


مسلسل نشر | 77

نشر مؤسسه اشــراق و عرفان | 65

اعرافی،علیرضا، ۱۳۳۸ - :سرشناسه

فقهتربیتی:عنوانونامپدیدآور

قم: مؤسسه اشراق وعرفان  ، 1400. :مشخصاتنشر

ج.:جدول؛۱۴/۵ × ۲۱/۵سم.:مشخصاتظاهری

 دوره   :97۸-600-9۵69۱-۵-۱؛:شابک
یال:97۸-600-۸۵۴۲-۴۲-۱:ج۸.   600000ر

چاپاول.:یادداشت

و:مندرجات علــم ــم
ّ
تعل و تعلیــم پیشفرضهــا.-ج۲. و مبانــی ج۱.

م
ّ
مقرآنوحدیث.-ج۴.تعلیموتعل

ّ
دین.-ج۳.تعلیموتعل

ــمعلــومومعارف
ّ
علــومومعــارفعقلــی.-ج۵.تعلیــموتعل

م.-ج7.۲.آداب
ّ
شهودی.-ج7.۱.آدابمشترکتعلیموتعل

ــم.-ج۲۱.تربیــت
ّ
ــم.-ج8.آدابتعل

ّ
مشــترکتعلیــموتعل

جســمانی.-ج۲۴.تربیتعبادی.-ج۲6.وظایفحکومت
درتعلیموتربیت.-ج۲9.وظایفنهادهایتربیتی۱)خانواده(

عجمی، هادی، 1360-:شناسهافزوده
  آموزشوپرورش)فقه( :موضوع
  تربیتخانوادگی--جنبههایمذهبی--اسالم:موضوع
اخالقاسالمی:موضوع

کنگره      ۸آ6الف        /  BP۱9۸/6:ردهبندی
    ۲97/۳79     :ردهبندیدیویی

کتابشناسیملی ۳9۵6۳7۱:شماره





م(
ّ
فقه تربییت 8)آداب تعل

کلیه حقوق برای مؤسسه اشراق و عرفان محفوظ است

I S B N :  9 7 8 - 6 0 0 - 8 5 4 2 - 4 2 - 1

علیرضا اعرافی

................................... هادی عجمی تحقیق و نگارش 
ناشر.................................... مؤسسه اشراق و عرفان
ویراستار......................................... احمد رمضانی
....................................... حمید بهرامی امور هنری
نوبت و تاریخ چاپ.............................. اول/بهار 1400
لیتوگرافی، چاپ و صحافی.......................... چاپ نینوا
..........................................  300 نسخه شمارگان
........................................... 60000 تومان قیمت 

www.eshragh-erfan.com
info@eshragh-erfan.com

تلفن: 025-37748540
نمابر: 025-37748541

ک 59 آدرس: ایران، قم، خیابان معّلم، معّلم 8، کوچه شهید محقق، پال



5

15 .......................................................... سخن مؤسسه
19 ............................................................... پیشگفتار

فصل یکم. مبادی تصوری و تصدیقی/23
23 ���������������������������������������������� 1.مفهومشناسی
24 ......................................................... 1-1. آداب
م.......................................................... 25

ّ
1-2. تعل

26 ......................................................... م
ّ
1-3. متعل

26 ................................................. 1-4. مفاهیم همسو
26 ....................................................... دانش آموز
26 ......................................................... ُمحّصل
یف آداب تعلم.................................................. 27 تعر
27 ���������������������������������������������������� 2.پیشینه
27 .................................................. 2-1. پیشینه عام
الف( کتب اخالقی............................................. 27
33 ..................................................... ب( تربیتی

