سیاهايههای پاعؿی ،ا
سیام و ا
عباػیات ا
ؿیضػلی هیغافضلی ،ؿشى،
تهغاو  541 ،1399صفذه.
ػلی يىیضی هلطی

*

ّ
ّ
ٌماق آو ؾوث ال جؤلی٩اجی اوث که بك اوان ؾ٤ؿ٤ۀ
کحاب
قبیعییت ؼیی و ؼییمیوههی پیقوی ؾق „
‟
ِىقت جکمیلٌؿۀ
٨كؾی یک هع٭ ٫ؾق باب یک هىٔى ٞؼاَ ٌکل هیگیكيؿ -ؾق وا ،ٟ٬ایى اذك
„
„
کحاب قبیعییت ّ
ؼیی ؾق مىیبع کهه اوث که پیًجك ،ال همیى يىیىًؿه به چاپ قویؿه اوث -ال
اقليهای ایى کحاب اهحمام هئل ٧به قِؿ کكؾو شؿیؿجكیى جع٭ی٭ات ِىقتگك٨حه ؾقباقۀ ‟
ؼیام و
„
‟
ٌ١ك او و اوح٩اؾه ال جمام هًاب ٟبهویژه ؾوثيىیههای هكجبٗ با اٌ١اق ‟
ؼیام اوث -هئل ٧کاق ؼىؾ
قا ؾق ؾو ؾ٨حك واهاو ؾاؾه اوث :ؾ٨حك ‟اول ،قبا٠یات ظکین “‛ ٠مك ‟
ؼیام يیٍابىقی Fؾ٨حك ؾوم ،هًحؽب
‟
ؼیاهايههای پاقوی-
صفتغ ااول
ؾق ؾ٨حك ‟اول که بؽً اِلی و ‟
هّ٩لجكیى بؽً کحاب اوث ،به هٙالب گىياگىيی ال ليؿگی ‟
ؼیام
‟
‚
هئل ،٧ؾق بؽً ليؿگی ‟
ؼیام ،ج٭كیبا جمام لوایای ليؿگی او قا
جا اٌ١اق او پكؾاؼحه ٌؿه اوث-
جع٭ی٭ات ِىقتگك٨حه ؾق ایى ظىله ٤ا٨ل يٍؿه اوث Fبه ٘ىقی که هیجىاو
کاویؿه و ال شمئیجكیى
„
“
‟
با هٙال١ۀ ایى بؽً ال کحاب ،ال هصمل آيچه جا لهاو چاپ کحاب ؾقباقۀ ؼیام به يگاقي ؾقآهؿه،
„
‟
‛ ‚
همكاه اوث‟ ،ا٘ال ٞیا٨ث٠ -مؿۀ اٌ١اق ‟
ؼیام به لباو ٨اقوی
ايح٭اؾی هئل ٧يیم
يگاه
با
ظیايا
که ا
„
‟
‟
اوث ،اها ج١ؿاؾی ٌ١ك ٠كبی يیم ال او به قولگاق ها قویؿه اوث -ؾق بؽً هكبىٖ به قبا٠یات ؼیام،
* ali.navidimalati@gmail.com
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ّ
ال اٌ١اق ٠كبی او که ؾق هًاب ٟيمؾیک به لهايً همچىو عكا ف الغكف ،اذك باق ٞهكوی ب٥ؿاؾی،
قوایث ٌؿه ،یاؾ ٌؿه اوث -به٤یك ال قبا٠ی ،یک ّ٬یؿه و ؾو ١ٙ٬ۀ ٨اقوی يیم ال ‟
ؼیام ؾق ؾوث
اوث‡32,33 َ• -
ؾق بؽً ليؿگیياههای به ليؿگی و آذاق ‟
ؼیام ،اٌ١اق او و وحایًؿگاو و يکىهًؿگايً و يیم ا٨ىايۀ
وشىؾ ؾو ‟
ؼیام که بكؼی يىیىًؿگاو ٘كض کكؾهايؿ پكؾاؼحه ٌؿه اوث -ؾق کًاق وحایًهایی که ؾق
ؼیام ِىقت گك٨حهE ،کىايی هن بىؾيؿ که ال وك ٤یكت ؾیًی‟ ،
٘ىل جاقیػ ال ؾايً و يبى‟ ٢
جّ١ب و شهل یا
„
„
‟
