
نسبت تاريخ با حفظ كردن
دكتر عبدالرسول خيرانديش

ــي  ــپردن مطالب كتاب هاي درس حفظ كردن و به خاطر س
ــر اين بخش از برنامه ي  ــتاويزي براي انتقاد ب تاريخ همواره دس
ــي مدارس و دانشگاه ها بوده است. گستردگي و تداوم اين  درس
انتقادها و تمكين بدون تحقيق در برابر آن موجب شده است كه 
ــي به دفاع از حفظ كردن درس تاريخ نپردازد. اين در  ديگر كس
حالي است كه هيچ روش عملي مشخصي هم براي جايگزيني 
ــت و در نتيجه در عمل همان روش حفظ  آن پيشنهاد نشده اس
ــگاهي كه آزادي عمل  ــداوم مي يابد. حتي در نظام دانش كردن ت
آموزشي بيشتر است نيز حفظ كردن، هم چنان روش غالب است. 
شايد تصور شود كه فعاليت پژوهشي دانشجويان در كنار درس 
ــوان نوعي جايگزين براي يادگيري از طريق حفظ كردن  را مي ت
دانست، اما اين هم تصور صحيحي نيست. زيرا فعاليت تحقيقي، 
ــي از برنامه ي آموزشي، لزوماً منتهي به يادگيري  به عنوان بخش
نمي شود، چرا كه پژوهش دانشجويي يا دانش آموزي، فعاليتي در 
جهت كسب مهارت براي خودآموزي و يادگيري مستقل است 
ــي يك رشته ي علمي (تحصيلي)؛ لذا  نه فراگيري مباحث اساس
ــود و به طور طبيعي و  ــش نمي تواند جايگزين آموزش ش پژوه
ــه ي الزم براي ورود به مرحله ي پژوهش  منطقي، آموزش مقدم
است. حاال اگر در جايي ديده شود كه بدون آموزش، و يا به جاي 
آموزش، فعاليت تحقيقي صورت مي گيرد پرواضح است كه چنين 

تحقيقي تا چه اندازه بي پايه و اساس و بيهوده خواهد بود.
ــت كه علي رغم گستردگي انتقاد بر روش  واقعيت امر آن اس
حفظ كردن در آموزش تاريخ، هيچ گاه به درستي ابعاد و جوانب 
اين امر مورد كنكاش قرار نگرفته است. بايد توجه داشت كه اين 
تنها رشته ي تاريخ نيست كه جنبه ي حفظي دارد. اصوالً مقدمات 
ــتند. كما  ــي كليه ي علوم در مرحله ي آموزش حفظي هس و مبان
اين كه الفبا هم حفظ مي شود. همه مي دانيم كه دروس رشته ي 
پزشكي يا زيست شناسي و زمين شناسي بيش از درس تاريخ 
ــود كه مطالب حفظي در  ــايد گفته ش مطالب حفظي دارند. ش

چنين رشته هايي سرانجام جنبه ي كاربردي مي يابد و لذا ضروري 
است، كه بايد بگوييم در رشته ي تاريخ نيز اگر مطلبي حفظ شود 
ــرانجام به كار گرفته مي شود. ظاهراً بايد مشكل را در تفاوت  س
موقعيت رشته هاي علمي از نظر اشتغال پس از تحصيل يا كسب 
درآمد دانست. پس مشكل آموزش تاريخ را نمي توان يك معضل 
ــرايط اقتصادي به شمار  ــي دانست بلكه از مشكالت ش آموزش
مي آيد. در واقع بايد گفت كه حفظ كردن يك «معضل آموزشي» 
ــت. بدين معني كه چون رشته ي  ــت بلكه يك «مشكل» اس نيس
ــت حفظ كردن آن، مشكل تلقي مي گردد و  تاريخ پول ساز نيس
ــال نمي دهيد كه اگر  ــود. آيا احتم ــب ماللت خاطر مي ش موج
ــب درآمد و اشتغال در رشته ي تاريخ شكوفا شود  دورنماي كس
ديگر چنين انتقاداتي را شاهد نخواهيم بود؟! به هر حال، تا زماني 
ــاس رويكردي علمي پديده ي حفظ كردن درس تاريخ  كه براس
بررسي و تحليل نشود و روش هاي جايگزين آن بر مبنايي علمي 
ــخص نگردد، چنين مباحثي سازنده نخواهد بود و در عمل  مش

