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 ايگاریاخالق در عصز يیست

 يىضتۀ آرش يزاقی(« های جًسیدربارۀ اقلیت»)يقذی بز هقالۀ 
 ههؼی ٥اهىؿی

 هقذهه
ـایايه يگاىته ىؼهرًلییؼ ؿوایی ؿ٥تاؿهای هنى يىىتاؿی که ػؿ فباو ٥اؿمی ػؿ تؤتـیىایؼ بهتـیى و کاهل ػؿباؿۀ ;، ه٪الۀ امتگ

ـا٩ی،  2004: )های رًنیا٩لیت ػاييیاؿ ػیى و و  ىاینته، ٍاصب ىماؿی آحاؿ ىؼۀ ؿوفگاؿ هاىًاعته ؿوى٦ًکـم.( اف ػکتـ آؿه ي
بٞؼ و تضت های ای امت اف ایياو که ػؿ مالؿماله ایى ه٪اله رقو اٍلی   .باىؼ٥لن٦ه ػؿ کالذ هىؿاویى  پًنیلىايیای آهـیکا 

ـاییلرًامالم و هنؤلۀ هن;ًٝىاو   ـاهن آهؼ.  م.( 0202) :گ گاهی بـ ؿامت آو امت که يگاؿيؼه ؿا، ٝلیتکمیل ىؼ و ٥ ؿ١ن  آ
ٝلمی ؿواد آو و همؼلی با آو ؿا به ػؿ چًؼ رمٜ ٝلمی و ىبه های اعیـبىػ تا آيکه ػؿ مالاهمیت آو يىىتاؿ، ٩َؼی بـ ي٪ؼ آو يمی

ـگؾاؿ بىػه و ػؿعىؿ يگـینتى تل٪ی های ػؿايؼاعتهها و پامظػؿیا٥ت که پـموهٞایًه ػیؼ و  ىؼه ػؿ آو ه٪اله، ػؿ صؼ عىیو تاحی
ايگاؿی و ؿوىى يینت هایيياواف ایى ؿو و بؼاو مبب که يگاؿيؼه ایى ه٪اله و يگـۀ صاکن بـ آو ؿا یکی اف يمىػها و امت. ىؼه

تىايؼ آو ىؼ تا اف پل مالیايی چًؼ، به ي٪ؼ آو بکىىؼ. بؼیهی امت که گؾاؿ مالیاو يمی، بـ ػايؼايگاؿی هیعال٧ ػؿ َٝـ يینتا
ـگؾاؿی باىؼ که گىیی هًىف، ػمتکن ػؿ صیٖۀ ت٦کـ ٥اؿمیبهايه ـای ٦١لت اف چًیى يىىتاؿ تاحی ، فيؼه امت و ػؿ هىّٛى اوفبايای ب

ـا٩ی، تىاو تَىؿ کـػ که با تىره به تغٌَ ػعىػ کمتـ هيابهی ػاؿػ. هی اه با آحاؿ او و آىًایی گاهمکىيتاييگاهی ػکتـ ي
ـيگی ػؿ  يگاؿيؼۀ ایى مٖىؿ های ١ـبیاو عىب و ىاعٌ باىؼ. کاوه، صتی ػؿ هیاو يىىتهیاػىؼهػؿ هىّٛى ه٪الۀ وی  ،٥لن٦ی ٥

ـتیب گماو هیبؼیى . بىػهًابٜ الکتـويیکی هن هؤیؼ ایى يکته  ـمت ـای ب ـا٩ی،: های رًنیػؿباؿۀ ا٩لیت;ي٪ؼ ه٪الۀ  کىىو ب  آؿه ي
ـاٟ اٍل هتى ه٪الۀ ایياو هی يینت بلکه٥ایؼه بی يه تًها کىىین ػؿ ؿوین و هیه٦یؼ عىاهؼ بىػ. ایًک و پل اف ایى ه٪ؼهه، به م
ـا٩ی، کمابیو ػؿ هیچ .هایی ػؿايؼافین، پـموي٪ؼ آو ػ اف پل  ٍلی ه٪الۀ عىهای ایک اف بغوهؼٝای ها آو امت که ػکتـ آؿه ي

ـيیاه تىّیش و احبات هؼٝای عىیو ـاو  ب ـایايه ؿا به چالو رًلاعال٩ی بىػو ؿ٥تاؿهای هنؼه و يتىاينته هؼٝیات هًک رؼی گ
 بکيايؼ.

ـا٩ی ػؿ يىىتاؿ عىػ،  پیو اف هـ بضخی ـای;بایؼ بگىیین که ي  به ؿا عىػ تىره; ،:باىؼ بـعىؿػاؿ بیيتـی ػ٩ت اف بضج آيکه ب
ـارًلهن رًنی هایا٩لیت  يٚام هن و ارتماٝی ٝـ٣ هن; یى هیاو يیق، بؼیى امتؼالل  امتىاؿ کهاامت و ػؿ کـػه هضؼوػ :گ

ـارًلهن هـػاو به ينبت ص٪ى٩ی ـتـ بنیاؿ گ -رًلهن هـػاو اعال٩ی صکن یًٞی ػىىاؿتـ، هىؿػ به ؿا عىػ تىره; ،:امت مغتگی

 تـآماو هىؿػ بـ اولی ٕـی٨ به آیؼهی ػمت به ػىىاؿتـ هىؿػ ایى ۀػؿباؿ که يتایزی که امت ؿوىى; ٥قوػهاو  کـػه هٖٞى٣ :اگـ
ـارًلهن فياو یًٞی) ـاییرًلهنوی پل اف آو که به تمایق  .(3)ً .:بىػ عىاهؼ إال٧ ٩ابل يیق( گ ـایی; اف گ ، :ىاهؼگ
ـایی هیرًلکه به فٝن وی هايٜ ٥ـوکامتى ه٦هىم هن: لىآ;و : ثاصؼا ٍضبت; -هن;آوؿػ که پـػافػ، ػؿ تٞـی٤ هیىىػ، هیگ

ـاییرًل ـایٔ به لقوها و ػىى هی تل٪ی رًلهن به ينبت ياپؾیـرایگقیى و اٍلی تمایل يىٝی ها، بضج هىؿػ هًٞای به گ  ى
 (.4)ً  :ػيؼاؿ ؿبٖی فو، یک عیال به هـػ یک با باعتى ٝي٨ يـػ یا ٝنـت

ـاییرًلهنتمایل ; هیاوآيکه وی به ت٦کیک  ػیگـ ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای; و: گ ـاعتیاؿی و  پـػافػهی :گ و چىو اولی ؿا ١ی
-رًلؿ٥تاؿهای هن;ىمـػ، هىّٛى ه٪الۀ عىػ ؿا به مًزو اعال٩ی های اعال٩ی( هیػوهی ؿا اعتیاؿی )یًٞی ػؿ صیٖۀ ػاوؿی

ـایايه  گىیؼ:کًؼ. وی هیهضؼوػ هی: گ
ـایايهلرًهن ؿ٥تاؿهای;  ـاؿ اعال٩ی ػاوؿی هىؿػ تىاو هی ؿا گ ـا ػاػ، ٩ ی ـارًلهن ٥ـػ ف  بـعال٣ تىايؼیه گ

 (.4)ً :.کًؼ ٝمل عـػ ا٩تْای به باىؼ، ؿ٥تاؿها آيگىيه اف پـهیق عـػ ا٩تْای اگـ و بگیـػ تَمین عىػ تمایل
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ـا٩ی با٩ی بمايؼ و ػؿ  گ٦تاؿاف آيزا که بالٖبٜ  صاّـ ػؿٍؼػ ي٪ؼ ه٪الۀ هؾکىؿ امت، ياچاؿ امت که ػؿ چاؿچىب تٞـی٦ی ػکتـ ي
 آیا;ایى امت که : های رًنیػؿباؿۀ ا٩لیت;پـمو اٍلی ه٪الۀ  يهایت آيکه همیى صیٖه به بضج بپـػافػ و چًیى عىاهؼ کـػ.

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ـا٩ی ایى 5)ً  :؟یا يه ياؿوامت و يکىهیؼه اعال٩ی لضاٗ به گ ؿا اف ٕـی٨ ي٪ؼ يٚـیات هًکـ  پژوهو(. ي
ـایرًلؿوایی ؿ٥تاؿهای هن  گیـػ. پی هی ايهگ

 
یز   گزایايه يظزیات طبیعتتقز

ـایايهرًلایی اعال٩ی ؿ٥تاؿهای هنيٚـیات هغال٤ ؿوچىو ٝمؼۀ  ـایايهاف مًظ يٖـیات ٕبیٜ گ ـا٩ی يغنت به ت٪ـیـ ايؼ، گ ي
 پـػافػ:يٚـیات هیماعت کلی ایى 

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اعال٩ی ت٪بیش ػؿ که ؿا بـهايی تـیىههن;   اهـ بـهاو; تىاوهی امت،ىؼه ا٩اهه گ
کویىاش تامص ،افالطون. ياهیؼ: ١یـٕبیٞی  ایى اف ٍىؿتی هبًای بـ که هنتًؼ ٥یلنى٥ايی رمله اف کاوت و آ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای بـهاو  بـهاو همیى اف ٍىؿتی يیق هنلماو ٥٪یهاو و صکیماو هیاو ػؿ. ايؼکـػه ت٪بیش ؿا گ
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ت٪بیش ٝ٪لی هبًای تـیىههن  به تىاوهی ؿا  ـٕبیٞیی١ اهـ بـهاو کلی ٍىؿت. امتبىػه گ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای( 1) :کـػ بیاو فیـ ٍىؿت  لضاٗ به ١یـٕبیٞی ؿ٥تاؿهای تمام( 2). امت ١یـٕبیٞی گ
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای( 3) ایى، بًابـ. ياؿوامت اعال٩ی  ػؿ بیًین،هی که همايٖىؿ. تمياؿوا اعال٩ی لضاٗ به گ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اعال٩ی ت٪بیش بـهاو، ایى چاؿچىب  آو بىػو ـٕبیٞیی١: ;امت امتىاؿ ههن ٥ـُ ػو بـ گ
ـایى،. امت هٞتبـ ٍىؿی لضاٗ به ٥ى٧ بـهاو:. یٞیـٕبی١ اهـ بىػو ـاعال٩یی١;و : ؿ٥تاؿها  آو ه٪ؼهات اگـ بًاب
 عىب ى،ایبًابـ. بىػ عىاهؼ ٍاػ٧ بالْـوؿه يیق ((۳) ۀگقاؿ) هيتیز باىؼ، ٍاػ٧(( 0) و ( 0) هایهگقاؿ) بـهاو

ـاؿ بـؿمی هىؿػ ؿا بـهاو ایى ه٪ؼهات ٍؼ٧ متا  (6و  5ً ): .ػهین ٩
 :کًؼ ؿا بـؿمی کىىؼ ٍؼ٧ گقاؿۀ یکبًابـ ایى وی ػؿ ابتؼا هی

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای آیا; ـای امت؟ ١یـٕبیٞی گ  ػؿ که کًین ؿوىى بایؼ يغنت پـمو ایى به ػاػو پامظ ب
ـای بـهاو ایى اف که صکیمايی ؟چینت: ١یـٕبیٞی اهـ;و : ٕبیٞی اهـ; اف ه٪َىػ ایًزا -هن ؿ٥تاؿهای ت٪بیش ب

ـایايهرًل  ایى ػؿ ایياو ػیؼگاه ت٦اوت وا٩ٜ ػؿ .ايؼيؼاىته  ٕبیٞیـی١  و ٕبیٞی  اف واصؼی تل٪ی ايؼ،رنته بهـه گ
ـایى،. آوؿػهی پؼیؼ ؿا ٕبیٞیـی١ اهـ بـهاو هغتل٤ هایٍىؿت که امت هىؿػ ـای بًاب ۀ گقاؿ) اول ۀه٪ؼه بـؿمی ب

 (6ً) .:بکاوین ؿا: ـٕبیٞیی١; و : ٕبیٞی; هغتل٤ هٞايی بایؼ يغنت (0
ـای اهـ ٕبیٞی رًلهغال٦او هنوی ػؿ ایًزا، با امتًاػ به مًت  ـایی، پًذ هًٞا ب ، هٞايی اول هىکًؼ. اف ایى هیاو، به فٝن هی یاػگ

-بیتـی ػاؿػ و هًٞی چهاؿم هًٞی مىم اهمیت کن) پـػافین.هی مهايؼ و اف ایى ؿو ٝزالتا به بـؿمی آو تـیى هٞايیو پًزن ههن ػوم

ـا٩ی به ػؿمتی  متاو ٥ا٩ؼ ٩ؼؿت احباتی اهمیت  کًؼ.(هی ؿػؿا  آوو ػکتـ ي
 

 و چًذ خلط يقذ يزاقی بز آو ،هعًای يخست اهز طبیعی
ـا٩ی آوؿػه  امت:ي

 ػمته آو ٕبیٞت، ٩ىايیى اف ه٪َىػ ایًزا ػؿ. امت ٕبیٞت ٩ىايیى با هٖاب٨ اهـی هًٞایبه :ٕبیٞی اهـ; یگاه;
 ایى هًٞا، ایى ػؿ ٕبیٞت، ٩ىايیى اٍلی کاؿکـػ و ي٪و. کًؼهی تىٍی٤ ؿا ٕبیٞت رهاو ماعتاؿ که امت ٩ىايیًی

 ٍىؿت، ایى ػؿ. کًؼ ٝـّه ػهؼ، هی ؿط وا٩ٜ به که آيچًاو ٕبیٞت، هایهپؼیؼ ؿ٥تاؿ اف اهیى تىٍی٦ی که امت
ـگق ؿا ٩ىايیى ایى ـا. کـػ ي٪ِ تىاو يمی ه ی  گـ٥ت تىاوهی که ایيتیزه تًها ػهؼ، ؿط ٩ىايیى آو عال٣ اهـی اگـ ف
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ـای رایگقیًی و کًین ؿها یکنـه ؿا ٩ىايیى آو بایؼ ها با لؾا و امتبىػه بإل ٩ىايیى آو که امت ایى  بزىیین آيها ب
ـاؿ تٞؼیل و رـس هىؿػ چًؼاو ؿا آيها بایؼ یا ـگیـػ ػؿ يیق ؿا عال٣ هىؿػ آو که ػهین ٩  (6ً ): ب

ـاػهایی که هی   کؼاهًؼ؟ گـ٥ت،یى تٞـی٤ ـ اتىاو بای
. تىّیش آيکه ػؿ تٞـی٤ اهـ امتايگاىتهیکی ػو هـصلۀ هزقا ػؿ تٞـی٤ اهـ ٕبیٞی ؿا یکی کـػه و ػؿ ایًزا  يا٩ؼ يغنت آيکه

ـایاو اعال٩ییًٞی ٕبیٞت و٩ائل بؼا ٕبیٞی ػؿ کالم اٍضاب و یکی ػؿ : پؼیؼاؿهای ٕبیٞی;، ػو هًٞا ورىػ ػاؿػ: یکی ػؿ هًٞای گ
ـايی:ؿ٥تاؿهای ٕبیٞی;هًٞای  ػؿ  گ٦ته یا يگ٦ته، ايؼ،که ٩ائل به اٍالت و هبًایی بىػو اهـ ٕبیٞی ػؿ اعال٧ . به وا٩ٜ آو هت٦ک

بایؼ آيها ؿا پؼیؼاؿهای ٕبیٞی ياهیؼ> هايًؼ رـیاو آب، احـ گـها گؾاؿيؼ که بـعی پؼیؼاؿها هنتًؼ که هیػؿرۀ اول، هبًا ؿا بـ ایى هی
ـا٧، يیاف آػهی به هضبت ـای اؿّای ١ـیقه. پل اف آو ارتماٛ، هیل ص٦٘ ، هیل ص٦٘ صیاتبـ اصت ، ػؿ و کاؿکـػ آلت رًنی ب

بـآيًؼ که ؿ٥تاؿ آػهی يیق بایؼ ٕبیٞی یًٞی هٖاب٨ ٩ىايیى  به فٝن  ایياو ٕبیٞی یًٞی هٖاب٨  ٩ىايیى  پؼیؼاؿهای ٕبیٞی  ػؿرۀ ػوم،
ـاؿ هی: اهـ ٕبیٞی;باىؼ. ایى هـػو هـصله ػؿ ػل تل٪ی  ـيؼ. ػؿ تٞـی٤ ایى ػو بغو،٩ همايگىيه که پیؼامت، یکی ياٙـ به حبىت  گی

ـا٩ی  ـتیب ػچاؿ عٖا ىؼه و هًٞای  ایًکو ػیگـی ياٙـ به احبات امت. اها ػکتـ ي ایى ػو هًٞا ؿا اف هن ت٦کیک يکـػه و بؼیى ت
 امت.کـػهبغو يغنت اهـ ٕبیٞی ؿا هن چىياو اهـی احباتی تل٪ی 

به بغو : امت ٕبیٞت ٩ىايیى با هٖاب٨ اهـی هًٞایبه: ٕبیٞی اهـ;;گىیؼ هی وی ػؿ ت٪ـیـ يٚـیۀ هؾکىؿتـ: و٩تی به فباو ماػه
ـگق ؿا ٩ىايیى ایى ٍىؿت، ایى ػؿ;گىیؼ يٚـ کـػه. اها و٩تی هی: ؿ٥تاؿ ٕبیٞی;ػوم ه٦هىم اهـ ٕبیٞی یًٞی  : کـػ ي٪ِ تىاو يمی ه

 ای ؿوىى امت.آوؿػه و ایى علٔ و ه٢الٖه ؿا ػؿ يٚـ: پؼیؼاؿ ٕبیٞی;بغو اول ه٦هىم اهـ ٕبیٞی یًٞی 
 ابتؼایی اف اهـ ٕبیٞی ايگاىت  به تٞبیـی ػیگـ: اهـ ٝیًی و اهـ ؽهًی( ؿا ػؿ هن آهیغته امت. )وی ػو هى٩ٞیت حبىت و احبات  پل

ـای ياٙـ اف اهـی ٝیًی ػؿ تٞـی٤، ای بنا ایى امت که  يیق عىايًؼهايتٚاؿ  و ػؿ يتیزه به اهـ و پؼیؼاؿی ٝیًی امت ؿارٜبنا ای ب
ـاػ اف ًکًًؼ، اهـ ٝیًی ؿا چىياو پؼیؼاؿی عاؿری تٞـی٤ کً. یًٞی همايگىيه که مًگ و آب و کىه ؿا تٞـی٤ هیبيًىػ مغى ؼ. ه

اهـ ٝیًی امت و تٞـی٤ آو بایؼ تٞـی٦ی حبىتی یًٞی ياٙـ به ىیء عاؿری  ػؿ ػؿره و هـصلۀ يغنت، ػؿ ایى تٞـی٤، اهـ ٕبیٞی،
)پیؼامت که هًٚىؿ ها اف اهـ ٝیًی،  کًین.و ١یـه ؿا تٞـی٤ هی ههـ هاػؿی و هیل رًنیو  باىؼ همايگىيه که مًگ و آب و کىه

ـيٛى پؼیؼاؿی که آحاؿ آو ؿا ػؿهی ـ  هاػی يینت بلکه ه ـای هخال، ؿوابٔ و گیـػاهـ رای هییابین، ػؿ صیٖۀ ایى ٍـ٣  اه . ب
ـا٩یبیًین که ىىین، هیـ با ایى ايتٚاؿ ػؿ هتى هؾکىؿ ػؿاها ایًک اگ ايؼ.(اف فهـۀ اهىؿ ٝیًی ، ػؿ ایى هبضج،پؼیؼاؿهای ٝا٦ٕی يیق  ي

و  ه٦هىم اهـ و ایى يینت رق علٔ ػو بغ امتمىی اهـ ؽهًی ؿ٥ته، اف اهـ ٝیًی ٝؼول و به:هٖاب٨; بیـی چىوبا آوؿػو تٞ
 .ٕبیٞی

ـا٩ی هیيیق  و ههـ هاػؿی و  همايگىيه که مًگ و آب و کىه): اهـ ٕبیٞی اهـی امت بـآهؼه اف ٕبیٞت;گ٦ت: به ػیگـ مغى: اگـ ي
 ...ٕبیٞی اهـ;گىیؼ بىػ. اها آيگاه که هیػؿ ه٪ام حبىت مغى گ٦ته و اهـی ٝیًی ؿا تٞـی٤ کـػه ايؼ(بـآهؼه اف آو ١ـیقۀ رًنی

اف اهـی ؽهًی مغى گ٦ته و گىیی  با علٔ ػو بغو ه٦هىم اهـ ٕبیٞی، به ىکلی يا٩ٌ :امت ٕبیٞت ٩ىايیى با هٖاب٨ اهـی
ـا رـیاو آب اهـی هٖاب٨ :. رـیاو آب... اهـی هٖاب٨ با ٩ىايیى ٕبیٞت امت;چًیى گ٦ته که:  ی ياػؿمتی ایى گقاؿه آىکاؿ امت ف

 و بغيی اف آو يی اف ٩ىايیى ٕبیٞت امت. رـیاو آب عىػ بـآهؼه اف ٕبیٞتبا ٩ىايیى ٕبیٞت يینت بلکه عىػ مـچيمۀ ٥هن بغ
ػو ػ و ایى آىکاؿا علٔ ػؿ ػاؿؿا چىياو اهـی ؽهًی احبات هیو رایگاه هىّٛى تٞـی٤  ؽهًی ػاؿػ و٦ٍی :هٖاب٨;تٞبیـ امت. 

 وره عىاهؼ بىػ یًٞی بإل ىؼو  امت. پیؼامت که پل اف ٥هن ایى علٔ، با٩ی رمالت هتى ٥ى٧، بیاهـ ٕبیٞی  بغو ه٦هىم
و  ايزاهؼهییابؼ. بإل ىؼو آو ٩ىايیى به رـس و تٞؼیل تىٍی٦ات ها اف آو ٩ىايیى آو ٩ىايیى ؿبٖی به اهـ ٕبیٞی ٝیًی يمی ٥ـّی  

ـایى، امتىاؿ ػاىتى آو به ٝیًیایى ؿبٖی به اهـ  اف تٞاؿی٤ اهـ ًٝىاو یکی يؼاؿػ. عالٍه آيکه ایى تٞـی٤ اف بى ياٍىاب امت و بًاب
بـػو بـ آو و ٕبیٞی و آيگاه ي٪ؼ آو، به ه٢الٖۀ امکاتلًؼی يقػیک امت یًٞی بـماعتى کاؿیکاتىؿی اف هؼٝای عَن و صمله

 هًٞا عىاهؼ بىػ:که گقاؿۀ ؽیل، با ایى ه٪ؼهات، یکنـه بی ه٢لىب کـػيو. اف همیى ؿومت
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ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای آیا;  به. امت ه٦ًی آىکاؿا پامظ گماين، به ػاينت؟ :ـٕبیٞیی١; تىاوهی هًٞا ایى به ؿا گ
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اگـ ایى، بًابـ کـػ، ي٪ِ تىاويمی ؿا یاػىؼه هًٞای به ٕبیٞت ٩ىايیى که باىین ػاىته یاػ  گ
 ػمتهب وا٩ٞیت اف تَىیـی و  بؼاؿػ هًٚىؿ وا٩ٜ اهـ تىٍی٤ ػؿ ؿا آيها بایؼ ٕبیٞت ٩ىايیى ػهؼ، هی ؿط وا٩ٜ به

 عال٣; هًٞای به يبایؼ ؿا ٕبیٞی ١یـ ،:١یـٕبیٞی اهـ بـهاو;ػؿ  ایى، بًابـ. باىؼ رمٜ ٩ابل ػاػه ایى با که ػهؼ
 (.6)ً  .:ػاينت: ٕبیٞت تىٍی٦ی ٩ىايیى

ـا٩ی هیبه اٝتباؿ آيچه گ٦تین، ػؿهن  هًٞای به ٕبیٞت ٩ىايیى که باىین ػاىته یاػ به;گىیؼ گىیی و ا١تياه هتى ٥ى٧ هٞلىم امت: ي
ـا چًیى هی:. کـػ ي٪ِ تىاو يمی ؿا یاػىؼه  بگىیؼتىاينت بىػ، هیگىیؼ؟ اگـ او اهـ ٕبیٞی ؿا چىياو اهـی ٝیًی تٞـی٤ کـػهاها چ

تىاو آو ؿا ي٪ِ کـػ اها وی آو ؿا چىياو اهـی ؽهًی تٞـی٤ کـػه و تىٍی٦ات ؽهًی اف پؼیؼاؿهای ٝیًی ؿا، همايگىيه که عىػ يمی
تىاو به ىکلی ػیگـ و با تاکیؼ بـ بغيی ػیگـ اف آو هن ایى هتى ؿا هی عٖایبنا بتىاو ي٪ِ کـػ. تـ آوؿػه، ای ػؿ مٖىؿی باال

ـا٩ی به کاؿ بـػه:ي٪ِ کـػو;ؿوىى کـػ> ىکلی که ىایؼ بهتـ ٥هن گـػػ:  امت، اهـی امت که ٥٪ٔ ػؿ اهىؿ هضتمل ، ٥ٞلی که ي
. هى ايؼیکنـه وارباهىؿ  ػؿ هًٞای يغنت یًٞی پؼیؼاؿهای ٕبیٞی و اهىؿ ٕبیٞی اٝتباؿ امتبی واربػؿ اهىؿ  واٝتباؿ ػاؿػ 

ٛ  تىاين تىاين ٥الو پیماو ؿا ي٪ِ کًن اها يمیهی  8882هتـ يینت بلکه  8884تىاين بگىین اوؿمت هى هی ؿا ي٪ِ کًن! ػهاويؼ اؿت٦ا
ـتیب گقاؿۀ گقاؿىی پیيیى ػؿباب اؿت٦اٛ اوؿمت ؿا ي تىاين عىػ اؿت٦اٛ آو ؿا ي٪ِ کًن! اػٝای ٪ِ کًن اها يمیهتـ امت و بؼیى ت

ـا٩ی ػؿ ػکتـ ٝؼػی و مًزيی آػهیاو ػؿباب اوؿمت ٩ابل ي٪ِ امت يه عىػ اؿت٦اٛ! و ایى چیقی امت که آو  ػؿیا٥ت و تىّیش ي
 گىیؼ:امت. بًابـ ایى و٩تی وی هیل٢قیؼه

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اگـ;  هًٚىؿ وا٩ٜ اهـ تىٍی٤ ػؿ ؿا آيها بایؼ (؟!) ٕبیٞت ٩ىايیى ػهؼ،یه ؿط وا٩ٜ به گ
 (6)ً .:باىؼ رمٜ ٩ابل ػاػه ایى با که ػهؼ ػمته ب وا٩ٞیت اف تَىیـی و بؼاؿػ

 ػؿمت هايًؼ ایى امت که بگىیؼ:
ىًاعت ٩ؼ ػومتن هٞتبـ ؿا بایؼ ػؿ  عٖاػهؼ، ایى وا٩ٜ ؿط هیهى ػؿ مًزو اؿت٦اٛ ٩ؼ ػومتن به عٖایاگـ ;

ٜ   (؟!) ، ٩ىايیى ٕبیٞتاف آهى امت ػمتنکًن که هى تَىؿ هیاگـ ;و : ػاينت  بایؼ آيها ؿا ػؿ تىٍی٤ اهـ وا٩
 .:هًٚىؿ بؼاؿػ ػمت  هى

٩ىايیى ;ؿا یًٞی : ٩ىايیى ٕبیٞت;وی  یکی فبايی و آو ایًکه ؿا هن بایؼ ػؿ يٚـ آوؿػ: هتى هؾکىؿػیگـ  ػو ل٢قه ػؿ همیى ؿامتا
ـاػ٣ : و٦ٍی ٕبیٞت اگـ رق ایى امت چگىيه ايتٚاؿ ػاؿػ ٩ىايیى ٕبیٞت تَىیـی اف . گیـػهی :٩ىايیى ػؿويی ٕبیٞت;ؿا هت

ػهؼ که ػؿ رملۀ ٥ى٧، وی ایى ػو تل٪ی اف ٩ىايیى ایى يياو هی يینت؟!: و٤ٍ;ػمت ػاػو هماو ػمت ػهًؼ؟ هگـ بهوا٩ٞیت به
 امت.ٕبیٞت ؿا ػؿ هن آهیغته

ـاػ٣ : اهـ وا٩ٜ;ػیگـ آيکه وی   تـیى يکتۀ ایى و ىایؼ ههن ای بًیاػیىو يکتهایى يیق علٖی ػیگـ  امت.گـ٥ته: اهـ ٕبیٞی;ؿا هت
ى ػو ٥ـ٧ ای ايؼ و يه اف اهىؿ ٕبیٞی.های ًٍٞتی اف اهىؿ وا٩ٜرمٞی و تىلیؼ منامت. به ایى هخال بًگـیؼ: کيتاؿ ػمته بغو

پؼیؼاؿهای  ٕبیٞی هايًؼ هیل ص٦٘ صیات، مائ٪ۀ فيؼگی هتىافو هیاو  هٖاب٨های ًٍٞتی رمٞی و تىلیؼ منکيتاؿ ػمته پیؼامت.
ـاػ و ٖٝى٥ت اينايی و ٩ىاٝؼ آيها يینتًؼ یًٞی ٕبیٞی يینتًؼ اها وا٩ٜ هًٞی وا٩ٜ بهايؼ. یکی گـ٥تى اهـ وا٩ٜ و اهـ ٕبیٞی بهآصاػ ا٥

ـا  اف بیظ و بىي٦ی اهـ ٕبیٞی  ی ـاُ و ي٪ؼ ؿ ٕبیٞی هیىاه چىياوهمۀ اهىؿ وا٩ٜ هًزـ به تل٪ی امت )ف ىىػ( و ػؿ آو ٍىؿت اٝت
ـا٩ی، يه بـ هًٞایی عاً اف اهـ ٕبیٞی که ػؿ بًیاػ، بـ اٍل اهـ ٕبیٞی و ورىػ و اٍالت آو عىاهؼ بىػ و ایى  >يا٩ؼ، یًٞی ػکتـ ي

وی اگـ  به هـ ؿوی، .چیقی امت که عىػ وی هن ػؿباؿۀ آو اػٝایی يؼاؿػ. پل وی هن، ػاينته یا ياػاينته، به تبایى آو ػو باوؿ ػاؿػ
ـا بؼاو يپـػابگىیؼ هى ایى ػو ؿا یکی هی ـم، ػؿ پامظ گ٦ته عىاهؼ ىؼ پل چ ـاٟ تضلیل هٞايی اهـ ٕبیٞی ؿ٥ته> صال گی عته و به م

ـاتـ هی ٩ائل يینت و بضج اف هٞايی آو،  ػؿ هًٞایی هتبایى اف اهـ وا٩ٜ گ٦ت به هیچ ؿوی به اهـ ٕبیٞیؿ٥ت و هیآيکه بایؼ یک گام ٥
یًٞی حابت ىؼه ایى رمله  امتػؿيگ هؼٝای هغال٤ حابت ىؼهػاين، آيگاه بیبی ٥ایؼه امت. اگـ بگىیؼ هى ایى ػو ؿا یکی يمی
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ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اگـ;  اف تَىیـی و بؼاؿػ هًٚىؿ وا٩ٜ اهـ تىٍی٤ ػؿ ؿا آيها بایؼ )؟!( ٕبیٞت ٩ىايیى ػهؼ،هی ؿط وا٩ٜ به گ
 ١لٔ و ياػؿمت امت.: باىؼ رمٜ ٩ابل ػاػه ایى با که ػهؼ ػمته ب وا٩ٞیت

ـا٩ی ػؿ هتى هؾکىؿ باف گـػین، عىاهین ػیؼ که هًٞای اگـ یک ایًک پل اف مغى گ٦تى اف ػو علٔ اعیـ، باؿ ػیگـ به آعـیى مغى ي
 ایى گقاؿه:

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اگـ;  و  بؼاؿػ هًٚىؿ وا٩ٜ اهـ تىٍی٤ ػؿ ؿا آيها بایؼ ٕبیٞت ٩ىايیى ػهؼ،هی ؿط وا٩ٜ به گ
 .:باىؼ رمٜ ٩ابل ػاػه ایى با که ػهؼ ػمتهب وا٩ٞیت اف تَىیـی

 چىو ایى امت:چیقی 
کيی به اگـ متن و آػم;و  :ىىيؼ، بایؼ آيها ؿا بغيی اف اهـ ٕبیٞی بیايگاؿینهای ًٍٞتی به وا٩ٜ تىلیؼ هیاگـ من;

 . :و پؾیـ٥ت ػهؼ، ایى ؿا بایؼ چىياو اهـی ٕبیٞی تل٪ی کـػوا٩ٜ ؿط هی
ـا٩ی عالٍه آيکه تٞـی٤ يغنت  ـایی رای رًلهغال٦او هناف اهـ ٕبیٞی عٖا و ه٢يىه امت و ػؿ هؼٝای ي ؿو اف ایى و يؼاؿػگ

 آیؼ. میي یبه کاؿ يیق هؼٝیات ایياوػؿ ي٪ؼ 
 

 ابهام هعًای دوم اهز طبیعی، يقذ يزاقی بز آو و چًذ 
ـا٩ی ػؿ ؽکـ هًٞای ػوم اهـ ٕبیٞی يىىته  امت:ي

 وّٞیت; هًٞای به: ـٕبیٞیی١; و ؿوػ هی کاؿ به: مالن; یا: مالهت وّٞیت; هًٞای به :ٕبیٞی; گاهی;
 (6ً ) .::مالهت ٝؼم; یا: بیماؿی

  : کًؼ کههًت٪ؼ اىکال هی
ـا ىؼ، عىاهؼ کاؽب بـهاو ػوم ۀه٪ؼه که ؿمؼهی يٚـ به ٍىؿت ایى ػؿ; ی  کـػم، اىاؿه پیيتـ که همايٖىؿ ف

 آو تىاویيم یًٞی ىىػ،یيم وا٩ٜ اعال٩ی هایػاوؿی هيمىل لؾا و امت ايناو اعتیاؿ ۀػایـ اف بیـوو اهـی بیماؿی
. کـػ تل٪ی تىاويمی يیق: بیماؿی; هًٞای به بـهاو ایى ػؿ ؿا ٕبیٞی ـی١ۀ واژ ایى، بًابـ. عىايؼ: اعال٩ی ـی١; ؿا
ـاییرًلهن ؿبٔؽی هتغََیى ات٦ا٧ به ٩ـیب اکخـیت اهـوفه کـػم، اىاؿه پیيتـ که همايٖىؿ ٝالوه به  و گ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ـاؿ هبًا ؿا ٝلن اهل يٚـ یٝـ٥ صزیت اگـ لؾا ػايًؼ،يمی: بیماؿی; ؿا گ  تىايینيمی ػهین، ٩
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای  (7و  6ً ) :.بؼايین :یٞیٕب ـی١; هًٞا ایى به ؿا گ

 يمایًؼ:و ػؿعىؿ ػ٩ت هی ههن ػؿ ایى بًؼ، چًؼ گقاؿۀ
ـاؿ يمیىؼه بیماؿی اف آيزا که اهـی عاؿد اف صىفۀ اعتیاؿ آػهی يغنت آيکه گ٦ته  - -امت، هيمىل ػاوؿی اعال٩ی ٩

 امت:پیو اف ایى يیق ػؿ همیى ه٪اله آهؼه گیـػ.
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای کنی اگـ;  ػاوؿی ۀػایـ اف ؿ٥تاؿها ایى يیق ٍىؿت آو ػؿ کًؼ، تل٪ی بیماؿی يىٝی ؿا گ

 يکىهو اعال٩ا گىیؼ،هی هؾیاو و مىفػیه تب ػؿ که آو عإـ به ؿا کنی تىاوهی آیا. هايؼ عىاهؼ بیـوو اعال٩ی
ـای آيکه عإـ به یا ؿ٥ته، بیـوو مـػ هىای ػؿ کا٥ی پىىو بؼوو آيکه عإـ به تىاوهی ؿا ٥ـػ البته کـػ؟  ػؿهاو ب

