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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری
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میسان احتمال تأثیر مًقعیت

سیره یا 
ارتکاز

عقال

متشرعه

مسلمانان

شیعه
مردم زمان 
معصوم ع
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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

کشف سنت

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

تنقیح موضوع

تحدید ظهور

کشف سنت
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عیىیريش . 2

روش عینی 

علوم

آزمایش و تجربه

ی پرسش نامه  ارایهیروان شناس

فقه و اصول

ارزیابی عکس العمل 
افراد با توجه به 

خودشخصی اطالعات 
ی پرسش نامه  ارایه

آزمایش و تجربهشبیه 
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ريش عیىی. 2
شُیذ صذر ي ريش عیىی•
ی ٍی اص سٍش يملیی دس   اص ضْیذ غذس هكبلجی دس هَسد استفبدُلجالً •

هجبحج الفبل ثیبى ًوَدین ٍ گفتین ثحج ٍی فمف اختػبظ ثیِ اییي   
. ثخص یًٌی هجبحج الفبل داسد

غذس دس ّوبًزب اؾبفِ ثش سٍش يملی، تَؾییحبتی سا ًییض دس   ضْیذ •
.ًوبیذ وِ ثیطتش ًبنش ثِ سٍش يیٌی است هَسد سٍش يشفی ثیبى هی

ایي تَؾیحبت سا ًیض ضْیذ غذس فمف دس ّویي ثخص یًٌی هجبحیج   •
.الفبل روش وشدُ ٍ دس ربی دیگش ًیبٍدُ است
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الفاظشُیذ صذر ي استفادٌ از ريش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1

کشفی. 2
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الفاظشُیذ صذر ي استفادٌ از ريش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1
ی  یک پدیده تفسیر

لغوی

کشفی. 2
معنای یک  کشف

کلمه یا یک هیئت
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الفاظشُیذ صذر ي استفادٌ از ريش عقلی در مباحث 

رویکرد مباحث 
الفاظ در علم اصول 

تفسیری. 1
ی  یک پدیده تفسیر

لغوی

کشفی. 2
معنای یک  کشف

کلمه یا یک هیئت

روش تبادر . أ

برهانروش . ب
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ريش عیىی. 2

رویکرد 
تفسیری

تفسیر معنای 
یک لفظ

فهرستی از . أ
ها داللت

ارزیابی . ب
صحت

ی  ارایه. ج
نظریه

آزمون . د
.نظریه
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ريش در علًم طبیعی  

:روش تجربی

مشاهده

فرضیه

آزمون

تئوری 

تایید
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ريش عیىی. 2
ی هزوَس سا دس یه هخبل هخل  ایي ٍغف اگش ثخَاّین چْبس هشحلِثب •

ی صییش يویل    ی اهش دس ٍرَة پیبدُ وٌین، ثِ گًَِ ثحج نَْس غیغِ
:ًوبیین هی
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ريش عیىی. 2
یبثین اهیش   وٌین ٍ هخالً دسهی ی اهش سا استخشاد هی نَْسات غیغِاثتذا •

نبّش دس ٍرَة است ٍ ایي نَْس داللت ثش هشُ یب تىشاس ٍ فَس ییب  
دس ساُ سسیذى ثِ ایي استىبصات، الفبل ٍرَة ٍ هشُ ٍ . تشاخی ًذاسد

وٌیین ٍ همػیَد اص هًْیب سا سٍضیي      تىشاس ٍ فَس ٍ تشاخی سا هًٌب هی
.ًوبیین هی
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ريش عیىی. 2

دّین یه سٍیىشد وطفی است ویِ   توبم هًچِ دس ایي هشحلِ اًزبم هی•
. هب دس هى لػذ یبفتي نَْسات لفم سا داسین

ًهش ضْیذ غذس دس ایي سٍیىشد هب ثشای ایي وِ ثفْوین لفم دس چِ دس •
.تَاًین اص تجبدس یب ثشّبى استفبدُ وٌین سٍد، هی هًٌبیی ثِ وبس هی
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ريش عیىی. 2
اص ایي وِ فْشست سا تىویل وشدین، ثِ اسصییبثی هزیذد فْشسیت    ثًذ •

ِ  هی ی  پشداصین تب هكوئي ضَین نَْسات ثِ دست ههذُ دس هَسد غییغ
یًٌی دسیبثین وِ اهش نبّش دس ٍریَة اسیت ٍ   . اهش لبثل لجَل است

.داللت ثش فَس ٍ تشاخی یب هشُ ٍ تىشاس ًذاسد



16

ريش عیىی. 2
ی ثًذ ثِ دًجیبل دلییل ٍریَد چٌییي نْیَساتی دس هیَسد        هشحلِدس •

.وٌین گشدین ٍ دلیل خَد سا دس لبلت ًهشیِ اسایِ هی ی اهش هی غیغِ
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ريش عیىی. 2
:ی اهش سِ ًهشیِ هكشح است دس هَسد غیغِ •
.ی اهش ثِ دلیل ٍؾى است ٍرَد چٌیي هذالیلی ثشای غیغِ. أ•
.ی اهش ثِ التؿبی يمل است ٍرَد چٌیي هذالیلی ثشای غیغِ. ة•
ی اهیش ثیِ    اقالق ٍ همذهبت حىوت چٌیي هذالیلی سا ثشای غیغِ. د•

.اسهغبى هٍسدُ است



18

ريش عیىی. 2
ای لبثل لجَل است وِ  دس هیبى ایي ًهشیبت، ًهشیِ•
ی اهش سا وِ دس سٍیىیشد وطیفی ثیِ دسیت هٍسدیین،       اٍالً هحبس غیغِ•

ی اهش ثبضذ  تفسیش وٌذ ٍ ٍالًبً دلیل ٍرَد چٌیي هذالیلی دس غیغِ
ی اهش دسسیت ًیسیت،    ٍ حبًیبً همتؿیبت دیگشی سا وِ دس هَسد غیغِ•

.ًذاضتِ ثبضذ
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ريش عیىی. 2
ّب دس تفسییش ییه    تب وٌَى گفتین تَؾیح سٍضی ثَد وِ اغَلیهًچِ •