همان روش قديمي ادامه خواهد يافت.
اين را هم بايد دانست كه حفظ كردن، هيچ گاه مبناي پرداختن 
همگان به تاريخ نبوده است. زيرا هر چند همواره انتظار مي رفته 
ــد يا حتي يك نقال  ــته باش ــت كه مورخ حافظه اي قوي داش اس
ــي  ــياري را در خاطر خود نگهدارد، اما هيچ گاه كس مطالب بس
ــت كه مخاطبان تاريخ از عوام تا خواص، تاريخ را  نخواسته اس
فراگيرند و به خاطر بسپارند. در واقع مستمعين تاريخ خودخواسته 
به پاي صحبت قصه گويان و راويان مي نشستند و از شنيدن تاريخ 
لذت مي بردند و سپس پي كار خود مي رفتند. بر همين اساس نيز 
بود كه ارسطو تاريخ را جزو «ذوقّيات» مي دانست لذا پرداخت به 

تاريخ، تفنني بود.
ــذت از تاريخ را نفي نمي كند اما  ــب ل هر چند نگارنده، كس
ــت كه منتقدان حفظ كردن تاريخ، هر چند ظاهر  بر اين باور اس
ــند، اما در عمل پيرو همان سخن ارسطو  ــته باش مترقيانه اي داش

يش

وري 
 شود 
اوت 
سب 
عضل 
شمار 
شي» 
شته ي 
دد و 
ه اگر 
 شود 
ماني 
اريخ 
لمي 
عمل 

ختن 
 رفته 
 نقال 
ــي  س
خ را 
واسته 
اريخ 
س نيز 
ت به 

د اما 
ظاهر 
سطو 

سخن سردبير

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

هستند كه تاريخ را در شمار ذوقيات مي دانست. به عبارت ديگر، 
اينان با پيروي از چنين نظري، بر اين باورند كه با توجه به ذوقي 
بودن علم تاريخ ضرورتي به كار مشكل، طاقت فرسا و پرزحمت 

حفظ كردن وجود ندارد. 
ارسطو هر چند تاريخ به عنوان منقوالت را متكي به حافظه  
ــت. اما  ــت، اما هم چنان بر ذوقي بودن تاريخ تأكيد داش مي دانس
فرانسيس بيكن، نظريه پرداز قرن شانزدهم انگلستان بر اين نكته 
ــت.  ــان مربوط اس تأكيد مي كرد كه تاريخ به قوه ي حافظه ي انس
ــان فرض مي كرد  و مي گفت  ــواي دروني متعددي براي انس او ق
ــود و تاريخ مبتني  ــه هر علمي به يكي از اين قوا مربوط مي ش ك
ــاني است. اين بدان معناست كه جايگاه  و متكي بر حافظه ي انس
ــمار  ــت و لذا تاريخ جزو منقوالت به ش تاريخ در حافظه ي ماس
مي آيد. چنين اظهاراتي در آستانه ي فرا رسيدن عقل گرايي در اروپا 
كه علم تاريخ را هم در بر گرفت، تا حدودي عجيب است. با اين 
ــفه ي تاريخ يا  حال خردگرايي در اروپا كه موجب پيدايش فلس
گرايش هاي عقلي در مطالعات تاريخي شد نيز نتوانست در عمل 
ــازد. تأكيد بر استنتاج  ــوخ س روش حفظ كردن در تاريخ را منس
ــتنباط عقلي، از آن جا كه در اساس مبتني بر اسناد و شواهد  و اس
ــرد كه نقل كردن به عنوان گام اول در  تاريخي بود، ايجاب مي ك
هر مبحث تاريخي مورد پذيرش قرار گيرد. جالب اين جاست كه 
بزرگان اهل تاريخ كه حتي گرايش هاي عقلي آنان در تاريخ نگاري 
ــهور است نه تنها حفظ كردن را نفي نكردند بلكه اساس  نيز مش
علم تاريخ را هم منقوالت دانستند. بعدها كه در قرن بيستم متون 
ــيار شد، نظر بر اين قرار  ــي دچار تحوالت و تغييرات بس آموزش
ــر از حفظ كردن در  ــه داده هاي تاريخي به صورتي غي گرفت ك
ــجويان قرار گيرد تا قواي فكري آن ها  اختيار دانش آموزان و دانش
صرف مراحل بعدي آموزش، يعني استنباط و استنتاج و استدالل، 
شود. به دليل افزايش امكانات آموزشي مانند سند، كتاب، عكس... 
اين روش جايگزين خوبي براي حفظ كردن است هر چند مطالب 
ــامل نمي شود. نيز به كارگيري چنين  بنيادين دانش تاريخي را ش
ابزارها روش هايي مستلزم اصالحي همه جانبه در نظام آموزشي 

