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گفتارپيش

يدگاهمقاممعظمرهبريجامعهازديسالمتمعنوارتقاييدراهگشايکل
 

 *سيدمحسن فروتن

 
 ياسوالم  الهي روبه كمال، در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي در فرد، خانواده و جامعه و طبيعت است؛ كه زيربناي آن سالمت معنووي  سالمت نعمتي

قورار   يالهو  يقور  و رضوا   يانسان در راستا يو اجتماع ي، خانوادگيش و كنش فردينش، گرايكه در آن باست  يتيوضع ياسالم يسالمت معنو. است

 يچگوونگ  ينظران و كارگزاران نظام اسوالم  دگاه صاحبياما از د. اند را ارائه داده يو مقاالت ها بحث ين سالمت معنوييدر تب يادين زاتاكنون محقق. رديگ

خوانواده و   ،را در فورد  ينکه سالمت معنويل اياز قب يتسؤاال. و توجه بوده است سؤالخانواده و جامعه مورد  ،مت در فردن بعد مهم ساليا ارتقايرصد و 

 يينقش بسوزا  يآحاد مردم و جامعه كدام است؟ چه افراد يسالمت معنو ارتقاي ين راه برايست؟ بهترين كرد و وابسته به چيمأتوان ت يجامعه چگونه م

و  يو معنوو  يهوا و دارنودگان امکانواا مواد     مسئوالن دستگاهفه يعهده دارند؟ وظه آن ب يماريا ابتالء و بيجامعه و  يو فکر يمعنودر صحت و سالمت 

 جامعه كدامند؟ يسالمت معنو ارتقايرصد كالن  يها ست؟ شاخصيجامعه چ يسالمت معنو ارتقاي يبرا يتيريمد

 يد راهگشوا يو عنووان ك   هتوانود بو   يبصورا روشن و واضح آمده است كه م يناا مقام معظم رهبرايو ب ها اميا فو  در پسؤاالخوشبختانه پاسخ به 

شوبرد  يد است كه  در پيام. ميپرداز يخصوص م  نيشان درايا يراهگشا يها هين نوشته بصورا مستند به توصيلذا در ا. در جامعه ما باشد يسالمت معنو

 .رديقرار گ ين نظام اسالمجامعه، سر لوحه كارگزارا يسالمت معنو ارتقاي

 

 هر فرد به نماز يسالمت معنو يوابستگ
 يگشووده بور رو   يمواز، در ن. ابود ي ينماز در آن تحقق م  ز تنها با اقامهيهر جامعه ن  بهياا طيم و حيهر فرد وابسته به نماز است و صراط مستق يمعنو سالمت

د بور  يو همه تأك نيا .در و بركت قرار دايدرست و سرشار از خ يرا در سمت و سو يد و زندگيوند رست و رحمت خدايتوان به هدا يآحاد امت است كه از آن م  همه

 (1) .از آن دست دهد يمند فرد و جامعه مس مان گشوده بماند و فرصت بهره ين با  رحمت بر روين ندارد كه ايجز ا ينماز در كتا  و سنت، هدف  اقامه

 
 يکننده سالمت معنو نيمأنماز، ت
 سوالمت . خودشان نگه دارند يرا با هم داشته باشند و برا يفکر سالمت و هم يمعنو سالمت و هم يجسم سالمت ، هميستيما با يها وز جوانامر

را هوم بوا    يفکور  سوالمت  اد شوهدا؛ يو را هم با توجه به خدا، با نماز، با دعا، بوا توسول، بوا     يو ق ب يمعنو سالمت ه مناسب؛يرا با ورزش و با تغذ يجسم

استفاده  -ار ما گذاشته شدهيه شده و در اختيسندگان خو  ما تهيمتفکران و نو يكه از سو - گشا، راهنما خو ، راه يها د؛ از كتا ين كنيتأم يخوان كتا 

و  يفکور  سوالمت  داشته باشد، هم يو روح يمعنو سالمت داشته باشد، هم يجسم سالمت شود كه نسل نوجوان ما هم ين موجب ميا. ديد و بخوانيكن

 (2) .كند ين مينده كشور را تأمين، آيوقت ا داشته باشد؛ آن يعقالن

 

