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 تؼن اهلل الشحوي الشحین

 هحل بحث هقدهه در علن اصول
همذهِ ٍاخة اص هثاحث هْن اكَلی ٍ ؿاهل هثاحثی فشاتش اص همذهِ اػت. تٔذاصایٌىِ تیاى وشدین هثحث همذهِ، 

ؿَد وِ خای ایي تحث دس اكَل ودا اػت؟  هثحث اكَلی اػت ٍ ًِ والهی یا احتواالت دیگش، ایي ًىتِ هٌشح هی

 هثاحث الفاٍ؟ همَلِ اصآیا اص همَلِ هالصهات اػت یا 

دّذ. تحث  ّا خْت هی ى تِ ودا تاؿذ هْن اػت؛ چَى ًىاتی هحتَایی دس تحث ّؼت وِ تِ تحثایٌىِ هشتَ 

فْشػتی ًیؼت وِ تگَیین: دس ایي فْشػت لشاس دّین یا دس خای دیگش؛ تلىِ تحث دلیمی اػت وِ تِ خاًش اّویت آى 

 پشداصین. دس همذهِ دیگشی تِ ایي تحث هی

 تفکیک هباحث اصولی
ّایی وشدُ اػت؛ اص تٌِیوات هٌِوی  ٍ تٌِیوات هتفاٍتی داسد وِ اص لذین تا تِ اهشٍص تفاٍتّا  ٓلن اكَل تثَیة

 وِ دس صهاى هشحَم ؿیخ تَدُ تا تٌِیواتی وِ تا تِ اهشٍص هاًٌذ تٌِیوات ؿْیذ كذس ٍ ... هٌشح اػت.

خش تیي دٍ ًَّ اص ّای هتأ وٌین ایي اػت وِ یه تفىیىی دس دٍسُ آًچِ تایذ دس همذهِ ایي تحث تِ آى اؿاسُ

ّای هتمذم تِ ایي ٍهَح ًثَدُ ٍ یا اكالً دس تشخی وتة ٍخَد ًذاؿتِ ٍ یا  هثاحث اكَلی پیذاؿذُ اػت وِ دس دٍسُ

هحتاًاًِ تگَیین وِ تِ ایي ٍهَح ًثَدُ اػت؛ هثالً هثاحث اكَل ٓولیِ تِ ایي ؿىل تشخؼتِ ًثَدُ اػت ٍلی تٔذّا 

 ای پیذاوشدُ اػت. َّیت ٍیظُ

ؿذُ اػت، تفىیه  ّایی ایي تفىیه اًدام تذسیح دس ٓلن اكَل پیذاؿذُ ٍ تش اػاع دلت یي اػت آًچِ تًِىتِ ا

ّایی دس اكَل ّؼتٌذ ٍ  تیي هثاحث الفاٍ ٍ هثاحث ٓملیِ اػت. تحث حدح ٍ اكَل ٓولیِ ٍ تٔادل ٍ تشاخیح تحث

ّایی چٌذاى تفىیه ًـذُ ٍ یا  دس دٍسُ اها تحثی وِ تیـتش دس خلذ اٍل وفایِ هٌشح اػت، ؛ّا ًذاسین واسی تِ ایي

 ؿذُ اػت وِ تِ ایي كَست اػت: ّایی تفىیه ٍهَح ًذاؿتِ اػت. دس دٍسُ



 4862 شماره ثبت:                                                                                                                    

 

 هباحث الفاظ
ّایی وِ دس هحاٍسات ٍاسد  ّا یا تشویة یه تخؾ اص هثاحث اكَل، هثاحث الفاٍ اػت وِ هذالیل لفِیِ ٍاطُ

اػت یا ًِ؟ ٍ یا هثاحث كحیح ٍ آن ٍ یا هـتك ٍ هٔاًی حشفیِ  وٌذ؛ هثالً آیا اهش دال تش ٍخَب ؿَد سا تثییي هی هی

 ّای دیگشی داسد. ٍ ... ایي یه تخؾ اػت وِ گاّی تحلیلی اػت ٍ گاّی حالت

 هباحث عقلیه
ؿذُ اػت: هؼتمالت ٓملیِ ٍ غیش هؼتمالت  تخؾ دیگش هثاحث اكَل، هثاحث ٓملیِ اػت وِ تِ دٍ لؼن تفىیه