است تا زمينه ي اين تحول را در خود فراهم آورد.
ــكل حفظ كردن درس تاريخ  داد و فرياد و ناله و فغان از مش
ــت كه اين شيوه در راه مدرك گرفتن  تا حدود زيادي از آن روس
و سرانجام نان درآوردن، يك مزاحم دانسته شده است. اين بدان 
ــت كه اهميت و ارزش تاريخ براي فرهنگ يك جامعه به  معناس
صورت حداقلي هم درك نشده است. زيرا رويگرداني از تاريخ به 
بهانه ي مشكل بودن حفظ كردن آن، نوعي اعراض از تاريخ بشري 
تا تاريخ كشوري (ملي) خواهد بود. در چنين حالتي هر چند هم 
كه بر تاريخ به عنوان اساس ميراث فرهنگي، سند افتخار ملي، ركن 
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اصلي هويت جمعي و امثال آن تأكيد شود، نمي توان به وظيفه اي 
كه در قبال آن وجود دارد عمل كرد. زيرا اگرچه گفته مي شود كه 
ما تاريخ را حفظ مي كنيم، يعني به خاطر مي سپاريم، اما واقعيت آن 

است كه اين تاريخ است كه ما را حفظ مي كند.
روي ديگر اين سخن آن است كه ملت ها از تاريخ ملي خود، 
به عنوان سپر و سنگري براي دفاع از موجوديت و هويت خويش 
بهره مي گيرند. جوامع بشري همان گونه كه با ابزارها و شيوه هاي 
گوناگون به صيانت از خويش مي پردازند، دانش تاريخي خود را 
ــاي همگاني به آحاد افراد جامعه انتقال  هم به صورت آموزش ه
مي دهند تا بدين ترتيب زمينه هاي روحي حفظ موجوديت ملي را 
ــازند. حال با چنين  كاركردي كه تاريخ در حفظ حيات  فراهم س
جوامع دارد، آيا جفا نيست كه اين همه از حفظ كردن تاريخ بناليم 

و از آن گريزان باشيم!؟
ــپر و سنگر محافظ يك ملت شود،  اين كه تاريخ مي تواند س
داراي شواهد بسياري است. به خاطر اين است كه مي گوييم پيش 
ــيم،  از آن كه ما به حفظ (نگهداري) چنين آثاري كمك كرده باش
ــياري امور ديگر به حفظ موجوديت و منزلت ما  آن ها در كنار بس
كمك رسانده اند. كافي است در اين مورد به حفظ ميراث واقعه ي 
ــاز كربال توجه داشته باشيم كه چگونه به حفظ  بزرگ و تاريخ س

تشيع و هويت تاريخي و فرهنگي شيعيان كمك رسانده است. 
ــل مي كند كه چون قتيبه  ابوريحــان بيروني در آثارالباقيه نق
ــكر بني اميه، به خوارزم لشكر  ــلم باهلي، از فرماندهان لش بن مس
ــلط يافتن بر آن سرزمين عاجز شد، زيرا پس از هر  كشيد در تس
ــتقالل خود را طلب مي كردند. شدت  لشكركشي باز مردمان اس
سنگدلي و سركوب بني اميه نيز كارساز نبود، تا آن كه دريافت كه 
ــرزمين تسلط خواهد  ــد، بر آن س اگر اهل تاريخ خوارزم را بكش
يافت. او نيز چنين كرد و پس از كشتن اهل تاريخ و در واقع نابود 
كردن تاريخ آن مردم توانست بر آنان سيطره يابد. (ترجمه ي اكبر دانا 

