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همذ٘هِ
ٕههبڃ 5935ډي ى ددڅمههبد :دثَانههبڇد دِٙههټ دڅمههبن ا٭هه ڇ ډهه ىاٍى :دنـهها
ىٍ اىثي٘بر ٭چم دڅمهبد ىٍ ٹهَد نهيُى ډ٦هَف ځَىيهي ثهيىد اٽ؛هيد ثها ىٕهز
او سلٺّٸ يبٵشا إز

2

٭؛ههههياد " "EX-CL-B ComesBlonde Beautyيههههټ ډي١ههههي ٫ډبههههڈ
دِٙپ ٍا ثا اػشمهب ٫ثٚهَ ډٮَٵه ډه نمبيهيد3سهب ډهَىڇ ثهب ؿٚهمبن ډشلي٘هَ و
٭ٺههيڅ نڂههَادد ٕههو؛بد دٙههٶشا و دههي٘ ثي؛هه نههب سههبٍيپ ٍا ىٍ هٞههيٛ
اين ډيڅيى سپ؛يڅيّ اٍايا نمبي؛ي
ٕههبڃ5996ډههي ى د څ؛ههيد :ثههب ٙههيي ٫و ٍواع ايههن اٹههياڇ دِٙههپ و إههشٺجبڃ
ځٖههشَى

اٵههَاى ىؿههبٍ اهههش ڃد ػبډٮهها دِٙههپ سٞههميڈ ځَٵههز ػبههز

يپٖبدٕهبُ ډٺهٍَار و اٍايها سيٝهيا نهبي ثها دِٙهپبد ىٍ هٞهي ٛ٭مهڄ و
 -5ىان٘دډيهشا كيُ

٭چميا وٽبٍٙ؛بٓ اٍٙي ٵٺا و ډجبن كٺيٷ إ ډ

ٍ -2ييٖ د ٵيَوُ و ٭جبٕٮچ نبٝل د اهش

ر نيي٘ز ػ؛ٖ

523ٛ
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هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ٕههبڃ 5952ډي ى ددډَيپههبٍ :وُنبډهها نيييههيٍٻ سههبيمِ ثههب سيشههَ سلههز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثب هشصًـیٌبى خٌؼی٘ت يب تشاًغ ػىؼَالّب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

اٹهههياډبر ٹجهههڄ و ثٮهههي اُ ددد اٹهههياڇ ثههها سٚهههپيڄ ٕهههمذيُييڇ ثهههيناڅمچچهه ىٍ
ٕبڃنب دس نمبيي

5

ٕهههبڃ  2228ډهههي ى د ػبهههبد ٱهههَة :سٺَيجهههبً سمهههبڇ ٽٚهههيٍنب ٭٢هههي
اسلبىيا اٍودهب ثها ٱيهَ اُ ٕها ٽٚهيٍ) و سمهبډ ايبڅهزنهب دډَيپهب ثها ػهِ
ىو ايبڅههز) ايههن ٭مههڄ ٍا ٹههبنين ا٭ ه ڇ نميىنههي و ٹههيانين هب ٝه ٍا ىٍ ػبههز
نَؿا ثبشَ انؼبڇ ځَٵشن دد ثا سٞييت ٍٕبنيني

2

ايههن سيشَنههبد ا ٥٭يههانههبي ثههيى اُ ىٕههشبوٍى دِٙههپ ٽهها ىٍ ډٲههَة
ُډهههههين ثههههها سلٺهههههٸ دييٕهههههز و سلهههههز ٭؛هههههياد سٲييهههههَ ػ؛ٖهههههي٘ز
 )sex-reassignmentثا ػببد ډٮَٵ ځَىيي
اډ٘هب ىٍ ايههن واٹٮهها دِٙههپ د ثها ٍإههش ؿهها ډبني٘هز و كٺيٺشه نبٶشهها ثههيى
و ؿهها ؿيههِ ډبم ه ٍا ىٍ ايههن ػبههبد دب؛ههبوٍ سٲييههَ ىاى ثههيى ٽهها ثهها ٝههيٍر
ځٖههشَى ىانٚههم؛يادد انييٚههم؛يادد ځههَو نههب و سٚههپڄنههب ډوشچههٴ و ثٖههيبٍ
ٍا ىٍ َٕإَ ػببد ثا هيى ډٚٲيڃ نميى ثيى ؟
كٺيٹهههيانبد ثههها و١ههه ٬ٹهههيانين ډه ه دَىاهش؛هههيد ٍوانٚ؛بٕهههبد دٖهههبډينب و

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ثبُهيٍىنههب دد ٍا ثٍَٕهه ډهه نميىنههيد ػبډٮههاٙ؛بٕههبد ثهها ٭پههٔاڅٮمههڄ
اػشمههب ٫و هههبنياى ىٍ ٹجههبڃ ؿ؛ههين ٭مچ ه ډ ه دَىاهش؛ههيد انييٚههم؛ياد ىي؛ ه اُ
ٽچيٖهبنب ٽبسيڅيهټ و دَوسٖهشبد سهب ٵٺبهب ٙهيٮا وٕه؛ ثها ثٍَٕه و ٝهيوٍ
اكپههبڇ ثههَا ديههَواد هههيي٘ ډجههبىٍر ډهه وٍُيينههيد ىٍ ػياډهه ٬ډوشچههٴ
سٚههپڄنههب و ٕههبُډبدنههبي ثههَا كمبيههز يههب نٶهه ؿ؛ههين ٭مچهه سٚههپيڄ
ډه ځَىيههيد ځههَو نههب ډوشچههٴ دِٙههپ ثههَا ثههب ثههَىد ٽيٶيههز و سٲييههَار
ُڇ ىٍ ٭مههڄ ػَاكهه د ثٍَٕهه نههب دههي٘ اُ ٭مههڄ و كمبيههزنههب ثٮههي اُ
 -5نمبد
 -2نمبد

كمبيههزد ػچههيځيَ و يههب نههَ اٹههياڇ ىيڂههَ ىٍ ٹجههبڃ ايههن ٭مههڄ و اٵههَاى
ثا دد ډٚو ٜډ نميىني

ډجش

ثهها ن٪ههَ ډ ه ٍٕههي ٍډههِ سههبهشن ايههن واٹٮهها ثهها ٭َٝههانههبي ؿههيد ىوڅههزد
ٕيبٕهزد ىيبنههزد ډههٌنتد ٹههبنيدد كٺههيٷد ػبډٮهاد ٍٵشههبٍ ٵههَى و يههټ ٽچمهها
ثيٚههشَ نجههيى و دد نههيٳ ٹههَاٍ ىاىد ډي١ههي٭ ث؛ههبڇ ػ؛ٖ هي٘ز ثههيى ٽهها ىٍ نههَ
ٕههَُډي؛ ا٭ههڈ اُ ػٲَاٵيههبي د سههبٍيو د اػشمههب٭ د ٵَن؛ڂهه و ىٍ نههَ ٍٙههشاد
ډٖههچټ و ديي؛ ه ثههَا ه هيى ٕههٶبٍرٽههي ا ث؛يههبد نبههبى ثههيىد څههٌا ثههب سلٺّ هٸ
سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز و ثٍَٕهه ډي١ههي ٫دد يٮ؛هه سههَانٕٔپٖههياڃنههب ډَُنههب
ػ؛ٖههي٘ز ٽهها ُډههبن دنٺههيٍ ٙههٶبٳ و ىٹيههٸ سٞههيٍ٘ ډهه ٙههي ٽهها نههيؾٽههٔ
اػبُ

سهين٘ ڈ ىاههڄ ٙهيد ىٍ ډهَُ ىيڂهَ ٍا ثها ههيى نمه ىاى و دييٕهشا ىٍ

يههټ ٥ههَٳ اٵههَاى ډههٌٽَّ و ىٍ ٕههي ىيڂههَ ډههؤنّظين ثهها دٍاډهه ُنههيځ
ډ؛ؼمههي ٙههي

انٖههبد ثهها ډههٌٽَّ و ډؤنّههض ٍا ٙههَو ٫ثهها دة ٽههَىد نمههيى

ث؛ههبثَاين ٕههٶيَنب ػ؛ٖههي٘ز نيههِ سٞههييَ ىيڂههَ اُ ػ؛ٖههي٘ز ٍا دههي٘ ٍو
ٝههبكجبد ٍٙههشانههب و انييٚههم؛ياد ػياډهه ٬ٹههَاٍ ىاىنههي سههب دنههبد نيههِ ٍٵشههبٍ و
اه ٷ ډش؛بٕت و ډشٶبور اُ ځٌٙشا ٍا ىٍ ٹجبڃ ػ؛ٖي٘ز ىٍ دي٘ ځيَني
څههٌا ىٍ ايههن ډٺبڅهها ثههَ دنههيڈ ٽهها و١ههٮيز اه ٹهه و ٍٵشههبٍ اٵههَاى ىځههَ
ػهه؛ٔػههي سههَانٔ ٕپٖههياڃ) و ډيههِاد سهه طيَ سٲييههَ ػ؛ٖههيز و ٍانپبٍنههب
ډههياُ ثههب دد ٍا ىٍ ډيىٍٕههبن ثهها و١ههٮيز ٍٵشههبٍ اٙههوب ٛىؿههبٍ اهههش ڃ
و ثبجههيى ثوٚههييد ثهها و١ههٮيز ػبډٮهها ىٍ ٽٚههيٍ

ن٪يههَ ػمبههيٍ إ ه ډ

ايههَاد ثٍَٕ ه نمههبييڈ ثههب سيػ٘هها ثهها ايههن ډ٦چههت ٽهها ػبډٮهها ايههَاد اُ يپٖههي
واثٖههشڂ نههب و ىڅجٖههشڂ نههب ٹههيډ د ډ؛٦ٺههاا د ډيب؛هه و ٕههبثٺا ٵَن؛ڂهه
هههب ٛهههيى ٍا ىاٍىد و اُ ٕههي ىيڂههَد دبيج؛ههي ډههٌنت و ٍن؛ميىنههب ىي؛هه

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ډهه ٽَىنههيد ثهها ٽههيٍ و سيَځهه ځَاييههي و ځَډههب ايههن سيَځهه د سٞههييَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭مههڄد ثهها ٙههيٍ ډهه نٖٚههش؛ي و ٕههَانؼههبڇ ىوڅشمههَىاد سپچيههٴ ىوڅههز ٍا ىٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

إز و ىٍ ٽ؛بٍ اين ىود سيػ٘ا ثها ايهن نپشها ٽها كٺهيٷ و ٹهيانيند نهَ يهټ ثها
ٙههپچ د ٍٵشههبٍد دىاة و اههه ٷ ٍا سٮَيههٴ ډ ه نمبي؛ههي و ىٍ ايؼههبى ٙو ٞهي٘ز
ٵَى و ٍواث ٤ىٍ ػبډٮاد ثا نيثا هيى ډبڈ ٹچمياى ډ ٙيني
آؿٌبيی ثب پشٍػِي تغییش خٌؼی٘ت ٍ تشاًغ ػىؼَالّب
 -1هعٌبي حمیمی تغییش خٌؼی٘ت ٍ افشاد هَ َف آى:

سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز ٭جبٍسٖههز اُ دَوٕههاا ٽهها اُ ُنههيځ ٽههَىد ىٍ ػهه؛ٔ ډٺبثههڄ
اُ يههټ سههبد؛غ ٕههبڃ) ٙههَوٙ ٫ههي و ثههب إههشٶبى اُ نيٍډههيد ثهها ډههير يههټ
ٕههبڃ) ػبههز ايؼههبى ٭ ي هڈ ػهه؛ٔ ډٺبثههڄ اىاډهها ډ ه يبثههي و ٕههَانؼبڇ ثههب ٭مههڄ
ػَاكهه د ػبههز كههٌٳ د ر س؛بٕههچ ٵٮچهه و ايؼههبى دڅههز س؛بٕههچ ػ؛ٖهه
ٽهها ثيمههبٍ ثبيههي ثههياد ډچلههٸ ٙههيى دبيههبد ډ ه يبثههي اڅجشّهها ا٭مههبڅ ن٪يههَ ىٍډههبد
څيههٍِ ډينههب ُاي هي و و نمـ؛ههين ډَاٹجههزنههب ثٮههي اُ ٭مههڄ ػَاك ه نيههِ
ثها نههي٭ ػههِء ايههن دَوٕها ډلٖههية ډه ٙههيني 5نمـ؛هين ثبيههي سيػ٘هها ىاٙههز
ٽها سٲييههَ ػ؛ٖهي٘ز ىٍ اٵههَاى ٽهها ُد يهب ډههَى ٽبډههڄ نٖههش؛ي و اثبههبډ ىٍ دنبههب

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ډٚبني نم ٙيى و َٝٵ ًب ثا ػبهز س؛هي٥ ٫چجه اٹهياڇ ثها ايهن ٭مهڄ ډه ٽ؛؛هيد
ثهها نههيؾ وػهها اډپبنذههٌيَ نم ه ثبٙههي و س؛بهب اٵههَاى ډههيٍى ٭مههڄ ػَاك ه ٹههَاٍ
ډهه ځيَنههي ٽهها نههي٭ اهههش ڃ ىوځههبنڂ و ٭ههيڇ س٦ههبثٸ ىٍ ٍواد و ػ؛ٖههي٘ز
ثييڅيّيپ دنبب وػيى ىاٍى
ايههن اٵههَاى ٽهها ثههب ٭؛ههياد «سههَانٔ ٕپٖههياڃ» ٙهه؛بهشا ډ ه ٙههينيد اٵههَاى
نٖههش؛ي ٽهها انههياڇنههب س؛بٕههچ ىاهچهه و هههبٍػ دنبههب ډٮمههي اُ ٕهه ډش
ٽبډههڄ ثَهههيٍىاٍ إههز و اُ كيههض سيههخ ٩ههبنَ د ىٕههشڂب س؛بٕههچ و و١ههٮيز
ٍ -5وُ نبهههبدد ىيييهههي و ډهههبٍسين ا
587-586ٜٝ

دههه ٕهههچيڂمند ٍوانٚ؛بٕههه نبثب؛ؼهههبٍ  -دٕهههيتٙ؛بٕههه ٍوانههه د

ىڅيهههههڄ اههههههش ڃ ىٍ نيي٘هههههز ػ؛ٖههههه

 )Genderidentityاُ ػ؛ٖهههههي٘ز

ثييڅههيّيپ ٵٮچ ه هههيىد اكٖههبٓ نبٍ١ههبيش ډ ه ٽ؛؛ههي و ډيههڄ ثهها ىاٙههشن ثههيد
ػهه؛ٔ ډٺبثههڄ و دٍُو ٙههمَى ٙههيد ثهها ٭؛ههياد ٭٢ههي اُ ػهه؛ٔ ډٺبثههڄ ٍا
دييٕههشا ىٍ ٕههَ ډ ه دَوٍان؛ههي و ىائم هبً س ه ٗ ډ ه نمبي؛ههي سههب هههيى ٍا ثهها ٭؛ههياد
٭٢ي اُ ػ؛ٔ ډٺبثڄ ىٍ ػبډٮاد ډٮَٵ نمبي؛ي

5

ايههن اٵههَاى ىٍ ٵٺهها ثهها ډٔوَ؛ههض ډٚههبيٍ نٖههش؛ي و نَځههِ نجبيههي ډشههَاىٳ ثههب
هُ؛ظه ه ٵهههَ ٟځَىنهههيد ُيهههَا اٵهههَاى هُ؛ظه ه ځَونه ه نٖهههش؛ي ٽه ها اُ ن٪هههَ
ٵيِييڅههيّيپ

نهها ٍوانه ) ىاٍا ډٚههپڄ ثههيى و ثهها نههي٭ ىٍ ىٕههشڂب س؛بٕههچ

دنههبد ډٚههپچ ثهها وػههيى دډههي إههز و هيٙههجوشبنا اډههَوُ ػبډٮهها دِٙههپ
ثب سٮيهين ډه ٻنهب و دُډهبي٘نهب و ځهَو ث؛هي نهب ههب ٛىٍ اههش

ر ىو

ػ؛ٖهه د ٹجههڄ اُ ايههنٽهها نههيؾځينهها ٭مههڄ ػَاكهه ٝههيٍر ځَٵشهها ثبٙههيد
دنبههب ٝههيٍر ډ ه ځيههَى  3ىٍ ٝههيٍس ٽهها ىٍ ډو؛ّظههين ٹجههڄ اُ اسمههبڇ ډَاكههڄ
نيٍډين و ػَاكه د اڅلهبٷ ثها ػه؛ٔ ډوهبڅٴد ؿها اُ ن٪هَ دِٙهپ و ؿها اُ
ن َ٪ٵٺب د ډٺيوٍ نم ثبٙي
ٍ -4يظگیّبي اخاللی ٍ سفتبسي تشاًغ ػىؼَالّب (دگش خٌغ خَّب)

