
 مهارت تحصيل تخفيف محنت نه: يروشنفكر نَهَمت

  " مردم بهروزي و روشنفكرانه هايكنش نسبتِ بر شناسانهآسيب مروري "مالحظاتي بر مقاله 

  

  حميدرضا يزداني

  

آقاي به قلم  "1هاي روشنفكرانه و بهروزي مردمشناسانه بر نسبتِ كنشمروري آسيب"ي با عنوان ااخيرا مقاله

 دادن توجه  مسير در نيكو  تدقيقي مذكور مقاله حاوي مطالب مهمي است.كه  شده استمنتشر ي نيما افراسياب

 بر مالحظاتي و نقدها حال اين با است؛  جامعه بهروزي هدف با مردم و روشنفكر بين فاصله  از كاستن لزوم به

  .شود واقع مفيد مزبور فاصله كاهش  در اميدوارم و پردازم مي آن به حاضر يادداشت در كه است وارد مقاله آن

در نتيجه مورد ذكر شده كه توجه به آنها مي تواند سبب كاهش فاصله بين روشنفكر و مردم و  31در اين مقاله 

پردازم و از تكرار  براي جلوگيري از اطاله كالم به ذكر نكات ضروري ميبهروزي مردم و جامعه شود.  سبب

  براي بهره بردن به اصل مقاله رجوع كند. ، خودندهناتا خو كنمخودداري ميمطالب مقاله 

  

 مبذول داشت. ،بيان شده در مقاله، بايد توجهي به فهرست بندي مطالب نكاتِ يكايكپيش از پرداختن به 

بهتر مي بود اگر در اين فهرست، عوامل دروني و بيروني از هم تفكيك شده  اماتقسيم بندي هاي مقاله كلي بوده 

 از دقائق و ظرائفي شان كهروشنفكر و در مورد بهبود شرايط خود قبالدر  هم حكومت و مردمو وظايف  ندبود

دهد از هم منفك انجام كه روشنفكر بايد هميشه چراغ راه خود قرار دهد تا بتواند رسالت خود را كامل از  است

راستاي بهروزي جامعه  مسئوليت خود را در قبال روشنفكر و در هم مردم و حكومتازين رهگذر، شده بود تا 

بدانند و سعي در عمل كردن به آن كنند زيرا در غير اين صورت مردم هميشه از روشنفكر انتظار خواهند داشت 

مردم هميشه به اصالح بيرون بيش از اصالح درون معتقد بوده اند و   و هرگز به فكر اصالح خود نخواهند بود.

اين سبب مي شود مردم انتظارات نامعقولي از روشنفكر داشته باشند  و 2نهندنمي هستند و به اصالح درون وقعي

روشنفكر و مردم  توانشايد ن 3استاد ملكيان  تلقيمطابق با  و تقصير كوتاهي هاي خود را بر گردن آنها بياندازند.

بيمار  ن اينكهو آ ديد دو وجه شباهتي بتوان بين ايناز منظري ديگر شايد را مانند بيمار و پزشك بدانيم، اما 

را درمان كند، بايد به بيمار بودن خود واقف شود و براي درمان آن  و بيماري پيش از اينكه پزشك بخواهد بيمار

در  پزشكو تبحر  دست به دامان پزشك شود. يعني عزم بيمار براي درمان شدن به همان اندازه ي نوع درمان 



خود  بودن ر تشخيص بيماري توانا باشيد تا بيمار به بيمارقدر كه د مهم است و گرنه شما هر معالجه بيماري

هم كار روشنفكري درمان قدم از قدم جلو نخواهد رفت. در مورد واقف نشود و براي درمان آن مستعد نباشد 

كه مشكل  بخواهندبدانند مشكلي وجود دارد و پيش از اينكه روشنفكر بخواهد مشكالت را حل كند، بايد  مردم

در قبال در نتيجه مردم هم بايد وظايف خود را در قبال روشنفكران و بويژه  .امعه رو به بهروزي رودحل شود و ج

  بدانند.و جامعه خود 

  پردازيم.ميذكر شده گانه  31بررسي بعضي از موارد به ي كلي، پس از ذكر اين نكته

  

نويسنده مقاله بر اين باور است ه ك باشددر مورد ارتزاق از كار روشنفكري مي گانه،  31اولين مورد از موارد  - 1

