
 

First National Conference on Humanities and Islamic Wisdom 

 

 
 

 یص افراد در آضنایی با حکمت اسالمبخطی به دانآموزش زبان انگلیسی با هذف غنا

Teaching English to Enrich People's Knowledge in Getting Acquainted with 

Islamic Hikmah 

 1ّبدی صبلحی، 1ػلیخبًیهؼصَهِ 

 گشٍُ صثبى اًگلیؼی، ٍاحذ ًجف آثبد، داًـگبُ آصاد اػالهی، ًجف آثبد، ایشاى 1

 hadisalehi1358@yahoo.com)ًَیؼٌذُ هؼئَل )*

 چکیذه

د خذاًٍذ تَاًبیی تکلن ٍ صحجت کشدى سا اص ًؼوت ّبی ثضسگ خٍَ  ػتا ثشای ثشقشاسی استجبط ثیي اًؼبى ّب اثضاستشیي صثبى هْو 

اّویت آهَصؽ صثبى اًگلیؼی دس صهیٌِ ّبی هختلف اص عشفی  .ؿذُ اػت الشحوي ثِ آى اؿبسُ ثش هی ؿوبسد کِ دس اثتذای ػَسُ

آًجبیی کِ صثبى اًگلیؼی ثِ ػٌَاى صثبى ثیي الوللی دًیبی اهشٍص ؿٌبختِ هی ؿَد ٍ  اص هـَْد اػت. ػیبػیٍ  ػلوی، فشٌّگیدیٌی، 

تشٍیج دیي اػالم ٍ آؿٌب کشدى هشدم کل دًیب  ّْبیسا یکی اصثٌبثشایي  ثب ایي صثبى آؿٌبیی داسًذ، هختلفکـَسّبی  هشدم صیبدی دس

آؿٌب  ٍتشٍیج دیي اػالم  دی کِ دس حَصُآهَصؽ صثبى اًگلیؼی ثِ افشا ایٌشٍاص  ثب حکوت اػالهی یبدگیشی صثبى اًگلیؼی اػت.

 تکیِ ثش ّذف ایي پظٍّؾ آى اػت کِ ثب ًذ، داسای اّویت اػت.کشدى هلل ٍ قَهیت ّبی هختلف ثب حکوت اػالهی فؼبلیت داس

 لحبػ اص پظٍّؾ ایي دس ؿذُ اػتفبدُ سٍؽ آؿٌبیی ثب حکوت اػالهی استقب ثخـین. صهیٌِ دس صؽ صثبى اًگلیؼی، داًؾ افشاد ساآهَ

ایي پظٍّؾ اص هقبالت ٍ هشاجغ هغبلت هَسد ًیبص  ٍ ثبؿذ هی اػٌبدی ٍ ای کتبثخبًِ اعالػبت، آٍسی جوغ ًظش اص ٍ کیفی هبّیت

یبفتِ ّبی داًـوٌذاى دس ساثغِ ثب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی دس کالع ّبی حکوت  هشتجظ ثب حکوت اػالهی گشدآٍسی هی ؿَد.

کِ ثب آهَصؽ صثبى ثش تقَیت دسک هغبلت ٍ داًؾ حکوت اػالهی تبکیذ هی ؿَد ٍ ّوچٌیي هی تَاى ثب  هی دّذاػالهی ًـبى 
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ًتبیج حبصل اص ایي پظٍّؾ  داًؾ آهَصاى کوک کشد. حکوت اػالهی ؿٌبخت ثْتشثِ ؼی دس کالع ّبی صثبى آهَصؽ صثبى اًگلی

تَػؼِ ی داًؾ افشاد دس آؿٌبیی ثب جٌجِ ّبی هختلف  ثشهی تَاًذ ثشای پظٍّـگشاى کِ ثِ دًجبل تبثیش آهَصؽ صثبى اًگلیؼی 

 حکوت اػالهی ّؼتٌذ، هفیذ ثبؿذ.

