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 گًَِ هتَلذ شذم ایي

 لو ۀؼىايًؿ :Born This Way .ٌؿِم گىيه هحىلؿ  ایى;هؼكوف  یویاون هىو مهًظىق 
ؾق هماهًگی ) یالعاؾ ػلماهكوله اوث که جلکكی  مهًظىق > ىثیي :گاگا یؿ یل; یکاییآهك 
جا  کًؿ یه یپكؾال  یهيظك  ،با هؿقت، آلاؾ( یؾاق  یهوكهاجلکك و  یشهاي یاویو یلجمابا 

 یکی،ال يظك ژيحو ظحی  :یشًى یؼی٘ب یثكؼال;ػًىاو یک  بهقا  ییگكا شًه هن
ؼىؾي  ،ايىاو یوهحالعاؾ ػلمی[  ؾیؿگاهبه ػباقت ؾیگك ]ال  >شلىه ؾهؿ: ياپفیك اشحًاب;

ؤؼیث جمایل ايىاو  ،وبم هحىلؿ ٌىؾ های با چٍن هرال ػًىاو بهکه   کًؿ یايحؽاب يم
 يیم به همیى ِىقت ؼىاهؿ بىؾ! ییگكا شًه هنبكای 

 وقم هیقا  یاقیبى یها و هواالت ػلم پژوهً ،هصالتؾق ظالی که ٌما  که زوی
بكای ایى قكحاق قا  یو وقاذح یکیژيحػلث  جا کًًؿ هیجالي و جعوین  ییگكا شًه هنباقۀ ؾق 

کًًؿ چًیى قكحاق  هكا واؾاق هی نیها ژو; یا :هحىلؿ ٌؿم گىيه یىا; ۀیكٔكبا  ؿًاذبات کً
 ٌىی- هىاشه هی: کًن

 یو کىاي هلعؿؾايٍمًؿاو  ؼّىَ بهـ ؾايٍمًؿاو  یا: آٌىؾ یهٙكض هظال پكوٍی 
 یکِی ژيحػاهِل ؾق ػمل، به ـ  کًًؿ ٘بیؼی جأییؿ هی یًىاو قكحاق ػ به قا ییگكا شًه هنکه 
 ؾق يحیصهقا کٍق کًًؿ و چًیى ػاهلی ايؿ  يحىايىحه یاايؿ؟  ؾوث یاكحه ییگكا شًه هن

اوث و هكگم کاهل ياکاهل  ،یاله یىبه ؼؿا و ؾکكؾو ایكاؾ واقؾ  یها بكا آو پكؾالی ؾاوحاو
اوژو به اگك  یظح >يؽىاهؿ ٌؿ  ؟ؾوث یابًؿ هؿيظٌك

ًِ  یىاهؼحوؿم   یگكو ؾپكوً  یىا به گىیی ػوای پابك  ـ ؼىاوث ؼؿا بهـ  هؽحّك پژوه
 -کاكی باٌؿ هىٔىع یىاؼّىَ ٌؿه ؾق  یصاؾاهای  پكوً

های ؼىؾ  قا ؾق قاهپیمایی :گاگا یؿیل; یویهىوهؼمىل  ٘ىق بهها گكا شًه هن: جىشه
 -کًًؿ یجکكاق ه



 

 ؟ییگزا جٌس ّن چزا

پاقلماو ككايىه ال ػمم که   9ال ؼبكی هٙلغ ٌؿم ـ 9 9199 ۀیق ىك99ـ  ظهك شمؼه -9
ؾق شهث جىشه به اظىاوات ـ  هىشب آو که به گلث هیبكای جّىیب هايىيی 

و والؿ  9 ۀوالؿ ٌماق ; ۀال واژ ها آو شای بهو  ،ظفف :هاؾق و پؿق;های  واژه ـ هاگكا شًه هن
 یهايىيجك  پیًپاقلماو ككايىه هایی که همیى گكا شًه هنٌىؾ> هماو اوحلاؾه : 9 ۀٌماق 

 3-ؾاؾ الؾواز هی ۀها اشال  جّىیب کكؾه بىؾ که به آو 9193قا ؾق وال 

مكؾه هیاواوی  هایهعىق  ی الیک ػًىاو به ییگكا شًه هناهكوله  -9 که ٌىؾ  بٌك
یک  ػًىاو به ـ ییگكا شًه هنواهؼیِث  یؼًیـ  آو واهؼیث یيل ینال ٘ك  یالعاؾلکك ج

ايحؽاب یک  ػًىاو بهگككحًً ؾقيظك  ، ویؼی٘بیك ؿ يىػی به یا یقواي یماقیايعكاف و ب
 ییگكا شًه هن و،يظك هلعؿا٘بن  چكاکه  >کًؿ جکیه هیبه آو  ،هايىيمًؿو  یشًى

 گكا شًه هنٌؽُ  یؼًی >بكوؿبه اقخ جىايؿ  هیاوث و  یکیو ژيح یکیىلىژیب ییحؼّىِ
به ایًکه چه بكوؿ  >قا ال او گككثایى ؼّىِیث  جىاو یو يم ٌىؾ یهحىلؿ هایى ِلث، با 

و ال او  ٌىؾ یعثككؾ يّآو اللم باٌؿ که ؾق يظك گككحه ٌىؾ  یگًاه یا ییاوحرًا ای هىئله
که اؾیاو آومايی اللم  گىيه آو  ایکًؿ قا ؾقهاو و آو  ،یؼىؾؾاق ال ایى ػمل  ؼىاوحه ٌىؾ

يظك ؾايٍمًؿاو ٘بن هىٔىع ایى  یصهيح  ؾق> ٌىؾشهث چًیى قكحاقی هصالات  به کًًؿ، هی
اٌکال واقؾ  یاله یىؼؿا و ؾـ به  کلی ٘ىق به گٍایؿ جا بحىاو ـ قا هی یوویؼۀ العاؾ، ؾقوال 

                                                                                                                                                                 
 )هحكشن(- 9397 اولًؿ3 ,9
 /4ECHQi9https://bit.ly:  هابل ؾوحكن ؾق ,9
 هابل ؾوحكن ؾق:  ,3

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/9193/14.931493_french_same_sex_marriage 

https://bit.ly/2ECHQi4
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/04/130423_french_same_sex_marriage
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 - کكؾ

و ػلمی  کاقِی  یبظصن كك  ،قوٌى ؼىاهؿ ٌؿایى جعوین يیم  ی٘که  هماو گىيه -3
 ٘ىق بهؼؿاياباوقاو  -یىثايؿک ي ییگكا شًه هنؾق هىٔىع ٌؿه  پكؾاؼحه و واؼحه ؼبكِی 
 بكایقا يه اوحؿالل( و ) یػلم یهجىش یاوب ۀیلوظ ـ ٘ىق که گلحن هماوـ   ؼاَ

 گىین يمی)و  یاتاظحماالت و كٔك كهبحًی ب یها پژوهً یبكؼ ینال ٘ك  ییگكا شًه هن
یات ؾق  یكال  >یاتيظك   یػلم ۀیيظك  ػًىاو بهٌؿو  بكای پفیككحهاللم  یها ٌٖكایى كٔك

با ایى  ،ايؿ کكؾهاهؿام کاق ها به ایى  آو ظال،با ایى  یول ايؿ> ٌؿه ؾاق ػهؿهقا يؿاقؾ( وشىؾ 
 یاؾوث یابًؿ  ییگكا شًه هن یکِی ػاهل ژيحبه ايؿ  جىايىحه قیابى های بؼؿ ال جالياؾػا که 

که  ـ ؾهًؿ اقائه  یئشمِىقت  هكچًؿ بهـ قا  ییك جّىچًیى  ،یگكباق ؾ  یا ،ٌىيؿ یکيمؾ آوبه 
چه بىا جماهی ایى  جىايؿ به اقخ بكوؿ- کن هی اوث که ؾوث یحیؼاِ ،ییگكا شًه هن

کكؾو قؾ بكای هایی  ؾاوقی یًپو  ٌاو یالعاؾ یالتجماؾاٌحى  يگه یقأ یبكاها  جالي
 یىحاؾوها ال ا جكن آوشهث  به اهكجبٗ اوث> یهٙلن  ینظک یبه ؼؿاباٌؿ که چیمی هك 

بكای شهاو  ۀیٍككحپ یکٍىقها ِی شهاي یاوِی و یلجماؾق که باٌؿ ویكايگكی  یلوؾق بكابك 
 یػلم کاقِی  یبكك ِككًا اگك  ظحی- گك ٌؿه اوث شلىه هاگكا شًه هنکكؾو الؾواز  یهايىي

 یػلم یهؾق بكابك جىشجىهق و ٌكوع جعوین ؾق ایى هىٔىع  یبكاهمیى  ،بىؾ هٙكض هی
ايّاف يیم ايّاف بك هكؾم و شهث  بهـ  بكؾاٌحى ال آو و پكؾه ییگكا شًه هن یبكا ٌؿه اؾػا

 بىؾ-  یکاك یػمىهؾیؿگاه هكؾم و ـ بكای  یاله یىو ؾ یوثػلن و ظو كب

شىايب  بكآو  جأذیكها و  شًه هايىو الؾواز هنجّىیب ال  یياٌ ككاواِو  آذاقِ وشىؾ  -4
چه  >ٌىؾ هكجبٗ هی ايىاو و اقجوا و جکاهل او یو اشحماػ یككؾ یکه با ليؿگ یهحؼؿؾ

 - یًیؾ یا یاؼاله یا ییىلىژیکب یا یقواي ۀو چه شًب یاشحماػ ۀشًب هب هكبىٖ هىائل

 ـ ٌؿهيیم هٙكض  که اؼیكاً  هماو گىيه اي ـ یابی ؾق وٙط ػلث  ییگكا شًه هن هىئلۀ -5
ػاهل که آو قا به  یکىهیاو  بىؾه و هىث> ای گىحكؾه یػلمشؿل و هعل بعد یٍههم
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> گكؾايؿ یهبك یوقاذح یکیژيحػاهل که آو قا به  یو کىگكؾايؿ  بالهی یاشحماػ یٗهع
هلحاؾ  ۀؾه یؾق ابحؿا قوايی یها یماقیبكهكوث ال ٌؿيً  کًاق گفاٌحهپه ال  ؼّىَ به

ىق قا ؾق هعل اهجا اوث يهایی و وؽى  یثهٙؼ یالهًؿهىٔىع، يایى  په هكو گفٌحه-
 ؾقوث ؼىؾ هكاق ؾهؿ-

آوقؾو ايگیمه ؾق  ؾوث به یبكا ها، ای ال آو و چه بىا پاقه  هؿٌ ـکك یلؾال  هؼحوؿمبًؿه 
> ظحی اگك ِككًا بیً ال ظؿ يیال اوثبعد و جعوین،  ۀقاوحای ٘كض ایى هىٔىع ؾق ػِك

 یًٌاو یىثؾايٍمًؿاو هلعؿ ل  یکه بكؼبىؾه باٌؿ  یلیؾل یشى و شىثو  جعوین هًظىق به
که  کًًؿ یهچًیى الوا ها  آو> ایًکه کًٍؿ پیً هیاػّاب ػلن  و یکژيح ،وقاذث ،یجکاهل

ٔىػی که ایى گكؾؾ> هى یباله یو هىقوذ یکیژيح ۀو قیٍ اِلیک به  ییگكا شًه هن
 یههن ؾق وٙط شهاي ای هىئلهبه  ه،ٌؿو با هىز ؼبكی بىیاق گىحكؾ په ال اظا٘ه قولها 

 ٌؿه اوث-  یلجبؿ

 : ال شمله >ؾاؾ ههن قا پاوػ ؼىاهؿهای  پكوً یبكؼ پژوهً،ایى 

 یاو آ ؟وشىؾ ؾاقؾ ییگكا شًه هن یبكاشبكی  یکِی ژيح ۀو قیٍاِل یک واهؼًا  یاآـ 
ح یچهایى شبكگكایی، ؾقوث اوث که  ]با قویاقویی ؾق قا بكای ايىاو  یكِك

 گفاقؾ؟ یيم یباه[ ییگكا شًه هن

ؿ هايىاو که  یو ػىاهل اشحماػ یٗهع یاها  هىقهىوـ   ظؿچه جا  ،کًؿ یؾق آو ٌق
 ؾاٌحه باٌؿ؟ؾق ایى هىٔىع يوً  همکى اوث

 یايحؽاب یااوث؟ ايىاو  ۀاقاؾ ۀؾق ظىل و اؼحیاقی  ای هىئله ،ییگكا شًه هن یاآـ 
 ؟ ؾچاقي هىحًؿ ياچاق ها بهگكا شًه هناوث که  یههك 

اوث  یؼث٘بؤؼیث ال ٌؿو  ؼاقزو  ییاوحرًا ای هىئله اواواً ، ییگكا شًه هن یاآـ 
 چًیى ایىؤؼیث وشىؾ ؾاقؾ؟ و اگك  یٌؽّ یها هعكک وقایًؾق ـ  هرال ػًىاو بهـ و 

  یىث؟چ چًیًی ایى یها هعكک ٌؿه ؾق پِه  واهؼی يهلحه یلؾل باٌؿ
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و  ؟کًؿ یه یهوشىؾ آو قا ؾق ايىاو جىش یىايی،ظشىاهغ ؾق  ییگكا شًه هنوشىؾ  یاآـ 
  ؟ؾاقؾهكاق  ییگكا شًه هنبه  یىاياتظ یاهؿام بكؼ ۀپكؾ پٍِث ؾق  یػاهلاواوًا چه 

ث، یشًى كییجـ یاو آياهًصاقی شًىی )ياهًصاقی ؾق هىیث شًىی( چه ػلحی ؾاقؾ؟  ,
 ؟ ٌىؾ هعىىب هی ییگكا شًه هنو ایى ياهًصاقی  یبكا یؾقهاي

و  یػلم ییها هعكک ،ٌىؾ یکه گلحه ه گىيه آو، ییگكا شًه هن ۀپكؾ پٍِث ؾق  یاآـ 
 یاوثبا وگفاقؾ و  ایى هىٔىع پا قا ال ایى هكل ككاجك هی یاوشىؾ ؾاقؾ؟ هعٓ  یايىاي
  ؟کًؿ اقجباٖ پیؿا هی کًؿ، هی ًمیكوجآلاؾ  ِی ؾاق  یهوكهاکه  یشهاي

- ؾق ٘ىل ایى جعوین ؼىاهؿ یاكثقا  ٍاوکه ؼىايًؿه پاوؽهایی  پكوً یگكؾ و



 

 سطز در چٌذ ییگزا جٌس ّن

ايعكاف  ،قوايی یماقیبیک  ،ییگكا شًه هنجّىق وًحی به ایى ِىقت بىؾه که 
 یبه هىش ی،هحؼؿؾ یلبه ؾال  اهكول  یول >اوث یؼی٘بؤؼیث ال ياهًصاقی و  یاؼاله
 یاقیبك بىی که ٘ىق  به >اوثهكاق گككحه  ییلجبؿچًیى  یكؾق هى یاٌؿه  یلجبؿ ٌمىل شهاو

 یهیجىش یصاؾا یبكاوهله  بی ییها په ال جالي ؼّىَ به> ها هصىم آوقؾه اوث ال ؾولث
 -آو یبكا یػلم

اوث  یثال هماو شًى یككؾ یوى  به یپؾق  یو پ یؿٌؿ ی: کًٍ قوايییگكا شًه هن
 9-ايصاهؿ یؾو يلك ههیاو  یبه اقجباٖ شًى هؼمىالً  که

بكؾاٌحى ال  پكؾه یبكا ؼىاهؿ بىؾکاكی  ،گكایی شًه هن یػجاق  به یغوك  يگاهی
همیى ؾوقاو اؼیك، جا  (یًیؾهن و  یػلمهن ال يظك )ایى قكحاق  ۀکًًؿقؾ  ِی قوم گیكی هىٔغ

و  یهًل یصیکه يحا یقواي یٍايیپك یک بیماقی و  ػًىاو بهؾاٌحى ایى قكحاق ؾقيظك و 
 -اوث آوق بكای آو المام ىيِی هايؼٙكياکی به ؾيبال ؾاقؾ و يیالهًؿ ؾقهاو و ظحی هايغ 

 کكؾو کن یها بكا جالي یىيؽىح ،ال آو یًپ یايؿک یاآؼك هكو گفٌحه  ؾق قبِغ  یول
 ايصمىم 9973ؾق وال  -ِىقت پفیككث ییگكا شًه هنها ػلیه  ٌؿت واکًً یماوه

 اؼحالالت یو آهاق  یّیجٍؽ قاهًمای;ال قا  ییگكا شًه هن 9،یکاآهك او پمٌک قواو
هماو  يیم ؾق شهاو یبمقگ والهث قواي وىاِت إه یگكؾوپه  >كؾؼاقز ک: DSMقوايی. 

 م9991وال  یه97ؾق  یشهايبهؿاٌث جا آيصا که والهاو  >گككحًؿ یًقا ؾق پ یكهى

                                                                                                                                                                 
 /post.html-/blog9199.99http://www.aswatmag.comهكاشؼه ٌىؾ به:  , 9
 های قوايی و ـهًی- هكاقی ها و بی بًؿی بیماقی يؽىحیى هكشغ شهايی بكای ٘بوه ,9

http://www.aswatmag.com/2011/12/blog-post.html
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 9-ؼاقز کكؾ یقواي یها یماقیبكهكوث قا ال  ییگكا شًه هن

بمقگ وىات إهجىوٗ قوايی الالت ؼحاها و  یماقیبث وكهك ال  ییگكا شًه هن ظفف
آو،  کٍیؿوجّىیك  به یبكاًاوب ٌكایٗ هوالی  هؼًای لهیًه به یؼحاً ٘ب ی، شهاي ۀشاهؼ

بك ای کٍیؿه ٌؿ  پكؾهبه ایى جكجیب و  بىؾ یايىاي یشًى یثال كؼال یؼی٘ب یيىػ ػًىاو به
 یقواي یماقیايعكاف و بیک  ػًىاو بهقا  ییگكا شًه هنکه  ی٘ىالي یلهاي ۀؾوق قوی 

 97.5قول پایؿاق و ؾاقای اػحباق ٌىؾ  ،ایى ؤؼیثآيکه  یوپه بكا -کكؾ یه یقجىِ
قول ; قول یىکكؾيؿ و ا ییىها جؼگكا شًه هنهؽّىَ  یقا قول شهاي ]هیالؾی[ والهك 

شهاو  یشا ؾق همهایى قول قا  -ٌؿ یؿهياه :ییگكا شًه هنؾق بكابك جكن ال  یىحاؾگیا
ؾق قول ؾیگك قولهایی که و  قگكکا یاکىؾک  یاهاؾق قول  یالو ؾقوث هرل قول  >گیكيؿ یشٍى ه

 !ٌىيؿ گككحه هیبه ؼىؾٌاو شٍى هؽّىَ  ِی شهاي

شلىه قا بكػکه  یهجا هٕپا قا ككاجك يهاؾيؿ  یبلکه بكؼهاشكا كوٗ ایى يیىث>  ۀاها هم
هىٔغ  ییگكا شًه هن یکكؾکًًؿ که ؾق بكابك قو یهؼكك یقا کى یقواي یماقو بؾهًؿ 

 ! گیكؾ هی

ؾق  شًىی یؿؾ و پمٌکؿ  اوحاؾ ػلىم ـ  :Immanuel Janine .یًیشاي هايىئلا; کحكؾ 
 :گىیؿ یه 9195ؾق وال  یپژوهٍؾق  ـ ؾايٍگاه قم

 یاتؼّىِ یهكجبٗ با بكؼ یػالهحِككًا یک ٌاؼّه یا  ییگكا شًه هنجكن ال ;
 یقواي یماقیبیک  ػًىاو بهآو قا  جىاو یاوث و اگك با ؼٍىيث همكاه ٌىؾ ه یككؾ

 9:-جٍؽیُ ؾاؾ

ؾق  یوىات والهث قوايإهٌؿه جىوٗ جؿابیك اجؽاـجّىق ٌىؾ اوث که  یؼی٘ب بىیاق

                                                                                                                                                                 
 tech-and-http://www.bbc.com/arabic/science-45614993هكاشؼه ٌىؾ به:  ,9
9, 99345614-tech-and-http://www.bbc.com/arabic/science 
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 یول >يوً ؾاٌحه ییگكا شًه هنيپفیككحى  ؾق کاوحى ال ٌؿِت  یاؾیوٙط شهاو جا ظؿ ل 
يظك جـییك و  یكیگ ؾق هىٔغؾگكگىيی  یىا وقایؾق بىا[ ]چه که ؾقوث اوث ایى يکحه يیم 

 ـ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که ػلث ىیا چًؿیـ ػلث یک هكؾم،  ۀػاهيؽبگاو و  ؾو وِٙط هك ؾق 
 ايصام گیكؾ-جعوین و پژوهً  اي قه و ؾقبا ٌىؾ اوث به آو جىشه  ٌایىحه

يىبث  9198،9وال  یؾق هِ ( Gallup) گالىپ یکاییآهك  ۀوىإه٘بن يظكوًصی 
ؾق هؽالق % 68، 9996ؾق وال  بىؾيؿهؽالق ها گكا شًه هنکه با الؾواز  ییها یکاییآهك 

هىاكن % 67به هوؿاق  9198ؾق وال بث هىاكواو ؾق ظالی که يى >هبىؾهىاكن  %98بكابك 
 -ه اوثٌؿ یل% هؽالق جبؿ39ؾق بكابك 

 ٌكوع ٌؿ؟  چه لهايیال  یايهگكا شًه هن قوابٗ ِی هايىي ٌؿو كحهیك پف یاها ؾقؼىاوث بكا

قا ال هىقغ  یا هواله 9193 یلق و ؾق آهای ؼىؾ  یکی ال يىؽهؾق  :هاقواقؾ; ۀهصل
: بىؾکه ؾق آو آهؿه  هًحٍك کكؾ :Micheal Klarman .ىکالقه یکلها; یییکاآهك ظوىهِی 

 ۀشًه، ؾق اواؼك ؾه ؾو هنهیاو  یشًى قوابٗ ِی هايىي ٌؿو كحهیك پف یؾقؼىاوث بكا;
جىشه لیاؾی  ؾق آو لهاو یول >(ۀ ]هیالؾی[هٍحاؾ هكو گفٌح ۀ)ؾه 9:-ٌكوع ٌؿ هٍحاؾ

 يٍؿ-به ایى ؾقؼىاوث 

                                                                                                                                                                 
 آؾقن ببیًیؿ: ایى ؾق ؾهؿ- يحیصۀ ایى يظكوًصی قا ام هیالمللی آهكیکایی که يظكوًصی ايص هإوىۀ بیى ,9

marriage.aspx-sex-portsup-americans-three-/two934866https://news.gallup.com/poll/ 
 هاقواقؾ آهكیکا- وؽى کالقَهى قا يظك ؾايٍگاه (: هصلۀ ػلمی آهكیکایی لیكHarvard Magazineهصله هاقواقؾ ) ,9

 be/-to-came-marriage-sex-same-owhttps://today.law.harvard.edu/hآؾقن ببیًیؿ: ایى ؾق 

https://news.gallup.com/poll/234866/two-three-americans-support-sex-marriage.aspx
https://today.law.harvard.edu/how-same-sex-marriage-came-to-be/


 

 ٍجَد دارد؟  ییگزا جٌس ّن یبزا یکیصًت ریشۀ ٍاقعاً یک یاآ .1

ۀ ػلم ؾق گكایی  شًه که ژو هن ٌىؾ یهًحٍك ه یاؼباق هك ال چًؿ گاهی  ی،ػِك
(Gay Gene) كؼال وكػث  به ایى ؼبكوابىحه به  ِی و ؼبك  یػلمهعاكل و  کٍق ٌؿ
 - کًًؿ یآو هاهؿام به ايحٍاق گىحكؾۀ و  ٌىيؿ یه

گاه ایى ؤؼیث  یوثظوچىو ال چًؿوپژوهً، ال هىمث  یىا ؾق  -ٌىین هیآ

گكایی وشىؾ  شًه ژو هن ؾايین یها ه; :گىیؿ یه :William Rice .یهقا یلیامو;
ؾق هٙغ ٘ىق  به ،ه باٌؿوشىؾ ؾاٌحگكایی  شًه هن یبكا یاگك ژي;: کًؿ یو أاكه ه :-يؿاقؾ
آٌکاق و کًؿ  هی ی٘ىق کاهل بكقو که ژيىم ايىاو قا بهای  گىحكؾه یها ال پژوهً یکی
 9:-ؼىاهؿ ٌؿ یؿاگكا پ شًه هٍحكک ؾق اككاؾ هن یها آلل

 جكیى ههنال  یکیـ  :یًمؾاوک یچاقؾق ;يظك پكوكىىق که ههن  ای اوث بىیاق ایى يکحه
ال آيصا که  و کًؿ یهٙكض هيیم قا  ـ پكؾال العاؾ ؾق لهاو ظأك یهؾايٍمًؿاو يظك 

ۀ هن ،کًؿ یکمک ه ـ العاؾ یؼًی ـ  به هؿف او گكایی شًه هن گكایی  شًه ٘بیؼحًا به ػِك
 به ايؿالین هیگفقا  یهبل ال آو، يگاه یول >هًؿ اوث ػالهه یاقبى ،ؾق هالبی ػلمی

ه یىؾق ا ٌؿه ايصام یها پژوهً یىجك  ههن هٙالب هصالت و ايحٍاقات  بك اوان  ،ػِك
 .شؿیؿ آجاليحیه;و  :Nature .يیچك;هصالجی هرل ی> ؾق وٙط شهاي  ٌؿه ًٌاؼحه یػلم

                                                                                                                                                                 
وایث هىشىؾ ایى ویلیام قایه: ؾايٍمًؿ وقاذث جکاهلی ؾق ؾايٍگاه کالیلكيیا ؾق وايحا باقباقاوث و وؽى او ؾق  ,9

  men-in-homosexuality-to-linked-tags-https://www.nature.com/news/epigenetic-98531-9اوث:
 

https://www.nature.com/news/epigenetic-tags-linked-to-homosexuality-in-men-1.18530
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The New Atlantis:-9 

ۀ ػلم ٙكضهههن  یها پژوهً یبكؼ با ؾق اقجباٖ  و ؾق لهاو ظأك ،یٌؿه ؾق ػِك
 گكایی:  شًه هىٔىع هن

 دٍقلَّا یرٍتحقیق 

ال  :Franz J. Kallmann .کالمىولف ژ ككايه  کحكؾ ; پمٌک قواوو  یکؾايٍمًؿ ژيح
 جأذیكؾق ؼّىَ پژوهً  یبكا ،واو هن یال ؾوهلىهااوث که  یپژوهٍگكاي یىيؽىح

 9959پژوهً او به وال  -اوحلاؾه کكؾـ  جمایل شًىیال شمله  ها ـ ویژگیها بك  ژو
یهو  گكؾؾ یباله هكاق  یؿايحواؾات ٌؿ ق هؼكْؾـ  آجاليحیهيیى  ٘بن هصلۀ ای بىؾ که ـ كٔك

 ؾاو ظوىمؾايٍمًؿ و  یکاییآهك  یلىىفكهٙالبی بىؾ که ايحواؾها  یىا ۀال شمل >گككث
و  یاوثؼايىاؾه و وهايىو  و هإوه یكهؿ: Edward Stein یى.اٌحااؾواقؾ کحك ؾ ;

 -کكؾ یاوبی ًٌاو یىثل  یاتاؼاله

او چهاقچىب جعوین که یی هلىها که يٍاو ؾهؿ ؾوکًؿ  يمیاقائه  یلیؾل یچکالمى ه;
هیاو ال  ،او یها يمىيه -ايؿ هًٙبنیکؿیگك با  کاهالً  ،یکیيظك ژيح لاايؿ  قا جٍکیل ؾاؾه

با  ینؾق اقجباٖ هىحو٘ىق هؽلیايه  بهکه  بىؾ یگكايیو ؾ یاوو ليؿاي یقواي یماقاوب
 های يمىيه یؿبگى یىٌىؾ اٌحا یوبب های اوث که   ایى يکحه >ايؿ بىؾهگكایی  شًه هن

گكا  شًه اككاؾ هن یبكاقا هؼوىل يمىيۀ شاهؼۀ  ـ وشه هیچ بهـ ٌؿه جىوٗ کالمى  ايحؽاب
 -:يکكؾه اوث ئهاقا

                                                                                                                                                                 
9, Natureياهۀ ػلمی ؾق ايگلىحاو  و ال باقلجكیى هصالت ػلمِی ػلىم ٘بیؼی ؾق شهاو اوث- : هلحه 

The New Atlantisٌىؾ- ًحٍك هیهای جکًىلىژی ؾق واًٌگحى ه ػلمی اوث که جىوٗ هكکم پژوهً ای هياه : كّل 
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ؾق وال يیم  ًو همکاقاي :Niklas Langstrom .اليگىحكوم یکالني; پمٌک قواو
 >ايصام ؾاؾيؿؾوهلىها  قا قوی یجعویو ،ها گكایی با ژو شًه ؾاؾو هن اقجباٖ یبكا 9191

و ؾاؾ  قا جٍکیل هی واو هنیك و ؿ واو هن یهلى لوز ؾو 3896يمىيۀ او شاهؼۀ که  ی٘ىق  به
ظفف ٘ىق کاهل  بهػاهل ژيحیکی قا ، پژوهًيحایس ایى  ؾق ٌؿه بیاو اػؿاؾآيکه  با وشىؾ

 - ؾاؾ يىبث هی یٙیبه ػىاهل هعقا گكایی  شًه ؾق قكحاق هن یيوً اِلولی  >کكؾ يمی

 و :Berman Peter .كهىب یحكپ;ًٌان  شاهؼهؾو ؾايٍمًؿ  9119ال آو، ؾق وال  پیً
که  بالؾ یهلىهاوؾ یقا قو  ییؼپژوهً وو :Hannah Bruckner .هايا بكوکًك; همکاقي

که قویؿ  یصهيح یىابه ایى پژوهً يیم ؾاؾيؿ و  ايصامیؿ قو یهلوز  98849 به ٌاوجؼؿاؾ
  وشىؾ يؿاقؾ- یحیکًٍ شًى یقو جىشهی  هابل یکِی ژيح جأذیك

 Paul .یىه پل هک;و  :Lawrence Mayer .یكلىقيه ها; هاپكوكىىق آيچه ؼالِۀ 
McHugh: يؿ:ا هکكؾ یاوب، هاؾوهلى یقو  ٍاواجبا جىشه به هٙالؼ 

 یػلم یلؾل یچهجىايین بگىیین  هیؾوهلىها ٌؿه قوی  ايصام هٙالؼاتبًؿی  با شمغ;
 9:-ًؿًک هیككؾ قا هٍؽُ  یشًى یلها جما ژويٍاو ؾهؿ وشىؾ يؿاقؾ که هٙؼی 

 9195اکحبك ؾق ك یچي یکه هصلۀ ػلمايصام گككحه ؾوهلىها  یقو ؾیگكی يیم  پژوهً
 ،ايصام ؾاؾيؿ یلكيیاپژوهٍگكاو ؾايٍگاه کالای ال  که ػؿه ایى جعوین  9-هًحٍك کكؾه اوث

 یکيىکلئ یؿهایاو یبکه ؾق جكک یمیاییها )ػىاهل ٌ پًس ػاهل باالجك ال ژو جٍؽیُبه 
گفاق جأذیك گكایی هكؾاو  شًه ؾق هن گكوه یىا يظك٘بن که هًصك ٌؿ  (یىحًؿجأذیكگفاق ي

                                                                                                                                                                 
و پكوكىىق ؾق لهیًۀ آهاق لیىحی ؾق : شاو هاپکیًم;ًٌاوی ؾايٍگاه  پژوهٍگك ؾپاقجماو قواو: لىقيه هایك; ,9

: شاو هاپکیًم;ًٌان و ػلىم قكحاقی ؾق ؾايٍکؿۀ پمٌکی  پكوكىىق قواو: هیى پل هک;ؾايٍگاه ایالث آقیموياوث- 
 اوث-

 -96جا  99: 9196 – 51ٌماقه  The New Atlantisبه: هصله  کًیؿهكاشؼه 
9 -9-98531-men-in-homosexuality-to-linked-tags-https://www.nature.com/news/epigenetic 

https://www.nature.com/news/epigenetic-tags-linked-to-homosexuality-in-men-1.18530
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يٍاو ؾاؾ که ٘ىق ؼالِه  بهبىؾ و  واو هن یلوز ؾوهلى  47هٙالؼه ٌاهل  یىا -اوث
 یال ؾوهلىها یکیاوث و اگك  یکیژيح یا جا ايؿالهـ  کن ؾوثـ  یو جىشه شًى یکكؾقو

  ،% 91با اظحمال  گكایی ؾاٌحه باٌؿ شًه هنجمایل ، واو هن
 
چًیى جمایلی  يیم یگكل ؾه

هايًؿ بًابكایى ایى پژوهً يیم قوؿ>  یيم %911به  گاه یچيىبث ه یىا هیايگیىلی و  >ؾاقؾ
گكایی  شًه ؾق هن يیم یٙیػىاهل هع کهکًؿ  یه یكیگ یصهيحچًیى  ها، جماهی پژوهً

 ؾاقيؿ- يوً 

ال  پژوهٍگكاو هحؽُّ  یاقیال ٘كف بى ه،هصلهمیى  ٘بن گلحۀ پژوهًایى  ولی
ًان آهاق آهك  ٌؿیؿيوؿ ها  آوال شملۀ  >قو ٌؿ قوبه یؿیيوؿ ٌؿ با هكکم هؿیك و  یییکاکاٌق

يحایس ه ک بىؾ :Andrew Gelman .ِگلمىايؿقو ;یىیىقک يؾق  یاؾايٍگاه کلمب یویآهاق جٙب
يیم وشىؾ  گكییپژوهٍگكاو ؾ ؾ-ؾاوجكؾیؿ هكاق  ؾق هؼكْ ٌک یآهاق يظك ال قا  پژوهًایى 

جاک ;چیمی که قئیه گكوه جعویواجی  9>ايؿ کكؾههٙكض  آوؾق جكؾیؿهایی قا که ؾاقيؿ 
اي ال يظك ػلمی و  به ٔؼق جعویواجً و کىجاهی قا به اػحكاف :Tuck Ngun .يگىو

 آهاقی واؾاٌث-

 یکداًشوٌذاى صًت پضٍّش

 ،ًو گكوه :Dean H. Hamer .هاهك یىؾ;ژيحیک آهكیکایی ؾايٍمًؿ  9993وال  ؾق
بكی  اقخکه هابل گكایی  شًه یکی بكای هنژيحقیٍۀ  ییىجؼ ايصام ؾاؾيؿ شهثقا  یپژوهٍ

 هاهكو پیىيؿ بكاؾقی بىحه بىؾيؿ گكاها بىؾ که  شًه لوز ال هن 41ٌاهل  ایى جعوین -باٌؿ

