
  

  
  
  
  
  

  پرخش و آذرگشس

  ∗الدين كزّازي ميرجالل
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي، تهراناستاد گروه 

  )19/07/1388: ، تاريخ تصويب17/05/1388: تاريخ دريافت مقاله(

  چكيده
ماند گسـسته از     اي بايسته و ناگزير است، پهلوان را و به اندامي مي           هاسب پار 
پان پهلوانـان نامـدار هماننـد سوارانـشان نامدارنـد و            روي، اسـ   از اين . پيكر او 

در آن ميـان، رخـش نيـز همچـون          . اي ديگر  همانند و از گونه    اند بي  ستوراني
اي رازآلـود و فراسـويي،       اي است شگرف كه به شيوه       باره ،سوار خويش رستم  

رخش ستوري است سـرخفام و بـسيار        . آيد به پاس اين پهلوان، به جهان مي      
هـايي بنيـادين كـه آن را بـه آتـش           دپاي و برخـوردار از ويژگـي      تيزپوي و تن  
ويژه با آتـش سـپند       در اين جستار، پيوند رخش با آتش، به       . دارند ماننده مي 

  .آذرگشسپ كه آتش جنگاوران بوده است، كاويده و بررسيده آمده است
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ي، اسب كاركرد و ارزشي ناگزير و بنيادين دارد و پيوند آن با پهلوان در فرهنگ و بينش پهلوان 
شـود و پهلـوان اگـر        اي از پيكر وي شمرده مي      چنان تنگ و ساختاري و انداموار است كه پاره         آن

   نْسوار نباشد، پهلواني بيين نمي  ) كامل(= ده  وĤروست كـه در زبـان و ادب         هم از اين  . تواند بود  و ب
. رود كـار نمـي    نشيند و پياده نيست، بـه       كه بر اسب برمي      تنها در معني كسي    وارسپارسي، واژة   

َرم چون سـام، نيـاي   از آن است كه ويژگي سوار نيوي نَي. سوار كنايه از دلير و جنگاور نيز هست    
انـد و    ستوده كه وي را بدان مي    ) لقب(= نام  اي از برْ   رستم، را ويژگيِ همواره گرديده است و گونه       

زيـرا او   . بـوده اسـت   » يـك زخـم   « ويژگي ديگر سام را      .اند داشته ديگر پهلوانان نامدار برتر مي    از  
توانسته است، تنها با يك كوبة گرز خويش، هماورد را به يكبارگي از پاي دراندازد و بر جـاي                    مي

 تـوانيم همـساز و همتـراز يكـديگر بـدانيم و يكـي را               اين دو ويژگيِ همواره را مـي      . سرد گرداند 
سخن » سام سوار «وصفي  ) تركيب(= ، با آميغِ    لَوِگَودر شاهنامه، بارها از اين په     . ترجمان ديگري 

  :هاي زير رفته است؛ نمونه را، در بيت
  سام سوارفرستاد كس نزد   ارــد بيدادگر شهريــبترسي

  )9، بيت 2ج : 1384ازي، كزّ(
  ارــپذيره شدش نوذر شهري  سام سوارچو آمد به درگاه 

  )48، بيت 2 ، جمانه(
اند پهلواني را    توانسته پيوند پهلوان با اسب تا بدان پايه استوار و ناگسستني بوده است كه نمي             

نموده اسـت و همگنـان را        اي شگرف و نابهنجار مي     پهلوان پياده پديده  . پياده بپندارند و بپذيرند   
گين همـاون، آنگـاه كـه       از آن است كه در نبرد سـترگ و سـهم          . آورده است  شگفتي دچار مي   به

در ايـن نبـرد، ايرانيـان در        . آورد رود، هماورد خويش را به شگفت مي       رستم پياده به آوردگاه مي    
رستم، شـتابان  . اند مانند و در آستانة شكست و نابودي برابر سپاهيان پرشمار توران و چين درمي  

هـاي   تازاند كه سم   امان مي  و بي شتابد و رخش را آنچنان دمان        زَد، به ياري آنان مي    هيچ دم  و بي 
خواهد كه روزي ديگر نيز نبرد       آيد و رستم از پهلوانان ايران مي       اين بارة بهين سوده و كوفته مي      