فهرست



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر

6

ج( روایی....................................................... 34
37 ............................................... 2-2. پیشینه خاص
39 ������������������������������������������� 3.اهمیتوضرورت
39 ................................... الف( اهمیت موضوع آداب تعلم
41 ............................... ب( ضرورت نگاه فقهی به آداب تعلم
42 �������������������������������������� 4.تقسیمهایآدابتعلم
یده...................................................... 45 تقسیم برگز
45 ��������������������������������������������� 5.مبادیتصدیقی
45 ............................................. 5-1. دامنه آداب تعلم
48 .............................. الف( قراین در روایات علم آموزی
ب( قراین در روایاِت آداب تعلم................................ 49
جمع بندی....................................................... 51
52 ..................... 5-2. ادله تسری آداب تعلم به علوم غیر دینی
52 ..................................... الف( تحدیِد دایره انصراف
ب( تنقیح مناط................................................ 53
54 ............................................... ج( قراین خاصه
یده.................................................. 55 دیدگاه برگز
55 ....................... 5-3. مولوی یا ارشادی بودن اوامر در آداب
55 .......................... الف( آداب دارای حکم عقل مستقل
ب( آداب دارای حکم عقالیی................................. 55
56 .................................... ج( آداب دارای دلیل لفظی
58 .................................. 5-4. انواع استحباب آداب تعلم
الف( اباحه کلی و استحباب خاص............................ 58



7    

  فهرست   

ب( استحباب کلی و خاص.................................... 58
63 ............................. ج( مذمت کلی و استحباب خاص
5-5. سند روایات آداب تعلم...................................... 63
5-6. قواعد گسترش دهنده آداب تعلم............................. 64
65 ....................... کد بودن آداب برای عالم و متعلم الف( آ
ب( قاعده »العادة المحکمة«.................................. 72
75 ................................ ج( قاعده استحکام نظام علمی
80 ......... 5-7. شرط استفاده از سیره اهل  بیت؟مهع؟ در اثبات آداب
سیره بیان شده در قرآن......................................... 82

فصل دوم. آداب تدّرس و مطالعه/85
85 ������������������������������������������ 1.اغتنامفرصتتعلم
85 .................................................. 1-1. تبیین عنوان
86 .......................................................... 1-2. ادله
الف( قاعده سبقت در خیرات.................................. 87
87 .................................................... ب( روایات
97 ................................................... 1-3. مصداق ها
جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 98
98 ................................................ شمول این ادب
2.سرعتوسبقتدرتعلم������������������������������������� 98
2-1. تبیین عنوان................................................... 99
2-2. دلیل.......................................................... 99
99 ............................................ قاعده سبقت در خیرات



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر

8

جمع بندی و نتیجه گیری............................................. 101
102 ................................................ شمول این ادب
102 ���������������������������������������� 3.تأنیوتثّبتدرتعلم
102 ................................................. 3-1. تبیین عنوان
104 ......................................................... 3-2. ادله
104 ....................................... الف( آیه 32 سوره فرقان
یج، رفق و مدارا و رعایت توان متربی..... 105 ب( تمسک به اصول عام تدر
107 ..................................................... ج( روایات
جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 114
115 ��������������������������������������� 4.تعلمدرصغروجوانی
116 ................................................. 4-1. تبیین عنوان
117 .................................... محدوده سنی صغر و جوانی
119 ......................................................... 4-2. ادله
ادله عام........................................................ 119
119 ..................................... الف( قاعده اتقان تعلم
ب( سبقت در تعلم......................................... 120
122 ............................ ج( استفاده از ادله تفرغ در علم
ادله خاص.................................................... 123
123 ... الف( روایات توصیه کننده به تحصیل پیش از بزرگسالی
140 ........................... ب( روایات »علیکم باألحداث«
155 .................................. ج( روایات »سبع سنین«
جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 162
164 ............................................... شمول این ادب



9    

  فهرست   

164 ....................................................... 4-3. فروع
164 ...................... فرع یکم. حکم علم آموزی بعد از جوانی
165 ..................................... فرع دوم. حکم تعلم صغیر
169 ������������������������������������������� 5.زمینهسازیتعلم
169................................................. 5-1. تبیین عنوان
5-2. دلیل......................................................... 170
قاعده اتقان تعلم............................................... 170
5-3. بررسی مصداق ها............................................ 171
171 ..................................... الف( پیش نیازهای مهارتی
176 ..................................... ب( پیش نیازهای معارفی
177 ....................................... ج( پیش نیازهای روحی
178 ...................................... د( پیش نیازهای جسمی
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 178
179 ............................................... شمول این ادب
6.محافظتازآموختهها�������������������������������������� 179
6-1. تبیین عنوان.................................................. 180
6-2. دلیل......................................................... 180
180 ....................................................... مقدمیت
6-3. بررسی مصداق ها........................................... 183
183 ....................................... الف( تکرار و مرور درس
184 ......................................... ب( گفت وگوی علمی
192 .................................................... یس ج( تدر
192 ...................................................... د( کتابت