                                                                                                                                                                 
 بىؾه اوث: :Ed Yong .اؾ یايگ;ال شمله يىیىًؿۀ بكیحايیایی  -9

https://www.theatlantic.com/science/archive/9195.9/no-scientists-have-not-found-the-gay-gene/491159 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2015/1/no-scientists-have-not-found-the-gay-gene/410059
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هیاو اقجباٖ وشىؾ اظحمال به  ،گكایی شًه ها ؾق هن آو یؼايىاؾگیؽچۀ جاق  ینال ٘ك 
 -قویؿ X کكوهىلوم یقو  Xq98ؾق  یوقاذحویژگی گكایی و  شًه هن

 .یهشىقز قا; ال شمله یگكیؾ ؾايٍمًؿاو ـ The New Atlantis 9 ن ]گلحۀ[٘بـ  یول
George Rice:  اؾيؿايصام ؾ یجك  یغقا ؾق وٙط ووجعویوات هماو اي  گكوه جعویواجیو< 

 :گلحًؿ یثؾق يهاولی ؾق قویؿو به هماو يحایس، ياکام هايؿيؿ و 

جعویوات هاهك هحلاوت اوث-  یپژوهً اِل یسها با يحا یسچكا يحا یىثهٍؽُ ي;
کًن  بًابكایى ؼا٘كيٍاو هی >بىؾِىقت پفیككحه  پژوهً هاهكجك ال  یغووها ؾق وٙعی 

 ییجىاياال  اػالم ٌؿه بىؾ که ؾق آو پژوهًیکی يىع اقجباٖ ژيح هك یُجٍؽ یها بكا
 جأذیكکه يٍاو يؿاؾه وشىؾ هیچ ژيی قا ها  یها یاكحه ظال،با ایى  >بكؼىقؾاق بىؾین یکاك

 9:-باٌؿٌحه ؾا Xq98  بمقگی بك هیل شًىی ؾق ِلث ژيحیکی

که  قا یهاهك و همکاقايً يحىايىحًؿ ژو هٍؽّههن يبایؿ ؿاكل ٌؿ> ایًکه  ای هال يکح
 یقو  یهعل ییىجؼ ِككاً ايصام ؾاؾيؿ آيچه جماهی و  کًًؿ ییىجؼ گكایی باٌؿ شًه ػاهل هن

 بىؾ- یِىقت اظحمال هن به آو ،کكوهىلمیک 

ؾکحك  یکا،آهك  :NorthShore .ٌىق يىقخ; ايٍکؿهؾق ؾ یکؾايٍمًؿ و اوحاؾ ػلن ژيح
یؿ شؿ یگاهشایک  جىايىحًؿ 9195ؾق وال ؾايٍصىیايً و  :Alan Sanders .وايؿقلآلى ;

                                                                                                                                                                 
 -97، 9196، 51ٌماقۀ  The New Atlantisهكاشؼه ٌىؾ به:  ,9
 :667جا  665( 9999) 5494، ٌماقه 984هصله وایًه  ,9

http://science.sciencemag.org/content/984.5494.665/tab-pdf 
 کًؿ- هًحٍك هی: ايصمى پیٍبكؾ ػلىم آهكیکا;(: هصلۀ اؾواقی ػلمی اوث که Scienceوایًه )

 American Association for the: یىی)به ايگل AAASاؼحّاقًا  یا یکاػلىم آهك  یٍبكؾايصمى پيىٌث هحكشن:  * ِپی

Advancement of Scienceو  ینوالهاو، جًظ یىاوث- هؿف ا یکاییآهك  یوالهاو ػلم یک، يام ۸۱۸۱ یه( جأو
والهاو ياٌك  یىا ال ؾايٍمًؿاو اوث- ینهىحو یثو ظما یػلن ؾق شهاو ال ٘كم هحلاوت آهىٌل یٍبكؾکمک به پ

 پؿیا كاقوی( )هًبغ: ویکی ػٕى ؾاٌث-هماق ۸۷۰به  یک، يمؾ۷۰۰۲اوث، و ؾق وال  یًهژوقيال هؼكوف وا

http://science.sciencemag.org/content/284/5414/665/tab-pdf
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ی هبل یگاهػالوه بك شاقا  Xؾق کكوهىلم ـ  99q8یؼًی ـ  هٍؽُ( یک ژواظحمالی )و يه 
Xq98  هكجبٗ با  یکیژيح یها ػًىاو يٍايه به ـ اظحمالً قا هٙكض کكؾه بىؾهاهك جك  پیًکه ـ

 >ؿًکً ییًٌاوا کًًؿه ؾق جعویوات ٌكکث یگكا شًه هكؾ هنلوز  419ؾق گكایی  شًه هن
په ال  ،ؾاؾ هیپژوهً يٍاو ایى که ی شًىیالت بك جما یکیجأذیك ژيحبىؾو  ايؿکاها 

 گكایی شًه هكبىٖ به هن یها پژوهًقوی  :یىه پل هک;و  :یكلىقيه ها;ای که  هٙالؼه
 یالتجمابكای  یکیژيحقیٍۀ بك وشىؾ هبًی  یػلم ؾلیل  بهیاكحى  ؾوثاػالم  ايصام ؾاؾيؿ،

 :یًؿگى یهها  آوکه  جا آيصا هكاق ؾاؾ>وأط ياو  ییيهایك ؿؾق شایگاهی قا گكایايه  شًه هن
ػًىاو ٌاؼّی  به یکی،ػًّك ژيحبه هیچ ػًىاو  ،ايؿک بىؾبىیاق  ،جأذیكال آيصا که ایى ;

كؾاٌحى هالظظۀ ؼّىَ با ؾقيظ به 9:-يؽىاهؿ ٌؿشًىی هٙكض  یلجماای بك  یشؿ 
 -وايؿقلپیٍیى ؾق جعویوات 

لیك  ػًىاو جعث :یًؿپًؿيثا; یىیهصلۀ ايگلؾق  9194يىاهبك ؾق يیم وايؿقل جعویوات 
 9:هًحٍك ٌؿ

“Largest ever study into the gay gene 'erodes the notion that sexual 
orientation is a choice” 

گكایی  شًه هن ؾهؿ یگكایی يٍاو ه شًه هن یها ژو یهٙالؼه قو  جكیى بمقگ;
 :یىث-ي یايحؽاب یا یؿهپؿ

 یا یؿهگكایی پؿ شًه هن; ایى هىئله قا که اوجعویوات  کكؾاػالم  ؾق ایى هواله وايؿقل
ؾاقؾ>  بمقگی وشىؾابهام  ،ػًىاوؾق ایى که  اوث قوٌى- کًؿ هیجٕؼیق  :اوث یايحؽاب

                                                                                                                                                                 
9, The New Atlantis 97: 9196ـ  51، ٌماقه- 
 آؾقن ؾوحكوی: ,9

https://www.independent.co.uk/news/science/largest-ever-study-into-the-gay-gene-erodes-the-
notion-that-sexual-orientation-is-a-choice-9875855.html 

https://www.independent.co.uk/news/science/largest-ever-study-into-the-gay-gene-erodes-the-notion-that-sexual-orientation-is-a-choice-9875855.html
https://www.independent.co.uk/news/science/largest-ever-study-into-the-gay-gene-erodes-the-notion-that-sexual-orientation-is-a-choice-9875855.html
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و  Xq98یگاه ؾو شا كهکه اظحمال چكا  >اوث یاوقؾهي یؿیشؿ یمچ پژوهً اِالً  لیكا ایى
99q8  کكوهىلم  یقوX  ٌؿه هٙكض  9115 و 9993های  ؾق وال گكا، هبالً  شًه هن هكؾاِو

ای ژيحیکی یا ػلحی  با ایى ػًىاو که قیٍهقا  یژو هٍؽّو همکاقايً هیچ  بىؾ و وايؿقل
 جؼییىـ  که هكؾم قا ؾچاق جىهن کكؾه بىؾيؿبه آو ِىقجی  باٌؿ ـ گكایی شًه هن یبكاظحمی 
 -يؿبىؾيکكؾه 

 :یؿگى یه :James Vincent .یًِىًثو یممِش ;هواله  يىیىًؿۀ

يىع گكایی ؾق  شًه هن یژو هٍؽُ قا بكاکه یک وايؿقل اؾػا يکكؾه به هك ظال ;
هايًؿ ـ ِلات ؾق ايىاو  یکًؿ بكؼ یه و جأکیؿ هٍؽُ کكؾه اوث یگىيۀ بٍك هفکك 

 -:هىحًؿ یهحؼؿؾ یٙیو هع یکیػىاهل ژيح جأذیك جعثو  پیچیؿه ـ یشًى یالتجما

هؼیًی قا  ژواو هیچ  اواواً  بلکه ظحی >یىثي حاوؾاوجمام  ـ ال يظك وايؿقلـ ها  په ژو
پژوهً و هیاو ایى هٍؽُ اوث که یصه يح و ؾقکًؿ  هٍؽُ يمیگكایی  شًه هن یبكا
 وشىؾ ؾاقؾ- هؼًایِی بمقگی  ٌکاِف  ٌىؾ یپژوهً ؼىاوحه هایى که ال کكؾی کاق 

 Simon .یىالِ  یمىووؾکحك ;ؾايٍمًؿ اػّاب  یطجّك ؾق قولياهه، ٌؿه هًحٍك  هوالۀ
LeVay: ياهۀ ػلمی هلحه که جىٔیط ؼىؾ ـؾق  که وی يیم کًؿ یها يول ه یقا بكاNew 

Science جعویوات همکاقي، وايؿقل، ّىَـ ؾق ؼ ِلعاجی قا به آو اؼحّاَ ؾاؾ 
قا ؾق  یگكیؾ یػه ،گكایی شًه هن یكی ؾقجلى ػًىاو بهپژوهً  یىا;: گىیؿ یه ِكاظث به

 یىچگىيه چًکًؿ  يمیها قوٌى  یبكا یول !:کىبؿ یايحؽاب ه یؾاقا ِی ليؿگ یالگى جابىت 
  کًؿ! هی

 یؼبكگماق  یثوا وبؾق  ػلمی هٍهىق، يىیىًؿۀ  : Samantha Allen .واهايحا آلى;
ها٘غ  یلؾال باقۀ ها ؾق  یچیؿگیپ ٔمى اٌاقه به :The Daily Beast;یکایی آهك  یػلم
ـ  هماو ٘ىق که ؾق ؼىؾ هواله هن هىثـ   وشىؾ ؾاقؾ یکیوبب ژيح هكوقای که ؾق یکی ژيح

یىلىژیکی ب یكهایجلى یكال  >ؾٌىاق اوث ها پژوهً یىابكهكاقکكؾو با  اقجباٖ;: يىیىؿ یه
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 یلهىبا هیماتهٍابه جصها  ال يظك ايصام ایى پژوهً ،ؾق لهاو ظأك گكایی  شًه هن بكای
 :کًؿ- هی ؼىؾيماییال آو  یؿشؿوال هؿل  اوث که ؾق هك

 قات هتخصصاى هغش ٍ اعصابیتحق

جك  کىی که ايؿکی پیًهماو ـ : ویمىو لىای;با جعویواجی که ػلن اػّاب، ؾق لهیًۀ 
 یبكا یجالٌايصام ؾاؾ  9999ـ ؾق وال  گكایی ٌاهؿ بىؾین شًه ٌىق و ظكاقجً قا بكای هن

> جعویواجی که ؾق گكایی آؿال ٌؿ شًه هن یشًى یالتبه جما یکیؾهًؿۀ ژيح قبٗ یصاؾا
ؿو  گكا ؾق  شًه هكؾاو هن ؾق وٙط هـمِ بیىلىژیکی  یک اؼحالفيهایث هًصك به آٌکاٌق

ؾق هىحۀ وىم  یًیهؼ یهصمىػۀ ولىلبمقگِی اؼحالف ؾق  >با هكؾاو والن ٌؿ هیىهوا
 -(3INAH) هؿاهیجاالهىن هیپى ؾق یًابیًیب

یگكی ؾجعویوات و همکاقايً  :William Payne .یىپا یلیامو; پمٌک قواواها بؼؿًا 
 یها که هىحه يٍاو ؾاؾٌؿ- ایى جعویوات  یجك  ینؾه یسيحاکه هًصك به  ؾاؾيؿايصام 

INAH3 ؾق هكؾاو کلی  ٘ىق به ،(يدإهفکك و ه) شًىیياظیۀ ؾوگايه ؾق  یبا ٌکل یهـم
اؼحالف ؾق جؼؿاؾ  به آو یلکًؿ و ؾل یبا لياو اٌـال ه یىهقا ؾق هوا یٍحكیظصن ب

 هكؾاِو  قاشغ به٘ىق ؼاَ  به- گكؾؾ بالهیؾق ؾو شًه  ها آو یچگال یا یػّب یها ولىل
 یها ؾق جؼؿاؾ ولىل یاؼحالكهیچ که به ایى يحیصه قویؿ  پژوهًایى  ،گكا شًه هن

که اٌاقه ای  يکحهگكاها و هكؾاو والن وشىؾ يؿاقؾ>  شًه ها ؾق هن ؾقوو هىحه یػّب
ِىقت  به ،گكا شًه كؾاو هنؾق ه INAH3 یها ظصن ؾق هىحه بىؾو کنکًؿ به ایًکه  یه

بىؾه ظصن  اؼحالِف ایى  ىلئهىبؼؿ ال جىلؿ،  یاتجصكب گكؾؾ و یباليم یکیژيح ؾلیل  به یهٙؼ
 اوث-

بكقوی ؾق  :یىه پل هک;کحك ؾ  يو همکاق  :یكلىقيه ها;ؾکحك  ،ؾيبال آو به
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 يحیصه گككحًؿ:چًیى  :و هـم یشًى یلجما; یها پژوهً

٘ىق  به جىاو یيم 9999ؾق وال  یاى ل یها پژوهً و پژوهً یىا یسيحا بك اوان;
9:-اوث  INAH3 ظصن بك اوانجًها  یشًى یلکكؾ که ه یكیگ یصهيحهٙؼی 

 

جىهن که ؾیگكاو قا ؾچاق جعویواجی  جعویواجً ـها بؼؿ ال  واليیم  یلىاظحی ؼىِؾ 
با جعویواجی که )بىؾ گكایی کكؾه  شًه هنبكای  یىلىژیکیو ب یکیوبب ژيحیاكحى به  ؾوث

 کًؿ: هی اػحكاف ه،بالگٍحـ  بىؾ(ِىقت پفیككحه هاهك  ،الهام ال پژوهً همکاقي

هى ذابث  -گیكيؿ هكاقجأکیؿ هىقؾ ام  ؾوث يیاكحه ها که به آوقا  یصیههن اوث يحا;
یک جا ؾوث يیاكحن  یکیوبب ژيح یچهبه اوث و  حیکیژي ،گكایی شًه يکكؾم که هن

اذبات يکكؾم که هكؾاو  یمو ي ٌمكؾه ٌىؾگكا  شًه هن آو بك اوان ٌؽُ
 که بىیاق ٌایؼی اوث ایى اٌحباه :-ايؿ ٌؿهبه همیى ِىقت هحىلؿ ;گكا  شًه هن

به هى  ٌىيؿ- یه يگككحاق م ا هکاقی که هى ايصاهً ؾاؾ یكجلىهًگام پژوهٍگكاو، 
 9:-ؾوث يیاكحنگكایی ؾق هـم  شًه هن یبكا یهٍؽّ یگاهشاهیچ 

ًٌان و  ؾايٍمًؿ قواوجعویوات  9997ؾق اکحبك  یچكهصلۀ ي یثوا همچًیى
که ؾق جعویواجی  >کكؾقا هًحٍك  :Marc Breedlove .یؿلىفهاقک بك ; اػّابهحؽُّ 

 ِی شًى یها یثكؼال جأذیكاو ؼىاوث  یؼًی> کكؾه بىؾهًؼکه قا  یلىا یمىووػملکكؾ  ها آو
 :يهایث به ایى يحیصه قویؿ ؾقهـم بًٍاوؿ و قوی گكایی قا  شًه هن

هكاق ؾق اؼحیاق ها  ؾايین یه یيظك  یؿآيچه ال ؾ ِی ؾقوح كبؾلیلی هبًی  یس،يحا یىا;
جىايؿ  هی (یؼی٘بقوي  یاگكایی  شًه هنقوي ايحؽاب یؼًی )ی جصكبۀ شًى ؾهؿ> یؼًی هی

                                                                                                                                                                 
 -33، 9196،  51، ٌماقه The New Atlantisهكاشؼه ٌىؾ به:  ,9
 -33، 9196، 51، ٌماقه The New Atlantisهكاشؼه ٌىؾ به:  ,9
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 9:-ؾهًؿ ها که ایى کاق قا ايصام هی ، ؾقوث هرل ژوؾهؿ ییكجـ واؼحاق هـم قا

 ن شذیآًچِ تقذ ۀخالص

 اوًٌاو اػّاب و قواو و شاهؼه یک،ژيح ،که ؾايٍمًؿاو وقاذث یػلم یها پژوهً
ه ٌؿ ها ال آو یو بكؼـ ايؿ  ايصام ؾاؾه  یبكا هٙمئًی هعکن و یػلم یلؾلهیچ به  ـ  ػٔك

 -هًصك يٍؿه اوثگكایی  شًه ها و هن ژوهیاو اقجباٖ وشىؾ اذبات 

به قا ای  چًیى هٕیه ايؿ هجىايىح ـ ػًىاو هرال به یًم،ؾکحك ؾاوکهرل ـ  یگكؾاٌؽاَ  یاآ
ه اوث و ب یجکاهل ِی ًٌاو یىثاو ال ؾايٍمًؿاو بمقگ ل  یًکهؼّىَ ا ؟ بهبكوايًؿاذبات 
 ؟ٌؿه اوث هؼكوف و ًٌاؼحه ،گكایی شًه هنییِؿ جأو  یالعاؾ یها یًگكا ؾاٌحى
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 ؟افتِ استیدست  ییگزا جٌس صى ّنٌش بِ یداٍک چاردیر ایآ

او ال گكایی  شًه اوث که ؾق ؼّىَ هن پكوٍیبه  یًموکاؾ کحكپاوػ ؾ  لیكهحى 
 :پكویؿه ٌؿه اوث

هؽاللیى و  اوث ای قا به قاه ايؿاؼحه هًاهٍات گىحكؾه ،گكایی شًه : هنپكوٍگك;
ؾقوث  یىا یايؿاقؾ- آ اهلیجک یا یًیؾاقو و وبب ػلثهیچ  یل،جما یىؾاقيؿ که ا اِكاق ،آو

 اوث؟ 

ًِ  یىؼىب! ا یاق: بىیًمؾاوک پكوٍی اوث  یىا یوث- ؾق ظواوث یؼیٌا یاقبى پكو
يىل به یک گكایی ال  شًه ٌىؾ- چگىيه همکى اوث هن یهپكویؿه هى که بىیاق ال 

 بكؾ؟ یيمبیى آو قا ال  یؼیٌىؾ؟ چكا ايحؽاب ٘ب یچكا پًهاو يم و ٌىؾ یگك هًحولؾ یيىل

 ای هىئلهبكوؿ، به اقخ بحىايؿ  یکیگكایی ال يظك ژيح شًه هنایًکه  یم،چهك  ال یًپ
 یقو جعویوات آو، ال  یلؾل و بایؿ بكای اذباجً ؾلیل آوقؾه ٌىؾ ]ػلمی[ اوث که

 کًین هی قا بكقوی یکؿیگكٌبیه  واو یا هن هایؾوهلى وهحی -یؿآ یهبه ؾوث ؾوهلىها 
ولو  ،ؾق ٘ىل ـ هرال ػًىاو بهـ ها  بلکه آو >ٌىؾ قا ٌاهل يمیگكایی  شًه هنهىئله كوٗ 

ٌبیه  یاواو  هن ی- ؾوهلىهايؿیکؿیگك  ٌبیه هنیم ؾیگك چهك  یا یویهىواوحؼؿاؾ  یا
 یىو ا ؾاقيؿیکؿیگك  ی بهبیٍحك اهث ٌب واو هنيا یيىبث به ؾوهلىهایکؿیگك 

ظالث اؼحالف  یبكا یکیژيح یػًّك  ؾاٌحى وشىؾ یؼًی یىو ا >اوث یواقذحؼّىِیحی 
 ايىاو یا هراًل بكای ؤؼیث هؿـ  اؼحالفآو  یثال هاه یپىٌ ها با چٍن ايىاو یىب

 -ینکً یه یؿاقا پ یهىقوذ یکِی ػًّك ژيحو به ایى جكجیب ها یک  ـ یویهىوجىايایی 
بكی وشىؾ ؾاقؾ-  گكایی، بله، اقخ شًه هن ؼّىَو ؾق  اجلام اكحاؾه اوث: بكی اقخ;

  یالتًٌاؼث جما یبكا ٌاهؿ باٌی،ال ؾوهلىها  یکیقا ؾق  یشًى یالتجماٌما اگك 
 
 ِل ه

ال  یًباظحمال  یىا باًٌؿ واو هنو اگك ؾیگك ؾق هىهؼیث بهحكی هكاق ؼىاهی گككث 
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 باًٌؿ-  واو هنآو ؾو ياکه ؼىاهؿ بىؾ  یلهاي

به همیى و  ینهىاشه یًیؾاقوهىئلۀ  با یک یؼًی وشىؾ ؾاقؾ>وقاذث بًابكایى ؾق ایًصا 
به  یال يىل هجىايىح شًه هفکك کهگكایی  شًه : چكا كوٗ هنػلث بایؿ ال ؼىؾ بپكوین

، ایى ؼّىِیثال  یؼی،که ايحؽاب ٘بکًؿ  چًیى الوا هی هًحول ٌىؾ به ككؾ یگكيىل ؾ
 ؼالَ ؼىاهؿ ٌؿ؟

 -: وشىؾ ؾاقؾ--- یهؽحلل یاتككٔ

یه هٙكضال  ؼؿب یو   :کًؿ هیأاكه  ،کكؾو ؾو كٔك

باٌن>  جك ینؼىاهن ؾه یؾهن- ه یيم یطقا جكش یهؾو يظك  کؿام ال ایى هیچ هى یول;
 یمچهك  باٌؿ یاگكایی  شًه چه هن یین ـگى یوؽى ه یمیهكچ :ژِو ; ؼّىَ ؾق یوهح

ؾق  :ژو;ایى اوث-  یػاهل ظحم یاياپفیك  اشحًابآو ژو، که  یىثيایى هًظىق ها  ـ یگكؾ
 یٗؾق هع گكایی شًه هنػاهِل  :ژو; یىپه ا >ذیكگفاق باٌؿأجىايؿ ج هی هًاوب  یٗهع
 یگكیهحلاوت ؾ یٗؾق هع یها! ول ِی جمؿي یکِی جکًىلىژ  یٗؾق هع یؼًی >اوث یكؼل

 -ی يؽىاهؿ ؾاٌثجأذیك 

یلی ؾل ی اوث کههرال یىا) کًن یاوبجك ٌؿو هٙلب هرالی  قوٌى یبكااشاله بؿهیؿ 
 ین: جّىق کً(آو قا ٘كض کكؾ جىاو یهرال اوث که هِككًا یک بلکه  >يؿاقؾ بكایً وشىؾ
که ال کىؾک ؾیگكی و  ،ال يظك شًىی هحؼاؾل ؼىقؾ یه یكٌ ؾقها یًۀکه ال ویک کىؾک 

ایى ژو ؼىؾ قا به  :یكٌ یٍهٌ;ال اؼحكاع  یًپ باٌؿ- گكا شًه هن ؼىقؾ یه یكٌ یٍهٌ
ٌاهؿ هىحین، جىٔیط آيچه اکًىو  بًابكایى >کكؾ جىِیق يمیگكا  شًه ژو هنػًىاو 

جؼّبی يؿاقم> و  یوكوؽح گىيه ایى ایؿه هیچ باقۀهى ؾق  -هماو ژو اوثبكای  یگكیؾ
 >یىثلکك يج یىبه ا یؿهو :ژو;ؾهؿ  جىٔیط هیکه  یًنب یه یبال  یا قا يمىيهایؿه  ایى یول

ؿ هیکه ككؾ ؾق آو گكؾؾ  بكهی یٙیهعبلکه جمام هٕیه به  9:-کًؿ ٌق
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  یبزرس

گكایی  شًه هنبكای ژيحیکی و قیٍۀ اِل  ؼّىَایى هؿض و وحایٍی قا که ؾق  -9
یهایى ِككًا  یككث>پف جىاو یيموشه  چهی به بیًین هیالم ؾکحك ؾاوکیًم ؾق ک اوث که  ای كٔك

 یًیهؼ :ژو;بایؿ اون ؾق ؿیك ایى ِىقت او  >يؿاقؾبكایً وشىؾ هیچ ؾلیل ػلمی هعکمی 
 ،ايىاو یکیؾق يوٍۀ ژيح٘ىق هٍؽُ  بهآو قا  یگاهو شا گكایی اوث شًه که ػاهل هن قا
 ههن یاقبى، هىئلهایى که ایًؼّىَ  > بهاي بیاو کًؿ کًًؿه کٍقيام ؾايٍمًؿ همكاه  به

و یب قيس جكج یىبه ا > واوثای ٌؿه  گىحكؾهبمقگ و  یػلمهای  وشؿل باػد بعدو  اوث
ؿ يکه با وشىؾ وكباقهای هالی بمقگی که ؾاق ـ قا جعویوات وویؼی ياٌی ال ایى وؽحی 

هال  ـهىحًؿهمچًاو ؾق شكیاو   ؾاٌث! های ػلمی بكهی ػِك

بىؾو  وقاذحی شهث یؾلیل ػًىاو هبکه ـ : هاؾوهلىجعویوات قوی ;اها ؾق ؼّىَ  -9
کىايی اوث که ایى هٕیه قا  واؼحى هحىهنى ِككًا ای ـ کًؿ گكایی به آو اٌاقه هی شًه هن

گاهی هؽا٘باو ال هاوحلاؾ وىءيیم و گیكيؿ و يه بیٍحك!  پی هی و جلکكات جا  اوث ياآ
 یىجك  ها ؾق هىمث هبل، ههن وگكيهببكؾ>  پیًقا  يٌؿۀ ؼىؾ و ًٌاؼحه یالعاؾ یالتجما

ٌؿه ؾق هصالت هؼحبك  ٘بن هٙالب هًحٍكکه ـ قا هلىها  ؾوٌؿه قوی  ايصام یها پژوهً
 یابیاقٌلال و بكقوی کكؾین ـ  ايؿ ايصام ؾاؾه یگكاووقاذث و ؾػلن ؾايٍمًؿاو ػلمی شهاو، 

گاه ها آو یػلم ی پژوهٍ یها گكوه قهبكاویعاجی بىؾ که ؼىِؾ جّك ایى ػالوه بك  ٌؿین> آ
ػاهِل ؼّىَ ؾق هٙغ و یویى که کًًؿ  یه جأکیؿها  آوؾق ظالی که جماهِی ! ايؿ بیاو کكؾه

به ؾوق ال ؾوحكن همچًاو و ظاِل يٍؿه اوث  ،گكایی شًه هنبكای  بكی و اقخژيحیکی 
 قوؿ- يظك هی

 یػلم یلؾل یچهجىايین بگىیین  هیؾوهلىها ٌؿه قوی  ايصام هٙالؼاتبًؿی  با شمغ;
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 9:-ًؿًک هیككؾ قا هٍؽُ  یشًى یلها جما ژويٍاو ؾهؿ وشىؾ يؿاقؾ که هٙؼی 

)ؾق ظالی که گكایی  شًه هن یبكا یکیو وبب ژيحؾاٌحى یک قیٍه وشىؾكْك  به ,3
ؾاق  ػهؿه یؼی٘بايحؽاب که يبایؿ ككْ گككحه ٌىؾ  یاآ٘بیؼحًا چًیى ژيی وشىؾ يؿاقؾ( 

جىايًؿ  یگكاها يم شًه هنکه چكا ؟ ؿهؿو اشالۀ ػبىق آو قا يباٌؿ  یژي یىبكؾو چً بیىال 
 کًًؿ؟  یىؼىؾ قا جٕم یها ژو یولؿ و بوالاؾو 

ـ  ظحی اگك جا ظؿوؾیـ جکاهل قا  یۀکه يظك ی کىهك  یبكا، پكوً یىا پاوػشا ؾاقؾ 
ـ  یویىو هٙغ ٘ىق به که ايحؽاب ٘بیؼی ـ اهؼًبه ایى  >باٌؿ :بله;، کًؿ ؾقوحی ؾقک هی به

 >ٌىؾ هی :یككؾ یکِی هصمىػۀ ژيح; یاوث که باػد يابىؾ یژي بكؾو هك بیىال ؾاق  ػهؿه
که هىبب ـ  یژي یىچًکه اوحمكاق بوای > چكا اوث :اِل;یک  ،جکاهل یۀيظك ٘بن  ، یىا

که  ِىقجیؾق ـ ایى ژو  گفقِ  و اهکاِو  یکیؾق ٔمى هصمىػۀ ژيحـ  گكایی اوث شًه هن
 یهجىش بكایاظحماالت گككحى  پژوهً و كْك یالهًؿِ ي  ـچًیى اهکايی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

 ـ یگكایی كٔك شًه هنیؼًی هماو ژِو ـ  یژيػبىق چًیى  یكا: ل اوثآو  یو هًٙو یػلم
ايحؽاب  یؼًیـ  آو یال اقکاو اِل ٘ىق هٍؽُ یکی بهو  یًیاوث که جکاهل ؾاقو چیمی

 کًؿ- یهپكهیم  ال آو ـ یؼی٘ب

بیاو ٌؿ ظویوث قوًٌی  یًمؾاوکجك جىوٗ  ه پیًهٙالبی ک یابحؿا اهايظك>  یکال  یىا
، کن ؾوثو ـ ؾق ؼىؾ ؾاقؾ  یجکاهل یًٌاو یىثؾايٍمًؿ بمقگ ل ػًىاو یک  به قا ال ٘كف او ـ
اٌاقه کًؿ  ،گكایی شًه هن یبكا :یکیػاهل ژيح;يهاؾو جلکك وشىؾ بًابؼؿ ال   بك او اللم بىؾ

کًؿ و په ال  قا اهحٕا هی یژي یىقكحى چً بیىال  ـ[ اِل ايحؽاب ٘بیؼی ]ـ: اِل;ایى که 
 قا یاجیاظحماالت و كٔك، ًيككحً بیىژو و ال  یىاٌؿو  هًحولاهکاو جىشیه  یبكاآو، 

 گكؾايؿ، یوث اللم هیػلن و ظوآيچه ؼالف و بك کًؿ  ػمل يمی گىيه یىاو ا یول> کًؿٙكض ه
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 - ٌىؾ هحمایل هیبه العاؾ ؼىؾ ]ِككًا[ 

 یجکاهل ؾیؿگاههماو جًاهٓ ال  یىا; :یؿگى یه :Paul Vasey .یوپل وا; پكوكىىق
 :کًؿ یو أاكه ه :-اوث

بكؼىقؾاق  یذحقاو  یػًّك که ال  ؾق هكؾاو یشًى یياهًصاق هرل ِلحی چگىيه ;
هكجبٗ  یها اككاؾ ظاهل ژوؾق ظالی که  ،یابؿ اوحمكاق یجکاهل ٘ی ؾوقۀؾق جىايؿ  هی اوث

 9:!؟يٍؿه باًٌؿ یهمايًؿوال با آو ِلث، 
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 ّا صى ییجبزگزاٍ  ییگزا جٌس ّن

 و باٌؿ یٔكوق  يجأذیك وشىؾ و یمی که چیؼًی  یًصابىؾو ؾق ا یظحمشبكی یا ال  هًظىق
 ؿ-ًگفاق هىحجأذیك و بك ايىاو شبكگكا ،  اهؼً یىبا ا  ،:ها ژو;که  یىثي یٌک

 یبكاای ژيحیکی  کًًؿ اِل و قیٍه ـ جالي هی ال ؾیؿگاه ؼىؾ که ـ ؾايٍمًؿاو العاؾ
 كیجّىػًىاو وكيىٌحی به  بهآو قا  ؼىاهًؿ یه یثيها ؾق هحّىق ٌىيؿگكایی  شًه هن

 ی ؼىؾشًى یالتجما ییكجـ یبكا یايحؽابظن  یچه يگكا ؾق بكابك  شًه که هنبکًٍؿ 
واشب  یاله یاوکه اؾگىيه  آو ایًکه ـؾقهاو کكؾ> چه بكوؿ به  یا یعثيؿاقؾ جا بحىاو او قا يّ

 ! کكؾـ هصالاجً  کًًؿ یه

ؼىؾ  یاؾػا ایبك  یػلم یلؾل یچه ،لعظهجا ایى  ايؿ هها يحىايىح آو یًکها با وشىؾ
 یىحؿ،ؼىؾ با یها جىايؿ ؾق بكابك ژو هیايىاو  یا: آهٙكض کًنقا  یؾوههایلن پكوً ، یاوقيؿب

 اوث- :بله; پاوػ:هواوهث کًؿ؟  یاؾٌاول  جأذیكو ؾق بكابك كٍاق و  بصًگؿ ها با آو

 :ككهایؿ یه اظمؿالعىى یؿو 

ال ايىاو  یاآ یول >اقؾگف هی كجأذی اوث و بك ايىاو یظحم یکی،ژيحهٙؼًا ؤؼیث ;
اولىیث  هى" گىیًؿ یها به ها ه یها ! ژو"بله"ها بكؼىقؾاق اوث؟ هٙؼًا  جىايایی پیکاق با ژو

ها ؾق ؾوحگاه  و ؾق بكابك آيچه ژو ؿًیگى یه یًها ايىاو با آيچه ژو یول >"ؾاقم
ها، هـم و  - ژوکًؿ یهباقله هٌىؾ و  ايؿ ؾقگیك هی شهث بًا يهاؾه یىا ؾق اي یػّب

 یولکًًؿ>  كٍاق واقؾ هی "ؼىؾم اول  "ؾق شهث و با هؿقت ايؿ  قا واؼحه یؾوحگاه ػّب
جىوٗ همگاو ٌؿه  وحىؾه یو جالٌپیکاق ، يبكؾ ایىو  یؿهشًگ گیكی، شهث یىايىاو با ا
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 9:-اوث

اق  یها یكیگ وشىؾ هىٔغـ  ػًىاو هرال بهـ  جىايؿ یيمکه  هیچ  یویظو یراقگكیال اوٌك
کىايی که  یها یها و كؿاکاق  جالي یًوحابكای هؿض و  یاايکاق کًؿ  هاؾيیای قا ؾق 
هباقله ها و  ؾق بكابك ژو یىحاؾگیا یبكا ییجىاياايىاو ال اگك  ايؿ لب يگٍایؿ- ٍاو ؾاؾهايصاه
 ٌؿ- اواوًا هیچ يىقی ؾق لهیى پؿیؿاق یا ؾیؿه يمی يبىؾبكؼىقؾاق ها  با آو

