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ــدم  ــره، ق ــاق مناظ ــاب اخ در ب
اول انگیــزه انجــام آن مناظــره 
اســت، انگیــزه هــا می تواننــد 
مثبــت یــا منفــی باشــند،  انگیــزه 
ماننــد کشــف  مثبــت   هــای 
حــق و حقیقــت و روشــنگری و.. 
ــاً  هســتند. طرفیــن مناظــره واقع
بایــد در پــی یافتــن حقیقــت 
باشــند ایــن حقیقــت جویــی 
ــات  ــیاری از آف ــع  بس ــود مان خ
ــت  ــن اس ــه ممک ــی ای ک اخاق
مناظــره  طرفیــن  گریبانگیــر 
شــود. یکــی از مصادیــق امــر 
ــر در  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
حــوزۀ معرفتــی،  مناظــره بــا 
ــته و  ــه نادانس ــت ک ــانی اس کس
ــه  ــه در عرصــۀ اندیشــه ب ناآگاهان
انحــراف کشــیده شــده انــد و یــا 
حقیقــت بــرای آنــان مشــتبه 
شــده اســت. ایــن نــوع مناظــرات 
ــت  ــنگری و هدای ــدف روش ــا ه ب

آفــراد انجــام می شــود.
ماننــد   منفــی  هــای  انگیــزه   
شــهرت طلبــی،  مباهــات،  فضــل 
فروشــی و امثــال آن نیــز وجــود 
دارنــد . منظــره بــا  چنیــن انگیزه 
وقــت،   اتــاف  هایــی ســبب  
ــب،   ــوی تعص ــت خ ــبب تقوی س
و  خودمحــوری  و  خودخواهــی 
و   کننــده  مناظــره  خودنمایــی 
ســبب گمــراه شــدن شــنوندگان 

ــوند. ــی ش م
اخــاق مناظــره، قواعــدی نیســت 
کــه از بیــرون بــرآن تحمیــل 

ــن  ــود ای ــه از درون خ ــود، بلک ش
مفهــوم زاده می شــود. مناظــره 
کوششــی اســت معطــوف بــه 
کشــف و اعــان حــق، از ایــن 
ــر  ــد مدنظ ــق بای ــواره ح رو هم
بــه تجربیــات  باشــد.با توجــه 
ــی چــون  ــد بزرگان ــی  و تایی غزال
ــانی  ــض کاش ــی ، فی ــهید ثان ش
ــوان  ــی ت ــی م ــدی نراق و مامه
اصــول دهگانــه زیــر را از اساســی 
تریــن اصــول اخــاق مناظــره بــه 
شــمار آورد و کســی کــه ایــن 
ــد  اصــول را رعایــت کنــد می توان
ــای  ــه از خطاه ــد ک ــدوار باش امی
اخاقــی ناشــی از مناظــره پرهیــز 

ــت. ــرده اس ک
ــق  ــره را ح ــدف از مناظ 1. ه

ــم. ــی بدانی جوی
آن چــه مناظــره را از دیگر شــیوه 
هــای بحــث و گفتگــو جــدا مــی 
ســازد، مســئله حق جویــی در آن 
اســت. در مناظــره، همــه تــاش 
ــز  ــب متمرک ــن مطل ــر ای ــد ب بای
شــود کــه حقیقــت از طریــق 
بحــث و نظــر بیــان و آشــکار 
ــوب  ــب و مغل ــره غال ــود. مناظ ش
ــره  ــرف مناظ ــه دو ط ــدارد بلک ن
بایــد در پــی حــق باشــندو حــق 
ــت  ــر ســمت هدای ــه ه ــان را ب آن
کننــد.  تبعیــت  آن  از  نمــود 
ــای  ــی از راه ه ــا یک ــره تنه مناظ
اســت.  بــه حقیقــت  رســیدن 
ــود  ــا خ ــره ذات ــر مناظ ــس اگ پ
ازآن  نباشــد و هــدف  مقصــود 

ــد، در  ــت باش ــه حقیق ــیدن ب رس
ــره  ــخص مناظ ــورت ش ــن ص ای
ــی: »  ــه غزال ــه گفت ــد ب ــر بای گ
ــده  ــون جوین ــق چ ــب ح در طل
گمشــده ای باشــد.« کــه برایــش 
ــن گمشــده  ــه ای مهــم نیســت ک
بــه دســت خــود او پیــدا شــود یــا 

ــری.  ــت دیگ ــه دس ب
ــر  ــب آزادی تغیی ــه رقی 2.  ب

ــم. ــع دهی موض
ــه هــدف از مناظــره  از آن جــا ک
کشــف حقیقــت اســت، بایــد بــه 
رقیــب اجــازه داد تــا دالیــل خود 
را آن گونــه کــه مــی خواهــد بیان 
کنــد و مقدمــات اســتدالل خــود 
ــندید  ــه پس ــکل ک ــر ش ــه ه را ب
بچینــد. در ایــن رونــد گاه رقیــب 
ممکــن اســت احســاس کنــد کــه 
دلیــل پیشــین خــودش نادرســت 
اســت و در نتیجــه آن را بــا دلیــل 
دیگــری جایگزیــن کنــد. در ایــن 
ــد و او  ــع وی ش ــد مان ــال نبای ح
ــل  ــع و دالی ــظ مواض ــه حف را ب
ــروت  ــت. م ــزم داش ــین مل پیش
ــن  ــه در ای ــد ک ــی کن ــا م اقتض
ــکان  ــن ام ــف ای ــه حری ــت ب حال
داده شــود تــا موضــع اســتوارتری 

اتخــاذ کنــد.
حریــف  بــه  اهانــت  3.از 

. یــم هیز بپر
هرچنــد مناظره مســتلزم مواجهه 
و نقــد اســت و ایــن کار بــه انــکار 
حریــف مــی انجامــد، امــا معنــای 
ایــن ســخن آن نیســت کــه مجاز 
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ــیم.  ــف باش ــه حری ــت ب ــه اهان ب
هــرگاه مــا در هنــگام مناظــره از 
ــود  ــار س ــت ب ــد و اهان ــر تن تعابی
آن  ضمنــی  معنــای  جســتیم، 
ــان  ــوت بره ــه از ق ــن اســت ک ای
مــا کاســته شــده اســت و دیگــر 
ــل و  ــتن از عق ــود جس ــارای س ی
خــرد ارتباطــی خــود را از دســت 
داده ایــم. هتاکــی و دشــنام و 
ــت و  ــا نارواس ــه ج ــزا در هم ناس
در مناظــره کــه هــدف دســتیابی 

ــر. ــت اســت، ناروات ــه حقیق ب
را  حریــف  بــه  4.اهانــت 

کنیــم. تحمــل 
در  دســتی  پیــش  تنهــا  نــه   
اهانــت، در ایــن میــان مقابلــه بــه 
ــت.  ــی اس ــر اخاق ــز غی ــل نی مث
ــا  ــد زشــتی را ب ــن جــا نبای در ای
ــی از  ــا باطل ــل را ب ــتی و باط زش
همــان جنس پاســخ داد. ســقراط 
کــه فــن مناظــره را شــریف تریــن 
فــن مــی دانســت و بــر ایــن بــاور 
ــا  ــانی تنه ــس انس ــه: »نف ــود ک ب
ــی  ــره م ــن مناظ ــیله ف ــه وس ب
توانــد بــه مشــاهده خیــر مطلــق 
ایــن  بــه  ، ســخت  یابــد«  راه 
اصــل مقیــد بــود و همــواره مــی 
ــا  ــت ه ــر اهان ــا در براب کوشــید ت
ــوری  ــف صب ــای مختل و تحقیره
دام حریــف  و در  پیشــه کنــد 
ــد و در نتیجــه از بحــث دور  نیفت