ن هؼتملی داسد؛ هاًٌذ وزب لثیح اػت ٍ ُلن لثیح اػت ٍ ٓذل ٍ كذق حؼي اػت. اٍلات ٓمل، حى ٓملیِ. تٔوی

ؿَد وِ ایي ًَّ احىام ٍخَد داسد یا ًِ؟ وثشی ایي اػت وِ اگش ٓمل اص ایي ًَّ احىام  یِ تحث هیلدس هؼتمالت ٓم

 ّا سا ؿشٓی وشد یا ًِ؟ آى« ول ها حىن تِ الٔمل حىن تِ الـشّ»تَاى تا  داسد، آیا هی

ٓملی ًیؼتٌذ تلىِ كغشی  تاّنلؼن دٍم اص هثاحث ٓملیِ، غیش هؼتمالت ٓملیِ اػت؛ یٌٔی كغشی ٍ وثشی ّش دٍ 

خَاّین اص حىن ٓمل تِ ٍخَب  دس هالصهات ٓملیِ غیش هؼتملِ هی دسٍالْدس ؿشّ ٍخَد داسد ٍ وثشی ٓملی اػت. 

وٌذ وِ هثالً ًواص ٍ اًفاق ٍاخة  ایٌدا تیاى هی الومذهِ تشػین ٍ تگَیین: ٓمل اتتذا حىوی ًذاسد؛ تلىِ ؿاسّ دس ری

 گَیذ: ایي حىن ؿشٓی تا حىن ؿشٓی دیگشی هالصهِ داسد. دّذ. ػپغ ٓمل هی اػت ٍ حىوی سا تِ ها هی

وٌذ وِ ؿشّ تایذ  دس ایٌدا ٓمل داٍس اػت ٍلی داٍسی اٍ هالصهِ تیي گفتِ ؿشّ ٍ گفتِ ٓمل اػت. ٓمل حىن هی

الومذهِ ّن ٍاخة اػت. یا  لفَ ًذاسین. ؿاسّ وِ فشهَدُ: همذهِ ٍاخة اػت تایذ تگَیذ: ری ایي سا تگَیذ ٍ لَ ایٌىِ

 ؿاسٓی وِ اهش تِ ؿیء وشدُ تایذ اص هذ آى ًْی وٌذ.

 فرق هستقالت عقلیه با غیر هستقالت عقلیه
ی اػت ٍ پغ تفاٍت هؼتمالت ٓملیِ ٍ غیش هؼتمالت ٓملیِ ایي اػت وِ دس هؼتمالت ٓملیِ كغشی ٍ وثشی ٓمل

 وِ يیاؿاسّ ّن تایذ اص تاب  وٌن یهگَیذ: ّش چِ حىن  وٌذ وِ ُلن لثیح اػت ٍ هی ًمل دس واس ًیؼت. ٓمل تیاى هی

اػت تِ آى حىن وٌذ؛ اها دس غیش هؼتمالت ٓملیِ، كغشی ؿشٓی ٍ وثشی ٓملی اػت؛ یٌٔی دس فوای  الٔمالسئیغ 
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ایي فوایی ّؼتین وِ ؿاسّ حىوی دادُ ٍ تش پایِ آى ٓمل  خایی تشػین تلىِ دس وٌین تا تِ هحن ٓملی ؿشٍّ ًوی

 گَیذ: ؿاسّ تایذ حىن دیگشی ًیض وٌاس آى حىن لشاس دّذ، اگشچِ حىوی ًیاهذُ تاؿذ. هی

 تقسین هباحث اصولی در دوره هتأخر
ٍ اًذ: هثحث الفاٍ، هثحث هؼتمالت ٓملیِ  دس دٍسُ هتأخش، هثاحث اكَلی سا تِ ػِ لؼوت ٓوذُ تمؼین وشدُ

هثحث غیش هؼتمالت ٓملیِ. هثاحث غیش هؼتمالت ٓملیِ ٍ هثاحث الفاٍ دس هَاسدی خیلی تِ ّن ًضدیه ّؼتٌذ ٍ 

ؿَد وِ آیا تحث اص لثیل الفاٍ اػت یا اص غیش هؼتمالت ٓملیِ؟ هثالً تحث اخضا ٍ تحث همذهِ  گاّی هٌـأ اؿتثاُ هی