ظىاؾت با او ؾٌمًی هیوقلیؿيؿٙ٠ -‡35 َ• Dاق يیٍابىقی ،يصن ؾایۀ قالی و ٌمه جبكیمی ،با ي٭ل
‟
قبا٠یهایی ال او ،به هؽال٩ث با ايؿیٍههایً بكؼاوحهايؿ٬ -أی يٝامالؿیى اِ٩هايی يیم ،با
بكگكؾاو اٌ١اق او به ٠كبی ،به ‟قؾ چهاق هىقؾ ال آوها پكؾاؼحه اوث •َ  -‡38,36ایى ي٭ل اٌ١اق و
هؽال٩ث با آو ال شمله هالکهای اِالث قبا٠یات ‟
ؼیام به ٌماق هیآیؿ-
ؾق بؽً هكبىٖ به اٌ١اق ،به ه١یاقهای وًصً قبا٠یات ‟
ؼیام ،اقلیابی هًـاب ،ٟوـبکًٌاوـی
٬ا٨یه ،قبا٠یات وكگكؾاو ،قوي ايحؽاب ،و هًٝىهۀ ٨کكی و لبايی ‟
ؼیام پكؾاؼحه ٌؿه اوـث -ه١یـاق
‟
هع٭٭او ؾق جمییم قبا٠یات ‟
ؼیام ال ٌ١كهای هًحىب به او هح٩اوت بـىؾه اوـث:
وًصً و جٍؽیُ
ًٌاوایی Eقبا٠یات وـكگكؾاو Dقا هالک کاق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾيؿ Fگكوهی جؿویى هصمى٠ههای ؼـىؾ
بكؼی
„
‟
قا بك اوان Eؾوثيىیه پایه٘ Dـكضقیـمی کكؾيـؿ Fو ٠ـؿهای ؾیگـك Eهًـاب ٟکهـى Dقا ه١یـاق ج١یـیى و
جٍؽیُ قبا٠یات ‟
کاقبىـث چًـؿیى قوي ،ه١یاقهـایی بـكای
کكیىحًىى يیـم ،بـا
ؼیام ٬كاق ؾاؾيؿ-
„
„
‟
ايحؽاب Eقبا٠یات جؽلُؾاقE ،Dجکـكاق و جـىاجك Dو یـا٨حى
ايحؽاب قبا٠یات پیًٍهاؾ کكؾه اوث Fال شمله
„
Eقبا٠یات کلیؿی Dو ٌـاؼُ و هـالک ٬ـكاق ؾاؾو آوهـا بـكای ج١یـیى ؾیگـك قبا٠یـات† E -
وـبک ٬ا٨یـهD
•چهاق٬ا٨یهای بىؾو‡٘E ،كل بیاوٌE• Dکل کن و بیً هًٙ٭ی و ٌبهاوحؿاللی Dبه همكاه واؾگی لباو و بی ‟
جـىشهی بـه
‟
ؼی ‟
بالیهای لٝ٩ی‡ و Eگ٩حماو ‟
اهیث Dال ؾیگك هالکهایی اوث که هع٭٭او بؿاوهـا اٌـاقت کـكؾهايـؿ-
•َ ‡49,44

‟
هئل ـ ،٧بــا ‟
جىش ـه بــه ي٭ــاٖ ٔــ ٧١و ٬ـ ‟ـى „ت قويهــای ٘ــكضٌــؿه ،وــه ه١یــاق کــاقبكؾی قا
ؾق ایى ؼّىَ پیًٍهاؾ هیکًؿ :اصل ااول‟ ،
جىشه به هًاب ٟکهى٘ ،ب٭هبًؿی و اقليگفاقی و جـىاجك
و جکكاق قبا٠یات ؾق آوها Fاصل صوم‟ ،
جىشه به قبا٠یات وكگكؾاو که پـاالیً قبا٠یـات هًىـىب بـه
ؼیام ال آذاق ؾیگكاو اوث Fاصال ؿاىم‟ ،
‟
جىشـه بـه جع٭ی٭ـات و یا٨حـههـای ٠لمـی ؾق هـىقؾ وـبک
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‟
٬ا٨یهبًؿی قبا٠ی ؾق ؾوقاو ظیات ‟
ؼیام -ال يٝك هئل ،٧با بهکاقگیكی ایى وه ه١یاق ،هیجىاو هًٝىهـۀ
