

چٌاى کِ خَاًذین سثک تاصگطت تغییش ٍ تحَل چٌذاًی دس ضیَُ
ّا ٍ ٍیظگیّای سخي تِ ٍجَد ًیاٍسد تلکِ تاصگطتی تِ دٍسُ
ّای خشاساًی ٍ ػشالی تَد ٍیظگی ّای ایي دٍ سثک دس
سالّای گزضتِ تیاى ضذُ است دس ایي دسع سثک دٍسُ
تیذاسی سا تشسسی هی کٌین:

الف سغح صتاًی


 ۱سادگی ٍ سٍاًی اص تاسصتشیي ٍیظگی ّای صتاى ضؼش ػػش تیذاسی است



 ۲ضؼش ایي دٍسُ تِ دلیل هَلؼیت اجتواػی ٍ اًمالتی لاتل فْن تشای ػاهِ هشدم است



 ۳تَجِ تِ هشدم ٍ استفادُ اص ضؼش تشای آگاُ ساصی آًْا آًاى دس ایي دٍسُ سثة ضذُ تَد کِ ضاػشاى
ضؼش سا هتٌاسة تا صتاى ٍ فْن هشدم ػادی هحاٍسُای تیاى کٌٌذ



 ۴ضؼش دس ایي دٍسُ ػوَهیت یافت ٍ تِ ػٌَاى صتاى تشًذُ ًیض دس اختیاس سٍصًاهِ ّا لشاس گشفت



 ۵دس ضؼش تشخی اص ضاػشاى ایي دٍسُ تَجِ تِ ٍاطگاى کْي هطاّذُ هی ضَد کاستشد ٍاطُ ّایی هثل
تادافشُ خلیذى گلخي ٍ  ...اص ایي دست ّستٌذ



 ۶دایشُ ٍاطگاًی ضؼش تا تَجِ تِ استثاط تا اسٍپا ٍ ظَْس ػلن ٍ فٌَى جذیذ گستشش یافت ٍ تسیاسی اص
ٍاطُّای ًَ ٍ فشٌّگی فشًگی اص جولِ ٍاطُ ّا ٍ اغغالحات اًگلیسی سٍسی فشاًسَی ٍ تشکی ٍاسدش
ضذ  ۷کن تَجْی تِ کاستشد جولِ ّا ٍ تشکیة ّای صتاًی دس ضؼش دٍسُ تیذاسی

اغلة ضاػشاى غشفاً تِ هحتَای گشایص داضتٌذ


تشخی ضاػشاى تسلظ کافی تش ادتیات کْي ًذاضتٌذ



ضاػشاى تشای آهادُ ساصی هشدم ٍ اًتطاس آثاس دس سٍصًاهِ ّا
ًاگضیش تَدًذ تِ ضتاب ضؼش تسشایٌذ



گشٍّی هاًٌذ هالک هلک الطؼشای تْاسٍ ادیة الولک فشاّاًی
تا آگاّی اص سٌتْای ادتی تِ صتاى پش غالتت گزضتِ ٍفاداس هاًذًذ



گشٍّی دیگش تِ صتاى سادُ ٍ غویوی کَچِ تاصاس سٍی
آٍسدًذ ٍ اص ٍاطُ ّا ٍ اغغالحات هَسیمی ػاهیاًِ ٍ حتی ٍاطُ

ّای فشًگی تْشُ تشدًذ هاًٌذ سیذ اضشف الذیي گیالًی هؼشٍف تِ
ًسین ضوال ٍ ػاسف لضٍیٌی



لالة ّای ضؼشی دس ػػش تیذاسی کن ٍ تیص هاًٌذ گزضتِ اداهِ یافت ٍ
تغییش چٌذاًی ًذاضت تَجِ تِ لالة ّای لػیذُ ٍ هثٌَی دس ضؼش هلک
الطؼشای تْاس ٍ ادیة الولک فشاّاًی تیطتش است اها دیگش ضاػشاى ایي

دٍسُ کِ تِ صتاى هشدم کَچک کَچِ ٍ تاصاس ضؼشیگفتٌذ تِ لالةّایی
هثل هستضاد ٍ چْاسپاسُ ٍ ًیض سشٍدى تشاًِ ٍ تٌظین تػٌیف سغثت
تیطتشی داضتٌذ ایي گشایص تِ لالةّای کن کاستشد یا ًَیي تِ تذسیج

صهیٌِ سا تشای ظَْس ضؼش ًَ فشاّن کشد .



ضاػشاًی کِ تیطتش تِ صتاى هشدم ػادی ضؼش هی گفتٌذ تِ آسیِ
ّای تیاًی ٍ تذیؼی سٌت ّای ادتی کوتش پایثٌذ تَدًذ ٍ ضؼش سا
ٍسیلِای تشای تیاى هماغذ خَد هی داًستٌذ.