تش ٍلتی اص هٌهش ثیشًٍی ثِ ویبس   ثِ يجبست دلیك. گیشًذ لفم ثِ وبس هی
ضَین، هًْب ٍالًیبً چٌییي    ًگشین، هتَرِ هی ّب دس ایي صهیٌِ هی اغَلی
. گزاسًذ وٌٌذ ٍ ایي هشاحل سا پطت سش هی يول هی
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ريش عیىی. 2
وٌیین، دلیمیبً تویبهی     ّب هشارًِ هی ٍلتی ثِ هحبس ٍ يجبسات اغَلیاهب •

. وٌین ایي هشاحل سا ثِ تشتیت هطبّذُ ًوی
ًیست وِ اغَلی دس تجیییي هكلیت خیَیص اص ّویبى پلیِ ٍ      ایٌكَس •

. ی اٍل ضشٍو وٌذ ٍ یه یه هشاحل سا قی ًوبیذ هشحلِ
ی سَم وِ تفسیش هذالیل یه لفم  هوىي است سخٌص سا ثب هشحلِاٍ •

است، هغبص وٌذ ٍ پی  اص هى ثیِ رویى هٍسی فْشسیت نْیَسات ٍ      
.هذالیل هى ثپشداصد
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ريش عیىی. 2
اگشچِ اغَلی ثِ لَل ضْیذ غذس ّویي هشاحیل سا ٍالًیبً قیی    پ  •

. ًوبیذ وٌذ؛ اهب هًْب سا ثِ ّوبى ضىل ٍ ثِ غَست تفػیل ثیبى ًوی هی
ی وبس  ًگشین ٍ ثِ هزوَيِ هب وِ دس سٍش ضٌبسی اص هٌهش ثیشًٍی هی

یبثین وِ اٍ ٍالًبً ایي هشاحل سا ثِ تشتیت  وٌین، دسهی اغَلی تَرِ هی
دّذ وِ هٌهش ثیشًٍیی   یًٌی اٍ دس داخل وبسی اًزبم هی. ًوبیذ قی هی

.هى چٌیي است
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ريش عیىی. 2
مثالچىذ •
اگشچِ ضْیذ غذس خَد ثِ تَؾیح ٍ تٌمیح ایي سٍش پشداختِ؛ اهب دس •

ٌّگبم وبسثشد ایي سٍش ٍ تكجیك هى ویبهالً تویبم هشاحیل سا ّویبى     
. ضىلی وِ روش وشدُ، قی ًٌوَدُ است

ّیبیی ویِ هٍسدُ، ثیب دس ًهیش گیشفتي       تَاى گفت تمشیجبً ًوًَِ هیٍلی •
ّیبی هختلفیی اص اییي سٍش     ٍی دس ثحیج . هشاحل فَق ثَدُ اسیت 
.استفبدُ وشدُ است
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ريش عیىی. 2
ِ  ی هى ثحج اص رولِی • ِ  ّب، ثحخی است وِ دس هَسد رولی ی  ی خجشیی

.وٌذ هضدٍرِ هكشح هی
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ريش عیىی. 2
ای است وِ خجش هى خیَدش ییه    ی هضدٍرِ، رولِ ی خجشیِ رولِ •

قلى اص ًهش صثبى يشثی یه رولِ اسیت  . رولِ است؛ هخل الجذس قلى
. وِ ضبهل فًل ٍ فبيل است
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ريش عیىی. 2
ضیَد، اییي    ّبیی وِ دس تفسیش چٌیي روالتی اسایِ هیی  اص ًهشیِیىی •

. ی فًلیِ ّستٌذ است وِ ایي روالت دس ٍالى رولِ
اٍلیی  . اسبس ایي ًهشیِ ثیي الجذس قلى ٍ الجذس قیبلى فیشق اسیت   ثش •

. ی فًلیِ ٍ دٍهی اسویِ است رولِ
ی  حبلی وِ ثیي قلى الجذس ٍ الجذس قلى فشلی ًیست ٍ ّش دٍ رولِدس •

.اًذ فًلیِ
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ريش عیىی. 2
اًیذ،   ای سا هكیشح ویشدُ   ثیبى ضْیذ غذس وسبًی وِ چٌیي ًهشیِقجك •

ِ  هشاحل لجل اص اسایِ یًٌیی داللیت   . اًیذ  ی ًهشیِ سا پطت سش گزاضیت
هشثَـ ثِ الجذس قلى ٍ قلى الجذس سا فْشست وشدُ ٍ سپ  ثشای اییي  

هى تفسیش ایي اسیت ویِ اییي دٍ    . اًذ یه تفسیش يشؾِ ًوَدُداللت 
.هخبل یىی ّستٌذ
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ريش عیىی. 2

پیشداصد ٍ   ضْیذ غذس دس ثحج خَیص ثِ اسصییبثی اییي ًهشییِ هیی    •
: گَیذ وٌذ ٍ هی ی ثحج سا ثیبى هی لسوت ًبگفتِ

ی فًلیِ است، ثِ هفبسلیبت ٍ تٌبلؿیبتی    ثپزیشین الجذس قلى رولِاگش •
ِ  ی هى دسهی ضَین وِ دس ًتیزِ هٌتْی هی ِ  یبثین ثیي رولی ی  ی خجشیی

.ی فًلیِ تفبٍت است هضدٍرِ ٍ رولِ
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ريش عیىی. 2
وٌذ، ایي است وِ هب  اص چْبس تٌبلؿی وِ ایطبى دس هًزب روش هییىی •

ی فًلیِ ثبیذ ثشای فبيل روى، فًل سا ثِ ضىل هفشد ثیبٍسین  دس رولِ
ِ : ٍ ثگَیین ِ  رّت الٌبس دس حبلی وِ دس رولی ی هضدٍریِ   ی خجشیی

الٌیبس  : یًٌی ثبیذ ثگَیین. حتوبً ثبیذ فًل سا ّوشاُ ثب ؾویش روش وٌین
داضیتٌذ، دس   اگش ایي دٍ یىی ثَدًذ، ثبیذ حىویی هوبحیل هیی   . رّجَا

