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رفاه همگانى بهره ببرند .حوومت موظف است کده از حقدو مندروع شدهروندان دفداع کندد هدم
چنانوه پیامبر( )از حقو مردم دفاع مىکردند .روایت شده که فردى از سمره بدن جنددب ندزد
پیامبر( )شوایت برد که وى بدون اجازه وارد خانه من مىشود تا بده درختدى کده در آنجدا دارد
سرکنى کند سمره با درخواست پیامبر( )نیز حاضر نند که با اجدازه وارد خانده شدود و حتدى
حاضر نند درخت خود را با هیچچیز دیگرى تعویض کند ،پیامبر ( )براى دفاع از حقدو یدک
شهروند دستور دادند که درخت او را از رینه قطع کنند .این دقتها پیامبر( )را محبوب دلهدا
کرده و اطاعت محض از اینان را به ارمران آورده بدود کده نتیجده همده ایدنهدا امنیدت و آرامدش
ایجادشده در مدینه بود.
(ز) حضور پیامبر( )در امور عمومى پیامبر اکرم( )باوجودآنوده پیدامبر خددا ( )و حداکم
مدینه بودند سعى مىکردند که در امور عمومى خود بهمنزله یک شدهروند ،حضدورى فعدال داشدته
باشند .براى نمونه در جریان ساخت مسجد اینان نیز همانند دیگر مسلمانان بسان کدارگرى سداده
سنگ مىبردند و کار مىکردند و یا در حفر خند خود کار مىکردند .در جنگها نزدیکترین فرد
به دشمن و پایدارترین فرد به شمار مىآمدند و هیچگاه در لحیات حساس یداران خدویش را تنهدا
نمىگذاشتند.
پیداست که حضور فعال آن حضرت بهمثابه فردى از افراد جامعده اسدالمى بدر پیدروى دیگدران از
قوانین و مقررات اسالمى و فرامین حوومتى اینان تأثیر شگرفى ایجاد مىکدرد و بددینوسدیله هدر
فردى خود را موظف به شرکت در امور عمومى و اجدراى فرمدان رسدول خددا مدىدانسدت .ایدن
موضوع نیز در یوپارچگى مردم و حاکمان که به امنیدت و موفقیدت حوومدت مدىانجامیدد کمدک
شایانى مىکرد.
(ح) وفاى به پیمانها :یوى از مهمترین ویژگیها همه پیامبران وفاى به عهد بوده است .دشمن به
این ویژگى پیامبر( )نیز پى برده بود و بهآسانی با او پیمدان مدىبسدت و اطمیندان داشدت کده از
جانب اینان نقض نمىشود بر همین اساس بود که دشمن اصلى مسلمانان ،یعندى کفدار قدریش در
سال شنم هجرت ،یعنى چند سال قب از فتح موه حاضر به انعقداد پیمدان صدلح بدا آن حضدرت
گردیدند و تا آنان دست به نقض آن پیمان نزدند پیامبر()باوجود قدرت هیچگونده تعرضدى بده
آنان روا نداشت .وفاى به عهد در پیمانهایى که پیامبر( )با یهود و منرکان مدینه بدراى دفداع و
حف امنیت شهر بستند یا در پیمانهایى که بر اساس آنها امنیت غیرمسلمانان اطراف مدینه تدأمین
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مىشد هیچگونه نقض و مخالفتى از سوى پیامبر( )و مسلمانان دیده نند و این موضوع نیدز در
حف امنیت مدینه تأثیر به سزایى داشت.
( )9ایمان و اعتقاد به خدا :رابطه ایمان به خدا و آرامش و اطمینان رابطهاى واقعى و غیرقابد انودار
است ،درآیات متعددى از قرآن مجید این موضوع با اشاره یا تصریح آمده است ،در برخى از آیات،
امنیت ثمره و نتیجه ایمان ذکر شده است مانند« :کسانى که ایمان آورده و ایمان خویش را به شرک
نیالودهاند آنان راست ایمنى و اینان راه یافتهگانند»( .سوره انعام ،آیه )82
در آیات دیگرى امنیت به منزله وعده الهى به افراد باایمانی که عم صالح انجام مدىدهندد ،دانسدته
شده است مانند« :خدا به کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند وعده داده است کده ...و
هرآینه بیمنان را به ایمنى مبدل گرداند»(سوره نور ،آیه .)77
در برخى دیگر از آیات نیز این مسئله به گونه دیگرى مطدرحشدده هدم چندانکده بده پیدامبر ()
گفته شده که خدا براى تو کافى است مانند« :اگر بخواهند تو را بفریبند خدا براى تدو بدس اسدت».
(سوره انفال ،آیه  )12یا «اى پیامبر خدا ( ! )خدا و کسانى از مؤمنان که پیدرو تواندد تدو را بدس

