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 چنيذُ
تٛاٖ ثيٗ رٙؼيت ٚ ٘ٛع تفؼيش ٔتٗ يب  ٔؼأِٝ ٔمبِٝ حبهش ايٗ اػت وٝ آيب ٔي

ٙبي ايٗ ٔؼأِٝ، فٟٓ فٕيٙيؼتي أٙيت ّٔي تحّيُ ٔٛهٛع، ٘ؼجتي ثشلشاس وشد يب ٘ٝ؟ ثش ٔج

ؿٙبختي آٖ، ثٝ ػٙٛاٖ پشػؾ وّيذي ٔمبِٝ ًشح ٚ دس  إِّّي ٚ اِضأبت سٚؽ ٚ ثيٗ

إِّّي )ثٝ  فٟٓ فٕيٙيؼتي أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ»رٛاة آٖ ايٗ فشهيٝ آصٖٔٛ ؿذٜ اػت وٝ 

ؼيتي ٞبي رٙ ػٙٛاٖ ٔٛهٛع يب ٔتٗ( ثٝ سٚؽ پؼبپٛصيتٛيؼتي ٚ ثب ٞذف حُ ٘بثؼبٔب٘ي

ٞب  ؿٙبخت فٕيٙيؼت  ثشاي آصٔٛدٖ ايٗ حذع رٞٙي، اثتذا سٚؽ« پزيشد. كٛست ٔي

ٞبي ٔختّف( سا تجييٗ ٚ ػپغ ٔالحظبت آٟ٘ب دس تحّيُ أٙيت ّٔي ٚ  )دس ًيف

ايٓ. تٛػيغ اثؼبد أٙيت، تٛرٝ ثٝ ثذ٘ٝ ارتٕبػي ٚ تأويذ ثش  إِّّي سا تـشيح وشدٜ ثيٗ

ٞب دس تحّيُ ٔٛهٛع اػت.  ظبت وّيذي فٕيٙيؼتتغييش ثٝ ربي تذاْٚ، اص رّٕٝ ٔالح

ٞب، ثذيٗ ٘تيزٝ سػيذٜ اػت  ؿٙبختي فٕيٙيؼت ٞبي سٚؽ ٔمبِٝ پغ اص تٛهيح دغذغٝ

لبثُ تٛرٝ سا   ٚ پظٚٞؾ، چٟبس ٘ىتٝ  ٞبي ٔتذاَٚ دس حٛصٜ سٚؽ وٝ آٟ٘ب ثب ٘مذ سٞيبفت

ٙٛاٖ سوٗ ثٙيبديٗ وٙٙذ. ايٗ چٟبس ٘ىتٝ ػجبستٙذ اص ٔؼشفي أٙيت ارتٕبػي ثٝ ػ تزٛيض ٔي

افضاسي أٙيت ّٔي ٚ  أٙيت ّٔي، تشٚيذ تؼبُٔ ثٝ ربي اػتمالَ، تأويذ ثش ٚرٜٛ ٘شْ

ٞبي هشثتي ٚ  ٞبي تٛػؼٝ ٔاليٓ ٚ ٔذاْٚ ثٝ ربي ًشح ثبالخشٜ ًشفذاسي اص ًشح

 وٙذ. ٞب رذا ٔي ٞب سا اص پٛصيتٛيؼت خـٗ. ايٗ تزٛيضٞب، كف فٕيٙيؼت

 

 ؿٙبػي، دِٚت ـ ٔشد ٛدي،رٙؼيت، أٙيت ّٔي، ػٌّٝ، ؿٙبختٌٔبِجبت افمي ٚ ػّٕا: مليذٍاصُ
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 هقذهِ
 ػجبستٙذ اص: وٝدس ٔمبِٝ حبهش ثب ػٝ ٔفْٟٛ اػبػي ػش ٚ وبس داسيٓ. 

پشداصد وٝ آٌبٞي چيؼت ٚ ٘ٛع  ؿٙبػي ثٝ ايٗ پشػؾ ٔي ؿٙبخت ؽٌاعي: يل. ؽٌاخت

 (1لبثُ اػتٕبد آٖ وذاْ اػت؟)

وٝ تٛصيغ )ٔـشٚع يب ٘بٔـشٚع( ٘يبصٞب ٚ  پشػؾ اكّي ػيبػت ايٗ اػت دٍ. عياعت:

 (2خبف چٍٛ٘ٝ اػت؟)  ٔٙبفغ دس ربٔؼٝ

تٛاٖ اص ثشٚص  ؿٛد وٝ چٍٛ٘ٝ ٔي دس أٙيت ّٔي، ثذيٗ ٔؼأِٝ پشداختٝ ٔي عِ. اهٌيت هلي:

ٞبي اػبػي )تٕبٔيت اسهي، ا٘ؼزبْ ارتٕبػي ٚ سطيٓ ػيبػي(  تٟذيذ يب آػيت ػّيٝ اسصؽ

 (3)؟ٞب، الذاْ وشد تبي استمبي آٖ اسصؽدِٚت ـ ّٔت رٌّٛيشي ٚ دس ساػ

ػٝ ٔفْٟٛ تٛػي ا٘ذيـٕٙذاٖ ٚ ٔىبتت ٔتؼذدي تشويت ؿذٜ ٚ اص دَ آٖ تشويت، ايٗ 

 ٔذس٘يؼٓ ٚ سئبِيؼٓ، وب٘ؼتشاوتيٛيؼٓ، پؼت ٞبي ٞبي فىشي ٔختّفي ثشآٔذٜ وٝ ٔىتت پبسادايٓ

ِٝ فٛق اػت  اص ػٝ ٔمٛٞبي فٕيٙيؼتي  ( ٞذف ٔمبِٝ حبهش ثشسػي تحّي4ُا٘ذ.) اص آٖ رّٕٝ غيشٜ

فٟٓ فٕيٙيؼتي اص ػيبػت أٙيت ّٔي چٝ »ؿٛد وٝ  ٚ ٔـخلبً ثذيٗ پشػؾ پشداختٝ ٔي

« إِّّي وذأٙذ؟ ٔىب٘يؼٕي داسد؟ ٔفشٚهبت، اكَٛ ٚ اِضأبت فٟٓ فٕيٙيؼتي أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ

ػپغ ثشاي يبفتٗ پبػخ ثٝ ايٗ پشػؾ، اثتذا ٔؼٙب ٚ ا٘ٛاع ٍ٘شؽ فٕيٙيؼتي سا تٛهيح دادٜ ٚ 

وٙيٓ. ٕٞٝ  ؿٙبختي ـ ثب تٛرٝ ٚيظٜ ثٝ ٔفْٟٛ أٙيت ّٔي ـ آٖ سا تجييٗ ٔي اسوبٖ ٘ظشي ٚ سٚؽ

ٞبي  دغذغٝ  فٟٓ فٕيٙيؼتي أٙيت ّٔي ثش پبيٝ»ايٗ تٛهيحبت ثشاي آصٖٔٛ ايٗ فشهيٝ اػت وٝ: 

ؿٙبختي احجبت ايٗ  پيبٔذ ٘ظشي ٚ سٚؽ« پزيشد. پٛصيتٛيؼتي كٛست ٔيبرٙؼيتي ٚ ثٝ سٚؽ پؼ

ٍ٘ش ثٝ أٙيت ّٔي ٚ پيبٔذ ػّٕي  يٝ دس حٛصٜ ٌٔبِؼبت ساٞجشدي، پذيذاسي ٍ٘بٜ فشاٌيش ٚ وُفشه

 ٔحٛس اػت. ٞب ٚ ٔالحظبت رٙؼيت ثبص ا٘ذيـي دس تٛصيغ فشكت ،آٖ

سٚ ٟٔٓ اػت وٝ ايٗ ٔىتت فىشي،  اص آٖ ،«فٟٓ فٕيٙيؼتي أٙيت ّٔي»رؼتزٛ ٚ ثحج دس 

ٞبي غٙي ٚ ػٕيمي داسد. ثٝ ػجبست ديٍش،  ٘ىتٝٞٓ دس ٔٛاهغ ػّجي ٚ ٞٓ دس ٔٛاهغ ايزبثي، 

وٛؿذ، ثؼيبس ٟٔٓ  دس احجبت ٚ ػبختٙؾ ٔييب آ٘چٝ فٕيٙيؼٓ دسكذد توؼيف يب ا٘ىبس آٖ اػت ٚ 

ا٘ذ وٝ ٔشداٖ، خـٛ٘تي پٟٙبٖ، ػبختبسي، ٔضٔٗ  ثـشي ٔذػي  . ص٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘يٕي اص ربٔؼٝاػت

، تشٔيٓ ٔٙبػجبت آٖيٍب٘ٝ ساٜ سٞبيي اص ا٘ذ وٝ  ٚ ٔؼتٕشي سا ػّيٝ آٟ٘ب ًشح ٚ ارشا وشدٜ
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ٌٔبِؼبت  ،سػذ ٘ظش ٔيٝ ( ثب ايٗ ٚكف، ث5ٞبي آٖ اػت.) ٔخذٚؽ ٚ ثؼوبً ؿىؼتٗ ؿبِٛدٜ

 اػت. ٞب ٚ ػاليك ص٘بٖ ثيؾ اص حذ ٔؼِٕٛي فشػٛدٜ ؿذٜ ؿٙبػبٖ ػٙتي دس خلٛف ايذٜ ربٔؼٝ

ٌشيضي  خٛد ٞؼتٙذ، ػيبػتوبس٘ذ، تبثغ ٕٞؼشاٖ  ٌشا ٚ ٔحبفظٝ ػٙت ،آ٘بٖ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ وٝ ص٘بٖ

ًٛس وّي اص تـىيُ رٙجـي خٛدرٛؽ، سلبثتي، ٝ دٞٙذ ٚ ث سا ثٝ ثبصيٍشي ػيبػي تشريح ٔي

ص٘بٖ  سٚػت وٝ ايٗ أش اص آٖ .يبفتٝ ٚ ٔجتٙي ثش ايذئِٛٛطي ٔٙبػت ػبرض٘ذ ٌشٚٞي، ػبصٔبٖ

ي والٖ ٞب كٛست فشدي، ٔمٌؼي ٚ پشاوٙذٜ ثٝ ػيبػتٝ ا٘ذ، ث ٕٞٛاسٜ تٛػي ٔشداٖ ثؼيذ ؿذٜ

اي اص ػاليك  ا٘ذ ٚ ثبالخشٜ ايٙىٝ ايذئِٛٛطي آٟ٘ب، ص٘ب٘ٝ ٘جٛدٜ ٚ دس ثٟتشيٗ حبِت ّٔغٕٝ پشداختٝ

 (6ص٘ب٘ٝ ـ ٔشدا٘ٝ ثٛدٜ اػت.)

دٞذ وٝ آٟ٘ب ديذٌبٟٞبي  ٘ـبٖ ٔي ،إِّّي ٞب دس حٛصٜ أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ ٔشٚس ػاليك فٕيٙيؼت

يذ دا٘ؾ ـ ثخلٛف دس حٛصٜ سٚاثي ٞبي ٔىبتت ٔتذاَٚ ٚ تِٛ ثذيغ ٚ ػٕيمي دس ٘مذ سٚؽ

اي اػت وٝ  إُِّ ـ داس٘ذ ٚ آًٞٙ وّي تحٛالت حمٛلي، التلبدي ٚ ارتٕبػي د٘يب ثٝ ٌٛ٘ٝ ثيٗ

تجذيُ ثٝ ثمبيبيي  ،ؿٙبػيٓ ثب تذاْٚ سٚ٘ذ فؼّي، خب٘ٛادٜ ثٝ ؿىّي وٝ ٔي»ثؼوي ٔتفىشاٖ ٔؼتمذ٘ذ 

ؿشايٌي، ؿبِٛدٜ ص٘ذٌي ٕٞٝ ٔب  تبسيخي خٛاٞذ ؿذ وٝ چيضي اص ػٕشؽ ثبلي ٕ٘ب٘ذٜ ٚ دس چٙيٗ

ٞبي ٟٕٔي اػت  دٌشٌٛ٘ي ،( آ٘چٝ وبػتّض سا ثٝ ايٗ داٚسي ساديىبَ سػب٘ذ7ٜ«)دٌشٌٖٛ خٛاٞذ ؿذ.

ٞبي  وٝ دس ٘تيزٝ التلبد اًالػبتي، تحٛالت فٙي )ٔؤحش دس تِٛيذ ٔخُ(، ػاللٝ فضايٙذٜ ثٝ خب٘ٛادٜ

ٌٛيي ػذٜ چـٍٕيشي  اػت؛ آٔذٜٞبي ٔـتشن ٔٛلت ٚ پيشؿذٖ رٕؼيت پذيذ  ٚاِذي، ص٘ذٌي ته

( 8«)سٚد. چـٕٝ ؿٛق ص٘ذٌي ٔـتشن، سٚ ثٝ خـىي ٔي»ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ تؼجيشي  اص پؼتٛ خبسد ٔي

إٞيت  ،چٙيٗ سٚ٘ذي، دس ؿشايٌي وٝ ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙذ ا٘ؼزبْ ارتٕبػي ٚ ٔـشٚػيت ػيبػي

 ٔتأحشيت ّٔي سا پزيشي داخّي ثيـتش اص تٟذيذ خبسري، أٙ ًٛس وّي آػيتٝ ا٘ذ ٚ ث ساٞجشدي يبفتٝ

وٙذ، ثؼيبس ؿبيبٖ تٛرٝ ٞؼتٙذ. فٟٓ ػشؿت ٚ آًٞٙ ديذٌبٟٞبي فٕيٙيؼتي دس حٛصٜ أٙيت ّٔي  ٔي

إِّّي، ٍٞٙبٔي ٔيؼش اػت وٝ ٔجب٘ي ٚ ارضاي آٖ ثٝ خٛثي آؿىبس ؿٛد. ايٗ ٟٔٓ سا ثب ٔشٚس  ٚ ثيٗ

ايٗ اكَٛ، ثٝ ٔٛاسد دس ٘مُ ٚ ٘مذ  ،ٌيشيٓ. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اؿبسٜ ؿذ اكَٛ اػبػي فٕيٙيؼٓ پي ٔي

 پشداصيٓ. ؿٙبػي ٚ ٔؼبئُ ساٞجشدي، ثب تفليُ ثيـتشي ٔي ٔشتجي ثب سٚؽ



 33ــ فصلٌاهِ هطالؼات راّثزدي ؽوارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 516

 ارماى فويٌيغنالف. 
فٕيٙيؼٓ ٔزٕٛػٝ ٔتٙٛػي اػت اص ٘ظشيٝ ػيبػي، رٙجؾ ارتٕبػي ٚ فّؼفٝ اخالق. ثٝ تؼجيش 

آٖ سا ثٝ  تٛاٖ ػٝ پشػؾ اكّي ٞبي فٕيٙيؼتي، ٔي سغٓ تٙٛع دس ا٘ذيـٝ ّيثٝ ػ، 1ربٖ ٔب٘ؼجشيذ

 (9تشتيت صيش ثشؿٕشد:)

 ػٌّٝ رٙغ ٔزوش ثش رٙغ ٔٛ٘ج يب ٔشداٖ ثش ص٘بٖ چٍٛ٘ٝ پيذا ؿذ؟ يل.

 چشا ايٗ ػٌّٝ اص ػٛي ص٘بٖ پزيشفتٝ ؿذ؟ دٍ.

 ٘ج چيؼت؟ؤ٘تبيذ ارتٕبػي، ػيبػي ٚ اخاللي تذاْٚ ػٌّٝ رٙغ ٔزوش ثش ٔ عِ.