.حبلی وِ ایٌكَس ًیست
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ريش عیىی. 2
ی یىیی ثیَدى    گیشد ًهشیِ غذس ثب ثیبى ایي هفبسلبت ًتیزِ هیضْیذ •

دس ٍالى ضْیذ غذس ثشای وست اییي ًتیزیِ،   . ایي دٍ هخبل غلف است
الجتِ ثبصگطتی . گیشد ی چْبسم یًٌی هصهَى ًهشیِ سا ثِ وبس هی هشحلِ

ی اٍل داسد؛ ثذیي غَست وِ ضَاّذ هَریَد دس هیَسد    ًیض ثِ هشحلِ
وٌیذ ٍ ثییي هًْیب     گیشد ٍ ثب هحبس ًهشیِ همبیسِ هیی  لفم سا دس ًهش هی

.ثیٌذ تٌبفی هی
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ريش عیىی. 2
اگش لشاس ثبضذ الجذس قلیى ٍ قلیى الجیذس یىیی     : گَیذ اص ایي سٍ، هی •

سا ًیض اص ًهیش دسیتَسی دسسیت    « الٌبس رّت»ی  ثبضٌذ، ثبیذ رولِ
ثیش  « الٌبس رّت»دسست است ٍ ثب « رّت الٌبس»فشؼ وٌین؛ صیشا 

. ضَد حست فشؼ یىی حسبة هی
سا دسست ثذاًین؛ « الطو  قلى»ٍ « هحوذ ٍ يلی لبم»ثبیذ ّوچٌیي •

، رویالت  «قلیى الطیو   »ٍ « لیبم هحویذ ٍ يلیی   »صیشا رویالت  
. غحیحی ّستٌذ

ٍ « هحویذ ٍ يلیی لیبم   »، «الٌبس رّت»حبلی وِ دس يشثی هخل دس •
.ضوبسًذ سا غلف هی« الطو  قلى»
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ريش عیىی. 2
ًىتِ ًیض اضبسُ وٌین وِ ضْیذ غذس دس ایٌزیب غیحت روالتیی    ثذیي •

سا « رّیت الٌیبس  »ٍ « لبم هحوذ ٍ يلیی »ٍ « قلًت الطو »هخل 
هحویذ ٍ  »هسلن گشفتِ است، ّوچٌبى وِ غلف ثَدى روالتیی هخیل   

سا ًییض هسیلن داًسیتِ    « الطو  قلیى »ٍ « الٌبس رّت»، «يلی لبم
. است

هى ایي است وِ ضْیذ غذس دس ٍالى ثِ استىبص خَیص وِ ییه  يلت •
وسی وِ هضیٌب ثیِ صثیبى يشثیی     . يشة صثبى است، سرَو وشدُ است

.است، غحت ٍ سمن ایي يجبسات ثشایص هسلن است
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ريش عیىی. 2
وٌذ ٍ  هخبل دیگشی وِ ضْیذ غذس دس هى اص ّویي سٍش استفبدُ هیی •

گییشد، ثحیج ًسیجت     ضبیذ دس هًزب تفػیل ٍ دلت ثیطتشی ثِ وبس هی
ثب هذلَل حشٍف ( الیِ هؿبف ٍ هؿبف)هیب هذلَل اؾبفِ . ًبلػِ است

رش ًسجتی داسد؟ 
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ريش عیىی. 2
ثِ ًبم هخضٍهی اديب وشد وِ هذلَل حشٍف رش، ّوبى هذلَل ضخػی •

تَاًین دس  ثش اسبس ایي اديب دس ٍالى ثِ دلیل ایي وِ ًوی. اؾبفِ است
الیِ داضیتِ ثبضیین، لفیم سا ثیِ ریبس ٍ       ثًؿی هَاسد هؿبف ٍ هؿبف

. وٌین هزشٍس تجذیل هی
: خَاّذ ثگَیذ دس ایٌزب گَیٌذُ هی. استسافرت مه البصرٌ هى هخبل •

خَاّذ سفش ویشدًص سا ثیِ    سفش ثػشُ، هغبص سفش هي است؛ یًٌی هی
فًل اسیت ٍ لبثیل اؾیبفِ ثیِ     « سبفشت»ثػشُ اؾبفِ وٌذ، اهب چَى 
ّوبى « هِي»پ  وبسوشدِ . ًوبیذ استفبدُ هی« هِي»ثػشُ ًیست، اص لفم 

.وبسوشدِ اؾبفِ است ٍ ّیچ فشلی ثب ّوذیگش ًذاسًذ
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ريش عیىی. 2
ايتمبد هخضٍهی ثِ قَس ولی وبسوشد حشٍف رش، ویبسوشد اؾیبفِ   دس •

است ٍ دس سبخت صثبى يشثی ّش رب اؾبفِ هوىي ًجبضذ ٍ ثِ لحیبل  
ادثی هبًًی ثشای هى ٍریَد داضیتِ ثبضیذ، اص حیشٍف ریش اسیتفبدُ       

.ضَد هی
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ريش عیىی. 2

ضْیذ غذس ثشای ثشسسی ایي ًهشیِ، هخبقجیبى خیَد سا ثیِ ٍریذاى     •
دّذ؛ صییشا ثحیج اؾیبفِ ٍ حیشٍف ریش اص رولیِ        لغَی اسربو هی

ضیَد ٍ هًْیب ویِ     هجبحخی است وِ ثِ سبختبس صثبى يشثی هشثَـ هیی 
هضٌب ثِ ایي صثبى ّستٌذ، ثیب سریَو ثیِ استىیبصات لغیَی خیَیص       

.تَاًٌذ ًهشیِ سا هَسد اسصیبثی لشاس دٌّذ هی
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ريش عیىی. 2
ًوبیذ ٍ ثب  غذس ایٌزب ّن فْشستی اص استىبصات لغَی يشؾِ هیضْیذ •

گیشد ًهشییِ ثیب هى استىیبصات     ی هًْب ثب هحبس ًهشیِ ًتیزِ هی همبیسِ
. ی دسستی ًیست پ  ایي ًهشیِ، ًهشیِ. لغَی ًبسبصگبس است
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ريش عیىی. 2

