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  هاي دیگران هاي ما ـ عبرتتعبیر علوم انسانی؛ تجربه
  

  18/9/94کار شده در روزنامه قانون، روز چهارشنبه، مورخ: 
  

  گفتگو از: مصطفی پهلوانی 
  

و  کندانقالب با علوم انسانی اسالمی آغاز می ر قبل و بعدینی دوگو را با نوع مواجهه روشنفکران دباغ گفتد رباره مصاحبه: سروشد
ر عتی و جالل دصورت که اگر شرییناز انقالب اسالمی است؛ به ا ر قبل و بعدینی دیا تغییر نظرگاه روشنفکران د» شیفتایمپارد» به معتقد

 ستري با رويشب ، پس از انقالب سروش و مجتهدندسازي آن بودبومی نبالرن به دبینانه به علوم انسانی مدبد انقالب با رویکرد پیش از
گفتمان  رر گفتمان روشنفکران که درا پس از انقالب نه د انسانی حیات خود سازي علوماما بومی. ندکردمی تري با این علوم برخوردهگشاد

ه کرحالید کنندمی اسالمی تأکید علوم انسانی ن ایجادهاي گفتمان اخیر تنها بر ممکن بودتئوریسین است که باغ معتقد. دهددامه میرت ادقد
وین و انتشار محتواي از تد به بعد باید و تکذیب این علم را علوم انسانی اسالمی نیست و هرگونه تأیید وجود فلسفی این امر به معناي تأیید

 رن به نقدمدتگیري از آراي پسبهرهگفتمانی که با  و نه نگاه اندرن مخالفگرایانی که با تمامی علوم مدنه نگاه سنت بینراین. دآن سپرد
ر پایان د .ارندند کنندمی ایمی که از آن انتقاداسالمی با پاراد یشههاي غیرهمگون اندرستی از زمینهرك د، دازدپردرن میمد علوم انسانی

است  عتقدم و خواندجماهیر شوروي فرامی یگر کشورها ازجمله اتحادر دد ین پروژههاي شبیه به اگذاران را به خوانش تجربهباغ سیاستد
 .رن هراسیدگیري از علوم انسانی مداز بهره که نباید

ه ر خارج شدیري است از سایه نام پدد انست.چه آن کهن در ایراینی دجریان روشنفکري د هاياز آخرین حلقه باغ را بایدکتر سروش دد
رباره ورنتو است، دانشگاه تد پارتمان مطالعات تاریخی.بااوکه اینک پژوهشگر دهدد را سامان ستگاه فکري و فلسفی خوددکندمی و تالش

 ه وه شدر انقالب فرهنگی یک بار آزمودپیش ازاین د اي کهیم؛ پروژهه اوگو کردگفت» ن علوم انسانیاسالمی کرد» شناختیمعرفت ابعاد
 ایجاد آن براي اجراي» شوراي تحول و ارتقاي علوم انسانی«ي با عنوان نهاد نیز» شوراي عالی انقالب فرهنگی«ولت قبل و با تصویب ر دد

آن » دوجو«که این به معناي  کندمی تأکید اما پذیردرا می» علوم انسانی اسالمی«ن بود» الوقوعممکن» وگو اگرچهر این گفتباغ د. دشد
توان یم و تنها پس از آن است که اردتنظیم متون و سابقه تاریخی د ها سال پژوهش وهنیاز به د یدنظر وي تشکیل علمی جد نیست. از

 .یا خیر شودمحسوب می» یدعلم جد«اساسا  عااد یسیپلین موردکه د قضاوت کرد

  
میان علم و دین تضاد و تناقضی وجود که این ایده بود اثبات  40در دهه دینی روشنفکري  هايپروژه از نخستین

جتماعی علوم ا معتقد بود که چرامطرح شد از سوي همین جریان فکر بومی شدن علوم انسانی  50ندارد. اما در دهه 
اه حل ررسد همان ایده در سالهاي اخیر احیا شده و . به نظر میاستبا مبانی اسالم تضاد جدي در و انسانی مدرن 

چگونه لوم را سازي این علزوم اسالمیشما آبشخور فکري و تاریخی  ند.کمیجستجو شدن علوم انسانی اسالمیدر را 
  ؟یدکنارزیابی می

ی و فیزیک و شناسو علوم تجربی غیرانسانی که زیست شناسیشناسی و روانمانند جامعهانسانی  اعم از علوم تجربیِدر باب نسبت علوم 
ین انگاشت نمی توان چ ،به آثار مهندس مهدي بازرگانو با عنایت  ،رخ داد چهل شمسی  در دههبه تعبیر شما با آنچه  ،شودمی را شامل مییش
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 ی المثل بازرگانف علوم تجربی غیرانسانی با دین بود.میان  معطوف به نشان دادن تالئم و سازگاري دینی و نواندیشان تالش روشنفکران که 
را  »اران در قرآنباد و ب« و» مطهرات در اسالم«نشان دادن علمی بودن قرآن بود و در این راستا کردن نظریات ترمودینامیک و وام  در مقام

منتشر کرد و در آن کوشید استدالل کند  مسیري که کاروان علم آمده و راهی  1326را در » راه طی شده«کتاب مهم  نوشت؛ پیشتر از آن 
در دو اتفاق 50دهه در در ادامه و  40از اواخر دهه  کرده، کم و بیش همان راهی بوده که مد نظر پیامبران بوده است. که بشر به پاي خود طی

روایتی از ان بدهد کوشید نشالمثل م تجربی انسانی با دیانت سراغ گرفت و فیونکه شریعتی از سازگاري علآ اول فضاي اندیشگی رخ داد.
خراج شیعی هم است -شود از دل سنت ایرانیمیرا  قل مجالس بودقل محافل و نَانقالبی داشت و در آن روزگار نُهاي م که سویهمارکسیس
نسانی با ا سوداي سازگار کردن علوم تجربیِشریعتی هم . پروژه خود قرار داد را »ایدئولوژیزه کردن سنت« تعبیر داریوش شایگان کرد و به

تب و آنچه در آن روزگار از این مک ممارکسیسضمن نقدي که به ین معنا و بد بود شناسی و تاریخ آشناهاو با جامعدیانت را در سر داشت. 
انقالب و  در پی گویید وسخن میو روبنا  زیربنااز مثل الفی دهد که اگرکوشید توضیح میدر عین حال فهمیده می شد، طرح می کرد؛ 