ؾق ظالی ـ  ذابث ٌؿه باٌؿگكایی  شًه هن یبكا یکیژيحككْ بگیكین وبب : اگك ظال
ی ال يظك ػلمی ذابث يٍؿه اوث٘ىق که ػْك کكؾم چًیى   که هماو چًیى اها  ـ كٔك

ی  و  ـ یژو كٔكهماو  یؼًیـ  با آو وبب یاقوییقوبكای ايىاو ال هؿقت   ولب ایهؼً بهكٔك
بلکه  يؽىاهؿ بىؾ>وپه ٌایىحگی وحایً هًگام ایى قویاقویی ؾق بكابك آو و  یىحاؾگیا

ـ  ىقؾاق ٌؿه اوثقویاقویی بكؼایى په ال ایًکه ال جىايایی ـ  ككؾ یؼًی >ؾقوث اوثآو ػکه 
 ؼىاهؿ بىؾ-وكليً  یىحۀٌاکكؾو ال ایى پیکاق،  ؼالی هًگام ٌايه

 گیكی هىٔغ یصۀؾق يح ـ  یاله یىؾبه که ی ا ٘ؼًه ٌىؾ یقوٌى هبه ایى جكجیب 
با كْك  یظح > یىثؾقوث ياواوًا  ٌىؾ یهواقؾ  ـ گكایی شًه ؾق بكابك هن ًهٍؽّ

 آو ایبك  یلیؾلظال اگك بؿايین هیچ  - گكایی شًه هن یبكا یو وقاذح یکیکٍق وبب ژيح
قوؿ، ؤؼیث به چه ِىقت ؼىاهؿ  همچًاو ؾوق ال ؾوحكن يیم به يظك هیو وشىؾ يؿاقؾ 

؟! بىؾ

                                                                                                                                                                 
 -اظمؿالعىىوگىی هىحوین با ویؿ  گلث ,9



 

 ! افزاد بلٌذقاهت لشٍهاً بسکتبال باسی ًخَاٌّذ کزد ۀّو

گیكؾ> هرالی  هكاق هی :چٍماو وبم; م ؾق بكابك هرالا ههٙكض کكؾ یًصااکه ؾق قا  یهرال
که  یکیژيحػًىاو یک ؼّىِیث  به ،گكایی به آو شًه جٍبیه هیل ياهحؼاقف هنبا که 
 -آوقؾ به وشؿ هیقا  بكؼی، يؿاقيؿ يؾق بكابك يهاؾو  گكؾوشم  یايحؽاب یچهگكاها  شًه هن

 همکى اوث بكؼی اككاؾ قا ؾق چًیى جلکكی گككحاق کًؿ، ،با وشىؾ ایًکه چًیى جٍبیهی
ایى ایؿه ؾق ابٙال  ـالبحه اگك اواوًا وشىؾ ؾاٌحه باٌؿـ بكؾاٌحى ال ایى هـالٙه  اها پكؾه

ای و چه بىا ال ؿْك  کًًؿگاو چًیى هـالٙه ال شهل و ياؾايی هٙكض وهمی يؿاقؾ> بلکه
 ؾاقؾ- پلیؿ چًیى اٌؽاِی پكؾه بكهی

 به ؾو یىث>ؾقوث ي ها چٍن بىؾوبا وبم  یايهگكا شًه هن یشًى یالتجماجٍبیه 
 ػلث: 

٘ىق  بهقا  ها و آوؾوث یابؿ قيگ چٍن  هىئىل یها جىايىحه اوث به ژو ػلن ایًکه اول
قا هٍؽُ کكؾه اوث که با  95م وؾق کكوهىل  یؾو ژو اِلکن  ؾوث -هٍؽُ کًؿؾهین 

٘ىق  بهاول  ژو HERC9-9و  OCA9: ايؿ ال > ایى ؾو ژو ػباقتؾاقيؿاقجباٖ قيگ چٍن 
 ژو یچه یکه ال يظك ػلم یظال ؾقؾاقؾ> اقجباٖ وبم های  اوث که با چٍنژيی  ،ؼاَ

 - ؾق يظك گككحه ٌىؾ گكایی شًه هنػاهل : ژو;ػًىاو  که به هٍؽّی وشىؾ يؿاقؾ

 یکیژيح جأذیكیک  ها چٍن یوبم قوی OCA9ژو  جأذیكقوٌى اوث که  ایًکه ؾوم
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 یىث>ي گىيه یىا ،گكایی شًه هنهىئلۀ  ؼّىَؾق  ؾق ظالی که ؤؼیث >اوث ینهىحو
ال په که  هىحًؿ Yو  X یها موکكوهىل ؾق ايىاو، هكجبٗ با  یثشًى هىئىل یها ژو یؼًی

ؾو  یىا یها ژوو يهایث کاقی که  9ٌىيؿ كؼال هی یظاهلگؾوالؾهن  یا هلحنهلحۀ 
هك  یبكا یجًاول یها واؼحى ايؿامؾهًؿ  یايصام هـ  وثکه ؾق اقجباٖ با بعد هاـ  کكوهىلوم

به اقجباٖ و  ٘ىق کلی به  آيچه یؼًی یًؿ>آ یآو هؾيبال  که بههایی اوث  يیالهًؿیهكؾ و  یالو 
ؾاؾيً  وىمو  یىلىژیکیب یالهًؿِی يایى  ۀجكشماها  !ؾٌى هیی هكبىٖ شًى یثكؼالايصام 
ی ِىقج بهیک لو به ليی ؾیگك، یک هكؾ به هكؾ ؾیگك یا کكؾو  هحمایلهرل ـ  یىهؼ یبه شهح
ايصام قا ػملی  یىاوث که چًٌؽّی ؼىؾ  :ايحؽاب;ـ  ؾهًؿ گكاها ايصام هی شًه که هن

ؾقوث هرل آو اوث که  چًیى بیايی -يؿاقؾآو ؾق  یؾؼالحیکی هیچ ژيح جأذیكو ؾهؿ  هی
 ،هىئىلیث قا بك ػهؿه ؾاقؾ که او بىکحبالیىث بٍىؾ گلحه ٌىؾ بلًؿی هاهث ؾق ايىاو، ایى

 یا ،ببیًؿيى ىق وبم كیلن پ که ٌؽُ چٍنقا بك ػهؿه ؾاقؾ  یث ایىهىئىل OCA9ژو هراًل  یا
 !چًیًی ایى هىٔىػات ؾیگكو ، یحما جىوٗ ايىاو اوثپ وؼىقؾ هىئىل FTOژو  هرالً 

با هًاكاجی هیچ بایؿ یى، هؼوىیی  و ومثلو به  یاهكؾ یل شًىِی جماکكؾو  ؾهی شهث
ػًىاو  به ـ  لاؾوولؿ یصهيح  ؾقو بؼؿ  یها يىل بوا و ايحوال به یؼىؾؼىاه بكا یها ژو یؼث٘ب
جكؾیؿی  > بًابكایىيؿاٌحه باٌؿ ـ های بؼؿی ؾق يىل ايحٍاقايحوال و  یبكا یؼی٘ب یا یلهوو

ػباقت اوث  ،ها باٌؿ ژویى ا یکكؾکه هحًاوب با قوگىحكي و ايحوالی  یکه اوحكاجژ یىثي
اقجباٖ گىيه و هك ٌکل بگیكؾ و يه چیم ؾیگك  :هكؾ و لو;ی هیاو اقجباٖ شًىایًکه  ال
 هرالً  یا یىاياتبا ظ یاقجباٖ شًى ؼىايًؿ یا ككاهیگكاها به آو  شًه هنهرل آيچه ـ  یگكی ؾ

 ؾق >ؼىايًؿ یهككابه آو  ها ژو که ؼىاهؿ بىؾ یؼی٘ب یکكؾقو یهًاك ـ شًىی های هايکى
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که باػد وشىؾ ؾاقؾ  یًیژو هؼچًیى به جّىیك بکٍؿ که بؽىاهؿ  یاگك کى یصهيح
 یؿبا ،ٌىؾ هی یىاياتبا ظ یشًىاقجباٖ هىث که باػد  یژي یا ٌىؾ یگكایی ه شًه هن

 یكال  >يٍىثؼىاهؿ  یژو كٔك یىچً یىؾق کم یؼیکه ايحؽاب ٘بیویى ؾاٌحه باٌؿ 
بكؾو  ىبیال  هىئىل یؼیايحؽاب ٘ب ـ یناٌاقه کكؾ وکیًموؽى ؾابكقوی که ؾق  ٘ىق هماوـ 

  -ٍىؾب یككؾ یکیژيح ۀهصمىػ یکه باػد يابىؾ اوث یژي هك



 

  یبا هاًکي جٌس یجٌساًجام عول 

با جکًىلىژی  یکٍىقها یهٙكض و ؾق بكؼ یشهاي یؾق بالاقها یکه هايکى شًىایً
ی و پًهايی ٌمكؾه هاشكای وك   اوث،  واؼحه ٌؿه ـ یکاآهك هرل ـ شهاو ؾق  یٍككحهپ

قا  آو جىاو یه قوؿ- هیؾالق 95111به  یٍككحهپ یهايکى شًىیک  یمثه ٌىؾ- يمی
ؼىاهؿ ايصام  یکه ِاظبً ه قا یکاق آيصا که اهکاو ؾاٌحه باٌؿ  جا که کكؾ قیمی بكياهه
به قا ؾیگك هٍابه  ىائلوؽًاو و ه یو بكؼ یاوقؾب یاؾقا به  ها هًاوبث یبكؼ ،کًؿ ولیؿجؾهؿ 

 - ؼا٘ك بىپاقؾ

 Realbotix : یهاقهىي;يام  به یشًى یاوث که هايکً یکاییٌكکث آهك یک. 
Harmony: ؾق بالاق : اوث ایؿئالیک ؾووث ;ایى هايکى با ایى ٌؼاق که او و  والؾ یه

 9-ٌىؾ جبلیؾ هی

ككاجك ال باوق اوث- یک ؿكبی کٍىقهای  یهايکى ؾق بكؼ یىا یؿؼك  یبكااوحوبال 
هؿقو  یهايکى شًىایى  ايؿ هایل ها یآلماي %41يٍاو ؾاؾه اوث که هٙالؼۀ آهاقی شؿیؿ 

وىی ال اوحوبال بمقگی ;: گىیؿ یه یممجاايگلیىی قولياهۀ ٘ىقی که  به ؼكیؿاقی کًًؿ>قا 
بكهكاقی ؾاقؾ و  وشىؾشای ايىاو  به یهايکى شًىٌؿو با یک  هماهًگ یبكا آلماوهكؾم 

 9:-اوثاوث که به جاقیػ پیىوحه  یبا ايىاو کاق  یقابٙۀ شًى

ای که  به ايؿالهاها  کًن>کاو کًؿو  یقواي یا یًیؾایى هىئله قا ال ؾیؿ ؼىاهن  یاکًىو يم
جؼلن ؾاقؾ  گكایی( شًه هنبكای  یکیژيح یلؾل یؼًیبعد ) هىٔىِع ایى ؤؼیث به 
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 کًًؿ یهٙكض ه: یکیگكایی ژيح شًه هن;پكؾالاو  یهکه يظك  ٘بن ؾیؿگاهی: گىین یه
 ؽابايحیک  کًؿ، یقا که ككؾ ايحؽاب ه یشًى یثهك كؼال ؼىاهًؿ یههایی که  هماوـ 

ككؾ ياٌی ؾقوو ؾق  یکیژيح ای هیٍق اِل و ال بگىیًؿ و به جّىیك بکًٍؿ  یؼی٘ب ِی شًى
کكؾو به هلمؿاؾ  ِككاً  چهاقچىِب چًیى ٘كل جلکكی، بك اوانها اللم اوث  بك آو ـ ٌىؾ هی

 >يکًًؿبىًؿه  یؼیايحؽاب ٘بیک ػًىاو  به یشًى ايىاو با هايکِى  یشًىايصام ػمل 
چًیى  ایىکه  بپكؾاليؿ یکیژيح یشهٍ یاژو وشىی  جا به شىثاللم اوث ها  بلکه بك آو
ها یا بایؿ ایى هٙلب قا بپفیكيؿ،  آو- ؼىايؿ یهككا ای یشًى یثكؼالايصام چًیى به اككاؾی قا 

 یها که ژويهایث کاقی ـ  جك هن گلحین پیًـ ایًکه : گىیین که ها هیبگىیًؿ همايی قا  یا
يیالهایی اوث که په ال آو و او  یجًاول یواؼحى اػٕا ؾهًؿ ايصام هیؾق ككؾ  یشًى

كفاها > ٌىؾ هیبكای ايصام ػمل شًىی اللم  ایى یک  یى،هؼ یقوٌ بهکكؾو ایى يیال  ب٘ك
اقجباٖ ؾق او  یشًىووىوۀ بىؾو  ككاهن یماوو با هوث کًحكل او جعثو  یايحؽاب ككؾ

جىايؿ  جىوٗ او هی یشًىيصام ػمل ای ؾق او وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ا ووىوه یىهكگاه چً ؾاقؾ-
يکى اکه با ه هكؾمال  یگكاها و بكؼ شًه اوث که ؾق هنؤؼیحی  یواً ؾهایى و  اجلام بیلحؿ

ایى ؾق  یکیؾؼالث ژيحگىيه  یچهایًکه بؿوو  >ؾهؿ هیقغ کًًؿ  قابٙه بكهكاق هی یشًى
 وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ-٘كف ؾو هاشكا ؾق هك 

 



 

 ٍ هشزٍع است؟ یعیطب شِیّو رسذ یکِ بِ ارث ه یّز صً ایآ

 ؾلیل  بهکكؾو پیؿا  ؾوثهعٓ  بهکًًؿ جا  جالي هی یاقؾايٍمًؿاو العاؾ بى گلحن
و هٍكوع شلىه  یؼی٘ب یايحؽاب شًىیک ػمل قا  یىا ،گكایی شًه هناقذی بكای  یکیژيح

اذبات به ايؿ آو قا  اهكول يحىايىحهبه اوث که جا هؿكی  یىاـ  ٌؿ یاوکه ب ٘ىق هماوـ و  ؾهًؿ
 :کًن یقا هٙكض هپكوً لیكا  آین و هیکىجاه  با ایى ظالبكوايًؿ> 

و اوث  هٍكوعايحؽاب یک  یٍههمقوؿ  به اقخ هی یکیژيح٘ىق  بهکه یمی چهك  یاآ 
به  یؼیقكث ال ظالث ٘ب بكوویک ػًىاو  جىايؿ به هی یا ،آو قا ايصام ؾهؿ جىايؿ یايىاو ه

 ؟ باٌؿؾقهاو  یالهًؿيبىؾه،  یکیژيحبا وشىؾ ایًکه و ٌماق آیؿ 

ها و  با ژوقویاقویی ايىاو ؾق  یایجىاي ؼّىَؾق اظمؿالعىى  یؿوآيچه  ابحؿا ؾق
 یوقاذح یها یماقیؾو هرال ال بؾق ایًصا  بیاو ككهىؾه بىؾ جوؿین ٌؿ- ها آو یوكکٍکًحكل 

 یؼیهصال و ٘بوشىؾ  یىبا ا یول >ؾٌى هكبىٖ هیايىاو  یها ژو هبکًن که  قا بیاو هی
ال ظالث  ها ؾچاق ٌؿه اوث یماقی قا که به آوبٌؽُ  ها ؾ- ایى بیماقیٌى ٌمكؾه يمی

جىوٗ  ال اهکاو کٍق ؾقهاو یپىٌ )با چٍن اوثؿ ؾقهاو یالهًو ي ًؿک یؼاقز ه یؼی٘ب
 -ؾقهاو(يٍؿو  کٍق یا یپمٌک اوهحؽّّ

  >آلاقی  قواو یا :یکىپاجیوا; یماقی: باول

 -با شاهؼه اوث یشكم و ؾٌمًهٍؽّۀ اقجکاب با  یقواي یهایماقیب ایى بیماقی، ال
به آو  یو وقاذح یکیژيحای ؾیگك ؾق اذك ػىاهل  ػؿهو  یؼیاوباب ٘ب یصۀيح ؾق ی اككاؾبكؼ
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 9-ٌىيؿ یهبحال ه

 یقهبك  بهـ  یجعویوگكوه  ايصام ٌؿؾق کٍىق کاياؾا  9194که ؾق وال  یپژوهٍ ؾق
 یکیژيحهای  جلاوتجىايىث ـ  لآؾايٍگاه هىيحك  اوحاؾ :Chillag Hudgens .گًما ه یالزٌ;

جا اظحمال ايعكاف کًًؿ  هیجؼاهل  یٙیکه با ػىاهل هع کًؿهٍؽُ قا  ؾق وه ژوهىشىؾ 
 9-ؿًکن کً یا یاؾقا ل کاقايه  بمه یثٔؿ شاهؼه و ٌؽّ یثبه ٌؽّ یؿوو قو

بكوؿ )ػاهل ژيحیکی یکی به اقخ  یکیژيحِىقت  جىايؿ به هیکه یًابا وشىؾ  یماقیب ایى
هبحال به ایى کاق اككاؾ  یاوپا ،(جىايؿ هًصك به ایى بیماقی ٌىؾ هایی اوث که هی ال ػلث

ایى  یبكاکاقآهؿی ؾقهاو  ال يظك پمٌکی،چكا که ـ  جیماقوحاو اوث یاليؿاو اؿلب بیماقی، 
كف به یول ـ وشىؾ يؿاقؾبیماقی  ٌىؾ ال يظك  یوبب يم به اقخ بكوؿ،جىايؿ  ایًکه هی ِِ

ايحؽاب یک  ،کىی که ؾچاق چًیى بیماقی اوث ـ چه ؾیگكاوهلعؿ و چه ـ ؾايٍمًؿاو 
به آو ِىقجی که اهكوله ؾق ؼّىَ  > ؾق يظك گككحه ٌىؾ یؼی٘ب یهٍكوع و قكحاق 

 ٌىؾ- هٙكض هیگكاها  شًه هن

او یماقی: بؾوم  و٘ك

و  ؾهؿ یقغ ه :یاو ا یؾ; یكۀکه ؾق ليصاوث  (یشهٍ یا ییك)جـایى بیماقی، آویبی 
ؿ ولىل  یها باكثاوث به که هاؾق  یا گىيه به ٌىؾ> یه ـ یؼی٘بیك ٌکل ؿ بهـ  ها باػد ٌق

او، ػلث ابحالکًؿ-  يابىؾآو قا و يلىـ والن بؿو  ال شملۀ ایى > ؾاقؾ یاقیبىهای  به و٘ك
ؾقوو  ،کًًؿه ػمل یكوهایي یکی،ژيحؾق ػاهل  -اوثی و وقاذح یکیژيحها، ػىاهِل  ػلث

 جىايًؿ یهمه هکًین،  یه یکه ؾق آو ليؿگیٙی و هع یايحؽاب قوي ليؿگ هكاق ؾاقيؿ- شىن

                                                                                                                                                                 
ایى به :- جلکك ككهًگی;، ؾق هصلۀ  های قوايی ؾق بكوکىل هحؽُّ بیماقی هوالۀ ؾکحك هعمؿولین ظىیًی،  ,9

 =738http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_idآؾقن هكاشؼه ٌىؾ: 
 /86HhrQ9https://bit.lyآؾقن الکحكويیکی:  ,9

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=738
https://bit.ly/2HhrQ86
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او گیكی  ٌکل یقا بكاای  ٌالىؾه ٌكوع ٌؿه هباًل که  یؾق ِىقجـ ٌؿو آو  کاهل یاو٘ك
 به ٌؽّی ٘كین وقاذثال  یکیاؼحالل ژيح یکاگك  ،ػًىاو هرال به >ؿًؾه یلجٍک ـ باٌؿ

او هؼبه  ابحال اظحمال ،هًحول ٌىؾ ٌؽّی يىبث به  یابؿ- چًیى اكمایً هی یًیو٘ك
او که ؾق هؼْك هماو ػاهل هبحالؾیگك اككاؾی   ایًکه اظحمال ،هكاق ؾاقيؿکًًؿه به و٘ك

او  ابحال به ایى يىِع بهؾق هؼْك   9-هكاق بگیكؾ بیٍحك اوثؼّىَ ال و٘ك

او  ظال یىبا ا جىايؿ به اقخ بكوؿ> که هیاوث  یکیايعكاف ژيحو اؼحالل یک  و٘ك
ؾق  یؼی٘بؾقوِث ظالث یک ، اوث یوقاذح یا یکیکه ژيحیل ؾل یىبه اجًها آو قا  جىاو یيم

اوگلحه ٌىؾ بلکه ؾقوث آو اوث که  >کكؾ جّىق ٌؿه به آو ايىاو هبحال یک  ،و٘ك
و ٌىؾ  يمی ینؾق بكابك آو جىل ىاوايبه همیى ؾلیل  -ؾقهاو اوث یالهًؿيو  یکیاؼحالل ژيح
ؾقهايی،  ٌیمی ی،شكاظهرل ـ هؽحلق  یها قا با قويایى بیماقی  کًؿ جالي هی

ؾق ظال که ـ  ؾقهاو یها ال قاه یکی هؼالصه کًؿ- ـ ؾقهاوهای  قوي یگكو ؾ یپكجىؾقهاي
به قوي اوث که  :یکیؾقهاو ژيح;ـ  ؾق ظال جعوین هىحًؿاي  ظأك پژوهٍگكاو ؾقباقه

ال  ـ ٌىيؿ یباق ه یاول  ِی که باػد ياهًصاق  یاكحه ـ و شهً یىبهؼ یها ژو یلجبؿ یااِالض ;
اي یها ولىل یکیژيح يوٍۀهًصك به اِالض  یی کهها یكونواقؾکكؾو و ین٘ك   یو٘ك

 ی،يظك ؾیؿ ال  ،اوث یؿهيكو ییيها یسبه يحاـ  ال يظك کاقبكؾیـ قوي هكچًؿ  یىو ا >ؿيٌى یه
ایًکه ػلن  یبكاقا قوليۀ اهیؿی و ٌىؾ  ايصام هی 9:-ٌىؾ هیهعىىب ؾقوث قوٌی 

قواو قوض و که  ای گفاقؾ> بیماقی باهی هی ث یابؿؾو یماقیبایى به ؾقهاو  یقول  ی،پمٌک
  کكؾه اوث-گككحاق قا  ال هكؾم یاقیبى

                                                                                                                                                                 
9, tUaLcq9tps://bit.ly/ht 
وایث ایى به  ؾقهاو ژيحیکیؾقباقۀ بیٍحك ۀ - بكای هٙالؼاظمؿالعىىوگىی هىحوین با ویؿ  گلثهىمحی ال  ,9

 therapy/about/pac-procedures/gene-https://www.mayoclinic.org/ar/tests-91384699هكاشؼه کًیؿ: 
 

https://bit.ly/2tUaLcq
https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/gene-therapy/about/pac-20384619
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او;و  :یکىپاجیوا; های یماقی: ب٘ىق ؼالِه به و  یکیژيح ییها یماقیب ،هك ؾو :و٘ك
ظالث گككحى ـ بكای ؾقيظك  بىؾو ؼًی وقاذحی و ژيحیکییـ  ؼّیّه- اگك وشىؾ ایى اوث یوقاذح

 وشىؾ يؿاٌحه باٌؿبه ؾقهاو  یالیي٘ىقی که  ها به ایى بیماقیاككاؾ هبحال به  ؾق٘بیؼی 
و هٍكوع  یؼی٘ب یآو قا ظالح، گكایی شًه پكؾالاو هن یهپه چگىيه يظك  ،اوث یياکاك

، يیالی بكای آو یو وقاذح یکیژيحای  و قیٍهاِل کكؾو  ذابث ؾلیل بهو جًها ؾهًؿ  یشلىه ه
جك ال ؼىو  گكاها قيگیى شًه ؼىو هن;آیا هراًل  ٌىيؿ؟! کكؾيً هحّىق يمی بكای ؾقهاو

او اوث كْك ال آو اوث که په  ها یىاجماهِی  9؟!:هبحالیاو به وایکىپاجی یا و٘ك
و باًٌؿ گكایی کٍق کكؾه  شًه قا ؾق هن بكی هابل اقخ یکیژيحیک قیٍۀ ها  آوبگیكین 

 -واليؿايؿ هعون  کًىو هكگم يحىايىحهجا  ـ ٘ىق که ؾايىحین  هماوـ  اوث که ای  يکحه یىا

                                                                                                                                                                 
المّابیى بالىایکىباخ و الىك٘او : باء;المرلییى جصك و : باء;اِل ایى ػباقت به ایى ِىقت بىؾه: ام أو  ,9

و : وایکىپاجی; ٌىؾ> ولی ؾق ؼّىَ کلمات هی: کىكه;گكاها باػد  شًه بكای هن: ب;الجصك؟! )آیا وشىؾ 
 المرلی اوث ػكبی- ٌىؾ(- ٔكب باػد کىكه يمی: وك٘او;

هیل لبؼٕهن: ها كؼل أبىى بعماِقِه؟ كوال: كویل له لَن هلث: باِػِه؟ هال: كلن هلث أيث: : ;باء جصك وباء ال جصك!
 :-بعماِقِه ؟ كوال: أيا شكقجه بالباء, كوال: كِلَن جصك باؤى، وبائي الجصك؟!

ٌىؾ: به ٌؽّی گلحه ٌؿ: پؿقت با االؽ چه کكؾ )بعماِقِه(؟  ٌىؾ و باء که باػد کىكه يمی ىكه هیباء که باػد ک
قا با کىكه گلحی؟ : بعماقه;قا با کىكه گلحی؟ گلث: جى چكا : باػه;گلث: آو قا ككوؼث )باِػِه(- گلحه ٌؿ: چكا 

هى باػد کىكه يٍىؾ؟!(  :ب;جى باػد کىكه ٌىؾ و : ب;قا کىكه ؾاؾم- گلث: چكا : بعماقه;گلث: هى 
 )هحكشن(-



 

 ییگزا جٌس ّن یبزا یکیصًت یاصلٍجَد ًسبت، بشرگٌواییِ  

 کٌذ یاثبات ًورا 

 پكؾالؾ یگكاها ه شًه اهىق هن ه بهک :َؾه  ,به , یک. one-n-ten; جٍکیالت
گكاها به  شًه يىبث هنکٍؿ که  چًیى به جّىیك هی  ـ یؿاوث٘ىق که ال ياهً پ  هماوـ 

ٌؿه  اوان یک جؽمیى والهايؿهی ایى يىبث بكاوث-  %91با قكحاق شًىی والن، اككاؾ 
یکایی هك پكوكىىق آ ،کكؾه یاوب 9َیىگاقؾبكیحايیایِی  یۀيٍك  آيچه٘بن  یولٌىؾ>  يمیبیاو 

که ؾايٍمًؿ  ییبه آهاقهابا اوحًاؾ  ـ یىحیل  یمِی ؾايٍمًؿ ٌـ  :Bruce Voller .كىلكبكون ;
ابكال ؾق ؾهۀ چهاقم هكو گفٌحه  :Alfred Kinsey .ًمیآللكؾ ک; یکاییًٌان آهك  یىثل 

 کكؾه اوث- ؾاٌحه، به ایى يىبث اٌاقه 

ٌىؾ  هالظظه هی ـ بىؾ جك ايصام ٌؿه که پیًـ  ًمیپژوهً ک یبكقو یها قويؾق  ولی
کكؾه ػمل ي یهىٔىػ ِىقت بهؼىؾ جعوین ؾق کًمی  -اوث یقٔؼهای آهاقی،  که قوي

اي  ليؿگی که ال قويـ شًىی ؼىؾ  یالتجماؾاقايه ٘بن  شايب ِىقت بهبلکه  >اوث
ؾق که یؿ شؿ های گیكیآهاق  یسيحا یگكؾ ی- ال وى اوث پیً قكحه ـ ٌىؾ قوًٌی ؾیؿه هی به

اوث ايصام ٌؿه  ینؾه های گیكی اوان يمىيه بك، یؿكبکٍىقهای ؾق  9191وال 
يىبِث  ـ ايصام ٌؿهگكاها  شًه ال هن يلك یال و یًب یقو هایی که  گیكی يمىيهـ 

ایى يحایس و يمؾیک يیىث : كىلك;پك ٌىق و هیصاو  :يىبث;به  وشه هیچ بهآهؿه،  ؾوث به

                                                                                                                                                                 
 هكاشؼه ٌىؾ به: ,9
-kinsey-alfred-gay-population-cent-per-15.91/apr/9195https://www.theguardian.com/society/

atisticsst 

https://www.theguardian.com/society/2015/apr/05/10-per-cent-population-gay-alfred-kinsey-statistics
https://www.theguardian.com/society/2015/apr/05/10-per-cent-population-gay-alfred-kinsey-statistics
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ؾو جا  یىبـ جًها  ايؿ ؾق کحاب ؼىؾ بیاو کكؾه: يیل و بكایك وایحِهؿ;که بكاؾقاو  هماو ٘ىقـ 
ؼّىَ ، كوٗ ؾق %91يىبث  ـ٘بن وؽى ایى ؾو يلكـ آقی  بىؾه اوث-يىواو ؾق  %  3
9-ِاؾم اوث یعی،هى یاِل یقؾق ٘ىا :یًیهكؾاو ؾ;

 

جصاول  %3 ال 9191وال جا  ؤؼیث، یىگكاها ؾق بهحك  شًه يىبث هنظال اگك 
کًىو با وشىؾ جماهی ابماقهایی که ؾق ؾوحكن هماو ٘ىق که جا ـ کكؾه اوث  يمی

گكایی ؾوث یابًؿ جا  شًه ژيحیکی بكای هنايؿ به یک قیٍۀ  يحىايىحه ،ؾايٍمًؿاو هكاق ؾاقؾ
بكای هىاؾاقاو په  ـجىِیق کًًؿ: ايحؽاب ٘بیؼی شًىی;ػًىاو یک  بحىايًؿ آو قا به

ؾق وٙط یاوی و و یؼبك  ۀجبلیـات گىحكؾشم هايؿ  یيم یباهچیمی گكایی  شًه هن
جؼؿاؾ جا  ،گكایی شًه بیٍحكیى جؼؿاؾ همکى ال هكؾم به هنؾاؾو  وىمؾق شهث شهايی 

به ایى جكجیب ٌىؾ و  یٍحكبهؽحلق  کٍىقهایؾق  ها آوپكاکًؿگی و  یاؾگكاها ل  شًه هن
ؾهیوًا ؤؼیحی  یىا ! ویؼی٘بگكایی، قكحاقی اوث  شًه چًیى به جّىیك بکًٍؿ که هن

 اوث که اهكول ظاِل ٌؿه اوث- 

                                                                                                                                                                 
 های هى باػد ٌؿيؿ چًیى کًن: ، ژو:يیل و بكایك;هكاشؼه ٌىؾ به  ,9

NE & BK Whitehead , Me Do It My Genes Made, 41 – 49. 



