ اقالػبت سا ثِ دسستي پشداصش وٌيذ، اٍل اص ّوِ ثبيذ ّو

اهب داضتي رّي ثبص ثِ ايي هؼٌي ًيست وِ ثبٍسّبيي سا وِ  .يه رّي ثبص اخبصُ ي چٌيي وبسي سا هي دّذ

ِ ايذ وٌبس ثگزاسيذ ٍ ّش ًظشي سا لجَل وٌيذ دس ٍالغ گبّي تفىش اًتمبدي ووه تبى هي وٌذ سٍي . پزيشفت

چيضي وِ ٍالؼيت داضتِ ثبضذ، اص صيش سَال ثشدى ّب ٍ هَسد . ػمبيذتبى ثبيستيذ ٍ اص ًگشش ّبي تبى دفبع وٌيذ

هثالٍلتي اص وسي .چشا ٍالغ ضذى ّب خبى سبلن ثِ دس خَاّذ ثشد ٍ ايي فمف قشص فىش است وِ تغييش هي وٌذ

يب چيضي دلخَسين يب تَسف آى ضخع تحميش هي ضَين يب هَسد توسخشٍالغ هي ضَين ّش خبيي وِ آى 

غشؼ ٍ تؼػت سا وٌبس گزاضتي يؼٌي . ضخع اظْبسًظشي وٌذ ثشاي هب خَضبيٌذ ًيست ٍ سدش هي وٌين

ايٌىِ حتي اگشهب اص ايي فشد هتٌفشين ٍ اصش ويٌِ اي داسين ايي اخبصُ سا ثِ اٍ ثذين وِ حشف ّبيص ساثگَيذ ٍ 

 .هب ضًٌَذُ خَثي ثبضين

 : گاَي جاي علت ي معلًل َا را عًض کىيذ .4

ِ ي هب ضٌيذُ اين ٍ  آيب تب ثِ حبل اص خَد پشسيذُ ايذ اٍل هشؽ ثَدُ يب تخن هشؽ؟ ايي سَالي است وِ ّو

ِ اي اص ٍاسًٍِ فىش وشدى است داًطوٌذاى ثبثت وشدُ اًذ وِ يه ساُ هؼتجش ثشاي پيذا وشدى ساُ حل ِ . ًوًَ

سٍضي است وِ هشؽ، تخن هي گزاسد پس لجل اص تخن . هسبئل دضَاس، سؼي دس ٍاسًٍِ وشدى ّش چيضي است

ّش ٍلت دس هَسد ! هشؽ ثَدُ است، اهب خَد ِ هشؽ اص ودب آهذُ است؟ اص تخن هشؽ؟ پس اٍل تخن هشؽ ثَدُ است

ِ ي هشؽ ٍ تخن هشؽ سا ثِ يبد ثيبٍسيذ ِ اي فىش هي وٌيذ، لؿي چيضي وِ ػلت ثِ ًظش هي  سسذ هي تَاًذ . هسئل

ِ تش فىش وٌيذ ٍ . خَدش هؼلَل ثبضذ يب ثش ػىس اص صٍايبي گًَبگَى ًگبُ وشدى هي تَاًذ ووه تبى وٌذ هٌتمذاً

هثال گبّي اٍلبت ٍلتي هي خَاٌّذ هسبلِ تَحيذ ٍ يگبًِ ثَدى خذا سا ثبثت .ساُ حل وبسآهذتشي پيذا وٌيذ

وٌٌذ اثتذا ًمؽ آى سا هي گَيٌذ هثال هي گَيٌذ خذايبى چٌذ گبًِ ٍ يب ايٌىِ خْبى ّستي سا ثطش ثَخَد 

 .آٍسدُ ًْبيتب ثب ثشسسي ٍ ًگشضْب دس هي يبثين تٌْب يه خبلك ٍخَد داسدوِ ّستي سا ثَخَد آٍسدُ

  گزايص خًدتان را مطخص کىيذ .5

ِ ي ديذ ٍ تػوين ّبي هب سا تحت تبثيش لشاس ثذٌّذ يىي اص آًْب . ػَاهل صيبدي ٍخَد داسًذ وِ هي تَاًذ صاٍي

ضوب . لؿبٍت اًسبى هي تَاًذ تحت تبثيش گشايطص، رٌّي، ػيٌي يب گوشاُ وٌٌذُ ثبضذ. گشايص خَدهبى است

 .ثبيذ لجل اص فشاگشفتي هْبست ّبي تفىش اًتمبدي، گشايص ٍ قشصفىش خَدتبى سا ثطٌبسيذ



گبّي تػوين ّبي افشاد هتؿبد چيضي است وِ هي داًٌذ وِ ػلتص توبيالت يب پيص پٌذاسُ ّبي خَدضبى 