موزه هاي آکوشید ضمن اینکه مییم. خود داشته ا ایرانی-اسالمی در سنترا  این سخنانبه نحوي ما هم  طبقه هستید؛تشکیل جامعه بی
مصداق ر دیگاتفاق  ؛بود این یک  اتفاق .بود »زدگی ناآگاهانهغرب« با آن همدلی داشت و دچاردر نهان نفی و نقد کند، مارکسیستی را 

 ، دیگرانیعالوه بر شریعتی در این پروژه .»کردکرد/ وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میسالها دل طلب جام جم از ما می« این بیت حافظ بود:
راغ س کردند در سنت ما وجود داشتهکوشیدند یک روایت بومی از آنچه تصور میحضور داشتند و  احسان نراقی هموآل احمد احمدچون 

در مقابل جالل آل  ؛ودب ایرانی-اسالمییعتی متضمن بازگشت به خود ثار شردر آ» بازگشت به خویشتن« ایدة معناین بد .و طرح کنند بگیرند
از پی هم  57در سالهاي منتهی به بهمن اتفاق این دو  .و از آن سراغ می گرفتند نددادارجاع می بیشتر به خود ایرانی ی و احسان نراق احمد

عم از علوم انسانی اما از این علوم رفته رفته درك و تلقی  تر با علوم انسانیقیعمپس از انقالب و آشنایی  زیستۀبا توجه به تجربۀ . رخ دادند
 در این برهه شتر شد.بی مثل فلسفه و منطق غیرتجربی و علوم انسانیِعلوم سیاسی  شناسی، اقتصاد، مدیریت،ی، جامعهشناسمثل روانتجربی 

شوده و گاز تالئم و تناسب میان معارف مختلف بشري  کمرنگ شد و سراغ گرفتنمحوریت داشت،  50 اندیشی به معنایی که در دهۀبومی
معارف میان  ز دیالوگاخود را درانداخت و » شریعت قبض و بسط تئوریک «عبدالکریم سروش طرح . بودن نسبت میان آنها بر صدر نشست

البته از  روشس مختلف معرفت بشري گشوده باشیم.هاي نسبت به شاخه »باید«توان و می مطابق با این تلقی،. سراغ گرفت مختلف بشري
د و این طرح را درانداخت و به سنت دینی گره ز یفلسفه علمآموزه هاي شناختی و با استشهاد به تاریخ علم و با استفاده از منظر معرفت

 کتاب را به مثابۀ اینسخن گفت.  »معرفت دینیتکامل « ، ازنگاشته شده» تئوریک شریعتیقبض و بسط «جلد کتاب بر روي چنان که آن
 روایتیشریعتی و  »شتنِبازگشت به خوی«کتاب توانید مقایسه کنید با میو در تاریخ اندیشه اهمیت یافته اثري که اکنون دیگر کالسیک شده 

سروش با  »پارادایم شیفت« این . شددیده می شمسی 50و  40 هاي عنوان مهمترین روشنفکران دههدر آثار جالل آل احمد به که از آن دیگر 
دینی، از سنت  فهم موجهبدست دادن  براي هاي هرمنوتیستیایدهمجتهد شبستري در ذیل بحث از هرمنوتیک و بکار بستن  آغاز شد؛ سپس
ح مباحث علوم انسانی ند و به طرمنتشر شد» کیان«و » نقد و نظر«نشریاتی چون  80و  70هاي دهه در .آنرا به بحث گذاشت از منظري دیگر 

بازة زمانی،  در این، معرفی کنند. ها را چنان که هستند و در ادبیات مربوط به بحث گذاشته شدهآن تالش کردندین معنا که بد ؛دامن زدند
افتد. روي ریل دیگري می شود و قطاربا علوم انسانی عوض می نوع مواجهۀ ،د و در کلشوالب مقاله و کتاب ترجمه میر قآثار متعددي د

شري ب استغناء ورزیدن نسبت به دیگر معارفو  روان شدن» ایدئولوژیزه کردن سنت«ر پی و د» به خویشتن بازگشت«و » آنچه خود داشت «
  تر شد. تر و عالمانهيجد،با علوم انسانی  ورق آشکاري خورد و مواجهۀ ماو آن دفتر محاق رفت  به 
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غیرانسانی با دین که مرحوم بازرگان از است و نسبت علوم تجربیِ  ی و علوم انسانی غیرتجربی متمرکزگفتگوي ما بر علوم انسانی تجرب 
سراغ  و هآن دفتر هم ورق آشکاري خورد محل کالم من نیست. در عین حال، ذکر این نکته خالی از لطف نیست کهگرفت آن سراغ می

دمندتر شده تر و سویی جديشناختی و چه به لحاظ محتواعلم و دین در پرتو مباحث پس از انقالب، چه به لحاظ روشمیان  رابطۀگرفتن از 
 هاي مرحوم بازرگانایده هایی دربصیرت هر چند 1،امآورده» میراث ماندگار بازرگان؛ حریت، اصالت، صداقت«در گفتگوي که است. چنان

ه عدم تفطن ب عبارتست از و آنبرد می اي شناختی جدي رنجبه نظرم از مشکل روشاما ، دیده می شود دربارة نسبت میان علم و دین
 اند، نسبترفتهمتفاوتی شکل گکامال  در دو زمینه و زمانۀمعرفتی که  میان دو فرآوردةچگونه باید  دین و علم و اینکه دو گفتمان مختصات 

   سنجی کرد.
از  ی و پسۀ شصت شمسنیمۀ دوم دهپارادایم شیفتی که از آن سخن رفت،   ،با علوم انسانی تجربی و علوم انسانی غیرتجربی هۀدر مواج

 ین مدتتغییراتی در ا، هر چند همین بودهتا روزگار کنونی از آن زمان  گفتمان غالببه نظر می رسد ان جنگ ایران و عراق سر برآورد. پای
سراغ  وی فتمعر شاخه هاي دیگرو به رسمیت شناختن االطراف جامع یِشناختروش مواجهۀمتضمنِ   گفتمان غالب در آن شکل گرفته است.

