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از جمله مناقشات حوزه نظري در علوم انساني نسبت 
ميان علم و دين و نح�وه انطباق اي�ن دو با يکديگر 
است. دکتر رضا داوري اردکاني، فيلسوف و نويسنده 
معاصر ايراني در آثار و نوشته جات خود به عنوان يک 
دغدغه مهم بارها به اين موضوع پرداخته است. در 
متن زير با بررسي نسبت سنجي ميان اين دو مفهوم 
تالش شده ريشه تعارض ميان علم و دين با نگاهي به 
نظرات اين انديشمند ايراني مورد مداقه قرار گيرد. 

   
  نسبت علم و دين

دکتر داوري اردکاني در نگاهي که ب��ه مقوله علم دارد، 
پيش از هر چيز معتقد است بايد مشخص کرد زماني که 
از نسبت ميان علم و دين سخن به ميان مي آيد، دقيقاً 
چه برداشتي از علم مدنظر است. وي مي کوشد تا مفهوم 
علم را با دسته بندي اوليه آن به دو نوع ارائه نمايد. علمي 
که ابتدا دکتر داوري آن را به عنوان علم داراي ش��رف 
ذاتي مي داند، در واقع کلمه از منظر وي همان »تفکر« 
اس��ت. علمي که ما را در تع��ادل و درک و خردمندي و 
تشخيص سود و زيان توانمند مي سازد. از منظر داوري 
اين علم آموختني يا قابل انتقال نيس��ت بلکه وديعه اي 
الهي در وجود آدمي است. علم ديگر »علم مفيد« است 
که در عصر جديد مظهرش همان علم تکنولوژيک است. 
ايشان تمامي علوم معاصر اعم از علوم انساني و اجتماعي 
و طبيعي و مهندسي را علم تکنولوژيک و به عبارتي علِم 
تکنيک معرفي مي کند. به اعتق��اد وي آنچه در فضاي 
عمومي به مناقشه علم و دين تعبير مي شود، بيشتر علم 

از منظر دوم را شامل مي شود. 
از آنجا که علم تکنولوژي��ک مفهومي نوپا و زاييده عصر 
مدرن است و تا پيش از آن چنين مرزبندي هاي آشکاري 
بين تکنولوژي و تفکر وجود نداشت، لذا موضوع نسبت 
ميان »علم و دين« نيز عمدتاً از آغاز رقم خوردن دوران 
مدرن بر عالم به مس��ئله اي جدي تبديل شده و اساساً 
دغدغه اي از جنس عالم مدرنيته است )در عوالم پيشين 

دست کم مسئله اي اساسي نبوده است.(
در مواجه��ه اوليه اي��ن دو مقوله با يکديگ��ر در ابتداي 
شکل گيري تفکر مدرنيته، بيشتر دين مهاجم بود و علم 
در موضع اتهام قرار داشت. چنانکه در کليسا، علوم جديد 
که احياناً يافته هاي آن در تعارض با اعتقادات کليسا بود 
به عنوان عل��وم غيرديني محک��وم و ارائه کنندگان اين 
نظري��ات در دادگاه هاي تفتيش عقايد )انگيزاس��يون( 
محکوم مي ش��دند اما به تدريج و با مطرح ش��دن مقام 
جديد علم، برخوردها کاهش يافت ت��ا جايي که ديگر 
کليسا دانشمندان را محکوم نمي کرد. در سده اخير اما 
کاماًل مواجهه تغيير کرده و جاي مدافع و مهاجم عوض 
شده است. اکنون علم مدرن، دين را در موضع اتهام و آن 

را هم رديف خرافات و امور موهوم قرار مي دهد. 
از همي��ن رو دکتر اردکاني، نس��بت مي��ان علم و دين 
را »نس��بتي تاريخي« برمي ش��مرد. نکته حائز اهميت 
اينجاس��ت که بدانيم آيا اين مناقشه برساخته مدرنيته 
ميان علم و دين، دعوايي حقيقي اس��ت يا عرضي؟ آيا 
تعارض ميان دو ماهيت اس��ت يا دع��واي مدعياني که 
الزاماً ممکن اس��ت هيچ کدام نماينده شايسته اي براي 
علم يا دين نبوده اند؟ آيا کليس��اي دوران قرون وسطي 
را مي توان نمادي معرف دين به معناي واقعي دانست يا 

