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 اسالمی انسانی علوم تولید در کبیر جهاد نقش تحلیل

 اسدالله کردفیروزجائی

 چکیده
ژ لمژ  تملاژآبژوژیالالژیالا اژ  ی عژ هسضموخ ژیزژیا هااژ ا  ژاهزسیاا ا

ژی لدژیز.ژکمد اژ هدژک سمژ ههدژ پژآبژیزژقمآبژکپژیاالژو و تگمیبژ جه دیاپژ مل
 هلقژژ«یالا اژیا لهااژ ال  ژت لسلدژدخژک سلمژ هلهدژاق ژتیاسل»ژدخژو و  ژخوت

ژی میبژیاا اژ مه خسژدخژیاا اژیا هااژ ا  ژت لسدژیاالژالز ژیکم بژ ق.ژیاال
ژژت یادژ اژکپژک سمژ ههدژ هژآبژخی طپژکسفژوژکقژولاژت  دژگمتمهبژ پژت د ل ژ کا پ

ژ ملسدژوژیالالژی هله ژدخژ مچملهبژ ل دتژت  سلمژیا لهااژ ا  ژتی لژدخژ تغسم هژیز
ژوس اتگا پژدخژی هه  ژ جله عژدخژیالا اژیا هااژ ا  ژت لسدژ ماسه ژت یاد اژت ق
ژ هلهدژاقل ژکلپژیالالژ طلمحژومال ژی دژت مه می د.ژکمدژ  ی پژکمدسژه ژخیژ اما
ژیالتداللژکپژیاالژآبژیحتمهلاژوها ژچس ال؟ژیاا اژیا هااژ ا  ژت لسدژدخژک سم

ژ می ملدژاک الختژیا هااژ ا  ژ هژکمدبژ قه اپژوژد ماژ مه عژد گمژوژقمآبژ هژ جه دیاپ
ژی لدژ. ل دژخ ی لدژیالا اژیاقا ژتمیزژدخژیاا اژیا هااژ ا  ژت لسدژیشاتسجپژو

ژتیاسلژ پژیسکته خهاپژی ایخژ هژوژک سمژ ههدژ صدیقاژتیاسلژ هژیاالژک  سد ژت قهلپ
ژیاالژخاسد ژاتسجپژی دژ پژوژ پمدیزدژیاا اژیا هااژ ا  ژت لسدژدخژک سمژ ههدژاق 

ژ مهالا  ضل عژ  مفتلاتژ مله عژ پژا  الژکهفاژ مهخالژ اماتژ مسپژتق  الژ هژکپ
ژ  مفتلاتژ مه عژیزژیاتم هطژدخژایسحژ مهااخوشژوژیاتم هطژ  خدژ ا  ژدخژا  ا

ژ. هفالژداالژیاا اژیا هااژ ا  ژت لسدژ پژت یب ا
ژ.ی تههدژ  مفتاتژ مه عژ مهااتخوشژیا هااتژ ا  ژ ههدک سمتژ:کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 رهبری معظم مقام ویژهه ب اسالم جهان دلسوزان و دانشمندان هاینگرانی و هادندنه از یکی
کادمیـکعلمـی ) مجامع در موجود و رایج انسانی علوم کیفیت و نوع در ،ایخامنه امام  (9آ

 استخراج شده هادانشگاه در رایج انسانی علوم که است جهت این از آنان هاینگرانی. است
 یحـالت در آن براینـد کـه اسـت 9اومانیسـم شناسـیانسـان و 2لیبرالیسـم مکت  از برگرفته و

 بر نگرش این تحمیل. است 1سکوالریسم اسا  بر جامعه اداره و سازیجامعه بینانه،خوش
 ظلـم و جفـا نـوعی مراکز علمی و آموزشـی جهـان اسـالم، خصوصهب مسلمان هایملت

 در ایـران، اسـالمی جمهـوری ملـت همچنـین و مسلمان هایملت زیرا شود؛می محسوب
 که برخوردارند نامعصوم روایا  و قرآن همچون ننی و متقن منابع از انسانی علوم حوزه

 اسالمی انسانی علوم توانندمی صحیح، استدالل و استنباط روش از گیریبهره و مندیبهره با
 را نامعانـد و کفـار از تبعیـت ایآیـه در کـریم قرآن اسا ، همین بر. کنند عرضه و تولید را

 جهـاد ایـن و دهیـد انجـام علمـی جهاد قرآن وسیلههب دشمنان با» :فرمایدمی و کرده ممنوع
 دلیـل هبـ برخـی اسـت ممکن اما .(62:فرقان)« است نموده معرفی کبیر جهاد نیز را علمی
 ازنکـردن  تبعیـت و انسـانی علـوم تولیـد در اسالمی جمهوری استقالل با مختلف، عوامل
. نداننـد بیش توهمی را نرب به ته نبودنوابس و کنند ایجاد شبهه عرصه، این در نرب جهان

 انسـانی علـوم بـا مقابله برای کبیر جهاد و مجاهدانه تالش پای هاشبهه نوع این به پاسخ در
 جهـاد نقـش که شودمی مطرح پرسش این از این رو، .شودمی کشیده میان به نرب سکوالر

 علـوم تولیـد در توانـدمـی چگونـه و چیسـت؟ انسانی اسـالمی علوم تحول و تولید در کبیر
 آیـه از الهـام با که است آن پرسش اینبه  احتمالی پاسخ باشد؟ داشته نقش اسالمی انسانی

 ایـن انسـانی علوم ۀعرص در کبیر جهاد محصول و برایند که دریافت توانمی فرقان سوره 62
 متفکــران و دانشــمندان انســانی، علــوم در دشــمنان از نکــردنپیــروی  بــا کــه بــود خواهــد

                                                           
1. Academic 
2. Liberalism 
3. Humanism 
4. Sécularisme 
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 در انسانی علوم تولید در کریم قرآن خصوصهب اسالمی ننی منابع از استفاده با شنا اسالم
 بـا اسالمی جامعه تا بپردازند آن مانند و شناسیروان شناسی،جامعه سیاست، اقتصاد، حوزه
 .شود اداره و ننی انسانی علوم ۀعرص در اسالمی و بومی هاییافته

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 سپس و انسانی علوم تولید در هارهیافت و مفاهیم قبیل از نظری مبانی به ابتدا بخش این در
 .شودمی پرداخته پژوهش پیشینه به