  بوده است. ها و ربط و نسبت میان شاخه هاي گوناگون معرفتیبهات و تفاوتگرفتن از تشا
  

 50سازي در دهه اندیشه بومیرسد به نظر میدر دوره پس از انقالب،  paradigm shiftرغم نظر شما درباره علی
سازي علوم انسانی در پروژه اسالمی 80دست کم از دهه که در آثار روشنفکرانی چون علی شریعتی دیده می شود، 

ینی دوره د نفکرانروشآیا شما ارتباطی میان سوداي  از سوي بخشهایی از حاکمیت و هواداران آنها ادامه حیات داد.
 برخی نهادهاي مرتبط با آموزش عالی کشوراي که این روزها در علوم انسانی اسالمی با پروژهاد انقالب براي ایج

  بینید؟گذرد، نمیمی
اسالمی «ر شریعتی و دیگران از تعبیدانید علی طور که میهمان ثیقی میان این دو برقرار کرد.دانم چقدر بتوان ارتباط مستقیم یا ونمی

ریعتی و جالل آل اند. نکته دوم اینکه امثال شپرداخته» بازگشت به خویشتن«هایی مثل اند و بیشتر به ایدهاستفاده نکرده »کردن علوم انسانی
اما به  تاي از موارد عمق کافی را نداشم که شریعتی در پارهیدانمی اند.و آشنایی نسبی با علوم انسانی غربی داشتهاحمد نوعی گشودگی 

رفته در مطالعه گ آثار آنها را کم و بیشکرد وهایدگر یاد می واز سارتر  ؛شناخترا میبرخی از متخصصان علوم انسانی  گواهی آثارش
 داشتطالب را هم بسیار دوست میعلی بن ابی کرد واز ماسینیون و بودا یاد می ام، جهان او فراخ بود:چنان که جاي دیگري هم آورده بود.

شنایی آنشده باشم؛ شریعتی کنم تا از جاده انصاف خارج این را عرض میرا. هاي تاریخ اسالم مثل ابوذر غفاريدیگر شخصیت ینچنو هم
اتر تئ :شناخترا میشوند و ژانرهاي مدرنی که ذیل علوم انسانی تعریف میر فرانسه درس خوانده بود د .علوم انسانی جدید داشتبا 

ناسی هم شدر حوزه ایران آشنا بود. با جامعه سرود و با سنت شعر جدید دست کمشعر می ،سربداران به داللت او در حسینیه ارشاد اجرا شد
وزگار مثل گورویچ حاضر شناسان آن رهاي جامعهی نداشت اما در کالسشناسهایی داشت هرچند برخالف قول رایج مدرك جامعهآشنایی

تري با علوم انسانی نمطرح شده، نظرات شریعتی نسبت روش 80ه به قول شما در دهه قیاس با آنچ گفتم تا بگویم دررا همه اینها . شدمی
ی دست ما هم زمان بود، ولی بر آن بود تا توضیح دهدالجمله نسبت به آنها گشوده آن را بومی کند اما فی خواستهرچند می ؛جدید داشت

  .ایم و این سخنان را گفته ایمرا داشته باال
                                                             

  براي  مطالعۀ این گفتگو، به لینک زیر مراجعه کنید:   .1
 h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/329.pdf 

  



٤ 
 

ترنم «که اکنون در کتاب » اسالمی شدن علوم انسانی: امکان یا امتناع؟«طور که در مقالۀ در سالهاي اخیر مطرح شده، همان اما دربارة آنچه
ی قرار است انی اسالمدر معجون علوم انس دانم کهنمی »تصورا«به تعبیر فنی و فلسفی  منتشر شده آورده ام، بر این باورم که» موزون حزن 

گوییم ن میسخیم یا نکنیم. وقتی از اسالمی شدن علوم انسانی کن» تصدیق«بخواهیم آن را  که بعد چه ماده اي با چه ماده اي ترکیب شود
نین چاسالمی گردد. من مسئله رااین »غایت«یا و شود اسالمی  »روش«یا شود اسالمی  »موضوع«باید مشخص کنیم که مرادمان این است که 

ی قرار است  چه شناسی اسالمالمثل در جامعهفی شود کهی بر این سه شق، اوال باید معلوم فهمم و معناي دیگري برایم متصور نیست. مبتنمی
مراد  این جوامع پرداخته شود ودر اي مختلف روابط و مناسبات بین مردمان و نهاده قرار است به جوامع اسالمی و نحوة آیا ؟بیفتد اتفاقی

ها و راهکارهاي علوم روش توان ازیک نزاع لفظی است چون می ،رسد نزاعاست که به نظر میاست؟ اگر چنین  »موضوع«اسالمی شدن 
است که  اگر اینند از جوامع اسالمی اتخاذ بشود. تواقیق ما میحت تعلق آنها را تغییر داد، یعنی ابژةبهره جست و صرفا مانسانیِ موجود 

. قائل نشد »اسالمیعلوم انسانی غیر«و  »انسانی اسالمیعلوم «و تمایزي هم بین توان همچنان قائل به علوم انسانی در معناي متعارف بود می
مطرح  متفاوتیهاي بالمره روش »اسالمی شناسیروان«و  »اسالمی شناسیجامعه«هایی مثل در دیسیپلینقرار است است و  »روش«اگر مراد 

ی مثل ساننربی غیراهایی که در علوم تجردینی؛ چه روشفهمیم نه دینی است و نه غیشود، پاسخ این است که روش در معنایی که ما میمی
و ، دینی قاعدتا روشرود. به کار میشناسی مثل جامعههایی که در علوم تجربی انسانی رود و چه روشبه کار می و بیوشیمی شناسیانگل

مراد غایت  ، اگرعالوه بر اینتوان متصور شد. غیراسالمی نمی غیردینی ندارد و به این معنا فرق فارقی بین علوم انسانی اسالمی و علوم انسانیِ
کنند  عمل اي خود بدانتضاي فعالیت حرفهباید به اقو عالمان و متخصصان  یافت می شود 2»اياخالق حرفه«بحث است که بخشی از آن در 
نگاه آاست،  و این بخش از سنت اسالمی اسالمیعلم، بکار بستن اخالق  »غایت«مراد از اي تخطی نکنند. اگر و از منشور اخالق حرفه

قی باشد، اخالمکارم هاي اخالقی و متخلق شدن به آموزه اگر منظور به کار بستندر واقع، ست تا علم. اعالم اسالمی بودن بیشتر وصف 
میان نخواهد  در صورت  تفاوتی با علوم انسانی موجوددر آن  شود.و به کار بسته می گشته اي مطرحهدر اخالق حرف از این آموزه ها کثیري