4

ډَى ىځَ ػ؛ٔػي ډَى إز ٽا اكٖبٓ ډ ٽ؛ي:
-5ٽبد دد نبٍوڃد ه ٝا ٍوانذِٙپ
 -2نمبدد 396 ٛ
 - 3اين ٭مڄ ٍا ا ٦ٝكبً ٭مڄ سٮيين ػ؛ٖي٘ز يب ا ٝف ػ؛ٖي٘ز ډ نبډ؛ي
 -4ه ٝهها ډههشن سؼييههي ن٪ههَ ٙههي

ؿبههبٍډين ٍان؛مههب سٚوي ٞه و دډههبٍ اهههش ڃ نههب ٍوان ه انؼمههن

ٍوانذِٙپبد دډَيپب 2222د 247-246 ٜٝ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ػ؛ٖههي٘ز دنههبد ٍا ډٚههو ٜډهه ٽ؛ههي 2و ٭مههڄ ػَاكهه ٵٺهه ٤ػبههز ثبجههيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٽَوډيُوډ ثا يپ اُ ځهَو نهب ډؤنّهض يهب ډهٌٽَّ ډچلهٸ ډه ٙهينيد وڅه ثها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

 ُن إز ٽا ىٍ ٽبڅجي ډَى ځَٵشبٍ ٙي إز ډ هياني اُ  َٙانياڇنب س؛بٕچ هيى ه  ٛځَىى ويْځ نب ػ؛ٖ ُنبنا ٍا ٥چت ډ ٽ؛ي ىوٕز ىاٍى نمبن؛ي يټ ُد ُنيځ ٽ؛ي اين ثيد او ٍا ډ؛ِػَ ډ ٽ؛ي سٞههيٍ ايههن ٽهها ډؼجههيٍ إههز ىٍ سمههبڇ ُنههيځ هههيى ىٍ ايههن ثههيدثمبني او ٍا نب اډييد اٵَٖى و ځب ثا ٵپَ هيىٽ ٚډ انياُى
 ځهبن ثهها ٵپههَ ٹ٦هه ٬ٽههَىد يههب نههبٹ ٜنمههيىد انههياڇنههب س؛بٕههچ هههيىډ اٵشي و ىٍ ثَه ډياٍى دد ٍا ٭مچ ډ ٕبُى
 ثههَا ډچلههٸ ٙههيد ثهها ځههَو ُنههبد ثهها نههَ اٹههياډ ىٕههز ډ ه ُنههي اُػمچا اين ٽا څجبٓنب ُنبد ٍا ډ ديٙي
 ٹجڄ اُ ثچيٯ ػ؛ٖ ثا ٥يٍ انلٞبٍ ثب ىهشَاد ثبُ ډ ٽ؛ي ىٍ ىوٍاد ٽهههيىٽ ٭َوٕهههټثهههبُ ډههه ٽ؛هههي و ثههها هي٘هههب ٥وځچيوُ ٭ ٹا نٚبد ډ ىني

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

 اُ ثب ٍٵشن اُ ىٍهشبدد ػ؛ڀ و ى٭يا هيىىاٍ ډ ٽ؛ي ىٍ ن؛ڂههبڇ ثچههيٯ اُ ٥ههَٳ نمٖههب د هههيى ثهها اڅٺههبث ؿههيد ا ٙوا هههيانَو ډ؛ٖية ډ ٙيى
 اُ ن٪ههَ ٕههبثٺا ػ؛ٖهه نههَ ؿبههبٍ كبڅههز ىٍ او ٙهه؛بهشا ٙههي إههزډيڄ ثا ډَىادد ُنبدد نَ ىو يب نيؾ ٽياڇ)
 ډٮمي ً سؼبٍة نڈػ؛ٔ ځَايبنا ٍا ىٍ ٕياثٸ هيى ىاٍىُد ىځَػ؛ٔػي ُن إز ٽا اكٖبٓ ډ ٽ؛ي:
 ډَى إز ٽا ىٍ ٽبڅجي ُد ځَٵشبٍ ځَىيي إز ىوٕههز ىاٍى ويْځهه نههب ډَىانهها ٍا ٽٖههت ٽ؛ههي و نمـ؛ههين سمبيههڄىاٍى ډبن؛ي ډَىاد ُنيځ ٽ؛ي

إزد اُ هٞيٝيبر دنبب ډ ثبٙي
 څجبٓنب دَٖاد و ډَىاد ٍا ډ ديٙي و ىٍ اػشمب ٫كب َ١ډ ٙيى - 3ػجت ؿٌبػی

ن؛ههيُ ثها ىٍٕههش ډٚههو ٜنيٖههز ٽهها ؿهها ٭بډههڄ يههب ٭ههياډچ ىٕههز ثهها ىٕههز
نڈ ډ ىن؛ي سب ىٍ ثين ػمٮيهزنهبد اُ نهَ ٕه نهِاٍ ډهَى يهټ نٶهَ و اُ نهَ ى
نهههِاٍ ُد يهههټ نٶهههَد5ؿ؛هههين ٍٵشهههبٍ و واٽههه؛٘نهههب ډش؛هههبٹ ٠ثهههب ػ؛ٖه هيز
ثييڅههيّيپ ٍا اُ هههيى ثههَوُ ىنههي اډ٘ههب ٍوانٚ؛بٕههبد ن٪ههَار ډشٮههي٘ى ٍا ىٍ
ايههن هٞههي ٛثيههبد نمههيى انههي ٽهها ډهه سههياد دنبههب ٍا ثهها ىٕههشا ٽچّهه
سٺٖيڈث؛ي نميى:
ً -1ظشيِي ثیَلَطيىی:
الف -

ىٍ ٕهههبڃنهههب ٵٚهههبٍ ػ؛هههڀ ػبهههبن ىوڇ  5945سهههب 5946ډهههي ى ) ډشيڅّهههي
ٙي انيد اٵِاي٘ يبٵشا إز

2

ة  -اخووتالالت َّسهووًَی :نههَ نههي ٫ډلههَّٻ ٙههييي نيؼههبن و ٙههيميبي ىٍ
ىوٍاد دثٖهههش؛ ډهههبىٍد ډبن؛هههي :ثيمهههبٍ نهههب ٭ٶهههين د ډٞهههَٳ ىاٍونهههب
نيٍډهههين و انهههياٙ ٫هههيم ىٍډهههبن د ثهههَ ٍو ٽهههيىٻ و ىٍ نببيهههز نيي٘هههز
ػ؛ٖ او اطَ هياني ځٌاٙز
ج  -هـىالت هغضي ٍ ػیؼوتن علوجی هشووضي :ډبن؛هي انهيا١ ٫هَثانهب ډٲهِ
ىٍ ٥يڃ ىوٍاد ػ؛ي؛ و ٽيىٽ

3

 -5ٽبد دد نبٍوڅي و ث؛يبډين ٕبىوٻ و ػټ ځَةد ه ٝا ٍوانذِٙپ د ع 2د 467 ٛ
ٍ -2ئيٖ د ٵيَوُ و ٭جبٕٮچ نبٝل د اهش ڃ نيي٘ز ػ؛ٖ د 62 ٛ

ٕ -3بىڅَد س د ٍوانٚ؛بٕ دِٙپ

نپمند 535 -532 ٜٝ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

اػوتشع پویؾ اص تَلّوذ :ډيهِاد نمؼه؛ٔههيان ىٍ ډيهبد دٖهَان ٽها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -هيىٽٚه د اٵٖههَىځ و نباډيههي ٽهها ثهها وإهه٦ا انِػههبٍ اُ ثههيد ُنبنهها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ً - 4ظشيِّبي سٍاًی  -اختوبعی:
الووف  -عووذم س

وووبيت ٍالووذيي اص خٌؼووی٘ت ووووَدن :ثَههه واڅههيين ايهههن

ډي١ههيٍ ٫ا ثهها وٕههيچا ٕههوند نڂههب يههب ٙههيي نههب ثَهههيٍى ثههب ٵَُنيٙههبد
ثههَوُ ډه ىن؛ههي اُ ٕههي ىيڂَدٽههيىٻ ٽهها نيههبُ ثهها ډلج٘هز اُ ٥ههَٳ واڅههيين
ٍا ٙههييياً ىٍ هههيى اكٖههبٓ ډ ه ٽ؛ههيد ٕههٮ ډ ه نمبيههي سههب ثههب نمبن؛يٕههبُ ثههب
ػهه؛ٔ ډوههبڅٴد سيػ٘هها دنبههب ٍا ثههإههي هههيى ػچههت نمبيههي ايههن ډ٦چههت ىٍ
هبنياى نهبي ٽها ثها ځينهاا »ػه؛ٔ ثَسهَ» ىٍ دنبهب ډ٦هَف ډه ځهَىى ډٚهبيى
إز
ة ٍ -الوووذ ّودوووٌغ پشخبؿوووگش :واڅهههي نمؼههه؛ٔ ٽههها ههههيىد ىؿهههبٍ
اٵٖههَىځ و نههبٍاكش نههب ٍوك ه إههزد ٭م ه ً ثههب ٹ ٦هٍ ٬اث٦هها ٭ههب٥ٶ ثههب
ٵَُنهههيد ُډي؛ههها ٍا ثهههَا نمبن؛يٕهههبُ ثهههب واڅهههي ػههه؛ٔ ډوهههبڅٴ ٵهههَانڈ
ډ ٕبُى
ج  -سٍاثوووط تیوووشُي پوووذس ٍ هوووبدس 5:ايهههن ځينههها ٍواثههه ٤ډلهههيٍ ٤ا ػبهههز
نمبن؛يٕبُ ٱيَ ډشٮبٍٳ ثَا ٽيىٻ دډبى ډ ٕبُى

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

د  -تدشثوووِ كوووحٌِّوووبي آهیوووضؽ خٌؼوووی دس دٍساى ووووَدوی :ايهههن سؼَثههها
ٙههبډڄ ىيههيدد ٙهه؛ييدد نههَ نههي ٫كَٽههزد ثههي و ډهه ثبٙههي ٽهها سظجيههز دد
ٕههجت سٮبٍ١ههبر ٍوانهه ىٍ نمبن؛يٕههبُ ٽههيىٻ ثههب دههيٍ و ډههبىٍ هيانههي
ځَىيي
ُ-

سٍاثووط عووبُفی ؿووذيذ ثووب ٍالووذ خووٌغ هخووبلف :ىٍ كههي٘ سمههبٓ ثٖههيبٍ

نِىيههټ ديٕههش ٽهها ٕههجت ٍواثهه ٤٭ههب٥ٶ ُيههبى و نمبن؛ههيٕههبُ نبډ؛بٕههت
ډ ځَىى

2

 -5هييي ُنيد ډلم٘يد ثٍَٕ ډٚپ ر ٍواد ػ؛ٖ ٽيىٽبد و نيػيانبدد 57-55 ٛ
ٍ -2ييٖ د ٵيَوُ و ٭جبٕٮچ نبٝل د اهش ڃ نيي٘ز ػ؛ٖ د 64 ٛ

ٍ-

نمبن؛ي ٕبُ ثب ػ؛ٔ ډوبڅٴ ٍا دبياٍيِ هياني ٽَى
ص-

توووبيالت ّودووٌغگشايبًووِ دس ٍالووذ ّودووٌغ ٍ المووبي آى ثووِ فشصًووذاى :ايههن

ډي١هههي٫د ثههها ٝهههيٍر ٱيهههَ ډٖهههشٺيڈ يهههب ډٖهههشٺيڈد ٭بډهههڄ ډبمهه ىٍ ايؼهههبى
ث نيي٘ش ػ؛ٖ سچٺّ ډ ٙيى
ٍ  -تدبٍص ٍ ػوَ

اػوتفبدُّوبي خؼووی ٍ خٌؼوی :ؿ؛هين و١هٮيش ثها ٙهي٘ر

ىٍ ٙپڄځيَ ٙوٞيز ػ؛ٖ ٽيىٻ س طيَځٌاٍ ډ ثبٙي
 - 4ثشسػی پیـویٌِي اخوالق خٌؼوی ٍ سفتوبس دگوشخٌغخوَيی دس
خْبى غشة ،اػالم ٍ ايشاى
 -1تبسيخچِي اخالق خٌؼی دس صادگبُ تغییش خٌؼی٘ت

ثٍَٕ اين سبٍيوـا اُ اين ن َ٪ډبڈ إز ٽا:
يب اٹجبڃ ٭َٳ ثا ډي١ي٭ ؿيد سٲييَ ػ؛ٖيزد ٍن؛ميد ډ ٕبُى
طبنيههبً :ثهههب ډٺبيٖههها ثٖهههشَ ٵَن؛ڂهه و اه ٹهه ٱهههَة ٽههها ىٍ دد سٲييهههَ
ػ؛ٖ هي٘ز ثهها وٹههي ٫دييٕههشا إههز و واٽهه؛٘ ػبډٮههاا ٽهها اُ ؿ؛ههين ٵَن؛ڂ ه
ثَهههيٍىاٍ ثههيى إههز ثههب ٵَن؛ههڀن هبي ن٪يههَ ٵَن؛ههڀ ٽ؛ههين ډههَىڇ ايههَادد
ډ ه سههياد ډيههِاد دههٌيَٗ يههب ٭ههيڇ دههٌيَٗ ػبډٮهها ثبجههيى نههب يههب ډٮ٢هه ر
اه ٹهه و ثهها٥ههيٍٽچّ ډيههِاد ٽبٍدډههي يههب نبٽبٍدډههي سٲييههَ ػ؛ٖههيز ىٍ
ثبجههيى ثوٚههييد ثهها ډٚههپ ر ٍٵشههبٍ ثيمههبٍاد ىؿههبٍ اهههش ڃ ىٍ ايههَاد ٍا سههب
كيوى ډٚوّ ٜنميى
 -5ډبَاث ه د ٵَيههيودد «ثٍَٕ ه ثَههه ويْځ ه نههب سجههيڃهههيان ػ؛ٖ ه ىٍ ثيمههبٍاد ايَان ه د ىٍ :انييٚهها و
ٍٵشبٍ»د ٕبڃ ىوڇد ٗ3د 7 ٛ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

او٘ ً :ديٚههي؛ا اه ه ٷ و ٍٵشبٍنههب ػ؛ٖ ه ىٍ ٱههَةد ډههب ٍا ثهها ٭چههڄ اىثههبٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًجووَد الگووَي ّودووٌغ يووب ًجووَد الگووَي هٌبػووت ّودووٌغ 1:ؿ؛ههين كههبڅش د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ثههَ ايههن إههبٓد ىٍ اىاډهها ٕهها ىوٍ

ډبم ه ٍا ٽهها ثههَ اه ه ٷ ػ؛ٖ ه ىٍ

ٱَة ځٌٙشا إز ثٍَٕ ډ ٽ؛يڈ:
الف -دٍساى پلیذي توبيالت خٌؼی:

«ٕههههبڃ  5947ډههههي ى ىٍ ٱبٍنههههب ٵچٖهههه٦ين ىٍ ٽَانهههها ثلَاڅمي٘ههههزد
نٖههوانههبي اُ ٭بههي ٭شيههٸ و ثَههه دطههبٍ ډپشههية إهه؛يبد ٙههٶبىن؛ههيځبد -
سٮمييىن؛ههيځبد)د ٵَٹههاا اُ يبيىيههبد ٽهها ىٍ كههيوى ىو ٹههَد دههي٘ اُ ډههي ى
ثا وػيى دډي و ثهب ههَاة ٙهيد اوٍٙهچيڈ اُ ثهين ٍٵشها ثيىنهيد ثها ىٕهز دډهي
و كٺههبيٸ ٭ؼيجهه ٍا ىٍ هٞههيٍ ٛيٚهها اههه ٷ ػ؛ٖهه ىٍ ٱههَة نمبيههبد
ٕهبهز ثهها ٭ٺيههي

ثَهه ىانٚههم؛يادد اٵپهبٍ ايههن ٵَٹهها ٽهها اُ ػمچهها دنبههب

٭يڇ نڂب ډظجز ثا اُىواع ثيىد ُيَث؛ب سٶپَّ ډٖيلي٘ز ٵٮچ ځَىيي »

5

ثب ههِٗ ايهن ن٪هَ ثها ىٍود ٽچيٖهب و ديينهي ههيٍىد ايهن انييٚها ثهب اُىواع
نپههَىد ك٢ههَر ډٖههيق و كياٍيههين ؿههيد دههيڅٔ و سٶپَّاس ه ؿههيد ٵَاٱههز
ثههَا هههيډز ثهها ىيههن و وٹههٴ نمههيىد ػٖههڈ و ٍوف ثههَا ٽچيٖههبد نههبډ٦چيث