ــردد. نگ
5.  در پــی زمینــه مشــترکی 

باشــیم. 
مناظــره  و  گفتگــو  هنگامــی 
ممکــن می شــود کــه پیشــاپیش 

فصــل مشــترکی در نظــر گرفتــه 
و مــورد قبــول طرفیــن واقــع 
شــود. همــان طــور کــه گفتگــوی 
و  مرجــع  نیازمنــد  معمولــی 
زمینــه مشــترکی اســت مناظــره 
نیــز بــی چنیــن بســتر مشــترکی 
امــکان تحقــق نــدارد. وظیفــه 
کننــدگان  مناظــره  اخاقــی 
آن اســت کــه بکوشــند بســتر 
ــرای گفتگــوی خــود  مشــترکی ب
ــر یــک زمیــن  فراهــم ســازند و ب
قــرار گیرنــد. بــی توجهــی بــه این 
مســئله موجــب کــج فهمــی های 
بســیار مــی گــردد. زیــرا چه بســا 
یــک واژه بــرای دو طــرف مناظره 
داشــته  متفاوتــی  معنــای  دو 

ــد؛  باش
ــق  ــود را تعلی ــد خ 6. عقای

ــم. کنی
وظیفــه اخاقــی ماســت کــه 
ــده  ــر نادرســتی عقی ــی ب ــا دلیل ت
اســت، آن  ارائــه نشــده  مــان 
دفــاع  ازآن  و  کنیــم  حفــظ  را 
مناظــره  هنــگام  بــه  نماییــم. 
ــف وجــود دارد  ــن تکلی ــز همی نی
ــاز  ــا مج ــه م ــن نیســت ک و چنی
ــت  ــود دس ــده خ ــیم، از عقی باش
ایــن  بــرای  لیکــن  بکشــیم. 
ــه  ــه نتیج ــره ب ــد مناظ ــه رون ک
مطلــوب بینجامــد، الزم اســت 
ــه  ــی و ب ــه ای فرض ــه گون ــه ب ک
ــود را  ــدات خ ــت معتق ــور موق ط
معلــق ســازیم . مقصــود از تعلیــق 
کنــار  روی  هیــچ  بــه  عقیــده 
ــول  ــا و قب ــق آن ه ــادن مطل نه

دیــدگاه حریــف نیســت.

ــخ  ــف را مس ــد حری 7.  عقای
ــم. نکنی

در مناظــره خــواه ناخــواه، عقایــد 
طرفیــن مناظــره نقــل و بررســی 
مــی شــود. ایــن طبیعــی اســت و 
ــرات،  ــه در مناظ ــت ک ــرار نیس ق
لزومــا از عقیــده حریــف تعریــف و 
تمجیــد و یــا احیانــا دفــاع شــود. 
ــده  ــق دارد از عقی ــی ح ــر کس ه
خــود دفــاع و عقیــده مخالــف 
ــا آن  ــد ام ــد و رد کن ــود را نق خ
چــه در مناظــرات گاه رخ مــی 
ــی  ــر اخاق دهــد کــه ســخت غی
اســت، آن اســت کــه هنــگام 

ــه  ــف آن را ب ــات حری ــد نظری نق
نادرســتی و بــه خطــا نقــل کنــد 
و ســپس آن را مــورد حملــه قــرار 

دهــد.
8. در دام مجادله نیفتیم.

ــود  ــوش ب ــه ه ــد ب ــواره بای  هم
ــره از  ــی از مناظ ــدف اصل ــه ه ک
ــر  ــه ب ــرود. وسوســه غلب خاطــر ن
ــت،  ــد اس ــان نیرومن ــف چن حری
ــد از  ــا نمــی توان کــه انســان غالب
آن بگریــزد، در چنیــن حالتــی 
ــی  ــه دام ــره ب ــه مناظ ــت ک اس
بــرای تباهــی اخاقــی انســان 
بــدل مــی شــود. گاه ورود بــه 

عرصــه مجادلــه چنیــن ظریــف و 
ناخواســته اســت کــه خــود فــرد 
ــد و  ــی کن ــس نم ــز آن را ح نی
تنهــا در میانــه معرکــه اســت کــه 
ــازی  ــد وارد ب ــی یاب ــاگاه در م ن
ــه  ــت ک ــده اس ــته ای ش ناخواس

ــدارد. ــتی ن ــر راه بازگش دیگ
یگانــه  معیارهــای  از   .9

کنیــم. اســتفاده 
 یکــی از روش هــای رایــج و غیــر 
ــی  ــره، دوگانگ ــی در مناظ اخاق
در اســتفاده از معیارهــا و روش 
ــن صــورت  ــه ای ــل اســت. ب تحلی
گــر  مناظــره  مقــام  در  کــه 
ــودم از  ــرات خ ــات نظ ــرای اثب ب
معیارهــای خاصــی اســتفاده مــی 
ــا معیارهــای دیگــری را  کنــم، ام
بــرای نقــد دیــدگاه حریــف خــود 
بــه کار مــی گیــرم. هنگامــی کــه 
ــی  ــوش م ــن اصــل را فرام ــا ای م
ــی  ــن مغالطــه م ــار ای ــم دچ کنی
شــویم کــه کاســتی های اندیشــه 
ــوت خــود  ــاط ق ــا نق ــف را ب حری
مــی ســنجیم و از نتیجــه مناظــره 

ــی شــویم. ــز خشــنود م نی
آن  حریــف  بــرای      .10
ــود  ــرای خ ــه ب ــم ک بخواهی

مــی خواهیــم.
ــگام  ــه هن ــم ک ــا دوســت نداری م
ــود،  ــت ش ــا اهان ــه م ــره ب مناظ
تحقیــر شــویم، ســخنان مــا قطــع 
گــردد و بدتر از آن مســخ شــود و 
تصویــر زشــتی از آن ارائــه گــردد. 
دوســت نداریــم کــه حریــف مــا از 
ــتفاده  ــه ای اس ــای دوگان معیاره
در  متفاوتــی  روش  از  و  کنــد 

مناظــره اســتفاده کنــد ایــن هــا 
را حــق خــود مــی دانیــم. خــوب 
بــرای  را  نــکات  همیــن  چــرا 
حریــف خــود نمــی خواهیــم؟ 
و  رفتــاری  قاعــده  مهمتریــن 
اخاقــی در نظــام هــای اخاقــی 
ــد  ــی تاکی ــان جهان ــزرگ و ادی ب
بــر همیــن اصــل روشــن و معیــار 
ســاده اســت، یعنــی آن کــه خــود 
را میــزان رفتــار بــا دیگــران قــرار 
دهیــم. ایــن قاعــده کــه عــام 
تریــن قاعــده اخاقــی جهــان 
ــن  ــیار که ــون بس ــت، در مت اس
بــه آن اشــاره شــده و بــه عنــوان 
معرفــی  اخــاق  پایــه  ســنگ 

ــت. ــده اس ش

منابع:
درآمــدی بــر اخــاق مناظــره 
ــنت  ــامی / در س ــدگاه اس از دی
گفتگــو و مناظــره بــا ادیــان و 
ــت  ــز مدیری ــم، مرک ــب، ق مذاه
 /1384  / قــم  علمیــه  حــوزه 

ــف تالی
و  ایــران  در  کاربــردی  اخــاق 
اســام، بــه اهتمــام احــد فرامــرز 
قراملکــی، تهــران، پژوهشــکده 
ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ مطالع
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 

 1389 فنــاوری، 
فــرار از مدرســه: در بــاره زندگــی 
غزالــی،  ابوحامــد  اندیشــه  و 
کــوب،  زریــن  عبدالحســین 

1373 امیرکبیــر،  تهــران، 
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حتمــاً شــما هــم کلمــۀ 
را   )Viral( »وایــرال« 
اصطاحــی  شــنیده اید. 
در  روزهــا  ایــن  کــه 
ــه  فضــای مجــازی بســیار ب
ــرال  ــود. وای ــرده می ش کارب
معنــای  بــه  لغــت  در 
ــوۀ  ــت. نح ــی« اس »ویروس
ــه  ــروس این گون ــار وی انتش
ــا وارد  ــه ویروس ه ــت ک اس
بــدن مــی شــوند، ســلول را 
آلــوده می کننــد، ســلوِل 
تکثیــِر  بــه  آلوده شــده 
ویــروس کمــک می کنــد 
ــت  ــق، پش ــن طری واز همی
به ســرعت  و  هــم  ســر 
تکثیــر می شــوند. پدیــدۀ 
معنــا  همیــن  از  وایــرال 
اســت.  شــده  مشــتق 
ــی وارد  ــی مطلب ــی وقت یعن