ـارٞه پقىک به هابیماؿی  گىیؼ،هی هؾیاو تب ىؼت اف آيکه عإـ به تىاويمی ؿا او اها کـػ، مـفيو کًؼ،يمی ه
 به اگـ اها يکىهين، عىؿ ػؿ اعال٩ا يکًن، ههاؿ ؿا عىػ عين و ىىم عيمگیى ػلیل بؼوو هى اگـ. يکىهیؼ اعال٩ا

 بیماؿی آو ٝىاؿُ اف هى فوػعيمی و باىؼ ىؼه کامته ىؼتهب هى تضـیک ۀآمتاي تیـوئیؼ ۀ١ؼ کاؿی پـ ػلیل
ـا تىاويمی ػیگـ، باىؼ  هى عين. کـػ مـفيو عيمگیًن هایواکًو و فیاػ پؾیـیتضـیک عإـبه ه

 ػؿ. يمایؼهی ياػؿمت اعال٩ی صکن ٍؼوؿ يباىؼ، اعتیاؿ که رایی ػؿ و امت بیماؿی اف ياىی و ـاعتیاؿیی١
ـا تىاوهی ٥٪ٔ ایًزا ـارٞه پقىک به آيکه عإـ به ه . يکىهیؼ اعال٩ا عىؿميمی هى٩ٜ به ؿا ػاؿوهاین یا  کًنيمی ه
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ـاییلرًهن اگـ ایى، بًابـ ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای و گ  اعال٩ا ؿا آيها تىايینيمی ػیگـ بؼايین، بیماؿی يىٝی ؿا گ
 (5ً ): .کًین هضکىم

ـم بتىاو ػؿ امتىاؿی  ایى مغًی امت ػؿرای عىػ ػؿمت و مًزیؼه و گماو يمی آو تـػیؼ کـػ. اعال٧ هىّٛى اهىؿ اؿاػی و  اٍل   ب
ـگىيه هى٩ٞیت، صالت و ؿ٥تاؿی که ػؿ آو اؿاػه و اعتیاؿ آػهی هؼعلیت يؼاؿػ، اف صىفۀ هباصج و مًزه های اعتیاؿی امت و ه

ـاػی امت که اف اؿاػه و اعتیاؿ بـعىؿػاؿيؼ.  ـتیب، تکلی٤ تًها هتىره ا٥ ؿومت اف همیىاعال٩ی بیـوو امت. ػؿ ىـٛ يیق به همیى ت
ـای ايؼ، ىـوٓ و ٩یىػی چىو ٩ؼؿت ٝ٪لی کا٥ی بهصتی ىـوٓ و ٩یىػی ػیگـ يیق ػؿ هیاو يهاػه ٥٪هکه ػؿ  ًٝىاو ىـٓ الفم ب

بیماؿ و بؼوؿ اف مالهت امت(  ٥ـػکه هَؼا٩ی اف )ىمىل ػؿ صیٖۀ تکلی٤. ػؿ همیى ؿامتا کىػک يابال٠ و ٥ـػ ػیىايه و هزًىو 
رب عـود اف صیٖۀ ٩ْاوت اعال٩ی اؿاػه و اعتیاؿ ؿا هى ىىيؼ. ػؿ اعال٧ هن پؾیـ٥تًی امت که يبىػ  ال٪لن ىمـػه هیهـ٥ٛى

عٔ ٥اٍل و هـفی کاهال هيغٌ  يماؿین. هيکل ایى مغى، اها، ػؿ رای ػیگـ امت و آو ایًکه گىیی هیاو مالهتی و بیماؿیب
ـاؿبیما ی آومىکه ػؿ یک ايؼتل٪ی کـػهتـػیؼ و هضکن و بی ـاػ ایى امت که هاتًؼؿمتاو و مالن مىی ػیگـػاؿيؼ و ػؿ  ؿاو ٩ . ه

گىیًؼ ٥الو ؿ٥تاؿ اينايی، ييايۀ بیماؿی امت، بـ آيًؼ که ىؼت آو ىؼه: آیا کنايی که هیبیماؿی ياػیؼه گـ٥ته: ىؼت; ٝاهل  
ـایی بیمرًلىىػ هنو٩تی گ٦ته هیامت؟! آیا چًاو امت که تمام ٩ؼؿت اعتیاؿ، اؿاػه و تٞ٪ل ٥ـػ ؿا اف کاؿ ايؼاعتهبیماؿی آو اؿی گ

ىىػ و ٩ىای بـ همۀ ورىػ ٥ـػ هنتىلی هی ،باؿهبیماؿیی امت که یکنـه و به تضکن کلی و یک امت، ایى بؼاو هًٞامت که ایى
غى عىػ گقاؿۀ هؾکىؿ چًیى تَىؿی اف م به ٩ائالوکًن ا١لب يمایؼ و گماو يمیبـػ؟! چًیى يمیتٞ٪لی و اؿاػی او ؿا اف بیى هی

ؿ٥تاؿ اينايی، بی کن و کامت و ٍؼ ػؿ ٍؼ، صالتی بیماؿگىيه  بهماوایى هؼٝا که ٥الو صالت و  به اصتمالباىًؼ و اف اماك ػاىته
ـاػ هبتال احبات باىؼ که بتىاو آو ؿا بیماؿیی ىؼيی يینت: ىایؼ ػؿ یکی چًاو ١لبه ػاىتهامت، رق با بـؿمی هىؿػی و هَؼا٩ی ا٥

باىؼ و ػؿ ٝیى صال هًىف هن بیماؿی باىؼ و ػؿ ػیگـی کمتـ و ایْا هًىف ؿ کـػ و ػؿ یکی کمتـ ١لبه ػاىته٥ٞال هایياء تَى
های یکنـه رنمايی و ػؿ یکی چًؼاو امت که بتىاو گ٦ت ٥ـػ ٥٪ٔ ٝالئن ع٦ی٤ بیماؿی ؿا ػاؿػ. صتی ػؿ بیماؿی باىؼبیماؿی 

ـاؿ امت یٞ چىو مـهاعىؿػگی هن ًی بیماؿی پؼیؼاؿی ٕی٦ی امت و وّٞی ٕی٦ی ػاؿػ و ىایؼ ػؿ یکی ػؿ ٙاهـ وّٜ اف همیى ٩
تىاو به بالهىّٛى بىػو اعال٧ ػؿ بضج بیماؿی يمی ًٝىاو يهایت آيکه به ٍـ٣ اتکا بـ .بل ىؼیؼ ػیگـیبل هغتَـ باىؼ و ػؿ 

چًاو ىؼیؼ بیماؿی اگـ ػؿ کنی آو: ایى تـ آيکه بگىیینباؿی ػؿمتصکن ػاػ هگـ آيکه تَىؿهاو اف بیماؿی بنیاؿ هٖل٨ باىؼ. 
ـ   یاعتیاؿ تٞ٪ل وامت که هیچ  ػاؿػ، هًىف، به ٩ؼؿ کمتـ  یآو يؼاؿػ، هيمىل مًزو اعال٩ی يغىاهؼ بىػ و اگـ ػؿ ػیگـی ىؼت ػؿب

ـتبۀ عىیو، تىايؼ که هيمىل مًزو اعال٩ی باىؼ.   و ه
ـایی بیماؿی تل٪ی ىىػ،رًلاگـ هن;يتیزۀ کالم آيکه ایى هؼٝا که  ، ػ٩ی٨ يینت و تًها :اف ىمىل بضج اعال٩ی عاؿد امت گ

پـػافايه( ٦هىميٛى و ػؿ صالتی کلی و هبه و يه )ىغٌ و هَؼا٧ به اگـ ;ىىػ: ػؿبـػاؿيؼۀ بغيی اف ص٪ی٪ت امت و بهتـ امت گ٦ته
ـایی بیماؿیی هٖل٨ و صاکمی بیرًلهن حابت یا تل٪ی ىىػ امت، اف کاؿ ايؼاعته فیاػ یو اعتیاؿ ؿا به کلی یا ػؿ صؼ امت هًافٛگ

 :. گاه اف ىمىل بضج اعال٩ی عاؿد امتآي
 

ـایی ؿا بیماؿی يمیرًلؿبٔ، هناهـوفه ا١لب هتغََاو ؽی ىؼهگ٦ته ػیگـ آيکه - ايگاؿيؼ و با اتکا به صزیت ٝـ٥ی، گ
، ػؿ ابتؼای ه٪اله، هٖلبی آهؼه که چىو هکمل ػؿباؿۀ ایى هىّٛىتىاو آو ؿا بیماؿی و پل ١یـٕبیٞی بيماؿین. يمی

 هٖلب صاّـ امت، بایؼ آو ؿا ي٪ل کـػ: 
ـاییرًلهن آیا;  ٝالماو ٥یلنى٥او، اف تىاويمی ؿا پـمو ایى پامظ امت؟ بیماؿی يىٝی آو اف ياىی ؿ٥تاؿهای و گ
 ٝـ٥ی صزیت ؿبٔؽی ػاييمًؼاو مغى که بپؾیـین بایؼ گماين به ایًزا ػؿ. ػاىت ايتٚاؿ اعال٧ هٞلماو یا ىػی

ـاییرًلهن (APA) آهـیکا ؿوايپقىکاو ايزمى 0791 مال اف پیو تا. ػاؿػ -هی ؿوايی اعتالل يىٝی ؿا گ

 ٩ـیب اکخـیت بایت٪ـ اهـوفه. امتکـػه عٖا هىؿػ ایى ػؿ که کـػ اٝالم ؿمما ايزمى آو 0791 مال ػؿ اها. ػاينت
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ـاییرًلهن ؿبٔؽی هتغََیى ات٦ا٧ به -رًلهن امت همکى هىا٩ٜ، بنیاؿی ػؿ البته. ػايًؼیيم بیماؿی ؿا گ

ـایی، ـارًلهن ٥ـػ بـ که فیاػی ارتماٝی ٥ياؿهای عإـ به گ  و ؿوصی اعتالالت ايىاٛ به ىىػ،هی واؿػ گ
ـاب، ا٥نـػگی، هايًؼ) ؿ٥تاؿی ـاییرًلهن اها يزاهؼ،ابی( ١یـه و ىغَیت حباتی بی اّٖ -هن که صیج آو اف گ

ـاییرًل  عىاهن پیـوی ٝلن اهل هیاو ػؿ راؿی ٝـ٣ اف يىىتاؿ، ایى ػؿ هى... ىىػيمی تل٪ی بیماؿی امت، گ
ـاییرًلهن و کـػ ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای آو تبٜ به و گ  (5ً ): ت.ػاين يغىاهن بیماؿی ؿا گ

  :تىايؼ بىػایى بًؼ اف چًؼ رهت ػؿعىؿ ي٪ؼ  به گماين
ـا٩ی ػؿ ه٪الۀ عىػ اف ؿوايپقىکاو یاػ کـػه اها اف  - ـاوىًاماو و و راهٞه ىًاماوؿواوػکتـ ي -ػاييمًؼاو ؽی;او . يه ػیگ

پؾیـ٥تًی يینت. پـمو ایى امت  ،ایى ٝؼم یاػکـػ، به هـ ػلیلی که باىؼ امت.هًضَـ کـػه: ؿوايپقىکاو;ؿا ػؿ : ؿبٔ
ـایی يٚـی رًلػؿباؿۀ هنيیق  ػیگـ پژوهًؼگاو ٝلنکه آیا    ؟ػاؿيؼ یا يه چىياو ؿوايپقىکاوگ

ػمت ػاػه یًٞی چًیى يمىػه که ػؿباب بیماؿی به :ای امتبؼاػیچهـه;امت که اف ٝلن  آوتـ ایى مغًاو هيکل بقؿگ -
ـایی، تًها مغى ػاييمًؼاو ٝلىم تزـبی رًلػاينتى یا يؼاينتى هن ػؿ ایًزا ؿوايپقىکی( اٝتباؿ ػاؿػ و تًها هـرٜ )گ

ايؼ. البته يىینًؼه بؼیى هىّٛى تَـیش يؼاؿػ اها ػؿ ٝمل چًیى کـػه وؿيه اگـ رق هٞتبـ اٙهاؿ يٚـ ػؿ ایى باب، ایياو
ـارٜ ػیگـ ػاىت، اف ورىه و ى٪ى٧ ه٦ـوُ و هضتمل ػیگـ يیق مغى هیایى باوؿ هی گ٦ت. همیى که ػؿ ایى باب اف ه

، به ٝلت :ٝلن;.اها اگـ ها بغىاهین چًیى يکًین، بایؼ بگىیین که مغى يگ٦ته، یًٞی به اٝتباؿ مغى ایياو باوؿ يؼاؿػ
و  به اهىؿ هٖل٨ که بتىايؼ هالک اٝتباؿػهی   بـعی عىاً و ا٩تْائات ؽاتی عىػ، ػؿ ُبى، ػؿ رایگاهی يینت

ـاػ عىاً و ا٩تْائاتی چىو هضؼوػیت  ؿىته هًزاؿگؾاؿی ىػو  هتکخـ ب بیًی صاٍل اف آو،مىیهو تک ٝلىم ایباىؼ. ه
ـاػ کخیـ، ينبی بىػو، هى٩ت بىػو و هىاؿػی اف ایى ػمت امت: ٝلن  ػؿ يقػ ا٥

له اف يگاه ىىػ: هىؿط به یک هنؤای صاٍل هیهايؼافهای عاً ؿىتٝلن بيـی ػؿ يقػ آصاػ ٝالماو هٞمىال اف چين 
هًٚـی ػیگـ و الی آعـ. ىًاك اف ىًاك اف هًٚـی ػیگـ، ؿواواف هًٚـی ػیگـ، هـػم ىًاكٞهيگـػ، راهتاؿیغی هی

پقىک هن اف ايؼ. ؿواوهای هًٚـ عىیويگـیمىیههمۀ ایياو هن هٞمىال به صؼوػ هًٚـ عىیو هضؼوػ و ػچاؿ تک
يگـی مىیهایى باب هیچ ٥ـ٩ی با ػیگـ ػاييمًؼاو ٝلىم اينايی، ارتماٝی و تزـبی يؼاؿػ. او هن عىاه ياعىاه ػچاؿ تک

، هضؼوػ به پقىک امتو تا آيزا که ؿواو پقىک بىػوه ومیٜ باىؼ، به ٍـ٣ ؿواوايؼافامت و هـچ٪ؼؿ هن که چين
 عىیو امت. : ؿوه  ٝلمی;صؼوػ  

ها ػاؿػ: ايزمى ؿوايپقىکاو اف مىی ػیگـ، ٝلن عاٍیت هتکخـ و پغيیؼه ػؿ هیاو آصاػ ػاييمًؼاو و بل آصاػ ايناو
ـکق، به کاؿ ؿوايپقىکی هي٢ىلها و ٍؼها ٥ـػ ػیگـ، آهـیکا همۀ ؿوايپقىکی يینت و ػه های ايؼ و ػیؼگاهبیـوو اف آو ه

)پل اف ایى به ي٪ؼ یکی اف ػاييمًؼاو ایى ٝلن بـ ػیؼگاه آو ايزمى اىاؿه  پژوهًؼػؿمت یا ياػؿمت عىیو ؿا ػاؿيؼ و هی
ـابـ با ٥الو ايزمى ؿوايپقىکی يینت. ایى ؿای اف آو   .عىاهین کـػ( امت يه اف آو   ٥الو ؿوايپقىکاو ؿوايپقىکی ب
 ؿوايپقىکی.

بىػو ػؿ ؽات ٝلن بيـی امت و ٝلن ی امت و اگـ ينبی يباىؼ ٝلن يینت> بل ایؼئىلىژی امت. ينبیٝلن بيـی ينب
 مال اف پیو تاتـ یا هضؼوػتـ ىىػ. ايزمى ؿوايپقىکاو آهـیکا تىايؼ گنتـػههای عىػ هـ ؿوف هیبيـ ػؿ همۀ مىیه

ـاییرًلهن م.0791 باىؼ. ػايؼ و ٥ـػا هٞلىم يینت چه يٚـی ػاىته> اهـوف يمیػاينتهی ؿوايی اعتالل يىٝی ؿا گ
ـکل هًکـ ایى اٍل ىىػ، به وا٩ٜ هًکـ ٝلن و  امت. ػؿمت همیى ىؼه و آو ؿا به ایؼئىلىژی ٥ـوکامته: ؿوه ٝلمی;ه

چیق هًٞا يینت که ػؿ ٝلن هیچپیؼامت که ایى بؼاو ) هًؼ امت.ىىػ ٝلن بيـ هى٩ت و فهاوامت هًٞای آيکه گ٦ته هی
ٝلن بيـ عاٍه ػؿ  .٩ٖٞی يینت بل بؼاو هًٞامت که ػؿ همیى هىاؿػ هن ٝلن بيـ ارمالی و ػؿ ٥قويی و کامتی امت

. ٝلن به يیاف بيـ به ١ؾا، ٝلن به کاؿکـػ پا ػؿ ؿاه ؿ٥تى، ٝلن به هـچًؼ ا١لب به ارمال() بنیاؿی اف کلیات ٩ٖٞی امت
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ايؼ پـمتو، همه ٩ٖٞی هضبت و عاؿد ىؼ يه اف صزن ٍلب مغتی به امن ػیىاؿ، ٝلن به يیاف بيـ به ایًکه که بایؼ اف ػؿ
کارل به ٝالوه همايگىيه که  (.ايؼتىايؼ کن و فیاػ ىىػ و ت٢ییـ یابؼ یًٞی ينبیاها کن و کی٤ ایى هٞلىهات ٩ٖٞی، هی

ـای ٝلن بىػوگقاؿه ،به ها آهىعته پوپر یًٞی هضتمل ابٖال  پؾیـیابٖال بایؼ ػاؿای عاٍیت های هؼٝی ٝلمی بىػو، ب
 .ؼًباى

ـاؿ يؼاؿػ، ایى رایگاه اف آو  کینت؟ با ایى اوٍا٣، ایًک ایى پـمو به هیاو هی آیؼ که اگـ ٝلن ػؿ رایگاه اٝتباؿػهی ٩
ػؿ بنیاؿی او٩ات  و ٝ٪ل ٝلن رایگاه   . باؿی ٥ـ٧:تٞ٪ل;تـ بگىیین: و ػؿمت :ٝ٪ل;پامظ ؿوىى امت: اف آو  

ـاهىه هی باىؼ. بایؼ ػاينت که ٝلن ابقاؿ تٞ٪ل امت و يه عىػ ٝ٪ل و تىايؼ آ٥ات بنیاؿ ػاىتهای که هیىىػ> هناله٥
تٞ٪ل. هایۀ اٍلی کاؿ تٞ٪ل، تزـبۀ فینته امت و ٝلن، با ايىاٛ گىياگىو عىػ، ابقاؿهای تضلیل و و٤ٍ ایى تزـبه ؿا ػؿ 

ؿوػ. کاؿ تٞ٪ل های ٝلن یًٞی آو ابقاؿ به ىماؿ هیایى هیاو ٝلن تزـبی يیق ٥٪ٔ یکی اف ىاعه گؾاؿػ. ػؿاعتیاؿ تٞ٪ل هی
ـاػ اف تزـبه، هًٞای ومیٜ آو، یًٞی همۀ آو آفهىوبا تزـبه پیو هی های رنمی، ؿوايی، ؿوصی و ؿوػ و پیؼامت که ه

ـا به تزـبۀ بیماؿی يینت، ها يمی ؽهًی آػهی امت. باؿی اگـ ٥الو ػاييمًؼ ٝلىم پقىکی به ها بگىیؼ مـٕاو ی پؾیـین ف
یا٥ته وؿفی يىٝی بیماؿی ىؼیؼ ؽهًی امت، ىایؼ آو ؿا يپؾیـین چىو بـعی این بیماؿی امت. يیق اگـ بگىیؼ ػیىٝیًی ػؿ

یا٥ته و )این. پل هـرٜ اٝتباؿػهی، ٝلن این و ىایؼ بپؾیـین چىو آ٥ات آو ؿا ػیؼهيتایذ هخبت آو ؿا ػؿ فيؼگی ىغَی ػؿ
ـای هخال، بـعی ؿوايپقىکاو بگىیًؼ هنبه ٕـی٨ اولی: ٝلن تزـبی( يینت بلکه تٞ٪ل امت.  ـایی يه تًها رًلاگـ ب گ

ـایاو ٥ا٩ؼ رًلتـ امت اها هخال ها ػؿ راهٞه ببیًین که ٩إبۀ هنتـ و کاهلبیماؿی يینت بلکه يياو مالهتی تام گ
ـيؼ، هالاصنامات والؼیًی ـيؼ،ىکىايىوتـ و ٩ػومتايؼ، ىـی ـایی رًلبـعی ؿوايپقىکاو بگىیًؼ هن ٝکل)یا به ت گ

ـاػی  بیماؿی   -ػومت، پـٖٝى٥ت و مافيؼه، يٛىکاؿؿامتؿوايی  ههلکی امت اها ها ػؿ راهٞه ببیًین که ٩إبۀ ایياو ا٥

ال٣ ؿأی ػاؿػ، مغًی بـع: ىًامايهراهٞه;ٝلمی یا صتی ؿوفهـۀ ها که ورهی یًٞی تزاؿب ٝلمی و ىبهايؼ( 
بگىیؼ، آيگاه چه عىاهین گ٦ت؟ تقاصن آؿاء ٝلمی و تقاصن تزاؿب فینتی چه عىاهًؼ گ٦ت؟ هنلن امت : ؿوايپقىکاو;

 گىیًؼ ػؿ مغى ؿوايپقىکاو به تـػیؼ بًگـ. که تٞ٪ل و تزـبه به ها هی
)ػؿ ایى باؿه، ػؿ يمىيه بًگـیؼ به کتاب  ىىػػؿ بنیاؿی او٩ات ٝلن عىػ به یکی اف ػىمًاو تٞ٪ل تبؼیل هی يکتۀ ههن آيکه

يياو ػهؼ هخال ػؿ ٥لن٦ۀ  کىىؼکه هی کارل یاضپرش)و عاٍه ٥َل يغنت آو(  اف : ٝ٪ل و ّؼٝ٪ل ػؿ ؿوفگاؿ ها;
 .(کًؼه ٝلن ٝـٍه ؿا بـ ٝ٪ل تًگ هیٝلمی هاؿکنینن و ػؿ ؿوايکاوی ٥ـویؼ چگىي

ـاو اهـوف به های هلمىك ػىمًی ٝلن با تٞ٪ل که ػؿ یکی اف يمىيه و ػیى و ىىػ، هماو ػاٝیۀ ٝالماهياهؼه هی ؿوىًیای
ـاؿ ػهًؼ و چاؿچىبهًاو هیعاٍه ٥٪یهاو امت که اف هؤ بًؼی کًًؼ. ایى عىاهًؼ فيؼگی ؿا ػؿ صیٖۀ ت٪لیؼ هؾهبی ٩

ـابـ ٝلن  ـه(. يتایذ ػؿ ایًزا ٝلن ػیى: تاؿیظ ػیى، ٥٪ه، ت٦نیـ و ١ی)عىاهو هیچ يینت رق ت٪اّای تٖٞیلی تٞ٪ل ػؿب
ـای همۀ ها آىًامت و يام آو  ـياک که به بهای ؽبش : ٝلمیو ىبه امتبؼاػ ٝلمی;ایى ؿوه ب امت> امتبؼاػی بل عٖ

 ػاؿػ. هی یتٞ٪ل عىػ ؿا بـپا
ـایی ػؿ صیٖۀرًلهن ٩لمؼاػ کـػو یا يکـػو   صاٍل کالم: ؿای به بیماؿی  ٝلن ؿوايپقىکی يینت. ؿوايپقىکاو اٝتباؿ گ

-همايگىيه که راهٞه ، ایًک و ػؿ ایى بـهه ایى امت>يه ٝلن ؿوايپقىکی( البتهها )و ؼ يٚـ ًؼ بگىیًتىايػؿيهایت هی

اها  ٝلىم يیق هض٪ًؼ که بگىیًؼ.ؼ و ػیگـ ٝلىم و فیـتىايؼ بگىیاعت ؿوفهـۀ ها يیق هیؼ و ىًًؼ بگىیًتىاييیق هی اوىًام
ؼ. ایى تٞ٪ل امت که با اتکا به يتایذ تزاؿب ٥ـػی، ًایى باؿه باىًؼ هؼٝی اٝتباؿ يهایی و هـرٞیت ػؿ يتىايمییک هیچ

تىايؼ مت( هییا ػیگـ ؿوايپقىکاو ا که یکی اف آيها يیق همیى ؿای ايزمى ؿوايپقىکاو آهـیکا)ارتماٝی و تاؿیضی عىػ 
ـایی بیماؿی امت یا يه.رًلبگىیؼ هن اها صاکن يقاٛ ایى  های هتٞؼػ ػاؿػها و مىیهپیؼامت که عىػ تٞ٪ل هن گىيه گ

 تٞ٪ل امت. ٥ٞل   ها هن عىػ  ها و مىیهگىيه
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گؾؿین. ایى هٞايی اؿفىی کمتـ اف هٞايی ػیگـ ػاؿيؼ. با ایى همه، بؼ همايگىيه که گ٦تین اف هٞايی مىم و چهاؿم اهـ ٕبیٞی ػؿهی
ـا٩ی  هتؾکـ ىىم.ای کتهػؿباؿۀ هًٞی مىم اهـ ٕبیٞی به يػاين يمی  ػؿ ت٪ـیـ ایى هًٞا و اىکال بـ آو آوؿػه:ي

ـایايه،رًلهن ؿ٥تاؿهای ي٪ؼ ه٪ام ػؿ قواویه کتاب ػؿ افالطون;  ه٪َىػ و عىايؼهی: ـٕبیٞیی١; ؿا ؿ٥تاؿها ایى گ
-هی رمله اف ...او...کـػ هياهؼه تىاويمی هن صیىايات هیاو ػؿ صتی ؿا ؿ٥تاؿها يٛى ایى که امت ایى رمله اف او

 فياو با هـػاو آهیقه کلی ٕىؿ به و کًؼ يقػیکی ػیگـ کنی با عىػ ٩ايىيی فو با رق يبایؼ کلهیچ: ;گىیؼ
ـا؟...ماعت عىاهین همًٛى کلی به ؿا هـػ با هـػ آهیقه همچًیى و راییـه ـا چ ی  يؼاؿيؼ ص٨ ها ىهـ هـػهاو ...ف
 :.باىًؼ عـػبی رايىؿاو اف بهتـ بایؼ ها ىهـ هـػهاو که آيین بـ ها.... باىًؼ بؼتـ رايىؿاو ػیگـ و هـ١او اف

ـایى، ـایايرًلهن ؿ٥تاؿهای ا٥الٕىو هًٚـ اف بًاب  صیىايات اف صتی که امت ؿ٥تاؿهایی یًٞی امت، ـٕبیٞیی١ه گ
. امت ياػؿمت اػٝایی بـ هبتًی امتؼالل ایى اوال،: يینت اىکاالتی اف عالی امتؼالل ایى اها. فيًؼ يمی مـ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای که امت ایى آو ٥ـُ پیو یًٞی ـا اها. ىىػيمی یا٥ت صیىايات هیاو ػؿ گ -پژوهو ٙاه

 هن هاىاهپايقه ـیيٚ باال تکاهلی هایؿػه پنتايؼاؿاو رمله اف صیىايات، هیاو ػؿ که ػهؼهی يياو ٝلمی های
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای تىٍی٤ با کاهال که ىىػهی هياهؼه ؿوابٖی و ؿ٥تاؿها  يٚـ به حايیا، ...امت عىاوهن گ

ـا که يینت هٞلىم وره هیچ به. امت ػیگـی رای ػؿ امتؼالل ایى اٍلی هيکل هى -هی صیىايات ؿ٥تاؿهای چ

 که ؿمؼهی يٚـ به. باىؼ ؿ٥تاؿها آو ۀػؿباؿ اعال٩ی هایػاوؿی هبًای و اينايی ؿ٥تاؿهای الگىی بایؼهی و تىايؼ
 ٩لمـو ػؿ ؿ٥تاؿ آو اعال٩ی اؿفه و هًقلت به ؿبٖی هیچ صیىايات هیاو ػؿ عاً ؿ٥تاؿی ورىػ ٝؼم یا ورىػ

 (.7)ً...: باىؼ يؼاىته اينايی
ـم مغى وی ػؿ کلیت آو، رؼای بـعی يکات کنگماو هی ـاؿ اهمیتب تـ، ٍىاب امت. لیک ػؿعىؿ تىره امت که الگى و هبًا ٩

ـای ؿ٥تاؿهای اينايی و  ـایی، یًٞی هماو که يا٩ؼ آو ؿا رًلػاوؿی اعال٩ی ػؿباب هنػاػو ؿ٥تاؿ صیىايات ب هيکل اٍلی ;گ
ـاهیًی امت که عىايؼه: امتؼالل صاّـ ـای تاییؼ ؿوایی  (APA: )پقىکاو آهـیکاايزمى ؿواو;امت، ػؿمت یکی اف ب ب

ـایايه اف آو مىػ بـػهرًلؿ٥تاؿهای هن ـایی و رًلهن;تىاو به ه٪الۀ ػؿ ي٪ؼ کلیت يگاه ايزمى یاػىؼه هی امت! ػؿ ایى باؿه وگ گ
ؿرٛى کـػ که ػؿ آو، اػٝای  (2015) 1:گنتـػه هایگىییو کلی پىمیؼههای صکایات هيکىک، ػاػه ػؿ هىؿػىىاهؼ ٝلمی: 

ىؼه و بـ آو به چالو کيیؼه :ىًامی آهـیکاايزمى ؿواو;و  :آهـیکا اوپقىکايزمى ؿواو;های بىػو هنتًؼات و امتؼاللٝلمی
ـايه پيتیبايیرای های بقؿگ پقىکی بهآو ايزمى;امت  ـایی ؿا رًلهن و ١یـهىره اف اػٝای عىػ با ىىاهؼ ٝلمی، عىػم گ

ـاؿػاػو ؿ٥تاؿ صیىايات و ایى امتؼال(0)ً : کًًؼٝاػی اؿفیابی هی ل . ػؿ همیى ؿامتا، يىینًؼۀ ه٪اله، به ي٪ؼ بـهاو  هبًا و هٞیاؿ ٩
ـایايه ػؿ بیى رايىؿاو هن ػیؼه هیرًلکه ؿ٥تاؿهای هن مىیه، پـػافػ و آو ؿا ٩یامی یکىىػ و اف ایى ؿو ٝاػی و ٕبیٞی امت هیگ

 (. 371و  370ً کًؼ )يک. يا٩ٌ و ٝزیب تل٪ی هی
یابین تَىؿ عؼىه ـای آو بىػ تا ػؿ ـارٞی چىو یاػآوؿی ایى يکته ب  )که ػؿ بغو: آهـیکاپقىکاو ايزمى ؿواو;ياپؾیـ بىػو ه

ـا٩ی ػؿ اعتالل پیيیى ـایايه و اف ایى باب ٝاػی و ١یـبیماؿی ػیؼو آو بىػهرًلؿ٥تاؿهای هن يیايگاىتى  ، هـرٜ مغى ي امت( و گ
ـاکق يیق عىػ بایؼ به ٕـ٧ ػؿمت ٝلمی و  تىايؼ ّٞی٤ باىؼػؿ ُبى هـ يهاػ ٝلمی ػیگـ تا چه صؼ هی ـاهیى آو ه و هنتًؼات و ب

تاکیؼ ػوباؿه بـ اولىیت تٞ٪ل بـ ٝلن، به هـ ؿوی، ؿوا و مقاواؿ  يیق .ىىيؼآممايی ايگاىتهو يبایؼ چىياو اصکاهی ىبهٝ٪لی مًزیؼه 
 امت. 

                                                           
1
 . Homosexuality and scientific evidence: On suspect anecdotes, antiquated data, and broad 

generalizations.  
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ـا٩ی آوؿػه ،هًٞای اهـ ٕبیٞی ػؿ پًزمیى  امت:ي
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ػؿباؿه بضج به که آيزا تا;  :یٞیٕبـی١; هًٞای تـیىههن گماين به امت، هـبىٓ گ

 ي٪و ١ایت، ها بؼو هایايؼام تمام تل٪ی، ایى هٖاب٨. گیـین کاؿهب عىػ رای ـی١ ػؿ ؿا چیقی آيکه اف متا ٝباؿت
ـای اٍىال که ػاؿيؼ ایویژه کاؿکـػ یا ـاصی آو ايزام ب  ي٪و و باىؼ عىػ ١ایت عؼهت ػؿ ايؼاهی اگـ. ايؼىؼه ٕ

 ػؿ ىىػ، گـ٥ته کاؿ به ١ایت یا ي٪و آو عال٣ بـ اگـ و امت: ٕبیٞی; وّٞیت ػؿ کًؼ، ای٦ا ؿا عىػ اٍلی
 و  مى یک اف :اعال٩ی عىب;و : ٕبیٞی; هیاو ههمی ۀؿابٖ ػیگـ، مىی اف. امت ـٕبیٞیی١ وّٞیت

ا اعال٩ ٕبیٞی ١یـ اهـ و امت كیي ااعال٩ ٕبیٞی اهـ. ػاؿػ ورىػ ػیگـ مىی اف :اعال٩ی بؼ;  و: ـٕبیٞیی١;
 هبتًی اؿمٖىیی هابٞؼالٖبیٞه و ٕبیٞیات اوال. بافیا٥ت ؿا اؿمٖى هایايؼیيه ًٕیى تىاوهی آىکاؿا ایًزا ػؿ بؼ.

