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پــاییز  1399

بــا شــیوع جهانــی بیمــاری کوویــد19، اندیشــمندان سراســر جهــان بــه اظهار نظــر پیرامــون تأثیــر 
ــون  ــث پیرام ــارغ از بح ــد. ف ــان پرداخته ان ــای مردم ــر و باوره ــوۀ تفک ــی، نح ــبک زندگ ــر س آن ب
ــم  ــل ه ــۀ مقاب ــه گاه در نقط ــی ک ــری جهان ــن همه گی ــار ای ــوص آث ــوع در خص ــای متن دیدگاه ه
قــرار می گیرنــد، بــه ســختی می تــوان در نفــس تغییراتــی کــه پیدایــِی و گســترش ویــروس کرونــا 
ــۀ  ــه دامن ــی ک ــرات و تأثیرات ــرد. تغیی ــد ک ــت، تردی ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــر انس ــت و تفک در زیس
ــو و  ــث، گفت وگ ــکل گیری بح ــت و ش ــه اس ــز فراگرفت ــران را نی ــاری، ای ــود بیم ــون خ آن همچ
تبــادل نظــر در این بــاره را میــان ایرانیــان ضــروری می نمایانــد، چــه در صــورت خاموشــی فضــای 
اندیشــه، تأثیــرات اختصاصــی آن بــر زندگــی، فرهنــگ و باورهــای ایرانــی مغفــول خواهــد مانــد. 
ــر  ــا ب ــران کرون ــر بح ــت »تأثی ــزاری نشس ــا برگ ــی ب ــره و آزاد اندیش ــو، مناظ ــی گفت وگ ــز مل مرک
ــان  ــر می ــادل نظ ــکان تب ــراری ام ــت برق ــی در جه ــت گام ــیده اس ــی« کوش ــۀ ایران ــپهر اندیش س
ــه  ــازی را ک ــت مج ــن نشس ــوای ای ــۀ محت ــردارد. خالص ــوع  ب ــن موض ــی در ای ــمندان ایران اندیش
ســوم تیرمــاه 1399 بــا حضــور دکتــر ابراهیــم فیــاض، دکتــر مقصــود فراســتخواه و دکتــر تقــی آزاد 

ــد.  ــه می خوانی ــد، در ادام ــزار ش ــی برگ ارمک

 ابراهیــم فیــاض عضــو هیئــت   
علمــی دانشــگاه تهــران

رابطــۀ  اولین بــار  بــرای  اکنــون 
مطــرح  را  معرفــت  و  نــژاد 
می کنــم. نژادهایــی کــه اکنــون 
می کننــد،  انقــاب  آمریــکا  در 
ــکای  ــار و آمری ــای آفریقایی تب نژاده
آســیایی تبار  و  التینی تبــار 
در  این هــا  همــۀ  هســتند. 
نوعــی ســاختار  و  عرفان محــوری 
تئوریــک مانائیســم مشــترک اند و 
در مقابــل نظــام فلســفی و عقانیــِت 
یهودی-مســیحِی نــژاد ســفید قــرار 
انقــاب  بپذیریــم  اگــر  دارنــد. 
اســت،   وقــوع  حــال  در  نــژادی 
ــی،  ــاب دین ــک، انق ــاب تئوری انق
ــی  ــاب عرفان ــفی، انق ــاب فلس انق

هــم در غــرب یعنــی در امریــکا رخ 
خواهــد داد. در ســیاه ها و آمریــکای 
ــیقی  ــکل موس ــه ش ــا ب التینی تباره
آمریــکا  در  و  می شــود  جلوه گــر 
گســترش پیــدا می کنــد. یــک نکتــۀ 
بســیار مهــم اینکــه نــژاد ســفید هم 
در حــال پیوســتن بــه سیاهپوســتان 
ــن  ــد. م ــم جوان ان ــه ه ــت و هم اس
همــان زمــاِن »یک درصــد در مقابــل 
بعــد  کــه  گفتــم  نودونه درصــد« 
ــد،  ــان را بخوابانن ــن جری ــه ای از آنک
بــه کمــون مــی رود. و اآلن هــم بــه 
شــما می گویــم اگــر نظــام کارگــری 
ــدد و  ــه بپیون ــن قص ــه ای ــکا ب آمری
قشــر متوســط-که اآلن در وســط 
یقینــاً  بشــوند،  بیشــتر  اســت- 
آمریــکا دچــار انقاب هــای اساســی 

خواهــد شــد. البتــه آمریــکا بلد 
اســت و فــوراً مرجعیت درســت 
می کنــد؛ مثــا اآلن احتمــاال 
حــزب دموکــرات شــعارهای 
ــن را  ــد داد و ای ــری خواه تندت
بــه قــدرت تبدیــل خواهــد 
ــل  ــه تبدی ــی اندیش ــرد، یعن ک
ــدرت  ــود  ق ــدرت می ش ــه ق ب

ــه کل جهــان  ــن ب ــه اندیشــه. و ای ب
هــم صــادر خواهــد شــد. اتفاقــاً 
احتمــال فروپاشــی اروپــا کــه نظــام 
اســت.  جــدی  دارد،  بســته تری 
برخــورد پلیــس در اروپــا، مثــًا 
ــه  ــه ک ــور فرانس ــس و همینط انگلی
بــه  جیلقه زردهــا  شــروع  آن  در 
ــکا  ــر از آمری ــد، تندت ــراض کردن اعت
می خواهــم  مــن  پــس  اســت. 
ــه رخ  ــه در جامع ــزی ک ــم چی بگوی
مــی دهــد ]ایــن اســت کــه[ مقولــۀ 
ــژادی در حــال  ــای ن ــژاد و جغرافی ن
ــد،  ــه اندیشــه اســت. بع بازگشــت ب
اندیشه هایشــان  براســاِس  مــردم 
و  شــد  خواهنــد  حکومــت  وارد 
نــژاد ســفید غربــی از ســاختاری 
بتوانــد  کــه  نیســت  برخــوردار 

ــد. ــد کن ــوری تولی تئ
اآلن تمــدن مــورد هجــوم قــرار 
گرفتــه و دارد ورشکســته می شــود، 
مگــر ]بــا ظهــوِر[ یــک ســاختار 
یــک   و  جهانــی  تمــدن  جدیــد 
بتوانیــم  اجتماع گرایــی،  نــوع 
ــِی  ــاِع مدن ــک اجتم ــاختاِر ی وارِد س
جهانــی ]شــویم.[ مــن در مصاحبــه 
بــا شــورای راهبــردی وزارت خارجه 
ــأ  ــر خ ــال حاض ــه  در ح ــم ک گفت
قدرتــی در جهــان وجــود دارد و مــا 
در ایــن خــأ قــدرت می توانیــم 
نــه  ولــی  کنیــم.  پیــدا  تجلــی 
ــی  ــه حت ــا، ن ــه حوزه ه ــگاه، ن دانش
مراکــز حکومتــی دانشــی مــا، اصــًا 
متوجــه ایــن قصه هــا نیســتند. مــن 
اصــًا ]جایــی[ ندیــده ام کســی ایــن 
بحث هــا را مطــرح کنــد. بــر همیــن 
ــوع انفعــال و  اســاس، دچــار یــک ن
خواهیــم  معرفت شناســی  هجــوم 
ــن  ــه بی ــی ک ــان قصه های ــد؛ هم ش
انقــاب مشــروطه و جنــگ جهانــی 

ــدیم. ــان ش اول دچارش
اآلن در جهــان، وضعیــت جاسوســی، 
بین الملــل  روابــط  ناامنی هــای 
کــه  حتــی کشت وکشــتارهایی  و 
رخ می دهــد، دقیقــاً مثــل قبــل 
ــی اول اســت. فقــط  از جنــگ جهان
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ــده ام  ــی کــه رخ می دهــد و دی اتفاق
ــان  ــران جه ــیاری از متفک ــه بس ک
ــن  ــد، ای ــث می کنن ــاره اش بح درب
ــال  ــه در ح ــاد ک ــه اقتص ــت ک اس
ــت،  ــده اس ــران ش ــر وارد بح حاض
نمی توانــد بــا سیاســت مخلــوط 
ــون  ــود. چ ــگ ش ــه جن ــل ب و تبدی
مســألۀ امــر اجتماعــی به شــدت 
نتیجــه،  در  شــده  اســت؛  قــوی 
ــد  ــود نخواه ــی به وج ــگ جهان جن
آمــد: ایــن ماجراهــا تبدیــل بــه 
انقاب هــای دانشــی و اجتماعــی 
خواهــد شــد کــه کل جهــان را طــی 

ــرد. ــد ک خواه

تقــی آزاد ارمکــی عضــو هیئت 
علمــی دانشــگاه تهران

کــه  نیســت  ای  پدیــده  کرونــا، 
فرمانــش در دســت باشــد. اگــر 
ــاق  ــوژی اتف ــران تکنول ــر بح قدیم ت
ــر  ــا مســیر اقتصــاد تغیی ــاد ی می افت
اقتصــادی  بحــران  می کرد.-مثــل 
مثــل  آدم هایــی  امریکا-دســت 
ســرمایه داران و بانــک داران بــود. 
در  کــه  اتفاقاتــی  در  مثــًا  یــا 
افتــاده،  اجتماعــی  جنبش هــای 
و  مشــخص  اجتماعــی  نیــروی 
معّینــی حادثــه را ایجــاد کــرده 
ــه  ــته، حادث ــش را داش ــر توان و اگ
آن  بــه  و  کــرده  مدیریــت  را 
مثــل  اســت؛  بخشــیده  معنــا 
اجتماعــی  جنبش هــای  جریــان 
دهــۀ شــصت و هفتــاد کــه اول 
دانشــجویی بــود، بعــد روشــنفکری، 
بعــد مدنــی و بعــد یــک پدیــدۀ عــام 
ــنفکران  ــا، روش ــی در آنج ــد. ول ش
در کنــار دانشــجویان یــا برآمــده 
امــکان  و  از دانشــجویان، قــدرت 
هــم  و  داشــتند  را  معناســازی 
توانســتند بــا آن جهــان را بــه عرصۀ 
ــی ارادی  ــد. خیل ــدی وارد کنن جدی
ــود. نمی گویــم شــروعش انتخابــی  ب
بــود، ولــی در ادامــۀ کار اراده خیلــی 