أب  ؛٘ؼٝ ٌٔشح ؿذٞبي فٛق دس پي تحٛالت ػلش سٚؿٍٙشي ٚ ػپغ ا٘مالة فشا پشػؾ

ًي لشٖٚ ٘ٛصدٜ ٚ ثيؼت ثٛد وٝ آؿىبسا كجغٝ ػيبػي يبفت ٚ اوٖٙٛ دس ٘خؼتيٗ ػبِٟبي لشٖ 

 .چٖٛ ثب ػٌّٝ دِٚت ـ ٔشداٖ دس افتبدٜ اػت ؛ٚيىٓ فؼبِيت فٕيٙيؼتي، غبِجبً ػيبػي اػت ثيؼت

وؼي فٕيٙيؼت  صيشااوٖٙٛ تلٛس رٙجؾ فٕيٙيؼتي غيشػيبػي ثؼيبس دؿٛاس اػت؛  ثٙبثشايٗ،

ثٝ ٘بديذٜ  ثاًياً ؛پزيشد ٚرٛد تجؼين رٙؼيتي ثٝ ٘فغ ٔشداٖ ٚ ثٝ صيبٖ ص٘بٖ سا ٕ٘ي اٍالًاػت وٝ 

تشيٗ ساٜ پبيبٖ دادٖ  اكّي ثالثاًٚ  ؛٘ـذٖ آ٘بٖ ثبٚس داسد ؿذٖ ٘يبصٞبي ٚيظٜ ص٘بٖ ٚ اسهبء ٌشفتٝ

 دا٘ذ. ثٝ تجؼين سا ايزبد تغييش اػبػي دس ٘ظبْ ػيبػي، ارتٕبػي ٚ التلبدي ٔي

غبِجبً ثب  ،يىي اص دؿٛاسيٟبي ثشسػي اسوبٖ فٕيٙيؼٓ ايٗ اػت وٝ ايٗ ؿيٜٛ ٍ٘شؽ

اي  ثٝ ٌٛ٘ٝ ؛ٕٞشاٜ ثٛدٜغيشٜ  اي ٘ظيش ِيجشاِيؼٓ، ٔبسوؼيؼٓ، ػٛػيبِيؼٓ ٚ ٞبي ػيبػي ايذئِٛٛطي

ٌشفتٝ اػت. ثٝ ػٙٛاٖ  ٞب لشاس ٔي اِـؼبع ايٗ ايذئِٛٛطي وٝ ٌٔبِجبت ٚ تٛلؼبت فٕيٙيؼتي، تحت

ثيـتش دس  ،پشداصاٖ لشاسداد ارتٕبػي ٔب٘ٙذ تٛٔبع ٞبثض، طاٖ طان سٚػٛ يب ربٖ الن ظشيٝٔخبَ، ٘

يب دس ٔبسوؼيؼٓ  ؛رؼتزٛي تخجيت حمٛق فشد )فبسؽ اص رٙؼيت آٖ( دس ٔمبثُ دِٚت ثٛد٘ذ

ٕٞچٙيٗ  .اكُ ايٗ ثٛد وٝ سٞبيي وبُٔ ص٘بٖ دس ٌشٚ پيـجشد ٔجبسصات ًجمبتي اػت

ٌشا ثٛد٘ذ ٚ ٔؼأِٝ آٟ٘ب ٕٞجؼتٍي ثٛد  ٖ ٚ فٛسيٝ ثيـتش ربٔؼٝٞبيي چٖٛ ػٗ ػيٕٛ ػٛػيبِيؼت

 ٘ٝ دفبع اص حمٛق ص٘بٖ ٚ سفغ ػٌّٝ ٔزوش.

                                                                                                                   
1 . John Mansbridge 
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ٞبي ٔختّف  ؿٙبختي ثب ايذئِٛٛطي فٕيٙيؼٓ ثب ٚرٛد أتضاد ػيبػي، ٔفٟٛٔي ٚ سٚؽ

ٞبي لشٖ  ٞبي لٛي فىشي ٞٓ ثٛدٜ اػت. ػُٕ ارتٕبػي غبِت فٕيٙيؼت ػيبػي، ٔتوٕٗ ٔبيٝ

ؿٛد وٝ ثٝ ؿٙبػبيي ٔؼوالت ٚيظٜ ص٘بٖ  ٞبي ٕٞبٖ وؼب٘ي تغزيٝ ٔي اء ٚ ا٘ذيـٝثيؼتٓ اص آس

ٞبي  اٌش سيـٝ ايٗ ٔؼوُ سا دس ػٌّٝ ٔشداٖ ديذٜ ثبؿٙذ. ثشخالف فٕيٙيؼت ثٝ ٚيظٜ ؛ا٘ذ پشداختٝ

ٚ هشٚست « ظشفيت تفىش ٌٔٙمي ص٘بٖ»( وٝ فمي ثش 1731-1666) ٔشي آػتُآسأي چٖٛ 

ٞبي لشٖ ثيؼتٓ ثٝ ٘مذ ٚ  اص ٔشداٖ تأويذ داؿتٙذ، فٕيٙيؼت اػتمالَ سٚا٘ي ـ ٔبِي ص٘بٖ

 1«٘ج ٔحٛسؤاػتشاتظي ٔ» ٚدس خلٛف تٛإ٘ٙذػبصي ص٘بٖ  ٚوٙٙذ  ٌيشي ػّجي اوتفب ٕ٘ي ٔٛهغ

ٌٔبِجبت »ٞبي فٕيٙيؼتي اص  اٌش ادػب وٙيٓ وٝ ًي ػٝ لشٖ اخيش، ٘ظشيٝ ،ٌٛيٙذ. ثٙبثشايٗ ػخٗ ٔي
ٚسصي  ٌيشي ػّجي ثٝ ػٕت ػيبػت سفتٝ ٚ اص ٔٛهغ پيؾ «ٌٔبِجبت ػٕٛدي»ثٝ ػٕت  «افمي

 ايٓ. ا٘ذ، ثخؾ ٟٕٔي اص سٚؽ ا٘ذيـٝ فٕيٙيؼتي سا ثيبٖ وشدٜ ايزبثي حشوت وشدٜ

ؿٙبختي، ٟٕٔتشيٗ ٚرٜٛ ٔـخلٝ ٚ دس ٚالغ اسوبٖ فٕيٙيؼٓ سا  ٔالحظبت سٚؽايٗ فبسؽ اص 

 تٛاٖ ثٝ لشاس صيش ثشؿٕشد؛ ٔي

 

 ّاي قطثي . ًفي تقاتل1
آوٙذٜ اص  اٍالً( 11ٔؼتمذ اػت وٝ ػّٓ ػيبػت ٔتذاَٚ، دٚ ٘مق اػبػي داسد:) 2آ٘ٝ فيّيپغ

 ثالثاًٚ  دا٘ذ ٔيؿذٖ ص٘بٖ اص لذست ػيبػي سا ٔـشٚع  ٔحشْٚ ثاًياً ؛ٔحٛس اػت تؼبسيف رٙؼيت

دٜ ٚ ثيٗ أٛس دٌٚب٘ٝ، لبئُ ثٝ تمبثُ اػت. سيه ٚيّفشد دٌٚب٘ٝ دس تٛهيح فؼبِيت  اٍ٘بس ٛث

 ٌٛيذ:  ٞبي لٌجي ٔي ٞب يب تمبثُ ٚدٖ دٌٚبٍ٘يصدثشاي ٞب  فٕيٙيؼت

ٞبي  ٞب تبسيخ تفىش ػيبػي غشة آوٙذٜ اص يه سؿتٝ تمبثُ ثٝ ٘ظش فٕيٙيؼت»

ؿٛد. اص رّٕٝ  ٞب اسصؽ ٔخجت يب ٔٙفي اػٌب ٔي لٌجي اػت ٚ ثٝ ٞش يه اص لٌت
ػبًفٝ، ػٕٛٔي ـ ػمُ  ،تٛاٖ ثٝ تمبثُ ثيٗ فشًٞٙ ـ ًجيؼت ٔي ،ٞبي ػٕذٜ دٌٚبٍ٘ي

ٞب وٙبس ٞٓ ٌزاؿتٝ  ٘ج اؿبسٜ وشد. سديف اَٚ ايٗ رفتؤٛكي ٚ ٔزوش ـ ٔـ خل
دٖ ٕٞزات ثب فؼبِيت فشٍٞٙي ٚ ػمُ ٔي ٌشايي لّٕذاد  ؿٛ٘ذ، ًٛسي وٝ ٔزوشٛث

                                                                                                                   
1 . Gynocentric 
2 . Anne Philips 
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ثٛدٖ  ٘جؤوٙٙذ. دس ٔمبثُ، ٔ ؿٛد وٝ ٞش دٚي ايٟٙب دس حٛصٜ ػٕٛٔي ػُٕ ٔي ٔي

لٛكي خب٘ٝ ٚ ٕٞشاٜ ثب ًجيؼت يؼٙي تِٛيذ ٔخُ ٚ ػبًفٝ اػت وٝ ثٝ حيٌٝ خ
 (11«)خب٘ٛادٜ تؼّك داسد.

ٞب اص ٌٔٙك  ديذٖ ٞب ـ اػٓ اص ِيجشاَ ٚ ساديىبَ ـ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ايٗ لجيُ دٌٚب٘ٝ فٕيٙيؼت

وٙذ ٚ ايٗ ٔشداٖ ٞؼتٙذ وٝ خٛد سا دس ربيٍبٜ ثشتش ٘ـب٘ذٜ ٚ رٙغ  ٔحٛس تجؼيت ٔي رٙؼيت

ٌٛف ثٝ پشداختٗ ايٗ ؼتي ٔؼٙيٞبي فٕي ثيٙٙذ. ثيـتش ثش٘بٔٝ ٔخبِف خٛد سا فشٚدػت ٔي

غبِجبً ػٕت ٚ ػٛيي  ،ثٝ ٕٞيٗ خبًش اػت وٝ فؼبِيت فٕيٙيؼتي .ٞبػت دٌٚبٍ٘ي

وبس  تزذيذ٘ظشًّجب٘ٝ داسد ٚ ثشخالف ثشداؿت ػٙتي اص ربيٍبٜ ٚ سٚحيٝ ص٘بٖ، وٝ آ٘بٖ سا ٔحبفظٝ

 ٞبي لشٖ ثيؼتٓ ػٕٛٔبً خٛاٞبٖ ثبصتؼشيف ٔفبٞيٓ پٙذاؿتٙذ، فٕيٙيؼت ٚ ًبِت ٚهغ ٔٛرٛد ٔي

ٞب، اٌش ص٘بٖ خٛد سا دس  ا٘ذ. اص ديذ ثشخي فٕيٙيؼت ٔٛرٛد ٚ ثبصا٘ذيـي دس ٔٙبػجبت ٔؼّي ثٛدٜ

تٛاٖ ٚهغ ٔٛرٛد سا  ٔي ،وبس ٔشداٖ ٚاسد وٙٙذ ٚ ا٘حلبس آٟ٘ب ثش ثؼوي ٔـبغُ سا اص ثيٗ ثجش٘ذ

ٚ  ايٗ دس حبِي اػت وٝ ثؼوي ديٍش ثش اكبِت خبف ص٘بٖ تأويذ داس٘ذ ٚ اص اػتمالَ .تغييش داد

ثٛدٖ ثٝ  وٙٙذ ٚ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ص٘بٖ اٌش دس ػيٗ صٖ حتي ثشتشي ص٘بٖ )٘ؼجت ثٝ ٔشداٖ( دفبع ٔي

ٚهغ  .ٞب سا ػٛم وٙٙذ ثٙذي خلٛكيبت ػٙتي ٔٙتؼت ثٝ خٛد اسصؽ ٔخجت ثذٞٙذ ٚ لٌت

تٛاٖ اص يه ٔٛهغ ٔيب٘ي ٞٓ يبد وشد  ٔي ،( دس ٔمبثُ ايٗ دٚ ًيف12ا٘ذ.) ٔٛرٛد سا تغييش دادٜ

ٞش دٚ ٔٛرت توييغ حمٛق ٘يٕي اص ربٔؼٝ ثـشي  ،٘ج يب ٔزوشؤػت ٔحٛسيت ٔوٝ ٔؼتمذ ا

اػت ٚ ثٟتش اػت ايٗ دٚ ٔىُٕ ٞٓ ثبؿٙذ. اص ايٗ ٔٙظش، فٕيٙيؼتٟبي ساديىبَ، حتي اٌش تٛفيك 

ٝ ا٘ذ ٘ٝ حمٛق ثـش. ٕٞچٙيٗ تذاْٚ ٚهغ ٔٛرٛد ث دس ساػتبي تأٔيٗ حمٛق ص٘بٖ وٛؿيذٜ ،يبثٙذ

ٞبي دٚلٌجي  دس ٚهغ وٙٛ٘ي، تمبثُ صيشا ؛ٔشداٖ، غيشلبثُ تحُٕ اػتدِيُ ػٌّٝ پٟٙبٖ ٚ پيذاي 

اي  ٞب سا اص ثيٗ ثجش٘ذ. ٟٕٔتشيٗ دٌٚبٍ٘ي ثٝ سػٕيت ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ثبيذ ايٗ تمبثُ

تٕبيض ثيٗ حٛصٜ ػٕٛٔي ـ خلٛكي ٚ  ،٘ذساِؼبدٜ دا ٞب ٘ؼجت ثٝ آٖ حؼبػيت فٛق وٝ فٕيٙيؼت

وٝ ػبيش تٕبيضٞب  ًٛسيٝ ث ؛ٚ حٛصٜ خلٛكي ثٝ ص٘بٖ اػت تخليق حٛصٜ ػٕٛٔي ثٝ ٔشداٖ

ٔب٘ٙذ تٕبيض ثيٗ ػيبػت ػبِي ـ ػيبػت ػبدي، اػتشاتظي التلبدي ـ سفبٜ ارتٕبػي ٔؤحش، ػيٗ ـ 

ٍٕٞي ثب رٞٙي ٔشدا٘ٝ ٔٛاسدي اص ايٗ لجيُ،  رٞٗ، ٚالؼيت ـ اسصؽ، ػمال٘يت ـ ٘بػمال٘يت ٚ

 ا٘ذ. ص٘بٖ سا يب ًشد وشدٜ ٚ يب تحميش ٚ اػتخٕبس ٕ٘ٛدٜكٛست ٌشفتٝ ٚ ٔشداٖ دس پٙبٜ ايٗ تٛريٝ، 



 519ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْن فويٌيغتي اهٌيت هلي 

 ّا سدايي اس هٌاعثات ٍ پضٍّؼ . خٌغيت2
ٚ اص پيؾ « أشي ٚرٛدي»تشيٗ ٔفشٚم فٕيٙيؼٓ ايٗ اػت وٝ ػٌّٝ ٔشداٖ ثش ص٘بٖ،  وّيذي

 ،( ثٝ ػجبست ديٍش13اػت.)« ؿىُ يبفتٝ»ثّىٝ ًي تبسيخ ٚ ثٝ دػت ٔشداٖ  ؛ٔٛرٛد ٘يؼت

٘ذاس٘ذ ٚ آٖ سا ػبختٝ ٔٙبػجبت تبسيخي ٚ « ؿٙبختي ٞؼتي»ص ػٌّٝ ٔشداٖ ثشداؿتي ٞب ا فٕيٙيؼت

ثش ايٗ «. ؿٛ٘ذ ؿٛ٘ذ، صٖ ٔي ص٘بٖ صٖ صادٜ ٕ٘ي» ػيٕٖٛ دٚثٛٚاسدا٘ٙذ. ثٝ تؼجيش  اسادٜ ٔشداٖ ٔي

آٚسد، ثّىٝ ايٗ ػٌّٝ اػت وٝ رٙؼيت  ٞب ٔؼتمذ٘ذ وٝ رٙؼيت ػٌّٝ ٕ٘ي اػبع، فٕيٙيؼت

 ؛صدايي اص ربٔؼٝ ا٘ذ ٚ سٞبيي ٚالؼي ػجبستؼت اص رٙؼيت ا ٔشداٖ ػبختٝصٖ ثٛدٖ س .آٚسد ٔي

دادٖ ثٝ ػٌّٝ ايٗ اػت وٝ  يؼٙي حزف دٌٚبٍ٘ي صٖ ٚ ٔشد. اص ديذ آٟ٘ب ٔؤحشتشيٗ سٚؽ پبيبٖ

ٞبي  پشداصي ٞب ٚ ٘ظشيٝ ٚػبيُ ٚ ٔمذٔبت ٔبدي ـ ٔؼشفتي آٖ ػٌّٝ اص ثيٗ ثشٚد. دس پظٚٞؾ

 ٞبي صيش لبثُ تحمك اػت: ٞب ثٝ سٚؽ ػجبت ٚ پظٚٞؾصدايي اص ٔٙب فٕيٙيؼتي، رٙؼيت

 

 گزا . اختٌاب اس هفاّين خٌظ1ـ 2
ٕ٘ب  ٔؼٕٛالً رٙغ ،ؿٛ٘ذ ٞب اػتفبدٜ ٔي ٞب ٚ ٘مذ ٚ ثشسػي پشداصي ٔفبٞيٓ ٔتذاِٚي وٝ دس ٘ظشيٝ

ٞبيي اػت وٝ اص  ػخٗ ثش ػش خب٘ٛادٜ ،ؿٛد ثحج ٔي« ًجمٝ»ٚلتي اص ٔفْٟٛ ثشاي ٔخبَ ٘يؼتٙذ. 