ـایايه١ایت بیًو يىٝی بـ  ػاؿيؼ، ٕبیٞی ١ایتی ها بؼو هایايؼام رمله اف) هىرىػات ۀهم او یؿأ هٖاب٨. امت گ
ـای یک هـ یًٞی ـاصی عاً ي٪يی ای٦ای ب  ت٦نیـی: یاعال٩ ـیع; ه٦هىم اف اؿمٖى حايیا. ايؼىؼه ٕ

ـایايه ـای وی ؿأی هٖاب٨... ػهؼیه ػمت به کاؿکـػگ یابین آيکه ب  آیا ببیًین بایؼ يه، یا امت عىب (ال٤)  اهـ آیا ػؿ
-کـػه ای٦ا ػؿمتیهب ؿا عىػ کاؿکـػ یا ي٪و آیا تـ،اهـوفیى فبايی به یا امت،بغيیؼه تض٪٨ ؿا عىػ ١ایت( ال٤) اهـ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای آیا که امت ایى مؤال اها ....امت ـای امت؟ :ـٕبیٞیی١; هًٞا ایى به گ  ایى پامظ آيکه ب
 امت آىکاؿ يٚـ به. چینت رًنی هایايؼام ١ایت یا کاؿکـػ یا ي٪و ببیًین بایؼ يغنت ػهین، بؼمت ؿا پـمو

ـا که امت ي٪يی ایى. بؼايین :هخل ؼیتىل; بایؼ ؿا رًنی هایايؼام اٍلی ١ایت که  بـ رًنی هایايؼام اف هًضَ
ـایى،. کًؼ ای٦ا ؿا ي٪يی چًاو تىايؼيمی ها بؼو ػؿ ػیگـی ايؼام هیچ و آیؼهی  اٍلی ١ایت ؿا هخل تىلیؼ اگـ بًاب

ـایايهرًلهن هًامبات بؼايین، رًنی هایايؼام ـم ؿا گ ـا کًین، تل٪ی ١یـٕبیٞی بایؼ الر ی  هًامبات گىيه ایى ػؿ ف
ـایايه ت٦نیـ هٖاب٨ گؾىت، آيچًايکه و. ايزاهؼيمی هخل تىلیؼ به رًنی هایايؼام کاؿگیـیبه  اف کاؿکـػگ
ـاعال٩ی اعیـ هًٞای به ١یـٕبیٞی اهـ ،:عىب;  :ـٕبیٞیی١; اگـ که ؿمؼهی يٚـ به ایى، بًابـ. بىػ عىاهؼ يیق ١ی
ـاییرًلهن اوال، کًین، ت٦نیـ: اٍلی ي٪و یا ١ایت عال٣; هًٞای به اول ۀه٪ؼه ػؿ ؿا  ١یـٕبیٞی اهـی گ

ـاعال٩ی ؿا ١یـٕبیٞی اهـ تىاوهی هًٞا آو به حايیا، و ،(بىػ عىاهؼ ٍاػ٧ اول ۀه٪ؼه یًٞی) بىػ عىاهؼ  يیق ١ی
ـائت ایى بگؾاؿیؼ... (آهؼ ػؿعىاهؼ ٍاػ٧ يیق ػوم ه٪ؼهه یًٞی) ػاينت  بـهاو; ؿا ١یـٕبیٞی اهـ بـهاو اف ٩

ـا. بًاهین: اٍلی ی ـای تاؿیظ ٕىل ػؿ که امت بىػه ػلیلی تـیىههن بـهاو ایى ػاينهی هى که آيزا تا ف  ت٪بیش تىریه ب
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اعال٩ی ـاؿ به تىاوهی ؿا: اٍلی بـهاو; ایى، بًابـ. امتىؼه ا٩اهه گ  :کـػ بیاو فیـ ٩

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای( 1')  .امت رًنی هایايؼام اٍلی کاؿکـػ یا ٕبیٞی ١ایت عال٣ گ
 . ياؿوامت اعال٩ی لضاٗ به امت، ايؼام یا ىیء یک اٍلی کاؿکـػ یا ٕبیٞی ١ایت عال٣ که ؿ٥تاؿهایی تمام( 2')
ـایىب  ًاب
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای (3')   (8 - 10)ً :  .ياؿوامت اعال٩ی لضاٗ به گ

ـا٩ی آيگاه به بـؿمی   پـػافػ:( هی1'گقاؿۀ )ي
 کاؿکـػی یا ي٪و یک هـ ها بؼو هغتل٤ هایايؼام که کـػ ػ٥اٛ اػٝا ایى اف تىاو هی عـػپنًؼی يضى به گماين به;

ـای. ػاؿػ ویژه ـتامـ به عىو کـػو پمپ اف متا ٝباؿت ٩لب کاؿکـػ یا ي٪و که گ٦ت تىاو هی هخال، ب  یا بؼو، م
ـای ؿا الفم هىاػ و کًؼ، هْن اینعىؿػه که ؿا ١ؾایی که امت ایى گىاؿه ػمتگاه ي٪و  بؼو ب٪ای و مالهت ب
ـاهن  که هًٞامت بؼاو اػٝا ایى آیا اها. امت هخل تىلیؼ رًنی هایايؼام کاؿکـػ یا ي٪و ٩یاك، همیى بـ و يمایؼ، ٥
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 اف کنی اگـ اها>امت ػیؼو چين اٍلی کاؿکـػ یا ي٪و ػاؿػ؟ عىؿ ػؿ و ٍضیش کاؿکـػ یک ٥٪ٔ و ٥٪ٔ ايؼام هـ
ـای عىػ چين  کاؿکـػ یا ي٪و امت؟ ػاػه ايزام چين ٕبیٞی ١ایت عال٣ کاؿی کـػ، امت٦اػه هضبىب اف ػلبـی ب
ـای ؿا ػومتی ىما اگـ اها> امت بؼو ١ؾایی يیافهای تؤهیى عىؿػو اٍلی  ػٝىت ىام به ػومتايه گ٦تگىی یک ب

ـای ایبهايه ٍـ٥ا ؿا عىؿػو ١ؾا و کـػیؼ، ـاؿ ػلپؾیـ هَاصبت آو ب  به ایؼ؟ػاػه ايزام ٕبیٞت عال٣ کاؿی ػاػیؼ، ٩
 کاؿکـػ یا ١ایت تًها که بپؾیـین اگـ ٝالوه،هب. ػاؿيؼ چًؼگايه کاؿکـػهای و هاي٪و ها هایايؼام که ؿمؼهی يٚـ

 ياپنًؼ اعال٩ا لؾا و ١یـٕبیٞی يیًزاهؼ هخل تىلیؼ به که رًنی ؿ٥تاؿ هـ و امت، هخل تىلیؼ رًنی هایايؼام
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ٥٪ٔ ٍىؿت آو ػؿ امت،  هًامبات تمام هبًا آو بـ بلکه این،يکـػه ت٪بیش و تضـین ؿا گ
ـایايهرًلهن ١یـ رًنی  و ١یـٕبیٞی ايزاهؼ،يمی هخل تىلیؼ به یا ىىػيمی ايزام هخل تىلیؼ ٩َؼ به که هن ؿا گ
 بـ ٝالوه هتٞؼػی هایي٪و اينايی ٩لمـو ػؿ رًنی هًامبات که ؿمؼهی يٚـ به... اینػاينته اعال٧ عال٣

ـای. ػاؿػ هخل تىلیؼ ـای ؿاهی رًنی هًامبات هخال، ب ـاف ب  وؿفػ،هی عىػ هضبىب به ٥ـػ که امت ههـی و ىى٧ اب
ـای ؿاهی رًنی هًامبات ـاب و ٥ياؿها ػ٥ٜ یا لؾت، کنب ب  يضى به هىا٩ٜ بنیاؿی ػؿ و امت، ؿوصی هایاّٖ

ـایايهرًلهن رًنی هًامبات اگـچه... .امت ٥ـػ ي٦ل به اٝتماػ هایه هؤحـی -يمی هض٪٨ ؿا هخل تىلیؼ ١ایت گ

 تض٪٨ ؿا رًنی هًامبات ١ایات مایـ تىايؼيمی هًامبات يٛى آو کًین ٥ـُ که يؼاؿػ ورىػ ػلیلی هیچ ولی کًؼ،
ـاف گؾىت، آيچًايکه رًنی، هًامبات کاؿکـػهای اف یکی که کًیؼ ٥ـُ .بغيؼ  به ينبت ٝي٨ و ىى٧ اب

ـایاورًلهن کًین گماو که يؼاؿػ ورىػ ػلیلی هیچ ٍىؿت آو ػؿ  .باىؼ هضبىب  به ٕـی٨ ایى اف تىايًؼيمی گ
ـاف عىػ هضبىب -رًلهن باىؼ، رًنی هًامبات کاؿکـػهای رمله اف لؾت کنب ٥ـُ به اگـ یا. کًًؼ ٝي٨ اب

ـایاو ـایاورًل١یـهن ۀايؼاف به تىايًؼهی هن گ ـيؼ لؾت عىػ رًنی هًامبات اف گ  هیاو رًنی هًامبات یًٞی بب
ـایاورًلهن  ؿا رًنی هًامبات هایي٪و یا ١ایات ۀػایـ اگـ تـ،ٝام بیاو به. ػاؿػ هىا٥٪ت کاهال ١ایات ایى با گ
ـاتـ هخل تىلیؼ صؼ اف ـایايهرًلهن رًنی هًامبات که ؿمؼهی يٚـ به ٍىؿت آو ػؿ بگیـین، ٥  بایت٪ـ تىايؼهی گ

ـایى، ...بىػ عىاهؼ :ٕبیٞی; کاهال بضج هىؿػ هًٞای به ؿ٥تاؿها ایى لؾا و کًؼ، ای٦ا ؿا ػیگـ هایي٪و آو تمام  بًاب
 ٥ـّی بـ هبتًی آو ٨یتَؼ که ػهؼهی يياو تـػ٩ی٨ تضلیل اها يمىػ، هی ٍاػ٧ اهـ باػی ػؿ اول، ۀه٪ؼه چه اگـ

 (10 - 12): امت بىػه ياػؿمت
اف اهـ ٕبیٞی هٖاب٨ تٞـی٤  ایياو، تٞـی٤ اٍلی( چين)و به  تٞـی٤ اعیـ;ؿا ػؿ ایى رمالت عالٍه کـػ که:  باال هتىتىاو هی

ـکؼام اف ايؼام ـای ه اهـ ١یـٕبیٞی یًٞی اهـی که هٖاب٨ و هىا٨٥ ایى کاؿکـػ و ي٪و  . ػؿ ایى يگـه،متهاي٪و و کاؿکـػ عاً ب
ـای هـ ايؼام ػؿ يٚـ گـ٥ت، يبایؼ ایى ؿا به همیى ي٪و و يباىؼ. اها هنؤله آو امت که اگـچه هی تىاو یک ي٪و و کاؿکـػ اٍلی ب

ـای کاؿکـػ اٍلی هضؼوػ کـػ و ايگاىت. یًٞی چًیى هی تَىؿ  ػؿعىؿ و ٍضیش کاؿکـػ یک ٥٪ٔ و ٥٪ٔ ايؼام هـ يمایؼ که يبایؼ ب
ـتیب اگـچه ١ایت و ي٪و اٍلی ايؼامػاؿيؼ چًؼگايه کاؿکـػهای و هاي٪و ها هایايؼام کـػ و بایؼ پؾیـ٥ت های رًنی . به همیى ت

ـاف ٝي٨ و ایزاػ لؾت ؿا ي٦ی کًین. ـتیب ؿ٥تاؿ رًنی  تىلیؼ هخل امت، ػلیلی يؼاؿػ ١ایات و کاؿکـػهای ػیگـ آو، چىو اب بؼیى ت
ـایايه ؿا هن يمیرًلهن  :های رًنی ايگاىت.ها و ١ایات ايؼامتىاو ١یـٕبیٞی یًٞی عال٣ ي٪وگ

ـا٩ی چًؼاو ػىىاؿ يباىؼگماو هی  گ٦تهها مغى : ایياو به ػؿمتی اف کاؿکـػها و ١ایات ٥ـٝی ايؼامکًن پامظ به ایى مغًاو ػکتـ ي
ها، رق کاؿکـػ و ي٪و اٍلی ػايین که ايؼامامت. یًٞی ها ایًک هیمغى يگ٦ته :صؼوػ اٝتباؿ آيها;امت اها اف و آيها ؿا احبات کـػه

ػايین هٞیاؿ اٝتباؿ ایى کاؿکـػها و ١ایات و ينبت آيها با کاؿکـػ تىايًؼ ػاىت، اها يمی١ایات ػیگـ هن ػاؿيؼ و هیعىػ، کاؿکـػها و 
ـای ٥الو ايؼام، اٝتباؿ ػاؿػ یا يه؟ ایى مىالی ههن امت که  به  يا٩ؼو ١ایت اٍلی ايؼام چینت؟ اف کزا بؼايین ٥الو ي٪و اػٝایی ب

کاؿکـػهای ٥ـٝی، ػمتکن، يبایؼ با کاؿکـػ و ١ایت ;يمایؼ که پامظ آو ؿوىى امت: ا چًیى هیامت> اهاف کًاؿ آو گؾىته ٦١لت
-ایى به ،اگـ کاؿکـػ و ي٪و اٍلی چين ػیؼو امت .:کًؼ و تٖٞیل آو ؿا هٞقول به ي٦ی آو بیايزاهؼ یا اٍلی ايؼام ػؿتْاػ باىؼ و
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ـاف ٝا٦ٕه، ػلبـی و ػیگـ کاؿکـػها يینت. ایى ػؿمت امت اها ایى ١ایات تا آيزا هًٞی ي٦ی کاؿکـػها و ي٪و های حايىی چىو اب
ـای هخال، يمیيؼاىتهاٝتباؿ ػاؿيؼ که با ١ایت اٍلی یًٞی ػیؼو تٞاؿّی  ـای تىاو اف چينباىًؼ. ب امت٦اػه کـػ و  لؾت ١ؾاییها ب

 مبقی ؿا بـ چين ؿیغت! ٩ىؿههتىاو و ْٝى امت! با اتکا بؼیى بـهاو يمی اػٝا کـػ کاؿ هى ػؿ ؿامتای کاؿکـػهای حايىی ايؼام
ـا٧)پیؼامت که به کاؿ گـ٥تى چًیى هخال ـای های ا١ ـای ملىک يمی( امت.ه٦هىم  بؼیهیتو  بـهال کـػآهیقی ب تىاو اػٝا کـػ هى ب

ـتاّايه  ـای هؼتی هؼچين بایؼهیؿاهبايه و ه تا  و به تاؿیکی فل بقين صتییؼ ػؿ رایی تاؿیک بًيیًن هاین ؿا اف ؿوىًی ؿوف بؼوفم و ب
ـای امت٦اػۀ هًٞىی(، عىػ  آيگاهصؼی که ٩ؼؿت بیًایی هى فائل ىىػ و  اػٝا کًن ایى امت٦اػه اف چين )یًٞی يٚـ کـػو به تاؿیکی ب

ـاػ٣ امت٦اػه اف آو امت و  اػٝایی ػؿ ت٪ابل با  هایکاؿکـػو  هاامت٦اػه ایى .گـػػباف هیچين  ٥ـٝیت او ١ای هاکاؿکـػ بههت
ـاؿ ػاؿ ـتیب، ايؼيؼ پل ١یـهٞتبـ و ١یـٕبیٞیؼ هىرب آمیب بؼاو ىىًتىايؼ و هیيکاؿکـػ اٍلی ٩ ـاف ٝي٨ و . به همیى ت اگـچه اب
 ؿ ػاؿيؼ کهتىايؼ اف کاؿکـػها و ١ایات ايؼام رًنی باىؼ، ایى ػو و اف بى هـ کاؿکـػ اػٝایی ػیگـ تا و٩تی اٝتباایزاػ لؾت رًنی هی
ـایايه به ایى کاؿکـػ آمیب يمیرًلبه ١ایت اٍلی یًٞی تىلیؼ هخل آمیب يقيًؼ. اها آیا ٝمل رًنی هن هنت٪ین یا ١یـهنت٪ین فيؼ گ

ـایايرًلهای هنکًؼ؟ پامظ ؿوىى امت و ػمتکن بایؼ اؽٝاو کـػ ػؿ افػوادکاؿ يمیو آو ؿا بی یکی اف ٍىؿ يهایی فینت  – هگ
بیًؼ. با ایى صال يبایؼ تَىؿ کـػ ایى بـهاو ايت٪اػی ٍـ٥ا اٝتباؿ آمیب رؼی هی اٍلی کاؿکـػ -ايگاؿايۀ بيـ ػؿ َٝـ ٝبجيینت

ـایاو ؿا فیـ مىال هیرًلهای هنافػواد ـا ایىرًلبـػ و يه لقوها ٝمل رًنی هنگ ی ـایاو ؿا ػؿ عاؿد اف چاؿچىب افػواد> ف ػو گ
آمیب هنت٪ین آو به آيهامت یًٞی ػؿ یکی، افػواد،  و بـوف ارتماٝی ىکلتی يؼاؿيؼ و ٥ـ٧ آيها ػؿ اف يٚـ هًٞای کی٦ی هیچ ت٦او

ـایايه ػؿ رًلبه مغى ػیگـ، ٝمل رًنی هن. امت ١یـهنت٪ینتـ امت و ػؿ ػیگـی ایى آمیب کاؿکـػ اٍلی ايؼام رًنی ٝیاو گ
ـایاو ایى ؿوفگاؿ، هن اف آيگىيه رًلتـ آيکه تاکیؼ هنههن ت.ػهی ػؿ تًا٩ِ با ١ایت  اٍلی  ايؼام رًنی امگؾاؿی و رهتهؼ٣ گ

ـا٩ی باؿها بؼاو اىاؿه کـػه، بـ هىیت تک ـای عىیو که ایياو ؿا اف ػورًلرًلکه ػکتـ ي ـایاو هتمایق هیگ کًؼ، به ؿوىًی گ
ـاؿ هی  .گیـػػؿتْاػ با ١ایت اٍلی ايؼام رًنی یًٞی تىلیؼ هخل ٩

ـا٩ی )و ػؿکل  افاها  ـایی( ياػیؼه يهاػه هیرًلهىا٥٪او اٝتباؿ اعال٩ی هن همۀػیگـ يکات بنیاؿ ههمی که ػؿ گ٦تاؿ ي  ىىػ،گ
ٛ  بیـويی  کاؿکـػ  ايؼام; ـکق هی: هىّى ـکقی يؼاؿيؼ، بلکه امت. ایياو بـ عىػ  کاؿکـػ تم ٛ  بیـويی  آو تم کًًؼ اها يه تًها بـ هىّى

ـاتـ اف ؿهای بًیاػیى ػؿ ىًاعت و٨٥ کاکه ایى یکی اف هالکالیکًًؼ> ػؿ صبؼاو يٚـ يمی کـػهای حايىی با کاؿکـػ اٍلی ايؼام و ٥
 های اٍلی مًزو اهـ ٕبیٞی ػؿ ؿ٥تاؿهای اينايی امت. ایًک تىّیش هٖلب:آو، یکی اف هالک

ػؿ ىکل  ،ػؿ ایًزا صکن اعال٩ی( های ههن و هٞتبـ ػؿ تيغیٌ اٝتباؿ یک صکن )وها و ؿوهبه باوؿ يگاؿيؼه، یکی اف هالک
؟ آیا یا يه بایؼ ػیؼ آیا هٞیاؿ احبات صکن، ػؿ هَاػی٨ ػیگـ هن ٍاػ٧ امت رىاؿ امت:آو با اصکام هيابه و هنایزابی آو، مًزو 

به يتایذ ؿ١ن اػلۀ ه٦ًی ػیگـ، رىاؿ هن ورىػ ػاؿػ و ػؿباؿۀ آيها هن ٝلیهای ها اهکاو بـؿمی هىّىٝات هنبا هٞیاؿها و بـهاو
 :ؿوىى مافمماو عىاهین ؿمیؼ یا يه؟ بگؾاؿیؼ با هخالی ایى هٖلب ؿا هخبت هن
 گیـین یکی اف کاؿکـػها و ١ایات ايؼام رًنی، تىلیؼ لؾت رًنی امت و ایى کاؿکـػ هن هیچ تْاػی با ١ایت اٍلی يؼاؿػ٥ـُ هی

ها بًگـین و به ایى هخال ؟ت آو با ١ایت اٍلی يغىاهؼ ػاىتتاحیـی ػؿ هًٞاػاؿی التؾاؽ و ينب يیقاها آیا هىّٛى بیـويی کاؿکـػ 
 :؟تىاو یکی اف ایى هىاؿػ ؿا تاییؼ و یکی ػیگـ ؿا ي٦ی کـػبگىیین ت٦اوت آيها ػؿ چینت و چگىيه و بـهبًای چه امتؼالالتی هی

 رًل، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت.ٝمل رًنی با ١یـ هن -
  رًل، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت.ٝمل رًنی با هن -
 ٝمل رًنی با هضاؿم، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت. -
 ٝمل رًنی با هـػگاو، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت.  -
 ٝمل رًنی با صیىايات، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت.  -
 ٝمل رًنی با رماػات، اف يٚـ اعال٩ی ؿوامت. -
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ُ  ايؼام  رًنی;کاهال هٞلىم امت که اف يٚـ  ـاف ٝي٨;)یا  :التؾاؽ;یًٞی : یکی اف ١ایات  ه٦ـو هیچ  هىاؿػ هيابه( و: اب
ـ٩ی بیى ایى گقاؿه ٨  آو، بًگـین، همۀ ایى ؿ٥تاؿها ٥

ـاؿ باىؼ به عىػ  ١ایت، ٥اؿٟ اف هىّٛى و هتٞلَّ ها يینت. یًٞی اگـ ٍـ٥ا ٩
ػ با هىّٛى هىره، هٖاب٨ کاؿکـػ و ١ایت ايؼام  رًنی  ٥اٝل و اف اهىؿ ٕبیٞی عىاهًؼ بىػ. اها هنلن امت که ایى يٛى بـعىؿ

 تـیى آيهامت. اٍلی: هًٞاىؼو ٝملبی;که  هتٞؼػی ػؿ پی عىاهؼ ػاىت ٝىا٩بو  هيکالت
ايگاؿی، ييايۀ يینت تـیى. ػؿ صیٖۀ اعال٧، اٍلیامت هٞاٍـ اعال٧ هْٞالتتـیى اف بًیاػی هًٞا ىؼو ٝملبی -

ه٦ـوُ و همکى امت. و٩تی همۀ ؿ٥تاؿها النىیه ىؼو همۀ ؿ٥تاؿهای رىاؿ و به ٝباؿت ػیگـ ٝلیتناوی همۀ اهىؿ هن
ـگی بی کن و کامت پىچی و يینتالنىیه ىؼيؼ، یًٞی همه بیٝلی ايگاؿی بـ ٩لمـو فینت بيـ. هًٞایًؼ و ایى یًٞی چی

 هًٞی ايهؼام کل اعال٧ امت.ایى به
ـاؿ امت ها به پىچی و يیهیلینن تى يؼهین، بایؼ اف بی - ـای ایى،  هًٞا ىؼو اٝمال و ايهؼاماها اگـ ٩ کل اعال٧ بپـهیقین و ب

-کًًؼ، بیالنىیه هیرىاؿ ؿا ٝلیای امتؼاللی و بـهايی که همۀ هىّىٝات هنهالفم امت باوؿ کًین چًیى ؿوه

ـا٩ی و هناٝتباؿی امتؼاللتـیى ػلیل بـ بیوا٩ٜ بقؿگاٝتباؿيؼ. به ـاو های ي ـاهیى  ایياو٥ک ػؿ ایى فهیًه، همیى امت: ب
 هًٞی امت. های هيابه يینت پل بیایق گقاؿه٩اػؿ به تم وی

ـا ػؿ همیى ه٪اله، ؿ٥تاؿ رًنی با هضاؿم ؿا ياپنًؼ ىمـػه؟ - آیا ػؿمت به  .(8ً ) ػؿ همیى ؿابٖه ایياو بایؼ بگىیؼ چ
ـاهیى   ـایی، يمیرًلهن ییاحبات ؿوا همیى ػالیل و ب يه ایى تًا٩ِ ؿا چگى گىيه ؿ٥تاؿ رًنی ؿا هن تاییؼ کـػ؟تىاو آوگ

ـا آو چًؼ گقاؿۀ ػیگـ اف گقاؿه >گ٦تًؼ و يگ٦تًؼبایؼ هی کًًؼ؟تىریه هی يٚـ  اف گايه،های ىوهمايگىيه که يگ٦تًؼ چ
ـایی يغىاهؼ رًلهای ایياو ػؿ ایى ه٪اله، وّٞیت آيها ت٦اوتی با هناٝتباؿيؼ صال آيکه با امتؼاللاعال٩ی ياؿوا و بی گ

ـاصت، به ایياواها ػاىت.  گىيه که گقاؿۀ مىم )ؿوایی ٝمل رًنی با هضاؿم( هٞتـُ امت هماو اٝتباؿ اعال٩ی، به ٍ
عىػ هٞتـ٣ به ياؿوایی آيهامت اها اىٞاؿ يؼاؿػ که ػلیلی که او يیق هٞتـُ امت.  نتا ىي مهای چهاؿ٩ٖٞا به گقاؿه

ـای هخال ٝمل رًنی با صیىايات ؿا يآو اٝمال ؿا  وامٖۀ آو،بهبؼاو باوؿ ػاؿػ و  ـاهت اينايیاؿوا و ب -هی و هغال٤ ک

  ػؿ هًٞاػهی به ١ایت ي٪يی ههن ػاؿػ. ی ه٦ٞىلامت و ایى هًٞا: ٞىلرقوی اف هًٞای ه٦;ىمـػ، عىػ 
ايؼام هىحـ امت. ایى  ٨  ٝمل ػؿ هًٞاػهی به کاؿکـػ  ابه ىىین، بایؼ بپؾیـین که هتٞلَّ اگـ ها يغىاهین ػچاؿ عٖایی هي -

هن  ویايؼام  ه٦ٞىل و ی ايؼام ٥اٝل به مىی ه٦ٞىل رـیاو و تاحیـ يؼاؿػ بلکه اف مىیؿابٖه ػو مىیه امت و ٥٪ٔ اف مى
بغيی اف هًٞا اف  ،ػؿ تمام ؿ٥تاؿهای ها ،ىـیاو و تاحیـ ػاؿػ و هًٞاماف امت> همايگىيه که ػؿ بُ مىی ايؼام ٥اٝل ربه

پؼؿ و هاػؿ و هٞيى٧ امت و ؿ٥تاؿ ػومتايۀ  ىىػ: ؿ٥تاؿ ٝا٦ٕی ها با ٥ـفيؼ هت٦اوت اف ؿ٥تاؿ ٝا٦ٕیماو باه٦ٞىل اعؾ هی
ـا؟ چىو هىّٛى و ه٦ٞىل ٝمل ػؿ ٥اٝل و اهـ ها با ػايو آهىفهاو هت٦اوت اف ؿ٥تاؿ ػومتايۀ ها با همکاؿهاو امت. چ

ٞىل هن با تماهت عىػ ػؿ هًٞامافی و ىىيؼ بلکه ه٥٦ٞل تاحیـ هًٞاماف ػاؿػ. ؿوابٔ ٥٪ٔ اف مىی ٥اٝل هًٞاػاؿ يمی
ـتیب ػؿ ٝمل ايؼامهًٞاػهی  ها و به ٕـی٨ اولی ػؿ ٝمل ايؼام رًنی، هىّٛى و به ٥ٞل و ٥اٝل هىحـ امت. به همیى ت

 ه٦ٞىل ػؿ هًٞاػهی به ي٦ل ٝمل و ١ایت ايؼام تاحیـ هنت٪ین ػاؿػ.
امت  يیق يٚـ ػاىت: کاؿکـػ اٍلی چين، ػیؼو بیـويی ها بایؼ به هىّٛى و ه٦ٞىلػؿ تٞـی٤ ١ایات و کاؿکـػهای ايؼام -

هًٞا : ١ایت;ایى هىّٛى و ه٦ٞىل بیـويی امت که به  اها يه هـ ػیؼيی هخال فل فػو پیاپی ػؿ تاؿیکی تا مـصؼ کىؿ ىؼو.
کاؿکـػ  ػؿ هًٞاػاؿ کـػو   بیـويی آیؼ، تاحیـ ه٦ٞىل و هىّٛىبـ هی :١ایت;ػهؼ و اٍال همايگىيه که اف هًٞای واژۀ هی

 رًل ىؼيی امتٝمل رًنی با ١یـهن کاؿکـػ اٍلی ايؼام رًنی، تىلیؼ هخل امت و تىلیؼ هخل ٥٪ٔ ػؿ کلیؼی امت.
تْاػ هىّىٝی و ;ایى صتی ػؿ  ،باىؼ١ایات و کاؿکـػهای حايىی ايؼام رًنی با ١ایت اٍلی تْاػ ػاىته يبایؼ و اگـ

اف يٚـ هىّىٝی و ه٦ٞىل  يؼام رًنی يبایؼيیق ٍاػ٧ امت یًٞی هٞاى٪ه و التؾاؽ رًنی به ومیلۀ ا: بیـويی ه٦ٞىلی
 باىؼ. ١ایت و کاؿکـػ اٍلی ايؼام تبایى ػاىته بیـويی با هىّٛى و ه٦ٞىل بیـويی
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امت(، هىرب آلىػو  و صیاتی که عىػ بل ههن و مًت ػیًی ٝمل رًنی با هضاؿم ياؿوامت چىو )٥اؿٟ اف تاکیؼ ىـٛ -
های . يیق ىؤو  يهاػهىىػو ٥ـوکامتى ايناو به ایى ١ـیقه هیهمۀ ٥ْاهای فيؼگی به ١ـیقۀ رًنی، التؾاؽ رًنی 

)ایى ػو تٞبیـ صـهت و  .کاهؼٍاصب صـهت بل ه٪ؼمی چىو هاػؿی و پؼؿی ؿا به هىّٛى التؾاؽ ١ـیقی ٥ـو هی
ػؿ اٝتباؿ اعال٩ی آو ػعالت  ٝمل رًنی و ه٦ٞىل پل ػؿ ایًزا يیق هًٞای هىّٛى (.هًٞا يینتًؼبه هیچ ؿوی بی ت٪ؼك
ٝمل رًنی ايناو با هـػگاو، صیىايات و رماػات يیق اف آو ؿو ياؿوامت که اوال با کاؿکـػ اٍلی ايؼام رًنی و  ػاؿػ.

ـاهت ايناو امت ، ه٢ایـ امت و حايیا ػؿ تْاػ با ک ايناو ؿا تاصؼ  ػؿ یکی و صتی با ١ایات حايىی آو اف يٚـ هىّٛى
ػؿباؿۀ هـػگاو، هىرب کامتى اؿد  کاهؼ و حالخا٥ـو هی رماػو ػؿ ػیگـی تا صؼ رنؼ و و هىّٛى ٝمل یًٞی صیىا

ػؿ ایًزا هن ي٪و ه٦ٞىل ػؿ هًٞاػهی به عىػ ٝمل باؿف امت و تاکیؼی امت بـ اهمیت  گـػػ.تا صؼ یک ىیء هی ایياو
  ػیؼو ي٪و هىّٛى و ه٦ٞىل ػؿ تٞـی٤ و تٞـ٣ ١ایت.

 
 .بزهاو دوم ۀهقذه بزرسی

ـا٩ی هیػؿ  ـائت پًزن اف اهـ ه٪ؼهۀ ػوم بـهاو ؿا بـؿمؼ. وی کىىؼ اٝتباؿ هًٖ٪ی و ٝ٪اليی ایى بغو، ي ایى بـهاو ؿا ػؿ رمٜ با ٩
یًٞی يٛى ىؼۀ اول هن آوؿػ. با ایى صال، چىو ػؿ اٍل ٩ْیه ىىػ آو ؿا ػؿ رمٜ با هًٞای تَضیشصال آيکه هی آوؿػٕبیٞی هی

ـا٩ی هیوم واؿػ آوؿػه، اىکاالتی که وی بـ ٍؼ٧ ه٪ؼهۀ ػ  وی آوؿػه: ن.یپـػافت٦اوتی يؼاؿػ، به بـؿمی هماو ى٨ بـىمـػۀ ي
ـایايه ـیت٦ن; که امت ایى ص٪ی٪ت;  چینتی ۀػؿباؿ که امت هغتل٦ی ت٦امیـ ايىاٛ اف ـیت٦ن یک تًها: کاؿکـػگ

 .ری که امت هماو امت،ىؼه واؿػ ت٦نیـ ایى بـ که ي٪ؼی تـیىههن اصتماال ...امتىؼه ٝـّه :عىب; ه٦هىم
ـایايهٕبیٞت ۀه٢الٖ; ايگلینی، ٥یلنى٣ هىؿ،. ای  ٥یلنى٣ هیىم، به ينب ايت٪اػ ایى اٍل. )امتعىايؼه: گ

ـایايهٕبیٞت ۀه٢الٖ(. بـػ هی امکاتلًؼی،  ایى اٍل .ايؼعىايؼه هن :بایؼ; و: امت; علٔ گاه که امت هماو گ
 تزىیقی، هایگقاؿه تىاويمی هًٖ٪ا ،:امت; بـ هيتمل هایگقاؿه یًٞی تىٍی٦ی، هایگقاؿه اف که امت ایى اػٝا
ـای. گـ٥ت يتیزه ؿا :يبایؼ; یا: بایؼ; بـ هيتمل هایگقاؿه یًٞی  ممی اؿمًیک; که تىٍی٦ی ۀگقاؿ ایى اف هخال، ب

ـای :. عىؿػ اؿمًیک يبایؼ; که گـ٥ت يتیزه ؿا تزىیقی ۀگقاؿ ایى تىاويمی هًٖ٪ا ،:امت کيًؼه  آو اف آيکه ب
: گىیؼهی که ه٪ؼهه ایى هايًؼ بی٦قایین، آو به هن ػیگـی ۀه٪ؼه بایؼ بـمین، تزىیقی ۀگقاؿ ایى به تىٍی٦ی ۀگقاؿ

ـکیب اف اکًىو .:بماين فيؼه عىاهنهی هى;  که بـمین يتیزه ایى به تىايینهی تىٍی٦ی ۀگقاؿ آو و تافه ۀه٪ؼه ایى ت
ـای و بمايؼ فيؼه يغىاهؼ ػلیلی هـ به ٥ـػی، اگـ اها:. بغىؿم اؿمًیک يبایؼ هى; پل  عىػکيی ٍؼػ ػؿ هخال ب

 عىاهنهی هى; که ه٪ؼهه ایى ۀاّا٥ به: امت کيًؼه ممی اؿمًیک; که تىٍی٦ی ۀگقاؿ ایى اف تىايؼ هی باىؼ،
 .:بغىؿم آؿمًیک بایؼ هى; پل که بـمؼ تزىیقی ۀگقاؿ ایى به ،:بکين ؿا عىػ

-هی وا٩ٜ ػؿ ،:امت عىب ال٤; گىیین هی و٩تی هىا٩ٜ، بنیاؿی ػؿ کن ػمت ؿایذ، ـیت٦ن یک هٖاب٨ اکًىو

ـای:. ػاػ ايزام ؿا ال٤ بایؼ; که گىیین  امت ایى ه٪َىػهاو: امت عىب ؿامتگىیی; گىیینهی که و٩تی هخال، ب
-تزىیقی هایگقاؿه هنتًؼ، :بؼ;یا : عىب; هتْمى که هاییگقاؿه تمام ػیگـ، بیاو به:. گ٦ت ؿامت بایؼ; که

 ػیگـ، مىی اف. هنتًؼ: ػاؿ-بایؼ; ایگقاؿه هنتلقم یا ايؼ،لیتضى ٩ابل: ػاؿ-بایؼ; هایگقاؿه به یا یًٞی ايؼ،
 و هنتًؼ، تىٍی٦ی یا :ػاؿ -امت; هایگقاؿه ػهًؼ،هی عبـ پؼیؼه یک ي٪و یا کاؿکـػ، یا ١ایت اف که هاییگقاؿه
ـای ـتامـ به عىو پمپ ٩لب کاؿکـػ یا ١ایت: ;ىىيؼ هی بیاو يٛى ایى اف هاییگقاؿه ٩الب ػؿ هخال، ب : امت بؼو م

 ۀگقاؿ ایى اف تىاويمی هًٖ٪ا ٍىؿت، ایى ػؿ:. امت هخل تىلیؼ رًنی هایايؼام کاؿکـػ یا ي٪و یا ١ایت; یا
 يتیزه ؿا تزىیقی ۀگقاؿ ایى :امت هخل تىلیؼ رًنی هایايؼام ي٪و یا ١ایت;که : امت; بـ هيتمل یا تىٍی٦ی

ـای ؿا رًنی هایايؼام يبایؼ; که گـ٥ت  ۀگقاؿ آو اف ػیگـ، ٝباؿت به) .:بـػ کاؿهب هخل تىلیؼ اف ١یـ ه٪اٍؼ ب
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ـای رًنی هایايؼام اف امت٦اػه; که گـ٥ت يتیزه ىاوتيمی رًنی هایايؼام ١ایت ۀػؿباؿ تىٍی٦ی  ١یـ ه٪اٍؼی ب
ـم ٍىؿت آو ػؿ بپؾیـین، ؿا تضلیل ایى اگـ. (:ياؿوامت ااعال٩ هخل تىلیؼ اف ]تمام  ؿا( 2'ۀ )گقاؿ بایؼ الر

 بـ هبتًیؿ٥تاؿهایی که عال٣ ١ایت ٕبیٞی یا کاؿکـػ اٍلی یک ىیء یا ايؼام امت، به لضاٗ اعال٩ی ياؿوامت[ 
 به ؿا: عىب; ها ایًزا ػؿ که ىىػ گ٦ته ٥ى٧ اىکال به پامظ ػؿ امت همکى .بؼايین کاؽب لؾا و ه٢الٖه يىٝی