 شود،مي بزرگ آفتِ يك حداقل دچار دهد؛ قرار روشنفكري كارِ را، خويش زندگيِ ماليِ  منبعِ روشنفكر اگر ":كه

 و ندارد تناسب روشنفكري ِكار با كه ايبازاريابي قواعدِ به است مجبور بيشتر درآمدِ/مشتري جذب براي كهاين

) discipline( علميرشته يك در روشنفكران بود خواهد بهتر درنتيجه،. شود هماهنگ است، رسانآسيب

  " .دهند انجام تخصص آن براساسِ را خود ارتزاقِ  و شوند متخصص

  اتي ضروري مي نمايد.كدر اين مورد ذكر ن 

 بلكه. نيستند خود كار از ارتزاق مشكل دچار روشنفكران تنها ايران يجامعه مانند اي جامعه دراينكه اول 

 فعالين و نگاران روزنامه مانند دارند را و مشكالت آنها مردم يدغدغه كه اقشاري بويژه جامعه اقشار از بسياري

 مي تهديد را آنها لحظه هر هم جاني خطرات و مشكالت ،آن جز به بلكه اندداشته مالي مشكل تنها نه سياسي

 بايد هم اجتماعي يا سياسي فعالين ديگر براي آنگاه دهيم قرار اويزدست را ارتزاق مشكل تنها اگر بنابراين. كند

 راستاي در را خود رسالت و حرفه و نشوند انحراف دستخوش رهگذر اين از تا گرفت نظر در را مقوله همين

 اختالط و آنها كارآيي كاهش به منجر اين و. نشمارند تجارت از رسالت و نكنند فدا بيشتر درآمد/ مشتري جذب

 ،اين از سواي. داد خواهند دست از خود اصلي يحرفه در را خود كامل تمركزآنها  و شد خواهد ها حرفه

 تواند مي بودن روشنفكر عين در روشنفكر كه هرچند. داراست را خود مشكالت و شرايط شدن متخصص

 و متخصص هيج كند مي روشنفكر كه كاري واقع در و هستند جدا هم از كامال دو اين اما باشد متخصص

 بايد تخصص اين هست، هم متخصص قضا از اگر روشنفكر واقع در. دهد انجامو نبايد  تواند نمي آكادميسيني

 شدن تخصصي با و امروز دنياي در.  درآمد كسب و ارتزاق براي تا باشد استوار شخصي يعلقه و القهع بر بيشتر

 عالمان و مردم ميان مرز روشنفكران دانيممي كه همانطور. است آمده بوجودين رهگذر ا از زيادي مشكالت ،علوم

 سعي و 4 برسانند مردم آگاهي آستانه به ساده زبان به را دانش دستاوردهاي آخرين بايد و هستند متخصصان و



 هميشه بايد نتيجه در .5كنند حركت دو اين بين شكاف در و كنند رپ را جامعه و سنت و تجدد ميان مرز كنند

 نگه علم يك محدوده در ما از يك هر جديد دنياي در متاسفانه اما باشند ور غوطه ها دانش بيكران درياي در

 درياي وسوسه گزند از را ما كه تخصصي عرصه يك كننده دلگرم ايمني از دليل مينه به و يما شده داشته

 خاص زمينه در خود دانش هب بيشتر قدر هر امروزي آدم واقع در. باليم مي خود به دارد مي امان در بيكران

 مانع آسايش غول بالهاي شاعر گفته به و كند مي محدود را خود ديد اندازه همان به شود ترتخصصي و بيفزايد

عالوه بر اين اگر يكي از آداب روشنفكري را سعي در جهت كاستن از آثار و نتايج تخصص . 6شوند مي او پرواز

و با اين رسالت، متخصصان را با واقعيت هاي بيرون از چارچوب تخصصي گرايي بدانيم و بخواهيم از اين طريق 

آنها آشنا كنيم و آنان را از فايده مند بودن دستاوردهايشان آكاه كنيم و موانعي را كه تخصص گرايي براي مردم 

، 3ي كندو جامعه خواهد داشت و موانعي را بر سر راه آگاهي مردم از حقيقت و كاهش درد و رنج آنها ايجاد م

آنگاه رويكرد روشنفكر به تخصص گرايي مي تواند بخودي خود حكم خروج از اين جرگه را داشته باشد. و نتوان 

