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 سخن پژوهشگاه

 یتو ضـبط و هـدا یـزیر بـه منظـور شـناخت، برنامـه یپژوهش در علوم انسـان

اسـت و  یرانکارناپـذ یبشـر ضـرورت یسـعادت واقعـ یدر راسـتا یانسان های یدهپد

و در نظـر گـرفتن  یتجربـ یهـا در کنـار داده یـانیوح یهـا استفاده از عقل و آمـوزه

 یـایی،پو یجوامـع شـرط اساسـ یلاصـ یهـا فرهنـگ و ارزش ینـی،ع هـای یتواقع

 ها در هر جامعه است. پژوهش گونه ینا ییو کارا یینما واقع
جامعه از  های یتدر گرو شناخت واقع یاسالم یرانپژوهش کارآمد در جامعه ا

مؤلفه فرهنـگ  ترین یو اساس یانیوح یها آموزه  ینتر عنوان متقنو اسالم به سو یک

گاه رو، یناست؛ از ا یگرد یاز سو یرانیا و  یاز معـارف اسـالم یـقو عم یـقدق یآ

از  یو مسائل علوم انسـان یمبان سازی یو بوم یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ بهره

 برخوردار است. ای یژهو یگاهجا
 جمهـوری گـذار بنیـان ،»ره«ینیخم امـام یاز سـو یراهبـرد یقـتحق ینتوجه به ا

 فـراهم ۱۳۶۱ سـال در را »دانشـگاه و حوزه  همکاری دفتر« گیری شکل زمینه اسالمی،

 علمـی نهـاد ایـن دانشـگاه، و حـوزه استادان همت و ایشان عنایت و راهنمایی با و کرد

فـراهم آورد و  آن های فعالیت گسترش برای را زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل

 »دانشگاه و حوزهپژوهشکده « ۱۳۷۷در سال  یگسترش آموزش عال یشورا یببا تصو

 سه



 سـال در و »دانشـگاه و حـوزه پژوهشـی مؤسسـه« به ۱۳۸۲ سال در و شد تأسیس

 .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳
خـود خـدمات  ینرسـالت سـنگ یفـایپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تـاکنون در ا

 یف،تـأل یـه،بـه ته توان یارائه نموده است که از آن جمله م یبه جامعه علم یفراوان

  اشاره کرد. یعلم یهعنوان کتاب و شش نشر ۶۱۰از  یشترجمه و انتشار ب

 نظـام طراحـی« عنـوان بـا اسـت پژوهشـی ای پـروژه اجـرای حاصـل نوشـتار این

 توسـعه شـورای سـوی از کـه »انسـانی علـوم در پـژوهش نیازسنجی و شناسی اولویت

 علوم فلسفه گروه از فناوری و تحقیقات علوم، وزارت انسانی علوم در فناوری و پژوهش

 بنیـادین مباحـث کنـار در شـورا این. شد درخواست دانشگاه و حوزه پژوهشگاه انسانی

 بـرای اجرائـی کـاری سـازو ارائـه لـزوم بر ایران در پژوهشی نیازسنجی درباره نیاز مورد

 .  داشت تأکید پژوهشی شناسی اولویت و نیازسنجی پروژه

 و راهنمـایی همکـاری، بـا شـود مـی تقاضـا ارجمنـد نظـران صـاحب و استادان از

 تـدوین و حاضـر کتاب اصالح جهت در را پژوهشگاه این خود، اصالحی پیشنهادهای

 .دهند یاری دانشگاهی جامعۀ نیاز مورد آثار دیگر

 دکتـر آقایـان اثـر، محتـرم مؤلفـان هـای تالش از دانـد می الزم پژوهشگاه پایان در

 دکتـر آقـای جنـاب محتـرم، نـاظر از نیز و موسوی هادی دکتر و حسنی سیدحمیدرضا

 .کند سپاسگزاری توکلی عبدالله

 چهار
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 مقدمه

 جوامـع و یسـتمندز موجـودات در یـرفراگ یصـورت به تواند یم یتیموقع در یزندگ

 و ابـزار و نادرسـت یهـا انتخـاب و یطمحـ یهـا یبآس و باشد داشته معنا یانسان

گاه از موجودات ینا که شود فراهم اهداف به یدنرس یبرا یکاف وسائل  نسـبت یآ

 اهداف به یابیدست و یطمح آن در یزندگ یبرا الزم یازهایین و خود یطمح خود، به

گاه باشند. برخوردار کماالتشان و  یهـا حداقل کردن برآورده یِی توانا و یازهان از یآ

 و یازهــان گســتره جهــت بــه اســت. موجــودات یــنا یزنــدگ یضــرور بخــش ،آن

گاه در که یتیخصوص  و یادیبن یازهاین یصتشخ دارد، وجود یانسان یرخطاپذ یآ

 یـازن مثـل ،سوم و دوم درجه یازهاین از و... غذا هوا، آب، به یازن مانند ،اول درجه

 یـانم باشـند قادر است الزم یاز،ن یصتشخ ییتوانا بر افزون و... فناوری یح،تفر به

 یـنا در شـوند. قائـل مراتـب سلسله و یبند طبقه ینوع ،شده داده یصتشخ یازهاین

 یانسـان جوامع ها، انسان یوانات،ح رده از موجودات ینا کند ینم یتفاوت خصوص

 بـر یمبخواه اگر ،رو ینازا باشند. ها سازمان و نهادها همانند ،هاآن درون عناصر یا و

 یفکنیم،ب یزندگ نور یم،کن یم یزندگ آنها در که ییها سازمان و نهادها خود، جوامع

گـاه ییتوانـا و یطشـرا یاجتمـاع یـاتهو ینا که یمکن حرکت یسمت به یدبا  از یآ
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 یبنـد طبقه با بتوانند یگرد یا مرحله در و باشند داشته را بودن زنده یبرا الزم یازهاین

 یـنا ،نیـام یـنا در مهـم ئلهمس اما ؛کنند مشخص را ها یتاولو آنها یانم ،یازهان ینا

 ،یانسـان جوامع یراز کرد؟ فادهستا یدبا یازهان ییشناسا یبرا یابزارگان چه از که است

 یعزتو اجتماع افراد در مفکره قوه ینا و ندارند یمتمرکز مفکره قوه یانسان افراد همانند