سرشت، ص 57)
اين كه تاريخ چگونه به حفظ ملت ها كمك مي رساند موضوع 
اين نوشته نيست، بلكه هدف آن است كه جايگاه دانش ارزشمندي 
ــري دارد از ياد  چون تاريخ را كه حق حيات بر گردن جوامع بش
ــياري از دانش هاي بشري ادامه و تكامل  نبريم. اگر تاريخ نبود بس
نمي يافت. لذا ناشكيبايي در برابر زحمت هاي احتمالي فراگيري آن 
موجه نيست. در عين حال كه پژوهش و جست و جو براي بهبود 
روز به روز چگونگي فراگيري آن هم جاي انكار ندارد. در غير اين 
صورت استنكاف از درس تاريخ به بهانه ي ناخوشايند بودن حفظ 
كردن آن كه به عبارتي ترك كلي آن به خاطر مشكل درك جزيي 
ــطح فرهنگي جامعه را متبادر به ذهن  ــت. پايين بودن س از آن اس

خواهد ساخت. 

متأسفانه اين تنزل سطح فرهنگي جامعه همواره به صورت 
پديده اي پيچيده و نهفته درمي آيد، آن چنان كه گاهي حتي خود را 
ــان مي دهد. از مصداق هاي اين امر  به صورت يك امر مترقي نش
هم يكي نحوه ي برخورد با درس و علم تاريخ است. زيرا مي بينيم 
در حالي كه همگان بر حفظ ميراث فرهنگي و ضرورت  تداوم 
ــعه و بهره برداري مادي و معنوي از آن پاي مي فشارند و  و توس
بر اهميت آن براي حفظ هويت ملي و استقالل كشور و تربيت 
نسل هاي آينده تأكيد مي كنند، اين درس مظلوم ترين درس ها در 
برنامه ي مدارس است. از يك سو حجم كتاب ها و ساعت و ارزش 
آن در برنامه ي آموزشي كشور روز به روز كاهش مي يابد،  از سوي 
ــر، خانواده ها آن اندازه كه براي كالس ها و درس هاي ديگر  ديگ
ــول و وقت صرف مي نمايند يك هزارم آن را هم صرف درس  پ
تاريخ نمي كنند. مديران مدارس وقت و هزينه ي مناسب را صرف 
آن نمي كنند و به راحتي دبيران غيرمتخصص را براي اين درس 
به كار مي گيرند توجيه شان هم اين است كه در كنكور و آينده ي 
شغلي فالن درس مهم تر از درس تاريخ است. البته خالف واقع 
ــي ما بايد چنان باشد  ــتي چرا برنامه ي درس هم نمي گويند! راس
كه دروس سرنوشت سازي مانند تاريخ و ادبيات و جغرافيا فاقد 
ــند؟ آيا راه حفظ ميراث فرهنگي و هويت  اهميت و منزلت باش
ملي چنين است؟ آيا اين با رفتار و روش مترقيانه  تأكيد بر هويت 
و مليت متناقض نيست؟ آيا نمي توان گفت كه آدم هاي سنتي كه 
حتي گاهي ندانسته و به صورت پاي بندي اخالقي و عالقه مندي به 
سنت ها و آداب و رسوم، ميراث فرهنگي ما را حفظ كرده و تداوم 
مي بخشند مترقي ترند. در همين شيوه ي نامرضيّه ي ناانديشيده، با 
اين ادعا كه حفظ كردن شيوه ي مترقيانه ي آموزش در دنياي امروز 
نيست ، حفظ كردن نفي مي شود اما در عمل هيچ روش صحيح و 
كاربردي به جاي آن نمي نشيند؛ كه نتيجه فقط خراب شدن درسي 
مانند تاريخ است. چنين كساني كه نمي دانند شكل گيري و پيدايش 
ــتلزم نگهداري كردن دلسوزانه و  دانش تاريخي و حتي ادبي مس
عالقه مندانه ي آن ها بوده است و بدين ترتيب بوده كه آثار بزرگ 

فرهنگ معنوي كه اكنون جزو حافظه ي 
ــوب مي شود و به  جهاني محس

ــاي جهاني از  عنوان برنامه ه
آن ها حمايت مي شود از طريق 
حفظ كردن به دست ما رسيده 
است. آيا كسي فكر نمي كند 
ــد  كه اگر حفظ كردن نباش