 رام گـودرز در   اما، هنگامي. د را تاب بياورند تا رخش بياسايد و آمادة تاخت و تاز گردد        و آوكه ره
ناچار پياده به ميدان  ماند، رستم به ، در ميخروشيده است نبرد با اشكبوس كه همچون كوس مي 

خندد و او را به  ماند و بر وي مي زده مي اشكبوس، از ديدن پهلواني پياده، خيره و شگفت      . رود مي
بارگي به نبرد آمده است، هرآينه، سـربه كـشتن       گويد كه چون پياده و بي       مي فسوس و ريشخند  

اسـتاد در ايـن     . دهـد  به پهلوان كُـشاني مـي     » دندان شكن «رستم پاسخي درشت و     . خواهد داد 
آورد و بـر پيـادگي پهلـوان     بار واژة پياده را دركارمي اي روشن و آشكارگر، چندين پاسخ، به شيوه 

  :نهد ورزد و انگشت بر مي درنگ مي
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  !اي بيهوده مرد پرخاشجوي«: كه  دويـن داد پاسخ بـتهمتن چني
  گ آورد؟ـر سنـزيركشان ـر سـس  گ آورد؟ـدي كه جنـ نديپياده

  ه جنگ؟ـرسه بـسوار اندر آيند ه  به شهر تو، شير و نهنگ و پلنگ
  ارزارـــ ك تــوزمـامـ، بيادهـپي  !وارـاكنون تو را، اي نبرده س هم
  م از اشكبوسـه تا اسپ بستانـك  وسـاد تـرا زان فرستـ مادهـپي

  نـود انجمـدان شـدو روي، خنـب  نـو مـ شود همچپيادهكُشاني 
  كارزار زور و اين بدين دست و اين  ، به از چون تو پانصد سوارپياده

  )2886-2877هاي  بيت، 4 همان، ج(
برپاية همين پيوند پايدار در ميان پهلوان و اسب است كه پهلوانان نامدار اسـباني نامـدار نيـز                   

. آورده اسـت   مـي شگرفي و وااليي پهلوان وااليي و شگرفي اسب او را درپي            . اند داشت  بايسته مي
تر و فراتر بوده است، اسـب وي نيـز بـر اسـبان                به همان اندازه كه پهلوان از ديگر پهلوانان فزون        

از آن است كه يلي يگانه و تهمي توانا چون رسـتم دسـتان              . داشته است  ديگر فرايي و فزوني مي    
ت برين كه همانند    اي اس  رخش، باره : بايسته است داشت   ماية خويش مي    پايه و هم    اي هم  نيز باره 

پـاس آنكـه برنشـست     اي رازآلود و فراسويي به  شيوه همتا بوده است و به   سوار خود در جهان بي    
تن و نزارميان كه بري چـون بـر          فربهلنگ،    خود، مادياني خنگ و كوتاه     يگانة رستم بشود، از مام    

رسـتم،  . آيـد   بـه جهـان مـي      ،1شير داشته است و دو گوشش همانند دو خنجر آبدار بوده اسـت            
دهد كه رخش را از رم بازگيرد، آن كرّة پيلتن را كه دو رانش   كه كمند كياني را خم مي هنگامي

گويـد كـه     از داغ تهي است و هنوزش كسي نتوانسته است به زير ران آورد، چوپان پير او را مـي                  
سـب از آنِ    پرسد كـه آن ا     تواند گرفت؛ سپس، در پاسخ رستم كه از وي مي          اسبان كسان را نمي   

  افكند؛ كيست، پرده از رازي شگفت برمي
  وي گو اي گفت كز اين، هست هرگونه  داغش مجوي«: چنين داد پاسخ كه

  !م و بسـش خوانيي رخش رستمـهم  ســم كـيـدانــن را نـد ايـداونــخ
  تـزين آمده اسـزرگان، گـزد بــه نـب  سال است تا اين بزين آمده است سه
  »ارزارـد كـد؛ كنـدر آيــر انـو شيـچ  وارــد سـد كمنــنش بيادرـو مــچ

  )656-653هاي  ، بيت2 همان، ج(
نام او ديده به ديدار گيتـي گـشوده          پهلوان بزرگ اين كرّة تيز و توسن را كه به          آنگاه كه جهان  

خواهد سـر رسـتم را    آيد و مي افكند، مادرش چون شير ژيان فراپيش مي    است، در خم كمند مي    
افتـد؛ سـپس     غـرّد كـه ماديـان خيـره بـر خـاك مـي              دالور سيستان چنان مي   . ندان بركند به د 
  .گذارد نهد و رخش را به خداوند آن وامي سوي گله روي مي گردد و به خيزد و بازمي برمي
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اند و بـه     گونه است كه رستم اسبي را كه نيروهاي نهاني و بودني و بخت بدو ويژه داشته                بدين
آورد؛ تنها اسبي در پهنة گيتي كه گرانسنگي پيكر تهم           اند، فرادست مي   ردهپاس وي به جهان آو    

شود و همراه هميشگي وي؛      از آن پس، رخش يار يكدلة پهلوان مي       . تواند تافت  و ژندة او را برمي    
اي از پيكر او كه هرچند در برون از وي جداست، بـه انـدامي                تر، پاره  اي نغزتر و برازنده    گفته يا به 

رخـش، رسـتم بـيش       بـي . توانـد شـد    ماند كه از آن گسسته نمي       بايسته از اين پيكر مي     بهينه و 
ربايند   بيهوده نيست كه چون سواران توراني رخش را مي         .تواند بود  پهلوان بزرگ ايران نمي    جهان

گـردد و از ديگـر سـوي، نيـك      برنـد، رسـتم از سـويي درمانـده و بيچـاره مـي        و به سمنگان مي   
 پويـه و تـازش و نبـردش را از           راستي، اندامِ  روان از ننگ و شكست ناميِ آنكه به        اندوهناك و تيره  

  :دست داده است و نزد جنگاوران و پهلوانان، سرافكنده و شرمسار خواهد بود
  شـكـارة دستـدش بـار آمـه كـب  چو بيدار شد رستم از خواب خوش

  سرآسيمه، سوي سمنگان شتافت   چون بارگي را نيافت ي گشت،ـغم
  روان رهـيـ ت گـويم از ننـا پـجـك  اكنون، پياده، نوان«: همي گفت كه

  چنين ترگ و شمشير و ببر بيان؟  ه ميانـستـرز، بـش و گـركـا تــاَب
  ت ار بمرد؟ـا، بخفـن، بدانجـتهمت  برد؟  كهاسپش: گويند گردان كه چه
  يـرگاـيكب ردن، بهـم دل سپـبه غ  يــارگـبيچ هـد، بـت بايـون رفـكن
  »!رــم مگـش بيابـي نشانـجاي هـب  رــح و كمـد سليـت بايـي بسـهم

  )2353-2347هاي  ، بيت2 همان، ج(
همانند كه بخـتِ آن را يافتـه اسـت كـه بـر نشـستِ پهلـواني چنـان                     اسبي چنين يگانه و بي    

د بـود،   بايـ  هـايي برخـوردار مـي      ناچار از ويژگي   همانند و يگانه باشد، همچون سوار خويش، به        بي
هـا را   اسـتاد، ايـن ويژگـي   . هماننديش، چونان ساالر ستوران و بهينة بارگان  برازندة شگرفي و بي   

  :بدين سان برشمرده است
  مـسوالدـد و پـه و تنـايـخ هـسي  دماوـرش و گـور ابـم و بـچش هـسي
  رانـر زعفـرخ بـ س لـو داغ گـچ  رانـا كـران تـار، از كــش پرنگـتن

  )648 و 647هاي  ، بيت4  جهمان،(
تـر گـزارده و      در ميانة شش ويژگيِ برشمرده براي رخش، تنها يك ويژگي در بيتِ پسين فراخ             

ترين ويژگي رخش است و اين سـتور سـترگ را از     بازنموده شده است و همان برترين و بنيادين       
بور در . رَشاَببور: ندگردا دارد و شايستة نامي كه بر آن نهاده شده است، مي    اسبان ديگر جدا مي   

گرايـد و    معني سرخفام است و چونان ويژگي رخش، در معني سرخي كه انـدكي بـه زردي مـي                 
. سان كه استاد خود آشكار داشته است، از آن رنگي همانند رنگ زعفران خواسته شده است  بدان
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خويش بر تن   هايي به رنگي ديگرسان با رنگ        اي تازي است و در معني اسبي كه خال         ابرش واژه 
. هاي تن رخش به رنـگ سـرخ تيـره بـوده اسـت و گلفـام         گفتة فرزانة فرّمند توس، خال     به. دارد
سخني ديگر، تنِ اين بارگي از كران تا كران پر از نگارهايي به رنگ سرخ تيره بوده اسـت، بـر                      به

  .اي از رنگ سرخ روشن و اندك گرايان به زرد بوم و پهنه
توانند داشت، به  هايي گوناگون و پرشمار كه اسبان مي  در ميان رنگاما، راستي را، چرا رخش،

كوشم، در اين جستار، بدان پاسـخ   بايد بود؟ اين پرسشي است ناگزير كه من مي رنگي چنين مي  
آتش، در رخش، پيكر پذيرفته اسـت و در نمـودي           . رخش آتش است  : آن پاسخ اين است   . بدهم

. هاي آتشند  هاي آن، رنگ   رنگ تن و رنگ خال    : رخ رخش دو رنگ س  . ستورانه، پديدار شده است   
چرا رخش آتش است؟ رخش چه پيونـد و هماننـدي بـا آتـش               : دومين پرسش ناگزير اين است    

گـردد بـه سرشـت و        دارد كه با آن همرنگ شده است؟ همانندي و پيوند رخش با آتـش بـازمي               
شيج است و مرز ميانة گيتي      آتش، در ميان چهار آخشيجان، برترين آخ      . گوهر آتشين اين ستور   

سـري؛ سـويي و رويـي از آن مينـوي اسـت و                 رويي و سويي از آن گيتيگ است و ايـن          .2و مينو 
كه پيكر پذيرفتـه اسـت و بـه نمـود آمـده             ) 16: بندهش(» آتش انديشة اورمزد است   «. سري  آنْ

آن را  دو ويژگي سرشتين و ساختاري در آتش كه سرشت و خاستگاه مينـوي و آسـماني                 . است
تا آتش در   . تابي و جنبش همراه است و ديگر فرازجويي         دهد، يكي ناآرامي و بي     آشكارا نشان مي  

افـرازد و    سوي سـپهر برمـي     تاب و جنبان و ناآرام، سر به        افروزد، بي  مغاكِ خاك و گوِِِ گيتي برمي     
شيبِ خـاك  تاب و آرام ندارد؛ ن:  رخش نيز آتش سرشت است     .3جويد گريزان از شيب، فراز را مي     

و در هواسـت،    » وادر«بيش  . آهنگ و پيوسته جوياي جستن     گريز است و فراز    تابد؛ شيب  را برنمي 
در «افـرازد،   تازد و سم برنمـي  از آن است كه در زمان آسودگي، آنگاه كه نمي. تا آرميده بر زمين   

زده از   شـگفت سـهراب،   . خروشـد  ماندگي، برمـي   درپي، ستوهيده از برجاي    و پي » جوشد زين مي 
  :پرسد رفتار رخش كه در كنار رستم ايستاده است، چنين از هژير دربارة او مي

  اي اويــا پـه تـروهشتـدي فـكمن  االي اويـش به بـاره پيشـي بـيك
  در زين بجوشد هميتو گفتي كه   يـبرخروشد همزمان،  او هر بر

  )2853 و 2852هاي  ازي، بيتكزّ(
هاي چهارگانة بنيـادين كـه گرمـي و سـردي و             ، در ميانة ويژگي   آتش، چونان آخشيج برترين   

خشكي و تري است، از دو ويژگي گرمي و خشكي بهره دارد و از ايـن ديـد، وارونـة آب شـمرده                     
در خشكي با خاك هنباز است كه سرد و خشك اسـت و در گرمـي،   . شود كه سرد و تر است    مي

هين و مينوي گرمي اسـت كـه نـشان از جـان و              در آن ميان، ويژگي مِ    . با باد كه گرم و تر است      
. در برابر، سردي نشانة مرگ است و افسردگي و ايستايي         . جنب دارد و گواه گزيدة زندگاني است      



 1388پاييز ، 41، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   46

   

. از ديگر سوي، در نمادشناسي كهن ايراني، گرمي با نرّينگي در پيوند است و سردي با مادينگي                
رخش . ينگي نماد نيروهاي كارپذير و اثرستان     نرّينگي نماد نيروهاي كارساز و اثرگذار است و ماد        

اي است تيز و تفت و همچون آتش، بيگانه با سردي و افسردگي و گريزان از ايستايي و                   نيز نرينه 
ماندگي برجاي.  

 ناميـده   آذرگشسپبرهمين پايه است كه يكي از سه آتش و آتشكدة سپند و بنيادين ايران               
گشاي اسـت   نماي و راز  نابي و شگرفي، باز     اين نام، به   .4شده كه معناي آن آتش اسب نر است        مي

هم از . اسپمعني نر و نرينه است و       كه به  گُشْنو  ) آتش  (=آذر: پاره ساخته شده است    و از سه  
روست كه اين آتش، آتش ويژة جنگاوران و پهلوانان بوده است؛ آتشي كه دو بايستة پهلواني                  اين

رَمي يا نريماني كـه     نَي: اي نغزتر و رساتر     نرينگي؛ يا با واژه    اسب و : و جنگاوري در آن نهفته است     
  .5 پهلوانان ايران و نياي بزرگ رستمدودمانسرْيكي از سه ويژگي بنيادين گرشاسب است، 

آن يك، در ميـان پهلوانـان و        . رستم پهلوان پهلوانان است و درپيِ آن، اسب او نيز بارة بارِگان           
     ترينند و گرمخوي   مرَاين يك، در ميان اسبان، ني        نغـز آن   . نهـادترين     ترين و به همان سـان آتـش

گـوهري رخـش گفتـه اسـت و           است كه فردوسي، در بيتي از شاهنامه، آشـكارا سـخن از آتـش             
  :درانداخته است هان، پيوند رخش را با آتش از پرده بهاي برّا و بهينه و بِبرْ گونه به

 رـــد ز پهلوش پــرآمـبي ـه گفتـك  رـگه رخشِ آتشچنان گرم شد 
  )2306، بيت 2 همان، ج(
ترين بارگي ايران است، از  برپاية آنچه نوشته آمد، بنياد و خاستگاه نام اين اسب نيز كه پرآوازه       

ـ   . رخـش : افتـد  درمي  پردة نهفتگي به   هـايي چـون رخـشيدن و        اي اسـت كـه واژه      واژهرخـش بنْ
در اوسـتايي،   «اين واژه،   . اند  از آن برآمده   درخشيدن و رخشان و درخشان، رخشنده و درخشنده       

همـان،  (» .معنـي آذرخـش    معني درخشش و تابش و پرتو است، نيز به         ، به )raoxšna(رئوخشنه  
 )296، ص 2ج

    گهر با ويژگي رخشنده و رخشان بازنموده و ستوده آمده اسـت؛          در شاهنامه بارها، رخشِ آتش
  :نمونه را، در اين بيت

  تـــدر گذشـانـد كـو را ديــز ره، گي  تــم به دشز خيمه، نگه كرد رست
  »!بشتاب، هين« :گفت گرگين كه همي  نــ زيرخشِ رخشندههاد از بر ـن

  )2956-2955هاي  ، بيت2 همان، ج(
  :نيز

  ادـ و از شاه، شرخشِ رخشانشد از   ادـهـرنـن بـد و زيـد؛ بماليــامـبي
  )2419، بيت 2 همان، ج(
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مِ ويژه اندك اندك گسترش يافته است و رخش نامي فراگير شـده اسـت،               دامنة كاربرد اين نا   
  :گستهم رخش خوانده شده است» گلگون«نمونه را، در بيت زير، . هر اسب سرخفام را

  6رگــد و ستـار و بلنـده زهـكشي  رگـردار گـ بودش به كرخشيكي 
  )748، بيت 4همان، ج (

نمونه را، اسدي توسي گفتـه      . رفته است  كار  سرخ به گاه نيز رخش، در كاربرد و معني، برابر با          
  :نامه گرشاسپاست در 

  رخشزمين كرد گلگون و مه كرد   كرد پخش بس سر كه تيغش همي ز
 )290: 1354اسدي توسي، (

  نتيجه

ويـژه   توانيم بر آن بـود كـه آتـش، بـه     فرجامين سخن آن است كه برپاية آنچه نوشته آمد، مي       
پ كه آتـش پهلوانـان و جنگـاوران بـوده اسـت، در رخـش، اسـب               آتش سپند و آييني آذرگشس    