 فرد و جامعه يو معنو يروح ينماز، عامل تعال
نماز در   عمده  تيخصوص  سه .برساند  يو معنو  يروح  يو تعال  ياخالق  بيتهذ  را به  مس مان  ي افراد جامعه  ي تواند همه يم  كه  است  يزيچ  نينماز برتر

  يعنو ي  گشته  نيمع  آن  يبرا  در اسالم  كه  ينماز، با شک   كه  آن  نخست .آورد يد ميها پد انسان  يروان  و پرورش  نفس  بيرا در تهذ  برتر آن  نقش  كه  هست

،  وستهيپ  يفراخوان  نيا. الفحشاء و المنکر  عن  يتنه  وهالص   ان: خواند يفرام  يو آلودگ  از گناه  يدور  نمازگزار را به  يعيطور طب  ، به و اذكار مخصوص  حركاا

 .بخشد  ها رها سازد و عروج را از منجال   هر كس  را دارد كه  آنان  ييتوانا
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 عضو پيوسته و رياست گروه پژوهش و عضو گروه ع وم دارويي فرهنگستان ع وم پزشکي *
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از   يكند و غبار فراموشو  يم  ، زنده است  هر انسان  يو فطر  يقيحق  محبو   را كه  يتعال  يبار  در برابر حضرا  و خضوع  پرستش  در او روح  هك  آن مدو

 .سترد يم  است  شده  او نهاده  فطرا  يدر ژرفا  را كه  درخشنده  قتيحق  نيا

و   كنود و تزلوزل   يمو   هيو ، هد اسوت   يزنودگ   يها عرصه   در همه  تيموفق  يشرط اص   را كه  ينانيو اطم  آرامش  نمازگزار، آن  و دل  جان  به  كه  آن  سوم

  كه  است  شد در خور آن  گفته  كه  يتيخصوص  از سه  کيهر  .سازد ي، از او دور م است  ياخالق  پرورش  يبرا  مجدانه  اقدام  در راه  يبزرگ  مانع  را كه  اضطرا 

 .نماز آشکار خواهد شد  از معارف  ياريبس  راه  نيشود و از ا  دهيو سنج  دهيد  ينگر  ژرفبا تدبر و 

در هور    هموه   يعنو ي، دارد،  ياسالم  جامعه   همه   گستره   اندازه  به   ي، گستردگ اش يياستثنا  يها و كارساز يژگيو  نينماز با ا  مينيب يم  كه  يهنگام  اكنون

شورط    نيدر توأم   ر آنيتأث  اندازه  كه  ميابي ي، در م ستين  رونيب  ياله  ضهيفر  ني، هرگز از ق مرو ا چکسيآورند و ه  يجا  را به  دارند آن  فهيو هر جا وظ  حال

 . اد استي، چقدر ز جامعه  کيو   م ت  کي  يکبختين

هوا   يکبختو ين   همه  به جاًيرا تدر  آنان  ياله  واجب  کي  نيباشد هم  داشته  جو روا   طشيشرا   ، نماز و با همه  يمردم  انيدر م  هرگاه  كه  است  ناي  قتيحق

 (3) .سازد يبرپا م  آنان  يرا در زندگ  نيد   مهيكشاند و خ يم

 

 با خدا ياز به رابطه معنوين نيمأت يله براين وسين و کارآمدترينماز، برتر
ن يتوأم  ي ه براين وسين و كارآمدتريتر است؛ و نماز برتر يشه حادتر و جديا از هميمردم دن يبرام، امروز يم و كريبا خداوند رح يمعنو  از به رابطهين

د، يبتوان يد به كمک الهيج نماز، بايوالن امر تروئوازمندتر است و شما مسيشه ني، از هميت امروز به نماز خالص و كامل و پرشور اسالميبشر. از استين نيا

  د و از سرچشومه ير در سراسر جهان را اشباع كنيتشنه بشر متح يها ازمند و كامين يها نده جوان كشورمان، ب که همه جاننه فقط نسل رو به رشد و بال

 (4) .ديمند ساز اض نماز بهرهيف

 

 ياجتماع يها بيکاستن آس يها ن راهياز موٍثرتر يکيجامعه و  يسالمت معنو يها برا ن راهياز بهتر يکيج نماز، يترو
ابند و يدر يدرست ن مسأله را بهي، عظمت ايتيريو مد يو معنو يها و دارندگان امکاناا ماد ژه مسئوالن دستگاهيو جانب آن است كه همه به نيانتظار ا