ِ اي خذيذ دسيبفت ٍالذيٌي وِ دس هَسد فَايذ ٍ هضايبي ايوٌي ٍاوسي اقالػبت دسستي دسيبفت . است هكبلؼ

ِ ّبي خَد سا ٍاوسيٌِ وٌٌذ دليل آى ايي است وِ فْويذى ّويطِ ّن . وشدُ ثَدًذ، ووتش هبيل ثَدًذ وِ ثچ

دسن ٍ ضٌبختي گشايص خَدتبى ٍ ايٌىِ ايي گشايص چِ تبثيشي . هٌدش ثِ سفتبس يب تػوين دسست ًوي ضَد

سٍي دسيبفت ضوب اص اقالػبت هي گزاسد، ًطبى تبى خَاّذ داد وِ چكَس هْبست ّبي تفىش اًتمبدي سا دس خَد 

هثال اگش فشدي هزّجي ثبضذ ٍ وسي دس هَسد هسبئل هزّجي سخٌشاًي هي وٌذ ثْتش دسوص هي .تمَيت وٌيذ

 .وٌذ تب فشدي وِ ّيچ گشايطي ثِ هزّت ًذاسد

  کتاب َاي ارسضمىذ تخًاويذ .6

دس هَسد فَايذ هكبلؼِ ثشاي اًسبى تشديذي ٍخَد ًذاسد ٍ ايي وبهال . وتبة هي تَاًذ ّوِ چيض ثِ هب يبد ثذّذ

ٍلتي وتبة . دسست است وِ وتبة ّبي اسصضوٌذ ووه هبى هي وٌٌذ هْبست تفىش اًتمبدي سا فشا ثگيشين

هي خَاًيذ، ًِ تٌْب اقالػبت خبلت ٍ ثِ دسد ثخَسي دسيبفت هي وٌيذ ثلىِ سٍش تفسيش ٍ آًبليض ايي اقالػبت سا 

سَال ٍ خَاة وشدى حيي هكبلؼِ هي تَاًذ هغض سا توشيي ثذّذ تب ثِ سٍضي هٌتمذاًِ فىش . ًيض يبد هي گيشيذ

ِ ّبي تبى ًىطيذ ٍ افك ديذتبى سا ثب هكبلؼِ گستشش دّيذ. وٌذ صيشا، ثبص . ّشگض دست اص ثبالثشدى سكح داًست

ّن هي گَيين وِ يه رّي ثبسيه ثيي ٍ هتؼػت ًوي تَاًذ اًتمبدي فىش وٌذ ٍ ثيطتش وتبة خَاًذى يىي اص 

 .ثْتشيي ساّْبي گطَدى دسّبي ثيطتش سٍ ثِ دًيبست وِ هْبست تفىش ًمبداًِ سا سضذ هي ّذ

  خًدتان را جاي ديگزان تگذاريذ .7

ايي ّوذلي هي تَاًذ اص . ّوذلي ًيض هي تَاًذ ًطبى تبى دّذ وِ چكَس هْبست تفىش هٌتمذاًِ سا وست وٌيذ

اگش خَدتبى سا خبي ديگشاى ثگزاسيذ، . قشيك دسن ثْتش ادثيبت ثبضذ يب تمَيت سٍش ّبي هزاوشُ ٍ گفتگَي تبى

سپس هي تَاًيذ اص ايي اقالػت . ثْتش هي تَاًيذ آسهبى ّب، اًگيضُ ّب ٍ غَغبّبي دسٍى ضبى سا دسن ٍ تػَس وٌيذ

اگش ديگشاى سا . ثِ دست آهذُ استفبدُ وٌيذ تب هبًٌذ اّشهي ووه تبى وٌذ استمبء پيذا وٌيذ ٍ آدم ثْتشي ثبضيذ

هثال ثِ ػٌَاى يه .ثْتش دسن وٌيذ، سٍش تفىشتبى دليك تش ضذُ ٍ تٌبست ثيطتشي ثب ضشايف پيذا خَاّذ وشد

وبسهٌذ دس ٌّگبم هَاخِ ثب يه اسثبة سخَع ثْتش است دس رّي خبي خَد سا ثب اٍ ػَؼ وٌين ٍ ثِ گَ ًِ اي 

وِ هب دس خبيگبُ هشاخؼِ وٌٌذُ ٍ اٍ دس خبيگبُ وبسهٌذ ثبضذ حبال هب اص اٍ چِ اًتظبسي داسين ، چگًَِ ثب هب 



لكؼب اگش ايي قشص فىش سا داضتِ ثبضين خذهبت ثْتشي اًدبم . ثشخَسد ثطَد ،وبسهبى ثِ چِ غَست پيص ثشٍد

