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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 تفاوت معنای لغيی و عرفی با معنای اصطالحی

اغغالحی، هال تمطیثاً یه هقٌا زاضز. هال ّای آى تَز؛ فطؼ وطزین اظ ًؾط لغَی ٍ فطفی ٍ  تحث زض تیاى چیستی هال ٍ ٍیژگی

تٌْا چیعی وِ زض ضطؿ هَضز ًؾط لطاض گطفتِ، لىي  ّن زض اغغالح فمْا ٍ ّن ًعز اّل لغت ٍ فطف هقٌای ٍاضح ٍ ضٍضٌی زاضز.

الح ایي است وِ اظ تقضی اظ چیعّا ًْی وطزُ ٍ ّویي تافث ضسُ تطذی اظ اضیاء یا هٌافـ ضطفاً هال هحسَب ًطًَس. اگط اغطغ 

ضٍز، ایي تِ هقٌای آى ًیست وِ هقٌای هال ًعز فمیْاى تا هقٌای هال ًعز  هال ضطفی یا الوال ضطفاً زض هماتل هال فطفاً تِ واض هی

لغَییي ٍ فطف هتفاٍت است. اساس زض ّوِ یىی است؛ هقٌای هال ٍاضح ٍ ضٍضي است، لىي ّواى چیعی وِ زض فطف ٍ ًعز 

ّایی اظ ًاحیِ ضطؿ ًسثت تِ آًْا ایداز ضسُ است. هثالً  یه لیَز ٍ هحسٍزیتگاّی ضَز،  هی فوَم هطزم تِ فٌَاى هال ضٌاذتِ

 تطِ یطه هقٌطا   ضاضؿ  ٍذوط ًعز فطف هالیت زاضز اها ًعز ضاضؿ هالیت ًساضز، ٍ تطذی اظ اهَض زیگط؛ ّواًغَض وِ تیـ ًعز فطف 

ز ًْی لطاض زازُ است، ٍ اال حمیمت ٍ اسطاس تیطـ زض ازلطِ    است، اال ایٌىِ لیَزی زض وٌاض آى شوط ضسُ ٍ تطذی اظ تیَؿ ضا هَض

 ضَز.  ّواى چیعی است وِ زض فطف تِ آى تیـ اعالق هی

ّای فمْی زضتاضُ هال شوط ضسُ، فوستاً تحلیل ّواى حمیمت فطفی اسطت؛   تٌاتطایي آًچِ زض ولوات تطذی فمْا ٍ تقضی اظ وتاب

ضَز، ًِ ایٌىِ یه هقٌای هتفاٍتی تططای هطال    ف تِ فٌَاى هال ضٌاذتِ هیّای آى چیعی است وِ ًعز فط تیاى تطذی اظ ٍیژگی

لائل ضسُ تاضٌس. ها تِ تطذی اظ ایي فثاضات زض خلسِ گصضتِ اضاضُ وطزین، لىي زٍ سِ فثاضت زیگط ّن تالی هاًسُ وِ ایطي ضا  

 ّای هال زاضتِ تاضین.  تٌسی زض هَضز ٍیژگی ضاءاهلل یه خوـ شوط وٌین ٍ اى
 ارات فقىا در ميرد مالادامه عب

هطحَم آلای ذَیی وِ زض خلسِ گصضتِ اضاضُ وطزین تِ لطاتت زیسگاُ ایطاى تِ زیسگاُ هحمك ًائیٌی، ایطاى ّن هقتمس است . 5

ًَؿ هطزم ًسثت تِ آى توایل زاضتِ تاضٌس. آى ضا تطای استفازُ زض ٍلت حاخطت   زاضتِ تاضس:  هال چیعی است وِ چْاض ٍیژگی

زض هماتل آى ٍ تِ اظاء آى یه چیعی ضا وِ ذَزش هَضز ضغثت است، ّعیٌِ  تطای تسست آٍضزى تا ّن ضلاتت وٌٌس. شذیطُ وٌٌس.

 وٌٌس؛ هثل پَل یا غیط پَل. 

