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  گروه پروسه: ارسال از
  شورش رھا: نويسنده

 ٢٠١٣ مارچ ٠۶

  نيسم، سکوالريسم در بستر سوسياليسمينوديسم، فم

١  
 مقدمه

کشند و به   زن، مترادف باشد با گرايشاِت فمينيستی؛ فمينيسمی که به نقد می، روز جھانیِ چشايد برای برخی ھشتِم مار

نگاه اين . دانند ھای کارگری مردود می ھا را در راستای جنبش  غرِب امپرياليسم، آنۀھای تندروان عنواِن بخشی از جنبش

 کثيری با ۀاما عد. شود م گشوده میای است که به طوِر خاص به فمينيسِم ليبراِل موِج دو دسته به فمينيسم از دريچه

 با عنواِن روِز زن، بر اين چ ھشتِم مارۀخواِه زنان و وجه تسمي طلب و آزادی ھای برابری جنبشۀ چاشراف به تاريخ

 ٢٩ بار در  ، که نخستينمارچھشتِم . ھای فمينيستی در جھان از سوسياليسم برخاست اند که اولين جنبش حقيقت واقف

 که به تصويِب سازماِن ١٩٧٧مريکا موجوديِت خود را اعالن کرد، تا ساِل اط حزِب سوسياليسِت  توس١٩٠٩فبروری

 که در دومين ١٩١٠از ساِل . ملل رسيد، در تماِم کشورھای کمونيستی و بلوِک شرق به عنوان روِز زن رسميت داشت

 و بعد به رسميت شناختِن ١٩١٧ا تظاھراِت اجالِس سوسيال انترناسيونال در کپنھاگ اولين کنفرانِس زنان برگزار شد ت

طرحی که الکساندرا کولونتای، کميسار رفاِه سوسيال و (بر واين روز به عنوان روِز زن توسِط لنين پس از انقالِب اکت

ھای بزرگِ زنان سوسيال بخشی از جنبِش  جنبش) داده بود) ١٩١٩ و ١٩١٧(ھا  گذاِر دپارتماِن زنان در آن سال پايه

ھا از آن برآمده و   طی سالئیھا ھای فمينيستی چه مسيری را طی کرده و چه شاخه که جنبش اين. ی بودکارگر

  .خوانيد ھا چه بوده، چيزی است که در اين چھار مقاله می آوردھای آن دست

، )برھنگی(يسم پردازد، بلکه جستاری است به ارتباِط فمينيسم با نود ھای فمينيستی نمی اين چھار مقاله تنھا به فعاليت

ھا در مقطِع زمانِی خاصی در طِی ساِل گذشته نوشته شده  ھر يک از اين مقاله. و سکوالريسم) ئیگرا طبيعت(ناتوريسم 

از اين منظر که اين وقايع  -ھای بحث برانگيز بوده  است که مرتبط به گرايشاِت روز در جرياِن وقايع و يا کمپين

ھا سعی شده است خطوِط تفريقی بين   و در آن-صوِص موضوعاِت ذکر شده بودندای برای گشايِش مبحثی در خ بھانه

 منتشر شدند و سه روز آنالين و آزادی بيان اول، در دو سايِت ۀمقال. گرايشاِت سوسياليستی و ليبراليستی ترسيم شود

   .اشتراک بعد در سايِت ۀمقال

گرِد قياِم زناِن  کند، روزی که به مناسبِت صدمين سال  آماده می٢٠١٧ مارچدر حالی که جھان خود را برای ھشتِم 

 انقالِب ۀھای مختلفی اعم از اعتصاِب جھانِی زنان، اعتصاِب روابِط جنسی و وعد روسيه در سن پيترزبورگ کمپين

 آن با  سازماندھی خواھند شد، اميد است که با گشودِن بحِث فمينيسِم سوسيال، نوديسم و ضديتِ  فيمنجھانِی زناِن گروهِ 
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سکسيسم و ديدگاِه کمونيسم به سکوالريسم و آزادِی زنان در جوامِع سکوالر و الئيک، فتِح بابی شود برای قدم نھادن به 

ھای سوسياليستی برای احياِی حقوِق زنان به عنواِن بخشی تأثيرگذار در انقالِب جھانی عليه  مسيری روشن در خيزش

   .پيوندد آميِز آن، خيزشی گسترده که جھان به سرعت به آن می بعيضھاِی ت داری و تماِم فرآورده سرمايه