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

اُىواع اُ نڂب ىين ډشيڅّي ځَىيي
«سيڅّههي ايهههن نڂهههب د ٍوكهههبنييد ٽبسيڅيهههټ ٍا اُ اُىواع ډلهههَوڇ ٕهههبهز
ٽچيٖههب اٍسههيىوٽٔد ٽٚيٚهه ٽهها اُىواع ٽههَى ثبٙههي ٍا اُ ٍٕههييد ثهها
ىٍػهها إههٺٶ ډ؛هه ٬نمههيى و ثههب هَ ثههَا ٍانجههبد و ٍانجههانههب ٽبسيڅيههټ و
اٍسيوٽٔد ٍان ػِ ډؼَ٘ى ُيٖشن ثبٹ نڂٌاٙز »

2

اين ډيڅيى ثها ُيٖهشن ىٍ ٽچيٖهب ٍ١هبيز نهياى و ثها ٙهپڄ ٹهيانين و اكپهبڇ
ىي؛ ٽها اُ ىنهبد ٽٚيٚهبد ثيهَود ډه ٍيوهز اُ ٽچيٖهب ههبٍع نٚهي و دچيهي
 -5سيٵيٺ د كٖيند دٙ؛بي ثب اىيبد ثٍِٿد 558 ٛ
 -2نمبدد 584ٛ

ػبډٮا ځٖشَٗ ىاى
ثَسَانههي ٍإههڄ ىٍ نٺههي ايههن نَ٪يهها ثهها ثَههه اُ سٮچيمههبر ٽچيٖههب اٙههبٍ
ډ نمبيي:
«نههَ ځينهها ٍاث٦هها ػ؛ٖه نبدههبٻ إههزد ايههن ٭ٺيههي ثههب ػِيه اٝه فد
ا٭شٺبى ٽچيٖب ډٖيلي٘ز ډلٖية ځَىيي »

5

«سيڅيهههي نٖهههڄ نهههيٳ ٵَ٭ههه ثهههيى و نهههيٳ اٝهههچ اُىواعد نمهههبد
ػچههيځيَ اُ ٵٖههٸ ثههيى إههز ٽهها ىٍ كٺيٺههزد ىٵهه ٬اٵٖههي ثهها ٵبٕههي ٙههمَى

ډ ٙيى»

2

«ايههن نَ٪يهها ٽهها نمـ؛ههبد سههب ىنهها نٶشههبى ٹههَد نههيُى ډههي ى ثههَ ػبډٮهها
ٱهَة كپمَانه ډه نمبيهيد دنـ؛ههبد ثههب ٹههيٍر و س طيَځهٌاٍ ثهها دههي٘ ډه ٍوى
ٽا كشّ اٹٚبٍ ډشٶپّهَ و انييٚهم؛ي ٹهَد نهيُى ٍا نيهِ ډٺبهيٍ ههيى ډه ٕهبُى و
ٽهها ىٍ ػمٮيههزنههب ٵٺيههَد ثهها ويههْ ٽههبٍځَاد ٙبَنٚههين ډٮمههيڃ إههز و
٥جٺههبر ثههب ثبيههي اُ دد ىوٍ نمبي؛ههي كٺههيٷ ىانههبد سمههبي ر ػ؛ٖهه ٍا ىٍ
ٍىي هٴ ٙههيٍٗنههب ٕيبٕ ه ډلٖههية ډ ه نمبي؛ههي دِٙههپبد ثههَ ٍو ٹههيٍر
ډبههبٍ ٱَيههِ

ػ؛ٖ ه سيٕهه ٤ډَىنههب س ٽيههي ډ ه ٽ؛؛ههي و ثهها ډَىنههب ډش ن٘ هڄ و

ډؼَ٘ى)د سيٝيا ډ ٽ؛؛ي ٽا اين ٱَيِ ٍا ډليوى ٽ؛؛ي
«اُ ن٪ههَ ٍوان ه د ُنههبد ىٍ ايههن ىوٍاد ډيػههيىاس ډلٖههية ډ ه ٙههيني ٽهها
ثهها ٝههيٍر ٥جيٮه ثههيود سمبيههڄ ػ؛ٖه نٖههش؛ي و ٱَايههِ اٝههچ ُنههبنڂ دنبههبد
سمبيهههڄ ثههها اُىواع و ډهههبىٍ ٙهههيد ډه ه ثبٙه هي ىٍ ىنهههانهههب ٕه ه و ؿبهههڄ
ٍ -5إڄد ثَسَانيد ُنبٙيي و اه ٷد 36 ٛ
 -2نمبدد 35 ٛ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

دنبد نيهِ سمهبي ر ػ؛ٖه ٍا سمهبي س ٱيهَ اه ٹه د ن٪يهَ ٵبكٚهڂ ډه ىان؛هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ٹهها و دډيههِٗ ػ؛ٖهه و ى٭ههير ثهها سمههي٘د ىٍ ٹبڅههت ٍنجبنيههز ٍا ىٍ ىٍود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ٹههَد نههيُى ډههي ى ) ٥ههت ديٚههڂيَ ثههب نههيٳ س؛٪ههيڈ ٍٵشبٍنههب ػ؛ٖهه و
ػچيځيَ اُ ثَوُ ثيمبٍ نب ډٺبٍثش دبياٍيِ ډ ٙيى
ىٍ ىنهها ٞٙههزد ٹههيانين ثيمههبٍ نههب ډٖٔههَ و١هه ٬ډهه ٙههيى و ُنههبد
ٍوٕههذ د نههبٹ د انٖههبن ٭ٶينههز و سبييههيٽ؛؛ههي

ٕهه ډز و اډ؛ي٘ههز ډچّهه

ډلٖههية ډهه ٙههيني و ثههَا دنههبد ٽيٶَنههبي ؿههيد كههجٔ ىٍ ثيمبٍٕههشبد و
دَىاهز ػَيما و ٬١ډ ٙيى»

5

ىٍ نمهههههين ىوٍاد ىٍ ٍوانذِٙهههههپ ثهههههَا او٘څهههههين ثهههههبٍ اههههههش ڃ
ىځههَػ؛ٔثههبوٍ سيٕهه ٤إههپيَوڃ ىٍ ٕههبڃ  5838ډههي ى ډههيٍى سيػ٘هها ٹههَاٍ
ډ ځيَى
ة -حىَهت اخالق ثش توبيالت خٌؼی:

ثههب ك٢ههيٍ نٖههجشبً ػ هي٘ ُنههبد ىٍ اػشمههب٫د سٚههپيڄ انؼمههننههب ثههبنياد و واٍى
ٙهههيد دنبهههب ىٍ ٭َٝههها ٕيبٕهههز و ٹهههبنيدځهههٌاٍ د سٲييهههَ و سلهههي س ىٍ
سبٍيوـهها اههه ٷ ػ؛ٖهه و ػ؛ٖههي٘ز ٍٹههڈ هههيٍى اُ ايههن ىوٍاد ثهها ثٮههي
يٮ؛ ه ىنهها نٶشههبى ٹههَد نههيُى ډههي ى ) نڂههَٗ ډ؛ٶ ه نٖههجز ثهها سمههبي ر

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ػ؛ٖ ثَىاٙشا ډه ٙهيى سمهبي ر ػ؛ٖه نيَويه ډلٖهية ډه ځهَىى ٽها ثها
هههيى هههيى نهها ډيٝههيٳ ثهها هههيث ډ ه ٙههيى و نهها ډ ه سههياد دد ٍا ثهها ثههي
سيٝيٴ نمهيىد ثچپها ايهن انٖهبدنهب نٖهش؛ي ٽها ثهب ډَاٹجهزنهب و كهبٽڈ نمهيىد
ن٪بڇنب اه ٹ د ثبيي اين نيَو ٍا سَثيز نمبي؛ي
ثههها نمهههين ىڅيهههڄد ځَونههه اُ ُنهههبد ٭چّهههز ىٍهيإهههز څٲهههي ٹهههبنيد
ثيمبٍ نب ډَٖ ٍا ؿ؛ين ٭؛ياد ډ نمبي؛ي:
إههبٓ ٕه ډش اٵههَاى و ػبډٮههاد ډَاٹجههز اُ هههيى ىٍ ٍواثهه ٤ثههين ىو ػهه؛ٔ
إهز س؛بههب ايههن ځينها ډه سههياد ثهَ ډٚههپ ر اػشمههب٭ نبٙه اُ ثيمههبٍ نههب
ٍ -5ييٖ د ٵيَوُ و ٭جبٕٮچ نبٝل د اهش ڃ نيي٘ز ػ؛ٖ د 52-52 ٜٝ

اػشمب٫

ثچههټ وڃد او٘څههين دِٙههټ ُدد ىٍ ٽشههبة هههيىد ثهها نههبڇ ٭ياډههڄ انٖههبن ىٍ
ٍٵشبٍ ػ؛ٖ د ٕبڃ 5884ډي ى د ىٍ اين ُډي؛ا ؿ؛ين ډ نييٖي:
«اه ه ٷد نب ٙه اُ سپبډههڄ ىٍ هيىدځههبن إههز ٽهها ٵٺهه ٤ىٍ ځينههانههب
انٖههبن ىيههي ډ ه ٙههيى و ثبيههي ثههَ ٱَيههِ

ػ؛ٖ ه كپيډههز ٽ؛ههي دَنيههِد

ٽ؛شههَڃ هههيى و ډَاٹجههزد ثههب سَين اَٙههپبڃ ٍٙههي ػ؛ٖهه نٖههش؛يد ؿههَا ٽهها
ٵٺ ٤ىٍ انٖبدنهب ىيهي ډه ٙهيني سمهبي ر ػ؛ٖه ٹهبىٍ إهز نهڈ ثها ٕهي
هيث نب و نهڈ ثها ٕهمز ثهي نهب دهي٘ ثهَوى نهڈ ثها ٕهمز څهٌّر و نهڈ ثها

ٕمز انلَاٳ»

5

ىٍ ٕههبڃ  5886ډههي ى ٽَاٵههز اثي؛ههڀد 2اهههش ڃ ىٍ نيي٘ههز ػ؛ٖهه ٍاد
ىٹيٸسَ ډيٍى ثٍَٕ ٹَاٍ ډ ىني

3

ج -هذسًیؼن خٌؼی:

ػ؛ٖهه دٱههبُ ډهه ځههَىى ىٍ ايههن ىوٍ د اههه ٷ ػ؛ٖهه ثهها ځينههاا ثٖههيبٍ
ډشٶههبور سٮَيههٴ ډهه ٙههيى« :ايؼههبى ٍواثههٙ ٤وٞهه ډٖههشٺڄ اُ ٽچيٖههب يههب
ىوڅهههزد دُاى ٵهههَىد نڂهههَٗ ثهههبُ نٖهههجز ثههها ػههه؛ٔد ٍواثههه ٤ػ؛ٖههه
دُاى 4و »

5

 -5نمبدد 53-52ٜٝ
2- Kraft–ebing.
 -3نمبدد 52 ٛ
4-Free Love.
 -5نمبدد 54ٛ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ثهههب دبيهههبد يهههبٵشن ىوٍ

ىوڇ ىٍ اواههههَ ٹهههَد نهههيُىنڈد ىوٍ

ډيٍنيٖهههڈ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ډٺههبٍثش ٵههبيٸ دډههيد نهها ثههب ٽ؛شههَڃ اٵههَاى هب ٛډبن؛ههي ُدنههب ٍوٕههذ ) ىٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ثهههَ إهههبٓ ٍواثههه ٤ػ؛ٖههه دُاىد ثَهههه انييٚهههم؛ياد ٱَثههه ىٍ ايهههن
ىوٍ د اٽيههياً ثهها ډٮبٙههَرنههب څهٌّر ثوهه٘ سيٝههيا ډه ٽ؛؛ههي ثهها ا٭شٺههبى دنبههب
اُىواع نمهه سيانهههي و نجبيهههي ډهههبن ٬و ٕهههي ىٍ ډٺبثهههڄ ايهههن ډٮبٙهههَسبب سچٺّهه
ځهههَىى ُيهههَا ٵچٖهههٶا اُىواع و انشوهههبة نمٖهههَ ٹهههبنين د ا٥مي؛هههبد دهههيٍ
إههز ثهها دههيٍ هههيى ىٍ ايههن ُډي؛ههاد ُد س؛بههب ډپچّههٴ إههز ٽهها ىٍ كههين
دډيههِٗ ثههب ٭ّٚههبٷ هههيى اُ ىاٍونههب ١ههي دثٖههش؛ إههشٶبى ٽ؛ههي سههب ډ؛ؼههَ
ثهها ٽمينيٖههڈ ػ؛ٖهه نڂههَىى و ٍاث٦هها نٖههچ ډيههبد دههيٍاد و ٵَُنههياد ٹ٦هه٬
نٚيى
ثَسَاني ٍإڄ ىٍ اين ُډي؛ا ؿ؛ين ډ ځييي:
«ىڅيچ ه نيٖههز ٽهها ډههبىٍ د ثههَا دههيٍ ا٥ٶههبڃ هههيىد نمههبد ډههَى ٍا
انشوبة ٽ؛هي ٽها ههبٍ َٗ٥ا ثهَا ٍٵبٹهز و ٭بٙهٺ ډه هيانهي څهٌا ػبهز
كٶهه ٨ډٺههبڇ ديٍانهها و ٍٵشههبٍ ٭بٙههٺبناد او٘ ً ٭ٚههٸ ثههيود ثـهها ثبيههي دُاى ثبٙههيد
و طبني هبًد ايؼههبى ا٥ٶههبڃد ثبيههي سلههز ډٺٍَاس ه ٙههيييسَ اُ دنـهها اډههَوُ نٖههز
ٹَاٍځيَى»

5

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ٍإهههڄ ايهههن ٍوٗ يٮ؛هه ٭هههيڇ سهه ُڇ ثهههين ٍواثههه ٤٭بٙهههٺبنا ثهههب سيڅيهههي
نٖهههڄ ٍا يپههه اُ ٍوٗنهههب ډ؛بٕهههت ػبهههز ثبجهههيى نهههْاى ٙهههجيا دنـههها
ٽهههها اٵ ٥ههههيد ثيههههبد ٽههههَى إههههز) ٹچمههههياى ډهههه ٽ؛ههههي و ؿ؛ههههين
ډ ځييي:
«ىٍ ايههن كبڅههزد اػشمههب ٫ډ ه سيانههي ٵٺهه ٤ثهها ُنههبد و ډههَىاد ډٮي٘؛ ه ٽهها اُ
څلههبٙ ٧و ٞه و اٍط ه د واػههي ٙههَاي ٤ثبٙهه؛ي اػههبُ

سيڅيههي نٖههڄ ثينههي

دد ُنه ٽهها دَوانهها سيڅيههي نٖههڄ ىاٍى اُ ډَىانه ٽهها اُ څلههب ٧اٍطه اٍػههق
ٙهه؛بهشا ٙههيني ثههَا سوههڈځيههَ و سيڅيههي نٖههڄ إههشٶبى ډ ه ٽ؛ههيد ىٍ كههبڅ
ٍ -5إڄد ثَسَانيد ُنبٙيي و اه ٷد 522ٛ

هيان؛ي ثيى »

5

اُ هٞيٝههيبر ىيڂههَ ايههن ىوٍ ايههن إههز ٽهها ىيڂههَ دبٕههن ډظجههز يههب
ډ؛ٶ ه و يههب ىٵهه ٬و دههٌيَٗ اػشمههب٫د ډ ه ٻ نيٖههز ثچپهها ډٖههبيڄ ډَثههي ٣ثهها
ػههه؛ٔ ثههها ثلهههض ځٌاٙهههشا ډهه ٙهههيى 2و ثههها نمهههين ههههبَ٥د «ىٍايهههن ىوٍاد
ډي١ههي٭بس ن٪يههَ ٕههشَ ٭ههيٍرد ډم؛ي٭يههز اُىواع ثههب ډلههبٍڇد ډ؛هه ٬نٚههَ ٝههيٍ
ٹجيلههاد إههشم؛بءد سمبيههڄ ثهها نههڈػهه؛ٔد ٕههٺ ٤ػ؛ههيند دډيههِٗ ىٍ اي٘هبڇ ٭ههبىر و
اډظههبڃ اي؛بههب ډههيٍى ثلههض واٹهه ٬ډ ه ٙههيى ثٮ ٢ه اُ ايههن ډي١ههي٭بر اُ ٹجيههڄ:
څِوڇ ٕهشَ ٭هيٍر و ډ؛ه ٬نٚهَ ٝهيٍ ٹجيلها ٝهَيلبً ډهيٍى انشٺهبى ٹهَاٍ ځَٵشها و
ثٮ٢هه ىيڂههَ ؿههيد إههشم؛بء اُ كههيُ