٨کكی و لبايی ‟
ؼیام قا ؾق قبا٠یاجً پیؿا کكؾ و جعلیل ؼىؾ قا بك پایههای اوحىاقی بًا يهاؾ‡52 َ• -
„
‟
هئل ٧قبا٠یات قا به وه ؾوحۀ Eقبا٠یات اِلیE ،Dقبا٠یات هعحمل Dو Eقبا٠یات شاهايؿه Dج٭ىین
کكؾه اوث-
‟
الف) عباػیات اصلی :قبا٠یاجی هىحًؿ که ظائم جماهی ه١یاقهای هىقؾ يٝك هئل٧ايؿ -ؾق کًـاق
ه١یاقهای وهگايۀ یاؾٌؿه ،هالکهای شمئیجكی يیم ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه که ٠باقتايـؿ ال ‡1 :ؾاٌـحى
٬ىا٨ی چهاقگايه ‡2 Fيؿاٌحى قؾی ‡3 F٧ـکك ٌؿو ؾق هًب ٟکهى •ٌٍـن و ه٩ـحن‡ •َ  ‡4 F‡260لبـاو
‟
هؿ٠ی و ه١ـاقْ ‡6 Fاٌـحمال بـك ه٩ـاهین کلیـؿی ايؿیٍـۀ ‟
ؼیـاهی •َ F‡310
کهًه ‡5 Fيؿاٌحى
‟
‟
‟
 ‡7جىاجك •ـکك ؾق هًاب ٟهىح٭ل هؽحل ‡8 F‡314 َ• ‡٧ؾاٌحى قؾیه یا پاوـػ •َ  -‡316هئلـ ،٧بـا ایـى
ه١یاقها ،ال هیاو  156قبا٠ی هًىىب بـه ‟
ؼیـام ؾق هًـاب ٟکهـى و هًـاب ٟکمکـی ،بیىـث قبـا٠ی قا
به ً٠ىاو قبا٠یات اِلی و اِیل ‟
ه١ك٨ی کكؾه اوث-
َ
ویژگی
هذتمل :ؾق ایى بؽً 49 ،قبا٠ی آهؿه که چىو ظائم ؾو ویژگی ال وه
ب) عباػیات
„
یاؾٌؿه ؾقباقۀ قبا٠یات اِیلايؿ ،ؾق ایى بؽً ـکك ٌؿهايؿ-
ج) عباػیات جاهايضه( :)1ایى  51قبا٠ی هٍکىک و ال هًٝك ايحىاب به ‟
ؼیام هكؾوؾيؿ -ایى
قبا٠یات جًها ؾق یک هًب ٟبه يام ‟
ؼیام آهؿهايؿ و وه٬ا٨یهایايؿ ،و ؾق وا ،ٟ٬جًها یک ویژگی ال وه
‟
هئل ،٧ایى قبا٠یات با آيکه ايحىابٍاو به ‟
ؼیام هكؾوؾ اوث ،به هکحب
ویژگی قا ؾاقا هىحًؿ -ال يٝك
‟
‟
‟
ؼیام ج١ل ٫ؾاقيؿ Eو ي٩ی ايحىاب آوها به ؼیام به هًملۀ ي٩ی اقليهای گىهكیى ایى آذاق يیىث،325 F12 َ• -D
پايىیه ‡2

تىضیذات طیل اكؼاع
ؾق هىقؾ هك قبا٠ی •بهشم قبا٠یات بؽً وىم‡ ،بكقوی ٌؿه که ؾق هًاب ٟکهى و يیـم ؾق هصمى٠ـههـای
هًىىب به ‟
ؼیام واقؾ ٌؿه یا ؼیك Fایًکه هك قبا٠ی آیا به ٌؽُ ؾیگكی هن هًىـىب ٌـؿه یـا يـه و
‟
‟
ا٠حباق ایى ايحىاب ؾق چه ظؿ اوث -هئلـ ٧ؾق بكقوـی هـك قبـا٠ی ،چًايچـه واژگـاو و ٠بـاقات و
اِٙالظات یک قبا٠ی قا کهى جٍؽیُ ؾهؿ ،با ـکك يمىيههایی ؾیگـك ال يٝـن و يرـك ،بـك کهًگـی
‛ ‚
ٌؿو ٠باقات و اِٙالظات قا يیم