  ناتوريسم و نوديسم مبانیِ  بر نوشتی کوته

 برھنگی؛ ضِدمذھب يا اصِل مذھب؟

 گفتار پيش

اين که او با مھاجرتش به غرب آيا . دانند المللی می  ھنرِی بينۀ زناِن ايران در جامعۀفراھانی را نمايند  بسياری گلشيفته

 جھانی بوده و ھدفی جز نمايندگِی زناِن ايرانی در خارج از کشور نداشته و يا ۀدر پی رساندن پيام زناِن ايرانی به جامع

 آزاِد غرب و پيشرفِت ھنرِی خود به عنوان فردی مستقل فرانسه را برای زندگی انتخاب ۀتنھا برای زندگی در جامع

  .کند پسندد انتخاب می گونه که می مستقل است و راِه خود را آن و فردیبه ھر علت ا. کرده، بر ما نيست که بحث کنيم

 بين روشنفکران و حتا مردِم کوچه و بازار در ايران ئیھا  او در مقابِل دوربين اين روزھا خِط فرقۀاما، حضوِر برھن

 بستِر جوامعی که شود که نوديسم چيست؟ آيا ارزش است يا ضِد ارزش؟ و آيا در  پرسيده میدائماً . کشيده است

نوشت  توان نوديسم را يک ارزش شناخت؟ اين کوته کنند آيا می ھنجارھای سنتی خِط قرمزھای ارزشی را مشخص می

دھند پيش  مندانی باشد که ترجيح میه سعی دارد اصول و مبانِی نوديسم را طرح کرده و پاسِخ پرسِش بسياری از عالق

 .از شناخِت جامع و کامل، قضاوت نکنند

 

 چيست؟ نوديسم

اند، در واقع  اندازد که با ايدئولوژِی ديگری مواجه ای التين است و ايسِم آخِر آن بسياری را به اشتباه می نوديسم که واژه

ست که از دروِن ايدئولوژِی فراگيِر  ا کرِد فردی و اجتماعی نوديسم يک تفکر نيست بلکه نوعی عمل. ست ضِد ايدئولوژی

نوديسم، برھنگی، بخشی از تظاھِر . برخاسته است و تاريخی به قدمِت بشريت دارد) naturism نيچريزم(ناتوريسم 

برای درِک . طوِر سيستماتيک از قرن ھجدھم نموِد اجتماعی يافته است گراست و به عملِی تفکِر ناتوريسم يا ھمان طبيعت

ھای   اخير شناخت، ناتوريسم که از دِل آن سبکۀر سه سد ناتوريسم را به عنواِن ايدئولوژِی فراگير ما دءنوديسم بايد ابتدا

اند و شاھکارھای ھنری و  بزرگِ ھنری و ادبِی ناتوراليسم، اکسپرسيونيسم، نائيويسم، رئاليسم و سورئاليسم مشتق شده

 سياسی و تا منشِ ھا، آداب و رسوم، عاداِت زندگی و ح اند که در ديگرگونِی جوامع و فرھنگ ادبِی بسياری را رقم زده

  .اند  داشتهئیسزا بثير أاجتماعی ت

گذارِی بسياری از  گردد و در پايه بسياری بر اين باورند که قدمِت نموِد عملِی ناتوريسم به بسياری پيش از اين باز می 

 با تتبع .سھيم بوده استاجتماعی چون، اومانيسم، نھيليسم و حتا سوسياليسم - ای و اساِس گرايشاِت سياسی ھای پايه فلسفه

 .شود الذکر ترسيم می تر مبتنی بر ادعاھاِی فوق  واضحئی ناتوريسم و مبانِی آن نماۀچدر تاريخ

 

 تاريخ قدمتِ  به ؛ئیگرا طبيعت ناتوريسم،

بنا به مشاھداِت اسکندِر مقدونی در ھند . برد  چھارِم پيش از ميالد میۀھا ما را به ھند در سد جای پای اولين ناتوريست

 عريان يا ۀرا فالسف ھا گشتند و او آن  مرداِن روحانی بودند که برھنه در انظاِر اجتماعی ظاھر میگروھی از

 در زباِن يونانی که بعدھا در زباِن انگليسی جيمناستيک از آن گرفته شد به معناِی گيمنو ۀواژ. خواند“ گيمنوسوفيک”

ھای المپيک   پيش از ميالد مردانی که در بازی٧٧۶ز ساِل ای در يونان نبود زيرا ا ست که البته مفھوِم تازه ا برھنگی
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ھا و عرفای شرق به عنواِن روِش زندگی،  اين فرھنگ در واقع بين ھندوھا، آدمی. کردند ھمه برھنه بودند شرکت می