تاثیر کرونــــا بر سپهر 
اندیشه ایرانی

بــود.  تعیین کننــده 
تقریبــاً  کرونــا یــک پدیــدۀ 
ــه  ــی ب ــت ول ــبه طبیعی اس ش
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. 
ــوان  ــل، نمی ت ــن دلی ــه همی ب
گفــت ظهــور و گســترش آن 
ــی  ــت و نیروی ــی ارادی اس خیل
دارد ایــن کار را می کنــد؛ مثــًا 
خیلــی دوســت داشــتند چیــن 
را عامــل آن معرفــی کننــد. 
آمریــکا،  می گفــت  ایــران 
و  چیــن  می گویــد  آمریــکا 
چیــن مــی گویــد آمریــکا. ولــی 
ــم  ــر می بینی ــت ام ــا در واقعی م
کــه ایــن پدیــده دســت نیــروی 
یــا  سیاســی  یــا  اجتماعــی 
کســی نیســت کــه ایــن کار 
ــن  ــه ای ــر ب را بکنــد. همیــن ام
پنهــان کاری،  نوعــی  پدیــده 
بی رحمــی و در عیــن حــال 
رازآلودگــی و نهایتــاً مانــدگاری 
ــش را  ــترۀ عمل ــد و گس می ده
از پدیده هــای  هــم متفــاوت 

دیگــر می کنــد.
مــن فکــر می کنــم چالش هــای 
کانــوِن  ســرمایه داری  نظــام 
عصــِر  اجتماعــِی  اندیشــۀ 
آخریــن  بــود.  پیشــاکرونایی 
اروپایــی و  متفکــران جهــان 
غربــی ]بــه  دنبــاِل پاســِخ  ایــن 
پرســش[ بودنــد کــه بــه دنبــاِل 
چالش هــای  جهانی شــدن، 
ــه  ــرمایه داری چگون ــر س معاص
اســت. بــه بــاور مــن مســأله ای 
ــی  ــان اندیشــۀ غرب ــه در جه ک
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ــث ســرمایه داری  ــت دارد بح اهمی
ملــی و هویت هــای متکثــر ملــی 
متفکــراِن  و  روشــنفکران  اســت. 
آن  از  متأثــر  و  غــرب  جهــاِن 
]متفکــراِن[ جهــاِن ایرانــی،  بــه 
بحــث ملــت  و فرهنــگ ملــی و  
می گردنــد  بــاز  ملــی  بــورژوازی 
از  مهم تــر  متوســط  طبقــۀ  و 
ــن  ــه از ای ــاختی ک ــروز در برس دی
بــورژوازی ملــی  پیــدا می کنــد، 
ــرا  ــرا؟ زی ــرد. چ ــد ک ــور خواه ظه
ــت  ــم در روای به لحــاظ تاریخــی- ه
مارکــس، هــم در روایــت متفکــران 
ــورژوازی  ــر- ب ــون وب ــری همچ دیگ
خــود، خــود را نســاخته اســت، بلکه 
ــه  ــت ک ــط اس ــۀ متوس ــن طبق ای
بــورژوازی را ســاخته و بــه آن هویت 
بخشــیده اســت. بعــد بــورژوازی 
ــرای  ــد. ب ــازی کن توانســته اســت ب
ــش  ــس از پیدای ــی مارک ــال وقت مث
ــد، آن  ــی زن ــرف م ــرمایه  داری ح س
می کنــد،  بــورژوازی  نــام  بــه  را 
ــن کار را  ــه دارد ای ــی ک ــی  کس ول
می کنــد، طبقــۀ متوســط اســت، 
ولــی بــه بــورژوازی وامی گــذارد 
حمالــی اش  بــازی  بتوانــد  کــه 
فی  الواقــع  بــورژوازی  بکنــد.  را 
می کنــد.  را  حمالــی اش  بــازی 
ــط  ــۀ متوس ــی  را طبق ــازی اساس ب
ــک  ــم ی ــر می کن ــن فک ــد. م می کن
ســازه هاِی  در  اتفاقــی  همچیــن 
ــد  ــاق خواه ــی اتف نظــرِی اجتماع
افتــاد و موضوعــش بــورژوازی ملــی 

 . د می شــو
ــا  ــاب کرون ــن در ب ــروض اول م مف
پدیــدۀ  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
اســت.  غیر اراده گرایانــه  مرمــوز 
ایــن بحــِث غیــر  ]از[  آن وقــت 
اراده گرایانه  بــودِن کرونــا تفســیرهای 
ــد؛  ــرون بیای ــد بی ــی می توان متفاوت
اومانیســتی،  تفســیرهای  مثــل 
ــی  ــی، متافیزیک ــتی، الهیات ایدئالیس
طبیعت گرایانــه.  تفســیرهای  ]و[ 
هجدهــم  قــرن  بــه  نمی گویــم 
ــی اطاعــات قــرن  بازمی گردیــم، ول

ــرای  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــی ی هجدهم
مهــم  متفکــران  و  روشــنفکران 
ــود. یــک تکثــر گفتمانــی  خواهــد ب
ــور  ــوز و ام ــر مرم ــن ام ــاب ای در ب
در جهــان  کــه  دیگــری  مرمــوز 
ــکل  ــد، ]ش ــدا خواهند ش ــدام پی م
خواهــد گرفــت.[ مــا تــا دیــروز امــر 
ــم و  ــته بودی ــار گذاش ــوز را کن مرم
ــر آن  ــم. ب ــه فکــت توجــه می کردی ب
بودیــم کــه بــه آنچــه قابــل دیــدن، 
ــدن  ــردن و بویی ــس ک ــنیدن، ح ش
اســت و در پیرامــون ماســت ]توجــه 
ــوز  ــور مرم ــن ام ــد از ای ــم[. بع کنی
ــرد و  ــد ک ــور خواهن ــددی ظه متع
تفســیر  مهمتریــن  حوزه هــای  از 
ــی  ــای الهیات ــوزه ه ــوز، ح ــر مرم ام
و متافیزیکــی  هســتند. بــه نظــر 
ــداران  ــان و دین ــن، صــدای متأله م
متافیزیســین ها  و  فیلســوفان  و 
بلنــدی خواهــد  دوبــاره صــدای 
بــود، البتــه نــه بــا آن ســازوکارهای 
قدیمــی بلکــه بــا ســازوکارهایی 
ــان  ــۀ جه ــر دامن ــن ام ــد و ای جدی
اندیشــه را خواهــد ســاخت. بــه 
جهــان  ایــن  در  مــن  اعتقــاد 
اندیشــه، اندیشــۀ  جهــان ایرانــی 
ــد  ــت و نخواه ــل نیس ــا منفع از قض

بــود. جهــان ایرانــی از آنجــا کــه در 
ماجــرای کرونــا هزینــه پرداختــه در 
ایــن قصــه خواهــد مانــد. بــه نظــرم 
ــت.  ــی  اس ــاق عجیب ــا  اتف ــرای م ب
بــا اینکــه بــد و غــم انگیــز و دردآور 
اســت،جالب هــم هســت. جالبــی اش 
ــن  ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ب
حادثــه هســتیم. مــا همیشــه در 
حــوادث بــزرگ دنیــا غائــب بودیــم. 
بعــداً مستشــرقین مــا را کشــف 
کردنــد. موضع گیــری اروپــا در قبــال 
ماجــرای انــرژی اتمــی ]در جهــِت[ 
ــا و  بیرون رانــدِن مــا از معرکــۀ کرون
واردکردنمــان بــه عرصــۀ دیــروز بود. 
ــن  ــا هســتیم و ای ــا در کرون ــی م ول
بــه نظــرم اتفــاق مهمــی اســت. بــه 
ــه ای  ــاظ اندیش ــل به لح ــن دلی همی
هــم حاضریــم و  دیگــر پســیو عمــل 

ــرد.  ــم ک نخواهی

ــو  ــتخواه، عض ــود فراس  مقص
دانشــگاه  علمــی  هیئــت 

تهــران

ــز  ــر مغ ــا  ب ــاری کرون ــیوع بیم ش
اجتماعــی تأثیــر خواهد گذاشــت. 
تاکنــون نیــز اعصــاب جامعــه تحــت 
ــه  ــرار گرفت ــاری ق ــن بیم ــر ای تأثی
روز بــه روز  تأثیــر  ایــن  و  اســت 
ــد  ــان خواه ــودش را نش ــتر خ بیش
ــه،  ــز جامع ــی، مغ ــز اجتماع داد. مغ
حــواس و ادراکات جمعــی تحــت 
ــد  ــرار خواه ــکل ق ــن مش ــر ای تأثی
مــردم،  عاطفــی  نظــام  گرفــت. 
نظــام شــناختی جامعــه، گرامــر 
دســتور  همین طــور  و  اجتماعــی 
دگرگونی هــای  اجتماعــی  زبــان 
بزرگــی پیــش روی خــودش خواهــد 
داشــت. مــن برخــی از این هــا را 

ــم.  ــی کن ــرض م ــت وار ع فهرس
نخســتین  از  یکــی  گمانــم  بــه 
تأثیــرات  کرونــا،  پیامدهــای 
گروه هــای  بــر  چندســطحی  
متفــاوت اجتماعــی اســت. مثــًا در 
گروه هــای مذهبــی، تقلیل گرایــی 

بیشــتر خواهــد شــد و احتمــاال 
و  ســنت گرایی  و  موعودگرایــی 
صورت هــای  بــه  ســلفی گری 
پیــدا  رشــد  فرصــت  مختلفــی 
می کنــد. ممکــن اســت صــدای 
ممکــن  کنــد[.  ]رشــد  مرمــوز 
ــی،  ــوع راززای ــک ن ــاً ی ــت اساس اس
افســون زایِی  و  افســانه زایی 
گروه هــا  از  برخــی  در  را  جدیــد 
شــاهد  اجتماعــی  بخش هــای  و 
ــطورۀ  ــی اس ــور کل ــه ط ــیم و ب باش
ــاً  ــه اساس ــتین ]و[ اینک ــاه نخس گن
ــب دارد  ــی دارد و مرت ــان گناه انس
کیفــر می شــود و کرونــا کیفــری 
ــن روی  ــت. م ــان ماس ــرای گناه ب
ایــن ]مفاهیــم[ بــه صــورت میدانــی 
ــاه  ــد م ــن چن ــرده ام. در همی کار ک
گذشــته، شــواهد زیــادی ]از وجــود 
ــه  ــم ک ــت[ داری ــاور در دس ــن ب ای
ــران  ــرآلود و در خس ــاً ش ــر ذات بش
اســت و بایــد بــه حقیقتــی مراجعــه 
را  خــود  گنــاه  ایــن  از  و  کنــد 
تبــری بــدارد و پاکیــزه شــود و 
ــۀ ذات  ــم نتیج ــا ه ــن بیماری  ه ای
شــرآلود و گناه آلــود بشــر اســت. 
در ســطح دیگــر روی گروه هــاِی 
جدیدتــِر اجتماعــی احتمــاالً بــه 
صــورت دیگــری خــودش را نشــان 
عقایــد  نقــد  مثــًا  داد.  خواهــد 

ــه  دینــی بیشــتر می شــود. ب
نظــر می رســد کــه از همیــن 
امــروز هــم در بخش هــای 
ــی  ــه-  کم ــری از جامع دیگ
متفــاوت بــا آنچــه که اســتاد 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــز جن عزی
فیــاض مطــرح فرمودنــد- 
الهی)تئودیســه(  عــدل 
محــل  هرچه بیشــتر 
قــرار  گفت وگــو  و  بحــث 
خــدای  خواهد گرفــت. 
شــخصی محــل بحــث قــرار 
می گیــرد و اساســاً باورهــای 
الهیاتــی تضعیــف می شــود و 
دنیایــی ]نــزِد ایــن گروه های 
ــود  ــور می ش ــی[ تص اجتماع
ــل و  ــار عل ــه بیشــتر گرفت ک
ــه  ــت ک ــادی اس ــوادث م ح
بایــد بــا عقانیــت بــا آن 
مواجــه شــد تــا بــا ایــن 
تصــور کــه تحــِت تدبیــِر امــِر 
ــا  الوهــی اســت. مخصوصــاً ب
]نــگاه بــه[ مســألۀ عــدل 
ــن  ــه، ممک ــی و تئودیس اله
ــی و  ــای دین ــت  آیین ه اس
بخشــی  در  مناســک گرایی 
اجتماعــی  گروه هــای  از 
شــود.  تضعیــف  بیشــتر 
و  پیش آیندهــا  این هــا 
کــه  هســتند  احتماالتــی 
ــن اســت در بخشــی از  ممک
ــاق  ــی اتف ــای اجتماع رده ه

بیفتنــد.
ــِف  ــار[ تضعی یکــی ]از آن  آث
ــت.  ــتی اس ــِگ اومانیس فرهن

در بحث هایــی کــه قبــل از مــن 
]مطــرح  هــم  گرفــت  صــورت 
ــرف آقــای  ــاً از ط ــد.[ مخصوص ش
عنــوان  بــه  کــه  فیــاض  دکتــر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــمند، ب ــک دانش ی
نتیجــه  ایــن  بــه  مطالعه کننــده 
رســیده اند کــه اساســاً افتــی در 
فرهنــگ اومانیســتی اتفــاق می افتــد 
و آن امنیــت حیاتــی کــه اینگلهارت 
ــدا  ــت پی ــت، اف ــرده اس ــرح ک مط
ــکوالر و  ــِس س ــد. اعتمادبه نف می کن
اومانیســتی و ایــن بــاور کــه انســان 
ــی   ــت حیات ــی امنی ــا توســعه، نوع ب
فاعــل  بایــد  و  کرده اســت  پیــدا 
شناســا و کارگــزار عالــم و شناســای 
ــد.  ــه خواهد دی ــد،  لطم ــم باش عال
حــال  در  جوامــع  در  مخصوصــاً 
توســعه ایــن مســئله ممکــن اســت 
آثــار بیشــتری از خــود نشــان دهــد. 
ــس  ــت ح ــن اس ــور  ممک همین ط
بی خانمانــی ذهــن  کــه امثــال پیتــر 
ــدری  ــد ق ــرده بودن ــث ک ــر بح برگ
ــزی  ــًا آن چی ــا مث بیشــتر شــود. ی
ــات  ــارۀ حی ــل درب ــی زیم ــه زمان ک
ذهــن و کانشــهر مطــرح می کــرد، 
ــای  ــود و اضطراب ه ــوس تر ش محس
اگزیستانســیل بیشــتر خــودش را 

ــد.  ــان ده نش

1Existential security  
2Homeless mind  

2

1
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اغلــب  مناظره کننــدگان، 
فعالیتــی  را  خــوب  مناظــره ی 
تصــور  اختافــی،  منحصــرا 
تیم هــا  آن،  در  کــه  می کننــد 
بــا  شــدت  بــه  و  قــدرت  بــا 
دارنــد.  اختــاف  یکدیگــر 
مطمئنــا  اختاف نظــر  اگرچــه 
مناظره کــردن  پیش شــرط 
اســت، مهم تریــن عامــل یــک 
توافــق  برجســته،  مناظــره ی 
هــر  شــروع  نقطــه ی  اســت. 
ــت.گزاره،  ــزاره اس ــره ای، گ مناظ
ــن  ــت بی ــل اس ــط حای ــک خ ی
زمینــی کــه جنــاح موافــق و 
مخالــف مســئول آن هســتند. 
ــر  ــک گــزاره موث ــرای این کــه ی ب
ــر آن  ــر س ــد ب ــا بای ــد، تیم ه باش
ــای  ــند. دوره ــته باش ــق داش تواف
ــا  ــا تیم ه ــه در آن ه ــی ک مناظرات
راجــع بــه گــزاره اختاف نظــر 
ــا نامطمئــن هســتند(،  داشــته )ی
بــه  راجــع  تیم هــا  وقتــی 
جنبه هــای مختلفــی از گــزاره 
ــر  ــه بایکدیگ ــد ک ــث می کنن بح
درک  هســتند،  بی ارتبــاط 
تماشــا کننده  بــرای  بحــث 
بســیار مشــکل اســت. عــاوه 
بــا  مناظــرات  در  ایــن،  بــر 
کیفیــت بــاال، تیم هــا معمــوال 
نــه تنهــا راجــع بــه گــزاره ی 
دربــاره ی  بلکــه  نظــر  مــورد 
موضوعــات مــورد مناظــره نیــز بــا 
ــن  ــد. بهتری ــق دارن ــر تواف یکدیگ
مناظــرات، آن هایــی هســتند کــه 
ــف  ــق و مخال ــتدالل های مواف اس
ــاط مشــخص  ــا حــول نق در آن ه
چرخیــده کــه همگــی بــا پرســش 
ــی  ــزاره معرف ــه گ ــری ک بزرگ ت
ــتند.  ــط هس ــت، مرتب ــرده اس ک
امــا توافــق در یــک دور مناظــره، 
ــم  ــا تی ــق ب ــزی بیــش از تواف چی
دیگــر بــر ســر چیــزی اســت کــه 

بــا آن مخالفــت داریــد. تیم هــای 
ــا  ــت ب ــا موافق ــف معمــوال ب مخال
ــتراتژی  ــق، اس ــم مواف ــدف تی ه
می بخشــند.  قــدرت  را  خــود 
ــر  ــرای ه ــر ب ــک موث ــک تکنی ی
ســخنران ایــن اســت کــه بــا 
ســاختار و نظــم اســتدالل های 
ــر  ــا ب ــرده ت ــت ک ــش موافق رقیب
وضــوح تــاش انتقــادی خــود 
بی افزایــد ســپس نشــان دهــد 
ــد  ــا نمی توانن ــه آن ه ــه چگون ک
ــد.  ــت یابن ــدف دس ــن ه ــه ای ب
ــوال  ــق معم ــدگان موف مناظره کنن

ــه  ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب
اسســتدالل های  بــا  می تواننــد 
ــی  ــوده ول ــق ب ــب خــود مواف رقی
آن  از  را  متفاوتــی  نتیجــه ی 
بگیرنــد. در نهایــت اینکــه توافــق 
می توانــد بــه شــکل واگــذاری 
شــود.  وارد  هــم  مناظــره  در 
مناظره کننــدگان موفــق آن هایــی 
هســتند کــه تفــاوت اهمیــت 
ــد.  ــخیص دهن ــتدالل ها را تش اس
بــازه زمانــی) مــدت  یــک  در 
ــز  ــه تمرک ــره( اینک ــان مناظ زم
اســتداللی خــود را کجــا معطــوف 

کیفیت یک 
منـــاظره 

بیشتر به توافق 
بستگی دارد 
تا اختالف !