ـای لؾا این،کـػه تٞـی٤ :ٕبیٞی ١ایت عال٣; هًٞای به ؿا: بؼ; و: ٕبیٞی ١ایت با هىا٨٥; هًٞای  :بؼ;هخال، ب
 اٍٖالس به :امت بؼ ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ;ۀ گقاؿ یًٞی)  امت: ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ; ٤یتٞـ صنب به

 یا هًٞابی پـميی بایؼ ؿا فیـ پـمو ٍىؿت ایى ػؿ باىؼ، ٕىؿ ایى اگـ اها.... (امت تضلیلی ایگقاؿه ٥یلنى٥او
 يضى به و تٞـی٤ به بًا( 2'ۀ )ه٪ؼه اگـ :امت؟ بؼ ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ وا٩ٞا آیا; :  (0 پ) :ػاينت تهی

 يٚـ به اها: امت؟ بؼ بؼ وا٩ٞا آیا; :( 0پ) :رق يؼاؿػ هًٞایی هیچ ٥ى٧ پـمو ٍىؿت آو ػؿ باىؼ، ٍاػ٧ تضلیلی
 پـميی 0پ اها امت، بغوهٞـ٥ت و هزاف پـميی 0 پ. يینت 0 پ هٞاػل 0 پ هٞت٪ؼین ىهىػا ها که ؿمؼ هی

 ٍاػ٧ ٥ـُ به ،:امت بؼ ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ وا٩ٜ به; که گقاؿه ایى ػیگـ بیاو به. بغوهٞـ٥ت ١یـ و فائؼ
ـاؿ: بؼامت بؼ وا٩ٜ به;ۀ گقاؿ اها ا٥قایؼ،هی ها هٞـ٥ت بـ چیقی بىػو،  ۀگًزیً بـ ای تافه چیق و امت، هٞلىم تک

 که ػهؼهی يياو ػايین،هی بغوهٞـ٥ت و هزاف پـميی ؿا 0 پ ها آيکه ي٦ل ایى، بًابـ. ا٥قایؼيمی ها هٞـ٥تی
 ایى صال، هـ به. ػايینيمی تٞـی٤ ٍـ٣ بـ هبتًی و تضلیلی ایؿابٖه ؿا: بؼ; و: ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ;ۀ ؿابٖ

 يٚـ به ایى، بًابـ. يینت رؼی اىکاالت اف عالی( 2'ۀ )گقاؿ تَؼی٨ که ػهؼهی يياو کنػمت ها،ػىىاؿی يٛى
 هًتذ هًٖ٪ا چه اگـ عىايؼین،: اٍلی بـهاو; آيچه یًٞی ،:یٞیـٕبی١ اهـ بـهاو; ٍىؿت تـیى٩ىی که ؿمؼهی

ـا) يینت هٞتبـ اها ،(ىىػ هی صاٍل آو ه٪ؼهات اف هًٖ٪ا آو ۀيتیز یًٞی) امت ی  ه٪ؼهات یا ه٪ؼهه بـ هبتًی ف
ـا ، ایى بًابـ(. امت کاؽب ـائت بهتـیى ػؿ ،:ـٕبیٞیی١ اهـ بـهاو; که بپؾیـین بایؼ ٙاه  يتیزه ایى تضکین اف آو، ٩

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای; که  (.14و  13)ً  .:امت ياتىاو ،:هنتًؼ ياؿوا اعال٩ی لضاٗ به گ
ـکيیؼۀ ـا٩ی ػؿ ایى بغو  ؿویکـػ و مغى ب ـاؿ امت: گ٦تاؿآؿه ي  اف ایى ٩
اهـ ٕبیٞی ؿا هًضَـ ػؿ هًٞای پًزن کـػه و ایى هًٞای پًزن هناوی اهـی امت که با کاؿکـػ و ١ایت ىیء یا ايؼام  -

 هًامب باىؼ. 
ـابـ امت .: امت یًٞی بؼ ياؿوا اعال٩ی لضاٗ به ١یـٕبیٞی ؿ٥تاؿهای تمام;ه٪ؼهۀ ػوم بـهاو ایى امت:  - و ایى ایًک ب

یًٞی بؼ  ياؿوا اعال٩ی لضاٗ به امت، ايؼام یا ىیء یک اٍلی کاؿکـػ یا ٞیٕبی ١ایت عال٣ که ؿ٥تاؿهایی تمام;با 
ـایايه اف عىب و بؼ اعال٩ی امت. :. تما  ایى هتْمى ت٦نیـی کاؿکـػگ

ـایايه يىٝی ت٦نیـ ٕبیٞت - ـایايه اف اعال٧ امت.ت٦نیـ کاؿکـػگ  گ
ـایايه اف اعال٧ واؿػ امت، ياٙـ به تـیى ي٪ؼی که بـ ت٦نیـ ٕبیٞتههن - امت و ه٢الٖۀ : بایؼ;و : امت;علٔ گ

ـایايه عىايؼه هیٕبیٞت ػاؿ( ؿمیؼ. ٍىؿت ه٪ؼهۀ ػوم بـهاو، تىٍی٦ی )امت: بایؼ;تىاو به يمی: امت;ىىػ: اف گ
 تىاو اف آو تزىیق )بایؼػاؿ( امتًتاد کـػ. امت و يمی

 ١یـٕبیٞی ؿ٥تاؿهای تمام;مت. یًٞی گىیی اهماواىکال ػیگـ آو امت که ه٪ؼهۀ ػوم بـهاو ػؿ ىکل هؾکىؿ، ػچاؿ ایى -
ـاػ٣ امت با : امت یًٞی بؼ ياؿوا اعال٩ی لضاٗ به  :تمام ؿ٥تاؿهای بؼ، بؼ امت.;هت

 يتیزه آيکه ه٪ؼهۀ ػوم بـهاو اف احبات عىیو ياتىاو امت. -
ـکؼام اف ایى هضىؿها ؿا بـؿمی کًین.کىىین هیپـػافین و ایًک به بـؿمی ایى مغًاو هی  ه

 
 : و لغشش هیىم« بایذ»و  «است» ربط
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-گقاؿه تىاويمی هًٖ٪ا ،:امت; بـ هيتمل هایگقاؿه یًٞی تىٍی٦ی، هایگقاؿه اف; که امت بـ آو اػٝا ایى اٍلهمايگىيه که آهؼ، 

ـای.: گـ٥ت يتیزه ؿا :بایؼي;یا : بایؼ; بـ هيتمل هایگقاؿه یًٞی تزىیقی، های  اؿمًیک; که تىٍی٦ی ۀگقاؿ ایى اف; هخال، ب
ـای:. عىؿػ اؿمًیک يبایؼ; که گـ٥ت يتیزه ؿا تزىیقی ؿۀگقا ایى تىاو يمی هًٖ٪ا ،:امت کيًؼه ممی  تىٍی٦ی ۀگقاؿ آو اف آيکه ب

.: بماين فيؼه عىاهنهی هى: ;گىیؼهی که ه٪ؼهه ایى هايًؼ ٥قایین،ابی وؼاب هن ػیگـی ۀه٪ؼه بایؼ بـمین، تزىیقی ۀگقاؿ ایى به
ـکیب اف اکًىو  اگـ; اها:. بغىؿم اؿمًیک يبایؼ هى; پل که بـمین يتیزه ایى به تىايینهی تىٍی٦ی ۀگقاؿ آو و تافه ۀه٪ؼه ایى ت

ـای و بمايؼ فيؼه يغىاهؼ ػلیلی هـ به ٥ـػی،  ممی اؿمًیک; که تىٍی٦ی ۀگقاؿ ایى اف تىايؼهی باىؼ، عىػکيی ٍؼػ ػؿ هخال ب
 آؿمًیک بایؼ هى; پل که بـمؼ تزىیقی گقاؿه ایى به ،:بکين ؿا عىػ عىاهنهی هى; که ه٪ؼهه ایى ۀاّا٥ به: امت کيًؼه
 (.13)ً ::بغىؿم

 گیـین:پی هی ػؿ چًؼ بغو هیىم امت( هًتنب به )که به وا٩ٜ هؼٝایؿا پامظ به ایى هؼٝا 
ً ، 5تاؿیظ ٥لن٦ه، د: )بـػ٥لن٦ۀ اعال٩ی ؿا به هًٞای ٝلن ٕبیٞت آػهی به کاؿ هی; هیىم عىػيغنت بایؼ ػاينت که  -

هن اف ایى  (.335 ًهبؼل کًؼ ): تـتـ و ٕبیٞیچیقی ماػه;( و ػؿ ٕلب آو بىػ که ػمتگاه ٥لن٦ۀ اعال٧ ؿا به 334
پا٥ياؿی عىػ او بـ ٩ىام یا ماعت اٍلی ٕبیٞت آػهی، صاکی اف آو امت که ایى ;ايؼ ؿو به ػؿمتی ػؿباب او گ٦ته

 . (355ً : )ٕبیٞت به لضاٙی ىالىػۀ اعال٧ امت.
بـ آو بىػ که  هیىمػؿباؿۀ يٛى يگـه هیىم به اعال٧ که هًياء بغيی اف هؼٝای صاّـ امت، يکاتی ػؿعىؿ تؾکاؿ امت:  -

ـاف يمیتمایق; ػؿ  :.هاػاوؿی ٝ٪ل یا ػؿباؿۀ اهـ وا٩ٜ امت یا ينبت;وی بـ آو بىػ که :. آیًؼهای اعال٩ی اف ٝ٪ل ٥
ىىػ و اهىؿ اهىؿ وا٩ٜ ييايی اف ٥ْائل و ؿؽایل اعال٩ی ػیؼه يمی ايؼیيیؼ که ػؿصیٖۀ بغو اول گقاؿه، هیىم چًیى هی

وی  .:مايی که با اهىؿ وا٩ٜ مـ و کاؿ ػاؿػ ييات يگـ٥ته ايؼتمایقهای اعال٩ی اف ٝ٪ل به; ايؼ وعًخی وا٩ٜ اف ایى باب
ـای يمىيه ٩تل ٝمؼی. ػؿ همه ؿویهاه هیاؿین که ؿؽیاليهگاي ؿا ٥ٞلی; گىیؼ:هی ـيؼ: ب واؿمی کًیؼ و بیًیؼ آیا  هاىم
-ياهیؼ بیابیؼ. به هـ يضىی که لضاٙو کًیؼ، تًها اي٦ٞاالت، ايگیقهؿا که ؿؽیلت هی وا٩ٞیورىػ  یاتىايیؼ آو اهـ وا٩ٜ هی

ـگق يمییابیؼ. هیچ اهـ وا٩ٜ ػیگـهایی هٞیى هیها و ايؼیيهها، عىامت تىايیؼ ؿؽیلت ؿا ی ػؿ ایى هىؿػ يینت.... ه
و بزىییؼ که ػؿ ىما ينبت به ایى ؼتاو بگـػايیؼ و اصنامی اف ياپنًؼیو میًهآيکه تاهل عىیو ؿا به ػؿوبیابیؼ هگـ 

ء ك اهـ وا٩ٜ هنت، ولی هىّٛى اصناك امت يه ٝ٪ل. ػؿ عىػ ىما يه٦ته امت يه ػؿ ىییعیقػ. ایًزا ل بـهی٥ٞ
. هىره با  کيی  ػمآاو امت که ػؿ هىؿػ ٝمل رنمايی کيتى ػؿ هىؿػ ٩تل ي٦ل هم;امت که  ه٪َىػ هیىم آو: هىّٛى

 (345هماو، ً :)اٝؼام پل اف صکن ػاػگاه.
اهـ ػؿ بـؿمی ينبت اعال٧ و  هیىمفاویۀ بـعىؿػ و يٛى هىارهۀ  ػؿ ،ىىػایى هتى که هماؿه اف آو ٦١لت هی يکتۀ ههن

. امت (ٕبیٞتاهـ وا٩ٜ )و به ٕـی٨ اولی: و  ٝلنينبت ػؿمت چىو يٛى بـؿمی  ،(ٕبیٞتوا٩ٜ )و به ٕـی٨ اولی: 
ٕبیٞی و عاؿری، بـؿمیی ٝیًی  که بـؿمی ٝلمی اىیاء و اهىؿ وا٩ٜ وماو گؾاؿػ که هماو٥ـُ ؿا بـ ایى هی هیىم یًٞی

ای هيابه ٝیاو تىره ػاؿػ، بـؿمی اعال٩ی يیق بایؼ به هياهؼهکاهال امت که به هياهؼۀ عىاً ٙاهـی و پؼیؼاؿهای 
باىؼ. ايتٚاؿ او اف اعال٧ ػؿ ایًزا ايتٚاؿی ٝلمی امت و تٞـی٤ او اف ينبت اعال٧ و اهـ وا٩ٜ و اهـ ٕبیٞی يٚـ ػاىته

ي٦نه، امت و يه ػؿ ينبت با ؿ٥تاؿهای ها با اهـ وا٩ٜ یًٞی به يیق تٞـی٦ی ؿارٜ به عىػ  اىیاء و پؼیؼاؿهای عاؿری، ٥ی
تىاينته به فٝن عىػ به  ؿویایى و مىال ؿا بؼ ٕـس کـػه و اف اای بقؿگ امت. ایى ٦١لت و بل ه٢الٖهىکل ل٢یـه. 

  آمايی بؼاو پامظ ػهؼ.
تىايیؼ به ىکل ٝیًی ؿؽیلتی ببیًیؼ. ایى ػؿمت امت اها چگىيه يتیزه گـ٥ته که پل گىیؼ ػؿ ٝمل ٩تل يمیهی هیىم -

تىاينت ؟! او يهایتا هیمتارٜبلکه به اصناك ؿا ؿ کلی: اعال٧، به ٝ٪ل ؿارٜ يینتتيغیٌ ؿؽایل و ٥ْایل و به ٕى
که بگىیؼ به ٝ٪ل ؿارٜ يینت. وی ػؿ ایًزا ػچاؿ هماو علٔ ٝلن و  آو بگىیؼ که اعال٧ به ٝلن تزـبی ؿارٜ يینت يه
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ـتیب يهایتا، ٝ٪ل ىؼه. اف ٝلن ; به ایى گقاؿه ؿمیؼه کهباىؼ( )بی آيکه عىػ تىره ػاىتهچىو ایًک ػؿ ٝمل  و او بؼیى ت
ـاػ٣ ٝ٪ل( يینت;و  :اعال٧ ؿمیؼتىاو به يمی ؿمؼ که اف به ایًزا هی: اعال٧ هىّٛى ٝلن )ػؿ ایًزا به فٝن او هت

ٝلن ٝیى ٝ٪ل یا٥ت که که اگـ به ػؿمتی ػؿهی( ؿمیؼ ػؿ صالیاعال٧تىاو به بایؼ )هىّٛى هىّٛى ٝلن( يمی: )امت;
اها  :تىاو به اعال٧ ؿمیؼ، به تًهایی، يمیٝلن(ىبه)و  اف ٝلن;کـػ که يینت بلکه ابقاؿ اومت، به ایى يتیزه بنًؼه هی

 :ای بنا بتىاو اف ٝلن، با هؼػ تٞ٪ل، به اعال٧ ؿمیؼ.;
ـا٩ی بیاو هی   - تـیى ىیىۀ پـػاعت هٖلب صاّـ کًین و ایى ؿوىىتٞبیـ ػیگـ ایى هٖلب ؿا با اؿراٛ به بغيی اف مغى ي

ـا٩ی آوؿػهامت:  ـای;امت که ي  آو به هن ػیگـی ۀه٪ؼه بایؼ بـمین، تزىیقی ۀگقاؿ ایى به تىٍی٦ی ۀگقاؿ آو اف آيکه ب
-های تزىیقی اعال٩ی يمیبه گقاؿه ٝلمی، به تًهایی،ىبه های تىٍی٦یگقاؿه و تمام پامظ ػؿ همیى امت:.: ٥قایینابی

اف آيها امت٦اػه کـػ هـچًؼ تىاو تىايًؼ. یًٞی هیيمی: به تًهایی; به تاکیؼ بایؼ گ٦ت که :تىايًؼ بیايزاهًؼيمی و ايزاهًؼ
ـاتـ اف آو، عًخی)يه که اف تاییؼ و تزىیق ياتىاو تًهایی ؿاهی به اعال٧ يؼاؿيؼعىػ به ايؼ و بؼاو ؿاه يؼاؿيؼ یًٞی يه ايؼ بلکه ٥

   .)و ایى عىػ يکتۀ ٙـی٦ی امت.((ي٦ی و يه به احبات به 
به رملۀ ٩بلی امت: : ٥ٞل;هتْمى ا٥قوػو یک عىػ : بایؼ;به : امت;تضىیل تٞبیـ ػیگـ ایى مغى ایى امت:  -

اؿمًیک ممی کيًؼه ;پل چگىيه ايتٚاؿ ػاؿین بی ا٥قوػو یک رملۀ رؼیؼ، اف یک ٥ٞل به ػو ٥ٞل بـمین؟! :. بایؼ;
٥ٞل( ػاؿػ و ػو ٥ٞل )یا یک ٥ٞل و یک ىبه: هى يبایؼ اؿمًیک بغىؿم;یک ٥ٞل ػاؿػ و یک رمله امت> ولی : امت

بی هیچ  اف یک، ػاؿینصاال ها چگىيه ايتٚاؿ :. باینته يینت که هى اؿمًیک بغىؿم;ام ىؼه امت: ػو رملۀ ػؿ هن اػ١
ـاػ ایى امت:  ا٥قوػيی، ػام فباو گیـ ا٥تاػه و کژتابی ػؿ  تىاو به بایؼ ؿمیؼ(گقاؿۀ اعیـ )اف امت يمی ػؿ هیىمػو بقایؼ؟! ه

ـيا اف مـ گياػ آو امت: اف گقاؿه ػهیؼو ػؿمغى هیىم امت. فباو ؿا ػؿ هؼٝای عىیو ػؿيیا٥ته های تىٍی٦ی، به م
هًٞا يباىؼ(، ای که هًٖ٪ا بیای ػیگـ بؼاو بیا٥قایین )رملههای تزىیقی ؿمیؼ اها اگـ رملهتىاو به گقاؿهتًهایی يمی

تىايین میي ،یک میب ٍـ٥ا با ػاىتى;های تزىیقی ؿمیؼ. مغى هیىم هايًؼ آو امت که بگىیین تىاو اف آو به گقاؿههی
رای . بهو گىاهی بـ ي٪ٌ عىیو امت فيؼهًٞایی پهلى هیبه بیایى مغى اف بل بؼیهی امت، :. باىینػو میب ػاىته
به ػیگـ مغى، :. باىینتىايین ػو میب ػاىتهيمی ،با ػاىتى یک میب و بؼوو ا٥قوػو یک میب ػیگـ;آو بایؼ گ٦ت: 

ـا، های اعال٩ی ٕبیٞتػؿ ي٪ؼ گقاؿه ـکق گ به . هبًا تىٍی٦ی  باىؼ و يه بـ رملۀ : ه٪ؼهه و رملۀ ا٥قوػه;بایؼ بـ ي٪ؼ تم
ـتیب ـا٩ی  همیى ت ؿامت بـ بـؿمی اٝتباؿ آو رملۀ ا٥قوػه )ٝمل ١یـٕبیٞی )هغال٤ ١ایت و یک هن باینتػکتـ ي

ـکق هی کمکی به : بایؼ;و : امت;و پـػاعتى به هيکل ؿبٔ  کـػکاؿکـػ ايؼام رًنی( اف لضاٗ اعال٩ی بؼ امت.( تم
  .کًؼاو يمی

ـاتـ اف آيچه آهؼ، بایؼ گ٦ت   - ـایی اعال٩ی عىػ، بیهیىم ػؿ احبات ٥ایؼهبا ایى همه، ٥ اف  :بایؼ;تـػیؼی، بـ امتًتاد گ
ٕبیٞی و لقوم و٨٥ با آو های اعال٩ی، اوال همه بـ هًٞای اهـ تىاو هؼٝی ىؼ تمام يٚامى هیکًؼ. ػؿ بُ تکیه هی :امت;

ـم با ت٢ییـی ػؿ هًٞای ٕبیٞت و اهـ ٕبیٞی، گنتـػو یا هضؼوػ و عاً کـػو آو به بغو) تکیه ػاؿيؼ هایی اف ؽهى، گی
ـتیب ػؿٍؼػ گؾاؿ اف  (ؿواو، ىهىػ، اصناك و تٞ٪ل ٥ـػی و رمٞی اينايی و  :بایؼ;به  :امت;و حايیا همه بؼیى ت

ـایی او به ؿوىًی بـ ایى ٩اٝؼه امتىاؿ امت که ىم يیق اف ایى ٩اٝؼه هنتخًا يینت. ٥ایؼهايؼ. هیامتًتاد ػوهی اف اولی گ
گىیؼ . او و٩تی هی:همگايی ؿا ػؿ پی ػاؿيؼ اؿد يهاػ بایؼ به ؿ٥تاؿهایی که ٥ایؼۀ;و پل : ٥ایؼۀ همگايی عىب امت;
هماو، ) :همگايی یگايه هًياء ٝؼل امت٥ایؼۀ ;و : عىاهی امتعىاهی یکی اف ػالیل پنًؼ اعال٩ی يیک٥ایؼۀ يیک;

ـم ، بی هیچ پـػه(351 ـایی ارتماٝی و امتًتاد (، بـ ٕبیٞت  ارتماٛ، ٕبیٞتياػاينتهپىىی )گی  :امت;اف  :بایؼ;گ
ـگىو( تکیه کـػه و امتؼالل آوؿػه. پل او يیق به يىٝی ـامت و هن به اهکاو امتًتاد هن ٕبیٞت )به يىٝی ػیگ  :بایؼ;گ

یا٥تهاوؿ ػاؿػ و هضؼوػیت امتؼاللب :امت;اف   امت. های هغال٦او ایى امتًتاد ؿا ػؿ
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ـاو تاؿیظ اعال٧،  وهن ػؿ ایى ؿامتا گ٦تًی امت که ػؿ هیا  - گاهی ؿأی هیىم که چًیى امتًتاری ]یًٞی ;پژوهيگ
صال :... امتلٔ ىؼهياپؾیـ امت، عػايؼ، با ؿأی هىؿ هبًی بـ ایًکه عىبی تضلیلامتًتاد بایؼ اف هنت[ ؿا ياهمکى هی

اف يٚـ هىؿ امتًتاد بایؼ اف ;ػهؼ که های ٕبیٞی و اؿفه ؽاتی يياو هیآيکه تاکیؼ هىؿ بـ اؿتبآ ّـوؿی هیاو عاٍه
 (.21 )هبايی اعال٧،: پؾیـ امت.هنت اهکاو

ـا٩ی يیق به ياگقیـ ػؿ راهای ػیگـ گ٦تاؿ عىػ اف   - اف یکی پل فػه و  :بایؼ;به  :امت;يهایت آيکه عىػ ػکتـ آؿه ي
ـای ؿا يتیزه گـ٥ته ٝمل ;هؼٝی امت:  ، با ي٪ؼ تمام ى٪ى٧ ه٦ـوُ تٞـی٤ اهـ ٕبیٞیػؿ ٝمل . همیى که ویامتػیگ

ـایايه ؿ٥تاؿی رًلرًنی هن ـایايه همزًل هایبایؼ ؿ٥تاؿ;گیـػ اف آو يتیزه هیو  :نت.١یـٕبیٞی يیگ ؿا به ؿممیت گ
 ١یـ که ؿمؼهی يٚـ به;گىیؼ هن اف ایى گىيه امت و٩تی هی ؼ اف امت ٩ائل يینت.یًٞی به اهتًاٛ امتًتاد بای: ىًاعت

ـایاورًلهن ـایاورًلهن هیاو هًامبات بنا چه که باىًؼ گيىػه اهکاو ایى به ينبت بایؼ گ ـات، گ  هغإ
-٥ضٌ و بضج يتایذ بایؼ الرـم هن عـػپیيه وؿفاو ىػی;یا : باىؼ ػاىته ؿا عىػ عاً هایرؾابیت و هاىىؿايگیقی

 ػلیـی هضتاد يیق فینتى اعال٩ی که ببـین یاػ اف يبایؼ;یا : کًًؼ تل٪ی رؼی ؿا هىّىٝات ٩بیل ایى ۀػؿباؿ ٝ٪لی های
بـآهؼو  اهتًاٛنًؼگی ايؼ که صزتی ٩إٜ بـ يابهایی بـآهؼه:امت;ها اف :بایؼ; هاگقاؿه ایى متما ػؿ .(22)ً  :امت

 ايؼ. بایؼ اف امت
 

 و چًذ خطای هىر گزایايهطبیعتهمايگى بىدو گشارۀ ایى
ـا٩یػؿ بغو بٞؼ ـاعال٩ی ٝمل ; گقاؿۀبىػو  : گىهماوایى;هؼٝی   ، آيگىيه که آهؼ، ي ـاعال٩ی امت چىو ٝمل ١ی ١یـٕبیٞی، ١ی

 .:امتىؼه :هماو ٝمل ١یـٕبیٞی امت
  امت؟ بؼ ٕبیٞی ١ایت عال٣ اهـ وا٩ٞا آیا( : 0 )پ :ػاينت تهی یا هًٞا بی پـميی بایؼ ؿا فیـ پـمو ;...

( ]ایى گقاؿه: تمام ؿ٥تاؿهایی که عال٣ ١ایت ٕبیٞی یا کاؿکـػ اٍلی ىیء یا ايؼام امت، به لضاٗ 2'ۀ )ه٪ؼه اگـ 
 هیچ ٥ى٧ پـمو ٍىؿت آو ػؿ باىؼ، ٍاػ٧ تضلیلی يضى به و تٞـی٤ به بًااعال٩ی ياؿوا ]یًٞی بؼ[ امت.[ 

 (.13ً : )امت؟ بؼ بؼ وا٩ٞا آیا( : 0: ) رق يؼاؿػ هًٞایی
ـاعال٩ی عىايؼهبه ػیگـ مغى، وی  ـاعال٩ی ؿا ١یـٕبیٞی و ػو بـ آو امت که هغال٦او ػؿ تٞـی٤، ٝمل ١یـٕبیٞی ؿا ١ی ايؼ و ١ی

 ايؼ: بؼ بؼ امت چىو بؼ بؼ امت. بغو گقاؿه ؿا به یکؼیگـ اؿراٛ ػاػه و به وا٩ٜ گىیی گ٦ته
ـا٩ی اىاؿه کـػه، ماب٪ۀ ایى مغى به  گ٦ت او هی ؿمؼ.، ٥یلنى٣ ايگلینی اوایل مؼۀ بینتن، هیجورج ادوار مورهمايگىيه که ي

 مٞاػت: ;یًؼگىهی مٞاػتو آيگاه ػؿ تٞـی٤ : امت. مٞاػت عىب;گىیًؼ هی ػؿمت و عىبػؿ تٞـی٤  ، ػؿ هخل،هؼٝیاو
ـایی اعال٩یٕبیٞت/ يیق: 121)هبايی اعال٧، آیًؼ. هی گىیی ػچاؿهماوو به وا٩ٜ به ایى :امت. عىب به همیى میا٧ ) (845 ،گ

وره ػیگـ آو پـمو . :(عىب مٞاػت امت;و : مٞاػت عىب امت;گىیًؼ تٞـی٤ مٞاػت ىـٛو کًین، هی آيگاه که ابتؼا اف
: عىػ اصناك عىب امت یا يه؟;که آیا  ، هماؿه رای ایى مىال با٩ی عىاهؼ هايؼ:اگـ عىب یک اصناك امت;ه٦تىس امت: 

 (148هبايی اعال٧، )
 :بایؼ گ٦ت تىّیشػؿ 

-های هىرىػ ػؿ تٞـی٦و اف ه٢الٖۀ ٕبیٞتؽٝاو به آى٦تگیابا  ،مباوی اخالق ،هىؿ عىػ ػؿ ه٪ؼهه بـ چاپ ػوم کتابو -

ـایايه، ػؿ يهایت هی ؿا با هضمىلی  ىبکه ععٖامت ;ؼ يياو ػهامت که بگىیؼ و گىیؼ کىىو وی احبات آو بىػهگ
اف (. 64هماو، ً: )ؿا با هضمىلی ٕبیٞی یا هابٞؼالٖبیٞی یکی بگیـین ىبعٖامت که ع;و : ی بگیـینپؾیـ یکتضلیل

هىاره عىاهًؼ بىػ> با ایى همه وی : ى همايگى بىػواتهام ای;و عٖای ػوم با : پـمو ه٦تىس;يٚـ وی عٖای اول با 
  :بی اىکال يینتها و اىکاالتی که بـآيها واؿػ ػاينته، عىػ ى گقاؿهعىػ اؽٝاو ػاؿػ که تبییى وی اف ای
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يىٝی چًؼپهلىیی ورىػ ػاؿػ که وی اف آو ٦١لت  :عىب;وی ػؿ ه٪ؼهۀ چاپ ػوم کتابو تَـیش ػاؿػ که ػؿ کلمۀ  -
-کاؿ هی های هغتل٤ آو ؿا به هًٞاهای هغتل٤ بهکاهال هٞلىم امت که کلمۀ عىب چًؼپهلىمت یًٞی ها ػؿ هتى;کـػه: 

، هماو: )گىيه هضمىلی ورىػ يؼاؿػ که بتىاو به ٕىؿ ٍضیش آو ؿا یگايه هًٞای عىب ػاينتبـین و اف ایى ؿو هیچ
امت که اگـ با ایى صال گىیی وی هًىف، به ػؿمتی و باؿیکی، هتىره يتیزۀ آو يبىػه >(. ایى گاهی بقؿگ امت48ً
ـایايه یا ػی ٕبیٞتهاهمايگى عىايؼو امتؼاللیا٥ت ایىػؿهی ،بىػهی بىػ. ایًک  متکن بـعی اف آيها، ياهىره عىاهؼگ

 تىّیش هٖلب:
ـایايٕبیٞت ػؿ يٚـیات: عىب;اف تٞـی٤  - تىاو چًؼ ت٪ـیـ اؿائه ػاػ. ها ػؿ ایًزا ابتؼا ت٪ـیـ هىؿ ، ػؿ ىکل کلی آو، هیهگ

ـا٩ی ؿا هی ؿا  یػیگـ ىىاؿ يینت. آيگاه ت٪ـیـ ه٦ـوُو ػػهین پامظ به ي٪ؼ ایياو چًؼاآوؿین و يياو هیو به تبٜ آو ي
 پـػافین: ؽکـ کـػه و به ػ٥ٜ اىکال ٥ـّی آو ت٪ـیـ يیق هی

ـا٩ی  - ـایاو و ي٪ؼ عىػ بـ ه٢الٖۀ ٕبیٞتت٪ـیـ عىػ اف ه٦هىم عىب ػؿ يقػ ٕبیٞتػؿ  هىؿ و ي ـایاوگ م کژتابی فباو و ػؿ ػا گ
 لی فبايی. ت٦َیل ایى ارمال آيکه:ْيینت رق گـ٥تاؿی ػؿ هٞ چیقی ایياو ايؼ و کل اىکالػؿیا٥ت ایى کژتابی ا٥تاػه

 بنته به هى٩ٞیت، ایى رمله، هن ػؿ میا٧ ٥اؿمی و هن ػؿ میا٧ ايگلینی،: مٞاػت عىب امت.;گىیین و٩تی هی
مٞاػت چیق عىبی )چیقی ;یًٞی : مٞاػت عىب امت..  ;1ػمتکن ػاؿای چًؼ هًٞا )و يه ٥٪ٔ یک( هًٞامت: 

مٞاػت عىب . ;3:. ایى مٞاػت امت که عىب امت يه چیق ػیگـ;یًٞی : مٞاػت عىب امت.;. 2: عىب( امت.
یًٞی : مٞاػت عىب امت.. ;4: يهایی امت مٞاػت هماو هٖلىب  عىب  ;و : مٞاػت عىبی امت;یًٞی : امت.

کژتابی  بـآهؼه افتىاو ػؿ هـصلۀ يغنت ایى چًؼ ت٦نیـ ؿا هی :مٞاػت ؿیيۀ عىبی امت.;و : مٞاػت عىبی امت;
ػؿ هًٞای  ، به تناهش،هن و ؿوػ یًٞی يیککاؿ هیهن ػؿ هًٞای ٦ٍتی به :عىب;ػؿ ٥اؿمی  ىمـػ.: عىب;ل٦٘ 

-هَؼؿی یًٞی عىبی و يیکی. )ػؿ ايگلینی يیق همیى گىيه امت(. ایى چهاؿ ت٦نیـ ؿا اگـ بغىاهین با صؾ٣ يکات کن

مٞاػت چیق عىبی )چیقی ;یًٞی : مٞاػت عىب امت.. ;1ايؼ: تـ ػؿ ػو ت٦نیـ عالٍه کًین، آو ػو ایىاهمیت
 :. مٞاػت عىبی امت;یًٞی : مٞاػت عىب امت.. ;2و : عىب( امت.

ـتیب و٩تی گ٦ته هی تىايؼ ػمتکن به چهاؿ هًٞا باىؼ که ػو هًٞای ، ایى رمله هی:عىب مٞاػت امت;ىىػ به همیى ت
 :.عىبی هماو مٞاػت امت. ;2بؼاو( امت و  چیق عىب هماو مٞاػت )یا ؿهبـ. ;1اٍلی ایى امت: 

ػؿ پامظ  ي٪ل کـػین،)ػؿ ي٪ؼ بًتام و بـعی ػیگـ( يمایؼ که ػؿ تٞـی٤ ه٦ـوُ مٞاػت، آيگىيه که اف هىؿ چًیى هی
یک ه٦هىم یًٞی مٞاػت امت، ػؿ رای ُهنًؼ هن بایؼ  ()و يه تىٍی٤   چىو بًا بـ تٞـی٤ :مٞاػت چینت؟;پـمو 

مٞاػت هماو ;و : مٞاػت عىبی امت;یًٞی : مٞاػت عىب امت.;یک ه٦هىم بًيیًؼ يه یک ٦ٍت. پل ػؿ ایًزا 
ػؿکًاؿ مایـ چیقهای عىب. یًٞی : مٞاػت چیقی عىب امت;وی هًٚىؿ ایى يینت که و به هیچ ؿ: عىبی امت.