تشدیذ اػت وِ آیا اص هالصهات اػت یا اص غیش  هحل تشدیذ اػت. ّوچٌیي تحث اهش تِ ؿیء ٍ ًْی اص هذ هحل

 هؼتمالت ٓملیِ ٍ یا اص هثاحث الفاٍ؟

 فرق تفکیک قدها با تفکیک هتأخرین
دس ایي ًَّ هثاحث اصخولِ تحث همذهِ ُاّش لذها ایي اػت وِ تحث لفِی اػت. دس تیي هتأخشیي غالثاً ُاّش 

پٌذاسًذ ٍلی  لفِی هی چْشُ غالة سا چْشُ ّا س ایي تحثایي اػت وِ ایي تحث اص هالصهات ٓملیِ اػت. هتمذهیي د

 اًذ. ایي خغشافیای تحث تَد. ّا سا دس هثاحث ٓملیِ آٍسدُ داًٌذ ٍ ایي هتأخشیي ٍخِ غالة سا ٍخِ ٓملی هی

 اقسام داللت
تشی ْ ؿذُ ٍ دس ایٌدا تا تثییي خاه هٌلة تٔذی، تحث داللت التضاهی ٍ داللت ٓملی ٍ ... اػت وِ دس هٌٌك هٌشح

گَیٌذ: داللت تش ػِ لؼن اػت: داللت ٍهٔیِ، داللت ًثٔیِ ٍ داللت ٓملیِ. داللت ٍهٔیِ  وٌین. دس هٌٌك هی تیاى هی

وٌٌذ تِ هٌاتمی ٍ تووٌی ٍ التضاهی. داللت دٍد تش آتؾ داللت هٌاتمی یا تووٌی ٍ یا التضاهی ًیؼت تلىِ  سا تمؼین هی

 داللت ٓملیِ اػت.

 سه قسنهالک تقسین داللت بر 
خَاّین اص یىی تِ دیگشی پی تثشین،  هالن تمؼین اٍل )ٍهٔیِ ٍ ًثٔیِ ٍ ٓملیِ( ایي اػت وِ پیًَذ دٍ اهش وِ هی

« داللت تىَیٌیِ حمیمیِ»ؿَد؛ الثتِ  اگش تىَیٌی ٍالٔی ٍ ٓلت ٍ هٔلَلی ٍ یا ؿشى ٍ هـشٍى تاؿذ داللت ٓملیِ هی
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تٌْایی هْن اػت ٍ دسخاّای دیگشی ًیض خَدؽ  . )ایي تحث تِّا ًمـی داسد تش اػت چَى ٓمل دس توام ایي ٍاهح

واستشد داسد(. دس داللت ًثٔیِ پیًَذ ٍالٔی ٍ حمیمی ًیؼت تلىِ تشحؼة ًثْ ایي حالت ّؼت؛ هاًٌذ كذای ػشفِ 

 وٌذ. دس ایٌدا تا ایي داللت خیلی واس ًذاسین. وِ داللت تش هشیوی هی

تیي دٍ چیض تا لشاسداد ایدادؿذُ اػت؛ هثالً تیي ولوِ تؼثیح ٍ ایي داللت ػَم، پیًَذ ٍهٔی اػت؛ یٌٔی ساتٌِ 

حمیمتی وِ دس تیشٍى ٍخَد داسد، ٓلمِ حمیمی ٍخَد ًذاسد؛ تشخالف وؼاًی وِ هیگَیٌذ ایٌدا ًیض ٓلمِ حمیمی ٍخَد 

 ؿَد. داسد. ایي ٓلمِ تا لشاسداد ٍ تفاّوات ٍ ٍهْ ٍ تٔیي حاكل هی

 یهفرق داللت عقلیه با داللت وضع
پغ تفاٍت داللت ٓملیِ ٍ ٍهٔیِ دس ایي اػت وِ داللت ٓملیِ تش پیًَذ ٍالٔی ٍ داللت ٍهٔیِ تش پیًَذ ٍهٔی 

اػتَاس اػت. دسٍالْ دٍ ًَّ پیًَذ ّؼت وِ هٌـأ دٍ ًَّ داللت اػت. اگش هثٌا ٍ هٌـأ داللت چیضی تش چیض دیگشی 

 آتثاسی تاؿذ، داللت ٍهٔی اػت.پیًَذ ٍالٔی تاؿذ، داللت ٍالٔی اػت ٍ اگش پیًَذ ٍهٔی ٍ 

اگش داللت ٍهٔیِ تش توام آًچِ لشاسداد ؿذُ اػت داللت وٌذ، آى سا داللت هٌاتمی گَیٌذ ٍ اگش تش تٔن آى 

 داللت وٌذ، داللت تووٌی ٍ اگش تش الصهِ آى داللت وٌذ، داللت التضاهی گَیٌذ.