ه ک ق، در آن صورت باید توضیح داده شودبخش دیگري از سنت اسالمی است و نه اخال ، »غایت«مراد از  مگر آن که گفته شود بود؛
ز حیث اچه از حیث موضوع، چه  که مطمح نظر است، ِ ايعلوم انسانی اسالمی گفته شودچیست. نهایتا شق چهارم این است که دقیقا  منظور

پاسخی که  .»فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«خواهیم ما میکه ؛ فاوت است با آنچه تاکنون بودهمت روش و چه از حیث غایت
 دارد . علم هویتی جمعی و جاريتوان نهاد، نام علم نمیو سر بر نیاورده ست که به چیزي که هنوز تولید نشدها داد این می توان به این سخن

ها و کادمی، مجالت تخصصی، کتابخانه، آهاي علمیر اثر تالش مجدانه و صادقانه جمعی در طول زمان و با پدید آمدن کتابو ب
این . وانندراي پی افکندن یک دیسیپلین علمی را علم نمی خسخن گفت. عزم و نیت چند نفر باز یک دیسیپلین علمی  توانها میآکادمیسین
، آن وقت چیزي تولید شد و ادبیاتی پدید آورداگر  بعدسال  50المثل فیدر این صورت . طلبد و ابزار و ادوات الزم را میتنابه عکار زمان م

ن علم وجود اکنون ای ا داشته باشند، سپس  بگویندقصد بنا کردن علم جدیدي ر اما اینکه گروهی ؛عنوان علم نام برد توان از آن تحتمی
ین اهایی براي تولید علمی دارید که موضوع، روش  و غایت آن بالمره متفاوت است. برنامه توانید بگویید می دارد خطاي فاحشی است. 

توان ه نحو پیشینی نمیتوان قضاوت کرد که دیسیپلین جدیدي ایجاد شده یا نه. بمیسال  30یا  20کوشش جمعی باید صورت بگیرد بعد از 
ه این علوم انسانی توان گفت کهم نمی »تصدیقا«کنیم، معلوم نباشد از چه چیزي صحبت می »تصورا«. بنابراین تا زمانی که چنین ادعایی کرد

  .چه مؤلفه ها و مقوماتی داردشود، جدیدي که از آن یاد می

                                                             
2. Professional ethics  



٥ 
 

کردند و اده نمیاستف ي چون اسالمی کردن علومتعابیر آنچه پس از انقالب اتفاق افتاد، روشنفکران پیش از انقالب از باري، در قیاس با
اما تند. الجمله هم با علوم انسانی آشنایی داشو فیسنت و سري میان سرها درآوردن بودند  سازي و ایدئولوژیزه کردنبومی در اندیشهبیشتر 

ن را از آ به توضیحی که گفتم و شقوق و کردم، تصورا دچار ابهام است که توضیحچنان آیدسخن به میان میآن چیزي که امروزه از آن 
باید منتظر  ،اگر شیري است که خدا هم تاکنون نیافریدهچیست.  »علوم انسانی اسالمی«یکدیگر تفکیک کردم، معلوم نیست که مراد از 

  یا نه.ق شده ی محقاسالم علوم انسانیِ کرد کهتوان قضاوت میاز روي آن  وشش جمعی رفته رفته بیرون بیاید. سپسوالت این کبمانیم تا محص
 ذشتگانبهراسیم. مشی گ وسوم شدهاز آنچه به علوم انسانی غیراسالمی م نبایددهید یک نکته دیگر را هم عرض کنم و آن اینکه اجازه 

 لسفه اسالمیوقت درباره فهیچ از فلسفه یونانی کردند.اي است که فیلسوفان مسلمان . یک مورد آن استفادهداللت می کند امراین بر ما هم 
... وهاي فیلسوفان یونان مثل قوه و فعل و حدوث و قدم اند. باالخره فرآوردهاز علوم انسانی غیراسالمی استفاده کرده چراکه  هگفته نشد

هاي آموزهویا ملهم از ق این معنا سنت و مکاتب فلسفی ایشان آثار فارابی و ابن سینا و دیگر بزرگان سنت فلسفی ما. به منتقل شد بهتماما 
ام فلسفی ک نظهضم شد و ی در دل نظام فلسفی ایشان اصلی آنها بود. اما بعدا این آموزه ها چون فلسفه یونان آبشخور غیراسالمی بوده،

 راي کسانیرا بسخن آید. این می کنیم، چنین نگرانی هایی پدید تی نگاه تاریخی به مسائل نمیوقبرخاست. ها اسالمی از دل آن -ایرانی
 نسانیِبین قائالن به علوم اکسی از  گمان نمی کنم. اصال ندارند هاییچنین نگرانی واال امثال من هایی دارند چنین نگرانیگویم که می

سنت ستبر  فلسفه آبشخور اصلی حکماي ما بوده ویونانی فلسفه غیراسالمی بوده است اما همین  که فلسفۀ اي تردید داشته باشدذرهاسالمی 
ر، در سنت اند. به عنوان مثالی دیگها بودهدهتاثیر این ایتحت آن شکل گرفته و دست کم حکماي مشائی ما خیلی  فلسفه اسالمی هم حول

و مباحث ق طرح مفهوم عشعرفاي ما در مشخصا ؛ نداهاشتدو افلوطینی هاي نوافالطونی از عرفاي ما ایده بینیم که کثیريمی عرفان اسالمی
و چه مسیحی  عرفان؛ چه اندمنشاءهاي غیراسالمی داشته همه این مباحث  به یک معنا اند.افالطونی بودهنوهاي تحت تاثیر ایده یمتافیزیک

یالوگ و ددر درازناي تاریخ  . بینیدرا در آثار ابن عربی و مولوي و دیگران می پاي این مباحث ردوافالطونی. اما شما عرفان افلوطینی یا ن
عنا فالسفه و م ، وجود داشته است. بدیناز سوي دیگر شدهتمدن اسالمی تولید نو آثاري که در ذیل از یکسو و عرفا تبادلی میان فیلسوفان 

افته یر  تامالت و ینزدند و از آن آموزه ها در تقر شودبه سینه آنچه که امروزه علوم انسانی غیراسالمی قلمداد می دست رد  عرفاي مسلمان
  .بسیار بردند هاي خویش بهره هاي

  
ت و لذا فلسفه علوم انسانی غربی غیراسالمی اسدانید که استدالل هواداران علوم انسانی اسالمی این است که می