است» (سوره انفال ،آیه .)11
در گروه دیگرى از آیات خداوند با یادآورى امنیت و امدادهاى غیبى درگذشته (سوره انفدال ،آیده
 )12-5به مسلمانان دلدارى داده و به آنان گوشزد مىکند که خداوندى که شمارا در فالن بحدران
از چنگ دشمن نجات داد دیگربار نیز مىتواند امنیت را به شما بازگرداند .در آیاتى دیگر خداوندد
این نوید را به مسلمانان مىدهد که آرامش درونى را از دشمن سلب مىکنم و رعب و وحندت را
بر آنان غالب مىگردانم (سوره آلعمران،آیه  ،)171چنانچه در بسیارى از جنگها مسدلمانان را بدا
رعب و وحنت دشمن پیروز مىگرداند .پرواضح است که روحیه جنگجویدان مهدمتدرین عامد
پیروزى یا شوست آنان به شمار مىرود درآیات فو خداوند ازیکطدرف مدانع بدروز تندویش و
نگرانى مسلمانان مىشود و از سوى دیگر وحنت دشمن را به آنان گوشزد مىکند و ایدن امدر در
پرتو ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند نتیجهاى جز آرامش ،امنیت و پیدروزى را بده دنبدال نخواهدد
داشت.
آثار امنیت از منظر قرآن کریم

( )1عبادت خالصانه خداوند
هنگامیکه پیامبر( )و مسلمانان به مدینه هجرت کردند و انصار با آغوش باز آنها را پذیرا گنتند،
تمامیعرب بر ضدّ آنها قیام کردند و آنچنان بود که آنها ناچار بودند اسلحه را از خود دور نونند،
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شب را با سالح بخوابند و صبح با سالح برخیزند (و حالت آماده باش داسم داشته باشند) ادامه این
حالت بر مسلمانان سخت آمد ،بعضی این مطلب را آشوار گفتند که تا کی این حال ادامه خواهد
یافت؟ آیا زمانی فرا خواهد رسید که با خیال آسوده ،شب استراحت کنیم و اطمینان و آرامش بر ما
حوم فرما گردد و جز از خدا از هیچوس نترسیم ،در این هنگام آیه  77سوره مبارکه نور نازل شد:
"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْوُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِیالْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَوِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُنْرِکُونَ بِی
شَیْئًا وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" خداوند به کسانی از شما که مؤمنند و کارها
شایسته انجام دادهاند وعده داده که حتماً آنان را در زمین جاننین [اقوامِ به هالکت رسیده] کند،
همانگونه که پینینیانِ آنان را جاننین [دیگران] گردانید و به یقین ،دیننان را که برا