اههه ٷ هههبٍع ىانٖههشا ٙههي و ىٍ

ٹچمَو ٥ت ثها ٙهمبٍ ډه ديهي و ثلهض ډم؛ي٭يهز اه ٹه ثها ٕه ډز يهب ٭هيڇ
ٕ ډز ٙو ٞډجي٘ڃ ډ ٙيى »

3

ٱَيههِ سجههييڄ ډ ه ٙههيىد ٭ٶّ هز و كيههب ثهها ځيٍٕههشبد ٍوانهها ډ ه ځههَىىد ٹههبنيد
ىوڇ ٍإههڄ نههيؾ ځههب سلٺّ هٸ نم ه يبثههي وٽيىٽههبد نبډٚههَو ٫نههَ ٍوُ ثههي٘ اُ
ىيههَوُ ىٍ ٍكههڈ اػشمههب ٫ػههبيڂِين ډ ه ٙههيىد ٍواثهه ٤ػ؛ٖ ه دُاى ثههب ډٮَٵ ه
دييههي

٥هه ٷد هههبنياى نههب ډٖههشلپڈ ٍا ډلشَډبنهها ىٍ نههڈ ډهه ٽيثههيد ثههب

سيڅيههي انجههي ٵلٚههب و ثَن؛ڂ ه د ٹههبٍ نههب و ٽٚههيٍنبي نيههِ ٽهها ىوٍاد ٵَن؛ڂ ه
و ػ؛ٖهه ٽهههبډ ً ډشٶهههبوس ٍا ٥هه نمهههيى انهههي اُ دد ثَهههيٍىاٍ ډهه ٙهههيني
ثيمههبٍ نههب ډٺههبٍثش د ډبن؛ههي ځينههانههب ډٺههبوڇ ځينههيٍ د ٕههيُاٻ و ٕههٶچئ
 -5نمبدد 25 ٛ
ٍ -2ييٖ د ٵيَوُ و ٭جبٕٮچ نبٝل د اهش ڃ نيي٘ز ػ؛ٖ د 54ٛ
 -3ډ٦بَ د ډَس ٢د اه ٷ ػ؛ٖ ىٍ إ ڇ و ػببد ٱَةد 36-35 ٜٝ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ثههب اػَاي ه ٙههيد ايههن سئههيٍ نههب و ن٪ههَارد ان٪جههب ٣ػ؛ٖ ه ثهها دٙههٶشڂ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٽهها ډههَىاد ىيڂههَ ٽهها ٭ ّٚهبٷ هههيث هيان؛ههي ثههيى اُ كههٸ دههيٍ ډلههَوڇ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ىٍ كي٘ وٕهي ٬ثها ػبډٮها انهيا ډه ځهَىىد و ثهب هَ د ايهيُ ثها هبنهانهب ُنهبد
ٍوٕههذ و ډههَىاد نههڈػهه؛ٔځههَاد ٹ؛ب٭ههز نمه ٽ؛ههي و ثههَ هٚههټ و سههَ ػبډٮهها
ډهه سههبُى و ىٍ ٽچيهها ډههياه ر اه ٹهه د ٵَن؛ڂهه د ٕيبٕهه و اػشمههب٭
َٙٽز ډ نمبيي
نمـ؛ههين ىٍډههبد نيي٘ههز ػ؛ٖهه اٵههَاى ىځههَ ػهه؛ٔػههي ىٍ ٹبڅههت ٭مههڄ
ػَاكه سٲييههَ ػ؛ٖههيز نيههِد يپه اُ ٍانپبٍنههب و ٍوٗنههبي ثههيى ٽهها ىٍ ايههن
ىوٍ ډيٍنيٖهههڈ ػ؛ٖههه ) و ىٍ اډشهههياى نَ٪يههها ٭ٚهههٸ دُاى و اػشمهههب٭
دٕبدسَد ثَا اٵَاى ىؿبٍ اهش ڃ ىٍ ٱَة سيڅيي ځَىيي
اډ٘ه هب ايهههن ٍوٗ ٽههها ىٍ ثٖهههشَ ايهههن ؿ؛هههين ډشيڅّه هي ځَىيهههي ثهههيى و ىٍ
كَاٍر نَٶَهٔنهب ههيىد ٭ٚهٸ دُاى ٱهَة ٍا ډ؛شٺهڄ ډه ٽهَىد ثها ؿها ډيهِاد
ډه سيانٖههز ثهها ػبډٮهها ػبههبن ٽمههټ ٽ؛ههي؟ ديههب نههَ ٵَن؛ههڀ وډچّشه ٹبثچي٘ههز
دههٌيَٗ ايههن ٍوٗ ٍا ىاٙههز؟ ديههب نههَ ٵَٹههاد ډههٌنتد ډٖ هچټ و ىي؛ ه اُ دد
إههشٺجبڃ ډ ه نمههيى؟ ديههب ايههن ٍوٗد ػ؛ڂ ه ٍا ٭چيهها سٮ ٘ٞهجبر ثَه ه ػياډهه٬
ا٭هه ڇ نمههيى ثههيى و ديههب ٭َٝهها سٮ٘ٞههجبرد ػ؛ڂهه ثَاثَانههاد ډٲچيثبنهها يههب

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ٱبڅجبنهها ثههَا ايههن ٍوٗ دِٙههپ ډلٖههية ډهه ځَىيههي؟ ديههب ايههن ٍوٗد
ٍٵشبٍنههب و ثَهيٍىنههب ىٍود يههټ هههبنياى ٍا ثهها ٕههمز و ٕههي ثبجههيى
دي٘ ډ ثَى يب ايهنٽها اُ ٕهي ههبنياى نهب ثها ٭؛هياد ډٮ٢هڄ و ډٚهپچ ىيڂهَ
سچٺه ډه ځٚهز؟ ديهب ايهن ٍوٗ نمٖههي و ډٺهي٘ڇ اهه ٷ ىٍ ٵهَى و ػبډٮها ثهيى
يهب ثها نلهي ٵهَى ٍا ثها ٕهي وڅ؛ڂهبٍ و ػبډٮها ٍا ثها ٕهمز ثه ث؛هي و ثههبٍ
نهيايز ډه ٽههَى؟ و ٕهَانؼبڇد ديههب إبٕهبً ايهن ٍوٗ اُ ٽههبٍاي

ُڇ ثبهَ ډ؛ههي

ثههيى سههب ډؼههبډ ٬ډههَسج ٤و يههب كپيډههزنههبد ثيمههبٍاد و اٵههَاى ىؿههبٍ اهههش ڃ ٍا ثهها
إشٶبى اُ دد سٚييٸ و سَٱيت نمبي؛ي؟
دنـا ډٖهچڈ إهز دد إهز ٽها نهيؾ ځهب ػهياة واكهي ثهَا ٕهؤا ر
ٵيٷ اٍايا نٚهيد ثچپها دبٕهن ثها ايهن ٕهؤا ر ثها ػبډٮها و ٵَن؛ڂه ٽها ٕهؤاڃ

ډش؛بٕههت و ىٍهههيٍ و١ههٮي٘زد  ٙه دد ډٖههچټ و ډههٌنت هههيى ٍا ىٍ دههي٘ ٍو
اين ٕؤا ر ډپشية ىاٙز
اُ ػمچهها ايههن ػياډهه٬د ػبههبد إهه ڇ ثههيى ٽهها اُ ډ؛َ٪ځههب ٵٺهها و ثههب
ؿٚههمبن دييههب س ه ٗ نمههيى سههب ثههب ىٍ نَ٪ځههَٵشن سمههبډ اثٮههبى و ُوايههب ايههن
ٍوٗ ٽهها سجٮههبر ٙههَ٭ ثٖههيبٍ ځٖههشَى ىاٙههزد سپچيههٴ ديههَواد هههيى ٍا
ډ ٚهوّ ٜنمبيههي و ػههياُ يههب ٭ههيڇ ػههياُ وٍوى ايههن ٕههٶيَ ٱههَة ٍا ٽهها ٝههٶيَ
ٍنههبي د ثههَا اٵههَاى ىؿههبٍ اهههش ڃ ډه نياهههز ثهها ىنيههب إه ڇ ٝههبىٍ نمبيههي
ىٍ ايهههن ٍإهههشبد اثشهههيا و١هههٮيزد نلهههي

ثَههههيٍى و ٍٵشهههبٍ ثهههب سهههَانٔ

ٕپٖههياڃنههب ٍا ىٍ ٝههيٍ إهه ڇ ٽهها ډٮمههي ً ثلههض ثَانڂيههِ نيههِ ډهه ثبٙههي)
ثٍَٕ ه ډ ه ٽ؛ههيڈ و ٕههذٔ ىيههيځب ٵٺبههب ډٮبٝههَ ٍا نٖههجز ثهها ايههن اٵههَاى و
دَوٕهها سٲييههَ ػ؛ٖههيزد اٍُيههبث ډ ه نمههبييڈ س هب ػبيڂههب و ډوشٞههبر دنبههب ىٍ

 - 4خْبى اػالم
1

الفً -حَُي ثشخَسد ثب تشاًغ ػىؼَالّب دس كذس اػالم:

ىٍ ٝههيٍ إهه ڇ ايههن اٵههَاى ثهها ٽيٶَنههبي ن٪يههَ ٹشههڄد سجٮيههيد كههجٔ و
ډلپههيڇ ډ ه ٙههيني و ٍٵشههبٍ دنههبد ثهها  ٙهي٘ر ډههيٍى ٕههَُن٘ و ٭ٺيثههز ٹههَاٍ
ډ ه ځَٵههز ىٍ ايههن ٍاث٦هها ثهها ثَه ه اكبىيههض ٽهها اُ َ٥يههٸ انههڄ ٕ ه؛ّز ثيههبد
ځَىيهههي و ځييهههب نلهههي

ثَههههيٍى ديهههبډجَ اٽهههَڇ

ثهههب ايهههن اٵهههَاى و

 -5اُ سههَانٔ ٕپٖههياڃنههب ىٍ اىثيههبر ٍواي ه و ٵٺب ه ثهها ډوّ؛ههض يههبى ٙههي إههز اڅجشّهها ثههب ايههن سٶههبور ٽهها
ډجيڃ ديٙهبد اٵهَاى ٽها ثهيود نبٍ١هبيش هبٝه اُ ػ؛ٖه ٘يز ههيىد ٭ ٹها ډٶَ٥ه ثها ديٙهييد څجهبٓنهب
ػهه؛ٔ ډوههبڅٴ ٍا ىاٍنههي) نيههِ ػههِء ډو؛ّظههين ډلٖههية ځَىيههي انههي يٮ؛ ه ثهها ٥ههيٍ ىٹيههٸد ډو؛ّظههين نههڈ ٙههبډڄ
سَانٔ ٕپٖياڃنب و نڈ ډجي٘ڃديٙبد ډ ٙيى

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ػبډٮا إ ډ ىٹيٺبً ډٚوّ ٜځَىى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىٍ دد ٥ههَف ځَىيههي ثههيى ډلههي٘ڃ ځَىيههيد څههٌا نههَ ػبډٮههاا نيههِ دبٕههن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ػبيڂههب ؿ؛ههين ٍٵشههبٍ ىٍ ػبډٮهها إهه ډ ىٍ ٝههيٍ إهه ڇ إههز اٙههبٍ
ډ نمبييڈ
ثا ٥يٍ ٽچّ ؿ؛ي ىٕشا ٍوايز ىٍ هٞي ٛاين اٵَاى ًٽَ ٙي إز:
سٍايبتی وِ فمط ثِ لعي ايي افشاد اؿبسُ داسد:

ډلم٘ي ثنٵ٢هيڄد اُ يِيهي ثهناثه ُيهبىد اُ ٭پَډهاد اُ اثهن٭جهبٓ نٺهڄ ډه ٽ؛هي
ٽا ديبډجَ

ډ ٵَډبيي:
«څٮههن اهلل اڅمشو؛ظههين ډههن اڅَّػههبڃ و اڅمشههَػ٘ ر ډههن اڅ؛ٖههبء»؛هياونههي

څٮ؛ههز ٽههَى ډَىان ه ٽهها هههيى ٍا ثهها ٙههپڄ ُنههبد و ُنههبن ٽهها هههيى ٍا ثهها
ٙپڄ ډَىاد ىٍ ډ دوٍني
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خشٍج ايي گًَِ افشاد اص اػالم (الجتِّ ثِ ًظش هیسػذ وِ اص ثبة هجبلغِ ثبؿذ):

كميههياثن٭جههياڅَكمند اُ كٖههن اُ اثههَانيڈ ثههن ٭جههيا ٱچ د اُ ٕههيييثن ٭ٶچهها
نٺڄ ٽَى ٽا ديبډجَ

ٵَډيى:

« اڅمشٚجا ثبڅَػهبڃ ډهن اڅ؛ٖهبء څيٖهز ډ؛هب و څٖه؛ب ډ؛بهب» ُ 2نهبن ٽها ههيى ٍا
ٙجيا ډَىاد ډ ٽ؛؛ي اُ ډب نيٖش؛ي و ډب نيِ اُ دنبب نيٖشيڈ
لطع ساثطِ ثب اييگًَِ افشاد:

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

وٽي٬د اُ نٚبڇد اُ ديٍٗد اُ ُي؛ت ث؛ز اڇ٘ ٕچما نٺڄ ٽَى إز:
«اد نج ه

ىهههڄ ٭چيبههب و ٕههم ٬اڅمو؛ههض و نههي يٺههيڃ څٮجههي اهلل اثههن

اث ه اډيهها اهيبههب :اد يٶههشق اهلل اڅ٦ههبئٴ ٱههياً ىڅچشههټ ٭چ ه اډههَا سٺجههڄ ثههبٍث ٬و
سهههيثَ٘ ثظمهههبدد ٵٺهههبڃ نجه ه

اهَػهههينڈ ډهههن ثيهههيسپڈ» ديهههبډجَ اٽهههَڇ

ثههَ اڇ ٕههچما واٍى ٙههي و ٝههيا ډو؛ظهه ٍا ٙهه؛يي ٽهها ثهها ٭جههياهللثههن
اث اډياد ثَاىٍ اڇ ٕچما ډه ځٶهز :اځهَ ٵهَىا ههيا ٥هبئٴ ٍا ثهبُ ځٚهبيي ثها سهي
 -5اث ٙيجاد اثيثپَ ٭جياهلل ثن ډلم٘ي اڅپيٵ د اڅم؛ٞٴد ع5د 359ٛ
 -2اثههياڅملم٘هههيد ٭جههياڅٮ٪يڈ ثهههن ٭جههياڅٺي اڅم؛هههٍِ د اڅشَٱيههت و اڅشَنيهههتد ع 3د  75ٛاثههن اثهه ٙهههيجاد
اڅمٞ؛ٴد ع5د 359ٛ
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ثیبى عمَثت ايـبى:

اثن ډ؛ٌٍ اُ ديبډجَ

نٺڄ ډ ٽ؛ي:

«ط طهها يههيهچيد اڅؼ؛هها اثههياً :اڅههيييصد ٍػچهها اڅ؛ٖههبء و اڅمههيډن اڅومههَ»
اُ ديههبډجَ دَٕههييني :ىيهي٘ص ؿهها ٽٖه إههز؟ ځٶههز ٽٖه ٽهها ػچههي اٵههَاى
ثيڂبنا ٍا ٽها ثها هبنهااٗ واٍى ډه ٙهيني نمه ځيهَى ځٶش؛هيٍ :ػچها ډهن اڅ؛ٖهبء
ؿا ٽٖ إز؟ ځٶزُ :ن ٽا هيىٗ ٍا ٙجيا ډَىاد ىٍ ډ دوٍى

2

ثیبى حىن فمْی ايـبى:

ٵهههَى ثه ها نهههبڇ نيهههز ىٍ ُډهههبد ديهههبډجَ اٽهههَڇ

ډه ه ُيٖهههشا و ډهههَىڇد

او ٍا اُ دد ػبهههز ٽههها ٩هههبنَ ډَىانههها ىاٙهههشا وڅههه ځٶشهههبٍ و ٍٵشهههبٍٗ
ٙهههجيا ُدنهههب ثهههيى هُ؛ظههه ډههه ٙهههمَىني ديهههبډجَ

اُ څلهههن ٽ ډههه٘

ډشيػ٘هههها ځَىيينههههي ٽهههها ٽٚهههه٘ ػ؛ٖهههه ثهههها ُنههههبد ىاٍى و او ٍا ثهههها
هچٶههب ثهها اثههيثپَ و ٭مههَ ډَاػٮهها نمههيى و ىٍهيإههز ثبُځٚههز ثهها ٙههبَ ٍا
ىاٙههزد اډ٘ههب دنبههب و ٍا ىٍ سجٮيههيځب نڂهها ىاٙههش؛ي سههب ايههن ٽهها ىٍ ه ٵههز
٭ظمههبد ٽهها ديههَ ٙههي ثههيى اػههبُ يبٵههز ػمٮههانههب ثهها ٙههبَ ثَځههَىى  3نمـ؛ههين
دډي إز:
اٙدّ اڅ؛ج ه

٭ههٍِ اڅمو؛ّظههين ثههبڅ؛ّٶ و ي ه ډَ ثههبهَاػبڈ ډههن اڅميي؛هها و

ٹبڃ اهَػينڈ ډن ثييسپڈ»
 -5اڅٲمههَ د اثههي ٭مههَ ييٕههٴ اثههن ٭جههي اهلل ثههن ٭جههي اڅجههَد ع 22د  276ٛاڅشمبيههيد ٝههليق اڅمٖههچڈد ع 4د
 5755ٛاڅ؛ٖبئ د اكمي ثن ٙٮيت اثي ٭جي اڅَكمند اڅٖ؛ن اڅپجَ د ع 5د 395ٛ
 -2نيظم د ٭چ ثن اث ثپَد ډؼم ٬اڅِوائيد ع 4د 327 ٛ
 -3اڅٺَ٥ج د ډلم٘ي اثن اكميد اڅؼبډ ٬كپبڇ اڅٺَددد ع 52د 235 ٛ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

نٺيهه ٬ٽهها ډ؛٦ٺههاا ثيههَود اُ ډيي؛هها ثههيى سجٮيههي ٵَډيىنههي ايههن ډههَى ىٍ ٭ٞههَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نٚههبد ډهه ىنههڈ ُنهه ٍا ٽهها ٵهه د إههز ديههبډجَ
هبنانبيشبد ثيَود ٽ؛يي

ٵَډههيى دنبههب ٍا اُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ثشسػی سٍايبت

ثبيههي سيػ٘هها ىاٙههز ٽهها واّ

ډوَ؛ههض ا٭ههڈ اُ ٽٖه إههز ٽهها ىؿههبٍ اهههش ڃ

ىٍ نييههز ػ؛ٖهه إههز ونيههِ اٵههَاى ٽهها ثهها ډجههيڃديٙهه ٍو دوٍى انههي
ث؛ههبثَ دنـهها ځٌٙههزد ډج هي٘ڃديٙههبد نَځ هِ سلههز ٭مههڄ ػَاك ه يههب نيٍډههين
ثَا ىٍډبد ٹَاٍ نمه ځيَنهي و ىٍډهبد دنبهب ثها ډَاسهت دٕهبدسهَ إهزد څهٌا ىٍ
ډيٍى ٍوايهبر ثبيهي ثها ايهن نپشها سيػ٘ها ىاٙز ٽٖهبن ٽها اكپهبڇد ىٕهشيٍار
و يههب س؛جيبههبس ثههَا دنههبد سيٕهه ٤ديههبډجَ

ٝههبىٍ ځَىيههي د ثهها ٝههيٍر

ىٹيٸ ډٮچيڇ نم ثبٙي ٽا ػِء ٽياڇيټ اُ ىو ځَو ًٽَ ٙي د ثيى اني
ډ٦چهههت ىيڂهههَ ايهههن ٽههها ٕههه؛ي اكبىيهههض ٭ميډههبً ډهههيٍى دهههٌيَٗ اډبډيههها
نم ثبٙيد وڅ ٵََٙٷ ىيڂَ ډٮمي ً ٕ؛ي اكبىيض ٍا ٝليق ډ ىان؛ي
ث؛ههبثَايند ثههب سيػ٘هها ثهها ايههن ٽهها ثذههٌيَيڈ كههي٘اٹڄ سٮههياى اُ ٍوايههبر ثهها
ډو؛ّظههين اهشٞههب ٛيبٵشهها و دنبههب نمههبد ثيمههبٍاد ىؿههبٍ اهههش ڃ نيي٘ هز ػ؛ٖ ه
سَانٔ ٕپٖياڃنهب) ثهيى انهي و ٕه؛ي اكبىيهض ٍا نيهِ ٹجهيڃ ىاٙهشا ثبٙهيڈد ثبيهي
٭مچپهههَى و واٽههه؛٘ ديهههبډجَ

ٍا ىٍ هٞهههي ٛايهههن اٵهههَاى ىٍ ىو ډٺيڅههها

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ثٍَٕ نمبييڈ:
الف :ايدبد اًگیوضُ دس خلوَف توشن سفتوبس صًبًوِ دس ايـوبى ٍ عوذم ثوشٍص
ايي سفتبس دس اختوبف ثب ػِ اّشم:

ٍ -1عذُي عوزاة اخوشٍي :ډبن؛هي ٍوايهبس ٽها ى څهز ثهَ ٭هيڇ ىاههڄ ٙهيد
ايٚههبد ثهها ثبٚههز ډ ه ٽ؛ههي و نمـ؛ههين ٍوايههبس ٽهها ډش ٢هم٘ن څٮههن هياونههي
ډ ثبٙي
ٍ -4عووذُي عووزاة دًیووَيٍ :وايههبس ٽها ى څههز ىاٍى ثههَ سجٮيههي و ٹشههڄ ايٚههبد
ىٍ ډيٍى ٽا ىؿبٍ ٵلٚب و اډيٍ ډبن؛ي څيا ٣و ٕٔلٸ ډ ٙيني
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و ٹٍ ٬٦اث٦ا ثب اين ځينا اٵَاى
ة :تشخیح هللحت اختووبعی ثوش هلولحت فوشدي :ثها ن٪هَ ډه ٍٕهي وٹشه
و٭ههي نههب و سبييههينب ىٍ هٞههي ٛٵههَى ډٶيههي واٹهه ٬نمه ٙههيد نههَ ؿ؛ههي ايههن
ٍٵشههبٍ ډ؛ٚه نههييش ىاٙههز و ٵههَى ٹههبىٍ ثهها سههَٻ دد نجههيى و ثهها ٭جههبٍر ىيڂههَ
يههټ ٍٵشههبٍ اػجههبٍ سچٺّهه ډهه ٙههي)د ىٍ ايههن ٝههيٍرد ديههبډجَ

نبؿههبٍ

ډٞهههچلز اػشمهههبٍ ٫ا ثهههَ ډٞهههچلز دد ٙهههو ٜسهههَػيق ډه ه ىاى و او ٍا اُ
اػشمههب ٫ىوٍ ډهه ٕههبهز سههب ډ؛ؼههَ ثهها ډٶبٕههي و نبثب؛ؼههبٍ نههب اػشمههب٭
نڂَىى
ىٍ ١مند ثها ايهن نپشها إبٕهبً ثبيهي سيػ٘ها نمهيى ٽها نَؿ؛هي ٭مهڄ ٙهوٜ
ٵهه نٶٖهها ډؼَډبنهها نجههيى إههز څپههن ثههب سيػ٘هها ثهها ٙههَايُ ٤ډههبن و ٭ههيڇ
ديٚههَٵز ډٖههبيڄ دِٙههپ و ٍوانذِٙههپ و نمـ؛ههين ٍواع ٵٖههبى و ٵلٚههب ٽهها
ٽَىد ٙهو ٜىٍ ٹبڅهت ُنهياد يهب سجٮيهي و يهب ډلهي دد اُ َ٥يهٸ ٹشهڄد ډشٞهيٍ
نجههيى إههز ُيههَا ثههب وػههيى ؿ؛ههين ٙوٞه ىٍ اػشمههب ٫و نجههيى ٍوٗ ىٍډههبن
ډ؛بٕههت و نمـ؛ههين ٭ههيڇ ٹههيٍر ثههَ سههَٻ ٍٵشههبٍ ٽهها ډ؛ٚه نههييش ىاٍىد يههب
ثبيههي ىٕههز ٵههَى ىٍ انؼههبڇ دد ا٭مههبڃ ثههبُ ځٌاٙههشا ٙههيى و ثههب او ډههياٍا ځههَىىد
نههَ ؿ؛ههي ٽهها ثب٭ههض ٵٖههبى ىٍ اػشمههب ٫ځههَىى و يههب ثهها ځينههاا او ٍا اُ اػشمههب٫
ػيا نميى
ډٚههبني ډهه نمههبييڈ ديههبډجَاٽَڇ

ٍا ىوڇ ٍا اهشيههبٍ نمههيى إههز و

ىٍ اين ٍا نيهِد هٶيهٴسهَين دنبهب يٮ؛ه سجٮيهي نٶه ثچهي) ٍا ثهَ ُنهياد و ٹشهڄ
سههَػيق ىاى إههزد و نمـ؛ههيند ٭ ه و ثههَ نٶ ه ثچههي ٽهها ىٍ ػبههز ډٞههينيز
اػشمههب٭ ا٭مههبڃ ٙههي د ػَيمهها و س؛جيهها ٙوٞهه ن٪يههَ كههي٘ و سٮِيههَ سيٕهه٤
سبُيبنهها و يههب س؛جيبههبر ىيڂههَ ىٍ ن٪ههَ ځَٵشهها نٚههي إههز و نمههين ډ٦چههت

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

اينځينها ٍٵشبٍنهب ُډي؛ها ٕهبُ دد ثهيى إهزد ؿهبٍ ا ػهِ اُ ىٕهشَٓ ههبٍع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تْذيذ ثوِ اًوضٍاي اختووبعیٍ :وايهبس ؿهيد ههَوع اُ ىايهَ

ډٖهچمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ى څهز ثههَ ٱيههَ ډؼَډبنهها ثهيىد دد ډه ٽ؛ههي و ؿهها ثٖهب اځههَ ثهها َ٥يههٸ ىيڂههَ
ؿهههيد ىٍډهههبدد ٵهههَى ٹهههبىٍ ثههها ُنهههيځ ٕهههبڅڈ ىٍ ىٍود اػشمهههب ٫ډهه ثهههيى و
ډٞهههچلز اػشمهههب٭ ډلبٵ٪هههز ډههه ځٚهههزد كپهههڈ سجٮيهههي نَځهههِ اػهههَا
نم ځَىيي
ة -خْبى اػالم ،فمْبي هعبكش ،تشاًغ ػىؼَالّب ٍ تغییش خٌؼی٘ت

ىٍ ٹهههَد كب١هههَ ىٍ ٽٚهههيٍنب ډوشچهههٴ إه ه ډ د نهههي ٫نڂهههب ثههها ٍٵشهههبٍ و
اهههه ٷ ايهههن اٵهههَاى ثٖهههيبٍ ډشٶهههبور ثهههيى إهههز و انييٚهههم؛ياد ىي؛ههه د
ډشٶپّهههههَاد كٺهههههيٹ د ػبډٮههههها ٙ؛بٕهههههبدد دِٙهههههپبد و ىٍ نلهههههي
ثَههههيٍى و ٝهههيوٍ اكپهههبڇ و ٹهههيانيند نههههَ يهههټ ثههها ځينهههاا ٭مههههڄ
نميى اني
ثهها ٭؛ههياد نمينههاد ىٍ ډههٌنت انههڄ ٕه؛ّزد ايههن اٵههَاى اُ ډلههيوىي٘ز ثيٚههشَ
ٍنههغ ډ ه ثَنههي ُيههَا اٽظههَ ٹههب ٬٥ٵٺبههب و ډؼههبډ ٬انههڄ ٕ ه؛ّزد سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز
اٵهَاى ٍا ٽهها ىؿههبٍ ؿ؛ههين اهش څه ډه ثبٙهه؛ي كههَاڇ ډه ىان؛ههي نيه ر ٭چمه
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٭چمههب ثههٍِٿ ىٍ ىوٍ  39ىٍ ٙههبَ ٥ههبئٴ ىٍ سههبٍين  5453 2 24ٹمههَ و
ډؼمههه ٬ٵٺبه ه إه ه ډ ىٍ ٍ 53ػهههت  5429ډهههي ى ٍا ههههيى ٍا ؿ؛هههين
ا٭ ڇ نميىني:
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ػههبيِ نيٖههز ثههَا ډههٌٽَ ٽهها ا٭٢ههب ًٽههيٍٗ ٽبډههڄ ٙههي و ډههؤنّظ
ٽا ا٭٢هب ډؤنّه ض ثهيىن٘ ٽبډهڄ ٙهي د ايهن ٭مهڄ ٍا انؼهبڇ ىن؛ي ٽٖه ٽها
ايههن ٽههبٍ ٍا انؼههبڇ ىنههيد ٵههب٭چ٘ ډههيٍى ٭ٺيثههز ٹههَاٍ ډ ه ځيههَى ُيههَا ٽهها
ؿ؛ههين ٽههبٍ سٲييههَ ىٍ هچٺههز هياونههي إههز و هياونههي سٮههبڅ ايههن سٲييههَ ٍا
 -5رابطة ة اڅٮهههبڅڈ ا ٕه ه ډ د ٹهههَاٍار اڅمؼمههه ٬اڅٶٺبه ه ا ٕه ه ډ د  5423ٷ  2222ڇ  262 ٛٽ؛ٮهههبدد
اكمي ډلم٘يد اڅل٘ت و اڅؼ؛ٔد 42 ٛ

ٝههليق ډٖههچڈ اُ اثههن ډٖههٮيى ٍوايههز ٙههي ٽهها ديههبډجَ ٵَډههيى « :څٮههن اهلل
اڅياٙهههمبر و اڅمٖشيٙهههمبر و اڅ؛بډٞهههبر و اڅمٖش؛مٞهههبر و اڅمشٶچؼهههبر
څچلٖههن اڅمٲي٘ هَار هچههٸ اهلل»  2ٽههبٍ ٽهها څٮ؛ههز ديههبډجَ هههيا ىٍ دد إههز و
اُ َ٥ٵ ه ىٍ ٽشههبة هياونههي ٭ِّوػههڄّ نيههِ دډههي إههز ٽههآٍ﴿ :هٓووب آتَووبوُنٔ

الشػَٔلُ فَخُزٍُُٔ ٍٓهٓوب ًَْٓوبوُنٕ عٌْٓؤِ فَوبًتََْٔا﴾ دهٔ ٹ٦ٮهبً ؿ؛هين ٭مچه ػهبيِ
3

نيٖز

ٽ؛ڂههَ

ىايمهه و دههْون٘ ٭چمهه و اٵشبءٽٚههيٍ ٭َثٖههشبد ٕههٮيى نيههِ

ىٍ اين ُډي؛اد ن َ٪ډٚبثب ٍا اٍايا نميى إز
ايههن ىٍ كههبڅ إههز ٽهها ىٍ ډههٌنت سٚههي٘ ٬سٮههياى ُيههبى اُ ٵٺبههبد ثههَا
ٍنههبي ايههن اٵههَاى اُ ىاڇ ايههن ثيمههبٍ و دُاى ٭مههڄ ثيٚههشَ ىٍ ٍٵشههبٍ ٵههَى و
اػشمب٭ د اين ٭مهڄ ٍا ثهَا دنهبد ډؼهبُ ډه ىان؛هي4و سٮهياى ىيڂهَ ٙهييياً ثهب

 -3تبسيخچِي ٍ عیت تشاًغ ػىؼَالّب دس ايشاى

ډشههياوڃ ٙههيد واّ

سههَانٔ ٕپٖههياڃ اُ ٕههبڃ 5952ډههي ى د ثٮههي اُ سٲييههَ

ػ؛ٖههي٘ز ٍّّ ػبنٖههيد ثهها ٽَيٖههشين ػبنٖههيد ثههيى إههز و سٚههوي ٜايههن
 -5نٖبء  559سَػما « :واىاٍٙبد ډىٽ؛ڈ سب دٵَيي هيا ٍا ىځَځيد ٕبُني »
 -2اڅجيبٺههه د اكمههههي اثههههن اڅلٖههههين ثههههن ٭چهه ه ثههههن ډيٕههه اثههههيثپَد ٕهههه؛ اڅجيبٺههه اڅپجههههَ د ع 7د
 352ٛه اڅ؛يٚبثيٍ د ډٖچڈ ثن اڅلؼبع اثياڅلٖين اڅٺٚيَ د ٝليق ډٖچڈد ع 3د 5678ٛ
 -3كٚههَ  7سَػمهها « :و دنـهها ٍا ٵَٕههشبى [او] ثهها ٙههمب ىاى دد ٍا ثڂيَيههي و اُ دنـهها ٙههمب ٍا ثههبُ ىاٙههز
ثبُايٖشيي »
 -4اډههبڇ همي؛هه

ٍ )د آ ةة اهلل هبډ؛ههاا د آ ةة اهلل ٕيٖههشبن د ډلم٘ههي دٝههٴ ډلٖهه؛ ىٍ اٵٲبنٖههشبدد ډلم٘ههي

كٖين ٵ٢ڄ اهلل ىٍ څج؛بدد هَاُ و
 -5آ اهلل هيي د آ اهلل ځچذبيڂبن د آ اهلل ډين سجَيِ و