که ما فلسفه  زمانیتا کنند که تج شده از آن نیز غیراسالمی است و دست کم برخی از آنها ادعا میعلوم انسانی من
باید ایم و اکنون نیز علم انسانی اسالمی هم داشته ،و فالسفه اسالمی داشتیم، باالخره با توجه به مقتضیات زماناسالمی 

یات عصر مدرن خصوصبه با توجه به مقتضیات زمان جدید علوم انسانی اسالمی جدیدي بسازیم. به نظر شما با توجه 
ا شمولیت دین اسالم را هم پوشش بدهد اساسکه داعیه جهانایجاد علومی متمایز از علوم اجتماعی و انسانی مدرن 

  ممکن است؟
امري و  پذیري یکامکانشود از اما نمی پذیر است و ممتنع نیست.علی االصول امکان ومه توضیحی که عرض کردم ایجاد این علببنا 

ادعا می  ما شالمثل فیاینکه استحاله و امتناع منطقی ندارد، وقوع آن را هم نتیجه گرفت. اینها دو امر متفاوت است. یک وقت هست که 
ه موضوع، کاي الوقوع است. اما اگر بپرسید تشکیل علوم انسانی اسالمی گویم این ممتنعهم روز است و هم شب! من میاکنون که کنید 

فت که گپس وجود دارد، خواهم گویم: نه، ممتنع نیست. بعد اگر بگویید روش و غایت آن بالمره متفاوت است آیا ممتنع است من می
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جود و تحقق آن ممتنع است؛ بروند جلو، وقتی محقق شد،گوییم نمی گیرید. تحقق آنرا نتیجه ب ،امري که شما از عدم امتناع این خطاستنه!
لوم چنانکه در می یابم، نقطه قوت طرف مقابل، تاکید بر  عدم امتناعِ تحقق ع توان نتیجه گرفت.کنیم. به نحو پیشینی نمیآن را تایید می

است؛  الوقوعممکن که موضوع، روش و غایت آن بالمره متمایز است ايتشکیل علم انسانی انسانیِ اسالمی است و توضیح این امر که
 مه به باال دان، نه اندر آبمسما را بجو/  اسم جستی رو«آنچه در اینجا اهمیت دارد، محتوا و مسماست؛ به قول موالنا:  الوقوع نیست.ممتنع

 هکآن چیزي باشد  وعده داده شده، »اسالمیِ انسانی علوم« اگر مسماي  کنیم؛نمیبحث  ، سر اسامی کنیمسر مسماها بحث میبر ما  .»جو
ا عنوانی ب سخن می گوییم همان علمروش و غایت نداشته باشد، تصورم این است که داریم از تفاوت ماهوي در موضوع، عمال یعنی  ،گفتم
این  ! تحققاین میدان و خواهد عوض شود؛ بسیار خوب! این گويمگر آن که بگویید ماهیت و ساختمان بنا می . ، نه با مسمایی دیگردیگر

در دارد.  و بین االذهانی علم، هویت جمعی و جاري ؛ چرا کهتوان درباره آن سخن گفتهم نمی الوقوعی است اما اکنونامر ممکن ،لمع
یزیک کلی شیمی و ف ،آن رشته در ام.فه بخوانم داروسازي خواندهمن پیش از اینکه فلسعلوم تجربی هم چنین است. شاخه هاي مختلف 

چه بخواهید . براي علوم دیگر نیز برقرار است همین قصه هایش آشنا باشیم.بخوانیم و با تئوريخواندیم؛ مجبور بودیم تاریخ علم شیمی را می
ص داشته ، عده و عده داشته باشد، عالم و متخصیک علم باید پیشینه داشته باشد چه فلسفه و چه روانشناسی؛شیمی بخوانید، چه فیزیک، 

  ...باشد
  

یکی از انتقادهاي مخالفان علوم اجتماعی و انسانی مدرن این است که این علوم با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی 
راي بلکه کارآمدي الزم را هم ببراي جامعه ما ناآشناست و نه تنها فلسفه و موضوع آن  خوانی نداردبومی ایران هم

دانید و براي تطبیق علوم انسانی مدرن با انسان ایرانی مسلمان چه چقدر این انتقاد را وارد میجامعه ما ندارد. شما 
  ؟کنیدراهکاري پیشنهاد می

کس ماربیر شمول هست یا نه و به تعمدرنیته یک تعبیر جهانبپرسید من پرسش شما را از اینجا آغاز کنم که اگر از  به اجازه بدهید پاسخ
اند، هخویش برساختصورت خویش برساخته است، آیا مدرنیته و مدرنیزاسیون هم جهان را به صورت  گفت بورژوازي جهان را برکه می

ن، وقوع آبعد از  عصر روشنگري بود.اوج آن ایم که باالخره ما تحوالتی در چندصد سال اخیر داشتهمثبت است.  پاسخ من فی الجمله
ته ه ما مدرنیته ایرانی داشک می شود امر مانع از آناست. اما آیا این تاثیرات شگرفی در جهان ایجاد کرده  انقالب صنعتی در قرن نوزدهم

 کنونی خویشمختصات اینجایی و ا هایرانی یا به تعبیر شما بومی خود را با عنایت ب مدرنیتۀتوانیم ما می ،پاسخ من این است که نه باشیم؟
روشنگري با روایت ز اروایت فرانسوي  همانطور که انگلیسی متفاوت است. کمااینکه مدرنیتۀ آلمانی با مدرنیتۀ فرانسوي و مدرنیتۀ .بسازیم

  آلمانی و انگلیسی متفاوت بود.
  

د خودبنیاد خر ازهمه آنها مشترکند؛ هاي یکسان سري ارزش هاي مختلف از مدرنیته در پایبندي به یکاما روایت
با  ساساا پذیرند. اما در ایران مخالفان علوم اجتماعی و انسانی مدرنشمول میتا حقوق بشر را به عنوان ارزش جهان

آنها زعم  به هايحامالن همان ارزش علوم انسانی فعلیاند که پروژه اسالمی شدن این علوم را آغاز کردهاین انگیزه 
  شمول هستند.ها جهانبه زعم غربیغربی و 

القی چون اخ اي از این آموزه هاکنم پارهمن فکر میاز قضا  نقد کنند. ها راها یا به تعبیر شما آن ارزشآن آموزه توانندایرادي ندارد. می
 دهیددر فضاي اندیشگی مطرح شد اشاره کردم. اجازه   60روایتی که در دهۀ  به گنجانده بشوند. باید در نظام معرفتی ماو موجه است، 
 reflective equilibriumیا  »موازنه متأمالنه« شناختی به لحاظ روشبگویم: موضع من  امروزین خود را نیز مختار ناسانهشموضع معرفت
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نی چون آئودي بدان باور که کسا معتقدم  foundationalism  modestیا »مبناگرایی معتدل« شناختی نیز بهاست. به لحاظ معرفت
مر موجه و ا اگر . مطابق با این تلقی،هاي مختلف معرفت بشري را سراغ می گیردان شاخهنوعی تالئم و سازگاري می  دارند؛ موضعی که

القی و اگر این کار را نکنم خطایی به لحاظ اخ را در نظام معرفتی خود بگنجانم؛ باید آن معرفت بخشی در فالن نظام معرفتی یافت شود،
و در کدام سرزمین از کجا آمده فارغ از اینکه  حقوق بنیادین بشر؛ مقوالتی مثلمفاهیم و  من درباره فی المثل،  ام.انجام دادهشناختی معرفت

تفاوتی در  شمول استبه تعبیر شما جهاناین آموزه ها اینکه گنجانم. معرفتی خود میدر نظام  و برگرفتنی، آنرا روئیده اند، چون موجه اند
ی خود برگرفت و نظام معرفت چون موجه و اخالقی است باید آنرامرادم این است که این بخش از میراث بشري کند. اصل قضیه ایجاد نمی

لمه گشوده شناختی کبه معناي معرفتباید از اینرو . نشان داده شود هابطالن آنو  مگر اینکه استداللی اقامه شود  ،مان بخشیدرا حول آن سا
نظام معتقدات  یعنی انسانی که شناختی است؛معرفت »باید«هاي مختلف سامان ببخشیم. این یک رمنُباشیم یعنی نظام معرفتی خود را حول 

حاال  ؛خود بگنجاند معرفتی امر موجهی وجود دارد، آن را در نظامبخشد، باید در پی آن باشد که اگر در جایی موجهی را سامان می
فرقی  ،شدباآمده جاي دیگري یا از شد و  صورتبندي نظام فلسفی کانت باشد که بعدا در اعالمیه جهانی حقوق بشر خواهد آموزه هايمی

 universalityمنافاتی ندارد با اینکه امر و این  ببخشیمفتی خود را حول آنها سامان هاي موجهی هستند باید نظام معرآموزهاگر  کند. نمی
 اندیشمچنین می این سطح کالن در توجه داشته باشیم. و اکنون اییاینج و زمینه و زمانۀبه مختصات فرهنگی متناسب سازیم و  localityرا با 

  اساسا بحث جغرافیایی در این باب رویکرد سودمندي نیست.کنم می تصوردانم و را غلط میو نگاه این دوستان به علوم انسانی 
  

البته هواداران علوم انسانی اسالمی دست کم در انتقادي که به علوم اجتماعی و انسانی مدرن دارند، چندان به 
هاي فوکو براي نقد آنچه شما در دفاع از اي و مشخصا اندیشهمانند و از فلسفه قارهاین گزاره خود پایبند نمی

ند که جغرافیاي کنکنند و استدالل میاستفاده می گفتید، دیگر معرفتی هايبرخی مختصات نظام گیري ازبهره
به اهالی قدرت  تواند برايمی انسانی موعلو  گیري محتواي علوم انسانی تاثیرگذار استفرهنگی و سیاسی در جهت

  یست؟. پاسخ شما به این انتقادات چرا به ارمغان بیاوردتاثیرگذاري بر افکار عمومی بخش، عنوان ابزار مشروعیت
» صاحبه ضی بهما الیر«اینها به قول قدماي ما تفسیر  کنند.و دیگران استفاده میدانم که از نظام فلسفی فوکو بنده هم آشنا هستم و می

 پیش توفیق داشتم چندي از قضا .تاریخی رشد آن چه بود نه و زمانۀزمی اي کجا شکل گرفت؛نظام فلسفه قاره. توجه داشته باشید که کنندمی
شهاد به بروز روشنگري را خصوصا با است م و زمینه و زمانۀکردبرگزار  »روشنگري و فلسفه کانت «مفصلی تحت عنوان تورنتو دورةدر و 
تج چگونه جنبش اصالح دینی به عصر روشنگري در مغرب زمین من بینیدمی ،خوانیدمی رر توضیح دادم. شما وقتی تاریخکاسیارنست ثار آ

ا الهیات ب این امور چه نسبتی انه شکل گرفت؛در دل آن زمینه و زم ،بنیاد خود و عقل نقاد ، تفردخودآیینیمقوالتی مثل چگونه و  شد
گزین آنها و مباحث دیگري جای یت آگوستین و دیگران به محاق رفتبه روا کالسیک هاي الهیاتیِبحثچگونه   مسیحیت برقرار کرد؛

قشی در این میان ایفا چه ن کپلر و نیوتن و توسعا ظهور علم تجربیآثار برجسته کرد؛  را برکشید وعقل عملی به اقتفاي تیندال  کانت  ؛شد
  ... کرد 

ن عقبه شود آ. نمیدنآیفوکو می وهایدگر از آن به لحاظ تاریخی  کند و پسسنت است که هگل ظهور میآن  مرادم این است که در دل
نت ساي از منتقدان مدرنیته در تعامل و دیالوگ با اي و پارهمرادم این است که فلسفه قاره .اي کرد صنعانهمتکلفانه و مت و مواجهۀ را ندید

مثل این است  یم.را ندار ین سخنان را فهمید. ما که آن پیشینهباید اسیاق اند و به این معنا در دل آن نیته در مغرب زمین سخن گفتهستبر مدر
وجه کنید. ت دون آن که به عقبه و شرایط جوي این تغییرسرزمین دیگري بکارید بدر  آن را خواهیدبش بکنید و موطنکه یک گیاهی را از 



٨ 
 

دیدن و بی تفاوتهاي مهم وسرنوشت ساز را ناین کنند در تعامل با سنتی است که پیش از آنها بوده است. بحثهایی که افرادي مثل فوکو می
ه در قرن کاي آنچه موسوم است به فلسفه قاره .ترازوي تحقیق و پژوهش وزنی ندارد و به حساب نمی آیدمحابا و سطحی داوري کردن، در 