 نظری مبانی( الف

 مفاهیم .1

 «انسـانی علـوم تولیـد در کبیـر جهاد برایند» عنوان از مبرهن و روشن معنای رسیدن به برای
 باآنهـا مـرتبط واژگـان و «جهـادکبیر» ،«جهـاد» ،«انسـانی علوم» اصطالحا  است، الزم

 .شوند شناسیمفهوم
 دسـته: کـرد تقسـیم کلی دسته دو به توانمی را بشر به مربوط علوم :انسانی علوم( یک

 است ماده و اجسام به مربوط طبیعی علوم. هستند انسانی علوم دوم دسته و طبیعی علوم اول
 شـودمی مربوط مختلفی هایفعالیت به انسانی علوم اما. است خارج مقاله این بحث از که
 روان شناسـی، انسـان شناسـی،جامعـه اقتصـاد، شـامل تواندمی که ارتباط دارد انسان اب که

 انسـانی در علوم از نویسنده منظور .(2: 9909 )معلمی، باشد آن مانند و سیاست شناسی،
 را اسـالمی انسـانی علـوم تولیـد در کبیـر جهـاد تا نقش کوشدمی و است همین مقاله، این

 .کند بررسی
 چیـزی نهایـت بـه کـار، در مبالیـه گسترده، تالش معنای به لیت در جهاد :جهاد( دو
 و مشـقت معنـای بـه همچنـین. (909: 9ج ق،9189 فراهیـدی،) اسـت توانایی و رسیدن
 معنـای بـه را آن اصفهانی ران  .(105: ق9181 فار ، ابن) شودمی استعمال نیز سختی

. (287: 9ج ،9971) کنـدمی معنا «دشمن مقابل در دفاع برای وسع نهایت از جستن بهره»
 مفهـوم تـرینمهـم ولـی. کـرد بررسـی بسـیاری مـوارد در توانمی را جهاد اصطالح، در اما

 یعنی است؛ تالش از خاص ایگونه آن عام کاربرد همانند دینی متون در واژه این اصطالحی
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 هـدف بـا بانیـان و کافران با دنبر در دیگر هایدارایی و مال جان، با خدا راه در کردن مبارزه
 .(9: 29ج ق،9181 نجفی،) آن از دفاع یا شعائر داشتن پا بر و اسالم اعتالی و گسترش
 نظـر از کبیـر جهـاد گفـت تـوانمی ،بیان شد جهاد معنای در کهچنان :کبیر جهاد( سه

 کـه اسـت الزم نکته این بیان ،اصطالحی معنای از پیش و است بزرگ جهاد معنای به لیت
 از تـوانمی را جهاد این که ایآیه زیرا ؛نیست نظامی جهاد مقاله این در کبیر جهاد از منظور

 نشده مطرح اسالم در نظامی جهاد هنوز زمان آن و است شده نازل مکه در کرد، استنباط آن
 اصـطالحی معنای در. است شده نازل مدینه در و هجری اول سال در نظامی جهادآیه  و بود
 کـه اسـت ایشـریفه آیـۀ از اسـتخراج شـده جهـاد، نوع این زیرا دارد؛ وجود نگرش دو آن،
یَن  ُتِ ِع  َفا: »فرمایدمی ْاً  ِجهاداً  ِله جاِهدُهم َو  الکاِفْ ها نگرش گوناگونی راز(. 62: فرقان) «َکبی

ه» ضمیر مرجع در مفسران اختالف و  را «بـه»ضمیر دانشمندان و مفسران از برخی. است «ب 
 و نکـن اطاعـت کـافران از: »شودمی این آیه معنای صور  این در که گردانندمی بر قرآن به
: 7ج ،9972 طبرسـی، ؛190: 7ج تـا، بی طوسی،) «بنما بزرگی جهاد آنان با قرآن وسیلۀبه

 کبیـر جهـاد اصطالحی معنای معنا، این به توجهبا .(220: 96ج ،9998 طباطبایی،  ؛279
آیــه،  جهــاد کبیــر را از  همــین شــیخ طبرســی در ذیــل بنــابراین،. اســت «علمــی جهــاد»

 مان أن علی دَللُ هذا یف» فرماید:های علمی متکلمان و مدافعان دین دانسته و میمجاهد 
 نیالد أعداَ و نیالمب ل شبه حل یف نیلمکالمت جهاد سبْانه الله عند منَلُ أعرمه و الجهاد أجل

(؛ جهاد کبیر دال  دارد بر اینکه 22، 1ق،ج9196؛ حویزی، 279، 7، ج9972)طبرسی، 
ترین جهـاد نـزد خداونـد، جهـاد علمـی متکلمـان در حـل شـبها  عظمت ترین و بابزرگ
. قرآن کریم افزون بر اینکه جهاد کبیر را جهـاد علمـی و «کنندگان و دشمنان دین استشبهه

است، شیوه و روش جهاد علمی با دشمنان را نیز مشخص  کردهفرهنگی علیه دشمن معرفی 
لئ  ِل یَسبِ  ِإلی اْدُع » فرماید:که مینموده است. چنان ِْ  کَر ُِ کِلاْل ُِ  َو  َم ُِ  اْلَمْوِعَر َساَن َْ  جااِدْلُهْم  َو  اْل

ِت  ْحَسن یهِ  یِلالَّ
َ
 آنان با و نک دعو  پروردگار  راه به وکین اندرز و متکح (؛ با926)نحل: أ

 .«نمای مجادله است وترکین هک[ ایوهیش] به
. 9 علمی علیه دشـمن بازشـماری شـده اسـت: هدر این آیه شریفه سه شیوه برای مجاهد

و « حکمـت»هرگاه مجاهد علمی در صدد پژوهش متقن و بنیادی باشد، الزم است با شیوه 
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معمـولی  هـایگـروه. هرگاه مجاهد علمی بخواهد برای رشد 2. برهان وارد نزاع علمی شود
. اگر مجاهد علمی 9 وارد عمل شود.« موعظه حسنه»، باید با شیوه کندجامعه جهاد علمی 

و دیدگاه علمی آنها را مورد نقد قـرار دهـد، الزم اسـت بـا  کندتجاج بخواهد با مخالفان اح
 کـه هـاییتـوان دریافـت کـه فعالیـتوارد عمل شود. با این نگاه مـی« جدال احسن»شیوه 

