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 مقدمه 
بر و صکه  به طوری؛ شده استشکر به صبر و  یتاکیدهاى فراوان)ع(  گفتار پیامبران و اولیاء خدا و امامان ،آسمانى بدر کت    

و به اهداف  دکنهای مختلف زندگی رشد تواند در عرصهانسان می ،در سایه صبر. معرفی شده استکیمیاى کلیدى مشکالت شکر 

رونا است ک یعنی ویروسر با توجه به اینکه کشور ایران اسالمی درگیر حوادثی مانند سیل و زلزله و بیماری اخی .برسدخویش 

فرصتی برای تجلی صبر و شکر است تا جامعه ایران اسالمی با خدمت گسترده تر و زمینه سازی برای در دسترس قرار دادن اقالم 

مورد نیاز برای همنوعان و هموطنان خود گوهر جوانمردی شان صیقل خورد و جای صبر و شکر دارد که نتیجه آن رشد معنوی 

علی سرلک  عضو المسلمین االسالم وتحج در این چارچوب در مصاحبه پژوهشی با .می استو انسانی جامعه ایران اسال

 مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. االت زیرؤبا طرح سرا  ،"جایگاه صبر و شکر  "موضوع ، دانشگاه هنر یعلم تئیه

 

 

 
 

 ـ  جایگاه صبر و شکر  1
 

یعنی اگر کسی مومن باشد و ایمانش را تشبیه به یک پیکر کنیم؛ صبر سر این  1نسبت صبر به ایمان، مثل سر برای بدن است.

نمودار و نمایان خواهد شد. اما اینکه  2)اگر واقعی باشد.(، ظفر شکر شود. یعنی درون صبرمی شود و مغز این صبر شکرپیکر می

کی از ها است. یاز شئون صبر، صبر در سختیدقیق نگاه کنیم؛ یکی اگر بخواهیم ما به چیزهای دیگر، مانند سعی و تالش، 

 شئون صبر، صبر در انجام وظایف است. یکی از شئون صبر، صبر در ترک آن چیزی است که انجام دادن آن غلط است.    

 ـ  اهمیت صبر و شکر  2
 

دارید، در بازار، در کار،  در ؛ مثل چشم برای دیدن است. شما چشم را در همه جا نیاز صبر و شکر مانند ریه برای تنفس است

شود. صبر و شکر مانند یاد گرفتن مطالعه. اینها مفاهیمی در ادبیات دینی هستند اما فقط در حوزه عبادات به کار برده نمی

هایی که ناشکیبا یا افرادی که غیر شکور، یعنی کفور هستند؛ آدم 3خواهد در آب شیرجه بزند است.شنا، برای کسی که می

 زنند چقدرشان لطمه میزنند. به جامعهشان لطمه میزنند. به خانوادهر هستند؛ این افراد به شدت به خود لطمه میناصبو

ای هها برافروخته شده است. جنگها که از ناشکیباییها برافروخته شده است؛  چقدر پرخاشگریحوصلگیهایی که از بیآتش

                                                                 
اَْلَجسَدِ وَ اَل خَیْرَ فِی جَسٍَد الَ رَأَْس مَعَُه وَ اَلصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبٌْر عَلَى َما تَکْرَهُ وَ صَبْرٌ عَلَى َما ُتحِبُّ َو اَلصَّبِرُ ِمنَ َالْإِیَماِن کَالرَّْأسِ مَِن  : أَمِیرُ اَلُْمؤْمِنِینَ عَلَیْهِ َالسَّاَلمُ  َقالَ - 1

 (24 صفحه , 1 جلد , مشکاة األنوار فی غرر األخبار) .الَ فِی ِإیَماٍن الَ صَبْرَ مََعهُ 

 پیروزی شکر - 2

 ی لزوم ندارد صبر و شکر داشته باشم.خواهم زندگی کنم ولخواهم شیرجه بزنم. من میگیرم بعد بگوید میتواند بگوید من شنا یاد نمیشخص نمی - 3
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ایی به و این طور نیست که ج در یک کلمه صبر و شکر، الزمه حیات انسانی استاش ناشکیبایی و عصبانیت است. دنیا پایه

