
روحانیت سیاسی و دوگانه 
درقدرت یا برقدرت

کــه  روحانیــت در مواجهــه بــا امــر سیاســی بــا یــک نــوع دوگانــه ای مواجــه هســتند، 
کــه در مقــام مقاومــت یــا مخالفــت بــا قــدرت اســت و  عبارتنــداز: »روحانیــت بــر قــدرت« 
گــر فــرض  کــه بــر مســند بنشــیند و خــود صاحــب قــدرت شــود. ا »روحانیــت در قــدرت« 
گــون  گونا ایــن دوگانگــی درســت باشــد؟ ایــن موضــوع را مــی تــوان بــه اجمــال از زوایــای 

کــرد:  بررســی 
کــه روحانیــت شــیعه، در دو موقعیــت» برقــدرت و در قدرت«  الــف( زاویــه تاریخــی؛ و ایــن 
گفــت: روحانیــت شــیعه در  کــه می تــوان  چــه فرازهــا و فرودهــای تاریخــی داشــته اســت 

کــرده اســت؛  طــول تاریــخ هــر دو عرصــه را تجربــه 
ــاره نســبت روحانیــت  کــه دیــن درب ــا مطالعــه ایــن موضــوع  ب( از منظــر درون دینــی؛ ب
و قــدرت چــه توصیــه ای داشــته اســت؟ آیــا روحانیــت را بــه حضــور در قــدرت ســفارش 
ــدرت  ــت در ق ــه روحانی ک ــت  ــح آن اس ــن ترجی ــای دی ــر آموزه ه ــه بناب ک ــن  ــا ای ــرده ی می ک

ــند؟  نباش
ج( نــگاه راهبــردی؛ یعنــی نــگاه دوگانگی)درقــدرت یابرقدرت(کــدام یــک از ایــن دو بــرای 
کــدام  دیــن، جامعــه و روحانیــت مفیدتــر و مطلوب تــر اســت و روحانیــت بهتــر اســت در 

یــک از ایــن دو موضــع بایســتند؛ 
د( از منظــر عقلــی ومنطقــی؛ آیــا حضــور روحانیــت در قــدرت، بــرای دیــن بــه لحــاظ 
عقلــی و منطقــی قابــل دفــاع  اســت؟ دوگانگــی روحانیــت چــه اقتضائاتــی را بــه همــراه 

دارد؟ 
ــد، جامعــه شــناس و اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی  ــه دکتــر علیرضــا شــجاعی زن ک

ــه آن مــی پــردازد.۱ دانشــگاه تهــران،در ایــن نوشــتار ب

دکترعلی رضا 
شجاعی زند
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موضــوع  ایــن  بــه  امــروز  اســالمی،  انقــالب  از  ســال  چهــل  از  پــس 
ــا نــه؟ بازاندیشــی  ــا روحانیــت در مســند بنشــیند ی کــه آی می پردازیــم 
کــه مســلم و مســجل فــرض می شــوند، یــا توســط  در بســیاری از امــور 
ــت  ــوردو اهمی ــم می خ ــو رق ــه ن ــان اندیش ــا صاحب ــد ی ــل های جدی نس
کســانی بــه ایــن پرســش ها دامــن  کــه  ح ایــن پرســش ها آن اســت  طــر
کلیــت نظــام پــس از انقــالب موافقنــد و ضرورتــًا بــه  کــه بــا  می زننــد 

اپوزیســیون تعلــق ندارنــد.
درقــدرت  روحانیــت  بــه  منحصــر  قــدرت،  و  روحانیــت  ترکیــب      
نوشــتار  ایــن  در  کــه  دارد  هــم  دیگــری  صــور  ـ  نیســت  برقــدرت  و 
کــه بــه  نمی گنجــدـ بلکــه موضــوع بحــث، روحانیــت سیاســی اســت، 
کــم  نحــوی در امــر سیاســی دخالــت دارد یــا بــا قــدرت سیاســی حا

کارگــزار یــا حامــی  کــه روحانیــت خــود دولت مــرد و  مقابلــه می کنــد یــا او را تأییــد و همراهــی می کنــد. درحالــی 
ــرار  ــدرت برق ــا ق ــی ب ــچ ارتباط ــتند و هی ــدرت هس ــار از ق ــت برکن ــر، از روحانی ــروه دیگ گ ــت.  ــده اس ــزاران ش کارگ
نمی کننــد یــا بی اعتنــا از قدرتنــد. ایــن افــراد نیــز از موضــوع ایــن بحــث خارجنــد. پــس بحــث روحانیــت 
ــا آن  ــا ب ــا قــدرت مســتقر و مســلط می ســتیزد ی کــه ب ــاره روحانیــت سیاســی اســت،  ــا برقــدرت درب درقــدرت ی

می کنــد. همراهــی 
       شــایان توجــه این کــه منظــور از قــدرت همــان قــدرت سیاســی متمرکــز در دولــت اســت؛ چــون امــروزه 
گســترده ای دارد. قــدرت غیــر از آن چیــزی اســت  قــدرت در ادبیــات علــوم سیاســی و جامعه شناســی مفهــوم 
کــه مــا در قالــب ســاختار سیاســی یــا دولــت مشــخص می بینیــم و 
اســت  ممکــن  دارد.  کشــور  آن  آحــاد  بــر  را  زور  اعمــال  مشــروعیت 
گســترده و فراتــر از عرصــه سیاســی باشــد و در جبهــه  قــدرت امــری 
گاهــی نیــز قــدرت ناظــر بــر  ح شــود.  مقابــل و در قالــب مقاومــت مطــر
عرصــه اجتماعــی و نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی اســت. نــه قــدرت منتشــر 
مقاومتــی، یعنــی  ســاختارهای  بــه  مربــوط  قــدرت  نــه  و  گســترده  و 
کــم و نــه قــدرت اجتماعــی و  قــدرت مقاومــت در مقابــل قــدرت حا
کــه چنــدان بــه ایــن بحــث مربــوط نیســت،  نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی 
هرچنــد ممکــن اســت روحانیــت در آن هــا نیــز نقــش تعیین کننــده ای 
از  ج  خــار قدرت هــای  در  روحانیــت  نقــش  باشــد. درواقــع،  داشــته 
اقتــدار سیاســی اش در ایــن بحــث بررســی نمی شــود و موضــوع اصلــی 
بحــث، روحانیــت در قالــب مناســباتش بــا قــدرت سیاســی درقــدرت و 

برقــدرت اســت.
ح اســت: یکــی، دوگانــه نهضــت و      دوگانه هــای دیگــری نیــز مطــر
نظــام و دیگــری، دوگانــه انقــالب اســالمی و اســالم انقالبــی. بنابرایــن 

ــردی؛ یــعــنــی نــگــاه  ــ ــبـ ــ نـــگـــاه راهـ
دوگانگی)درقدرت یا برقدرت(

کــدام یک از ایــن دو بــرای دین، 
جــامــعــه و روحــانــیــت مفیدتر و 
مــطــلــوب تــر اســـت و روحــانــیــت 
کــدام یک از این  بهتر اســت در 

دو موضع بایستند؛

 امــروزه قدرت در ادبیات علوم 
ســـیـــاســـی و جــامــعــه شــنــاســی 
دارد.  ــرده ای  ــ ــت ــســ ــ گ مـــفـــهـــوم 
قـــدرت غــیــر از آن چــیــزی اســت 
که ما در قالب ساختار سیاسی 
یــا دولـــت مشخص می بینیم و 
مشروعیت اعمال زور را بر آحاد 
اســت  ممکن  دارد.  کــشــور  آن 
قــدرت امــری گسترده و فــراتــر از 
عرصه سیاسی باشد و در جبهه 
مــقــابــل و در قـــالـــب مــقــاومــت 

ح شود. مطر
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گردنــد، ایــن دوگانــه بــودن نیــز  گــر ایــن دوگانگی هــا حــل و فصــل  ا
کــه ایــن دوگانه هــا، همــه  مشــخص می شــود. مدعایــم ایــن اســت 
کاذبنــد، یعنــی دچــار نوعــی بزرگ نمایــی هســتند و مــا نبایــد خــود 
مــا  و  کنیــم  دوگانه هــا  ایــن  شــقوق  از  یکــی  انتخــاب  بــه  موظــف  را 
انتخاب هایــی فراتــر می توانیــم داشــته باشــیم. یــک انتخــاب مهــم 
ــه می بینیــم تقابلــی  ــر هــم دوگان گ ــه نبینیــم و ا این کــه این هــا را دوگان
کاذب  کــه دوگانه هــا  میانشــان نینگاریــم. پــس مدعایــم ایــن اســت 

کــرد. هســتند و دســت کم نســبت تقابلــی میانشــان برقــرار 
کــه از دوگانــه نهضــت و نظــام وجــود  کلیشــه ای         امــا آن تلقــی رایــج و 
گویــی یــا بایــد نهضــت را  کــه  ح شــده  دارد، چنــان مبالغه آمیــز مطــر
ــع  ــرد و جم ک ــاب  ــد انتخ ــی را بای ــن دو یک ــن ای ــام را؛ و بی ــا نظ ــد ی برگزی
آن هــا ممکــن نیســت. از ســویی، انتقــال از نهضــت بــه نظــام نوعــی 
گمــان مــن فاقــد  تنــازل و فروکاهــی محســوب می شــود. ایــن مدعــا بــه 

ــت.  ــی اس ــازی و بزرگ نمای ــوع ای ساده س ــار ن ــت و دچ مبناس
کــه نهضــت و نظــام چیســت؟ نهضــت، یعنــی حرکــت اعتراضــی علیــه وضــع          شایســته اســت بدانیــم 
موجــود بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب. ایــن حرکــت بــه اعتبــاری دو جنبــه دارد: یــک، جنبــه راهبــردی؛ 
کجــا مــی رود و  ح می کنــد؛ و دیگــر؛ نهضــت بــه  کــه نهضــت بــرای بیــان مطالبه هایــش مطــر راهبردهایــی 

هدفــش و غایتــش چیســت. 
عرصه هــای  و  جنبه هــا  کــه  اســت،  سیاســی  نظــم  یــک  از  شــده  تثبیــت  و  مســتقر  ســاختار  نیــز  نظــام        
گــی دارد: یکــی، وجــه ســاختاری و راهبــردی اســت. نظام هــا معمــواًل بــرای  مختلــف دارد. نظــام هــم دو ویژ

ــی  ــی خاص ــیوه های عمل ــد و ش ــکل می گیرن ــی ش ــاختارهای خاص س
و  آرام  به صــورت  قانونــی  نهادمنــد  چارچوب هــای  در  و  دارنــد 

می کننــد.  حرکــت  تدریجــی 
ــش از  ــی راهبردهای ــت، یعن ــام اس ــک نظ ــردی ی ــی راهب گ ــن ویژ       ای
کامــاًل متفــاوت اســت. نهضت هــا  ایــن حیــث بــا راهبردهــای نهضــت 
و  هســتند  خشــن  گاه  و  بنیــادی  گهانــی،  نا تغییــرات  دنبــال 
گــی دیگــری  گاه غیرقانونــی و ســریع اســت. امــا نظــام ویژ راهبردشــان 
ــداف و آرمان هایــی را تعقیــب  ــا اه ــه نهضت ه ــم چنان ک ــز دارد؛ ه نی
می کننــد، نظام هــا هــم اهــداف و آرمان هایــی دارنــد. پــس تقابــل 
آرمان هــا  و  هــدف  داشــتن  گــی  ویژ بــه  ناظــر  نظــام  و  نهضــت  بیــن 
نیســت، بلکــه از ایــن حیــث مشــترکند. همــه نظام هــا نظیــر همــه 
نهضت هــا واجــد اهــداف و آرمان هــا و غایاتــی هســتند ولــی ازجهــت 
گــر  راهبردهــا بــا هــم متفاوتنــد و احتمــااًل مقابــل هــم هســتند. پــس ا

نهضت، یعنی حرکت اعتراضی 
ــع مــــوجــــود بــــرای  ــ ــ عـــلـــیـــه وض
رسیدن به وضع مطلوب. این 
ــاری دو جنبه  ــب ــت حــرکــت بــه اع
ــبـــردی؛  دارد: یـــک، جــنــبــه راهـ
راهــبــردهــایــی کــه نهضت بــرای 
ح  ــیــان مــطــالــبــه هــایــش مــطــر ب
کجا  می کند؛ و دیگر؛ نهضت به 
ــش و غایتش  ــدف مـــی رود و ه

چیست. 

پـــس تــقــابــل نــهــضــت و نــظــام، 
ــلــکــه تــقــابــل  ذاتـــــی نــیــســت، ب
ــر  گـ ا دارد.  وقــــوعــــی  امــــکــــان 
بخواهیم تعبیر یا ممیزه مناسبی 
ــهــضــت و  ــازی ن ــ ــداسـ ــ ــرای جـ ــ ــ ب
نــظــام درنـــظـــر بــگــیــریــم هــمــان 
گــی هــای راهـــبـــردی اســت،  ویــژ
یعنی تفاوت در خط مشی ها و 
راهبردها و شیوه هایی که برای 

ایجاد تغییر دنبال می کنند.
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ح می شــود ناظــر بــه راهبردهــا و  بیــن نهضــت و نظــام تقابلــی مطــر
تفاوت هــای راهبــردی اســت، نــه لزومــًا اهــداف و غایــات. 

کــه از حیــث اهــداف  کــرد       ممکــن اســت نهضــت و نظامــی را تصــور 
کــه نظام هــا اساســًا مولــود  و آرمان هــا نظیــر هــم هســتند، چنــان 
نهضت هــای پیــروز هســتند. نهضت هــا وقتــی بــه پیــروزی می رســند 
دولــت و نظامــی را مســتقر می کننــد. پــس تقابــل نهضــت و نظــام، 
گــر بخواهیــم تعبیــر  ذاتــی نیســت، بلکــه تقابــل امــکان وقوعــی دارد. ا
یــا ممیــزه مناســبی بــرای جداســازی نهضــت و نظــام درنظــر بگیریــم 
گی هــای راهبــردی اســت، یعنــی تفــاوت در خط مشــی ها  همــان ویژ

کــه بــرای ایجــاد تغییــر دنبــال می کننــد. و راهبردهــا و شــیوه هایی 
      بــه جــای دفــاع از تــداوم راهبــردی انقالبی گــری، از حفــظ اهــداف 
بــه  انقــالب  کــرد.  دفــاع  بایــد  انقــالب  فراینــد  بلنــد  آرمان هــای  و 
معنــای راهبــردی اش بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر قــرار نیســت در 

کنیــم، بلکــه بایــد در چارچوب هــای قانونــی،  چارچوب هــا و مســیر حرکت هــای انقالبــی تنــد و تیــز حرکــت 
کــرد. از ایــن حیــث انقــالب پایــان یافتــه اســت و آن راهبردهــا دیگــر معنــا  نهادینــه و ســاختاریافته حرکــت 

ــد.  ــورد می کن ــما برخ ــا ش ــام ب ــد نظ کنی ــتفاده  ــد اس ــا بخواهی ــر از آن راهبرده گ ــدارد و ا ن
      بــرای نظــام مســتقر، راهبردهــای انقالبــی، حرکــت ضدانقالبــی محســوب می شــود و با آن برخورد می شــود. 
ــا پای بنــد بــه ایــن نظــام باشــیم، آرمانــی بــودن نظــام اســت و همــواره  امــا چیزی کــه بــه مــا امیــد می دهــد ت
بایــد نســبت نظــام را بــا آن آرمان هــا ســنجید. بــه جــای نهضــت انقالبــی و حتــی نظــام انقالبــی، از نظــام 

کــرد، نــه نظــام انقالبــی و نــه نهضــت انقالبــی.  آرمانــی دفــاع بایدکــردو امــروز بایســتی از نظــام آرمانــی دفــاع 
کــه  درایــن راســتا، رهبــر انقــالب نیزخــود را انقالبــی می خواننــد و ملــت را بــه انقالب گــری تشــویق می کننــد ، 
ایــن مطلــب ناظــر بــه اهــداف و آرمان هاســت، نــه راهبردهــا. ایشــان 
ج از چارچوب هــای انقالبــی و افراطــی  مخالفــت  ــا حرکت هــای خــار ب

کرده انــد. صریــح خــود را بارهــا اعــالم 
کــه در ســطح ژورنالیســتی و سیاســی باقــی مانــد        دوگانــه دوم، 
کاوی نشــد، انقــالب اســالمی و اســالم انقالبــی  کافــی وا و بــه انــدازه 
ــه  ــهید مطهری-ک ــی از ش ــه بیانات ــا تمســک ب ــی ب ــای روحان اســت. آق
کــرده  البتــه آقــای مطهــری در آســتانه انقــالب ایــن بحــث را افــاده 
کــرد. آن  ح  بــود- مقابلــه ای بیــن انقــالب اســالمی و اســالم انقالبــی طــر
کــه شــهید مطهــری بــا عبارتــی منفــی از آن یــاد می کنــد  اســالم انقالبــی 
و  شــریعتی  دکتــر  حتــی  و  خلــق  فرقــان، مجاهدیــن  گــروه  بــه  ناظــر 
کــه »صــراط المســتقیم« را تعبیــر بــه صــراط اســتقامت  کســانی اســت 
می کردنــد. این هــا بــه دنبــال اســالم انقالبــی بودنــد و شــهید مطهــری 

رهبر انقاب نیزخود را انقابی 
بــه  را  مـــلـــت  و  ــد  ــ ــن ــ ــوان ــی خــ مــ
می کنند،  تشویق  انــقــاب گــری 
که ایــن مطلب ناظر به اهــداف 
و آرمــان هــاســت، نه راهبردها. 
ج  ــار ــا حــرکــت هــای خ ــان ب ــش ای
ــی و  ــاب ــق ــای ان ــارچـــوب هـ از چـ
افراطی  مخالفت صریح خود را 

بارها اعام کرده اند.

ــدف انــقــاب اســامــی بــرای  هـ
ــی حـــکـــومـــت دیـــنـــی.  ــ ــای ــ ــرپ ــ ب
حــکــومــت دیــنــی بــــوده اســـت. 
کــه رســیــدن به  حکومتی دینی 
جامعه ســالــم مــهــیــاشــود. این 
کــه حکومت دیــنــی آمــده  تلقی 
اســت تــا انــســان هــا را بــه زور به 
ــت  ــرداش بــهــشــت بـــبـــرد، ایـــن ب

خطاست.
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کــه مــا دنبالــش هســتیم انقــالب اســالمی اســت، نــه  می گفــت: چیــزی 
کــه درنــزد باورمنــدان بــه اســالم  اســالم انقالبــی. اشــاره بــه ایــن اســت 
انقالبــی، مبــارزه خــود اصالــت دارد، امــا این کــه بــرای چــه یــا بــه چــه 
شــیوه مبــارزه بایــد صــورت بپذیــرد، امــری ثانــوی اســت و خــود مبــارزه 
ســاخت  گفتمانــی  چنیــن  در  را  تقابــل  ایــن  دارد. مطهــری  اصالــت 
گفتمانــی  فضــای  آن  بــه  متعلــق  انقالبــی  اســالم  از  منفــی  تعبیــر  و 
گفتمانــی امــام و رهبــری از اســالم انقالبــی تفــاوت  اســت و بــا فضــای 
و  اهــداف  بــه  ناظــر  انقالبــی  اســالم  تعبیــر  از  ایشــان  منظــور  و  دارد 

آرمان هاســت.
بحــث مربــوط بــه نقش هــا و موقعیت هــای دوگانــه ای )برقــدرت ودر 
کســب می کنــد.  کــه روحانیــت در ایــن دو موقعیــت  قــدرت( اســت 
کاذب اســت، هــم چنــان  معتقــدم ایــن دوگانــه و مقارن نشــینی هــم 
گــر شــکافته بشــوند معلــوم  کاذب بودنــد، یعنــی ا کــه آن دوگانه هــا هــم 
کجاســت و نبایــد آن را بــه همــه نهضــت  می شــود محــل نــزاع و تقابــل 