ٔذ التلبدي ٔـبثٟي ثشخٛسداس٘ذ ٚ ٔالن ػٙزؾ ػٌح دسآٔذ، حمٛق ٚ ػبيذات پذس ػٌح دسآ

ٔٛرت ًشد ص٘بٖ اص حٛصٜ ٔفبٞيٓ ؿذٜ ٚ سفتٝ  ،خب٘ٛادٜ اػت ٚ ٘ٝ ٔبدس خب٘ٛادٜ. چٙيٗ ثشداؿتي

ٞب  ثخـذ. فٕيٙيؼت سفتٝ ٔشرؼيت ٔشداٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػشپشػت خب٘ٛادٜ سا تخجيت وشدٜ ٚ ػٕك ٔي

ـ  رٙغ»ٌشا ٞؼتٙذ ٚ يب حذالُ  چٖٛ رٙغ ؛ٔفبٞيٓ، ثبيذ حزف ؿٛ٘ذ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ايٗ لجيُ

ٞب، ٔتؼّك ثٝ ٔشداٖ ثبؿذ. دس ثؼوي  چٖٛ ايٍٙٛ٘ٝ ٘يؼت وٝ ٕٞٝ دسآٔذ خب٘ٛادٜ ؛ثبؿٙذ 1«آؿىبس

داس ٚ  چٖٛ ٞٓ وبسٔٙذ٘ذ، ٞٓ ؿٛٞشداس، ٞٓ ثچٝ ؛دٞٙذ ٔٛالغ ص٘بٖ، وبسٞبي چٟبسؿيفتي ا٘زبْ ٔي

داسي ٞٓ ثىٙٙذ، چٙيٗ وبسي إٞيت  حتي اٌش ص٘بٖ كشفبً ثچٝ داس. اص ديذ آ٘بٖ ٞٓ خب٘ٝ

داسي سا ثش ػٟذٜ حٛصٜ خلٛكي  أب ٔشداٖ ثٝ ٔٙظٛس تحميش ص٘بٖ، ثچٝ ؛اي داسد اِؼبدٜ فٛق

                                                                                                                   
1 . Sexiplicit 
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لذي حٛصٜ خلٛكي يؼٙي صٖ دس ا٘ذسٖٚ خب٘ٝ ٔـغَٛ ؿٛد ٚ ػيبػت ػبِيٝ ٚ تا٘ذ تب ٔ ٟ٘بدٜ

 اسد، دس اختيبس ٚ ا٘حلبس ٔشداٖ ثبلي ثٕب٘ذ.تٛاْ ثب ػمال٘يت وٝ دس ػشكٝ ػٕٛٔي رشيبٖ د

ٔفبٞيٓ ٚ ػٙبٚيٗ ديٍشي وٝ ٔتوٕٗ ػٌّٝ ٔشداٖ ثش ص٘بٖ ثٛدٜ ٚ ص٘بٖ خٛاٞبٖ حزف يب 

ٌيش٘ذ. ثٝ ػٙٛاٖ  لشاس ٔي ،حتي خٛد ص٘بٖ ،تلحيح آٖ ٞؼتٙذ، ثؼيبس٘ذ ٚ سٚصا٘ٝ ٔٛسد اػتؼٕبَ ٕٞٝ

ٕٞٝ »اػت يب « وبسٌشاٖ ٔشفٝ ٔشد»اص آٖ ، آيب ٔملٛد «وبسٌشاٖ ٔشفٝ»ؿٛد  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚلتي ٌفتٝ ٔي

وٙٙذ وٝ  ٞب، ا٘تمبد ٔي ٌيشد؟ ايٙزبػت وٝ فٕيٙيؼت اػٓ اص ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ سا ٞٓ دس ثشٔي« وبسٌشاٖ

ػپبسد ٚ ثش  دػت فشأٛؿي ٔيٝ سفبٜ وبسٌشاٖ ٔشد، ص٘بٖ وبسٌش سا ثٝ ػٙٛاٖ رٙغ ٔغوٛة ث

ٖ ا٘تمبد آٟ٘ب ايٗ اػت وٝ آيب ٔٙبػجبت پزيشي ٚيظٜ وبسٌشاٖ صٖ تٛرٝ ٘ذاسد. ٔوٕٛ هؼف ٚ آػيت

حبوٓ ثش ٔحيي وبس، ٔشدٔحٛس ٘يؼت؟ چٝ وؼب٘ي ٍٞٙبْ ثشٚص ثحشاٖ يب ٚسؿىؼتٍي دس وبسخب٘ٝ، 

ٞبي وبس ٚ تِٛيذ،  ٞب ٚ ػبيش وبٖ٘ٛ ؿٛ٘ذ؟ آيب فشكت ثشاي ٔذيشيت وبسخب٘ٝ صٚدتش اص وبس ثشوٙبس ٔي

؟ آيب دس ػبػبت فشاغت اص وبس، ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ ثٝ ثٝ تؼبٚي دس اختيبس ٔشداٖ ـ ص٘بٖ لشاس ٌشفتٝ اػت

 اي ٔؼبٚي فشكت تفشيح ٚ اػتشاحت داس٘ذ؟ ا٘ذاصٜ

حٛصٜ دا٘ؾ ٚ اؿتغبَ سا  ،ٞبي فٛق دالِت ثش ايٗ ٘ىتٝ داس٘ذ وٝ ٔشداٖ ٔزٕٛػٝ پشػؾ

ٌزؿت ٔحشٚٔيت، ا٘ذ ٚ دس ٚالغ ثخؾ اػظٓ پيـشفت ٔشداٖ، ٔذيٖٛ  ٔيذاٖ ػٌّٝ خٛد ػبختٝ

ارش ٚ ٔضد  ٞب خٛاٞبٖ پبيبٖ دادٖ ثٝ ايٗ ٌزؿت ٚ حٕبيت ثي اػت. فٕيٙيؼتٚ حٕبيت ص٘بٖ 

ٞؼتٙذ ٚ يىي اص ساٟٞبي آٖ سا اكالح ٔفبٞيٓ ٚ يب تلشيح ثٝ رٙؼيت دس ػٙبٚيٗ ٚ ٔفبٞيٓ 

 دا٘ٙذ. ٔٛسد اػتفبدٜ ػّْٛ ٔي

 

 . اختٌاب اس علطِ ستاًي2ـ2
٘بچيضي اص ٌٔبِجبت ا٘ؼبٖ پزيشد ٚ فمي دسكذ  ٚػيّٝ صثبٖ كٛست ٔيٝ ث ،ثخؾ اػظٓ ثيبٖ

پزيشي  . ٟٕٔتش ايٙىٝ صثبٖ دس ػٙيٗ تشثيتؿٛد ثيبٖ ٔيثب ٘ٛؿتبس، ايٕبء ٚ اؿبسٜ ٚ ػبيش ٘ـبٍ٘بٖ 

ٞبي ٞٙشي ثٝ دٚساٖ ثّٛؽ  وبسثشد ثيـتشي داسد ٚ اػتفبدٜ اص ػاليٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ،پزيشي ٚ ربٔؼٝ

ٞبي  ٚ افىبس ٚ ا٘ذيـٝ ؿٛ٘ذ ئيؼٙي ٍٞٙبٔيىٝ افشاد دس ربٔؼٝ ٚاسد  ؛ؿٛد ٞب ٔشثٛى ٔي ا٘ؼبٖ

ثذٖٚ ايٙىٝ خٛد ثذا٘ٙذ يب  ،. وبسثشاٖ صثبٖ دس ثؼيبسي ٔٛالغيبثذ ٔيآ٘بٖ ثٝ ٘حٛي ؿىُ 

دٞٙذ ٚ ًي آٖ ثب والْ خٛد ثٝ تحمك ػّٕي وٕه  ثب صثبٖ خٛد ٘ٛػي وٙؾ ا٘زبْ ٔي ،ثخٛاٞٙذ



 521ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْن فويٌيغتي اهٌيت هلي 

ي ػّٕي وٝ ثب صثبٖ يؼٙ ؛ٌٛيٙذ ٔي 1وٙؾ والٔيدس ٔتٖٛ پؼت ٔذسٖ ثٝ چٙيٗ ػّٕي،  .سػب٘ٙذ ٔي

اي وٝ دس آٖ ػُٕ، تحمك خٛاػت يه ًشف ٚ اًبػت ًشف ديٍش  ؿٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٘زبْ ٔي

 ،ٚ ٔؼٙبيي صثبٖ ب٘ٝؿٙبػ ٞب ايٗ اػت وٝ ػبخت ٘حٛي، ٘ـب٘ٝ ( ديذٌبٜ فٕيٙيؼت14ٔؼتٛس اػت.)

 ٘ـب٘ٝ تٛفيك ثٛدٖٔشد ٝ ثيبٖ ثٟتش،ث .اي اػت وٝ ٕ٘بٌش ػٌّٝ ٔشداٖ ثش ص٘بٖ اػت ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ؛اي داسد ٌشيضي ٚ أٛس حبؿيٝ ٌشي، ػمال٘يت ارتٕبػي اػت ٚ صٖ ثٛدٖ دالِت ثش ٘ٛػي ػبًفٝ

 دِٚتٕشدٞبيي ٘ظيش  اي وٝ اص ديذ ٔشداٖ حبؿيٝ اػت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ٚلتي ثٝ ٚاطٜ آٖ ٞٓ حبؿيٝ

وٙيٓ،  ثشخٛسد ٔي Maculineيب  ٔشدا٘ٝ، دِٚت Political manػيبػي ٚ يب  سرُ، Statemanيب 

ٞب ثٛدٜ ٚ  ٞب ٚ ثش ٔتٗ وتبة وٙيٓ؛ چٖٛ ايٗ اكٌالحبت، ٔذتي ٔذيذ ثش ػش صثبٖ تش تؼزت ٔيوٕ

 وؼي ٔتؼشم آٟ٘ب ٘جٛدٜ اػت.

اؿىبَ ػبختبسي ٚ پٟٙبٖ ػٌّٝ ٔشداٖ ثش  ثشٞبي لشٖ ثيؼتٓ ثب تٕشوض  فٕيٙيؼت دس ػيٗ حبَ

س٘ذ ٚ ثيؾ اص آٚ ص٘بٖ، خـٛ٘ت فيضيىي سا فمي دس كذد ٘بچيضي اص ظّٓ ٔشداٖ ثٝ ؿٕبس ٔي

ثٝ ٔوبٔيٗ ٔؼٙبيي ٚ رٞٙي پشداختٝ ٚ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٔشداٖ اٌش ثخٛاٞٙذ  ،ٔٛاسد ِفظي ٚ فيضيىي

ٌٔٙك ػٌّٝ  ؛ صيشاتٛا٘ٙذ ايٗ ػٌّٝ تبسيخي، چٙذٚرٟي ٚ ربيٍيش ؿذٜ سا پبيبٖ دٞٙذ ٞٓ، ٕ٘ي

ايخبس اص ذ ٚ پزيش٘ فشٚدػتي خٛد سا ٔي ،ثؼيبسي اص ص٘بٖ ٚتجذيُ ثٝ ثبٚس ٔشداٖ ٚ حتي ص٘بٖ ؿذٜ 

، آٖ ٞٓ «استمبي آٌبٞي»ٞب ثشآ٘ٙذ وٝ ثبيذ ثٝ  . فٕيٙيؼتوٙٙذ اػتمجبَ ٔي ٔشداٖدس حك  ص٘بٖ

ثيٙٙذ، اًالع  آٌبٞي ص٘ب٘ٝ ٚ ٘ٝ ٔشدا٘ٝ، وٕه وشد تب ص٘بٖ اص ػٕك تبسيخچٝ ٚ اثؼبد ػتٕي وٝ ٔي

 يبثٙذ.

٘تبيذ ٘ؼجتبً  ،تذاَٚصدايي اص والْ ٔ صدايي اص صثبٖ يب خـٛ٘ت ٞب دس رٙؼيت وٛؿؾ فٕيٙيؼت

آٟ٘ب ػالٜٚ ثش تحليُ أتيبصات ٟٔٓ دس صٔيٙٝ حك سأي، ػمي رٙيٗ،  اػت. چـٍٕيشي داؿتٝ

 حك اؿتغبَ، ٔبِىيت، ًالق، ا٘تخبة ٕٞؼش، تؼييٗ ٔحُ البٔت، ٟٔبرشت، حوب٘ت فشص٘ذ ٚ

ذ. ا٘ ػشكٝ ادثيبت سا ٞٓ ٔٛسد تٛرٝ لشاس دادٜ ٚ ٔٛد ٘ٛيٙي خّك وشدٜ ٔٛاسدي اص ايٗ دػت،

ٔؼٕٛالً اص ػٛي ثخؾ  ،ٞب ثشيٓ وٝ تؼبِيٓ فٕيٙيؼت وبس ٔيٝ اكٌالح ٔٛد ٘ٛيٗ سا ثذيٗ ػّت ث

ٌيشد ٚ ص٘بٖ ثشاي ٔمبٚٔت دس ٔمبثُ  ٞب ـ ثخلٛف خٛد ص٘بٖ ـ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔي اػظٓ ا٘ؼبٖ

يشاً اخ ايٗ أش ثٝ حذي اػت وٝوٙٙذ.  ثٝ ايٗ لجيُ تؼبِيٓ اػتٙبد ٚ تٛرٝ ٔي ،٘بْ ٔشداٖٝ غيشي ث

                                                                                                                   
1 . Speech act 
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وبٔالً پزيشفتٝ  ،اص ايٗ لجيُ ٚاطٌب٘يٚ  Mankindثٝ ربي  Humanityاػتفبدٜ اص ػجبساتي ٔب٘ٙذ 

حتٕبً ثبيذ  ،ٞب تأويذ داس٘ذ وٝ ٞش رب رٙؼيتِ يه فبػُ ٔـخق ٘يؼت ؿذٜ اػت. فٕيٙيؼت

ثشاي ٘ـبٖ دادٖ صٖ )اػٓ اص اصدٚاد وشدٜ ٚ اصدٚاد  Msؿٛد، اص ػجبست  Sheيب  Heتلشيح ثٝ 

اػتفبدٜ ٘ـٛد. ثؼوي اص دختشاٖ ثشاي تفىيه ص٘بٖ  Ms  ٚMisدٜ( اػتفبدٜ ؿٛد ٚ ديٍش اص ٘ىش

اي ساديىبَ دس تلحيح صثبٖ  ٞب ؿبيذ ثشاي ا٘تمبْ اص ٔشداٖ ٚ ؿبيذ اص ػش ًٙض، ؿيٜٛ فٕيٙيؼت

 Malestreamاص  Mainstreamٚ ثٝ ربي  Herestoryاص  Historyآ٘بٖ ثٝ ربي  .وٙٙذ اتخبر ٔي

ٞب  وٙٙذ تب حشوت ص٘ب٘ٝ تبسيخ سا ثٝ ػشكٝ ٔجبدالت صثب٘ي ٚاسد وٙٙذ. آ٘چٝ فٕيٙيؼت ياػتفبدٜ ٔ

تٟذيذ »ثبٚس ص٘بٖ ثٝ ايٗ ا٘ذيـٝ ِٛتشويٍٙي اػت وٝ  ،وٙذ سا ثٝ تؼميت ايٗ اكالحبت تشغيت ٔي

ص٘بٖ سا ثٝ اػوبي  .اي ثبٚس ثٝ چٙيٗ ا٘ذيـٝ .«ػذاِت دس يىزب تٟذيذ ػذاِت دس ٕٞٝ ربػت

ٌشاٖ  وٙذ وٝ ثشاي اػبدٜ حيخيت ٚ حمٛق تبسيخي خٛد ػّيٝ ػٌّٝ تشن تجذيُ ٔييه رجٟٝ ٔـ

ايٗ اػت وٝ ص٘بٖ  ،داسد ا٘ذ. آ٘چٝ چٙيٗ حشوتي سا ٕٞيـٝ ص٘ذٜ ٍ٘ٝ ٔي )ثخٛا٘يذ ٔشداٖ( ثپبخبػتٝ

وٝ دس ثشخي  ًٛسيٝ ث ؛دسٌيشي ٚ ٔٛارٟٝ داس٘ذ ،ٕٞيـٝ ٚ دس ٕٞٝ رب ثب غيش خٛد يؼٙي ٔشداٖ

ف ػبدي خٛد سا ثٝ ظّٓ تبسيخي ٔشداٖ ٘ؼجت دادٜ ٚ اص ايٗ ًشيك تـفي خبًش ص٘بٖ هؼ ،ٔٛالغ

 يبثٙذ. ٔي

ديذٖ  فشٚدػت اٍالًٞب دس ايٗ أش ارٕبع ٘ظش داس٘ذ وٝ  حبكُ والْ ايٙىٝ، ٕٞٝ فٕيٙيؼت

 ؛ ثٝ ًٛسي وٝٚػيّٝ ٔشداٖ ٚاسد ادثيبت، ٞٙش، ا٘ذيـٝ ٚ حتي صثبٖ سٔض ٞٓ ؿذٜ اػتٝ ص٘بٖ ث

٘ٛصاد پؼش »اص ػجبست  ،اي خٛد دس ٍٞٙبْ ٔٛفميت آصٔبيـبت ٞؼتٝ ٘يضاي  دا٘ـٕٙذاٖ ٞؼتٝ

ايٗ اػت وٝ ٔفبٞيٓ  ،دادٖ ثٝ ػٌّٝ رٙغ ٔزوش ٟٕٔتشيٗ ساٜ پبيبٖ ثاًياًا٘ذ.  اػتفبدٜ وشدٜ ،«اػت

ٞبي ٔشثٛى ثٝ ص٘بٖ سا خٛد ص٘بٖ ا٘زبْ دٞٙذ؛ چٖٛ ثٝ تؼجيش  ٔتذاَٚ اكالح ؿٛ٘ذ ٚ پظٚٞؾ

ٔشداٖ دس چٖٛ تٛا٘يٓ ثذا٘يٓ، ٚ  وٙذ وٝ چٝ چيضي سا ٔي ٔـخق ٔي ،ٙيٓو ٞب آ٘چٝ ٔي فٕيٙيؼت

تٛا٘ٙذ دس ٔٛسد ص٘بٖ ثٝ تِٛيذ  ٕ٘ي ،ا٘ذ ٞبي ص٘بٖ ٘يؼتٙذ ٚ ٔغوٛة ٚالغ ٘ـذٜ ٔتٗ وبس ٚ دؿٛاسي

آِٛد  ثٝ خٛد آٟ٘ب ٚ غشم ،ٞبي ٔشثٛى ثٝ ص٘بٖ دا٘ؾ ثپشداص٘ذ. اػبدٜ تحميمبت ٚ پظٚٞؾ

ثبة ٕٞٝ رٟبٖ، وٝ ص٘بٖ ٞٓ ػبوٗ آٖ ٞؼتٙذ، اص رّٕٝ ٘ىبت خٛا٘ذٖ تحميمبت ٔشداٖ دس 

دا٘ؾ ٔٛرٛد دس  ،ؿٙبخت ؿٙبػب٘ٝ فٕيٙيؼتٟب دس ٔٛسد ػّْٛ ا٘ؼب٘ي ٔٛرٛد اػت. اص ديذٖ آ٘بٖ

 (15ػٝ حٛصٜ صيش آِٛدٜ ثٝ اغشام ٔشدا٘ٝ اػت:)
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تٛرٟي ثٝ ويفيت  ٞبي وّٕي ٚ ثي ا٘تخبة سٚؽ پظٚٞؾ: يؼٙي ٌشايؾ ثٝ پظٚٞؾ اٍل.