 در اشـتراکات، وجـود ابـ مختلـف جوامـع که ستا نآ بر افزون امر، ینا است. شده

 از اسـت شـان دانـش و فرهنـگ یخ،تار مکان، زمان، بر یمبتن که یخاص یها یژگیو

 و یازهـان سـنجش یبرا را یمختلف یفکر نظامات ،رو ینازا ؛شوند یم یزمتما یکدیگر

 نظـام هـر کـه اسـت یهیبـد ،حـال ینبـاا کنند. یم انتخاب نهاآ یانم یگذار یتاولو

 سـاختن متمرکـز بـا و خـود مسـائل و مشـکالت ییشناسـا بـا دارد یلتما یاجتماع

 یده سامان و یازهان کردن برطرف جهت در یمناسب یراهکارها آنها، حول ها پژوهش

 فعـاالن و یسـتمس کنشـگران کـه اسـت داده نشان تجربه ین،ا وجود با .یابدب یشخو

 از یچنـدان یترضـا هنگفـت، یهـا ینـههز صـرف رغـم بـه یاجتماع یستز حوزه

 ییشناسـا عدم ،ییترضانا ینا علل جمله از ندارند. شده اجرا یها پژوهش یاثربخش

   است. یاجتماع نظام ییشناسا و پژوهش جهت یاجتماع نظام یاساس یازهاین

 یـنا کـه یزمـان تـا و است یاجتماع یتموقع یِی شناسا ،پژوهش هر آغاز نقطه

  پـژوهش، انجـام جهـت ینههز و زمان صرف نشود، انجام ییشناسا
ً
 اتـالف صـرفا

 اجــرای و یاساســ مســائل ییشناســا الزمــه بــود. خواهــد یمــاد و یانســان منــابع

 یسـشنا یـتاولو و یپژوهشـ یازسـنجین مسائل، ینا حول اثربخش یها پژوهش

 ی،واقعـ مسـائل حـل سـمت به ها یهسرما ساختن معطوف یلدل به یراز یازهاست؛ن

 پژوهشـگران ،یپژوهشـ یازسـنجین ینـدفرا کمک به شود. واقع بخشثمر تواند یم

 ینـوع و دهنـد یم اختصاص جامعه ۀشد یبند تیاولو مسائل حل به را خود تالش

  کند. یم یداپ یتسر پژوهش ابزار و منابع از استفاده در یتعقالن
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 و یعلمـ های یتفعال یده سازمان ،یانسان علوم یکارکردها ینتر مهم جمله از

 و یفرهنگـ ی،حکـومت مختلـف سـطوح مشـکالت و مسـائل حل و کشور ییاجرا

 اســت. مــردم و والنئمســ یران،مــد روزانــه یازهــاین و یآموزشــ ی،اجتمــاع

 به بتوان آن اساس بر که است ینظام یطراح یازمندن کارکرد، ینا به یدنبخش  یتفعل

 هـای ینابسـامان .یدبخش سامان کشور در یانسان علوم پژوهش و آموزش یتوضع

 کشور در مطلوب ینحو هب را کارکرد ینا تنها نه که است یحد به دانش از حوزه ینا

 معضـالت بـه دانش از حوزه ینا استادان و یاندانشجو مشکالت حل بلکه ،ندارد

 علـوم حـوزه در شورک یاندانشجو یدرصد۵۰ از یشب یتظرف است. افزوده کشور

 مـا برابـر در را یـتواقع دو ،حـوزه یـنا یاندانشـجو هـای یکاریب درصد و یانسان

 یتوضـع بـه دادن سـامان پـروژه، یـنا یطراحـ ییاکار حداقل ،ینکها اول :نهد یم

 در و بـود خواهـد هـا رشـته یـنا یدانشـجو یلیونم دو از یشب یپژوهش و یآموزش

 مسـائل حل یبرا یتظرف ینا یریکارگ هب است، طرح ینا یینها هدف که یا مرحله

 یتوضـع یدهـ سامان واسطه به یفرهنگ /یاجتماع مسائل حل بسترساز ی،حکومت

 یتوضع به یبخش سامان با است. یانسان علوم حوزه در یفناور و پژوهش آموزش،

 یراستا در یانسان علوم حوزه یها پژوهش و ها آموزش کشور، یپژوهش و یآموزش

 و یفرهنگــ و یاجتمــاع ی،حکــومت مختلــف ســطوح در کشــور یاساســ یازهــاین

 ورود یبـرا یانسان علوم های یفناور یدتول های ینهزم و گرفت خواهد قرار یآموزش

 شد. خواهد آماده مشکالت حل یعمل مرحله به

 نظـام یطراحـ« عنـوان با که است یپژوهش یا پروژه اجرای حاصل نوشتار ینا

 توسـعه یشـورا یسو از که »یانسان علوم در پژوهش یازسنجین و یشناس یتاولو

 فلسفه گروه از فناوری و تحقیقات علوم، وزارت یانسان علوم در یفناور و پژوهش

 طـرح یـنا از ییهـا بخش .شد درخواست دانشگاه و حوزه هپژوهشگا یانسان علوم
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 گرفتـه صـورت یمطالعات یها داده گونه سه از استفاده با و یخبرگان روش اساس بر

 از: عبارتند که است،

 ؛یپژوهش یازسنجین موضوع با مرتبط علم فلسفه و یفلسف منابع :یکم

   ی؛انسان علوم حوزه در عتف وزارت یپژوهش معاونت یآمار و یکّم  یها داده دوم:

  مختلف یمطالعات منابع سوم:
ّ
 یکشـورها یهـا تجربـه یـژهو هبـ ،یالملل ینب و یمل

 یزممکـان یطراحـ و یشناسـ یـتاولو و یازسـنجین حـوزه در ... و ییاروپـا یکایی،امر

 ی؛رفتـار و یاجتمـاع علوم و سالمت حوزه در یعلم جامعه در ها یتفعال ینا عملکرد

 از هکـ پـژوهش یملـ یشـورا ِی رفتار و یاجتماع علوم شاخه در شده منتشر آثار یژهو هب

 تحـت کـه اسـت یگزارشـ آنها ینتر مهم جمله از ).NSF( یکامرآ علم یمل یادبن یسو

ــوان  Social and Behavioral Science Programs in the National Science عن

Foundation یملـ یـادبن یاجتمـاع علوم یتهکم توسط گزارش ینا است. شده منتشر 

 یبرخـ به یقتحق سابقه بخش در ادامه در است. شده منتشر و ینتدو یکامرآ دانش

 است. رفته اشاره پروژه ینا یمطالعات منابع از یگرد

 یانسان علوم یشناس یتوضع موضوع در یرحضوریغ و یحضور مصاحبه چهارم:

 در که یخبرگان از یبرخ آن. بهبود و توسعه جهت در پیشنهادهایی اخذ و کشور در

 از یـا و یـما داشـته مصـاحبه یرحضوریغ و یحضور صورت به یشانا با طرح ینا

 .یما کرده استفاده مربوطه یها حوزه در یشانا ۀمنتشرشد های دیدگاه

 یتیفعال ی،انسان علوم در پژوهش یشناس یتاولو و یازسنجین نوشتار، ینا نگاه از

 در یـنا زاست. درون یانسان علوم وجود مستلزم آنها یینتع رو ینا از و بار یهنظر است

 یکنـون یتوضـع در بسـتر یجـادا یازمندن زا درون یانسان علوم به یلن هک است یحال

 بسـتر واقـع در ،اسـت شده اشاره بدان طرح ینا در که یشنهادیپ است. یانسان علوم

 یازسـنجین مقام در ،طرح ینا در ما هدف است. کشور در زا درون یانسان علوم یدتول
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 نسبت یانسان علوم نهاد یمندساز دغدغه ی،انسان علوم در پژوهش یشناس یتاولو و

 نظامـات و جامعـه به نسبت یانسان علوم که ینحو به ،است کشور یاجتماع نظام به

 باشد. پذیر یتمسئول آن یاجتماع

 شـده، اجرا کشور در کالن سطح در یازسنجین یراستا در که یتالش مدهع اما

 یعـال یشـورا در اسـت. گرفتـه صـورت سالمت حوزه در بهداشت وزارت توسط

 یبانیپشـت اسـناد کشـور، یعلمـ جامع نقشه یمترس یراستا در یزن یفرهنگ انقالب

 نقشـه یبانپشـت یازسـنجین یـتفعال یک عنوان به را آنها توان یم که است شده یهته

 :کنیم یم اشاره ها پروژه ینا از یبرخ به یلذ در کرد. یتلق

 هـا یـتاولو و یملـ بهداشـت یهـا ضرورت در پژوهش« عنوان با یپژوهش. ۱

 است. شده اجرا وزارتخانه ینا در که »بهداشت وزارت یها ه پروژ

 سـالمت حـوزه پـژوهش یشورا که است یآثار یبرخ ۀترجم واقع در پروژه ینا

 ینه،گ یب،کارائ حوزه ین،بن یکشورها یرنظ ییکشورها یبرا )COHRED( توسعه یبرا

 از اسـت. یـدهد تـدارک یمبـابوهز و اوگاندا ی،جنوب یقایآفر یلیپین،ف یکاراگوئه،ن یا،کن

 ییسـو از ،نداشته را یازسنجین یچیدهپ یها یتفعال ییتوانا ییکشورها ینچن که آنجا

 ییالگو ینچن هستند، بهداشت و سالمت حوزه در یازسنجین یها یتفعال به یازمندن

 یملـ مرکـز توسـط الگـو یـنا نامـه یوهشـ اسـت. شـده اجرا و یهتوص کشورها ینا در

 است. گرفته قرار محققان یاراخت در و شده ترجمه کشور یپزشک علوم یقاتتحق

 ینـهزم در بهداشـت وزارت یهـا یـتاولو ۀکننـد یـانب کـه یا پـروژه یاجرا. ۲

 یا سـامانه در و یدهرس اجرا مرحله به پروژه ینا است. کشور یپژوهش یها یتاولو

 است. شده یانداز راهhttp://nimad.ac.ir  ینترنتیا آدرس به »یمادن« نام با

 ینـهزم در نونکتـا هک ییها پروژه یانم در گرفته صورت یجستجو اساس بر. ۳

  .شـد اجـرا یانسان علوم موضوع در شورک در یپژوهش  یازسنجین
ً
 بـه یـدبا قاعـدتا
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 حوزه در »کشور یعلم جامع نقشه یبانپشت اسناد« عنوان به هک ردک اشاره ییها پروژه

 رد:ک اشاره یرز درامو به توان یم راستا ینا در است. شده اجرا یانسان علوم

 یـات،ادب حـوزه در کشـور یعلم جامع نقشه ینتدو« یقتلف و یبند جمع گزارش ·

 یتـهمک در هـا زبـان و یشناسـ زبـان یات،ادب کارگروه« توسط هک »ها زبان و یشناس زبان

 است. شده اجرا »کشور یعلم جامع نقشه ینتدو هنر و یاسالم معارف ی،انسان علوم

 حـوزه در کشـور یعلمـ جـامع نقشـه ینتـدو« یـقتلف و یبنـد جمع گزارش ·

 هنـر و یاسالم معارف ی،انسان علوم یتهمک در اقتصاد ارگروهک« توسط هک »اقتصاد

 است. شده اجرا »کشور یعلم جامع نقشه ینتدو

 علـوم حـوزه در کشور یعلم جامع نقشه ینتدو« یقتلف و یبند جمع گزارش ·

 ی،انسـان علـوم یتـهمک در یاجتمـاع علـوم ارگروهکـ« توسط هک »خاص یاجتماع

  یزیر برنامه یها رشته در و »کشور یعلم جامع نقشه ینتدو هنر و یاسالم معارف

 است. شده اجرا  یاجتماع یارکمدد و یاجتماع رفاه و تعاون  ، یاجتماع

 از و کشـور یعلمـ جـامع نقشه ینتدو مورد در عمده یصهنق کی عنوان به آنچه
  هک است ینا خورد یم چشم به وضوح به آن یبانپشت اسناد جمله

ً
 جامع نقشه قاعدتا

 یاسـالم یـرانا بزرگ تمدن یایاح یا یستأس و یزیر طرح یپ در یدبا شورک یعلم

 طب و باشد
ً
 و ینـید جامعـه کیـ در را یانسـان علـوم یـژهو هبـ و علم توسعه یدبا یعتا

 مثابـه بـه »علم« مفهوم بنابراین ؛دهد قرار توجه مورد خودش خاص بوم با یاسالم

 نظـر بـه هک است یمیمفاه ینتر یادیبن و ینتر یدیلک از سند ینا مفهوم ینتر یادیبن

 مسـئله طور ینهم باشد. شده ارائه یاملک و یقدق یفتعر آن از یدبا نقشه در یدآ یم
 و گرفـت یمـ قـرار توجـه مـورد نقشـه در یجد طور به یدبا »زا درون یانسان علوم«