و همــه نظــام تعمیــم داد. 
      هــدف انقــالب اســالمی بــرای برپایــی حکومــت دینــی، واقعــًا حکومــت دینــی بــوده اســت. حکومتــی دینــی 
کــه حکومــت دینــی آمــده اســت تــا انســان ها را بــه زور بــه  کــه رســیدن بــه جامعــه ســالم مهیاشــود. ایــن تلقــی 
کــه بــه حکومــت دینــی می زننــد. حکومــت دینــی  بهشــت ببــرد، ایــن برداشــت خطاســت. اتهــام بــدی اســت 
ــا دیــن داری  ــرای این کــه زمینــه و بســتر همراهــی پدیــد آیــد ت کنــد، ب کــه جامعــه راســالم  ــه وقــوع پیوســته  ب
گــردد و در محتــوا نیــز تعمیــق یابــد. پــس نتیجــه این کــه هــدف  بســط یابــد و دسترســی بــدان تســهیل 
گــر چنیــن باشــد بــرای روحانیــت شــیعه  حکومــت دینــی نیســت، بلکــه جامعــه ســالم و انسان ســازی اســت. ا
کــه تاریــخ شــیعه نشــان می دهــد روحانیــت شــیعه در  کــه برقــدرت باشــد یــا درقــدرت، چنــان  مهــم نیســت 
گرفتــه و آن را حفــظ نمــوده اســت.  موقعیتــی مثــل صفویــه و آل بویــه یــا در جمهــوری اســالمی در قــدرت قــرار 
کوشــیده         بــرای روحانیــت شــیعه، نــه در قــدرت بــودن و نــه برقــدرت بــودن اهمیــت دارد، بلکــه همــواره 
در صحنــه باشــد و برکنــار و بی اعتنــای بــه جامعــه و مناســبات قــدرت نباشــد. برقــدرت و درقــدرت بــودن 
کــه بــی اهمیــت باشــد. ایــن جهــات تعییــن  امــری تبعــی شــکلی و صــوری اســت و اهمیــت ثانــوی دارد، نــه آن 

کــه آیــا بایــد علیــه قــدرت بــود یــا بــه تقویــت و تحکیــم و حفاظــت از قــدرت دســت زد. می کنــد 
       روحانیــت شــیعه برخــالف برداشــت رایــج حتــی در نظام هــای ناهمــراه هــم، بــازی صفر و یک نکرده اســت. 
ــا مقتضیــات و  کتــاب شــیعه در اســالم مــی آوردکــه شــیعه واقع نگــر بــوده و متناســب ب عالمــه طباطبائــی در 
کنــش نشــان داده اســت. واقع نگــری به مثابــه واقع پذیــری نیســت، بلکــه واقع نگــری  شــرایط و امکانــات وا
کــه داریــد  بیــن واقع گریــزی و واقع پذیــری اســت. واقع نگــری، یعنــی مبتنــی بــر اصــول و چارچــوب و اهدافــی 
ــر اجــازه راه رفتــن نمی دهــد  گ ــد، ا ــر واقعیــت اجــازه حرکــت و جهــش نمی دهــد راه بروی گ نقــش بیافرینیــد. ا
کنیــد. ایــن  واقع نگــری نیــز  ســینه خیز برویــد، در عیــن حــال برویــد و نایســتید و شــرایط را بــرای جهــش فراهــم 

ــرای روحــانــیــت شــیــعــه، نــه در   بـ
قدرت بودن و نه برقدرت بودن 
اهــمــیــت دارد، بــلــکــه هــمــواره 
کـــوشـــیـــده در صــحــنــه بـــاشـــد و 
بــرکــنــار و بــی اعــتــنــای بــه جامعه 
ــدرت نــبــاشــد.  ــ و مــنــاســبــات قـ
برقدرت و درقــدرت بودن امری 
تبعی شکلی و صـــوری اســت و 
که  اهمیت ثــانــوی دارد، نــه آن 

بی اهمیت باشد.
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در خط مشــی امــام و هــم رهبــری دیــده می شــود. معصومــان سرنوشــت متفاوتــی از هــم دیگــر داشــتند؛ یکــی 
صلــح، دوم مســیر شــهادت وآن دیگــر تعلیــم و تدریــس، هرکــدام شــیوه های مختلــف راپذیرفتنــد؛ یــا می شــود 

کردنــد؟! گفــت خــالف قاعــده عمــل  بــه آنــان 

پی نوشت:
ــی  ــز مطالعــات اجتماعــی و تمدن کــه در ســال ۱۳۹۶  در مرک کنش گــری روحانیــت  ــات و  ۱. برگرفتــه از سلســله نشســت های انتخاب

پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی برگــزار شــد. 





جستارهایی سودمند از گفته های دکتر احمد 
واعــظی و دکتر نجــــــف لک زایی در هــــــمایش 

حوزه انقابی