سوي دا در سنت فرانبع کند وادامه پیدا میشود و در قرن بیستم با سنت پدیدارشناسی آلمانی نوزدهم با قهرمانانی مثل هگل و نیچه شناخته می
از آن  رسید. پسی میگرایی انگلیست فایدهو سن گراییبروید به تجربه عقبتر است. مبتنی بر همان پیشینهکند، دقیقا قهرمانانی پیدا می

نسبت به  جوییهنوعی ستیزبا توام فرانسوي آن  است. روایت داشته انسه، انگلستان و آلمان، نمایندگانیکه در فرسر بر می آوردروشنگري 
قهرمان روایت آلمانی و هیوم قهرمان کانت همچنان که  داشته،المعارف ر، داالمبر و اصحاب دایرهچون ولت و نامبردارانی بوده سنت دینی

موسوم به  لسفۀفخواهم بگویم در این زمینه و زمانه است که داریم. می را در هلنداسپینوزا  . پیش از آنهاه اندروشنگري بود روایت انگلیسیِ
سانی داخل ک. بود دیالکتیکی دارد با آنچه در دل فرهنگ مغرب زمین تا پیش از آن رخ داده رابطۀ ، فلسفه اي کهگیرداي شکل میقاره

ۀ خود را ساز کنیم ما باید قص د.کننهاي ناسنجیده میداوري را تقریر کرده و طور مکانیکی مباحثبه  ایران بدون توجه به آن پیشینه و عقبه،
اي مدرن و نهاده ، خودآیینیتفرددوستی، علمنشیند که خوش می در جاي خود هنگامی ایده هاي فوکویی و حکایت این و آن را رها کنیم.

 و ه هابرماسحرفهایی ک گویند همدلی دارم؛ب فرانکفورت میاي از نکاتی که اصحاب مکتشخصا با پاره  .ه باشدشکل گرفتدر میان ما 
ر این دما که  .کرده اند خود دیالوگ انتقادي و رهگشا سنت پسِ پشت بااما آدورنو و هابرماس  ؛هایی استبصیرت ند واجدزنمی آدورنو

  . و مشارکت و مساهمتی نداشته ایم ایمبوده بستان  تماشاگرانِمیان 
لم انسانی ماند و دید عنتظر یامده باید مو غایت متفاوتی دارد، پدید ن موضوع، روشعلم جدیدي که تا زمانی که عرایضم را خالصه کنم. 

عالوه بر این، مدد گرفتن از ایده هاي پست  کند.و ظهور و لف و نشر پیدا می چه در انبان دارد و چگونه بروز ، جدید وعده داده شده
  گشاید.ته ما نمیسمدرنیستی، بدون در نظر گرفتن و لحاظ کردن پیشینه و زمینه و زمانۀ تکون آنها راه به جایی نمی برد و گرهی از کار فروب

  
اهللا جوادي ایران امروز دو گروه مدعی پروژه تاسیس علوم انسانی اسالمی هستند: یک گروه بر پایه نظر آیت در

ود را از مبدأ و هاي مورد مطالعه خدانند و معتقدند علوم تجربی اتصال پدیدهعلوم تجربی را بالکل سکوالر میآملی 
جتماعی اما نه با همه علوم تجربی بلکه صرفا با علوم ا کند. گروه دیگرتبدیل می ايجنازهعمال به  مقصد جدا کرده و

خی تا بدانجا جلو برو  و انسانی عناد دارند. سخن اصلی این گروه هم این است که مبناي این علوم ماتریالیستی است
شما هر  به نظرند. ندامیاسباب استعمار و حتی ایرانیان آن را راه ورود و سلطه غرب بر فرهنگ و ذهن روند که می

  ند؟کنند و با چه موانعی روبرو هستکدام از آنها در مسیرشان براي تاسیس علمی نوین به کدام سمت حرکت می
جسد نگاه  ها بسانچنین نیست که به پدیده و اجتماعی علوم انسانیدر  ادي آملی نقل کردید باید بگویمدر مورد نظري که از آقاي جو

 مدیریت و شناسیوانر شناسی،شناسی، مردمجامعهدیسیپلین هایی چون در  مناسبات و روابط انسانی کههاي پیچیدگی ند. به تعبیر دیگر،کن
؛ اتا سخن نگفتهنفیا و اثب م انسانی جدیدعلواکثر اند، یشان گفتهکه اهم راجع به مبدأ و معاد  ، بسی بیش از این است.مد نظر قرار می گیرد

کنم/ ت میمن نیم شاکی روای«به قول موالنا   وایت و توصیف هستم و نه ارزیابی.راکنون در مقام  اند.لحاظ نکردهنهاده و آنها را مغفول  بلکه
ن بگویم مگیرد. اینکه دانند که تمثیل جاي استدالل را نمیو می جناب جوادي آملی اهل فلسفه هستند». کنمز جان جان حکایت میمن 

اگر  بیند؛میمثل یک انسان شاداب و متحرك جهان را  مثال بزند و بگویدتواند هم می يدیگر علوم انسانی را مثل جنازه می بینم، شخص
  کرد.شود استدالل اقامه بر مبناي تمثیل نمی شود.مثال را عوض کنید حکمش هم عوض می
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وم انسانی لهاي مختلف عحوزه ورنتو مشغول به کار و تحقیق هستم؛دانشگاه ت »مطالعات تاریخی«در دپارتمان  بیش از چهار سال است که
اده و در این سالیان د هایی  کهدرسعات خاورمیانه. مطال مطالعات زنان، مطالعات تاریخی و هستند، نظیرفعالیت مشغول  در این دپارتمان

م انسانی قرار وذیل علجملگی » اسالم و مدرنیته« و  »فلسفه اخالق تطبیقی« ،»اسالم و حقوق بشر« رگاه هایی که برگزار کرده ام مثلکا
از این  رخیدقانه بگویم ببخواهم صا کند. اگرتطبیق نمی این مواردهیچیک از بر  اندکه جناب جوادي آملی گفته  سخنی گیرند. اما می

 سیپلینفرض کنید در دی. پرده بر می گیرد معاصر هاي مختلف علوم انسانیبا دیسیپلین گوینده عدم اطالع و آشناییِ از سنخ سخنان
عبداهللا  رنظی ،اماز آنها را درس داده شخصا آثار برخی شود،به بحث گذاشته می متعددي پژوهانِشناسان و اسالمآثار اسالمشناسی، اسالم