ــود،  ــت می ش ــان اینترن جه
و  ســایت ها  می توانــد 
کاربــران آن را، کــه در حکِم 
ــد  ــر بگیرن ــلول اند، در ب س
اســتقباِل  علــِت  بــه  و 
به ســرعت  کاربــران، 
منتشــر شــود؛ یعنــی آن 
یــا  عکــس  یــا  مطلــب 
وایــرال می شــود. ویدئــو 

ایــن روزهــا کلمــۀ »وایرال« 
در جــای درســت خــود بــه 
کار مــی رود؛ بــرای ویــروِس 
را  جهــان  کرونــا  کرونــا. 
و  اســت  کــرده  وایــرال 
جهــان را در نابــاوری بــه 
قرنطینــه ای بــزرگ بــا پیــاِم 
بیمــاری وتوصیــه بــه دورِی 

انســان ها از هــم تبدیــل 
نــگاِه  در  اســت.  کــرده 
ــا  ــان ها ب ــۀ انس ــا هم کرون
هــم برابرنــد و هیــچ امتیــاز 
ــرایِت  ــع از س ــی مان و تفاوت
آن نمــی شــود. اپیدمــی 
ــا  ــریِع کرون ــِی س و پاندوم
ــزرگ  ــِت ب ــن واقعی یادآورای
اســت کــه دهکــدۀ جهانــی 
اســت.  انکارناشــدنی 
فرضــی  خطــوِط  وجــوِد 
ــورها و  ــۀ کش ــر روی نقش ب
بــه ملی گرایــی،  تشــویق 
ده هــا  و  قومیت گرایــی 
دیگــر  برتری طلبــِی 
ــع از ســرایت  ــد مان نمی توان
اتفاقــی  هــر  و  کرونــا 

شــود. مــا در ایــن کــرۀ 
و  هم سرنوشــتیم  خاکــی 
نمی توانیــم بــه ســرانجاِم 
باشــیم.  بی تفــاوت  هــم 
میــان  ایــن  در  البتــه، 
وجــود  اســتثنا  یــک 
به طــور  کــودکان  دارد: 
گزنــِد  از  معجزه آســایی 
هســتند.  مصــون  کرونــا 
گویــی انتخــاب شــده اند 
نظاره گــر  و  شــاهد  تــا 
مهــِم  لحظــاِت  ایــن 
ــر  ــه نظ ــند. ب ــی باش تاریخ
از  بعــد  تاریــخ  می رســد 
ــرد  ــدۀ منحصربه ف ــن پدی ای
بــه دنیــای »پیشــاکرونا« 
تقســیم  »پســاکرونا«  و 

بایســتی  و  شــد  خواهــد 
منتظــِر تحــوالِت جــدی در 
تغییــر رفتارهــای سیاســی، 
و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
فرهنگــی در آینــده بــود.
همــِت  بــه  بــه زودی 
فــداکاراِن عرصــۀ بهداشــت 
تغییــرات  و  ســامت  و 
ــم  ــا علی رغ ــی، کرون اقلیم
خســارت های بی شــمارش 
ــا  ــد. ام ــد ش ــف خواه متوق
صبــح روز رهایــی از این با 
در انتظــار چــه باید باشــیم؟ 
بی شــماری  عــدۀ  شــاید 
ــند و  ــر باش ــال مقص به دنب
بخواهنــد بــه ایــن موضــوع 
بپردازنــد کــه مســبب ایــن 
خســارات ها چــه کســانی 
بــه  عــده ای  بوده انــد؟ 
دنبــال یافته هــای علمــی 
ــرای جلوگیــری از  بیشــتر ب
ــوارد  ــدد آن و م ــروز مج ب
مشــابه باشــند؛ عــده ای بــه 
عــزا؛ عــده ای بــه شــکر؛ 
عــده ای بــه زندگــی روزمره 
ســرگرم  این هــا  غیــر  و 

ــد. ــد ش خواهن
بــه  جهــان  مصلحــاِن 
در  موضوعــی  چــه 
بایــد  پســاکرونا  جهــاِن 
ــن  ــه از ای ــد؟ چگون بپردازن
نتایــِج  دردنــاک  تجربــۀ 
بــرای  حیات بخــش 
ــد؟  ــود آَوَرن ــه وج ــان ب انس

ــاری  ــۀ همی ــه روحی چگون
به وجود امــده  همــکاِی  و 
را بــه مســائل دیگــر انتقــال 
ایــن ســؤاالت و  دهنــد؟ 
دیگــر،  پرســش  صدهــا 
در  متفکــران  چالش هــای 
ــد  ــاکرونا خواه ــان پس جه
بــود. بــرای پاســخ بــه ایــن 
ســؤاالت و حــل مشــکات 
مشــترکمان، بایســتی بــا 
همدلــی بــه هــم گــوش 
و  طبیعــت  بــه  دهیــم، 
ــر  ــش و همدیگ ــاِت وح حی
ــای  ــم، راه ه ــرام بگذاری احت
زندگــِی مســالمت آمیز در 
کنــار حفــِظ اســتقال و 
ــاد  ــود را ی ــِی خ یک پارچگ
ــِی  ــای نف ــه ج ــم، ب بگیری
همدیگــر و اقــدام بر اســاِس 
و  ســطحی  قضاوت هــای 
نســنجیده، ســعی کنیــم 
در  بفهمیــم،  را  همدیگــر 
ارتقــای  و  اعتــا  جهــت 
ــای  ــه ج ــیم، ب ــم بکوش ه
ــا  ــِع تفاوت ه ــر رف ــرار ب اص
براشــتراکات تأکیــد کنیــم، 
ــه  ــر را ب ــت های یکدیگ دس
و دوســتی  نشــانۀ صلــح 
ــت  ــن روس ــاریم. از ای بفش
کــه گفتــه می شــودراهی 
ــم.  ــو« نداری ــز »گفت وگ ج
دورۀ  در  بیاییــد  پــس 
پســاکرونا، » گفت و گــو را 

وایــرال کنیــم.«

کانــون  پــور، عضــو هیــات مدیــره  داعــى  پرویــن 
صــدر موســى  امــام  موسســه  گفت وگــوی 
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معرفی کتاب هنر گپ  و 
گفت: چگونه بتوانیم در 
هر موقعیتی سر صحبت 

را باز کنیم

نویسنده: دبرا فاین
مترجم: مهسا اعال

نشر: معیار علم
نسخه دیجیتال این 

کتاب را می توانید به 
قیمت  8000 تومان از 

کتابراه بخرید.

کتــاب هنــر گــپ  و گفــت: چگونه 
ــر  ــی س ــر موقعیت ــم در ه بتوانی
ــته ی  ــم نوش ــاز کنی ــت را ب صحب
دبــرا فایــن، بــه شــما کمــک 
خواهــد کــرد تــا بــدون اضطــراب 
و تــرس از دیگــران از گفــت و 
شــنودهای خــود راضــی باشــید و 

ــد. ــتری ببری ــذت بیش ل
آیــا هنــگام گفــت و گــو بــا یــک 
ــد؟  ــب می گیری ــش قل ــه تپ غریب
اســتخدامی  آیــا مصاحبه هــای 
می کنیــد؟  خــراب  را  خــود 
گردهمایی هــای  یــک  در  آیــا 
بــه  زانوهایتــان  کاری  مهــم 
ــتانتان  ــف دس ــاده و ک ــرزه افت ل
کتــاب  پــس  عــرق می کنــد؟ 
 The fine( ــت ــپ  و گف ــر گ هن
راهنمــای   )art of  small talk

ــار  ــود رفت ــرای بهب ــت ب خوبی س
شــما و حفــظ آرامشــتان در هــر 
شــرایط اجتماعــی تــا بتوانیــد بــا 
نفــس بیش تــری  بــه  اعتمــاد 
را  اجتماعی تــان  عملکردهــای 