 

 کٌذ یه یرا ًفّا  با صى ییگزا جٌس ّنارتباط  ،یعلوقات یتحق

 یها که ؾايٍمًؿاو و ؾايٍگاه هىشىؾ یػلم یها یو بكقو ها پژوهً ،یگكؾ یوى ال 
- وشىؾ يؿاقؾها  گكایی و ژو شًه هنهیاو  یاقجبا٘ یچهکه  ذابث کكؾه ،ايؿ ايصام ؾاؾه هؼحبك

 : ٌكض لیك اوثبه  ـ یلهاي یباوان جكجبك ـ ههن  یها پژوهً یىا بكؼی ال

 

 >ايگلىحاو یسپژوهً ؾايٍگاه کمبك  ,9

 9کكؾ ؼىؾ هًحٍك یقوم یثؾق واقا  یپژوهٍايگلىحاو  یسمبك ؾايٍگاه ک 9116 یؾق ه
 :ایى پژوهً ػًىاو- کكؾ هیقا قؾ گكایی  شًه هنبكای  یکیژيحػلث آو،  بك اوانکه 

“CHILDREN OF HOMOSEXUALS AND TRANSSEXUALS MORE APT 

TO BE HOMOSEXUAL” 

 :ٌؿو هىحًؿگكا شًه هن هىحؼؿِ  یٍحكگكاها ب شًه هن های ؼىايؿهككليؿ;

 قؿن هبـ  ايؿ ٌؿهپفیككحه ػًىاو ككليؿؼىايؿه  گكاها به شًه هنجىوٗ که ی کىؾکاي یؼًی
ها  ال آو ـ یٍاوها گكاها و ككليؿؼىايؿه شًه هن یىاهیاو  یکیوبب ژيحگىيه  یچهيبىؾو 

یايه گكا شًه هن یشًى یهٍاهؿۀ قكحاقها ینال ٘ك  قا یايعكاف شًى یىو اپفیكيؿ  یه جأذیك
او که ؾق   - آوقيؿ ٌىؾ به ؾوث هی یايصام هبكابٌك

                                                                                                                                                                 
 :498جا  493، ِلعه 3 ۀٌماق ، 38شلؿ  :Journal of Biosocial Science. ػلىم بیىلىژیکی;هصلۀ  ,9

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-
transsexuals-more-apt-to be091homosexual/393BB949E61164465DB586819458849E 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to%20be%20homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to%20be%20homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E
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 >:Neil Whitehead ؿ.یحهِ وا یلي;جعوین  ,9

 :یحهؿوا یلي کحكؾ ;یىللًؿی ي ًٌان یىثل  یمیو ٌهعون ؾايٍمًؿ  9199ؾق وال 
اذبات  قا گكایی شًه ها و هن ژوهیاو  ای قابٙه گىيه هیچيبىؾو قا ايصام ؾاؾ که  یپژوهٍ

ٌؿه،  ؾلیل يىبث پاییى ژيحیکی هعاوبه به; ه اوث:هواله ؼىؾ گلحچکیؿۀ ؾق  یو  -کكؾ یه
ايعكاف یؼًی با  9-:ٌىيؿ یهحىلؿ يمایى ِىقت  هب اواواً  هكؾم یینبگى ینجىاي یهواؾگی  به

 -ٌىيؿ ی هحىلؿ يمیشًى

 :هًحٍك ٌؿ ػًىاوایى  با  Journal of Human Sexuality:9;ؾق هصلۀ پژوهً ایى 
“Neither Genes nor Choice: Same-Sex Attraction Is Mostly a Unique 

Reaction to Environmental Factors” 

ؾق ككؾ  هًعّكبه یواکًٍ ؿالباً   ،گكایی شًه : هنیايحؽابهیچ و يه  یژيهیچ يه ;
 -:اوث یٙیهع یٌٗكا هىاشهه با

گكایی  شًه هنبكای  یکیژيحػاهل هكگىيه  یيل ،اهمیث ؾاقؾ ینبكا یًصاؾق ا آيچه
با  ،باٌؿ یاقیاؼح ای ىئلهگكایی ه شًه هن یًکها یاوث> هكچًؿ ؾق يلجىوٗ ؾکحك وایحهؿ 

اؼحیاقی  ،هٍؽُ٘ىق  یى کًٍ  بهؼىاهؿ ٌؿ که ا هٍؽُ و بؼؿاً   ؾاقميظك  اؼحالفاو 
 - اوث

بكای  یکیژيح یلؾل یيل ؾق یحهؿوا کحكکه ؾ  یىثي پژوهٍیجًها  همبىقپژوهً 

                                                                                                                                                                 
 هحكشن:  ,9

Because of the calculated low genetic fraction, we are safe in saying that peoplare predominantly not “born 
that way=” 

گكایی  شًه و يٍكیۀ قومی شمؼیث هلی جعویوات و ؾقهاو هن Journal of Human Sexualityؾايٍگاهی هصلۀ  ,9
(NARTH به ِلعات - )ایى هصله ؾق آؾقن لیك هكاشؼه کًیؿ: 994جا  89 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ec96e9_ccbd9fbeba4141799e4c448d93967d4d.pdf 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ec16e9_ccbd1fbeba4040799e4c448d13267d4d.pdf
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 ی( کحابBriar Whitehead .یحهؿوا یكاو و بكاؾقي )بكا -گكایی ايصام ؾاؾه اوث شًه هن
 My Genes Made Me Do .کًن یىچًٌؿيؿ هى باػد  یها ژو; با ػًىاوای  ِلعه 974

It :بىؾه  9198آو، چاپ پًصن ؾق وال  یِى ٌؿه و آؼك هصؿؾ چاپ هكجبه  که چًؿ ايؿ يىٌحه
 اوث-

 :یًؿگى یکحاب هایى  یؾق هؼكك ها آو

بكقوی وال بیىث و  ، هماهًگ با اِىل،بك واهؼیثگیكی هبحًی  يحیصهکحاب ایى ;
ـ  با وٙعی باال ال ػؿم جؼّبـ  یهوالۀ ػلم پژوهً و هماق ؾهال  یًببكگككحه ال و  یػلم

  ؾهؿ- یگكایی اقائه ه شًه ؾق هىٔىع هن
 یؿجىاو به آو قو یه ٌىاهؿال  یاؾل ظصن  یىاهكاشؼه به که په ال یگايه اوحًحاشی 

 >اوث لیىثٗ یبه هعهحؼلن  یا هىئله ـ ٘ىق ؼالِه بهـ گكایی  شًه هن کهایى اوث 
 -ؾاقؾ یكهىحوینو ؿ یقٔؼی جأذیك  یىلىژیکی،بػاهل که  یؾق ظال

بكؼىقؾاق اوث اؼحالكی وشىؾ  یىلىژیکشًبۀ بال یک گكایی  شًه هنؾق ایًکه 
 یاذك هیچ ها  بؿوو ژو -ؾاقؾ ای شًبهچًیى  بال یه٘ىق که ايؿاؼحى جىپ ب هماويؿاقؾ> 

 یول >ؿًکٍاي یه بال یهب یبال  یوى  ها قا به ها - ژويؽىاهین ؾاٌث یٗ لیىحماوهعؾق 
 -ینهىح یبال  یىکه هصبىق به ايصام ا یىثي اهؼً بؿاو یىا

که ها قا واؾاق وشىؾ يؿاقؾ ها  یىلىژیکؾق واؼحاق ب یا ها ؾق ژو یمیچ یگكبه ػباقت ؾ
ؾق ٌؿه ای اوحىاق  هىئله یا یكٙك  ،گكایی شًه هنبه  یلجما -کًؿگكایی  شًه به هن
و ]يؿ ا هگكا بىؾ شًه هىحًؿ که ؾق گفٌحه هن یاقیها اككاؾ بى یاو- ؾق هیىثها يهیاو 

 -[يؿا هؾاؾ ییكبؼؿها قوي ؼىؾ قا جـ
 ،گكایی شًه اوث که كؼاالو هناؿىاگكايه بىؾه  یهًٙو یکی،ژيح گكایِی  شًه هن

 یًؿگى یکه ه اوث یکىاي یىجىپ ؾق لهاکًىو  یول >ايؿ ؾاؾه یسجكوها آو قا  ؾهه
 کًًؿ- ذابث قا  ی ؼىؾاؾػا یىا یؿو با ؾهًؿ ییكقا جـ یمیجىايًؿ چ یگكاها يم شًه هن

هؽاللاو )ؾیؿگاه ها( قا ؾق ها جعویوات  یول ین>يؿاق  یؾٌمً یکىهیچ با  ها
خصىصتحقیقاتمرتبطبه های هؽحلق، ؾچاق جٍحث و پكاکًؿگی کكؾه اوث> جؽُّ
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هشىاسیآمریکابىدباتخصصبهذاشتروانکههمىارهپیگیررویکردهایاوجمهروان
که جـییك ٌؿه  یؿجٍؿوث با ایى قویکكؾ ها والکه  ها و جعویواجی همچًیى جالي >است

 ايصمى- ها قا ؾق هؼكْ آلاق و اـیث هكاق ؼىاهؿ ؾاؾ اككاؾ، آو یالت شًىیجما
 یك یگ هىٔغيیال ؾاقؾ ؾق  یاقبى ،يکًؿ یبؿ  ؼىاهؿ به ػلن   یاگك ه ،یکاآهك  یًٌاو قواو
 یوى  بهایى شمؼیث وشىؾ ؾاقؾ که  یايؿک یها يٍايهباليگكی کًؿ> ؾق ظالی که ؼىؾ 

 - باٌؿٌؿه  یلهحما یػلم ینظوا
که به  گكا شًه ال اككاؾ هن یاؾیها پژوهً و اقجباٖ با جؼؿاؾ ل  ال والپه ـ  هاؾیؿگاه 

هرِل ؾق یک ٌؽُ کكؾو قها ػباقت اوث ال ایًکه:  ـ ايؿ يؿاٌحهجمایلی گكایی  شًه هن
اهمال و ، ؾقال ٌىؾ ٍاووىی به ی( بؿوو آيکه ؾوث کمکگكایی شًه )هنی ظالح یىچً

به ظال ؼىؾ قها ٌىؾ پا،  گیق هبحال به ٌکىحیماب یًکهاؾقوث هرل اوث> يکكؾو  جىشه
 ؾهؿ! یاو قا آلاق ه ،ؾقهاوکه چكا  > هكگم ؾقهايی بكای ٌکىحگی پایً به او اقائه يٍىؾو 

هلمؿاؾ  "وحیمی کكؾه اوث ػلن"کىی که ها قا با ػًىاو هعاكل قومی،  یؾق بكؼ
 9:-کًًؿ هی

 >یکاآهك  یايىاي یکايصمى ژيحپژوهً  ,3

 the American Society of Human .یکا آهك  یايىاي یکايصمى ژيح; 9199ؾق وال 
Genetics:  قا ٌاهل يلك  هماق93ال  یًب که اقائه ؾاؾقا  یپژوهٍ ـوااليه ؼىؾؾق کًگكۀ  ـ

ایى  یول >گكایی قا هٍؽُ کًؿ شًه با هن ٍاوو اقجبا٘ یکیژيح یكهایهحـ جاٌؿ،  هی
 لياو یاگكایی هكؾاو  شًه هن یثهى یؾق وٙط ژيىم بكا یاقجباٖ ههم یچهبه ; پژوهً

وأط و  ،گكایی شًه هن ؾق یکیژيح یٍۀوشىؾ ق  ایبك  یلؾال  ،قو یىاال  >ؾوث يیاكث
گیكی  شهث اؼحالكات ؾق یبكؼ ،یػىاهل اقذؾهؿ اگكچه  ، که يٍاو هیيیىث ییؿٌؿهأج

ییؿٌؿه أج یظحو ، هؿقجمًؿ ؼّىِیث یىوقاذث ؾق اوهن  ،ًؿًک یه یكقا جلى یشًى

                                                                                                                                                                 
 http://www.mygenes.co.nz/about_us.htmlهكاشؼه ٌىؾ به:  ,9

http://www.mygenes.co.nz/about_us.html
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 9:-يیىث

 >یکاآهك  یلكيیایپژوهً ؾايٍگاه کال ,4

قولياهۀ و اشكا  ؼّىَ یىقا ؾق ا یپژوهٍيیم  یلكيیاؾايٍگاه کال 9195ؾق وال 
 با ػًىاو لیك هًحٍك کكؾ:( ایى پژوهً قا The Telegraph)جلگكاف بكیحايیایی 

“Homosexuality may be triggered by environment after birth” 

 :ٌىؾكؼال  ،یٗهع جأذیك په ال جىلؿ، جعثجىايؿ  هی ییگكا  شًه هن;

 هکبه ایى يحیصه قویؿه اوث  ،پژوهًٌىؾ ایى  هیػًىاو، هٍؽُ ایى ال 
ؾق  و >يؿاقؾ یکیژيح یلو ؾلگیكؾ  ٌکل هی یٗهع جأذیك جعثجىلؿ،  گكایی بؼؿ ال شًه هن

ها به  ٌؿو آو یلبلکه جبؿ >ٌىيؿ یگكا هحىلؿ يم شًه هنـ  جعوین یىا٘بن ـ هكؾاو  ،يحیصه
پژوهً ؼىؾ قا ؾق که وػؿه ؾاؾه بىؾ  ؾايٍگاهایى  -اوث یٍٙاوهعياٌی ال  گكا شًه هن

 9-اقائه ؾهؿ لحیمىقؾق با :یکاآهك  یايىاي یکايصمى ژيح;کًگكۀ وااليۀ 

 >:Paul McHugh .یىه پل هک;و  :Lawrence Mayer .یكىقيه هال; یبكقو ,5

ؾق قلیؿيث )پژوهٍگك  یكلىقايه ها کحكؾ گككحه جىوٗ  شاهغ ِىقت یواتؾق جعو
ؾايٍگاه  ؾق یىحیل  هایآهاق اوحاؾ آهاق و و  یًمهاپکؾايٍگاه شاو  یپمٌک قواوؾپاقجماو 

 یپمٌک ۀؾايٍکؿ یو ػلىم قكحاق  یپمٌک كىىق قواوو)پك  یىه پل هک کحكو ؾ  (یموياآق  یالثا
 ،وقاذث ،هلىهاؾو پفیككحه بك ِىقت یػلم یها پژوهً یىجك  ههن یقو  (پکیًمشاو ها
که باقها به ایى ـ  ی،ًٌاو و شاهؼه یًٌاو قواو یىلىژیک،ها و هـم ؾق ػلىم ب هىقهىو

                                                                                                                                                                 
9, The New Atlantis  97.  9196، 51ۀ ٌماق- 
 هكاشؼه ٌىؾ به: ,9

https://www.telegraph.co.uk/science/9196.13.95/homosexuality-may-be-triggered-by-
environment-after-birth/ 

https://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/15/homosexuality-may-be-triggered-by-environment-after-birth/
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/15/homosexuality-may-be-triggered-by-environment-after-birth/
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گكایی اذبات  شًه هن یبكا یکیژيح یوبب یوأط و هٙؼ یٌکل بهـ  جعویوات اٌاقه ٌؿ
 يٍؿه اوث-

ه  هاؾوهلىجعویوات قوی په ال آيکه  هرالً  وؽى  یىبه ا کًًؿ، ؾق يهایث هیقا ػٔك
 یینبگى ینجىاي یؾوهلىها ه یقو  پفیككحه ی ِىقتها کكؾو پژوهً با ؼالِه;قوًؿ:  یه
 وشىؾ ًؿًک ییىقا ؾق ككؾ جؼ یشًى یلجما ،ها که ژوبكای ایًهٙمئًی  یػلم یلؾل یچه

 -:يؿاقؾ

 یًٌاو و شاهؼه ذثکه ؾايٍمًؿاو وقایی ها پژوهًبك ها قا  آوجك ٌكض و جىٔیط  پیًو 
وال  ییمپاها که ؾق  جىاو ال بكقوی جلّیلی آو هیکكؾم و  یاوب ايؿ و اػّاب ايصام ؾاؾه

 9-ا٘الع ظاِل کكؾ ،هًحٍك ٌؿ 51ۀ ٌماق  The New Atlantis ؾق هصلۀ 9196

                                                                                                                                                                 
 fall-51-https://www.thenewatlantis.com/publications/number-9196هابل ؾوحكن ؾق:  ,9

https://www.thenewatlantis.com/publications/number-50-fall-2016


 

 ییگزا جٌس ّن یبزا یَّرهًَعلت  .2

ها و  هكؾم با کًٍهای پژوهٍی هكجبٗ با ایى ككٔیه که  ای ؾیگك ال ظىله ظىله;
ؿ پیً  ِی هىقهىي اتجأذیك  ،ٌىيؿ یهحىلؿ ه یهحلاوج یشًى یالتجما ال جىلؿ، بك ٌق

قا   یکىؾک یؾق هكؾاو و لياو ؾق هكظلۀ ابحؿا یبؼؿ  یايۀگكا شًه هن یو قكحاقهاشىمايی 
قوی  ػكِه یىؾق ا یجصكبآلهىو  ی،و ػمل یاؼاله یلبه ؾال  -ٌىؾ يیم ٌاهل هی

 یىا یناهکاو جؼم ای اوث که و ایى يکحه >ال ايىاو ايصام ٌؿه اوث یكؿ پىحايؿاقاِو 
 9:-کًؿ یههعؿوؾ ها قا  پژوهً

یمیایی هىاؾ ٌ;یؼًی  ـبه اؼحّاقـ ؾق ايىاو ( Hormones)ها  هىقهىو هوؿههػًىاو  به
ط ه یًیهؼ یها ايؿامجىوٗ که  ؾق ؿ و ييام ؾاق  :ؿؿؾ;ها  ايؿام یى- اٌىيؿ یال بؿو جٌك

- ٌىيؿ بًؿی هی ؾوحه :Endocrine system .یمق  ؾقوو ؾؾوحگاه ؿؿ;ؾوحگاهی با ػًىاو 
ها،  ؿؿههؽحلق بؿو اوث-  یها ها به ايؿام هىقهىو ، قوايؿوایى ؾوحگاه یلۀوظ

 یاها  به ايؿام ،ؼىو یاوشك ال ها[  هىقهىوایى ]و کًًؿ  یقها ه ؼىو یاوشك  ها قا ؾق هىقهىو
ايصام به  ینؾقوث و ؾه یِىقج بهؼىؾ قا  یقؿ جا وظايٌى یهًحول ه یىهؼ یها باكث

 9:-كوايًؿب

گكایی  شًه هن یبكا یها قا وبب هىقهىو جىاو یه یا: آٌىؾ هٙكض هیکه پكوٍی و 
 ؾايىث؟ 

بالگكؾايین ]بایؿ جىشه ؾاٌحه  یهىقهىيیک ػاهل گكایی قا به  شًه هن ینبؽىاه اگك

                                                                                                                                                                 
9, The New Atlantis 99.  9196، 51، ٌماقه- 
 /e9lD9O9https://bit.lyهكاشؼه کًیؿ به:  ,9

https://bit.ly/2O2lD1e
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ن أؾق ق  (اوحكوژو))جىحىوحكوو( و هىقهىو ليايه  هىقهىو هكؾايهباٌین که[ 
ؾو  یىا الکؿام  ل يظك ػلمی ذابث يٍؿه اوث که هیچا یول >هكاق ؾاقيؿ یشًى یها هىقهىو

هىقهىو هكؾايه، ٌىيؿ-  هیگكایی  شًه باػد هن ـها بكوؿ به ؾیگك هىقهىو چهـ ىو هىقه
ؾوحگاه هرل ـ  کًؿ یه یمکه هكؾ قا ال لو هحما اوث ییها ثیؼّىِواؼحى  هىئىل

هىقهىو ليايه بكای ها  همیىو ـ  یشًى یلو جما یهً یغها ،هى ،ِؿا ،ها اوحؽىاو ی،جًاول
يد قا ال يظك إاوث که ه ییها یثؼّىِواؼحى  هىئىلِاؾم اوث> هىقهىو ليايه، هن 
اقجباٖ پیؿا  هابعد با هىٔىع جا آيصا که ایى هٙلب و  ،کًؿ یه یمال هفکك هحما یشًى
آوقؾو پؿیؿ ـ هإيدو چه چه هفکك ـ  کًًؿ یهككاهن ها ؾق ايىاو  هىقهىوکًؿ يهایث آيچه  هی
ها به  آوگیكی  شهثاها  >اوثکلی  ِىقت بهها  ال آو ؿامؾق هكک یشًى یلجما

ایى ؾو هىقهىو با  یاقجبا٘هیچ  ـ یايهگكا شًه هن ِی قكحاق شًىهرل ـ  یىهؼ ییوىو ومث
 يؿاقؾ- 

با ـ هكؾايه و ليايه  های هىقهىو یؼی٘بکاقکكؾ  هائل يباٌیناوث که  یؾق ِىقج ایى
جىلیؿهرل بؼؿ ال ه ک یشًىوكآؿال جىلیؿهرل با ؾق اقجباٖ لو و هكؾ  ِی جکاهل یكهىجىشه به 

وىی شًه  شًه هفکك بهکًؿ جمایل  اهحٕا هی ـ آهؿه اوثپؿیؿ  یىله یىایكشًىی قوی ؿ
 یلجما یبكا یگكیؾگیكِی  شهث و هكباٌؿ هاؾه )و يیم بكػکه، شًه هاؾه به شًه يك( 

٘ىق هٍؽُ  و به)یؼث ايعكاف ال ٘ب ال آيچه به آو اٌاقه ٌؿ یكؿ یشهحؾق  ی،شًى
ؾو  یىاؾق ؼّىَ  یٍحكوؽى ب ٌىؾ- هعىىب هی هىقهىو(ؾو ایى  یؼثال ٘بايعكاف 

 ؼىاهؿ آهؿ- ایى پژوهً  یؾق هٙلب بؼؿ  ـ یشًى یکجعك ٘ىق کلی،  بهو  ـ هىقهىو 

 یٌؿو بكؼ کن یا یاؾل  ؾلیل به ٌؿه ظاِل گىيۀیماق ظاالت ب یوشىؾ بكؼ ٘بیؼحاً 
 ین>کً یايکاق يم ـ هإيدو چه چه هفکك باٌؿ ـ قا بك بؿو ايىاو  اجًجأذیك ها و  هىقهىو

ۀ  ؾقکه ی اؼحالالج ال یکی;هرال ػًىاو  به هىقؾ  ی، بیٍحكال جکاهل شًىای  گىحكؾهػِك
که  ػاهلی >اوث یهاؾقلاؾ ِىقت به( CAH)آؾقيال ٌؿو  بمقگ اوثهكاق گككحه هٙالؼه 

ال ظاالت  %91ال  یًو ب ٌىؾ یجًاول یٌؿو اػٕا هكؾايههًصك به  ،جىايؿ ؾق لياو یه
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قا  یمیکه آيم ژيی  >ٌىؾ یژو ظاِل ه یکؾق  ی( ال شهCAHٍ) آؾقيالٌؿو ؿؿۀ  بمقگ
بیً ال ايؿالۀ  یؿباػد جىل یىو ا ،کًؿ یکمک ه یمولکىقج یؿبه جىل ینآيم  یىاکه  کًؿ یؿ هک  

هىقهىو هكجبٗ با جکاهل )به آيؿقوژو ها  ال آو یبكؼ کهؾ ٌى یه یمولهعّىالت کىقج
ال  یًیبا ؾقشۀ هؼ یؾؼحكايیصه چًیى ؼىاهؿ ٌؿ که و يح >ٌىؾ یه یلجبؿ هفکك(شًه 
 9:-ؿيٌى یهحىلؿ ه ـ یکیٌؿت اؼحالالت ژيح بك اوانـ  یجًاول یبىؾو اػٕا هكؾايه

 ؾؾق كك  یايؿام جًاول ها، که ؾق آو هایی ظالث یگكؾهمچًیى ـ ها  ظالثاها اهرال چًیى 
ؿ کاك  یها ايؿامای ال  ؾق ككؾ، آهیؽحه یااوث ياهٍؽُ  یحی،شًىككؾ ال يظك  یايؿاقؾ  یٌق

اؼحالل  ؾلیل بهکه  یهٍابه ۀیماقگىيبهای  ظالث یگكو ؾوشىؾ ؾاقؾ هكؾايه و ليايه  یجًاول
 یوببجبؿیل به  ،ها که هىقهىو یىثي اهؼً ایىهكگم به  ـ ؾٌى یه یصاؾا یًیهؼ ِی هىقهىي

 یككؾبیماقی  های ظالثكوٗ  ها یىو ا ٌؿه باًٌؿگكایی  شًه هنوىی  ایل بهبكای جم
 یها ٌؿو ايؿام هكؾايه یؿؾق ظالث جٍؿػًىاو هرال  به >اوثؾقهاو  یالهًؿي هىحًؿ که

ؾق ككؾ به ظالث  هإيد یجًاول یها اوث جا ايؿام یؾؼالث شكاظ یالهًؿکه ي ؾق لياو یجًاول
 یؿوث جا آذاق جىلها با هىقهىو یىهؼ ییها ؾقهاو یالهًؿي یا ،ٌىؾبالگكؾايؿه ؼىؾ  یؼی٘ب

ككؾ که  گكیؾهای  ظالث ؼّىَقا کاهً ؾهؿ و ؾق  هإيدقوی ٌؽُ  یاؾ،آيؿقوژو ل 
 هٍؽُ کًؿ و بكگمیًؿ>ها قا  یثال شًى ال ٘كین شكاظی به اؼحیاق ؼىؾي یکیجىايؿ  یه

 ؼىاهؿ آهؿ- ایى جعوین هلحن بؽً ؾق  یٍحك ؾق ایى ؼّىَب یطجىٔ که

ه ايصام ٌؿه اوث:  یىکه ؾق ایی ها اها پژوهً  ػِك

 .گاقجكل ثيايِ ; کحكهمکاقي ؾ  و :Amy Banks .ًکهبَ  یمِای; کحكؾ  9995وال  ؾق
Nanette Gartrell: ٍهیاو  یاقجبا٘ یاها ايصام ؾاؾيؿ جا بلهمًؿ آ هىقهىوقوی قا  یپژوه

 : به گلحۀ لیك قویؿپژوهً،  يحیصۀ ایىو  >يه وشىؾ ؾاقؾ یاگكایی  شًه ها و هن هىقهىو

                                                                                                                                                                 
9, The New Atlantis 31.  9196، 51، ٌماقه- 
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هىقهىو قا  یىنال جىلؿ ؾق هحابىل یًکه اؼحالل ػملکكؾ پ یهٙالؼات لياو و هكؾاي;
، ی٘ىق کل به -ؾهؿ يٍاو يمیقا گكایايه  شًه هنلهاو ؾق قكحاق  هن یً، اكماايؿ جصكبه کكؾه

ايىاو  یشًى یًها و گكا هىقهىو یىب یو هؼلىل یل  ػِ  ۀال قابٙ آهؿه، ؾوث ٌىاهؿ به
 :-کًًؿ یيم یبايیپٍح

 هًحٍك ٌؿ:لیك با ػًىاو  پژوهً ایى
“Hormones and sexual orientation: a questionable link” 

 9:ی هٍکىکاقجبا٘ :یشًىگكایً ها و  هىقهىو;

به آو جك  پیًکه ـ  هیى هکپل  کحكو همکاقي ؾ  یكلىقيه ها کحكؾ  یبكقو همچًیى
 اوثه کكؾ یو يل يؿاٌحه قؾو قا ال يظك شًبه  یىا ـ هًحٍك ٌؿ 9196و ؾق وال  یناٌاقه کكؾ

ها  آو یؾاٌحه باًٌؿ- ؾق بكقو گكایی شًه هنآهؿو پؿیؿؾق  یها يوً ههم که هىقهىو
 یهىقهىي اتجأذیك يوً ه، ؾوهلىها ايصام ٌؿقوی ؾق گفٌحه که یی ها پژوهً;آهؿه اوث: 

 یا واو هنياو  واو هن یؾوهلىهااوث که  کكؾهو بیاو  واؼحهقا ؾق هاؾق قوٌى 
هكاق  یهىقهىي اتجأذیك ؾق قظن هاؾق ؾق هؼْك  یهىاو  ِىقت به :ؾوهلى بكاؾقِ ـ ؼىاهك;

گككحه قوی ؾوهلىها يٍاو  هیماو والگاقی يىبحًا ٔؼیق ؾق هٙالؼات ِىقتو  ،ؾاقيؿ
 جمایل شًىی ـ يوً چًؿايی ؾق هرل ػىاهل وقاذحی های هبل ال جىلؿ ـ ؾهؿ که هىقهىو هی

 9:-کًًؿ بالی يمی

                                                                                                                                                                 
 ، هؿیك ؾپاقجماو آهىليًٌاوی( و  ًٌاوی و يىقووایًه )ػّب ایمی بًکه، ؾاقای هؿقک ؾکحكا ؾق قواو ,9

ؿ   اوث-: شاو بیکك هیلك;ؾق ؾايٍکؿۀ پژوهٍگك اٌق
ی  ًٌان آهكیکایی، و پیً ، ؾاقای ؾکحكا ؾق پمٌکی، پژوهٍگك و پمٌک قواو:يايث گاقجكل; جك ػٕى هیئث آهىٌل

ًِ یاؾٌؿه، ؾق وایث لیك ؾق ؾوحكن اوث:  ؾايٍکؿۀ پمٌکِی ؾايٍگاه هاقواقؾ و ؾايٍگاه کالیلكيیا بىؾه اوث- پژوه
7561931https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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ث بًآوقؾي ؾوث اوث که به یػاهل یًصاؾق ا: ػلث;هًظىق ال  بكای  یٍحكی قا، كِك
گكایی  شًه اگك هن کًؿ- ككاهن هی ِلك(يكغ باالجك ال  یهك يىبحبا ) بآوقؾو هىب   ؾوث به

ٌؿو  هعون يٍاو ؾهین،: ن; قا با ِی هؼیًیاشحماػ یا یٙیو ػاهل هع: َ;يماؾ قا با 
ث ب یًۀله :ن; ػالن ؾق با يىبحی هؼیى : َ;جعون  یبكاقا  ییٍحك هًاوب و كِك

 یثوبب; یا :جام یثػل;با  یاقجبا٘ ؾق ایًصا هیچ و هىئله بیكويی ككاهن ؼىاهؿ کكؾ
 یؿؾ ین٘ىق که ؼىاه هماوو  بگیكین ـػاهل قا ككْ  یىيؿاقؾ> بلکه اگك وشىؾ چًؿ :یظحم

که با جکیه به ایى  کىی یبكا ،بىؾو جماهی ایى ػىاهل كاهنكبا  یظحـ  چًیى هن هىث
چه  وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث> یػفق هیچ کًؿ  ىم پیؿا هیوگكایی  شًه هن وىی بهػىاهل 

که  هماو ٘ىق ایى ػىاهل ـ یكال بكوؿ به ایًکه كوٗ یکی ال ایى ػىاهل ؾؼیل بىؾه باٌؿ> 
که کىی گكایی ؾق  شًه اظحمال هناكمایً که ؾق هىحًؿ  یػىاهل ِككاً  ـ ینگلح
بكای آو ٌمكؾه  جام یؿ و وبب و ػلحيؾاق يوً ٌؿه اوث  یصاؾگكایی ؾق او ا شًه هن

 یاقاؼح اوث جعث ای هىئله ،گكا شًه هنككؾ ؾق  یشًى یالتجما یؼًی یىو ا ٌىيؿ يمی
کاهلی قا که ؾق يحیصۀ چًیى ايحؽابی ظاِل  هىئىلیث ،ككؾ یىا یصهو ؾق يحؼىؾي 

 ػهؿه ؼىاهؿ ؾاٌث-بك  ىؾٌ هی

ؾق ی ػىاهل اشحماػؾیگك و  یٗجأذیك هعجوكیبًا بك  ،ظأك ظاِل  ی ؾقػلميظك هكوىِم 
که  ها اككاؾی وشىؾ ؾاقيؿ ای که ؾق هیاو آو گىيه به >الوىل اوث شًىی، هحلنايعكاف 

به  پیٍیىبعد هؾق  یو وهح  هًؿ به اذبات ػلث ژيحیکی بكای ایى ايعكاف هىحًؿ ػالهه
ؾايٍمًؿاو  ؾیگكو  یکؾايٍمًؿاو وقاذث و ژيح ٌؿه جىوٗ ايصام یػلم یها پژوهً

ايؿ جا  کكؾهجالي  ای که  ایى ػؿه به ايؿاله ین-ؤىض هالظظه کكؾ قا بهین، ایى يکحه پكؾاؼح



 پژوهٍی ؾق ؼّىَ ػلث هاوقایی ؾق ايىاو >گـكایی شًـه هن- ----------------------- 56

که اگك اذبات ٌىؾ ال اولىیث بكؼىقؾاق ـ ػلث بیىلىژیکی بكای ایى ايعكاف شًىی بیابًؿ 
که هالظظه  هماو ٘ىقبلکه )> ايؿ يبىؾه و شاهؼه یٗجأذیك هع یِؿؾ يلق ؾ ـؼىاهؿ بىؾ

 -(ؾاؾه اوثو شاهؼه  یٗهع قا به یجك  ها، يوً بمقگ آو یها پژوهً یبكؼ ینکكؾ

کٍق گككحى  با كْك یظحـ  هماو گىيه که ؾق وؽى پیٍیى ؾکحك ؾاوکیًم ؾیؿینـ بلکه 
 گىیؿ: ياؾیؿه بگیكین> آيصا که هیقا  :یٗهع; جأذیك اهکاو يؿاقؾ، گكایی شًه ژو هىبب هن

 باٌؿ یاگكایی  شًه چه هن یین ـگى یه وؽى یمیهكچ :ژِو ; ؼّىَ ؾق یوهح--- ;
ایى اوث-  یػاهل ظحم ياپفیك یا آو ژو، اشحًابکه  یىثيایى هًظىق ها  ـ یگكؾ یمچهك 

 گكایی شًه هنػاهِل  :ژو; یىا په جىايؿ جاذیكگفاق باٌؿ> هی هًاوب  یٗؾق هع :ژو;
هحلاوت  یٗؾق هع یها! ول ِی جمؿي یکِی جکًىلىژ  یٗؾق هع یؼًی >اوث یكؼل یٗؾق هع

ؿ که ككؾ ؾق آو گكؾؾ  بكهی یٙیهعجمام هٕیه به -- -ی يؽىاهؿ ؾاٌثجأذیك  یگكیؾ ٌق
 :-کًؿ هی

قا هالظظه کًؿ  ای هواالت هحؼّبايه یاها  پژوهً ،هىٔىع یىا پژوهٍگكِ چه بىا  بله،
اوباب پفیكيؿ که  يمیو  کًًؿ یههًعّك  یکیژيح :ػلث:  قا كوٗ به هىئلهایى که 

هیچ قا بؿوو يظك  یىاو ظحی ؿ ًگكایی ؾاٌحه باٌ شًه ؾق هن یجأذیك  یحی،و جكب یاشحماػ
 یول ؾايًؿ> یه ـ چیم ؾیگك يه هیچو ـ  یًیلکك ؾجذك ال أهح ِككاً و  ی،ػلمو اوان  یهپا

ٌىيؿ  یهباػد  ای یكیگ هىٔغچًیى ايؿ با  ككاهىي کكؾهايلؼالی،  یکكؾِ قو یىا٘ككؿاقاو 
با چكاکه ]ؾق ایى ِىقت[  >باٌؿهمکى ياای  هىئلهگكایی  شًه هنآهؿو ؼّىِیث  پؿیؿ

ػاهل که ؾؼالث یًا ػالوه بكـ  ها آو یكال  ٌىؾ> یيم یابی و ػلث یهجىش و ػلحی، وبب یچه
هبحال  که ككؾِ ـ ی و ايعكاف شًى یماقیبیک ػًىاو  قا به ثظال یىا ـ کًًؿ یهقا قؾ  یاشحماػ
قا  یككؾو ػاهِل وبب ]به ایى جكجیب[ ها  آو و ؾق يحیصه کًًؿ یقؾ ه ـ بایؿ ؾقهاو ٌىؾبه آو 

ذابث يٍؿه ی اهكول ال يظك ػلمبه جا  ـ ینکه ؾايىح هماو ٘ىقـ  یکیژيحػاهِل اها  >ايؿ کكؾهقؾ 
بؿوو  ،ؼىاهًؿ بىؾگكا  شًه هن ـ ها آويظك  ٘بنـ گكاها  شًه هنبه همیى ؾلیل اوث و 

ؾاٌحه وشىؾ  یاشحماػ یا یككؾ یا یکیژيح ػلث یچها ه آو یشًىبكای ایى جمایل آيکه 
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  باٌؿ!