آنان

پسندیده به سودشان استوار و پابرجا کند و حتماً ترس آنان را [از دشمنان] به امنیت ترییر دهد،
[این در حالی است که] مرا می پرستند[ ،و] چیز را شریک من قرار نمیدهند ،آنان که پس از این
[نعمتها ویژه] ناسپاسی ورزند البته منحرف و نافرمانند.
به آنها بنارت داد که آر چنین زمانی فرا خواهد رسید .با توجه به شأن نزول و تبیین آیه شریفه
مبنی بر وعده الهی به دین و آیینی پسندیده ،رینهدار و پابرجا و مستقر ،بدیهی است که چنین
ویژگیهایی باعث میشود ترس و رعب به امنیت و آرامش مبدل شده و جامعها با ضریب امنیتی
باال به ارمران آورد ،شایان ذکر است که در جوامعی این چنینی ایمان و عم صالح علت اصلی و
پایدار خواهند بود .پس با توجه به ادامه آیه شریفه که میفرماید آنچنان میشود که تنها مرا
میپرستند و چیز را شریک من قرار نخواهند داد ،اولین و مهمترین نتیجه به دست خواهد آمد
که همان عبادت خالصانه پروردگار متعال است.
()2امكان سكونت
دومین اثر امنیت اموان سوونت و آسودگی در معینت است .سوره مبارکه قریش آیه  1بیان
روشنی است از تامین فضا امن معاش و ایجاد الفت آدمینسبت به زیستگاه خوینتن و همچنین
وسیله بودن امنیت موان برا اثر مهم و غایی یعنی توجه به معاد و پرستش آفریدگار یوتا.
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طباطبایی(ره)

میفرماید :آیه شریفه "الَّذِ

أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

خَوْف"ٍ همان کسی که آنان را [با عطاکردن رز ] از گرسنگی نجات داد و از ترسِ شدید [ که
در شهر و در سفرها داشتند] ایمننان ساخت.
اشاره است به سنت واضحی که در ایالف دو رحلت وجود دارد و نعمت ظاهر که نمیتوانند آن
را انوار کنند و آن تأمین معاش قریش و امنیت آنان است که در سرزمینی زندگی میکردند که نه
ناننان تأمین بود و نه جاننان و نه سرزمین خرمی بود که دیگران بدانجا آیند و نه جان دیگران در
آنجا تأمین می شد .پس باید ربی را بپرستند که این چنین به بهترین وجه امورشان را تدبیر نمود و
اوهمان رب بیت است خدا تعالی به برکت اسالم و بعثت رسول گرامیش( )جوامع انسانی را
از دیار مختلف جهت زیارت رسول خدا( )و خانه مقدس خویش به سو حجاز کناند و آنجا
را رونق و هزینه سفر منقت بار اه حجاز جهت امرارمعاش از دوشنان برداشت و از گرسنگی
نجات داده و مهمتر از آن به پاس حرمت کعبه بسام راهزنی و دستبرد به کاروانیان برچیده شد و
امنیت فرد و ملی قریش تأمین گردید (.طباطبایی :1915 ،بیجا)
()3آزادي سير و سياحت
قرآن کریم در سوره مبارکه سبأ آیه شریفه  18میفرماید ".وَ جَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَى الَّتِی بَارَکْنَا
فِیهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَ قَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَ أَیَّامًا آمِنِینَ" مردم سَبا و شهرهایی که در آنها
نعمت و خیر فراوان نهاده بودیم آباد هایی بههم پیوسته و نمایان قرار دادیم و سیروسفر در آنها را
[از لحاظ مسافت] به اندازه [و متناسب] مقرر کردیم [و گفتیم ]:شبها و روزها با ایمنی در آنها
سفر کنید.
مرحوم عالمه طباطبایی (ره) آیه شریفه مذکور را چنین تفسیر میکند:
وَ قَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ یعنی سیر در آن قرا را به نسبتی متناسب قرار دادیم ،نه مختلف ،بهطور که
نسبت مسافت بین اولی و دومی ،برابر بود با نسبت مسافتی که بین دومی و سومی بود ،سِیرُوا فِیهَا
لَیَالِیَ وَ أَیَّامًا آمِنِینَ در این جمله کلمه قول در تقدیر است و تقدیر آن قلنا سیروا....است یعنی و به
اینان گفتیم که :در این قریه ها سیر کنید ،در حالی که ایمن باشید ،اگر خواستید در روز گردش
کنید و اگر خواستید در شب و خالصه معنا ،این است که آنچنان امنیت در این قرا برقرار کردیم
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که سیر شب و روز در آنها فرقی نداشت ،هر وقت میخواستند میتوانستند با آرامش خاطر به سیر
بپردازند.
آنچه از شریفه  18سوره مبارکه سبأ و تفسیر آن برداشت میشود این است که موهبها الهی به
مح زندگی قوم سبأ و سیستم شهرساز آنجا و موقعیت جررافیایی آن ،جایگاه ویژها را از نیر
امنیتی برا آن شهر فراهم آورده بود ،که خدا تعالی ثمره مهم شهر با این توصیفات را وجود
امنیت میداند و شاخصه مهم چنمنواز وجود تأمین را آزاد