 کند.   کار بیاید و جایی به کار نیاید زندگی با اینها معنای خودش را پیدا می
 

 ملت ایران صبر و شکر مصادیق ـ  3

محدود ای هتر از محاسبات و ظرفیتبزرگاز یک ظرفیتی و منطق خدا به مسائل نگریستن است. صبر اساسا به معنای با نگاه 

شود و به بی حوصلگی درگیر نمی 1انسانی خود را برخوردار کردن است. به همین دلیل انسان صابر کسی است که در ابتالئات

 ،فرخی ،بشارت 3.گیری اوستصبر نتیجه و؛ آوردتری به ابتالئات رو میبا یک نگرش وسیع 2رسد.کم طاقتی کارش نمیو 

اقا از قضا کند و اتفگویند. انسان صبوری که منزلت خودش را در ابتالئات پیدا میفرخندگی و فراخی نگاه را اصطالحا صبر می

ق شکر، گویند. یکی از مصادیرا شکر می اینکند که با منطق بندگی از بالها استقبال میاست. بالها برای رشد او بیند که می

به اصطالح داریم که  (برآیند عمومی) همه ما یک هویت فردی و یک هویت جمعیشکر در بال است که نتیجه صبر است. 

 فرخندگی در برابر بسیاری از و فاخریبه  استهای بزرگی رسیده ایران به ظرفیت مومن ملت. استامت  قرآنی اسم آن

 .برای پیروزی خود انقالب انجام داد ملت ایران کهاست مقاومتی های اصلی صبر، یکی از جلوهاست.  رسیدهابتالئات جمعی 

جنگ نابرابر و . شدیموارد ابتالئات بزرگتر بعدی  به سپس  4است. از میان بردن مظاهر اوگذاشتن طاغوت و پشت سریعنی 

 ،شما ببینید جنگ هشت ساله. جلوه داد و مردم و ملت ایران ایران امتبه صبر عمومی میدان کارزاری بود که ، دفاع مقدس

ایستاده های گوناگونشان ، با همه ظرفیتکشور 50طرف بیش از یعنی آن. بلکه یک جنگ جهانی بود؛ جنگ ایران و عراق نبود

فائق کر با صبر و بلکه با ش، جنگ را به فضل خداداشتیم. که ما بود جلوگاه بزرگی از فضیلت جنگی  ،صبر ملت ایران 5؛بودند

 ظفر و پیروزی که در روایات ؛ مانصیب آنها نشدحتی یک وجب هم از خاک ایران . و نگذاشتیم دشمن به اهدافش برسدشدیم 

یم. االئات دیگری هم داشتهتاب با چشم دیدیم.و هم در دفاع مقدس گیری انقالب اسالمی وعده صابران است را قبل از شکلما 

ه فضیلت باز موضع ربوبیت خداوند متعال شان را که ملت ایران آن هویت جمعیو بعضی از ابتالئات اینچنینی ها، زلزله ، هاسیل

ر خارج از دجریان منحوس داعش درگیر شدن با  ،های صبرمیدانیکی از  .و صابرانه پای ابتالئات ایستادندصبر نزدیک کردند 

کی از یمنهدم کنیم. موفق شدیم ای در برابر این ابتال العادهصبوری فوقبه فضل خدا با را سازمان داعش  .بودهایمان سرزمین

سائل مادی این مبسیاری از مردم . در برابر مشکالت اقتصادی است ،ما کیفیت صبر .دهایی که داریم و باید تقویت شوصبوری

ا بها در این عرصه و میدان اما بعضی ؛خوبی از سر بگذرانند هایتوانستند با صبر و ظرفیتها و اینها را و اقتصادی و تحریم

فقر را  احساس ؛شودآید و مزید بر علت میهای تفاخر و تبرج میچون بحثابتالء به مال و فقر  ؛صبوری نکردند نهایت تاسف

      اهل صبوری باشند. آید که پیش میدر مورد احساس فقر تعداد کمی دهد و گسترش می

 

 

 

 

                                                                 

 نامه دهخدا. . لغت[ )ع مص ( ابتال. آزمودن . بیازمودن . آزمایش . امتحان . آزمایش کردن] اِ ت ِ  ابتالء. - 1

 (  156)بقره،  .: ما از آن خدا هستیم و به او باز می گردیممصیبتی به آنها رسید گفتنده چون کسانی ک الَِّذینَ إِذَا أََصابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَاُلواْ إِنَّا ِللِّه وَإِنَّـا ِإلَیْهِ رَاجِعونَ، - 2

ما از آن خدا  :رسید گفتنده چون مصیبتی به آنها کسانی ک، و بشارت بده به صابران، وَبَشِّرِ الصَّاِبرِینَ الَِّذیَن إِذَا أََصابَتْهُْم مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَِّه وَِإنَّا إِلَیِْه رَاجِعُونَ - 3

 (   156. )بقره، هستیم و به او باز می گردیم
 
 گیرد.در روایات است که مومن هرچقدر ایمانش قوی شود؛  بال هم به همان میزان وسعت می - 4

 . ایرسانه و های لجستیکی، مالی، نظامی، جاسوسیظرفیت - 5



3 

 

           

  رابطه صبر و شکر و امید ـ  4
 

ر گترسم. اولی از سوء تدبیر برای آنها می ؛ترسممن از فقر بر مردم نمی: فرمودند خدا)ص( پیغمبر 1.انسان به فکر زنده است

ت وبیدر ربخودش پایه مشکالت و اشکاالت است. ؛ نداشته باشیم درستبررسی  و  درست تحلیل نکنیم؛ درست نفهمیم

های میدانی و موفقیتو  3شراح صدرهاو  2ظفرها ،بتالئاتو فرجام صبوری در برابر این ا؛ خداوند متعال، ابتالئات قطعی است

خود این  .کنیم فکرپریشانی ناامیدی و خستگی و و  5و فزع 4به نتایج جزع. مقاومت فکر کنیمو به نتایج صبر  .اجتماعی است

اگر کسی برایش . است 6ماجوراجری نبرده است اما صابر  ؛اگر کسی در مشکالت جزع کند است؛ که در روایات ما نگاه بلند 

شود؟ قطعا حل آیا مشکلش حل می ؛ آوری پایینی داشته باشدو تابتابی کند بی؛ و زبان به گالیه بگشایدبیاید مشکلی پیش 

 .ی را گم کندگران قیمت ءشییا مثال اگر کسی اتومبیلش تصادف کند  شد. شود. بلکه مشکلی به مشکالتش اضافه خواهدنمی

  ،ناامیدی او ،جزع و فزع اوآیا  ؛بیماری صعب العالجی بگیرد یا ؛یا کشورش مورد هجوم قرار گیرد؛ یا فرزندش مریض شود

ه در کسی ک شود.نمی پشیمانیآیا پرخاشگری سبب  های پرخاشگر و عصبانی،آدم .کندکند یا حل نمیمشکل را حل می

ند. کوقتی آن عصبانیت فروکش می. بالفاصله از راه خواهد رسیدپشیمانی  .کندگیرد و اقدام میتصمیم میحالت عصبانی 

ه گذشته بست که ا اینآینده را روشن ببینیم کند نکته بعدی که کمک می؛ پیروز هستیمنه با ناامیدی  و واقعا ما با صبر

ای آیا بر سکو ایستادن آنها، گردن آویزه ،مثال ورزشکاران ما؛ هرکجا موفقیتی داشتیم؛ مان نگاه کنیمهایها و شکست موفقیت

بزرگ  خدای است؛ حوصلگی و ناامیدیبییا محصول کم حوصلگی و ول صبر است حصآنها، آیا اینها مافتخارآمیز پیدا کردن 

 . دکشانناامیدی ما را از درون به بن بست می. ناامیدی باالترین گناه است. قرار داده استیکی از گناهان بزرگ را ناامیدی 

که  های اشتباهیبندیاین جمع .ها توجه کنیمو اگر به این ظرفیت .راه پیدا کند ؛تواند راه بسازدانسان موجودی است که می

 هایواقعا زندگی آدم .ها را نخواهیم رسیدبندیآن جمع  ؛کنندکنند و بر اساس آن زندگی خودشان را تباه میها میبعضی

بررسی ه است. بودها در اثر صبوری ؛ اندهای بزرگی رسیدهبه موفقیتتعدادی که  .اینها محصول شکیبایی است ؛موفق را ببینید

زرگ در های بظرفیتو واقعا عنصر شکیبایی . اندهایی که توفیقات بزرگی داشتهیا مجموعههای موفق یا کشورهای موفق آدم

تبدیل  ؛ دانه گندم تا سردی و تاریکی زمین را تحمل نکند،  7به تعبیر مولویدهد. به ما تاکید و نشان میها را برخورد با ناکامی

نان  ؛شود و آن آرد تا آتش تنور را تحمل نکندآرد نمی؛ شود و آن خوشه تا سنگینی سنگ آسیا را تحمل نکندبه خوشه نمی

ود. شها را تحمل نکند جانان نمیجان تا دشواری. شودجان نمی، و آن نان تا فشار دندان و جویده شدن را تحمل نکند شودنمی

اگر ما ؛ امکان حرکت است .، یک فرصت رشد استدر اینجا مفهوم رنج 8.ما انسان را در رنج آفریدیم: فرمایداینکه قرآن می

                                                                 
 . 293، گزیده حکمت نامه پیامبر اعظم، کتابخانه دیجیتال نور، صعَلى امَّتِی الفَقرَ،ولکِن أخافُ عَلَیهِم سوءَ التَّدبیرِ  أخافُ رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله: ما - 1

  هاپیروزی - 2

 ،  سایت واژه یاب. های سنگین و دشوارتحمل و مدارای بسیار در مسئولیت: شرح صدر - 3

 . سایت المعانی. فقدان او نتوانست صبر کند لذا غم و اندوه خود را آشکار کردجَزَعاً و جُزُوعاً منهُ : بر  : جَزِعَ  - 4

 . ترسیدن ) از (، وحشت ،  بیم ،بی میلی  ، زدگیوحشت ،جبن  ،ترس  ،بی جرات کردن  ،ترسانیدن  : فزع - 5

 است.  شده؛ کسی که اجر و مزد گرفتهاجر داده )صفت( ]عربی[ ]قدیمی[ماجور:  - 6
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 ، . دنیای امروزمرسیهای بزرگی میها و کامیابیبدون تردید به موفقیت؛ برقرار کنیمنسبت درستی با رنج از طریق ظرفیت عقل 

نیم کیکی از ادعاهایش این است که ما رنج را برای انسان آسان می (شاید هم خیرخواهانه)پیچیده تکنولوژی با تکیه بر ابزار 

ولی به هیچ وجه  .تقدیم کرده استیک رفاه خاصی را هم برای انسان  ؛دهیمها نجات میو او را از حصار پیچ و تاب رنج

ها و افسردگی هویتیمعنایی و بیهای بیرنج ؛کشیمهای طبیعی را ما نمیبلکه وقتی رنج. کاهش بدهدرنج و ابعاد آن را  نتوانسته

به برد. و نتوانسته آنرا از بین باست  برابرش کردهاما چند ؛ رنج را به تعویق بیندازداست بشر امروز توانسته  .آیدبه سراغ ما می

 تر نیست. آسایش دارد اما آرامش ندارد. راحتتر نیست. تواناتر است اما آرام ؛همین دلیل بشر امروز داناتر است
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ها و احتمال خوبی و خیر در ناکامیصبر با منطق و استدالل و حکمت خدا به حوادث ناگوار نگریستن است. صبر عمال 

 ای نگاه کنم که آناگر من به فیلمنامهتر از منطق برخورد است. ها و محرومیت دادن است. به واقع یک منطقی بزرگدشواری

 فتداام را برای اتفاقی که برای من میای بسا مواجهه استشده  نوشته ییک فیلمنامه نویس قهار و توانمند توسطفیلمنامه 

 صبر به واقع این است کهکنند؛ تر فکر میها بزرگهایی هستند که از حادثههای صبور یا صابر، آدمتغییر دهم. به واقع آدم

و شکر آن جایی است که به آن خیر هم توجه  ؛ای پیش آمد بگویید در آن خیر استاگر حادثه ؛شما احتمال مهمتری بدهید

. ویمشبه همین دلیل با ظرفیت مواجه میپیش آمده چندان هم ناگوار نیست.  یکه بال دانیممی به اجمالدر صبر . کنیدمی

      :                            گویدهمان که مولوی می. شویمظاهر تلخ را هم متوجه میحسب به  ،در شکر ابعاد گوارایی حوادث

 مات اویم، مات او مات اویم،                                                    در بال هم میچشم لذات او                    

تواند به وجوه زیبایی که وجود دارند که انسان در اثر به واقع یک ذائقه و قدرت تحلیلی پیدا کرده است که بر اساس آن می

 ،کر استش ؛کندبرد و توجه میاما به آن وجوه زیبایی پی می ؛ دهد تا بخواهد ببیندآن وجوه را اصال احتمال نمیناشکیبایی ها 

را به ایشان دادند که شما در ماه  )ع(خبر شهادت امیرالمومنین)ص(، که وقتی پیامبر خدا استبه همین دلیل در روایات 

د اینجا آیا صبر خواهی !ال پرسیدند که یا ابوترابؤبعد س . و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شدشوید رمضان شهید می

ای است که پشت سر در اینجا صبر مرحله 1کنم.اینجا من شکر می: عرض کردند)به پیامبر خدا( )ع(، المومنینامیر؟ کرد

بعد  ،هرحال بهدیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود. که زارت بکشم می :گفتایم به اینکه گرچه میو رسیدهایم گذاشته

 همراه :فرمایدقرآن می  2.گزارندو از بندگان من عدّه قلیلی شکر :فرمایدقرآن مجید می. قرب استمرتبه بعدی از شکر 

ها را رامشآ ،هابعد از طوفان 4.آوردها را میها خدا گشایشبعد از گرفتاری دیگر در قرآن:تعبیر  3داریمها، گشایش گرفتاری

 ها، این فقط از عهده خدا ر و برکت قرار داده است. درون بالها، درون گرفتارییخ ،هاطوفانها و درون آورد. همراه با سختیمی

 وکه صبوری و شکیبایی حرف خطاب خدا را فهمیدن است کنند آید به همین خاطر کسانی که این باور را پیدا میبرمی

 .کنندتری هم دارند و گواراتر و دلنشین تر زندگی میهای بهتر و شیرینزندگی

 

                                                                 
 هذه من مواضع الشکر ، - 1

  . (13، )سبا، الشَّکُورُوَقَلِیلٌ ِمنْ عِبَادِیَ  - 2

 .  (5. )شرح،  فَإِنَّ مَعَ الْعُسِْر یُسْرًا - 3

  . (7، )طالق، سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسٍْر یُسْرًا  - 4
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صبر و شکر دو شجره طیبه و پرثمری هستند که در زمینه احساس خوب و احساس مثبت و حال خوب اصطالحا اینها 

تواند نقش و سهمی داشته توانند بارور شوند و ثمر بدهند. مدیران، کارگزاران و هرکسی که در حوزه تمایالت مردم میمی

ها، احساس تبعیض، احساس اینکه ممکن است فریادرسی نباشد و باشد که مردم حالشان خوب شود. اینکه فشارها، گرفتاری

ورزی جدی نباشد؛ این حال مردم وقتی خوب نباشد؛ طبیعتا برای صبر و شکر تواند داد خود را بگیرد و عدالتاینکه کسی نمی

اش این است که بسیاری از مشکالتی که قابل برطرف شدن است برطرف شوند. هکنند. به واقع صبر زمینحوصلگی میهم بی

به نظر من این مقدمه خیلی مهمی است. اینکه به لحاظ عمومی مثال معیشت مردم، معیشت پیچیده و سختی نباشد؛ برای 

ندازند. چند نفر کار کنند تامین امکانات، آب و خوراک الزم نباشد یک شخصی یا یک تعدادی، این همه خود را به زحمت بی

چیز  ای دارد. این خیلیرابطه ها از امکانات حداقلیمندی انسانله صبر و شکر با بهرهئای سرپا باشد. مستا بخواهد یک خانواده

 دهیم؛ و به نتیجه نرسیدیم، که ما تالشمان را به نحو احسن انجام میمهمی است؛ اگر مردم یا حتی خانواده خود ما ببینند

مند نخواهند بود و نیستند. اما اگر این را احساس نکنند ممکن است صبر و شکر برای آنها خیلی مفهوم وقت چندان گالیهآن

 نباشد و با آن رابطه برقرار نکنند.         

 ؟ چه نسبتی با هم دارند صبر و شکرو  ...ایام اـ 7
 

تر کند و روح هجرت و حرکت تواند ما را به سمت خدا رواناست که میما مسافر و مهاجر خداییم و روزهای خدایی روزهایی 

بعضی از . شودتر میکند و عازمیادآوری میگویا خودش را با خدا که انسان عهد  استروزهایی  ...را بیشتر به ما دهد. ایام ا

دن یک حرکت یا بری به لزومو به یک فیض  مثل اینکه ااکثرما چون  .است ...جزء ایام ا ،روزها مثل شهادت حاج قاسم سلیمانی

قوم  را به یاد ...و ایام افرماید شویم که در قرآن میو به کندن از این دنیا بیشتر واقف و عازم میثمر از یک دنیای پوچ و بی

ه خدا فراخوان اتفاقا از این منظر است که ما روزهایی را داریم کیک وجه آن همین است. و صبار و شکور بودن  1خود بیاور.

  . کنددهد و امکان بازگشت را فراهم میعمومی می
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نند کهای متفاوتی زندگی میدر اطراف ما آدم ؛اندها رسیدههایی که از رهگذر صبر به ظفرها و پیروزینمایش کشاندن آدمبه 

در  ،میمباحث عل، در ، در مباحث کاریباحث خانوادگیشکیبا در مهای دمآها شکیبا و بعضی ناشکیبا هستند زندگی بعضی

واند در تموثر است. با وجودی که رسانه میصبر در موفقیت شود که چقدر معلوم می؛ اینها پیگیری بشود ،مباحث اقتصادی

گاهی اوقات . رسانه است مهم مندی، خود لحن و ادبیات خود رسانهحوصلهرسد خود تحقق صبر و شکر عمل کند به نظر می

ش . به نظرم این خودو این به سمع و نظر مردم برسد حرف بزنندبا آنها  ، نقطه نظرات آنهاراجع به  و منتقدین را دعوت کنند

ساختن  ؛کند خدمتیله ئبه این مس راجعتواند نکته دیگر که رسانه میدهد. میو شاکری آموزش صبوری عمال  .کندکمک می

اینها ، شبخشمهربانی، های صبر، شکر، خدمتگذاری، کلید واژه .بتواند این مفهوم را منتقل کندهایی است که ها و فیلمسریال

 . مذهبی جذاب قرار بگیردهای ها و برنامهباید موضوع سریال

                                                                 
 (5آیه  -)سوره ابراهیم   .هر انسان بسیار شکیبا و شکرگزار هایی است برایها نشانه. و در اینام اهلل را به یاد قوم خود بیاورو ایو ذکرهم بایام اهلل ان فی ذلک آلیات لکل صبار شکور.  - 1
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   کالم آخر 

. این دو مفهوم کامال توانند پیکر شخص و جامعه را به اوج ببرندکه می استبه هم خوردنی در حال صبر و شکر دو بال    

ن به نوعی شاو در مفهوم استساز . صبر و شکر دو مفهوم جریانانگیزه برانگیزی هستند، جوشان و پرطنین و مفاهیم دینامیک

شخص و جامعه  ،های ذهنیادراک باال نهفته است. به همین خاطر صبر و شکر از انفعال و درونگرایی و تحلیل و تحرک ،فهم

ط تر از شرایدر موضع درک روشن و دقیق و کامال در موضع تغییر مناسباتو کند و کامال او را در موضع کنشگری را خارج می

   باشد. به سمت تعالی مد نظرش توانند موتور محرک فهم جامعه صبر و شکر میطبیعتا  .رداگذاش میپیرامونی

 .مینیحوادث را بب نیاست که از چند منظر ا یکرونا فرصتویروس  یعنی ریاخ یماریو زلزله و ب لیمثل س یاتفاقات و حوادت

 اتفاق نیجانخوردن و بزرگ نکردن ا-1

نصرت و کمک به آنها  یصبر به معنا نجایدر ا شوند. یم ماریب یعده ا :ویروسکرونا دهیدر مواجهه با پد یاجتماع فهیوظ-2

 است. یماریب نیشدن ا یسپر یآنها برا یبرا یساز نهیو زم

و کفتاروار بر اساس سود و بهره  نندیبیرا طعمه م)ْع( آن یعل نیرالمومنیام ریو به تعب نندیبیرا مثل مردار مآن یعده ا *

ورند که نقطه مقابل صبر است و با منطق آ یرو م ازیمورد ن لیو وسا یاز امکانات بهداشت گرانیخود به محروم کردن د یفرد

 رساند.یم یدانیم یها یجمع بند نیرا به چن بایکواژگون و ناش انسان دن،یخداد ریغ

 

   