 هعنای لسوم در داللت التساهیه
لفَ تش الصم هٌٔی اػت؛ هثالً دٍات تیاٍس یٌٔی للن ّن تایذ آٍسدُ ؿَد، ایي تحث دس داللت التضاهیِ وِ داللت 

 ؿذُ وِ لضٍم ٍ هالصهِ چٌذ ًَّ اػت: ؿَد وِ هٌٔی لضٍم چیؼت؟ دس هٌٌك گفتِ هٌشح هی

 : لضٍم تَیّي۱

 : لضٍم غیش تَیّي2

هالصهِ تیّي دٍ لؼن اػت: تَیّي تالؤٌی األٓن ٍ تَیّي تالؤٌی األخق. هالصهِ تَیّي تالؤٌی األخق ایي اػت وِ اص 

وٌذ. دس هالصهِ تَیّي تالؤٌی األٓن  تلَس هلضٍم تِ الصم پی تشدُ ؿَد؛ هثالً تا گفتي دٍات، للن تِ رّي خٌَس هی

ًؼثت، تالصم تِ رّي  تلَس ٍذ تلىِ تا تلَس الصم ٍ هلضٍم تاّن وٌ كشف تلَس هلضٍم، الصم تِ رّي خٌَس ًوی تِ

 تشی. تشی ٍ تضسي وٌذ؛ هاًٌذ ساتٌِ وَچه خٌَس هی
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كشف تلَس هلضٍم ٍ تلَس ًؼثت تیي الصم ٍ  لضٍم غیش تَیّي ایي اػت وِ دٍ چیض تاّن لضٍم داسًذ اها ایي لضٍم تِ

ّای ٓملی ٍاسد ؿَد.  ٓملی اػت؛ یٌٔی تایذ دس كغشی ٍ وثشی ّای وٌذ تلىِ ًیاص تِ تحلیل هلضٍم تِ رّي خٌَس ًوی

تَاى تلَس وشد تلىِ  گًَِ ًوی ای اػت وِ ّویي ایي لآذُ« الَاحذ ال یلذس ٌِٓ اال الَاحذ»ؿَد:  هثالً ٍلتی گفتِ هی

 ًیاص تِ اػتذالالتی داسد. غالة اػتذالالت دس ٓلَم اص ًَّ لضٍم غیش تَیّي اػت.

 کدام قسن است؟ داللت التساهیه از
ای تاؿذ وِ تا لفَ استثاى تشلشاس وشدُ تاؿذ. غالثاً  گًَِ داللت التضاهیِ سا خضء ٍهْ آٍسدین؛ تٌاتشایي تایذ هالصهِ تِ

ؿَد: داللت التضاهیِ، ّواى هالصهِ تَیّي تالؤٌی األخق اػت. تٔوی هیگَیٌذ: هالصهِ تَیّي تالؤٌی األٓن سا  گفتِ هی

 یي ًِش دسػت ًیؼت.گیشد؛ اها ا ًیض هی

داللت التضاهیِ وِ تَیّي تالؤٌی األخق ؿذ تایذ ًَسی تاؿذ وِ رّي اص گفتي الصم تِ هلضٍم هٌتمل ؿَد ٍ الصم 

 ًیؼت وِ ایي خٌَس خیلی فَسی تاؿذ؛ ٍلی دس حالت هحاٍسُ ٓشفی اص لفَ تِ الصم آى پی تشدُ ؿَد.