سیر و سیاحت در این شهر

برمیشمرد( .همان)
( )4امكان تحقيق
زمینه دستیابی و فراهم نمودن شرایا مناسب و محیا آرام و سه الوصول برا تحقیق و مطالعه
حق و حقیقت مسئله قاب توجهی است که خدا متعال به پیامبر عییمالنأن( )دستور ایجاد
چنین فضا الزمی را میفرماید ،تا فرصت مقتضی چنین مهمی آسان باشد .در این مورد خدا
تعالی میفرماید" :وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُنْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَالَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِرْهُ مَأْمَنَهُ
ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّیَعْلَمُونَ" اگر یوی از منرکان از تو پناه خواست ،پناهش بده تا سخن خدا را
بننود! آنگاه او را به جایگاه امنش برسان ،این [فرمانِ پناه دهی] به سبب آن است که منرکان
مردمی جاه [به حقایق]اند[ ،باشد که از برکت این پناه دهی و شنیدنِ سخن خدا از شرک به
توحید بازگردند] (سوره مبارکه توبه ،آیه)1:
تفسیر نمونه آیه شریفه را چنین شرح میدهد :یعنی در نهایت آرامش با او رفتار کن و مجال
اندینه و تفور را به آنها بده تا آزادانه به بررسی محتوا دعوت تو بپردازند و اگر نور هدایت بر
دل آنها تابید آن را بپذیرند ،بعد اضافه میکند که او را پس از پایان مدت مطالعه به جایگاه امن و
امانش برسان تا کسی در اثنا راه مزاحم او نگردد(.موارم شیراز  :1951 ،بیجا)
پناهندگی ،امنیت پناهندگان ،زدودن نژاد پرستی و حساسیت غیرالزم نسبت به اتباع پناهنده و ایجاد
شرایطی که بتوانند موضوعات دینی و مذهبی را مطالعه کنند ،از مؤلفه ها یک کنور امن است و
یوی از تدابیر الزم امنیتی که منترک بین آثار مختلف امنیت است امنیت راه ها است.
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()5رفاه و امنيت اقتصادي
یوی از راهها بالندگی اقتصاد چه در سطح کالن و چه در حوزه سرمایهگذار خرد و زودبازده
امنیت سرمایهگذار

است که هر چه ضریب امنیتی افراد و اجتماع آنها باال رود اعتماد

سرمایهگذار در آن منطقه باالتر میرود و نتیجه این تأمین ،شووه اقتصاد یک ملت میشود.
قرآن کریم در آیه  127سوره مبارکه بقره میفرماید" :وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنًا "...و [به
یاد آرید] زمانی که ما خانة کعبه را برا همة مردم مح دیدار و اجتماع و جایگاه امن قرار دادیم
این آیه به بیان عیمت خانه کعبه که به دست حضرت

ابراهیم(علیهالسالم)

ساخته و آماده شد پرداخته

و میفرماید :به خاطر بیاورید هنگامی را که خانه کعبه را مثابه (مح بازگنت و توجه) مردم قرار
دادیم و مرکز امن و امان ،در کلمه مثابة یک نوع آرامش و آسایش خاطر ،نیز افتاده است و این
معنا با کلمه أمناً که پنت سر آن ذکر شده تأکید میشود ،مخصوصاً کلمه للناس ننان میدهد که
این مرکز امن و امان پناهگاهی است عمومی برا