او را روشنفكر دانست. نيك آگاهم كه روشنفكر مي تواند آكادميسين و متخصص باشد اما اين مقوله با توصيه به 

يق آن، هم روشنفكر را از رسالت خود دور مي كند و هم آن هم براي تامين منبع مالي و ارتزاق از طر ،اين كار

اعتماد مردم به او كاهش مي يابد. و چون تحمل درد و رنج از آداب روشنفكري است اگر روشنفكر نتواند اين 

خود از اين جرگه خارج مي شود. بطور مثال از ديگر اقشار ه ب شدائد را تحمل كند و صداقت نداشته باشد خود

ان روزنامه نگاران را مثال زد كه نه تنها از نظر مالي، بلكه از نظر جاني هم در خطرند و كم نيست جامعه مي تو

اخباري را كه از زنداني شدن و محكوميت بي دليل آنها در اخبار مي شنويم. با اين حساب اگر روزنامه نگاري به 

ت را براي محبوبيت يا ارتزاق مالي حتي بيان هر دليل به بجاي نقد مردم و واقع بيني ، آنها را مدح كند و واقعي

نكند، چه برسد كه قلب كند، در آن صورت مردم خود بخود او را از آن حرفه خارج كرده و ديگر به او اعتمادي 

اما  .نخواهند داشت. شايد بيان شود روشنفكر با ارتزاق از راه تخصص گرايي مي تواند براي مردم سودمندتر باشد

گفت شايد در كوتاه مدت مفيد فايده باشد اما در بلند مدت به ضرر مردم خواهد شد و مردم شايد در جواب بايد 

با مرور زمان روشنفكر در چنبره  . علت اين امر اينست كهاز اين رهگذر درد و رنج بيشتري را متحمل شوند

عقب خواهد افتاد و شايد در رقابت تخصصي  از اين باشدغير  از سويي اگرتخصص گرايي گرفتار مي شود زيرا 

با تخصص گرايي شايد زمان و تمركز كافي نداشته باشد زيرا  ديگر منبع ارتزاق خود را از دست بدهد و از سويي

توصيف يا تقرير حقيقت زماني  تحليل حقيقت است نه صرفا تقرير حقيقت.بنظر نگارنده هنر روشنفكر در 

نخواهد داشت بلكه نمي تواند باري از دوش مردم بردارد و تا زماني كه تحليلي وجود نداشته باشد نه تنها ارزشي 

 روشنفكر كوتاه سخن اينكهكه تحليلي وجود نداشته باشد، تقرير حقيقت به خودي خود مفيد نخواهد بود. 

  . شود متخصص شدن تخصص غير در بايد كه است كسي دقيقا



  

 تقليل و كاهش او وظيفه بلكه نيست مشكالت و مسائل صرف شرح فقط و فقط روشنفكر وظيفهدوم اينكه، 

. نيست شدن روشنفكر ياراي را انساني هر و است دشوار انساني هر براي وظيفه اين و باشد مي هم مردم مرارت

 شودنمي (بالفعل) كردار به انساني هر در ويژگي اين اما باشد مي انساني هر (بالقوه)توانِ  در روشنفكري واقع در

 زيرا داند مي بزرگ را غم روشنفكر. ندارد آنرا تحمل و تاب انساني هر كه است خطيري يوظيفه روشنفكري زيرا

و رنج  درد از ناشي رنج و درد هم و و انديشيدن كردن تفكر از ناشي رنج و درد هم دارد، رنج و درد جهت دو از

 دليل مينه به 7.كنند احساس بزرگ را غم دنيا در بايد بزرگ، واقعا مردم: داستايوفسكي يبگفته 6.مردم

 اين ياراي را هركسي و ستا فرسايي طاقت و صعب كار رساندن كردار به توان از را روشنفكري و شدن روشنفكر

 پا كسي اگر در نتيجه. شود گر اصالح يا روشنفكر كه كند نمي دعوت روشنفكر از كسي ،اين وجود با. نيست كار

 به نياز سر از و آگاهانه را كار اين آن مصائب و ها محروميت و ها سختي اميتم به علم با گذارد مي وادي اين در

آمادگي براي  روشنفكري شرايط از يكي كه است اين جز مگر. است داده انجام جامعه بهروزي و مردم درد كاهش

 بالطبعاست و  تحمل هرگونه محروميت و درد و رنج است. روشنفكر به دفاع از انسانها در برابر قدرتها برخواسته

توانند معارضه جو و مخالف خوان را از بسياري از حقوق، فرصت و امكانات در نتيجه مي اندچون قدرتمندان قوي

و چه بسا شدائد  و مشكالت از اين حد هم فراتر رود  3اجتماعي محروم كنند و انواع درد و رنج را بر او روا دارند.