 خواهـد کبیـر جهـاد دهند،می انجام دین از دفاع جهت علم تولید در متکلمان و دانشمندان
 را «بـه» ضمیر ،دانشمندان و مفسران برخی اما .(972-979 :92، ج9998)طباطبایی، بود

ع   َفال» مصدر به  ایـن آیـه معنـای صور  این در که گردانندمی بر «االطاعه عدم» یعنی «ُتط 
 فـیض) «کـن بزرگـی جهـاد آنـان بـا نکـردن اطاعـت با و نکن اطاعت کافران از: »شودمی

ــــانی، ــــبزواری ؛079: 2ج ق،9190 کاش ــــی، س ــــینی ؛966: 6ج ق،9185 نجف  حس
 از نکـردن اطاعـت» کبیـر جهـاد اصـطالحی معنـای منظـر ایـن از .(5/9/9996ای،خامنه
 هـاابرقـدر  هـایخواسـته برابر در استقامت و نکردن اطاعت بنابراین. بود خواهد «کافران
 ایـن در نویسـنده نظـر برگزیـده. شـودمی قلمداد کبیر جهاد شان،سردمداران و آمریکا مانند
 به را مقاله این ،نگرش دو هر اسا  بر کندمی تالش و است دیدگاه دو این بین جمع ،مقاله

 بـر و داندنمی اول نگرش ۀنفی کنند را دوم نگرش مقاله، این نویسنده زیرا برساند؛ سرانجام
 علمی و قرآنی جهاد» هایزیرمجموعه از یکی «کافران از نکردن اطاعت» که است باور این

 :6تـا، ج)بـی ای است که برخی از مفسـران ماننـد شـیخ طوسـینکتهاین  است. «کافران با
اشـاره  بـه آن( که قائـل بـه دیـدگاه اول هسـتند، 231 :4ق، ج2321( و شیخ طبرسی)317
توان به نقش جهاد کبیـر در تولیـد علـوم انسـانی دو نگرش می . بر این اسا ، با هراندکرده

 . کرداسالمی پرداخت و نتیجه مطلوبی دریافت 
 امـروز اگـر. گرفت دست در را جهان هایتحول و هااتفاق کنترل توانمی علمی جهاد با

 بتوانیم و بیاییم بیرون دیگران سلطه زیر از که هستیم آن دنبال به اسالمی جامعه یک عنوانبه
ایـن  کنـدنمی فرقیکنیم و  علمی جهادای در هر زمینه که ناچاریم ،مسلط شویم دیگران بر

 نوردیـده در علـم مرزهـای است الزم. باشد اجتماعی علوم یا نانو ای،هسته زمینه در جهاد
 .برسیم برتری به تا شود
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 انسانی علوم تولید در هارهیافت

 جامعـه در انسـانی علـوم سـازی اسـالمی لـزوم عـدم یا سازی اسالمی لزوم و ضرور  در
 وجـود متفـاو  رهیافـت و نگـرش دو ایـران، اسالمی جمهوری کشور خصوصهب اسالمی

 از. محور شریعت یا اسالمی رهیافت دیگری و است سکوالر یا گراعرفی رهیافت یکی. دارد
 .شود اشاره دو آن به شودمی تالش رو، این

 سکوالر یا گراعرفی رهیافت .1

 یـا اومانیسـتی شناختیانسان و پوزیتیویستی شناختیمعرفت به دلیل برخی است ممکن
 آن هـاییافتـه و انسـانی علوم تولید نیست الزم که باشند باور این بر دیگر خاص هایانگیزه
 برخـی رو ینا از .(198: 9999 شریفی،) باشد کشور آن بومی یا خاص شریعت بر منطبق

 را انسـانی علوم در یافتگی توسعه جمله از هازمینه همه در کشور یافتگی توسعه ،محققان از
 اصـالً  را نـرب بدون زندگی و دانندمی نرب جهان از گرفتن کمک و  نرب جهانوابسته به 

 که دریافت توانمی شک بدون بنابراین،. (729: 9972 القلم، سریع) دانندنمی پذیر امکان
 بـه آن از مقاله این در که است علمی جوامع در های فعالنگرش از یکی ،چنیناین یرهیافت

 از تـواننمـی رویکـرد ایـن در کـه اسـت طبیعـی. شـودمی یاد سکوالر یا گراعرفی رهیافت
مـا  منظور قطع طورهب. داشت انتظار را بودن اسالمی انسانی، علوم حوزه در علمی هاییافته

 .بود نخواهد نگرش این اسا  بر ،مقاله این در انسانی علوم تولید و هایافته از

 محور شریعت یا گرااسالم رهیافت. 2

 بـه. اسـت محـور شریعت و اسالمی رهیافت انسانی، علوم تولید در دیگر نگرش و رهیافت
 نیازهـای و نـدارد سـروکار انسـان زنـدگی ظـاهر ابـ تنها انسانی علوم هاییافته که معنا این

 امـا .کنـد برآورده نیز را انسان فطری و درونی نیاز باید بلکه ؛کندنمی برطرف را وی ظاهری
 اسـت، متداول اسالمی کشورهای در حتی دنیا در انسانی علوم تولید با رابطه در بیشتر آنچه

 گرایـیمـادی بر مبتنی و نیرتوحیدی کامالً  که است 9پوزیتیویسم مبنای لیبرالیستی و نگرش
 آن اسـالمی انقـالب دندنـه تـرینمهم .شود شک بهمنجر  سرانجام است ممکن که است

                                                           
1. positivism 
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 اسالمی انسانی علوم تولید زیرا باشد؛ محور شریعت و اسالمی انسانی، علوم تولید که است
. کنـد بـرآورده را انسان درونی نیاز و باشد داشته وانیخهم انسان فطر  با تواندمی که است

. باشـد اسالم مقد  دین و خاتم شریعت اسا  بر انسانی علوم تولید است الزم رو، این از
 تولیـد که کند اثبا  فرقان سوره 62 آیه از الهام با است صدد در مقاله این مناسبت همین به

 حـوزه در کبیـر جهاد نمودن عملیاتی و است کبیر جهاد نتیجه و برایند اسالمی انسانی علوم
 .باشد بومی و اسالمی انسانی علوم تولید نویدبخش تواندمی انسانی علوم

 پژوهش پیشینه (ب

 انجـام «اسـالمی انسانی علوم تولید در کبیر جهاد برایند» درباره که هاییپژوهش به توجه با
. اسـت نشده منتشر عنوان، این با مستقلی مقاله یا کتاب هیچ کهبه دست آمد  نتیجه این شد