ّا ضا زاضز، توایل ًَؿ هطزم، اهىاى یا ؽطفیت شذیطُ وطزى تطای استفازُ زض ٍلت ًیاظ، ایٌىِ تطیي   تِ ًؾط ایطاى هال ایي ٍیژگی

آى ضلاتت ٍخَز زاضتِ تاضس، تِ اظاء آى یه چیع تا اضظش ٍ هَضز ضغثت ضا تپطزاظًس. الثتِ ها ذیلی زض غطسز   هطزم تطای وسة

ّا خطای ًمطس ٍ اضطىال زاضز. هطا فقطالً       اًس ًیستین؛ چَى تطذی اظ ایي ٍیژگی ّا وِ تطذی اظ فمْا گفتِ تطضسی ٍ ًمس ایي ٍیژگی

 سُ ضا اضاضُ وٌین. ّایی وِ تطای هال شوط ض ذَاّین ولیت ٍیژگی هی
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گَیس هال زٍ ٍیژگی زاضز؛ چیعی وِ ایي زٍ ٍیژگی زض آى تاضطس، تطِ آى هطال گفتطِ      هطحَم ایطٍاًی زض حاضیِ هىاسة هی .6

ضَز: یىی ایٌىِ هطزم تطای اهَض زًیَی ٍ اذطٍی تِ آى ًیاظ زاضتِ تاضٌس؛ زیگط ایٌىِ تسٍى واض، تحػیل آى هوىي ًثاضطس.   هی

 وِ ایطاى گفتِ ذالی اظ هٌالطِ ًیست. ایي زٍ ٍِیژگی ّن 

گَیس هال چیعی است وِ اٍالً هَضز احتیاج تاضس، ثاًیاً فطاٍاى ًثاضس، وِ ضغثتی تطای آى ٍخَز  هطحَم ضْیس هغْطی ّن هی. 7

زم تطِ  گَیس هال اٍالً چیعی است وِ هطط  هی 1ًساضتِ تاضس. سَم، لاتل اذتػاظ تاضس. ایطاى ایي سِ ٍیژگی ضا تیاى وطزُ است.

آى احتیاج زاضتِ تاضٌس، ٍلی ّط چیعی وِ هحتاج تِ آى تاضٌس هال ًیست، چَى هطزم تِ َّا ّن هحتاج ّستٌس، ٍلی آًمسض ظیاز 

 .است وِ ًیاظی ًیست تطای تسست آٍضزى آى ّعیٌِ وٌٌس یا چیعی تپطزاظًس. پس فالٍُ تط هَضز ًیاظ تَزى، وویاتی زاضتِ تاضطس 

ضس؛ یقٌی تتَاًس اًتساب تِ یه ضرع پیسا وٌس؛ اذتػاظ تِ یه ضرع یا خایی پیسا وٌس. هوىي سَم ایٌىِ لاتل اذتػاظ تا

 است چیعی اضظش زاضتِ تاضس ٍ هَضز ًیاظ ّن تاضس ٍ ذیلی ظیاز ّن ًثاضس، ٍلی لاتل اذتػاظ ًثاضس. 
 چند نکته در ميرد مال

اًس؛  ّایی گفتِ طهَزیس ایٌْا تِ تٌاسة ّط وسام تطای هال ٍیژگیهالحؾِ ف ت ًفط اظ اّل ًؾط ضا شوط وطزین.تمطیثاً اًؾاض ضص یا ّف

اًس. حاال تا تَخِ تِ آًچطِ زض هقٌطای لغطَی ٍ هقٌطای اغطغالحی ٍ       تا چْاض یا پٌح ٍیژگی تطای هال شوط وطزُ  اظ یه ٍیژگی

ضسس تایس هطَضز تَخطِ لططاض     یتِ ًؾط ه ًىتِتیاى ضسُ، چٌس  تطای آى ّایی وِ زض لساى تطذی اّل لغت یا تطذی اظ فمْا ٍیژگی

 گیطز. 