 یػلم یها پژوهًکٍیؿو  يیال چًؿايی به پیًاػحواؾ يؿاقم  ؾايىحین،قا  یىاظال که 
 یىباؼحالكی هىٔىع هیچ  اواواً که > چكا لهیًه ؾاٌحه باٌین یىٌؿه ؾق ا هٙكض یو آهاق 

هیماو يظك وشىؾ يؿاقؾ> هگك ال  یگكؾ یؾايٍمًؿاو ال وى  و ؼىؾِ وى،  یکال  یىػلن و ؾ
ككاهن گكایی  شًه هن وىی به كؾكؾاؾو  وىماوباب و ػىاهل ؾق هكکؿام ال ایى که وهمی 

 -کًؿ هی

 یيگاهایى اوباب و ػىاهل  ال یبكؼ ه٘ىق هؽحّك، ب بهکه باٌؿ كایؿه ي بی یؿٌا ،بله
 : ینببك  یپ ها آو یثو به اهمیًؿالین جا ایى ػىاهل قا ؾق يظك ؾاٌحه باٌین ب

 >یؾق هكظلۀ کىؾک یشًى یوكکٍ- 9

 >هاؾق یاو كوؿاو پؿق  یؼايىاؾگپاٌیؿگی  هن ال- 9

  >اٌحباه یحیجكب یها قوي- 3

  >یؾوقاو کىؾک یؾووح- 4

 >یو ؼٍىيث شًى یكجعو- 5

 یًصابلکه هًظىق ؾق ا یىث>شًبۀ هربث آو ي هًظىقم یؼحاً ٘ب :هؿقو یجکًىلىژ - 6
هرل  >اوث که ؾق اؼحیاق هكاق ؾاؾه اوث یشًى یکجعك و ػىاهل اوباب ـ  هٍؽُ٘ىق  بهـ 
ک ٘ىق کلی بهـ هًعكف و  یها یلنك  - یشًى ـ هعك 

هواالت و یٙی که و هع یاشحماػ ػىاهل یگكؾچه بىا و ـ  ػىاهل یىاجماهی 
شًه به  یايهگكا شًه هنگكایً ؾق ـ  9ايؿ اٌاقه کكؾهها  به آو یاقیبى یػلم یها پژوهً

                                                                                                                                                                 
گككحى ؾق  هكاقبكای يمىيه ؾق ؼّىَ ػاهل  >هؼكوف هكاشؼه کكؾ یػلم یها ها و هصله یثبه وا جىاو یه ,9
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باٌؿ و  یاؾل هؿق هن که ایى ػىاهل هك  یول ی باٌؿ>يىب٘ىق  بههكچًؿ  >ؾاقؾ جأذیكهىاكن 
 یاوگكایی و ب شًه هن یابی ػلث یبكا جًهایی به ،ؿًؾاٌحه باٌباالیی وهن هؿق هن که هك 
که ایى  بؿايیناوث  یکاكو همیى  >یىثي كیکا ؾاقؾهكاق آو وقای که ؾق  یاِل یلؾل

وى و ومث یىهكگم به اها  آو یول ،اوث بىؾه یاهن هه یگكاككاؾ ؾ یبكااوباب و ػىاهل 
 - ايؿ کكؾهو كکك هن يآبه و ظحی  ايؿ يككحه

                                                                                                                                                                 
وال ، 51ٌماقۀ: يیى آجاليحیه;ٌؿه ؾق هصلۀ  های هًحٍك جىاو به پژوهً ؾق وى پاییى، هیهؼكْ جصاول شًىی 
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یک ػًىاو  گكایی به شًه هنکكؾو  بًؿی ؾوحهکكؾم  یاوبجك  پیًکه  هماو ٘ىق
جا  ،ٔكوقت ؾقهاو آو ؾق يحیصهو  ٌىؾ یههبحال گكا به آو  شًه که ككؾ هن یقواي یماقیب

ايصمى و اهؿام  ،بىؾ یؾق هكاکم ػلم یغٌا یقومو يظك  أیق  یباً ؾهۀ هلحن هكو گفٌحه جوك 
به  ی هربث، پاوؽقوايی اؼحالالتها و  یماقیبكهكوث ظفف آو ال ؾق  یکاآهك  یپمٌک قواو

 ِی ٌکمو پ یػلمؾالیل ها و  ؾاؾهپفیككحى يحیصۀ ظاِل ال  يه ،كٍاق بىؾه یها گكوه یلجما
 !کًًؿه هايغ

 9973و آيچه ؾق وال ظاِل يٍؿ باقه  یک به ،ظففایى  ایبك  ینجّم یوث،ؾق ظو
و  وىم ؾق چاپ DSM ایه يٍايهال  :گكایی شًه هن;، ظفف اِٙالض اجلام اكحاؾ

 ال هحِى پكايحم ؾو  یىؾاؾو آو بو هكاق  :یشًى یالتجما یٍايیپك ;ياِم کكؾو آو با  یگمیىشا
و  9:گكایی ؾگكشًه;ا ب :گكایی شًه هن; ۀاهحًاع ال هوایىهمكاه  به ،بىؾٌؿه  یلجؼؿ

هحى که ؾق ـیِل  ای گىيه یؼی> به٘ب یػًىاو ظالح به ها یىا یهك ؾو ؾقيظكگككحى 
که اؾػا ؼىاهًؿ کكؾ  هاگكا شًه هن كؼاالِو  یىثي یٌک;ٌؿه يىٌحه ٌؿ:  اِالض

 یقكحاق  ـ گكایی شًهؾگك هايًؿ ـ گكایی  شًه که هنکكؾه اػحكاف  یثؾق يها یپمٌک قواو
 :ؼىاهًؿ کكؾ-ها اٌحباه  آو یول >اوث یؼی٘ب

                                                                                                                                                                 
 یکًٍ ػاٌوايه و شًى یهؼً اوث و به یشًى های یًال گكا یا گىيه یؼىاه شًه ياهن یا ییگكا ؾگكشًه ,9

و  یىجك  هؼمىل ییگكا هؽالق اوث- ؾگكشًه یثشًى یااككاؾ ال شًه  یاوه یقكحاق شًى یا یؿاقؿت و پا ه بلًؿ
 یىشً های یًگكا یاِل ۀگىي هال و یکی یی،گكا شًه و هن ییگكا اوث و ؾق کًاق ؾوشًه یًگكا جكیى یسقا
 پؿیا كاقوی( )هحكشن، هًبغ: ویکی- آیؿ یٌماق ه  به



 پژوهٍی ؾق ؼّىَ ػلث هاوقایی ؾق ايىاو >گـكایی شًـه هن- ----------------------- 61

هكشغ ;ال  یقواي یماقیبیک ػًىاو  به :گكایی شًه هن;ؾق ایًصا که  ٌىؾ یهالظظه ه
يام بكؾه ، ایى هكشغبه هك ِىقت ؾق  اها >ؼاقز ٌؿه اوث :یقواي یها یماقیب یػلم

 شای اِٙالض به ها ظفف ٌؿ و يٍايهكهكوث ال  9987ؾق وال ؾق يهایث  اها >ٌىؾ یه
به کاق  :هكؾوؾ ال ٘كف ؼىؾ یشًى یالتجما;اِٙالض  :یشًى یالتؾق جما یٍايیپك ;

 :یشًىؾگكگىيی ;هرل  یؿشؿ اتقا ؾق بكابك وقوؾ اِٙالظ یا ؾقوالهبه ایى جكجیب قكث جا 
 9-گٍایؿب

ها[ ؾق لهاو  گكایی ال كهكوث بیماقی شًه ٌؿه بكای ظفف ]هن ایى جّمین گككحه
 یال، يوالهاو بهؿاٌث شهايیبه همیى ؾلیل  >يظك يبىؾ ؼىؾي ال يظك ػلمی هىقؾ اجلام

گكایی ال  شًه ظفف هن یبكا یجىاكو 9991وال هًحظك بمايؿ جا ؾق وال 97ؾاٌث 
 -ِىقت بگیكؾ یقواي یها یماقیبكهكوث 

 یبكا لیوا لهیًه ؾق ظویوث، ،هالین یآجٍقوی هىٔىع  یصِی جؿق  پؽحِى وكیاِل  یىا
 آو ال جك یًپ یاقبى کهبىؾ  یؼی٘بشًىِی ايحؽاب یک ػًىاو  گكایی به شًه هن یككحىپف

,9856) یٍیاجك : یؿككو لیگمىيؿ; ،قوايکاویؾاق  پكچنل، ػًىاو هرا به >ٌؿه بىؾآؿال 
ؾق شایی ؾیگك  ـ اوث یقواي یماقیبیک گكایی  شًه هن یًکهاػحكاكً به ا وشىؾ با ( ـ9939

ه کكؾ یقجؼك  یشًىکاقکكؾ ؾق جـییك یک ػًىاو  بهِككًا ال وؽًاو ؼىؾ بالگٍحه، آو قا 
 9-اوث

                                                                                                                                                                 
های قوايی، به هوالۀ  گكایی ال هكشغ شهايی بیماقی شًه بكای کىب ا٘الػات بیٍحك ؾق ؼّىَ ظفف هن ,9

ًِ قو    /dsm/-came-/homosexuality99/  9194https://www.madinamerica.comهكاشؼه کًیؿ:پی
 

یابیؿ-  هی: يیکىلىوی;ًٌان آهكیکایی ؾکحك  ؾق وؽى ؾايٍمًؿ قواو قاگكایی  شًه ؾق بیاو هن جًاهٓ ككویؿ ,9
 آؾقن الکحكويیکی:

https://www.josephnicolosi.com/collection/what-freud-really-said-about-homosexuality-and-why 

https://www.madinamerica.com/2014%20/%2012/homosexuality-came-dsm/
https://www.josephnicolosi.com/collection/what-freud-really-said-about-homosexuality-and-why
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گكایی  شًه هن ،ؼىؾ ییحكؾق جى :یًك ِه  یىژاو ا; یپمٌک ككايىى  9198ژوئى وال  ؾق
ۀ قواي;یک قا   .هىهئىپاجی;یا : ؾقهايی واو هن;آو قا با  جىايؿ یه و ایًکهياهیؿ  :یػأق

Homeopathy: ه;ػباقت  یًك ِه ؾکحك  یًکهاوشىؾ با  -کًؿ ؾقهاو ال و قا به کاق بكؾ  :ػأق
وؽى او  ،کكؾ یؼىؾؾاق  ،گكایی شًه هن یقجىِ ؾق :اؼحالل; یا :یماقیب;بكؾو کاق  به
شهاو و چه ؾق ككايىه )چه ؾق  یپمٌک یها ايصمىؾق  یؿیٌؿ یاؾهایوكػث با كك  به

به اهاهۀ ؾػىای هٕایی  ٌؿ ؾق يهایث هًصكبه او ٌؿ و  ییها یبهىاشه و باػد آوهحكهی( 
 9-ئیهؾق وى ًؾق هعل اهاهحػلیه او 

  یکؾق کمحك ال که بىؾه که اجلاهی شؿیؿ بیاو يکكؾم قا جًها به ایى شهث ؾاوحاو  ایى
 ،گكایی شًه هنکًؿ به ایًکه  اٌاقه هی]ایى ؾاوحاو[ بلکه  >اوثقغ ؾاؾه وال گفٌحه 

هىٔىع، ایى  ِه بلکه ؾق پ >به آو يگاه ٌؿه باٌؿ یػلم ِىقت بهِككًا که  یىثي یا یههٕ
ىائل هو بٍك ظوىم های  پكچنبا و اهؿاهات جعث و وشىؾ ؾاقؾ قوًٌی  یاویوهای  ايگیمه
 -ٌىؾ یهؾهی  ؼٗ ،هٍابه

به ـ  یقواي یها یماقیبكهكوث گكایی ال  شًه ظفف هنبكای  ینجّم یًکهاوشىؾ با 
ایى جا لهاو اجؽاـ چكا که  >بالگكؾؾ یو پمٌک یػلم یلبه ؾال همکى اوث  ـ یيظك بكؼ

 یلؾل يٍؿه اوث )بهجٍؽیُ ؾاؾه بكایً ذكی إهو کاقآهؿ هیچ ؾقهاو  ،گیكی ینجّم
ۀ  قهحؽُّ ؾياجىايی ؾايٍمًؿاو  ؾق اِل که  یػٕى ػلث  یُجٍؽ یبكاپمٌکی ػِك

 ـ وشه هیچ بهـ  ها آو یياؾايوبب  بهاؼحالل  یىؾقهاو ايٍؿو  کٍق یول >(ٌىؾ یباػد آو ه
ه، یک که  یىثي اهؼًایى به  )هكچًؿ ؾق وٙط  ؾق ككؾ اؼحالل قوايی یا یماقیبایى ػأق

 یماقیب ؼّىَؾق  هاهكول  اوث کهؾهیوًا همايًؿ ؤؼیحی  یىو ایایؿ قكحاق( به ظىاب ي
 یًبكا یؾقهاو هًاوبايؿ  يحىايىحهؾايٍمًؿاو ایًکه  وشىؾا بو ظاِل ٌؿه  :یکىپاجیوا;

                                                                                                                                                                 
 /848967https://www.annahar.com/articleآؾقن الکحكويیکی ایى ؼبك:   ,9

https://www.annahar.com/article/848167
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ه  ،کًًؿ یؿاپ بًؿی  ؾوحه ییها یماقیب و اؼحالالت قوايی كهكوثهمچًاو ؾق ایى ػأق
  -ايؿ یاكحهي یٍاوبكا یؾقهايکه ٌىؾ  هی

ؾق  ها قا آو یياجىايـ  وى یکال ـ گكایی  شًه ؾقهاو هنيٍؿو  گلث کٍق جىاو یه ،بله
ؾق  یا ؾقواله ـیگكؾ یال وى ـ و  ؾهؿ يٍاو هی یماقیببكای ایى  یػلث ػٕى  یُجٍؽ

که ـ  ايعكاف یىجا يوً ؼىؾ قا ؾق ؾقهاو ا کًؿ یبال ه یو اؼاله یًیؾ یالتبكابك جٍک
ِككًا  یًصاؾق ا یىال ؾ مهًظىق - یكؾػهؿه بگ بكـ  ال ؾقهاو آو ياجىاو ٌؿه اوث یپمٌک
که  یکىآو که  اوث یویظو یى، ؾمهًظىق  یىث>يٌىيؿ  یهعىىب ه ؾاق یىکه ؾی کىاي

 یهىائل ههم یگكهىئله و ؾ یىوبب و ؾقهاو ؾقوث ا جىايؿ یه ،کًؿ هیقكحاق  ًبك اواو
 هٍؽُ کًؿ- اوثيهایی وؽى  یالهًؿاؼحالف و يهعل قا که 

و  یماقیو ب یؼثايعكاف ال ٘بیک ػًىاو  گكایی به شًه هنگككحى ؾقيظك ها  ؾیؿگاهال 
کاقکكؾ که کكؾم  یاوبجك  پیًيؿاقؾ و  یابهاههیچ و  اوثوأط  ای هىئله ،اؼحالل قوايی

به  ؾاؾو گىحكيايحوال و  یاوحكاجژبا  ،بواؼىاهاِو  یها ژو ِی ؼىؾؼىاهؾق آو، که  یؼی٘ب
يه چیم هكؾ و لو و ی هیاو اقجباٖ شًى :قوؿ ػباقت اوث ال یبه هن ه یبؼؿ  یها يىل
( کًًؿ به آو اهؿام هیگكاها  شًه که هن ی)هايًؿ اقجبا٘یگك اقجباٖ ؾگىيه و هك  ،ؾیگك

هً هىحًؿ که ژوـ  یؼی٘ب یکكؾکًًؿۀ قو یيل که ال  اوث یحیو كؼالـ ؼىاهؿ بىؾ  ها هٍى 
که به  ای هىئله >ؾاقؾ یثظکا یؼیال ظالث ٘بوی و ؼكوز اي  ؾهًؿه ايصامككؾ  ايعكاِف 
اوث  یؾقهاي یالهًؿاٌاقه ؾاقؾ و ي (گكا شًه هن)ؾق ككؾ هًعكف  یٍايیو پك اؼحالل وشىؾ 

ؾق ٘ىق هلّل  به یههٕ یىا یطجىٔ >اوث یماقككؾ ب ػهؿۀ ؼىؾِ اول بك  ؾق ؾقشۀکه 
 ؼىاهؿ آهؿ-  یبؼؿ  یها هىمث

 یههن اوث و يوٍ یاقبى ی(قواي) یككؾ یلؾلکه  ٌىین هحىشه هی یبجكج یىا به
به هك ِىقجی که  یول >ؾاقؾشًه هىاكن قا  وىی بهگكایی  شًه هن یکكؾؾق قوکًًؿه  جؼییى

که چكا  يؽىاهؿ بىؾ>گكایی  شًه هن وىی به گكایً، ؾق ٌؽُ یهصال بكا یا باٌؿ بهايه
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بكای ایى  یظحم ای یصهو يحهايؿ  اؼحیاقی باهی هی ۀهىئلیک همچًاو  ،گكایی شًه هن
اوث و وابىحه ككؾ به ؼىِؾ  اواواً  ـ که گلحن هماو ٘ىق او ـو ؾقهٌىؾ  ػاهل هعىىب يمی

 ًجبؼات ياٌی ال جّمیمو  هىئىلیثككؾ قا ال آو  یىثهمکى ي یظالح یچؾق ه یصهؾق يح
 -کكؾهؼاف ووىی هًعكف  اي به ایى ومث شًىیهیل ؾهی  ؾق شهث

او ال یگك و ػلن اػّاب و وقاذث و ؾ یًٌاو که پژوهٍگكاو ؾق قواوی اها آو وبب
اوث که ؾق  ای هىئله یى،اچیمی اوث؟  ٘ىق هٍؽُ چه به يؿا هياجىاو بىؾ ًکٍل

، هىٔىعایى ؾق  اظمؿالعىى یؿپكؾاؼحى به وؽى وایى جعوین هًگام هىمث ٌٍن ال 
 پكؾاؼث-  ینؼىاه به آو



 

 ٍ اًساى َاًاتیدر ح ییگزا جٌس ّناى یارتباط ه .5

 ـ قكحاق 9یٌؿۀ اهكول  ٙكضجعویوات هو  ها پژوهً یها ؾاؾه بك اوانـ  یال يظك ػلم
اوث که ؾق قكحاقی  یىبلکه ا ٌىؾ> ؼالِه يمیها  كوٗ ؾق ايىاو یايهگكا شًه هن ِی شًى

 ،ها یىؾلل ،هاکاک ،بىيىبى یها یمىوه ٌیىع ؾاقؾ-ـ  هؽحلق یها با يىبثـ يیم  یىاياتظ
به ذبث قویؿه  ٌاو یايهگكا شًه هن یقكحاقها یىايات،ظ یگكو ؾکكکه  یك،ٌ یاه،و یهكؿاب
جبؿیل به  یاباٌؿ بىؾه  ها وال آ یبكؼ یياهًصاق ؾق ليؿگياؾق و  یقكحاق ایى قكحاق، > چه اوث
 یؾق گىولًؿاو هعلؤؼیث  یىاکما ایًکه  ٌؿه باٌؿ> یگكؾ یبكؼ یال ليؿگ یػاؾ یبؽٍ

هفکك  یىاياتظ %8ظؿوؾ ٌؿه اوث که هالظظه ی ٘ىق  > بهِىقت اوثاهلی به همیى 
 یطجكش ـ هإيد یىاوبا وشىؾ ظٕىق ظـ قا  یگكهفکك ؾ یىاواقجباٖ با ظ ـ ؼىؾ یاتؾق ٘ىل ظـ 
  ٌىؾ- یه یؿهؾيیم ؾق ايىاو   گكایی شًه هن ایى يىع ؾهًؿ- یه

 ،گكایی شًه به هن یىاياتظ یبكؼ یلٌگلث آو اوث که جمایىث> ي آوق ٌگلث یىا
مكؾوبك  یهیو جىش یلػًىاو ؾل به و  یؼی٘بظالحی ػًىاو  گكایی ؾق بٍك به شًه هن ای بٌك

 ،با ايىاو یىايیقكحاق ظ یىۀکه هوااوث  هٍكوع هلمؿاؾ ٌىؾ! و ؾقوث آوشًىِی ايحؽاب 
يىاو اکًًؿ  یبه آو قو ه یىاياتظ یکه بكؼقا  یهك قكحاق قوؾ  يمیايحظاق  -اٌحباه اوث اً هٙلو

 یکاك ـ هلعؿاوال يظك  ػلمی ـال يظك  یؿگاهؾ یىا هؼحوؿ يیىحن یول >ؿهؿبػاهل هن ايصام 
هكؾوؾ اوث گكایی ؾق ايىاو  شًه هن یهکه هًظىق ال آو، جىشقا  یا یىهجا اوان هواباٌؿ 
 گىین: یپه ه >ؼىاهن آوقؾ یهجىش یىقؾ ا یقا بكا یگكیقو قوي ؾ یىالا >والؾ

                                                                                                                                                                 
 ًىاو هرال هكاشؼه ٌىؾ به: ػ به ,9

http://www.bbc.com/earth/story/91951916-are-there-any-homosexual-animals 

http://www.bbc.com/earth/story/20150206-are-there-any-homosexual-animals
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که ؾق ايؿ  ككْ گككحهقا  یككاواي یها هعكکها و  ايگیمه وشىؾِ ها  پژوهً یبكؼاول: 
و جىلٗ  یٙكهوهرل اػالم  >گكایی وشىؾ ؾاقؾ شًه هن وىی به یىاياتظ یبكؼ یلجماوقای 

 یابیِؿؾ اقٌلؾق - ؾق ایًصا هٍابه هىائلؾیگك و ها،  هاؾهجىشه  لبش یگك،ؾظیىايات يك بك 
یات  به هك  ای ؾاٌحه باٌین به ایًکه ایى قكحاق ـ اٌاقهؼىاهین  هیبلکه  >نییىحيایى كٔك

قكحاق  یىقا به ا یىاوکه ظ یپكوً ؾقباقۀ اِل و وببـ  ِىقجی که ٌکل گككحه باٌؿ
جّىق کكؾ  چیمهاییشمله ال آو قا بحىاو  یؿٌا ،- بلهکًؿ یيمهلـی  ؾهؿ وىم هیهًعكف 
کًؿ>  ككاهن هی یىاياتگكایی ؾق ظ شًه هن كولب یبكاقا هىاػؿجك  یا یًهو له یٗکه ٌكا

 ؼّىَکه ؾق  اوث یٙیو هع یيوً ػىاهل اشحماػهمايًؿ  کاهالً  په يوً آو
 - به هیاو آهؿوؽى اي  ؾقباقه ،گكایی ايىاو شًه هن

کًًؿ که  ییىقا جؼ یًیهٍؽُ و هؼ :ژو;ايؿ  اهكول يحىايىحهبه : ؾايٍمًؿاو جا ؾوم
: ژو;يکكؾو  ؾقوث هرل هؼیى >باٌؿظیىايات بىؾه گكایی ؾق  شًه وبب هن

 هىئىلیث ـ گلحنجك  پیًکه  هماو ٘ىقـ  یؼیايحؽاب ٘بکه ؾق ايىاو> چكا  گكایی شًه هن
ػهؿه ؼىاهؿ ؾاٌث و اشالۀ  بك (ایًکه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ كْك )به قا یژي یىبكؾو چً بیىال 

ؾائن ؾق  ِىقت بهکه یىاياجی ؼّىَ ؾق ظ به ؾهؿ> یيم یبؼؿ  یها ايحوال آو قا به يىل
جکاهل  یۀاوث که يظك  ای هىئله یىا پكؾاليؿ> یگكایی ه شًه ؼىؾ به هن ی٘ىل ليؿگ

گماو  یىبا اپكوً  یىبه اؾاؾو  پاوػ یبكااككاؾ  یاها جالي بكؼ >گكؾايؿ یاللم هقوًٌی  به
ال  یول ،کًؿ یيمجالي ؼىؾ  یها ايحوال ژو یبكا یٍههم :گكا شًه هن; یىاوظکه 
و  اوث یهكٔكیک  ِككاً  9،ؾبك  یبهكه هها قا ؾق ؼىؾ ؾاقيؿ  که هماو ژو ؼىؾ یٍاويؿاوؼى
 وشىؾ يؿاقؾ- ایًبك  یلیؾل

گكایی و  شًه هن یآوقؾو بكا که بكهاو ٌىؾ یهٍؽُ ه یبجكج یىبه ا

                                                                                                                                                                 
 هًبغ هبلی- ,9
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ؾقوث هايًؿ  یىايات،ؾق ظ ؾاٌحًًوشىؾ ؾلیل بهؾق ايىاو، بؽٍیؿو به آو  یثهٍكوػ
 و يه چیمی ؾیگك!مايًؿ ؼىؾي اوث ه یگكیهصهىل ؾ ههصهىل بیک ػلث بالگكؾايؿو 



 

 کٌذ یرا هشخص ه ییگزا جٌس ّن لی، دلالحسياحوذ ذیس .6

 بىک، یهؼىؾ ؾق ك یٌؽّ ۀؾق ِلع العىىاظمؿ یؿو 91949 ۀیق ىكِ  96 یػجاق  ؾق
، هٙالب هوالهایى  -پكؾاؼث ییگكا شًه هنهىٔىع ؾق آو به  ويىٌث قا  یػلم یا هواله

که ؾايٍمًؿاو  پكؾاؼحه اوث ییها پكوً یىجك  و به ههن شای ؾاؾهی قا ؾق ؼىؾ ههم یاقبى
 ینظوا یبه بكؼ کالم،ایى هحى پكؾاؼحى به ال  یًپ -ؿهًؿبپاوػ لهیًه  یىيؿ ؾق اا هيحىايىح

 وهن ؾاٌحه باٌؿ:    ایٍاو جك کالم  جك و هًّلايه ینؾق كهن ؾه یؿکه ٌا کًن اٌاقه هی یػلم

 جکاهلٌكوع ال  یكجكؾ یا ؾق هكظله :یثشًى ییىجؼ;بك قوی ایى لهیى  ینبؿاي بایؿ -9
به  یجکاهل، ظكکث ال واؾگ یها یهپا ـ اوث هؼكوفکه  هماو ٘ىقـ  کهآهؿ> چكا پؿیؿ 

ی که قوٌ >بىؾه اوث )بؿوو الؾواز( یشًىیك ؿهرل جىلیؿبا  - ٌكوع جکاهل،اوث یچیؿگیپ
 یؿقا جىل یؿشؿ ىؾهىش یىچًؿ (هإيدو يه هفکك = يه  یپؿق  ككؾِ یک ) یگايه یهىشىؾ ؾق آو،

اوث که ای  ؼّیّه یىو ا >اوث یهىشىؾ اِل یهٌبکاهل  ٘ىق به ٌاوکه واؼحاق  کًؿ یه
 یشًىهرل جىلیؿبؼؿ ال آو،  -وشىؾ ؾاقؾ ـ ها شلبک یو بكؼ یباکحك هرل ـ واؾه شايؿاقاو ؾق 

 یىو اپفیكؾ  ِىقت هی هإيدؾو ككؾ هفکك و هیاو که  آهؿپؿیؿ  (ظاِل ال الؾواز)
 9-ظاِل ٌؿه اوث ـ شمله ايىاو الـ  یچیؿهپ ۀؾق هىشىؾات ليؿؼّىِیحی اوث که 

 یىو چًؿ ٌىؾ یايصام يمٌکل  یک هبجًها  ـ ؼىؾ ۀبه يىبـ  یشًىهرل ػالوه، جىلیؿ به
 يىع ؾاقؾ:

و هفکك  یجًاول یها ايؿامال  یؼًی >باٌؿ حییؾو شًى ىشىؾ ليؿهه یکایًکه ال شمله 

                                                                                                                                                                 
 )هحكشن( ي-9394 بهمى97 ,9
 https://www.youtube.com/watch?v=pNV 9bt69zMQهكاشؼه کًیؿ به:هًؿی بیٍحك  بكای بهكه ,9

https://www.youtube.com/watch?v=pNV1bt62zMQ
https://www.youtube.com/watch?v=pNV1bt62zMQ
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 9-بكؼىقؾاق باٌؿ> هرل کكم ؼاکی هإيد

 ۀؾق ؾوق  ؼىؾ، يوً هفکك و بؼؿاً  یال ليؿگ یهىشىؾ ليؿه ؾق هوٙؼیک  یًکهال شمله ا و
که ؾق  ییايهاه یؾق بكؼپؿیؿه  یىا قا ؾاٌحه باٌؿ- هإيديوً ؼىؾ،  یال ليؿگ یگكیؾ

بىؾو  ػلث کن به ها یهاه یىاوشىؾ ؾاقؾ-  کًًؿ یه یها ليؿگ یايىناه یکاػمام جاق 
 ؾق آو یشًى یکٌك آوقؾو  ؾوث بهکه  ؾوحیؾق هًا٘ن ؾوق کكؾو  یجؼؿاؾٌاو و ليؿگ

ها يوً ؼىؾ قا  کؿام ال آوهك  کههىحًؿ  هإيدهفکك و  یؾو ايؿام جًاول یؾاقا ،ؾٌىاق اوث
هًوْك  هىشىؾات هٙؼاً  یىيبىؾ ا گىيه یىو اگك ا کًؿ ایلا هی یًیهؼ یلهاي ۀؾق ؾوق 

 9-ٌؿيؿ یه

به  ،یؾق ٘ىل ليؿگ هإيدال شًه شًه هفکك  یمو جما ییشؿاؤؼیث ال شمله  و
 یشًىهرل جىلیؿ ینؼىؾ قا ال ٘ك  یها که ژو یىاياجیظ یٍحكايىاو و بؾق هماو ِىقجی که 

 - ٌىؾ یه یؿهؾ کًًؿ یهًحول ه

 ـ ییىايظو چه باٌؿ  یايىايشًیى چه ـ  یىشً ی،شًىهرل یى هكظله ال جىلیؿؾق آؼك  -9
ٌؿه ذابث  ،ايىاو ؼّىَو ؾق  ،هإيدبه  یاٌىؾ هفکك جبؿیل به جا ایى آهاؾگی قا ؾاقؾ 

 یها ايؿامال  ال هلث هلحه کمحك باٌؿ ٌاوکه ػمك ی هإير یاهفکك  های یىشًجماهی ;اوث 
 ۀبه هلح یؿوقظن هاؾق جا قو ؾق یى: شًیگكؾ یاهؼً هب 3>هىحًؿیکىايی بكؼىقؾاق  یشًى

ظکن کكؾ هفکك  جىاو یهٍؽُ يٍؿه و يمشًىیحً جوكیبًا  (ال آو یٍحكبچه بىا و )هلحن 
كؼالیث  یىؾوقه ؾق شً یىهبل ال ا یث،شًى ۀکًًؿ ییىکكوهىلوم جؼ یكال  >هإيد یااوث 

اوث- ٌؿو بكؼىقؾاق  هإيد یاهفکك  یبكا یآهاؾگال ؾوقه كوٗ ایى ؾق  یىکًؿ و شً یيم

                                                                                                                                                                 
 /4vX9Vz9https://bit.lyشهث کىب ا٘الػات بیٍحك:  ,9
 /NMMoXf9https://bit.lyهكاشؼه کًیؿ به:  ,9
 /8tTWdd9https://bit.lyهكاشؼه کًیؿ به:  ,3

https://bit.ly/2Vz1vX4
https://bit.ly/2NMMoXf
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 یکییاكحى  و جىلٗ یثشًىگككحى  ٌکل ۀ، هكظلو آهاؾگی اوحؼؿاؾ ۀهكظلایى وپه بؼؿ ال 
ٌكوع به  یثشًى ییىم جؼوکه کكوهىل هی گاؼىاهؿ بىؾ> یؼًی هً یگكیبك ؾها  گكایًال 

 هىئىل ـYکكوهموم هٍؽُ،  ٘ىق به وـ  Yو  X یها کكوهىلمکلی،  ٘ىق به کًؿ- كؼالیث هی
و جکاهل یابؿ  :هإيد; ِىقت به یىشًٌىؾ  هی باػد Yم وکكوهىل  ويبىؾ -هىحًؿ کاق یىا

 کكوهىلوم یىاکه  چكا;> ٌؿو شًیى اوث:هفکك;هؼًای  وشىؾؾاٌحى ایى کكوهىلوم به
هكؾايه  یؾوحگاه جًاول یلو جٍک یٕهب یصاؾا یؼاَ بكا یًیپكوجئ اهؿام به واؼحى

هؼكوف به ـ : وحكووىجىح; یؼًی یؼىؾ، ؾو هىقهىو اِل ۀيىب بهيیم بؼؿًا  یٕهب -کًؿ هی
قا  :Anti-Mullerian hormone .یىهىلك  یآيح;يام  و هىقهىو ؾوم به ـ هىقهىو هكؾايه

ؿ و جکاهل لىله ،ؾومهىقهىو  یىا >کًؿ یه طجٌك قظن و جؽمؿاو قا ههاق  ،كالىپ یها ٌق
هفکك  یىشً ،ؿاٌثيوشىؾ  ینوؽى گلح اي باقهکه ؾق  یاوحؼؿاؾهاؾگی و آاگك  9:-کًؿ یه

ط هىقهىو ؾوم یالیهكگم ي ؿ ؾوحگاه جًاول یبكا به جٌك  يؿاٌث-  هإيد یهمايؼث ال ٌق

ايؿام ٌؿو هحمایمبا  ی،ايىاي یىشً یثشًىگككحى  ٌکل یيمىيه بكا یالگى ;
اوث  یًؿیاكك  یاؾیجا ظؿ ل  یىو ا ٌىؾ یجؽمؿاو آؿال ه یاباٌؿ  یٕهبهیاو ایًکه  یجًاول
 واليؿ یقا ه یًیهؼ یها هىقهىو ها آو ،ها ايؿام یىاایصاؾ جمایم هیاو هعٓ  و به یوقاذح

ؾق هؿت  یلهاي ۀؾوق  یى- اکًًؿ هٍؽُ هیقا  یؼاقش یجًاول یها که جکاهل ايؿام
ؼىؾ قا  یو ػّبهٍاهؿه(  ذیكات هابلأ)جكًىجیپی  اتجأذیك ها  هىقهىو یوهحـ  یظاهلگ

ؾق  ـًؿًک یجكٌط ه قا آوها  یٕهکه بـ  ٌىؾ- جىحىوحكوو یظاِل ه ـًؿًک یهاػمال 
هكؾاو  یؾاقؾ و ؾق قٌؿ ؾوحگاه ػّبوهن هكؾايه  یؼاقش یجًاول یها ايؿامؾاؾو  جکاهل

 یايؿام جًاول ؾهؿ یؾق لياو اشاله ه حكووو كوؿاو هىقهىو جىحىو >ذك اوثإهيیم 
 9:-یابؿليايه جکاهل  یؼاقش

                                                                                                                                                                 
 /8tTWdd9https://bit.lyهكاشؼه کًیؿ به:  ,9
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 :یجًاول ۀشىاي; ینال ٘ك  ـ یال يظك پمٌکـ  یىشً یثشًىگككحى  ٌکل همچًیى
ٌكوع  ی،باقؾاق  نؾوالؾه ۀبؼؿ ال هلح :یجًاول ۀشىاي; یؼًی ٌىؾ> یه یصهيح یىهًصك به ا

ؿ   یىکًؿ، شً یؿاپ یاكو یگاهیشا جاکًؿ  ییىقو به پابه ظكکث اگك ٌكوع > کًؿ یهبه ٌق
اها  >هفکك اوث یىشً یكؾ،بگ یاكو ٌبه ایگاهیجا ش یایؿاوث و اگك قو به شلى ب هإيد

ؾو  یىال ا یکی یبكا یآهاؾگال و كوٗ  ،اوث و يه آو یىيه ا یىلهاو شً یىهبل ال ا
 9:-ثاوبكؼىقؾاق  یثشًى

ؿال ؾق هك هكظله  یىشً یآهاؾگ -3  یًکهاوشىؾ با  >هإيد یاباٌؿ هفکك  یًکها یبكا ٌق
 یول >ٌىؾ یهعى يم يکاهل ال وشىؾ ٘ىق به یؾق هكاظل بؼؿ و آهاؾگی اوحؼؿاؾ  یىا

با  یکه ؾق همكاه یا گىيه به یابؿ>يؿاقؾ جا بك ايىاو جىلٗ اذكی  یویو ظوػملی  ِىقت به
جًها  ایى آهاؾگیا بكػکه! ی یكؾبگبه ؼىؾ يوً ليايه  هفکك ياچاق ٌىؾككؾ ، ایى اذك

ؿ شً ۀؾق ؾقوو شىن ايىاو ال هكظلٌؿه هعىو  پًهاو ۀیک گفٌح ِىقت به  یباه یًی،ٌق
وًؿقم ػؿم ال شمله ـ بیماقی ظاالت  یؾق بكؼؤىض  به پًهاو ۀگفٌح یىا -هايؿ یه

که ٌىؾ  يمایاو هی یهإير ِىقت به یگاه ظالث یىا >ٌىؾ یه یاويما ـ به آيؿقوژو یثظىاو
 ،العىىاظمؿ یؿوؽى وبیاِو  هًگاِم ؾق بؿو اوث و  پًهاوهفکك و  یها ايؿام یؾاقا

 ؼىاهؿ آهؿ-  هىئله یىابیٍحك  یطجىٔ

با٘ى ایى  ایى اوث کهؾهًؿ  ايصام هیها گكا شًه هنـ  هٍؽُ ٘ىق بهـ آيچه  -4
و ـ ايىاو  که کًؿ هیاللم  یػلم یوثظو یًکهاوشىؾ با  >کًًؿ یقا ليؿه هٌؿه هعىو  پًهاو

 یاتؾق ٘ىل ظ ـ ٌىيؿ یهجؽّّی  یايؿام جًاول یککه با همايًؿ ايىاو  یىاياجیظ یگكؾ
وىیی ؼىاهؿ بىؾ  و جًها یک گكایً، ومث ؾق يحیصهو ٌىيؿ جؽّّی  ی،ؼىؾ ال يظك شًى

ؿ  نؾوالؾه یاهلحن  ۀقا بؼؿ ال هلح یث آوشًىکه  اي یکیژيح ۀيوٍ یاشكاکه هًگام  ٌق

                                                                                                                                                                 
 بیٍحك:بكای ا٘الػات  ,9
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بًابكایى ؤؼیث  >بىؾ ؼىاهؿ یمىهىلٗ و هه کًؿ یهٍؽُ ه یاجًظ یاوجا پا یىشً
هىلٗ بك  یؼِث ٘بوشىؾ با هٙابن  ـ هإيدباٌؿ و چه چه هفکك ـ  آو اوث که ايىاو ،یؼی٘ب

قا قها کًؿ آو اها اگك  >کًؿ قكحاق ـ ٌؿه اوثاشكا آو با  اي یکیژيح ۀکه يوٍ٘بیؼحی ـ  بؿيً
 ِی قوايهای  ؿلبه ۀیصيح ػمل، ایى ،کًؿليؿه  بك او يؿاقؾ یػمل یجأذیك که  قا پًهايیبا٘ى و 
 - اوث :ايعكاف;هٍؽًّا یک  ـ اوث که وأط هماو ٘ىقـ و  یؼثؼالف ٘ببك و  یىهؼ

ؾق العىى اظمؿ یؿوػاهلی که ـ  ٌىؾ یؾق ايىاو ه ییگكا شًه هنکه باػد  ػاهلی -5
 کًًؿ یه ییگكا شًه هناهؿام به که  یىاياجیظ بكـ ؾهیوًا  پكؾه بكؾاٌحه اوثآو ال کالم ؼىؾ 

 ػًىاو به یىايات،ؾق ظ ییگكا شًه هنگككحى ؾقيظك  یبكا یهصال ؾق يحیصهايٙبام ؾاقؾ و يیم 
بمقگ  یها ؾولث یبكؼ  آيچه پاقلماو بًابكایى >وشىؾ يؿاقؾآو ؾق ايىاو  یكيپف ایبك  ییلؾل

با اوحًاؾ به ـ شًه  الؾواز ؾو هن کكؾو، بكای هايىيمًؿ یگكاوؾ هايًؿ ككايىه و ايگلىحاو و
ػلن ال ها  آو ِو اهؿاق  ثیاوو اکرك یياؾايشهل و ؾهًؿۀ  يٍاو ،ؾهًؿ ايصام هی ـ بكهاو یىا
  -چیم ؾیگك يه هیچو  اوث یجکاهل ِی ًٌاو یىثل 

ايىاو  یشىماي یؼثو ؼكوز ال ٘ب یياهًصاق یک  ،ییگكا شًه هنال آيصا که  -6
ؾق که  یًیؤغ هىاييیم و  آوهبحال به اككاؾ  ؾقهاِو  ینال ٘ك آو اوث که ؾقوث  ،اوث

بكؼىقؾ ٌىؾ- با آو ، کاق کمک کًؿ یىبه اـ  کن ؾوثـ  یاقكحى آو ٌىؾ  بیى اليهایث هًصك به 
 یقا بكا یًیشهاو، هىاي یکٍىقها یٍحكب ٌؿباػد  یىاياتظظمایث ال  یىهىاي یوهح

جك اوث  ٌایىحه ،ؤغ کًًؿ (یىاياتبا ظ یشًى ۀقابٙ): یلیلوك;ًٌاؼحى   شكم
 - کًًؿؾق ایى قاوحا جالي  يیم ؾكاع ال ايىاوهًاؾی  یها یثشمؼ

ؾقهاو آو  ،ؾق ايىاو وشىؾ ؾاقؾ ییگكا شًه هنوقای که ؾق  یبا ًٌاؼث ػاهل -7
وشىؾ  یا یبًؿهكك  ِی قواي ۀووىو یپه وهح >وثگكا شًه هن ؼىؾ ايىاِو  ۀػهؿبك  اواواً 
 گىیؿ یظال اهكول او هلباو  ايگیمؾ، یبكهای قا ؾق ايىاو  ٌؿههعى پًهاو ۀکه گفٌحؾاقؾ 

 یقكحاق  یالگى هیچ  یيؿاق  یالو يهىحی یا هفکك(  هإيد)کاهل یک ايىاو  ٘ىق بهکه ٌما 
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 - ؾق پیً بگیكیهىلٗ بك بؿو ؼىؾ قا  یؼثهًعكف و هؽالق با ٘ب

هايًؿ  >گفاقؾ یه جأذیكبك بؿو  یشًىيظك که ال وشىؾ ؾاقيؿ  یًیهؼبیماقی ظاالت  -8
ط بكؼاكمایً  یاکمبىؾ  با ؿ جىاي هی هایی ی ؾیگك> چًیى ظالثها یماقیها و ب هىقهىو یجٌك

 ؾ-هكاشؼه به پمٌکاو هحؽُّ ؾقهاو ٌى

هىٔىع ؼّىَ ، ؾق العىىاظمؿ یؿؾق کالم وٌؿه  ػًاویى بیاو یىجك  ههن ها یىا
 بىؾ> و هحى وؽى ایٍاو: ییگكا شًه هن

قول ظمایث ال  ػًىاو به 97.5قول  ،شمؼی های اقجبا٘ات ؾق قوايه;
قول هوابله با جكن ال ;ياهًؿ  ها هی که آو گىيه آویا  ییگكا شًه هن
های  اوث و پىٌیؿه يیىث که بىیاقی ال ؾولث ٌؿههًحٍك : ییگكا شًه هن

ايؿ یا ؾق ظال جّىیبً  یاو قا جّىیب کكؾهگكا شًه هنهايىو الؾواز  ،شهاو
جك به ایى هٙلب اػحكاْ کكؾین و هؼحوؿین يه كوٗ ال ؾیؿگاه  هىحًؿ- ها پیً

ث و ویكاو بلکه ظحی ال ؾیؿگاه اشحماػی و بیىلىژیکی يیم کاقی ،ؾیًی کًًؿه  ٌل
م و ؾقا ال يظك ػلمی هىقؾ بعد و بكقوی هكاق ؾا هىئلهایى  ؽّاً اوث- ٌ

کًًؿ با٘ل  اجی که بكای ايعكاف شًىی هٙكض هییهقوًٌی بیاو کكؾم جىش به
 اوث-

 جك يىٌحن: آيچه پیً

ه قوی لهیى ظاِل ٌؿبك  جکاهل یبؼؿ اظل شًىیث ؾق هك ٌؿو  هٍؽُ;
ؿیكشًىی  ؾق ابحؿا با جکریك بلکه >هرل شًىی آؿال يٍؿىلیؿلیكا ليؿگی با ج اوث>

 جىشه اوث> ؾق ایى ؼّىَ يکاجی ٌایاو پؿیؿ آهؿ-شًىی جکریك وپه آؿال ٌؿ و 
هن ؾاقای اػٕای جًاولی يك و  ،ظیىاوبىؾو ظیىاو> یؼًی  ؾوشًىیحیال شمله: 

که  هایی ها> هاهی یبؼٕی ال هاهقكحاق  شمله: ال هن اػٕای جًاولی هاؾه باٌؿ-
هىحًؿ و اهؿام با اػٕای جًاولی کاهل  یيك هىشىؾ  ؼىؾ ال هكاظل ليؿگی یکیؾق 
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ای با اػٕای جًاولی کاهل  ای ؾیگك به هاؾه ؾق هكظلهکًًؿ و وپه  هیجلویط  به
به وك که ؾق آو ؤؼیحی ؿ- ال شمله: ًکً گفاقی هی و جؽنٌىيؿ  هیجبؿیل 

ىهفکك و هإيد شؿا ال هن با شًىیحی بكین> یؼًی  هی ؾق  -ٌاو ق ٘ىل ليؿگیؾ هؼی 
ؿ و آيچه ٌىؾ هفکك یا هإيد که قا ؾاقؾ  ایى جىاياییشًیى  ،ایى ظالث یکی ال ٌق

 شًىی های هىلوموکك  ،کًؿ هی قا هٍؽُ ـ ؾیگكی و يهـ هؼیى اػٕای جًاولی 
ین یبگىبهحك اوث هإيد، یا یک هفکك و یک ، یو ایى یؼًی ؾق ؾاؼل هك بؿي اوث

ال  اوثػباقت ٌؿه جًها ظاِل آيچه ، و وشىؾ ؾاقؾبىؾو  هإيدهفکك یا  هابلیث
بك ؾیگكی به آو بؿو، هؽّىَ  ژيحیکِی  يوٍۀها هًگام اشكای  که یکی ال آوایً

ؾق بؼٕی ال يکحه ایى  ه اوث-هفکك یا هإيد ٌؿيحیصه ككؾ،  ؾقو ه جىلٗ پیؿا کكؾ
وًؿقم هرل ؤؼیحی که ؾق  اوث>ها وأط  هىلوموظاالت بیماقی یا اؼحالل ؾق کك 

ؾاقای  ،هإيدگاهی اوهات که  ی٘ىق  به >وشىؾ ؾاقؾ یظىاویث آيؿقوژي ػؿم
 :ؼؿایی بیجىهن ;قا ؾق کحاب يکحه ایى   ٌىؾ- هیپًهاو ؾق بؿو  هفکك اػٕای

 -ام بیاو کكؾه

 :ؼىاهؿ واؼثقا بكای ٌما قوٌى  هىئلهایى  لیك، هحى

 وًؿقم ای یآيؿقوژيهای  كيؿهیگ بكوشىؾ ؾاقؾ که  یکیژيح شهًیک ]يىع[ ;
 هكؾايه یشًى ژو جأذیك شهً، ىیا- گفاقؾ هی جأذیك( XY46) ىیشً ۀهكؾاي هىقهىو

 ظىب بك لیو  ،ٌىؾ هی لیجٍک ليايه یجًاول ؾوحگاه بیجكج ىه ایب> کًؿ هی ٍحكیب قا
ظالث ٌؽُ  ،یآيؿقوژي های كيؿهیگ ؾق آو یگفاق جأذیك  ماویه و شهً يىع

 های ايؿامایى ٌؽُ همکى اوث - ؼىاهؿ ٌؿهٍؽُ  وًؿقم ىیاٌؿه به  ؾچاق
 >ها اکحلا کًؿ همکى اوث جًها به یکی ال آو وياهّی ؾاٌحه باٌؿ  ۀلياي و هكؾايه
 -ؼىاهؿ ؾاٌث ليايه یظاهك ٘ىق هؼمىل  ولی به

 کاهل ثیظىاو ػؿم وًؿقم به ،XY46 ای کكهفهای  ژو ظاهل ِى یشً اگك
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 هؼمىالً  یظح وٌؿ  ؼىاهؿ يدإهکاهل  ٘ىق بهال يظك ظاهكی  باٌؿ، هبحال آيؿقوژو
 یًیشًچًیى  ؾق- ؾاؾ ُیجٍؽ قا او ثیؤؼ جىاو يمی نیؾه ۀًیهؼا بؿوو و ابحؿا ؾق

 بؿوو اها هؼمىلی ؼىاهؿ بىؾ> هإيدبًابكایى یک  >ؾاقؾ وشىؾ ليايه یظاهك  یاػٕا
 گككحه ٌکل ياهُ ۀلياي یجًاول ؾوحگاه با هإيد شًه یؼًی >جؽمؿاو و قظن

 ؾاؼل ؾق میي یا ؿهیپىٌ و پًهاو ۀهكؾاي یجًاول ؾوحگاه ،یًیشً ىیچً ؾق- اوث
 -:ؾاقؾ وشىؾ ٌکن

 ،ؾقوو ؼىؾؾق که هك هفکكی جىايین ؾقک کًین  هیآيچه جوؿین ٌؿ ٘بن یؼًی 
كؾههإيری  اككاِؾ کًؿ، و آيچه  ظمل هیقا هكؾه ؾقوو ؼىؾ هفکكی  ، ؾقو هك هإيری ه 

با  ،يمى ژو ۀشىمايی ؼلحه ؾق هكظلبا٘ى ایى کكؾو بیؿاق ؾهًؿ  ايصام هیياهًصاق 
بك بؿيی که  ،لو ؾق ػم واهغ بهایى با٘ى ؼلحه،  ایًکهوشىؾ با  >ی اوثايىجلویى يل  
جىايؿ  هیيك جكجیب یک  به ایىو  يؿاقؾ هیچ اذك ظویوی و ػملی هكاق ؾاقؾؾق آو 

ايىاو جًها ؾق ظویوث  -، یا ایًکه هاؾه يوً يك قاایلا کًؿهصبىق ٌىؾ يوً هاؾه قا 
 %91بلکه ظیىايات ؾیگك يیم به يىبث  >ؾهؿ ايصام هیقا قكحاقی يیىث که چًیى 

هماو اوث که ؾق  ،و ػلث ؾهًؿ قا ايصام هی یکاق ـ چًیى  ايؿکی بیٍحك یا کمحكیا ـ 
به جًها ـ شًىی ياهًصاقی ٌىؾ  هیجكجیب قوٌى ایى  هب کكؾم-بیاو آيچه جوؿین ٌؿ 

 >٘بیؼی يیىث ای هىئلهـ  ؾهًؿ ايصام هیآو قا يیم که ظیىايات ؾیگك ایى ؾلیل 
ليؿه  هىشىؾِ  ٌؿه بك بؿِو  چیكه ال ٘بیؼِث ٌؿو  ؼاقزو ياهًصاق  بلکه ظالحی

باٌؿ و ككؾ قا  ایى ايعكافال بالؾاقيؿه که  هىايیًیکكؾو  و ؤغٌىؾ  هعىىب هی
که ياهًصاقی  بهايه ـى اها هحأولايه ای !ػکهاهكی اوث ٘بیؼی يه بك  ،هعؿوؾ کًؿ

بكؼی کكؾو  بكای هايغـ  اوثظیىايی های  ویژگیؾق ٌایغ ِلحی هىشىؾ و  ،شًىی
ًٌاوی  لیىثا٘الػی ال ها  آوبیٍحك که ـ و ككايىه  بكیحايیاهؿاقاو ؾق  ویاوث
قایس  ها گكا شًه هن ازالؾو ـ به ؼؿهث گككحه ٌؿ جا هىايیى هكبىٖ به  يؿاقيؿ جکاهلی

 -ٌىؾ
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به یک ویىحن جًها  ٍاوکه بؿي یظیىاياجؾیگك که ها و ػلمی ایى اوث  ظویوِث 
کاهل جؽّّی  ٘ىق بهال يظك شًىی  ؾق ٘ىل ليؿگی ؼىؾ ،ؾاؼحّاَ ؾاق جًاولی 

 ایى ايعكاف، ايصام کاقهای ياهًصاق و هًعكفاككاؾ بكای بكؼی و جالي ٌىین  هی
ؼكوز ال ؤؼیث  ایى ايعكاف،بلکه  >کًؿ جىشیه يمی ٘بیؼی اهكی ِىقت بهقا 

 ؼّىَ بهـ هىشىؾ ليؿه  ٌىؾ- هعىىب هی کیژیىو كیمیىلشىمايی ٘بیؼث 
به  -آوايی شلىگیكی کًؿ هبایى ايعكاف ال جىايؿ  هی ـ ايىاوهىٌمًؿی هرل هىشىؾ 

هىايیًی ؤغ ٌىؾ که ال ایى ايعكاف شلىگیكی و ؾقوث آو اوث که  همیى ؾلیل
ـ  وق بىیاقبا جأ که ـ گىيه آو ـ بكػکهـ کمک کًؿ يه  ایى ايعكافال  ٌؿوبه ؾوق 

ظاکی ال قوؿ  هن هیوك  ی که پٍِث اؼباق جا آيصا که  >هىحین ياهكول ٌاهؿ
 وث-ها ظکىهث ها جىوٗ گكا شًه الؾواز هنجّىیب 

ايعكاف شًىی به ؼىؾي قا هحمایل ایى ػالز ؾق ؾوث ٌؽّی اوث که ك بًاب
 هإيدیک  او گىیؿ ؾقوو او هیبه وشىؾ ؾاقؾ که ٌیٙايی ی ا هؼىاوحاگك بیًؿ>  هی

ؾايؿ  هیؼىبی  بهاو  ايگیمايؿ، هكؾه بكهی هإيدکكؾو  او قا به ليؿهوشىؾ ؾاقؾ و هكؾه 
هإيد يیم  ؼّىَؾق  -ؾاقؾآٌکاق با اػٕای جًاولی کاهل وشىؾ يكی  ًکه ؾقوي

جك  جىايین ؤؼیث قا ؾق هالب یک هرال قوٌى هی -یى ِىقت اوثهمبه ؤؼیث 
همچًیى  ،وشىؾ ؾاقؾ هاؾه %91يك و  %91 هك هفکكیك بگىیین ؾق اگ کًین: هرالً 

، ٘بیؼی اوث که ِلات و وشىؾ ؾاقؾيك  %91هاؾه و  %91 ی،هك هإيرؾق 
هكؾايگی يىبث او لیكا ؾق جكکیب بؿيی ـ  ؾٌى بك هفکك چیكه هی هكؾايه، جمایالت

يیم وشىؾ  هإيد ؼّىَؾق یى ؤؼیث و هم ـ ال آِو ؼىؾ کكؾه اوثقا  یبیٍحك 
کكؾو  هىلٗبك بؿو قا  % 91ظال ؾ- او چیكه ٌىليايه بك ياچاق بایؿ ِلات  به ؾاقؾ و

ؤؼیحی ياهًصاق و هًعكف  کكؾو ـ جبؿیل ػکهیا بك ـ ال هفکك به هإيد و بؿو قا 
 جىلٗجىايایی شلىگیكی ال ايعكاف و ايىاو  ككْ ایى اوث که وٌىؾ  هعىىب هی

هىلٗ شىمايِی ػباقت اوث ال ؼكوز ال ٘بیؼث ل، ایى ػملیكا وث> قا ؾاقا بك آو
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 شًىِی  با ظویوِث قویاقویی  ؾقجىاو  هیکه  بًؿهككیهای  ووىوهؾق اذك  بك بؿو
 آو قا هصاب واؼث و ال آو شلىگیكی کكؾ- ،بك بؿوهىلٗ 

بیماقی ظاالجی ياٌی ال  اهکاو ؾاقؾ اوث کهيکحه هايؿ ایى  آيچه باهی هی
ط بىؾو بىیاق یا کن هايًؿ  ؾ ـبگفاق  جأذیكؿ که بك بؿو وشىؾ ؾاٌحه باٌ بكؼی جٌك

جىاو با هكاشؼه به پمٌک  قا هیهایی  چًیى ظالث که ـ ؾیگكىائل هها یا  هىقهىو
 9:-کكؾهحؽُّ هؼالصه 

ؿ ؼىؾ، هفکك  یکه ؾق ابحؿایًا یبكا یىشً یاول: آهاؾگیاؾؾاٌث   کهـ باٌؿ  هإيد یاٌق
 ـ آو قا ذابث کكؾه اوثيیم  یكاؼػلمی  یها و پژوهً کكؾه به آو اٌاقهالعىى اظمؿ یؿو

اِعاب  یبه بكؼوهحی  ،ايؿ کكؾهبه آو اٌاقه  پیًوال 9911ال بیً  یثب اهل ۀائم
اػمال و ال  یبكؼ پىك ٌىؾ ٌاوؾاٌحًؿ ككليؿ یلبىؾيؿ و جما باقؾاق ٍاوايکه همىك  ؼىؾ

 هإيد یاهفکك  یًکها یبكا یىؾق شً یآهاؾگاوحؼؿاؾ و وشىؾ  9-ككهىؾيؿ جىِیه هیؾػاها قا 
 یىچگىيه ا باهك و ِاؾماهام  3-ؾاٌحه باٌؿو كایؿه  اػمل و ؾػا هؼً ٌىؾ یهباػد باٌؿ 

ها  آوکه  یً شم ایى اوثاهؼًآیا  ؟!ال آيکه اهكول کٍق ٌىؾ یًپؾايىحًؿ  هیقا  ینظوا
 ايؿ؟ كحهق  یقاه ه یىلهقوی که  ايؿ بىؾه یظو

بؼؿ ال آيکه ؟ کًًؿالض ِاقكحاق ؼىؾ قا جىايًؿ  هیها گكا شًه هن یا: آمؾویاؾؾاٌث 
اوث پفیك  کاق اهکاو یىاهٙؼًا  ،ؼىؾٌاو اوثجعث اقاؾه و ايحؽاب ظالث،  یىقوٌى ٌؿ ا

وشىؾ يؿاقؾ-  یهیجىش یچهبمايًؿ  یهًعكف ؼىؾ باه یشًى یالتها بك جما آوبكای ایًکه و 

                                                                                                                                                                 
 -959جا  951، پیک ِلعه، َاظمؿالعىىویؿ  ,9
 و بؼؿ ال آو هكاشؼه کًیؿ- 99، 6َیًی، زجىايیؿ به بكؼی قوایات ؾق کحاب کاكی کل هی ,9
اگك شًىیث  ؾق ظالی کهوىی پىكٌؿو ببكؾ>  ؼىاهؿ ؾؼالحی الهی قغ ؾهؿ جا شًیى قا به لیكا ؾػاکًًؿه هی ,3

که ؾؼحكي ؾق  ٌؿ هیـ ؤؼیث ؾػاکًًؿه هايًؿ کىی  هراًل ؾؼحك بىؾ شًیى ال ابحؿای باقؾاقی هٍؽُ بىؾ ـ
 اهؿ ؾؼحكي قا جبؿیل به پىك کًؿ!ظٕىقي قاه بكوؾ و ال ؼؿا بؽى 
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و  یكهجىايؿ ال و یه، او و ؾاقؾیماا ًیکه به ؼؿا و ؼللا ها ال آو یككؾ ؼّىَؾق 
ؼؿا بك ِلىات ) یو هىو یىیهايًؿ هعمؿ و ػ ؾق لهیًً ـؼؿا  یؼللا یها یعثيّ

ؾق  کاقی اوث کههكاشؼه به پمٌکاو هحؽُّ  که ؾايىحین هماو ٘ىق >بهكه ببكؾـ  آياو(
وىؾهًؿ  ؾق بؿو قا آٌکاق کًؿ پًهاو ۀگفٌح ؼىاهؿ یکه ه یقوايهای  ووىوهؾقهاو و قكغ 

آو يیم اوث که ػلن  ای هىئله ،هاگكا شًه هن یقكحاق شًىکه اِالض  ؼّىَ به اوث>
 -پفیكؾ یقا ه

 Nicolas م.یًگکاه یکالني; ؾکحك (APA) ًٌاوی آهكیکا ايصمى قواو یهئق 
Cummings: که ما هیؿبلکه ِؿها يلك قا ؾ ،يلك، يه ؾو يلك، يه وه يلك یکيه ;: گىیؿ یه 

9:-ؾاٌحه باًٌؿ یا وؼاؾجمًؿايه ؾقوِث  ِی کًًؿ و ليؿگ یصاؾا ییكايؿ جـ جىايىحه
 

هاوث  کكؾو آو هايغ ،ها ٌؿهگكا شًه هنکه ؾق ظن  یکاق  یىاػحواؾ ؾاقم بؿجك  بًابكایى
که  وشىؾ يؿاقؾ یؼی٘بیك ؿؤؼیث  گىيه هیچها  آو یو ؾق قكحاق شًى یىحًؿي یماقب یًکهبه ا

 ٍاوایقا بك  ییك، هكگىيه قاه ؾقهاو و جـيىع بكؼىقؾ یىا -باٌؿی ؼّىِ بهؾقهاو  یالهًؿي
 یاکًؿ که  یؾايٍمًؿاو ه یبكؼکاقی  و هؽلی یقجعك  یها قا هكباي آو هولايأهحو  بًؿؾ یه
ؼىؾ  یبه ايعكاف شًى یا ،ؿيکًٍ ؾاق  ـ یوثػلن و ظوؾق هالب  ـ ؼىؾ  یالعاؾ یالتجما هب

قو  یىلا> اًؿًک یهجىش یوثػلن  و ظوؾق هالب   ؿ آو قا هنًؼىاه یو ههىحًؿ  یلهحما
 ،یال يظك شًى یا هىحًؿهلعؿ  یا ییگكا شًه هن ۀکًًؿییؿ ؾايٍمًؿاو جا یٍحكب بیًین یه

!هًعكف

                                                                                                                                                                 
 /q6XnBA9https://bit.lyهابل ؾوحكن ؾق:  ,9

https://bit.ly/2XnBA6q
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 لیاؾی قای ؾقهاي یها قوي ـ پفیكيؿ قا يمیگكایی  شًه هنکه ـ  یوىات ؿكبإه یبكؼ
ها  ایى ؾقهاوال  یبكؼ -ايؿ کكؾه یگیكیؾق گفٌحه و اهكول پ ،گكایی شًه ؾقهاو هنبكای 
ؾق بكؼىقؾ با  یىاییکل یها مايًؿ آيچه ؾق اقؾوگاهه هرال، ػًىاو به> هىحًؿ هكؾوؾ هٙؼاً 

 یاويلك ال هكباي 95ال ٘كف  9116ؾق وال ; :کا ايصام ٌؿیآهك وى ؾق  کن یهاگكا شًه هن
 ٌؿ-اهاهه  هٕایی یؾػىای WWASP & Cross creekه یػل ،یعیهى یىاییکل یها اقؾوگاه

ها قا واؾاق به ؼىقؾو  اقؾوگاه، آو کًًؿگاو يىشىاياو و کىؾکاو، يٍاو ؾاؾ اؾاقه یثٌکا
جصاول  ۀجك، اشال  بمقگآهىلاو  ؾايًو به  کكؾيؿ یهشًىی ها جصاول  به آو ،کكؾيؿ هی اوحلكاؽ

هٍث و لگؿ ؾق هؼكْ  یىکىؾکاو، همچً -ؾاؾيؿ یجك قا ه وى آهىلاو کن ؾايًبه  یشًى
ؾق  یايلكاؾ ِىقت به یاايؿاؼحًؿ،  ؾق هله هیها  وگها قا ؾق کًاق  و آو گككحًؿ هكاق هی

ؾق ظٕىق  ٌؿيؿ یههصبىق ها  آوکكؾيؿ،  ظبه هی یکجاق  یچاؾقها یاکىچک  یها هله
 ٌاوها قا با هىىاک ؼىؾ یىو له ییکق ؾوحٍى ،کًًؿواالو ؼىؾ اؾقاق و هؿكىع  هن یگكؾ

 9:-قا هىىاک بميًؿؼىؾ  یها ؾيؿاو هىىاکآو، با همیى ال په کًًؿ و  یمجم

ایًکه  شای به ـ ؿًٌؿه باٌيول اگك ؾقوث ـ  ؾیگك های هٍابه قويها و  قوي ایى
 یٍحكب ها قاگكا شًه هن یايعكاف شًى یوحاً ظو ، ؿًؾقهاو باٌ یوىؾهًؿ بكا ییها قوي

 ییگك و باػد ايعكاف ؾ یؿاكما یها ه قا به آو یگكاوؾ ۀؾوشايبو ظحی ههكوقلی  کًؿ یه
هایی  وهىع چًیى اجلام- یىثي ییگكا شًه هنايعكاف  کمحك ال ؼىؾِ  ًیحکه اهم ٌىؾ یه

                                                                                                                                                                 
9, WWASP & Cross Creek هایی  ها و يوٍه ای آهكیکایی اوث که بكای اِالض کىؾکاو، بكياهه هإوىه

 torture/-treatment-at.com/gay9https://www.idaکًؿ- آؾقن ایى ؼبك:  قیمی هی ٘كض

https://www.ida2at.com/gay-treatment-torture/
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ؼىاهؿ ؾق ِپی  یىؾ هب یهًلپاوؽی  ـ  ٘ىق کلی به پیكواو هحؿیى ؿكبی، ـ یها ؾق اقؾوگاه
 یاوؾق کحاب ؼىؾ ب :ؿیحهوا;که  یآهاق  یسيحا بك اوان ینبؿاي یوهح ؼّىَ به> ؾاٌث

ه یؿقو %91به ، 9191ؾق وال  یعیهى یىؾق هكؾاو ؾ یيىبث ايعكاف شًى ه اوثکكؾ
ایى - قوؿ هی %3 به ٍاوايعكاك ـ بهحكیى ظالثؾق ـ با ؾیگكايی که  یىهؾق هوا ،اوث

کًؿه ال  یها پك ال ؼٙبه اوث که ؾق ٌكِم  یمیهايًؿ آو چؤؼیث ؾقوث  هىػظه و آ
اؾ و لهؿ  ها  آوکه  کًؿ یه جأکیؿواػظاو  یبكؼ ظاِل لباِو که ؾق ظالی  >ٌىؾ ظاِل هیاٌق

 - وىلايًؿ هیؼٍک قا با هن جكو

 کاهالً  یکاق  ،ییگكا شًه هنؾق ؾقهاو  یا یلهوو ػًىاو به آواِالض  یا یثشًى ییكجـ
که  ی- جا لهايؾايىحینآو قا وقاِی ؾق  پًهاِو بؼؿ ال آيکه وبب  ؼّىَ به> اوث ياؾقوث
اٌاقه العىى اظمؿ)٘بن آيچه ؾق بیاو ویؿ که ـ  هاگكا شًه هنؾق  یبًؿهكك های  ووىوه

ؿ شً ۀها قا ؾق هكظل ؾق بؿو آو پًهاو ۀگفٌحٌؿ(  ِككًا ؾقهاو يٍىؾ ـ  کًؿ یليؿه ه ،یًیٌق
 - يؽىاهؿ بىؾوىؾهًؿ  ییگكا شًه هن ییؾقهاو يهابكای  ،بكػکه یا هإيدهفکك به  ییكجـ

یا : Gender Fluid;، هؼكوف به یشًى یثهى یٍايیؾق ظالث پك  یظح قا  یشًىاِالض 
کًؿ ال  اظىان هی و هٍؽُ یىهؼی که ؾق آو یک ايىاو )ظالح: هىیث شًىی ویال;

 یلهماو ؾل بهؾقوث ؾايىث- همىاقه جىاو  يمی (يظك شًىی هحؼلن به شًه ؾیگكی اوث
 یها با ايؿاماوث  یهفکك ؾق واهغ  اوث( هإيد کًؿ ی)که اظىان ه هفکك ككؾیک  ی،هبل

اها  >بىؾو اوث هىلٗ بك بؿو او هكؾايه یؼث٘ب ،ؾق يحیصهو یاكحه  جکاهلهفکك  یجًاول
 ۀاوث جا گفٌح یبًؿهكك ای  ووىوهِككًا  یگك،به ٘كف ؾ بىؾو هوابىحبكای اظىان او 

ـ ایى  که اٌاقه ٌؿ هماو ٘ىق وشىؾ ایًکه ـ> با کًؿابكال قا  یًیشً ۀؾق هكظل ًؾق بؿي پًهاو
 کًؿ ی)که اظىان ههن  هإيد ككؾ ؼّىَؾق  -يؿاقؾ یویاذك ظو یچه ػمالً گفٌحه، 

 ۀلياي یجًاول یها با ايؿاماوث  یهإيراو  ؤؼیث به همیى ِىقت اوث> هفکك اوث(
يه كوٗ ال  یىث>ؾقهاو، ؾقوث ي ػًىاو به یشًىهایی، اِالض  ظالث چًیىؾق کاهل و 

هماو ـ  یكال  >اوثبه همیى ِىقت هن  یو پمٌک یػلم شًبۀال  یبلکه ظح ،یٌكػ شًبۀ
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اوث يهلحه  یمیچهماو ؾق  ،ؾقهاو ؾقوث -ـ ؾق اِل هیچ وىؾی يؿاقؾ ینکه ؾايىح ٘ىق
هن بكای ها و گكا شًه هنهن بكای  ،یبًؿهالهاهات كك کكؾو کاق  یکىكه :ینکكؾ یاوکه ب

ؾق ٌؿه  ٌىؾ که وبب پًهاو جكجیب هٍؽُ هی ی شًىی- به ایىياهًصاق ؾاقای اككاؾ 
که ػالشٍاو يیم یکىاو  هماو ٘ىق یکی اوث>: Gender Fluid;و  ییگكا شًه هنوقای 
 اوث-

ؿ کاهل ٌاو  یجًاول یها ايؿام > هرالً بكؼی اككاؾ ؾچاق بیماقی هىحًؿ ،بله به ٌق
بكؼی و  ؿيؾاق قا  هإيدهفکك و  یجًاول یها ال ايؿامجكکیبی  یا ،اوث و ياهٍؽُيكویؿه 
و  یًؿها قا بكگم  یثال شًى یکیجىايؿ  هیٌؽُ آو،  ۀيحیص ؾقکه  ؾیگكهٍابه های  ؤؼیث

 -شكاظی هكاق بگیكؾيظك ؼىؾ جعث ػمل ؿکكؾو شًىیث ه بكای هٍؽُ

 :گىیؿ یه ثیشًىجـییك ؾق ؼّىَ العىى اظمؿ ویؿ 

اػٕای جًاولی ؤؼیث بؿو و ؾاٌحى  ،کًؿ آيچه شًىیث قا هٍؽُ هی ،ؾق ايىاو;
ؿ کاهل قویؿه باٌؿ-  ث و شایم او هفکك اوباٌؿ  یًهك يَ  ،اگك اػٕای جًاولیاوث که به ٌق

هإيد اوث و وی  ،باٌؿ چًیى اگك اػٕای جًاولی هاؾهمه >يیىث جـییك شًىیث ؾهؿ
ؿ اها اگك اػٕای جًاولی >يبایؿ جـییك شًىیث ؾهؿ آهیؽحه یکؿیگك یا با  هکاهلی يؿاٌح ٌق

شًىیث ؼىؾ قا ايحؽاب و ػمل جىايؿ  هی ،های آككیًٍی هٍابهی ؾاٌحه باٌؿ يوٌُؿه یا 
ال ایى پاوػ  -کًؿ هیهفکك یا هإيد هٍؽُ جبؿیل به یک که او قا ايصام ؾهؿ شكاظی 