 ٚ ٌٔبِجبت ص٘ب٘ٝ.حيبت 

يؼٙي وٛؿؾ دس تأييذ فشهيبت ٔشدا٘ٝ ٚ تغبفُ ٘ؼجت ثٝ  تفؼيش ٔشدا٘ٝ اًالػبت:دٍم. 

 يذ فشهيبت ص٘ب٘ٝ.ؤٞبي ٔ دادٜ

ٌزاسي رٙؼيتي دس ػيبػت: يؼٙي تجؼين دس تخليق فشكت ٔٙبػت ٚ وبفي  اسصؽعَم. 

 اثشاص خٛد يب ٍ٘بٜ أٙيتي ثٝ ص٘بٖ. ثشايثٝ ص٘بٖ 

ٞبي  اص تفبٚت ؿٍشف تحّيُ فٕيٙيؼتي ثب تحّيُ ،ؿٙبختي فٛق ُٔ دس اكَٛ سٚؽأت

 تّميوٙذ ٚ خٛا٘ٙذٜ سا ثٝ ايٗ  حىبيت ٔي وب٘ؼتشاويتٛيؼتئتؼبسف ٔب٘ٙذ تحّيُ ٘ئٛسئبِيؼتي ٚ 

دٞذ وٝ ثشسػي فٕيٙيؼتي أٛس، لٛاػذ ٔـتشوي داسد. الصْ اػت ايٗ ٘ىتٝ سا ثٝ تلشيح  ػٛق ٔي

ٝ أب ٔىب٘يؼٓ ٘يُ ثٝ آٖ آسٔبٖ ٚ ث ؛ؼٓ، آسٔبٖ ٚاحذي داس٘ذثيبٖ وٙيٓ وٝ ٔتفىشاٖ ٔىتت فٕيٙي

ًٛس وّي تذاثيش ايزبثي سٞبيي اص ػٌّٝ ٔشداٖ دس ٘ضد آٟ٘ب ٕٞبًٞٙ ٘يؼت. ثٙبثشايٗ دس ايٗ 

دٞيٓ تب ظشفيت آٖ دس تحّيُ  ا٘ٛاع ٚ اؿىبَ تفىش فٕيٙيؼتي سا تٛهيح ٔي ،لؼٕت اص ٔمبِٝ

ثٙذي  إِّّي آؿىبس ؿٛد. تمؼيٓ بفتٟبي غبِت ثيٗأٙيت ّٔي يب ا٘تمبدٞبي آٖ ثش ٘مذ سٞي

وٝ دس حبَ حبهش ثٝ اػت  ٞبي فٕيٙيؼتي اص ٔٙظش ديٍشي ٞٓ إٞيت داسد ٚ آٖ ايٗ ٘ظشيٝ

ٞبي ٔختّفي اص ػٛي  پشػؾ ٘ٛع ػتٓ سٚاؿذٜ ثش ص٘بٖ ٚ ٘يض ساٟٞبي سٞبيي اص ايٗ ػتٓ، پبػخ

٘بٖ ويؼتٙذ ٚ آيب ٕٔىٗ اػت خٛد اَ وٝ ػتٍٕشاٖ ػّيٝ صؤٞب دادٜ ؿذٜ اػت. ايٗ ػ فٕيٙيؼت

ػتٍٕشاٖ ٞٓ ٔٛسد ػتٓ ثبؿٙذ ٚ يب ٕٔىٗ اػت وٝ ػوٛي اص ٌشٜٚ ػتٍٕش، دس ؿشايٌي وٝ 

ٌشٜٚ ػتٍٕش ٕٞچٙبٖ ص٘ذٜ ٚ فؼبَ اػت، ثتٛا٘ذ اص ػتٓ ثش ص٘بٖ خٛدداسي وٙذ؟ پبػخ ٚاحذي 

ٞب يبد  ٕيٙيؼتٞب ٘ذاسد. ثٝ ٕٞيٗ خبًش ٔؼٕٛالً اص چٙذ دػتٝ ٔختّف دس ثيٗ ف ٘ضد فٕيٙيؼت

 ؿٛد. ٔي

ٞبي ٔختّفي ػُٕ  ٞبي ٔختّف پيشأٖٛ يه ٔٛهٛع، ثٝ ؿيٜٛ ثٙذي ٘ظشيٝ ٔؼٕٛالً دس دػتٝ

ثٙذي ٔٛهٛػي ٚ  ثٙذي تمٛيٕي، دػتٝ دػتٝ آٖ ػجبست اػت اصؿٛد وٝ ػٝ ؿيٜٛ ثؼيبس ٔتذاَٚ  ٔي

دس  ،اػتٞب ٔـخق  ثٙذي ثٙذي ٘ٛع ٍ٘شؽ ٔخجت يب ٔٙفي. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اص ػٙٛاٖ دػتٝ دػتٝ

ثٙذي ٔٛهٛػي ثب ا٘تخبة يه  ٌيشد، دس دػتٝ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔي صٔبٖثٙذي تمٛيٕي، ٔؼيبس  دػتٝ

ؿٛد ٚ ثبالخشٜ دس  پشداصاٖ ٔجبدست ٔي ثٙذي ٔتفىشاٖ ٚ ٘ظشيٝ ٘ؼجت ثٝ دػتٝ ،ٔخالً ا٘ؼبٖ ٔٛهٛع
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دس ٔمبثُ  ،ثٙذي ٍ٘شؿي، ا٘ذيـٕٙذاٖ خٛؿجيٗ ثٝ ٔبٞيت يه حشوت يب يه ٔٛهٛع دػتٝ

ثٙذي  ثٙذي ٔزوٛس، دػتٝ ؿٛ٘ذ. ٍ٘بس٘ذٜ، اص ثيٗ ػٝ سٚؽ دػتٝ ا٘ذيـٕٙذاٖ ثذثيٗ، ثشسػي ٔي

تٛا٘ذ فشاص ٚ فشٚد  ٚ ثش آٖ اػت وٝ چيٙؾ تبسيخي ٘ظشيبت، ثٟتش ٔي ا٘ذد تش ٔي تبسيخي سا ٔٙبػت

پشداصي دس ثبة دفبع اص حمٛق ص٘بٖ سا تٛهيح دٞذ. ثش ايٗ اػبع ٚ ثٝ تشتيت ظٟٛس  ٘ظشيٝ

ي، چٟبس سٞيبفت غبِت دس تحّيُ فٕيٙيؼتي أٛس سا ـ اِجتٝ ثٝ اختلبس تبْ ـ تٛهيح دادٜ ٚ تبسيخ

 .وٙيٓ إِّّي ثيبٖ ٔي ٘مذ ٞش وذاْ سا ٘ؼجت ثٝ سٚؽ تحّيُ ٔىبتت ٔختّف دس أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ

 

 . فويٌيغن ليثزال1
ا٘ؼبٟ٘ب ؿىُ « يآصادي ٚ ثشاثشي رات»فٕيٙيؼٓ ِيجشاَ دس پشتٛ آٔٛصٜ وّيذي ِيجشاِيؼٓ يؼٙي 

چشا ايٗ آصادي ٚ  ،اٌش ا٘ؼبٟ٘ب آصاد ٚ ثشاثش٘ذ»ٟ٘ذ وٝ  ٌشفتٝ ٚ سٚي ايٗ ػؤاَ اٍ٘ـت تأويذ ٔي

، 1ٔبسي آػتُ« ؿٛ٘ذ؟ ثشاثشي ٔختق ٔشداٖ اػت ٚ ص٘بٖ دس ليبع ثب آٟ٘ب ٔٛسد تجؼين ٚالغ ٔي

ِيجشاِي  اص ٔٙظش 3، ربٖ اػتٛاست ٔيُ ٚ ٕٞؼش اَٚ اٚ ٞشيت تيّٛس2ٔبسي ٚاِؼتٖٛ وشافت

اٌش »ٞب سا ٌٔشح وشد وٝ  اَؤايٗ ػ ،1711خٛاٞبٖ احمبق حمٛق ص٘بٖ ؿذ٘ذ. آػتُ دس ػبَ 

حبوٕيت ٌّٔك دس وـٛس هشٚسي ٘يؼت، پغ چشا دس خب٘ٛادٜ الصْ اػت ٚ اٌش دس خب٘ٛادٜ 

آيٙذ، چشا ص٘بٖ  ٞب آصاد ثٝ د٘يب ٔي اٌش ٕٞٝ ا٘ؼبٖ ؛هشٚسي اػت پغ چشا دس وـٛس چٙيٗ ٘جبؿذ؟

خٛاٜ  ثٝ جبؿٙذ ٚ حتي دس ؿشايي ثشدٌي وبُٔ، تبثغ اسادٜ ٔتغيش، ٔشدد، ٘بٔؼّْٛ ٚ دَ٘ٝ ايٍٙٛ٘

 (16)«ذ؟ٙٔشداٖ ثبؿ

پغ اص آػتيُ، ٚاِؼتٖٛ وشافت دس ٔمبثُ ٔتفىش ٔؼبكش خٛد يؼٙي طاٖ طان سٚػٛ وٝ ص٘بٖ 

 ٘ٛؿت. سٚػٛ دس وتبة« اي دس دفبع اص ص٘بٖ سػبِٝ»دا٘ؼت،  سا فبلذ خلٛكيبت ؿٟشٚ٘ذي ٔي

٘بْ ٔيُ ٚ ٝ اص پؼشي ث ثٛد،دس تؼّيٓ ٚ تشثيت ٚ حتي ا٘ؼب٘ـٙبػي  ٟٕٔيوٝ وتبة « ٔيُ»

ٌٛيذ. اٚ ثب ٔحٛس لشاس دادٖ ٔيُ )پؼش(، ػٛفي سا ٔٛظف  ػخٗ ٔي ػٛفي٘بْ ٝ دختشي ث

 ٕ٘بيذ وٝ خٛد سا ثب ٔيُ ٕٞبًٞٙ ٚ خلٛكيبت ص٘ب٘ٝ سا سػبيت وٙذ. وشافت اص ايٗ  ٔي

 

                                                                                                                   
1 . Mary Astell 
2 . Mary Wollstoncraft 
3 . H. Taylor 
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ثش تٛا٘بيي تؼمُ دٚ  ،ثٝ ؿذت ثيضاس ؿذ ٚ دس دفبع اص حمٛق ص٘بٖتٕبيضٌزاسي ًجيؼي سٚػٛ 

تأويذ ٚ ٘بثشاثشي ٔتذاَٚ ثيٗ آٖ دٚ سا ثٝ ٔحشٚٔيت تبسيخي ص٘بٖ اص  ج٘ؤرٙغ ٔزوش ٚ ٔ

ا٘ؼبٖ  ،ص٘بٖ پيؾ اص آ٘ىٝ صٖ ثبؿٙذ ،ٞبي التلبدي ٘ؼجت داد. ثٝ ػميذٜ اٚ آٔٛصؽ ٚ فؼبِيت

ثبيذ سٚي ٚرٝ ٔـتشن  ،ٙؼي آٟ٘ب اص ٔشداٖ تٛرٝ ؿٛدٞؼتٙذ، ٚ پيؾ اص آ٘ىٝ ثٝ ٚرٝ تٕبيض ر

پزيشد وٝ ٔؼأِٝ اصدٚاد ٚ ٔبدسؿذٖ  ٚد. وشافت ٔيسآٟ٘ب ثب ٔشداٖ ـ يؼٙي ٔؼأِٝ ا٘ؼب٘يت ـ تأويذ 

أب تٛكيٝ اٚ ايٗ اػت وٝ ص٘بٖ ثبيذ آٔٛصؽ ديذٜ ٚ ٔبٞش ؿٛ٘ذ  ؛وٙذ ػش٘ٛؿت ص٘بٖ سا تؼييٗ ٔي

ثٝ ػٙٛاٖ  ،ؿٛ٘ذ ٚ دس ػيٗ ايٙىٝ ٔبدس خٛثي ٔي حتي دس أش اصدٚاد دليك ػُٕ وٙٙذ تب

( ٔيُ ٚ تيّٛس 17ؿٟشٚ٘ذاٖ سؿيذ ثٝ ايفبي ٘مؾ پشداختٝ ٚ ػشكٝ ػٕٛٔي سا ثٝ ٔشداٖ ٘ؼپبس٘ذ.)

( 18ٚ اػتمالَ آٟ٘ب ثٛد٘ذ.)« ا٘ميبد ػذْ»خٛاٞبٖ  ،ٞبي ِيجشاِي ٘يض ثٝ ٕٞيٗ تشتيت ثب تىيٝ ثش آٔٛصٜ

ٌشا ثٛد ٚ ػذْ ا٘ميبد ص٘بٖ سا دس ٟ٘بيت ثٝ ٔلّحت  فبيذٜتفبٚت ٔيُ ٚ وشافت ايٗ ثٛد وٝ ٔيُ 

ٌفت ٚ پيؾ اص آ٘ىٝ دغذغٝ ٘تيزٝ  أب وشافت اص ثشاثشي ًجيؼي صٖ ـ ٔشد ػخٗ ٔي ؛دا٘ؼت ٔي

وٛؿيذ. ٞشيت تيّٛس ثش اكُ اػتمالَ ص٘بٖ تأويذ  ثشاي احمبق حمٛق ص٘بٖ ٔي ،سا داؿتٝ ثبؿذ

 ،ٔؼتمُ ٚ ٘ٝ ػوٛ خب٘ٛادٜ يب ٕٞؼش ٔشد كٛست فشديٝ ثيـتشي داؿت ٚ ٘مؾ آٟ٘ب سا ث

وشد. تيّٛس حؼبػيت ٚ اؿتيبق خبكي ثٝ اؿتغبَ ص٘بٖ داؿت ٚ ٔؼتمذ ثٛد وٝ ص٘بٖ اص  تؼشيف ٔي

كٛست فؼبَ ٚ ٘ٝ ٔٙفؼُ دس ٝ يبثٙذ ٚ ث ًشيك اؿتغبَ، اػتمالَ ٔبِي ٚ سٚا٘ي پيذا وشدٜ، ػضت ٔي

 وٙٙذ. ثب ٔشداٖ ٔـبسوت ٚ سلبثت ٔي ،وبس خب٘ٛادٜ ٚ ربٔؼٝ

ٞبي فىشي فٛق ايٗ ثٛد وٝ ص٘بٖ ٔب٘ٙذ ٔشداٖ تحت ِٛاي لبٖ٘ٛ پزيشفتٝ  ٘تيزٝ فؼبِيت

ٞبي دِٚت سفبٜ دس وـٛسٞبي پيـشفتٝ ثٝ  ثخؾ ٟٕٔي اص ثش٘بٔٝ ،ؿذ٘ذ ٚ دس لشٖ ثيؼتٓ

حٕبيت اص حمٛق ارتٕبػي ـ التلبدي ص٘بٖ اختلبف يبفت. ايٙبٖ دس حٛصٜ ٔؼيـت ثٝ اخز 

ٔشخلي صايٕبٖ، احذاث ٟٔذٞبي وٛدن دس ٘ضديىي ٔحُ وبس ٚ  حمٛق ٚيظٜ ص٘بٖ ٔب٘ٙذ

ثٝ ٘في ٘يض آٔذ٘ذ ٚ دس حٛصٜ فىشي  ٘بيُٞبي ؿغّي ٚ حمٛلي  ػىٛ٘ت ص٘بٖ، ثشاثشي فشكت

ا٘ذيـٝ ٔشدػبالس پشداختٝ ٚ ايٗ فشهيٝ وٝ ٔشداٖ خلٛكيبتي ٌٔٙمي، ٔتٟٛس، ٟٔبرٓ، ٔؼتمُ، 

جؼين ػّيٝ ص٘بٖ سا ثشرؼتٝ وشد٘ذ. ثب ايٗ لجيُ صيش ػؤاَ ثشدٜ ٚ تسا خٛدداس ٚ ػمال٘ي داس٘ذ، 

 ٞبي لب٘ٛ٘ي خٛد سػيذ٘ذ. ٞبي ػيبػي ـ فىشي ثٛد وٝ ص٘بٖ ثٝ ثخؾ ٟٕٔي اص خٛاػتٝ فؼبِيت
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 . فويٌيغن هارمغيغتي2
داسي لذ ػّٓ وشدٜ ٚ خٛاٞبٖ سػبيت حمٛق فشا  اٌش فٕيٙيؼٓ ِيجشاَ ٕٞضٔبٖ ثب سؿذ ػشٔبيٝ