براي  ــزي  چي
آينده ساخته، 
و  ــه  پرداخت

ع
زشمندي 
ارد از ياد 
 و تكامل 
گيري آن 
اي بهبود 
ر غير اين 
دن حفظ 
ك جزيي 
ر به ذهن 

ب ر زن
فرهنگ معنوي كه اكنون جزو حافظه ي

ــوب مي شود و به جهاني محس
ــاي جهاني از  عنوان برنامه ه
آن ها حمايت مي شود از طريق 
حفظ كردن به دست ما رسيده 
است. آيا كسي فكر نمي كند 
ــد  كه اگر حفظ كردن نباش

براي ــزي  چي
آينده ساخته،
ــه  و  پرداخت
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ــد؟ چه كسي اين فرض ناسنجيده را مطرح  نگهداشته نخواهد ش
ــت كه حفظ كردن مانع از ديگر انواع روش هاي يادگيري  كرده اس
ــطح حفظ كردن غلط است يا  ــد؟ آيا باقي ماندن در س خواهد ش
خود حفظ كردن؟ حفظ كردن مقدمه ي تحليل و استنباط و تطبيق 
ــت. بدون شك هر  ــرانجام تحقيق و نوآوري اس ــتنتاج و س و اس
ــي بايد به خالقيت و اختراع و ابتكار منتهي شود.  فعاليت آموزش
ــي فقط در حدود حفظ كردن توانايي داشت بايد  اما حال اگر كس
ــود؟! براي رسيدن به  نفي گردد يا همين امكان هم ناديده گرفته  ش
خالقيت و ابتكار كدام نيروي متخصص در دسترس است و تا چه 
ــده است؟ بسياري از مدارس ما  اندازه اي ابزار و امكانات فراهم ش
ــات الزم براي اين علوم را به زحمت در اختيار دارند.  هنوز امكان
ــداد زياد دانش آموز  ــاعات متعدد تدريس و تع براي معلمي كه س
ــكالت ديگر وجود دارد، طراحي يك تدريس خالق تا چه  و مش
ــياري از دروس حتي  ــت؟ لذا در بس اندازه در عمل امكان پذير اس
دروس علوم تجربي راهي جز حفظ كردن درس و امتحان و نمره 
ــم بسته و حتي تقليدي حفظ كردن را نفي  ندارد. كساني كه چش
مي كنند توجه ندارند كه جايگزيني هر نوع روش ديگري مستلزم 
فراهم آمدن شرايط و امكانات الزم اعم از مادي و معنوي، تدوين 
قوانين و مقررات مربوطه، تربيت نيروي انساني و تدوين برنامه ها 
ــي مورد نظر است. حتي در كشورهاي صنعتي  و نظامات آموزش
ــراغ ندارد كه حفظ كردن به عنوان بخشي از  غرب نيز نگارنده س
ــي طرد شده باشد و يا همگان گفته باشند كه نبايد  فعاليت آموزش
حفظ كرد. چنان كه به عنوان يك نياز كلي و عمومي تأكيد مي شود 
كه حافظه تقويت شود تا از بيماري مربوط به ضعف قوه ي حافظه 
در سنين باال جلوگيري شود. از اين رهگذر حتي انتقادات جدي بر 

روش هاي آزمون تستي و استفاده از ديجيتال وارد مي سازند.
متأسفانه به نظر مي آيد كه پديده به ظاهر نوگرايانه نفي قوه ي 
حافظه در آموزش بيشتر راه و بهانه اي براي تنبلي و بي حالي شده 
ــت كه تن پروري  و آسان خواهي و عالقه  ــت. اين در حالي اس اس
به دانستن بدون كوشيدن، و اتكاي به حمايت مادي و معنوي پدر 
ــده است كه  و مادر و معلم و كالس تقويتي و امثال آن موجب ش
زحمت حفظ كردن با توجيه هايي چون بي فايده بودن و نامطلوب 
ــد هم همواره اين انتقاد به دنبال  ــودن و امثال آن همراه گردد. بع ب
ــخ و جغرافيا و ادبيات و  ــد كه جوان مملكت چيزي از تاري مي آي
معاريف و مشاهير خود نمي داند، به آساني تحت تأثير فرهنگ كاذب 
ديگران قرار مي گيرد، از خود بيگانه مي شود و دچار بحران هويت. 
آيا كساني كه بي تأمل و تفكر حفظ كردن و به خاطر سپردن را نفي 
مي كنند نمي دانند كه آموخته هاي انسان در شكل گيري شخصيت و 
رفتار و اخالق او تأثير دارد؟ كاهش سطح معلومات عمومي جوانان 
ــروز را اگر مالحظه نماييد پي خواهيد برد كه حفظ كردن كنار  ام