از حسـن معلمـی  «ایلن ث انتلانث علالم تفو ن در ارا اد نقش» همچون مقاالتی اگرچه
 ؛998-996صـص ،9909 سـال ،29 شـماره دینـی، پژوهـی انسان فصلنامه در شده منتشر

 در شـده منتشر صحرایی علیرضا از «خاررث ییایت گفایا  در کبیر ر اد  ف ال ث یازه»
 گضا   نقش و کبیر ر اد  اهیت»؛ 991 - 07صص 900 شماره اسالمی حکومت فصلنامه
زاده،  منتشـر شـده در فصـلنامه پژوهشـنامه حسـین حسـن از« دلرآ   بظر از آ  در خالاص

 مقالـه همچنـین و 91-7، صـص9997تابسـتان  ،29معارف قرآنـی، سـال نهـم، شـماره 
 از «ایلن ث ری لالری خلاررث ییایلت در آ  بازتلا  و کبیر ر اد د بث  بانث واکاوی»

 91شـماره اسـالمی سیاسـت هایپژوهش دوفصلنامه در شده منتشر کردفیروزجائی اسداله
 آنهـا از یـک هیچ اما اند،هرسید چاپ به آن، مانند و 921-929صص 9990 زمستان و پاییز

 موضـوع بـاره ایـندر اگرچـه. اندهنپرداخت اسالمی انسانی علوم تولید در کبیر جهاد نقش به
 شکل به اما ،است شده مطرح محققان از برخی طرف از مباحثی مصاحبه شفاهی صور هب

 مشـابه هـایپـژوهش بـا تحقیـق این تمایز .(21/6/9997 ترجان،)اند هنشد منتشر مکتوب
 پرداختـه اسـالمی انسـانی علوم تولید در کبیر جهاد نتیجه و برایند به که است این در پیشین

 اند.هنشد مطرح مباحثی چنین پیشین تحقیقا  در اما ،است شده



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       211

 انسانی علوم در کبیر جهاد برایند

 بـر کـه اسـت الزم نکتـه ایـن بیـان انسانی اسالمی علوم در کبیر نقش جهاد به ورود از قبل
 مسـلمانان اینکـه تـا شـوندنمـی راضی مسلمانان از هرگز اسالم دشمنان کریم، قرآن اسا 
 کـه دهـدمی دستور ین اسا ، خداوندابر . (928:بقرهر.ک. ) شوند آنها مطیع و تابع کامالً 
ر.ک. ) دهیـد انجـام کبیـر جهـاد آنهـا با قرآن با و نشوید آنها تسلیم و نباشید آنها تابع هرگز
 .(62 :فرقان

 بـا کـهچنـان. باشـد داشـته مختلف هایحوزه در یمتفاوت هاینقش تواندمی کبیر جهاد
 فرهنـ ، سـازیبـومی اقتصـاد، سـازیبـومی قبیـل از هـاییآموزه توانمی آن کالبدشکافی

 کـه هاییگزاره جمله از. به دست آورد را آن مانند و سیاست سازیبومی امنیت، سازیبومی
 کـه معنـا این به. است انسانی علوم در تحول ،آیدمیبه دست  کبیر جهاد نمودن عملیاتی با

 شـود، زده رد دست دشمن، لیبرالیسم بر مبتنی شده تولید علوم به کبیر جهاد اسا  بر وقتی
. خواهد شد اقدام اسالمی و بومی علوم تولید در دینی، منابع از استفاده با ی آنجایگزین برای

. شـودمـی مشـخص خـوبی بـه کبیـر جهـاد با اسالمی انسانی علوم تولید رابطه رو، این از
 علوم به رد دست اوالً  است، الزم کند تولید اسالمی انسانی علوم بخواهد کسی اگر بنابراین،

 تـدوین اومانیسم شناسی انسان و لیبرالیسم مکت  اسا  بر چون ،بزند دشمن از شده تولید
 دیگـر و قـرآن بـا اسـتدالل شناسـیروش فراگیری به جهادی صور هب باید ثانیاً . است شده

 این در جدید هاییافته به و بپردازد اسالمی انسانی علوم تولید به بتواند تا بپردازد دینی منابع
  دشمن از تا دهدمی نشان همه به که است تابلویی واقع در کبیر جهاد ،پس. یابد دست حوزه

 .شود استدالل آنها علیه ،ارزشمند منبع عنوان به قرآن با و نشود پیروی

 اسالمی انسانی علوم تولید برایند در کبیر جهاد شناسی مصداق

 کـه اسـت آن اسـالمی، انسـانی علوم تولید در کبیر جهاد برایند تبیین در الزم موارد از یکی
، آن از مصادیقی و شود شناسی مصداق درستی به اسالمی انسانی علوم ۀعرص در کبیر جهاد

 بـه اینجا در رو، این از. شوند تبیین و شناسایی دارند نقش اسالمی انسانی علوم تولید در که
 .شودمی پرداخته آنها از هایینمونه
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 محور اجتهاد و علمی بنیه تقویت( الف

 بنیـه تقویـت در مجاهد  اسالمی، انسانی علوم تولید حوزه در کبیر جهاد مصادیق از یکی
 آن اسـالمی انسـانی علـوم تولیـد بـرای گام اولین رو، این از. است محوری اجتهاد و علمی
 قـوی علمی قدر  نظر از اسالمی انسانی علوم تولید در دخیل افراد و پژوهشگران که است
 در اسالمی انسانی علوم ۀعرص در پژوهشگر البته. باشندداشته  اجتهاد ذوق و قدر  و باشند

 به را حقیقت خداوند قطعاً  باشد، مجاهد  و اخالص ،تالش با همراه تحقیقش که صورتی
اِذ » :فرمایـدمـی کـریم قرآن کهچنان. داد خواهد نشان او ُهْم یَلَنْهاِد  َناایفِ  َجاَهاُدوا َن یَواَلَّ  ُساُبَلَنا َنَّ
 آنـان بـر را خـود هـایراه نیقـی بـه انـد،دهیوشـک مـا راه در هکـ سـانیک و ؛(59: عنکبو )

 وقتـی کـه اسـت آن ،محـور اجتهـاد و علمی بنیه تقویت بودن کبیر جهاد وجه. «میینمامی
 بـه دلیـل اسـالمی انسـانی علوم تولید جهت علمی بنیه تقویت در جدی و جهادی فعالیت