داسي ثٝ  بٖ دس ٔىتت ٔبسوؼيؼٓ صٔب٘ي ًشح ؿذ وٝ ػشٔبيٝحمٛق ص٘ ،ٞب ؿذ رٙؼيتي ا٘ؼبٖ

دس ٔؼشم ا٘تمبد ؿذيذ ثٛد. اص ديذ ٔبسوغ  ،ٞب ٚ اسائٝ آٌبٞي وبرة ثٝ آٟ٘ب خبًش اػتخٕبس ا٘ؼبٖ

ِفبظي ٚ دسٚؽ اػت وٝ  ٘ٛػيٚ پيـتش اص اٚ اٍّ٘غ، تأويذ ِيجشاِيؼٓ ثش آصادي ٚ ثشاثشي، فمي 

ؿٛد. اص ايٗ ٔٙظش، ٔفْٟٛ  ٞبي ًجمبتي اػتفبدٜ ٔي ٟ٘بدٖ ثش تجؼين ٚ ؿىبف ثشاي ػشپٛؽ

ٞبي  وـي ص٘بٖ اػت. ٚػذٜ ٔبسوؼيؼت ٞبي ارتٕبػي اص رّٕٝ ػتٓ وّيذ فٟٓ تٕبْ پذيذٜ« ًجمٝ»

ٞبي  اص لجَٛ ٚػذٜٚ ٔٙتظش ٔب٘ذٜ  ،ثذٖٚ ًجمٝ  ػٙتي ايٗ اػت وٝ ص٘بٖ تب ٍٞٙبْ تحمك ربٔؼٝ

تجؼين ػّيٝ ص٘بٖ ٞٓ  ،تب ربٔؼٝ ًجمبتي ٚرٛد داسدفشيجٙذٜ ِيجشاِٟب ثپشٞيض٘ذ. ثٝ ػميذٜ اٍّ٘غ 

ٍ٘شد ٚ  ٕٞٝ چيض اص رّٕٝ ص٘بٖ سا ثب ٌٔٙك ػٛد ٔي ،داسا٘ٝ چٖٛ ا٘ذيـٝ ػشٔبيٝ ؛ًجيؼي اػت

سٚد وٝ ربٔؼٝ ًجمبتي اص ثيٗ ثشٚد. تٛكيٝ اٍّ٘غ ايٗ اػت  ػتٓ ػّيٝ ص٘بٖ ٍٞٙبٔي اص ثيٗ ٔي

ثٝ ػشكٝ  آٟ٘بتحمك ربٔؼٝ ثذٖٚ ًجمٝ، ؿٛد وٝ ثب  وٝ ػتٓ ػّيٝ ص٘بٖ ٍٞٙبٔي ثشًشف ٔي

داس وٝ اص خٛدؿبٖ ثيٍب٘ٝ  ػٕٛٔي ثبصاس ثبصٌشدا٘ذٜ ؿٛ٘ذ ٚ ثبصاس سا اص ا٘حلبس ٔشداٖ ػشٔبيٝ

( ٔبسوغ ٘يض ٕٞؼٛ ثب اٍّ٘غ، هٕٗ اسائٝ تحّيّي ٔبتشيبِيؼتي اص داليُ 19ا٘ذ، ثيشٖٚ وٙٙذ.) ؿذٜ

وٝ وٙذ  ٔجزَٚ ٚ ثٝ ص٘بٖ تٛكيٝ ٔي ثٝ ٔفْٟٛ ًجمٝسا اػتخٕبس ص٘بٖ، ثيـتشيٗ تٛرٝ خٛد 

داسي خبتٕٝ دٞٙذ تب سٞبيي ٕٞٝ اص رّٕٝ ص٘بٖ فشا ثشػذ.  ٕٞذٚؽ ثب ًجمٝ وبسٌش ثٝ ٘ظبْ ػشٔبيٝ

تٕشوض ٔبسوؼيؼٓ ثش ٔفْٟٛ ًجمٝ ٚ ٘ٝ رٙغ ٚ ٘يض تؼجيش ٔبتشيبِيؼتي ٚ دتشٔيٙؼتي آٖ اص فؼبِيت 

دا٘ذ(  ي تىبّٔي ٚ ٘ٝ ػُٕ ا٘ؼب٘ي ٔيص٘بٖ )اص رّٕٝ فؼبِيت صايـي وٝ ٔبسوؼيؼٓ آٖ سا حشوت

ٞبي تخيّي، ص٘بٖ سا  ايٙىٝ ٔبسوؼيؼٓ ثب ٚػذٜتشع اص  آٟ٘بٞب سا ٔأيٛع ػبخت ٚ  فٕيٙيؼت

ٞبي  ٞب ٚ حشوت ٌشفتبس تجؼيوي ديٍش وٙذ، تحّيُ ٔبسوؼيؼتي سا ٔٙبػت ٘يبفتٝ ٚ ثٝ ا٘ذيـٝ

ٞب، ػبختٝ ٔحيي  فٕيٙيؼتساديىبَ سٚي آٚسد٘ذ. ٔبسوؼيؼٓ ٞش چٙذ خلٛكيبت ص٘ب٘ٝ سا ٔب٘ٙذ 

ٞب، ته  ثش ٔؼبئُ )٘بثشاثشي( التلبدي، آٖ سا دس ديذ فٕيٙيؼتآٖ  أب تأويذ ثيؾ اص حذ ؛دا٘ذ ٔي

 اػت. رّٜٛ دادٜثؼذي ٚ غيشلبثُ اتىب 
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 . فويٌيغن رادينال3
ٔشيىب ظٟٛس وشد. ايٗ رٙجؾ پيٛػتٍي فىشي ٚ آٚ دس  1961فٕيٙيؼٓ ساديىبَ دس دٞٝ 

ثٝ ثّٛؽ سػيذٜ ٚ خٛاٞبٖ تغييش  1961يذ داؿت. چپ رذيذ وٝ دس دٞٝ ٔشأي ثب چپ رذ

ثب فٕيٙيؼٓ خبػتٍبٜ ٔـتشوي  ،ٞب ٚ ص٘بٖ ثٛد ثخـي ػيبٞبٖ، الّيت ٔٙبػجبت ٔٛرٛد ٚ سٞبيي

تؼذادي اص فؼبالٖ فٕيٙيؼت ثب ٔالحظٝ ػٌّٝ ٔزوش، دس ػبَ  دس ػيٗ حبَداؿت. ساديىبَ 

رذيذ ٚ ػشاػشي ثشاي سٞبيي ص٘بٖ اتخبر وٙٙذ.  يػتآٔذ٘ذ تب ػيبٞٓ ، دس ؿيىبٌٛ ٌشد 1967

وٝ ثب آحبس خٛد، هٕٗ اػت فٕيٙيؼٓ ساديىبَ ثيؾ ٚ پيؾ اص ٕٞٝ ٔتأحش اص ػيٕٖٛ دٚثٛٚاس 

اي تحميشؿذٜ ٚ  ا٘تمبد اص ٔالحظبت فٕيٙيؼٓ ِيجشاَ ٚ ٔبسوؼيؼت، ص٘بٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ ًجمٝ

آٖ ٞٓ صٔب٘ي وٝ  ؛صٜ ثب ٔشداٖ دا٘ؼتوؾ تؼشيف وشد. اٚ يٍب٘ٝ ساٜ سٞبيي ص٘بٖ سا ٔجبس ػتٓ

ٞبي ساديىبَ سا ثتٛاٖ دس ٔب٘يفؼت  ٞبي فٕيٙيؼت حمٛق ص٘بٖ اػتيفب ؿٛد. ؿبيذ ػلبسٜ خٛاػتٝ

 ٔٙتـش ؿذ، ٔـبٞذٜ وشد: 1969تٙذسٚ وٝ دس ػبَ  يٌشٚٞ

دا٘يٓ وٝ ثش ٔب  ٔشداٖ سا ػبُٔ ػتٕي ٔي ،ٔب .اي ػتٕىؾ ٞؼتٙذ ص٘بٖ ًجمٝ»

تٕبْ ٔشداٖ اص ثشتشي  .تشيٗ ؿىُ ػٌّٝ اػت ش اػبػيسٚد. ثشتشي رٙغ ٔزو ٔي
ثش٘ذ. ٕٞٝ ٔشداٖ ثٝ ص٘بٖ ػتٓ  رٙغ ٔزوش، ٔٙبفغ التلبدي، رٙؼي ٚ سٚا٘ي ٔي

ٔب دس ٔجبسصٜ ػّيٝ ٔشداٖ، ٕٞٛاسٜ ًشف ص٘بٖ سا خٛاٞيٓ ٌشفت. ٔب  .ا٘ذ سٚا داؿتٝ
خٛاٞيٓ ٚ ٘ٝ خٛاٞبٖ اكالحبت ٞؼتيٓ؛ تٟٙب خٛاٞبٖ چيضي  ٘ٝ ا٘مالة ٔي

 (21)«ؼتيٓ وٝ ثشاي ص٘بٖ خٛة ثبؿذ.ٞ
ايٗ ثٛد وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ  ،ٞبي فٕيٙيؼتي يىي اص ٚرٜٛ تٕبيض فٕيٙيؼٓ ساديىبَ اص ػبيُ ٘حّٝ

ٞبي ػيلذ ػبَ  وبفي پـتٛا٘ٝ فٙي، التلبدي ٚ فشٍٞٙي داؿت. ايٙبٖ دس ٔمبيؼٝ ثب فٕيٙيؼت

يٙي ثٛد٘ذ وٝ ص٘بٖ سا اص ٞبي ٘ٛ آٚسي ٘ظيش ٔبسي آػتُ، ؿبٞذ تِٛيذ ٚ ػشهٝ فٗ ،پيؾ اص خٛد

آصاس پيـٍيشي،  ٞبي ثي تٛا٘ؼتٙذ اص ًشيك سٚؽ وشد ٚ آ٘بٖ ٔي دسد ٚ س٘زٟبي تِٛيذ ٔخُ سٞب ٔي

ٚ  1961كبحت فشص٘ذ ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ دس دٞٝ  ،ػمي رٙيٗ وٙٙذ ٚ يب اص ًشيك ِمبح ٔلٙٛػي

ٝ پضؿىي، ص٘بٖ ثخؾ ٟٕٔي اص ثبصاس وبس ٚ تِٛيذ سا تلبحت وشدٜ ٚ دس صٔيٙ ،پغ اص آٖ

دس حٛصٜ فشٍٞٙي،  چٙب٘ىٕٝٞ .اي وشدٜ ثٛد٘ذ ٞبي لبثُ ٔالحظٝ سٚا٘ـٙبػي ٚ ػيبػي پيـشفت
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اص لٛا٘يٗ حٕبيتي  ؿبٖ ٚ ثشخٛسداسي آٟ٘بٔيضاٖ ثبػٛادي ٚ آٌبٞي ص٘بٖ استمبي صيبدي يبفتٝ ثٛد 

 ثؼيبس چـٍٕيش ؿذٜ ثٛد.

ايٗ  ،ي ٔـٟٛس اػتٚرٝ لٛت ديٍش فٕيٙيؼٓ ساديىبَ، وٝ ثٝ ٔٛد دْٚ ٟ٘وت فٕيٙيؼت

٘ٛؿتٝ « ديبِىتيه رٙؼيت. »ثبؿذ ٔياي ثشخٛسداس  وٝ اص پـتٛا٘ٝ فىشي غٙيثبؿذ.  وٝ ٔياػت 

ٞبيي اػت وٝ ثحخي تبسيخي  اص ٔؼذٚد وتبة ،ٔٙتـش ؿذ 1971وٝ دس ػبَ  ؿٛالٔيت فبيشػتٖٛ

ٞب  ثشخالف ٔبسوؼيؼت ،( فبيشػت21ٖٛٞبي خبف ص٘ب٘ٝ اسائٝ وشدٜ اػت.) ٚ ِجشيض اص دغذغٝ

ٔؼتمذ اػت وٝ ٘يشٚي ٔحشوٝ تبسيخ، ٔجبسصٜ ثيٗ ًجمبت ثيِٛٛطيه اػت ٚ آ٘چٝ ثشاي تأٔيٗ 

اص ًشيك تؼّي ص٘بٖ ثش  .ؿٙبختي اػت ا٘مالثي ٘ٝ التلبدي وٝ صيؼت ،آصادي ص٘بٖ هشٚست داسد

اي  صٔيٙٝ، ص٘بٖ اص ؿش خب٘ٛادٜايٗ ٞبي رذيذ دس  آٚسي يؼٙي ثب تِٛيذ فٗ ،اثضاس تِٛيذ ٔخُ

ص٘بٖ  ،ٌيشد وٝ دس آٖ ٞبي رٙؼيتي ؿىُ ٔي اي ٟٔٙبي ٘مؾ ؿٛ٘ذ ٚ ربٔؼٝ الس سٞب ٔيپذسػب

 ٔبِه ثذٖ ٚ اػتؼذاد خٛيؾ ٞؼتٙذ.

ثش هشٚست  ،«ٞبي رٙؼي ػيبػت»دس وتبثي ثب ػٙٛاٖ « ويت ٔيّت»٘بْ ٝ ٘ٛيؼٙذٜ ديٍشي ث

( اٚ 22وٙذ.) ٕٞؼشي ٚ ايذئِٛٛطي ٔبدسؿذٖ تأويذ ٔي اصدٚاد تهٝ دادٖ ث ا٘مالة رٙؼي ٚ پبيبٖ

دادٖ ثٝ ػٌّٝ رٙغ ٔزوش سا تؼٌيُ ؿيٜٛ فؼّي ٔٙبػجبت رٙؼي دس لبِت ٟ٘بد  يٍب٘ٝ ساٜ پبيبٖ

ثبيذ خب٘ٛادٜ  .دا٘ذ ٚ ٔؼتمذ اػت وٝ ٘ظبْ پذسػبالسي ٔٛرت ػٌّٝ ػّيٝ ص٘بٖ اػت خب٘ٛادٜ ٔي

ٞبي  ادسا وٝ پبيتخت ٚ ػتبد فشٔب٘ذٞي پذس اػت، اص ثيٗ ثشد ٚ چٙيٗ چيضي فمي اص ًشيك اصدٚ

 ٔتؼذد، ٔٛلت ٚ ٔؼبٚي ثب رٙغ ٔخبِف ٚ ٕٞزٙغ ٔيؼش اػت.

ثشداؿت ساديىبَ اص تٕبيضٞبي رٙؼي، ثيـتشيٗ وـٕىؾ سا ثب ػّْٛ ا٘ؼب٘ي ٔٛرٛد ٚ سٚاثي 

حبوٓ ثش حٛصٜ ػّٓ ٚ ػيبػت داسد. آٟ٘ب غبِت دػتبٚسدٞبي فشٍٞٙي، ػّٕي، التلبدي ٚ فٙي سا 

. آٟ٘ب سٚي وٙٙذ ٔؼتخٙي ٕ٘ئشدي سا اص اػٕبَ ػٌّٝ دا٘ٙذ ٚ ٞيچ  ؿٍشد ٔشداٖ ثشاي ػٌّٝ ٔي

إِّّي ٔٛهغ داس٘ذ ٚ ٔؼتمذ٘ذ وٝ اٌش  ٞبي تحّيُ أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ ٔـشٚػيت تٕبْ سٞيبفت

ديذ٘ذ. ؿؼبس  اي ٔتفبٚت ٔي إِّّي ٚ أٙيت ّٔي سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔشداٖ، صٖ ثٛد٘ذ، سٚاثي ثيٗ

، «وٙيٓ تب ٔشداٖ تلٕيٓ ثٍيش٘ذ دسػت ٕ٘ئب ديٍش لٟٜٛ »ٞبي ساديىبَ ايٗ اػت وٝ  فٕيٙيؼت

اص ٔزٕٛع ايٗ « أش ؿخلي، ػيبػي اػت.»ٚ « آيٙذٜ، ٔٛ٘ج اػت»، «آيذ ا٘ؼبٖ، صٖ ثٝ د٘يب ٕ٘ي»

 ٞب، ٔٛاسد ٔتٙبػت ثب ٔٛهٛع ايٗ ٔمبِٝ ػجبستٙذ اص: ؿؼبسٞب ٚ دغذغٝ
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 .ثب ٔب داسدخش اػت ٚ اص ٘ظش صٔب٘ي ثيـتشيٗ لشاثت سا أرٙجؾ ساديىبَ فٕيٙيؼٓ، ٔت اٚالً

 إِّّي ثيـتش اػت. ٞب ٚ سٚ٘ذٞبي ثيٗ ثٙبثشايٗ تأحيش آٖ دس ًشاحي حشوت

. اص ٍ٘بٜ ايٙبٖ ٞبي دٚس ٚ دساص ايذٜا٘ذيـذ تب  ٔي سٚ٘ذٞبي ػّٕيايٗ رٙجؾ ثيـتش ثٝ  حب٘يبً

 خٛا٘ي ثشاي ٌزؿتٝ. پشداصي ثشاي آيٙذٜ يب ٔليجت سٚ٘ذ ٔجبسصٜ ٟٔٓ اػت ٚ ٘ٝ ٘ظشيٝ

وٙذ ٚ اٌش اص آٟ٘ب ػؤاَ ؿٛد وٝ  يىبَ فٕيٙيؼٓ، ٔشداٖ سا غيشخٛد تؼشيف ٔيرٙجؾ ساد حبِخبً