لباو قبا٠ی و اظیايا اِالحً جؤکیؿ هیکًؿ -او يٍايههای قولآهؿ „
ؾق قبا٠یات ؾيبال هیکًؿ و شا به شا به ایى ج٥ییكات که هًاوب ـو ٪و پىًؿ شاه١ـه ؾقآهـؿه اٌـاقه
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هىاقؾ قولآهؿ ٌؿو قبا٠یات ،ظـف٬ ٦ا٨یـۀ وـىم بـكای لیبـاجك کـكؾو و
هیکًؿ •َ  -‡270ال شمله „
بكشىحه ٌؿو هّكا ٞچهاقم ،جبؿیل ٠باقات و اِٙالظات کهى به ٠باقت شؿیـؿجك و ٬ابـل ٨هـنجـك
و ---اوث-
صفتغ صوم

ؾق ایى بؽً ،هئل ٧به ي٭ل آو ؾوحه ال قبا٠یات هًىىب به ‟
ؼیـام پكؾاؼحـه کـه بـا اوـًاؾ و هـؿاقک
„
١ٙ٬ی ايحىاب آوها به ٌا٠ك ظ٭ی٭یٌاو هعكل ٌؿه ،و ال ایى کاق با ج١بیك Eج٩کیک اهٕا و اذـك ايگٍـث
„
ؼیام ال ؾیگكاو ‡339 َ• Dیاؾ کكؾه اوث -وكایً قبا٠ی به وبک و ویا‟ ٪
‟
ؼیام ايـؿکی پـه ال هـكگ
وی آ٤ال ٌؿ و Eهکحب ‟
ؼیاهی Dؾق ظال ٌکل گك٨حى بىؾ -ال ایى قووـث کـه ؾق همـاو لهـاو ا٨ـكاؾی
‟
الؿیى قالی ،که جكن پا گك٨حى ایى يهال يـىقن قا ؾاٌـحًؿ ،بـا ـکـك اٌـ١اقی ال ‟
ؼیـام ؾق
چىو يصن
‟
‛
آذاقٌاو به ّ٬ؿ ي٩ی ايؿیٍههایی ال آو ؾوثٌ ،كو ٞبه هؽال٩ث با او و بالحب ٟبا گىحكي ایى هکحب
کكؾيؿ جا Eهاب٭ی قهكواو ایى هکحب ظىاب کاق ؾوحٍاو بیایؿ‡340 َ• -D
‚
قبا٠یات ‟
ؼیام ؾق ٬كو يهن و ظؿوؾا ویّؿ وـال ب١ـؿ ال هـكگ وی جـؿویى ٌـؿهايـؿ -یاقاظمـؿ
“
قٌیؿی جبكیمی ‟اولیى کىی اوث که ،با جؿویى کحاب عكبؼیوه و با ـکك  550قبـا٠ی ‟
ؼیـام ؾق يـه
باب ،ؾق ایى ؼّىَ ا٬ؿام کكؾه اوث -ؾق بیى جع٭ی٭ات اهكولی ،بایؿ ال جاليهای ظىیى ؾايـً
یاؾ کكؾ که ؾق وال  ٪1340قبا٠یات ‟
ؼیام قا با جكشمۀ جكکی ؾق اوحايبىل هًحٍك کكؾه اوث-
‛ ‚
‟
ٌ١ك او ي٭ل و اظیايا ي٭ؿ
ؾق ایى ٬ىمث ،ؾیؿگاههای ؾیگك گكؾآوقيؿگاو اٌ١اق ؼیام ؾق ؼّىَ „
و ؾق کًاق آو ،ؾیؿگاههای بكؼـی ال يىیىـًؿگاو ه٭ـاالت يیـم ؾق ایـى ؼّـىَ ي٭ـل ٌـؿه اوـث-
‟
‟
هئل٩ههای ٌ١ك ‟
ؼیام قا ،بك اوان يگكي هئل٩او شؿیـؿ و ٬ـؿین ،ؾق پـًس
ؾق اؾاهه ،هئل ٧ههنجكیى
‟
ؾوحۀ کلی شای ؾاؾه اوـث :بـاوق بـه یگـايگی ؼـؿا ،ياقٔـایحی ال گـكؾي ا٨ـالک ،بـاؾهپكوـحی و
ؼىيباٌی ،ا٤حًام ٨كِث ،و جىِیههای اؼال٬ی‡345 َ• -
وی ،ؾق بؽً ؾیگكی ال کحاب ،ه٩ـاهین کلیـؿی ايؿیٍـۀ ‟