مثال خوبي روشنفكران ديني  ،حتي مي توان گفت از اين نظر متهم شود. و روشنفكر به انواع اتهامات بي اساس 

و هم از  ايرانيدر اين راستا مي توان هم از روشنفكران . است در غم جالي وطن هستند سال كه ساليانهستند 

ند و باز از آرمان و دغدغه درد مردم كه بخاطر تفكر خود چقدر متحمل سختي شد نام برد ايرانيروشنفكران غير 

دليل ارتزاق مالي تخصص ديگري داشته باشد براي ه حال با اين اوصاف اگر روشنفكري بخواهد ب .دست نكشيدند

   اينكه وسوسه نشود، واي بر حال مردم و جامعه.

داقت داشته باشد و تازه اگر از اين شرايط بيروني هم عبور كنيم باز اينكه روشنفكر اخالقا موظف است كه ص

قواعد مصلحت مردم را بخواهد و نه خوشايند آنها را و هرگز تابع آنها نشود و به دليل درآمد/ مشتري بيشتر به 

نوع حكومت، نوع و  بازاريابي هماهنگ نشود از عوامل دروني هم نشĤت مي گيرد. يعني عالوه بر عوامل جامعه

يت بسزايي برخوردار مي باشد. اينكه روشنفكر چقدر اخالقي و شخصيت و منش روشنفكر در اين مقوله از اهم

اينكه چقدر تقرير حقيقت و تقليل نشمارد،  تجارتز ا رسالتصادق باشد، اينكه چقدر و تا كجا حاضر است 

مرارت مردم برايش آرمان و هدف باشد تمامي اينها از عوامل دروني و رواني روشنفكر ناشي مي شود و رنگ مي 

نياز به كار را احساس يرا مي توان تصور كرد روشنفكري كه از نظر مالي در وضعيت مطلوبي قرار دارد و پذيرد. ز

 در دنياي امروز با وجودبازاريابي و جذب مشتري/ درآمد داشته باشد.  ند و سير چشم باشد، اما باز تفكرِنك



براي همگان ميسر است اما اين مواد  تتكنولوژي و پيشرفت اطالعات، امروزه دانستن حقيقت و اطالع از مشكال

درد  3امكان علت يابي و ريشه شناسي تحليلخام زماني ارزش دارد كه بتوانيم آن ها را تحليل كنيم زيرا بدون 

سئله اشتباه مي مكه به برخي روشنفكران وجود دارد كه مسئله نما را با  ينخواهد بود. حتي انتقاد ممكنو رنج 

با  التي هستند كه مشكل جامعه نيست، از همين عدم تحليل صحيح ناشي مي شود. گيرند و در پي حل مشك

در اگر روشنفكر زمان و تمركز كافي براي تحليل حقيقت نداشته باشد سبب مي شود توجه به مطالب بيان شده 

دت درد سبب ايجاد عدم اعتماد شود حتي در بلند مو اگر  طوالني مدت مردم اعتماد خود را از دست مي دهند

و رنجي بس بيشتر را براي مردم خواهد داشت و مردم تنها منبع مورد اعتماد خود را از دست خواهند داد و هيچ 

  .نباشداين  درد و رنجي شايد باالتر از

  

  

 تاثير هم تواندمي كه ستابزاري هنر كه، جاآن از" نويسنده به ارتباط روشنفكر و هنر مي پردازد: 8در بخش 

.	"نمايند تلقي ترجدي را كارا ابزار اين روشنفكران است بهتر بگذارد، روشنفكران بر هم و مردم بر زيادي

و بارها بيان شد، وظيفه روشنفكر آگاهي دادن به مردم است نه تاثير گذاري بر مردم.  در 	همانطور كه مي دانيم

و از اين طريق  از آن، آنها را تحليل كند مهمترواقع روشنفكر بايد تا در توان دارد حقيقت و مشكالت را بيان و 

سعي كند مرارت مردم را تقليل دهد نه اينكه بخواهد بر مردم تاثير بگذارد. در واقع با انجام وظايف خود، 

درستي ه روشنفكر خود بخود بر مردم تاثير خواهد گذاشت و اين زماني رخ مي دهد كه بتواند رسالت خود را ب

ود روشنفكر براي اينكه بتواند درد مردم را كاهش دهد و رسالت خود را انجام دهد بايد انجام دهد. شايد گفته ش

 بر مردم تاثير بگذارد. در مقام پاسخ بايد گفت اين تاثير، خود بخود و نا آگاهانه رخ مي دهد نه با هدف قبلي.