ــد. ــاء دهی ارتق
ــه  ــن )Debra Fine( ب ــرا فای دب
ــه  ــرد ک ــد ک ــت خواه ــما ثاب ش
ــه  ــت چ ــوی درس ــارت گفتگ مه
برقــراری  بــرای  ابــزار مهمــی 
مــردم  بــا  دوســتانه  روابــط 
ــا  ــا ب ــد دارد ت ــن قص ــت. فای اس
شــخصی  تجربه هایــی  انتقــال 
خــود بــه شــما کمــک کنــد 
مهارت هــای  گنجینــه ی  از  تــا 
بهره منــد  درســت  گفت وگــو 
رهنمودهــا  راهکارهــا،  شــوید. 
کتــاب  ایــن  مهارت هــای  و 
ــمند  ــراد اندیش ــص اف ــا مخت تنه
و تحصیــل کــرده بــا ناتوانــی 
در برقــراری روابــط اجتماعــی 
ــراد در  ــه ی اف ــه هم ــت بلک نیس
هــر ســطحی می تواننــد از آن 

ــد. ــره ببرن به
بــدون تردیــد افــراد بســیاری 
وجــود  بــا  کــه  هســتند 
شایســتگی های  و  مهارت هــا 
بســیار در حرفــه و تخصــص خود 
مهارت هــای  پــرورش  نیازمنــد 
ماننــد  هســتند.  گفت وگــو 
بســیاری از فروشــندگانی کــه در 
بســیار  ســخنرانی های رســمی 

امــا  می شــوند  ظاهــر  عالــی 
ــبکه ی  ــور در ش ــگام حض ــه هن ب
روابــط اجتماعــی و حرفــه ای عرق 
ســرد بــر تنشــان می نشــیند. 
ــا  ــی ب ــه راحت ــه ب ــی ک ــا دبیران ی
ــود  ــوزان خ ــکاران و دانش آم هم
گــپ می زننــد امــا نمی داننــد 
ــا  ــای آن ه ــا خانواده ه ــه ب چگون
مدرســه  گردهمایی هــای  در 

ــد. ــو کنن ــت و گ گف
ــا در  کتــاب هنــر گــپ  و گفــت ب
اختیــار گذاشــتن مهارت هــای 
ــد  ــک می کن ــما کم ــه ش الزم ب
تــا بــا تقویــت توانایی هــای خــود 
بهبــود  را  زندگی تــان  کیفیــت 
ــن  ــدرت ف ــاید از ق ــید. ش ببخش
ــواج  ــد ام ــه مانن ــت ک گــپ و گف
ــه  ــما را ب ــم ش ــم آب کم ک مای
حرکــت وا مــی دارد تعجــب کنید. 
امــا تردیــد نکنیــد کــه وقتــی بــه 
شــخصی خــوش  صحبــت تبدیــل 
ــراد بیشــتری خواهــان  شــوید، اف
ارتباطــی  شــبکه ی  بــه  ورود 
ــا دوســتان و همکارانتــان  شــما ب
خواهنــد بــود. اینجاســت کــه 
اجتماعــی  مناســبت های  آن 
ــه وحشــت  ــی شــما را ب کــه زمان
باعــث  دیگــر  می انداخــت 
لــذت و شــادی تان می شــود و 
ــا  ــور در آن ه ــا حض ــد ب می توانی
ــترهایی  ــا و بس ــود راه ه ــرای خ ب
ــای  ــه فرصت ه ــد ک ــاد کنی ایج

ــد. ــما روی آورن ــه ش ــد ب جدی
از  اســت  اثــر حاضــر سرشــار 
روش هــا و نکته هایــی کــه بــه 
از  می توانیــد  آن هــا  کمــک 
ارتبــاط بــا دیگــران لــذت ببریــد. 
مســئله ی  کوتــاه  گــپ  یــک 
بلکــه  نیســت.  بی ارزشــی 
ــه  ــا ارزشــی اســت ک ریســمان ب
زندگــی شــخصی و شــغلی افــراد 

را بــه هــم پیونــد می زنــد.

هنــر گــپ  و گفــت: چگونــه بتوانیــم در هــر 
موقعیتــی ســر صحبــت را بــاز کنیــم

جادوی مهارت های کالمی در ارتباطات موثر

قواعد مباحثه
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کتــاب جــادوی  از  بخشــی  در 
در  کامــی  هــای  مهــارت 
ارتباطــات موثــر آمــده اســت: 
ــی  ــای کام ــری مهارت ه بکارگی
ــی،  ــیر زندگ ــان در مس ــا آدمی ب
و  می آفرینــد  خلقــی   خــوش 
ــت  ــانی را در جه ــات انس ارتباط
ــش  ــت آن افزای ــای مثب فرآینده
داده و مــا را بــه فهــم وقایــع 
می دهــد  ســوق  پیرامونمــان 
و بــه درک واقعــی در معنــای 
قــوه ی  می رســاند.  زندگــی 
ادراک در مهارت هــای کامــی، 
نتیجــه ای  از ذهــن صلح آمیــز 
مــا اســت، تمــام تعارضــات مــا در 
زندگــی روزمــره بــه خاطــر عــدم 
ــم و  ــه در تفهی ــت ک ــی اس توانای
ــات  ــوء تفاهم ــم، س ــم داری تفاه
ــاط  ــاری، ارتب ــات گفت در ارتباط
ــه رکــود  ــا و دیگــران را ب بیــن م

. ند می کشــا
ــه  ــای نهفت ــه ظرفیت ه ــرام ب احت

دیگــران،  وجــود  در  اعتقــادی 
در  کامــی  ارتباطــات  اصــل 
ــاز  ــا اســت، آغ ــون زندگــی م کان
ــای  ــر در رفتاره ــام مؤث ــک پی ی
ــد  ــی، می توان ــی و غیرکام کام
بیانگــر درک وســیع تری از بــا 
ــم  ــر ه ــا یکدیگ ــودن و ب ــم ب ه
ــان آورد.  ــه ارمغ ــدن را ب کام ش
ــرو  ــه در گ ــا همیش ــخصیت م ش
ارتباطــات کامــی و عصــاره ای 
برگرفتــه از روح ماســت کــه از 
منظــر چشــممان می درخشــد 
از طریــق صدایمــان پخــش  و 
و  ســکوت  در  و  می شــود 
می گــردد  آشــکار  رفتارمــان 
گــوش  بــه  را  خــود  آنــگاه  و 
شــنوندگانمان می رســاند و بــا 
روح آن هــا هــم پیمــان می شــود 
ــی مشــترک  ــه زندگ ــا عشــق ب ت
ــا ســازد و از مــن، ماهــای  را مهی
بســیار بزرگــی ســازد تــا چرخــه 
ــا قدرت تــر بــه  زندگــی انســانی ب

ــد.  ــت درآی حرک
فهرســت برخــی  مطالــب کتــاب 
ــی  ــای کام ــارت ه ــادوی مه ج
از:  موثرعبارتنــد  ارتباطــات  در 
ــل- ــرف مقاب ــدم درک کام ط ع

ــب-  ــنجیده و نامناس ــخن نس س
مهارت هــای ارتباطــات کامــی 
ــی  ــی- رتباطــات کام و غیرکام
ــر- شــش اصــل  و منطقــی و مؤث
ــای  ــر در مهارت ه ــی و مؤث اساس
کامی-خجالتی هــا  ارتباطــات 
اجتماعــی-  ارتباطــات  در 
بــه  دادن  گــوش  مهارت هــای 
تأثیــر کلمــات  کام دیگــران- 
ــات  احساســی در کنتــرل اضطراب

ــی. ــی و روان روح

معرفی کتاب جادوی مهارت 
های کالمی در ارتباطات موثر

نویسنده: علی اکبر حسن زاده
نشر: پلک

نسخه دیجیتال این کتاب 
را می توانید به قیمت  2000 

تومان از کتابراه بخرید.

قواعد مباحثه

نویسنده: آنتونی 
وستون

مترجم: نصراهلل 
مرادیانی

نشر: قطره
نسخه دیجیتال این 
کتاب را می توانید 

به قیمت  10000 
تومان از فیدیبو 

بخرید.