 اوث-ایى کاق  ٌكػِی هًظك ظکن 

یا  اوث ؾق ظالی که هفکك  ،هكاق ؾاقؾی هإيرکًؿ ؾقويً اها ایًکه ايىاو اظىان 
 ِی بؼؿ  اظِل شًىیث ؾق هك با جىشه به ؾايىحى ایى يکحه که جىاو  قا هی هىئلهایى  ،ػکهبك 

ال ایٍاو يول  وؽًی که هبالً  ۀاؾاهو  :- ه اوث ؾقک کكؾ---بك لهیى ظاِل ٌؿ جکاهل
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 9-ٌؿ

 یکااو آهك پمٌک قواو ايصمى ینجّمکه  ٌىؾ یهقوٌى  ،ٌؿؾايىحى آيچه اقائه با  و
 کكؾوو واقؾ  DSMوىم ؾق چاپ اؼحالالت قوايی قاهًمای ال  ییگكا شًه هن)بكای ظفف 

 ینجّم 9(اؼحالل قوايی یا یماقیبیک  ػًىاو بهؾق چاپ پًصن  :یشًى یثهى اؼحالل;
٘بن  اؼحالل قوايی یا یماقیبیک  ػًىاو به هىئله یىجّىق اکه چكا  >اوثبىؾه  یاٌحباه

 یماقیبیک  ،ییگكا شًه هنکه به ایًوث ها آو ی ال وىیاػحكاك، ٘بیؼحًا یثشمؼ یىايظك 
اوث  ىاویک ـ ینکه اکًىو ؾايىح هماو ٘ىق ـ ایى ؾو  یلؾل یكال  >هن هىث اؼحالل قوايی یا
همیى هٍابه - اوث ياؾقوث هٙلواً  یمیجّم یگكی،گفاٌحى ؾ یها و باه ال آو یکیظفف و 

که ؾق ، وشىؾ ؾاقؾ :یثشًى ییكجـ بىؾو شایمظکن ; بىؾو ياؾقوث ؼّىَؾق  ؤؼیث
  -اوث آهؿه هاكو یبكؼ یكحىا

                                                                                                                                                                 
 -999پیک ِلعه، َکحاب هكاشؼه کًیؿ به:  ,9
 شهث کىب ا٘الػات بیٍحك ؾق ایى هىٔىع هكاشؼه کًیؿ به:  ,9

https://www.madinamerica.com/9194 / 99/homosexuality-came-dsm/ 

https://www.madinamerica.com/2014%20/%2012/homosexuality-came-dsm/
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آو  ـ ٌؿ یاوکه ب هماو ٘ىقـ  کًًؿ یه یهجىش یقا ال يظك ػلم ییگكا شًه هنکه  یکىاي
 یىو ا کًًؿ یقؾ ه :یايعكاف شًى;یک  ػًىاو بهآو قا  یگفاق  و يام هلمؿاؾ یؼی٘ب اهكیقا 

به و  ایى ايعكاف اوث یکیژيح ػلث یُجٍؽ هًىٖ به ،ؼىؾٌاوبه يظك  گیكی  هىٔغ
 یىا ػلث -ینکكؾ هالظظه قا چًیى ػلحی یشى و ها به شىث ، ٌؿت جىشه آوهمیى ؾلیل

آو گككحى ؾقيظك و  اهكیک  یثاذبات هٍكوػ ها اػحواؾ ؾاقيؿ آو -وأط اوث ها، آو اِكاقِ 
]به ایى جا  >يؿاقؾ یالي اهك بىؾو آو یکیال اذبات ژيحككاجك  یمیبه چ ،یؼی٘ب یايحؽاب ػًىاو به

ای بكایً  ی که هیچ قاه هوابله٘ىق  به ،گیكؾبجوؿیكی هكاق و  یظحم اهىق ۀؾق لهك جكجیب[ 
 !يؿاٌحه باٌؿوشىؾ 

گككحى ؾقيظك  یبكا]چًیى بكؾاٌحی[  ینو گلح ینكهن قا پاوػ ؾاؾ یىؼىؾ ا ۀها به يىب
 ؾلیلاوث> به چًؿ  یياکاك ی،و ظحم یؼی٘ب اهكیک  ػًىاو به یايهگكا شًه هن ِی قكحاق شًى
 ٌؿ:  یاوب  آو یکه وه جا

بكای  یػاهلوشىؾ ژيی که با ككْ  یظحبًابكایى  کًؿ> هوابلهها  با ژو جىايؿ یايىاو ه -9
 >جىاو هوابله با آو ژو قا ؾاقؾبالهن ايىاو  هعىىب ٌىؾ، ییگكا شًه هن

هًعكف و اوث  ی، قكحاق هإيدهفکك و هیاو اقجباٖ  ال یكبه ؿ ،یهك قكحاق شًى -9
کكؾو هك ژو يابىؾ  هىئىل یؼی،ايحؽاب ٘ب به ایى جكجیبو  کًؿ یهها آو قا قؾ  ژو یؼِث ٘ب

 >ؼىاهؿ بىؾ ییگكا شًه هن یبكا (یكٔك)

كف  -3 با ایى  ییگكا شًه هنجّىق هرل  ،باٌؿ یو وقاذح یکیژيح، هىئلهیک  یًکهاِِ
ی ذابث  ،یال يظك ػلم ینؾايىح ؾق ظالی کهـ  اوث یوقاذح ای هىئلهكْك که  چًیى كٔك

 یىا ایبك  یٌاهؿ  ػًىاو بهو  یىثي یکاك یؼی،٘ب اهكی ػًىاو بهآو  یقجىِ یبكا ـ يٍؿه
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ا یکىپاجیوا یؼًی یوقاذح یماقیؾو ب یوث،ظو  - ینکكؾ یاوقا ب وو و٘ك

ايعكاف و ؼكوز ال ظالث  یايه،گكا شًه هن ِی شًى قكحاقِ ٌىین  هحىشه هی یبجكج یىا به
، ال ییگكا شًه هن یناذبات کكؾکه  ٌىؾ یهالظظه ه یًصا- جا اوثها ژوهوحٕای  یؼِی ٘ب

 اوث-ايعكاف یک  يظك ژيحیکی

ؾق که قوی وؽى چكا  >ناذبات کً یگكؾ یال شهحبىؾو آو قا  هًعكفؼىاهن  یاکًىو ه
 یقكحاق شًى جىاو یبلکه ه >ٌىؾ هعؿوؾ يمی یکیژيح ۀبه شًبجًها ايعكاف،  ؼّىَ

 یبا ظالح آو ۀیىبا هوایا ؼیك، ايعكاف اوث آیا یک با ایى ػًىاو که قا  یايهگكا شًه هن
 -کكؾبكقوی ؾق هیاو هكؾم ٌایغ اوث ٘ىق کلی  بهو وشىؾ ؾاقؾ که  یؼی٘ب

 یًؿآكك جا یک  کًؿ هیاللم بك ها  ٘بیؼحاً  ، ؾیؿگاه یىال ا ییگكا شًه هن ؼّىَؾق  بعد
و بعد یکىاو  ٘ىق بهقا ها  کؿام ال آوهك ٌؿو  جعكیک یلو ؾال  هإيدؾق هفکك و  قا یشًى

 یقا بكا اهكیک  یؼی٘بؼىاهین ظالث  هی یؾقوث آو اوث که وهحو ظحی  >کًینبكقوی 
 ـ ايىاوهىشىؾی هرل ـ  کًؿ یههرل جىلیؿ یشًى ینکه به ٘ك  لؾق ظال جکاه ۀهىشىؾ ليؿ

ها  یُجٍؽبه ایى جكجیب  >ؿاكل ٌىینيیم  او یٍیًیاوال پ یىثي یىحهٌا ،ینهٍؽُ کً
هًعكف و ظالث ايعكاف و قكحاق  ؾق يحیصهو ؼىاهؿ بىؾ ؾقوث  :یؼیظالث ٘ب; ۀؾقباق 

بیؼی   -ٌؿؼىاهؿ و هٍؽُ وأط  ،ٌؿه اوث یصاؾبكؾو اٌحباه ا کاق به ؾلیل بهکه ؿی٘ك

با ها قا یکی په ال ؾیگكی  کًن آو وؼی هیکه ؼىاهین ؾاٌث  هىئلهبه ایى جكجیب وه 
ال  مهًظىق  اها> ؼىاهن کكؾ یاوها قا ب ال هرال یبكؼ یذحقاو  یكجلى -ٙكض کًنه اویٍها هرال

هكؾم  یىب یؼی٘ب ِىقت بهکه اللم اوث ـ  قا هىئلهآو  یؼیکه ظالث ٘باوث آو ایى کاق 
  -واؼثهایی هٙكض ؼىاهن  قا ؾق هالب پكوً هىائل- ایى کًن یاوب  ـ باٌؿ یغٌا
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 پزداختٌذ؟ بِ رفتار جٌسی هی قبل ّا سال هیلیَى در  پیشیٌیاىآیا : 1پزسش 

قا هًحٍك کكؾ که ؾق آو،  یا هواله :یچكي;بكیحايیایی  یػلم ۀهصل 9194ؾق وال 
قابٙۀ  یىاول واؼثقوٌى  :John Long .گشاو الي; یاییًٌان اوحكال یلؾايٍمًؿ كى

ىقت ِ یاؾق ؾق باوحايی  ۀليؿ تال هىشىؾاهىشىؾ ؾو هیاو  ،یػؾق جاق ؾو ككؾ هیاو الؾواز 
  ـ وشىؾ ؾاقؾ یكؼل یشًى قوابٗکه اهكول ؾق به هماو ِىقجی ـ  اقجباٖ یىاایًکه و  هپفیككح

 - ه اوثواؾه يبىؾ

 یليؿگپیً ها وال  یلیىوه کهـ ها  بكکه یِی ابحؿا های یهاه; :پژوهًایى  بك اوان
 قاالؾواز  ینآوقؾو ككليؿ ال ٘ك یاؾي به یيؿ که چگىيگا هبىؾ یهىشىؾاج یىاول ـ يؿا هکكؾ یه

به ها  یهاه یىا -اوحلاؾه ٌؿ ها ايىاوجىوٗ  یبؼؿ  یها  ؾق لهاوکه الؾواشی > يؿا هًٌاؼح
که پفیككث  هًگاهی ِىقت هیولؿ ؾو ال  یًؿآو كك يیال ؾاٌحًؿ  یآوق  ٌگلث یجًاول یها يؿاما

  -:باًٌؿ هكاق گككحه یکؿیگكؾق کًاق  هإيدهفکك و 

 یِی ابحؿا یاِت ٌکل ال ظ یىا;: کًؿ هیؾق پژوهً ؼىؾ أاكه  یاییاوحكال ؾايٍمًؿایى 
 یاوحىي ،یىؾق چ ییها یلكى و هؾق شكیاو بىؾهبل وال  یلیىوه 381ال بیً  ها یهاه یىا

 -:قوؿ یه هحك یوايح به چًؿ ٍاوکه ٘ىل اوث  کٍق ٌؿه و اوکاجلًؿ

جعوین و هًصك به  اکحٍاف یىا;چًیى به جّىیك کٍیؿ: ؼىؾ  ۀيىب بهيیم  یچكي ۀهصل
ًٌاوی  یلكىهای  ؾق ؾايٍکؿهـ  هٍؽُ ٘ىق بهـ  یگكیؾ یها يمىيه ؼّىَؾق پژوهً 

 اٌاو ب يكیًگی یها ٌؿ که ايؿام یهفکك  یاوهاه کٍقو هًصك به  ٌؿ ؾق ايگلىحاو
ال  یهً یغهاکكؾو  هًظىق هًحول ها به ؾق آو ییها یٕهو هٍؽُ بىؾ و بهكجبٗ یکؿیگك 

 9:-قیمی ٌؿه بىؾ هاؾه ٘كضبه شًه يك 

هًگام ال ـ  یٍیًیاوؾق پ یشًى یث، كؼالپیً وال یلیىوه ال ِؿهابًابكایى 
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هفکك هیاو  الؾواز یًؿاكك  :بىؾه اوث ال چًیى ـ (Vertebrate) ؾاقاو ههكهؾق ٌؿيً  ٌكوع
قوابٗ ؾق  ،یؼی٘ب کاهالً  ظالثیک  ػًىاو به اهكولها اوث که  یمیچهماو  یىو ا >هإيدو 

 -کًین هالظظه هیال شمله ايىاو  ، یىاياتظبیٍحك  یشًى

 دّذ؟ : تحزیک جٌسی در حیَاى هذکز، چگًَِ رخ هی2پزسش 

ػىاهلی  شمله > الٌىيؿ هیايىايی هفکك يىع ؾق  یشًى یکجعك باػد  یاقیبى ػىاهل
هكبىٖ به شىن ٌكیک شًىی )هاؾه(- به چهاق  هىائلو يیم  ؿيگكؾ ها بالهی به هىقهىوکه 

 هرال بىًؿه ؼىاهن کكؾ:

و  ،هؼكوف به هىقهىو هكؾايه که (Testosterone) جىحىوحكوو: هىقهىو 9هرال
 ،اوحؽىاو ،یايؿام جًاول :هايًؿ >اوثهفکك يىع ؾق  یشًى یها یثؼّىِ یاِل هىئىل

 یلجما  9>هكؾ یشًى یلجمايیم و  هكؾ یهً یغها ؾق ها اوپكم یؿجىل ،هكؾ یهى  ،ِؿا ،ػٕالت
 -ٌىؾ یه بیٍحك ،هىقهىو ؾق بؿيً یىا اكمایً یماوبا ه هفکكشًىی يىع 

 یىلهقوی  یليؿگکه هكاق ؾاقيؿ> چكا جکاهل  ۀؾق ویٙك ٘بیؼحًا  یشًى یها هىقهىو
 یىاکلی  ٘ىق به په >ٌكوع ٌؿ یشًىیك ؿهرل جىلیؿبا  ـ ینگلح که هبالً  هماو ٘ىقـ 

هبل  یؼًی پیً ـوال  یلیىوه 511ال ، ال شمله هىقهىو جىحىوحكوو  یشًى یها هىقهىو
هايًؿ ـ  هفکك یٍیًیاِو پهٙؼًا و  9ايؿ یاكحهال اوحكوژو جکاهل  ـ او يؽىحیىؾاق  ههكه ال

که ايؿکی  هماو ٘ىقـ  هىشىؾ ؾق ؼىؾ یال هىقهىو شًى هابؼؿـ  يؽىحیى ؾاقاو ههكه
 ]ؾقوالوکاق ایى جا  >يؿا هکكؾ هیاوحلاؾه هرل جىلیؿالؾواز و  یبكا ـ جك بیاو کكؾین پیً

 -یؿبه ايىاو قويهایث[ 
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 که با هىٔىع ها ؼىؾ یؼیال اهؿاف ٘ب یکیؾق ـ هىقهىو جىحىوحكوو  جأذیكبًابكایى 
ؾق ] کهاوث  هإيديىع با  یشًى یثايصام كؼال یهفکك بكايىع  عكیکج ـ اقجباٖ ؾاقؾ

 - ٌىؾ یهظاِل ولؿ لاؾو [ يهایث

کًؿ  یه یکقا جعك ايىاو  هفکكِ يىع بؿوو ٌک که : پٍث )باوى( يىع هاؾه: 9هرال
وحىو يىبث به ـ ؾقشه  45 ۀو به ايؿال  كبهكَ چام و اگك  ،ؼّىِاً  یؿهٙالؼات شؿبا جىشه به  و 

 ؾاٌحه باٌؿ- یؿگیايعًا و ؼم ـ كوكات

 ه اوثکكؾ جأکیؿو  9هها قا ايصام ؾاؾ پژوهً یىال ا یکی یهؾق جكک :لکًثیب; ؾايٍگاه
يىِع  یكال  >ؾق لياو اوث یو هكجبٗ با هلهىم باقؾاق  ییىلىژیکب %911، ثشفابیقهم و قال که 

ايً بىیاق ظمل کىؾک ؤغو  یباقؾاق  یهٍؽّات، بكا یىبا ا لِو  کًؿ یهفکك جّىق ه
 یىکىؾک قا جعمل کًؿ و ا ؾتو وال  یباقؾاق  یها یوؽح جىايؿ یهکه چكا  >اوث هًاوب

 - یاكحه اوثها ايحوال  شاـبه ؾق ٘ىل يىل

 : همچًیى

يٍاو  ايگلىحاو :Daily Mirror .یكوقه یلیؾ; ۀؾق قولياهٌؿه هًحٍك  ِی ػلم پژوهً
 جىايًؿ یهؾاقيؿ باوى  ؼّىَ بهها و  قاو ۀیؾق ياظ ییٍحك ب یکه چكب یلياي ه اوثؾاؾ

بىؾو  بمقگ یكال > باًٌؿبیٍحكی بكؼىقؾاق جکاهل ػول و هىي ال که  یاوقيؿب یابه ؾي یکىؾکاي
ؿ هـم اوث  3اهگا یچكب بىؾو هوؿاقیٍحك بهؼًای  به ایى ياظیه  - ٌىؾ هیکه باػد ٌق

 یحىبكگؾق ؾايٍگاه پ یكگ همه های یماقیؾايٍمًؿ ػلىم ب :کالو یلو; پكوكىىق
 یؿقوه یؾ) DHA یها یچكبال  ها قاو یباوى و باال ۀهًٙوبىؾو  ؿًی; :گىیؿ یه یکاآهك 

ًٌاؼحه  یهـم بٍك  یههن بكا یػًّك  ػًىاو بههمىاقه  یكال  >اوثيظیك  بی( آيؿقووحكوو
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ال  ؾاقؾ یالکه هـم کىؾک يی آيؿقووحكوي یؿقوه یال ؾ %81به  یکو يمؾٌىؾ  هی
 9:-ٌىؾ هیى هیجأهاؾق ٌؿه ؾق  یكهـؼ یها یچكب

که هماو ـ  ؾاقؾ یؼی٘ب یباوى لو بك هكؾ، هؿك جأذیك ٌىؾ یهٍؽُ هبه ایى جكجیب 
قا  یکىؾکاي ؿ وًکً قابكهك  یشًى ۀقابٙ هنٌىؾ و با  یکجا هكؾ جعك  ـ اوث یشًى یکجعك 

 به ؾيیا بیاوقيؿ-

که يىع هفکك ٌؿه اوث هٍاهؿه  -کًؿ یه یکهكؾ قا جعك يیم  لو ۀیً: و3 هرال 
 یىبه همو  ٌىؾ یلياو ه ۀیًشفب و ی،اوث که ال يظك شًى یجًها پىحايؿاق  ،ايىاو

ؾق لهاو  اي یًهپىحايؿاقاو اوث که ظصن و یاوجًها هىشىؾ ؾق هيیم لو  ۀيىع هاؾ یب،جكج
َِ - ٌىؾ یبمقگ هـ  يظك ال باقؾاقی و ٌیكؾهی ِكفـ  بلىؽ  یًههكؾ به وٌؿو  شفب ؾق ؼّى

اوث و ؾق  یهـم ینظجًیک ، ایى کًٍـ :Larry Young 9. یايگ یلك ; کحكؾ ٘بن يظك ـ 
 اقجباٌٖؿو  باػد كؼال یكال  >ؾهؿ یقغ ه ،بلىؽ ۀبه هكظلٌؿو يىع هفکك ايىاو واقؾلهاو 

 کكؾه اوث-جربیث و  یؿهقا بكگم ایى ؼّىِیث جکاهل، په  >ٌىؾ یه هإيديىع با 

 ۀویٙك ؾق  یجکاهل بٍك که  قویؿبه ایى يحیصه  ،ییها پژوهًايصام په ال  یايگ
 یهاؾق و کىؾک ٘هیاو  ۀقابٙ یثجوى یکه ؾق اِل بكاهكاق ؾاقؾ  یػّبکاق والو  یيىػ

 یثجوىبكای قا کاقها ایى والو [ ،]جکاهلوپه  >اوث یاكحهجکاهل  :یؼی٘ب یكؼىاقِی ٌ;
و به  یكؾگ یبه کاق ه ـ )هكؾ و لو( ؾو همىكاقجباٖ هیاو  یؼًیـ  یال قوابٗ بٍك  یگكیيىع ؾ

لياو  ۀیًشفب و ـ یكؼىاقٌکىؾکاو هايًؿ ـ که هكؾاو ٌىؾ  چًیى هی یصهيح یبجكج یىا
 هحلاوت اوث-ایى ؾو قكحاق هعكک ایًکه  ا وشىؾب >ٌىيؿ یه
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 یؼی٘ب یهؿك ـٌىؾ هكبىٖ هی به بعد هاجا شایی که ـ  بك هكؾلو  ۀیًو جأذیكبًابكایى 
 ٌؿ-   یاوکه ب یػلحبه هماو  ،هكؾ یشًى یکجعك  یؼًی >ؾاقؾ

 یها ولىل ،ؾهاو ايىاو -کًؿ یه یکجعك  هكؾ قا ،یيظك شًى ال لو يیم: ؾهاو 4هرال
 ًؿ-ًک یکقا جعك  یشًى هیلجا  ؿًككوح یقا به هـم ه ییها یامؾاقؾ که پ یاؾیل  یظى یػّب

واقؾ گلحى  وؽىکالم و  ۀبه ظیٙوپه  >بىؾ یهجـف یؾق ابحؿا بكا -یاكثجکاهل  ،ؾهاو
 یبكااي  جىايمًؿی یماو( و هیؿوبىو ینال ٘ك  رالً )ه یکوپه ؾق ايحؽاب ٌك و  ٌؿ
 قوابٗؾق  هلّلیک کاقکكؾ   ه هٍؽُ اوثک هماو ٘ىق >ؿواقؾ ٌ کىؾکاو یثجكب

 -شًه بٍك یٔمايث بوابه هًظىق  ،هؿت ی٘ىالي

 "Desmond Morris .یههىق  لهىيؿؾ"ًٌان شايىق ؾايٍمًؿ  9961ؾق وال ;
ؾيبال  بهـ و هاؾق  های هیاو يؽىحیؿفا ؾق  یؿوشى ینؾق ابحؿا ال ٘ك  ،یؿوبىوگلث که 

و  یاكثؾهاو جکاهل قوی ؾاؾو ؾهاو ؾهاو با هكاق  ینؾاؾو به کىؾکايٍاو ال ٘ك ؿفا ـ آو
او یٍیًیپیؼًی ـ ها  یٍیًیاوپ -کًًؿ یه یهقوي جـفهمیى کىؾکاو ٌاهپايمه به هًىل هن 

 ػًىاو به هاؾهاو بؼؿقوی ؾاؾو ؾهاو هكاق  -کكؾيؿ یهـ يیم به همیى ِىقت قكحاق  ايىاو
به کاق گككحه ٌؿ  که ؿفا کن بىؾ ییها گكوًه ؾق ؾوقه کىؾِک با  یؾقؾ هن یبكا یا یلهوو

ايىاو،  -ٌؿاوحلاؾه  و هىؾت یال ؾووح ییك جؼب یبكاـ  کلی ٘ىق بهـ  یبجكج یىو به هم
 ینکه اهكول ؾاق  جكی جك و هحًىع یػا٘ل یها قا به بىوه یىوالؿ حؿایِی اب یها بىوه یىا

 9:-جىوؼه ؾاؾ

ی یؿاق ؾ ی٘ :Gordon G. Gallup .گالىپ یگىقؾو ش; یًٌان جکاهل قواو ؾايٍمًؿ
  :کكؾ یطجّك  ايگلىحاو یو یب یب قاؾیىؾق 

 ینال ٘ك ا٘الػاجی > ؾق ؼىؾ ؾاقؾقا ا٘الػات ال  ای یچیؿهپ یاقجباؾل بى ،یؿوبىو;
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که اهؿاهاجی  >یؿوبىوؾق ظیى بؿو  یثو ؤؼ کكؾو لمه ینال ٘ك ا٘الػاجی  ،ییؿوبى
با  که یا ؾقشهؼّىَ ؾق به اككاؾ و  کًین هیوحلاؾه ا جکاهلکاقهای والو  ین٘ك ال ها 
 9:-ؿًؾه یهگیكی  اهکاو جّمین ،یا يؿاقین ینؾاق والگاقی ؼىؾ  یوقاذح یکٌك 

 یىال ا یؼیو هؿف ٘ب کًؿ یه یکجعك  یلو، هكؾ قا ال يظك شًى های په ؾهاو و لب
 اوث- هرل جىلیؿو  یشًى ۀقابٙبكهكاقی  یبكا ییکٌك  ػًىاو بهلو بكگمیؿو  ،ٌؿو یکجعك 

 شَد؟ حاصل هی در سى : چگًَِ تحزیک جٌسی3پزسش 

 ػىاهلال شمله هىحًؿ>  لياوشًىی  یکجعك  هىئىل یاقیبى ػىاهلهٍابه هكؾ، 
به ؾو  ٌىيؿ، که او )یؼًی هكؾ( هكبىٖ هی یککه به ٌك  هىائلیيیم و  >ها هكبىٖ به هىقهىو

 : بىًؿه ؼىاهن کكؾيمىيه 

ؾاؾو اقجوا هىئىل :هىو ليايهقىه;به  هؼكوف (Estrogen) اوحكوژو: هىقهىو 9هرال
يیم هىقهىو جىحىوحكوو  ،لياو ؾق 9-ؾق لياو اوث یهو ذايى یاِل یشًى یها یثؼّىِ

آو ؾق لهاو  یايگیىهكؾاو و هبه  ی يىبثکمحك  یاقبىبه هوؿاق  یول >وشىؾ ؾاقؾ
وهث  یىلهاو، بهحك  یىا ینبؿاي یو وهحٌىؾ  یه یٍحكبهاه(  ۀیمي یباً )جوك  یگفاق  جؽمک

به ظىاب  یؼی٘بؤؼیحی بىؾو آو، بیٍحك  ٌىؾ یهٍؽُ ه اوثهرل جىلیؿو  یطجلو یبكا
 -قوؾ یبؿو لو باال ه ؾق هىوهىقایى  یايگیىهایى ؤؼیث،  ۀؾق يحیصبًابكایى ؼىاهؿ آهؿ- 

 یصاؾا ـٌىؾ هیشایی که به بعد ها هكبىٖ جا ـ  یهىقهىو شًى یؼیهؿف ٘ببًابكایى 
ٌىؾ و قؾاق با جمان پیؿا کًؿ، (هفکكؼىؾ ) یکٌك  اؾق لياو اوث جا ب یشًى یلجما

 - هرل ِىقت پفیكؾجىلیؿ
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ؾق  یًیهًا٘ن هؼکكؾو  لمه ینال ٘ك ایى ػمل،  یىثي یٌک کكؾو> يىالي: 9هرال
 یک، جعك ایى کاقال  یؼیؾق لياو وهن ؾاقؾ و هؿف ٘ب یشًى هیل یصاؾبؿو لو، ؾق ا

قكحى به ایى جكجیب باال  >ككليؿآوقی اوثو او با  یشًى ۀقابٙ ایصاؾ یبكاشًىی لو 
هىقهىو ؾق لهاو  یًبا اكمايىالي او ؾق لهاو ؾق لو  یهىقهىو شًى یايگیىه

 یبكاکكؾو شًه هاؾه  يىالي یؼًیـ  اهكهمیى هٍابه  -ٌىؾ یههًٙبن  یگفاق  جؽمک
 - وشىؾ ؾاقؾهن  یىاياتؾق ظـ  جعكیک شًىی او

 لیك ؼىاهؿ بىؾ: ِىقت بهگلحین آيچه  ۀؼالٌِؿه  هرال گلحهًٌ  ۀاقائال په 

 یکلو+ ؾهاو لو= جعك  ۀیً+ باوى لو+ و یو شًىىهكؾ: هىقه ؼّىَ ؾق
 -هكؾ یشًى

 لو-  یشًى یک= جعك کكؾو  يىالي+ یلو: هىقهىو شًى ؼّىَؾق  و

آهؿو جمان شًىی هیاو  ؾوث بهلو،  یاؾق هكؾ  یشًى یکجعك ال  یؼیهؿف ٘ب و
هىشىؾ ؾق  یؼیظالث ٘بهماو  یىهرل اوث- ایؿٌؿو و جىلباقؾاق با هؿف  هإيدهفکك و 

 -کًًؿ یههرل جىلیؿ ی،شًى ِىقت به یىلهقوی که  اوث یىاياجیظ یٍحكايىاو و ب

قوي  یكیگکاق  ايحؽاب و به كینال ٘، هإيد یاکؿام ال ايىاع هفکك هك ؾق  یگاه یول
 یؼیايعكاف ال ظالث ٘ب یاياؾق  هىئلۀٌىؾ  هی هًصك یشًى یککه به جعك ياؾقوحی 

 هماو ٘ىق)که  ٌىؾ یکجعك لو  ۀیًآيکه هكؾ با باوى و و شای به: هرالً  >ٌىؾ هیظاِل 
 یىاوظ یظح یا یهايکى شًى یاهكؾ  ۀیًبا باوى و و که گلحین یک ظالث ٘بیؼی اوث(

که ) ٌىؾکكؾو یک هكؾ جعكیک  لمه و يىاليلو، با یک آيکه  شای بهٌىؾ و  یه یکجعك 
ٌؿو  لمه یابؿو ؼىؾي  یها ايؿامکكؾو  لمهو يىالي با ( اوث یؼی٘بگلحین ؤؼیحی 

که ؾق ؤؼیحی هماو )ها  ظالث یىا یو هك ؾو  ٌىؾ یه یکجعك  یگكؾ هإيدجىوٗ یک 
و ؾقوث  یؼی٘ب یظالح (ؾهؿ یلو قغ ه یاهكؾ  یگكا شًه هنؾو هیاو  یشًىجمان 

های  هرالؾق قا که  یشًىجمان و  یکال جعك  یؼیبحىايؿ هؿف ٘بجا ؿ ٌىي ٌمكؾه يمی
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 یؼی٘ب ؤؼیثياؾق و ايعكاف ال  هىائلی ها یىبلکه ا >ؿيهعون وال   هحىشه ٌؿین یهبل
 -ؿٌىي هیهعىىب 

ياهًصاق و ايعكاف ال  اهكی ،لو یاؾق هكؾ  ییگكا شًه هنٌىین  هحىشه هی یبجكج یىبه ا
 - ٌىؾ یظاِل ه ها آوياؾقوث  حؽابو اي یناوث و با جّم یؼیظالث ٘ب



 

 یًاچاراس سزِ ٍ  یجبز ًِ ،است یاریاخت ییگزا جٌس ّن .9

ؾق  یظحيه و ـ  شبكی ِىقت به یمیچاؾػا يٍؿه اوث که  ـ یال يظك ػلمـ جا اهكول 
وىم  یايهگكا شًه هن ِی قكحاق شًى وىی بهها قا گكا شًه هن ـ شبكگكاییجك ال  ییىپا یوٙع

 -چًیى قكحاقهای ياهحؼاقكی وىی به گكا شًه هناقاؾه و ايحؽاب ؼىؾ اككاؾ  شم ،ؾهؿ هی

 ۀکًًؿییؿ أؾايٍمًؿاو ج ها ن آوأکه ؾق ق  یپژوهٍ یها گكوهيه ها و  يه پژوهً -9
 یػلح ايؿ هيحىايىح کؿام یچه ـ جك ٌاهؿ بىؾین پیًکه  هماو ٘ىقـ هكاق ؾاقيؿ  ییگكا شًه هن
قا ال  یکیژيح بىؾِو  یظحم ۀیٍاوث جا ايؿ یکاك همیىکٍق کًًؿ و ایى قكحاق  یبكا یکیژيح
 ایىها به  اگك ككْ بگیكین آو یظح ،ینکكؾ یاوبجك  پیًبلکه  >بؿايینو اوان هكؾوؾ  یهپا

ی ویاقویی و يبكؾ با بكای ق وقؾی با وشىؾ جىايایی ايىاو چًیى ؾوحا ،ًؿبیاهن ؾوث  ژو كٔك
ال  یكیجّى ۀاقائبكای ، ٌىؾ( ٘ىق که هٍاهؿه هی  )هماو هایٍاو کكؾو يوٍهيابىؾ ها و  ژو
 (لوو چه چه هكؾ باٌؿ )قا  گكا شًه هنکه ككؾ ـ  یظحمیک جوؿیك  ػًىاو به ییگكا شًه هن

 -کاكی يؽىاهؿ بىؾـ  گام بكؾاقؾ ًوىی به والؾ یواؾاق هياچاق  به

 :گىیؿ یه یًمؾاوک یچاقؾق  کحكؾ 

ؾق آو ِىقت اوث که  یكال  کًًؿ> یؼىؾؼىاه ها چه ه یها ژو ینبلهم یؿبگفاق ;
يى  یو ٘كظ یمینقا به هن بك  یٍاوها که بكياهه آیؿ یاهکاو به وشىؾ ه یىاکن  ؾوث

 9:-آو يبىؾه اوث یؾق پِ  یگكیهىشىؾ ؾ یچکه جاکًىو ه ی٘كظ ین>ؾقايؿال 

 :ككهایؿ یه :ییؼؿا یجىهن ب;ؾق کحاب العىى اظمؿ یؿ، وآوؾيبال  به و
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 ِی ؼىؾپكوح ،ػمل ؾق ،یايىاي ۀگىي ػًىاو به ها ؿیبگى ؿیبا ايّاف با ككؾ وثیظو ؾق;
 یاله اهبكاویپ و ایايب که یواهؼ یراقگك یا ای واال اؼالم كایل  >نیا واؼحه يابىؾ قاها  ژو
 ؿهیکىب هن ؾق قا یؼىؾؼىاه ىیا ايؿ، کكؾه هیجىِ وه آب یاله اویاؾ و بىؾه آو زهكو  

 ال بكجك بكاؾقم اوث، بكاؾقم پىك ال بكجك پىكم: ؿیگى هی یکیژيح ؼىاهیؼىؾ ىیا- اوث
 یاهال ال بكجك ما یهمٍهك  اوث، هبیؿك  اككاؾ ال بكجك نیپىكػمى اوث، نیپىكػمى
 ال ام لهی٘ا هكؾم ًؿ،کٍىقها هىح گكیؾ هكؾم ال بكجك کٍىقم هكؾم اوث، گكیؾ یٌهكها

 به اویاؾ و اهبكاویپ اها >اوث هصاوق یکٍىقها ال باالجك کٍىقم و بهحكيؿ گكیؾ قی٘ىا
 قكحاق ىیا و کكؾه هیجىِ ككليؿاو و ؼىؾ بك هاآو ؾاؾِو  طیجكش و هبیؿك  اككاؾ به کكؾو یکیي
 ؾق هٍهىق یؽیجاق  ؾاوحاو کـکك ی به كوٗ هى- ايؿ ؾاؾه قواز هكؾم ىیب قا ايهیراقگكایا