ضاػشاى دٍسُ تیذاسی تخیالت سشایٌذ گاى پیطیي سا دس ًظش داضتِ
اًذ ٍ گاُ تا تاثیشپزیشی اص اٍضاع اجتواػی ٍ ًَآٍسی ّای دس

ػشغِ تخیل پذیذ آٍسدًذ ًوًَِ ایي تخیالت سا دس پاسُای اص
اضؼاس هیشصادُ ػطمی هیتَاى دیذ


اص دیذگاُ هَسیمی ٍ ػشٍؼ ضاػشاى ایي دٍسُ چگًَِ تَدُ اًذ
گشٍُ سٌت گشا تسیاس پایثٌذ تِ سٌت ّای ادتی تَدًذ اها گشٍّی
کِ هغاتك صتاى کَچِ تاصاس ضؼش هی سشٍدًذ پایثٌذی ٍ التضام

کوتشی تِ آى داضتٌذ



ضؼش هطشٍعِ ّوشاُ تا تغییشات صهاًِ اص ًظش دٍساى هایغ ًظش تحَل
چطوگیشی داضت ٍ تِ هَاصات حضَس هشدم دس سیاست اجتواع هضاهیي
ٍ اًذیطِّای تاصُ تِ ضؼش ٍاسد ضذ ًگشش ضاػشاى ٍ ًَیسٌذگاى ًسثت

تِ جْاى تیشٍى تغییش یافت ٍ اص کلی ًگشی ٍ رٌّیت گشایی تِ جضیی
ًگشی ٍ ػیٌیت گشایی تغییش کشد.


هضاهیي کلی ٍ رٌّی هسائل اخاللی ػاسفاًِ سشایی ٍ غضل گَیی کِ تا

ساخت فشٌّگ ٍ جاهؼِ گزضتِ ها ّن آٌّگ تَد تا حذ صیادی کاسایی
خَد سا اص دست داد ٍ هضاهیي سیاسی اجتواػی ٍ ٍعٌی سًٍك یافت.









 ۴تؼلین ٍ تشتیت جذیذ تا ظَْس هغثَػات ٍ گستشش آى دس جاهؼِ آگاّی ّوگاًی
افضایص یافت ت ٍ لضٍم تؼلین ٍ تشتیت ػوَهی تا ًگاُ جذیذ آى هَسد تَجِ هشدم

لشاس گشفت ضاػشاى ًیض تِ ایي هَضَع تَجِ کاهل داضتٌذ


 ۵تَجِ تِ هشدم اص تاسصتشیي ٍیظگی ّای ادتیات دٍسُ تیذاسی تَجِ تِ هشدم است

ضاػشاى دس ایي دٍسُ تِ اًؼکاع خَاستِ ّا ٍ ػاللِ ّای تَدُ هشدم پشداختٌذ ًیاصّا
ٍ کاستی ّای هحشٍهاى جاهؼِ سا هَضَع سخي خَد لشاس دادًذ ٍ تِ ایي ٍ تِ دفاع
اص کاسگشاى ٍ ٍ ضؼیف آى تَجِ داضتٌذ اتَالماسن الَّتی ٍ فشخی یضدی اص ضاخع
تشیي ضاػشاى ایي حَصُ اًذ ّوچٌیي جایگاُ صًاى دس جاهؼِ اجتواع ًیض هَسد تَجِ
تسیاس تیطتش ضاػشاى ػػش تیذاسی لشاس گشفت


 ۶داًص ّا ٍ فٌَى ًَیي ضشٍست ّای اجتواػی التػادی ٍ فشٌّگی هَجة تَجِ تِ
داًص ّا ٍ فٌَى ًَیي ضذ ٍ دس کٌاس دیگش سٍش فکش آى ضاػشاى ًیض تِ ایي هَضَع
پشداختٌذ ٍ هضاهیي ٍ اغالح اغغالحات ٍ ٍاطگاى هشتَط تِ آى دس سخٌاًطاى
فشاٍاى تِ چطن هی خَسد



آى صهاى کِ تٌْادم سش تِ پای آصادی دست خَد صجاى ضستن اص تشای آصادی



تا هگش تِ دست آسام داهي ٍغالص سا هی دٍم تِ پای سش دس لفای آصادی



دس هحیظ عَفاى صا هاّشاًِ دس جٌگ است ًاخذای استثذاد تا خذای آصادی



داهي هحثت سا گش کٌی ص خَى سًگیي هیتَاى تَ سا گفتي پیطَای آصادی



فشخی اص جاى ٍ دل هی کٌذ دس ایي هحفل دل ًثاس استمالل جاى فذای آصادی



اص آغاص سلغٌت ًاغشالذیي ضاُ تا پذیذ آهذى هطشٍعیت ًثش
فاسسی کِ اص صهاى لائن همام فشاّاًی تا حذٍدی اص پیچیذگی
فاغلِ گشفتِ تَد تِ سوت سادگی ٍ سٍاًی پیص سفت ٍ لغایت
دضَاس دس آى کوتش ضذ  .دسٍى هایِ ًػش ًیض کِ دس سال ّای