 نقشــه، خــاص یشــناخت یــند و یشــناخت روش ی،شــناخت معرفــت یمبــان مثابــه بــه

 هک شد یم نظر اتخاذ امر ینا به نسبت نقشه در یروشن یاستگذاریس و یریگ موضع
 نه و دارد نقشه در یمشخص یفتعر یروشن به علم نه ؛است نگرفته صورت ارک ینا
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 البتـه ؛اسـت آمده یانم به یسخن آن به یابیدست یچگونگ و زا درون یانسان علوم از
 یگاهجا و کشور، یعلم جامع نقشه در علم یفتعر لزوم از بحث داشت توجه یدبا

 و دهـد نشان نقشه ینا تمام در را خود یدبا یفتعر ینا هک آنجاست از آن یتاهم و

 لک در یرفراگ و یسار امر کی یعنی کرد، مشاهده نقشه کل در را آن یرتأث بتوان یدبا
 از یکـی در گـزاره کی رکذ صرف علم، یفتعر از منظور بنابراین ؛بود خواهد نقشه

 یـدبا علم از نقشه که یفیتعر از مراد هکبل یست،ن کشور یعلم جامع نقشه یبندها

 نشان آخر به تا ابتدا از را نقشه ینا یریگ جهت و یکردرو که است یزیچ دهد، ارائه
 یعلم جامع نقشه ینتدو در عناصر ینتر کیاستراتژ از یکی یدآ یم نظر به و دهد یم

 مستدل امرِ  ینا ی،انسان علوم فلسفه مباحث در حال، هر به رود. یم شمار به کشور

 هکـ اسـت یمپـارادا قالب در و هستند محور یمپارادا علوم، هک است یا شده اثبات و
 یمبـان ند،ک یم یداپ را خود خاص روش ند،ک یم یداپ یتهو شود، یم یفتعر علم

 را خـودش یارزش و یشناخت روش ی،شناخت یهست ی،معناشناخت ی،شناخت معرفت

 کشـور، یعلم جامع نقشه در یعنصر ینچن فقدان یدآ یم نظر به رو، ینازا .یابد یم
  نندگانک ینتدو هک دارد آن از نشان

ً
 ینا ینتدو در علم از خود 1یعرف فهم از قاعدتا

  فهـم یـنا یـرانا یفضـا در بـالطبع و اند ردهک استفاده نقشه
ً
 یرتصـو همـان عمـدتا

 ینبـاالتر تا ییابتدا دوران از شور،ک یآموزش نظام در هک است علم از یتیویستیپوز
 از سخن یوقت یعیطب طور به و شود یم داده آموزش متعلمان به ی،دانشگاه مدارج

 منعطـف علـم از یفتعر ینا یسو به اذهان تمام ،یدآ یم یانم به آن یفتعر و علم

 یعلمـ جـامع نقشـه ردکیرو علم، از یفتعر ینا با هک است روشن یاربس شود. یم
 مثـل یشـواهد و شـد خواهـد یریگ جهت یتویستیپوز علم ۀتوسع یسو به کشور

  و شده ارائه راستا ینا در هک ییها شاخص و نقشه، در یانهگرا یمک نگاه
ً
 خـود اساسا

 ادعاست. ینا یدمؤ ،»نقشه« عنوان
                                                      

1. common sense 
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 وزارت سـفارش بـه هکـ ردک اشاره یا پروژه به توان یم ینهمچن راستا ینا در. ۴

 ی،انسـان علـوم یقـاتتحق یازسـنجین« عنـوان تحـت و یفنـاور و یقاتتحق علوم

 اجـرا ۱۳۸۶ سال در »کشور ییاجرا یها دستگاه در یفرهنگ مطالعات و یاجتماع

 یرون یع،صنا وزارتخانه سه پرداختن یزانم یتوضع یبررس به پروژه ینا است. شده

 یپژوهش یها طرح تعداد یسهمقا و ییاجرا یها پروژه ِی اجتماع یها جنبه به نفت و

 و پرداخته ییاجرا یها پروژه ِی فرهنگ یاجتماع حوزه در یپژوهش یها طرح سهم و

 یاجتمـاع حـوزه در یپژوهش یها طرح سهم و یپژوهش یها طرح تعداد یسهمقا با

 نفـت و یـرون یع،صنا وزارتخانه سه در موجود یتوضع یی،اجرا یها پروژه یفرهنگ

 مـورد در هـا دسـتگاه یـنا یازسـنجین بـه مطلـوب یتوضـع با آن یسهمقا و یمترس

 است. شده پرداخته یفرهنگ و یاجتماع ی،انسان علوم یقاتتحق

 یهـا یتاولو ،نخبگان یمل یادبن یاجتماع و یانسان علوم ارگروهک ینهمچن. ۵

 یاربسـ هکـ ردهک استخراج را یاجتماع و یانسان علوم یپژوهش یها عرصه یپژوهش

 اجـرای برشمرده، حوزه ینا در یتاولو عنوان به هک یموارد جمله از و است ییابتدا

 است. حوزه ینا در یازسنجین  یها طرح

 

 کتاب یمحتوا بر یمرور

 فلسـفه عنوان با اول فصل .است شده یمتنظ خاتمه یک و فصل هفت در کتاب ینا

 ی،اجتمـاع ی،انسان مختلف یها حوزه با آن مناسبات و یازن یفتعر به یازسنجین و

 تـا اسـت شـده تـالش فصـل ینا در است. شده پرداخته یراهبرد و یعلم ی،نهاد

 یزیر برنامه و رفتار هرگونه محّرک که شود یفتعر یادینبن یامر عنوان به یازن مفهوم

 یلبد یها یتلق و یممفاه از رو ینا از و است راهبرد ارائه و یاجتماع وساز ساخت و

 مفهـوم بـا یـازن ارتباط ،سو یگرد از شود. یکتفک ،هایازنمان و یاجاتاحت مانند ،آن
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 است شده تالش که است یمباحث جمله از یانسان علوم یژهو به و علم در »لهئمس«