ایى عىب ;ػؿ پامظ ه٪ّؼؿ پـمو ه٦ـوُ  اف مىی ػیگـ و٩تی :.٦ٍتی;ػاؿػ يه : هَؼؿی;عىبی ػؿ ایًزا ىکلی 
ػؿصال مغى : عىب مٞاػت امت;ىىػ گ٦ته :( مٞاػت عىب امت.;ًٝىاو  هضمىل  رملۀ )عىب به: چینت؟
ـابـ آو ایى امت: : ه٦هىم عىبی;این يه :اهـ عىب;کـػو اف  مىی مٞاػت یا ؿهبـ به هىرب ؿمیؼواهـ عىب ;و ب

ـایى ایى ػو :. متا امت و یکی به هماو هًٞای اٍلی )٦ٍتی( : عىبی;با هن هت٦اوتًؼ: یکی به هًٞی : عىب;بًاب
هَؼؿ امت )یًٞی  یکی ه٦هىهی امت و یکی هَؼا٩ی. یکی:. اهـ عىب;عىب و ػؿ ایًزا: ٦ٍت راييیى امن یًٞی 

ـتیب هی و هيت٨ اف ؿیيه(. ، ىاعههًياء و ؿیيه( و یکی ٦ٍت امت )یًٞی بـآهؼه ُ  بیًین که ػؿ ػوگايۀ بؼیى ت ه٦ـو
ـا هًٞای ؿوىىگىیی ػیؼه يمیهماوهیچ ایى: عىب مٞاػت امت.;و : مٞاػت عىب امت.; ی تـ ایى ػو گقاؿه ىىػ ف

)يه ٝیى اهـ عىب، بلکه  مٞاػت هماو عىبی امت و اهـ عىب، اهـی امت که به مٞاػت که ٝیى عىبی;ایى امت: 
ایى یکی  اف عٖاهای هىؿ ػؿ بـؿمی ه٢الٖۀ  .:ؿهبـ یا با آو هًامب امتامت، هـ عىب( ٝیى عىػ عىبی، ؿیيۀ ا
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ـایايه و بـعی هَاػی٨ آو امت.ٕبیٞت ـا٩ی يیق آىکاؿ ایًک چىو عٖای تضلیل هىؿ ٝیاو گ -هی ىؼ، عٖای تضلیل ي

گىیین و آيگاه که هی: امت ؿ٥تاؿ ١یـٕبیٞی یکی اف اهىؿ بؼ;یًٞی  :امت بؼ١یـٕبیٞی،  ؿ٥تاؿ;گىیین ىىػ: و٩تی هی
و هیاو .: امت تـ: ؿیيۀ ؿ٥تاؿ ١یـٕبیٞی()یا ػؿمت ١یـٕبیٞی بؼی هماو ؿ٥تاؿ;یًٞی : بؼ، ؿ٥تاؿ ١یـ ٕبیٞی امت;

ـ٩ی امت ؿوىى. پل ایى گقاؿه که  ـایايه بؼ امت چىو ١یـٕبیٞی امترًلؿ٥تاؿ هن;ایى ػو ٥  :هناو٧ ایى يینت: گ
ـایايه بؼ ارًلؿ٥تاؿ هن; ـایايه اف ارًلؿ٥تاؿ هن;بلکه هناو٧ ایى امت: : مت چىو بؼ امتگ هىؿ بؼ امت چىو گ

 هًٞا يینت. بی همايگى وایى به هیچ ؿوی و ایى رمله: ؿیيه ػؿ بؼی ػاؿػ
ـا٩ی افه٢الٖۀ ٕبیٞت  - ـایايه، ت٪ـیـی ػیگـ ؿا که به اصتمال ػ٩ی٨گ٦تین که پل اف ت٪ـیـ هىؿ و ي  تـ امت بیاوتـ و ػؿمتگ

ـا٩ی آهؼ، به وا٩ٜ ي٪ؼ پـػافین: همکى امت گ٦تهکًین و آيگاه به ي٪ؼ آو هیهی ىىػ آيچه ػؿ ٥ى٧ ػؿ ي٪ؼ مغى هىؿ و ي
ـایايه و هًىف هیه٢الٖۀ ٕبیٞت ت٪ـیـ وا٩ٞیعٖای فبايی ایياو بىػ و يه ي٪ؼ  ـای ایى ه٢الٖه ت٪ـیـی ػؿمتگ تـ تىاو ب

 گىیین: بکًین و امت٦اػه : عىبی;غى هىؿ اف کلمۀ ػؿ م: عىب;واژۀ  رایػمت ػاػ و آو ایى که به ماػگی بهبه
ـایايه، ػؿ هخل، یًٞی اٍضاب اعال٧ ٕبیٞت هؼٝیاو; و آيگاه ػؿ : امت. یمٞاػت عىب;گىیًؼ هی مٞاػتػؿ تٞـی٤ گ

 :آیًؼ.گىیی ػچاؿ هیهماوو به وا٩ٜ به ایى: مٞاػت امت. یعىب;گىیًؼ: هی عىبیتٞـی٤ 
بىػو  ؿویکـػ ػؿ هیاو يینت و هًىف هن هؼٝای ه٢الٖه: عىب;ت٪ـیـ ػیگـ آو عٖای فبايی هـبىٓ به ل٦٘ ػؿ ایى 
ـایايه به ٩ّىت عىػ با٩ی امت. ایًک ػؿ پامظ چه هیٕبیٞت  تىاو گ٦ت؟ گ

ػؿ هماو ىىػ. ػؿ وا٩ٜ ػیؼه هی: امت;ىىػ اها ػؿ ٥ٞل ػیؼه يمی: عىبی;پامظ ایى امت که ػؿ ایًزا ه٢الٖه ػؿ ل٦٘ 
و ػیگـی ػؿ هًٞای : عىب;ىىػ و ػؿ آيزا ػو عٖا و ل٢قه فبايی، یکی ػؿ هًٞای ت٪ـیـ ٩بلی يیق ایى ه٢الٖه ػیؼه هی

 ایًک تىّیش: ورىػ ػاؿػ و ػؿ ایًزا عٖای يغنت ػؿ هیاو يینت اها عٖای ػوم همچًاو صْىؿ ػاؿػ.: امت;
ـاهای ٕبیٞتهىرىػ ػؿ امتؼالل: امت  ;علٔ ػو هًٞای  - های فبايی هىؿ و پیـوايو ػؿ تبییى یکی ػیگـ اف ل٢قه ،یايهگ

ـایايه امت کهه٢الٖۀ ٕبیٞت گىیؼ ػؿ بـعی وی هیػؿ ه٪ؼهۀ چاپ ػوم کتابو، بؼاو اىٞاؿ ػاػه:  عىىبغتايه،عىػ او  گ
ـایايهـیۀ ٕبیٞتٝلیه يٚ وهایامتؼالل عىب  ایى; ػؿ ٩ْایایی هخل; ، او ایى يٚـیه ؿا چىياو تل٪ی کـػه که گىییگ

ياهیؼه ىؼه امت با عىب : ایى;هیاو چیقی ؿا که  یکطاویاوال، همىاؿه : امت; ۀواژ: لؾت عىب امت;یا : امت
و هضمىلی ؿا که به هًگام گ٦تى ایى که یک ىیء صالتی اف لؾت امت، تٞل٨ آو  ىبهیاو ع یکطاویحايیا،  >کًؼبیاو هی

ی که بیايگـ یکنايی :امت;ی که بیايگـ هضمىل امت و :امت;ٛ هیاو این. علٖی اف ایى يىؿا به آو ىیء اٝالم ػاىته
-ی که بیايگـ یکنايی امت، بی:امت;کًؼ و ػیگـ اٝالم هی ۀی که ايؼؿاد یک ٕب٪ه ؿا ػؿ ٕب٪:امت;ت، یا هیاو ام

یکی های اؿتکاب ه٢الٖه ػؿ هـ یک اف مه هًٞای ػیگـ باىؼ، ولی با آو ه٢الٖات ؤيهًىک، همکى امت یکی اف 
ت، هى علٖی ػیگـ ميینت و لؾا و٩تی هى ٕىؿی مغى هی گ٦تن که گىیا اؿتکاب ه٢الٖه هًٞایو ايزام آو علٔ ا

 (. 66ً هبايی اعال٧، ) :ايزام هی ػاػم.
: امت. مٞاػت عىبی;گىیین هی: عىبی چینت؟;ػؿ پامظ ایى عىػ پامغی ػؿعىؿ به پـمو صاّـ امت: و٩تی 

ه٦یؼ : امت;ایى : امت. عىبی مٞاػت;گىیین بىػو امت و  و٩تی هی٥ٞل امت ػ٩ی٪ا ه٦یؼ هًٞای یکنايی و یکی
ـاهیهًٞای  ـتیب ػؿ ت٪ـیـ ػوم ٩ىل ٕبیٞتىىػ. همايگىیی ػیؼه يمیامت. پل ػؿ ایًزا ایى التقام و هم -به همیى ت

ـایاو، و٩تی ػؿ پامظ پـمو   ػاؿػ( ى  پـمو ههن امت چىو رای پامظ ؿا هٞلىم هی)و ػاينت: مٞاػت چینت؟;گ
ـاػ٣ :مٞاػت عىبی امت;گىیًؼ هی ایًک عىبی ;باىؼ اها و٩تی ػؿ پامظ  هی: مٞاػت هماو عىبی امت;، ایى هت

ـابـ امت با : عىبی مٞاػت امت;ىىػ گ٦ته هی: چینت؟ ػؿ رملۀ :. آوؿػعىبی آو چیقی امت که مٞاػت هی;ایى ب
-همايگى يینت و ػؿ ایى ت٪ـیـ ٕبیٞتیًیت امت و ػؿ رملۀ ػوم ه٦یؼ هًامبت. پل ایى ت٪ـیـ هن ایىاول ٥ٞل ه٦یؼ ٝ
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ـایاو هن ه٢الٖه ـتیب و٩تی گ٦ته هی ای ورىػ يؼاؿػ.گ هتْمى : امت;ایى : ؿ٥تاؿ ١یـٕبیٞی، بؼ امت.;ىىػ به همیى ت
 هتْمى ايؼؿاد.: امت;ایى : بؼ امت ؿ٥تاؿ ١یـٕبیٞی یکی اف اهىؿ;گىیین یکنايی و اتضاػ امت و و٩تی هی

ـاییهىؿ عىػه هن با ٥ایؼه گىیین کهبه تاکیؼ هی - ـا بىػهاه به ياگقیـ ٕبیٞتگ  ، به کىتاهی،چىو پیو اف ایىامت. گ
ـا بىػو ٥ایؼهػؿباب ياگقیـی ٕبیٞت ـاؿ ػؿ هیگ ـایاو مغى گ٦تین، ػؿ ایًزا اف تک  گؾؿین.گ

های ٥لن٦ی  هؼٝی  ياؿوایی اعال٩ی  ای امت ػؿ ي٪ؼ گقاؿهعىػ ه٪اله: های رًنیػؿباؿۀ ا٩لیت;ه٪الۀ  يهایت آيکه  ػؿ  -
ـایی> یًٞی هیرًلهن کىىؼ امتىاؿی آو هؼٝیات ؿا به چالو بکيؼ و ایى کاؿی امت که ا١لب کنايی که ػؿباؿۀ گ
ـایی هىّٞرًلهن ـا٩ی ػاؿيؼ، پی هی یگ ـيؼهيابه ػکتـ ي يه چىياو هىاػاؿاو اعال٩ی بىػو ؿ٥تاؿهای  ػؿ هخل، ،یًٞی .گی

ِ  احبات  ياؿوایی  اعال٩ی  هنػگـرًل ـایی. گىیی ٥ـُ رًلعىاه، ػؿ ٩الب احباتی> بلکه ػؿ ٩الب ػ٥ٞی یًٞی ي٪ گ
ـایايه بنًؼه رًلایياو بـ ایى امت که اگـ بتىايًؼ احبات کًًؼ اػلۀ هغال٦او بـ ياؿوابىػو  ؿ٥تاؿهای  هن ـابـ گ يینت، ایى ب

ـایايه امترًلبا بنًؼگی  اػلۀ ؿوابىػو  ؿ٥تاؿهای  هن ػؿ ؽات عىػ ػاؿای عأل و > صال آيکه به گماين ایى ؿویکـػ گ
ٜ  ػؿعتاو وا٥ی به ه٪َىػ يینت، بؼیى ص٦ـه ای بقؿگ امت: ایًکه ها، ػؿ هخل، احبات کًین اػلۀ هغال٦او  اعال٩ی  ٩ٖ

ٜ  ػؿعتاو ٝم > هگـ آيکه امت عًخی هىّٜ هالی اعال٩ی امت> بلکه ػؿيهایت بؼیى هًٞامت که هًٞا يینت که ٩ٖ
ِ  وا٩ٞی، ُهزاف و اعال٩ی : صالت  ٕبیٞی;٥ـُ آو باىؼ که پیو ایى امت که هـ ٝملی به ٍـ٣ يؼاىتى ػلیل ي٪ی

ٜ   و ياػاينته امت. ایى امتؼالل اگـچه عالی اف اىکال يینت، ػؿ هـؿوی، ياعىامته ـا٧  ٕبیٞتاعال;بـ هىّ پای : گ
ـا اینتاػه، اف مىی ػیگـ به ي٪ؼ بًیاو  آو ا٩ؼام ت٥يـػ. صال پـمیؼيی امت چگىيه کنی که بـ هىّٜ اعال٧ ٕبیٞهی گ
ـا٩ی يیق عىػ هىّٞی ٕبیٞت کًؼ؟!هی ـایايه امت و اف ایى ؿو تاکیؼ وی بـ ١ـُ آو امت که بگىیین هىّٜ ػکتـ ي گ

ـایايه، يىٝی تًاه٢الٖۀ ٕبیٞت  ٩ِ و فػو  بًیاو  هىّٜ اعال٩ی عىیو و پل یکنـه ياهىره امت.گ
 

 يظزگاه علن پشضکی
ـا٩ی ػؿ ه٪الۀ عىیو بؼاو يًگـینته و یههم هباصجیکی اف  ه٦هىم اهـ ٕبیٞی و  بـ ىًاعتهنت٪ین  احـی ػؿيگ بـ آو  که ػکتـ ي

ـگاه ٝلن پقىکی به هنالۀ ؿ٥تاؿهای هن ـایايه رًلصالت مالهت ػاؿػ، يٚ گىيه ؿ٥تاؿها های پقىکی اف ایىامت. بایؼ ػیؼ گقاؿهگ
ػمت ؿ٥تاؿها با صالت ٕبیٞی و مالن بيـی تىايؼ ػؿ ػؿک ها اف ينبت  ایىها هیؿمؼ ایى گقاؿهوارؼ چه هٞايیی امت؟ به يٚـ هی

ـگىيه پژوهو هایی اف ایى ػمت، يیق امتًاػبا تؾکـ بؼیى يکته که امتًاػ به پژوهو >باىؼتاحیـ ىایايی ػاىته های آهاؿی، به به ه
مافی اٝتباؿ آيها يینت. همايگىيه که گ٦تین ػؿ ُبى ٝلن ػؿ رایگاهی يینت که بتىايؼ هـرٜ اٝتباؿػهی )و هیچ ؿوی به هًٞی هٖل٨

بایؼ ها و آهاؿها به تاهل يگـینت و يایى تىره ٥٪ٔ بؼیى هًٞامت که بایؼ ػؿ ایى پژوهو .اٝتباؿػهی اعال٩ی( به اهىؿ باىؼ
ـتبۀ عىیو و يه همه به یک ايؼافه، چين پىىیؼ. ایًها اٝتباؿػه يینتًؼ اها: هًٞای آيها;مـمـی اف  هًٞاػاؿيؼ. ، هـیک ػؿ ه

های پقىکی، . ػؿ ایى هیاو ٩ٖٞا هٞتمؼ بىػو بـعی گقاؿهباىًؼتىايًؼ ػؿ اٝتباؿػهی ي٪يی رؼی ػاىتهاٝتباؿػه يینتًؼ اها هی
ىًاعتی امت> با ایى ىًاعتی و ؿواوهای راهٞههای آهاؿی صاٍل اف آهایوايؼ، بیو اف گقاؿهتـیچىو ػاؿای ٝیًیت ٩ىی

ػؿ ایى ؿامتا  صالهـ  به. اف هـؿوی هض٦ىٗ امت تٞ٪لتىايًؼ کـػ و رایگاه همه، آيها يیق رای ٝ٪ل و تٞ٪ل ؿا تَاصب يمی
ايؼ، ایؼئىلىژیکگیـی ىبهو ػؿّمى ٥ا٩ؼ رهت ػاييگاهیهای و بـؿمی هاه٪الۀ هٞتبـ که صاٍل پژوهو چًؼاین به کىىیؼه

 ؿرٛى کًین. 
ـاب ا٩لیت و مالهت رنمايی ػؿ هیاو  ا٩لیت;با ًٝىاو   يغنتیى ه٪اله ، ایى ه٪الهيگـۀ امت. ( 2013) 2:های رًنیاّٖ

ـاب ؿوايی صاٍل همايگىيه که اف ياهو بـ هی های اف ٥ياؿ راهٞه ؿا ػؿ بـوف بیماؿیآیؼ، ػؿ پی تاکیؼ بـ ایى امت که بایؼ تاحیـ اّٖ
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ـایاو بـؿمی کـػ و آو ؿا چىياو یکی اف ٝىاهل هضتمل ػؿ بـوف چًیى هيکالتی ػؿ يٚـ گـ٥ترًلرنمی هن کىىؼ )به وا٩ٜ هی گ
-که هنتلقم پژوهو ٝاهل. با ایى صال، ایى ه٪اله عىػ هًىف به بـؿمی راهٜ ایى (آهیق و همؼاليه به هنؤله بًگـػناف هىّٞی ت٦اه

. عىىبغتايه ػؿ بغو پیيیًه و هـوؿ ایى ه٪اله، ٥هـمتی آو ؿا ؿوىى بؼاؿػ ّـوؿت > کىىیؼهيپـػاعتههای بقؿگ و پیچیؼه امت، 
ـالیا اؿوپا ،هایی که ػؿ آهـیکاراهٜ اف پژوهو ـایاو ايزام رًلهای رنمی هنػؿباؿۀ بیماؿی ، ػؿ ٕىل مًىات هغتل٤و امت گ

ها های آو پژوهو. بـعی اف یا٥تهيینت ىؼيی های آو تض٪ی٪اتبؼیهی امت که ػؿ ایًزا ي٪ل همۀ یا٥تهػاػه ىؼه.  یا٥ته، به ػمت
ـاؿ امت ـايتق ه٪ابل عالٍۀ گقاؿه هی)مال و هض اف ایى ٩  : (آوؿینل پژوهو ؿا ػؿ پ

- ] ـا رًلػؿ هـػاو هن ی، هارکیًی و مـٕاو ه٪ٞؼکی١ًیـ هار يـط ل٦ًىم ]يىٝی مـٕاو عىو  ، 0771) .امت بیيتـگ
 (.30۳ً ) آهـیکا(

ـایاو(، رًلعىاهاو )ياهنػؿ ٩یاك با ػگـرًلرًنی  ػگـباىاو  -  و  يیق ؿژین ١ؾایی ، هيکالتهيکالت ١ؾایی گ
 (.30۳ً) ، آهـیکا(1999) .ايؼٝمىهی بیيتـی ػؿ مالهت عىػ ػاىتههيکالت 

ـکای رًنی تٞؼػ - ـاػ ػگـرًل ایياو ػؿ عٖـ ابتال به مـٕاو تهارمی پنتاو ؿا ػؿ ػؿ فياو لقبیى ى ـا ه٪اینه با ا٥ گ
 (.30۳ً) ، آهـیکا(2002) .امتا٥قایو ػاػه

ـا ينبت به فياو ياهنػورًل وفياو لقبیى ػؿ بیماؿی ٩لبی  يـط - -ها ينبت به ػگـرًل. لقبیىامتباالتـ   عىاهرًلگ

ـایاو اف مالهتی بنیاؿ کمتـی   (.30۳ً) (022۳)آهـیکا،  .يؼبـعىؿػاؿگ
و بغو چـبی بیيتـ ػؿ ىکن  ٝلتبه  عىاه،فياو لقبیى ينبت به فياو ػگـرًل ػؿ های ٩لبی ٝـو٩یابتال به بیماؿیيـط  -

 (.30۳ً)( 2003. )آهـیکا، امتباالتـ  ،اصيایی
ـا ينبت به فياو ياهنػورًل وفياو لقبیى   - و های ٩لبی ػؿ هٞـُ عٖـ مـٕاو پنتاو و بیماؿی ، بیيتـعىاهرًلگ

 (.30۳ً)( 2004)آهـیکا،  .ايؼٝـو٩ی
ها، ىايه و، ػؿػ ػؿ گـػو ، عاؿهٝالئن رنمی صاػ اف رمله هيکالت ت٦ًنیبـوف  های بیيتـی ػؿباؿۀگقاؿه  -

ـارًلهنفياو و هـػاو  ػؿ اػؿاؿ، مـػؿػهای ىؼیؼ و لگى یا فايى ، هيکالت ؿوػه آؿتـوف، ـگیزهم  .امتىؼه ػیؼه گ
 (. 524ً( )2006)هلًؼ، 

ـا ينبت به ياهنفياو ػورًل  - ـایاورًلگ  ،، عنتگی هقهىىاؿىی، هيکالت کمـهيکالت گ چىو هْٞالتیػاؿای ، گ
ـا به وؿم ه٦اٍل ػچاؿ ها بیيتـ اف فياو ػگـرًل. لقبیىايؼهای ٝملکـػی مالهت و مالهت ٝمىهیهضؼوػیت گ

ـا ينبت به ػگـرًلرًلهـػاو هنػؿ بىػيؼ.  ـایاو اصتمال بـوف مـػؿػ گ ـا با تزـب. هـػاو ػگـرًلبیيتـ بىػهگ  ۀگ
ـارًلهن ـاػ ػگـرًل ییگ ـا اصتمالينبت به ا٥ ابتال به بیماؿی کبؼ، هيکالت گىاؿىی، مـػؿػ، بیماؿی  بیيتـی ػؿ گ

 (. 524ً، آهـیکا( )2007) ٩لبی، آمن و عنتگی هقهى ؿا ػاؿيؼ.
 (.524ً( )2007)آهـیکا،  .بیيتـ امتعٖـ ابتال به مـٕاو میًه  فياو لقبیى ػؿ -
ـا،رًلػؿ هـػاو هن   - آمن  بـوف، اوعىاهرًلياهن با ػؿ ٩یاك، تـ بىػيؼتىرهی رىاو ػؿعىؿ ايؼافۀ١ن ایًکه به ؿٝلی گ

 (.525ً( )2011)آهـیکا،  .امتهبیيتـ بىػ
ـالیا، امتگقاؿه ىؼهفياو  ػیگـمـٕاو ػؿ فياو لقبیى بیو اف   -  (.525ً( )2011. )امت

گؾىته يياو  ۀیک ػهتض٪ی٪ات ;امت: ایى ه٪اله آهؼهاف ی ػیگـ ایًها ٥٪ٔ بغيی اف آو گقاؿه کمابیو ه٦َل امت. ػؿ بغي
ـاػ ػاػه ـا، هـػاو هنرًل]فياو هن LGBامت که ا٥ ـا، ػورًلرًلگ ـاها[ گ ـگـوه به ٕىؿ کلیگ ی های عاً اف رمٞیت و ف

LGBـيؼ افگاؿی رؼی ػؿ مالهت رنمی ؿيذ هیماالو عىػ، اف يام، ػؿ ه٪اینه با هن -راهٞه هایها ىاهل يمىيهایى یا٥ته ...ب

ـا٥یاو رمٞیت هضىؿ اؿائه  LGBای اف هيکالت مالهت رنمی ػؿ رىاهٜ یی هتًٛى امت و ىىاهؼ ٩ايٜ کًًؼههضىؿ اف هًا٨ٕ ر٢
 (527)ً  :ػهؼ.هی
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ـایٔ يابناهاو مالهت رنمی ایياو بایؼ  ـاب ا٩لیت ؿا بـ ى و البته همايگىيه که گ٦تین يٚـ يىینًؼگاو ه٪اله آو امت که تاحیـ اّٖ
ـاب ػگـباىاو رًنی که هیقاواف ;ػؿ يٚـ آوؿػ:  مالهتی رنمی )هايًؼ  ػؿ بیيتـ یايؼ، هيکالتا٩لیت باال ؿا تزـبه کـػه اّٖ

ـاػی که  ػؿ ٩یاك با ،تـیٝمىهی ّٞی٤های هقهى( و مالهت ؿیبیما ـاب ؿاا٥ -ىؼهگقاؿه  ،ايؼتزـبه کـػه کمتـ ایى اّٖ

ـابـیبه يٚـ هی;و  (527)ً : .امت ـاه امت. LGBهای مالهت رنمی ؿمؼ که امتـك ا٩لیت يیق با ياب و  (528)ً : هم
ـاب; ـاػ  اّٖ ـاو; ( و538)ً : گؾاؿػهیتؤحیـ  LGBا٩لیت اصتمااًل بـ ٝملکـػ ٥یقیىلىژیکی ا٥ بایؼ اؿتبآ بیى  پژوهيگ

 (. 540)ً: بیافهایًؼ.ؿا ػؿ رىاهٜ ػگـباىاو رًنی به ػ٩ت  مالهت ؿواو و رنن
ـاب ا٩لیت کمتـی تزـبه کـػه ايؼ، هیقايی اف وّٜ با ایى همه، اوال همايگىيه که آهؼ، صتی ػؿ رىاهٞی اف ػگـباىاو رًنی که اّٖ

ـگؾاؿی امتـك ا٩لیت بـ وّٜ مالهتی و ػگـرًلياهٖلىب مالهتی، ػؿ ٩یاك با  ـایاو، گقاؿه ىؼه و ػؿحايی، عىػ ٥ـُ تاحی گ
ـاب ص٪ی٪تا تا چه صؼ بـ کن و کی٤ آو يیق هًىف، به ػؿمتی و ػ٩ت، ياپژوهیؼه و احبات ياىؼه امت یًٞی هٞلىم يینت ایى اّٖ

ـاب و ؿمؼ بتىاو ؿابٖهه يٚـ يمیامت و مؼیگـ آيکه، بؼوا بهْٞل مالهتی ػگـباىاو رًنی تاحیـ ػاىته ای رؼی هیاو ایى اّٖ
ىىػ و به های بٞؼ ػیؼه هیه ػؿ ایى گقاؿه و بـعی گقاؿهها کي٤ کـػ> هيکالتی کبـعی اف ايىاٛ هيکالت رنمی ایى ا٩لیت

  بـعی اف آيها اىاؿه عىاهین کـػ.
ـایاو  فو، هـػ، رًلهای هنرمٞیت مـٕاو و;با ًٝىاو   ه٪الۀ ػوم ـاػورًلگ ـارًنیتی ها،گ  ،(2015) 3:هارًلها و عاؿد اف ت
 امت. های رًنی پـػاعتهو ػؿ ا٩لیتٕاىیٛى مـ بههنت٪یما 

ـا و هیقاو باالی ابتال به رًلهٖالٞات اولیه عٖـ باالی مـٕاو ه٪ٞؼ ؿا ػؿ بیى هـػاو هن; - ػؿ هـػاو  ؿا مـٕاو ه٪ٞؼگ
ـاينین   (.385ً) .:کى يياو ػاػم٦یؼپىمت ماکى ىهـ ماي٦

ـيیا ػؿ هت٦اوت ایهٖالٞه ػؿ - یا٥تًؼ يىینًؼگاو; ،کالی٦ ـاکن که ػؿ ـا٥یایی لقبیى فياو بیيتـ ت  ىیٛى با ػؿ بـعی هًا٨ٕ ر٢
 (.387ً.: )ػػاؿ ػاؿهًٞی اؿتبآ ػؿ بیى فياو میًه مـٕاو باالتـ

ـا با فياو مالهت باؿوؿی فياو لقبیى و ػورًل ۀبا ه٪این مىئؼی پژوهيی;  - ـا ػگـرًلگ فياو لقبیى و  اف ػؿیا٥ت کهگ
ـاػورًل  یٝاهل هامتاف آيزا که صاهلگی هؼتىىػ. تىرهی باؿػاؿی کمتـی گقاؿه هی ػؿعىؿ ايؼافۀبه  گ
ـابـ هضا٥٘ ـابـ امت با ا٥قایو ػؿ فياو لقبیى و ػورًل باؿػاؿی يـطىىػ، کاهو هی ىمـػهمـٕاو پنتاو  ػؿب ـا ب گ

ها ىیٛى لقبیىچا٩ی ػؿ ػهؼ که يياو هی ػمت آهؼهبهاعیـ ىىاهؼی  ۀهمچًیى اف ػو هٖالٞ. ػؿ ایياو عٖـ مـٕاو
 (. 388ً .: )امت تىأمعٖـ مـٕاو پنتاو بٞؼ اف یائنگی  ا٥قایو با ایى که ػاؿػبیيتـی 

ـيیا يياو هی ایهٖالٞه  - ـا به ىکل ٩ابل تىرهیمـٕاو ؿصن ػؿ فياو ػگـرًل گقاؿه;ػهؼ که ػؿ کالی٦ ٪(  14.0) گ
ـارًلهنکمتـ اف  فياو  ـا )٪( و فياو ػورًل16. 5) گ  (.389ً: )امت.( بىػه٪41. 2گ

ـيیا ػیگـ یپژوهي  - ـا٥یایی ؿا بیيتـ اها اف يٚـ آهاؿی هًٞی ػاؿ مـٕاو ؿوػۀ بقؿگ  ايؼک یىیىٝ;، ػؿ کالی٦ ػؿ هًا٨ٕ ر٢
ـاػورًلباالتـ هـػاو  با چگالی ـا( يياو ػاػه امت. رًلهن [ٍـ٥ا] )اها يه گ کمابیو  رمٞیتیػؿ بیى فياو، گ

ـايگیقاها اف يٚـ آهاؿی تىره کىچک ـا(...)اها يه فياو ػورًل هااف لقبیى ب بـوف ػاىته،  بقؿگ ۀمـٕاو ؿوػ که ػؿ آيهاگ
ـاکن ا٩لیت رًنی تزقیه و تضلیل فینت امت.گقاؿه ىؼه ه ک هًإ٪یػؿ يياو ػاػ  ...هضیٖی با امت٦اػه اف مٖش ت

ـاکن ا٩لیت رًنی بیيتـ -391ٌٍ : )ػ.ػاؿ بیيتـیىیٛى بقؿگ  ۀمـٕاو ؿوػ فياو هن ػؿ ػؿ هـػاو وهن ، امت ت
390.)  
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ـا اؿفیابی کـػههٖالٞات بنیاؿ ايؼکی مـٕاو آيؼوهتـ ؿا ػؿ بیى فياو لقبیى و ػورًل  - راهٞۀ  اف ػؿ یک هٖالٞهايؼ. گ
ـارًلهنفود عىاهـ  میَؼ و ه٦تاػ يمىيۀ ـا امت٦اػه ىؼرًلػگـ -گ اصتمال ابتال به  يىینًؼگاو بیاو ػاىتًؼ که .گ

ـايياوها ػؿ بیى لقبیىمـٕاو آيؼوهتـ  ـایو به چا٩ی  آوؿی٥ـفيؼياتىره   ػؿعىؿبه ػلیل ىیٛى  ،ػؿ ه٪اینه با عىاه و گ
  (.391ً : )بیيتـ امت. ،هاػؿ لقبیى

ـالیاتـ ػؿ بیى هـػاو هبتال به مـٕاو بقؿگ ایههٖالٞ  - گلنتاو و مایـ کيىؿها ، اي، کاياػاپـومتات ػؿ ایاالت هتضؼه، امت
ـات ٝملکـػ رًنی بیى هـػاو ػگـرًلت٦اوت هًٞی ـا و هـػاو هنػاؿی ػؿ يم ـا و ػورًلرًلگ ـا يياو يؼاػ. با گ گ

ـا و ػورًلرًلػیگـ يياو ػاػ که هـػاو هن ایایى صال، هٖالٞه ـا بٞؼ اف ػؿهاو مـٕاو پـومتات، گ های فعنػؿ گ
ـایٖی ايقال مغتیرًنی، ٝملکـػ ايقال و  ـاتب بؼتـ به ى   . )394ً ) .ػاىتًؼه

ـم همۀ ایى ػاػهباؿی گماو هی های ههلک ؿا یکنـه تىاو بـعی اف ايىاٛ آو بیماؿیىک يمیها به ايؼافۀ کا٥ی هًٞاػاؿيؼ و بیب
ـاب ػؿ  ، ػؿ هخل، تاحیـ ٝؼم باؿػاؿیآهؼاىاؿه  هًنىب کـػ. همايگىيه که ػؿ هتى هن به ٥ياؿ ا٩لیت آوؿ وبه ٝىاهل اّٖ

ـاب ا٩لیت و ٥ياؿ ارتماٝی يؼاؿػ ،هاػؿ لقبیى پنتاو ا٥قایو مـٕاو  ٦ٝىيت ؿصن تاحیـ چًاو که> هنؿبٔ چًؼايی به اّٖ
ـاه با های ايؼام چا٩ی ػؿ )صاٍل اف وؿوػ ىیء عاؿری هًَىٝی(  احـاصيایی و ػؿيهایت تاحیـ هـػوی ایى ٝىاهل، هم

ـاب يؼاؿػآيؼوهتـ وامٖۀ تضـیک ؽهًی، ػؿا٥قایو مـٕاوهای هـػايه بهاصتمالی ا٥قایو تىلیؼ هىؿهىو . ، ؿبٖی به آو اّٖ
ـا يمیرًليیق ا٥قایو عٖـ ابتال به مـٕاو ه٪ٞؼ ػؿ هـػاو هن ـاب و ٥ياؿ ػاىتگ به  آىکاؿا باىؼ وهتىايؼ ؿبٖی به آو اّٖ

ای امت که به تىرهی به کاؿکـػ ايؼام و ١ایت آو هـبىٓ امت. ایى هخال اعیـ، يمىيهامت٦اػۀ ياػؿمت اف ايؼام رًنی و بی
ايؼ، ػؿ ىًاعت اهـ ٕبیٞی ػچاؿ اىکال که تىايؼ ػؿ ىًامايؼو ه٦هىم اهـ و ؿ٥تاؿ ٕبیٞی به ها یاؿی کًؼ و به کنايیعىبی هی

های ىًاعت اهـ ٕبیٞی، ىًاعت اهـ ١یـٕبیٞی امت و اهـ یکی اف ؿاه عت اهـ ١یـٕبیٞی یاؿی ؿمايؼ.ػمتکن ػؿ ىًا
ًنی فياو و هىّٜ کًو تىلیؼ هخلی> با هىّٜ صنگـهای لؾت ر هـػاو ١یـٕبیٞی یًٞی رایگقیى کـػو هىّٜ ػ٥ٜ هؼ٥ٛى

هؼ٥ٛى  ؿی ىیگال که اف يىٝی باکتـی هىرىػ ػؿرق ا٥قایو عٖـ مـٕاو ه٪ٞؼ، به ا٥قایو عٖـ ابتال به بیماؿ٥تاؿی که به
ـای يمىيه بًگـیؼ به گقاؿه )ػؿباؿۀ عٖـ بیماؿی ىیگال ػؿ هـػاو همزًل ايزاهؼ.ىىػ، هیایزاػ هی ـا، ب  ،مسیج یکرگ

ت ام یهىد ػؿ هىاؿػیک  ۀػهًؼؼ يياویآهاؿ رؼ;گىیؼ که هی( 2016) تروص هیگیىس تراضتػؿ  یتًؼؿمت یاؿت٪او٩ت ل ییؿ
ـا .امتىؼه ایزاػى هـػاو یب یرًن ۀاػ ػؿ ٕىل ؿابٖیکه به اصتمال ف ـا و رًلامت که هـػاو هن یاتیاؿ صیبنى یبًاب گ
ـا ػؿباؿهـػاو ػورًل ها چیقی که گی ته٦(  :بؼايًؼ.بیيتـ کًًؼ،  یـیاف آو رلىگبایؼ نت و چگىيه یگال چیًکه ىیا ۀگ
 www.gaytimes.co.uk)   وبگاه  ، 4گال بؼايًؼبایؼ ػؿباؿۀ ىی

ـاينینکى آهؼه که ، اف ىیٛى ىی(2001) ػؿ گقاؿىی ػیگـ -های ٝمؼتا هنماکى هضلههبتالیاو  هيتاػ ػؿٍؼ;گال ػؿ ماي٦

ـا بىػيؼرًل ـاينینکىىیٛى ىیگال ػؿ گی) :.گ  (www.infectioncontroltoday.com، وبگاه  5های ماي٦
ـا٩بتی٦ٝىيتاي٦زاؿ ; ٝلتًٝىاو بهىیگال  ،(2017)ػؿ گقاؿىی ػیگـ  ـارًلػؿ بیى هـػاو هن های ه عىايؼه ػیگى ػؿ مى: گ

 (www.advocate.com، وبگاه  6ىیگال چینت؟...) امت.ىؼه
ـابـ آو اینتاػ> های بهؼاىتی اف هیقاو و يـط گنتـه بیماؿیباؿی ىایؼ بتىاو با بـعی ىیىه هایی چىو ىیگال کامت و ػؿ ب