وٌذ، هَسد صییش   رولِ ًىبتی وِ ثشای سسیذى ثِ ایي ًتیزِ ثیبى هیاص •
: است

ضَد، دس حیبلی   هَاسد هتًذدی دس صثبى يشثی لفم رش استفبدُ هیدس •
ی هفشٍؼ غیحیح ثیَد،    اگش ًهشیِ. وِ اهىبى اؾبفِ ّن ٍرَد داسد

چیشا ویِ ثیش    . ییبفتین  ثبیست هخل ایي هَاسد سا دس صثبى يشثی هی ًوی
ضَد وِ اهىیبى اؾیبفِ    قجك ًهشیِ دس ربیی اص حشف رش استفبدُ هی

.ًجبضذ
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ريش عیىی. 2
« صیذ لبئن فیی الیذاس  »وٌذ  وِ ضْیذ ثِ يٌَاى ًمؽ اًتخبة هیهخبلی •

لبئن دس ایي هخبل لبثل اؾبفِ ثش داس است؛ اهیب دس يییي حیبل    . است
يشة . یه هًٌب ًذاسًذ« لبئن فی الذاس»دس صثبى يشثی ثب « لبئن الذاس»

صییذ لیبئن فیی    »ّوبى هًٌیبی  « صیذ لبئن الذاس»تَاًٌذ اص  صثبًبى ًوی
.پ  فی الذاس ربیگضیي اؾبفِ ًطذُ است. سا استفبدُ وٌٌذ« الذاس
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ريش عیىی. 2

ِ «سفشن اقَل هي سیفشی »ّوچٌیي دس هخل • ی اقیَل، افًیل    ، ولوی
اهیب دس يییي   . ثبضیذ  التفػیل ٍ اسن است ٍ لبثل اؾبفِ ثِ سفشی هی

تفبٍت داسد ٍ یىیی  « اقَل هي سفشی»ثب « اقَل سفش»حبل هًٌبی 
.تَاى ربیگضیي دیگشی وشد سا ًوی
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ريش عیىی. 2
وٌیذ ٍ ًبسیبصگبسی    ی دیگشی وِ ضْیذ غذس ثِ هى اسیتٌبد هیی   ًىتِ•

ًوبیذ، ایي است وِ دس صثبى يشثی غیش اص هِي،  ًهشیِ سا ثب هى حبثت هی
حشٍف هتًذد دیگشی ٍرَد داسد وِ داسای هًٌبی هتًذدی ّسیتٌذ ٍ  

هیخالً ویبف دس   . ی هًْب سا ربیگضیي اؾبفِ فشؼ وٌین تَاًین ّوِ ًوی
تیَاى فمیف ثیِ     پ  ًویی . اغالً ثِ هًٌبی اؾبفِ ًیست« صیذ وًوشٍ»

ای اسایِ وشد وِ توبهی حشٍف سا  ، ًهشیِ«هِيْ»استٌبد یه حشف هخل 
.دس ثشگیشد
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ريش عیىی. 2
یىی دیگش اص هَاسدی وِ ضْیذ غذس دس هى سٍش يیٌی سا تكجییك  ی •

دس ایي هخبل ضیْیذ غیذس تیالش    . استبحث َیأت فعل وشدُ است، 
ی ثحج خَیص روش وشدُ، ايوبل  وٌذ وبهالً سٍضی سا وِ دس همذهِ هی
پیشداصد ٍ ضیص    اٍ اثتذا ثِ ضٌبسبیی هذالیل هشثَـ ثِ فًل هی. ًوبیذ

. ًوبیذ ًىتِ سا سارى ثِ فًل ثیبى هی
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ريش عیىی. 2
:وٌین ی هى ًىبت ثِ دٍ ًىتِ اضبسُ هی دس ایٌزب اص رولِهب •
هًٌبیی وِ ّیأت فًل افبدُ . ّیأت فًل هفیذ هًٌبیی است: ی اٍل ًىتِ•

وٌذ، يجبست است اص یه ًسجت غَسیِ وِ هى ًسجت ثیي حذث ی   هی
.فًل ی است ٍ فبيل
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ريش عیىی. 2
تَاًیذ ًسیجت تیبم ثبضیذ هگیش ثیب        ایي ًسجت اثتذاءاً ًوی: ی دٍم ًىتِ•

وٌیذ ٍ ًسیجت سا ٍ    یًٌی ایي ًسجت، یه قشف سا ثییبى هیی  . تىویل
ٍی سیپ  ثیش اسیبس اییي هیذالیل      . قشف دٍم ّوچٌبى ثبلی است

.وٌذ وِ هفسش توبهی هذالیل ٍ استىبصات فًل است ای اسایِ هی ًهشیِ
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ريش عیىی. 2
سِ هَسد وِ يشؼ ضذ، هَاسدی ثَد وِ ضْیذ غذس دس هًْیب ثیِ   ایي •

تكجیك سٍش يیٌی پشداختِ است ٍ ّوبى قَس وِ هًلَم است هب فمف 
خَاستین ایي ًىتِ سا ثیبى وٌین وِ ضْیذ غذس خَد اص اییي سٍش   هی

ّبی هكشح ضذُ  پ  فًالً ثِ غحت ٍ سمن ًهشیِ. استفبدُ وشدُ است
.وبسی ًذاسین
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ريش عیىی. 2

ِ   قَس وِ لجالً گفتِ ّوبى. • ی ثحیج   این، دس هحبس ضْیذ غذس ثیِ هسیأل
سٍش ايتٌب ضذُ است ٍ ّیش چٌیذ ایطیبى ثحیج ریبهًی دس هیَسد       

ای ثِ ثًؿیی   ّبیی اضبسُ ّبی يلن اغَل ًىشدُ، اهب ثِ هٌبسجت سٍش
ٍی ّوچٌي سًی وشدُ ثخطی اص . هكبلت هشثَـ ثِ سٍش ًوَدُ است
ّبی فمْی ٍ اغیَلی تكجییك وٌیذ ٍ دس     هكبلت خَد سا دس لبلت هخبل

