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 برمبنای  عربی آمیختگی مفهومی و خوانش عرفانی ابن ی نظریه 

 سی مو حضرت داستان عصای 

 1مهدی باقری 

 2احد فرامزز قراملکی 

 (16تا    1صص  )

 15/03/2022  ؛ تاریخ پذیرش:08/02/2022  تاریخ دریافت:

 چکیده

عربی از یکی از »کفر« در تفسیر نمادین ابن  یهگیریِ انگارحاضر به تبیین شناختی از شکل  یهمقال

عصای حضرت موسی به اژدهاا را   الحکم، دگرگونیِعربی در فصوصپردازد. ابنرآنی میهای قداستان

الحاد و عصیان )معصیت( به خداپرستی و تسلیم )طاعات( تفسایر نماوده اسات.   یهمثابه استحالبه

رنر ارائه شده، نشاان آمیختگی مفهومی که از سوی فوکونیه و ت  یهبررسی این تفسیر از خالل نظری

أویل مااجرای عصاای حضارت موسای فردی در تبهو منحصر  قانهعربی تصویرسازی خالابن.  دهدمی

کناد نشاان دهاد شناختیِ شناختی تالش میمندی از رویکرد زبانارائه داده است. این مقاله با بهره

در   ،ار نماوده تاا در نهایاتهای جهان طبیعی و جهان دینی ارتباط برقرعربی میان مؤلفهچگونه ابن

به مخاطا  ارائاه کناد. در ایان فرایناد یک فضای ذهنی جدید )فضای آمیخته(، معنایی نوظهور را 

الگوهاای برگرفتاه از تجربیاات   دینی و فضائل اخالقی از طریق  یههای پیچیدشناختی، برخی پیام

 شوند.میتری برای ذهن انسان تصویرسازی طبیعی در دسترس، به شکل قابل فهم

 ها کلیدواژه

 عربی.  ابن  ،فضائل اخالقی  ،قرآنیهای داستان  ،معناشناسی شناختی  ،آمیختگی مفهومی یهنظری
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 .mbagheri95@ut.ac.ir: همرایانا، آلمان

 .تهران، ایران هااستاد فلسفه و کالم اسالمی دانشگ. 2



Persische Abstrakte 

 

254 SPEKTRUM IRAN  35. Jg.  Nr. 3/4–2022 

 

 

 

 

 بازکاویِ تناظر عملکرد نادرشاه افشار با تیمور گورکانی
 1آمنه ابراهیمی 

 (42  تا  17)صص  

 18/03/2022؛ تاریخ پذیرش:  10/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

وجاود شونده  کرد نخبگان سیاسی الگوهایی تکرارسازی و عملدولت  یهامدرن در زمینان پیشدر دور

گورکاانی باشاد. در   افشار از تیمور  ها الگوگیری نادرشاهترین نمونهباره شاید از برجستهدر این  .دارد

الای هیای ایداین دن ،نظامی وجود دارد -گرایی سیاسیالطرز طبیعی نوعی ایدهاین الگوبرداری که به

تأثیر خاود قارار داده را تحت ترکی است که نادرشاه  -گورکانی با خاستگاه و بر بستری مغولی  تیمور

اش نیز تیماور را ماد صورتی که وی در عملکرد شخصی خود ورای دنیای سیاسی و نظامیبه  ؛است

کاه در آن ادوار بخا   ها از فرهنگ خراسان بزرگدهد. در اینجا با توجه به برآمدن آننظر قرار می

گرایای تیماور، الاساس فهام ایادهترکی است و بر  -فرهنگ مغولی  یقابل توجهی از آن زیر سیطره

های هزار و یکشا  تأسی نادر بدو تحلیل و بررسی شده است. بر بستر سنت حکایی صوفیانه و قصه

ای آرماانی از خاود ن چهارهگیار تیماور در برسااختها و تکاپوی پیسازیها، افسانهو با تیمورنگاری

ال فراهم آمد تا نادر از آن بهاره جویاد محکمی طی سیصد س یها پایه و مایهتناقض  یعلیرغم همه

 سیاسی و نظامی و نه کشورداری همچون تیمور بدرخشد و در اذهان ماندگار شود.  یو در زمینه

 هاکلیدواژه

 یی.گراالنادرشاه افشار، تیمور گورکانی، دولت، ایده

 
 .amenehebrahimi94@gmail.com رایانامه:تهران،    دانشگاه عالمه طباطبائی،. 1
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 شده؟جهانی  محلیِ –محلی ی ه شدجهانی

 گلی ترقی  معاصرآثار 
 1ی فرانک هاشم

 ( 60تا    43)صص  

 03/2022/ 25؛ تاریخ پذیرش:  16/02/2022  تاریخ دریافت:

 چکیده 

یاک اثار ادبای در چاه  دشواری قابل تشخیص است.شدن در ادبیات غالباً بهمضامین ناظر به جهانی

 ،معاصار فارسای یشود؟ آثار نویسندهمالحظه می  «جهانی»در چه ابعادی  زمانی، در چه شرایطی و  

عمیقااً ریشاه   ،است و از سوی دیگری ادبی را دارشدههای آثار جهانیسو ویژگیاز یک  «گلی ترقی»

بودنِ آثاار و محلی -گی شدهاین دوسویگی و مرزبندی میان جهانی  در بنیادهای محلی و بومی دارد.

 ها در این مقال بررسی خواهد شد.هایی چند و تحلیل آناس نمونهساخانم ترقی بر

 یزنادگ  طیشارا  نیمختلا  و همچنا  یهااترجمه به زبان  لیدلآثار را به  نیان اتویسو مکیاز  

کارده اسات،   یزنادگ  سیاز چهل ساال در پاار   یو ب  لیتحص  کایدر آمر  یکه در جوان  یاسندهینو

 هکا ییهاو سانت یترقا یدر خااطرات کاودک قااًیعم ،گارید یاز ساو  .کارد   یتوص  یجهان  اتیادب

 ی ایانبا هر دو خوانندهها، داستان یاند. در برخدوانده شهیر یرانیگ او فرهن یتهران  مرفه  یخانواده

 بر سانت  یحدکه تا  یمدرن غرب  یاز زندگ  یعناصر.  شودیمواجه م  دهیتنهمو در  یمواز  هاییژگیو

 .استآن ناسازگار    نوعی باهو ب  کندیم  جادیتضاد ا تیح  گاه  و  ردگذایم  ریتأث یرانیفرهنگ ا  و

 هاکلیدواژه

 .یترق  یگل  ،مدرن یهاداستان ،ینوستالژ  ،و بومی  یمحل اتیادب  ،اتیشدن ادبیانجه

 
 .f.hashemi@atu.ac.irدانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، رایانامه:  . 1
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 رهیافت خالقانه هانری کربن به سنت شیعی 

 1فلیکس هرکرت 

 (82تا    61)صص  

 22/04/2022:  ؛ تاریخ پذیرش21/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

نت شیعی بر مبناای چهاار مجموعاه این مقاله بحث در باره وجوهی از مواجهه هانری کربن را با س

 بحث مد نظر قرار داده است. 

ی . ساپس شایوه2ی اصلی هانری کربن در خطاوطی کلای تبیاین مای شاود و . نخست خواسته1

. پس از این فهم هانری کاربن از سانت 3  پدیدارشناختی و هرمنوتیکی او مورد بحث قرار می گیرد.

ده از آثار وی معنویت در تفکر شیعی معرفی می گردد. . بر مبنای نوع شناسی برآم4شیعی آشکار و  

هانری کربن با چه دریافتی مجذوب مذه  شیعه شده است؟ این پرسشی است که مقدم بر ساوابق 

 چهارگانه فوق مورد توجه قرار می گیرد.  

 هاکلیدواژه

 نری کربن، معنویت شیعی، سنت، هرمنوتیک پدیدارشناختیاه

 

 .felixherkert@aol.com دانشگاه آل رت لودویگ فرای ور ، رایانامه:. 1
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 می توانند نقصانهای فرهنگ مدرن را جبران کنند؟ چگونه حافظ و هیدگر 

 1احمدعلی حیدری 

 (98تا    83)صص  

 28/03/2022؛ تاریخ پذیرش:  06/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

ناشای از فنااوری مادرنِ مای داناد. باه  رانمارتین هیدگر شاعران و متفکران را منجیانِ غلبه بر بح

ی خاود را باا ها کسانی هستند که رابطهسوبژکتیو است. آن یحران  برآمده از اندیشهگمان او این ب

اناد. ساید احماد اشیاء، زمین و آسمان و ... بر مبنای دوری گزیدن از اندیشه سوبژکتیو شاکل داده

از تفکر مبتنای بار ساوبژکتیویته در فلسافه هیادگر را فردید اندیشمند معاصر ایرانی دوری گزیدن  

ایران قلمداد کرده است او بر این باور است که حااف  باه خاوبی   معادل »رندی« در فرهنگ عرفانی

ی فرهنگای دیونیزوسای و ی تعاادل دو ساویههای این راه را ترسیم کرده است. حاف  نقطهویژگی

 زمین است.آپولونی در فرهنگ ایران

 هاژهکلیدوا

 .، فقدان خاک، وارستگی، حاف ، رندیسید احمد فردید،  مارتین هیدگر

 
 .aah1342@yahoo.de نامه:ایدانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، را .1
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 ی تهدید خود؟ ت به منزله پیشرف

 هادرباره فراز و فرود تمدن 

 1د برانه هیلد دانیل

 (138تا    99)صص  

 16/04/2022؛ تاریخ پذیرش:  06/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

ی ها چیست، پرسشی است که هیچ پاساخفرود تمدناساساً پاسخگویی به این پرس  که علل فرازو

اناد. سارانجام اینکاه ساله با آن مواجه بودههایی هزاره پژوه تابد. این پرسشی است کآن را برنمی

این تکلی  برای رشته تاریخ عمومی که امروزه تقریباً به فراموشی سپرده شده، مطرح است و پاساخ 

طور خااص تااریخ نگااری کهان و باهاست که چگوناه تاریخجوید. پرس  این خود را در پی آن می

دسات ای عملای در ایان موضاوع بهدید که فایدهخود را مکل  میهای پیشین  گذشته دور در سده

 دهد.

های بنیادین و همچنین عام در معرض پاسخی قرار خواهناد گرفات کاه شامار هنگامی این پرس 

ی در پژوه  مد نظر قرار گرفته باشد آن چه که معماوًً ارشتههای میانای از فعالیتقابل مالحظه

 چندان محل توجه نیست. 

ن مقاله در ابتدا به تعاریفی می پردازد که در ذیل مفهوم تمدن آورده شده است. ساپس حادود و ای

ها و شرایط تمدن غربی گردد و در این موضوع به مؤلفهوسعت موفقیت یا انحطاط تمدن ارزیابی می

کاردن اقتصادی و احراز  کردن مقاصدشدن، دنبالشود. مفاهیمی از قبیل سکوًرداخته میمعاصر پر

گیری تمادن در ایان ی جهاتمنزلاههای مدرن. وسعت این مفاهیم و معیارها بههای فناوریویژگی

 گیرد. روال مورد توجه قرار می

ای ممتااز و هام نشاانهگیرد آنی پدیدار حاکمیت مورد بررسی قرار میدر این مقاله تمدن به منزله

تاوان آن را گیارد، میشرایط تمدن قارار میکه حاکمیت ذیل  برجسته از حاکمیت. با این مالحظه  

کانون تمدن اعتبار کرد: قلمرو، جمعیت و قدرت حاکمیت در بخ  دوم این مقاله وسعت راهبر این 

ای را تبیاین کناد کاه بار فرضایهدهی را ترسیم می کند. سرانجام این که مقاله مترصد است جهت

 شود. ن مشخص میی فراز و فرود یک تمدکنندهمبنای آن عوامل تعیین

 هاکلیدواژه

 .های پیشرفت، روالنگاری عمومیها، تاریخپیشرفت، تهدید خود، فراز و فرود تمدن
 

 . dhldebrand@web.de ؛ رایانامه:فرانکفورت ام ماین ، استاد دانشگاه .1
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 نقش جوانان و نخبگان در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
 1مهدیه محمدتقی زاده 

 (152تا    139صص  )

 24/04/2022؛ تاریخ پذیرش:  08/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

سی از مکت  حضرت سیدالشهداء )ع( مسیر پیشارفت و أ سال است با تب اسالمی بی  از چهلانقال

های رزمنادگان اساالم و ساردارانی بدیل رهبر انقالب اسالمی و مجاهادتهای بیتعالی را با هدایت

تارین منظوماه و مهم پیمایاد.حاج قاسم سلیمانی و دیگر مجاهدان راه حاق می  چون شهید سپهبد

گیری و احیاای تمادن ناوین سازی برای شکلم انقالب در گام دوم انقالب بستررهبر معظ  یدغدغه

آفرینی جوانان و نخبگان دانشگاهی، با تکیه بر باورها و گفتماان اسالمی است و این امر تنها با نق 

ات. ایداری محقق خواهد شد. نق  نخبگان هر کشور در عزت و استقالل نقشی بارز اسامقاومت و پ 

ان و   جواناان، نخبگا، این است که چگوناه نقاشودان آگاهی متبادر میؤالی که به ذهن هر انسس

که یکی از آنهاا، یاری در این امر نق  دارند  د؟ متغیرهای بسنمایت در این راستا تحقق پیدا میدول

 ودت وجا. شااید اهمیاکنیماهر و خالق است که ما از آن تحت عنوان نخبه یاد ماینسانی منیروی ا

یان پاژوه  ا وم و مشهود نباشاد. لذا پرس  اصلی ماا درنخبگان در یک جامعه بر ما معل  جوانان و

 تبیین این نق  و جایگاه است.

 هاکلیدواژه

 .گام دوم، انقالب، مدیریت، نخبگان یجوانان، بیانیه

 
 .m.mtaghizade@yahoo.comرایانامه: ، ایران.  تهرانعالمه طباطبائی، دانشگاه  .1
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 میالدی(  تا قرن دوازدهم)قرآن  یفارس یهاترجمه  نخستین در مسیح  مرگ
 1بی سیدحسین مرک

 2مسعود پوراحمدعلی توچاهی

 (166تا    153)صص  

 29/05/2022؛ تاریخ پذیرش:  04/03/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

 لمانانسام جیارا اعتقااد باه و شاد نیتدو یعرب زبان به یالدیم ۷ قرن  آغاز  و  ۶  قرن  اواخر  در  قرآن

 و قارآن انیام در یماسا و میمفاه کاشترا.  است  امبریپ   محمد  به  خداوند  میمستق  یوح  آن  سرتاسر

 سانت  امتاداد  در  قارآن  هکا  نادکیم  دیاترد  یاخوانناده  مترک  هک  است  فراوان  چنان  مقدس  تابک

 یحیمسا  ماذاه   باا  یاساالم  یزنده  مذاه   امروز  حال  نیا  با.  است  گرفته  لکش  یحیمس  -یهودی

 نیمهمتار. اسات حیمسا  یتصال  موضاوع  آن  و  دارناد  نظار  اختالف  یادیبن  موضوع  یک  در  قلحدا

 .است ریرپذیتفس اریبس هک است قرآن در نساء یسوره ۱۵۷ یهیآ  ده،یعق نیا ستندم

 یعنای  ،شانیشمال  یهیهمسا  به(  ص)  امبریپ   مرگ  از  پس  بالفاصله  یالدیم  ۶۳۳  سال  در  مسلمانان

 یاساالم یهانیسارزم به  رسماً  رانیا  و  ردک  سقوط  یامپراتور  نیا  و  ردندک  حمله  یساسان  یامپراتور

 متاون  هکا  باود  ازیان  پاس.  اسات  بوده  اسالم  نیسرزم  نیا  یرسم  نید  همواره  امروز  تا  و  شد  ملحق

 شاواهد،  انادگرفته  لکشا  هیااول  قارون  در  هکا  هاترجمه  نیا.  شود  ترجمه  یفارس  به  یاسالم  مقدس

 نینخساات یبررساا بااا پااژوه  نیااا. هسااتند قاارون آن در یماسااال فرهنااگ تیوضااع از یملموساا

 تماام در حیمس مرگ موضوع دهدیم نشان یالدیم ۱۲  قرن  اول  یمهین  تا  مرتبط،  اتیآ  یهاترجمه

 یاجتمااع   و  یالماک  تحاوًت  اماا  بوده،  شده  رفتهیپذ  دهیرس  ما  دست  به  ۱۱  قرن  از  هک  یاترجمه  ۶