ــاب  ــتین کت ــر نخس ــاب حاض کت
از آنتونــی  بــه چــاپ رســیده 
وســتون اســت. او توانســته اســت 
ــیوه  ــک، ش ــاب کوچ ــن کت در ای
هــای مختلــف اســتدالل را بــدون 
نقــص مطــرح کنــد. ایــن کتــاب 
بــا طــرح ابتدایــی تریــن مســائل 
ــب دادن  ــه ترتی ــاره ی چگون درب
یــک بحــث کوتــاه آغــاز مــی 
بــرای  را  الزم  نــکات  و  شــود 
شــکل گیــری و یــا ارزیابــی یــک 
ــد. تمــام  بحــث گوشــزد مــی کن
فصــول کتــاب را قواعــدی دربــارۀ 
ــه  ــر ب ــد زنجی ــردن مانن بحــث ک
ــن  ــد و بدی ــی کن ــل م ــم وص ه
ــان  ــاب آس ــدن کت ــب خوان ترتی
تــر مــی شــود. در فصــول آغازیــن 
ــدی،  ــان قواع ــا بی ــاب ب ــن کت ای
نکاتــی را دربــاره ی بحــث کــردن 
ــن  ــا ای توضیــح مــی دهــد کــه ب
کــه بدیهــی انگاشــته مــی شــوند، 
غالبــاً نادیــده گرفتــه مــی شــوند. 

هرچــه بــه انتهــای کتــاب نزدیک 
ــر می شــویم بحــث هــای مهــم  ت
تــر و پیچیــده تــری مطــرح مــی 
شــود و نکاتــی دربــاره ی بــه کار 
ــی  ــه م ــح آن توصی ــردن صحی ب
شــود. در فصــول 7 تــا 9 بــه مــا 
ــه از  ــود چگون ــی ش ــه م آموخت
ایــن بحــث هــا در نوشــتن مقالــه 
هــای مباحثــه ای اســتفاده کنیم. 
در فصــل آخــر انــواع مغالطــه در 
بحــث کــردن بیــان مــی شــود تــا 
بتوانیــم یــک بحــث درســت را از 
یــک بحــث نادرســت، کــه اصــوالً 
ــث  ــک بح ــه آن ی ــوان ب ــی ت نم

ــیم.  ــت، بازشناس گف
ــت  ــا در گف ــه تنه ــاب ن ــن کت ای
ــرای  ــاه ب وگوهــای روزمــره و کوت
ــود، بلکــه  ــد خواهــد ب همــه مفی
ممکــن اســت در نوشــتن مقاالت 
هــای  نامــه  پایــان  حتــی  و 
دانشــگاهی در کشــورمان نیــز، 
هــم بــرای دانشــجویان و هــم 

ــد.  ــا باش ــاتید، راهگش ــرای اس ب
ــده ی  ــه قاع ــال، آن چ ــرای مث ب
ــی  ــح م ــث توضی ــا بح 18 ـ ) آی
دهــد کــه چگونــه علــت موجــب 
ــه آن  ــود؟ ( ـ ب ــی ش ــول م معل
ای  نکتــه  کنــد،  مــی  اشــاره 
اســت کــه اصــوالً بــدون آن، یــک 
بحــث، دیگــر یــک بحــث نیســت؛ 
در حالــی کــه اغلــب پایــان نامــه 
ــا  ــور م ــگاهی در کش ــای دانش ه
ــی  ــد: یعن ــکل ان ــن مش ــار ای دچ
ــی  ــع آوری م ــداری داده جم مق
ــه  ــه ای از آن گرفت ــود و نتیج ش
ــی کــه بحثــی  مــی شــود، درحال
مناســب و و کافــی بــرای توضیــح 
ایــن کــه چگونــه آن داده هــا 
ایــن  موجــب  فرض هــا(  )یــا 
مطــرح  اســت،  شــده  نتیجــه 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ش نم
ایــن کتــاب مــی توانــد در کشــور 
مــا در ســطح دانشــگاه نیــز مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
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ــد )1550- ــث واالدولی 1. بح
ســپلودا؛  بیــن       )1550
و  دومینیکــن  فرهیختــه 
اســقف چیپــاس بارتولومــه د 

کاســاس الس 
ــخ  ــی در تاری ــن بحــث اخاق اولی
اروپــا بــود کــه در مــورد حقــوق و 
برخــورد بــا مــردم بومــی توســط 
ــرد. ــو ک ــث و گفتگ ــان بح فاتح

ایــن بحــث یکــی از اولیــن نمونــه 
هــای مباحــث اخاقــی در مــورد 
ــوام و  ــر اق ــوق بش ــتعمار، حق اس
ــه حســاب  ــل ب ــن المل ــط بی رواب

مــی آیــد.
ــپانیایی  ــهور اس ــث مش ــن بح ای
اولیــن بــار بــا جنــگ هــای فتــح 

ــد اتفــاق  اســپانیا در جهــان جدی
ــه  ــوط ب ــن مســئله مرب ــاد.  ای افت
یــک مســئله مشــهور سیاســی آن 
ــی  ــان بوم ــا مردم ــود: آی ــان ب زم
ــورد  ــتحق برخ ــکا مس ــاره آمری ق
ــا  ــا آی ــد؟ ی ــردان آزاد بودن ــا م ب
ــون  ــیحی و قان ــای مس ــوزه ه آم
ــه  ــتعمار )و در نتیج ــی اس طبیع
ظلــم( را ضــروری جلــوه داده 

ــد؟ ان
نتیجــه: در پایــان ، هــر دو طــرف 
اظهــار داشــتند کــه در ایــن بحث 
ــه  ــا نتیج ــد ، ام ــده ان ــروز ش پی
انــد. الس  مطلــوب را نگرفتــه 
ــح  ــای فت ــان جنگه ــاس پای کاس
ــد را  ــای جدی ــپانیایی در دنی اس

شــاهد نبــود و ســپلوله نمی دیــد 
کــه قوانیــن جدیــد، محدودکننده 
نامگــذاری  سیســتم  قــدرت 
جایــگاه  بحــث  ایــن  و  شــده 
عنــوان  بــه  را  کاســاس  الس 
ــتان در  ــی سرخپوس ــع اصل مداف
امپراتــوری اســپانیا تثبیــت کــرد 
ــار  ــاً رفت ــال ، اساس ــن ح ــا ای ب
بــا سرخپوســتان  اســپانیایی ها 

ــرد. ــر نک تغیی

2. مناظــره  وبســتر-هاین 
ــا فــروش زمیــن  در رابطــه ب
و اتحــاد جنــوب و غــرب 

ــال 1830 ــکا س آمری
بحــث  وبســتر - هایــن یــک 

ایــاالت  در  مشــهور  بحــث 
متحــده بیــن ســناتور دانیــل 
وبســتر از ماساچوســت و ســناتور        
رابــرت ی. هیــن از کارولینــای 
ــخ 19  ــه در تاری ــود ک ــی ب جنوب
ــا  ــال 1830 ب ــه س ــا 27 ژانوی ت
ــت  ــای حمای ــه ه ــوع تعرف موض

گرایانــه برگــزار شــد.
یکــی از پربازدیدتریــن مســابقات 
تاریــخ ســنا ، بحــث وبرســتر-
هایــن در ســال 1830 بــا گوشــت 
گاو بیــن ایالــت هــای شــمال 
شــرقی و کشــورهای غربــی در 
محــدود  بــرای  طــی طرحــی 

کــردن فــروش زمیــن غربــی 
رابــرت  ســناتور  شــد.  آغــاز 
هایــن از کارولینــای جنوبــی ، در 
ــرای ایجــاد اتحــاد بیــن  تــاش ب
ــه نمایندگــی  جنــوب و غــرب ، ب
ــتدالل  ــا اس ــت ه ــوق ایال از حق
کــرد و اظهــار داشــت کــه ایالــت 
ــد  ــدرال بای ــت ف ــه دول ــا و ن ه
مســئولیت معامــات زمیــن را 
بــر عهــده بگیرنــد. دانیــل وبســتر 

مناظــره هــای مشــهور 
اول( )قســمت  تاریــخ 

از ماساچوســت بــا رد ایــن ادعــا، 
آمریــکا  کــه  داشــت  اظهــار 
ایالــت  از  ای  مجموعــه  فقــط 
هــای مســتقل نبــود، بلکــه یــک 
»دولــت مردمــی بــود کــه توســط 
ــه  ــردم ایجــاد شــد. کســانی ک م
مســئولیت آن را بــر عهــده مــردم 
ــه  ــادر ب ــود ق ــد. و خ ــی گذارن م
اصــاح و اصــاح اســت، درســت 
همانطــور کــه مــردم ممکــن 
ــد.« ــاب کنن ــت آن را انتخ اس

نتیجــه: ســناتور ماساچوســت یک 
شــبه  تبدیــل بــه یــک شــخصیت 
ــورد  ــه م ــد ، ک ــی ش ــزرگ مل ب

احتــرام بســیاری از دوســتان و 
ــرار گرفــت. ســنا  دشــمنان وی ق
قطعنامــه فــروش زمیــن را مهــار 
بیــن  اتحــاد  شــانس  و  کــرد 
ــت.  ــن رف ــرب از بی ــوب و غ جن

ــن- ــای لینکل ــث ه 3.  بح
1858 داگالس 

لینکلــن-داگاس در  مباحثــات 
ــز برگــزار  ســال 1858 در ایلینوی

ــام  ــن مباحــث ، آبراه شــد. در ای
داگاس  اســتفان  بــا  لینکلــن 
بحــث  داری  بــرده  مــورد  در 
مــی کــرد. بردگــی بزرگتریــن 
مســئله سیاســی در آن زمــان 
بــود و لینکلــن و داگاس هــر 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــدوار بودن دو امی
ــود  ــمت خ ــه س ــنوندگان را ب ش

ــد. ــب کنن ترغی
آن  در  ملــی  سیاســت  فضــای 
زمــان ، بــه دلیــل تفرقــه ناپذیری 
مقطعــی و مســئله بــرده داری 
ــواه  ــوری خ ــود. جمه ــدار ب ناپای
وارد  تــازه   ، لینکلــن  امیــدوار 

ــود ،  ــرده داری ب ــد ب ــش ض جنب
امــا او از مباحــث بــه عنــوان یــک 
ــع  ــتحکام موض ــرای اس ــتر ب بس
خــود و برکنــاری رقیــب اســتفاده 

ــرد. ک
ــت  ــن باخ ــه لینکل ــه: گرچ نتیج
از  بیشــتر  جمهوریخواهــان   ،
ــه  دموکــرات هــا آرای مــردم را ب
ــده  ــان دهن ــد و نش ــت آوردن دس
شــخصیت  در  مهمــی  تغییــر 
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ــاوه  ــد. ع ــت بودن ــی دول سیاس
بــر ایــن ، لینکلــن شــهرت خــود 
ــه دســت  ــمال ب ــر ش را در سراس
آورده بــود. وی بــرای فعالیــت در 
ــوری  ــای جمه ــات نامزده انتخاب
ایالــت هــای دیگــر  خــواه در 
ــوان  ــه عن ــود و ب ــوت شــده ب دع
ریاســت جمهــوری  کاندیــدای 
معرفــی شــد. داگاس بــا پیروزی 
بیشــتر ، دولــت بــوکان و جنــوب 
ــه کــرد ، و بعــد از مــدت  را بیگان

ــس  ــش در مجل ــی از قدرت کوتاه
ــد.  ــته ش ــنا کاس س

 - کوپلســتون  بحــث   .4
راســل تبــادل نظــر در مــورد 

ــال 1948 ــدا س ــود خ وج
بحــث بیــن فردریــک کوپلســتون 
و برترانــد راســل در یــک پخــش 
رادیویــی بــی بــی ســی در ســال 
1948 بــر دو نکتــه متمرکــز بــود  
اســتدالل هــای متافیزیکــی و 

ــرای وجــود خــدا. اخاقــی ب
بحــث راســل - کوپلســتون اکنون 
معــروف  از  یکــی  عنــوان  بــه 
تریــن مکالمــات کامــی شــناخته 
ــت  ــون ثب ــه تاکن ــت ک ــده اس ش
ــک  ــتون ، ی ــت. کوپلس ــده اس ش
ــل  ــه دلی ــیوتی ، ب ــیش جس کش
اســتدالل خــود ، بــه آکوینــاس و 
گوتفریــد ویلهلــم الیبنیتز بســیار 
متکــی بــود ، در حالــی که راســل 
ــوم  ــد هی ــه دیوی ــتیک ب آگونیس

ــهور  ــه مش ــرد ، ک ــی ک ــگاه م ن
بــود بــه اینکــه معتقــد اســت؛ در 
حــدود درک بشــر ، هــر مکالمــه 
ای راجــع بــه خــدا ذاتــاً بــی 

ــت.  معناس
ــی  ــه یادماندن ــاید ب ــه :  ش نتیج
برهــان  بحــث  لحظــه  تریــن 
راســل  شناســی)بحث  کیهــان 
؛  باشــد  ایــن  -کوپلســتون( 
وقتــی راســل بــا انتقــاد از ادعــای 

کوپلســتون مبنــی بــر اینکــه 
چــون همــه چیــز در جهــان 
ــات  هســت مشــروط باشــد ، کلی
مشــروط  بایــد  نیــز  جهــان 
باشــند. راســل مــی گویــد: »مــی 
توانــم سفســطه شــما را بــه نظــر 
ــود  ــه وج ــردی ک ــر م ــاورم، ه بی
ــادر دارد ،  ــک م ــد ی ــته باش داش
ــما  ــتدالل ش ــن اس ــر م ــه نظ و ب
ــل  ــن نس ــه بنابرای ــت ک ــن اس ای
ــته  ــادر داش ــک م ــد ی ــر بای بش

ــه  ــت ک ــی اس ــا بدیه ــد ، ام باش
نســل بشــر از یــک مــادر نیســت 
منطقــی  حــوزه  یــک  ایــن   -

متفــاوت اســت.«
نتیجــه: اینکــه پیــروز میــدان 
ــوده  ــی ب ــه کس ــره چ ــن مناظ ای
ــته  ــتادن گاهی بس ــه ایس ــت ب اس
ــن  ــه ای ــما از آن ب ــه ش ــت ک اس

می نگریــد. گفت و گــو 

ــالی  ــرد پوش ــه ی م 1. مغالط
ــر:  ــام دیگ )straw man( – ن

ــه ــوان پنب ــه ی پهل مغالط
در ایــن نــوع مغالطــه ســخنی 
در مــورد ادعــای اصلــی بیــان 
نمی شــود و چیــزی کــه نقــد 
ــا  ــه ای ب ــود رابط ــی ش ــا رد م ی
ــدارد و مدعــای  ــی ن مدعــای اصل
ــا  ــود ی ــی ش ــکار م ــف آش ضعی
ــا  ــه از آن مدع ــی ک ــراد ضعیف اف
مــی  نقــد  انــد  کــرده  دفــاع 
شــوند. بــه عبــارت دیگــر مغالطــه 
ــه ترفنــدی اســت کــه  پهلوان پنب
می توانــد  شــخص  راه  ایــن  از 
ــت  ــذاری و مقبولی ــزان تأثیرگ می
شــخص مدعــی را کاهــش دهــد؛ 
هرچنــد مدعــای نخســتین پاســخ 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــود. ب داده نمی ش
ــر  ــه یــک تصوی ــن مغالطــه ارائ ای
ضعیــف از یــک مدعــا و رد کردن 
آن اســت. امــروزه در جامعــه مــا 
ــن روال  ــه همی ــادات ب ــر انتق اکث
ــن  ــرد. منتقدی ــی گی ــورت م ص
مــا اندیشــه هــای مخالــف خــود 
را کامــا کاریکاتــوری تعریــف 
ــر  ــپس آن تقری ــد و س ــی کنن م