ّبی خَدش ثیبى  ّب سا دس ثحج ی يولی وبسثشد ایي سٍش ٍالى ًطبًِ
ی ضْیذ است ثِ سٍش يشفیی ویِ دس    یىی اص هى هَاسد، اضبسُ. ًوبیذ

سیذ هحوَد ّبضیوی، ثحیَث فیی يلین     : ن.س)وٌیذ  هتي هالحهِ هی
(. ثِ ثًذ 223، غع  1االغَل، د 
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ريش عیىی. 2
سیذ هحوَد ّبضیوی،  : ن.س)غشیحبً ٍ هىشساً استفبدُ ًوَدُ است ( سٍش)ضْیذ غذس دس ایٌزب اص الفبل هٌْذ . •

(. 223، ظ 1ثحَث فی يلن االغَل، د 
. 273ی  275، غع 1سیذ هحوَد ّبضوی، ثحَث فی يلن االغَل، د : ن.س. •
سٍد ٍ هًویَالً ییب    ّب ٍ ثِ خػَظ دس ادثیبت ضْیذ غذس ثسیبس صییبد ثیِ ویبس هیی     ٍرذاى دس تًبثیش اغَلی. •

ی خَد دس ثًؿی هَاسد  اسربو ثِ استىبص ثِ ًَثِ. اسربيی است ثِ يلن حؿَسی ٍ یب اسربيی است ثِ استىبص
اهیب  . هَاسد ًَيی يلن حػَلی است وِ هَسد غفلت لیشاس گشفتیِ اسیت    ًَيی يلن حؿَسی است ٍ دس ثًؿی

همػَد اص ٍرذاى لغَی، استىبصی است وِ دس ًضد غبحجبى لغت ٍ وسبًی وِ ثب صثبى يشثی هضٌب ّستٌذ، ٍرَد 
ّویي رب یبدهٍس ضَین وِ ثشخی هجبحج هكشح دس ثخص الفبل يلن اغَل، وبهالً ثِ صثبى يشثی استجیبـ  . داسد

گشدد  ایي ثحج ثِ سبختبس صثبى يشثی ثشهی. ی خجشیِ هضدٍرِ است هخل ثحخی وِ هشثَـ ثِ رولِ. وٌذ پیذا هی
ّبی هجبحج الفیبل يلین    اهب ثشخی ثحج. ضَد ّبی دیگش ایي هسألِ هكشح ًوی ٍ اغالً دس صثبى فبسسی یب صثبى
ِ . یًٌی اگشچِ رضٍ هجبحج الفبل است؛ ٍلی ثِ صثبى خبغی ثستگی ًذاسد. اغَل، فبسٌ اص صثبى است ی  هسیأل

ّیبی هختلیف اهیش سا چگًَیِ      اییي ویِ دس صثیبى   . ّب اسیت  ی ایي ثحج اص رولِ« اهش نَْس دس ٍرَة داسد»
. سبصًذ، دخبلتی دس ایي ثحج ًذاسد هی

.277، ظ 1سیذ هحوَد ّبضوی، ثحَث فی يلن االغَل، د : ن.س. •
ٍی . پزیشین وٌذ وِ هب هى سا ًوی ضْیذ غذس دس ایٌزب هًیبسی ثشای ًسجت تبم ٍ ًبلع دس صثبى يشثی ثیبى هی. •

اهب تَؾیح ایي هكلت ٍ . ّش ًسجتی وِ تحلیلی ثبضذ ًبلع است ٍ ّش ًسجتی وِ يیٌی ثبضذ تبم است: گَیذ هی
. چگًَگی سد هى دس ربی خَدش خَاّذ ههذ

. 306، ظ 1سیذ هحوَد ّبضوی، ثحَث فی يلن االغَل، د : ن.س. •
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّب سا دس تفسیش  اغَلیی  قَس وِ ضبّذ ثَدین ضْیذ غذس ضیَُّوبى •

هًبًی الفبل وِ دس ٍالى یه سٍش يیٌی است، ثِ سٍش يبلوبى يلَم 
 ِ ی  تزشثی تطجیِ ًوَد ٍ گفتین ایي ضیَُ چْبس هشحلِ داسد وِ هشحلی

. ی فْشستی اص هذالیل يشفی لفم است اٍل هى تْیِ
تَرِ ثِ هًچِ اص لَل ضْیذ غذس ثیبى وشدین، هذالیل يشفیی ییه   ثب •

پی  هیذالیل يشفیی    . لفم ّوبى استىبصات هشثَـ ثِ هى لفم اسیت 
.ی اهش هخالً استىبصاتی است وِ دس ایي حَصُ ٍرَد داسد غیغِ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
گفتین ضْیذ غذس ایي ثحج سا فمف دس هجبحج الفبل هكیشح  ّوچٌیي •

. وشدُ است
ِ   پ  • ی خیبظ، یًٌیی    هًچِ هَسد ًهش ضْیذ غذس ثیَدُ ییه صاٍیی

ی هجبحج الفبل است ًِ هًچِ هب دس ثحج سیشُ ٍ استىبص هكشح  صاٍیِ
.ًوبیین وِ یه ثحج ولی است هی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ایي ٍغف دس ایٌزب رب داسد سؤال ًویبیین ویِ هییب اییي سٍش دس     ثب •

؟توبهی استىبصات رشیبى داسد
ی ثحج الفبل وِ یه هَسد اص  تَاًین ایي ثحج سا اص حَصُ هیب هب هی •

ضیَد،   هَاسد استىبصات اسیت ٍ دس هى اص سٍش يشفیی اسیتفبدُ هیی    
ی هجیبحخی ثىطیبًین ویِ دس هًْیب ثیب       ی ّوِ تَسًِ دّین ٍ ثِ حَصُ

؟ّب ٍ استىبصات سشٍوبس داسین سیشُ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ِ   يجبست دیگش ثشخی ثحجثِ • ی اهیش، هفْیَم    ّب دس اغَل هخیل غییغ

ّبیی ّن ٍرَد داسد ویِ   ضَد؛ اهب ثحج ثِ الفبل هشثَـ هی... ضشـ ٍ
. هشثَـ ثِ لفم اص هى رْت وِ لفم است، ًیست
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ی يمیال دس هیَسد حزییت     قَس هخبل ثحخی وِ دس استىبص یب سیشُثِ •