ــته نشده است بلكه اين قوه صرف به خاطر سپردن مطالبي  گذاش
شده است كه حداقل در راستاي هويت فرهنگي و ملي او نيست. 
در واقع غفلت در بهره گيري از قوه ي حافظه ي كودكان ، نوجوانان 
و جوانان براي ساختن انسان هايي توانا، دانا، مفيد و مؤثر موجب 
ــت كه اين توانايي (حافظه) در مسيرهايي ديگر به كار  ــده اس ش
گرفته شود و فرهنگ هايي به جز فرهنگ ديني و ملي از آن سود 

جويند.
در پايان و به طور كلي اين نكته را يادآور مي شوم كه تأكيد بر 
نكات اساسي كه شاكله ي هويت فرهنگي و تاريخي و ملي يك 
ــازد و به صورتي نه چندان دقيق بدان آموزش هاي  ملت را مي س
عمومي مي گويند حتي به صورت حفظ كردن و به خاطر سپردن 
ضروري بلكه حياتي است. براي اين امر مي توان شاهد مثال هايي 
به ياد آورد. از جمله درس تاريخ چنين وضعي دارد. لذا هر چند 
حفظ كردن هدف درس تاريخ نيست شيوه ي بسيار كارآمد آن به 
ــمار مي آيد و نبايد با تأكيد بر حجم فراواني از مطالب حفظي،  ش
غيرضروري و ناخوشايند كه هيچ حاصلي جز دلزدگي و خستگي 
ندارد، دانش آموزان را از تاريخ فراري داد. اما در همان حال نيز بايد 
توجه داشت كه به نحو منطقي هم چنان حفظ كردن شيوه ي بسيار 

كارامد آن به شمار مي آيد.
تا جايي كه نگارنده هم ديده و شنيده است، استادان، محققان 
ــوي و معلومات و  ــزرگ و موفق، داراي حافظه ي ق ــان ب و معلم
محفوظات فراوان بوده اند. همين قدرت حافظه و وسعت معلومات 
ــات آنان را در تأليف، تحقيق و تدريس و نيز تحليل و  و محفوظ
تحقيق ياري بسيار رسانده است. به خوبي مي دانيم كه توانايي و 
ــان كه  ــت اصلي حافظه (به عنوان يكي از قواي حياتي انس ظرفي
ــت) بيشتر تعلق  از جمله عوامل متمايزكننده ي او از حيوانات اس
ــت كه در چنين  به دوران كودكي و جواني دارد. لذا صحيح نيس
سنيني كه آحاد افراد جامعه دانش آموز و دانشجو هستند از اين قوه 
ــرمايه ي فردي و جمعي بهره گيري شود. مي توان  به عنوان يك س
گفت كه در طول تاريخ بشر اين صاحبان حافظه هاي قوي بوده اند 
كه فرهنگ و تمدن بشري را حفظ كرده و حتي به وجود آورده اند. 
متون مقدس تمامي اديان ابتدا از طريق به خاطر سپردن حفظ شده 
ــت. در طول صدها سال در اكثريت  ــپس مكتوب گشته اس و س
ــواد،  ــوب و اندك بودن افراد باس ــع در غياب فرهنگ مكت جوام
ــت. خاطره ي قومي و ملي  حفظ فرهنگ متكي به حافظه بوده اس
ــي و علمي پيش از آن كه از طريق فرهنگ مكتوب  و معارف دين
نگهداري شده باشد از طريق حفظ كردن و سينه به سينه سپردن به 
دست ما رسيده و سپس مكتوب شده است. چنان كه بايد گفت در 
مقياسي چون تاريخ بشري بي حافظگي يعني بي دانشي و در همان 
حال بي دانشي مساوي با بي هويتي و بي فرهنگي بوده است.                   

13
89

يز 
پاي

 .1
ه ى

مار
 ش

هم.
زد

دوا
ى 

ره 
دو

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

5

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir