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر

10

جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 194
196................................................ شمول این ادب
196 �������������������������������������������� 7.ترکموانعتعلم
196................................................. 7-1. تبیبن عنوان
196.............................................. - معنای »موانع«
- عدمی بودن این ادب....................................... 197
198 ....................................... ج( شمول معنایی موانع
198 ....................................................... 7-2. دلیل
198 ...................................................... مقدمیت
198 ............................................. الف( مبادی دلیل
199 .................................. ب( موانِع مقدمات اصل تعلم
200 .................................... - موانِع مقدمات اتقان تعلم
200 ........................................... د( عنوان های ثانوی
جمع بندی...................................................... 201
فرع............................................................. 201
203 .......................................... 7-3. بررسی مصداق ها
204............................ الف( دوری از دوست مانع تحصیل
206 ..................................................... ب( ازدواج
216 .................................................... یف ج( تسو
د( دیگر مصداق ها............................................. 218
جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 219
219 ..................................... الف( حکم ترک موانع تعلم
220 .................................. ب( تزاحم دیگر اعمال با تعلم



11    

  فهرست   

220 ................................................ شمول این ادب
221 ����������������������������������������������� 8.پرسشگری
221 ................................................. 8-1. تبیین عنوان
223 ........................................................ 8-2. ادله
223 .............................................. الف( دلیل قرآنی
227 ................................................... ب( روایات
235 ................................................. ج( اتقان تعلم
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 235
236 ............................................... شمول این ادب
8-3. آداب پرسشگری در تعلم................................... 236
9.پرهیزازتعنت��������������������������������������������� 238
9-1. تبیین عنوان................................................. 239
9-2. ادله......................................................... 239
240.............................................. ین عام الف( عناو
241 ............................................... ب( ادله خاص
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 247
247 ............................................... شمول این ادب
247 �������������������������������������� 10.مسئلهیابیوفهمآن
248 ................................................ 10-1. تبیین عنوان
249 ........................................................ 10-2. ادله
الف( اتقان در تعلم............................................ 249
250 ................................................... ب( روایات
ج( سیره....................................................... 251



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر

12

جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 252
253 ............................................... شمول این ادب

فصل سوم. آداِب ارتباط با معلم/255
256 ���������������������������������������� 1.انتخابمعلمصالح
256 ................................................. 1-1. تبیین عنوان
256 ........................................ 1-2. صالحیت شخصیتی
الف( معلِم دارای اثر مثبت بر متعلم............................ 258
264 ........ ب( معلِم دارای اثر قطعی منفی بر امور پایه ای و الزامی
ج( معلِم دارای اثر احتمالی منفی بر امور پایه ای و الزامی....... 266
268 ........ د( معلِم دارای اثر قطعی منفی بر امور ثانوی و رجحانی
ه ( معلِم دارای اثر احتمالی منفی بر امور ثانوی و رجحانی...... 268
268 ......................................... 1-3. صالحیت حرفه ای
الف( معلِم دارای صالحیت حرفه ای.......................... 268
269 ............................ ب( معلِم فاقد صالحیت حرفه ای
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 269
الف( صالحیت شخصیتی معلم............................... 269
ب( صالحیت حرفه ای معلم.................................. 270
270 ......................... ج( مسائل دخیل در تأثیرگذاری معلم
271 .................................................... نتیجه گیری
271 ........................................................ 1-4. فروع
271 ........................... فرع یکم. استفاده از معلم غیرصالح
281 ................................ فرع دوم. تغییر استاد غیرصالح



13    

  فهرست   

فرع سوم. حقوق معلم غیر صالح.............................. 281
282 �������������������������������������������� 2.احترامبهمعلم
2-1. تبیین عنوان................................................. 282
2-2. ادله........................................................ 283
الف( فرازی از رسالة الحقوق امام سجاد؟ع؟................. 283
287 ................................. ب( روایت سلیمان بن جعفر
289 .................................................. 2-3. مصداق ها
289 ........................................... الف( احترام رفتاری
290 ............................................. ب( احترام گفتاری
291 ............................................... ج( احترام علمی
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 293
293 ............................................... شمول این ادب
3.تواضعدربرابرمعلم���������������������������������������� 293
294 ................................................. 3-1.تبیین عنوان
295 ........................................ تفاوت احترام با تواضع
295 ........................................................ 3-2. ادله
الف( آیه 66 سوره کهف....................................... 295
298 ................................................... ب( روایات
جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 301
302 ............................................... شمول این ادب
302 �������������������������������������������� 4.مالزمتبامعلم
302 ................................................ 4-1. تبیین عنوان
303 ........................................................ 4-2. ادله



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر

14

الف( آیه 66 سوره کهف....................................... 303
304 ................................................... ب( روایات
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 308
309 ............................................... شمول این ادب
309 ���������������������������������������������� 5.تشکرازمعلم
310 ................................................. 5-1. تبیین عنوان
311 ......................................................... 5-2. ادله
الف( قاعده وجوب شکر منعم.................................. 311
ب( روایات شکر منعم......................................... 314
320 ....................................... ج( سیره معصومان؟مهع؟
جمع بندی و نتیجه گیری........................................... 321
324 ....................................................... 5-3. فروع
324 ............................ فرع یکم . حکم ترک تشکر از معلم
324 ........................ فرع دوم. تشکر در قراردادهای آموزشی
329 .............................................. گزاره  های فقهی احکام و 
330 ......................................................... فهرست منابع
344 .............................................................. نمایه ها



15

سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دوچندان 
مبانی  نیازمند  خود،  نظری  پشتوانه   تأمین  برای  اسالمی  نظام  است.  کرده 
حوزه   که  است  عرصه ای  این  است.  اجرا  و  تصمیم گیری  برای  الزم  علمی 
که  کنار دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ چرا علمیه در 
تولید  پدید و  گستراندن مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو نیاز بدون  این 
یکرد اسالمی، پاسخ مناسبی نمی یابد. ضرورت مجاهدت  علوم انسانی با رو
یی به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه  علمی به منظور پاسخ گو
در  جدیدی  دگرگونی های  نخست  اینکه،  به:  شود  توجه  که  می نماید  رخ 
یژه علوم انسانی رخ داده است؛ دوم اینکه، زندگی  مجموعه  دانش بشری، به و
انسان معاصر، به واسطه پیشرفت در علوم و فناوری های جدید، دستخوش 
تطورهایی شگرف شده است؛ سوم اینکه، شکل گیری نظام اسالمی، فرصت 
مناسبی را فراروی جامعه  دینی برای دستیابی به اهداف متعالی خود قرار داده 
به  منظور  علمی حوزوی  فعالیت های  به  رو، سرعت بخشیدن  این  از  است. 

توانمندسازی نظام اسالمی در این باره ضروری است.
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»مؤسسه اشراق و عرفان« از سال 1386 با نظارت و اشراف علمی آیت 
بر  کید  تأ بر  عالوه  و  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  اعرافی؟ظد؟  علیرضا  اهلل 
معرفتی  نیازمندی های  کردن  برطرف  راستای  در  حوزوی،  اصالت های 
در  »پژوهش  را  خود  یت های  مأمور ازاین رو،  می کوشد.  نیز  معاصر  انسان 
راستای  در  اجتهادی  روش  پایه  بر  مضاف  فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه 
نظام سازی اسالمی« ، »پرورش پژوهشگران صاحب نظر در عرصه  فقه های نو 
و فلسفه های مضاف و نظام سازی اسالمی« و »اسالمی سازی علوم انسانی« 