 توانمی شد، سکوالریستی و اومانیستی هاییافته کنارگذاشتن و نرب انسانی علوم با مقابله
 ۀعرصـ در پژوهشـگر هر بر بنابراین، .است کبیر جهاد مصادیق از مصداقی آن، که دریافت

 رویکـرد بـا و کنـد تقویـت علمـی نظـر از را خـود اسـت الزم اسالمی، انسانی علوم تولید
 .شود ۀعرص وارد اجتهادی

 انسحانی علحوم تولیحد بحا آنهحا معرفتحی رابطحه چگحونگی و معرفتحی منحابع صححی  فهم( ب

 اسالمی

 نسـبت پژوهشگر که است آن اسالمی انسانی علوم تولید جهت کبیر جهاد مصادیق از یکی
 صحیح فهم دارد، نقش اسالمی انسانی علوم جدید هاییافتهبه  دستیابی در که دانشی هر به
 و عقـل روایـا ، قـرآن، همچـون معرفتی منابع به نسبت خصوصهب. باشد داشته درست و

 اساسی نقش اسالمی انسانی علوم تولید در و شودمی محسوب هادتاج منابع از که ،آن مانند
 علـوم تولیـد بـا آنهـا رابطـه چگـونگی و معرفتی منابع به نسبت درست فهم بنابراین،. دارند

 اسـالمی انسـانی علـوم عرصـۀ در محـور اجتهاد پژوهشگر جدی هایمجاهد  از انسانی
 بـا منـابع ایـن بـه نسـبت صحیح فهم زیرا ؛شودمی محسوب کبیر جهاد مصادیق از و است
 توسـعه در نرب جهان هایخواسته با تقابل در اسالمی انسانی علوم تولید در اجتهاد هدف
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 اینجـا در. اسـت علمی مجامع و اسالمی کشورهای به اومانیستی و لیبرالیستی انسانی علوم
 اشـاره اسـالمی انسـانی علوم تولید در الزم معرفتی منابع از برخی کیف و کم هب کوشیممی

 است؟ چگونه انسانی علوم تولید با منابع این رابطه که دهیم پاسخ پرسش این به و شود
 است کریم قرآن اسالمی، انسانی علوم تولید معرفتی منابع ترینمهم از یکی :قرآن( یک

 بـه نسـبت و باشـد آشـنا مهـم منبـع این با است الزم اسالمی انسانی علوم پژوهشگر هر و
گاهی آن متشابها  و محکما  گاهی اسا ، این بر. باشد داشته را الزم آ  کافی شناخت و آ

 عرب، ادبیا  مانند مقدماتی سلسله فهم نیازمند  الزم، تدبر و تفکر بر افزون قرآن به نسبت
 پژوهشـگر بـه اینهـا همه که است آن مانند و تفسیری شناسیروش با آشنایی شناسی، لیت

 علوم جدید هاییافته به دستیابی در و کند پیدا اشراف قرآن داللت به نسبت تا کندمی کمک
 انسانی علوم حوزه در پژوهشگر نماندکه ناگفته. باشد موفق قرآن و اسالم محوریت با انسانی

گاهی بر افزون اسالمی  تفسـیر قواعـد و مبـانی بـه اسـت الزم یادشـده، مقدما  به نسبت آ
 موضـوع بـه مربـوط و  مطـرح هایدیدگاه بتواند تا باشد داشته نسبی آشنایی قرآن موضوعی

 جدیـد هـاییافتـه اسـتخراج بـه سـنجش، و بررسی از پس و کند شناسایی را پژوهش مورد
 انسانی علوم استخراج در قرآن عظیم منبع معرفی از پس. کبیراست جهاد خود این و بپردازد

 دارد؟ وجـود نسبتی چه انسانی علوم تولید و قرآن بین که شودمی مطرح پرسش این اسالمی
 و تـوانمـی را علـوم از برخـی یا کرد استخراج قرآن از توانمی را علوم همه آیا که معنا این به

 نـدارد؟ وجود ایرابطه هیچ انسانی علوم و قرآن بین اصالً  یا کرد استخراج تواننمی را برخی
 :دارد وجود نگرش چند پرسش این به پاسخ در( 99-7: 9995 محقق،)

 همـه کـه معنا این به است تساوی نسبت انسانی، علوم با قرآن نسبت اینکه :اول نگرش
 بـر در را علـوم همه ،قرآن و کرد استخراج قرآن از توانمی را طبیعی علوم حتی انسانی علوم

 کـه کننـدمـی مسـتند قـرآن شـریفه آیه به را خود نظریه نگره این طرفداران معموالً . گیردمی
ْلَنا:»فرمایدمی َََّ َوُهًدییَش  ِلَّ کلِ  اًنایِتْب  َتاَب کالْ  کیَعلَ  َوَن ٍَ  ًُ ىِلْلُمْسِلِم  َوَرْحَم َْ  ؛(09 :نحل) َن یَوُلْش

 بشـارتگری و رحمت و رهنمود مسلمانان برای و است زییچ هر روشنگر هک را تابک نیا و
 و کننـدمـی عـام برداشـت شـریفه آیـه ایـن از نگره این طرفداران. «میردک نازل تو بر است،

 قـرآن از تـوانمـی را آنهـا همـه و اسـت آمـده قرآن در مطلق طورهب چیز همه بیان معتقدند
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 فـیض ؛258-260: 2ج ق،9129 سـیوطی، ؛698: 1ج ق،9199 کثیر، ابن) دکر استخراج
بْ » از منظور که صورتی در .(60: 9ج ق،9196 کاشانی، ّ کل   اًنایت 

 قـرآن بـودن بیـان «   یَشـ ل 
 انسان سعاد  و کمال هدایت، در که است ییاشیا برای بیان بلکه نیست، اشیا  مطلق برای
 طباطبـایی، ؛956: 9ج ق،9122 عربـی، ابـن  ؛605: 5ج ،9972 طبرسـی،) دارنـد نقش

 مانند و آمار حسابداری، مانند به عنوان مثال علومی بنابراین،. (925-926: 92ج ق،9998
 بلکـه کرد، استخراج قرآن از تواننمی را آنها اما شوندمی محسوب انسانی علوم از اگرچه آن