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

ؿ؛ين ٭مچ ډوبڅٶز ډ ٽ؛؛ي و ٹبيڄ ثا ډم؛ي٭يز ډ٦چٸ ډ ثبٙ؛ي

5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُ ٹههيڃ ٙههي٦بد هجههَ ىاى إههزٍٓ﴿ :آلهٔ وشًَْٔنٕ فَلَیٔغَیِّ وشُى خَلْ وكَ اللّ وِ 5،﴾ٙو ىٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

اهههش ڃ ثهها ٕههبڃ  5838ډههي ى ثَډ ه ځههَىى و او٘څ هين ٵههَى طجههز ٙههي

ډجههش

ٍاد ٙههياڅيا ائههيد ث ه ډبنههز 5ډ ه ىان؛ هيد وڅ ه ثهها ن٪ههَ ډ ه ٍٕههي ايههن اهههش ڃد
سبٍيو ثها ٹهيډز كيهبر ثٚهَ و ػٲَاٵيهبي ثها وٕهٮز سمهبڇ ډَُنهب ٽهَ
هبٽ ىاٙشا ثبٙي
ىٍ ثٍَٕ ه سههبٍيو ايههن اهههش ڃ ىٍ ايههَادد ډ ٚهوّ ٜنمههيىد اهش څ ه ثهها
نههبڇ سههَانٔ ٕپياڅيٖههڈ ىٍ ځٌٙههشانههب ثٖههيبٍ ىوٍد اډههَ ډٚههپڄ و ٙههبيي ٱيههَ
ډمپن ثا ن َ٪ثَٕهيد وڅه ديهيا ٽهَىد نٚهبنانهبد اهه ٷ و ٍٵشهبٍ ٽها كهبٽ
اُ ايههن اهههش ڃ ثههيى إههزددنـ؛بد ډٚههپڄ نيٖههز هٞيٝههبً وٹشهه ثهها ايههن
نپشهها سيػ٘هها نمههبييڈ ٽهها ىٍ ٽشههبةنههب اىثيههبرد ىيههياد ٙههب٭َادد ٕههٶَنبډانههب
ډٖشٚههَٹيندٽشت سههبٍيو و ىٍ نيٙههشانههبي ٽهها دىاة و ٍٕههيڇ ډچههڄ ډوشچههٴ
ٍا سي١ههيق ډهه ىنههي ثهها اٵههَاى ثههب ٭؛ههبوين هههب 2ٛو اههه ٷ و ٍٵشههبٍ
ډشٶههبور ثههب ػ؛ٖههيز ٩بنَيٚههبد اٙههبٍ ٙههي إههز و نههَ ٽههياڇ اُ ډٚههَةنههب و
ډٖههچټنههبد ثهها ځينههاا ٍٵشههبٍ و اه ه ٷ دنههبد ٍا سَٕههيڈ نمههيى انههي اىيجههبد و
ٙههب٭َاد ځههب دنههبد ٍا ثههبُيڂَاد نٺهه٘ نؼههي ىيههيادنههب هههيى ٹههَاٍ ىاى انههي و
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ُډهههبن ثههها ٙهههمبسز دنهههبد دَىاهشههها و ىٍ ډياٹههه ٬ىيڂهههَ ٙؼب٭شٚهههبد ٍا
سلٖههين نمههيى انههي ىٍ ٽشههت سههبٍيو يههب ث ه َ٥ٵبنههاد ٵٺهه ٤وٹههبيٮ ٍا ٽهها ىٍ
هٞهههي ٛايهههن اٵهههَاى اسٶهههبٷ اٵشهههبى نٺهههڄ نمهههيى انهههي و يهههب ثهههب ثٍَٕه ه دد
وٹههبي ٬و سٮبډههڄ ىوڅههز يههب كههبٽڈ وٹههز و نههي ٫ډي١هه٬ځيههَ ايٚههبدد دد ٍا
يپه ه اُ ډه ه ٻنهههب ٝه ه كيز يهههب ٭هههيڇ ٝه ه كيز كپيډهههز ډٮَٵه ه
نميى اني
 -5سَانٔ ٕپٖياڅيٖڈ ىٍ ځٌٙشا ائينيٖڈ نبډيي ډ ٙي
 -2ثا ىڅيڄ إشبؼبد ٭؛بوين اُ ًٽَ دنبب َٝٳ نٙ َ٪ي إز

ػبډٮههاد ډههٌنتد ٹههيانين و نلههي

ثَهههيٍى كپّ هبڇ و انييٚههم؛ياد ايههَاد ٍا ىٍ

هٞههي ٛاه ه ٷ و ٍٵشههبٍ سههَانٔ ٕپٖههياڃنههبد ىٍ ٹبڅههت ؿبههبٍ ىوٍ ثٍَٕ ه
ډ نمبييڈ:
الف -تب ػبل  1356ؿوؼی ( 1978م):

ىٍ ايههَاد ثبٕههشبد و ٹههَود او٘څيهها وٍوى إهه ڇ ثهها ايههَادد نٚههبن اُ انل٦ههب٣
ػ؛ٖههه ػبډٮهههها و ثَهههههيٍى ٵَٝههههز ٥چجبنهههها و ٕههههيىػييبنا نٖههههجز ثهه ها
ىځهَ ػه؛ٔػييههبد ډٚهبني نمه ځهَىى اډ٘هب ثهب ٙههَو ٫ىوٍ

ٕهبډبنيبد نههي٭

ثبههَ ثههَىاٍ ػ؛ٖ ه نبډٚههَو ٫و ٕههيء إههشٶبى نههب ػ؛ٖ ه نٖههجز ثهها ثَه ه
ٍٵشبٍنب ىځَ ػ؛ٔ ػييبنا دٱبُ ډ ځَىى
ىٍ ىوٍ

ٱِنييههبدد ډش ٕههٶبنا ايههن نههي ٫اههه ٷ نبدٖهه؛يد اډههَ ٭َٵهه و

٭ههبى سچٺّ ه ډ ه ٙههيى ىإههشبد ډٚههبيٍ ٕههچ٦بد ډلمههيى ٱِنههي ىٍ سههبٍين و
ٽٚييد ډٮٚيٹانبدځييب انل٦ب ٣٭ميٸ ػ؛ٖ ىٍ اين ىوٍاد ډ ثبٙي
ىٍ ىوٍاد ٕهههچؼيٹيبد و هياٍُډٚهههبنيبدد ډپهههبدنهههب و هبنهههانهههبي ثههها
ٝههيٍر ُيَُډي؛ ه و د؛بههبن ػبههز ا٭مههبڃ نبډٚههَو ٫و ثبههَ ثههَىاٍ ػ؛ٖهه
اُ ىځَ ػ؛ٔ ػييهبد و كشّه اٵهَاى ىيڂهَ س ٕهئ ډه ځهَىى ٽها ٍانه ثهَا
اډَاٍ ډٮبٗ ٝبكجبد ډ؛بُڃ ډلٖية ډ ځَىى
ايههن اه ه ٷ ډهه؛ل ٤سَٽههبدد ىٍ ىوٍاد كپيډههز ډٲههيڃنههب ٽهها اوع ٭َٵههبد
ىٍ ايههَاد إههزد اُ ثٮ٢هه ډٚههَةنههب ډ؛لههَٳ ٕههَ ثههَ ډهه دوٍى ثهها ن٪ههَ
ډ ه ٍٕههي ايههن ډي١ههي ٫ىٍ ايههن ىوٍادد ٭ ه و ثههَ ايههنٽهها يههټ نههي ٫ثيمههبٍ
اه ٹ ه إههزد ٍيٚههانههب و ډجههبن ٵپههَ نيههِ ىاٙههشا ثبٙههي يٮ؛ ه ثهها ځينههاا
سلههز س ه طيَ سٮههبڅيڈ اٵ ٥ههيد ىٍ ٽشههبة ١ههيبٵزد ثهها ايههن ډٚههَةنههب ٍا يبٵشهها
إههز ٽشههبة سچجههئ اثچههئ نيٙههشا اثههياڅٶَع اثههن ػههيٍ د اُ و٭٘ هب ٧ٹههَد

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

اٙههٮبٍ ٙههب٭َان ؿههيد ٭؛ٞههَ ډ؛ههيؿبَ و هٞي ٝهبً ٵَّه ه ىٍ ثهها سٞههييَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثههب سيػ٘هها ثهها ډٺي٘ډههاا ٽهها ًٽههَ ځَىيههيد و١ههٮيز اههه ٷد نههي ٫نڂههب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ٚٙههڈد ثههبُځي ٽ؛؛ههي

س ه طيَ ايههن سٮههبڅيڈ ىٍ ايههن ىوٍاد ثههيى إههز ٽشههبة

ډؼهههبڅٔ اڅٮٚهههبٷ نيهههِ ځيٙهههاا اُ ٵَن؛هههڀ سيميٍيهههبد ٍا ىٍ ايهههن ُډي؛ههها
ډٚوّ ٜډ نمبيي

5

ىٍ ىوٍاد ٝههٶيياد ُنههبد اُ څلههب ٧ديٙهه٘د كٶهه ٨كؼههبة و كب١ههَ ٙههيد
ىٍ اػشمهههب ٫و ان٪هههبٍد و١هههٮيز ثٖهههيبٍ ډ٦چهههية و ثَسهههَ نٖهههجز ثههها ىوٍاد
ډٲههيڃنههب ديههيا ډهه نمبي؛ههي ىٍ ٕههٶَنبډا ثَيبٕههيٶيټد څجههبٓ ُنههبد ايَانهه
اينځينا سيٝيٴ ډ ٙيى:
«څجههبٓ ُنههبد ايههَاد دنـهها ىٍ ٩ههبنَ دييإههز ثههَا نمهها يپٖههبد إههزد
ُيهَا نمها دنهبد ٵٺه ٤څجههبٓ ځٚهبى ٕهٶيي ىٍ ثهَ ىاٍنههي ٽها اُ نهيٻ ٕهَ سههب
دبٙ؛انب دبد نما ػبيٚبد ٍا ډ ديٙبني»

2

اوڅئههبٍييٓ نيههِد كب١ههَ ٙههيد ُنههبد ايَانهه ىٍ ان٪ههبٍ ٍا ؿ؛ههين سيٝههيٴ
ډ نمبيي:
«ُنههبد ىٍ ايههَاد ن؛ڂههبڇ ځٌٙههشن اُ ٽيؿههانههبد نَځههِ ٝههيٍر هههيى ٍا
نٚههبد نمهه ىن؛ههيد ثچپهها ىٍ ُيههَ يههټ ؿههبىٍ ٕههٶيي ٽهها سههب ٕههبٷ دبيٚههبد ٍا

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ديٙههبني و ٵٺهه ٤يههټ ٙههپبٳ ٽيؿههټ ىٍ ډلههڄ ؿٚههڈنههب ثههبُ إههز ٽهها
ډ سيان؛ي ٍا هيى ٍا ثجي؛؛يد سَى٘ى ډ نمبي؛ي»

3

نمـ؛ين اڅيييا ىٍ هٞي ٛك٢يٍ ُنبد ىٍ اػشمب ٫ؿ؛ين ډ نييٖي:
«وٹشهه اُ ثههبُاٍ ثهها ٥ههَٳ ٹچٮهها ٙههبَ ډهه ٍٵههشڈد ُنههبد ثٖههيبٍ ٍا اُ
٥جٺههبر ډوشچههٴ ډ ه ىيههيڇ ٽهها ىٍ د؛ههب ؿههبىٍ نٶههيً نبدههٌيَ هههيى ثهها سٶههَيق
ٙ -5ميٖبد َٕوٗد ٙبني ثبُ ىٍ اىثيبر ٵبٍٕ

ٍ ٻhttp: goshtasb iran :

 -2إي د ډ٦ٞٶ د سجبٍٙ؛بٕ ىٍ ايَاد ٍ ٻrouznamak.blogfa.com/post -188 aspx :
 -3اوڅئبٍييٓد ډٖبٵَر ثا ډٖپيد سبسبٍٕشبد و ايَادد 859 ٛ

نٶيًنبدٌيَ ؿبَ

ٵٺَ نبٶشا إز يب طَور»

5

اډهههب ډش ٕهههٶبنا ىٍ ايهههن ىوٍاد يهههټ واٹٮههها ثٖهههيبٍ نهههبځياٍ ثههها وٹهههي٫
ډ ه ديينههيى ىوڅههز ثههَا ٽ؛شههَڃ و سٮههييڄ ډَاٽههِ ٵٖههبى و ٵلٚههبد ٹههياني؛ ٍا
و١هه ٬ډ ه نمبيههي ٽهها اُ ػمچهها د دنبههب ٹههيانين ډبڅيههبس ثههَا ؿ؛ههين ډَاٽههِ
ډه ثبٙههي  2اډههب ايههن ٹههيانين نهها س؛بههب اُ ٍٕههييد ثهها نههيٳ ډههيٍى ن٪ههَ هههيى ثههبُ
ډ ډبن؛يد ثچپا ىو ډٚپڄ ٭مي ٍا ىٍ ٽٚيٍ ايؼبى ډ نمبي؛ي:
 -5و١هه ٬ايههن ٹههيانين نههي٭ ډٚههَو٭يز ثوٚههييد ثهها ايههن ډَاٽههِ هٞيٝهبً
اُ ٕهي ډٖشٚهَٹين سچٺّه ډه ٙهيى و ثهها ٝهيٍر ١هم؛ ايههن ډَاٽهِ ٍٕههميز
ديههيا ډهه نمبي؛ههي ثبٍُځبنههبد ونيههِ ىٍ ٕههٶَنبډا هههيى ډهه نييٖهه؛يُ« :نههبد
ٍوٕذ ٽها ىٍ اډهبٽن ٭مهيډ ٍٵهز و دډهي ډه ٽ؛؛هي ثها نٖهجز ُيجهبي ههيى
ډبڅيبر ډ دَىاُني و نَ ٹيٍ ُيجبسَ ثبٙ؛يد ثبيي ثيٚشَ ډبڅيبر ثين؛ي»

3

ؿههيد ه ٞه نمههيىد ٽٖههبن ٽهها ثهها ُنههبد يههب ػيانههبد هههبنياى نههب نؼيههت
سؼههبوُ ډهه نميىنههيد 4نههاس؛بههب نشيانٖههز اُ ٙههيي ٫و اٵههِاي٘ ٵٖههبى و ٵلٚههب
ثپبنههيد ثچپهها ٕههيء إههشٶبى نههب ػ؛ٖهه ثهها ٥ههيٍ ٵِاي؛ههي ا ىٍ انلههب
ډوشچههٴد ثههَوُ نميىٽهها ٙههيييسَين و ثيٚههشَين كبڅههز دد ٕههيء إههشٶبى اُ
ٍٵشههبٍ سههَانٔ ٕپٖههياڅ ىٍ ثَههه دٖههَاد و ډههَىاد و يههب ډؼجههيٍ ٽههَىد و
إهشظمبٍ ٽهَىد ثَهه ًٽههيٍ ثهَا انؼهبڇ كَٽهبر ُنبنهها ثهيى ٙهبٍىد ىٍ ايههن
 -5اڅييياد ډٖبٵَر ىٍ ځَػٖشبدد ايَادد اٍډ؛ٖشبد و ثبثڄ ٹييڈد ع 5د 527 ٛ
 -2إي د ډ٦ٞٶ د سجبٍٙ؛بٕ ىٍ ايَادد ٍ ٻrouznamak.blogfa.com/post -188 aspx :
ٕ -3ٶَنبډا ٙبٍىدد ع 7د 255 ٛ
 -4إي د ډ٦ٞٶ د سجبٍ ٙ؛بٕ ىٍ ايَادد ٍ ٻrouznamak.blogfa.com/post -188 aspx :

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

 -2و١ههه ٬ٹهههيانين ډبڅيهههبس و نمـ؛هههين ډؼهههبُارنهههب ٽيٶهههَ ٙهههييي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ډ ه ٍٵش؛ههي ٽٚههٴ ايههن نپشهها ثهها دٕههبن ډيٖ٘ههَ نجههيى ٽهها ىٍ ُيههَ ايههن ؿههبىٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ُډي؛ا ثا ډپبدنبي ؿيد ډو؛ّهضهبنهانهب و ٹبهي هبنهانهبي اٙهبٍ ډه نمبييٽها
ىٍ دنبب دهَ اُ ًٽهيٍ ثهيى إهز ٽها هييٚهشن ٍا ډبن؛هي ُنهبد ٍوٕهذ ٭َ١ها
ډهه ىاٙههش؛ي و نمـ؛ههين دٖههَاد ځَػهه ى سههب ٙههبنِى ٕههبڅاا ٽهها ثهها ٥ههَُ
ٙهبير انڂيههِ څجهبٓ ديٙههيي و ُڅٶههبد ههيى ٍا ثهها ډبن؛ههي ىهشهَادد ډه ثبٵش؛ههي
و ثههب دههَىاهشن ثهها ٍٹهه ٜو نمههبي٘ ىٍ ٹبههي هبنههانههب ثهها ډٖ هبيڄ ١ههي اه ٹ ه
ډجبىٍر ډ وٍُييني

5

ىٍ ىوٍاد ٹبػههبٍ نيههِ نمـههيد ىوٍاد ٝههٶيياد هههبنياى نههب نؼيههت و ثههب
ايمبد ايَانه د ثها ٙهي٘ر نٖهجز ثها اډهيٍ ؿهيد كٶه ٨كهَيڈ ُنهبد و ػهياي
ػ؛ٖههه هي٘ش و ٭هههههيڇ اههههههش  ٣ثهههههين ُد وډهههههَى ىٍ ډؼهههههبڅٔ انمي٘هههههز
ډهه ىاىنههي ډٮمههبٍ ٕههبهشمبدنههب ىٍ ٹبڅههت انههيٍون و ثيَونهه د دههٌيَاي اُ
ډيبمهههههبد ُد سيٕهههههُ ٤نهههههبد و ډيبمبنههههههبد ډهههههَى سيٕههههه ٤ډههههههَىادد
ډؼهههِا ثهههيىد ديهههبى ٍونهههب ډهههَىاد و ُنهههبد ىٍ هيبثهههبدنهههب دهههَ ػمٮيشه ه
ؿههيد څههاُاٍد ٙههب دثههبىد اډيَيهها و د ډم؛ي٭يههز ٕههياٍ ٙههيد ډههَىاد و ُنههبد
ىٍ يهههټ ىٍٙهههپاد2نمههها كهههبٽ اُ و١هههٮيز ډ٦چهههية ٽ؛شهههَڃ اػشمهههب٭ و

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

ٵههههَى ىٍ دد ىوٍاد ثههههيى إههههز و اځههههَ ىٍ ثَههههه دطههههبٍ ډپشههههية
دد ىوٍاد ؿهههيد ىيهههياد ٹهههبدن ٙهههيَاُ و ٙهههب٭َ اواههههَ ىوٍاد ٹبػهههبٍد
ايههَع ډيههَُاد دههَىاهشن ثهها ثَههه ډٖههبيڄ ١ههي اه ٹهه ىيههي ډهه ٙههيىد

3

ٝههَٵبً ثههَا اىهههبڃ َٕوٍ ٙههبى ٽههَىد ىيڂههَاد) و ډههِاف ثههيى إههز نهها
ددٽهها ثهها نههي٭ كههبٽ اُ و١ههٮيز اػشمههب٭ و ٵَن؛ڂهه ډههَىڇ دد ىوٍاد
ثبٙي
ٕ -5ٶَنبډا ٙبٍىدد ع 7د 257 – 255 ٛ
 ٕ -2ډش د ٱ ډَ١ب و اٵٖبنا نؼڈ دثبى د نب٢ز نٖياد َٙٷد 299 ٛ
 ٍ -3ٻhttp:goshtasbiran :

ډههيآٍ و ډؤٕٖ٘ههبر دډيُ ٙه ثهها ويههْ ىانٚههڂب سبههَادد ٙههَو ٫ثهها دههٌيَٗ
ىانٚههؼييبد ىهشههَ ډهه نمبي؛ههيد نوٖههشين ىثيَٕههشبدنههب ډوههشچ ٤ثهها وػههيى
ډ دييد ٕهي؛مبنبد ٽبٵهانهب و نشهڄنهب ډؼجهيٍ ثها دهٌيَٗ ُنهبد ډه ٙهيني ٕهبڃ
ٙ 5353مٖهه ٽٚههٴ كؼههبة ٝههيٍر ډهه ځيههَىد ثهها ډٺبډههبر ٭ههبڅ ٍسجهها
ىٕههشيٍ ىاى ډهه ٙههيى ٽهها ثههب نمٖههَاد ثهه كؼههبة هههيى ىٍ ډيبمههبن نههب
ٍٕهم ٙههَٽز نمبي؛ههيد ٽههبٍځَاد ٍى دههبيين نيهِ ډؼجههيٍ ډه ځَىنههي سههب نمههَا
ُنبد ث كؼبة هيى ىٍ هيبثبدنب اٝچ ځَىٗ نمبي؛ي

5

ىٍ ُډههبد ډلم٘يٍ١ههب دبچههي نيههِد ٽٚههٴ كؼههبة ثَىاٙههشا ډ ه ٙههيىد اډ٘ هب
نمـ؛ههبد سههَويغ ث ه ث؛ههي و ثههبٍ و اكههياص ډَاٽههِ ٵٖههبى و ٵلٚههب ىٍ ىٕههشيٍ
ٽبٍ ىوڅز ٹَاٍ ىاٍى
ىٍ ايههن ىوٍادد هجههَ ٭مههڄ ػَاكهه سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز ىٍ ٱههَة و سٚههَيق
سهههه ٗ و ٵٮ٘بڅيههههز ايههههن ثيمبٍاددٽهههها ىٍ سبٍيوـهههها نمذههههبڅپ نههههب
ځٌٙههشا هههيىد نههيؾ نٺ٦هها ٍوٙهه؛ ٍا نمهه ىيينههي ثههَا ىٍډههبدد دٱههبُ
ډ ځَىى
ة 1362 - 1356 -ؿوؼی (1986 -1978هیالدي):

ىٍ ٕههبڃ ٙ5356مٖ ه

يٮ؛ ه يههټ ٕههبڃ ٹجههڄ اُ ديههَوُ انٺ ه ةد اسٶههبٹ ٍم

ډه ىنههي ٽهها ثهها ٭؛ههياد نٺ٦هها ٭٦ٶه ىٍ سههبٍين سههَانٔ ٕپٖههياڃنههب ىٍ ايههَاد
سچٺّ ډ ٙيى اين كبىطها نڂهب ههب ٛو ډشٶهبوس ثهيى ٽها اُ ډ؛٪هَځهب ٵٺها ثها
اٵَاى ىؿبٍ اهش ڃ ٝيٍر ځَٵشا ثيى
 ٍ -5ٻFawikipedia.org :

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

و١ههٮيز ثيمههبٍاد ىؿههبٍ اهههش ڃ ثهها ايههَاد واٍى ډهه ٙههيى و اُ ايههن ُډههبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثهههب ٙهههَو ٫ىوٍاد دبچهههي د ثههها ويهههْ ىٍ اواههههَ ىوٍ

ٍ١بٙهههب د سمهههبڇ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

اډههبڇ همي؛هه

ٍ ) ىٍ كههبڅ ٽهها ىوٍاد سجٮيههي هههيى ٍا ىٍ دههبٍئ ٕههذَ

ډه ٽ؛؛ههي نبډههاا اُ ٙوٞه ثهها نههبڇ ٵَيههيود ىٍيبٵههز ډه ىاٍنههي ىٍ ايههن نبډهها
و١ههٮيز ٵَيههيود ٽهها يههټ سههَانٔ ٕپٖههياڃ إههز ثههَا ك٢ههَر اډههبڇ
سي١ههيق ىاى ٙههي إههز دد ٵٺيهها دځههب و ٙههؼب ٫ثههب ىٍٻ ٭ميههٸ اُ ايههن نههي٫
اهش ڃد ؿ؛ين ثيبد ډ ىاٍني:
«و١ٮيز ٙمب ثب يټ نڈػ؛ٔځَا سٶبور ىاٍى»

5

و ايههن نٺ٦ههاا ثههيى ٽهها اي؛َٕ ه ٕههپيد ٍنههغ ٽٚههييځبن ٍا ٽهها ډههٌنتد
نمبن؛ههي ػ؛ٖ هي٘ز كٺيٺ ه ٙههبد ىٍ ىڃ و ٍوكٚههبد س؛يههي ٙههي ثههيىد ثهها ػ؛ههج٘
ىٍ دوٍى و دي؛ههي ا ٍا ثههَا دنههبد ثهها سٞههييَ ٽٚههييٽا ثههيود ًثههق ٭ٺيههي د
ډٖههچټ و ٙوٞههيز هههيى ثهها دنـهها ىيڂههَاد اُ دد څههٌّر ډهه ثَنههي د ىٕههز
يبث؛ي
اي؛ييذ؛ههينز ىٍ ډٺبڅههاا سلههز ٭؛ههياد «سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز ىٍ ايههَاد»د ١ههمن
إهه٦يٍ ا هيانههيد ٵشههيا اډههبڇ همي؛هه

ٍ ) ثهها ډٞههبكجاا ٽهها ثههب ثَههه

سهههَانٔ ٕپٖهههياڃنهههب ىٍ ايهههَاد انؼهههبڇ ځَٵشههها إهههز اٙهههبٍ ډه ه نمبيهههي و

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

اُ ٹيڃ يپه اُ ايهن اٵهَاى ٽها ث؛ڂهب ىاٍ ٕه ٕهبڅا إهز و ؿ؛هي ٕهبڃ دهي٘
ثههب ٭مههڄ سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز ٍٕههمبً ثهها ػَځهها ډههَىاد ىٍ دډههي إههزد ؿ؛ههين
ډ نييٖي:
«ٹههج ً ا ٝه ً ثهها ډٖههؼي نم ه ٍٵههشڈد نم ه هيإههشڈ ډؼجههيٍ ٙههيڇ ؿههبىٍ ٕههَ
ٽهه؛ڈ كههب

نههيؾ وٹههز نمههبُڇ ٍا سههَٻ نمهه ٽهه؛ڈ» ډههي ى ثههب هيانههيد

نمهبُد ٍوُ ده؛غ ثههبٍ اُ ههيا سٚهپَّ ډه ٽ؛ههي و ىٍ نمهين كهبڃ ثههَا آةة اهلل
« -5اٵههههِاي٘ ٭مههههڄنههههب سٲييههههَ ػ؛ٖهه هي٘ز ىٍ ايههههَاد»د ډٺبڅههههاا اُ :نيييههههيٍٻ سههههبيمِد 5 ٛد ٍ ٻ:
.www.pezeshk.us

نجيىد نما ىو ػ؛ٖيش نب ډؼجيٍ ډ ٙيني ايَاد ٍا سَٻ ٽ؛؛ي»

5

اډهههب ايهههن ٕهههَدٱبُد ثهههب ىٙهههياٍيبب و ډٚهههپ ر ٵَاوانه ه ٍوثههها ٍو ثهههيى
اُ څلههبٙ ٧ههَ٭ ايههن ډٖهه څا سههب كههيوى و١ههٮيش٘ ٍوٙههن ځَىيههي ثههيى د
اډههب نهها ٭ههَٳ كب١ههَ ډهه ٙههي ثبوٍنههب ٕهه؛ّش و ٭ميههٸ هههيى ٍا ٽهها ىٍ
٥ههيڃ ٕههبڅيبد ىٍاُ ىٍ ٵَن؛ههڀ و دىاة و ٍٕههيڇ سههبٍيو اٗ ٍيٚهها ىوانههي
ثههيىد ٹ٦هه ٬نمبيههي و نهها ٹههبنينڂِاٍاد سيانٖههشا ثيىنههي سٞههييَ وا١ههل اُ ايههن
ډي١ههي ٫سَٕههيڈ نمبي؛ههيد سههب ثشيان؛ههي ٹههيانين ډٺش ٢ه ٍا ثههَا ايههن اٵههَاى ٝههبىٍ
نمبي؛ههي څههٌا اُ ثههين ايههن اٵَاىدځَون ه ٽهها سمپّ هن ډههبڅ ٽههبٵ و اٍسجههب٣نههب
ُڇ ٍا ىاٍا ثيىنههههي ثههههب هههههَوع اُ ايههههَادد ىٍ ٽٚههههيٍنب ىيڂههههَ سلههههز
٭مههڄ ػَاكهه ٹهههَاٍ ډهه ځَٵش؛هههي و ىٍ ٹبڅهههت ػ؛ٖههي٘ز ډ٦چهههيةِ ههههيى ثههها
ُنيځ اىاډا ډ ىاىنهي و ىٕهشا ىيڂهَ نيهِ ٽها ػهٌة ځهَو نهب ډ؛لهَٳ و
و ىٍ دنؼههب ډههيٍى ٕههيء إههشٶبى ٹههَاٍ ډ ه ځَٵش؛ههي  2ٽٖههبن نههڈ ٽهها ىٍ ٽٚههيٍ
ډ ډبنينهي ډٮمهي ً ىٍ ٝهيٍر ىٕهشڂيَ ٙهيدد ډؼهَڇ ٹچمهياى ډه ٙهيني و نهڈ
ٍىيههٴ ثههب نمؼهه؛ٔ ځَايههبدد ٹههيانين ٽيٶههَ ىٍ ډههيٍى دنبههب ثهها اػههَا ځههٌاٍى
ډ ٙي
ايههن و١ههٮيز نمـ؛ههبد سههب ٕههبڃ ٙ 5364مٖهه اىاډهها ډهه يبثههي سههب ايههن
ٽههها ثهههب اسٶهههبٷ ىيڂهههَ ثٖهههيبٍ اُ ډٚهههپ س ٽههها اُ ٕهههبڃ  5356سهههب ايهههن
ٕهههههبڃد نمـ؛هههههبد ځَيجهههههبنڂيَ سههههَانٔ ٕپٖهههههياڃنهههههب ثهههههيىد ډَسٶههههه٬
ډ ځَىى
« -5سٲييَ ػ؛ٖي٘ز ىٍ ايَاد»د ډٺبڅاا اُ :اي؛ييذ؛ينزد 2 –5 ٜٝد ٍ ٻwww.pezeshk.us :
 -2نيٍثب د اكمي ٭چ د ػچٖا ىٵب ٫ٽبٍٙ؛بٕ اٍٙيد ىانٚپي اڅبيبرد ىانٚڂب سبَادد 5387 7 2

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

اٵههَاى ٕههيىػي ډه ٙههيني ثهها ٽٚههيٍنب نمٖههبياد ن٪يههَ سَٽيهها ډ؛شٺههڄ ځَىيههي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همي؛ ه

ٍ ) نيههِ نمههبُ ډ ه هيانههيد او ډ ه ځييههي« :اځههٍَآة ة اهلل همي؛ ه

ٍ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ج -ػبل 1376 -1362ؿوؼی ( 1997-1986هیالدي):

دنـهها ٽهها ىٍ ٕههبڅيبد ٹجههڄد ٙههَ٭ي٘ش٘ ډلههَُ ځَىيههي ثههيىد اٽ؛ههيد ػ؛جهها
ٹههبنين نيههِ ديههيا ډه ٽ؛ههي ٵَيههيود ٽهها ىٍ ٕههبڃ ٙ 5356مٖه و١ههٮيز هههيى
ٍا ثههَا اډههبڇ ٍ ) سي١ههيق ىاى ثههيىد اٽ؛ههيد ىٍ ٕههبڃ ٙ 5364مٖهه ډيٵههٸ
ډ ه ځههَىى اُ ىوڅههز ػمبههيٍ إ ه ډ ايههَادد اػههبُ

٭مههڄ سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز

ٍا ىٍيبٵههز نمبيههي  5ايههن ډؼههيُ ٹههبنين ٽهها ثههب دٚههشيانا ٵشههيا ثههٍِٿسههَين
ډَػههٙ ٬ههيٮا ىٍ ٽٚههيٍ إ ه ډ ثههب ډههٌنت سٚههيٝ ٬ههبىٍ ځَىيههي ثههيىد ىٍ
كههبڅ ثهها ػبههبد اىيههبد ډٮَٵهه ډهه ځٚههز ٽهها ٽچيٖههب ډٖههيل دد ٍا ٱيههَ
ډؼههبُ 2و ٵٺبههب انههڄ ٕه؛ّز نيههِ دد ٍا ٭مچه ٱيههَ ډٚههَو 3٫و سٲييههَ ىٍ هچٺههز
هيا ٹچمياى ډ نميىني
ىٍ ٥يڃ اين ٕهبڅبب ٭ه و ثهَ ايهنٽها ىٍ ايهن ډي١هي ٫يهټ ٍويها ٵٺبه و
ٹبنين ثا وػيى دډهي و ثهَ اطهَ دد اٵهَاى ثيمهبٍ ػٖهم يهب ٍوكه ډه سيانٖهش؛ي
ُيَ ن٪هَ دِٙهپبد سٲييهَ ػ؛ٖهيز ثين؛هيد و١هٮيز دنبهب نيهِ سهب كهيوى ثهَا
ډؼَيبد ٹبنيد ٍوٙن ځَىيي و اُ ٝٴ نمؼ؛ٔ ثبُاد هبٍع ځَىييني

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

د -ػبل  1376ؿوؼی (  1997م ) ثِ ثعذ:

ىٍ ايههن ىوٍاد نٺهه٘ ىوڅههز ىٍ ٹجههبڃ سههَانٔ ٕپٖههياڃنههب ثٖههيبٍ دٍَنههڀسههَ
ډهه ٙههيى و نههي ٫نڂههب ثهها دنبههب ثهها ٽچّهه ډشلههي٘ڃ ډهه ځههَىى دنههبد دٕههيت
ىيههيځبن ىٍ ػبډٮهها ډلٖههية ډه ٙههيني ٽهها ثبيههي اُ ههيډبر كمههبيش ىوڅههز
« -5اٵههههِاي٘ ٭مههههڄنههههب سٲييههههَ ػ؛ٖهه هي٘ز ىٍ ايههههَاد»د ډٺبڅههههاا اُ :نيييههههيٍٻ سههههبيمِد 5 ٛد ٍ ٻ
www.pezeshk.us
 -2ٽَيم نيبد ډلم٘ي ډبي د سٲييَ ػ؛ٖي٘ز اُ ن َ٪ٵٺب د  ٍ 5 ٛٻ www.ghasedaknews.com
 -3رابطةةة اڅٮهههبڅڈ ا ٕه ه ډ د ٹهههَاٍار اڅمؼمههه ٬اڅٶٺبه ه ا ٕه ه ډ د  5423ٷ  2222ڇ  262 ٛٽ؛ٮهههبدد
اكمي ډلم٘يد اڅلت و اڅؼ؛ٔد 42 ٛ

نِي؛هها ىوڅشهه ػبههز ٭مههڄ سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز ثهها هههبٍع ا٭ههِاڇ ډهه ځَىنههيد

5

ٕههذٔ ٽميشههاا ُيَن٪ههَ ٕههبُډبد ثبِيٖههش ثههَا ٍٕههييځ ثهها و١ههٮيز ايههن
اٵههَاى سٚههپيڄ ډ ه ٙههيى و يههټ ٍوي٘ ها ډ ٚهوّ ٜاُ ُډههبد سٞههميڈځيههَ سههب
ن؛ڂبڇ ٭مڄ سٲييهَ ػ؛ٖهي٘زد ثها وػهيى ډه ديهي وٽمهټ نِي؛هانهبي نيهِ ثهَا
اٵَاى ډشٺب ١ىٍ ن َ٪ځَٵشا ډه ٙهيىد 2څهٌا ىٍ ٥هيڃ ايهن ٕهبڃنهب ثهب يهټ ٕهيَ
ٝههٮيى هيههَ ٽ؛؛ههي اُ سٺب١ههبنب ډشٮ هي٘ى و ٭مههڄنههب سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز ٍوثهها
ٍو نٖشيڈ
ډلٺّههٸد ډلم٘يډبههي ٽَيم ه نيههبد اٍاي ها ىن؛ههي
ػ؛ٖي٘زد ىٍ كيُ

ٍٕههبڅا ىٽشههَا سٲييههَ

٭چمي٘ا ٹڈد ىٍ اين ُډي؛ا ؿ؛ين ډ ځييي:

«ىٍٽٚههيٍ ډ هب نههَ نٶشهها يههټ سٲييههَ ػ؛ٖ هي٘ز ٝههيٍر ډ ه ځيههَى و نمههين
ډٖ څا ٕجت ٙي سب ىٍ ىنيبد سبَاد دبيشوز سٲييَ ػ؛ٖي٘ز نبډيي ٙيى»

ډؼَيههها نيهههِ ىٍ سٚهههپيڄ و اىاٍ

ٹ٢ههبئيا و

دد نٺههه٘ ىاٙهههش؛ي و نمـ؛هههين سٚهههپيڄ

سٚهپّڄنههب ٱيههَ ىوڅش ه د و١ههٮيز سههَانٔ ٕپٖههياڃنههب ىٍ ايههَاد س هب كههيوى
ٍو ثا ثبجيى دي٘ ډ ٍوى

4

ىٍ ايههن ىوٍادد ن؛ههيُ ډٚههپ ر ډشٮههي٘ى ؿههيد نِي؛هها ثههب

٭مههڄ

ػَاكهه د ٭ههيڇ إههشٶبى اُ سپ؛يڅههيّ ډَٕههيڇ ىٍ ىنيههبد نجههيى ډَاٹجههزنههب و
« -5اٵههههِاي٘ ٭مههههڄنههههب سٲييههههَ ػ؛ٖهه هي٘ز ىٍ ايههههَاد»د ډٺبڅههههاا اُ :نيييههههيٍٻ سههههبيمِد 5 ٛد ٍ ٻ
www.pezeshk.us
« -2سٲييَ ػ؛ٖي٘ز ػ؛ٖ

دييي

ٹَد  )25ىٍ ايَاد و ػببد»د ډٞهبكجا ثهب ٽبٍٙه؛بٓ ٕهبُډبد ثبِيٖهش د 2 ٛد

ٍ ٻhttp://forum.prsiantools.com :
-3ٽَيم نيبد ډلم٘يډبي د «سٲييَ ػ؛ٖي٘ز اُ ن َ٪ٵٺب »د 5 ٛد ٍ ٻ www.ghasedaknews.com
« -4اٵههههِاي٘ ٭مههههڄنههههب سٲييههههَ ػ؛ٖهه هي٘ز ىٍ ايههههَاد»د ډٺبڅههههاا اُ :نيييههههيٍٻ سههههبيمِد 5 ٛد ٍ ٻ
www.pezeshk.us
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ثههب سٚههپيڄ نببىنههب و ٕههبُډبدنههبي ٽهها ډٺبډههبر كٺههيٹ اُ ٹههي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثَهههيٍىاٍ ځَىنههي ثهها ايههن ډ؛٪ههيٍ ىٍ ٕههبڃنههب او٘څيههاد ثٮ٢ه اُ ايههن اٵههَاى ثههب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

كمبيههزنههب ثٮههي اُ ٭مههڄد ډٚههپ ر ػٖههم ٽهها ىٍ اطههَ ػَاكهه نههب
نههبډيٵّٸ ثههَا ٵههَى ثَوُډه نمبيههي و ىوٍ ثههيىد اُ إههشبنياٍىنب ثههيناڅمچچ ه ىٍ
دَوٕهها سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز اُ ػمچهها ځٌٍانههيد ُنههيځ دُډبيٚهه ىو سههب دهه؛غ
ٕبڅا ٹجهڄ اُ ٭مهڄد نمهياٍ اٵهَاى ىؿهبٍ اههش ڃ ٍا ډه دٍُى إهزد اډ٘هب دنـها
ٽهها ثههي٘ اُ نههَ ؿيههِ ىيڂههَ د ډههبن ٬څههٌّر ثههَىد و ٭مچپههَى ٝههليق دنههبد
ٙي د ايهن إهز ٽها سهبٽ؛يد ايهن ٭مهڄ ډٚهَو ٫ىٍ ٵَن؛هڀ ٭بډها ډهَىڇ نها
س؛بههب ډٺجههيڅيش ديههيا نپههَى إههزد ثچپهها اٝههي ً يههټ ٭مههڄ ١ههي اه ٹهه و
انٖههبن اُ ٥ههَٳ اٽظههَ هههبنياى نههب ىؿههبٍ اهههش ڃ و نِىيپههبد دنبههب ٹچمههياى
ډه ځهَىى څهٌا نهَ ؿ؛هي ىٍ ٕهبڅيبد ځٌٙهشا ثهب ٵشهيا ثهي٘ اُ ثيٖهز و ىو نٶهَ
اُ ٵٺبب 5ډٚهَو٭يز ايهن ٭مهڄ سظجيهز ځَىيهي و ثهب ايؼهبى ٹهيانين و ٍويهانهب
هبٛد ٹبنينڂٌاٍ ثها ډهيى ايهن اٵهَاى ٙهشبٵشا إهزد اډ٘هب ثهب سٚهپيڄ نٚهيد ١هچ٬
ٕههيڇد يٮ؛ ه دههٌيَٗ ٭ههَٳ و ٹجههيڃ ٵَن؛ههڀ ٭بډههاد ايههن دَوٕهها ىٍ ػبډٮهها
ايههَاد سههب ٽ؛ههيد اُ ٽٖههت ٙههپڄ كٺيٺ ه و واٹٮ ه هههيىد ٭ههبػِ ډبنههي إههز
ىٍ ايههن ٍإههشب ىٍ ثوهه٘ ػياځبنههاا ثهها ايههن ډي١ههي ٫ٽهها ٙههبٽچا ډجلههض

اخــــالق ،ضواسُی پاًضدّن

اه ٷ و ٍٵشهبٍ سهَانٔ ٕپٖهياڃنهب ىٍ ههبنياى و ػبډٮها ٍا سٚهپيڄ ډه ىنهي
ډ دَىاُيڈ
نپشهها كههبيِ انمي٘ههز ىيڂههَ ٽهها ثبيههي ثههياد سيػ٘هها هههب ٛو ويههْ ا
ډجههٌوڃ ىاٙههزد دد إههز ٽهها ىٍ ٵَن؛ههڀنههبي ن٪يههَ ډههيبن ډههب ٽهها ىٍ ٥ههيڃ
سههبٍين ثهها هٞيٝههيبر ډَىانهها سيػ٘هها ثيٚههشَ ٝههيٍر ځَٵشهها و نمههياٍ ىاٍا
ثههيىد ډيٹٮيههز ډَىانهها ىٍ ٵَن؛ههڀ ډههَىڇد يههټ اډشيههبُ ډلٖههية ډهه ٙههي
إههزد سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز ډههَى ثهها ُد ثهها ډَاسههت اُ ډٚههپ ر و ډيانهه ٬٭َٵهه و
-5ٽَيم نيبد ډلم٘ي ډبي د «سٲييَ ػ؛ٖي٘ز اُ ن َ٪ٵٺب »د 5 ٛد ٍ ٻ www.ghasedaknews.com

نمـ؛ههين ثهها نمههبد انههياُ ٽهها ثَه ه كَٽههبر ډَىانهها اُ ٥ههَٳ ُنههبد سههَانٔ
ٕپٖههياڃ اُ ٥ههَٳ ػبډٮهها سلٖههين ثَانڂيههِ إههز و ډ؛ٖههية ٙههيد ثهها اڅٺههبة
اٍُ ٙه هههب ٛؿههيد ٙههيَُد و ٍا ىٍ د ه هيانههي ىاٙههزد ثهها نمههبد ډٺههياٍ
انؼههبڇ كَٽههبر ُنبنهها اُ ٥ههَٳ ډههَىاد سههَانٔ ٕپٖههياڃد سٺجههيق اػشمههبٍ ٫ا ثهها
ىنجههبڃ ىاٙههشا و اڅٺههبة سههينين دډيههِ ٍا نظههبٍ ددنههب ډ ه ٽ؛ههي څههٌا ىٍ ثٍَٕهه
ٍٵشههبٍد اه ه ٷ و ٭مچپههَى سههَانٔ ٕپٖههياڃنههب ىٍ ايههَادد نجبيههي و١ههٮيز ايههن
ىو ځَو و ډٚپ ر و ډٮ ٢ر دنبدد يپٖبد سچٺّ ځَىى
اىاډا ىاٍى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اػشمههب٭ ثيٚههشَ نٖههجز ثهها سٲييههَ ػ؛ٖههي٘ز ُد ثهها ډههَى ثَهههيٍىاٍ إههز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

هٌبثع
الف -فبسػی

 5اوڅئهههبٍييٓد دىاڇد ٕهههٶَنبډا اوڅئهههبٍييٓد سَػمههها :اكمهههي ثبذهههيٍد ؽ5د
سبَاد :اثشپبٍنيد ٗ5385
 2اُڅيييههههاد ډٖههههييوىيڂَادد ٕههههٶَنبډا اوڅيييههههاد ؽ5د سبههههَاد :ا ٥٭ههههبرد
ٗ 5375
 3سيٵيٺ د كٖيند دٙ؛بي ثب اىيبد ثٍِٿد ؽ7د سبَادٕ :مزدٗ5384

 4هههههييي ُدد ډلم٘ههههيد ثٍَٕهههه ډٚههههپ ر ٍواد ػ؛ٖهههه ٽيىٽههههبد
ونيػيانبدد سبَاد :سَثيزدٗ5375

ٍ 5وُنبهههبدد ىيييهههياڃ وډهههبٍسين ا د ٕهههچيڂمند ٍوانٚ؛بٕهه نبثب؛ؼهههبٍ -
دٕهههيت ٙ؛بٕه ه ٍوانه ه د سَػمههها يليه ه ٕهههيي ډلم٘هههي د 2عد ؽ5د سبهههَاد:
ٕبوا دد ٗ5379
ٍ 6ييٖ ه د ٵيههَوُ و ٭جبٕههٮچ نبٝههل د اهههش ڃ نيي٘ هز ػ؛ٖ ه د ؽ5د سبههَاد:
ٝيا و ٹٞيي دٗ5383
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 ٕ 7ډش دٱ ډَ١بواٵٖهههبنا نؼهههڈ دثهههبى د نب٢هههز نٖهههياد ٙهههَٷد سبهههَاد:
ٙيَاُ
ٙ 8هههبٍىدد ّادد ٕهههٶَنبډا ٙهههبٍىدد سَػمههها :اٹجهههبڃ يٲمهههبي د ؽ5د سبهههَاد:
سيٓد ٗ5374
ٙ 9ميٖهههبد ٕهههيَوٓد ٙهههبني ثهههبُ ىٍ اىثيهههبر ٵبٍٕه ه د سبهههَاد :ٵهههَىوٓد
ٗ5385

 52ٽههههبد دد نبٍوڅههههيوث؛يبډين ٕهههههبىوٻ وػههههټ ځههههَحد ه ٝههههها
ٍوانذِٙههپ د سَػمهها :نٞههَر اهلل دههيٍ اٵپههبٍ د 2عد ؽ2د سبههَادٙ :ههبَاةد
ٗ5376
 55ډ٦بَ د ډَس ٢د اه ٷ ػ؛ٖ د ؽ7د سبَادٝ :يٍاد ٗ5372

ثيمبٍاد ايَان »د ىٍ :انييٚا و ٍٵشبٍد ٕبڃ ىوڇد ُٗ 3ډٖشبد52-6ٛ)5374
ة -عشثی

 53اث ه ٙههيجاد اثيثپَ٭جههيااهلل اثههن ډلم٘ههي اڅپههيٵ د اڅمٞهه؛ٴد الطب ة ا وڅ ه د
اڅَيب :ٟډپشجا اڅَٙيد 5429ٷ

 54اڅجيبٺهه د اكمههي اثههن اڅلٖههين ثههن ٭چهه ثههن ډيٕهه اثيثپَثههيثپَد ٕهه؛ن
اڅجيبٺ اڅپجَ د مك ٍالمكرم  :ډپشجا ىاٍ اڅجبُد 5454ٷ

 55اڅٲمهههَ د اثهههي٭مَ ييٕهههٴ ثهههن ٭جهههياهلل ثهههن ٭جهههياڅجَد اڅشمبيهههي ثن
٭جياڅجَداڅمٲَة :وُاٍة ٭ميڇ ا وٹبٳ اڅٚؤود ا ٕ ډياد 5387ٷ
 56اڅٺَ٥ج ه د اثي٭جههياهللد ډلم٘ههي ثههن اكمههيد اڅؼههبډ ٬كپههبڇ اڅٺههَادد ثيههَور:
ىاٍ اڅپشبة اڅٮَث د 5952ڇ
الطب ا و٘څ د ثيَور :ىاٍاڅپشت ال لمي د5457ٷ
 58اڅ؛ٖهههبئ د اكمهههياثن ٙهههٮيت اثي٭جه هياڅَكمبدد اڅٖههه؛ن اڅپجهههَ دٍالطب ةةة
ا و٘څ د ثيَور :ىاٍاڅپشت االسالمي د5455ٷ
 59اڅ؛يٚههبثيٍ د ډٖههچڈ اثههن اڅلؼههبع اثياڅلٖههين اڅٺٚههيَ د ٝههليق اڅمٖههچڈد
ثيَور :ىاٍاڅليبءد 5983ڇ
 22اڅبيظمههه ه د ٭چههه ه اثهههههن اثههههه ثپهههههَد ډؼمههههه ٬اڅِوائهههههيد ٹهههههبنَ :
ىاٍ اڅَيبدد 5427ٷ

هشص ًطيٌاى جٌسيّت یا تشاًس سکسَالّا ()8

 57اڅم؛هههٍِ د اثياڅملم٘ي٭جهههياڅٮ٪يڈ ثهههن ٭جهههياڅٺي د اڅشَٱيهههت واڅشَنيهههتد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52ډبَاث د ٵَييودد «ثٍَٕ ثَهه اُ ويْځه نهب سجهيڃ ههيان ػ؛ٖه ىٍ

1. http://forum.persiantools.com.
2.wwwghasedak. news.com.
3.http://goshtasb iran.
4.www.pezeshk.us.
5.www.pfc.org.uk.
6.rouznamak,blogfa com/post-188 aspx.
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