وِ زض آغاظ سري فطؼ وطزم وِ ّط ودا زض ازلِ ضطفی هال تِ فٌَاى هَضَؿ حىوی لطاض گطفتِ،  است ای یىی ّواى ًىتِ. 1

ایي هقٌایی تِ خع ّواى هقٌای لغَی ًساضز. یقٌی الوال فی المضایا الططفیة، تِ ّواى هقٌایی است وِ ًعز فطف هقطٍف است. ها 

 ه اغغالح ذاغی تطای هال زض لضایای ضطفیِ ٍ آًچِ وِ تِ فٌَاى هَضَؿ زض ازلِ شوط ضسُ، ًساضین. ی

 ضا تقضی اظ هػازیك ٍضَز، زذالت وطزُ  ًىتِ زٍم ایٌىِ ضاضؿ تٌْا زض هحسٍزُ آًچِ وِ ًعز فطف تِ فٌَاى هال ضٌاذتِ هی. 2

 ایٌْا ضا تِ فٌَاى هال هحتطم ًساًستِ است.  وِ الىلی، ذوط، ذٌعیط ٍ...لواض، هططٍتات است. آالت  اذطاج وطزُاظ زایطُ هال 

ٍ هقاهالت هطزم پیص آهسُ، هقٌای هال تغییط ًىطزُ ٍ حمیمطت  ًىتِ سَم ایٌىِ زض عَل ظهاى ٍ زض تغَضاتی وِ زض هثازالت . 3

ف تَزُ است. فٌَاى ٍ حمیمت هال ٍ هفَْم هال ّواى است وِ زض ظهاى ضاضؿ ٍ زض ظهاى پیاهثط ٍ تقس اظ ایطاى هقطٍف ٍ هتقاض

 تِ ّواى هقٌایی است وِ زض گصضتِ تَزُ ٍ تغییط اساسی ٍ هاَّی پیسا ًىطزُ است. هال 

ضس، تاظ ّن حمیمت آى هثل هطال حمیمطی   وِ ضاهل افیاى ٍ هٌافـ هداظی ّن  اش آًمسض تَسقِ پیسا وطز م زاهٌِایي هفَْ اگط .4

وٌطس االى   ٍ تِ ًَفی یه ظًسگی هداظی تطای تطط زضست هطی است س وِ یه پسیسُ واهالً خسیس هثالً پسیسُ هتاٍض است؛ االى

هطظّای هداظ ٍ ٍالقیت هقلَم است، ٍالقیت ظًسگی هقلَم است، فضای هداظی ّن واضوطزّای ذَزش ضا زاضز ٍ تستطی ضسُ 

ذطز ٍ سَاض  ى تطط ترَاّس تِ سفط تطٍز، تلیظ هیتطز. اال ّایی وِ تطط اظ آى هی تطای اضائِ تطذی ذسهات ٍ اعالفات ٍ استفازُ

زّس. زض هتطاٍضس ّوطِ    زّس ٍ ذطیسش ضا اًدام هی ضٍز. ترَاّس ذطیس وٌس، سفاضش هی ضَز ٍ تِ آى عطف زًیا هی َّاپیوا هی

ٌتطًت فازی ایس ٍ زض سیستن هتاٍضس وِ فطاتط اظ ایي ای ضَز؛ سفط هداظی است، وأى ضوا زض ذاًِ ذَز ًطستِ ایٌْا هداظی هی
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تَاًس تِ فٌَاى  تَاًیس تلیظ تْیِ وٌیس ٍ سَاض َّاپیوا ضَیس؛ یقٌی یه حس ٍالقی ضا تدطتِ وٌیس. خسن ایٌداست اها هی است هی

 هداظی وِ ضَز هثل عیّ االضؼ ذَاّن تطثیِ وٌن، ٍلی هی گاًِ هػط ضا تاظزیس وٌس ٍ تطگطزز. ًوی یه گطزضگط تطٍز اّطام سِ

ضَز عیّ االضؼ هداظی. توام ذػَغیات ٍ حاالت حضَض زض آًدا  وٌس، اها ایي هی هی اضؼ، خسن عی . زض عیّ االضؼاست

وٌس. حضَض زض هطاوع ذطیس زض ضْطّای هرتلف زًیا، هدالس ٍ هحافل اظ ّط ًَؿ، هثالً هوىي است زض یه سویٌاض  ضا تدطتِ هی

ضطَز   هله ٍ ذاًِ هداظی زض هتاٍضس ذطیس ٍ فطٍش هیفلوی یا زض یه وٌسطت وصایی حضَض پیسا وٌس. االى ظهیي هداظی، 

ّطای   ّای تاال؛ زض ٍالقیت چیعی ًیست، اها زض هتاٍضس ظهیي تا اتقاز هرتلف زض خاّای هرتلطف ٍ تطا لیوطت    آى ّن تِ لیوت