دسست است وِ خجیش  . خجش ٍاحذ رشیبى داسد، ثِ لفم استجبقی ًذاسد
دّذ، یه لفم ٍ یه سخي اسیت؛   ٍاحذ، یًٌی خجشی وِ ضخع هی

اهب ثحج حزیت خجش ٍاحذ ثیِ لفیم اص هى رْیت ویِ لفیم اسیت،       
خَاّذ تفسیشی ثشای نَْس لفم  استجبقی ًذاسد ٍ اغَلی دس هًزب ًوی

. پیذا وٌذ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
: سؤال ایي استحبل •
وٌذ ویِ دس هجبحیج    اغَلی دس هًزب ّن ثِ ّوبى سٍضی يول هیهیب •

؟الفبل روش ضذ
یًٌی هیب اثتذاءاً ثِ ثشسسیی استىیبصات يمیال دس هیَسد خجیش ٍاحیذ        •

وٌذ ٍ ثًذ ثیِ اسصییبثی    پشداصد ٍ سپ  تفسیشی ثشای هًْب اسایِ هی هی
؟ضَد تفسیش هطغَل هی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ایي سؤال اص تَؾیحبتی وِ دس لجل ثشای سٍش رٌّی ٍ سٍش رَاة •

دس ٍالى اغَلی ٍ فمیِ دس لؿیبٍت  . يیٌی هكشح وشدین، ٍاؾح است
ضیَد، سفیت ٍ    اغَلی ٍ فمْی خَد وِ هشثَـ ثیِ سٍش يشفیی هیی   

اص ییه سیَ ثیِ دسٍى    . ههذی ثیي دسٍى خَد ٍ ثیشٍى اص خَد داسًذ
دٌّذ ٍ اص سَی دیگش ثیِ   ّبیی سا اًزبم هی سًٍذ ٍ تحلیل خَیص هی

ّیب تیب چیِ حیذ دس      وٌٌذ تب دسیبثٌذ ایي تحلیل ثیشٍى خَد تَرِ هی
.ثیشٍى هػذاق داسد
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ای وِ يلویبی يلین تزشثیی يویل      اهب دس ایي هػذاق یبثی ثِ ضیَُ •

. ًوبیٌذ وٌٌذ، يول ًوی هی
دٌّیذ   هًْب يمال یب هتطشيِ سا دس ضشایف خبظِ هسألِ لشاس ًوییًٌی •

تب سفتبس ٍ يول ٍ هٌص یب قشص فىش هًْب سا دس هَسد هسألِ ثیبثٌیذ ٍ  
ثش قجك هى، سیشُ ٍ استىبص يمال یب سیشُ ٍ استىبص هتطشيِ سا وطیف  

.وٌٌذ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
وٌٌذ دسیبثٌیذ خَدضیبى    ّب ٍ فمْب اثتذا ثب سٍش رٌّی سًی هی اغَلی•

سیپ  سییشُ ییب استىیبصی سا ویِ دس      . ای داسًیذ  چِ استىبص یب سیشُ
دٌّیذ تیب    اًذ، هَسد اسصیبثی لیشاس هیی   خَدضبى ثِ ًحَ ضخػی یبفتِ

ثفْوٌذ يَاهل ٍ يٌبغش دخیل دس سیشُ ٍ استىبص هزوَس اص چِ سٌخی 
. است

هى يٌبغش، يٌبغشی است وِ ثِ تطیى ٍ هفبّین ضیًی یب ثِ اسالم هیب •
ٍاثسیتِ اسیت؟ ییب    ... ٍ هفبّین اسالهی ٍ یب ثِ هخالً ایشاى ٍ ایشاًی ٍ

چیضی است وِ اغالً ثِ ّیچ وذام اص ایٌْب ٍاثستگی ًیذاسد ٍ سییشُ ٍ   
استىبص يمالیی است؟ 
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ی يمال ثیطتش ثیِ   ّب ٍ فمْب ثشای وطف استىبص ٍ سیشُ ٍالى اغَلیدس •

. ی احجبتی ی سلجی تَرِ داسًذ تب رٌجِ رٌجِ
ثیٌٌذ چیضی اص حیخیت اسالهی، ضیًی، ایشاًی، دسس خَاًذُ  هیٍلتی •

ثَدى ٍ سبیش ضشایف تبسیخی، رغشافیبیی، سیبسی، فشٌّگیی، ًطیأت   
.ضًَذ وِ يمالیی است ًگشفتِ، هكوئي هی

ی يبم هًوَالً اص قشیك سلت استىبص  ثشای احجبت استىبص ٍ سیشُیًٌی •
وٌٌیذ ٍ ّیش ریب ویِ ّییچ خػَغییتی        ی خبظ استفبدُ هی ٍ سیشُ
.گیشًذ ثیٌٌذ، يمالیی ثَدى سا ًتیزِ هی ًوی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ

:تش ضذى هسألِ، هخبلی ثیبٍسین دّیذ یه ثبس دیگش ثشای سٍضياربصُ •
خَاّین ثذاًین هیب تملیذ، سیشُ ٍ استىبص يمال است ییب   فشؼ وٌیذ هی•

؟خیش
دس ایٌزب اٍل ثبیذ ایي سؤال سا تحلییل وٌیین ویِ همػیَد اص تملییذ       •

؟ضَد چیست؟ ٍ چِ چیضی اص هى فْویذُ هی
صیشا دس ٍالى استىبص، یه هفَْم ٍ یه هحتَا است ٍ اثتیذاءاً لفهیی    •

پی  ثبییذ ثیذاًین    . دّیین  ًذاسد، هب ّستین وِ ثِ استىبصات لفم هیی 
.هشتىضات هب چِ هًٌب ٍ هفَْهی داسًذ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ِ   حبل • ی  فشؼ وٌیذ دس تحلیل خَد ًتیزِ ثگیشین ویِ تملییذ، هشارًی