همه جهانیان و انسانها و تودهها

مردم(.تلخیص از موارم شیراز )115 :1951 ،
قرآن کریم در آیه  121سوره مبارکه بقره میفرماید" :وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَ ْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَ
ارْزُ ْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْاخِرِ "...و [به یاد آرید] آن گاه که ابراهیم گفت:
ا پروردگارم! این [موان] را شهر امن قرار ده و از اه ِ آن کسانی را که به خدا و روز قیامت
ایمان داشته باشند از هر نوع میوه ،روز عنایت کن....
تفسیر نمونه آیه شریفه را چنین شرح میدهد :جالب اینوه حضرت

ابراهیم(علیهالسالم)

نخست

تقاضا امنیت و سپس درخواست مواهب اقتصاد میکند(.همان)
از آیات شریفه فو استنبام میشود ارکدان اصدلی رفداه سدوونت امدن و اقتصداد اسدت و رابطده
تنگاتنگ آبادانی و امنیت منخص میگردد از طرفی اشاره به این حقیقت دارند تا امنیدت در شدهر
یا کنور حومفرما نباشد ،فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممون نیست.
روششناسی
تحقیق حاضر از نیر هدف ،کاربرد و از نیر روش ،توصیفید تحلیلی است .اطالعات موردنیاز با
روش مطالعه کتابخانها  ،بررسی متون و محتوا

مطالب و با استفاده از ابزارها فیشبردار ،
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کتابها علمی و تخصصی ،جمعآور شده است .اطالعات بهدستآمده بهصورت توصیفی ،تحلی و
تفسیر شدهاند.

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلی دادهها از طریق طبقهبند دادهها ،پردازش دادهها و تفسیر دادهها انجام شدده اسدت.
در ادامه اقدامات امنیتی پیامبر اکرم( )را در طول  29سال رسالت خویش میگردد.
الف -اقدامات امنیتی پیامبر اکرم( )قب از هجرت در جدول شماره ( )1ننان داده شده است.
شهر

مدت

موه

 16سال

جدول :1اقدامات امنیتی پیامبر اکرم( )قب از هجرت
شرح اقدامات امنيتي
دعوت پنهانی
تنوی هسته مرکز و اولیه
حمایتها قبیله بنیهاشم
اسالم آوردن اقوام و نزدیوان (حمزه)
هجرت به حبنه

مطابق یافتهها جدول فو پیامبر اکرم( )به دلی نداشتن حوومت در موده از امنیدت شدوننده،
ناپایدار و از پوشش کمی برخوردار است.
ب -اقدامات امنیتی کوتاه مدت پیامبر اکرم( )بعد از هجدرت در جددول شدماره ( )2درن شدده
است.
جدول :2اقدامات امنیتی کوتاه مدت پیامبر اکرم( )بعد از هجرت

شهر

مدت

مدینه

کوتاه مدت

شرح اقدامات امنيتي
ساخت مسجد
اصطالح مهاجر و انصار
پیمان مدینه
پیمان برادر
کنترل و مهار تعصبات قومی قبیلها
پیمان با غیرمسلمانان اطراف مدینه
پیمان با قبای مسیر تجار قریش
همبستگی ادیان توحید
تألیف قلوب

بر اساس یافتهها جدول باال پیامبر اکدرم( )بدرا پندتسدر گذاشدتن دوره گدذار حوومدت و
شو گیر امنیت ،در مرحله اول بر وحدت مردم مدینه تمرکز نموده است.
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جدول :9اقدامات امنیتی بلند مدت پیامبر اکرم( )بعد از هجرت
شهر

مدت

مدینه

بلندمدت

صفات و اخال فرد
پیامبر ()