ــر  ــورد نظ نادرســت از اندیشــۀ م
بیــان  بــه  می کننــد.  نقــد  را 
»پهلــوان  مغالطــه  ســاده تر 
ــا  ــی ب ــی کس ــی وقت ــه« یعن پنب
برخــورد  قــوی  مدعــای  یــک 
قــدرت  می بینــد  و  می کنــد 
نــدارد یــک  را  بــا آن  مقابلــه 
ــه  مدعــای ضعیــف و سســت را ب
ــد.  ــبت می ده ــل نس ــرف مقاب ط
ــن  ــه همی ــوان پنب ــور از پهل منظ
مدعــای ضعیــف اســت یعنــی بــه 
ــوان اصلــی  ــا پهل جــای مبــارزه ب
و رد مدعــای واقعــی، پهلوانــی 
ــگ  ــه جن ــازد و ب ــه می س از پنب
ــد  ــر بتوان ــا راحت ت ــرد ت آن می ب
ــه،  ــن مغالط ــه ای ــود! ب ــروز ش پی
»مغالطــه مــرد پوشــالی« هــم 
در  خنــدان  مثــال  می گوینــد. 
ــه ایــن شــرح  کتــاب مغالطــات ب
ــه در  ــه پهلوان پنب اســت : »مغلط
ــای  ــوارد در مناظره ه ــیاری م بس
مســائل  ســر  بــر  علنــی 
احساســی  و  جنجال برانگیــز 
ــرد: ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
شــخص الــف: مناســب اســت کــه 
ــو را  ــه آب ج ــوط ب ــن مرب قوانی

آســان تر کنیــم.
می گوییــد  شــما  ب:  شــخص 
مــواد مخــدر را آزاد کنیــم؟ مگــر 
ــب  ــت صاح ــن مملک ــان ای جوان
کــه  جامعــه ای  هــر  ندارنــد؟ 
ــواد مخــدر  ــه م دسترســی آزاد ب
و  فناســت  بــه  محکــوم  دارد 
ارزش هــای انســانی و اخاقــی در 

می ریــزد. فــرو  آن 
پیشــنهاد اولیــۀ شــخص الــف 
ــوط  ــن مرب ــه قوانی ــود ک ــن ب ای
ــود، در  ــان تر ش ــو آس ــه آب ج ب
ــی کــه شــخص ب پیشــنهاد  حال
ــرده و  ــه ک ــتباه ارائ ــه اش او را ب
وانمــود می کنــد کــه او خواهــان 
آزاد کــردن مــواد مخــدر اســت و 
بــه همیــن هــم پاســخ می دهــد. 
ایــن یــک مغلطــه منطقــی اســت 
ــز  ــف هرگ ــخص ال ــه ش ــرا ک چ
ــواد  ــردن م ــه آزاد ک ــنهاد ب پیش

ــود.« ــداده ب مخــدر ن

 ،)1380( خنــدان  ســیدعلی اصغر   
ــران:  ــوم(، ته ــت س ــات )ویراس مغالط
دفتــر  انتشــارات  کتــاب  بوســتان 
ص.1۶3 اســامی،  تبلیغــات 

مغالطه ی 
پهلــوان 
پنبــــه straw

man 
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موافــق:  تیــم گــردون از 
غربــی  آذربایجــان 

) اعضــای ســخنران : حســام 
امیــن محالتــی، ســروش 
اعضــای محقــق:  اکبــری 
علیرضــا کاظمیــان و شــادی 

ــمی( قاس
از  ثامــن  تیــم  مخالــف: 
ــی ــه طباطبای دانشــگاه عالم

ــخنران:محمدمعین  اعضای س
تهرانــی   میــالد  جــوادی، 
نیمــا  محقــق:  اعضــای 
ــپهبد( ــارا س ــدی و س حمی

ــق  ــم مواف ــئله تی ــرح مس ط
)حســام امیــن محــالت(: 
مفاهیمــی کــه در ایــن گــزاره 
سیاســت  واژه  دارد،  وجــود 
میشــود  ترجمــه   policy از 
کــه در کنــار خــود مفهــوم ، 
ــد.  ــاد میکن ــتگذاری را ایج سیاس
تاریخچــه پیدایــش صفــر بــه 
هنــد برمیگــردد کــه ایــن مــورد 
را بــرای عــدم قطعیــت پــول بــه 
کار مــی بردنــد. اصاحــات از واژه 
رفــرم مشــتق شــده کــه متناظــر 
بــه پیشــرفتهای پلــه ای تدریجــی 
و ترقــی خواهانه اســت. اصاحات 
ــه  ــکل ب ــاده ترین ش ــی در س پول
صــورت حــذف پــول نمــود پیــدا 
نتیجــه  ســاده ترین  و  می کنــد 
ــی  ــادالت مال ــد مب ــهیل رون تس
اســت. حــذف چهــار صفــر از پول 
ــارات  ــش انتظ ــث کاه ــی باع مل
تورمــی و در نتیجــه تــورم فعلــی 
می شــود. وقتــی تــورم بــاال بــرود 

وضعیــت چهــار دهــک بــاالی 
ــود. موضــوع  ــر می ش ــه بدت جامع
ــت،  ــی ارز اس ــازار جهان ــر ب دیگ
ــه  ــد اینهم ــا بخواهن ــا ت تریدره
فرصــت  آن  کننــد  وارد  صفــر 

ــد. ــت داده ان ــادل را از دس تب

طــرح مســئله تیــم مخالــف 
ــن  ــوادی( : ای ــن ج محمدمعی
ــت،  ــادی اس ــًا اقتص ــزاره کام گ
اقتصــادی  متغیــر  یــک  پــول 
ــول  ــر و تح ــه تغیی ــت. هرگون اس
در متغیرهــای اقتصــادی بایــد 
ــع  ــته جام ــک بس ــورت ی ــه ص ب
ــی  ــه تنهای ــرا ب ــود. زی ــده ش دی
اقــدام شایســته ای نیســت و نمــی 
ــه عنــوان یــک سیاســت  ــد ب توان
کشــوری  هــر  و  شــود  تلقــی 
ایــن سیاســت را بــه تنهایــی 
ــاختارهای  ــه س ــه ب ــدون توج ب
ــش گرفتــه،  ــود در پی ــی خ مال
ــه  ــا ب شکســت خــورده اســت. بن

ــی  ــس فعل ــی رئی ــه همت گفت
ــک  ــن کار ی ــزی، ای ــک مرک بان
اقــدام ظاهــری و اســمی اســت 
ــه  ــادی و ب ــک کار بنی ــه ی و ن
ــورم و  ــری روی ت ــی تاثی تنهای
ــدارد.  ــردم ن وضــع معیشــتی م
ــار  همــه کشــورها در اجــرای ب
ایــن سیاســت شکســت  اول 
ــر  ــه اث ــا ب ــون تنه ــد چ خوردن
حســابداری و مالــی آن متمرکز 
ــن  ــت، ای ــل شکس ــدند. دلی ش
ــورت  ــا بص ــه قیمت ه ــت ک اس
تقلبــی و فیــک کاهــش نشــان 
دیگــر  ســوی  از  و  می دهــد 
ــا  ــش قیمت ه ــه افزای ــل ب تمای
ــه  ــد ک ــد آم ــود خواه ــه وج ب
ــن  ــورم بیشــتر دام ــه ت خــود ب
ســنگین  هزینــه  می زنــد. 
اســکناس های  جایگزینــی 
ســطح  افزایــش  جدیــد، 
عمومــی قیمت هــا و مســائل 
دیگــر از جملــه مشــکل های 

ــت. ــرح اس ــن ط ای

دفــاع  تیــم موافق)ســروش 
ــد  ــًا قی ــزاره اص ــری(: گ اکب
ــا  ــدارد و تنه ــکان ن ــان و م زم
ــه  ــوه محرک ــک ق ــوان ی ــه عن ب
ــورد  ــی م ــات پول ــرای اصاح ب
اســت.  گرفتــه  قــرار  توجــه 
مــا هــم معتقدیــم بایــد در 
ــای  ــوارد راهکاره ــن م ــار ای کن
ــورم  ــرل ت ــه کنت ــر از جمل دیگ

اجــرا شــود. تغییــر واحــد پــول 
اعتمــاد  و  را تســریع  تبــادل 
را  ملــی  پــول  بــه  عمومــی 