 هیچ ؿبٖی يؼاؿػ. یابؼ،و يتیزۀ ٕبیٞی ؿ٥تاؿی که با ه٪ٞؼ، رایگاه ػ٥ٜ ٥ْىالت، ؿبٔ هیاها ایى به وّٜ ٝاػی 
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 راجز اسکزوتى و دو يقذ ههن وی 
ـا٩ی به بـؿمی امتؼالل بغيی ػیگـ اف ه٪الۀ  اعال٩ی ت٪بیش ػؿ ايگلینیهٞاٍـ  ٥یلنى٣ ،تهواضکر راجر هایآؿه ي

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای  امت:پـػاعته گ
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای بـ امکـوتى اعال٩ی ايت٪اػ;  به. امت امتىاؿی ٕبی١ٞیـ اهـ بـهاو اف هت٦اوت بًیايی بـ گ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای وی اٝت٪اػ  آيکه، يغنت: امت يکىهو عىؿ ػؿ اعال٩ی لضاٗ به ههن، ػلیل ػو به گ
ـایاورًلهن هیاو ؿوابٔ ـارًلهن هـػاو عَىٍا) گ  هیاو ؿوابٔ آيکه، ػوم. امت ياپایؼاؿ و مٖضی بنیاؿ (گ

ـایاورًلهن ـارًلهن هـػاو عَىٍا) گ  فيؼگی يىٝی به يهایتا و امت باؿايه و بًؼ بی ياهتٞاؿ٥ی يضى به( گ
ـایايههـفه ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اعال٩ی تَىیب که امت ػلیل ػو ایى به ػ٩ی٪ا. ايزاهؼهی گ  ایى گنتـه و گ
 رؼی تهؼیؼ هىؿػ ارتماٛ ػؿ ؿا عايىاػه بًیاو ویژه به و ايزاهؼ،هی ارتماٝی ٥ـوپاىی و حباتیبی به ؿ٥تاؿها گىيه
ـاؿ ـتیب ایى به. ػهؼیه ٩ ـای ههن امتؼالل ػو امکـوتى که ؿمؼهی يٚـ به ت ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای ت٪بیش ب  گ

ـتیب به ؿا آيها بگؾاؿیؼ. کًؼهی هٖـس -بی بـ هبتًی بـهاو; و :اينايی هًامبات بىػو مٖضی بـ هبتًی بـهاو; ت

ـاؿ بـؿمی هىؿػ یک به یک ؿا آيها و بًاهین: رًنی باؿی و بًؼ ـارًلهن هـػاو وی، اٝت٪اػ به...ػهین ٩  يضى به گ
ـاػ با عىػ رًنی صیات ٕىل ػؿ و ؼهنتً هباالت بی و باؿ و بًؼ بی عىػ رًنی فيؼگی ػؿ ياهتٞاؿ٥ی  فیاػی ا٥

ـاؿ هؼت کىتاه رًنی ؿوابٔ ـایايهرًلهن ؿوابٔ; که امت باوؿ ایى بـ ٍـیضا او. کًًؼهی بـ٩  به ؿو هـػاو هیاو گ
ـارًلهن هـػاو با که ایراهٞه هـ و.: ػاؿػ هـفگی و باؿی و بًؼ بی مىی  آهاػه; بایؼ کًؼ، ؿ٥تاؿ هناوات به گ
 اعال٩ی لضاٗ به ؿا ارتماٝی ٥ـوپاىی و هباالتی بی حباتی، بی آو تبٜ به البته و - رًنی بًؼوباؿی بی تا باىؼ
 (18و  16 ، 15)ً  :.:بؼايؼ اىکال بؼوو

ـا٩ی آيگاه با اىاؿه به امتؼالل امکـوتى که  ـا،رًلهن هـػاو هیاو ػؿ ؿا رًنی بًؼوباؿی بی اٍلی ٝاهلي  ػؿ ؿاف و ؿهق ٥٪ؼاو گ
 آو ػؿ;رًل امت، اگـ هبًا ٥٪ؼاو ؿاف و ؿهق ػؿ هن پـػافػ. يغنت آيکهػايؼ، به ٕـس چًؼ اىکال بـ ایى مغى هیهی رًلهن ٥ـػ

ـارًلهن هـػاو و فياو هیاو يبایؼ ٍىؿت ـارًلهن فياو باىؼ> ت٦اوتی گ  ػاىته باؿی و بًؼ بی فيؼگی رًنی لضاٗ به بایؼ هن گ
ـا اها> باىًؼ ـارًلهن فياو. ػهؼ هی يياو ؿا آو عال٣ ىىاهؼ ٙاه و  (18)ً .:ػاؿيؼ یکؼیگـ با ػیـپایی و حبات با ؿوابٔ ١البا گ

ـا مغًی به هیاو يمیرًلهن اف ایى ؿو امکـوتى اف فياو هن ها ؿا هىؿػ تـػیؼ رًلآوؿػ. ػیگـ آيکه ٥٪ؼاو ؿهق و ؿاف ػؿ هیاو هنگ
ـاؿ هی  ىمـػ.اينايی هی ايگاؿی رًل ؿوابٔ اينايی و هضؼوػ ػیؼو ٝىالنکػهؼ و چًیى اػٝایی ؿا ياهنتؼل و صاٍل کىچ٩

 پـمؼ:هی ، ػؿ ورهی ػیگـ،مؼیگـ( 17)ً
ـارًلهن هـػاو که امت ػؿمت اػٝا ایى وا٩ٜ به آیا;   کؼام هبًای بـ ػاؿيؼ؟ باؿی و بًؼ بی رًنی فيؼگی گ

ـارًلهن هـػاو هیاو ػؿ رًنی بًؼوباؿی بی ىىاهؼ ـارًلهن ١یـ هـػاو اف بیيتـ گ  امت؟هىؼ ػاينته گ
ـای تزـبی ىاهؼ هیچ امکـوتى  پژوهو باؿه ایى ػؿ آیا که ػاينيمی ػؿمتیهب هى. امتيؼاػه ػمت به اػٝا ایى ب

گاهن آيها اف هى که هاییپژوهو تًها .يه یا امت ىؼه ايزام اٝتماػی ٩ابل و ػ٩ی٨  ػؿ رًنی فيؼگی ۀػؿباؿ آ
 آو که ػهؼ هی يياو هاتزـبه آو اف صاٍل يتایذ. يینت راهٜ و ػ٩ی٨ چًؼاو ػالیلی به بًا و ىؼه ايزام آهـیکا

ـارًلهن هـػاو رًنی فيؼگی ۀػؿباؿ اػٝا ـاییرًلهن هیاو هًٞاػاؿی ؿابٖه هیچ یًٞی. يینت ػؿمت گ  بی و گ
 (18)ً :.يؼاؿػ ورىػ رًنی بًؼوباؿی

ـارًلهن هـػاو بنا ياتىايیىىػ که ایو يهایت آيکه هؼٝی هی ـاؿی ػؿ گ ه٦ـوُ و بی بًؼ و  پایؼاؿ و باحبات ٝا٦ٕی ؿوابٔ بـ٩
ـا٩ی  (.20و  19)ً ػاؿػ: پؾیـارتًاب و ؽاتی١یـ ٝلل; باؿی بـآهؼه اف آو، ؿیيه ػؿ ها پل اف ایى به ؽکـ ایى بغو اف مغًاو ي

-بٔ هنهای ٩بلی بپـػافین. ػؿ ایًزا با هؼٝای ٥٪ؼاو ؿهق و ؿاف ػؿ ؿواعىاهین پـػاعت. اها بگؾاؿیؼ ػؿ ایًزا به بـؿمی بغو

ـایاو کاؿی يؼاؿم. يه اف آو ؿو که آو ؿا مغًی ػؿعىؿ تؤهل يمیرًل ـم ایى هؼٝایی امت که ػمتکن ػؿ ػاين که بـٝکل گماو هیگ ب
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امت> بل اف آو ؿوی که مغى گ٦تى ػؿباب آو، ا١لب به مغتی بـهايی تىايؼ  ىهای عىػ صاوی هْاهیًی بل بًیاػیبـعی مىیه
مغى گ٦تى اف آيچًاو  ػایی ىؼۀ اهـوف که فباو به مٖش ابقاؿ هضِ ٝ٪ل رقوی ٥ـوکامته ىؼه،فىؼ و عاٍه ػؿ رهاو ا٥نىو

ـايه، ىغَی و ١یـهىرهف ،هاییامتؼالل ـاٟ بغو  یاػه ىاٝ رلىه عىاهؼ کـػ و ٥ا٩ؼ ٩ؼؿت احباتی عىاهؼ بىػ. اف ایى ؿو به م
ـا٩ی هی ـاُ ي  کىىین آو ؿا بـؿمی کًین.ؿوین و هیمىم اٝت

 
 باری جًسی بًذ وبی

ـا٩ی،اف باؿفتـیى يکاتی که ػؿ هتى ٥ى٧ ػیؼه هی ـابـ با  ،ػؿ تٞـی٤ ،بًؼ و باؿی رًنی ؿابی هىا٨٥ با امکـوتى، ىىػ آو امت که ي ب
ـای بیامت. اگـچه هیٝؼم ايْبآ رًنی گـ٥ته ـایو رًنی تىاو ب بًؼ و باؿی رًنی ا٩تْائات و يمىػهایی ػیگـ يیق چىو يٛى گ

به ياچاؿ ايْبآ  اوپؾیـین. ػؿ ؿامتای همیى تٞـی٤، یاء و رماػات و ...( ػؿيٚـ آوؿػ، ٝزالتا تٞـی٤ وی ؿا هی)هخال به اى
-رًلافػواد ػؿ يٚـ آوؿػه و ػؿ ؿػ هؼٝای امکـوتى هبًی بـ مٖضی و گؾؿا بىػو ؿوابٔ هنبنته با افػواد یا ىبهرًنی ؿا هن

ـایايه، بـ اهکاو تؼاوم و پایؼاؿی ایى اف ـا٩ی تًها ؿاه پامظها تاکیؼ کـػهػوادگ ػهی به ايت٪اػ گؾؿابىػو ایى ؿوابٔ ؿا امت. ػؿوا٩ٜ ي
ایى  ها ورىػ يؼاؿػ.پایؼاؿی ایى افػوادتىايًؼ ػؿ ٩الب افػواد پایؼاؿ بمايًؼ و ػلیلی بـ ٝؼمػؿ ایى ػیؼه که بگىیؼ ایى ؿوابٔ هی

مٖضی و گؾؿا و پل يياو بی بًؼ و  بناای ػؿ ٩الب يهاػ افػواد يباىؼ،پامظ ػؿمت بؼیى هًٞامت که وی پؾیـ٥ته اگـ ؿوابٔ 
ها ػؿ هتى ٥ى٧ ؿوىى امت و وی ػؿ آيزا به گىيه افػوادتاکیؼ یکنـۀ وی بـ وراهت، اهکاو پایؼاؿی و ٝم٨ ایى باؿی امت.

ـایايۀ عاؿد اف يهاػ افػواد يپـػاعته و به ػ٥اٛ اف آو رًلؿوابٔ هن ـيیاهؼهگ تلىیش ابل٠ اف  بهل وی بی آيکه تَـیش کًؼ، . پامتب
ـاییرًلهنتَـیش،  ـایايهرًلؿا هناو٧ افػواد هن هيـٛو گ )ػؿمت هايًؼ آو  گـ٥ته تىايؼ ه٪ؼهۀ آو باىؼ،یا ؿوابٖی که هی گ

ـایاو باىؼرًلهۀ افػواد ١یـهنتىايؼ ه٪ؼکه هی ایىؼهٝـ٥ا پؾیـ٥تهؿوابٔ   . (گ
ـا٩ی به ػؿمتی اتغاؽ ىؼهکًن ایى هىّٜ تَىؿ هی بىػو باىؼ و رق ػؿ ایى هىّٜ اهکاو پامظ به ايت٪اػ امکـوتى هبًی بـ مٖضیي
ـایايه ورىػ يؼاؿػ. با ایى همه الفم امت کهرًلؿوابٔ هن ـا٩ی ػؿ ایًزا گ  :ي

ط ؿوابٔ عاؿد اف کًؼ که يـکًؼ، بکىىؼ حابت و اگـ به ىکل هٖل٨ چًیى يمی ؿا ت٪بیش کًؼ يهاػ افػوادٝمل رًنی عاؿد اف  اوال
ـایاو بیو اف همیى ؿوابٔ ػؿ بیى ياهنرًلیى هنيهاػ افػواد ػؿ ب ـایاو يینت.گ  رًنگ

ـاػ ماکى ػؿ رىاهٜ ١ـبی و پژوهو ػهؼ، های ػاييگاهی ایياو يياو هیحايیا يياو ػهؼ که ػؿ وا٩ٜ، آيگىيه که تزـبیات ؿوفهـۀ ا٥
ـایايه به رًلایى ؿوابٔ هنال٤(  ـگؾؿا( افػوادگ   ايؼ.ينبی ها ػاؿای پایؼاؿیایى افػوادب( تمایل ػاؿػ و  )يهاػ پایؼاؿ و ١ی
ـایی ؿاػورًليهاػ افػواد و ؿوابٔ پایؼاؿ رًنی تاکیؼ کـػه،  ، اف آيزا که بـو حالخا ـایيی رًنی که ػؿگ ى ؿوابٔ بُ  ، چىياو گ

 . ت٪بیش کًؼ ىًامؼ،عاؿد اف عايىاػه ؿا به ؿممیت هی
 آیا; گیـین و آو ایى امت:هاو پی هیوم ؿا به ىکل تىأپامظ به پـمو اول و ػ کىىین ایى چًؼ هىّٛى ؿا بـؿمی کًین.ایًک هی

ـایاو بیو اف همیى ؿوابٔ ػؿ بیى ياهنرًليـط ؿوابٔ عاؿد اف يهاػ افػواد ػؿ بیى هن ـایاو يینت؟رًلگ و آیا  ال٤( ایى ؿوابٔ  گ
ـایايه به رًلهن ـگؾؿا( تمایل ػاؿػ و ب( ایى افػوادگ  :ايؼ یا يه؟ينبی ها ػاؿای پایؼاؿیافػواد )يهاػ پایؼاؿ و ١ی

ـا٩ی ػؿ ایى باؿه هؼٝی ىؼه که هؼٝای امکـوتى  ـارًلهن هـػاو هیاو ػؿ رًنی بًؼوباؿی بی ػؿباؿۀهمايگىيه که آهؼ، ي ٥ا٩ؼ  گ
ـای تزـبی ىاهؼ هیچ امکـوتىىىاهؼ امت و   ایى ػؿ آیا که ػاين يمی بؼؿمتی هى;. آيگاه ا٥قوػه: امتيؼاػه ػمت به اػٝا ایى ب

گاهن آيها اف هى که هاییپژوهو تًها .يه یا امتهىؼ ايزام اٝتماػی ٩ابل و ػ٩ی٨ پژوهو باؿه  آهـیکا ػؿ رًنی فيؼگی ػؿباؿه آ
 رًنی فيؼگی ۀػؿباؿ اػٝا آو که ػهؼهی يياو هاتزـبه آو اف صاٍل يتایذ. يینت راهٜ و ػ٩ی٨ چًؼاو ػالیلی به بًا و ىؼه ايزام
ـارًلهن هـػاو ـاییرًلهن هیاو هًٞاػاؿی ۀؿابٖ هیچ یًٞی. يینت ػؿمت گ  (18)ً .:يؼاؿػ ورىػ رًنی بًؼوباؿی بی و گ

ـا٩ی به آو پژوهوب   هیچ; يیق اوػهؼ. به وا٩ٜ عىػ و ييايی اف آيها به ػمت يمی کًؼای يمیها هیچ اىاؿهل ٝزیب امت که ي
ـای :تزـبی ىاهؼ  امت.ايؼ، چين پىىیؼهبـ ىىاهؼی که یاؿیگـ هؼٝای امکـوتى به ٝالوه و امت يؼاػه ػمت به ی عىػاػٝا ب
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ها، ػؿمت > با ایى یاػآوؿی ػوباؿه که تاکیؼ يگاؿيؼه بـ ایى ه٪االت و گقاؿهکىىین بـعی اف آو ىىاهؼ ؿا اف يٚـ بگؾؿايینایًک هی
، ورهتىايؼ ػؿهیاو باىؼ، به هیچ های ؿوىی، فهايی و هکايی هـ ه٪اله و گقاؿىی اف ایى رًل هیػؿباؿۀ هضؼوػیتبه ػلیل آيچه 

و ػؿ هـؿوی چين  ىىػتل٪ی هیتىايؼ باىؼ و با ایى همه، ػؿ رای عىػ، ههن، هًٞاػاؿ و ػاؿای اٝتباؿ ينبی هٖل٨ يینت و يمی
  ها ؿوا يینت.آيپىىیؼو بـ 

ـارًلهن هایفود ػؿيـط ٕال٧ و افػواد ;با ًٝىاو   گقاؿىیػؿ   -  150،000يقػیک به ; ػؿ آهـیکا تَـیش ىؼه (0201) 7:گ
ـاکتیا  حبت يام کـػه های هؼيیاتضاػیه افػواد کـػه یا ػؿ ،رًلفود هن پًزن یک کمابیو ایى ايؼ کههای ػاعلی تيکیل ػاػهى

به  یًٝىاي ا چًیىکه عىػ ؿا ب ؿا پًزن اف کنايیبگىیین یک امت )یا بهتـ گیـػهیػؿ بـ رًل ػؿ ایاالت هتضؼه ؿا های هنفود
ـ٥ی کـػه و ؿممیت رًلایى بؼاو هًٞامت که چهاؿپًزن کنايی که ػؿ آهـیکا عىػ ؿا به ًٝىاو هن:. ؿممیت هی ىًامًؼ( ـا هٞ گ

ـاکت ؿممی و ىبهػاػه ـ بؼاو هًٞامت که ایًاو بیو اف یک ىـیک رًنی الٚاهو ایى ٝلی ؿممی تى يؼاػهايؼ، به هیچ يٛى ى
ـاػی که تمایل به تيکیل فوریت ػؿ یکی اف مه ىکل هؾکىؿ ػاؿيؼ، تمایل به افػواد بیو اف مایـ ىکل ػاؿيؼ. -)هـچًؼ ػؿ هیاو ا٥

  هامت(.
ـاکت ػاػهاف مىی ػیگـ اف هماو یک ـا رًلمىم هـػاو هنیک و ٥٪ٔ صؼوػلقبیى  ...ت٪ـیبًا ػو مىم ;ايؼ، پًزمی که تيکیل ى گ

ـاػ امت، ػؿ هـػاو هن: هنتًؼ. ـای ا٥ ـاکت که اصتماال به هًٞی تٞؼػ ىـیک رًنی ب ـا ػؿ رًلیًٞی ٝؼم ٝال٩ه به تيکیل ى گ
ـاؿ ػاؿػ.   صؼ بنیاؿ باالیی ٩

و فياو و هـػاو  ػاؿيؼرًنی  ۀؿابٖ با هـػاوتاؿی رًنی ػؿ بیى هـػايی که الگىهای ؿ٥ ۀه٪این;ای ػیگـ با ًٝىاو  ػؿ ه٪اله  -
ـاػگـرًل فهاو چًؼ ]یًٞی ایًکه ٥ـػ هن فهايی ىـیک رًنیػهؼ که هنهای ؿیاّی يياو هیهؼل;امت: آهؼه (2012)  8:گ

یا٥تین که ىیٛى هياؿکت  .بغيؼهی ىؼتی ؿا های رًناف ٕـی٨ ىبکه HIVگنتـه ویـوك  باىؼ[ىـیک رًنی ػاىته ها ػؿ
ـایاورًلهنیى بفهاو ػؿ مال گؾىته ػؿ هن ـابـ بیيتـ اف ػگـرًل گ ـایاو بىػ وچًؼ ب ـایاو، ایى که  بـعال٣ ػگـرًل ػیگـ گ گ

فهايی بیيتـ ػؿ ، به ٕىؿ هؼاوم ىیٛى هنهای مایـ هٖالٞات هبتًی بـ رمٞیتػاػه یابؼ.فهايی با ا٥قایو مى کاهو يمیىیٛى هن
ـا ؿا ينبت بهرًلهـػاو هن ـارًلهـػاو هنعىاهاو، ػؿ ػؿ ٩یاك با ػگـرًل....امتو ... يياو ػاػهفيا گ ػؿ کل، هن تٞؼاػ  ،گ

ـکا و   (90و  89)ً :امت.ىؼهفهايی بیيتـی گقاؿه هن يیق باالتـی اف ى
ـکای رًنی   ىماؿ ;ای ػیگـ با ًٝىاو  ػؿ ه٪اله - ـت گاه به گاه   ى رًنی با هـػاو  ۀکه ؿابٖبٔ با آو ػؿ هیاو هـػايی هـػ و ٝىاهل ه

ـای ٥ٞال رًنی، رًلهـػ  هن 11.191اف بیى ; هؼه:آ HIV:9  (2011)ػاؿيؼ: يتایذ صاٍل اف مینتن هلی يٚاؿت بـ ؿ٥تاؿ  ٪ 76گ
ـکای هى٩تی و ت٦ًًی  هیايگیى ايؼ.عبـ ػاػهگاه به گاه )هى٩تی و ت٦ًًی(  هـػ   ىـیک  اف    (1)ً  .:بىػ ي٦ـ مهىماؿ ى
ـایاورًلهن ;، با ًٝىاو  ژوؿيالینتی یگقاؿىؿ ػ  -  10:ؼ؟يػاؿ رًنی ىـیک چًؼ عىػ فيؼگی ٕىل ػؿ ، به ٕىؿ هیايگیى،گ
ـای هـػاو هن ایههٖالٞ;  آهؼه: (2019) ـکای رًنی ؿا ب ـا رًلرؼیؼ هیايگیى ى -هيياو ػاػ ي٦ـ ػؿ ٕىل ٝمـ 32 به ت٪ـیبگ

ـایى  ;ػؿ همیى یاػػاىت آهؼه: :. امت ـا به ٕـف چيمگیـی ينبت به رًلهـػاو هن ...بًاب -بی،  عىاهػگـرًل هـػاوگ

ـيؼ  اصتماال با کًؼ و کاوی بیيتـ بتىاو هًبٜ مغى یاػػاىت هؾکىؿ ؿا یا٥ت.  . :٩یؼت

                                                           
7 . Divorce & Marriage Rates for Same-Sex   Couples. 
8 . A comparison of sexual behavior patterns among men who have sex with men and heterosexual men and women. 
9  . Number of casual male sexual partners and associated factors among men who have sex with men: Results from 
the National HIV Behavioral Surveillance system. 
10 . How many sexual partners does the average gay man have during his lifetime? 
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ـایی اف صاالت مالهت امترًلػهؼ که هنآیا ٝلن يياو هی;ػیگـ با ًٝىاو  يىىتاؿیػؿ  - تىاو يتایذ ىماؿی هی( 0203)  11:گ
ػیؼ که ييايی تمام آيها ػؿ گقاؿه  های ه٦تاػ تا يىػ هیالػی،، هـبىٓ به ػههاٝلمی ػیگـ ؿهای ٝلمی و ىبهپژوهوها و گقاؿهاف 

٥ـهًگی و فهايی، هکايی، ػؿ ایى هٖالٞات، بنته به ٝىاهل هغتل٤  ىؼهبًؼ و باؿی رًنی گقاؿهامت. اگـچه ىؼت بیػؿد ىؼه
ـایاو اف يـط آو رًلىؼو افػواد هنوامٖۀ ٩ايىيیهای اعیـ به)و همکى امت ػؿ ػهه هت٦اوت امتارتماٝی   باىؼ(ىؼه کامتهگ

ـای رًل٪ اف هـػاو هن3۳; آهؼه گؾاؿيؼ. ػؿ یکی اف آيهاهمه بـ ورىػ آو ٍضه هی  ػؿافيایفيًؼ که ػؿ بـؿمی تغمیى هیایى گ
و  ىـیک رًنی اف پايَؼ بیيتـ و پايَؼ تا٪ آيها 1۳ .ايؼیا بیيتـ ىـیک فيؼگی بىػه پًزاهرًنی با  ۀفيؼگی عىػ ػاؿای ؿابٖ

ـا هیرًلاف هـػاو هن ٪ 97;ای ػیگـ آهؼه ػؿ هٖالٞه:. ايؼؿا تغمیى فػه ىـیک فيؼگی اف هقاؿ یا بیيتـ هقاؿ تا٪ 03 گىیًؼ گ
ـکای رًنی  هنّلن ۀػاهً;آهؼه  ای ػیگـػؿ هٖالٞه:. ايؼبىػه پایؼاؿ[]یًٞی ٥ا٩ؼ ؿابٖۀ ػومتايه و يین ١ـیبه ایياو بیو اف يیمی اف ى

ـای  ـکای رًنی  ىماؿب ـایاورًلهنى پايَؼ و ٪ بیى 03.9٪ تا 02.0ٝالوه بـ ایى، ... امتهبىػ ، اف ٍؼ و یک تا پايَؼ ي٦ـگ
ػؿ پژوهيی :. ايؼىـیک رًنی ػاىته هقاؿکه بیو اف  ػؿٍؼ ػیگـ گقاؿه ػاػيؼ 03.9٪ تا 02.0ىـیک ػاىتًؼ.  هقاؿتا  یک

ـاػ رًلػؿ بیى هـػاو هن یهیقاو و٥اػاؿی رًنی بنیاؿ پاییً; ،٩ؼیمی ـا ػؿ ه٪اینه با ا٥ ـا ػیؼه ىؼهػگـرًلگ . ػؿ بیى فياو گ
ـا رًلايؼ. هـػاو هن٪ اف و٥اػاؿی رًنی عبـ ػاػه93.3ؼ. ػؿ هـػاو هتؤهل، ياهگقاؿه ػاػ ؿا ٪ و٥اػاؿی رًنی عىػ33هل ؤهت گ

 .  :و٥اػاؿی رًنی ؿا گقاؿه ػاػه ايؼ ػؿٍؼ 1/1ػؿ ؿوابٔ ٥ٞلی عىػ ، 
ـایاو و رًلػؿ هیاو هنبًؼ و باؿی ٝؼم تٞهؼ و بیػهؼ هایی امت که يياو هییًها ٥٪ٔ ىماؿی ايؼک اف ه٪االت و گقاؿها گ

ـا رًلهـػاو هنعاٍه  ـاواو ػاؿػگ ـا٩ی ػؿ ي٦ی ایى هؼٝا بـ چه ػاػه ىیٛى ٥ هایی هبتًی ها و پژوهوو هٞلىم يینت مغى ػکتـ ي
امت ابت بؼاؿػ اها وی چًیى يکـػههای هىح٨، حبىػ که اػٝای عىػ ؿا ػؿ ایى باب، با امتًاػ به گقاؿهامت. ػؿوا٩ٜ بـ ایياو هی

 ها و آوایى يىىته اؿفهبه ي٪ؼ بگؾاؿػ.  يهایتا ياػیؼه گـ٥ته> صال آيکه بهتـ بىػ آيها ؿا ببیًؼ اها ؿاهای عال٣ ٝکل گقاؿهکه به
> هًٞایی که با يٚـ به ومٞت و صزن آو، ػهًؼه و به ٩ٖٜ هًٞاػاؿ امتتکاوىؼت ػؿعىؿ تىره، بهآهاؿ، هـچًؼ که ينبی باىؼ، 

ـاػ، عىػ رًلبنا به يىٝی ي٪ٌ و ٝیب  ؽاتی ػؿ ؿ٥تاؿهای هنای ـایايه ؿارٜ امت و بؼیى يکته که ایى ؿ٥تاؿ، ػمتکن ػؿ ا١لب ا٥ گ
ـا٣ اف ٕبیٞت، تٞهؼ و ايْبآ رًنی و ييايۀ يىٝی  > فوالی که به ياچاؿ، به ٩ىل امکـوتى، به امت فوالييايۀ يىٝی ايض

  . ؿارٜ امتمٖضیت ؿوابٔ ایياو 
ـا٩ی ػ  ـا ػؿ ٩یاك با هـػاو گ٦تهرًلهای فياو هنؿباب حبات ينبی افػوادهمیى را بیا٥قایین که بـعال٣ آيچه رًاب ي امت )و گ

عبـ گنتـه ومیٜ ٕال٧ ػؿ هیاو ایياو  اف های رؼیؼتـ،امت( گقاؿهىؼهایى البته تىمٔ بـعی هٖالٞات هیؼايی هت٪ؼم تاییؼ هی
ـای يمىيه بًگـیؼ به ایى گقاؿه عبـیػهؼهی ـا يـط ٕال٧ ;با ًٝىاو  اکووومیطت . )ب ـارًلفياو هن ػؿچ -هـػاو هنبیو اف  گ

ـارًل هامت، يـط ٕال٧ يیقػؿ آيها به ها بیو اف گیاگـچه يـط افػواد ػؿ لقبیى که ػؿ آو آهؼه (2020) 12:مت؟گ
 . (متابىػه هامه بـابـ ٕال٧ گی 0203و بـای يمىيه ػؿ  تـی بیيتـىکل گنتـػه

 
 گزاییهعضل دوجًس

ـا٩ی ػؿباب ؿػ اتهام مٖضیت ؿوابٔ هن هىّىٛ ـایايه گ٦ته و کىىیؼه با تٞـی٤ بی بًؼ و باؿی رًلػیگـ آو امت که بًابـ آيچه ي گ
ـایی ؿا ي٪ؼ و ي٦ی هٖـس کًؼ، وی بایؼ ػورًل: ٝؼم ايْبآ رًنی و ػاىتى ؿوابٔ رًنی عاؿد اف افػواد;رًنی چىياو  گ

گ٦ته به تلىیش و  ٩ـآو کـین ػؿ ػامتاو ٩ىم لىٓ ايزام ػاػه ًگام تىّیش بـػاىت عىػ اف آیاتػؿهًؼ. ایى کاؿی امت که البته او ک
ـا هیػورًلگىیی ايؼ که ٩ىم لىٓ یکی اف آو ؿو ػؿعىؿ مـفيو بىػه ـا ػؿ هًٞای تکرًلبىػيؼ و يه هنگ که ػؿ  عىاهرًلگ

ـایی هىّىٝی ػیگـ يیق يه٦ته امت و آو اف ػورًلوی تلىیضی ػؿ پل ايت٪اػ  .(54)ً امتاماك يىٝی هىیت رًنی رؼیؼ  گ
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ـایی ؿا چىياو یک رًلایًکه وی هن ـایو ؽاتی هی القامگ ىمـػ. پل اف ایى ػؿ ي٪ؼ ایى هىّٜ مغى عىاهین گ٦ت. ػؿ ایًزا به و گ
ـا٩ی اف مىی ایى ػیؼگاه بـ کًین کهایى يکته بنًؼه هی ـایاو ػورًل ي اهضىؿ گـرًلیى ػیؼگاه تکا; ايؼ:. گ٦تهامتايت٪اػ ىؼهگ

ـایوتً ـایو رًنی ؿا به ًٝىاو گ ـایی و ػگـرًلرًلىًامؼ: هنهای رًنی اعال٩ی به ؿممیت هیها ػو گ ـایی. ایى گ گ
ـایاو یا هماو ػورًلامتؼالل به ٩یمت تـویذ يگاه ه٦ًی به ػورًل ـامتیقی و ػورًلگ ـامی، اف هنگ ـاه ـایاو ػ٥اٛ رًلگ گ

ـاییرًلی هنبا ايت٪اػ اف يگـۀ ابتًا ایًاو .:کًؼهی ـایو ;بـ  گ ـابـ ي٦ی هن:: ٝا٦ٕه;هبتًی بـ : ؽاتی;گ  اػٝای  بافی با رًلػؿب
ـایو ;ابتًا بـ  ٥ایؼه و ياهىره يٛى ٝمل رًنی بی ؼ که تىریه ٝا٦ٕی هـًگىی، چًیى هی::ىهىت رًنی;هبتًی بـ : ايتغابی;گ

ـا ـایی ؿا هيـٛو هیبىػ و همیى ىهىت و ص٨ ايتغاب و تزـبه امت که ػورًل امت و بایؼ هيـوٝیت ىهىت ؿا يیق پؾی مافػ. گ
ـا٩ی هبتًی بـ ایى امت که اوایًاف يٚـ  ـایو رًنی;، يگاه ي ـای تىریه ؿابٖه بنًؼه يینت و ایى : ٍـ٣ گ تىریه ياگقیـ اف ؿابٖۀ ب

ـای تىریه ٝمل عىػ چًؼاو اٝتباؿ ػاؿػ که به عىػی : ىهىت رًنی;ٝا٦ٕی امت صال آيکه  )بافتىلیؼ  رًنی ک٦ایت کًؼب
ـامتیقی ػؿ ٩الب ػ٥اٛ اف هنػورًل ـایاو، رًلگ   . (www.dojensgara.org وبگاه  گ

ـایوباؿی ػورًل ـایی آىکاؿا وارؼ گ ـایی، با هنعىاهايه امت. ػؿ ػورًلو ػگـرًل عىاهايهرًلهاو هنتىأ هایگ -رًلگ

ـایايه، اف ایى ؿوی، ي٪ٖۀيیق هنتًؼ یا بـٝکل. ایى تٞـی٤ هىیت ػورًل عىاهرًلعىاهايی هىارهین که ياهن ـای  گ ٦ّٞی ب
ـا٩ی امت که هنػیؼگاه ـایی ؿا چىو یک القام و یک تٞهؼ اعال٩ی ػؿوورًلهایی چىو ػیؼگاه ػکتـ ي کًًؼ. يهاػی تٞـی٤ هیگ

ـایاو ؿا هیػورًل بـ ػیؼگاه  ؿا تـ تل٪ی کـػ و بًابـ ایى ي٪ؼ آيهإلب٦اوت یا تًٛىاو هتعىاهرًليىٝی اف هن ، به اٝتباؿی،تىاوگ
ـا٩ی، چىياو ي٪ؼی ػؿوو ـایو 1عالٍۀ کالم آيکه  ػاينت. وارؼ اهمیتگـوهی، اهخال ي ـا٩ی ػؿ ایى باب ػمتکن با گ . تىّیش ي

ـایاو( يمیعىاهرًلبـعی هن ـا٩ی اف بی، صتی هٖاب٨ تٞـی٤ عىػ ؿاایًاو . 2عىايؼ و او )ػورًنگ -بی بًؼ و باؿ هی بًؼ و باؿی،ي

ـابـ اٍالت )اماما ایى تٞـی٤ اف بی بًؼ و باؿی ؿا به ؿممیت يمی ػايًؼ به اٍالت تٞهؼ رًنی و ٝا٦ٕی، ايْبآ و ىًامًؼ و ػؿب
ـایو رًنی  ی و ؽاتی بىػو. القاه3و  آفاػی رًنی و ػؿکًاؿ آو تٞهؼ ٝا٦ٕی هٞت٪ؼيؼ( کالم آيکه ايت٪اػ هاصَل  ؿا باوؿ يؼاؿيؼ.گ

ـا٩ی، هیػورًل ـایاو بـ ایى هىّٜ ػکتـ ي ـا  ههنای تىايؼ عىػ ؿػیهگ بـ آو باىؼ، آيگاه که عىػ راهٞۀ هىّٛى بضج آو ؿا پؾی
ـایايه، التؾاؽرى و ١یـػیًی، ص٪ی٪تا ه٨ًٖ ػورًلٞتیآیا با هٞیاؿهای ١یـٕب که بپـمنػاين ػؿ ایًزا الفم هیيینت.  ـایی گ گ

ـایی و صتی ػگـرًلرًلتـ اف هنهٞ٪ىل تـ وهضکن ـا٩ی گ ـایی يینت؟ به گماين پامظ ؿوىى امت و با هٞیاؿهای اهخال ػکتـ ي گ
ـایاو پامظ ػاػ، هگـ آيکه ػؿ بى، به تٞـی٦ی ػیگـ یًٞی آيچه ٕبیٞتیهای ايت٪اػی ػورًلتىاو به پـمويمی ـایی، ١ایتگ ـایی، گ گ