 راستي را، اگـر نمادشناسـانه     .7تيزپاي و گرمپوي رستم، به نمود آمده است و نمادينه شده است           
بنگريم، ماية شگفتي نخواهد بود كه جهان پهلوان بزرگ شاهنامه، آن يل يگانه و نيو نيرم و تهم 

تـرين آتـش    تـرين و توسـن   ، آذرگشسپ را كه تيزترين و تپنـده   توانا و نَبردة ناب و ساالر سترگ      
  .8است، به زير ران آورده باشد و در فرمان

  ها نوشت پي

  ر و كوتاه لنگـر شيـون بـرش چـب  ذشت خنگـز بگـاديان تيـي مــيك . 1
  زارــش نـه؛ ميانــربـال فـــر و يـب  دارـر آبـجـو دو خنـش جــدوگوش  

 )645 و 644ي ها ، بيت2 همان، ج(
آن است كه نمونه را، خاقاني آذر يا اثير را كه مرز ميان گيتي و مينو يا زمين و آسـمان                      از. 2

  :گويد نامد و در سخن از ديدارگران كعبه، مي مي» پل آتش«است، 
  دـه صحراي فلك جاي تماشا بيننـتا ب  بگذرند از پل آتش كه اثيرش خوانند

 ).1370ازي، كزّ(هاي آن، بنگريد به  ها و گونه تش و ويژگيبراي آگاهي بيشتر دربارة آ. 3
 آذرفرنبـغ  است كه آتش كشاورزان بوده است و ديگر          مهر  آذربرزيندو آتش ديگر يكي     . 4

 .كه آتش هيربدان و پيشوايان دين
اي از   گرشاسپ پاره . ديگر درازگيسويي   يكي گُرزوري است و دو     ،دو ويژگي ديگر گرشاسپ   . 5

 .، به رستم داده استشاهنامهو كارهاي نمايان پهلوانيش را، در ها  ويژگي
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گويان از رسيدن خورشـيد بـه        اي، سخن  چامه) مطلع(= ساالر شرواني نيز در آغازينة         سخن .6
  : در بامداد بهار، اسپ آفتاب را رخش خوانده است) برج حمل(= بارة بره 

  ابـي، گنج گران در ركآخور رفت به چرب  ا بتاخت بر سر صفر آفتابرخشِ برّ
 .در شاهنامه، بارها پهلوان يا اسب، در تيزي و تندي، به آذرگشسپ ماننده آمده است. 7
 گوييا، در روزگاران سپسين، چگونگي و خاستگاه آذرگشـسپ و معنـاي راسـتين ايـن نـام             . 8

چـه آن را      آن هاي باستاني، برپاية   ها و نام   فراموش شده بوده است و همانند بسياري ديگر از واژه         
از آن . اند در پيوند با گوش اسـب  ناميم، آذرگشسپ را آتشي پنداشته    مي» شناسي مردمي  ريشه«

بوالمؤيد اندر كتـاب گرشاسـب گويـد كـه چـون            «:  آمده است  تاريخ سيستان است كه در كتاب     
 تعـالي  كيخسرو به آذرآبادگان رفت و رستم دستان با وي و آن تاريكي و پتيارة ديوان به فرّ ايزد             

 او بود و شـاهي او را شـد بـا چنـدان      گوش اسب بديد كه آذرگشسب پيدا گشت و روشنايي بر         
 ).35: تاريخ سيستان(» ... معجزه، پس كيخسرو از آنجا بازگشت

  نامه كتاب

: تهـران . اهتمام حبيب يغمـايي     به. نامه  گرشاسپ). 1354. (اسدي توسي، ابونصر علي بن احمد     
  .مچاپ دو. كتابخانة طهوري

  ].جا بي[   . انتشارات توس. گزارش مهرداد بهار). 1369. (بندهش
  .چاپ دوم. كاللة خاور: تهران. تصحيح ملك الشعراي بهار به). 1366. (تانستاريخ سي

  .نشر مركز: تهران. مازهاي راز .»آتش، آن جاودانة سپند«). 1370. (الدين ازي، ميرجاللكزّ
سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم           : تهـران . امة باستان ن). 1384. (ــــــ ــــــــــــــــ

  ).سمت(ها  انساني دانشگاه