 نسبت داللت التساهیه با داللت عقلیه
اػت: داللت التضاهیِ وِ دس حَصُ تَیّي تالؤٌی األخق ٍ دس حَصُ ٍهْ ٍاسد ؿذ چِ ًؼثتی تا هٌلة ػَم ایي 

تَیّي تالؤٌی األٓن یا غیش تَیّي تالؤٌی األٓن، داللتی تشلشاس ؿَد داللت ٓملیِ خَاّذ  داللت ٓملیِ داسد؟ اگش دس لضٍم

ؿًَذ )ایي تحث تحلیلی ٍ  دالالت ٓملیِ هی ؿَد ٍ دٍ لؼن دیگش، خضء تَد؛ یٌٔی فمي اخق ٍاسد دس الفاٍ هی

 تش اص دٍ تحث لثلی اػت(. دلیك

چٌیي  چِ ًؼثتی تیي داللت التضاهیِ تِ هٌٔای لضٍم تیّي تالؤٌی األخق ٍ داللت ٓملیِ اػت؟ اتتذا تِ رّي ایي

ت ٓملیِ وِ اػت. هوىي اػت گفتِ ؿَد: آى لؼن اص هالصها« ٓوَم ٍ خلَف هٌلك»آیذ وِ ًؼثت تیي ایي دٍ  هی

ؿَد وِ  تیّي تِ هٌٔی أخق اػت، ایي داللت لفِی اػت؛ چَى خیلی ٍهَح داسد، اها اگش دلت ؿَد هالحِِ هی

لذس لَی اػت وِ تیّي  اػت؛ تشای ایٌىِ گاّی هالصهِ ٍالٔی حمیمی، آى« ٓوَم ٍ خلَف هي ٍخِ»ساتٌِ ایي دٍ 

ؿَد. هالصهِ دس ایٌدا  ٍ ؿٌیذى آى، رّي تِ الصم هٌتمل هی وِ اص اًالق ٍ اػتٔوال لفَ ًَسی تالؤٌی األخق اػت. تِ

 ٓملی اػت.
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ای اػت وِ دس هحاٍسات پیذاؿذُ اػت؛ هاًٌذ للن ٍ دٍات وِ تیي ایي دٍ  گاّی هالصهِ ٓملی ًیؼت تلىِ هالصهِ

 هالصهِ ٓملی ٍخَد ًذاسد ٍ تشحؼة اػتٔوال ٍ سٍاج ٓشفی ایدادؿذُ اػت.

 تساهیهای در داللت ال پیوند هحاوره
چیضی وِ دس داللت التضاهیِ هْن اػت، ایي ًیؼت وِ تگَیین: لضٍم ٓملی تِ هٌٔای آن اػت، تلىِ هْن ایي اػت 

ؿَد؛ حال آى  فْوذ هٌتمل تِ الصم هی وِ لفَ سا تاهٌٔای خَد هی وِ ایي پیًَذ دس هحاٍسُ خیلی ساحت اػت ٍ ّویي

تاؿذ وِ حالت هٌٔای اخق پیذاوشدُ اػت؛ هثالً ٍلتی گفتِ  الصم، ٓملی تیّي تِ هٌٔای اخق تاؿذ یا الصم ٓشفی

 آیذ. پغ آى یه پیًَذ ٍالٔی ٍ تیّي تِ هٌٔای اخق اػت. صٍخیت تِ رّي هی« دٍ»ؿَد:  هی

 هالک داللت التساهیه
چیضّایی ّؼت وِ تیّي تِ هٌٔای اخق اػت ٍلی ٓملی ًیؼت هثل للن ٍ دٍات. هالن دس ایي داللت التضاهیِ ایي 

 ؿَد. ایي ساتٌِ ًضدیه دٍ ٓاهل داسد: وِ ٍهٔی اػت؛ یٌٔی اًؼاى تا ایي لفَ ػشیْ تِ آى الصم هٌتمل هیاػت 

 : پیًَذ ٓملی وِ تشخؼتِ ؿذُ اػت.۱

ّای لفِی  : پیًَذّای ٓشفی وِ دس لفَ خیلی تشخؼتِ اػت. پغ هالن، تشخؼتگی ًوایاى دس هحذٍدُ داللت2

لفَ ٍ هٌٔا  یه پیًَذ ًضدیه دس حَصُ لفِی اػت ٍ لزا اگش ایي پیًَذ، اػت. ٍلی هالن داللت التضاهی یه حالت

 ؿَد وِ غالثاً ٓملی اػت. ّای خفی هی ًثاؿذ خضء داللت

 فرق داللت التساهیه با داللت هطابقی
دلیك دیگش دس ایٌدا ایي اػت: داللت التضاهیِ وِ داللت ٍهٔی ٍ لفِی اػت، تا داللت هٌاتمی، فشق دلیمی  ًىتِ