 . نفس و دست کشيدن از دنيا و لذايِذ اغواگِر آن وجود داشته استۀتزکي

بعدھا در بيِن ادياِن ابراھيمی،  .است پروردگار برابرِ  در کفر و شيطان از َروی دنباله بدن پوشاندنِ  ھا، ناتوريست نگاهِ  در

يھوديت، مسيحيت و حتا عرفان اسالمی، برھنگی نه تنھا يک سنِت الھی بلکه درک حقيقِت وجودِی انسان و تبرا جستن 

ر تفسيِر داستاِن آدم و تبعيد او از عدن دچار اند که مبلغين مذھبی د آنان اعتقاد داشته. از گناِه آدم در عدن بوده است

 ممنوعه وسوسه کند، آدم و حوا درست مانند تمام ۀکه شيطان آدم و حوا را به خوردِن ميو ھمانا که پيش از آن. اند اشتباه

ات ستايش  و نمايِش آن را ماننِد ديگر مخلوقئیموجودات زنده ھيچ شرمی از بدِن خود نداشته و خلقِت خود را عيِن زيبا

 و خلقِت خود شرم کردند ئی ممنوعه از زيباۀدانستند و در اثر فريِب شيطان پس از خوردِن ميو و پرستِش خدای خود می

 .و بدِن خود را با برگِ انجير پوشاندند و به عقوبِت پروردگار و تبعيد از بھشت گرفتار آمدند

ای  در واقع ناتوريسم ريشه. طان و کفر در برابِر پروردگار استَروی از شي ھا، پوشاندِن بدن دنباله در نگاِه ناتوريست

 که برای اولين بار ١٧٧٨اما از ساِل . چنين ادياِن ابراھيمی دارد  دينی و مذھبی در بين ادياِن شرقی و ھند و ھمکامالً 

ھای بسياری از  ز شاخه، به کار برده شد تا به امروژان بپتيست لوک پالنشون ناتوريسم توسِط فيلسوِف بلژيکی، ۀواژ

، اسکينی )پوشيده با آسمان(ناتوريسم اعم از نوديسم، فريکورپرکولتور، جنبش ساحِل آزاد، گيمنوسوفی، ديگامبار 

 در فرانسه فدراسيون جھانِی ١٩٧۴در ساِل . ديپينگ، برھنگِی اجتماعی، سانينگ و جنبِش بدون لباس، مشتق شدند

ِر خود را آغاز کرد و به سرعت توسط فدراسيوِن جھانِی سالمت، فدراسيون المپيک  کااف، رسماً .ان.ھا، آی ناتوريست

 اولين کلوِپ ئی بود که با بازگشائیلمان، جزو اولين کشورھاا. لمان و ديگر نھادھای جھانی به رسميت شناخته شدا

 .ھا را به رسميت شناخت ، ناتوريست١٩٠٨ھا در ھامبورگ در سال  نوديست

ھا در بسياری از کشورھا به رسميت  ھا و مناطِق گردشگرِی مخصوِص نوديست ناتوريسم و کلوپنھادھای حامی 

لمان، فرانسه، بريتانيا، اياالت متحده، کانادا، نيوزيلند، لھستان، اسلونی، کروواسی، يونان و ااند و کشورھای  شناخته شده

ھای اجتماعی،   تماِم فلسفهۀاصوِل ناتوريسم؛ پاي.  ھستندھاِی نوديست را دارا ترين سازمان ب به ترتيب بيشئيسواحل کارا

  سازماِن جھانِی ناتوريسمۀمدنی، سياسی، حقوِق بشری و بھداشتِی جھان امروز بنا بر تعريِف ارائه شد

 )١٩٧۴اف.ان.آی(

 شخصيِت ۀزندناتوريسم، نوعی روِش زندگِی منطبق و ھماھنگ با طبيعت است که با برھنگِی اجتماعی نمود يافته و سا”

  .” طبيعِی مختلف است احترام به خود و عزت نفس در بين مردمی با تفکراِت مختلف و محيطِ 

 .شود  مردِم ھر کشور تعريف میئیدر واقع ناتوريسم طبق شرايط محيطی و جغرافيا

  

 مبانِی ناتوريسم 

بسياری جھِت سرگرم کردن و باال بردِن اروتيسم که پس از انقالِب جنسی در اروپا و به زعِم : مخالفت با اروتيسم .١