خٛاٞٙذ ٌفت: ٔشداٖ، ٚ اٌش ػؤاَ ؿٛد وٝ دس ؟ ٟٕٔتشيٗ تٟذيذوٙٙذٜ أٙيت ص٘بٖ وذاْ اػت

خٛاٞٙذ ٌفت: ص٘بٖ. ايٗ ٘حّٝ ثٝ وّيٝ  ؟يبثذ ثشداؿت ؿٕب چٝ وؼي ثٝ أٙيت دػت ٔي

 ًّجذ. اػت ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ٞش ٘حٛ ٕٔىٗ ثٝ چبِؾ ٔي اػتشاتظيٟب ٚ ٔٙبػجبت ٔٛرٛد ثذثيٗ

صدايي افشاًي ٚ تمذيغ خلٛكيبت ص٘ب٘ٝ ثٛدٜ ٚ  چٖٛ رٙجؾ ٔزوٛس دسكذد رٙؼيت ساثؼبً

ثٝ ؿذت  ،دا٘ذ آسٔبٖ ا٘ؼب٘ي سا آسٔبٖ ص٘بٖ، آٖ ٞٓ ص٘بٖ سٞبؿذٜ اص ػٌّٝ پذسػبالسي ٔي

ٝ ٕٞٝ ايٗ آسٔبٟ٘ب ٔيؼش ٚ خٛدٔحٛس اػت ٚ چٖٛ دس ػبِٓ ٚالؼيت ٘يُ ث تزذيذ٘ظشًّت 

اػتٕبدي  ثيـتشيٗ ٘بسهبيتي، خـٛ٘ت ٚ ثي ،ٌيشي دس ٔمبثُ ٔشداٖ ٘يؼت، ص٘بٖ ساديىبَ ثب ٔٛهغ

ؿذٖ دس  دا٘ٙذ، حشوت ٌبْ ثٝ ٌبْ سا ٞوٓ ؿٛ٘ذ. ايٙبٖ ػُٕ ػمال٘ي سا ا٘فؼبَ ٔي سا ػجت ٔي

ٔٛػٛد سا ثٝ  ؿٕبس٘ذ ٚ دس ػٛم هذيت ثب ٚهغ ٔٛرٛد ٚ تمذيغ آسٔبٖ ٌفتٕبٖ ٔشدٔحٛس ٔي

ًجيؼي اػت وٝ اٌش  .وٙٙذ رب٘جٝ ٔشداٖ تّمي ٔي اي، يٍب٘ٝ ساٜ پبيبٖ دادٖ ثٝ ػٌّٝ ٕٞٝ ٞش ٞضيٙٝ

ثٝ چٙيٗ ثبٚسٞبيي اػتمبد داؿتٝ ثبؿٙذ، أٙيت  آٟ٘بدسكذ  21بٔؼٝ يب حتي فمي ر٘يٕي اص اػوبي 

 ،كّي أٙيت پبيذاسٚ ا٘ؼزبْ ارتٕبػي آٖ ربٔؼٝ ثٝ غبيت دؿٛاس خٛاٞذ ثٛد، ثشاي ايٙىٝ سوٗ ا

 ٔـبسوت ٔؤحش ٚ يب حذاوخشي دس تذاسن سهبيت اػت.

 

 . فويٌيغن عَعياليغت4
ًيف  ٞبي وبػتيٚ پغ اص ٔـبٞذٜ  1971٘ظشيٝ ػيبػي فٕيٙيؼٓ ػٛػيبِيؼت دس دٞٝ 

 تٛرٝ ثٝوٛؿٙذ هٕٗ  پشداصاٖ ايٗ سٞيبفت ٔي ساديىبَ ٚ ٔبسوؼيؼت پذيذ آٔذ. ٘ظشيٝ

شايي آٖ دٚ، ثٟتشيٗ ٚ ٔٙبػجتشيٗ ٘ىبت آٟ٘ب سا ثشٌشفتٝ ٚ دس ؿٙبختي ٚ ار ٞبي سٚؽ وبػتي

 اي ربٔغ ٚ ٔؼتذَ اسائٝ وٙٙذ. لبِت ٘ظشيٝ
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ثيـتشيٗ فبكّٝ سا ثب تحّيُ ِيجشاِي ٚ ثيـتشيٗ لشاثت سا  ،تحّيُ ػٛػيبِيؼتي فٕيٙيؼٓ

 دادٖ ثٝ ػٌّٝ رٙغ ٔزوش ثب تحّيُ ٔبسوؼيؼتي داسد. ثب ايٙىٝ ٕٞٝ ايٗ ٘ظشيبت ثشاي پبيبٖ

اص ٘ظش  .أب ٔىب٘يؼٓ ٚكَٛ ثٝ ايٗ ٞذف دس ٘ضد آٟ٘ب ثٝ ؿذت ٔتفبٚت اػت ؛ا٘ذ اسائٝ ؿذٜ

ٌيشد ٚ ثبيذ اص ًشيك ٔجبحخي ٌٔٙمي  ِيجشاِيؼٓ، ػٌّٝ ٔزوش اص تؼلجي غيشٌٔٙمي ٘ـأت ٔي

ٚػيّٝ آٖ ٝ داسي ث اي اػت وٝ ػشٔبيٝ حُ ؿٛد. اص ٘ظش ٔبسوؼيؼٓ، ػٌّٝ ٔزوش ا٘ذيـٝ

ا٘مالثي فشٍٞٙي ثشاػبع  ،وٙذ ٚ تٟٙب ساٜ اص ثيٗ ثشدٖ آٖ حىٛٔت ٔيا٘ذاصد ٚ  تفشلٝ ٔي

ٞبي ساديىبَ، ػٌّٝ ٔزوش سا ٘بؿي اص  تغييش ؿىُ ػٛػيبِيؼتي التلبد اػت. فٕيٙيؼت

دا٘ٙذ  ٞبي رٙؼي ٚ صايـي آ٘بٖ ٔي وٙتشَ ػٕٛٔي ٔشداٖ ثش رؼٓ ص٘بٖ، يؼٙي وٙتشَ تٛا٘بيي

٘ذ وٝ ص٘بٖ ثبيذ خٛدٔختبسي ٚ اػتمالَ ٚ ثشاي پبيبٖ ثخـيذٖ ثٝ ايٗ ٚهؼيت ٔؼتمذ

( فٕيٙيؼٓ ػٛػيبِيؼت، ٞش وذاْ اص ايٗ 23خٛيؾ سا دس ايٗ ػشكٝ ثٝ دػت آٚس٘ذ.)

ػبصد ٚ دس ػيٗ حبَ ٞش يه سا ٔتوٕٗ ساٞي دسػت  ٘ظشيبت سا ثٝ يه وبػتي ٔتٟٓ ٔي

اكّي  ٞب ايٗ اػت وٝ آ٘بٖ اِٚٛيت ٞبي ػٛػيبِيؼت ثش ٔبسوؼيؼت دا٘ذ؛ ا٘تمبد فٕيٙيؼت ٔي

ذ، اص ٘ظش ٌ٘يش سا ثٝ ٔجبسصٜ ًجمبتي دادٜ ٚ ٔؼوالت ٚيظٜ ص٘بٖ سا دػت وٓ ٔي

ثٝ لذسي  ،داسي، ٘ظادپشػتي ٚ أپشيبِيؼٓ ٔمٛالتي ٔب٘ٙذ ػٌّٝ ٔزوش، ػشٔبيٝ ،ٞب ػٛػيبِيؼت

ٔحٛ ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ثٝ ٔؼٙبي  ،دس ٘تيزٝ .ا٘ذ وٝ لبثُ تفىيه ٘يؼتٙذ دسٞٓ تٙيذٜ ؿذٜ

ٞب ثب  لشاثت ٟٔٓ ػٛػيبِيؼت دس ػيٗ حبَثخـي ثٝ ص٘بٖ اػت.  بييحشوت دس ٔؼيش سٞ

داسي سا ثب  ايٗ اػت وٝ ٞش دٚ پذسػبالسي ػشٔبيٝ ،ٞب دس دفبع اص حمٛق ص٘بٖ ٔبسوؼيؼت

ثٝ ؿشى آ٘ىٝ لشيٗ ثب  ؛دا٘ٙذ وبسثؼت ٔبتشيبِيؼٓ تبسيخي اٍّ٘غ ٚ ٔبسوغ لبثُ فٟٓ ٔي

 آٌبٞي فٕيٙيؼتي ثبؿذ.

ٔٙذ٘ذ سا  ثٟشٜ)فلُ تمذْ( ٞب، وٝ اص أتيبص صٔبٖ  ٍ٘شي ديٍش ػٛػيبِيؼت غا٘ذيـي ٚ ربٔ اػتذاَ

ٞب ثش ايٗ ٘ىتٝ تأويذ داس٘ذ وٝ تفبٚت،  ؿٙبػبيي وشد. ٕٞٝ فٕيٙيؼت« تفبٚت»تٛاٖ دس ٔمِٛٝ  ٔي

ٞب سا راتبً ثشاثش ٚ ٔتٙبػت  فشٔب٘جشداسي ٘يؼت، ثّىٝ فمي تفبٚت اػت. ٔتفىشاٖ ِيجشاَ، ا٘ؼبٖػبُٔ 

 يٞب، ػشؿت ا٘ؼب٘ي سا وبٔالً ثشػبختٝ ٔحيٌ ٔبسوؼيؼت .دا٘ٙذ ا٘ذوي ٔتفبٚت ٔي ،بتثب أىب٘

تفبٚت  ٘يض فميٞب  ساديىبَ .آٚسد داس ٚ وبسٌش دسٔي ٞبي ػشٔبيٝ پٙذاس٘ذ وٝ آدٔيبٖ سا دس لبِت ٔي

ٞب ٚ تٕبيضٞب دس ليبع ثب ايٗ ػٝ، ػٛػيبَ  ػبيش تفبٚت اصػٙي ٚ رٙؼي سا ثشرؼتٝ ػبختٝ ٚ 
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ٞب  ؿٕبس٘ذ ٚ تفبٚت ا٘ؼبٖ دٞٙذٜ ػشؿت ا٘ؼبٖ ٔي ٞب، تٕبْ ايٗ تفبٚتٟب سا ارضاي تـىيُ فٕيٙيؼت

. اص ديذ ايٙبٖ، ػٌّٝ ا٘ٙذد ٞٓ رؼٕب٘ي، ٞٓ سٚا٘ـٙبختي ٚ ٞٓ تبسيخي ٔيوٙٙذ.  پٛؿي ٔي چـٓسا 

 ٌيشد. تزٛيض دسثشٔي ٘يضّي ٕٞچٖٛ صايٕبٖ ٚ ثبسداسي سا ئزوش غبِجبً سيـٝ التلبدي داسد وٝ ٔؼب

ٞب ايٗ اػت وٝ تغييش ؿىُ اػبػي التلبد، ٔؤحشتش اص ا٘مالة رٙؼيتي ٔٛسد ٘ظش  فٕيٙيؼت ػٛػيبَ

چشا وٝ  ؛خٛا٘ٙذ اي ٘بتٕبْ ٔي ا٘زبٔذ. ايٙبٖ آسٔبٖ دٔىشاػي سا پشٚطٜ ثٝ آصادي ص٘بٖ ٔي ،ٞب ساديىبَ

وبس،  ؿذٖ ثٝ آٟ٘ب دس ٔحيي ٞبي دادٜ دس آٖ ٔـبسوت ص٘بٖ دس ا٘تخبة حىٛٔت يب حتي توٕيٗ

اٌش ص٘بٖ ثتٛا٘ٙذ تلٕيٓ ثٍيش٘ذ وٝ چٙذ ثچٝ ثٝ د٘يب اػت. ٚالؼبً خـٛ٘ت ػّيٝ ص٘بٖ سا تمّيُ ٘ذادٜ 

أب اٌش دٔىشاػي  ؛ثيبٚس٘ذ ٚ ٔتلذي پشٚسؽ آٟ٘ب سا ٔؼيٗ وٙٙذ، دٔىشاػي ثٟتش ػُٕ وشدٜ اػت

ػٌّٝ تبسيخي چٖٛ ص٘بٖ ثٝ دِيُ  ؛آٖ ثبؿذ وٝ ص٘بٖ تحت داٚسي ٔشداٖ ثبصي وٙٙذ، پزيشفتٝ ٘يؼت

 ثبيذ داٚس ثبصي خٛد ثبؿٙذ.،ص٘بٖ ٔشداٖ،٘ؼجت ثٝ كذالت آٟ٘ب دس داٚسي ثذثيٗ ٞؼتٙذ. اص ديذ ايٙبٖ

تٛاٖ دس لبِت رذَٚ  ٞبي چٟبسٌب٘ٝ دس ٔىتت فٕيٙيؼٓ سا ٔي ٞبي سٞيبفت تشيٗ ٔـخلٕٟٝٔ

 ٘ـبٖ داد: صيش

 ّاي فويٌيغتي اي ًحلِ ؽٌاعي هقايغِ گًَِ: 1خذٍل 

 ِ فويٌيغتيػٌَاى ًحل    

 هفَْم مليذي
 عَعياليغت رادينال هارمغيغت ليثزال

 حشٚت ـ رٙؼيت رٙؼيت ثزٍت تؼصة ػاهل علطِ )هزداى تز سًاى(

ٙبختي تبسيخي اختواػي )تصٌؼي( تيَلَصيل َّيت خٌغي ٚاـ٘ طيهـ  س ِٛٛ  ثي

 ػبختبسي ؿىبسػبختبسي ـ ٔؼتٕش ـ آ عاختاري ـ آؽنار عاختاري ـ پٌْاى خؾًَت)تز سًاى( ؽيَُ اػوال

 ٔـبسوت ٔـبسوت هذيزيت ًظارت ًقؼ دٍلت

ي تمذيغ ص٘بٍ٘ي خشء طثقِ )مارگز( ؽْزًٍذ ًقؼ سًاى ٚ٘ذ ـ تمذيغ ص٘بٍ٘  ؿٟش

 ؿشيه ٔؼّي ٔؼّي ؽزيل غيزهغلط ؽزيل هغلط خايگاُ هزد )پذر(

طيه ـ اسادي طثقاتي فزٌّگي ؽنل علطِ  اسادي ثيِٛٛ

ٛوشاػي ٔجبسصٜ ثب ٔشداٖ طثقاتي هثارسُ پذيزػ تزاتزي راُ ًدات سًاى ٖٔب دٔ ُ آس ٕي  تى

 ربٔؼٝ ثشاثش ربٔؼٝ صٖ ػبالس طثقِ( اؽتزامي )تي خاهؼِ خاهؼِ دهَمزاتيل خاهؼِ هطلَب

 آٔيض ربٔؼٝ تجؼين ربٔؼٝ ٔشدػبالس خاهؼِ عَدهحَر خاهؼِ طثقاتي خاهؼِ هخذٍػ

وت رٟب٘ي ص٘بٖ حشب مارگز ًْادّاي هذًي قالة فؼاليت  ٔذ٘ي ص٘بٖ ٟ٘بدٞبي ٟ٘

 رٟب٘ي رٟب٘ي خْاًي هلي ـ خْاًي گغتزُ فؼاليت

لبٖ٘ٛ ٚ ػبصٔبٟ٘بي  تحشيٓ خب٘ٛادٜ آگاّي طثقاتي قاًَى اتشار اقذام
 ٘ٝغيشدِٚتي ص٘ب

 ػيّٛيب داِجي ؿٛالٔيت فبيشػتٖٛ اًگلظ ـ هارمظ ٍالغتَى مزافت هتفنز اعاعي
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وٖٙٛ ٘ٛثت ثشسػي اِضأبت ايٗ پغ اص ٔشٚس تفليّي اكَٛ ٚ ٔفشٚهبت تحّيُ فٕيٙيؼتي، ا

ٞبي چٙيٗ ؿٙبختي دس تٛهيح أٙيت ّٔي ٚ  تش اػتخشاد دالِت ٘ٛع ٍ٘شؽ ٚ ثٝ ػجبست كشيح

آحبس لبثُ تٛرٟي دس صٔيٙٝ تحّيُ  ،إِّّي اػت. الصْ ثٝ يبدآٚسي اػت وٝ ًي دٞٝ اخيش ثيٗ

ثشسػي ٔيضاٖ  ،يدس تحّيُ أٙيت ّٔاػت. إِّّي ٔٙتـش ؿذٜ  فٕيٙيؼتي أٙيت ٚ سٚاثي ثيٗ

آٖ ص٘بٖ ٞؼتٙذ، ثٝ ثحخي اػبػي  وّيذيًٛس وّي أٙيت ارتٕبػي، وٝ ٔٛهٛع ٝ سهبيت ص٘بٖ ٚ ث

 تجذيُ ؿذٜ اػت. 

، ثيؼت ٔمبِٝ ٟٔٓ دس ثبة ٔٛلؼيت «فٕيٙيؼٓ ٚ ػيبػت»اي ثب ػٙٛاٖ  دس ٔزٕٛػٝ 1آ٘ٝ فيّيپغ

ٞبي  بي ص٘بٖ دس ٘ظبْٞ آٚسدٜ ٚ ٟٕٔتشيٗ دغذغٝ ٔٛرٛد ٚ ٌّٔٛة ص٘بٖ دس حٛصٜ ػيبػت ٌشد

سا ثٝ « تأحيش رٙؼيت ثش أٙيت» ٘يضٚ ٕٞىبسا٘ؾ  تشي تشيف( 24ػيبػي ٔٛرٛد سا ثشؿٕشدٜ اػت.)