ــت.  ــی اس ــم مهم ــد، تصمی کنی
ــتدالل ها  ــن اس ــاب مهم تری انتخ
و مخالفــت بــا آن هــا و شناســایی 
اســتدالل های  کــردن  رهــا  و 
غیــر مهــم ، یــک مهــارت اســت. 
ــی  ــد ضمن ــا می توان ــذاری ی واگ
باشــد بــه نحــوی کــه صرفــا یــک 
اســتدالل را نادیــده می گیریــد 
صریــح  می توانــد  اینکــه  یــا 
باشــد کــه در آن صــورت، تاییــد 
اعتبــار یــک اســتدالل رقیــب، بــه 
ــر  ــا تاثی ــد ت ــازه می ده ــما اج ش
آن اســتدالل را خنثــی کنیــد. 
ــده  ــک مناظره کنن ــه ی ی ــه گفت ب
ــبک  ــه س ــره ب ــابقه در مناظ با س
پارلمــان بریتانیــا، گاهــی بدتریــن 
بــرای  می توانــد  کــه  اتفاقــی 
ــما  ــادی ش ــع انتق ــی از مواض یک
بیفتــد ایــن اســت کــه رقیبانتــان 
آن را نادیــده بگیرنــد. زمانــی کــه 
ایــن اتفــاق بیفتــد و زمانــی کــه 
اســتدالل  آن  بــه  بی اعتنایــی 
عــدم  شناســایی  براســاس 
ــتدالل در  ــبی آن اس ــت نس اهمی
ــن  دور مناظــره باشــد، نتیجــه ای
می شــود کــه اســتدالل شــما 
از دور مناظــره خــارج شــده و 
همــراه بــا آن، شــانس شــما برای 
پیــروزی در مناظــره نیــز کاهــش 
بــه  و  مناظــره  در  می یابــد. 
ــه ســبک  خصــوص در مناظــره ب
ــه  ــروزی ب ــا، پی ــان بریتانی پارلم
معنــای غالــب شــدن در هــر 
اســتدالل نبــوده و راجــع بــه 
غالــب شــدن در اســتدالل های 

ــت. ــم اس مه

برگرفته از کتاب مناظرات برنده؛ 
نوشته استیون جانسون
مترجم: مهرنوش امیدوار
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مناظــره میــان متفکــران بــر اســاس شــواهد تاریخــی از دیربــاز رواج داشــته، 
در روزگار مــا به چنــان رواج و محبوبیتــی رســیده کــه بــر سرنوشــت 
ــده ای  ــر تعیین کنن ــی تأثی ــری و عقیدت ــای فک ــی، نحله ه ــای سیاس جریان ه
گذاشــته اســت؛ تأثیــری کــه تــا بــه امــروز دوام یافتــه و چه بســا شــدت نیــز 
ــوده  ــن ب ــز چنی ــران نی ــو در ای ــب گفت وگ ــن قال ــت ای ــت. سرنوش ــه اس یافت
ــورت  ــه ص ــه ب ــیاری، چ ــی بس ــی و علم ــی، سیاس ــخصیت های فرهنگ و ش

ــیده اند.  ــوام بخش ــه آن ق ــفاهی ب ــه ش ــوب و چ مکت
ــه  ــتمرار ب ــه  اس ــه ب ــی ک ــاِت چهره های ــنیدِن تجربی ــه ش ــه ک ــن اندیش ــا ای ب
ــر  ــر و واضح ت ــری واقعی ت ــد تصوی ــته اند، می توان ــو نشس ــره و گفت وگ مناظ
از ماهیــت جــاری مناظــره در ایــران ارائــه دهــد، در پرونــده ویژه ای در نشــریه 
گفتگــو، در هــر شــماره پــای صحبــت  صاحب نظــران، اندیشــمندان، اســتادان 
ــای  ــا از تجربه ه ــت ت ــم نشس ــگاه ها خواهی ــی دانش ــت علم ــای هیئ و اعض

خــود در مناظــرات بگوینــد. 
دکتــر غالمحســین خســروپناه و دکتــر صــادق زیبــاکالم ســال ها در مناظــرات 
گوناگــون و متعــدد شــرکت کرده انــد؛ مناظره هایــی کــه گاهــی مــورد توجــه 
افــکار عمومــی، دانشــجویان و اهــل فــن قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، پــای 
صحبــت ایــن دو چهــره مناظــره در کشــور نشســته ایم کــه خالصــه ای از ایــن 

ــد. ــو را می خوانی ــت و  گ گف

تجربه منــــاظره 

تعالیــم  در  گفت وگــو 
ــی  ــه جایگاه ــالمی از چ اس

اســت؟ برخــوردار 
در آموزه هــای دینــی و در ســیرۀ 
پیشــوایان دینــی مــا بــه ]مفهوِم[ 
ــده  ــژه ای ش ــه وی ــو توج گفت وگ
اســت. بــرای مثــال، نبــی گرامــی 
اســام)ص( با بســیاری از کســانی 
کــه بــه اســام اعتقــاد نداشــتند، 
ماننــد مســیحیان و یهودیــان بــه 
یــا  می پرداختنــد.  گفت وگــو 
ــی  ــا گروه های ــن)ع( ب امیرالمؤمنی
و  بحــث  وارد  خــوارج  ماننــد 
این گونــه  شــدند.  گفت وگــو 
ــا  ــن گروه ه ــون ای ــه چ ــود ک نب
در مقابــل حکومــت امیــر مؤمنان 
ــان را  ــرت ایش ــتاده اند، حض ایس
از دم تیــغ بگذراننــد. بلکــه در 
گفت وگــو و بحــث، حقیقــت را 
بــر آن هــا آشــکار می کردنــد. 
آن هــا شــبهات و اشکاالتشــان 

و  می کردنــد  مطــرح  را 
امیرالمؤمنیــن هــم بــه اشــکاالت 
پاســخ  آن هــا  شــبهات  و 
می دادنــد. خــوارج دوازده هــزار 
ــر از  ــت هزار نف ــد. هش ــر بودن نف
ــه  ــدند و ]ب ــتبصر ش ــا مس آن ه
ــزار  ــتند. چهاره ــق[ بازگش راه ح
ــن  ــا امیرالمؤمنی ــا ب ــر از آن ه نف
ــد  ــه صــورِت[ نظامــی درافتادن ]ب
و حضــرت هــم بــا آن هــا برخــورد 
کردنــد. یــا بــرای مثــال ]بــا نــگاه 
ــین)ع( و  ــام حس ــیرۀ ام ــه[ س ب
]درمی یابیــم  حســن)ع(  امــام 
ــو  ــان گفت وگ ــا مخالفانش ــه[ ب ک
داشــتند و نامه هــای متعــددی 
ــد.  ــدل می ش ــا[ ردوب ــن آن ه ]بی
در  گفت وگوهــا  ایــن  ]البتــه[ 
ــام  ــادق)ع( و ام ــام ص ــیرۀ ام س
ــی  ــر)ع(- هــم در گفت وگوهای باق
بــا  بــا اصحــاب و هــم  کــه  
بیشــتر  داشــتند-  مخالفــان 
امام رضــا)ع(  اســت.  مشــهود 
در  زمــان حضورشــان  در  نیــز 
مــرو بــا رهبــران ادیــان مختلــف 
گفت وگــو کردنــد. ایــن ســیرۀ 
ائمــه)ع( بــود. در قــرآن هــم، 
خداونــد ســبحان بــه اهــل کتــاب 
خطــاب می کنــد کــه: »ُقــل یــا 
ــی  ــوا إِل َ ــاِب تَعال ــَل الِکت أَه
ــم  ــا َوبَیَنُک ــواٍء بَیَنن ــٍۀ َس َکِلَم
َک  َ َوال نُشــرِ أاَّل نَعُبــَد إاِلَّ اللَّ
ــا  ــَذ بَعُضن ــیًئا َوال یَتَِّخ ــِه َش بِ
  ِ بَعًضــا أَربابًــا ِمــن دوِن اللَّ
َّــوا َفقولُــوا اشــَهدوا  ــِإن تََول َف
ــِلموَن«،  یعنــی اهــل  ــا ُمس بَِأنّ

و  می کنــد  دعــوت  را  کتــاب 
]می فرمایــد:[ مــا حــرف یکســانی 
بــا یکدیگــر داریــم. یعنــی در 
عیــن اختــاف، حــرف مشــترکی 
نیــز وجــود دارد و آن ایــن اســت 
کــه توحیــد را بپذیریــم و خــدا را 
ــم  ــم و شــرک نورزی ــادت کنی عب
ــرار  ــر ق ــاب یکدیگ ــم را ارب و  ه
ندهیــم. ایــن ادبیــات کامــًا تــوأم 
ــو  ــب و گفت وگ ــا وحــدت، تقری ب

ــت.  اس

ــی در  ــف کالم ــب مختل مکات
ــد  ــه ح ــا چ ــخ ت ــول تاری ط
و  گفت وگــو  یکدیگــر  بــا 
مناظــره داشــتند و  مناظــره 
ــزان  ــه می ــا چ ــو ت و گفت وگ
بــر غلبــۀ آن هــا بــر یکدیگر 

ــوده اســت؟ ــر ب مؤث
اســت.  مهمــی  بســیار  ســؤال 
البتــه طبیعتــا بایــد ســیِر تاریخِی 
دقیقــی در دســت داشــت. یکــی 
از عوامــل تمدن ســازی، خصوصــاً 
در  ششــم  تــا  ســوم  قــرن  از 
ــی  ــن مدارای ــام همی ــان اس جه
بــوده اســت کــه عالمــان نســبیت 
داشــته اند-ولو  یکدیگــر  بــه 
ــود  ــی وج ــف علم ــارب مختل مش
ــی  ــور مدارای ــته- و همین ط داش
کــه حاکمــان نســبت بــه مــردم و 
عالمــان داشــته اند. ]ایــن مــدارا[ 
باعــث رشــد و بالندگــی علــم ]در 
آن ادوار [ بــوده اســت. زمانــی کــه 
متکلمــان و فاســفه بــه نقــد 
پرداختنــد،  یکدیگــر  منطقــی 

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر غالمحسین خسروپناه: 
دانشجویان منطق 
و روش شناسی 
گفتگو را بیاموزند

گفتگو با صاحب نظران 
درباره تجربه های مناظراتی آن ها

سورۀ مبارکۀ آل عمران، آیۀ 64
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فلســفه و هــم علــم و هــم کام رشــد کــرده اســت. پــاییز  1399
بــرای مثــال، غزالــی به عنــوان یــک متکلــم و 
ــد و  ــفه« را می نویس ــت الفاس ــی »تهاف ــک صوف ی
ــی  ــردازد. حت ــفه می پ ــم فلس ــد عل ــه نق ــدیداً ب ش
ــت  ــأله اس ــت مس ــامل بیس ــفه ش ــد فلس می نویس
کــه ســه تای آن کفــر و هفده تــای آن بدعــت 
اســت. آن گاه شــخصیتی مثــل ابن رشــد کتــاب 
نقدهــای  و  می نویســد  را  التهافــت«  »تهافــت 
غزالــی را مســتدل و منطقــی پاســخ می دهــد 
ــت  ــراق حمک ــیخ اش ــل ش ــخصیتی مث ــد ش و بع
اشــراقی را ارائــه می دهــد تــا بیــن تصــوف و 
ــوآوری  ــکار و ن تفلســف جمــع ]ایجــاد[ شــود و ابت
ــم  ــوی ه ــد. در دورۀ صف ــکل می ده ــدی را ش جدی
ــا یکدیگــر- نقــد و جــدال جــدی علمــی عالمــان ب

ــد  ــد می کردن ــون را نق ــون اصولی در دوره ای اخباری
ــس-  ــن را و بالعک ــفه متکلمی ــا فاس ــس، ی و بالعک
ــی  ــا زمان ــم می شــد. ام باعــث رشــد و بالندگــی عل
ــدرت را در  ــد و ق ــم می ش ــان حاک ــک گفتم ــه ی ک
دســت می گرفــت، گفتمان هــای دیگــر بــه حاشــیه 
اظهار نظــر  و  ابــراز  جــرأت  و  می شــدند  رانــده 
نداشــتند. آن گفتمــان حاکــم هــم رشــد و بالندگــی 

پیــدا نمی کــرد.

بــرای  تالشــی  معاصــر  دورۀ  در  آیــا 
مفهــوِم  معرفت شناســانۀ  تقســیم بندِی 
اســالمی  فالســفۀ  طــرف  از  گفت وگــو 

صــورت گرفتــه اســت؟

اصــوالً بعضــی مقــوالت، مقوالتــی 
مــدرن هســتند. ]هرچنــد[ در 
گذشــته بیــن متفکــران اســامی 
گفت وگــو جریــان داشــته اســت. 
بــرای مثــال خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی کتــاب »تجریــد العقائــد« 
یک طــرف  از  و  می نویســد  را 
عامــۀ حلــی، یک شــارح شــیعی 

آن را شــرح می دهــد و بــا عنــوان 
»کشــف المراد« منتشــر می کنــد. 
قوشــِچی ســنِی اشــعری هــم 
و  شــرح  را  »تجرید االعتقــاد« 
جالــب آنکــه نقــد می کنــد. ایــن 
]جریان داشــتِن[  معنــای  بــه 
بعــد  البتــه  اســت.  گفت وگــو 

هــم کســانی قوشــچی را نقــد 
ــم  ــوارد ه ــر م ــد. در اکث کرده ان
و  اخــاق  و  حرمــت  عالمــان 
منطــق را  مدنظــر قــرار داده انــد. 
فخــر رازی »اشــارات و تنبیهــات« 
ــد. در  ــد می کن ــینا را نق ــن س اب
شــرحی  در  رازی  فخــر  واقــع 
ــات«  ــارات و تنبیه ــر »اش ــه ب ک

را  بوعلــی  چنــان  می نویســد 
ــانی  ــه کس ــد ک ــد می کش ــه نق ب
ــت و  ــرح نیس ــن ش ــد ای گفته ان
ــکات  ــر رازی ن ــت. فخ ــرح اس ج
ظریــف و دقیقــی در ایــن کتــاب 
مطــرح کــرده اســت و  مــن، خود 
در کتــاب »فلســفۀ شــناخت« 

ــته ام. ــود جس ــرات وی س ــیار از نظ بس
ــِل  ــه فع ــت ک ــن اس ــما ای ــؤال ش ــخ س در کل، پاس
گفت وگــو، بیــن فاســفه و متفکریــن در جریــان 
ــا ممکــن  ــوده اســت ت ــا موضــوِع فلســفه نب ــوده ام ب

ــود . ــث ش ــفی اش بح ــی فلس ــارۀ مبان ــد درب باش

در حــال حاضــر وضعیــت و جایــگاه گفت وگــو 
ــور  ــگاه ها چط ــوزه و دانش ــره را در ح و مناظ

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
تاکنــون ]برگــزارِی[ چندنــوع ]رخ داِد[ گفت وگو]یــی[ 
ــده  ــب ش ــی تصوی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال در ش
ــردازی  ــی نظریه پ ــی های تخصص ــی کرس ــت. یک اس
ــی.  ــی های ترویج ــری کرس ــت و دیگ ــوآوری اس و ن
از  بیــش  اخیــر،  هفت ســال  از  کمتــر  طــول  در 
ــگاه های  ــی در دانش ــِی ترویج ــِی علم ــه هزار کرس س
دولتــی و دانشــگاه آزاد برگــزار شــده اســت. برگــزارِی 
ــراه  ــت هم ــا موفقی ــبتاً ب ــی نس ــی های ترویج کرس
ــوده اســت. کرســی های آزاداندیشــِی فرهنگــی کــه  ب
فعالیتــی دانشــجویی اســت، به صــورت بســیار پراکنده 
ــی داشــته اند،  ــه تشــّکل های فعال در دانشــگاه هایی ک
برگــزار شــده اســت. امــا به اعتقــاد مــن، کرســی های 
آزاداندیشــی در ایــن دولــت چنــدان موفــق نبوده انــد 
معاونــت  و  دانشــگاه ها  فرهنگــی  معاونت هــای  و 
آزاداندیشــی  کرســی های  علــوم  وزارت  فرهنگــی 
کرســی های  امــا  نگرفتنــد.  جــدی  چنــدان  را 
نظریه پــردازی  چطــور؟ در ایــن هفده ســالی کــه 
نظریه پــردازی  کرســی های  از  حمایــت  هیــأت 
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کرســی های   ، گرفتــه  شــکل 
متعــددی از این دســت برگــزار 
و  نظریــه  و درکل 45  شــده اند 
نــوآوری بــه ثبــت رســیده اند. 
ســؤال  ایــن  اســت  ممکــن 
ــداد  ــرا تع ــه چ ــود ک ــرح ش مط
ــرح  ــای مط ــا و نوآوری ه نظریه ه
شــده این قــدر انــدک اســت؟ 
ــداد  ــه تع ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
ــن  ــور پایی ــردازان درکش نظریه پ
اســت و نــه این کــه زمینــه و 
کرســی های  برگــزاری  بســتر 
نیســت.  فراهــم  نظریه پــردازی 
شــاهد ایــن مدعــا هــم برگــزاری 
بیــش از ســه هزار کرســی علمــی 
ترویجــی در  هفت ســال اخیــر 
اســت کــه نشــان می دهــد زمینــه 
و بســتِر برگزاری کرســی ها وجود 
ــه اســاتیدی کــه کرســی   دارد.  ب
آیین نامــۀ  در  کننــد  برگــزار 
ــرد.  ــق می گی ــاز تعل ــاء امتی ارتق
امــا متأســفانه ]میــزاِن ارائــۀ[ 
ــم  ــت و آن ه ــن اس ــه پایی نظری
یــک علــت معرفتــی و یــک علــت 
ســاختاری دارد. علــت ســاختاری 
ایــن اســت کــه دانشــگاه های مــا 
ــن  ــد. دومی ــوز آموزش محورن هن
ــی  ــراد و آســیبی معرفت ــراد، ای ای
پارادایم هــا  اینکــه  اســت و آن 
بســته های  و  اســتراتژی ها  و 
روشــِی تحقیــق، در دانشــگاه های 
ــد آمــوزش  ــا به صــورت نظام من م

نمی شــود.  داده 

شــخصی  تجربــۀ  اولیــن 

شــما از شــرکت در مناظــره، 
ــت؟  ــوده اس ــا ب ــی و کج ک
ــۀ  بنــده ســال 68 از حــوزۀ علمی
ــرکت در درس  ــرای ش ــول ب دزف
حســن زادۀ  آیــت اهلل  اســفار 
آملــی و آیــت اهلل جــوادی آملــی، 
فاضــل  آیــت اهلل  فقه واصــول 
لنکرانــی و حضــور در درس هــای 
آیــت اهلل وحیــد خراســانی بــه 
حــوزۀ علمیــۀ قــم آمده بــودم. 
همان زمــان مطلــع شــدم کــه 
آقــای دکتــر عبدالکریــم ســروش 
در  خصوصــی  جمــع  یــک  در 
مؤسســۀ امام رضــا، بحــث »قبــض 
شــریعت«  تئوریــک  بســط  و 
خــود را طــرح خواهنــد کــرد. 
ــض  ــاب »قب ــوز کت ــع هن آن موق
شــریعت«  تئوریــک  بســط  و 
منتشــر نشــده بــود و بــه صــورت 
ــا  ــی ب ــان فرهنگ ــه در کیه مقال
عنــوان »بســط و قبــض تئوریــک 
بــه چــاپ رســیده  شــریعت« 
بــود. بنــده هــم در آن جلســه 
ــتم و در  ــور داش ــی حض خصوص
جریــان  بحــث و گفت وگــو و نقــد 
شــرکت داشــتم. بعــد، در همــان 
ایامــی کــه مباحــث روشــنفکری 

شــده  مطــرح  مــا  کشــور  در 
ــخصیت ها  ــی از ش ــا برخ ــود ب ب
مناظــره  تهــران  دانشــگاه  در 
در  بــا  مثــال  بــرای  داشــتم. 
ــای  ــوم آق ــا مرح ــی ب مناظره های
ــا  ــحابی ب ــزت اهلل س ــدس ع مهن
ــی«  ــوان »مردم ســاالری دین عن
اشــکوری  یوســفی  آقــای  و  
بــا عنــوان »حکومــت دینــی« 
ایــام،  آن  در  داشــتم.  شــرکت 
آقــای ابطحــی کــه مســئول دفتــر 
آقــای خاتمــی بودنــد جلســۀ 
ارشــاد  حســینیۀ  در  دوروزه ای 
برگــزار کردنــد. در آن جلســه 
آقــای جائی پــور، آقــای یوســفی 
اشــکوری، خانم ســارا شــریعتی و 
آقــای حجاریــان حضــور داشــتند. 
آن جلســه مناظــره نبــود و افــراد 
نظرشــان را مطــرح می کردنــد 
عمــًا  مــن  امــا صحبت هــای 

ــو  ــد و گفت وگ ــره و نق ــه مناظ ب
ــد.  ــر ش منج

از چــه  زمــان و بــه چــه 
گرفتیــد  تصمیــم   دلیــل 
پررنگ تــری  کــه حضــور 
عمومــی  مناظره هــای  در 

داشــته باشــید؟
کشــور  فضــای  ایــام،  آن  در 
وقتــی  کــه  بــود  به گونــه ای 
مــن  می دیدنــد  دانشــجویان 
روشــنفکری  جریــان  منتقــد 
دینــی و روشــنفکری ســکوالر 
هســتم، بنــده را بــه جلســات 
حــدود  می کردنــد.  دعــوت 
مرحــوم   73-72 ســال های 
ــه نوشــته های  ــی ک اعظــم طالقان
ــض  ــۀ »قب ــد نظری ــده را در نق بن
شــریعت«   تئوریــک  بســط  و 
خوانــده بودنــد، از طــرف جامعــۀ 

زنــان انقــاب اســامی بنــده 
ــۀ  ــا در جلس ــد ت ــوت کردن را دع
دربــارۀ  گفت وگویــی  و  بحــث  
همیــن موضــوع بــا مشــارکت 
حضــار شــرکت کنــم.  بــرای 
جلســۀ اول آقــای دکتــر ســروش 
را  بنــده  دوم  جلســۀ  بــرای  و 
دعــوت کــرده بودنــد. می خواهــم 
بگویــم ]آن زمــان[ فضــای خوبــی 
ــو و  ــه گفت وگ ــه ب ــا عاق همراه ب
نقدونظــر حاکــم بــود. ایــن را 
ــان  ــن از هم ــه م ــم ک ــم بگوی ه
زمــان بــا حرکت هــای تنــدی 
ــتند  ــا داش ــه بچه حزب اللهی ه ک
و تجمعــات را به هــم می زدنــد 
ــد،  ــه می کردن ــا حمل ــه آن ه و ب
کامــًا مخالــف بــودم. مثــا زمانی 
کــه از نشــریاتی ماننــد یالثــارات 
کــه آقــای ده نمکــی مدیریــت 
گفت وگــو  بــرای  می کردنــد 
می گرفتنــد،  تمــاس  مــن  بــا 
ــه  ــی ک ــا در صورت ــم تنه می گفت
اخــاق و منطــق را رعایــت شــود 
و مــا نبایــد جلســات را به هــم 
ــاد  ــاق می افت ــیار اتف ــم. بس بزنی
ــا  ــروش، ی ــر س ــای دکت ــه آق ک
ــا آقــای مجتهــد  ــور ی دکتــر کدی

شبســتری در دانشــکده ای بحثــی 
ارائــه می کردنــد و هفتــۀ بعــد 
بنــده بــه همــراه عامــه جعفــری 
دعــوت  دانشــکده  همــان  بــه 
می شــدیم و نظــرات خودمــان 
را مطــرح می کردیــم. به شــدت 
اســتقبال می شــد وگاهــی اوقــات 
چهارصد پانصــد  بــه  جمعیــت 
نفــر می رســید. ســالن کامــًا 
روی  عــده ای  و  می شــد  پــر 
ــتند  ــرون می نشس ــا بی ــن ی زمی
ــد.  ــال می کردن ــث را دنب و مباح
مناظره هایــی هــم در صداوســیما 
ــای  ــا آق ــا ب ــود. مث ــان ب در جری
زیبــاکام و برخــی بزرگــواران 
مناظراتــی  و  گفت وگــو  دیگــر 
داشــتیم کــه مــورد اســتقبال 
قــرار  مخاطبیــن  گســتردۀ 
می گرفــت. بنــده هــم بــه توفیــق 
الهــی در گفت وگــو و مناظــره 
به لحــاظ  و  هســتم  بردبــار 
شــخصیتی  شــخصیتی-  
ــه-  ــناختی کلم ــای روانش به معن
ــن  ــرات منتقدی ــنیدن نظ ــه ش ب
عاقه منــد  آن هــا  در  تأمــل  و 
هســتم و بــاور دارم کــه هرچقــدر 
ایــن آزادی گفت وگــو و نقــد- بــا 
رعایــت اخــاق و منطــق- در 
کشــور بیشــتر شــکل گیــرد، علــم 
هــم بیشــتر رشــد خواهــد کــرد. 

ــی  ــان، چــه توصیه های در پای
ــالب  ــجوها و ط ــرای دانش ب
می خواهنــد  کــه  جوانــی 
ــای  ــۀ مناظره ه ــه عرص ــا ب پ
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بگذارنــد  عمومــی 
ــد؟ داری

ــاب  ــه ط ــه ام ب ــن توصی اولی
عزیــز و دانشــجویان بزرگــوار 
منطــق  کــه  اســت  ایــن 
روش شناســی  و  گفت وگــو 
را  گفت وگــو  و  تحقیــق 
بیاموزنــد. دوم اینکــه بیــن 
ــو  ــن گفت وگ ــان تمری خودش
از  بیاموزنــد کــه  و  نمــوده 
ــه تعبیــر  یکدیگــر نرنجنــد. ب
آن عــارف بــزرگ، مرحــوم 
ــج و مرنجــان.  ــی، مرن نخودک
ــد نعمــت صیــادی کل  خداون
هیچ کــس  بــه  را  حقیقــت 
نــداده اســت. هرکــس بــا 
ــره   ــه به ــد ب ــاش می توان ت
و ســهمی از حقیقــت دســت 
مباحــث  در  مــن  یابــد. 
معرفت شناســی، اصطاحــی 
»رئالیســم  عنــواِن  بــا 
یعنــی  دارم.  پنجــره ای« 

اینکــه هــر کــس از پنجــره ای 
بخشــی از واقعیــت را دریافــت 
می کنــد. بنابرایــن چــرا بایــد 
خشــمگین و ناراحــت شــویم؟ 
بایــد اجــازه دهیــم منتقدیــن 
ــۀ دوم،  ــس  توصی ــد. پ ــد کنن نق
ــق  ــرای تحق ــو ب ــن گفت وگ تمری
ــن  ــۀ ســوم ای ــم اســت. توصی حل
اســت کــه تاریــخ علــم را-چــه در 
تمــدن اســامی و چــه در تمــدن 
مــدرن و چیــن و یونــان باســتان- 
مشــاهده  کننــد.  مطالعــه 
نقــد و  می کنیــم کــه هــرگاه 
ــم  ــود، عل ــان ب ــو در جری گفت وگ
هــم رشــد کــرده اســت. اطاعات 
بســیار  می توانــد  تاریخــی 
ــال  ــده س ــد. بن ــان باش یاری رس
مختصــری  گفت وگــوی   2009
ــا هابرمــاس در مســکو و  ســال  ب
85 هــم گفت وگــوی مفصلــی 
همــراه جمعــی از اســاتید بــا 
بــا  ارتبــاط  در  هیــک  جــان 