ھای  ھا از صحنه ھای سنتِی جنسی برای دور نگه داشتِن آن ھاِی اجتماعی در روابِط بيرون از چھارچوب حرِص توده

 مورد حمايت قرار گرفت به عکس نوديسم و ناتوريسم ئیھای اروپا انتلکتواِل سياسی و اجتماعی به سرعت توسط دولت

آدم دانسته و لذايِذ جنسی را با آرايش و پيرايشی برای باال بردن آن   گناِه موروثِی انساِن بنیۀ نتيجروابِط جنسی را

از نگاِه اروتيسم انساِن زيبا و زشت و بدِن زيبا و زشت وجود دارد، و حِق برابرِی جنسی ناديده گرفته . دھد افزايش می

ھا به شدت از  ناتوريست. ای برای کسب لذايِذ جنسی است ھا تنھا وسيله نھا ھمراِه غرايِز بشرِی آ ھا و بدِن آن شده، انسان

سوِی خِط نھايِت تفکِر اروتيسم به عنواِن يک ايدئولوژِی تبعيضِی ضد بشری قرار  اروتيسم برائت جسته و خود را در آن
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د با گرايشاِت جنسِی تعريف ھا، مجردھا، و افرا ھای نوديسم وروِد اروتيست تا حدی که در بسياری از کلوپ. دھند می

 .باشد نشده غير مجاز می

مبارزه با برھم .  ناتوريسم حفِظ محيِط زيست و احترام به طبيعت استۀ از مبانی اولي:حفِظ اکولوژی و منابِع طبيعی .٢

 .رود ای ناتوريسم به شمار می زدِن اکوسيستم، تخريِب منابِع طبيعی و کشتاِر حيوانات از اصول پايه

 در بدن است و Dقرار دادِن بدن در برابِر نوِر آفتاب در شرايِط مناسب که تنھا راِه جذِب ويتاميِن : ھداشتب .٣

بالنئوتراپی، :  علومی طبيعی چونۀشود پاي ھای پوستی می طور تماِس مستقيِم بدن با ھوا که باعِث ساخِت سلول ھمين

 .تاالسوتراپی، و ھليوتراپی شده است

 و ئیيمياکھای  در، مشروبات الکلی، فرآورده از مصرِف زياِد دخانيات، مواد مخھا عموماً  ناتوريست :ئیرژيِم غذا .۴

کسانی که به ھيچ عنوان لب به مشروبات (خواری و تيتوتالرھا  ھا گياه در بين اکستريم ناتوريست. کنند گوشت پرھيز می

وجود نداشته و از ارکاِن ناتوريسم مصرِف ) چاقی مفرط(ی ھا اوبيسيت در بيِن آن. شود بسيار ديده می) زنند الکلی نمی

 .ست ئیدرست مواِد غذا

 . ھورمونی مردود استۀ و زراعِت مکانيزئیيمياکھاِی  ُکش ، آفتئیيمياکاستفاده از کودھای : کشاورزی.۵

ناتوريسم تنھا در اکستريم . شود اغلب از داروھای گياھی و يا مواِد طبيعی برای درمان استفاده می: پزشکی .۶

 .ھوميوپاتی مورد قبول است

 به عنواِن موثرترين راِه درمان مشکالِت فردی، اجتماعی و سالمِت جسمی و روحی: درمانی روان .٧

.  اجتماعیۀھا فارغ از قوميت، نژاد، تفکر و يا طبق ھا و احترام به آن حِق برابر برای تماِم انسان: برابرِی حقوِق بشر .٨

 ھای جھان وطنی افروزی و جنبش  ضِد جنگھای  جنبشۀپاي

 ھا ھای داراِی حق و احترام و خلِع حقوِق والدين به عنواِن صاحباِن آن آموزش کودکان به عنوان انسان: آموزش .٩

 نوديسم در اصِل شناخت و پرستِش راستيِن خدا در تماِم اديان ۀ انسان برتريتی به حيوانات ندارد و ريش:روحانيت .١٠

 .است

چنين غيِربھداشتی  لباس عامِل تبعيِض نژادی، طبقاِت اجتماعی و تخريِب محيِط زيست بوده وھم. برھنگی: لباس .١١

 . است

 . انسان براِی داشتِن بدنی سالم استۀ الزم:ورزش .١٢

 .آويِز کسِب ثروت و شھرت  تفکر و حاالِت بشری است و نه دستۀ ھنر نموِد خالقان:ھنر .١٣

ھاِی ديگر بدوِن قضاوِت تبعيضانه و نيز نزديک شدن به زمين به  ای شناخِت جوامع و فرھنگ بر:توريسم .١۴