 یازسـنجین یـاتعمل بـا »لهئمسـ« ارتبـاط آن دنبـال بـه و شود مطرح فصل ینا در

 را خود یمفهوم ییاکار ،یازسنجین تا شود یم موجب یندفرا ینا است. شده یبررس

  کـه ییهـا یـتفعال یبآس از تا کند یتتثب خود یادینبن سطح در
ً
 صـورت هبـ صـرفا

 شود. کاسته ،دهد یم انجام را یازسنجین یاتعمل یکیتکن

 آن یگـاهجا و یانسان علوم یممفاه از ینظام در را یازسنجین تا دارد تالش دوم فصل

 یانسـان علـوم مفهـوم بـه پرداختن ،فصل ینا یممفاه ینتر مهم از .یندبب یانسان علوم در

 یگـاهجا و یازسـنجین ینـدفرا در مفهوم دو ینا به توجهی بی است. زا برون و زا درون

 ینحـو بـه ،کرد خواهد وارد یعلم جامعه و یاجتماع نظام به یجد یها یبآس آن،

 و هـا روش بـا و زا بـرون یانسـان علـوم بدنـه در یازسـنجین یـتفعال نمونه برای که

 یواقعـ یرمس از موردنظر یازسنجین شود یم موجب آن مسائل و یممفاه چارچوب

  ییجنتا و شده خارج آن
ً
 از ؛آورد بـار به را یاجتماع نظام یها خواسته عکس بعضا

 دهنـده سـفارش ینهادهـا و هـا سـازمان یبرا یعلم نظام با یجد یچالش ،رو ینا

  باشد. داشته دنبال به یازسنجین

 در یازسـنجین یهـا مـدل و الگوهـا از یاجمال یمعرف یک با اما سوم فصل در

 اطـالق یازسـنجین بـدان آنچـه محـض بـودن یکـیتکن از یریتصو ،یجرا اشکال

 یواحـد مـدل توان ینم که ستا ینا نشانگر یرتصو ینا است. شده ارائه ،شود یم

 یوسـ از و کرد. یهتوص خاص یتموقع یک یا ها یتموقع همه یبرا یازسنجین یبرا

 آن بلکـه ،ددهـ یمـ اصـالت ما یازسنجین به که یستن ها یکتکن یریکارگ هب ،یگرد

 یازسـنجین کنشـگران ریااخت در یهنظر واسطه هب که است لهئمس و یازن از یریتصاو

 دگرگـون آن یمحتـوا ،یازسـنجین در نفعان یذ تفاوت با که ینحو به یرد،گ یم قرار

  شود. یم
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 یـما یافتـه امکان است شده فراهم قبل فصول در که یمقدمات با چهارم فصل در

 ،یازسنجین یها روش و یقتحق یها روش چگونه یمده نشان و یمکن یفتعر را یازن

 داشـت توقـع تـوان ینمـ ،رو یـنا از ؛هسـتند یمبان از برآمده یها معرفت از گرانبار

 منعکس را ما یاجتماع نظام یواقع یازن ،یکیتکن هر و یقیتحق روش هر از استفاده

  کند.

 ییبازگشـا علـم لهئمس با آن ارتباط و یانسان علوم و یازن لهئمس ،پنجم فصل در

 الزم ،یمکنـ ییشناسا را یازن یمبخواه اگر که دارد ینا به اشاره فصل ینا است. شده

 از برآمـده کـه یانسـان علوم و علم در لهئمس یریگ شکل یچگونگ از یریتصو است

 یانسان علوم یدبازتول درصدد ،صورت ینا یرغ در .یمباش داشته ،است یاجتماع نظام

  افزود. خواهد ما مشکالت گستره بر که یمهست ییزا برون

 زا بـرون و زا درون یانسـان علـوم بـا یازن نسبت وارد ششم فصل در یقطر ینا از

 عنوان با یدانش است یاجتماع نظام یک یاصل یازن آنچه که یما داده نشان و یما شده

 نظـام وارد یگانـهب یطـیمح از کـه یصـورت در دانش ینا زاست. درون یانسان علوم

 نخواهـد یاجتمـاع یهـا حـوزه همه در ینظم یب یجادا جز یامدیپ شود یاجتماع

ــنا از ؛داشــت ــخ ،رو ی ــوم یصتش ــوم از زا درون یانســان عل ــرون یانســان عل  از زا ب

 یـنا وصف ینا با است. یاجتماع نظام یفکر یها حوزه ینتر یادینبن و ینتر یاصل

 یغرب یها یانسان علوم با مواجهه و مراوده نحوه دتوان یم که زاست درون یانسان علوم

 یـاراخت در کشـور یعلمـ و یاجتمـاع یتوضع از یدرست شناخت و کند مشخص را

 کـه یانسـان علوم نوع یبررس به یقطر ینا از دهد. قرار کشور اداره نظام و دانشمندان

 چگونه زا برون یانسان علوم یما داده نشان و پرداخته است یتفعال حال در ورکش در

 یـنا بـا .یسـتندن لهئمسـ کـه است یمسائل به زدن دامن و هامایازنُ ن یدتول حالت در

 یازهـاین کـردن برطـرف و ییشناسـا زا درون یانسـان علـوم یـتهو تمـام ،یحتوض
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 نظـام یـک یلاصـ دانـش کـه اسـت شـده یمعرف ییها لئایدا یراستا در یاجتماع

 د.نکن یم یدتول را یاجتماع

 شـده داده یصتشـخ یازهـاین یـانم در یسـنج یتواول بحث وارد هفتم فصل در

 ،یانسـان علوم از مختلف یها یتلق در واحد یمفهوم چگونه یما داده نشان و پرداخته

 ،رو یـنا از کنـد. یمـ یـداپ یمتفـاوت یمعـان و یردگ یم خود به یمختلف یها یگاهجا

 بـر کـه یکاسـتراتژ یسـندها و هـا یـزیر برنامه در طرف یب یامور یدنبا را یممفاه

 یشهر یقیعم شکل به یممفاه ینا بلکه ،دانست شوند یم ینتدو یازسنجین اساس

 تـوان یمـ را یممفـاه یـنا کننـد. یمـ یفتعر را آنها که دارند یعلم یکردهایرو در

 اذهـان در کـه دانسـت یعلمـ و یفکـر مختلـف یکردهـایرو پنهان یاران مثابه به

 یـاراخت در را افکار یتهدا ،ینهاد و یسازمان کنشگران و یسانسندنو ریزان، برنامه

   .یرندگ یم

 یتیهـو یشـترب یـرانا یفعلـ ی/اجتماعیانسـان علوم ینکها به توجه با خاتمه در

 انسـانی علوم به نیل راستای در که هایی پژوهش از شناسایی منظور به ،دارد زا برون

 علوم به نیل جهت اجرایی ساختاری آنها، از عتف وزارت حمایت و هستند زا درون

 .است شده پیشنهاد کشور در زا درون انسانی

 