 آهَصؽ صثبى اًگلیؼی، حکوت اػالهی، داًؾ :واشه ها کلیذ 

 

 مقذمه

صثبى ثِ ػٌَاى یک ٍػیلِ ی تفکش ٍ استجبعبت ثبیذ تقَیت ؿَد ٍ ًیبص ثِ تؼلظ ثِ صثبى اًگلیؼی ثشای افشاد دس جْبى ثؼیبس هْن ؿذُ  

ت.ّوچٌیي اکثش اعالػبت ٍ آى، ایي اػت کِ صثبى اًگلیؼی صثبى اصلی ٍ ثیي الوللی ثشای استجبعبت جْبًی اػاػت ٍ دلیل اصلی 

 هکبتجبت اهشٍصُ ثِ صثبى اًگلیؼی ًَؿتِ هی ؿَد. ثٌبثشایي آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ثؼیبس ضشٍسی اػت.

تَاًؾ استجبط ثیي فشٌّگی ثِ ػٌَاى یکی اص هَلفِ ّبیی هغشح اػت کِ دس صَست ٍجَد آى صثبى اهَص هی تَاًذ دس جبهؼِ ی صثبى  

 (.5;35فشٌّگ آى جبهؼِ ًیض هؼلظ ثبؿذ.)دٍػتی صادُ ٍ اسصجبًی، ثِهقصذ ػالٍُ ثش تؼلظ صثبًی 

یي هی کٌذ، فشٌّگ اػت ، دس آهَصؽ صثبى دٍم تَجِ ثِ یاص آًجبیی کِ صثبى ثشای اًتقبل هؼٌب ثِ کبس هی سٍد ٍ آًچِ هؼٌب سا تؼ

ّبی فشٌّگی آى صثبى اهکبى پزیش فشٌّگ ٍ آهَصؽ آى اّویت ثؼیبسی داسد.ثٌبثشایي آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ثذٍى تَجِ ثِ جٌجِ 

ًیؼت ٍ یبدگیشی داًؾ صثبًی ثشای ایجبد استجبط الصم اػت اهب کبفی ًیؼت. ثِ ػجبست دیگش صثبى ٍ فشٌّگ دٍ پذیذُ ی الصم ٍ هلضم 

 یکذیگش ّؼتٌذ ٍ ثِ عَس گؼتشدُ ای ثش سٍی ّن تبثیش هی گزاسًذ.

تقَیت دسک هغبلت ٍ داًؾ حکوت اػالهی داًـجَیبى ٍ داًؾ  ثب آهَصؽ صثبى هی تَاى ثشّذف ایي پظٍّؾ ایي اػت کِ 

 آهَصاى ٍ ّوچٌیي ثش ؿٌبخت ثْتش حکوت اػالهی آى ّب کوک کشد.

 اهمیت آموزش زبان 
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صثبى اًگلیؼی ثِ ػٌَاى صثبى سػوی ٍ ثیي الوللی دس ػغح جْبى هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد ، پغ یبدگیشی صثبى اًگلیؼی یکی اص  

ش کبسثشد دس صًذگی اؿخبف اػت ٍ کبسثشد آى هی تَاًذ ثِ ػبدگی کبس ثب هٌَی هَثبیل یب کبهپیَتش ٍ یب ثِ پیچیذگی هْبست ّبی پ

هغبلؼبت هتَى اًگلیؼی دس سؿتِ ّبی هختلف داًـگبّی ثبؿذ. اهشٍصُ دس ّوِ ی سؿتِ ّبی داًـگبّی آهَصؽ صثبى اًگلیؼی 

اصغالحبت ٍ کلیذ ٍاطُ ّبی اًگلیؼی هشثَط ثِ سؿتِ ی خَد آؿٌب ثبؿذ چشا کِ هشثَط ثِ آى سؿتِ صَست هی گیشد ٍ فشد ثبیذ ثب 

ثتَاًذ دس ساثغِ ثب سؿتِ ی خَد صحجت کٌذ ٍ ثب دیگشاى استجبط ثشقشاس کٌذ. آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ثشای داًـجَیبًی کِ دس سؿتِ 

ف اص آهَصؽ صثبى اًگلیؼی تشثیت عالة ٍ ّبی هشثَط ثِ حکوت اػالهی فؼبلیت هی کٌٌذ ثؼیبس حبیض اّویت اػت چشا کِ ّذ

سٍحبًیًَی اػت کِ ثتَاًٌذ هؼبسف اػالهی سا ثِ صثبى اًگلیؼی تشجوِ کٌٌذ ٍ یب هقبالتی سا ثِ صثبى اًگلیؼی دس ساػتبی هؼشفی 