 .َگردی و اکوتوريسم خصوص در قالِب تورھای طبيعت

 ھيچ کسی اين حق را ندارد که آزادِی فردِی کسی را بگيرد، حتا در پوشيدن يا نپوشيدِن لباس، چه :آزادی .١۵

شان و در انتخاِب  ھا از حقوِق برابری برخوردارند سواِی نژاد، جغرافيا، جنسيت و سن انتماِم انس. بزرگسال، چه کودک

 .نوِع زندگی آزادند

 .کاھد ھای کربنی جلوگيری کرده و از آلودگِی ھوا و محيط می پوشاِک کمتر، از توليِد زنجيره: آلودگِی ھوا و محيط .١۶

ھا و مبارزه با ھرگونه  جمله انسان يسم رعايِت حقوِق تماِم مخلوقات مناِی ناتور  از اھداِف پايه:برابری و مساوات .١٧

ھا  در نگاِه ناتوريست. است… زيکی، احساسی، سنی ويدئولوژيک، مذھبی، فکری، جنسی، فتبعيض نژادی، طبقاتی، ا

خاصی از بدن به  نسبی نيست و چاقی و الغری، شکل و ساختار ئیزيبا. اند گونه که متولد شده ھمه زيبا ھستند ھمان

ھاِی جنسی باعِث تفرقه و تبعيض شده و پوشش و  ، سن و سالمت و صحِت بدن به عنواِن جاذبهئیعنوان نماِد زيبا

 .افزايد پيرايش بر اين تبعيض می
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 بشر زندگیِ  ابعادِ  تمامِ  در اساسی و فراگير ثيریأت ناتوريسم،

ای از   گستردهبخشاند،   که در طوِل تاريخ بر مبانِی آن بنا شدهھاِی بشری ناتوريسم به عنواِن مادِر تماِم ايدئولوژی

ھا که آشکارا به تبليِغ نوديسم  تريِن آن از معروف.  خود جای داده استۀ جھان را در حيطۀھنرمندان، نويسندگان و فالسف

لذِت ”نواِن رھبراِن جنبِش  به عفاو، ھانری ماتيسه، آندره ژيد، ھنری ديويد توريو، والت وايتمنتوان  اند می پرداخته

 ۀسيِس مدرسأ با ت١٩٢۶ در ساِل آدولف کوخچنين  ھم .گذاراِن سبک ناتوراليسم در قرِن نوزدھم نام برد و بنيان“ زندگی

لماِن نازی برای مدتی با گسترِش روز افزوِن نوديسم و انوديسم، تحوِل شگرفی در پزشکی را موجب شد، گرچه در 

توسِط ) مارکسيسم در ريشه به شدت به ناتوريسم متصل است( خطِر گسترِش تفکِر مارکسيستی  به خاطرِ ئیگرا جنس ھم

ھا  ھا و کمونيست  فعاليت داشتند که بالطبع يھودیۀھا تنھا در کلوِپ فرويد اجاز حکومِت وقت مخالفت شد و نوديست

لمان المان، گسترِش نوديسم در شرِق ا غرِب  شرق وئیپس از جدا. توانستند از اين قانوِن ھرچند محدود بھره ببرند نمی

ھاينريش پودور، پل زيمرمن، توان به  از آن دسته می .ھای مطرحی را به دنيا معرفی کرد گيری داشت و اسم رشد چشم

ھا را در جھان دارا است و  ترين گروِه نوديست لمان بيشا.  اشاره کردريچارد اونگويتر، آدولف کوخ، ھانس سورن

 .لمان شده استاھای جناِح چِپ  و نوديسِم عملی تبديل به بخِش مھم و اساسِی سياستناتوريسم 

ھای فمينيستی را فراھم آورد و در  که، ناتوريسم و نوديسم در اروپا بستِر گسترِش مارکسيسم و جنبش مخلص کالم آن

 خدماِت اجتماعی، سياسی ءتنھا منشا  نهنوديسم،. اياالِت متحده از ديِد مذھبی موجب گسترِش گرايشاِت نوديسِم مسيحی شد

ھاِی  جمله سل، بيماری ھا من ثرترين راِه درماِن بسياری از بيماریؤای در غرب بوده بلکه به عنوان م و مدنی پايه

 .ھای نادِر مقاربتی بوده است دستگاه گوارش، پوستی، مغزی، قلبی، استخوانی و بيماری

 