ٍ  . ایي پسیسُ ٌَّظ زضست ذَزش فْن ًططسُ ًیست ضَز، ٍلی زض فالن ذاضج چیعی هرتلف، هغاظُ ٍ ذاًِ، ذطیس ٍ فطٍش هی

آیس. ایي ذَزش خای تحث زاضز وِ آیا ها چیعی تِ فٌَاى هطال   ٍالقاً آغاظ ضاُ آى است؛ اها تاالذطُ هال هداظی زاضز پسیس هی

ّای  تَاًین تِ ضسویت تطٌاسین یا ًِ. اها حتی اگط ها تَسقِ هفَْهی هال ضا اظ ٍالقیت تِ هداظ تپصیطین، تاظ ٍیژگی هداظی ضا هی

ّطا   وٌس. یقٌی حتی هال هداظی ّن اظ ایطي ٍیژگطی   ضَز؛ هقٌا ٍ هفَْم ّواى است ٍ تغییط ًوی ا تیاى هیهال ّویي است وِ ایٌد

تَاًس زٍض ضَز. تاالذطُ تایس ًسثت تِ آى ضغثت ٍخَز زاضتِ تاضس، وویاب تاضس، تِ اظاء آى ثوطي پطزاذطت ضطَز، ّوطیي      ًوی

غَضت ّن ٍخَز زاضز. تاالذطُ هال زض عَل ظهاى ٍ تغَضاتی  ضَز، زض آى ّایی وِ تطای هال زض فضای حمیمی گفتِ هی ٍیژگی

ّاست لىي هوىطي اسطت    ّا ّواى ٍیژگی وِ تطای آى پیسا ضسُ، اظ هقٌا ٍ هفَْم حمیمی ٍ اغلی ذَزش فاغلِ ًگطفتِ، ٍیژگی

 ای زاضز.  هطظّای هػازیك آى خاتدا ضَز، وِ ایي تحث خساگاًِ

وٌس. آًدایی وِ پای عطف زیگططی تاضطس ٍ تقطاهلی     ض ظًسگی اختوافی هقٌا پیسا هیتِ عَض ولی هال هثل تسیاضی اظ اهَض ز .5

تَز وِ  ایي ّا وٌس. هثالً تقضی اظ ٍیژگی ّا تطٍظ ٍ ؽَْض پیسا ًوی تطلطاض ضَز، ٍ اال اگط اختواؿ اًساًی ًثاضس، اساساً ایي ٍیژگی

تَاًس هقٌا ٍ هفَْم پیسا  پس هال زض یه اختواؿ اًساًی هیتایس ضلاتت تاضس یا ضغثت ًَؿ هطزم ًسثت تِ آى ٍخَز زاضتِ تاضس. 

یس وسی تطٍز زض غاضی ظًسگی وٌس وِ ّیچ تثازل ٍ تقاهلی ضىل ًگیطز، آًدا ضایس فٌَاى هال تحمك پیسا وٌس، ٍ اال اگط فطؼ وٌ

، ظى ٍ ضَّط یا تچِ، تا ّیچ خا ّن ٍلتی زٍ ًفط تاضٌس، یه هطز ٍ ظى ًىٌس. ها تا گستطزگی ٍ وَچىی اختواؿ واض ًساضین. ّواى

تَاًس تحمك پیسا وٌس؛ یقٌی یه چیعی هَضز ضغثت ایي چٌس ًفط ضَز یطا زض   ّا هی وسی ّن اضتثاط ًساضتِ تاضٌس تاظ ایي ٍیژگی

تَاًس تٌاظؿ ٍ تقاهل ضطوت گیطز. تٌاتطایي اختواؿ ؽطف تحمك هفَْم هال است، ٍلطَ یطه    آى ضلاتت زاضتِ تاضٌس؛ آًدا ّن هی

 وٌس. ؿ تسیاض وَچه؛ اگط یه ًفط زض ول زًیا تاضس ٍ ّیچ اًساى زیگطی ًثاضس، ایٌدا اغالً هال هقٌا ٍ هفَْم پیسا ًویاختوا

 ایي ًىات تایس هَضز تَخِ لطاض گیطز. 