نوان و  ک نفور از جوا يو  يكوه حتو   نيبه ا. ج نماز استي، تروياجتماع يها بيكاستن آس يها برا ن راهياز مؤثرتر يکيهمه بدانند كه . گام در راه عمل نهند

  .(5) مردم ما و جامعه ما است يو روح يمعنو سالمت يها برا ن راهياز بهتر يکين يا. دينکند همت گمار يانگار نوجوانان كشور، در نماز سهل

 

 نينماز، عمود د

ن است كه اگر نبود، سقف فرو يد اعمو ين است؛ معنايك مه عمود د يواقع ينماز به معنا. نددان يد، قدر نماز را نميد و شايكه با عموم مردم، آنچنان

کوره را حفو    ين پيو تواند ا يكدام نماز م. ن متوقف است به نمازيم ديکره عظين پيبنابرا. ن استيدهد؛ نماز ا يخود را از دست م ييزد؛ بنا شکل بناير يم

را  ين ذكريكه با ذكر همراه باشد؛ وَ لَذِكرُاهللِ اَكبَر؛ ا ينماز از فحشا و منکر، ي، ناهيقُربانُ كُلِّ تَق: اا مط و  خود باشديخصوص يكه دارا يكند؟ آن نماز

 (6) .ميج كنيد ترويم، هم بايد عمل كنيكه در درون نماز است، هم با

 

 يامل مهم انضباط و انتظام اجتماعاز عو يکيا و اخرت و يدن يدن به خوشبختيرس يبرا ينماز، معبر اصل
 اايو ح ياصو   تيو غا و هدف به آن از بتواند تا اند نهاده يآدم برابر در ياله انياد كه است يراه در انسان وکس  يبرا ياص  معبر نماز كه گفت ديبا

 كمال اوج در كه ستا يا اندازه به ياله عامل نيا تيظرف يول است؛ اهلل يال س وک قدم نياول نماز. ابدي دست آخرا و ايدن يخوشبخت و يرستگار يعني

 در و "اسوت  مون  چشوم  نور نماز": ديفرما يم ياسالم يگرام امبريپ يعني خيتار انسان نيبرتر كه آنجا تا شود، يعرش انسان پرواز بال تواند يم زين يبشر

 چيه كه گفت بتوان ديشا. سازد تيامن و راحت از سرشار و ا يكام را او جان اذان، بانگ سردادن با كه خواهد يم خود مؤذن از نماز وقت دنيفرارس هنگام

 يتعوال  و سوالمت  اوالً كوه  آنجوا  از نماز .ستين شبرندهيپ و روبخشين و كارگشا او يبرا انسان يمعنو تکامل مراحل  همه در نگونهيا يگريد يعباد لعام

 نجاا يولنگار و يدگهويب از و كشاند يم انضباط به را نمازگزار خود ژهيو يمحتوا و شکل با كه رو آن از اًيثان و بخشد يم جامعه افراد به يمعنو و ياخالق

 (7) .شود شناخته ياجتماع انتظام و انضباط مهم عوامل از يکي ديبا حق به دهد، يم

 

 اسالم يدن جامعه به نقطه مطلوب آرمانينماز، راه رس
 موردود  نمواز  اگور  و شوده  رفتوه يپذ زين زحماا و خدماا گريد افتد، مقبول خداوند، درگاه در نماز اگر: اند فرموده كه نيا. ديفهم يدرست به ديبا را نماز تياهم
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 قورار  خوود  ي سوته يشا گاهيجا در نماز ياسالم  جامعه در اگر كه است نيا قتيحق آن. اندينما يم ما به را بزرگ يقتيحق است، گشته مردود زين آن جز هرچه باشد،

 تيو اهم از اگور  و رساند يم اسالم يآرمان مط و  نقطه به را جامعه و دياگش يم ها آرمان يسو و سمت به را خود راه ،يمعنو و يماد  سازنده يها تالش همه رد،يگ

 يبورا  اسوالم  كوه  يا ق ه به رساندن در را الزم ريتأث ها مجاهدا و ها تالش و شد نخواهد يط يدرست به ريمس نيا رد،يگ قرار يياعتنا يب مورد نماز و شود غف ت نماز