قرار داده است تا بتواند نقشی مؤثر در این مجال ایفا کند.
پا در مطالعات تربیتی است و  فقه تربیتی بابی جدید در فقه و دانشی نو
در صدد بررسی مسائل مربیان و متربیان در محیط های تربیتی و تعیین حکم 
کالس و رابطه معلم و دانش آموز از دیرباز توجه  شرعی آنان است. فضای 
اندیشه وران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است و نگارش »آداب تعلیم 
گذشته های دور، در سنت اسالمی رایج بوده است. با توجه به  و تعلم« از 
یک،  به آداب مشترک معلم و دانش آموز و آداب مختص هر تقسیم آداب 
استاد  است.  گذاشته  بحث  به  را  م 

ّ
تعل مختص  آداب  تنها  حاضر،  کتاب 

کتاب، حدود  ارجمند، حضرت آیت اهلل اعرافی؟بد؟ در زمینه مباحث این 
تربیتی  فقه  ، در سلسله دروس خارج  و 79  29 جلسه درس در سال 78 
ایراد فرمودند؛ که این مباحث، سرچشمه مطالب کتاب گشته و بر آن مباحثی 
باشد. همچنین،  فقه  منظر  از  تعلم  آداب  تکمیل کننده  تا  است  افزوده شده 
بخش هایی از مباحث فقهی و اصولی مطرح شده در دروس ایشان نیز در این 
کتاب استفاده شده است. مباحث ذیل هر ادب، در مراحل مختلف پژوهش، 
یافت رهنمودهای  خدمت حضرت استاد ارائه و بررسی شده است. پس از در

ایشان و اصالح و تکمیل مباحث، به تأیید نهایی ایشان رسیده است.
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از استاد معظم، آیت اهلل علیرضا اعرافی؟ظد؟  پایان، با سپاس بی کران  در 
که با ارائه این مباحث در سلسله دروس خود و همچنین در جلسات متعدد 
به  می نهیم  ارج  داشتند؛  اثر  این  نشاندن  ثمر  به  در  یژه  و عنایتی  تکمیلی، 
تالش های محقق ارجمند، جناب حجت االسالم هادی عجمی، در تحقیق 
ین و به راهبری های حجت االسالم دکتر احمد شهامت، در نظارت و  و تدو

یابی این اثر. ارز
و  دیدگاه ها  ارائه  با  دینی،  اندیشه وران  و  صاحب نظران  است  امید 
آثار  تولید  بهبود  در  را  عرفان  و  اشراق  مؤسسه  خود،  سازنده  پیشنهادهای 

علمی، یاری رسانند.
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نیز  آن  آداب  رعایت  به  علم،  گیری  فرا به  فراوان  کید  تأ کنار  در  اسالم 
سفارش می کند. آداب تعلم در کتب اخالقی، تربیتی و فقهی علمای پیشین، 
کیفیت بخشی  مان در 

ّ
تبلور داشته است. این پیشینه سترگ، راهنمای متعل

و اعتالی این حرکت است. متعلِم بی توجه به این راهنما، نباید امیدی به 
یرا علم آموزی بدون انجام  تعالی علمی و بهره مندی از نور علم داشته باشد؛ ز
که هرچه بیش رود، از  این آداب، همچون پیمودن مسیر بدون راهنماست 

هدف دورتر می گردد.
ترسیم  با  که  است  تربیت  و  فقه  پژوهشگران عرصه  بر عهده  رو،  این  از 
کتاب پیِش رو به  کنند. در این باره،  هرچه بهتر این راه به سالکان آن کمک 
م« می پردازد تا ضمن هرچه روشن تر کردن این مسیر، 

ّ
بررسی فقهی »آداب تعل

کند. این  حکم شرعی هر یک از این آداب را برای سالک مؤمن نیز تبیین 
نیز پی گیری  کتاب دیگر  این هدف در دو جلد  و  کار نیست  ابتدای  کتاب، 
یژه  و دیگر  و جلِد  تعلم«  و  تعلیم  »آداب مشترک  باره  در می شود: یک جلد 

»آداب تعلیم« است.