می دهــد. افزایــش 

دفــاع  تیــم مخالــف )میالد 
تهرانــی: )در رد اســتدالل های 
تیــم گــردون، گفــت: در گــزاره 
ــای  ــه معن ــب ب ــت مناس سیاس
ــرد  ــه کارک ــت ک ــتی اس سیاس
آن از هزینــه اش بیشــتر باشــد. 
یــک  کشــوری  در  چنانچــه 
داد  مثبــت  نتیجــه  پدیــده 
دلیــل نمیشــود کــه در کشــور 
دیگــر هــم همــان نتیجــه را 
بدهــد. دو متغیــر در اقتصــاد 
حقیقــی.  و  اســمی  داریــم، 
ــد  ــم کاهــش ده ــورم ه ــر ت اگ
ــه  روی متغیــر اســمی اســت، ن
متغیــر حقیقــی، از ســوی دیگر 
بــازار جهانــی هــم روی قــدرت 

ــت. ــد اس خری

دفــاع  تیــم موافــق )امیــن 
تقویــت  در  محالتــی(: 
اســتدالل های خــود در دفــاع از 
گــزاره موجــود، گفــت: مــا یــک 
سیاســت های  بیــن  تفریــق 
قائــل  بایــد  پولــی  و  مالــی 
پولــی  سیاســت های  شــویم. 
مرکــزی  بانــک  متولــی اش 
ــرل  ــه کنت ــه در زمین ــت، ک اس
ــاز، تغییــر بهــره بانکــی  ــازار ب ب

ــر  ــذف صف ــر ح ــه دیگ و نمون
بعــدی  مــورد  دارد.  اختیــار 
اســت  مالــی  سیاســت های 
ــت.  ــت اس ــی آن دول ــه متول ک
مالــی،  معیشــت،  دولــت 
درآمدهــای نفتــی را تنظیــم 
میکنــد. درســت اســت کــه 
نگرانی هــا وجــود دارد، ولــی 
ــه سیاســت های  ــوط ب ــن مرب ای

اســت. اقتصــادی  کان 

مخالــف  تیــم  دفــاع 
ــوادی(: در  ــن ج )محمدمعی
ــردن مواضــع  جهــت روشــن ک
تیــم خــود گفــت: مــا هــم 
خــاف ایــن را نگفتیــم کــه 
سیاســت های مالــی مســاوی 
ــم  ــا میخواهی ــت. م ــی اس پول
ــن سیاســت درســت  ــم ای بدانی
اســت یــا نیســت؟ گــروه مقابــل 
دربــاره متغیــر اســمی و حقیقی 
توضیــح ندادنــد. بســیاری از 
ــذف  ــد ح ــان معتقدن کارشناس
ــی  ــای حقیق ــر در متغیره صف
بــی تاثیــر اســت. ضمــن اینکــه 
نظرشــان  نگفتنــد  دوســتان 
راجــع بــه حــذف صفــر در 
ــت؟  ــاال چیس ــورم ب ــرایط ت ش
مســاله دیگــر،  بعــد روانــی 
ــا آن  ــراد مســن ب اســت کــه اف
مشــکل دارنــد. دیگــری کاهش 
اســت.  نفتــی  درآمدهــای 
اصــاح،  بــه معنــای بهتــر 

ــى یــک مناظــره دانشــجویى  بازخوان
)شــماره1(

گــزاره :»حــذف چهــار صفــر از پــول ملــى،  سیاســتى مناســب در 
زمینــه اصالحــات پولــى کشــور اســت« 
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شــدن و بهبــود اســت نــه اینکــه 
ــه  ــق باشــیم ک ــزاره ای مواف ــا گ ب
ــر  ــع را بهت ــتیم وض ــد نیس معتق

ــد. کن

تیــم  بنــدی  جمــع 
موافق)ســروش اکبــری(:141 
کشــور در جهــان ، ایــن کار را 
انجــام داده، ترکیــه نمونــه منفــی 
بــوده و رومانــی هــم در ســال 
2005 ایــن کار را انجــام داد و 
ــه در  ــرد ک ــذف ک ــر را ح 4 صف
موفــق  بســیار  تــورم  کنتــرل 
بــود. اگــر حجــم پــول را کاهــش 
را  نقدینگــی  و  تــورم  دهیــم، 
ــرل کــرد. اگــر  ــوان کنت هــم میت
تــورم و مشــکاتی وجــود دارد 
ــه بانــک مرکــزی ارتبــاط پیــدا  ب
نمیکنــد بلکــه بانــک مرکــزی 
ــات  ــتقل اصاح ــور مس ــد بط بای

ــد. ــام ده ــود را انج خ

تیــم  بنــدی  جمــع 
تهرانــی(:   مخالف)میــالد 
100 در صــد اســتدالل دوســتان، 
نقلــی اســت. اســتدالل عقلــی 
ــول و  ــاره حجــم پ ــد، درب نیاوردن
ســرعت پــول، مکــرراً گفتیــم کــه 
حجــم و ســرعت اســمی را پاییــن 
مــی آورد. گزاره در مقــام اول قطعاً 
ــران اســت. موضــوع  ــه ای ناظــر ب
ــن  ــرای ای ــای اج ــر هزینه ه دیگ
طــرح اســت. اتفــاق مثبتــی کــه 
ــر  ــار صف ــذف چه ــال ح ــه دنب ب
می افتــد چــه اتفاقــی اســت؟ 
هــم  دوســتان  بحــث  کلیــت 

ــه ســاختار  ــود کــه ب اشــکاالتی ب
اقتصــادی مــا وارد کردنــد.

ــان؛  ــا کاظمی ــوال علیرض س
محقــق تیــم گــردون از تیــم 
ــورم  ــه ابرت ــن ک ــن: در ژاپ ثام
را  تــورم  چطــور  بــود  حاکــم 

ــد؟ ــرل کردن کنت

پاســخ نیمــا حمیــدی محقق 
تیــم ثامــن : اگــر در ژاپــن 
نمی شــود  دلیــل  داده  جــواب 
ــوری  ــر کش ــا ه ــران ی ــه در ای ک
ــه  ــرا ک ــد چ ــواب ده ــری ج دیگ
بافــت تاریخــی، اجتماعــی و دیگر 
ــه  ــا بقی ــور ب ــن کش ــرایط ای ش

ــت. ــاوت اس ــورها متف کش

ســپهبدی  ســارا  ســوال 
محقــق تیــم ثامــن از گــروه 
گــردون : اگــر حــذف صفــر 
ــی  ــت خوب ــی سیاس ــول مل از پ
اســت چــرا در برزیــل و و نزوئــا 

ــت؟ ــته اس ــی داش ــر منف اث

ــان  ــا کاظمی ــخ علیرض پاس
محقــق تیــم گــردون: برزیــل 
ــش  ــی پی ــال وقت ــد از 18 س بع
و  دادنــد  انجــام  را  شــرط ها 
و  داد  کردنــد، جــواب  رعایــت 
توانســتند تــورم را کنتــرل کننــد.

ــاس  ــر اس ــره ب ــه مناظ نتیج
ــات داوران  رای هی

داوران هیئت علمی: 
عضــو  عامــه  )حســام الدین 

هیئــت علمــی جهــاد دانشــگاهی، 
ــت  ــو هئی ــی عض ــین میرزای حس
علمــی دانشــگاه تهــران و خســرو 
قبــادی عضــو هیئــت علمــی 

ــگاهی( ــاد دانش جه
گــروه  دانشــجویی)عضو  داوران 
ــین  ــای پیش ــر دوره ه ــای برت ه

مســابقات(: منصــوره حجــاری، 
مســتقیمی،حمید  نــادر 

ســکندری ا
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@isojd

www.isojd.ac.ir
www.isdc.ir

تحریریه: مهدی عباسی،مهدیه شاه نظری
زهرا السادات روح االمین

طراح و صفحه آراء : مریم ظریفیان یگانه 

02166978000

نشریه داخلی مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی

ــان  ــان فخــررازی، خیاب ــان انقــالب، خیاب آدرس: تهــران، خیاب
شــهدای ژاندارمــری شــرقی، پــالک72، مرکــز ملــی گفتگــو، 

مناظــره و آزاد اندیشــی