  .است شده واگذار انسان به آنها فهم
 کـه معنـا ایـن بـه. اسـت تبـاین نسـبت انسـانی، علوم با قرآن نسبت اینکه :دوم نگرش

 و اقتصـاد سیاسـت، شناسـی،روان اجتمـاعی، علـوم مانند انسانی علوم هایآموزه تواننمی
 اخالقی عبادی، هایآموزه بیان کننده طفق قرآن و کرد استنباط و استخراج قرآن از را آن مانند

 ؛190 ،155 ،986: 9979 شبســتری، مجتهــد) اســت خــدا و انســان بــین فــردی رابطــه و
با توجه بـه  ،محققان از است. برخی ساکت مسائل الباقی به نسبت و( 08: 9977 بازرگان،

 ملکیـان،) اسـت مطلـوب نه و افتدمی اتفاق نه علوم سازی اسالمی که معتقدند نگرش این
 اسـالم دیـن خاتمیـت و ندارد همخوانی ،دین کمال و جامعیت با نگرش این .(78: 9978
 نیاز هدایتش مسیر در انسان آنچه هر و است کامل و جامع دین اسالم، دین که کندمی اقتضا

 اینگـره انسـانی، علوم و قرآن بین تباین نسبت نگره رو، این از. است شده بیان او برای دارد
 است.  نادرست مخدوش و
. است وجه من خصوص و عموم نسبت انسانی، علوم با قرآن نسبت اینکه :سوم نگرش

 قـرب بـه رسیدن جهت انسان سعاد  و هدایت در که هاییآموزه از دسته آن که معنا این به
 در کـه انسـانی علـوم از ایدسـته و کـرد اسـتخراج قرآن منبع از توانمی را دارند نقش الهی

 را آنها فهم قرآن بلکه. کرد استخراج قرآن از تواننمی را ندارند نقش انسان سعاد  و هدایت
: 6ج ،9992 اصفهانی، رضایی ؛985: 9998 یزدی، مصباح) است واگذاشته انسان خود به

970). 
 در بلکـه عـام، صـور  بـه نـه امـا ،شودمی گرفته کمک قرآن خود از نیز نگرش این در
 اسـت کـرده معرفی منبعی را خود قرآن کهچنان. دارد نیاز آن به هدایتش در انسان که اموری
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 در کـه دانشـی و معـارف همه بیان  که معنا این به. است(  09:نحل« )ٍَ یَش  ِلَّ کلِ  اًنایِتْب » که
-926: 92ج ق،9998 طباطبایی،) دارد وجود قرآن در دارد، نقش انسان سعاد  و هدایت

 پیشـرفت و سـعاد  در کـهرا  انسـانی علـوم هایشاخه از دسته آن که است طبیعی .(925
 آیه اسا  بر بنابراین،. کرد استخراج قرآن از توانمی اند،نقش صاح  انسان معنوی و مادی

ِْ کالْ  ُتِ ِع  َفَا » شریفه ایبِ ک ِجَهاًدا ِلِه  َوَجاِهْدُهْم  َن یاِف  ایـن وسیلههب استدالل با باید( 62:فرقان) «ًْ
 کبیر جهاد به اسالمی انسانی علوم تولید در دشمن علیه بخش،سعاد  و جامع عظیم، منبع

 و کفـار فکـری مبـانی اتخـاذ جـایهبـ کـه نتیجه گرفـت توانمی شریفه آیه این از. پرداخت
 مجـامع در را آن و آورد رو قرآنـی فکری مبانی به باید انسانی، علوم تولید در اسالم دشمنان

 نفس هایخواسته معلول لیبرالیستی رفتاری و فکری مبانی انتخاب زیرا ؛کرد عملیاتی علمی
 .دکر پرهیز آن از باید و است بشری

 هستند اخباری و روایا  اسالمی، انسانی علوم تولید مهم منابع دیگر از یکی :روایت دو(
 و پیـامبر کـالم همان اخبار یا روایا . قرارگرفته باشد پژوهشگر در اختیار صحیح سند با که

 اسالمی انسانی علوم استخراج و استنباط جهت کریم قرآن کنار در هستندکه معصوم امامان
 جملـه از معصـومان کـالم و روایـا  از اسـتفاده. شـودمـی اسـتفاده منبـع عنوان به آنها از

 سـفارش این راز. است کرد سفارش همگان به را آنها از تبعیت کریم قرآن که است هاییآموزه
 نیامـده قرآن در به طور مستقیم دارند نقش انسان هدایت در که جزئی مسائل همه که است آن

 کـهچنـان. است کرده واگذار امامان و پیامبر به را آنها فهم و ادراک دلیل همین به و است
ُسوُل  ُم کآَتا َوَما» :است آمده قرآن در ََّْ ُقاوا َفااْنَتُهوا َعْناُه  ْم کَنَهاا َوَماا َفُخاُذوهُ  ال اَه  َواَتَّ اَه  ِإَنَّ  الَلَّ  ُد یَشاِد  الَلَّ

 داشت، باز را شما آنچه از و دیریبگ را آن داد، شما به[ او] فرستاده را آنچه و ؛(7:حشر) اْلِعَقاِب 
 «.است فریکسخت خدا هک دیبدار پروا خدا از و دیستیباز ا

 رسول و خدا از اطاعت کنار در را امر صاح  و امام از اطاعت دیگری آیه در کریم قرآن
ـــایی،) اســـت هخواســـت مـــردم از را آن و داده قـــرار  و( 998-909: 1ج ق،9998 طباطب

  ای» :فرمایدمی
َ
ِذ  َهایأ ِط  آَمُنوا َن یالَّ

َ
َه  ُعوایأ ِط  اللَّ

َ
ُسوَل  ُعوایَوأ َّْ ولِ  ال

ُ
ِْ  یَوأ ْم

 ای ؛(69 :نسـا ) ْم کِماْن  اْْلَ
 اطاعـت[ زیـن] را خـود امـر اییاول و امبریپ و دینک اطاعت را خدا دیاآورده مانیا هک سانیک
 و روایـا  بـه کـردن عمـل همان امر اولیای و امام از اطاعت که شود دانسته باید. «دینک
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 ِ   اسـتخراج ِ   منابع از روایا  ،بنابراین. رسدمی هاانسان به صحیح راه از که است اخباری
 پـیش بـه نیـاز ،قـرآن آیـا  فهـم همانند آنها فهم و شودمی محسوب اسالمی انسانی علوم
 کوشا آنها فراگیری در است الزم اسالمی انسانی علوم پژوهشگران و دارد مقدما  و هازمینه
 لیا  فهم و عرب ادبیا  در نسبی تبحر بر افزون است الزم پژوهشگر بر رو، این از. باشند