گري بتواند بر مردم تاثير شايد روشنفكري حقيقتي را بيان كند اما تاثيري بر مردم نگذارد اما روشنفكر دي

گذاشته و رسالت خود را انجام دهد(بنظر نگارنده اين سطور اينجاست كه اهميت تحليل حقيقت مشخص و 

بگويد  درست و حقيقت را مردم سخنِ كاستن از درد و رنجمبرهن مي شود). روشنفكر بايد فقط براي مردم و 

تاثير گذار باشد يا در آن برهه فارغ از اينكه و  بپذيرند يا نپذيرند  فارغ از اينكه خوشايند آنها باشد يا نباشد، آنها

نباشد.  در واقع روشنفكر تابع قبول و پذيرش مردم نيست. هر چند ناگفته پيداست روشنفكر بايد تالش كند كه 

نج مردم تاثير گذار باشد اما اين تاثير گذاري معلول تقرير و تحليل درست حقيقت و در نتيجه كاهش درد و ر

به ديگر سخن روشنفكر بايد براي تاثير بر مردم تالش كند نه به فكر تاثير بر مردم نه بر عكس. است 

  هدايت.نه هنر و موسيقي مردم را هدايت مي كنند اما روشنفكر بايد مردم را آگاه كند و   باشد.



 اشتياق "مي گويد و مي نويسد:از رابطه روشنفكري و ايده آزادي سخن  10حتي در جايي كه نويسنده در بخش 

 اين كه كرد، خواهد كمك مردم و روشنفكر بين مريدي، و مراد رابطه ايجاد به خويش، آزادي واگذاري در مردم

گري و تاثير پذيري و بكار گيري هنر آيا اين تفكر هدايت ".است خطرخيز طرف دو هر براي مردم، شدن»پيرو«

   بب ايجاد رابطه مريد و مرادي نمي شود...؟س ، خودتوسط روشنفكر در طوالني مدت

  

 جامعه در روشنفكري فرايند كهآن براي "خوانيم :در مورد جدي گرفتن فرآيند روشنفكري مي 20در بخش 

 و روشنفكران از برخي اما. شود تلقي جدي آن مخاطبان طرف از هم و روشنفكران طرف از هم بايد باشد، موثر

	".كنندنمي صرف... و هزينه و وقت امور اين براي يدبا كهچندان مردم از بخشي 	

با اگر قرار است فرآيند روشنفكري جدي تلقي شود آيا اين با پيشنهاد ارتزاق از تخصص ديگر منافات ندارد؟ 

نكته كوتاه  يكتنها بذكر كنم و توجه به اينكه در بخش اول به اين مقوله پرداختم از تكرار مكررات خودداري مي

كافي نداشتيم، در دنياي جديد زمان  منابع و امكاناتِ ،اندوزي دانش براي برخالف گذشته كه .كنمميبسنده 

ه صرف انسان براي تخصص گرايي بايد زمان و هزينو از آنجايي كه  زمان پارامتر مهمي مي باشد كافي نداريم و

نتيجه اين روند سبب دور شدن او از  در، محدود مي كندرا خود  وسعت ديددايره و  در اين وادي بالطبعو  كند

  روشنفكري مي شود و اين مي تواند با توصيه جدي گرفتن روشنفكري در تعارض باشد.