ًضدیک تِ اًمالب هطشٍعِ آصادی ٍ آصادی خَاّی سٌت ضکٌی ٍ
تجذیذ خَاّی تَد دس ایي دٍسُ تا لحٌی آسام تش اداهِ یافت.

سغح صتاًی


ً ۱ثش ایي دٍسُ ٍاطُ ّا ٍ تشکیة ّای ػشتی ًاآضٌا کوتش هیطَد



 ۲تِ دالیل گًَاگَى تسیاسی اص ٍاطگاى اًگلیسی تشکی فشاًسَی ٍ غیشُ
تِ ًثش فاسسی ٍاسد هیطَد



.۳تشخالف ًثش دٍسُ ّای پیص ػثاست ّای ٍغفی دٍس ٍ دساص ٍ لفظ
پشداصی ّای تیجا دس ًاهِ ّا ٍ ًَضتِ ّا کاّطی آضکاس هی یاتذ



ً ۴ثش ایي دٍسُ سادُ ٍ لاتل فْن است



 ۵دس ساختاس ٍ تشکیة دستَسی سخي جولِ ّا دسست تش ٍ تا عثیؼت
صتاى ّواٌّگ تش هی ضَد



ً ۱ثش فاسسی حتی پیطتاص تش اص ضؼش فاسسی دس دٍسُ تیذاسی لیذ ٍ تٌذ ّای
ًثش هػٌَع ٍ فٌی سا کٌاس هیگزاسد ٍ کاهالً گضاسضی ٍ سادُ هی ضَد



 ۲غٌایغ ادتی اص ًثش جذا هیضَد ٍ ًثش دس تیاى خَاظ پست ٍ آهال
آسصٍّای هشدم تِ ضکل پَیا ظاّش هی گشدد



 ۳یکی اص اص ضؼف ّای تکٌیکی دس اغلة داستاى ّای دٍساى هطشٍعِ

حضَس ساٍی سَم ضخع دس تؼضی غحٌِ ّای داستاى ٍ سخي گفتي اٍ تا
خَاًٌذُ است کِ اهشٍصُ کاستشد چٌذاًی ًذاسد


 ۴اکثش ًَیسٌذگاى ایي دٍسُ داستاى سا هغاتك رٍق ػاهِ هُشدم هیًَضتٌذ ٍ
سثک ًَیسٌذگی آًاى هغاتمت کاهل ای تا ادتیات داستاًی جذیذ ًذاضت .



ّ ۱وِ دسٍى هایِ ّایی کِ تشای ضؼش دٍسُ تیذاسی هثل آصادی ٍعي لاًَى
تؼلین ٍ تشتیت جذیذ تَجِ تِ هشدم تَجِ تِ داًص ّا ٍ فٌَى ًَیي ایي تیاى
ضذ دس ًثش ًیض تِ غَست کاهل هَسد تَجِ ًَیسٌذگاى تَدُ است.



ً ۲ثش دس دٍساى هطشٍعِ تا ٍیظگی ّای چَى ًَا گشایی تجذیذ خَاّی ٍ
آصادی علثی ٍ تا ّذف تاثیش تش ػاهِ هشدم گستشش یافت تٌاتشایي هحتَای

اًَاع ًثش هؼغَف تِ ّویي دٍساى هایِ ّا تَد


 ۳اص ضاخِ ّای اسصًذُ ای کِ دس ًثش ػػش تیذاسی چطنًَاص است عٌض سیاسی
اجتواػی است



 ۴دضوٌی تا استؼواس ٍ استثذاد ًیض یکی اص هَضَػاتی تَد کِ دس
ًثش سٍصًاهِ تسیاس هَسد تَجِ لشاس گشفت



 ۵تسیاسی اص ًثش ّای دٍسُ تیذاسی تِ ٍیظُ ًسل داستاًی تِ
هَضَع تٌفش اص خشافات هیپشداصًذ



 ۶حمَق هذًی صًاى اص جولِ هَضَػاتی است کِ دس کٌاس تؼلین ٍ
تشتیت ًَیي ٍ ّوگاًی تسیاس هَسد تَجِ ًَیسٌذگاى تَدُ است.