ؼیـاهی قا ال هًٝـكی شمئـیجـك ایـىگىيـه
بكٌمكؾه اوث :ؾوحكوی يؿاٌحى به اوكاق هىحی ،يؿاٌحى اؼحیاق ؾق جًٝین اهىق شهـاوً٤ ،یمـث ٌـمكؾو
لعٝات ليؿگی ،قاه يؿاٌحى به ؾقک قالهای هىحی و وك ؾق يیاوقؾو ال چیىحی آو‡310 َ• -
‟
Eپیىوثها و يمایهها Dؾق ايحهای کحاب آهؿه ،که ؾقبكگیكيؿۀ ٨كهًگ ل٥ات و اِـٙالظات ؼاِـی
ؼیـام ،قبا٠یــات هًىــىب بــه او و ‟
اوــث کــه ؾق اٌــ١اق ‟
ؼیاهايــههــای ٌــ١ك ٨اقوــی قایــس اوــث-
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Eيمایۀ قبا٠یات Dبؽً واپىیى کحاب اوث که بك اوان ٬ا٨یۀ هّكا ٞيؽىث جًٝین ٌؿه اوث-
„
***
پیلًهاصها
ؾق اؾاهه ،پیًٍهاؾهایی هیآیؿ که هیجىايؿ ؾق چاپهای ب١ؿی کحاب به کـاق آیـؿ -بـؿیهی اوـث ه٭ّـىؾ
‟
بىیاق يىیىًؿه يیىث-
يگاقيؿه ال ایى پیًٍهاؾها ،به هیچ قو٨ ،كو کاوحى جاليها و ؾ٬ثهای „

عباػیات
ـ قبا٠یات ‟
ؼیام ؾق وه بؽً جًٝین ٌؿه :قبا٠یات اِلی ،قبا٠یات هعحمل ،قبا٠یات
شاهايؿه -بهحك اوث بكای هكکؿام ٌماقهای شؿاگايه گفاٌحه ٌىؾ •وه ٌماقۀ شؿاگايه بكای وه بؽً‡ و
‚
بكای جماهٍاو ٌماقۀ هىلىل •به ِىقت ‟
هرال ؾاؼل پكايحم‡ که ؼىايًؿه ؾیگك هصبىق يباٌؿ بگىیؿ
هصما،
‚
قبا٠ی Eآو ّ٬ك که بهكام -Dؾق ایى ِىقت ،ؼىايًؿه هیجىايؿ قبا٠یات قا ال قوی بؽً و
هرال
„
ٌماقهاي بًٍاوؿ و اقشا ٞؾهؿ-
‚
ٔكوقت ولو ،گاهی ظكکثهایی قوی کلمات گفاٌحه ٌؿه اوث -هىاقؾی هن ٜاهكا ال
ـ به
„
٬لن ا٨حاؾه اوث که البؿ ؾق چاپهای ب١ؿی ا٨موؾه ؼىاهؿ ٌؿ-
‟
‟
٤یكهحؽُّ هـیؼىاهـؿ ایـى اٌـ١اق قا بؽىايـؿ و لـفت ببـكؾ ولـى بـا
ـ ؼىاه ياؼىاه ،ؼىايًؿۀ
‟
‟
ج٭ىینبًؿی ؾ٬ی ٫هئل ٧ؾق ؾو بؽً اولٌ -ایؿ بؿ يباٌؿ جا هصال ايحعال بكای ؾیگكاو ٨كاهن يٍؿه،
ِىقت ؾیگكی ال قبا٠یات ٨كاهن آیؿ که جًها ٌاهل قبا٠یات بؽً ‟اول و ؾوم •و اگك اللم ؾايىـحه ٌـؿ،
پیىوحی ال قبا٠یات ؾ٨حك ؾوم‡ به همكاه ِىقت هؽحّـك همـاو جىٔـیعات و جىٔـیط ؾیگـك کلمـات و
٠باقات اللم‟ ،
البحه ؾق پاِ٩عه ،باٌؿ ،جا ایى قبا٠یات اِیل ؾق ٌماقگاو بـاالجك و ٬یمـث کمحـك ٠كٔـه
ٌىؾ ،و ؾق يحیصه ،ؾق وٙط گىحكؾهجكی به هٙال١ه گك٨حه ٌىؾ -ایى ‟