دانشمندان امروز معرف حقيقي علم هستند؟
دکتر اردکاني اين موضوع را در خصوص نسبت ناصواب 
تلقي شده ميان علم و دين اينگونه بيان مي کند: »گاهي 
اوقات به صرف اينکه في المثل يک دانشمند از وجود خدا 
س��خن بگويد، مي گويند که او علم و دين را با هم جمع 
کرده است و اگر وجود الهي را منکر شود ادعا مي کنند 
که علم مخالف دين است. بي ترديد انکار خدا کفر است 
اما از خدا س��خن گفتن و اثبات وجود خدا کردن تمام 

دين نيست.«
شايد با نگاه تاريخي به مناقشه علم و دين بتوان گفت از 

اين نظر، هيچ تعارضي بين قوانين علمي و ديني وجود 
نداشته است. 

معموالً کس��اني که دين را با مالک علم مي س��نجند و 
زبان دين را با زب��ان علم يکي مي انگارن��د، تحت تأثير 
نفوذ مذهب اصالت علم قرار دارند و حتي پذيرفته اند که 
تکليف همه چيز را بايد علم مش��خص کند. افرادي هم 
هس��تند که عاليق ديني دارند و به »وحدت حقيقت« 
علم و دين قائلند و مي خواهند ميان اين دو هم سخني 
پديد آورند و يکي ديگري را کامل کند. در مقابل اينان 
دو رأي و نظر افراطي وجود دارد؛ يکي آن که علم با دين 
ناسازگار و مخالف است و ديگر آنکه علم و دين هر يک 
عالم و زبان خاص خود را دارند و هم سخني و همزباني 

ميان اين دو ممکن نيست.«
  اصالحات ديني براي انطباق با دين

آنچه برخي افراد خواهان صلح مي��ان علم و دين انجام 
مي دهند، تالش��ي براي تفس��ير و حتي اصالح دين به 
گونه اي است که خود را با مباني عقل خودبنياد مدرن 
تطبيق ده��د. از نگاه دکتر داوري اردکان��ي اين کار، در 
واقع تالش ب��راي تغيي��ر ماهيت دي��ن و تبديل آن به 
موجوديتي است که نمي توان نام دين بر آن نهاد. پيروان 
چنين نگرش��ي مي کوش��ند چنين القا نمايند هر کس 
مي خواهد پيشرفت کند بايد از طريق اصالح دين وارد 
ش��ود و فارغ از اينکه با اصالح دين، ديگر نمي توان اسم 
آن را دين گذاشت، اساس��اً دم زدن از اين اصالح عين 
تقليد از اروپاس��ت و خطر اين تقليد آنجاست که صرفاً 
ظاهري از چگونگي پيش��رفت غرب حاصل مي ش��ود. 
اينکه اروپا صرفاً با تفس��ير تازه از مس��يحيت و اصالح 
دين توانست پيشرفت کند و ما نيز چنين کنيم، غفلت 

از امر مهم تري است و آن اينکه اروپا صرفا با تفسير تازه 
از مسيحيت راه به عالم تکنولوژي پيدا نکرده بلکه تلقي 
تازه اي از دنيا و دين پيدا کرده است. در اين تلقي اساساً 
دوره جديد، غيرديني پنداشته شده و تجدد در جاي آن 
نشسته و تش��به به آن پيدا کرده و دين ديگر جايگاهي 
ندارد. دين در عالم متجدد همان چيزي نيس��ت که در 
اصل بوده بلکه در تجدد دين تفسير و تبديل به يک امر 

وجداني شده است. 
» ديني که به علم)مدرن( تحويل مي ش��ود و از ماواي 
ثبات دل به ترددگاه عقالنيت مدرن سفر مي کند ديگر 
دين نيس��ت و کار دين از آن برنمي آيد و مردمان را به 

کارهاي خطير برنمي انگيزد.«
  علم اسالمي و نيل به آن

يکي از دغدغه هاي دکتر اردکاني، رسيدن به مفهوم علم 
اسالمي به گونه اي است که هم علم و هم دين را در خود 