ـایی ػؿ اعالهبرىیی و هؾايْبآ ـایيی امت که ؿرٛى کًین که ػؿ آو ٍىؿت عىاهین ػیؼ و ػاينت ػورًل ،٧ امتگ ـایی گ گ
 ٥ـػ و هًٞاىؼو ٝیًی و ىکلی ؿوابٔ ٝا٦ٕی و ػؿ یک کالم ايهؼامبه مـٝت به ٥ـوپاىی يهاػ عايىاػه، هـد و هـد رًنی، بی

 ايزاهؼ. راهٞه هی
 

 چًذ پزسصگزایاو و جًسهای دیگز تىجیه بی بًذ و باری هنضیىه
ـا٩ی با ٥ـُ پؾیـه ىیٛى بیيتـ بی ـا، رًل٩یؼی رًنی ػؿ هیاو هـػاو هنپیو اف ایى گ٦تین که ي بنا بتىاو ایى ا٥قایؼ ایهیگ

  ها و اىکال ػیگـ تىّیش ػاػ:پؼیؼه ؿا به ىیىه
ـارًلهن هـػاو هیاو ػؿ پایؼاؿ ؿوابٔ ورىػ ٝؼم ٝلت بنا چه .1;  هایهضـوهیت و هاؿمىایی ها،مـفيو ٝٚین صزن گ

ـایايهرًلهن ؿوابٔ ىؼو آ٥تابی که باىؼ ٥ـماییتىاو ارتماٝی ـای گ  (.19)ً :آوؿػ هی باؿ به ایياو ب

ـابـ با افػواد گـ٥ته تىاو ؿوابٔ پایؼاؿ عاؿد اف امت> صال آيکه هیهيکل ایى ٩ىل آو امت که ؿابٖۀ پایؼاؿ ؿا ب
 م افػواد، به ؿامتی به هًٞای ؿابٖۀ ياپایؼاؿ يینت. يهاػ افػواد ؿا هن ػؿ يٚـ آوؿػ و ٝؼ

 



31 
 

ـارًل١یـهن هـػاو. 2;  اها. ىىيؼ هًؼبهـه آو ػیًی و ٝا٦ٕی، ص٪ى٩ی، هقایای اف و کًًؼ افػواد تىايًؼهی گ
ـارًلهن هـػاو  او با و بنپاؿيؼ ٝا٦ٕی و ؿوصی تٞهؼ ٥ـػی به بغىاهًؼ اگـ ایى، بًابـ. يؼاؿيؼ اهکايی چًاو گ

 ػؿ یکنـه ؿا عىػ فيؼگی و کًًؼ ىًا عـوىاو و تًؼ رـیايی عال٣ بـ بایؼ بًهًؼ، بًیاو پایؼاؿ و ٝمی٨ ؿوابٖی
ـکىب و ي٦ی هیٝل اهاو بی ایهباؿفه و رًگ ـارًلهن هـػاو ؿوابٔ. آوؿيؼ مـهب ارتماٝی تض٪یـ و م  ؼایىؼ گ
ـکىب هزىم هىؿػ  ارتماٝیی هایگـوه ؿ٥تاؿ با ؿا ایياو ؿ٥تاؿ تىاويمی لؾا و امت ارتماٝی هایعيىيت و هام

ـایٔ ػؿ که کـػ ه٪اینه ـارًل١یـهن هـػاو اگـ آیا. کًًؼهی فینت هناٝؼتـی و تـایمى ارتماٝی ى  افػواد اف گ
 (19)ً :فػ؟ يمی مـ ایياو اف ؿ٥تاؿهایی چًاو ىؼيؼ،هی هًٜ فياو با

ـاػ ٩ىل ٩بل  ـابـ گـ٥تى ؿابٖۀ پایؼاؿ و افػواد ػؿ هیاو امتػؿ ایًزا يیق يغنت بایؼ گ٦ت هماو ای ٥ـُ ؿا بـ ایى  و يا٩ؼ یًٞی ب
عاؿد اف يهاػ افػواد ؿا  و هًْبٔ تىاو ؿوابٔ پایؼاؿامت صال آيکه هی و ٝؼم ايْبآ گؾاىته که هًٜ افػواد هناوی با ٝؼم تٞهؼ

ـا  به ػالیلی ٩اػؿ به افػواد يینت. آیا ایى رًل١یـهنىىػ که ٥ـػی اف آو مى يیق، باؿی، ػؿ هخل بنیاؿ ػیؼه هی .هن هتَىؿ بىػ گ
ىىػ؟ يه. همکى امت ٥ـػ هيکل، صتی ػؿٍىؿتی که ٥ـػ ػاؿای ؿابٖۀ رًنی آفاػ باىؼ، لقوها هىرب ٝؼم ايْبآ رًنی او هی

-٩یؼی هننی و بیتىاو ٝؼم ايْبآ رًيمی باىؼ. پلباىؼ اها ػؿ ٝیى صال ايْبآ رًنی هن ػاىتهؿابٖۀ آفاػ رًنی ػاىته

ـایاو ؿا به هًٜ ٩ايىيی افػواد ایياو ؿبٔرًل ػؿ  هامت کههؼت ایًک ػايین،، همايگىيه که همگاو هیػیگـ آيکهػُ  ػاػ. کلی گ
ـاؿوپایی افػواد هن ـایاو ٩ايىيی تل٪ی هیرًلبنیاؿی اف ایاالت آهـیکا و يیق ػؿ بـعی یا بنیاؿی اف کيىؿهای اؿوپایی و ١ی ىىػ گ

رًنی ػؿ هیاو ایياو به ىکل  ايْبإیو بی ػؿهیاو يینت و با ایى صال همايگىيه که آهؼ، ٝؼم تٞهؼى هًٜ و هيکلی و چًی
  ىىػ.باؿفی هياهؼه هی

 
ـاهىه يبایؼ. 3;   ـالرًهن هـػاو که کـػ ٥ -هی کلی، ٕىؿ به هـػاو، به آو ػؿ که ايؼىؼه پـوؿػه ٥ـهًگی ػؿ گ

 يیق و تٞهؼ و و٥اػاؿی که آهىفيؼهی فياو به و امت اؿفه تٞهؼ اف گـیق و بىػو، عىػ به هتکی امت٪الل، که آهىفيؼ
 (.19)ً :بؼاؿيؼ پاك ؿا یاؿیهن و هياؿکت

ـايی یا ١ـبی به هـػاو هی  آهىفيؼ گـیق اف تٞهؼ اؿفه امت؟! اػٝایی امت ىگ٦ت وپـمیؼيی امت که آیا به وا٩ٜ ػؿ ٥ـهًگ ای
ـابـ با ٝؼم هیػوؿ  مغت ـگق ب تٞهؼ يینت و ایى مغًی امت ياهىره و بیًن که ایى هؼٝا ػؿمت باىؼ. امت٪الل و اتکای به عىػ ه

  ای تـویذ ىىػ.های ؿایذ چًیى آهىفهػاين که ػؿ ٥ـهًگبه ؿامتی بٞیؼ هی
ـا٩ی ػؿ ایى باب ػؿباؿۀ آو چیقی امت که وی آيها ؿا عَائٌ آهىعتًی هـػايگی  هایی ياهیؼه و به ًٝىاو آهىفهاػاهۀ مغًاو ي

تاکزا آهىعتًی و تاکزا ؽاتی امت  ػ٩ی٪ا چینت و ػؿّمى البته او هٞلىم يکـػه که ایى هـػايگی امت.ياٍىاب، به ؿػ آيها پـػاعته
ـتیب پیؼامت که يمیمت. وا ػؿ مغى و ایى ي٪َی بقؿگ -يمیتىاو تاحیـ ٥یقیىلىژی ؿا بـ عَائٌ اعال٩ی ياػیؼه گـ٥ت و بؼیى ت

هایی ايؼ> عاٍه آيکه بغوهای ارتماٝی و ٥ـهًگیىىػ، همه ػؿ ُبى اف آهىفهتىاو باوؿ ػاىت که آيچه عَائٌ هـػايه ىمـػه هی
های ٝمی٨ آيها ػؿ ؽات و ٥یقیىلىژی ها هيتـک امت و ایى يياو ؿیيهههن اف ایى عَائٌ ػؿ همۀ رهاو و ػؿ همۀ ٥ـهًگ

ـاػ هی)عَائٌ هـػايه ؿا به  هـػاو ػاؿػ ـا يا٩ؼ ػ٩ی٪ا هٞلىم يکـػه هًٚىؿه اف آو عَائٌ ىکل کلی و ػؿ تل٪یی ٝام  ه ی کًین> ف
های ارتماٝی و ٥ـهًگی ػؿ ١لی٘ کـػو عَائٌ .  البته ٩ٖٞا بـعی آهىفهچینت و کؼاهًؼ و ٥٪ٔ به يکاتی کلی اىاؿه کـػه(

تـ ایى که به ؼ لیکى صؼوػ و ح٢ىؿ آو تاحیـ هبهن امت و ههنتىايؼ ػؿ هىّٛى بضج صاّـ يیق هىحـ باىؽاتی تاحیـ ػاؿيؼ و ایى هی
گاهی ،ها٥ـُ ٍضت ایى تاحیـ، هیچ ػلیلی ورىػ يؼاؿػ که ػاػه ـتامـ ه٪الۀ صاّـ و اف  و ورىه هاآ ػیگـ ؿا، یًٞی همۀ آيچه ؿا ػؿ م

ـا٩ی ػؿ ػؿ به کًین. احـ تل٪یؿهه به مىػ یک ٝاهل، بی هًٞا و بیرمله ػؿ بًؼهای پیيیى بؼاو پـػاعتین، یک تـیى صالت، آيچه ي
ـا باىؼ و رًلهای هـػاو هناف ٝلل ياپایؼاؿی افػواد ػه  بغيیتىايؼ تىّیشایى باؿه اػٝا کـػه، هی يه به هیچ ؿوی ياپایؼاؿی  گ

  ؿوابٔ ایياو به ىکل هٖل٨.
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ـا٩ی ػؿ ايتهای ایى بغو مغًی ػاؿػ که ػؿعىؿ ي٪ل امت:  ي

ـارًلهن هـػاو اف ایپاؿه وا٩ٜ به که کًین ٥ـُ ،اؿابٞ;  کا٥ی ػلیل ایى آیا. ػاؿيؼ باؿی و بًؼ بی رًنی فيؼگی گ
ـايین؟ چىب یک به ؿا رماٝت آو کل تا امت ـارًلهن ١یـ هـػاو اف بنیاؿی که ػايینهی هنلن ها ب  ػوؿاو ػؿ گ
ـاو به يیق افػواد اف پل ایياو اف تىرهی ٩ابل ىماؿ صتی و ػاؿيؼ آفاػ رًنی ؿوابٔ عىػ تزـػ  عیايت عىػ همن

ـای امت کا٥ی ػلیل ایى آیا. کًًؼهی ـارًلهن ١یـ هـػاو تمام آيکه ب ـاؿ مـفيو هىؿػ اعال٩ی لضاٗ به ؿا گ ٩ 
ـارًلهن هـػاو رًنی بًؼوباؿی بی ...ػهین؟  ػؿ کنػمت) بنا چه هن و امت يکىهو عىؿ ػؿ اعال٩ا هن گ

ـای کا٥ی ػلیلی اهـ ایى اها. هزافات عىؿ ػؿ ٩ايىيا (هىاؿػ ایپاؿه -رًلهن; ارتماٝی و اعال٩ی هضکىهیت ب

ـایی ـاییرًلهن که صیج آو اف: )گ  (.02و  07)ً :ؿمؼيمی يٚـ به (امت گ

ـمباؿی گماو هی ـاتـ اف ایى يهاػ و به ػؿمتی گ٦ت: صتی هی ب ـایاو بی بًؼ و باؿ باىًؼ و ٥٪ٔ رًلصتی اگـ همۀ هن;تىاو ٩ؼهی ٥ گ
ـاو تْییٜ کـػ و اف او گـ٥ت.تىاو ص٪ى٧ او ؿا بهیک ي٦ـ ػؿ ػيیا چًیى يباىؼ، يمی به گماين ایى گقاؿه : وامٖۀ بی بًؼ و باؿی آو ػیگ

های ػیگـ، هايًؼ آيچه ؿ٥تاؿ رًنی او ؿا ت٪بیش کـػ )ای بنا با امتؼالل ،تىاو با چًیى امتؼاللیهٞ٪ىل و ػؿعىؿ ػ٥اٛ امت و يمی
ؼ، بتىاو( و بؼتـ آيکه ص٪ى٧ ارتماٝی او ؿا اف وی ملب کـػ. با ایى صال ػؿمتی ایى هؼٝا يبایؼ ها ؿا به ٦١لت اف پیو اف ایى آه

  :بکيايؼمىی ػیگـ ٩ْیه 
ـایاو ؿا رًلبًؼ و باؿی ػؿ هیاو هنمىی ػیگـ ٩ْیه آو امت که يبایؼ صزن ومیٜ بی بًؼ تل٪ی يکـػ. اگـ صزن ایى بی: هًٞاػاؿ;گ

ـای پـموو باؿی بقؿ ـای احبات ياؿوایی ایى ؿ٥تاؿ رًنی، ب -گ باىؼ، ایى صزن، ػؿ هـٍىؿت و صتی ػؿ ٍىؿت ٝؼم بنًؼگی ب

ـای يمىيه ببیًین که تىاو به ٦١لت اف کًاؿ آو گؾىت.امت و ایى چیقی امت که يمی: وارؼ هًٞا;های اعال٩ی  ٩إبۀ  باؿی اگـ ب
تىايؼ ها ؿا ػؿ ملب آو هؾهب اف ًؼ تى اف ایياو چًیى يینتًؼ، ایى وّٜ اگـچه يمیايؼ اها چکوهٖل٨ پیـواو ٥الو هؾهب، هخال آػم

آو هؾهب هزاف کًؼ. یًٞی پـمو اف ٝیىب  اصتماال ؽاتی   ایؼ ػؿ پـمو اف ٝیىب و يىا٩ٌتىايؼ و بچًؼتى هض٨ مافػ، اها هیآو 
ـاؿ امت. اگـ ایى  عىاهین ػیؼ کهگىيه بًگـین، آيگاه هضتمل آو هؾهب، به رؼ، هًٞاػاؿ عىاهؼ بىػ. ػؿ ایًزا يیق ٩ْیه اف همیى ٩

ـایاورًلبی بًؼ و باؿی رًنی ػؿ هیاو هن بقؿگ صزن ه ماػگی بـ آيها تىاو بهًٞاػاؿ عىاهؼ بىػ و يمیػمتکن ػؿ ؿوفگاؿ ها،  ،گ
 چين پىىیؼ. 

 
 گزایايهجًسهای هنپذیز يبىدو گزایصالشاهی و جایگشیى

ـا٩ی ـایی ػؿ ؽهًیت اهـوفیى يىٝی رًله٦هىم هن: ;امتگ٦ته: های رًنیػؿباؿۀ امالم و ص٪ى٧ ا٩لیت هَاصبه; ػؿ آؿه ي گ
(. پیو اف ایى هن ػؿ ه٪ؼهۀ 33)ً : رًل عىػ ػاؿيؼهنای هـػاو و فياو ينبت به ياپؾیـ امت که پاؿهتمایل وا٩ٞی و رایگقیى

ـا به هًٞای اهـوؿرًل٥ـػ هن;هماو هَاصبه آوؿػه  ـکىب  و کنی امتآى یگ ـایو ر یا ي٦یکه به رای م اه، آو ؿا ػؿ ًنیيٛى گ
مى يٛى عاٍی اف تْهمتیى عىػ )که اف رمله ىؿ هی کًؼ و بـ هبًای و٥اػاؿی به هىیت ؿاٚاه هًت امامیه٪ام تٞـی٤ و ٥هن هىی

ـایو ـا رًنی گ ـای عىػ اعتیاؿ هیالب هت٦اوت امت( مبک ف١و ىایٜ و یامت که با گ ـای ا ػمتیکًؼ يؼگی عاٍی ؿا ب کن ب
ـایى، هن .کىىؼهی ،ايزاهؼو هىیت يمیآ یٍاػ٩ايه که به ي٦ فینتىيىٝی  ـایی يىٝی ىیىه رًلبًاب ى نتبىػو و فی ک  مبا یگ
ـایو رًنی عىػ ؿا هی پؾیـػ و آو ًلر٥ـػ هن .امت ـا ػؿ گام اول يٛى گ ـکىب يمییؿا اف تٞـی٤ هىیت امامی عىػ صؾ٣ گ -ا م

ؿا  :بىػو; ۀی اعتیاؿ کًؼ که آو يضى:ىنتیف;کىىؼ ىًامؼ و ػؿ گام ػوم هیت هیمیعىػ ؿا به ؿم عاً :بىػو; یًٞیکًؼ. 
ورىػ  ،القاهی هًؼؿد امت که ػؿ تٞابیـ ػیگـی که آوؿػه: رایگقیى ياپؾیـ;ػؿ کاؿبـػ تٞبیـ  باایى همه(. 32ً : )هضتـم بؼاؿػ

  يؼاؿػ.
 آیا القاهی ٥یقیىلىژیک امت یا القاهی ؿواييًاعتی؟ػاؿػ؟ ؿیيه ػؿ چه  :بىػو;ایى  آیؼ کهایًک ایى پـمو به هیاو هی

ـاػ اف ایى القام القاهی ٥یقیىلىژیک امت  -    تىاو بؼاو يگـینت:مى هی، اف چًؼ اگـ ه
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ـایاو رًلػهًؼۀ ت٦اوت ؽاتی عَائٌ ٥یقیىلىژیک و رنمايیک هن* يغنت آيکه تض٪ی٪ات پقىکی تا چه صؼ يياو گ
ـاؿ گیـػ ـاو امت؟ بؼیهی امت که ػؿ ایًزا عَائٌ ػوؿاو رًیًی و يىفاػی بایؼ ػؿ اولىیت بضج ٩ ـا عَائٌ ػوؿاو  >و ػیگ ی ف

ـایو تىايؼ تضت تاحیـبٞؼ هی ـتبٔ امت، ت٢ییگ ـات ـاتی ػاىتههای ؿوايی، یًٞی همۀ آيچه به تاحیـ ؿواو ػؿ رنن ه باىؼ. ایى ت٢یی
 باىًؼ.تىايًؼ هىّىٝیت ػاىتهايؼ و پل ػؿ ایًزا، ػؿ ػؿرۀ اول، يمیعـ ػؿ٩یاك با عىاً ػوؿاو رًیًی و يىفاػی ٥ا٩ؼ اٍالتهتؤ

ی ٍىؿت گـ٥ته اها ایى تض٪ی٪ات کمتـ راهٜ و ػ٩ی٨ بىػه و اف ایى ؿو ؿػ تض٪ی٪اتػؿ ایى هىهـچًؼ ػايؼ هیآيزا که يگاؿيؼه  تا
ـابـ آو چىياو یک ايتغاب، ػاؿای ٕـ٥ؼاؿاو هـػومىی هؼٝا یًٞی ت ـایو رًنی چىياو یک القام ٥یقیىلىژیک و ػؿب ٞـی٤ ایى گ

، کاؿ رؼی امت. ػؿ ;که:  امت. وی بـ آو (2011) باىؼ، دیک ضواب ػاييمًؼ هلًؼی، ىایؼ هيهىؿتـیى پژوهو ػؿ ایى هىّٛى
به ممت هـػىؼو  :های َٝبی ػؿ صال تىمٞههنت٪ین تنتىمتـوو بـ ؿوی ملىل کًوه٢ق رًیى اف ٕـی٨  ،ؿصمیػؿوو ۀٕی ػوؿ

ـایؼىؼو هییا ػؿ ٍىؿت ١یاب آو، به مىی فو ـتیبؼ. بگ هىیت رًنیتی ها )هضکىهیت تٞل٨ به رًنیت هـػ یا فو( و ;، یى ت
ـایو  ـياهه ،رًنیگ هىیت  ؿابٖه با ػؿتمایق رًنی ه٢ق ايناو :. )ىىػؿیقی هیو٩تی که هًىف ػؿ ؿصن هنتین، ػؿ ماعتاؿ ه٢ق ها ب

ـایو رًنی ـایو ر17ً، 13رًنی و گ ـایايه يیق ػؿ همیى هـصلۀ رًیًی و بهرًلنی هنً(. ػؿ همیى ؿامتا گ وامٖۀ کاؿکـػ گ
 گیـػ.هىؿهىو رًنی ىکل هی
ـایاو رًلهن اف بنیاؿیمغتی اف مىی به مىابهمیى باؿه، بنیاؿ ههن امت که بؼايین تض٪ی٪ات  با ایى صال ػؿ گ

ـایی یًٞیامت. گىیی ایياو يتایذ تض٪ی٨ او ؿا چىياو ي٪َی ػؿ ٥یقیىلىژی عىیو و يیق ػؿ تًا٩ِ باهضکىم ىؼه  آفاػی اعتیاؿگ
ـاعتیاؿی  کهايؼ تغاب عىػ و اٝتباؿ آو ػاينتهاي ٝمل ـا مىاب هماؿه و به ؿوىًی بـ ١ی ی ػمتکن ػؿ هىؿػ اعیـ ص٨ با ایياو امت ف

ـايتغابی بىػو بنیاؿی اف ؿ٥تاؿهای آػهی و هزبىؿ بىػو او به القاهات ماعتاؿ ه٢قی عىػ تاکیؼ ػاؿػ. يمایؼ چًیى هی باؿی و ١ی
ـابـ مغى مىابرًلواکًو هن ـایاو ػؿب ـتیب بایؼ ػاينت که تکیه بـ ایى ػو يکته ػاؿيؼ. بؼیى ، صاٍل تاکیؼی امت که ایياو گ ت

ـایاو پنًؼ يیا٥تاػهرًلبـ چًیى هٖالٞاتی صتی اف مىی عىػ هن امت>  بنًؼه و احباتی٥ا٩ؼ پيتىايۀ تٞ٪لی  امت و به اصتمالگ
 تىاو یکنـه اف آو چين پىىیؼ.هـچًؼ يمی

ها، مىای اف احـ هنت٪ین و ٦اوت ػؿ يٛى و هیقاو هىؿهىوهای ٥یقیىلىژیک و رنمايیک، هايًؼ ت* ػیگـ آيکه ت٦اوت
-ها ػاىتهباىؼ و بایؼ پؼیؼاؿهایی ػیگـ ػؿ آو اْٝا و کًوهای ٥یقیىلىژیک هیها و کًواٍلی عىػ، ػاؿای تاحیـ بـ ػیگـ ايؼام

ـایی يتیزۀ ياگقیـ ت٦اوت ػؿ يٛى و هیقاو هىؿهىورًلباىؼ. اگـ اػٝا ىىػ، ػؿ هخل، که هن ی رًنی امت، ػؿ گام بٞؼ بایؼ هاگ
ـيه، آیا ها چه تاحیـی گؾاىته و ػؿ ُبى تاحیـی گؾاىتهپـمیؼ که آیا ت٦اوت ػؿ هىؿهىو، بـ ػیگـ ايؼام عىػ ي٪یْی ایى امت یا يه؟ و اگ

ـاو يینت؟ ٩اٝؼتا ایى ت٦اوت هىؿهىيی بایؼ ييايهرًلبـ اػٝای ورىػ ت٦اوت هىؿهىيی هن ـایاو با ػیگ اؿهای ػیگـی ها و پؼیؼگ
و کاؿکـػ  ، ػمتگاه ٍىتیهاهايًؼ هى، هاهیچه ايؼ،هایی که ٩اٝؼتا ػؿ هضل تاحیـ هىؿهىو رًنیها و کًوباىؼ و ػؿ ايؼاميیق ػاىته

ـاتی ػاىته ،هاػیگـ هىؿهىو ـاػ، ایزاػ کًؼ.باىؼ و ت٦اوتتاحی چًیى ػاين تاکًىو تا آيزا که هی هایی ػؿ ایياو، ػؿ ٩یاك با ػیگـ ا٥
ـابـ اػٝای مىابرًلناصتمال، ػؿمت چىو هىّٜ هاػٝایی ػؿايؼاعته ييؼه و به ـایاو ػؿ ب ، ػؿ ایًزا يیق ایياو یا بنیاؿی اف گ

ـا٩ی يیق اف آو گماو يمیپل . اینتاػایياو ػؿ هىّٜ ؿػ ایى ت٦اوت عىاهًؼ  ـاػ ػکتـ ي ـم ه هىؿػ هؼا٥ٞۀ : بىػو  ;و آو : القام;ب
   ىلىژیک باىؼ. ایياو، القاهی ٥یقی

ـایو  - ـاػ ایياو اف آو القام و بىػيی که ؿیيۀ گ ـایايه امت، هىّىٝی ؿواييًاعتی امت: رًلهای رًنی هنبه اصتمال، ه گ
ـایٔ و اصىال ي٦نايی و ؿوايی هن ـایاو بهرًلیًٞی هزمىٝۀ ى ـایيی ىؼه و ایياو بایؼ به ایى گىيهگ ای امت که هىرب چًیى گ

ـام بگ  . ػؿ پامظ ایى مغى چه بایؼ گ٦ت؟ىىػو ایى ىاهل ؿ٥تاؿهای رًنی يیق هی ؾاؿيؼ و آو ؿا به آفاػی ايتغاب کًًؼالقام اصت

                                                           
13 . Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity and sexual orientation. 
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ـا٩ی ػؿ همیى ه٪اله بؼو پامظ ػاػ. ایياو ػؿ ابتؼای ه٪الۀ *  يغنت هی تىاو با امتًاػ با بغيی ػیگـ اف مغًاو ػکتـ ي
ـاییرًلهن; هیاو به ػؿمتیعىػ  ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای;و : گ ـاییرًلهن; گىیؼهی ،ىؼه ٩ائل ت٦کیک :گ  تمایل يىٝی گ
ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿ اها وؿفػهی عىػ رًلهن به ٥ـػ که امت و ( 4)ً :پؾیـػهی تض٪٨ تمایل آو ۀيتیز ػؿ که امت ؿ٥تاؿ يىٝی گ

ـا;ا٥قایؼ مپل هی ـارًلهن ٥ـػ رًنی تمایل ٙاه ـارًل١یـهن ٥ـػ رًنی تمایل هايًؼ عىػ، رًلهن به گ  رًلهن ١یـ به گ
ـاعتیاؿی عىػ ـایی،رًلهن ٍىؿت ایى ػؿ. امت ١ی ـا،رًلهن ٥ـػ اعتیاؿ اف بیـوو تمایلی ۀهخاب به گ  ػاوؿی هیچ هيمىل گ

ـایايهرًلهن ؿ٥تاؿهای اها ىىػيمی اعال٩ی ـاؿ اعال٩ی ػاوؿی هىؿػ تىاوهی ؿا گ ـا ػاػ، ٩ ی ـارًلهن ٥ـػ ف  بـعال٣ تىايؼهی گ
رملۀ اعیـ (. 4)ً :ؼکً ٝمل عـػ ا٩تْای به باىؼ، ؿ٥تاؿها آيگىيه اف پـهیق عـػ ا٩تْای اگـ و بگیـػ تَمین عىػ تمایل

ـا٩ی. یًٞی ٍـ٣  آو عىػ پامغی امت ػؿعىؿ به مغى و اػٝای  ـای ایى : بىػو  ;ػکتـ ي ايتغاب ;ؿوايی و ي٦نايی، هزىفی ب
ـارًلهن ٥ـػ;يتىايؼ بىػ و : رًنی  ؿ٥تاؿها آيگىيه اف پـهیق عـػ ا٩تْای اگـ و ػبگیـ تَمین عىػ تمایل بـعال٣ تىايؼ هی گ
ـای  ػمتکن: القام;یـ یًٞی کاؿبـػ تٞب:. کًؼ ٝمل عـػ ا٩تْای به باىؼ، ـایايه بهلرًی هن:ؿ٥تاؿها;ب  را و ػؿمت يینت.گ

ـکؼام اف  ـایو* ؿامت آو امت که ىایؼ يتىاو به ػؿمتی ؿیيۀ ػ٩ی٨ ه . های ؿوايی و ي٦نايی آػهیاو ؿا ىًامایی کـػگ
ـایوورىػ آػهی ػاؿای چًاو پیچیؼگی های او کاؿی ػىىاؿ یا ياىؼيی امت. با ایى هایی امت که ػؿیا٥ت ٝلل بنیاؿ یا بـعی اف گ

ی امت. ٩ىل به تـ ػؿ فيزیـۀ ٝلل ٕىلی و هن اهکاو مًزو اعال٩ی ٝىا٩ب بـعی اف ایى ٝلل ىؼيصال، اوال هن ٝلل يقػیک
ـایی با ايهؼام کل اعال٧ ٥اٍله ـگ ـایی امت و رب ـگ ـا ػکتـ صال هیای يؼاؿػ. ياتىايی بيـ ػؿ ایى باب هناوی با رب تىاو پـمیؼ چ

ـا٩ی و ػیگـ هن ـاو ایياو، ػؿ هماو صؼ ه٪ؼوؿ، به ایى ٝلل يپـػاعتهي و ًٞی ػؿ ٥یقیىلىژی ؿوای ايؼايؼ؟ ایى ٝلل آیا ؽاتی و ابتؼایی٥ک
ػاىتى ایى ؿ٥تاؿها ػؿ ٥یقیىلىژی رنمايی هىاره ٩ىل به ؿیيه ػىىاؿیچىو  هاییػىىاؿی؟ )هؼٝایی که ٩ىل بؼاو با ايؼ٥ـػ يه٦ته

ـا٥یعىاهؼ بىػ( آیا به ؿوابٔ  اعال٩ی ػؿ اػواؿی اف فيؼگی ؿبٔ ػاؿػ؟ آیا به ٝاػات ؿ٥تاؿی، یًٞی آيچه ٩ؼها آو  عاً، ٕبیٞی یا ايض
ـایوػؿ ىکل ايؼ، ؿبٔ ػاؿػ؟ )ًَٝـی که به فٝن هى ي٪يی بل پـؿيگبيـ ياهیؼه :ٕبیٞت حايىی;ؿا  -رًلهای هنگیـی گ

ـای  های ػیگـ اف ایى ػمت.و بنیاؿی پـمو ايه ػاؿػ(گ
-رًل* هيکلی ػیگـ که ٩ىل به القام با آو ػمت به گـیباو امت ایى پـمو امت: آیا ت٢ییـ ؿ٥تاؿهای رًنی ػؿ هن

ـایاو همکى امت؟ ـایاو صتی پیو اف تخبیت هنرًلآیا هن گ ـایی عىػ، اف تزاؿب هًٞاػاؿ ١یـهنرًلگ ـایايه پـهیق رًلگ گ
ـکؼام اف ایى ػو ٩ىل، به ٙاهـ، ػؿتْاػ با اػٝای ياگقیـ بىػو ؿ٥تاؿهای هن ايؼ؟ ػاىته ـایايه امت.رًلپامظ هخبت به ه يیق بایؼ  گ

ـایو ػؿ چه تٞؼاػ  ـایاو ٩ابل ت٢ییـ امت و ت٢ییـ هیرًلاف هنپـمیؼ و کاویؼ که ایى گ ػايین )و ػؿ ایًزا یابؼ؟ همايگىيه که هیگ
ـایاو تىاينتهرًلىماؿی ػؿعىؿ تىره اف هنهماؿه ٕـس ت٦َیلی آو يینت(  هزال ـایو رًنی عىػ ؿا به ػگـرًلگ ـا ايؼ گ گ

-که تا صؼی )و البته ٥٪ٔ تاصؼی( هؤیؼ ایى ٥ـُ امته ىؼههایی يیق ايزام گـ٥ته و ه٪االتی يىىت. ػؿ ایى باؿه پژوهوت٢ییـ ػهًؼ

ـای هخال بًگـیؼ به بغو پیيیًۀ پژوهو ػؿ ايؼ ـایو حبات و ت٢ییـ ػؿ هىیت ;. )ب  14:ماله ػؿ بقؿگنالیػه ۀرًنی ٕی یک ػوؿگ
ـای يمىيه آهؼه: ( 0200) ـارًلهنبه ًٝىاو  ػؿ ابتؼااف فيايی که  بلًؼهؼت پژوهوػؿ یک ;که ػؿ آو ب ـا یا ، ػورًلگ ٥ا٩ؼ هىیت گ

و  (1)ً: بىػيؼمال ت٢ییـ ػاػه ػهیک باؿ ػؿ ٕی  کنػمتهىیت عىػ ؿا  ایياو ٪19 هٞلىم ىؼ بىػيؼ،ىؼهىًاعته  حابت رًنی
ـا بىػو یا هىیت هنت٪ـیبا يیمی اف فيايی که اػٝای ػورًل; ـایايرًلگ مال بٞؼ اػٝا کـػيؼ بـچنب هىیت  ػهػاىتًؼ  ه...گ

  ((3)ً: رًنی هت٦اوتی ػاؿيؼ.
تىاو بؼايها يٚـ هایی امت که يمیتا چه صؼ و تا کزامت؟ ایًها پـمو ت٢ییـبایؼ پـمیؼ که ػایـۀ ىمىل و اهکاو ىمىل ایى  

 يؼاىت.
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های بىػو  پیيیى  ٝىا٩ب و باینتهيهایت آيکه باؿی تمام آػهیاو ػؿ هـ هـصله اف بىػو  عىیو، ػؿ بًؼ  القاهات، * 
بًؼ  ؿ٥تاؿهای پیيیًی عىػ يیق. هـ بًؼین. پایها پایای اف ٝلل و هٞلىلعىػيؼ. همۀ ها بؼیى اٝتباؿ ػؿ فيزیـه

تىاين عىػ ؿا اف ٝىا٩ب و يتایذ ي٦نايی و ؿوايی آو بـ صؾؿ ػاؿم. هـ ٝمل اهـوف هى بـ هى چًاو احـی ػاؿػ که يمی
ـای ٝاػات و ؿ٥تاؿهای بٞؼی هامت و ها عىػ ػؿ ىکلؿ٥تاؿ ها یک ٝل ػهی به بىػو  ي٦نايی و ؿوايی عىػ ت ب

ـایو رًنی ها يیق هٞلىل ماعتاؿ ؿوايی هامت و اف ایى ؿوی صاٍل القاهی   یک بىػو  ي٪و ػاؿین. بؼیى اٝتباؿ گ
ـگىيه امهای هتٞؼػ ها ػؿ ماعتى آو ي٪يی يؼاىتهامت اها يه بىػيی که اعتیاؿ و ايتغاب ت. بایؼ تاکیؼ کـػ که ه

ـاتـ اف چاؿچىب و هایی ياگقیـها به ًٝىاو بىػوها و القاهات  ایى چاؿچىبمافی چاؿچىبپـؿيگ هایی های بىػو٥
ـایی ـگ ـایی هغال٤ اعال٧ امت. ایى امت و  هٖل٨ که عىػ ػؿ ماعتًياو ي٪و ػاؿین، گـػو گؾاىتى به رب ـگ رب

ـاػ ایى يینت که ي گیـی ٥ـػ ؿا ػؿ ىکل های ٥یقیىلىژیک و ؿوايی  عاؿد اف اؿاػۀبایؼ تاحیـ ماعتبه هیچ وره ه
ـاعال٩یمهل، ؿ٥تاؿهای او يؼیؼ که ایى يیق ؿوىی بل ٥ـوکاهًؼه ـياک ايگاؿايه و پل ١ی ـاػ آو  و عٖ امت. ه

ـایتىاو و يبایؼ امت که يمی ـااؿاػه اهمیآو ماعت ب یک و ؿوايی  پیيااؿاػه و ٥ -تی بیو اف ماعتهای ٥یقیىلىژ

های صاٍل اف ؿ٥تاؿهای پیيیًی و اؿاػی ٩ائل ىؼ. تاکیؼ ه٦ًَايه بایؼ بـ آو بغو اف ماعت ؿوايی ها باىؼ که 
ـکل هـچًؼ ایًک ٝلت ؿ٥تاؿهای بٞؼی امت، اها عىػ هٞلىل ؿ٥تاؿهای پیيیًی امت.  به اگـ رق ایى باىؼ، ه

ـگىيه ٝمل ياؿوا ؿا تىریه کًؼ و هيىايؼ ماػگی هی کاؿ و ها ػؿباؿۀ ياگقیـ بىػو  ٥ـػ عإی یا صتی تباهتىاو ماٝتیه
ـا٩ب بىػ که ػؿّمى تکـین  ـااؿاػه مغى گ٦ت. بایؼ ه هزبىؿ بىػيو به ارباؿهای ٥یقیىلىژیک و ؿوايی پیيا و ٥

  ٝلن، اف او ٥ـیب يغىؿػ.