 شـناخت در و باشـد داشـته نقـش توانـدمی روایا  سندشناسی در که رجال علم به عربی،
 و باشد داشته الزم اطالع( 987: 9906 استرآبادی،) کندمی کمک محقق به حدیث راویان

گاه نیز درایه علم به همچنین  حـدیث بـا قبـول نیرقابل و ضعیف حدیث بین بتواند تا باشد آ
 .(05: تابی صدر،)کند  تفکیک هم از را دو آن و دهد تمیز قبول قابل

 در عقـل. اسـت عقل اسالمی انسانی علوم تولید معرفتی مهم منابع از یکی :عقل (سه
 کنـدمی تفکر انسان وهمی و خیالی حسی، مدرکا  در که  چیزی از است عبار  اصطالح

 یکی را عقل مفید شیخ .(91 :9979 مظفر،) نمایدمی بازشناسی نیرصحیح از را صحیح و
 بنـابراین،. (96: 2 ج تـا،بـی کراچکـی، ؛22: تـابـی) دانـدمـی شـرعیا  معرفت منابع از

 دیگرمنـابع ماننـد نیـز عقـل معرفتـی منبع با باید اسالمی انسانی علوم عرصۀ در پژوهشگر
 هـایینمونـه بـه اینجـا در .باشد داشته آشنایی آن کارکردهای با و باشد داشته کافی شناخت

 .شودمی اشاره آن ازکارکردهای
 ایـن بـه ،کنـد کمـک محقق به جدید معرفت تولید در تواندمی عقل :معرفت تولید. 1

 ،عقلـی ادراک از قبل که یابدمی دست هاییدانش به عقل، کارگیری به با پژوهشگر که معنا
 .(92: 9906 رشاد،) نبود پذیر امکان نیز عقلی ادراک بدون و بودبهره از آن بی

 بـه .(99: 9906 رشـاد،) اسـت نقل معناگری ،عقل وظیفه جمله از: نقل معناگری .2
 همین به. شوندمی فهمیده روایا  و قرآن مانند ،دین معرفتی منابع دیگر عقل، با که معنا این

 تکلیـف فـردی، چنین تکلیف زیرا ندارد؛ تکلیف باشد، عقلبی که کسی شودمی گفته دلیل
 .بود خواهد نیرقابل تحمل )ماالیطاق(

 آیـا  یـا روایـا  چـه معرفتی منابع از اگر :باطل و حق بازشناسی و سنجشگری. 3
 قـرار بازشناسـی و سـنجش مـورد را معنـا آن عقـل شـود، فهمیده عقالنی نیر معنایی قرآن
 .(19: ق9199 مفید،) شود داده تمیز نادرست از درست معنای تا دهدمی
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 انسانی علوم تولید معرفتی منابع صحیح فهم و شناخت که شودنتیجه گرفته می بنابراین،
 از نیــز فهــم ایـن و اســت الزم اسـالمی انســانی علــوم عرصـۀ پژوهشــگر هـر بــر اسـالمی

 خودنمـایی سـکوالر انسانی علوم هاییافته با تقابل برای که است پژوهشگر هایمجاهد 
 از نیـز اسـالمی انسـانی علـوم تولیـد و دشـومـی محسوب کبیر جهاد مصادیق از و کندمی

 .شودمی برایند کبیر جهاد مصادیق

 دین منابع از استنباط در صحی  شناسیروش( ج

 استنباط در صحیح شناسیروش اسالمی، انسانی علوم تولید در کبیر جهاد مصادیق از یکی
 بـه دسـتیابی بـرای ،ذهن عقالنی فراینداز  است عبار  اینجا در روش. است دینی منابع از

 یـا عقـل طریـق از توانمی روش واسطه به دیگر عبار  به. واقعیت یک توصیف یا شناخت
: 9ج ،9976 ساروخانی،) ماند برکنار لیزش از و کرد ثابت و شناخت را هاواقعیت عقل نیر
 انسـانی علـوم عرصـۀ در جدیـد هـاییافته به دستیابی برای استدالل، روش شناخت .(21

. است اسالمی انسانی علوم حوزه در پژوهشگر هایمجاهد  از آنهاثابت کردن  و اسالمی
 داشـته بـاور قرآن مانند استنباط منابع جامعیت به و باشد شنا منبع پژوهشگر اگر بنابراین،

 منـابع، آن از اسـالمی انسـانی علوم هایآموزه استخراج نحوه و استنباط روش در اما ،باشد
 کند. تولید اسالمی انسانی علوم تواندمین باشد، نداشته تسلط

  انسانی علوم عرصۀ در شناسیموضوع( د

 اسـت هاییحوزه در پردازینظریه ،خاص افراد یا علمی مجامع از برخی مشکال  جمله از
 اطالعـا  حـوزه آن در پژوهشگر که معنا این به. ندارد وجود حوزه آن در الزم تخصص که

گاهی بدون علم هر در پردازینظریه رو، این از. نداردرا  الزم و کافی  مورد مسائل به نسبت آ
 بـدون فـردی اگـر مثـال عنوان به. داشت نخواهد معرفتی و علمی ارزش علم آن در استنباط

 ،کنـد صـادر فتـوا باشـد، داشـته آشنایی آن منابع و مقدما  مبادی، فقه، علم اصل به اینکه
ایـن رو،  از. بـود نخواهد آفرین حجت و نداشته فقه علم در علمی ارزش هیچ فتوایی چنین

 اسالمی انسانی علوم تولید عرصۀ در پژوهشگر مجاهدانه هایتفعالی از یکی گفت توانمی
 داشـته کـافی اطالعا  پژوهش، و کاوش مورد علم   در که معنا این به. است شناسیموضوع



 211     یاسالم یانسان علوم دیتول در ریکب جهاد نق  لیتحل

 

 علـم آن در دینی هاییافته به اجتماعی علوم در بخواهد پژوهشگر اگر نمونه عنوان به. باشد
 علـم آن در پـژوهش مـورد موضوع و اجتماعی علوم اصل به نسبت باید ناچار به یابد دست
 و الزم یامـر ،علـوم در شناسـیموضـوع مسـئله بنـابراین،. باشـد داشته الزم و کافی تسلط