 باه  و  شاود  دهیابرگز  و  پررنگ  هیآ  نیا  از  گرید  یریسفت  شودیم  موج   اسالم،  جهان  زکمر  در  یبعد

 یهیادرً تنها هایبررس و  ستین  یالمک  عنوان  چیه  به  مقاله  نیا  روش  .ابدی  رواج  عیشا  اعتقاد  عنوان

 و ینحااو یهااایاوکوا نیااا. هسااتند هیااآ نیااا از یفارساا هاانک یهاترجمااه یاوکااوا و یمعرفاا

 رفتاهیپذ  حیمسا  مارگ  ،یفارسا  به  قرآن  هنک  یمرس  یهاترجمه  در  دهندیم  نشان  ردشناسانهکارک

 .است  بوده  شده

 هاکلیدواژه

 .میالدی ۱۲و   ۱۱شناسی، تصلیب، زبان فارسی، قرن قرآن، مطالعات ترجمه، نشانههای ترجمه
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 بائی، تهران.طادانشگاه عالمه طب .2
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 ی جاودانگی نفس انسانی در باره 

های شاهنشاه  های فیلسوف یونانی پریسکیان اهل لیدیا به پرسشپاسخ 

 اول پارس خسرو 
 1روالند پیچ 

 (184تا    167)صص  

 23/05/2022؛ تاریخ پذیرش:  10/02/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

ی نوافالطاونی آتنای توساط قیصارِ بیازانس ی این مقاله متعاق  رویداد تعطیلی مدرساهدر مقدمه

م.، شرح حال خسرو اول پادشاه ایران و پریساکیان اهال لیادیا فیلساوف   529ژوستینیان در سال  

وافالطاونی باه سفر هفت فیلساوف ن  یی نوافالطونی انگیزهشود. تعطیلی این مدرسهونانی ارائه میی

نوافالطاونی   یها مورد استقبال خسرو اول قرار گرفتند. پس از نگاهی اجمالی به آموزهایران بود. آن

سا  هایی کاه خسارو اول از پریساکیان پرسایده اسات، پرمبناای پرسا ی نفس انسان بردرباره

های پریسکیان »پاسخگیرد.  طور جزیی مورد بررسی قرار میهای آن بهنفس انسانی و پاسخ  یبارهدر

رغم نحو نارسااا برجااای مانااده اساات. بااههاام بااهای ًتااین، آنشاااه پارساای« در ترجمااهبااه خسرو

باد گردد: نفس جوهری است فاقد کالخوبی شرح میهای پریسکیان بهناپذیری، مبانی پاسخدسترس

بیین شده اسات. ربط میان نفس و جسم و جاودانگی آن ت  ،ت. در پایانو از جسم متمایز گردیده اس

ان و یوناان ی فرهنگی میان ایرای از یک مواجههنوشتهپاره یمنزلهها بهی ًتینی پرس این ترجمه

 د.فرهنگی مورد مالحظه قرار گیرتواند از منظر میانمبنای فلسفه نوافالطونی میبر

 هاکلیدواژه

 .طونی آتن، جاودانگی نفسنوافال یخسرو اول، پریسکیان اهل لیدیا، قیصر ژوستینیان، مدرسه
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 ها: ی خویشاوندی و برخورد زباندر میانه

 ی آلمانی و پارسی گرفته شده تبار/وامهای دورگه یا هم واژه زوج
 بخش دوم 

 1سارا رحمانی 

 (208تا    185)صص  

 25/05/2022؛ تاریخ پذیرش:  20/03/2022تاریخ دریافت:  

 چکیده 

تطبیقی، یاا آن دساته   -شناسی تاریخیعبارت دیگر، زبانپژوهی و بهدانیم در سنت زبانچنانکه می

تباری( در شمار دلیل خویشاوندی نسَبی )همشوند که بهزبانی دلخواه بررسی میهای زوجواژهاز زوج

تباار(، های هامواژهآیند )زوجحساب میبه وپاییمونه هند و ارفرضی، برای ن  ایبازماندگان زبان اولیه

مساتقیم جغرافیاایی، نمایاانگر ناوعی خویشااوندی ثانویاه   /  دلیل برخوردهای غیرهایی که بهیا آن