  ھا نوديست مشکالتِ 

ھای غربی قرار گرفتند و تفکِر   اخير به شدت مورد حمايِت دولتۀھا در سد مختلِف سياسی اروتيستگرچه به داليِل 

مريکای شمالی و حتا در شرق به سرعت پيشرفت کرد، نوديسم با مشکالِت اھای اخير در  اروتيسم در اروپا و سال

 اختياراِت ۀناتوريسم و نوديسم که حيطھای حکومتِی جھان، که از گسترِش  ھای کلِی نظام سياست. زيادی مواجه شد

کرد، چه در پوشش که نموِد عملِی ناتوريسم است و چه در سياست که به   مردم کم میۀحکومتی را در کنترِل تود

دار کردِن  خدشه“ ھا تحِت شعاِر  اند، سبب شده که نوديست انجامد به شدت ھراس داشته گسترِش تفکراِت چپ می

ھا انجاميده است، از آزادِی  که به گسترِش نگاِه ضدارزشی به نوديست“ ِع حقوِق شھروندیييباورھاِی مذھبی و تض

 سواحِل ۀھا در حيط ھای نوديست شھروندی برای ابراِز عقايد و زندگی به سبک و سياِق خود محروم بمانند و فعاليت

طِی نيم  .ای، محدود شود ی شدهکش  خطۀھا و گردشگری در حوز ھای مخصوِص آن ھا، کلوپ آزاِد مخصوِص نوديست

 که ئیھا ھا در دنيا متولد شده است و با تماِم محدوديت  کمپين و جنبِش حمايت از نوديست١٢٠قرِن گذشته بيش از 

 %٢٠ھای جھان از   جمعيت نوديست٢٠٠٠ تا ١٩٨٣برايشان وجود دارد طبِق آخرين آماِر منتشره در بريتانيا از سال 

 .ه است افزايش يافت%۵٨٫۵به 

 

  نوديسم بر ئینقدھا

ثيِر باورھای اجتماعِی نادرست شکل گرفته توسط تبليغاِت أ تحِت تگيرند شديداً   که بر نوديسم صورت میئیاغلِب نقدھا

اين در حالی است که نوديسم و ناتوريسم به طور کل از اروتيسم . دانند حکومتی است که نوديسم را با اروتيسم يکی می

 متفاوت گيرد، اما در مبانی کامالً  ھا را ناديده نمی اِی ناتوريسم حقوِق اروتيست ه بر اساس اصوِل پايهبرائت جسته، گرچ

زشت بودِن بسياری “ ، “حفظ نجابِت زن”، “سرد بودِن ھوا ”اين نقدھا عموماً . شود ادعا کرد که ضديت دارد بوده و می
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، “خالف قانوِن طبيعی”، “شرم از برھنگی”، “ِن بدِن برھنهايجاد احساساِت جنسی در ديد“ ، “ افرادۀاز اندام برھن

 ۀاين در حالی است که اغلِب اين نقدھا با مطالع. است“ بدويت و حيوان صفتی”، “خالِف شرع”، “خالِف قوانيِن مدنی”

 .اصول ناتوريسم مردود بوده و تنھا ريشه در باورھاِی غلِط اجتماعی دارد

آوردھای فکری، علمی، سياسی  رعت در حاِل فراگير شدن است و بسياری از دستبه ھر صورت، گرچه نوديسم به س

باشد، ھنوز نوديسم در نگاِه بسياری از مردم در تماِم جوامع نکوھيده و  و اجتماعِی عصِر حاضر مرھوِن ناتوريسم می

ار داد، اما، گسترِش دانِش توان اکثريِت مردِم جھان را با برچسِب جھالت مورد انتقاد قر شايد نمی. ضِد ارزش است

ھا و در نھايت گسترِش  ھا در جھان، به شناخِت بيشتِر مردم از آن ھا و نوديست  ناتوريستۀوقف بشری و فعاليِت بی

 و ئیھا به جھانی بدوِن تبعيض، بدوِن آلودگی، بدوِن فقر، بدوِن خشونت و خودکفا يابِی ناتوريست فرھنگِ نوديسم و دست

 . برابری خواھد انجاميداستقرای آزادی و

  شد منتشر بيان آزادی سايت در١٣٩٠دلو ۵ در بار نخستين مقاله اين*

  :تر منابع برای کسب اطالعات کامل* 
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manière artificielle”. Dr Jean Baptiste Luc Planchon (1734-1781) Il sera publié en 1778 sous 

le titre :Le Naturisme ou la nature considérée dans les maladies et leur traitement conforme à 
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