شناسی، سالما هايفراوانی در حوزه . آثاراستآن با سنت اسالمی کارهاي مهمی انجام داده لیال احمد که در باب فمینیسم و نسبت  یا النعیم و
م کلی صادر حک ردن و راجع به آنهاکصورتبندي چنین آنها  را این؛ شده در دهه هاي اخیر منتشر ناسی و فلسفهششناسی، روانتاریخ، جامعه

 ود،ش که طرح می »بایدي«اگر ،پیشتر هم در این مصاحبه آوردمطور که همانموجه و رهگشا نیست.  کردن و همه را به یک چوب راندن
دي دیگري از ابا مبانی و مبکه بیایند و علومی دوستان  بسیار خوب! این گوي و این میدان.  شناختی است،معرفت شناختی وروش» باید«
م انسانی وه علپذیریم کمی آن وقتکسی که جلوي ایشان را نگرفته.  ؛در افکنند ه مبدأ و معاد متصل استانسانی که بسان سروکار دارد،ان

  جدیدي سر برآورده است.
  

  تحلیلتان از مسیر گروه دوم چیست؟
بینید که یک آکادمیسین تراز اول محسوب شما کسی مثل ادوارد سعید را مینیز موجه نمی دانم. مالحظه کنید، این گروه را  سخنان 
ست در» دیگري«از شرق یک که  مستشرقین را به درستی نقد کرد اي ازپارهدر آن و  نوشت  Orientalismو کتابی تحت عنوان شود می

 طور که در هماناند. را به شرقیان نسبت داده افتادگییا عقب ackwardnessbمقوالتی مثل اند و آن برآمده و در مقام تخفیفاند کرده
استعمار  و olonialismcکه درباره  آثاري از برخیبا  همچنین سعید بر سر مهرم وادوارد  اي از سخنان ارهبا پ 3،امآوردهجاي دیگري 

ه نکات ، به نظرم ناموجه است؛ چرا کرا با یک چوب بزنیمبرانیم و تمام آن تمام علوم انسانی  حکم یکسان اما اینکه بر  ؛ه استتولید شد
  سراغ گرفت.بسیار می توان در علوم انسانیِ موجود  آموختنی و قابل استفادة

دانید که سوداي تحول در علوم انسانی در گذشته هم سوابقی داشته است. منهاي تالشی که با انقالب فرهنگی می
العی دارید اطاند. آیا هایی داشتهنیستی و جهان سومی هم چنین برنامهدر این حوزه صورت گرفت، کشورهاي کمو

  اند؟هاي مشابه به کجا رسیدهاز اینکه پروژه
و سوداهایی در سر پرورانده شد تا علوم انسانی جدیدي دانم که اتفاقاتی از این دست رخ داد در مورد اتحاد جماهیر شوروي سابق می 

سانی در روسیه دانم علوم انتا جایی که میاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي  . پسنشد نتایج کامیاب و رهگشایی؛ اما منتج به شکل بگیرد
بلوك شرق تیِ نیسکمودر کشورهاي شود. مغرب زمین تدریس میدر و دیگر کشورهاي استقالل یافته کم و بیش بر همان سیاقی است که 

  بود. ناکارآمد و ناکامچرا که شد؛ به جایی نرسید و فرو نهاده  نیز آن پروژه
  

ي تحول و شورا«دانید که شورایی زیر نظر شوراي عالی انقالب فرهنگی و به ریاست آقاي حداد عادل به نام می
ها را در دانشگاه هاي علوم انسانیها، کتب و رشتهسازي سرفصلکه مأموریت اسالمیتشکیل شده » ارتقاء علوم انسانی

                                                             
  در لینک زیر: "لیبرالیسم ایرانی بازخوانی "تحت عنوان  به مصاحبۀ نگاه کنید  3.

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/335.pdf 



١٠ 
 

علوم انسانی اگر بخواهید یک توصیه به اعضاي این شورا بدهید، این  به عنوان یک پژوهشگر و استاد برعهده دارد.
  توصیه چه خواهد بود؟

هاي در دیسیپلینه ک نظر کنند. خیلی از کسانیزمین و دیگر کشورها در مغرب که به تاریخچۀ علوم انسانی می توانم  صمیمانه پیشنهاد کنم
اند. ري کار کردهآگاهی بش اعتال بخشی به و با انگیزة اجتماعی و اخالقی داشته هاي عمیق انسانی،، دغدغهردهعالیت کفمختلف علوم انسانی 

، بسیار دروش و غایت بالمره متفاوت باش انسانی جدیدي که به لحاظ موضوع، علمچنانکه در می یابم، به عنوان یک  آکادمیسین، بنا کردنِ 
باره چرخ نخواهیم و در پی اختراع دو به نتایج خوبی خواهیم رسیدبشر درس بگیریم،  کنم اگر از تجربه زیستۀمی. تصور بسیار سخت است

 تببینیم آنها چقدر در اینکه سرش ااند. واقعدیگران هم در سر داشته ها رااند، خیلی از این سودا. خیلی از این راهها را دیگران هم رفتهرفت
  اند.تغییر بدهند، کامیاب بوده و ماهیت علوم انسانی را

که را  ايم انسانی چیست و کدام یک از شقوق چهارگانهمرادشان از علو دهند که ، توضیح »علوم انسانی اسالمی«است قائالن به  خوب
  مد نظر دارند. پس از آن می توان در این باب  اتخاذ موضع کرد.ذکر آن رفت، 

  
ارائه  پنج سال دیگر به تعبیر شما دیسیپلینی به عنوان علوم انسانی اسالمیبه عنوان پرسش آخر، اگر فرض کنیم 

  شود چه شمایلی خواهد داشت؟توانید حدس بزنید، چیزي که ارائه میتوانید میبشود، آیا می
و توضیح دادم، ، چنانکه به تفصیل در این گفتگرآوردن یک دیسیپلین و علم جدید. ثانیاکوتاهی است براي سرب ال زماناول اینکه پنج س

ن آ ،رون آید و تولید گرددشود بیادعا می. اگر روزي محصولی از آنچه ندارم تصور و تلقی روشنی ،شودشخصا از آنچه قرار است ایجاد 
  داد.  دقیقی توان به این سوال پاسخزمان می