لؼکی ارػبى تبلیف کٌٌذ. ثب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی هی تَاى حکوت اػالهی سا دس کـَسّبی دیگش تشٍیج داد. اػپب ،اػالهی ٍ تـیغ

دس دًیبی کًٌَی ثِ ػبهلی تجذیل ؿذ کِ ثبیذ دس ػیبػت ّبی صثبًی ّش جبهؼِ ای ثذاى تَجِ خبف هی ًوبیذ کِ صثبى اًگلیؼی 

(. ّوچٌیي ًًَبى تجذیل صثبى اًگلیؼی ثِ صثبًی جْبًی سا هَضَػی ثش هی ؿوبسد کِ ثش ّش گًَِ 345؛4006گشدد.)اػپبلؼکی،

ثِ ثیبى سٍؿي تش ،  (.;:7؛4005صثبًی دس ّش جبهؼِ ای ثِ ًحَی جذی تبثیشگزاس خَاّذ ثَد.)ًًَبى، ػیبػت گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی

جْبًی ؿذى حکوت اػالهی ثب گؼتشؽ صثبى هتؼلق ثِ گفتوبى غبلت ّوشاُ اػت، پغ فشاگیش ؿذى یک صثبى هتؼلق ثِ گفتوبى غبلت 

ى گفتوبى هشتجظ اػت ٍ ایي ّوبى پذیذُ ای اػت کِ اهشٍصُ ّن ثِ ثؼظ ٍ گؼتشؽ سًٍذ جْبًی ؿذى دس چبسچَة خَاػتِ ّبی آ

کبهال هـَْد اػت. ّوچٌیي اهشٍصُ اّویت تبثیشات صثبى  ،دس خصَف صثبى اًگلیؼی کِ دس اکثش جَاهغ جبیگبّی ٍیظُ پیذا کشدُ

دس جبهؼِ ی ایشاى آهَصؽ اًگلیؼی ٍ تبثیش گزاسی آى ثش ًظبم ّبی صثبًی، فشٌّگی ٍ آهَصؿی ثِ ٍضَح هـَْد اػت.اص آًجبیی کِ 

صثبى اًگلیؼی تبثیش صیبدی دس گؼتشؽ ایي صثبى ػْذُ داس اػت ، پغ هی تَاى اص ایي عشیق حکوت اػالهی سا ًیض ثِ ًحَی هغلَة 

 گؼتشؽ داد.

 حکمت اسالمی
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کالهی اػت کِ هَافق حقیقت  ت،کلوِ ی حکوت دس ًضد داًـَساى اػالهی ثِ هؼٌبی داؿتي چیضّبػت ،آًگًَِ کِ ثبؿذ. حکو

(. اص ًظش فلؼفی ًیض حکوت ثِ هؼٌبی دسیبفت حقیقت اػت، اص ایي جْت ثِ دسیبفت حقیقت حکوت 346ثبؿذ )الجشجبًی، پیـیي:

هی گَیٌذ چشا کِ اػتحکبم داسد ٍ هجتٌی ثش ٍاقؼیت اػت ٍ ثشخالف دسیبفت ّبی غیش ٍاقؼی ٍ غیش هٌغقی اػت کِ هبًٌذ خبًِ ّبی 

(. ّوچٌیي کلوِ ی حکوت دس قشآى ثیـتش اص ثیؼت ثبس تکشاس ؿذُ 33:  3606اػتحکبم ًذاسد ٍ ثی ثٌیبد اػت )هغْشی، ػٌکجَت

 اػت.

ى ثَدًذ ٍ ثشای هتقبػذ کشدى هشدم ثشای سٍی آٍسدى ببس دٍس هشدم ػؼی دس تشٍیج دیي اػالم ّوبًٌذ پیبهجشاى ٍ اهبهیاص صهبى ّبی ثؼ

آٍسًذ تب ثب آغَؽ ثبص اػالم سا ثپزیشًذ. اص ایي سٍ ثبیذ ثب حکوت اػالهی هی یل ٍ حکوِ ّبی هحکوی ثِ اػالم ثبیذ ثشای آى ّب دل

آؿٌب ثبؿٌذ تب ثتَاًٌذ ثِ ًحَ احؼٌت هشدم سا ثب اػالم آؿٌب کٌٌذ.ًقؾ ػوَهی حکوت اػالهی دس ػقالًی ٍ هفَْهی کشدى اػتقبدات 

