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 مديريت هنر است يا علم      

 

تاسيخ بطش  ،بشاي بعضي علن است ٍ بشاي بعضي ٌّش. هذيشيت خَاُ علن باضذ خَاُ ٌّش يا ّش دٍ "اداسُ كشدى"ٍ  "هذيشيت"

گَاُ آى است كِ تَاًايي ضخص دس سسيذى بِ يك ّذف هطخص بِ ٍسيلِ افشاد ديگش يكي اص هْوتشيي ٍ با اسصضتشيي ٌّشّا 

چيضي  ،بعضي سياست بعضي سّبش ٍ ،ٍ علَم اًساًي است. ّوچٌيي هاّيت ايي تَاًايي كِ بعضي آى سا هذيشيت هيٌاهٌذ

 ًيست جض اعوال قذست يا بِ عباست بْتش اعوال اختياسات.

اگش تا كٌَى سابقِ هذيشيت ٍ تَسقي ّن دس هتَى آهَصضي هذيشيت داضتِ ايذ احتواال رّي ضوا اص هفاّين هتضادي هثل ايي 

 هَاسد اًباضتِ ضذُ است :

،حذٍد حيطِ ًظاست خَد سا  وا خاسج ًطَد(اختياسات خَد سا تفَيض كٌيذ )اها هشاقب باضيذ كِ سضتِ اهَس اص دست ض

هطخص كٌيذ )اها اجاصُ ًذّيذ كِ ايي حذ ٍ هشص دست ٍ بال ضوا سا ببٌذد( ، ّويطِ اٍلَيت كاس تيوي سا سعايت كٌيذ )اها 

ًگزاسيذ كِ تَاًايي ّاي فشدي فشاهَش ضَد( ٍ ....  ايي تٌاقض اهشي طبيعي است صيشا دس هحيط ضغلي هذيش دس ضشايط ٍ 

ٍضاع ٍ احَال هتغيش دست بِ عول هيضًذ. حال آى كِ دس هحيط داًطگاُ ًِ تٌْا اهكاى عول ًيست بلكِ ضشايط ّن ّويطِ ا

 يكساى است. 

هذيشاى ّش سٍص ٍ ّش ساعت با اًساًْايي سش ٍ كاس داسًذ كِ ّش يك دس حاالت سٍحي ٍ جسوي هتفاٍتي ّستٌذ، قَاعذ ٍ 

يط هحيط تجاسي سٍص بِ سٍص پيچيذُ تش هيطَد ٍ بِ ّويي سبب بايذ جشئت كشد ٍ قَاًيي كاس ّش سٍص عَض هيطًَذ، ضشا

دس اهش هذيشيت عاهل اساسي ديگشي كِ باص ّن هذيشيت سا بِ ٌّش گفت كِ هذيشيت بيطتش اص آى كِ علن باضذ ٌّش است. 

 ، ديپلواسي ٍ تذبيش است. ًضديكتش هيكٌذ عاهل سٍاى ضٌاسي

 

فشاٍاى بِ كاس هيشٍد ٍلي كسي سا ًويتَاى گفت كِ راتا سّبش ٍ هذيش باضذ.  "هذيش بالفطشُ"ٍ  "بالفطشُ سّبش "اصطالحات 

بشاي يك لحظِ ّن گواى ًبشيذ كِ هذيشيت آهَختٌي ًيست. داضتي استعذاد ٌّشي با ٌّش هٌذ ضذى فاصلِ دساصي داسد ايي 

هاًٌذ ّوِ پذيذُ ّاي اًساًي هذيشيت ًيض تكاهل پزيش است.  ّن ٍجَد داسد. "هذيش هَثش"ٍ  "استعذاد هذيشيت"فاصلِ بيي 

 هذيشيت هيتَاًذ بِ بشكت داًص ٍ اصَل آهَختٌي بْتش ٍ كاسآهذتش گشدد. 
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