بي مناقشه جاي دهد. 
مهم ترين بحث در وي در اين مقوله آن است که با توجه 
به تعارض پيش آمده در دوران مدرن، پيش از ايجاد عالم 
اسالمي نمي توان به علم ديني نيز دست يافت. به عبارتي 
پيش از آن که مناسبات عالم در ساحت هاي مختلف بر 
اس��اس دين و برترين آن که اسالم اس��ت شکل گيرد، 

موجود بودن علم ديني ناممکن است. 
همچنان که علم مدرن در غرب زماني به وجود آمد که 
نسبت ميان انسان با موجودات و هستي تغيير کرد، علم 
ديني نيز زماني ايجاد مي شود که نسبت ها تغيير کرده 
باش��د. از منظر وي هر عالم و تمدني قائن بر تفکر است 
و تفکر ظهور نمي کند مگر آن که با تذکر عميق نسبت 
به گذش��ته، عهد خود را با تمدني که دوران آن به س��ر 
مي آيد، بگسليم. اين تفکر جديد مي تواند نسبت انسان 
را با اعمال تغيير دهد؛ زماني که اين نسبت تغيير کرد، 
علم و تمدن نيز تغيير مي کند. اين عالم با تفکر و طلب 
پديد مي آيد. عالم آينده بافت ديگري دارد و چيزهايي 
که اکنون وجود دارد ممکن است ماده آينده باشد حتي 
اگر بايد که تکنيک و ارم تکنولوژيک ماده تمدن آينده 
باشد اين امر مس��ئول به ادراک ماهيت غرب و ظهور و 
تحقق حقيقت اسالم اس��ت و حقيقت انقالب به تدريج 
ظاهر مي ش��ود. ايجاد اين خرد امري تدريجي اس��ت 
بنابراين براي رس��يدن به عالم ديني و تمدن اس��المي 
تا زماني که غرب آغ��از به فروريختن از ت��ن کند ما نه 
فقط از تکنولوژي و علم اعراض نمي کنيم بلکه جداً علم 
جديد را فرا مي گيريم: » م��ن نمي گويم فيزيک و خانم 
بلکه مي گويم فيزيک اشرف علوم است و نمونه علم و از 
اين مي ترس��م معارف ديني را هم طبق نمونه فيزيک 
بسنجند و با ميزان روش علمي در باب آن حکم مي کند. 
اگر فيزيک و علوم جديد به طور کلي در جاي خود قرار 
نگيرند و نمونه علم تلقي ش��وند و اشرف علوم علم دنيا 

و علم تصرف در دنيا باش��د علم و عالم دين نخواهد بود 
جدايي سياست از ديانت هم با اين تلقي از علوم جديد 

مناسبت دارد.« 
پذيرش اين تعارض علم تکنولوژيک ب��ا ماهيت ديني 
و تالش براي برس��اختن مفهوم علم ذيل عالم اسالمي 
اساساً به معني به کار نبس��تن آن نخواهد بود و تا نيل 
به آن چش��م انداز ناگريزيم از تکنولوژي استفاده کنيم. 
اعراض نکردن از علم مدرن البته به معني تبعيت محض 
از آن نيست بلکه اين عدم اعراض همراه با اين است که 
علم را وس��يله اي براي اس��تيال مي دانيم و آن را وسيله 
اس��تيال قرار نخواهيم داد چه رسد که در مقام عبوديت 

علمي برآنيم که با استيال و استکبار تقارن دارد. 
  انقالب اسالمي، زمينه رفع تعارض 

انقالب اس��المي از ديد دکتر اردکاني زمينه و جرقه اي 
براي بر هم زدن بس��اط مناسبات عالم است. از ديد وي 
قرار نيست که عالم غرب و غرب زدگي عالم کنوني سر 
جاي خود بماند و تنها اسالم به صورت زائد بر آن )سوار( 
شود. از نظر ايشان »اين يک تمناي محال است با بسط 
انقالب اسالمي. هر چه در عالم کنوني اعم از علم حقوق 
و سياس��ت و تکنولوژي وجود دارد و ماده مستعد قبول 
صورت اسالم شود با اينکه شرايط و اشياي عالم کنوني 
ثابت و باقي بماند و تنها اسالم به آن ضميمه شود؛ چراکه 
اين خود نوعي از التقاط است و نهايتاً غلبه عنصر غربي 

خواهد بود.« 
انقالب اس��المي با ادعاي ارائه راه حل براي مس��ائل و 
چالش هاي دنياي مدرن و هموار ک��ردن راه وصول به 
چنين دنيايي به وجود نيامده است و قرار نيست بحران 
مدرنيته را سامان دهد بلکه در پي ساختن تمدني است 
که در آن مفهوم علم و همه ديگر عناصر تمدني مفهوم 
منحصر به خود را مي يابند: » ما انقالب نکرديم که مثاًل 
بحران مدرنيته را حل کنيم بلک��ه در نتيجه انقالب ما 
غرب و موجوديت آن رفع مي ش��ود. ما انقالب نکرديم 
که به مدد علوم انساني و اجتماعي غرب و در موافقت با 
نظام تکنولوژي امروز چيزي بر آورده هاي عالم کنوني 

بيفزاييم.«
  فرجام سخن

ماحصل نگاه دکتر داوري اردکان��ي پيرامون علم ديني 
و امکان آن را مي ت��وان چنين بيان ک��رد که دو معني 
از تعبير علم ديني فهم مي ش��ود. اول علمي اس��ت که 
مربوط به مس��ائل دين و مباحث مرتبط و زيرمجموعه 
دين شناسي است که گرچه ضرورتاً به دين تعلق ندارد 
اما از آن جهت که به عالم دين تعلق دارد، صبغه و صفت 
ديني پيدا کرده است. مسلماً در تفکر دکتر داوري وقتي 
از امکان علم ديني س��خن به ميان مي آي��د، مرادمان 
همين معني دوم اس��ت. »علوم در هر عالمي که باشد 
نه فقط رنگ و بوي آن عالم را دارد بلکه حول محور آن 
عالم مي گردد و به مصال��ح آن عالم خدمت مي کند. در 
عالم غيرديني علم نيز غيرديني مي ش��ود، اما اگر عالم 
غيرديني به عالم ديني متحول و مبدل شود يعني عالم 
غيرديني برود و عالم ديگ��ري بيايد که بر مبادي ديني 
استوار است، علم هم در سايه دين قرار مي گيرد و به يک 
معني ديني مي شود. علم را با دستکاري نمي توان ديني 
کرد. علم در عالم جديد گرچه منشأ ديني و فلسفي دارد 
يک امر غيرديني است، ولي در شرايطي ممکن است از 
عالم غيرديني جدا شود و جزئي از عالم ديني باشد. در 
اين صورت البته ديگر علمي نيست که محور و دايرمدار 
همه امور باشد.« بنابراين اگر چيزي بايد در هم ريزد و 
دگرگون شود، نظام حاکم بر عالم کنوني است و نه علم و 

تکنيک به معنايي که معموالً آن را مي فهمند. 
اين تغيير و تحول البته اقتضائات��ي دارد و از آن جمله، 
فراهم شدن زمينه اي براي تحقق عالم اسالمي است که 
در آن بتوان از علم ديني سخن گفت. انقالب اسالمي از 
نگاه داوري اردکاني يکي از مهم ترين ظرفيت هاي معاصر 

بشري براي رسيدن به چنين آرماني است. 

دکتر داوري اردکاني در نگاهي که به مقوله 
علم دارد، پيش از هر چيز معتقد است بايد 
مشخص کرد زماني که از نسبت ميان علم 
و دين س�خن به ميان مي آي�د، دقيقًا چه 
برداشتي از علم مدنظر است. وي مي کوشد 
تا مفهوم علم را با دس�ته بندي اوليه آن به 
دو نوع ارائ�ه نمايد. علمي ک�ه ابتدا دکتر 
داوري آن را ب�ه عنوان علم داراي ش�رف 
ذات�ي مي داند، همان »تفکر« اس�ت. علم 
ديگر »علم مفيد« است که در عصر جديد 
مظهرش همان عل�م تکنولوژيک اس�ت

انق�الب اس�المي از ديد دکت�ر اردکاني 
زمين�ه و جرق�ه اي ب�راي ب�ر ه�م زدن 
بساط مناس�بات عالم اس�ت. از ديد وي 
قرار نيس�ت که عالم غرب و غرب زدگي 
عالم کنوني س�ر جاي خ�ود بماند و تنها 
اس�الم به صورت زائد بر آن )سوار( شود