ى اًگلیؼی  هی تَاى هشدم دًیب سا ّن ثِ ایي هَّجت الْی آؿٌب ػبختِ ٍ آى ّب سا دیٌی هشدم اػت کِ اهشٍصُ ثب اػتفبدُ اص آهَصؽ صثب

پغ دس دًیبی حبضش ثب تَجِ ثِ گؼتشؽ آهَصؽ صثبى اًگلیؼی هی تَاى دس تبهیي خَاػتِ ّبی فشٌّگی اص جولِ تشٍیج آگبُ کشد.

 حکوت اػالهی گبم ثشداؿت.

ی سا ثِ عَس جذاگبًِ ثشسػی کشدین ، اکٌَى هی خَاّین دس ساثغِ ثب غٌی تب ایٌجب اّویت آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ٍ حکوت اػاله

 ػبصی داًؾ افشاد دس حکوت اػالهی ثب اػتفبدُ اص آهَصؽ صثبى صحجت کٌین.

 لسوم توجه به فرهنگ در زبان آموزي 

تشثیت ٍ پشٍسؽ ، ػلن ٍ  اگش ثخَاّین کلوِ ی فشٌّگ سا اص لحبػ لغَی ثشسػی کٌین، هی تَاى ثِ هؼبًی ػقل ٍ داًؾ ، حکوت ،

گفت هؼٌبی اصلی آى ادة ٍ تشثیت اػت، دس صثبى ّب اسٍپبیی ثشاثش ثب کلوِ  (. فشٌّگ کِ هی تَاى3579ٌّش اؿبسُ کشد.)آؿَسی، 

دس ًظش گشفتِ ؿذ، ّوبًغَس کِ اکٌَى ثِ افشادی کِ ؿغل آى ّب آهَصؽ اػت ، فشٌّگی گفتِ هی   ( Education )"اجَکیـي"ی 

 ؿَد.
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قشاس دادُ  "آهَصؽ ٍ پشٍسؽ"دس ثشاثش  "اجَکیـي"قشاس گشفت ٍ دس ثشاثش کلوِ ی فشٌّگ  (culture) "کبلچش "سفتِ کلوِ ی سفتِ

دس ًظبم جوَْسی اػالهی ، تَجِ ثِ فشٌّگ اػالهی یکی اص هْن تشیي اهَس هی ثبؿذ چشا کِ پیشٍصی اًقالة اػالهی ثب تکیِ ؿذ. 

ثٌبثشایي ثشای تذاٍم حیبت ًیض ثبیذ ثش فشٌّگ اػالهی تکیِ کشد. ّوبًغَس کِ ّذف ثؼیبسی اص  کشدى سّجشاى ثش فشٌّگ اػالهی ثَد،

هؼلوبًبى تشٍیج ٍ گؼتشؽ فشٌّگ اػالهی اػت ، ثبیذ ثشای آگبُ کشدى هشدم ثب فشٌّگ اػالهی اص صثبًی اػتفبدُ کشد کِ اکثشیت 

اص آًجب کِ صثبى ، فشٌّگ ٍ اػالهی ثبیذ کبسّبی فشٌّگی ؿَد ٍ ثشای آؿٌب کشدى هشدم جْبى ثب حکوت آى آؿٌب ّؼتٌذ. ثب هشدم 

صثبى هْن تشیي  چَىکبسّبی فشٌّگی هؼتلضم داًؼتي ٍ آؿٌبیی ثب صثبى اًگلیؼی اػت جبهؼِ ثب یکذیگش استجبط ثؼیبس ًضدیکی داسًذ ، 

ّذ. ثب آهَصؽ دادى صثبى اًگلیؼی ٍ اثضاس اًتقبل فشٌّگ ّبػت. دس ایي ساػتب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی اّویت خَد سا ًـبى هی د

آهَصؽ دیذى افشاد هجلغ دیي هی تَاى حکوت اػالهی سا ثِ هلل ٍ فشٌّگ ّبی هختلف دًیب آهَخت ٍ آى ّب سا ثب دیي اػالم آؿٌب 

ِ دٍ ( ثش استقبی صثبى اًگلیؼی دس قبلت یک اثضاس آهَصؿی اص جولِ اّذاف فشٌّگی کـَس تبکیذ هی کٌذ ٍ ث;;;3فیلیپؼَى)کشد. 