 

 





 

 

 

 

 

 اول فصل

 

 یازسنجین و فلسفه

 در و علمـی جامعـه موردنیـاز مفـاهیم درباره بتواند که آنگاه فلسفی دانش

 عظیم گستره از فراگیر و جامع دیدگاهی انسانی، علوم یعنی ،ما خاص حوزه

 ای سلسـله توان می که بود خواهد این نویدبخش آورد، ارمغان به متافیزیک

 و پـذیر تجربـه هـای حوزه تا آن استداللی های نقطه آغازین از را معرفت از

 ایـن از هریـک وظـایف تعیـین بـا و منـد نظـام پیوسـتاری در را احتماالتی

 با تواند می که است فلسفه از دانشی گونه این .بود شاهد مند نظام های بخش

 غیر در .شود رهنمون بشری جامعه به را عقلی دانش و شده داستان هم علم

 مکتوبـات در عقلی های استدالل و ها قانون ها، گزاره مفاهیم، صورت، این

 اثری که پاید نمی دیری و گیرد می خود بر مکان و زمان غبار و گرد کتابخانه

 تــا داریــم تــالش بــاب ایــن در ،رو ازایــن .مانــد نخواهــد جامعــه در آن از

 را اجتمـاعی علـوم حـوزه به مربوط های دانش و فلسفه ارتباط از هایی بارقه

 شناسـی انسـان مبـانی از ای مجموعـه در را تـالش ایـن گرچه .کنیم آشکار

 با هایی کتاب سلسله در و ایم گرفته پی اجتماعی علوم مختلف های پارادایم

 از برخی به ادامه در که مباحثی .است شده منتشر شناسی کنش انسان عنوان

 بـا آنها وثیق ارتباط و آنها مورد در بحث کار و ساز داشت، خواهیم اشاره آنها
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 در ،حال بااین ایم، کرده بررسی پیشین منشورات در را عملی حکمت و فلسفه

 خـواهیم مباحـث ادامـه بـه و گرفته مفروض امکان حد تا را آنها کتاب این

 .باشیم کرده جلوگیری )امکان حد تا( تکرار از تا پرداخت،

 موجودات در که است یاتیهو و یممفاه جمله از آن ییشناسا و »یازن«

 یجسـتجو یبـرا ،رو ینازا است. یرپذ امکان ییشناسا قوه یدارا و یستمندز

 به که یزیکیمتاف دانش از منطقه ینا در است الزم مباحث دست ینا یمبان

 یـنا و پـردازد یمـ ییشناسا قوه یدارا یستمندز موجودات با مرتبط یاتهو

 بـا (کـه یانسان علوم یشناس انسان عنوان با که است یدانش ی،عموم حوزه

 آشـکار اما .شود یم یاد آن از )یما کرده یرتعب آن از یشناس کنش انسان عنوان

 چنـدان یرتصـو مـا یکنـون بحث یبرا تواند ینم یتعموم از حد ینا است

 یعملـ حکمت عنوان تحت که یمباحث بر تمرکز بلکه باشد، داشته یروشن

 ینعنـاو تحـت یاجتمـاع کنش و کنش یریگ شکل نحوه مورد در یژهو به و

 عنـوان بـا یعملـ حکمـت یـهاول یهـا دوره یشمنداناند ۀینظر چه مختلف

 یمبنـا بـر یاجتماع کنش یک یریگ شکل نحوه یانگرب که »محبت« یهنظر

 و یحسـن (ر.ک: اسـت یاجتمـاع رابطـه ینطـرف حقـوق حفـظ و عدالت

 و ی(حسـن یـازن یهـا یـهال مـورد در مالصـدرا یهنظر یا )،۱۳۹۶ ی،موسو

 یممفـاه و یاراد کـنش مباحـث و یـاتاعتبار یـهنظر یا و )۱۳۹۷ ی،موسو

 را مباحـث از یا رشـته یهمگ )۱۳۹۸ ی،موسو و ی(حسن یانسان برساخته

 بتـوان ینکـها یبرا ،حال ینباا .یستن کتاب ینا نگارش هدف که ؛طلبد یم

 تالش یاجمال یشکل به یم،ده نشان را ارتباط ینا آن شکل ینتر یادینبن در

  .یمکن ارائه آن از یریتصو فصل ینا در یمکن یم
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 یانسان فرد و ازین

 شـکل یانسـان یخـواه کمـال و یـازن احسـاس بـا یانسان کنش که آنجا از

 احسـاس کـه آنگاه دارد. وجود یازن سنجش از ینوع یکنش هر در یرد،گ یم

 یبـرا یتشـنگ حالـت رفـع بـه یازن و آب کمبود احساس کنیم، یم یتشنگ

 منتقـل اراده قـوه بـه خود یستیز و یادراک یقوا توسط را یجسمان سالمت

 ییرفتارهـا انجـام بـه مـأمور را آن اراده، اعمال با یعمل عقل قوه و کنیم می

 معده در را یحالت ،حال ینع در کند. یم یازن آن کردن برطرف یبرا متناسب

 غـذا به یازن و ییمگو یم یگرسنگ روزمره زبان در که یمکن یم احساس خود

 ینـوع یدارا مـا ینجاا در .یمکن یم احساس خود یستیز توان حفظ یبرا را

 شـود یم موجب یازهان ییشناسا ینا .یمهست خود یبدن یازهاین از شناخت

 را آنهـا و یندیشـیمب یازهـان ینا کردن برطرف یبرا ییکارها سلسله انجام به

 آوردن دست به یبرا را یطوالن یرهایمس است ممکن گاه .یمکن یزیر طرح

 یوانل یک برداشتن تنها گاه اما یماییم،بپ انبار آب یا رودخانه یا چشمه از آب

 امـا کنـد. یمـ یـتکفا یازن ینا رفع یبرا آب یبطر در یا آب یرش بازکردن و

 برخـوردار ییشناسـا تـوان یـنا از هـا انسـان از یبرخـ افتد یم اتفاق یگاه

 شـما کنـد یمـ هشدار اعالم مغز که افتد یم اتفاق یهنگام یتشنگ نباشند.