 وای مال  ویژگی

 هسلن است.  ییّا تَاًین تگَیین تطای هال ٍیژگی تا فٌایت تِ آًچِ وِ گفتِ ضس، هیحال 

 ٍیژگی اٍل

زض تطذی اظ فثاضات تَز وِ هال چیعی است وِ زاضای هٌفقت یا ذػَغیت تاضس. الثتِ ایي هحل اذتالف اسطت؛ تطذطی فمطظ    

هٌفقت ًساضتِ تاضس هال ًیست. هٌتْی هٌفقت ًعز آًْا یه زاهٌِ ٍسیقی زاضز ٍ وِ گَیٌس چیعی  اًس ٍ هی ضٍی هٌفقت تىیِ وطزُ

وٌٌس وِ ذػَغیت ّن هطوَل ایي هفَْم لطاض  است. یقٌی هٌفقت ضا خَضی هقٌا هی گَیٌس ایي هٌفقت افن اظ هازی ٍ هقٌَی هی
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ذَاّس اثطی اظ پسضش یا خسش ضا حفؼ وٌس، ایي ذَزش یه هٌفقطت اسطت، هٌتْطی     گَیس ّویي لسض وِ وسی هی گیطز. هی هی

تیٌس ٍ ذطاعطات گصضطتِ تططای اٍ     هیزاضز؛ ایي ضا  تطز اظ ایٌىِ چیعی ضا ًگِ هی هٌفقت هقٌَی است ٍ ًِ هازی؛ تْطُ ضٍحی هی

تَاًس زض ًؾط زاضتِ تاضس. اها اغطل هٌفقطت لاتطل اًىطاض      ّای هرتلفی تطای حفؼ آى ضیء هی ضَز، تِ ّطحال اًگیعُ تدسیس هی

زض غَضتی وِ هٌفقت ضا ضطاهل ذػَغطیت    زاضتِ تاضس ًیست؛ تاالذطُ هال چیعی است وِ زاضای هٌفقت تاضس، یا ذػَغیت

 ًساًین. 

گَیین، ّوِ تحلیل ّواى هقٌای هقطٍف ٍ ٍاضح ًعز فطف است، ًِ  ّای هال هی وٌن وِ آًچِ ها زض تیاى ٍیژگی ّن تأویس هیتاظ 

 ّا ضا ترَاّین اذتطاؿ وٌین.  ایٌىِ ایي ٍیژگی

 ٍیژگی زٍم

زٍم ایٌىِ ًسضت ٍ وویاتی زاضتِ تاضس. ٍالقاً اگط چیعی تسیاض ظیاز تاضس هثل الواء فی خٌة االًْاض، ایي زیگط هالیطت ًطساضز ٍ   

ّای هال است؛ لصا آى چیعّایی وِ تِ ٍفَض زض اذتیاض ّوگاى است  هال ًیست. پس هسألِ ًسضت ٍ وویاتی یىی زیگط اظ ٍیژگی

 گَیین ایٌْا ّوِ تسظ آى هقٌای ٍاضح فطفی است.  ز. ٍیژگی وِ هیضَ هثل َّا، ایي هال هحسَب ًوی

 ٍیژگی سَم

سَهیي ٍیژگی ایي است وِ فمال تِ آى ضغثت زاضتِ تاضٌس ٍ هَضز ضغثت فمال تاضس. الثتِ ایي ًاضی اظ ّواى وویاتی اسطت وطِ   

َّا زاضًس؛ چیعی وِ هَضز ضغثت فمال تاضطس،   گفتین؛ عثیقتاً تِ چیعی وِ وویاب تاضس ضغثت زاضًس، یقٌی تِ غیط اظ ضغثتی وِ تِ

ضَز؛ ایي زض والم هطحَم آلای ذطَیی ٍ اهطامهضُه ّطن     تِ ًحَی وِ حاضط تاضٌس تِ اظاء آى ثوي تپطزاظز، ایي هال هحسَب هی

 تَز. 

