ﻗﻤــﺮ در ﻋﻘــﺮب در ﺑﯿــﺎن ﺣــﺎج
ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻗﻤﺮ در
ﻓﺮدوﺳﯽ
آن ﺑﺤﺚ
و ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ » ﺣﺎج
ﻋﻘﺮب ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
«  ،ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﻬﺎج ﻓﺮدوﺳﯿﺎن داﺷﺘﻢ در ﺧﺼﻮص
و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎی ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ«  ،ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣﻨﻬﺎج ﻓﺮدوﺳﯿﺎن در ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ داﺷﺘﻢ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع
»ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب« ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ رﯾﺸﻪ
و اﺳﺎس آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺎﯾﯽ در ﺗﺸﯿﻊ دارد؟

ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ :ﺑﺤﺚ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ رواﯾﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮج ﻋﻘﺮب و ﻣﺪت آن ﭼﻨﺪ
روز اﺳﺖ؟
ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ :در ﻫﺮ  ۱۲ﺑﺮج ﻓﻠﮑﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺶ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺴﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮج
ﻋﻘﺮب اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵روز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻤﯿﻤﻮﻣﺶ ۲ﺗﺎ  ۳روز ،ﻣﮑﺴﯿﻤﻮﻣﺶ ﺣﺪود ۵روز اﺳﺖ و آن ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻘﺮب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ  ۱۲ﺑﺮج ﯾﮏ ﺑﺮج ﻋﻘﺮب دارﯾﻢ و ﻫﻢ در ﻫﺮ ﺑﺮج ﯾﮏ ﭼﻨﺪ
روز آن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﺮب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﺮب ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﺑﺮج ﻋﻘﺮب؟ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در آن ﺳﻪ
روز ﯾﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮد ﺑﺮج ﻋﻘﺮب
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﮑﺮوﻫﺎت اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب
در ﺧﺼﻮص ﮐﺮاﻫﺎت اﯾﻦ اﯾﺎم آن ﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮر و رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ » :
ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺪ ازدواج،
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم،
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ در روزﻫﺎی ﻧﺤﺲ و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ و ﻫﻢ از
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺠ ّﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺘﻮی ﺑﻪ ﮐﺮاﻫﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻ در
اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب دادهاﻧﺪ «.ﻟﺬا ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ﺑﺤﺚ ﮐﺮاﻫﺎت آن در اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﯾﯽ دارد
و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﻬﺎج ﻓﺮدوﺳﯿﺎن آﯾﺎ آن را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ :ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ رﺳﯿﺪه ام .ﮐﻪ دو ﺗﺎ از اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ( از ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺮان و اﯾﺸﺎن از ﭘﺪرش ﺣﻤﺮان ﺑﻦ
ﻋﯿﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﯾﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﻘﺪ
ازدواج و ﻣﺴﺎﻓﺮت در اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب
َ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣَﻦ ْ ﺗَﺰ َوَّجَ اﻣْﺮ َأ ه ً
وَ اﻟْﻘَﻤَﺮ ُ ﻓ ِﯽ اﻟْﻌَﻘْﺮ َبِ ﻟَﻢْ ﯾَﺮ َ اﻟْﺤ ُﺴ ْﻨَﻰ) .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺑﺎب  ۵۴ﻣﻦ اﺑﻮاب ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻨﮑﺎح ﺣﺪﯾﺚ (۱٫
ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﯽ را ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
رواﯾﺖ دوم ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ را دارد اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﮐﺮاﻫﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ازدواج  ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻢ ﺟﺰ ﮐﺮاﻫﺎت اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در
ﻋﻘﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
َ
ﻣُﺤ َﻤَّﺪِ ﺑ ْﻦ ِ ﺣ ُﻤْﺮ َانَ ﻋ َﻦ ْ أ ﺑِﯿﻪِ ﻋ َﻦ ْ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق ) ﻋﻠﯿﻪ
َ
اﻟﺴﻼم ( ﻗ َﺎلَ  :ﻣَﻦ ْ ﺳَﺎﻓ َﺮ َ أ وْ ﺗَﺰ َوَّجَ وَ اﻟْﻘَﻤَﺮ ُ ﻓ ِﯽ
اﻟْﻌَﻘْـﺮ َبِ ﻟَـﻢْ ﯾَـﺮ َ اﻟْﺤ ُﺴ ْـﻨَﻰ) .ﮐـﺎﻓﯽ ج-۸ص/۲۷۵اﻟﻤﺤﺎﺳـﻦ
ج۲ص /۳۴۷ﻣـﻦ ﻻﯾﺤﻀـﺮه اﻟﻔﻘﯿـﻪ ،ج  ۲ص /۲۶۷اﻟـﻮاﻓﯽ ج ۱۲ص /۳۵۴ﺳﺎﺋـﻞ
اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ج  ۱۱ص  ۳۶۷؛ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ج  ۱۰۰ص.(۲۶۸
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی :ﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ دو رواﯾﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ در ﯾﮏ رواﯾﺘﺶ
ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻔﺮ و ازدواج آﻣﺪه و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ازدواج آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻣﮑﺮوﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب آورده اﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم و ﻓﻘﻂ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮﯾﺢ
ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮه ﻣﻬﻢ و ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﻬﺎج ﻓﺮدوﺳﯿﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن و رواﯾﺎت
ﻣﻌﺘﺒﺮه ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎج ﻓﺮدوﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ رواﯾﺎت
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﻘﺪ ازدواج و آﻏﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮت در اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط آن  ۵روز اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﺪ ازدواج و آﻏﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﺪ ازدواج و ﻧﻬﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮت در اﯾﺎم ﻗﻤﺮ
در ﻋﻘﺮب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﻘﺪ ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن

ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺗﺨﺘﯽ،
ﺟﻬﺎزﺑﺮان و ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺻﻞ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﺮ
ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻏﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺳﻂ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﻮن ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺷﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻼ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ ازدواج و آﻏﺎز
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﻊ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم و زﻣﺎن ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺎج ﻓﺮدوﺳﯽ :و ﯾﮏ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﻣﻨﻬﯿﺎت ﻗﻤﺮ
در ﻋﻘﺮب را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻻر ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ،
ﻣﻬﻤﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﻮب ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ
ﻓﻘﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﺳﺖ آن دﻓﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮﺳﺘﺶ را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوازﺗﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای آن
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻮده و ﺟﺎ رزو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺪ راه
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ آن ﻧﺤﻮﺳﺎﺗﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻘﺪ ازدواج و
آﻏﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮت در اﯾﺎم ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
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