 یبرخـ حـال .یدا یدهننوش آب یکاف اندازه به یراز 1ید؛هست آب کمبود دچار

 احسـاس ،مغز اشتباهِ  هاِی  یگنالس با هشدار اعالم ینا که هستند ها یماریب

  رسانند. یم شخص به را ینادرست
ً
 شـده یآبـ کـم دچار فرد ینکها بدون مثال

 ،شوند یم صادر مغز جانب از هشدارها ینا باشد، او در یواقع یازن و باشد
                                                      

1. https:.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/nutritional/thirst 

                                                      



 نظریه، نیازسنجی و علوم انسانی   16

 

 یـنا جملـه از دارد. وجـود آن احسـاس امـا ،ندارد وجود یواقع یازن یعنی

 یانسـان فـرد در یـازن ییشناسـا شـود یم موجب که است یابتد ها یماریب

 بـر و برسـد فـرد یادراک دستگاه به ینادرست اطالعات و شود اختالل دچار

 موجـب گاه که اندازه) از یشب خوردن (آب نادرست یها کنش اساس، ینا

 جهـت بـه هـا یماریب ینا از یبرخ یراز بزند؛ سر او از شود یم یبدن یبآس

 نکند یداپ یانجر بدن در آب شود یم موجب که است بدن در یمسد کمبود

 به که بدن یاضاف آب مقابل در و نشده برطرف یتشنگ احساس یجهنت در و

 جمـع بدن از ییها بخش در یما یدهنوش را آن مغز نادرست اطالعات جهت

 یصـورت در آب به یازن درست ییشناسا توان ینا 1شود. تورم موجب ،شده

 آن اسـاس بـر و یمباشـ برخـوردار یسـالم بـدن از هـا انسـان مـا که است

 یدنرس یبرا را ییها برنامه رسد، یم مغز و بدن از ما به که یدرست اطالعات

 از یگـرد ینـوع مقابـل، در .یمدهـ انجـام یاربس موانع وجود با ولو ،آب به

 آب، بـه »یـازن« وجـود بـا آن در که هست یازن ییشناسا یستمس در اخالل

 یبـاال افراد و کودکان در شود. یم یفتضع انسان در آب به »یازن احساس«

 احسـاس بـدن و شـود یمـ یفتضع یتشنگ و آب کمبود یزممکان سال، ۶۰

 در آب بـودن کـم وجـود بـا ینبنابرا ؛دهد ینم گزارش مغز به را آب کمبود

.کند ینم یتشنگ احساس فرد بدن،
 وجـود بدن در »یازن« یتوضع ینا در 2

 به یا است شده واقع بدن یعیطب یستمس در که یاختالالت علت به اما ،دارد

 نـدارد. وجـود »یـازن احسـاس« کودکان در یستمس ینا نبودن کامل جهت

                                                      

1. https://hamshahrionline.ir/news/331270 

2. https://aftabnews.ir/fa/news/462205 
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 بـدن یاتیح یازهاین از یدرک ما تا شود یم موجب آب به یازن احساس عدم

 به است ممکن و بود خواهد خطرناک ما یبرا ینا البته ؛یمباش نداشته خود

 اخـتالالت یـنا در کـه اسـت یـنا جالـب .یدآ وارد یجد های یبآس بدن

 یشپ مشکل از نوع دو حداقل بدن به یرسان آب یاتیح یستمس در آمده یشپ

 هـای یگنالسـ بـدن در یمشـکالت وجـود عـدم بـا مـوارد یبرخ در :آید یم

 وجـود جهت به یگاه و رسد یم مغز به بدن سمت از نادرست )یها (داده

 در مشـکل یـلدل بـه امـا ،رسد یم مغز به یدرست اطالعات بدن در یموانع

 مختلـف یهـا بخـش به آن در شده یعتوز آب بدن، خود یرسان آب یستمس

 یرسـان آب در اخـتالل گاه پس .کند یم مشکل دچار را آن و رسد ینم بدن

 هـای یمـاریب یبرخـ ماننـد ،اسـت اطالعـات ارسـال در اختالل از یناش

 در کـه خـاص مـواد وجود عدم گاه و شود یم امر ینا موجب که یافسردگ

 یسـتمس یعنـی ،شـود یم اختالل ینا موجب است یازن یرسان آب یبرا بدن

 یـا بـدن در یمـانع امـا ،کنـد یمـ عمـل درسـت ،یشناخت و یرسان اطالع

 یهـا بخـش بـه یـازموردن مـواد شود یم موجب که هست بدن در یکمبود

  نرسد. بدن مختلف

 یستمس ینا از یبخش در که است ینا دارد وجود که یمهم امر ینجاا در

 یـنا بلکـه کنـد، ینمـ عمل یاراد شکل به بدن یادراک دستگاه یازسنجی،ن

 طـور بـه بـدن، یـدانم از اطالعـات یآور جمـع و یرسـان اطـالع یستمس

گاه  یدسـتور کـه یسـتیمن یـنا یازمنـدن ما یعنی ؛دارد یتیفعال ینچن ناخودآ

 یرنـدبگ یمتصـم آنهـا کـه یمبفرست خود یخون یها رگ یا ها سلول به یاراد

 ینا بلکه کنند، مخابره مغز به را آب به کمبود یا وجود بر یمبن اطالعاتشان
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 ینآخر در اما دهد، یم انجام را یتفعال ینا پیوسته ،خودکار طور به یستمس