 .هي گشدد

  تا آدمُاي تاًَش تز اس خًدتان معاضزت کىيذ .8

اگش هي خَاّيذ تفىش . ثشاي يبد گشفتي، ساّي ثْتش اص ايي ًيست وِ اص دٍستبى تبى چيضّبيي يبد ثگيشيذ

اگش هطتبليذ چيض خذيذي يبد . هٌتمذاًِ سا يبد ثگيشيذ، ثب افشاد ثبَّش دٍست ضَيذ ٍ اص آًْب يبد ثگيشيذ

ثگيشيذ، هخػَغب هْبست تفىش اًتمبدي، دٍس ٍ ثشتبى سا ثب آدهْبي ثبَّش  تش ٍ صيشن تش اص خَدتبى پُش وٌيذ تب 

افشاد ثبَّش هؼوَال ساّي هَثش ثشاي  .تدشثيبت صيبدي اص صًذگي ضخػي ٍ هبخشاّبي آًْب وست وٌيذ

ِ اي داسًذ وِ ووه ضبى هي وٌذ هَفك ثبضٌذ ايي . پشداصش اقالػبت ثلذًذ ٍ ًمكِ ًظشات اسبسي ٍ َّضوٌذاً

 .افشاد لكؼب هي تَاًٌذ چيضّبي صيبدي دس هَسد تفىش اًتمبدي ثِ ضوب يبد ثذٌّذ

  ايه امکان يجًد وذارد کٍ َميطٍ تتًاويذ مىتقذاوٍ فکز کىيذ .9

ضوب هي تَاًيذ يبد ثگيشيذ وِ هْبست تفىش اًتمبدي سا دس خَد پشٍسش دّيذ تب ثْتشيي تػوين ّب سا دس صًذگي 

اهب دس ايي هْبست ّب ّش چمذس ّن وِ . هي تَاًيذ ساّْبي گًَبگَى استمب ء ديذتبى ثِ دًيب سا فشا ثگيشيذ. ثگيشيذ

هي داًيذ چشا؟ چَى تفىش اًتمبدي تٌْب . خَة ثبضيذ، غيش هوىي است وِ ثتَاًيذ ّويطِ هٌتمذاًِ فىش وٌيذ

ايي قجيؼي است ! يه اثضاس است وِ هي تَاًيذ آى سا داضتِ ثبضيذ اهب گبّي اص آى استفبدُ وٌيذ ٍ گبّي ّن ًِ

وِ ثؼؿي ٍلت ّب تػوين ّبيي ثگيشيذ وِ هٌبست تشيي ًجبضٌذ، اضتجبّبتي ثىٌيذ وِ ثِ حل هسئلِ هٌدش 

ضوب هدجَس ًيستيذ توبم ٍلت ٍ دس هَسد ّش چيضي هٌتمذاًِ فىش . ًطًَذ يب اًتخبثي وٌيذ وِ ثِ ًفغ تبى ًجبضذ

ِ ي . دس صًذگي گبّي ٍلت ّب هوىي است دچبس لغضش ّبيي دس تفسيشّب ٍ تؼجيشّبي تبى ضَيذ. وٌيذ هسئل

چيضي وِ هْن است ايي است وِ ايي لغضش ّب سا ثطٌبسيذ ٍ دس آيٌذُ اص آًْب اختٌبة وٌيذ؛ . ثضسگي ًيست

 .يبد گشفتي اص اضتجبّبت چيضي است وِ ًجبيذ آى سا فشاهَش وٌيذ

ِ اي قَالًي است وِ ًيبص ثِ غجش ٍ توشيي فشاٍاى  يبد گشفتي تفىش اًتمبدي وبس سبدُ اي ًيست، ثلىِ پشٍس

ضبيذ دٍ سِ ّفتِ قَل ثىطذ تب سِ ويلَ اص ٍصى تبى ون وٌيذ اهب هبّْب يب حتي سبلْب ٍلت الصم است تب . داسد

ِ تبى دچبس تحَل ضَد ِ ي تػوين گيشي ٍ حل هسئل دس هيبى ساّىبسّبي . قشص فىشتبى ػَؼ ضذُ ٍ پشٍس

ِ  ٍ سٍش ضوب ثبضذ اگش قشص فىش اًتمبدي . فشاٍاًي وِ ٍخَد داسد، آًْبيي سا اًتخبة وٌيذ وِ هتٌبست ثب سٍحي



سا يبد ثگيشيذ، تبثيش ثضسگي دس صًذگي ضخػي ٍ اختوبػي تبى هي گزاسد وِ ّن خَدتبى ٍ ّن اقشافيبى تبى 

 .ضبّذش خَاّيذ ثَد
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