غیش هتخػع است ثِ یه هتخػع دس یه اهش تخػػی تب ثش قجك 
. ّبی ٍی يول وٌذ گفتِ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ای سا تْیِ ٍ ًگْذاسی وٌذ  اسبس ایي تحلیل اگش وسی غشفبً سسبلِثش •

.ٍ اغالً ثش قجك فتبٍای هى يول ًٌوبیذ، هملذِ غبحت سسبلِ ًیست
دس حبلی وِ اگش وسی یه سشی ايوبلی سا اًزبم دّذ ٍ ثًیذ ثفْویذ    •

.هیذ ثش اسبس فتبٍای هزتْذش يول ًوَدُ، هملذ اٍ ثِ حسبة هی
پ  تملیذ دس ٍالى یه يول است ًِ یه اهش ًهشی ٍ ثِ ثیبى دیگش  •

. تملیذ اًكجبق يول است ثش اسبس یه ًهش
ِ     هیاگش • ای هیَسد   گَیین تملیذ هشارًِ ثیِ هتخػیع اسیت، هشارًی

هى . یًٌی هشارًِ، همذهِ است. ًهشهبى است وِ دس پی هى يول ثبضذ
.وِ ًْبیتبً تملیذ است، خَدِ يول است
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
هوىي است هب دس ثخطی اص ایي تحلیل ثِ استىبصاتوبى ثشگشدین حبل •

. ٍ دس ثخطی دیگش ثِ اقاليبتی سرَو وٌین وِ دس هٌبثى ّست
هوىي است اص هى دستِ هشدم ثبضین وِ ثیب اغیكالحبت فمْیب ٍ    صیشا •

. ی ارتْبد ٍ تملیذ هضٌب ًیستٌذ ّب دس صهیٌِ اغَلی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّب ٍ هحبس فمْب هشارًِ وٌین تب دسییبثین همػیَد    ایٌزب ثبیذ ثِ گفتِدس •

هًْب اص تملیذ چیست؟ لْشاً ایي وبس هب دیگش تحلیل رٌّی ثِ حسیبة  
. هیذ ًوی

اگش خَد فمیِ ثبضین هوىي است ثشای دسیبفتي هًٌیبی تملییذ ثیِ    اهب •
استىبصات ٍ هتجبدسات خَیص هشارًِ ًویبیین ٍ اص تحلییالت رٌّیی    

.ووه ثگیشین
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّش حبل ثًذ اص ایي وِ هًٌبی تملیذ ٍاؾح گشدیذ، دس غذد وطیف  دس •

؟پزیشًذ هیین وِ هیب يُمال يمالئیبً چٌیي چیضی سا هی ایي هكلت ثشهی
وٌین ٍ ضخػبً ثِ لؿیبٍت   ایٌزب ًیض ثِ استىبصات خَیص هشارًِ هی •

گیشین وِ یه اًسبى غییش هتخػیع دس    ًطیٌین ٍ فشؾبً ًتیزِ هی هی
.ای وِ ًیبص ثِ تخػع داسد، حتوبً ثبیذ ثِ هتخػع هشارًِ وٌذ صهیٌِ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
دّین، ٍاثستِ ثِ ضخع خَدهبى اسیت ٍ   ایٌزب وبسی وِ اًزبم هیتب •

مراجعٍ بٍ متخصص در یک امر تخصصی »یبثین وِ  دس پی هى دسهی
.، هشتىض رّي هب است«برای کسی کٍ متخصص ویست
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ضَد وِ هییب دس استىیبص    اص وطف ایي هشتىض، ایي سؤال هكشح هیثًذ •

؟ضَد هزوَس، يٌػشی اص اسالم یب تطیى دیذُ هی
؟هیب ایي استىبص ثشخبستِ اص اسالهیت یب تطیى هب است •
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ایي وِ رَاة ایي سؤال هًلَم گیشدد، اییي هخیبل سا ثیب هخیبل      ثشای •

. وٌین دیگشی همبیسِ هی
وٌیذ دس ثحج فمْی دم هتخلف دس رثیحِ، ثب هشارًِ ثِ خَیص فشؼ •

استیبثین وِ ایي خَى پبن  یب ثِ سیشُ دسهی
دس هتي ایي لؿبٍت یًٌی قْبست دم هتخلف دس رثیحِ، حتیی اگیش   . •

لؿبٍت خَد هب ثبضذ، حیخیت دیٌی ٍرَد داسد؛ صیشا هفَْم قْیبست  
ٍ ًزبست، قْبست ٍ ًزبست ضشيی اسیت؛ ًیِ قْیبست ٍ لیزاست     

.يشفی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
يجبست دیگش لؿبٍت هب، يٌػشی داسد وِ ثشخبستِ اص یه ايتمبد ثِ •

خبظ ٍ یه لَهیت خبظ است ٍ خػَغییتی داسد ویِ هى سا ثیِ    
. وٌذ ی افشاد خبظ یًٌی هسلوبًبى هحذٍد هی حیكِ

.تَاًذ یه لؿبٍت يمالیی ثبضذ ًویپ  •
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّبیی وِ فمیِ یب اغَلی ثشای وطیف استىیبصات ٍ    یىی اص ساُثٌبثشایي •

ّبی خبظ داسد، ّویي است وِ ثجیٌذ هیب دس هى استىبص یب سیشُ،  سیشُ
؟يٌػشی ثب خػَغیت ٍیژُ ٍرَد داسد یب خیش
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
فمیِ یب اغَلی ایي خػَغیت ٍیژُ سا ثب هشارًِ ثِ اقاليبت ثیشًٍی  •

هٍسد ٍ ثِ یه هًٌیبیی اص سٍش يیٌیی اسیتفبدُ     خَیص ثِ دست هی
.ًوبیذ ای وِ یه يبلن تزشثی يول هی وٌذ؛ اهب ًِ ثِ هى گًَِ هی

پشداصد ٍ يمال یب هتطشيِ سا  یًٌی اٍ ّیچ ٍلت ثِ هصهَى تزشثی ًوی •
دّیذ تیب ٍاویٌص هًْیب سا      دس همبثل سؤال یب ضشایف خبغی لشاس ًوی