 قوالث ؼايؿاو یهاشكا> کًن هی بىًؿهاوث  گلحه وؽى آو ال میي هكآو که اوالم
 یػل هايؿو ؾاوحاو گكوًه >اوالم اهبكیپ هعمؿ ظٕكتؼايؿاو  یؼًی یاواله

 كوكا به قا ؼىؾ یؿفا آيکه ال په ؼكؾوالٍاو ككليؿاو و هعمؿ ؾؼحك كا٘مه و
 -ؿيؿیبؽٍ

ىَو  ِؼم   ٙ َؼاَم  َوی  َّٙ ِه  َػَلی ال ِب  ا ظ  ًً ِکی ِویًكا َوَیِحیًما ِهى 
َ
َما*  َوأ ن   ِئيَّ ک  ِؼم   ٙ ِه  ي  ِه  ِلَىش  ِكیؿ   اَل  اللَّ  ي 

ن   ىًقا َواَل  َشَماءً  ِهًک  ک  ک [ ؾووحی ]ؼؿا[، بیًىا و یحین و اویك قا ؼىقا  و به ]پان) ٌ 
ؼىقايین و پاؾاي و وپاوی ال ٌما  ها بكای ؼًٍىؾی ؼؿاوث که به ٌما هی* ؾاؾيؿ  هی

 (9و  8آیات  ايىاو، ۀ)وىق  -(ؼىاهین يمی

 كولیپ ًیؼى ثیىايیظ بك که اوث ظویوی ايىاو ؾاوحاو ۀکًًؿ قوایث ،ايىاو ۀوىق 
 ىیا با هاآو- بؽٍؿب ییقها ٌاو یکیژيح ؼىاهِی ؼىؾ و ثیىايیظ ال قا گكاویؾ جا آهؿ و ٌؿ

ِىقت پفیككث  ايهیهؽل ِىقت به کاق ىیا كایل  >يؿبىؾي ثیهؼكوك و ٌهكت ؾيبال به ،راقیا
 ؾيبال به کاق ىیا ايصام با هاآو- يىاؼحًؿ كاي یکى ایبك  و کكؾيؿ پًهاو قا آو میي ؼىؾ و

 میي هاآو بؽًٍ و يگككحًؿ، یمیچ و ؿيؿیبؽٍ كایل  >يبىؾيؿ میي هحوابل وىؾ و هًلؼث
 کىچک ككليؿاو شاو کاق ىیا با كا٘مه و یػل ظٕكت چكاکه >يبىؾ میياچ و کىچک

 -ايؿاؼحًؿ ؼٙك به قا ًیؼى
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 اككاؾ، هاهكول  ،یالهككوحاؾگاو  و اهبكاویپ ال آياو هايًؿ و بمقگاو ىیا لٙق به
 همکى هكچًؿ >ؾهًؿ هی طیجكش ًیؼى بك قا گكاویؾ که نیؾاق  ییکٍىقها یظح وها  گكوه
 يیم هاآو ثیؤؼ بك و ؿباٌ  ايؿک ،ٌماقيؿ هی هوؿم ؼىؾ بك که یاككاؾ جؼؿاؾ اوث
 یول >باٌؿ يهلحه یاهؿاك بؽًٍ ىیا پِه  ؾق بؼٕاً  بىا چه و گفاقؾي یشا بك یجأذیك 

 آو به بمقگاو ىیا كٕل به ها که اوث طیِع كیهى ؾق یگاه ظكکث، ىیا یکل ٘ىق به
 ---آهىلؾ هی ؾقن ها آو ال ثیبٍك  که ًؿهىح راقیا بكجكهای  يمىيه هاوآ -نیا ؿهیقو

 ًٌان ىثیل  کی که اوث هؿق اقلٌمًؿ آو كا٘مه و یػل کاق ،هى اػحواؾ به
 هعاوبات ،آو به جىشه باـ  کن ؾوثـ  اللم اوث هلعؿ یاشحماػ ًٌان ىثیل  ای یجکاهل
 ال هبل وال هماق  ال ًیببمقگاو ىیا که ًؿیب هی كایل  >کًؿ یبكقو هصؿؾاً  قا ؼىؾ

 قاه آو یبكا و هؾاؾ ُیجٍؽ قا یکیژيح یؼىؾپكوح یماق یب ،یجکاهل ًٌاواو ىثیل 
 9:-ايؿ کكؾه ؤغ یؾقهاي

ياپفیك و اشباقی  اشحًابايحؽاب یک  ،ییگكا شًه هنکه  یىثي یىكوٗ ا هىئله -9
 و وىؾهًؿ یؼی٘ب یشًى ايحؽاِب یک آو قا  جىايین یيم یبلکه ظح >يیىثؾق ايىاو  یشًى

که ؾق  هماو ٘ىقـ بلکه > ٌىؾایى ايحؽاب ها به گكا شًه هنجا باػد جىشه به ٌماق آوقین 
وٙط هن ؾق   اوث> یهًصاق ايعكاف و يایک  یی،گكا مصًهه ـ ؾايىحین یهٙلب هبل

 - یؼی٘بؾق وٙط هن و  یکیژيح

 یقو  ای یايحؽاب شًىچًیى ها ياچاقيؿ به گكا شًه هنکه  یٍهايؿ یىا ؾق يحیصه
 ِعیط- يیم يؿاقؾ یػلمو اوان  یهپاهیچ  و یىثي ِعیط ،به آو هىحًؿ یكو ياگم  یاوقيؿب

اوث که هیچ  یؼی٘بیك هًعكف و ؿ یقكحاق شًىیک  ،ییگكا شًه هناوث که  ایى
بال هكؾ  شًه یک هنبا  یشًى ۀقابٙبكهكاقی  یهكؾ بكااهؿام یک و  ای يیم يؿاقؾ یؿهكا

ابماق و ؾیگك با  یا یىاوبا ظبال  هكؾ یا لو همصًه یاؾیگك،  لِو یک با  لویک  یاؾیگك، 

                                                                                                                                                                 
 (-979و  978)جكشمۀ كاقوی، َ  977و  976ؼؿایی، َ ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ  ,9
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بًابكایى ایى  >اووثهىن ؼىؾ اوث که جابغ  یايحؽاب ٌؽّیک  ِككاً  ی،شًىووایل 
 ٌاوؼىؾ ۀاقاؾؼىاوث و با كوٗ قا  یؼث٘بکاق و وال ايعكاف ال  یىهىحًؿ که ا یکىايػؿه 
 باٌؿ- ؾق کاق بىؾه  یاشباق  یا یياچاق  یچه ـ هٙلواً ـ بؿوو آيکه  > يؿا هیؿبكگم 

 ها:  ايحؽاب اٌحباه ال ٘كف آوایى  یلاها ؾل

 : ؾايین یهكجبٗ ه یكل  ػلل اب ـٌؿ٘بن آيچه جوؿین ـ  قاایى ايحؽاب ها 

 یها ؾق وؽى پیٍیى ؼىؾ بیاو ككهىؾ، ووىوهالعىى اظمؿکه ویؿ  هماو ٘ىق -9
ؿ شً ۀؾق هكظلـ  پًهاو ۀکكؾو گفٌح ليؿه یبكا یبًؿهكك   >ؾق بؿوـ  یًیٌق

 یاوب ؾق هىمث هبلکه  یشًى یکجعك  یبكا یؼی٘بیك بكؾو قوي اٌحباه و ؿکاق  به -9
 ٌؿ>

 یٗو ٌكاٌىؾ  ٌمكؾه هیکًًؿه  ػاهل کمک ػًىاو بهکه  یحیو جكب یٙیػىاهل هع -3
 ـ بكای کىی که جمایل ؾاقؾـ  ییگكا شًه هن وىی بهٌؿو  کٍیؿه یقا بكا یجك  هًاوب

 - کًؿ یككاهن ه

 اي کًًؿه و کمک یاِل یلؾال که هن هؿق هك ـ  ییگكا شًه هن یًکههصؿؾ بك ا جأکیؿ با
 یچبؿوو آيکه ه هايؿ> یه یباه :ككؾؼىِؾ  ِی ايحؽاب ٌؽّ;یک  ػًىاو بهجًها  ـ باٌؿ ككاواو

 بکٍايؿ-  یكهى یىاو قا به ا جاوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ  ككؾ یبكا ای کًًؿههوهىق و  یوبب ظحم



 

 ییگزا جٌس ّنآساد ٍ  یدارِ یفکز سزهات .11

و  ،کكؾيؿ ییگكا شًه هن کكؾِو  یبه هايىيٌكوع ها  ظکىهث یکنو یىثهكو ب یابحؿا ال
آلاؾ هىحًؿ-  ِی ؾاق  یهوكها یٍۀالگى و ايؿپیكو  ـؿًٌاو يباٌ اگك همهـ کٍىقها  یىا یٍحكب

(، 9115) یا(، ک9113ً)ک ی(، بلژ 9119) يؿ ال: هلًؿا کٍىقها ػباقت یىا ال یبكؼ
 یکو هکم  یىآقژايح ،یىلًؿا ،(، پكجـال9119) (، يكوژ و وىئؿ9116) یشًىب یوایآكك 

و  یحايیا(، بك 9193) یلاوقوگىئه و بكل  ،یىلیلًؿي ،(، ككايىه9199) (، ؾايماقک9191)
هالث و  ،كًاليؿ ،(، آلماو9196) یا(، کلمب9195) و لىکماهبىقگ یکا(، آهك 9194) اوکاجلًؿ

 یكؾق هى يیم کٍىقها یگكؾ يپال و یىاو،جا یً،اجك  هرل ها کٍىق  یبكؼ -(9197) یااوحكال
 - ---هكاق ؾاقيؿ یالؾواشچًیى کكؾو  یهايىي

 ۀیًله یوال  آهاؾه یا ییگكا شًه هن وىی بهؾاؾو  وىمؾق  آلاؾ، ِی ؾاق  یهوكها یاآ
 ؾاقؾ؟ یؾؼالحها  اهكولِ  شهاِو  هكؾِم ؾق هیاو آو گىحكي  یهًاوب بكا

 ۀیٍايؿ یؿوکٍ ییىپا یبكاکه اوث  یاهحّاؾ یو الگى یک قویکكؾ  ،یؾاق یهوكهايظام 
بك ؼىؾ ظكکث  یو ال ابحؿا بًا ٌؿ بىؾ یغؾق اقوپا ٌا یالؾیکه جا هكو ٌايمؾهن ه یىنكئىؾال

ها و  یٍهکه ق  کكؾ ییكجـ یوكػث به يظاه به اها >بىؾبًا ٌؿه  یؼاَ ككؾ یثهالک اوان
اهحّاؾ ال شىايب که چكا  >ؿیايىاو گىحكاي  یاویو و یاشحماػ گیؼىؾ قا ؾق ليؿ  یاهحؿاؾها

و آبه  یؾاق  یهکه يظام وكها ای یآلاؾبًابكایى  -ايىاو ؾاقؾ یبك ليؿگ ینهىحو یجأذیك  یاق،بى
كوٗ  جا ٌىؾ یيمهحىهق  یاهحّاؾ ۀؾق شًب بًؿهاویؿال ه ٌؿوقهاجا ظؿ ِككًا ؼىاَيؿ  ككاهی

با هك ـ قا  ككؾال  هیؿوبًؿها کكؾو ایى يظام، ؤغبلکه  >هعىىب ٌىؾبا بالاق آلاؾ  یاهحّاؾ
 یىا یهكباي٘بیؼحًا ، اؼالم یصهو ؾق يح >جابؿ بكيمی ـهًبؼی که باٌؿهك ال و هاهیث 

 -ٌىؾ یهجکبك و ؼىؾؼىاهی 
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پفیكي  یاوث،و بك یؾاق  یهوكها یلکك اهحّاؾجهای  بالجابال  یکیبًابكایى 
- قايؿ یها ظکن ه ها و هلثکٍىق اوث که بك  یاویو یالگى یک  ػًىاو به یؾهىکكاو

 یِؿااوث و بؼؿ ال وكو یؾاق  یهبا وكها یى، همكاه و هك ؾهىکكاوی يظامهٙؼًا  قو، ایى ال
کحاب  ۀيگاقيؿ :یاهاكىکى یهككايى;االِل  یژاپً یکاییآهك  یاویو یلىىفك ظكال يـ  بىیاق

 ػًىاو بهبه همكاه یکؿیگك ؾو  یىاهٍؽُ  ٘ىق به ـ :ايىاوآؼكیى و  یػجاق پایاو ;
 -ٌىيؿ هٙكض هی ی،ظکىهث بٍك  ییيهاویام  و وبک

با ـ  9:یلیىشاو ؾه;ٌىؾ  هكبىٖ هی ییگكا شًه هن یؼًیبه هىٔىع بعد ها جا شایی که 
ظهىق کٍؿ که  چًیى به جّىیك هی ـ ای که ؾاقؾ یايهگكا شًه هنهای  گكایً

با يظام آلاؾ هٍؽُ  ٘ىق بهو  یؾاق  یهوكهاقوابٗ ;با  یىحنؾق اواؼك هكو ب ییگكا شًه هن
 گكا شًه هنؼىؾ قا  ،لياوال هكؾاو و ؾاؾ بىیاقی  که اشاله > يظاهیکًؿ اقجباٖ پیؿا هی آو

بك قا  یاوحیهلمؿاؾ کًًؿ و وبه یکؿیگك  یهٌب هكؾاو و لياِو  ۀال شاهؼ یبًاهًؿ و ؼىؾ قا بؽٍ
 -:يظن ببؽًٍؿ یث،هى یىا اوان

 یال ابحؿا یؾاق  یهوكهاگكؾؾ که  ایى يکحه بالهیبه ایى هىٔىع  یلؾل به يظك وی،و 
ؼايىاؾه قا جٕؼیق کكؾه اوث- په قوابٗ هبحًی بك يوً ؼايىاؾه و کاقکكؾ آو و  ظیات ؼىؾ،
و  هكاِله اكکًؿهرل جىلیؿو  یثشًىوى هیاو  یکال  ـ گىیؿ یهکه وی  گىيه آو ایى يظام ـ

هرل هكاق یؿجىل یبكا یا وویلهولؿ و لاؾو به  وبىؾِككًا ؾق گكو پایبًؿقا  یبٍك  یشًى ۀیمؿك 
 ـ بىؾ یغال آو ٌا یًکه پـ  قاؼايىاؾه  یاهحّاؾکاقکكؾهای  یگك،ؾ یو ال وى  ه اوثيؿاؾ

 -ه اوثولب کكؾ

                                                                                                                                                                 
ایى ؾق  ٌیکاگى- يظك وی قاؾق  ًٌاوی ؾايٍگاه ایلیًىی های ايىاو ًٌان و پژوهً پكوكىىق و اوحاؾ جاقیػ ,9
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 :یؿگى یاو ه

 یو جالي بكا اي یؼايىاؾه ال اوحوالل اهحّاؾکكؾو شؿا با  یؾاق  یهوكها;
 یبكاٌكایٙی که  >یؿقا آكك  یؼاِ یٌٗكا ،لاؾآوقیهرل و یؿال جىل یثکكؾو شًىشؿا 
و  یشًى یالتجماگكؾ ؾاؾ که ٌکل قا  یٌؽّ یليؿگیک هكؾاو و لياو،  یبكؼ

 یهؿي های ايصمى جىايىث همچًیى گكؾؾ> هیشًه  هن وىی به ٌاو یػا٘ل
بك که  یاوحیو ۀػالو به >ؿهؿب یلجٍکقا  لو و هكؾ یهاگكا شًه هنال  ]هحٍکل[

 -:بىؾه اوثاوحىاق  یكاؼ ۀؾق ؾوق  یشًى یثهى اوان

ایحی  وشؿبا وشىؾ ٌؿت  جؼكیق و جمصیؿ و  گیكؾ هیقا ؾقبك :هیلیىشاو ؾ;که و ٔق
که به يظك او  یايی)ٌك پاٌؿ  ال هن هیکه ؼايىاؾه قا  یؾاق  یهوكهايظام  البىیاق وی 

يظام ؾاؾو ؼٍن ؼىؾ به  ؾق يٍاو، ؾاقؾ( یيگه ه یاتظ یؿقا ؾق ه ییگكا شًه هن
 یاوک ِی ا یٍهکكؾو ق به يابىؾ  ؾاقی یهوكهايظام  یكال هیچ جكؾیؿی يؿاقؾ>  یؾاق  یهوكها

 >گفاقؾ هی یال ؼايىاؾه باه یکه اذك کًؿ  هیقكحاق ای  گىيهبه همچًاو و پكؾالؾ  يمیؼايىاؾه 
و  یاوحمكاق ؾهىکكاو  یبكا یا پٍحىايه ػًىاو بهـ  ظلظ کاقگكاو ؾیؿگاهاذك ال  یىهكچًؿ ا

 -باٌؿ ـ یؾاق  یهوكها

 :یؿگى یاو ه

جًاهٓ اوث- ال  یؾاقاال اِل و اوان و ؼايىاؾه،  یؾاق  یهوكهاهیاو  ۀقابٙ;
وهن  ؼايىاؾه یهاؾاوان کكؾو  یقهىحمك، ؾق ٔؼ ٘ىق به یؾاق  یهوكهاوى يظام  یک

 یثو هى ككاهن کًؿ اككاؾ كایبؼايىاؾه قا چهاقچىب ؼاقز ال  یاهکاو ليؿگ ؾاقؾ جا
هكؾاو و لياو قا يیال ؾاقؾ جا  یؾاق  ایهوكه یگكؾ یاها ال وى  >یابؿجکاهل  ییگكا شًه هن

 -:هحىلؿ ٌىيؿکاقگكاو  یيىل بؼؿ کن  ؾوثؼايىاؾه بکٍايؿ جا  یلجٍک وىی به

ؼايىاؾه پاٌیؿو   الهن بؽٍؿ ليؿگی هی ییگكا شًه هنبه که  یٙیهعو ال آيصایی که 
 یاییهٕاجماهِی ال  یثظما یها بكاگكا شًه هنككاؼىايؿو ؼىؾ قا با  ۀؼٙاب :ىیهیلؾ; ،اوث

والی  پیاؾهؼايىاؾه و  یاوکكؾو ک ویكاو ،ؾهًؿ وىم هیال ؼايىاؾه  یكووب یکه به ليؿگ
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 ٘ىق بهو  ؿًقواي یه یاقی گفاٌحى ؼايىاؾهکًاق  هىايِغ  كؾوب بیىال ؾق قاوحای که  ییها بكياهه
والی ؾق جكبیث کىؾکاو با اوحلاؾه ال  ؼّىِی يپفیككحِى  ـ ياهؿ که وی هی گىيه آوـ ؼاَ 

 قوايؿ- کًًؿ، به پایاو هی اي هی هایی که شاهؼه یا کاقگكاو اؾاقه گٍىؾو آؿىي

 یول اٌحباه به يظك بكوؿ> ـ به آوايیـ چه بىا  ،باٌؿ یككؾ یيگاه ِككاً ؾیؿگاه  یىاگك ا
و  ییگكا شًه هنکكؾو هًؿ  هايىو وىی بهشهاو اهكول  یها ظکىهث یٍحكٌحاب باگك ال 

گاه ٌىین یؼی٘ب ِی ايحؽاب شًىیک  ػًىاو به آو كحىیك پف وىی بهها  هلث  شفب چه  ،آ
 !؟يظكی ؼىاهین ؾاٌث

 بكوؿ؟به کصا ؼىاهؿ  هی یثبٍك  

 ٌؿه اوث؟ یؿهآو چ یبكا یا ىهیو چه ؾو

 یشهاياوث یقغ ؾاؾه و ال ؾؼالث و كاً یکه اؼ اوث یا يمىيهآیؿ جًها  هیآيچه ؾق اؾاهه 
 ، پكؾه بكؾاٌحه اوث- ییگكا شًه هنؾق هىٔىع 

ّا را گزا جٌس ّنشَد کِ داستاى  دادُ هی یلویش اسکار ٍ گَلذى گلَب بِ فیجَا

 کٌذ هیحکایت 

کاؾه هیالؾی 9999وال ال    یکاآهك  یایلكيیالث کالیؾق ا ییًمایكًىو و ػلىم و یآ
کاؾهی، ایى- کًؿ بكيؿگايً اػٙا هیاوکاق قا به  ۀمیشاواله  همه گكوه  94ؼىؾ قا به  یمشىا آ

ػباقت  یمهشا - ایىؾهؿ ی--- هوکاقگكؾايی بهحكیى  ،یٍههًكپ ، بهحكیىیلنك یىبهحك ٌاهل 
 -٘ال کاقی ٌؿه با کىچک آب ۀهصىمیک  :اوث ال

کاؾهایى  9199وال همیى ؾق  قا به  یٍههًكپ یىاوکاق بهحك  ۀیمشا یکایی،آهك  یآ
 bohemian; یلنؾق كبالی واوٙۀ  به :هالک یقاه; یهّك  یثبا اِل یکاییآهك  ۀیٍهًكپ

rhapsody:  -یكايیا یحیبا اِل یىیيگلا ۀيىاليؿؼىايًؿه و یک ؾاوحاو  یلن،ك یىااهؿا کكؾ 
 یايهگكا شًه هن یالتجمابه ؾاٌحى که کٍؿ  قا به جّىیك هی: كکىقیهِ  ؾیكِ كِ ;به يام 
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 -هؼكوف اوث

ايىاو و کٍاکً م یؾاوحاو وحبه کاق ایى ;گلث:  یمههالک بؼؿ ال گككحى شا یقاه
هیچ  بیـ ؼىؾ قا  یکه ليؿگ ینههاشك واؼح یگكا شًه هنهكؾ باقۀ ؾق  یلمیكها و پكؾالؾ  هی

 9:-کًؿ وپكی هی ًیبه آقلو یؿوقو یبكاـ  ای ػفق و بهايه

که ال وال  یىوؾؾق هال یهٙبىػات ؼاقش ۀوىإه( 9199) وال یىؾق همهبل ال آو  و
 ۀیمشا کًؿ اهؿا هی یمیىيیو جلى یًماییو یها ها و ؾقام یلنؼىؾ قا به ك ۀواالي یمشىا 9944

و : Bohemian Rhapsody; یلنكهمیى به  ؾقام یلنكبهحكیى  ػًىاو بهقا  :گىلؿو گلىب;
 یهماو يوٍبالی ؾق واوٙۀ  به >کًؿ اهؿا هی :هالک یقاه; بهقا  یٍههًكپبهحكیى  ۀیمشا
  ؾق ايگلىحاو :queen .ییىکى; قاِک گكوِه ؼىايًؿه قا ؾق  :كکىقِی هِ  ؾیكِ كِ ; یثٌؽّ که
 9-ؾاؾ یه یًيما

ؾاؾه ٌؿه اوث  یلمی( به ك9199اوکاق و گىلؿو گلىب اهىال )آهكیکایی  یمشىاایًکه 
 یًقا يما گكا شًه هنکه يوً  یا یٍهبه هًكپيیم کًؿ و  یه یثقا ظکا ییگكا شًه هنکه 

 ؟!چه هؼًایی ؾاقؾ ؾهؿ یه

 ۀٌؿه و جابغ اقاؾ یاویو ،ههن هىٔىػات یگكهًك هايًؿ ؾ یؼًی یواؾگ به یىا
 ؤىض ؾق پِه  که به > کىايیوثیکاآهك  ۀهحعؿ یاالتؾق ا یوث شهايیاپكؾالاو و یهيظك 
 -ؾاقيؿشهاو هكاق  یها هلث یاوؾق ه ییگكا شًه هن یبكا یشهايبالاقگكهی  یىچً
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 پضٍّشي یا جیًتا

 : کكؾجىاو به ٌكض لیك ؼالِه  هیقا ایى پژوهً يحایس 

 یبكا یوقاذح کِی حیػاهل ژيبه هیچ  ـ 9199هاقن93قول  یاوجا پاـ ؾايٍمًؿاو  -9
و ؾايٍمًؿاو  یپژوهٍ یها که گكوه ییها پژوهًجماهی و ايؿ  ؾوث يیاكحه ییگكا شًه هن

 هيحىايىح ،يؿا هايصام ؾاؾ یگكاوو ؾ یًٌاو قواو، اػّاب ،یکژيح ،هحؽُّ ؾق ػلن وقاذث
وشىؾ اهکايات  باو  >باٌؿبىؾه  ییگكا شًه هنػاهِل ًؿ که ک یؿاقا پ یهٍؽّژو  اوث
و  ها ؾق هصله جمام ]اؾػاهایی که[ككاهن ٌؿه و  هؿف یىبه ا یؿوقو یکه بكا یككاواي

اػالم  ییگكا شًه هنژيحیکی بكای  لثػ یاكحىها ؾق قابٙه با  قوايهو  یػلم یها یثوا
 ػًىاو بهؿ ًجىاي یاوث که يم یو اظحماالج یاتكٔك بك اوانككیبی  ػىامِككًا  ،ٌىؾ یه

ـ  کًًؿ بكآوقؾه قا  یٌؿه ؾق وٙط شهاي ًٌاؼحه یػلم یها ٌٖكکه ـ  یػلم ۀیيظك یک 
 -ؿيهٙكض ٌى

به  یگكؾ یها با پژوهً یىهؾق هوا ـ ی که ؾاقؾیحاهم یلؾل بهـ جًهایی  به یصهيحایى 
 ال يظك ؾايٍمًؿاِو  :یکیػاهل ژيح; یكال > اوثيیالهًؿ جعوین و بكقوی ال  یؼیوو ۀگىحك 

 ايحؽاِب یک  ػًىاو بهآو  گككحىؾقيظك  یبكا ییمواؾوح اً ِكك ،ییگكا شًه هن ۀکًًؿییؿ أج
 اوث-  یشًى ٘بیؼِی 

 ،یىحًؿي ییگكا شًه هن ػلحی بكایها  ژوکه  هیماوبه هماو ، ال يظك ػلمی -9
ها  هىقهىو یؿ،شؿ یػلم یها پژوهً بك اوانو  اوث گىيه یىهن اها  هىقهىوؤؼیث 

 >یىحًؿي ییگكا شًه هن ۀپكؾ پٍث لثػ]يیم[ 

ؾاؾو  و وىم یکؾق جعك  وؾیجا ظؿ ،یاشحماػ و یٙیکه ػاهل هع یىثي یٌک -3
ـ  هرال ػًىاو به اگك ـاهكول  ِی و يوً جکًىلىژ  ،يوً ؾاقؾ ییگكا شًه هن وىی بهاككاؾ  یبكؼ
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قا  ییحجكب یها قوي یا کًؿ هیؼايىاؾه قا ال هن شؿا  یا ٌىؾ یال آو هصایی ياب ۀاوحلاؾ
ه  یى، ؾق اؾهؿ گىحكي هی ذیكگفاق أجهن هؿق هك ـ  ػىاهلایى  جأذیك یول >وأط اوثػِك

يىػی ككؾ یک ؾق  ییگكا شًه هن بكول یهىحؼؿجك بكا یٙیٌؿو هع به ككاهنجًها  ـ باًٌؿ
 ؾ>ٌى وى هعىىب يمیو به آو ومثؾاؾو  وىم یبكا یو ػاهل اِلؾ ٌى هًعّك هی

 که ؾق پِه  یوببال هاشكای ػلث و اوث  هجىايىحؼىبی[  ]بهاظمؿالعىى  یؿو -4
هؼما یک  ػًىاو به ـ اهكولبه جا لهاو ؾیك ال ـ  يظك ؾايٍمًؿاوال و هكاق ؾاقؾ  ییگكا شًه هن
ؾیگك ػاهل ؾق همیى  -کًؿ ییآو قا قهمگٍا قوًٌی بهپكؾه بكؾاقؾ و  ،هايؿه اوث یباه
اوث که ؾق  ػلحیهماو ایى ؾاقؾ و  ىؾهن وش پكؾاليؿ یه یايعكاف شًى یىکه به ا یىاياجیظ

 که ؾايٍمًؿاِو  گىيه آوـ  اهکاو يؿاقؾبه همیى شهث و وشىؾ ؾاقؾ  یايعكاكات شًى
 یبكا یهیجىش ،گكا شًه هن یىاياتقكحاق ظ ـ کًًؿ هٙكض هی ییگكا شًه هن ۀکًًؿییؿ أج

 ٌىؾ>هلمؿاؾ  یؼی٘ب ای هپؿیؿ ػًىاو به، ؾق ايىاو ییگكا شًه هنٌؿو هحّىق 

 و پًهاو ۀگفٌحکكؾو  ليؿه کكؾه اوث،هٍؽُ  العىىاظمؿ یؿوآيچه  بك اوان -5
ؿ شً ۀؾق بؿو ايىاو ؾق ؾوق ٌؿه هعى که  یا یبًؿهكك کاقهای  ینال ٘ك  یًی،ٌق
ایى  آيکه با وشىؾـ ها  ٌىؾ آو یهوبب  ،ؾهًؿ یايصام ه یها و هًعككاو شًىگكا شًه هن

که بك  یؼیال ظالث ٘بـ  اوث بك ايىاو يؿاٌحه یگفاق جأذیك  واهؼی و ػلمِی  جأذیكگفٌحه، هیچ 
 >هًعكف ٌىيؿ بؿو ايىاو هىلٗ اوث

های  شًهکؿام ال هك  یکو هؿف ال اوباب جعك  یؼیبا ًٌاؼث ظالث ٘ب یبجكجایى به 
قا  یايهگكا شًه هنقكحاق ياهًصاق و ايعكاف ؾق قكحاق  جىاو یه ،یيظك شًى ال هإيدهفکك و 

ه یىو ا هكؾ و لو به اذبات قوايؿبكای  اوث جا  ككاوايیجعویوات  یالهًؿاوث که يای  ػِك
و ايعكاف ال ظالث  یياهًصاق  ؾق يحیصهو  ٌىؾهٍؽُ  ؾق هك ؾو شًهظالث ٘بیؼی 

 ها ًٌاؼحه ٌىؾ- گكا شًه هنؾق  یؼی٘ب

 >اوث ىاویکؾق ايىاو،  یشًى و قكحاق ياهًصاقِ  ییگكا شًه هنػاهل ال آيصا که  -6
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ال  گكؾؾ- بالهیايىاو  ؼىؾِ يؽىث به  ۀاوث و ؾق ؾقش ىاویکهن  هىئله ؾو یىا په ؾقهاو
 >ؾق يظك گككحه ٌىؾؾو ظالث  یىا یبكا یؾقهاي :یثشًى ییكجـ; یىثي یىحهٌا یيظك ػلم

 >هن ؾاٌحه باٌؿ یشىال ٌكػبه ایًکه چه بكوؿ 

اقاؾۀ ها و گكا شًه هنؼىِؾ  یاقاؼحهمگی ؾق  یايه،گكا شًه هن یشًى یالتجما -7
ؾق ایى ؼّىَ،  وشه هیچ بهاوث و  یقكحاق اٌحباهچًیى  وىی بهٌؿو قهىپاق ؾق  ها آو

 یىچً یهجىش یؾايٍمًؿاو بحىايًؿ بكا یجا بكؼوشىؾ يؿاقؾ بىؾو  یظحم یااشباق  یبكا یهصال
 یىچًجا هًاوب ؤغ ٌىؾ  ییًهىايکاق ؾقوث آو اوث که  -به کاق ببكيؿ ای یياهًصاق 
 یکه اهكول ؾق کٍىقها، به آو ِىقجی بكػکه آويه  ،قا ههاق کًؿ یاقیاؼح ِی ياهًصاق 
 ٌاهؿ هىحین>شهاو 

ؾق قؾ  یىؾ گیكی هىٔغ ی،اله یىبا ؾایى هىٔىع اقجباٖ  ؼّىَؾق  -8
کكؾو واقؾ  و ایكاؾاها ٘ؼًه  >ؾقوث اوث کاهالً و  :یػلم یوثظو;با وى  هن ،ییگكا شًه هن

با كْك  یظح ،و ياؾقوث اوث بىؾه یىؾ هها ب آو یشلا ـ شهث یىال اـ  ؾايٍمًؿاو هلعؿ
هوابله ها  جىايؿ با ژو یايىاو ه یكال  >يیم ؾوث یابًؿ ییگكا شًه هنژو ػاهل به  ها ایًکه آو

 یکیؾق اذبات ػاهل ژيح ـ اهكولجا به ـ ها  آو یياجىاي- ظال وهحی ها ال ها بصًگؿ و با آوکًؿ 
گاه ٌىین ییگكا شًه هنبكای   !ؤؼیث به چه ِىقت ؼىاهؿ بىؾ؟ ،آ

که ؾق هىٔىع ـ  یو ؼبك  یػلملهاو  هن یقو جعك  کاقی یبكك هیماو به  پژوهًایى  -9
ؾق  یشهاي یاوِث و جأذیكکه  هماو گىيه ؾاٌث> ای اٌاقه ـٌىؾ اوحلاؾه هی ییگكا شًه هن

به جّىیك آو قا يؿ ا هایل یکه بكؼ گىيه آوـ  ؾق يحیصهاوث و و قوٌى وأط  ،ایى هىٔىع
به ظىاب  ی باٌؿايىاي یؼث٘ب هك و يٍاِو که ؾاقای ه   یػلم ای هی، هٕهىئلهـ ایى  بکًٍؿ

 - یؿآ یيم

 -وث یاكثؾ ها پژوهً، به آوایى که بىؾ  یصیيحا یىجك  ههن ها ایى

 یىآيچه به ا ؼّىَؾق بىؾو ؤؼیث قا ؼٙیك  ی،يىقاي یها ػول ؼىاهن هی ويؿال ؼؿا
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ؾقک کًًؿ  شهاو اوث یکٍىقها یٍحكؾق بگىحكي و ؾق ظال ٌىؾ  هكبىٖ هیههن  هىئلۀ
ال آيکه  یًپ ،یىحًؿؾق بكابك آو با و با قوي ؾقوث و اوحىاق یػلم یها و به قوي

ث ث قا کًًؿ  جالي کن ؾوث- ها ال ؾوث بكوؾ كِك جهؿیؿ ٌؿیؿًا که  يؿهًؿ یکىاي بهكِك
ها قا  آوو به وكهث ببكيؿ کىؾکاو قا و  واليؿشؿا یکؿیگك ال ؼايىاؾه و کىؾکاو قا جا کًًؿ  هی

 ـ کًًؿ یهٙكض ه ًپكؾالاي یهيظك  ؼىؾِ که  گىيه آوـ  > وكهحی کهبکٍايًؿ ینػم یا به ؾقه
 -اوث ییگكا شًه هن یاتظ یاوٌك 

 بًؿگاِو  یبكا یا ؾقواله ؼىؾي به كٕلؼىاوحاقم وبعاو  یال آو، ال ؼؿا یًپ و
ايصام به هكؾم  یاوجا يوً ههن هىقؾ ايحظاق ؼىؾ قا ؾق ه یؿؼىؾ بگٍا یوِی ظو گكِ  اِالض
 - بكوايًؿ

  -اوث یاوپكوقؾگاق شهاي، آو ويؿؼؿا ال آِو  یًوپان و وحا و

والن ءػال    

93.3.91999  
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