ایــران  در  دینــی  پلورالیــزم 
بســیار  آن هــا  بــرای  داشــتم. 
جالــب بــود کــه طلبۀجوانــی 
روی مکتــب انتقــادی فرانکفــورت 
مطالعــه  ارتباطــی   کنــش  و 
ــی دارد.  ــت و ماحظات ــرده اس ک
ــی  ــی و خارج ــران داخل از متفک
ــا  ــه ب ــانی ک ــم. کس ــو بگیری الگ
ــتند  ــه هس ــب نظری ــه صاح آنک
بــه بحــث و گفت وگــو تمایــل 
ــن  ــای ای ــی از نمونه ه ــد. یک دارن
ابن ســینا اســت کــه  روحیــه، 
ــار  ــاگردش، بهمن ی ــا ش ــا ب باره
مناظــره  کــرده  و  گفت وگــو 
اســت. نمونــۀ دیگــر، خواجــه 
نصرالدیــن طوســی اســت کــه 
ــه  ــی ب ــۀ حل ــا شــاگردش، عام ب
بحــث  و گفت وگــو می نشســت. 
در واقــع، اخــاق گفت وگــو را بــا 
ــوان  ــز می ت ــی نی ــۀ تاریخ مطالع
همین طــور  آورد.  به دســت 
ــه  ــی ک ــا و گفت وگوهای مناظره ه
پیامبــر اســام)ص( و اهــل بیــت 
عصمــت و طهــارت)س( در طــول 
ســالۀ  دویســت وپنجاه  تاریــِخ 
می توانــد  داشــته اند،  امامــت 
ــا  ــرای م ــی ب الگــوی بســیار خوب
باشــد. بیــن دارابــودن غیــرت 
از حلــم  برخــورداری  و  دینــی 
علمــی هــم هیــچ منافاتــی وجــود 

ــدارد.  ن

شــما در کتــاب »مــا چگونــه 
مــا شــدیم«  بــه شــکل 
ــرد  ــر خ ــه عص ــوطی ب مبس
اســالمی  رنســانس  یــا 
مهم تریــن  پرداخته ایــد. 
و گفت وگوهــای  مباحثــات 
ایــن دوره را بیــن کــدام 

می دانیــد؟ نحله هــا 
مــا  چگونــه  »مــا  در  آنچــه 
حقیقــت  در  آمــده  شــدیم« 
رونــد  کــه  مشاهده گری ســت 
ــد  ــرد و می گوی ــی را می نگ تاریخ
ــی  ــه کس ــد، چ ــی آم ــه کس چ
ــت،  ــی در را بس ــه کس ــت، چ رف
ــاز کــرد و بــه  چــه کســی در را ب
محتــوای نیتشــان ورود نکــرده ام. 
فصــل پنجــم کتــاب »مــا چگونــه 
ــم  ــر می کن ــه فک ــدیم« ک ــا ش م
مهم تریــن بخــش کتــاب هــم 
ــد  ــت می خواه ــت، در حقیق هس
بگویــد چــه شــد کــه به قــول 
یــا عصــر  رنســانس  آن  شــما 

طایــی تمــدن اســامی کــه 
ــع  ــه آن مقط ــی ب ــان غرب مورخ
ــر  ــا آن عص ــد، ی ــاق کرده ان اط
ــور  ــد و چط ــود آم ــی به وج طای
افــول و غــروب کــرد و بعــد، وارد 
یــک بیابــان لم یــزرع شــدیم کــه 
ــه  ــش  و ن ــم و دان ــه عل در آن، ن
ــوام  ــی از اق ــل توجه ــی قاب آگاه
و ملــل دیگــر وجــود داشــت. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش آن فص
آن عصــر طایــی حــدود 800 
ــه  قــدرت رســیدن  ــا ب میــادی ب
یعنــی  بغــداد  در  عباســیان 
حــدوداً قــرن نهــم میــادی آغــاز 
ــم و  ــرن ده ــر ق ــا اواخ ــد و ت ش
اوائــل قــرن یازدهــم میــادی 
 1000 از  کــرد.  پیــدا  ادامــه 
میــادی بــه این ســو، مــا بــه 
ــی  ــوت و لم یزرع ــان بره آن بیاب
در  فقــط  نــه  کــه  رســیدیم 
ــان  ــی جه ــه در مابق ــران، بلک ای
بــا شــدت وضعف  اســام هــم 
به وجــود آمــد و آن برهــوت در 
ایــران تــا قــرن نوزدهــم میــادی 
یعنــی حــدود هشتصدنهصدســال 
ــر  ــا از اواخ ــرد. ت ــدا ک ــه پی ادام
ــروطه  ــت مش ــه نهض ــرن 19ک ق
به وجــود آمــد و نهایتــاً وارد قــرن 
بیســتم و دوران رضاشــاه شــدیم 
کــه دانشــگاه و توجــه دوبــاره 
ــع  ــد. واق ــود آم ــم به وج ــه عل ب
مطلــب ایــن اســت کــه از 1000 
امثــال  به این ســو،  میــادی 
ــای رازی و  ــینا، زکری ــی س ابوعل
ــا را  ــم کیمی ــر حک ــی، دیگ فاراب

ــتند.  داش

تــا  مشــروطه  دوران  در 
ــان  ــو می ــد گفت وگ ــه ح چ
ــکل  ــف ش ــای مختل طیف ه

ــت؟ گرف
نیامــد.  به وجــود  گفت وگویــی 
ــه ای  ــن بغض وکین ــع همی در واق
کــه  امــروز  ســنت گراها  کــه 
نســبت  اســت،   99 خــرداد 
و  لیبرالیســم  و  غــرب  بــه 
ابــراز  و  دارنــد  سکوالریســم 
بغض وکینــۀ  چــه  می کننــد- 
بغض و کینــۀ  چــه  فلســفی، 
بغض وکینــۀ  چــه  سیاســی، 
بغض وکینــه  چــه  اجتماعــی، 
در  دگراندیشــی-  بــه  نســبت  
هــم  مشــروطه  در  حقیقــت، 
حقیقــت  در  داشــت.  وجــود 
مشــابه همیــن بغض وکینــه ای 
کــه در حــال حاضــر نســبت 
لیبرال هــا  و  غرب گراهــا  بــه 
ــیزده چهارده   ــود دارد، صدوس وج
ــن  ــه حس ــم علی ــش ه ــال پی س
ــا  ــت. منته ــود داش ــی زاده وج تق
ــروز  ــتردگی ام ــه گس ــادش ب ابع

نبــود.
حــال  در  ]بغض وکینــه[  ایــن 
ــده  ــترده ش ــی گس ــر خیل حاض
ــروطه  ــان مش ــا در زم ــت. ام اس
نبــود.  گســتردگی  ایــن  بــه 
اگــر مرحــوم شــیخ فضــل اهلل 
ســنت گرا  طیــف  از  ]را  نــوری 
و  تقــی زاده  حســن  ســید  و[ 
از  هــم  ]را  دیگــر  نفــر  چنــد 

دکترصادق زیباکالم؛ 
عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران: 
عاشق نوشتن 
و داستان هستم
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ــتثنی پــاییز  1399 ــا[  مس ــف منورالفکره طی
کــه  ]درمی یابیــد[  بکنیــد، 
ــا  ــده ای از منورالفکره ــش عم بخ
ــا روشــنفکران عصــر مشــروطه  ی
بــه  نســبت  بغض وکینــه ای 
ــردی مثــل  شــریعت نداشــتند. ف
بغض وکینــه ای  واقعــا  فروغــی 
ــت و  ــریعت نداش ــه ش ــبت ب نس
متقابــًا بســیاری از روحانیــون 
ــی،  ــداهلل بهبهان ــید عب ــل س مث
طباطبایــی،  محمــد  ســید 
و  نائینــی  المتکلمیــن،  ملــک 
نجــف  در  خراســانی  آخونــد 
نســبت  بغض وکینــه ای  واقعــا 
ــرب نداشــتند.  ــه مشــروطه و غ ب
دشــمن  بلکــه  نبــود،  نه تنهــا 
مشــترکی بــه اســم اســتبداد، 
بــه اســم محمدعلــی میــرزا بیــن 
ــدت  ــت وح ــور حال ــان یک ج آن
هــم بــه وجــود آورده بــود. یعنــی 
کســی زیبا تــر از نائینــی و آخونــد 
دفــاع  مشــروطه  از  خراســانی 
نمی کنــد. بغض وکینــه ای کــه 
ــود دارد در  ــر وج ــال حاض در ح

آن زمــان وجــود نداشــت. 