ظ‟ ٫
ؼیـام اوـث کـه ،ب١ـؿ ال بیىـث و
‟
ايؿی وال لظمث هئلِ ،٧ىقت اِیل اٌ١اقي به ؾوث ج١ؿاؾ بیٍحكی ال ٨اقویلباياو بكوؿ-
„
تصذیخ هتى عباػیات
‚
‟
ـ جىٔیعات هكبىٖ به ایى بؽً بهحك اوث ـیل ً٠ىاو ؼاِی ؾق هماو ِ٩عه بیایؿ Fهرال
‟
٤یكهحؽُّ ،ؾق ِىقت جمایل يؿاٌحى به ؼىايؿو
Eهالظٝات جّعیعی Dیا هايًؿ آو ،جا ؼىايًؿۀ
ایى ٬ىمث ،ال آو ٠بىق کًؿ-
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“
ـ ٌـایؿ بهحـك بـىؾ جمـام اؼحال٨ـات ي ‛ىـػ هـىقؾ اوـح٩اؾه بـكای هـك قبـا٠ی هرـل ؾیگـك هحـىو
يٝـك بیٍـحك هـن ٨ـكاهن
جّعیطٌؿه ،ـیل هماو قبا٠ی ـکك هیٌؿ ،که ؾق ایى ِىقت
هصال ي٭ؿ و „
‚
هیٌؿ‟ -
البحه ایى کاق ِىقت گك٨حه‟ ،اها ؾق البهالی جىٔیعات ج٭كیبا گن ٌؿه اوث-
‚
ـ ؾقباقۀ جّعیط هحى قبا٠یات بایؿ گ٩ث که ؼىايًهای ؾیگكی يیم هیجىاو پیًٍهاؾ کكؾ ،هرال
کاق يايکى ‡261 َ• Dکه بؿوو کىكه هن هیجىاو ؼىايؿ-
ٔبٗ „ E
‟ †
ـ ؾق هىقؾ قونالؽٗ و ظكکثگفاقی کلماتE :چكغ هؽًدپكوق :‡265 َ• Dو٬حی ؾو شـمء یـک
‟
واژۀ هكکب با يین ٨اِـله يىٌـحه ٌـؿه ،اظحیـاشی بـه يٍـايؿو ٠الهـث وـکىو قوی آو يیىـث ،یـا
“
ظكکثگفاقی ٤یك ٔكوقی قوی بكؼی کلمات هرـل “ Eپؽحـه کـى ‡285 َ• Dو ‛ Eپىـحین و “بلًـؿینَ• D
 ‡293و هايًؿ آو-
تىضیذات
‚
ـ هىاقؾی ؾق قبا٠یات با٬ی هايؿه که به گماين يیال به جىٔیط ؾاقؾ Fهرال ج١بیك Eال وك ؾوثD
„
•َ  ‡169یا Eؾق ٠هؿۀ چیمی بىؾو ،‡263 َ• Dکه همکى اوث بكای همۀ هؽا٘باو قوٌى يباٌؿ -اگك
‚
٬كاق بك جىٔیط اوث ،چًیى هىاقؾی هن بایؿ ٌكض ؾاؾه ٌىؾ‟ -
البحه ٌیىۀ جىٔیط کاهال ِعیط اوث،
‚
‚
٠مؿجا ال ؾیگك اٌ١اق ‟
ؼیام یا اٌ١اق کىايی که هعحمال با جؤذیك ال اٌ١اق
به٘ىقی که بكای ایى کاق
‟
ؼیام قبا٠یای وكوؾهايؿ اوح٩اؾه ٌؿه اوث-
ـ گاه جكجیب کلمات ؾق جىٔیط ق٠ایث يٍؿه -بهحك اوث کلمات يیالهًؿ جىٔیط ال هّكا‟ ٞاول
‚
ٌكو ٞو به هّكا ٞچهاقم ؼحن ٌىيؿ -ؾق بكؼی هىاقؾ ،ؼال ٦ایى جكجیب ؾیؿه هیٌىؾ Fهرال ؾق
َ • 236بیهؿه ،ج١بیه‡-
پیيىٌث
ٌ .1ایؿ بهحك بىؾ ً٠ىاو Eقبا٠یات هٍکىک و هكؾوؾ ،Dکه بؿوو جىٔیط گىیا بىؾ ،به شای ایى ً٠ىاو ؾق ج٭ىینبًؿی وهگايه
ـکك هیٌؿ-