  (8) .آورد يم ما ادي به را نيسنگ يا فهيوظ و دهد يم هشدار ما  همه به قتيحق نيا .داشت نخواهد  است، كرده ميترس يبشر ي جامعه

 

 له ذکرين نمونه و وسيتر ن و کامليتر نماز، ناب
 .تذكر اس   هين نمونه و وسيتر ن و كامليتر ب هماهنگ دل و زبان و حركت، نا ينماز با ترك

بوه   ين مانند حركت عمووم يآفر اش گاه با حوادث تحول يجمع يها، و در زندگ بتيها و مص داها و ش اش، گاه بر اثر محنت يشخص يانسان در زندگ

و  يگور  يو اشوراف  يهوس آلود و غر  شودن در سرخوشو   يها يشود، و گاه با سرگرم يک ميازمندان، به عامل ذكر نزديا كمک به نيا انفا  يجهاد  يسو

 ينماز در حاالا آمادگ .تر كند، نماز است کيا نزديک ينزد« ذكر»ن احوال او را به بهشت يا  د در همهتوان يكه م يعنصر. افتد ي، از آن دور ميش بارگيع

 ينووران  ينووازد و او را بوه آن واد   ي، در گوش او زنگ آماده باش مو يبخشد و در حاالا غف ت و ناآمادگ يشتر ميعروج و حال و حضور ب ي، به آدميروح

ان يو در م يش، و حتو يدان جهاد، در هنگام فورا  و آسوا  يم  ن شدا و محنت، در بحبوحهيدر ع. د ترک شودينبا يچ حاليلذا نماز در ه .سازد يک مينزد

د يو شفابخش است، با يک شربت مقويد آورده است، نماز يرامون خود پديها، پ يها و خودخواه ها و شهوا نهيها و ك كه انسان با هوس يآلود ط لجنيمح

 ين روسوت كوه نوه حَو    يو از ا .ک شود يو دان به بهشت رضوان نزديک ميا يک گام يم، يا د و از هر نقطه كه در آن واقع شدهينوش آن را با دل و جان خود

 (9) .الصالة يع  يح: اند در هر روز بارها سروده ياند، ول اإلنفا ، نگفته يع  يالصوم و نه حَ يع  يالجهاد و نه حَ يع 

 

 ان انسان و خدايارتباط م يله براين وسيتر ين و دائميتر نماز، مستحکم
نمواز آغواز       هيوسو  خود با خدا را بوه     ها رابطه انسان  نيتر يمبتد.  ستيبا خدا ن  انسان  انيارتباط م  يتر از نماز برا يميتر و دا مستحکم  اي   هيوس  چيه

  با آن  و هر كه ست ين  يانيذكر و راز را هرگز پا   نهيگنج  نيا. نديجو ينماز م را در  خود با محبو   انس  خ وا  ز بهشتيخدا ن  ياياول  نيتر برجسته. كنند يم

طور   كند و به يم  اشاره  نيد از معارف   يبخش  به  كه  است  يا  خالصه  کيو اذكار نماز، هر  ك ماا .ابدي يم در آن   يشتريب  و درخشش  شتر آشنا شود، ج وهيب

  آشناتر و به  ياله  روز با معارف را روزبه  شود، انسان  گزارده  سهو و غف ت  و بدون  يبا تدبر در معان  كه  ينماز .آورد ياد نمازگزار مي  را به  آن  يدرپ يمکرر و پ

 (11) .سازد يتر م دلبسته  آن

 

 در مقابل دشمن يريناپذ بيعامل آس يحفظ سالمت معنو
م، يخودموان را حفو  كورد    يمعنوو  سالمت كه ما يآن وقت. ميده نشويم؛ از درون پوسيم كه از درون پوک نشويد خودمان مراقب باشيما با

م؛ بوه موا   ينودار  يمط قاً ترسو  ،يرونيب دشمن ازم، يم و از آن راه منحرف نشديش رفتيبه ما نشان داده، پ ياسالم يرا كه اسالم و جمهور يراه

 (11) .ب بزنديتواند آس يزند؛ نم ينم يبيآس

 

 جامعه يو فکر يدر صحت و سالمت معنو رگذاريثأاقشار ت

آن  يموار يا ابتالء و بيجامعه و  يو فکر يمعنو سالمت در صحت و ييسندگان، نقش بسزايع روشنفکر از جم ه ع ما، مب غان، استادان و نويقشر وس

 (12) .برعهده دارد

 

 (جامعه يسالمت معنو يعامل تعال)اداء شدن حق نماز  يها شاخص
 . حق نماز، گزارده شده است: توان گفت يشوند م يده ميهست كه هرگاه و هرجا د ييها ها و شاخص نشانه

ن يچن. اورديهر مس مان است، به جا ن ي فهين وظيبه سر برد و نماز را كه برتر يط اسالميدر مح ياست كه كس يبزرگ يناسپاس :شدن نماز يهمگان .1

. كرده است ينماز كوتاه ي ش را از بركاا نماز محروم ساخته و دربارهيقصر است، چرا كه خواه و در حق خود، مينزد خدا و نزد بندگان خدا روس يكس

، و در يو جوو  يو مکوان  يط زموان يشرا  ، و در همهيا خانوادگي يت اجتماعير و جوان و نوجوان و در هر موقعيهمگان از پ يگاه كه در جامعه اسالم آن

چ بهانوه، عموداً آن را تورک نکردنود،     يآوردند و بوه هو   يجاه ک مس مان، بي ياز زندگ ين و بخشيد  هيپاو غم، نماز را چون  يش و در رنج و شاديآسا

 .نماز آشکار شده است يگزار ن نشانه حقيتر مهم
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 ياز كالبود ن روح نماز است كه بودون آن، نمو  يو ا. و مفهوم ك ماا نماز و همراه با خشوع و حضور يبا توجه به معن يعني :آوردن نماز يکو به جاين .2

 جان ياست ب

 .است ياجتماع يو همدل يبروز بركاا نماز در سطح همکار ين به معنايا :جماعت يش نمازهايمساجد و افزا يآباد .3

در  ين مباحوث فقهو  يتور  يدرباره نمواز و مقودماا آن، طووالن    يطور كه بحث فقه همان :يقات علميمطالعات و تحق  مطرح شدن نماز در عرصه .4

. د آورديو مطرح در سطح جامعه را پد ينياز مباحث د يمهم  د س س هيز باينماز ن يو اجتماع ي، عرفانيدهد، بحث كالم يل ميا تشکه ريع م يها حوزه

ن، يغ ديتب  يها گاهيجا  طور مکرر در همه هفراهم كنند و بحث نماز ب ييها قاا و كتا ين باره مقاالا و تحقيسندگان در ايو محققان و نو ينيآگاهان د

ق يهرحال، عم به يا گسترده وليمخت ف، به تناسب، فصل فشرده  يها دوره يدرس يها در كتا . گوناگون مطرح گردد يها هيها و از زاو وهيها و ش زبان با

 .ده شودينماز گنجان  درباره ينيو مت

ده شوند و نمواز  ينماز د يدر مراكز همگانها را نشانه كرده است،  ها آن ها دوخته شده و انگشت ها به آن كه چشم يبزرگان جامعه و كسان .5

هر گواه  . افتيها دست  توان بدان يكه با تدبر م يگريد يها و نشانه.ا فرودست شمرده نشوديکار يب يها ژه آدمي، ويمراكز عموم يها خانه

شوتر باشود   يهوا ب  ن نشوانه يچه اد گفت كه حق نماز در آن جامعه ادا شده است، و هريحق باه د، بيد آيپد يا ها همه در جامعه ن نشانهيا

 (13) .شتر استينماز ب يگزار ش به حقيگرا

 

 جامعه يسالمت معنو يها از شاخص يکي، ينيدر برابر حرکات ضدد يريگ موضع
شوما  . نداشت يعم   ن وجود داشت لکن ج وهين مردم متديدر ب يقرص يها مانيكردند، ا يم يش زندگيكه مثالً صد سال پ يكسان[ انيدر م]د يشا

 يک ارمنيد يهم كه او را به دار كش يدند، آن كسينجا وسط تهران به دار كشيرا، ا يبه آن بزرگ يالبا آن عظمت را، م ياهلل نور خ فضليد شيمالحظه كن

 ينکه آن وقت رضاخانيا اانجام نگرفت؛ ب يچ حركتيختند، اما هير يک اشکيكنار  هم گوشه  يا عده -رمس مان بود يغ يعني؛ يرانيا يک افسرِ ارمني -بود 