ّب ییب   ی رَاة ًسجت ثِ هى سؤال یب هى ضشایف دسیبثذ ٍ اص هزوَيِ
!!سفتبسّبی هًْب ًتیزِ گیشی وٌذ
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
هیي غیذ اًسیبى سا ثیب خػَغییبت      »: گَییذ  قَس هخبل فمیِ ًویثِ •

  ِ ی  هختلف دس ضشایكی لشاس دادم وِ ًیبص ثِ هتخػع داضیتٌذ ٍ ّوی
هي اص غذ »: گَیذ یب ًوی« هًْب یب اوخش هًْب ثِ هتخػع هشارًِ وشدًذ

ًفش اًسبى ثب خػَغیبت هختلف دس هَسد هشارًِ ثیِ هتخػیع دس   
ی هًْب هشارًِ ثِ هتخػع  ٌّگبم ًیبص ثِ تخػع سؤال وشدم ٍ ّوِ

ثلىِ اٍ فمف ثب تَریِ ثیِ خیَیص ٍ    . «سا دس ایي ٌّگبم تأییذ وشدًذ
پشداصد ٍ يٌبغیش ٍاثسیتِ    اقاليبتی وِ اص ثیشٍى داسد، ثِ لؿبٍت هی
.وٌذ ثِ ضشیًت یب هزّت خبظ سا ضٌبسبیی هی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ای ًیبثذ، يمالیی ثَدى سیشُ ییب   ّوبى قَس وِ اگش ّیچ يٌػش ٍاثستِ •

.گیشد استىبص هَسد ثحج سا ًتیزِ هی
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّب فمف تَرِ ثِ دٍ سیشُ ٍ  ضَین وِ هًوَالً فمْب ٍ اغَلی هییبدهٍس •

سییشُ ٍ استىیبص   »ٍ « سیشُ ٍ استىبص يمال»: داًٌذ استىبص سا الصم هی
ی سییشُ ٍ استىیبصات سا ثیِ     ثِ ّویي سجت ثِ ساحتی ثمیِ. «هتطشيِ
ّبیی اص اییي دٍ ًیَو ٍ    پ  اگش هب دس ایٌزب دائوبً هخبل. ًٌْذ وٌبس هی

ّیب ثیِ هًْیب     ًوبیین، ثِ دلیل تَرِ اغَلی سٍش وطف هًْب سا ثیبى هی
.است
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ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ضوبسًذ ٍ هًتمذًذ ایي  ّبی اغَلی هی ثشخی اص يلوب ارتْبد ٍ تملیذ سا رضٍ ثحج. •

ّبی دیگیش اغیَل، اغیَل     قَس وِ ثخص وٌذ، ّوبى ثخص، اغَل تملیذ سا ثیبى هی
اص رولِ وسبًی وِ ثحیج ارتْیبد ٍ تملییذ سا دس اغیَل     . ًوبیذ ارتْبد سا ثیبى هی

ای اییي ثحیج سا    دس همبثل يذُ. هٍسدُ است، هشحَم غبحت وفبیِ دس وفبیِ است
ثِ قَس هخبل غبحت يشٍُ ایي ثحج سا . اًذ ّبی فمْی ثِ حسبة هٍسدُ رضٍ ثحج

دس فمِ هكشح وشدُ ٍ ثًذ اص ایطبى، دیگش فمْب وتبة ارتْبد ٍ تملیذ سا ثیِ يٌیَاى   
. اًذ اٍلیي وتبة فمِ هكشح ًوَدُ

دٌّیذ،   گیشًذ، خو  هیی  خَاًٌذ، سٍصُ هی افتذ وِ ثشخی ًوبص هی ثسیبس اتفبق هی. •
دس ربی خیَدش  . فْوٌذ ثبیذ تملیذ وٌٌذ سًٍذ ٍ ثًذ هی پشداصًذ، حذ هی صوبت هی

گفتِ ضذُ وِ اگش وبسّبی هًْب ثش اسبس فتَای هزتْذی ثبضذ وِ دس صهیبى يویل،   
چَى دس ٍالى ثِ یه هًٌیبیی هًْیب   . تملیذ اص اٍ ربیض ثَدُ، ايوبلطبى دسست است

خَاستٌذ هشارًِ وٌٌذ ٍ فتیَا ثگیشًیذ، ّوییي دسیتَسات سا      اگش هی. اًذ تملیذ وشدُ
. پ  هًْب هملذًذ. ًوَدًذ وشدًذ ٍ ثش قجك هى يول هی دسیبفت هی



73

ارتکازاتَا ي  اعتبار ريش تجربی در تمامی سیرٌ
ّوچٌبى وِ اگش ثِ صثبى يشثی هضٌب ًجبضین، ثبیذ ثیشای ضیٌبخت هًٌیبی    . •

لفم ثِ لغت يشة صثبًبى هشارًیِ ًویبیین ٍ ثیب هشارًیِ ثیِ دسٍى خیَد       
. تَاًین هًٌبی لفم سا دسیبثین ًوی

ّویي رب هتزوش ضَین وِ يشف ّن ثیشای خیَدش قْیبست ٍ لیزاستی     . •
داسد؛ اهب ثیي هفَْم قْبست ٍ لزاست دس يیشف ٍ قْیبست ٍ لیزاست دس    

هَاسدی ٍرَد داسد وِ ّن يشفیی  . ضشو، يوَم ٍ خػَظ هي ٍرِ است
داًذ ٍ ّن ضشو ی هخل خًَی وِ ثش دسیت ٍ لجیبس سیختیِ      هى سا لزس هی

داًذ ٍ یب ضشو  است ی ٍ هَاسدی ّن ٍرَد داسد وِ یب يشف هى سا لزس هی 
ٍ ّش دٍ دس هى هطتشن ًیستٌذ؛ هخل هة گل هلَد هتًفي وِ ثَی تًفي هى 
اص افتبدى ًز  حبغل ًطذُ است ٍ هخل هة صاللی وِ ووتش اص وش اسیت  

ای وِ سًگ ٍ ثَیص تغییش ًىیشدُ   ٍ چٌذ لكشُ خَى دس هى افتبدُ ثِ گًَِ
. اٍلی دس ًضد يشف لزس است ٍ دٍهی دس ًضد ضشو. است