ػبص ٍ کبس دس ساثغِ ثب ثشًبهِ سیضی ایي صثبى هی پشداصد کِ یکی اص آى ّب هحَسیت صثبى اًگلیؼی ٍ دیگشی ثِ داًؾ ٍ هْبست 

دس ایي ساػتب هی تَاى اص گضیٌِ ی ایٌتشًت ٍ فضبی هجبصی ًیض اػتفبدُ کشد ٍ ثب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ثِ ًَیؼٌذگبى آهَصؿی اػت. 

گؼتشؽ حکوت اػالهی دس دًیب کوک کشد. یبدگیشی صثبى ثب اػتفبدُ اص کبهپیَتش هی تَاًذ ثِ فشاگیشاى کوک  ٍ پظٍّـگشاى دیٌی، ثِ

.هی تَاى گفت کِ آؿٌب ًجَدى ثب صثبى هؼبٍی .(Hsu & Beasley, 2019) کٌذ تب ثب افشاد ثب فشٌّگ ّبی هتفبٍت استجبط ثشقشاس کٌذ

 اػت ثب ػذم صًذگی دس دًیبی هذسى اهشٍصی.

کشد کِ ثذٍى آهَصؽ صثبى، اًتقبل فشٌّگ ٍ تشٍیج حکوت اص دیگش اّویت ّبی آهَصؽ صثبى اًگلیؼی هی تَاى ثِ ایي ًکتِ اؿبسُ 

اػالهی تقشیجب غیش هوکي خَاّذ ثَد چشا کِ ایجبد استجبط ثب دیگش کـَسّب ًیبصثِ صثبًی اػت کِ اکثش هشدم ثب آى آؿٌب ّؼتٌذ. پغ 

. ّوچٌیي ثب Crystal,2020)) تی اػت کِ ثشای اًتقبل ػلن ٍ استجبط ثب افشاد ثب صثبى ّبی هتفبٍت اػصثبى اًگلیؼی ،صثبًی جْبً

ؿٌبخت جَاهغ هختلف ٍ تَجِ ثِ فشٌّگ ّبی هتفبٍت ثبػث هی ؿَد تب ثب جؼت ٍ جَی ًقبط هـتشک ثتَاًین حکوت اػالهی سا 

 ثْتش ثیبى کٌین ٍ هشدم سا آگبُ ػبصین.
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 با استفاده از آموزش زبان انگلیسیسالمی راه هاي ترویج حکمت ا

 فضاي مجازي

یکی اص ساُ ّبی آگبُ ػبختي هشدم دس ساثغِ ثب حکوت اػالهی ، اػتفبدُ اص ػبخت اپلیکیـي ّبی هتفبٍت آهَصؿی اػت. چشا کِ 

لَّبى هی گَیذ: ٍػبیل  اهشٍصُ ثبیذ ثِ اػتفبدُ اص ساُ ّبی استجبعی ًَیي دس تجلیغبت اّویت دادُ ؿَد. ّوبًغَس کِ هبسؿبل هک

استجبعی ٍ پیبم سػبًی دس ّش جبهؼِ ، ٍجِ توبیض دٍسُ ّبی تبسیخی اػت ٍ ایي خَد قذست ػیبػی ٍ الگَّبی فشٌّگی سا تؼییي 

(. ثشای ػبخت اپلیکیـي ّبی هتفبٍت ٍ ثشًبهِ ًَیؼی دس ساثغِ ثب حکوت اػالهی دس اثتذا ثبیذ آهَصؽ 35:0هی کٌذ ) تبهلیؼَى، 

گلیؼی صَست گشفتِ ثبؿذ ٍ ػپغ ثب ّوبى اپلیکیـي ّب هی تَاى حکوت اػالهی سا ثِ افشاد دس ػشاػش دًیب آهَصؽ صثبى اً

 داد.ّوچٌیي هی تَاى هقبلِ ّبی اًگلیؼی دس ساثغِ ثب حکوت اػالهی ًَؿت ٍ هشدم سا آگبُ کشد.