  

 ظهورِ  با "در بخش ديگري از مقاله نويسنده به رابطه پست مدرنيزم و روشنفكري پرداخته و مي نويسد :

 متزلزل جامعه افراد براي بود، روشنگري عصر محصولِ  كه روشنفكري كاركردهايِ  هايِارزش ها،مدرنپست

 رجحان كه مدرنپست گرايِنسبي شرايط در واقع، در. يافت كاهش نيز روشنفكران تأثير ضريب نتيجه در گشت،

 در روشنفكران كنشِ ندارد، وجود هاارزش ديگر بر روشنفكري، كاركردهايِ  هايِارزش جمله از ها،ارزش از برخي

  ".داشت خواهد كمتري توفيق روشنفكرانه، نقادي و مذكور هايارزش از دفاع

شايد خيلي اهل تفكر فلسفي نباشند و فلسفي فكر نكنند  : اول اينكه كافه انامدر اين مورد دو نكته مطرح ميشود

در نتيجه ظهور مكاتب مختلف از جمله پست مدرنيزم في . و بصورت تخصصي از مكاتب و تاثير آنها آگاه نباشند

فسه موجب تضعيف نهاد روشنفكري نخواهد شد مگر اينكه روشنفكران آگاهانه يا ناآگاهانه از مشي پست ن

اين خود روشنفكر است كه بايد با اين مكاتب روبرو  ،اما در كل مدرنيزم تبعيت كنند كه آن بحثي ديگر است

  د. نك خود را نشان دهد و نسبت به خطرات اين مكاتب جامعه را آگاه تشود و حقاني



جامعه بصورت پيشيني نسبت به مكاتب ذهنيت ندارد  و در صورت عدم توفيق نهاد روشنفكري در دوم اينكه، 

مواجهه با اين مكاتب و يا تقليد صرف و ايهام و ابهام گويي وام گرفته از اين مكاتب است كه در مردم 

  سرخوردگي ايجاد مي كند و سبب كاهش تاثير اين نهاد مي شود.

  

 روشنفكري كارهايِ كه آن براي رسد،مي نظر به "در مورد روشنفكري و فلسفه ورزي، مي خوانيم: 26خش در ب

 را خود مخاطبانِ هم و باشند »اصيل زندگي« پيِ عمالً، و نظراً روشنفكران، هم بايد شود، انجام موفقيت با

الزم به ذكر است كه اگر روشنفكر بتواند  . در اين مورد". برگزينند را »اصيل زندگي« تا نمايند ياري و تشويق

خود عمال پي زندگي اصيل برود و مخاطبان خود را به اين سمت و سو سوق بدهد خود بخود موفقيت او تضمين 

شده است. در واقع اگر روشنفكر رسالت خود را انجام دهد در كار خود موفق بوده است نه بر عكس. يعني 

داند. زيرا اگر موفق ببلكه بايد موفقيت خود را حاصل اين كار كار را انجام دهد  روشنفكر براي موفقيت نبايد اين

ت روشنفكر اين كار را انجام دهد شايد ناخواسته روشنفكر تابع يبودن و موفق شدن اولويت باشد و براي موفق

و بودن  جه و نتيجه گرار نتيجه اين همه بدنبال نتيدده مردم شود و باب دل آنها و خوشايند آنها سخن بگويد. اار

  مي تواند خود عامل خطرناكي در راه روشنفكري باشد.پايين به باال ديدن موضوع، از 

 از بسياري "مي خوانيم: ،جامعه روزمره زندگي مشكالت و روشنفكران انتهايي مقاله با عنوان در بخش 

 كه اند،داده اختصاص جامعه روزمره يِ زندگ مشكالت به پرداختن به را خويش ردِ كارك از كمي درصدِ روشنفكران؛

  ". داد خواهند افرايش را خويش تأثيرِ ضريب بپردازند، هاموضوع اين به بيشتر اگر

 در صحت اين مدعا نمي توان شك كرد و اين مقوله از مقوالت بسيار مهم است كه روشنفكران بايد به آن توجه

ميدانم كه روشنفكران بايد با توجه به دانش و اطالع از اهميت داشته باشند اما ذكر اين نكته را ضروري  ويژه

و حقيقت فداي بسط حوزه ي كاري نشود. گاهي روشنفكر با قاطعيت وارد  موضوع وارد مسائل روز جامعه شوند

خود را مجاز به خاص، اي مباحثي مي شود كه از اثرات و عواقب آن نا آگاه است و به صرف تخصص در حيطه

كه از اهميت و عواقب حاصل از آن ناآگاه است. اين  داندمي مانند زبان، قوميت ديگراجتماعي وزه هاي ورود به ح

  تكثر گرايي در عين مفيد بودن مي تواند بسيار حساسيت زا باشد و عواقب زيادي داشته باشد.

  

  

  پايان
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