مناقشه علم و دين، تعارضي تاريخي نيست
تأملي در نسبت علم و دين با نگاهي به آراي داوري اردکاني

يک روز مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمين  و فلسفه  
مسلمين توانستند از اين دانش و فلسفه استفاده کنند 
و يک تمّدني را براي خودش��ان شالوده ريزي کنند. اين 
تمّدن البّته تمّدن ماّدي بود. از قرن شانزدهم و هفدهم 
ميالدي اروپايي ها ش��روع کردند به ش��الوده ريزي يک 
تمّدن جديد و چون م��اّدي بود از ابزاره��اي گوناگون 
بي محابا اس��تفاده کردند؛ ]از طرفي [ به سمت استعمار 
رفتند، به سمت مغلوب کردن ملّت ها رفتند، به سمت 
غارت کردن ث��روت ملّت ه��ا رفتند؛ از ي��ک طرف هم 
خودشان را در درون تقويت کردند با علم و با فّناوري و 
با تجربه و اين تمّدن را بر عالم بشريت حاکم کردند. اين 

کاري بوده اس��ت که اروپايي ها در طول چهار پنج قرن انجام دادند. اين تمّدني که آنها به 
دنيا عرضه کردند، جلوه هاي زيبايي از فّناوري و سرعت و سهولت و ابزارهاي زندگي را در 
اختيار مردم گذاشت اّما خوشبختي انسان ها را تأمين نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ بالعکس، 
بر فرق عدالت کوبيد، ملّت هايي را اسير کرد، ملّت هايي را فقير کرد، ملّت هايي را تحقير کرد؛ 
در درون خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخالقي فاسد شدند، از لحاظ معنوي پوک و 
پوچ شدند. امروز خود غربي ها به اين معنا گواهي مي دهند. اين تمّدن ظاهر پُرزرق وبرقي 
داشت اّما باطن خطرناکي براي بشريت داش��ت. امروز تضادهاي تمّدن غربي خود را دارد 

نشان مي دهد. 
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  حسينعلي رمضاني
وادي عش��ق چنان مق��دس و پاک اس��ت که 
انس��ان هاي قابل، با گذر از هفت خوان شهوت، 
خيال، وه��م و عق��ل قياس گ��ر و کوچه پس 
کوچه هاي نفس، به خانه يار رس��يده و با اذن 
صاحبخانه وارد وادي محّبت خواهند شد. اذن 
دخول انسان به وادي مقّدس »عشق« آن زمان 
صادر خواهد شد که اسماعيل »خواهش« با تيغ 
بّران شرع به قربانگاه يار برده شود؛ آنگاه که آتش 
تکاثر »نفس«، مغلوب خنکاي کوثر »دل« شده 
و نداي دلنشين »يا ناُر ُکونى بَْرداً َو َسالماً َعلى 

اِبْراهيَم« بر جان انسان قابل نواخته شود. 
يار ميان خود و عاشق و س��الک نبايد رد پايي 
از اغيار بيند. انس��ان عاش��ق از همه چيز خود 
مي گذرد و با دس��ت خويش، دلبن��دش را به 
قربانگاه برده تا محّبت غير، از دل و جانش پاک 
و زدوده شود. زينت و زيبايي عالم متکثر انسان 
را درگير عرض هستي نموده و از ارتفاع آن غافل 
مي کند. اينکه انسان در معيت اموري غير از خدا 
در اين عالم به سر مي برد، امري طبيعي است اما 
سنت الهي بر آن بوده و هست، آنکه پا در وادي 
عشق و محبت به اهلل نهاده است، بايد در انتظار 
بسياري از امتحانات باشد. امتحاناتي که در سير 
آن قلب انسان عاشق صيقل خورده و هر آنچه 
مانع رويت نوراالنوار عشق مي شود، با حکمت 
بالغه حضرت حق از آينه دل زدوده مي ش��ود. 
انسان به ميزان قابليت و سعه وجودي اش به يار 
نزديک يا دور شده و صبر کيميايي است که به 
واسطه آن، انسان سير رشد و تعالي را تا بي نهايت 
طي خواهد نمود. وادي صبر در کنار وادي عشق 
بوده و اين دو در کنار هم آهن خام وجود انسان 
را گداخته و شکل مي دهند. عاشق بيچاره در 
مقام هجران يار و خوف و رجاي دائمي، چاره اي 
جز صبر ندارد. صبر در مصائب نيز امري است که 
حضرت دوست فرد مدعي را با آن مي آزمايد و 
چنانچه سربلند از اين آزمايش بيرون آيد، بهره ها 

از حکمت و معنا به او ارزاني خواهد کرد. 