ؿذُ اػت ٍلی ایٌىِ   ٍ آى فشق ایي اػت وِ پیًَذ لفَ تا الصم، پیًَذ تاٍاػٌِ اػت. لفَ هؼتمین تشای هٌٔا ٍهْ داسد

 پیًَذی اػت وِ هٌٔا تا آى، هٌٔا پیذاوشدُ اػت. ٍاػٌِ تِصًین  لفَ سا تا الصم گشُ هی

وٌین،  وٌی ٍ التضاهی تمؼین هیٍهٔی تَدى داللت التضاهی تالٔشم اػت؛ یٌٔی داللت ٍهٔی سا وِ تِ هٌاتمی ٍ تو

ٍهٔی تَدى داللت هٌاتمی واهالً تالزات اػت؛ اها دس تووٌی ٍ التضاهی ووی حالت تالٔشم ٍ الوداص داسد؛ تشای 

 ایٌىِ غالثاً تیي آى هٌٔا ٍ الصم، گشّی خَسدُ اػت وِ یا گشُ ٓملی اػت یا گشّی هاًٌذ للن ٍ دٍات.
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ستثاًی دس لفَ لشاسگشفتِ اػت؛ یٌٔی دس هحاٍسات، لفَ دسگیش استثاى تا الصم تٌاتشایي دس داللت التضاهی، حَصُ ا

خلَف دس غیش تیّي ٍ هالصهات ٓملیِ لفَ دسگیش هٌٔا ًیؼت؛ هثالً  ؿذُ اػت، ٍلی دس تیّي تِ هٌٔای آن ٍ تِ

آى اًفداسّا ٍاهح آیذ. الثتِ اگش  هحن گفتي خَسؿیذ، اًفداس تِ رّي وؼی ًوی خَسؿیذ اًفداسّای ؿذیذی داسد. تِ

وِ ایي یه حمیمت ٓلوی اػت وِ دس دٍیؼت ػال  ًَس ًیؼت؛ دسحالی تاؿذ هوىي اػت تِ رّي تیایذ اها اآلى ایي

 اخیش وـف ؿذُ اػت.

 تبدیل داللت التساهیه به داللت عقلیه و برعکس
هذلَل ٓملی هٌلثی  ٍآهذ وٌذ؛ یٌٔی هوىي اػت چیضی تَاًذ تیي داللت التضاهی ٍ داللت ٓملی سفت هی ضیچ هی

تاؿذ ٍ تا گزس صهاى، خضء لَاصم لفِی آى ؿَد، چَى تیّي تِ هٌٔای اخق ؿذُ اػت؛ یٌٔی ًَسی وِ تا خَسؿیذ 

 آیذ. ؿَد اًفداس تِ رّي هی گفتِ هی

وِ اآلى  ؿذ، دسحالی ؿَد؛ هثالً للن ٍ دٍات دس لذین ًَسی تَدُ وِ رّي تِ آى هٌلشف هی گاّی تشٓىغ هی

لذس فىش تـش پیؾ  ای ایي تحَل صیاد اػت. دس هالصهات ٓملیِ ّن گاّی آى ّای هحاٍسُ . دس حالتًَس ًیؼت ایي

اها چیضی وِ ٓملی تَدُ ٍ  ؛آیذ هحن گفتي لفَ، هٌٔا ّن تِ رٌّؾ هی لذس تِ الصم ٓملی تَخِ داسد وِ تِ سفتِ ٍ آى

 اآلى تیّي ؿَد، ایي خیلی ون اػت.

 هحاٍسُ ٓوَهی ایي لفَ تا آى پیًَذی تشلشاس وٌذ.()هالن داللت ٍهٔی ایي اػت وِ دس  

)گاّی تىَیي اػت ٍ گاّی آتثاس اػت. الثتِ هالن، هحاٍسُ ٓشفی اػت. پیًَذ تىَیٌی تایذ دس یه فوای 

ٓوَهی لشاس تگیشد ٍ داللت لفِی تـَد؛ اها اگش دس فوای ٓوَهی ًیاهذُ ٍ ٍهَح پیذا ًىشدُ اػت، دس هىًٌَات 

ّای  ؿَد( آًچِ تیاى ؿذ تحلیل لفِی تیایذ دس غیش ایي كَست لفِی ًوی تایذ دس هیض هحاٍسُی ٍخَد داسد ٍ ٓمل

 ّا واس ؿَد. خیلی دلیك اػت ٍ تایذ سٍی آى
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