م( 
ّ
بیتی ج 8 )آداب تعل   فقه تر
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است:  پرداخته  آداب  دسته  دو  به  تعلم1  و  تعلیم  مشترک  آداب  کتاب 
در  و  متعلم2  و  معلم  شخصیتی  و  روحی  یژگی های  و و  آداب  یکم  فصل  در 
کتاب  بیان شده است.3  گرد  و شا استاد  مهارتی  و  رفتاری  آداب  فصل دوم 
آداب تعلیم به صالحیت های اخالقی فردی4 و اجتماعی5 و  بینشی6 معلم 
می پردازد. صالحیت های گرایشی و رفتاری معلم در آداب مشترک تبیین شد؛ 
بنابراین در این جلد به آن ها اشاره نشده است؛ اما کتاب آداب تعلم )کتاب 
پیِش رو( به دو محور مهم در تعلم پرداخته است: آداب تعلم و ارتباط با معلم.

مسئله کتاِب پیِش رو، بررسی فقهی آداب تعلم با روِش تحلیلی و استنباط 
اجتهادی است که در سه فصل ارائه می شود:

فصل یکم. مبادی تصوری و تصدیقی؛
فصل دوم. آداب تدّرس و مطالعه؛
فصل سوم. آداِب ارتباط با معلم.

در پایان ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال در اتمام این مهم، از 
کردند و  گردپروری  که شا اعرافی؟ظد؟ قدردانی می کنم  حضرت استاد، آیت اهلل 

1. علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج 7 )آداب مشترک تعلیم و تعلم(.

2. اخالص؛ تواضع؛ صبر و حلم؛ حرص به علم؛ دوری از حسد؛ عمل به علم.

مراء؛  و  جدال  از  خودداری  سخن گفتن؛  نیکو  کتابت؛  نظم؛  تّفرغ؛  برتر؛  علم  انتخاب   .3
کره علمی؛ تعیین زمان مناسب؛ جهد؛ جوع. دانش افزایی؛ مذا

کرامت نفس؛ قناعت؛ بلند هّمتی؛ تقوی؛ دلبسته و آزمند  4. بیان حق؛ عزت )عفت( نفس و 
یدن؛ دوری از تکبر و غرور. نبودن؛ امید و توکل؛ حیا؛ متانت؛ حسد نورز

گردان؛ رفق و مدارا؛ وقار و متانت؛ تعامل  5. حسن خلق؛ بذل علم؛ حرص در تعلیم و تفهیم شا
با متربیان؛ سعه صدر؛ حسن ظن؛ وفای به عهد؛ نوع دوستی؛ امانت داری؛ صداقت؛ انصاف 

گرد؛ اعتدال؛ خیرخواهی. در گفتگو؛ ایثار؛ توازن؛ مراقبت از احوال اخالقی شا

6. همچون: نگاه جامع نگر؛ نگاه الهی و معنوی و قدسی؛ نگاه التزام به دین؛ نگاه عبودیت و 
بندگی؛ تدّبر؛ شناخت کامل از فضایل و رذایل.
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و دقت  با صبر  و  را ممکن ساختند  اثر  این  نگارش  یش،  با بذل علمی خو
و  یز  عز برادر  از  است  الزم  همچنین  دادند.  تذکر  را  حقیر  کج راه های  فراوان، 
ناظر محترم کتاب، حجت االسالم دکتر احمد شهامت )مدیر گروه فقه تربیتی( 
یژه و از دیگر اعضای لجنه علمی، حجج اسالم آقایان دکتر سید  به شکل و
نقی موسوی )مدیر عامل محترم مؤسسه اشراق و عرفان(، احمد عابدین زاده 
که  کارکنان این مؤسسه تشکر می شود  کنم. نیز از  کبر قدردانی  و محسن پورا

کتاب را برای چاپ آماده کردند.
یرا صبوری های  گر از مادر، پدر و همسر بنده یادی نشود؛ ز ناسپاسی است ا

ایشان، زمینه وقت گذاری برای این پژوهش و نگارش را فراهم کرد.
هادی عجمی
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