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آري ش�ود 
وليک به خون ج�گر شود 

وادي عش��ق جاي هر بي س��رو پايي نيس��ت. 
انسان هايي که دچار مستي داشته هاي عاريتي 
خويش هس��تند، چه درکي از مق��ام و معناي 
واالي عشق دارند! آنها که در اين عالم به اختيار، 
سرگرم لهو و لعب ش��ده و فخر بر مخلوق را به 
جاي خدمت به آنها و ش��رک و کفر بر خالق را 
به جاي بندگي برگزيده اند، راهي جز به سوي 
جهنم نخواهند. نسيم عش��ق بر جان انسان ها 
وزيدن مي گيرد و آنکه درگير آتش هوس است 
به سوي اسفل الس��افلين رو به سقوط رفته و 
آنکه قابل، اليق و سالک به س��وي کوي دلدار 
است به واسطه آن نسيم، آتش شهوت و غضب 
را در درون خويش اطفا مي کند و در سلس��له 
مراتب جنت رو به سوي خانه دوست در حرکت 

و شدن است. 
وادي عشق؛ کوثر حقيقت بوده و انسان عاشق 
از چشمه جوشان حقيقت سيراب مي شود و اما 
ارض هوس و نفسانيات در تکاثر سراب واقعيت 
در حال تغيير دائمي است و انسان طالب سراب 
هيچ گاه به مرتبه سيراب شدن نخواهد رسيد. 
انسان عاشق غني است و قناعت پيشه و انسان 
هوس��ران و مضطرب، گدايي بيش نبوده و در 
تالطم دائمي بين اين و آن عمر شريف را به باد 

فنا مي دهد. 
قرآن؛ کتاب عش��ق در نظام تش��ريع و عترت؛ 
عشاق واقعي نظام تکوين هستند. آنها واسط بين 
خالق عشق و تمام کائنات مفطور به عشق بوده و 

مقام امامت را بر خود حمل مي نمايند. 
امام؛ باالترين مق��ام و جمع بين نظام تکوين و 
تشريع در يک انسان کامل است. نور واحدي که 
از اصالب شامخه و ارحام مطهره وجود داشته و 
دارد و به واس��طه آنها، آحاد کائنات سير کمال 
خويش را طي کرده و در مسير عشق به ابتدا »انّا 
هلل« رو به سوي انتها و اول خود »انّا اليه راجعون« 

در حرکت دائمي هستند!
قرباني کردن به معناي به مسلخ بردن نفس بوده 
و وقتي انسان خواهش هاي نفساني را به خاطر 
خواسته دوست به قربانگاه مي برد، عيد قرباني 
است که سعه وجودي آن همه زمان ها و مکان ها 
را در نوردي��ده و گويي يک ب��ار ديگر حضرت 
ابراهيمي)ع(، اسماعيل خواهش خويش را براي 
سر بريدن به قرباني مي برد و آنگاه که انسان از 
خواهش خويش به خاطر خواسته دوست عبور 
کند به اذن الهي، خواهش انسان نيز عطر ناب 
عش��ق خدايي به خود مي گيرد و اسماعيل در 
وادي وجود باقي و حي خواهد ماند. اين همان 
عيد س��عيد قربان براي همه انسان ها، در همه 

مکان ها و در کل ازمنه است. 
عيد سعيد قربان مبارکت

 جهاني کردن ظلم و استيال 
ماحصل فناوري و تمدن مدرن بود

 مقام واالي عشق 
و جايگاه »قرباني«

صراط

درنگ

علي دزفولي
   تحليل

قرباني کردن به معناي به مس�لخ 
بردن نف�س بوده و وقتي انس�ان 
خواهش هاي نفساني را به خاطر 
خواس�ته دوس�ت ب�ه قربان�گاه 
مي ب�رد، عي�د قرباني اس�ت که 
س�عه وجودي آن هم�ه زمان ها 
و مکان ه�ا را درنوردي�ده اس�ت