 گردضگري

هی ، جْبى گشدی یب گشدؿگشی جْت تجلیغ ٍ آهَصؽ ٍ یکی دیگش اص ساُ ّبی اعالع سػبًی ٍ آگبّی ثخـی هشدم اص حکوت اػال

فشصتی اػت تب هجلغبى دیٌی ثتَاًٌذ ثب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی جْت هغلغ کشدى افشاد دس کـَسّبی هختلف اػت. گشدؿگشی 

 هثجت ثگزاسد. ثشقشاسی استجبط ثب دیگشاى ٍ تَاًبیی تشجوِ ی هتَى هشثَط ثِ حکوت اػالهی ، هشدم سا آگبُ کشدُ ٍ ثش آى ّب تبثیش

 

 بحث و نتیجه گیري

دس فشٌّگ اػالهی کِ دس ایشاى . 3عجق هغبلؼبت اًجبم ؿذُ، دس دٍساى هؼبصش، حکوت اػالهی ثِ دٍ صَست هَسد تَجِ قشاس داسد:

ساثغِ  دس پظٍّـگبُ ّب ٍ داًـگبُ ّب کِ دس ّش دٍ قلوشٍ هی تَاى ثشای افضٍدى ثِ داًؾ هشدم دس. 4دس کٌبس ػبیش ػلَم دیٌی اػت 

 ثب حکوت اػالهی تالؽ کشد.
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ثشای غٌی ثخـی ثِ داًؾ افشاد دس حکوت اػالهی ساُ ّبی ثؼیبسی ٍجَد داسد کِ  ًتبیج ایي تحقیقبت کتبثخبًِ ای ًـبى داد کِ

ثْتشیي ٍ هَثشتشیي ساُ ثشای تشٍیج حکوت اػالهی قشاس دادى کتبثی ثشای آهَصؽ صثبى اًگلیؼی دس سؿتِ ّبی هشتجظ ثب حکوت 

سؿتِ ّب سا ثِ ؿیَُ ای ثِ حکوت اػالهی سثظ دّین ٍ آهَصؽ صثبى سا ّوشاُ ثب حکوت اػالهی اػت ٍ ایٌکِ تب هی تَاًین اکثش 

اػالهی دس سؿتِ ّبی تخصصی قشاس دّین چَى افشاد ثِ یبدگیشی ّش دٍ ًیبصهٌذ ّؼتٌذ. اص آًجبیی کِ ّش فشد گشدؿگشی ثب یبدگیشی 

سیؼت ّب استجبط ثشقشاسکٌذ، هی تَاًذ ٌّگبم ًـبى دادى هکبى ّبی تبسیخی ، اص فشٌّگ ٍ حکوت صثبى اًگلیؼی هی تَاًذ ثب تَ

اػالهی ًیض ػخي ثگَیذ چشا کِ هشدم دیگش کـَس ّب اص حکوت اػالم یب ثِ ثیبى ثْتش اص حکوت آداة هشثَط ثِ اػالم اعالػی 

ّش یک اص آداة اػالهی ٍجَد داسد ، پغ ثب رکش ایي دالیل  ًذاسًذ، ّوبًغَس کِ هؼٌبی لغَی حکوت رکش ؿذ ، دلیل ٍ هٌغق ثشای

داد. ثٌبثشایي اختصبف دادى کتبثی ثب صثبى اًگلیؼی ٍ دس صهیٌِ ی حکوت اػالهی هی تَاًذ ّن  ی سا تشٍیجههی تَاى حکوت اػال

تبی آگبّی ٍ گؼتشؽ آهَصؽ صثبى اًگلیؼی ٍ ّن آهَصؽ حکوت اػالهی صَست گیشد ٍ افشاد ثب آهَصؽ صثبى اًگلیؼی دس ساػ

دس ػبیِ ی ثشسػی ّب ٍ هغبلؼبت هَجَد، تْیِ ٍ تذٍیي کتبة ّبی صثبى اًگلیؼی کِ دس  داًؾ حکوت اػالهی دیگشاى تالؽ کٌٌذ.

استجبط ثب حکوت اػالهی  ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ هؼبیل فشٌّگی ٍ آهَصؿی دس ساػتبی تقَیت ثبٍس ّب ٍ َّؿیبسی جَاهغ 

 ػضایی ثشخَسداس اػت. دیگشثبؿذ، اص اّویت ثِ
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