 ایهای تصادفیکلی سوای مطابقتشده/وامی(. البته این بهگرفتههای بیگانه یا وامواژهباشند )زوجمی

در ماورد  ،شاوند و بارای مثاالوساخت )ظااهر( جساته و یافات ماینها در سطح رست که اغل  تا

شاناختی کنناد. اماا پاژوه  ریشاهآواها و اصوات صدق مای( دوستان ناباب یا برخی نامهای)گروه

ی ندرت مورد بررسی قرار گرفتاه و بایساتی در میاناهشناسد که بههمچنین موردی بینابینی را می

چه در این ارتباط موضاوع تنهاا بار شده جای گیرد. چنانتبار و وام گرفتههم  میراث مشترک واژگان

زمان متشکل از عناصر به ارث رسایده و وام گرفتاه زبانی مختلط باشد که همی درونک( واژهسر )ی

 Klugeهاای دورگاه« اسات )های دیگر( باشد، سخن از »برساختهشده یا عناصر گوناگون )از زبان

2011: XXIf. .)باه موضاوع فاوق بپاردازیم، [درون یک زباان و نه منحصراً]زبانی اما اگر از دید زوج 

هاایی یاک از زباانتوانند در هرسو میست که از یکا زبانیی برونهای دورگهواژهسروکارمان با زوج

در قیااس باا  ،ی زبانی شرکت دارند، دورگه )مختلط( باشاند و از ساوی دیگارکه در فرآیند مقایسه

ن دو یاا بلکه همچنای ،سویه نداشتهیک ای صرفاًگیرینین درون یک زبان جهتدیگر، یعنی همچیک

عنوان موضاوعی باه  زباانی دورگاه اساسااًهاای بارونواژهچندوجهی باشند. با توجاه باه اینکاه زوج

 هاانزبادر میان تمامی زوج  کنون در اکثریت قری  به اتفاق مطالعات مرتبط و تقریباًشناختی تازبان

برده براساس ع ناماند، هدف از پژوه  حاضر، بررسی دقیق موضو)ی دلخواه( مورد اهمال واقع شده

 اند.تبار و هر از گاهی با یکدیگر در برخورد بودهست که هما  های آلمانی و پارسیزبان

 هاکلیدواژه

 المللی، آلمانی، پارسی.ی بیناهی دورگه )مختلط(، واژهواژهی وامی، زوجواژهتبار، زوجی همواژه زوج

 
 alumni.uni-heidelberg.de@sara.rahmani نشگاه تهران؛ رایانامه:دا زبان و ادبیات آلمانی  استاد مدعو 1



 

 

 روی اربعین  ای  رویداد پیاد اهمیت پوشش رسانه 
 ای  در آینه نظرات خبرگان رسانه

 
 1محمدی  حمید

  2نصراللهی   اکبر

 3جلیلوند  محمدرضا 

 4سید محمد حسینی 

 

 چکیده: 

مطرح بشری  ترین اجتماع  بزرگ، پدیده فراملی و  روی اربعین به عنوان یک رویداد دینیآیین پیاده

چنان چه    ، این پدیده  اهمیت  از  ها رسانه  نسبی   آگاهی   به واسطه عدم است ولی مسئله این است که  

رفته است.  گنقرار غربی( رسانه های اسالمی و چه جهان  رسانه های )چه ایرسانهباید تحت پوش  

  ایرسانه   پوش  ضرورت  و   دًیل»ناآگاهی با پرس   ابهام و  پژوه  حاضر برای برطرف کردن این  

ای این حوزه رفته و با مصاحبه با آنان و  به سراغ نخبگان رسانهبا نگاهی اکتشافی    «چیست؟  اربعین

پاسخ    ذکورم  پرس به  )روش تحلیل محتوا(    ها مصاحبه  روش تجزیه و تحلیل دقیق در قال  یک  

سیاسی داد مذهبی،  دًیل  که  شد  مشخص  پوش   -.  خبری  و    با   ار  اربعین  ایرسانه  اجتماعی 

 کنند. و ضروری می اهمیت

 

 ، اهمیت.ایرسانه خبرگان، ایرسانه پوش ، اربعین روی پیاده   :واژگان کلیدی
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