( ٟٕٔتش اص آٖ دٚ، وتبة 25).ا٘ذ اسايٝ وشدٜ« ٌٔبِؼبت أٙيتي ٘ٛيٗ»وتبة ػٙٛاٖ يىي اص فلَٛ غٙي 

التلبد ػيبػي رٙؼيت دس إُِّ: ثٝ ػٛي  فٕيٙيؼٓ ٚ سٚاثي ثيٗ»ثب ٘بْ  2«ػب٘ذسا ٚايت ٚسث»

ٞب ٚ ٌٔبِجبت ٚيظٜ ص٘بٖ دس لبِت  اػت وٝ ثٝ تـشيح فؼبِيت« ٟ٘بدٞبي فشادِٚتي ٚ غيشدِٚتي

ٞبي غيشدِٚتي ٚ رٟب٘ي پشداختٝ اػت. دس ايٗ وتبة ثٝ كشاحت اص ػٌّٝ سٚؽ  ػبصٔبٖ

صيتٛيؼتي ٚ إُِّ ا٘تمبد ؿذٜ ٚ اص هشٚست تحّيُ پؼبپٛ پٛصيتٛيؼتي ـ ٔشدا٘ٝ ثش حٛصٜ سٚاثي ثيٗ

( ػالٜٚ ثش وتت ٔٙتـشٜ دس خلٛف 26إُِّ ثحج ؿذٜ اػت.) فشارٙؼيتي پظٚٞؾ دس سٚاثي ثيٗ

اؿبسٜ وشد وٝ ٔحٛس  ٘يضتٛاٖ ثٝ ػّؼّٝ ٔزالت تخللي  ٔي ،«إِّّي فٕيٙيؼٓ ٚ أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ»

ػت. ٔزّٝ ؿٙبػي أٙيت ثب تأويذ ثش ربيٍبٜ ٚيظٜ ص٘بٖ ا ثحج آٟ٘ب تحّيُ رٙؼيتي أٙيت ٚ ربٔؼٝ

ٞبي  ا٘ذ وٝ ٔب٘ٙذ ػبيش ٔزّٝ اص آٖ رّٕٝ 4«إُِّ ص٘بٖ ٚ ٌٔبِؼبت ثيٗ»ٚ  3ٌٔبِؼبت رٙؼيت

حٛصٜ ػّٓ ػيبػت ٚ دس ثٝ ؿشح ا٘تمبدات ٚ ٔالحظبت ص٘بٖ دس تِٛيذ دا٘ؾ ثخلٛف  ،فٕيٙيؼتي

 پشداص٘ذ. إُِّ ٔي سٚاثي ثيٗ

ا٘ذاص،  ذ. فٟٓ ايٗ چـٓٙدٞ يٝ ٔيا٘ذاصي ٔزوشػتيض اص أٙيت ّٔي اسا چـٓديذٌبٜ ٚ ايٗ ٔتٖٛ، 

 .ؿٛد إُِّ آؿىبس ٔي ٞب دس ٔتٖٛ أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ ثب تٛهيح ٔالحظبت فٕيٙيؼت
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 الوللي ّا در تحليل اهٌيت هلي ٍ تيي هالحظات فويٌيغتج. 
ٞبي فٕيٙيؼتي، ٔب٘ٙذ ثؼيبسي اص ٔىبتت ديٍش،  دس تحّيُ ،ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پيؾ اص ايٗ آٔذ

ٞب دس ا٘ٛاع ٚ  . فٕيٙيؼتا٘ذ ٞبي ايزبثي ٚ تزٛيضي تش اص ثحج غٙي ،ديٞبي ػّجي ٚ ا٘تمب ثحج

ثذٖٚ ايٙىٝ ثذيُ ػبدال٘ٝ  ؛وٙٙذ ٕٞٛاسٜ ثحج سا ثب ٘مذٞبي آتـيٗ ؿشٚع ٔي ،اؿىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ خٛد

 إِّّي . آ٘بٖ تٙذتشيٗ ا٘تمبدات سا ثش ٔىبتت غبِت دس ثشسػي أٙيت ثيٗدٞٙذٚ ثبحجبتي سا پيـٟٙبد 

ٞب، ٕٞٛاسٜ ٘مـي خبٍ٘ي ٚ خذٔبتي ثٝ ص٘بٖ  سئبِيؼت ،1ػيّٛػتٛ . اص ٍ٘بٜ وشيؼتيٗداس٘ذ سٚا ٔي

 شسيضي سا ث ػبصي ٚ ثش٘بٔٝ دادٜ ٚ ػشكٝ ػٕٛٔي ٚ ٔجبحج والٖ ٔب٘ٙذ تذٚيٗ اػتشاتظي، تلٕيٓ

ثيٙي ثٝ  خٛؽ ٘يض ثٝ سغٓ ساثشت وٛٞٗ٘ئِٛيجشاِٟبيي چٖٛ  ،( اص ديذ ا27ٚا٘ذ.) ػٟذٜ ٔشداٖ ٟ٘بدٜ

ٞبي پٟٙبٖ ٔشداٖ، ٌبٔي اػبػي دس تأٔيٗ  ٌيشي ٚاػٌٝ تلٕيٓٝ ؿذٖ آٟ٘ب ث ص٘بٖ ٚ لشثب٘ياػتؼذاد 

ا٘ذ ٚ ٟ٘بدٌشايي ٔٛسد تٛرٝ ٘ئِٛيجشاِٟب،  حمٛق ص٘بٖ ٚ رٌّٛيشي اص ا٘حلبس ٔشداٖ ثش٘ذاؿتٝ

ثب اي  دس ٔمبِٝ 2ٚيشريٙيب ػبپيشٚٞبي ٘ٛيٗ ٚ چٙذ ثؼذي سا ػّيٝ ص٘بٖ ٔزبص ؿٕشدٜ اػت.  خـٛ٘ت

ػّْٛ  ،ت ثضسي ٔتٖٛيص٘بٖ سا غب ،«ٌٔبِؼبت فٕيٙيؼتي ٚ ػّْٛ ػيبػي: ساثٌٝ ٔتمبثُ آٖ دٚ» ػٙٛاٖ

ؿذٖ تفبٚت دس ايٗ ٔتٖٛ وٝ ثب ثخؾ اػظٓ تٛصيغ ٔٙبثغ ػشٚوبس داسد،  ػيبػي خٛا٘ذٜ ٚ اص تئٛسيضٜ

( ٔتٖٛ ٚ ٘ٛيؼٙذٌبٖ 29وٙذ.) ٕ٘يػّْٛ ٔمجَٛ ص٘بٖ سا ٔؼشفي  ٚياِجتٝ اػت. اثشاص تأػف وشدٜ 

ٞب دس  تٛاٖ ٔالحظبت فٕيٙيؼت ٔزوٛس، غبِجبً ثش چٙذ ٘ىتٝ وّيذي تأويذ داس٘ذ وٝ آٖ ٘ىبت سا ٔي

 ايٗ ٘ىبت ػجبستٙذ اص: .إِّّي ٘بٍٔزاسي وشد تحّيُ أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ

 

 . تَعيغ اتؼاد اهٌيت1

ٞش ايٗ اػت وٝ ثب ٔحٛسوشدٖ دِٚت، ػٕالً اص  ،ٞبي پٛصيتٛيؼت ٞب ثٝ سئبِيؼت ا٘تمبد فٕيٙيؼت

آ٘چٝ غيشدِٚتي اػت، غفّت وشدٜ ٚ ثب تفؼيشي ٔشدا٘ٝ ٚ يه ثؼذي اص أٙيت، رٟبٖ سا ٘بأٗ 

تحذيذ أٙيت دس تٛإ٘ٙذي ٘ظبٔي ٚ تٛاٖ اػتشاتظيه، خـٓ  ،( اص ػٛي ديٍش31ا٘ذ.) وشدٜ

دس ا٘تمبد اص ايٗ سٚؽ سئبِيؼتي، آٖ سا  ،ٞب سا ثشاٍ٘يختٝ اػت. وشيؼتيٗ ػيّٛػتش فٕيٙيؼت

تٛا٘ذ ثٝ  ٕ٘ي ،ٞب سئبِيؼت ٔٛسد ػاللٝوٙذ وٝ اػتمالَ ّٔي  يـي خٛا٘ذٜ ٚ اػتذالَ ٔيا٘ذ وٛتبٜ
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ٞب، ثخـي  إِّّي سا تأٔيٗ وٙذ. فٕيٙيؼت ا٘ذاصٜ ٕٞىبسي ٕٞذال٘ٝ ٚ تؼبُٔ ٔخجت، أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ

ٞب سا ثٝ رٙؼيت ٚ اثؼبد سٚا٘ـٙبختي ٔشداٖ ٘ؼجت دادٜ ٚ اص ػٛأّي چٖٛ سٚحيٝ  اص ايٗ تحّيُ

( 31ثش٘ذ.) ٞبي ثشٚص رًٙ ٘بْ ٔي ٌشيضي ٚ ا٘حلبسًّجي ٔشداٖ ثٝ ػٙٛاٖ صٔيٙٝ دٚػتي، ٔزاوشٜٗ ًٚ

ٞب )ثٝ دِيُ اػتٕبد ثٝ  اِيؼت ٔحٛسي(، ايذٜ ٞب )ثٝ دِيُ دِٚت ٞب هٕٗ ا٘تمبد اص سئبِيؼت فٕيٙيؼت

( ٚ هشٚسيٚ ٘ٝ  داًّٚجب٘ٝٞب )ثٝ دِيُ تأويذ ثش ٕٞىبسي  ٟ٘بدٞبي تحت ػٌّٝ ٔشداٖ(، ٘ئٛسئبِيؼت

تٛرٟي ثٝ ٞٙزبسٞب ٚ ٞٛيت ٔختق ص٘بٖ(، ثٝ تٛػيغ اثؼبد أٙيت  ٞب )ثٝ دِيُ ثي وب٘ؼتشاوتيٛيؼت

دا٘ٙذ. ثٝ ػميذٜ آ٘بٖ،  ٞبي داخّي ٔي پزيشي ٞبي ثشٚص خٌش سا ثيـتش دس آػيت پشداختٝ ٚ صٔيٙٝ

ثٝ ٌٔبِجبت آٟ٘ب  ص٘بٖ ثبص ٌزاؿتٝ ٚ ائشداٖ ثشاي داؿتٗ أٙيت رٕؼي ٚ پبيذاس، ثبيذ ػشكٝ سا ثش

ٞب، تمؼيٓ ػيبػت ثٝ دٚ ٘ٛع ػبِي ٚ  ُ أٙيتي تٛرٝ وٙٙذ. اص ٍ٘بٜ فٕيٙيؼتيثٝ ا٘ذاصٜ ٔؼب ٘يض

ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ػيبػت ػبِي  .ٞبػت ٘جؤػبدي، تمؼيٕي ٔشدا٘ٝ ٚ رٟت تذاْٚ ػٌّٝ ٔزوشٞب ثش ٔ

والٖ ٚ ٘ظبٔي  ٔالحظبت، 1وٗ ثٛثٟٔٓ اػت ٚ اوٖٙٛ وٝ ثٝ تؼجيش ٘يض ػيبػت ػبدي  ؛ٟٔٓ اػت

احش خٛد سا دس تأٔيٗ أٙيت پبيذاس اص دػت دادٜ ٚ لذست ٘شْ إٞيت پيذا وشدٜ، ثؼيبس ؿبيؼتٝ 

اػت وٝ ثٝ تٛإ٘ٙذػبصي رٕؼي ٚ پشٞيض اص اػٕبَ تجؼين ٘ؼجت ثٝ ٘يٕي اص ربٔؼٝ ثـشي 

، ( ثب ايٗ ٚكف32إِّّي فشاٞٓ آيذ.) ٔجبدست ؿٛد تب أٙيت داخّي ٚ دس ٘تيزٝ أٙيت ثيٗ

تٛرٟي ٔشداٖ ٘ؼجت  ٞب، ػٛأُ ٔتؼذد ٚ ٘بٔحذٚدي سا ٔؤحش ٚ أٙيتي ٔؼشفي وشدٜ ٚ ثي فٕيٙيؼت

دا٘ٙذ وٝ دس ؿشايي خبكي سٚاَ ٚ ػپغ  ثٝ ٔالحظبت خبف ص٘بٖ سا ٘بؿي اص تؼلت رٙؼيتي ٔي

آيذ ٚ پشداختٗ  ُ غيشاػبػي ثٝ ؿٕبس ٔييُ ص٘بٖ دس ػذاد ٔؼبيوٝ ٔؼب ًٛسيٝ ث ؛تبثٛ ؿذٜ اػت

حتي ثٝ حذي وٝ  ؛ٕ٘بيذ ٞب ٚ ػيبػتٍزاساٖ، أشي غشيت ٔي ثشاي اػتشاتظيؼت آٟ٘بُ يبثٝ ٔؼ

ٞب ٔؼتمذ٘ذ وٝ  وٙٙذ. فٕيٙيؼت اص ٔزبِؼت ثب ص٘بٖ خٛدداسي ٔي ،دادٖ ػضت ٘فغ ٔشداٖ ثشاي ٘ـبٖ

ٌيشي أٙيتي وٝ ثٝ  ٚ دسٞبي ٕٞٝ ٔحبفُ ـ ثخلٛف ٔحبفُ تلٕيٓ ٜايٗ تبثٛٞب ثبيذ ؿىؼتٝ ؿذ

ثب اػتفبدٜ اص تٛاٖ راتي خٛد )ٔب٘ٙذ ػبًفٝ  آٟ٘بتب  ثبصٌشد٘ذٔحٛس٘ذ ـ ثٝ سٚي ص٘بٖ  ؿذت رٙؼيت

 ٌشايي(، خـٛ٘ت ٔشدا٘ٝ سا لذسي تؼذيُ وٙٙذ. ٚ رٞٗ

 

                                                                                                                   
1 . Ken Both 
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تٛاٖ دس ايٗ دٚ ٘ىتٝ خالكٝ  ٞب سا ٔي تٛػيغ اثؼبد أٙيت تٛػي فٕيٙيؼت ،ًٛس خالكٝٝ ث

ا٘ٝ اػت ٚ ػٛأُ ديٍشي وٝ ٔشداٖ ثٝ ُ ثٝ ػبدي ٚ ػبِي، اػتشاتظي ٔشديتمؼيٓ ٔؼب يل.وشد: 

ثبيذ  دٍ.اي داس٘ذ.  إِّّي، إٞيت ٚيظٜ دس تخجيت أٙيت ّٔي ٚ ثيٗ ،ٌٛيٙذ اي ٔي آٟ٘ب حبؿيٝ

ػيغ افمي آٖ ٞٓ ثٟبء دادٜ ٚ أٙيت سا ثب ٍ٘شؿي فشأّي ٚ ٛهٕٗ ٌؼتشؽ اثؼبد أٙيت، ثٝ ت

ٞبي  ٘تيزٝ ػيبػت ٘يضشصٞب سا ٞب حتي تشػيٓ ٔ فٕيٙيؼتثش ايٗ اػبع  .ٌؼتشدٜ تحّيُ ٕ٘ٛد

 دا٘ٙذ. ٔشدا٘ٝ ٔي

 

 . اٍل قاػذُ ّزم، تؼذ رأط ّزم2

سا ثٝ ثذ٘ٝ  ٝحبوٕ ٞيأتوٙٙذ وٝ ثشداؿت دِٚت ٚ  ٞب سا ٔتٟٓ ٔي سئبِيؼت ،ٞب فٕيٙيؼت

دٞٙذ ٚ ثٝ ربي ايٙىٝ خٛد سا ثب ربٔؼٝ ٚفك دٞٙذ، ربٔؼٝ سا ٌٔبثك ٔيُ خٛد  ربٔؼٝ ثؼي ٔي

ؿٙبع يب پبدؿبٜ ـ  ٘ٝ ٔلّحت ؛ثشاي دِٚت، ٘مؾ ٕ٘بيٙذٌي لبئُ ٞؼتٙذ وٙٙذ. ايٙبٖ ًشاحي ٔي

ٞب، لبثُ  ٌيشد وٝ ػمُ ٚ تـخيق يىبيه ا٘ؼبٖ فيّؼٛف. چٙيٗ ثشداؿتي اص ايٗ فشم سيـٝ ٔي

ٔؼتمذ اػت وٝ دس  تيىضوٙذ.  اػتٕبد اػت ٚ تلٕيٓ ٔتىي ثش ٍ٘شؽ رٕؼي، وٕتش اؿتجبٜ ٔي

اي ٔب٘ٙذ ص٘بٖ، اػتؼذاد خٛد سا دس اختيبس  ؿذٜ ٞبي فشأٛؽ كٛست ٍ٘بٜ اص پبييٗ ثٝ ثبال، ٞٛيت

يؼٙي ربٔؼٝ فمي ٔزشي  ،دس كٛستي وٝ اٌش ػىغ ايٗ اتفبق ثيفتذ ؛دٞٙذ دِٚت لشاس ٔي

ايٗ أش اص  .ؿٛد ٞب تحٕيُ ٔي تلٕيٕبت دِٚت ـ ٔشداٖ ثبؿذ، ػتٓ ٔوبػفي ثش ص٘بٖ ٚ الّيت