 یقطعـ آب بـه یازن یوقت یرسان اطالع و یآور جمع و شناخت ینا مراحل

 .یـردگ یمـ آن) عـدم یـا( یازن ینا رفع به یمتصم انسان آزاد اراده ملکه شد،

 ؛شـود یمـ یستمس ینا وارد اراده و یریگ یمتصم که است آخر بخش ینا در

 ییشناسـا در انسـان یادراکـ تـوان عملکـرد به یدخل یراخ بخش ینا البته

 ندارد. کمبودها

 کـه یـریمبگ نظر در را یسالم انسان و یمبرگرد عقب به یاندک اگر حال

 کمبـود بـر یمبنـ یاطالعات سو یک از کند، یم کار درست او یبدن دستگاه

 طب و آب
ً
 ،یگـرد طـرف از و شـود یمـ مخـابره او مغـز به آب به »یازن« یعتا

 غـذا. بـه »یازن« و آن درون ترشحات و معده بودن یخال بر یمبن یاطالعات

 »یـازن« نـوع دو از یتحکا شخص، به یافتیدر اطالعات یت،موقع ینا در

 بـه کـه طلبـد یم را یگرید از یمتفاوت یها برنامه هرکدام به یدنرس که دارد

 کـار درسـت یبـدن یسـتمس کـه یـتموقع ینا در حال شود.  مخابره او مغز

 یسـتمس در یاختاللـ و  شـده داده یصتشـخ یدرسـت به یزن یازهان و کند یم

 آن و یـدآ یمـ یـدپد یگـرید مسـئله ،ندارد وجود ییشناسا و یرسان اطالع

 دو یـنا از یکـی یـانم از انتخاب و ینهگز دو یانم »یدترد« از است عبارت

 انتخـاب .یـردبگ قـرار یـتاولو در آن رفـع است الزم که یا ینهگز عنوان به

 غذا نوع یا و غذا یا آب به یازن شدت یزانم حسب بر یدترد ینطرف از یکهر

 بـر و نهـاده یدانم به قدم مختلف یلدال یت،وضع ینا در .یردگ یم صورت

 در .یـردگ یمـ قـرار یـتاولو در غذا خوردن یا آب یدننوش یلدال آن اساس

 خود که داشت یازهان ییشناسا یبرا یدستگاه ما بدن یعیطب یستمس ینجاا

 یانم تر یچیدهپ مراحل در دستگاه ینا که بود یمختلف یها بخش از متشکل
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 یازهـاین از یکی و کند یم یبند یتاولو یزن شده ییشناسا مختلف یازهاین

 دهد. یم یحترج یگرید بر را شده ییشناسا

 در که یریتقر به و یمکن یهتشب یانسان فرد به را جامعه یمبخواه اگر حال

 یم،کنـ استفاده جامعه یبرا »یزمارگان« استعاره از آمد خواهد یبعد ینعناو

 اجتمـاع در یازهان یبند یتاولو و ییشناسا یبرا یستمیس ینچن است الزم

 درسـت جامعـه یعـتطب طبق است الزم که یبخش باشد؛ داشته وجود یزن

 اراده دادن دخالـت بـدون درست یشکل به را درست اطالعات و کند، کار

 جامعـه، یرگ یمتصم قوه به نرساندن و رساندن یا اطالعات انتخاب در خود

 خـود، اراده اسـاس بـر جامعه یرگ یمتصم قوه باشد. داشته یمناسب عملکرد

 و دهـد یمـ یصتشـخ را یازهـان کـرده، یبند یتاولو را یدهرس اطالعات آن

 انجـام یبـرا و یبنـد یـتاولو را آنهـا ،دارد خـود نزد که یمالکات اساس بر

 کند. یم یزیر برنامه ها یتاولو

 چـه ،باشـد داشـته یبدن یزمارگان و فرد از فراتر یتیهو اجتماع، اگر اما 

 یـتهو بـودن متفـاوت یـاآ است؟ الزم ما ییشناسا دستگاه یبرا یتیوضع

 ،افـزوده مـا ییشناسـا دستگاه بر را یگرید عناصر افراد، یتهو از اجتماع

 .دهد یم یصتشخ افراد یازهاین بر افزون یازهایین ینهمچن

 

 اجتماع و ازین

 یسنج یتاولو و ییشناسا و یازن یدایشپ مورد در یاجمال تصور از پس ینکا

 یـتهو کـه یـما شـده یا منطقـه نخسـتین وارد یـدکن تصور انسان، فرد در آن

 ییشناسـا یـاز،ن یاآ .گیرد یم شکل یانسان یایدن در اجتماع عنوان با یدیجد

 یازهـاین از یشبـ یـدجد موجود ینا در متعدد یازهاین به دادن یتاولو و یازن
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 بر افزون ید،جد یتهو ینا است؟ جامعه افراد یعنی ،آن دهنده یلتشک عناصر

 دارد یزن یگرید یازهایین انسان، افراد یازهاین یگرد و یفکر و یستیز یازهاین

 چنـد) یـا( دو یهـا کنش یبترک یجهنت که است یدیجد یتهو از برآمده که

 از یمبخواه اگر است. شده اجتماع یدایشپ آن، یجهنت که یبیترک است؛ انسان

 کـه اجتمـاع یـدجد یـتهو یحتوضـ یبـرا اجتمـاع یانضـمام یبترک یهنظر

 ی،موسـو و ی(حسن یمکن استفاده بدانهاست وابسته اما است افراد از متفاوت

 افـراد در کـه یازهـایین همـۀ گفـت: تـوان یم صورت ینا در )،۱۸۲ :۱۳۹۷

 آِن  از کـه یدیجد یازهاین بر افزون دارد، وجود یزن اجتماع در هست، یانسان

 بـه یانسان افراد انضمام حاصل که یانسان یدجد یتهو است؛ یدجد یتهو

 یزنـدگ بودن سخت یاربس یا ناممکن به اشاره ضمن مالصدرا است. یکدیگر

 هـا انسـان یبـرا یاجتمـاع یزندگ ضرورت یحتوض به اجتماع، بدون و یفرد

 رابطـه بـه انسـان ۀدهند سوق یازن یها یهال به ،یصعود روند یک در پرداخته،

 آغـاز انسـان ینـوع یعـتطب از یصـعود رونـد یـنا کند. یم اشاره یاجتماع

 کننـده یلتسه که− یاجتماع روابط از یکی عنوان به یکالم رابطه تا و شود یم

 :یابد یم ادامه −است یاجتماع روابط یگرد

 یعی؛طب یازهاین ·

 ی؛صناع یازهاین ·

 خدمات؛ و منافع انتقال و نقل به یازن ·

  ).۷۸ :۹ج ،۱۹۸۱ (مالصدرا، ارتباط به یازن ·

 آنهـا از اجتمـاع عنوان با که هستند یدیجد یتهو از برآمده یازهان ینا

 یبرا یستمیس به و داشت یعیطب یازهاین تنها ،انسان که آنگاه .یمکن یم یاد

 عمـل یدرسـت بـه اگر− یستمس آن یقطر از و داشت یاجاحت یازن ییشناسا