 آن ماننـد و اقتصـاد سیاسـی، اجتمـاعی، علوم مانند انسانی علوم مختص که است ضروری
اسـت  مطرح «اجتهاد در شناسیموضوع» عنوان با فقه، علم در شناسیموضوع بلکه ،نیست

 .(91-98: 9971 فنایی،)
 آنهـا از برخـی که است وابسته مجاهدانه فعالیت به اسالمی انسانی علوم تولیداین، بنابر
 چگـونگی و معرفتـی منـابع از صـحیح فهـم محور، اجتهاد و علمی بنیه تقویت :از عبارتند

 منـابع از اسـتنباط در صحیح شناسیروش اسالمی، انسانی علوم تولید با آنها معرفتی رابطه
 از یـک هـر مقالـه، ایـن نگارنـده اعتقاد به که انسانی، علوم عرصۀ در شناسیموضوع و دین

شـده  جهاد کبیر بودن  موارد یاد شوند.می محسوب کبیر جهاد مصادیق از موارد پیش گفته،
 از دو نگاه قابل دفاع و اثبا  است:

علمـی وجـود  عرصـۀدشمن در  از پیروی نکردنیک از این موارد  نگاه اول اینکه در هر
خواست دشمن است؛ دردارد. بنابراین، توصیه به تقویت بنیه علمی، نوعی دست رد زدن به 

زیرا دشمن توقع دارد محققـان مـا نسـبت بـه رشـد و تقویـت علمـی و اجتهـادی خـود در 
محققان مـا بـه تقویـت بنیـه علمـی خـود  . هنگامی کهتفاو  باشندهای مختلف بیعرصه

. در بقیه موارد نیز به همـین شـکل اسـت؛ زیـرا دهندتن نمیپردازند، به خواست دشمن می
صحیح  ۀگوندشمن دوست ندارد محققان ما به درستی با منابع معرفتی خود آشنا باشند یا به 

 شناسی بپردازند و باقی موارد نیز به همین شکل است.های خود به موضوعدر پژوهش
اسـتدالل و احتجـاج بـه » منظر بسیاری از مفسـران و متکلمـان،نگاه دوم اینکه وقتی از 

؛ طبرسـی، 190 :7ج تا،)طوسی، بی جهاد کبیر نامیده شده است« وسیله قرآن علیه دشمن
(، بــا داللــت 969 :ق9198؛ شــبر، 220: 96ق، ج9998؛ طباطبــایی، 279: 7، ج9972

ازم اسـتدالل و احتجـاج توان فهمید که لو( می0: 9979حلی،  ؛7: 9996التزامی)طوسی، 
 در صـحیح شناسـیمعرفتی، روش منابع و عالمانه از صحیح مانند تقویت بنیه علمی، فهم

انسـانی و ماننـد آن، نیـز از مصـادیق  علـوم عرصۀ در شناسیدین، موضوع منابع از استنباط
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علم بدون عناصر یادشده ممکـن نخواهـد  عرصۀجهاد کبیر خواهند بود؛ زیرا جهاد کبیر در 
 موفـق اسـالمی انسانی علوم تولید در تا کندمی کمک پژوهشگر به آنها نمودن بود. عملیاتی

 .باشد
شناسـی، تولید علوم انسانی اسالمی ماننـد جامعـه عرصۀمشکل جدی که هم اکنون در 

)جهاد کبیـر( هد عالمانـرن  بودن جهـااقتصاد، سیاست و مانند آن وجود دارد، فقدان یا کم
هـا توسـط متولیـان امـر محققان در این عرصه است؛ زیرا سازماندهی علمی در این عرصـه

شود بسیاری از مدعیان این عرصـه، فاقـد لـوازم انجام نگرفته است. از این رو، مشاهده می
لطه جهاد عالمانه)جهاد کبیر( هستند.  بنابراین، اگر بخواهیم در حـوزه علـوم انسـانی از سـ

تولیـد علـم  عرصـۀدیگران بیرون بیاییم، الزم است با جهاد علمی و تـالش مجاهدانـه وارد 
 .علوم انسانی را در نوردید ه ویژهتوان مرزهای همه علوم بشویم و تنها با نگرش جهادی می

 گیری نتیجه

 گرفته انجام «اسالمی انسانی علوم تولید در کبیر نقش جهاد» در که تحقیقاتی به توجه با
 توان کرد: می اشاره زیر نتایج به است
 علـوم اجتمـاعی، علـوم ماننـد انسـانی علـوم عرصۀ در اسالمی هاییافته به دستیابی. 9

 ایـن در پژوهشـگر کـه بستگی دارد هاییتالش و هامجاهد به  آن مانند و اقتصاد سیاسی،
 .دهدمی نشان خود از هاعرصه
 علـوم تولیـد عرصـۀ در پژوهشـگر هـای مجاهدانـهتـالش و هامجاهد  از یک هر .2

 علوم عرصۀ در پژوهشگر تالش زیرا شود؛شمرده می کبیر جهاد مصادیق از اسالمی انسانی
 و دانشگاهی -علمی مراکز در اومانیستی و سکوالر انسانی علوم ورود مانع اسالمی، انسانی

 است. گیری تصمیم و اجرایی مراکز حتی
 اسـت نمایان اسالمی انسانی علوم تولید در پژوهش مختلف هایالیه در کبیر جهاد . نقش9

 کرد. تولید اسالمی انسانی علوم تواننمی آن، کردن عملیاتی بدون که است روشن خوبی به و
 صـحیح فهـم :چـون هاییشاخصه با اسالمی انسانی علوم تولید در کبیر جهاد نقش .1

 در صـحیح شناسـیروش عقـل، و روایـا  قـرآن، از اعم معرفتی منابع به نسبت پژوهشگر
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 عقـل، و روایـا  قـرآن، از اعـم دیـن منـابع از اسـالمی انسـانی علـوم استخراج و استنباط
 هـاشاخصه این از یک هر. شودمی نمایان  آن مانند و انسانی علوم عرصۀ در شناسیموضوع

 عرصۀ پژوهشگر که شوندمی محسوب کبیر جهاد مصادیق از اسالمی انسانی علوم تولید در
 .یابد دست اسالمی هاییافته به تواندمی آنها کردن عملیاتی با اسالمی انسانی علوم
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