 يهمدان  ط به دين شهيد با ايسه كنين را مقايحاال ا. تحرک وجود نداشت يعنيبود؛  يا يآنچنان يکتاتوريم مثالً حکومت دييهم سركار نبود كه حاال بگو

دا كرد؟ همه يران پيدر ا يچه انعکاس! ع اوييتش يشد برا ييد همدان چه غوغايديد؛ شما ديت به شهادا رسيابان با مظ ومي، در خيهمدان ي ط به کيما؛ 

جوور   ن يشود، همو   يع مو ييز تشو يا در تبريا در اصفهان يا در مشهد يمطهر در تهران   كردند، همه احساس عالقه كردند؛ اگر آن جنازه ياحساس همدرد

  نيچ وجه اير، به هياند؛ نخ ن فاص ه گرفتهيد كه مردم از دكنن يغ ميتب  يا ک عدهيحاال . هستند  يجور  نيآمد؛ امروز مردم ا يبه وجود م يمياجتماع عظ

 (14) .ميبود ط به م، آن زمان هميا دهيما آن زمان را هم د. ستين يجور

 

 (جامعه يمعنو سالمت ارتقاي عامل)  نماز جيترو در نظام ناکارگزار فيوظا
نماز، دعووا بوه    عوا بهد( 15) ميد بدان اهتمام ورزيمه بااست كه ه يف بزرگياثرگذار، در شمار وظا يها وهيش  با همه نماز جيترو

ها، به  ييبايها و ز يکين  ننده و دارنده همهياست كه در آن انسان در برابر آفر ياز زندگ ينماز، فص  راياست، ز يزندگ يها ن ج وهيباتريز

ه بوه ذكور   يم و زبوان موؤثرِ توصو   ين حجم عظو يا. ديافزا يش ميروان و دل خو يکيو ن ييبايار زيپردازد و بر ع يعاشقانه م يازيعرض ن

خود بدانند  يبرا ين را درسيد ايکوكار خداوند بايبندگان صالح و ن. است نماز در دعوا به يژگين ويهم  ث، نشانهيدر قرآن و حد نماز و

، يم، مربم، معّيروحان. عوا بگذارندن ديد امکاناا گسترده خود را در خدمت ايبا يمسئوالن مؤمن در نظام اسالم. دعوا كنند نماز و به

كه  نيبه ا( 16) .بسازند نماز كننده به خدا و ن سو بکشانند و از آنان دعواينفوذ خود را به ا  رهير و مسئول در همه جا مخاطبان و دايمد

است كه با عزم  يممکن يكارهاها همه  نيا. ديجاآورند، همت گمار رند و عادا كنند كه نماز را با خشوع و حضور ق ب بهيهمگان فرا بگ

 ره،يغ و يآموزش يها يزير برنامه و يهنر و يفرهنگ يها تالش( 5) .شاءاهلل اندركاران، محقق خواهد شد، ان راسخ و كار مداوم شما دست

 همه و رديگ رونق اناننوجو و جوانان ژهيو به مردم انيم در روز روزبه مط و ، تيفيك با نماز، كه شود اجرا و يطراح يا گونه به ديبا همه

ها  نماز در آن دستگاه  اقامه ي، خود متصديو دولت يادار يها ران دستگاهيمد( 8. )ندشو مند بهره يروشن و يپاك  چشمه نيا از يراست به

گر قادر به يت دا به هر جهيآن  يكه به خاطر انبوه يدن وقت نماز، نماز به پا داشته شود و اجتماعاتياجتماعاا با فرا رس  در همه.شوند

د يو ش را بور آن بگمار يهموت خوو    (17) .دا نکنود يم شود كه با وقت نماز تصادف پيتنظ يها جور آن يزمانبند  ستند، برنامهين كار نيا

ن ياند، شما ا ت سرشته شدهيمعنو ييايها با جو دل. كارسازتر است ين از هر بخشنامه و دستور و فرمانيا. ديبشناسان يرا به درست نماز كه

و آن را با حال و حضوور و   يرا همگان نماز ن است آنچهيا. ديدلگشا را به آنان نشان ده ي ن پنجرهيگر، و ا معجزه ين دارويراه راست، ا

 (18) سازد، يهمراه م ييدايشور و ش
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