رفتار و منش اجتماعی
پیامبر ( )در حوومت

ایمان و اعتقاد به خدا

شرح اقدامات امنيتي
رحمت و مهربانی
سعهصدر
ساده زیستی
استقامت
عدالت اجتماعی
رضایتمند
شفافساز
منارکت
رابطه حاکم و مردم
رعایت حقو مردم
حضور پیامبر ( )در امور عمومی
وفا به عهد
مستحوم کردن پایهها ایمان مردم

یافتهها جدول باال ننان میدهد پیامبر اکرم( )برا ثبات حوومت دیندی و پایددار امنیدت در
دراز مدت بر فضای اخالقی و شایستگیها حاکم اسالمی متمرکز شده است.
نتیجهگیری
از مباحث فو میتوان نتیجه گرفت که پیامبر ( )قب از هجرت ،برا حف جان خویش به
منیور فراهم شدن شرایا جهت تحقق هدف اصلی رسالت و در امان ماندن پیروانش از شیوهها ؛
دعوت پنهانی ،تنوی هسته مرکز  ،حمایتها قبیله بنیهاشم ،اسالم آوردن اقوام و نزدیوان و
هجرت به حبنه ،برا تبلیغ دین مبین اسالم استفاده کردند.
پیامبر ( )پس از تنوی حوومت و گرفتن زمام امور در مدینه دو اقدام کلى در کوتاه مدت و
بلند مدت را با موفقیت براى حف

و یا ایجاد امنیت دولت تازه تأسیس خود از خطرات و

تهدیدات احتمالى انجام دادند.
در اقدام کوتاه مدت ،هدف حضرت رفع خطرات احتمالى علیه اهالى مدینه و اطراف آن ،به
خصوص مسلمانان بوده است .در این اقدام پیامبر ( )تدابیر عملى و فورى و گاه موقت را اجرا
کردند که به اتحاد اه مدینه یا مسلمانان و در نهایت به حف امنیت مدینه مىانجامید .فعالیتها
این مرحله عبارتند از :احداث مسجد ،اصالح روابا میان قبیله مهاجر و انصار ،انعقاد پیمانها
مدینه و برادر  ،مقابله با تعصبات قومی  -قبیلها  ،انعقاد پیمان ،همبستگی ادیان توحید و الفت
بین قلوب.
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در حالى که اقدام بلند مدت اینان با هدف عمق بخنیدن به امنیت مسلمانان و همپیمانان آنان و
تنویق غیر مسلمانان به اسالم یا استفاده از امنیت مسلمانان پرداختند که در این اقدام پیامبر ( )با
فرهنگسازى و کار مداوم و مستمر به تحول درونى در مسلمانان مبادرت نمودند .در این مرحله
پیامبر ( )دو شیوه به کار بردند؛ یوی صفات و اخال فرد خود ،دیگر رفتار و منش اجتماعی
در اداره حوومت.
بهطور کلی میتوان چنین ارزیابی کرد که در مدت  29رسالت نبی گرامی اسالم ( )دامنه امنیت
اینان و پیروانش در موه بسیار محدود و فنار تهدیدات فزاینده بود .به نحو

که برا

ادامه

رسالت مجبور به هجرت شد .در مدینه با تنوی حوومت اسالمی و بوارگیر شیوهها مناسب
ضمن افزایش دامنه اسالم و کاهش تهدیدات ،فرصت مناسبی برا تحویم دین مبین اسالم فراهم
آورد .عمده تصمیمات امنیتی پیامبر اکرم( )از صفات و اخال حسنه و رفتار و منش اجتماعی اینان
ننئت گرفته و مبین این واقعیت است که ارتبام حسنه کارگزاران با مردم و پیوندها

متقاب مردم و

حوومت میتواند در امنیت جامعه مؤثر باشد.

به این ترتیب ،نتایج تحقیق به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر« :پیامبراکرم ( )برا ایجاد امنیت از
چه روشهایی استفاده میکرد؟ پاسخ مناسب داده است.
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