 
 سًجۀ حذ کّمی و عذدی

ـایايه تا چه صؼرًلؿ٥تاؿهای هن ایى پـميی ههن و ػؿعىؿ اٝتًامت. به باوؿ هى تمام اصکام  هىره امت؟ تیکمی و چه گ
ـاػ اف مًزۀو پامظ ػهًؼ های کّمی هن آفهىػه ىىيؼهای کی٦ی، بایؼ به مًزهرق مًزهاعال٩ی، به کّمی ایى امت که  ٝؼػی و . ه

رق ؿامتگىیی یک اؿفه اعال٩ی امت و عىػ ؿا ص٦٘ تىايؼ کـػ.  و اٝتباؿ و ؿوایی کّمی اؿفه ٝؼػی و آو اؿفه ػؿ چه هضؼوػۀ
ا٥تؼ که هیچ صؼی بـ آو یؼ، اف لضاٗ ومٞت صْىؿ و ىماؿ آػهیاو الفم يمیآػؿ هىاؿػی هٞؼوػ که تقاصن اعال٩ی پیو هی

کّمی گؾاىت و گ٦ت بیو اف ٥الو ٝؼػی و تىاو صّؼ بایؼ ؿامتگىیی پیيه کًًؼ یًٞی يمیتىايًؼ و هیگؾاىت. همۀ آػهیاو هی
ػؿ ایى  ايؼ.اهىؿ افيٚـ اعال٩ی ؿوا هن ػاؿای چًیى ىؤيیاف ػیگـ بنیاؿی بًؼ باىًؼ. اف آػهیاو ؿا ينقػ که به ؿامتگىیی پای ىماؿه

تـ امت و ػمتۀ ػوم اف آو اهىؿيؼ که اماما ػؿ احبات اعال٩ی بىػو تـ و صؼ ٝؼػی بـعی تًگهیاو صؼ ٝؼػی بـعی اهىؿ ؿوا ومیٜ
ـایايه ؿوامت و تا آيگاه که تقاصن اعال٩یٝمل رًنی ػگـرًل ـی ػاؿيؼ.و ؿوایی عىیو هيکالت بیيت بنا ایه٦ـوُ )و  گ

ـاػی که بؼاو تى هیتىاو گ٦ت کّمیت ومیٜ و همهپیو يیاهؼه، هی هىهىم( تىاو آوؿػ و يمیػهًؼ، هیچ هيکلی به ورىػ يمیگنتـ ا٥
بيـ ىایؼ بتىايؼ بـ آو هضؼوػیت رمٞیت ١یـٝاػی ؿىؼ ػاؿػ و )ا٩ؼام به تىلیؼ هخل هضؼوػیت بیيتـی  بـ آو صؼ ٝؼػی گؾاىت

 ،صؼی ٩ائل ىؼ و گ٦ت ػؿ ٥الو هضؼوػۀ تًگتىاو بـ آو . بـیؼو تًۀ ػؿعتاو اها اف ایًگىيه يینت و صتی اگـ ؿوا باىؼ، هیبًهؼ(
ـایرًلپـمیؼيی امت که صؼ ٝؼػی و کّمی رىاف هن اعال٩ی امت و بؼؿ اف آو يه. اف ایى هًٚـ و اف کزا به بٞؼ آو  ی تا کزامتگ

ـای فینت بيـ،ؿا هی ـایاو،ؿوابٔ رًنی ػگـرًل تىاو تهؼیؼی ب های هٞمىل اهکاو ٕبیٞی تىلیؼ هخل و ماعت عايىاػه گ
ـگیـػ ٝیب يؼاؿػ یا آيگاه که پًزاه ػؿٍؼ یا يىػ ػؿٍؼ؟ ایى هيکلی امت که هؼا٥ٞاو هىیت  ؟ػاينت اگـ ػه ػؿٍؼ هـػهاو ؿا ػؿب

ـابـ ایياو، ػورًلرًلهنرًنی  ـایاو ػؿ پامظ بؼاو ػچاؿ هيکل عىاهًؼ بىػ. ههن امت که بؼايین، ػؿ ب ـایاو يیق چىياو گ گ
ـای پامظ بؼیى پـمو يؼاؿيؼ. ایى اف آو ؿومت که ػؿ ؿوفگاؿ هٞاٍـ، هنػگـرًل ـایاو هيکلی ب ـایاو ػؿ ؿامتای رٞل رًلگ گ

ـای عىػ، عىیو ؿا چىياو تک ـایو رًنی آيها هىرب هـد و هـد اعال٩ی و ایايی تٞـی٤ کـػهگـرًلهىیت ب ايؼ که گ



35 
 

ـاؿ گـ٥تًؼ که هنگـػػ. ا٥ناؿگنیغتگی تٞاهالت رًنی راهٞه يمی ـابـ ایى اتهام ٩ ـایی رًلبه وا٩ٜ ایياو چىو ػؿب تـویذ بی  بهگ
ـ٥ی کًًؼ. صال آيکه به فٝن رًل، بـ آو ىؼيؼ که عىػ ؿا چىياو تکايزاهؼهیبًؼ و باؿی اعال٩ی و ٝؼم تٞهؼ رًنی  ـایاو هٞ گ

ـایی ػؿ همیى چاؿچىب اعال٧ ػيیىی، التؾاؽرىبًؼه ػورًل ـا، ١یـٕبیٞتگ ـ  و ١یـهؾهبی، ىکل  ٕبیٞی گ صالتی امت که  ت
ـایی هبؼل هیرًلبٞؼتـ به هن ـایی ػؿ پامظ به ایى پـمو که صؼ ٝؼػی ؿوایی ؿ٥تاؿ هنرًلىىػ. به هـ ؿوی هنگ ـایايه رًلگ گ

ـاتب ٥ـوتـ اف صؼ ٝؼػی هایی بهتا کزامت، پامظ ؿوىًی يتىايؼ ػاػ و ػمتکن آو امت که بایؼ ػؿ پله ـایی وػگـرًل ؿوایی ه  گ
ـایی باینتؼ و ایى تاییؼیػورًل صتی ـایی ػؿ رًلػهؼ هنامت و به عىبی يياو هی های اعال٩ی آوبـ هضؼوػیت ؿوىى گ گ

 .ئ٨ ؽاتی امتاحبات اٝتباؿ عىػ ػاؿای هْا
  

 سًت دیًی
ـاهاػی  ـام و به ايناو چىياو هىرىػی ٥ ـاو ػیًی یا هًٞىی امت و به ػیى چىو يهاػ و مًتی ػؿعىؿ اصت ـا٩ی اف فهـۀ ؿوى٦ًک ػکتـ ي

ـام هیهی های رًنی يگاىته، به تضلیل و گؾاؿػ و تىره ػاؿػ. ػؿ همیى يىىتاؿهایی که ؿارٜ به ا٩لیتيگـػ. وی به مًى يبىی اصت
ـاییرًلامالم و هنؤلۀ هن;وی  ؿمالۀت٦نیـ ٩ـآو کـین يٚـ ػاىته و ػؿ بى ًٝىاو  ـا : گ آيچًاو امت. لیک پـمیؼيی امت که چ

ـم ت٦نیـ وی یا بغيی اف ت٦نیـ وی اف آیات به مًت ػیًی هتاعـ اف ٩ـآو، ػمتکن مًت يبىی و ولىی يٚـ يکـػه که بایؼ، امت. گی
ـا به ٩ـآو کـین ػؿ ػامتاو ٩ىم لىٓ ـایايه تىره يکـػه؟رًلياٙـ به ٝمل رًنی هن امالهیهؤحىؿات  ػیگـ  پؾیـ٥تًی باىؼ اها چ  گ

تىايؼ به آو بغو اف هآحـی کًؼ> اها چگىيه هیهای فهايی تل٪ی هیبه ٥ـُ که وی مًت ٥٪هی ؿا یکنـه تاؿیغی و ػچاؿ هضؼوػیت
ـمگماو يمی تىرهی کًؼ؟ايؼ، یًٞی اصاػیج اولیای ػیى بیرایگاه هَؼؿی ػؿ ٥ـهًگ امالهی ػاىتهبغو و که ي٪و رؼی الهام  ب

ورىػ ػاؿػ که اف هـ مىی،  ػهًؼهيبىهی اف مغًاو ا١لب بینابه هـصال بایؼ ػاينت که ػؿ ایى مًت،ایى ٦١لت ٍىاب باىؼ. 
ـا٩ی هی امت.يٚـ مقاواؿ  ؿا به ایى اصاػیج و ؿوایات اعتَاً و تضلیل عىػ ؿا اف آيها اؿائه  بىػ که بغيی اف ه٪الۀ عىػبـ ػکتـ ي

 ػاػ.هی
 
 تذکاری درباب یک هغالطه 

ـا٩ی يؼاؿػ و هی  ای بـ گ٦تاؿ صاّـ تل٪ی کـػ. ه٢الٖۀ صاّـ يیقتىاو آيها ؿا چىياو آویقهچًؼ بغو آتی لقوها ؿبٖی به ه٪الۀ آؿه ي
ـا٩ی ػیؼه يمی ـم اٍلیٝمىم ؿواری تام ػاؿػ و بل گماو هیىىػ اها ػؿهیاو ػؿ ه٪الۀ ي های رًنی اف تـیى ٝلت پؾیـه ا٩لیتب

ٌ  تضت  بـؿمی ػاؿای المخل هیػؿ ایى ه٢الٖه ٥ـػ ياٙـ چىو ٥ی:. علٔ ؿ٥تاؿ و ىغَیت;امت. ه٢الٖۀ  رىاهٜمىی  بیًؼ ىغ
باوؿ کًؼ و امتؼالل هیىػو ٥الو ؿ٥تاؿ عاً او بىػو یا ػمتکن ياؿوا يببـعی ؿ٥تاؿهای ػؿمت ارتماٝی امت، اف ایى را به ػؿمت

ـای يمىيه چىو ٥ـػ هیهی بـػ پل بیًؼ که ؿ٥تاؿ ارتماٝی راهٞۀ هٞت٪ؼاو به ٥الو ػیى و هؾهب، عىب امت، گماو هیآوؿػ. ب
ٝ٪یؼۀ  اٝت٪اػ هابٞؼالٖبیٞی ایياو ػؿمت امت. صال آيکه لقوها ؿبٖی هنت٪ین و هٖل٨ هیاو ایى ػو ورىػ يؼاؿػ و بنا که

ـاػی ياػؿمت و ياهىره باىؼ اها ؿ٥تاؿ ارتماٝی آيها، به ٝلت ػؿمت بىػو بـعی ٝ٪ایؼ ارتماٝیياو، هىره  هابٞؼالٖبیٞی ا٥
ـارًلنبی ؿ٥تاؿ ارتماٝی ٥ـػ هنباىؼ. ػؿ هىّٛى صاّـ يیق گاه اف ػؿمتی ي عىاهی یا ػؿ ٥الو هنؤلۀ ارتماٝی، هخال ٝؼالت گ

ـيؼ که پل هنؿمًؼ و اف آو يتیزه هیىغَیت وی هی به عىبی   و به تٞبیـ ٝاهه و ػؿ يٚـی گؾؿا، اهباؿفه با امتٞماؿ، اٍٖالص -گی

ـاػ هنرًل ـایی وی ياؿوا يینت. صال آيکه هًٖ٪ا هیچ ؿبٖی هیاو ایى ػو ٝاهل و پؼیؼاؿ ػؿ هیاو يینت: بنا که بـعی ا٥ -رًلگ

ـا ـاػی ٝؼالت ، به وامٖۀ ػؿمتی بـعی آؿاء اينايی و ارتماٝیياو،گ ـاو و هـػمٕلب و متیقها٥ یا آيکه  کياو باىًؼگـ با امتخماؿگ
ـایو رًنی ایياو يؼاؿػ. ؿیيۀ آو ؿ٥تاؿ  ،ػؿ هًٞایی هًـهًؼ و ٥ـهًگی باىًؼ. با ایى صال، ایى هیچ ؿبٖی به ١لٔ بىػو ؿ٥تاؿ و گ

ؿ٥تاؿ رًنی ١لٔ ایياو، که ػؿ رای عىػ، های ػیگـ امت و يه ػؿ عىب ػؿ چیقهای ػیگـ و عىبی بالًنبهػؿمت یا ىغَیت 
های بنیاؿ ػؿ اعال٧ و راهٞه بیايزاهؼ. ت٦کیک هیاو ایى ها و ياؿواییتىايؼ به بؼیهیيياو عٖاهای ٝمی٨ ػؿويی ػیگـ امت و 
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ؿافهؼت، هؼت و ػؿ و پـهیق اف ایى ه٢الٖه ههن امت و ههن امت که هىىیاؿايه بؼايین ؿ٥تاؿ ياػؿمت رًنی، عاٍه ػؿ هیاواهى
ـاوهی ـایاورًلبیايزاهؼ که ٩ـبايی يغنت آو عىػ هن ػؿ ػؿوو و مـىت ٥ـػ و ارتماٛ ییهاتىايؼ به بض )اف رمله آحاؿی که . ايؼگ

يىیل آهـیکایی امت. او ػؿ ایى ػامتاو با تمنک به و کیًگ، ؿهاوامتیى: ٝـود;ىىػ، کتاب ای ػیؼه هیػؿ آو چًیى ه٢الٖه
ـایاو ػؿ راهٞه وراهت ػهؼ.(رًلؿوایت عىػ ؿا به پیو ببـػ و به پؾیـه هن کىىؼایى ه٢الٖه هی  گ

 
 االهزی اخالقوجىه الىهی و يفس

ـاهت اينايی و ي٪و آو ػؿ اعال٧ مغى گ٦ته ـا٩ی ػؿچًؼ رای ه٪الۀ عىػ، به ػؿمتی و ؿامتی اف ک به هًامبت مغى امت. ػکتـ ي
ـاهت ـاؿ و تاکیؼ ٥ایؼه يینت.ایى هٞیاؿ به هیچ ؿوی، هٞیاؿی هبهن، کلی و بی ا٥قایین کههی ػؿ اعال٧ ؿ٥تى اف ىاو و ک ی بایؼ به تک

ـاهت اينايی، با عىاؿػاىت آػهی ػؿ تْاػ امت. اگـ ایى هٞیاؿ يباىؼ، يه تًها ٝمل رًنی آػهی با صیىايات و  هماؿه گ٦ت ىؤو و ک
ـا با ىؤو ها و ٙلنکيیها، آػمٝؼالتیرماػات ياؿوا يغىاهؼ بىػ، که بنیاؿی اف بی ی ها يیق ياؿوا يغىاهؼ بىػ. اها همۀ ایًها ياؿوایًؼ ف

ـاهت اينايی  ـای و ک ـاهت اينايی به هًقلۀ پؾیـ٥تى ىؤيی هْا٣ و حايىی ب ػؿ تْاػيؼ. ػؿ اماك ٍـ٣ تل٪ی ه٦هىم ىؤو و ک
ال٧ یا بغيی ههن اف اعال٧ ٕبیٞت اينايی ػؿ ينبت با ػیگـ هىرىػات )و هيغَا صیىايات( امت. ٕبیٞت هْا٣، هَؼؿ اع

ـاهاػی ورىػ ػاؿػ که او ؿا اف ػیگـ امت.  ـاهت اينايی هیچ يینت رق ٩ىل به وره هًٞىی ايناو و ٩ىل بؼیى که ػؿ ايناو ىؤيی ٥ ک
ـاهىيو هتمایق هی ـاهت اينايی با هاػههىرىػات و رايىؿاو پی ـایی هض٪٨ يمیکًؼ. ک ـایی تىهیى به ياهىك ىىػ چىو هاػهگ آػهی گ

های اعال٩ی هاػیىو به رؼ ػؿ هٞت٪ؼم يٚامىم٦ًؼ امت. به همیى ػلیل بًؼه و ٥ـوکامتى آو تا صؼ یاعته و مًگ و گچ و گـبه و گ
ـاهت تل٪ی هیبًیاو ػچاؿ تًا٩ِ امت چه آيها اف مىیی چىياو تمام يٚام کًًؼ و اف مىیی هًياء ایى های اعال٩ی ايناو ؿا ػاؿای ک

ـاهت ؿا هٞلىم يمی ـتیب ي٦ی هیک ـتـ ػاؿيؼ و بؼیى ت ـاهت امت یًٞی ب ـتـی اف اف ٝالن هاػی کًًؼ. اگـ ايناو ػاؿای ک امت، ایى ب
ـکيیؼه؟!کزای میـ هاػی ػؿ ٕبیٞت و آيگاه تاؿیظ، مـبـآوؿػه؟!  ـاهاػی ُؿمته و مـب ـاػ  چگىيه اف هاػه، ىايی ٥ )پیؼامت که ه

ايزاهؼ: ىٝی امت. چگىيگی بیىلىژیکی به ت٢ییـ پاؿاػاین رًنی و يىٝی يمیچگىيگی بیىلىژیکی يینت بلکه چگىيگی رًنی و ي
هکايینن ٝمل هىرىػ هاػی امت و يه : پیچیؼه ىؼو;تىّیضی بـ ىی٦ت و اؿت٪ای پاؿاػایمی يینت بلکه تىّیضی بـ  :تکاهل;
: پیچیؼگی تکاهلی;ػاؿػ يه ػؿ : اؿت٪اء;یابؼ و اعال٧ ؿیيه ػؿ ایى اؿت٪اء به ىی٦ت و بـىؼو يىٝی و رًنی ؿبٔ هی:. اؿت٪اء آو;

ـاپیچًؼ چىو هی: ػومت يؼاؿيؼ;ایى پامغی امت که ایياو  و میـ اف گىم٦ًؼ به گـبه!( ، اگـ ػايًؼبؼاو پامظ ػهًؼ و ػؿ آو ٥
مت که )ایًزا ا٥تًؼ که به هیچ ؿوی يزاتی اف آو يغىاهًؼ ػاىت.ای مغت گـ٥تاؿ هیػؿ هغمَه ،:٥هن کًًؼ;هًٞای ػؿمت آو ؿا 

یًٞی اماما اعال٧ ياهمکى : رایی که عؼا يینت، هـ رًایتی همکى امت;گـػین: ػوباؿه به مغى تاؿیغی ؿامکىلًیک٤ باف هی
:. هـرا که عؼا هنت، هیچ رًایتی همکى يینت;بؼیى هًٞا يینت که : رایی که عؼا يینت، هـ رًایتی همکى امت);امت. 

ـا تل٪ی ی ػیًی مغى بگىیین، ػؿوواف عؼا ػؿ هیاو آػهیاو هت٦اوت امت. اگـ بغىاهین به فباو  تاؿیظ عال٣ ایى ؿا حابت کـػه ف
 فایؼ.((بنیاؿی اف ایى عؼایاو عؼا يینتًؼ بلکه تىهن عؼایًؼ و پل، اف ایياو رًایت يیق هی

ـایی و ههنرًلهن٩َؼ يگاؿيؼه تاکیؼ بـ ایى يکته امت که  یابؼ،تا آيزا که به هبضج صاّـ ؿبٔ هی ػ٥اٛ ٥لن٦ی و  ،تـ اف آوگ
ؿوػ و بغيی اف ٝالن و بغيی اف تـ هیاف ٝالن و آػم امت> ؿويؼی که هـ ؿوف پیو: فػاییت٪ؼك;اعال٩ی اف آو، بغيی اف ؿويؼ 

ـا٥یقیک   ِ  ١ایت  آو ػؿ هی ١یبت  ؿا اف صیٖۀ ت٪ؼك به صیٖۀ  یآػه٥یقیک و ٥ ـاهت  ايؼام  رًنی و ي٪ ايؼافػ و ػؿ ایًزا با صؾ٣ ک
ـایی ؿا احبات بؼاؿيؼ، به ص٪ی٪ت، رًلؿوایی هن٩اػؿ باىًؼ که اگـ  ٍىؿت پؾیـ٥ته هاییبا امتؼالل . ایى صؾ٣آو ايؼ تىاينتهگ

ـتیب، یک بؼاؿيؼؿوایی  ايىاٛ و ا٩نام  ػیگـ ٝمل رًنی با هتٞل٪ات و هىّىٝات هغتل٤ ؿا احبات  هًٞا ٩لن، همه ؿا بیو بؼیى ت
-ايگاؿی ػؿ بى، ػوؿ و ػوؿتـ ىؼو عؼاويؼ  هنتی اف هضْـ، ػیؼؿك و ػمتايگاؿی امت و يینتینتهًٞایی هماو يکًًؼ و بی

و هتهىؿايه و ػؿ گننت اف تٞ٪ل و ػؿپیىيؼ با راييیًاو کاؽب او ؿ٥تاؿ  او ؿا ػؿيیابین صْىؿ راللیؿك  آػهیاو تا بؼايزامت که 
ـاو; چیق، تا آيزا که به آفاؿهمه ،چًیى. ػؿ اعال٩ی ایىکًین ـاو;يیايزاهؼ، ؿوامت. گىیی رق ایى : ػیگ کنی ػؿ ٝالن : ػیگ
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ؿو، ػؿ تٞـی٤ اهـ ٕبیٞی،  ى. اف همیايؼ و بـ بإى ها تاحیـی يؼاؿيؼاالهـیو گىیی ؿ٥تاؿهای ها ٥ا٩ؼ تاحیـ ي٦ل هنتی ورىػ يؼاؿػ
ـيؼ، مًزیؼه يمی ـايی که آصاػ ػیگـ اينايی و رايىؿاو ػیگ تـ آو امت که ىىػ. صال آيکه ای بنا ػؿمتينبت آػهی رق با ایى ػیگ

ػؿ  ـػاالهـی آو ؿ٥تاؿ بـ ٥بنته با تاحیـ ي٦لو هن بنته با يىٝی صْىؿ الىهیاهـ ٕبیٞی اينايی ؿا، ػمتکن ػؿ بـعی ورىه عىػ، هن
ـ  ١یايناو ػیؼه يمی و بإًی ايگاؿی، يه تًها ٕبیٞت الىهیيٚـ آوؿین. اها ػؿ َٝـ يینت ـٕبیٞی او يیق ىىػ، که بـٝکل، صتی اه

ـاهىه هیهمۀ عٖىٓ ػؿ هن هی يمایؼ،ىًاعتًی يمی  ىىػ.ىىػ و صتی ا٩تْائات رنمی  او ٥
و به  اف صیىاو تا ٥ـىته ؿا ػؿ بـػاؿػ ايناو هضؼوػ تٞـی٤ کًین )به تٞبیـ ٩ؼهاباؿی ىایؼ يتىايین اهـ ٕبیٞی ؿا ػؿباب ايناو به ىکلی 

ػؿ هـ ( اها ک٤  عَىٍیات  ایى هىرىػ ؿا و ٕبیٞت  او ؿا ها ػؿ ايناو هاهیت بنیاؿ هتًٛى و هت٢یـ امت٩ىل اگقینتاينیالینت
ـايه و به وا٩ٜ تىهمات ؽهًی و ه بغىاهین به اوهام ىبهپىىی کًین هگـ آيکه ٝاهؼايتىايین ايکاؿ کًین و يه اف آو چينصال يه هی ىاٝ

ػؿ ایى صالت، يه  .تـیى عَىٍیات ٕبیٞی او ؿا که اف حىابت هىرىػیت اومت ايکاؿ کًینگـػو بگؾاؿین و صتی بؼیهی ٝاههي٦نايی 
ى صالت تَىؿ آػهیاو اف اهـ ٕبیٞی ىىػ. ػؿ ایاو ايکاؿ هی هاػی تًها ورىه الىهی او ايکاؿ ىؼه که ػؿ ٩ؼم بٞؼی بؼیهیات  ٕبیٞت

عىاهؼ بىػ. ػؿ ایى هغال٤ ٕبیٞت  رنمی او  ىىػ که صتیيه تًها هغال٤ امتٞالی ورىػی وی و بـىؼيو اف مىائ٨ ١ـیقی هی
ـاهىه ىؼه ـاهىىی، ايناو امت که ٥ ـاػ٣ هـگ ايناو امت.  آو بقؿگ امت و همیى امت هًٞای مغى٥ که هـگ عؼا به وا٩ٜ هت

ـاهىىی  صتی بؼیهیات.  یهـگ یًٞ ـاهىىی، یًٞی ٥ ـاػ اف ٥ ـاهىىی و ه و ػؿ آو عى٣  رالل ػیؼه  چًیى ٝالمی مغت تهی امت٥
 ىىػ و ػؿ آو ػؿوو آػهی ؿو به پىچی ػاؿػ.يمی

 
 اسطىره و خفای اسطىرهکمی اس 

ًٝىاو بپـػافین. ایًک به: رًنی هایػؿباؿۀ ا٩لیت;های امتؼاللی به ي٪ؼ ه٪الۀ ػؿ ایى ه٪اله کىىیؼین تا با تمنک به بـهاو
ـای ٝ٪ل رقوی آىًا هیها، بگؾاؿیؼ ای بـ آو بـهاوآویقه يمایؼ، به هیچ ؿوی ٥ا٩ؼ ٝ٪اليیتی عاً با هًٖ٪ی که اگـچًؼ کمتـ ب

ـايین. هـػ هٚهـ وره ٥یقیکی، راللی ايؼاف ٍى٥یايۀ وابنته بؼاو ػؿ مًت تاؿیغی، ػؿ صکمت هًٞىی و چين عىػ يینت، مغى ب
ایى بؼاو هًٞا يینت که هـیک اف ایياو ٥ا٩ؼ ىىػ. و ٝ٪اليی هنتی و فو هٚهـ وره هًٞىی، رمالی و ي٦نايی آو ايگاىته هی

ـاتب و هًافل امت و فو تـ اف ورىه ه٪ابل امت. ايؼ بلکه بؼاو هًٞامت که ایى ورىه ػؿ ایياو ٩ىیه٪ابل مىی  ورىه  هـػ اهل ه
ـای اتَال به ایى بٖى تـ به بإى هنتی هیفو ؿاصتکی٤ به بإى هنتی. اهل اتَال بی ـاصل گؾاؿ هـػ ب ـاتب و ه چنبؼ اها اف ه

ـایی و چگىيگی آو هیعبـ امت. اتَال فو بیيتـ ي٦نايی و کمتـ ٝ٪اليی امت. او اف فيؼگی ص٘ هیبی پـمؼ بـػ و کمتـ اف چ
ـایی و چگىيگی و کهاصال آيکه ػؿ ٩یاك با فو  اوياو ا١لب باوامٖه امت و ص٘ فيايؼ. ص٘ ایمتـ اهل ص٘، هـػها بیيتـ اهل چ

ايیت عؼاويؼ یًٞی َي٦َل ؿصمايی او وامٖگی اتَال ي٦نايی فو به هنتی امت که ایياو هٚهـ ؿصمگىیی اف همیى بیوامٖه. بی
ـا يَ ىىيىمـػه هی ی  ىػ. ىهىرىػات به عؼاويؼ ىمـػه هی وامٖه و بی امباب  ل ؿصمايی، ؿويؼ اتَال بی٦َ ؼ ف

ـای ایى گ٦ته ىؼ تا بؼیى يکتۀ بؼیهی بـمین )بؼیهی اف آو ؿو که فيؼگايی هیلیاؿػها ايناو ػؿ ٕىل تاؿیظ بـ آو گىاهی همۀ ایًها ب
ـتیب ػاػه یابؼ، بنایؼ و با او بیاهیقػ. بؼیى ت امت( که هـػ به ؿوس فيايه و فو به ؿوس هـػايه يیاف ػاؿػ تا بتىايؼ وره ػیگـ هنتی ؿا ػؿ
 هن آهیغتى هـػ و فو و به ىکل عاً تٞاهل رًنی ایياو، چیقی اف تٞاهل ػو وره هکمل هنتی ؿا ػؿ عىػ ػاؿػ و چیقی اف ػؿ 

ـاعىاو  يا امت و امٖىؿه اف رًل تاؿیظ بإًی  عىػ ؿا. اف ایى ؿو  تٞاهل رًنی فو و هـػ، وارؼ يىٝی امٖىؿه-رًبو کیهايی و ٥
ـاهاػی آػهیاو امت و ػؿ او چیقی ـاعىاو  عىػ،رًلاف آمماو هًؼؿد امت. اها اف آو مى، ٝمل رًنی هن و ٥ ـایايه، ٥ ـ   گ تکخی

ـ  ٥یقیک و ٝ٪ل امت. به یاػ ػاىته باىین که بًابـ هْمىو ؿویکـػ عىیو و ػؿ يٛى هـػايۀ آو )هىّٛى عاً بضج صاّـ( تکخی
ـایی چىياو هىیتی تکرًلهىیتی هؼؿو ػؿ تٞـی٤ هن ـا،رًلگ ـایايه لقوها بایؼ ػؿ چاؿچىب افػوادرًلٝمل رًنی هن گ یا  گ

ـایی و ي٦ی ؿابٖۀ رًنی با رًل هغال٤ )ػؿ ایًزا: فياو( امت. به هًٞی ي٦ی ػورًل ػؿمتتٞـی٤ ىىػ و ایى  يهاػی هيابه آو گ
ـایايرًلتاکیؼ بـ هاػیت امت. ٝمل رًنی هن ٝیًا و با عىايو ٥ٞلی، ي٦ی صْىؿ فيايه ػؿ ایًزا ـتیب، گ ه ػؿ هـػاو، بؼیى ت
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ـاهت اينايی و کل ه٦هىم اصال٧، ػؿ تْاػ امت. ٝملی هاػی امت و  يیق ایى رهتی هاػی ػاؿػ و ؿویکـػ هاػی، ػؿ هـؿوی، با ک
فػۀ هؼؿو امت. مافی ٝ٪ل )ٝ٪ل ٙاهـی کاؿ٥قا( ؿوی ػاؿػ و به وا٩ٜ، ورهی اف رهاو  ٝ٪لٝمل، ٝملی امت که به هْا٤ٝ

ـایی هـػايه اف يمىػهای ایى رهاو و ٝ٪اليیت  آو امت. رًلٝ٪ل رقوی ٙاهـی هاػی امت و هنرهاو هؼؿو رهاو   گ
 

 سخى آخز 
-رًلػؿ ي٪ؼ مغًاو هٞت٪ؼاو به ياؿوایی اعال٩ی هن: های رًنیػؿباؿۀ ا٩لیت; ن آيچه ػؿ ه٪الۀػؿ ایى ه٪اله کىىیؼم يياو ػه

ـایی آهؼه ـاعال٩ی امت. کىىیؼم ػؿ هبضج عىػ به رًلامت، وا٥ی به ه٪َىػ يینت و هنگ ـایی به ؿامتی ١یـٕبیٞی و ١ی گ
 که . لیکى هایلن ػؿ پایاو مغى به هٖلبی اىاؿه کًنبًؼ بماينامتؼاللی و ٝ٪اليی، ػؿ صؼ ه٪ؼوؿ عىیو، پای مغىهای چاؿچىب

ـاؿ ػاؿػ. ایى يکته ـا٩ی  هنت٪ین ؿبٖی اعیـيیق چىو چًؼ بغو  به تَىؿ هى، بی هیچ تـػیؼی، ػؿ صؼ ١ایی اهمیت ٩ به ه٪الۀ ػکتـ ي
و  هاىىػ اها ؽکـ آو الفم و وارب امت و آو ایًکه به هیچ ؿوی يبایؼ اف ي٪و کاؿتلتـ بیاو هیايؼافی ومیٜيؼاؿػ و ػؿ چين

ـابافاؿهای یقی راهٞۀ اينايی به مىی آ٥ا٩ی که ػؿ آو رق تهی ىؼو مـىت آػهی اف عىیو، چ ػهی  ػؿ مى٧ ،بقؿگ و پًهاو ٥
، ١ا٥ل ىؼ. بًؼه بـآين که بغيی ههن اف آيچه اهـوف ػؿ ٝـٍۀ ٥ـهًگ و به ٕـی٨ اولی ٥ـهًگ رًنی ػؿ مٖش هايؼيمیػؿهیاو 

ـياههیی هاىىػ، ػؿ ػؿرۀ يغنت، صاٍل ػمتبـػ کاؿتلرهاو تـویذ هی -ؿیقی گنتـػه و به ىیىهامت که ٝاهؼايه، ايؼیيیؼه، با ب

ـياهه، تـویذ هنايؼ. ػؿ ایى ؿامتا، یکی اف ػهىؼومىی تهیو اينايی بهرها ؿايؼوهای پیچیؼه، ػؿ صال  ـایی امت. رًلها ب گ
آما، ػؿ کاؿ پیيبـػ های ١ىلها، با ٍـ٣ هقیًهتـ ا٩تَاػی ایى کاؿتلارتماٝی، ٥ـهًگی و اف همه ههنمیامی، های کالو ايگیقه

ـياهه ػؿ رهاو يٚـ و ػؿباؿۀ آو کاوه و تاهل  :ًٍٞت مکل; آوؿهًگ٦ت و تباػل هالی ىگ٦ت هایًؼ. کا٥ی امت تا به مىػایى ب
یابین مـؿىته و ه٪َىػ بـعی اف ایى رـیاو -، يمیؿمايؼاو یاؿی هیای که به تکخیـ پىل اف هیچ ىیىهها ػؿ کزاهامت. کًین تا ػؿ

ـایى اف ک٤ ػاػوگؾؿػ. پىل تًها مىػ هتکخـ عىیو ؿا هی ـای عىیو ياؿوا هی ىًامؼ و بًاب -رًلىمـػ و هنهـ بافاؿ هضتمل ؿا ب

ـایی ؿو به ؿىؼ، یکی اف ایى بافاؿهامت> بافاؿی با ػه های هًـی، ٥ـهًگی و ارتماٝی. به هفهیًها ٝـٍۀ وابنته و پىلناف ػؿ همۀ گ
ـایاو عىػ ٕٞمهرًلوا٩ٜ بنیاؿی اف هن گاه ایى بافاؿمافاو و اف ایى باهای بیگ ايؼ. ایى بافاؿها، ػلی و یاؿیب ػؿعىؿ هنعبـ و ياآ

ـاؿ هیهـػه-عاٍه آيگاه که ػؿ هنیـ ا٥کاؿ ىیٖايی  يا ای بل ؼ، آیًؼهيگیـايی که صاکماو پًهاو بغيی اف رهاو هٞاٍـ هایًؼ، ٩
ء عىیو و ػؿ هنیـ تـیى اهىاؼ که ػؿ آو ايناو، ىیئی امت بی اؿاػه ػؿ ػمت يافلًيمایايگیق ؿا ػؿ ا٨٥ تـمین هیتاؿیک و ػهيت

ـاُتض٪٨  ـ٩ؼؿ يیق که ارتماٝی و ا٩تَاػی ػىمًاو هـػم.  ا١ بًمایؼ، تٞ٪ل  متـگباىؼ و  متـگبا ایى همه، هیهمًۀ ػىمًاو  ه
 بافمافیو  یت امت که بـ ىٞبؼۀ او چیـه ىىػ و مـىت اينايی ؿا باؿ ػیگـ، به ػؿمتی و پىیایی، بافیابآػهی ؿا آو ٩ؼؿت و ٩ّى 
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