ٞبي ٘بؿي اص  أب دس تحُٕ ٔشاست ٘ذاس٘ذ؛آ٘بٖ دس تشػيٓ اػتشاتظي ٞيچ ٘مـي وٝ  سٚػت آٖ

 دس ػذاد اِٚيٗ لشثب٘يبٖ ٞؼتٙذ. ،وٕجٛد، رًٙ، ثحشاٖ ٚ ػٛا٘ح

دٞذ تب دس  ثٝ ص٘بٖ كالحيت ٔي ،دٚحغ ٔشالجت ٚ ٔؼئِٛيت ،ٞب اص ديذ فٕيٙيؼت

ٔب٘غ اص پزيشؽ ايٗ  ،ٍ٘شؽ ٔزوشٔحٛس  أب حبوٕيت ؛ٞبي والٖ حذالُ فشأٛؽ ٘ـٛ٘ذ تلٕيٓ

٘ظيش ص٘بٖ اػت ٚ ٔشداٖ ثشاي ايٙىٝ تلٕيٕبت والٖ سا دس ا٘حلبس خٛد ٍ٘ٝ  ثي كفبت ػبِي ٚ

دٞٙذ تب فبكّٝ ثيٗ  كجشي سا ٘ؼجت ٔي حٛكٍّي ٚ ثي داس٘ذ، ثشاي ص٘بٖ كفبت ديٍشي ٔب٘ٙذ وٓ

 فبػُ ٚ ٔٛهٛع لذست ٚ ػٌّٝ سا ثيـتش وٙٙذ ٚ فشٔب٘جشداسي ص٘بٖ ثٝ ٘بتٛا٘ي آ٘بٖ تشرٕٝ ؿٛد.
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ٞب ثٛدٜ اػت. اص ػبَ  اص ػاليك ديشيٙٝ فٕيٙيؼت ،تزذيذ ٘ظشًّجي دس ٔٙبػجبت ٔٛرٛد

ٞب  تب دٚساٖ ٔب وٝ فٕيٙيؼت ،وٝ ٔشي آػتُ ثش لبثّيت تفىش ٌٔٙمي ص٘بٖ تأويذ داؿت 1711

تشيٗ تلٕيٕبت ػيبػي ـ أٙيتي ٞؼتٙذ، ص٘بٖ تٛصيغ لذست سا  خٛاٞبٖ حوٛس ص٘بٖ دس پيچيذٜ

ٞب، ص٘بٖ ثٝ  ا٘ذ. اص ديذ فٕيٙيؼت ا٘ؼتٝ ٚ ثش تغييش ٔؼبدالت حبوٓ، پبفـبسي وشدٜ٘بػبدال٘ٝ د

ا٘ذ ٚ خٛدثبٚسي آٟ٘ب  ٕٞٛاسٜ ٔغوٛة ٔشداٖ ثٛدٜ ،حشٚت ٚ أٙيت ،ػٙٛاٖ تِٛيذوٙٙذٌبٖ دا٘ؾ

ٞبي رٙؼيتي: ٍ٘شؿي فٕيٙؼتي  دِٚت»وتبة دس  1اػت. اػپبيه پتشػٖٛ ثٝ تأخيش افتبدٜٔذاْ 

ٔؼتمذ اػت وٝ ػاليك فٕيٙيؼتي ثب ٔفبٞيٓ ٔشدا٘ٝ ٔب٘ٙذ  ،«إِّّي ثي ثيٗٞبي سٚا ثٝ ٘ظشيٝ

ٔشداٖ ثب تىيٝ ثش رٙؼيت، ػٕالً ص٘بٖ سا ثٝ  .اػتمالَ، رذايي ٚ خٛدٔختبسي ٔغبيشت داسد

ؿىُ ٔيبٖ آٟ٘ب وٙٙذ ٚ ٘ٛػي سٚاثي ٘بثشاثش ٘ظيش ثشدٌي ٚ اػتخٕبس  ػٙٛاٖ غيشتؼشيف ٔي

إِّّي اػت وٝ  ّٔي ٚ حتي ثيٗ اي ٔؼأِٝ ،ؿذٜ ػّيٝ ص٘بٖ ثٙبثشايٗ ٘بأٙي حؼبة .ٌيشد ٔي

وشدٖ تزبسة ٔشداٖ  ٍٕٞب٘ي .ًٛس ٔؼتميٓ ٚ غيشٔؼتميٓ دس تذاْٚ آٖ ٘مؾ داس٘ذٝ ٞب ث دِٚت

 ،سا اص سهبيت ثٝ تذاْٚ ٚهغ ٔٛرٛد آٟ٘بتٛرٟي ثٝ خلبيق ٚيظٜ ص٘بٖ،  اص ص٘ذٌي ٚ ثي

 (33ػبصد.) ٔأيٛع ٔي

ٞشحبَ ثٝ حٛصٜ لذست دِٚت ـ ٔشداٖ استجبى ٝ ث ،دس ٔٙبػجبت ٞشٌٛ٘ٝ تغييشي ثٝ دِيُ آ٘ىٝ

تؼجيش ٚ تشرٕٝ  يػٕالً ثٝ حشوتي أٙيتي ٚ حتي ثشا٘ذاص٘يض داسد، ثٙبثشايٗ ٞش حشوت فٕيٙيؼتي 

تش ؿذٜ  ٕٞضٔبٖ ثب پيذايؾ تحٛالت صيش رذي ،ٞبي ص٘بٖ ؿٛد. چٙيٗ ثشداؿتي اص فؼبِيت ٔي

 (34اػت:)

 .ٞبي ٔختّف دِٚتي دس حٛصٜٞبي غيشٖ  ٌؼتشؽ ػبصٔب يل.

 .ٞبي غيشدِٚتي ٞبي أٙيتي ثٝ ػبصٔبٖ تٛػُ ػشٚيغ دٍ.

 .تٛإ٘ٙذؿذٖ ويفي ص٘بٖ عِ.

 .افضايؾ وٕي ص٘بٖ تٛإ٘ٙذ ٚ حزٓ ٌٔبِجبت آٟ٘ب چْار.

 .ٞب اص ػٛي ص٘بٖ د٘يب ٚفبداسي ػشيغ ٚ ويفي يب پزيشؽ ػٕٛٔي دػٛت ثٝ ٕٞىبسي فٕيٙيؼت پٌح.

                                                                                                                   
1 . E. Peterson 
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 ٚيظٜ  ٞبي أىب٘بت ٚ رزثٝ  ثٝ بٖ دس ٔٙبًك اػتشاتظيه ٚ دػتشػي آٟ٘بص٘  ػىٛ٘ت ٚ  حوٛس ؽؼ.

 .وٙتشَ رٕؼيتي ثٝ ا٘ذاصٜ ص٘بٖ دس٘بتٛا٘ي ٔشداٖ  ّفت.

 .ٞبي حميمي ٔشد اص رٙجؾ ص٘بٖ حٕبيت ػبصٔبٟ٘بي حمٛلي ٚ ؿخليت ّؾت.

 شايثٞب ثٝ فؼبِيت ص٘بٖ، اسادٜ ص٘بٖ  وبػتٗ اص اػتٕبد حىٛٔت دس ػيٗٔزٕٛػٝ ػٛأُ فٛق 

تٛاٖ ص٘بٖ سا تبثغ ٕٞؼشاٖ  وٝ ديٍش ٕ٘ي ًٛسيٝ ث ؛تغييش ٚهغ ٔٛرٛد سا دٚ چٙذاٖ وشدٜ اػت

ٞب  ٌشيض ٘بٔيذ. غبِت ص٘بٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٘مؾ آٟ٘ب دس ثيٕبسػتبٖ وبس ٚ ٔـبسوت خٛد يب ٔحبفظٝ

ٞب، وبسخب٘زبت ٚ حتي خٌٛى ٔمذْ  تِٛيذ ٔخُ ٚ ٔذاٚاي ػشثبصاٖ(، صيش ثٕجبساٖ ثشاي)

 (35٘بديذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ٍ٘شؽ وٙٛ٘ي ٔشداٖ ثٝ آٟ٘ب ثبيذ ػٛم ؿٛد.) ،ي رًٙٞب رجٟٝ

 

 هطالؼات راّثزديرّاٍردّاي تحقيقات فويٌيغتي در گيزي:  ًتيدِ

ا٘ذ، أب  ٞب ثب ٚرٛد ايٙىٝ دس اسائٝ اٍِٛيي ايزبثي ٚ خبِي اص تٙبلن ٘بوبْ ٔب٘ذٜ فٕيٙيؼت

ٞبي ٔشثٛى ثٝ أٙيت ّٔي ٚ  ا دس ثشسػيٞبي ٘ٛيٙي س ٞبي فىشي ـ ػّٕي آٟ٘ب افك فؼبِيت

 تشيٗ ايٗ دػتبٚسدٞب ػجبستٙذ اص: إِّّي ٌـٛدٜ اػت. ػٕذٜ ثيٗ

 

 . هؼزفي اهٌيت اختواػي تِ ػٌَاى رمي تٌياديي اهٌيت هلي1

دس أٙيت ارتٕبػي، تأويذ ٚ تٕشوض اكّي سٚي ٞٛيت )رٙؼي، لٛٔي، ٘ظادي، ديٙي، 

ٞٛيت ص٘بٖ ثٝ التوبي وٝ سػذ  ٘ظش ٔيٝ ث ،بَ حبهشٔزٞجي( اص پيؾ ٔٛرٛد افشاد اػت. دس ح

داسي ٚ يب ثٝ فشاخٛس فشدٌشايي ٌّٔك، دس ٔؼشم خٌشات ؿذيذي لشاس داسد.  ٌٔٙك ػشٔبيٝ

ؿذٖ  ؿذٖ ٕٞٙـيٙي دس لبِت خب٘ٛادٜ، دسٚ٘ي ٔؼٙي ٔلشفي، ثي ءتجذيُ ؿذٖ ص٘بٖ ثٝ ؿي

ٞبي  ي ثب فشػٛدٖ ثٙيبٖٞبي رٙؼي ٚ ثحشاٖ ٞٛيت ص٘بٖ ٚ خٛدٌشيضي ٔفشى آٟ٘ب، ٍٕٞ ٘مؾ

ٞب ثب  دٞٙذ. فٕيٙيؼت ارتٕبػي أٙيت ّٔي، ربٔؼٝ سا دس ٔؼشم ٌؼيختٍي ٔفشى لشاس ٔي

ثؼذ سأع ٞشْ( ٚ تٛػيغ اثؼبد،  ،ٞبي اويذ ثٝ هشٚست ٍ٘بٜ اص پبييٗ ثٝ ثبال )اَٚ لبػذٜ تٛكيٝ

صٔيٙٝ سا  ،كٞب ٞـذاس دادٜ ٚ اص ايٗ ًشي پزيشي ٘ؼجت ثٝ تٛػؼٝ آػيت ،ػٌٛح ٚ ٌؼتشٜ أٙيت

 وٙٙذ. ٞب ٚ تِٛيذ ػّْٛ ٔٙبػت ٚ ساػتيٗ ٟٔيب ٔي ثشاي ثبصا٘ذيـي دس ػيبػت
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دا٘ٙذ وٝ لشثب٘ي اكّي آٖ ص٘بٖ  ٞبيي ٔي ٞب، ٔشداٖ ٘بػيٛ٘بِيؼت سا دِيُ رًٙ فٕيٙيؼت

ص ٔشداٖ آػيت سٚا٘ي ثيؾ ا ،ؿذٖ فشص٘ذاٖ يب ٕٞؼشاٖ خٛد وـتٝ ٝ دِيُصيشا ص٘بٖ ث .ا٘ذ ثٛدٜ

ؿذٜ سا پش  ثيٙٙذ ٚ ٟٕٔتش اص آٖ ايٙىٝ ص٘بٖ ثبيذ ثب تِٛيذ ٔخُ، ربي خبِي ػشثبصاٖ لشثب٘ي ٔي

ٞب ثب ٚرٛد آٌبٞي ثٝ  . فٕيٙيؼتآٟ٘بػتوٙٙذ وٝ ايٗ ٘يض آػيت ٔوبػفي ثش فيضيه ٚ سٚاٖ  

تمالَ، ٔزاوشٜ ٞبي رذيذ، ٔؤحشتشيٗ ساٜ پشٞيض اص رًٙ سا تؼبُٔ ثٝ ربي اػ آٚسي پيذايؾ فٗ

ًّجي دا٘ؼتٝ ٚ ديپّٕبػي فشأّي سا  ثٝ ربي ػٌّٝ ٚ ٕٞىبسي ٕٞذال٘ٝ ثٝ ربي تٛػؼٝ

 دا٘ٙذ. تشيٗ ٔأٔٛسيت دِٚت دس تشٚيذ أٙيت پبيذاس ٔي اكّي

 

 . پيؾزفت هالين ٍ هذاٍم تِ خاي تَعؼِ خؾي ٍ عزيغ3

ٚ ٔؼتمذ٘ذ وٝ  سيضي لبًغ، هشثتي ٚ ٔمٌؼي ٔشداٖ ثذثيٗ ٞؼتٙذ ٞب ثٝ ثش٘بٔٝ فٕيٙيؼت

ٍ٘ش ٚ ٔؼٌٛف ثٝ آيٙذٜ ثبؿذ ٚ ٟٕٔتش ايٙىٝ ٕٞٝ ػبوٙبٖ رٟبٖ ٚ  پشٚػٝ تٛػؼٝ ثبيذ فشاٌيش، وُ

ثخلٛف وـٛس سا دس ثشٌيشد. ايٙبٖ ثيـتش دغذغٝ تٛصيغ سا داس٘ذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ خبًش ثٝ سفبٜ 

 ب، لذستِٞ . ثٝ اػتمبد فٕيٙيؼتوٙٙذ ٔيارتٕبػي ٔؤحش ثيؾ اص ػيبػت التلبدي ثّٙذٔذت ثبٚس 

ثؼيبس ثيـتش اص تٛػؼٝ ثيـتش أب ٘بٔٛصٖٚ  ،٘بؿي اص ػُٕ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔجتٙي ثش تٛإ٘ٙذي رٕؼي

 اػت.

 

 افشاري قذرت ٍ اهٌيت . تأميذ تز ٍخَُ ًزم4

لذست والٖ،  شٞب ايٗ ثٛد وٝ آٟ٘ب ث ٞب ثش سئبِيؼت ٘مذ وّيذي فٕيٙيؼت ،ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٌفتٝ ؿذ

ٛرٝ ثٝ ٚرٜٛ خشد، ٘شْ ٚ ٘بٔشئي أٙيت ٚ لذست غبفّٙذ. ػخت ٚ ّٕٔٛع تأويذ داس٘ذ ٚ اص ت

ٞبي التلبدي ٚ ٔٙبثغ ًجيؼي،  ٞب، تٛصيغ حشٚت آٔيض الٛاْ ٚ الّيت ٔجبحخي ٔب٘ٙذ ٕٞضيؼتي ٔؼبِٕت

اص رّٕٝ ٘ىبت  ،ٙؼيتي ػذاِترٞب ٚ تؼشيف فشا ٘ظبست ثش تٛصيغ ػبدال٘ٝ ػبيذات ٚ ثشاثشي فشكت

ٝ ثشداؿتي پٛيب، رٕؼي ٚ ٚػيغ اص آٖ دٚ ئٚ أٙيت اػت. اساٞب دس تؼشيف لذست  اػبػي فٕيٙيؼت

ػبيش ٔالحظبت ٔشداٖ  ؿٕبسٜ دٚ،ٞبي فٕيٙيؼتي اػت. رذَٚ  ٔفْٟٛ، ٟٕٔتشيٗ ٚرٝ تٕبيض ثشداؿت

 دٞذ: ٚ ص٘بٖ دس ثبة لذست ٚ أٙيت سا ٘ـبٖ ٔي
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 :2خذٍل 

 تزداؽت رئاليغتي تزداؽت فويٌيغتي هفَْم مليذي
 فْن اهٌيت

 تهاّيت اهٌي

 هتَلي اهٌيت

 هَضَع اهٌيت

 ؽيَُ تأهيي اهٌيت

 عطح تحليل

 ًَع قذرت

ريشي ٍ  ًَع تزًاهِ

 گذاري اهٌيتي عياعت

ـ خصَصي َهي  ُ ػو َس  ح

 الوللي هٌاعثات تيي
 

 عياعت اعتزاتضيل

 هَضَع تحليل

 هحَر خاهؼِ

 چٌذتؼذي

 مل خاهؼِ

 سًاى ـ خاهؼِ

 تَسيغ ػادالًِ فزصتْا ٍ ثزٍت

 گغتزدُ ـ فزاهلي

 فشاريا ًزم

 

 هقطؼي ـ هَردي
 

 تلفيق ماهل

 تؼاهل هحَر

 ػادي

 خوؼيت

 ٔحٛس دِٚت

 ثؼذي يه

 دِٚت ٔمتذس

ٕيت ػيبػي اسصؽ  ٚ حبو ٕبػي  ْ ارت ٔيت اسهي، ٘اؼزب ٕب  (ٞبي حيبتي )ت

 تِٛيذ ا٘جٜٛ حشٚت

 ّٔي

 افضاسي ػخت

 
 

 والٖ
 

 تفىيه وبُٔ

 اػتمالَ ٔحٛس

 ػبِي

 فشديت
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