 سؤال:

یطه  ضتِ تاضٌس. ... ای ّیچ ضغثتی ّن ًسا استاز: ضغثت ًَفی، یقٌی غالة هطزم تِ آى ضغثت زاضتِ تاضٌس، ٍلَ هوىي است فسُ

، ًِ ایٌىِ تطای ّوِ. االى فطؼ وٌیس حططات ایٌدا تطای خاهقِ ایطاًی ٍ تسیاضی اظ هطزم وطَضّا ّطیچ  تاضس ًَؿ تطای هٌفقتی

ضَز؛ اًطَاؿ ٍ   هٌفقتی ًساضًس، اها زض وطَضّای ضطق آسیا هثل چیي ٍ تقضی خاّای زیگط، اظ غصاّای تسیاض لصیص هحسَب هی

ّطا   ضَز، ایٌْا ضا ذططه وططزُ زض هغطاظُ    هیّای هقوَلی الثتِ هضطات آى حصف  ذَضًس. ّویي هاضهَله یالسام حططات ضا ه

سطخ  تاتِّا فالفل زض  وٌٌس ٍ هی فطٍضٌس یا گاّی لسین ّا. هثل ایٌدا وٌاض ذیاتاى لثَ زاك هی فطٍضٌس؛ اًَاؿ ٍ السام سَسه هی

ذَضًس. االى زض ایٌدا ّیچ  وٌٌس ٍ ذیلی ّن تا لصت هی ّا سطخ هی فطٍذتٌس، زض آًدا وٌاض ذیاتاى اظ ایي سَسه وطزًس ٍ هی هی

وٌطس. زض   هٌفقتی تطای آى هتػَض ًیست، لىي آًدا هٌفقت ٍ الثال ًسثت آًْا ّست، حاال ون یا ظیاز تِ حسة هَاضز فططق هطی  

ضَز؛ االى ایٌدا هال ًیست ٍ وسی حاضطط ًیسطت تطِ اظاء آى ثوطي      ٍ اهىٌِ یه تفاٍتی پیسا هیایٌگًَِ هَاضز تِ حسة اظهٌِ 

ایطي اضظش زاضطتِ   هوىي اسطت  ذَاّس واض آظهایطگاّی ٍ تحمیماتی اًدام زّس،  تپطزاظز؛ تلِ، تطای یه هطوع تحمیماتی وِ هی

زم ایي هٌفقت هتػَض است ٍ ضغثت تِ آى ٍخَز زاضز، تاضس ٍلی تطای فاهِ هطزم ّیچ اضظضی ًساضز. اها آًدا چَى تطای ًَؿ هط

  زاضز.ایي هالیت 

ذَاّن فطؼ وٌن وِ هالن ایي است وِ تطای ًَؿ هٌفقت زاضتِ تاضس ٍ ایي اهط اضافی ٍ ًسثی است؛ تطِ حسطة اهىٌطِ ٍ     هی
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اضط تاضس تِ اظاء تِ یه ضرع، تطای یه ضرع هوىي است یه چیعی اضظش پیسا وٌس ٍ ح ضَز. اها ضاخـ اظهٌِ هتفاٍت هی

آى پَل ظیازی تپطزاظز؛ ایي لاتلیت اذتػاظ زاضز ٍ حتی هوىي است تطای گطٍُ ذاغی ایي اضظش ضا زاضتِ تاضس، ایٌدا هطثالً  

تطَاًین تگطَیین    فطؼ تفطهاییس عیفی اظ هطزم تِ ذاعط فمایسضاى یا توایالت زضًٍی ذَز تطای چیعی اضظش لائل تاضٌس؛ ًوطی 

تطَاًین   ضَز ٍ هطی  هٌفقت ًساضز پس هال ًیست. تاالذطُ زض هحسٍزُ ّواى اختواؿ ایي هال هحسَب هیچَى تطای غالة هطزم 

 ِ ای  تگَیین ایي هال است. ایٌىِ هي فطؼ وطزم ایي یه اهط اضافی ٍ ًسثی است، یقٌی ها تِ حسة ظهاى ٍ هىاى ٍ آى اضطاف

هٌفقت  . لصاگَیین هغلما سَسه ٍ حططات هال ًیستٌس یا ّستٌستَاًین ت وٌس تایس لحاػ وٌین. ها االى ًوی وِ تِ اضراظ پیسا هی

زاضتي هسلن است، حاال ایي هٌفقت هطاتة زاضز؛ گاّی تطای خویـ تطط ٍ گاّی تطای هطزم یه هٌغمِ ٍ هطزم یه ضْط، ایي تِ 

 حسة هَاضز هتفاٍت است. 

 بحث جلسه آینده

 ضین تِ فطق هال ٍ هالیت وِ زض خلسِ آیٌسُ تیاى ذَاّین وطز. ای زاضتِ تا زٍ سِ ٍیژگی زیگط ّست ٍ تقس ّن تایس اضاضُ
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