زبیــاکالم  صــادق  چطــور 
از چهره هــای  یکــی  بــه  

تبدیــل  مناظــره 
ناخواســته  شــد؟ 
بــود؟ یعنــی بیشــتر 
ــی و  ــرایط سیاس ش
ــما را  ــی ش اجتماع

ــمت  ــن س ــه ای ب
ــا  ــوق داد و ی س
انتخــاب  یــک 

ــود؟ ب
اگــر حقیقتــش را 
بایــد  بخواهیــد، 
تصــادف  بگویــم 
نبایــد  و   بــود 
خــودم  بــرای 
اعتبــاری  هیــچ 
باشــم.  قائــل 
دیگــر  یک بــار 
دربــاره اش  هــم 
کــردم.  صحبــت 
هســت  داســتانی 
ــام عاءالدیــن  ــه ن ب
و چــراغ جــادو کــه 
ریشــه اش  البتــه 
ــراب  ــدن اع ــه تم ب

 . د د ز می گــر با
اینکــه  کام  خاصــۀ 
عاءالدیــن یــک چــراغ 
می یابــد  بطری ماننــد 
و در آن را می گشــاید. 

از درون آن یــک غــول بیــرون 
ــام  ــه غ ــول ک ــده و آن غ می آم
چــه  هــر  بــوده،  عاءالدیــن 
عاءالدیــن می خواســته انجــام 
ــن  ــم عاءالدی ــد ه ــی داده و بع م
دیگــر  کــه  می گفتــه  او  بــه  
ــاره  کارهــا تمــام شــد، حــال دوب
ــام  ــری و غ ــل بط ــرد  داخ بازگ
ســمعاً و طاعتــاً بــه داخــل بطــری 

ــی  ــن اتفاق ــته. چنی ــاز می گش ب
دوم خــرداد 1376در ایــران رخ 
ــات آزاد و مســتقل از  داد. مطبوع
ــه صــورت  ــار و ب حکومــت اولین ب
به وجــود  ایــران  در  گســترده 
از  بعــد  روزنامــه  تیــراژ  آمــد. 

دوم خــرداد  بــه دویســت  تــا 
ســیصدهزار رســید. روزنامه هــای 
دوی خــردادی بعضــاً دوســه بار 
ــد چــاپ می شــدند.  در روز تجدی
ــد.  ــرون آمدن ــول بی ــری غ یک س
حــال به غلــط و یــا به درســت 
مــن خــود را یکــی از آن غول های 
ــن  ــا در ای ــم. م ــن می دان عاءالدی
روزنامه هــا شــروع بــه نوشــتن 

ســرمقاله هایی  اولیــن  کردیــم. 
ــه  ــۀ جامع ــتم در روزنام ــه نوش ک
بــود و ]آنجــا[ متوجــه شــدم کــه 
می توانــم یــک مطلــب کوتــاه 
بنویســم  ســرمقاله  به صــورت 
و آدم هــای زیــادی هــم آن را 

ــن  ــه ای می خواننــد. ب
صــورت مــن یکــی از 
ســرمقاله نویس های 
جامعــه  ]روزنامــۀ[ 
کــه  بعــد  شــدم. 
جامعــه توقیــف شــد، 
ــتم[.  ــوس] نوش در ت
ــرای ســخنرانی  بعد ب
دانشــگاه ها   بــه 
می شــدم.  دعــوت 
منتهــا وقتــی کــه 
تمــام   77 ســال 
ــه 78 و 79  شــد و  ب
ــات  ــیدیم مطبوع رس
بســته  دوبــاره 
ــی  ــا اتفاق ــدند. ام ش
خــاف  بــر  کــه 
داســتان ها   آن 
بــود  ایــن  افتــاد 
از  یک ســری  کــه 
داخــل  غول هــا 
بطــری بازنگشــتند و 

باقــی ماندنــد.

و  مناظره هــا  در 
گفت وگوهایتــان 
طنــز  عنصــر 
زیــادی  نقــش 

را  ایــن  نمی دانــم  دارد. 
ــه، فکــر  ــا ن ــد ی ــول داری قب
ایــن  ریشــۀ  می کنیــد 

؟ چیســت
ناخــودآگاه  تــا حــدودی  مــن 
و تــا حــدودی هــم تعمــداً در 
مناظره هایــم،  و  گفت وگوهــا 
رادیوتلویزیــون  در  چــه  حــال 
]رعایــت[  دانشــگاه ها  در  چــه 
خــودم  بــر  را  مســأله  چنــد 
ــاید  ــن و ش ــه ام. اولی ــرض گرفت ف
ادب  ]رعایــت[  مهم ترینشــان 
ممکــن  محــال  اســت.  بــوده 
ــن  ــره ای از م ــما مناظ ــت ش اس
طــرف  بــه  مــن  کــه  بیابیــد 
مقابلــم توهیــن کــرده باشــم. 
ــم  ــعی کن ــم و س ــش کن تخریب
بدهــم  نشــان  مخاطبیــن  بــه 
چــه آدم بــی ســوادی  اســت. 
هیچ وقــت  این کــه  دوم  نکتــۀ 
ــل کل  ــگاه عق ــودم جای ــرای خ ب
ــودم  ــت خ ــدم. هیچ وق ــل نش قائ
ــه  ــدم ک ــگاه ندی ــن جای را در ای
مــن عقــل کل هســتم. یــک 
مســألۀ دیگــر هــم برایــم مــاک 
ــۀ  ــون بچ ــاید چ ــت. ش ــوده اس ب
تهــران هســتم. بچه هــای تهــران 
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اصطاحــی ]بــا عنــواِن[ مــرام 
ــادِل[ معرفــت  ــرام ]مع ــد . م دارن
ــاد  ــی نم ــا تخت نیســت.  غامرض
مــرام داران مــا بــود. مــرام یعنــی 
ــاده  ــر افت ــک نف ــی ی ــه وقت اینک
اســت و رقیــب و دشــمن توســت 
اگــر نمی توانــی و نمی خواهــی 
دســتش را بگیــری و بلنــدش 
مــرام  قــدر  ایــن  کنی-اگــر 
ــزن.  ــدش ن ــل لگ ــداری- حداق ن
ــل مــن  مواقعــی کــه طــرف مقاب
متوجــه نبــوده یــا بــه هــر دلیلــی 
چیــزی گفتــه اســت کــه خیلــی 
ــداً ]آن  ــوده اصــًا و اب نادرســت ب
اشــتباه[ را مقابــل دانشــجوها یــا 
در تلویزیــون در ســرش نکوبیــدم.

ــما  ــد ش ــی رس ــر م ــه نظ ب
روی  مناظره هایتــان  در 
وقایــع تاریخــی و فکــت 
هــا بــه صــورت عــام تأکیــد 
ویــژه ای داریــد  و حتــی 
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــی ک زمان
ــما را  ــد ش ــی کن ــالش م ت
ــری  ــث نظ ــمت بح ــه س ب
محــض ســوق دهــد بــاز بــه 
ــا  ــی و فکت ه ــع تاریخ وقای
ــن  ــا ای ــد. آی ــاز می گردی ب
ــگاه  ــوع ن ــه یک ن ــرد ب رویک
بازمی گــردد؟  رئالیســتی 
ــه  ــل ب ــی  قائ ــه نوع ــا ب آی
فضــای  بــودن  وهــم زده 
ایــران  نظــری  و  فکــری 

هســتید؟
ــا  ــن ب ــه م ــانی ک ــی از کس خیل

ــاید  ــم ش ــره می کن ــا مناظ آن ه
تعمــدا و شــاید غیــر تعمــدی 
بــه  را   بحــث  می خواهنــد 
ــی و  ــای نظــری، معرفت ــوزه ه ح
ــرای  ــد. ب ــی ســوق دهن متامعرفت
مثــال یک بــار کــه بــا آقــای 
می کــردم؛  مناظــره  رحیم پــور 
ــم  ــد و محک ــی ش ــان عصبان ایش
ــای  ــد و گفت:»آق ــز کوبی روی می
بایــد  زیبــاکام همیــن حــاال 
ــاق  ــفۀ اخ ــارۀ فلس ــی درب بحث
ــم  ــم ببین ــن می خواه ــم. م کنی
فلســفۀ اخــاق صــادق زیبــاکام 
ــی در  ــه کس ــما از چ چیست؟ش
ــا  ــد؟ اص ــی کنی ــاع م ــرب دف غ
اینکــه مــا چــه کارهایــی کردیــم 
ــم  ــی، بگذاری و شــما چــه کارهای
و  اخــاق  بــه  راجــع  و  کنــار 
فلســفۀ اخــاق در غــرب صحبــت 
ــت  ــد. مــن هیچ وق ــم.« ببینی کنی
ــوم.  ــی ش ــا نم ــن بحث ه وارد ای
بــرای اینکــه ایــن بحث هــا باتاِق 
می گوینــد  اســت.  ناکجاآبــاد 
ــا غــرب یعنــی  فلســفۀ غــرب، ام
ــما  ــا؟ ش ــی کج ــرب یعن ــه؟ غ چ
را غــرب می دانید؟شــما  ژاپــن 
ــما  ــد؟ ش ــرب می دانی ــد را غ هن
می دانیــد  غــرب  را  آمریــکا 
می دانیــد؟  غــرب  را  نــروژ  ؟ 
ــرب  ــی اســت؟ غ ــرب جغرافیای غ
ــفی  ــرب فلس ــت؟ غ ــی اس معرفت
اســت؟ همیــن اســت که حواســم 
ــن  ــه ای ــه ب ــم ک ــع می کن را جم
ــِث  ــم بح ــا وارد نشــوم. ه بحث ه
مــی  مطــرح  غــرب  ]حــدوِد[ 

کــه  بحــث  ایــن  هــم  شــود 
غــرب  در  مختلــف  آدم هــای 
ــای  ــف و رویکرده ــف مختل تعاری
اخــاق  بــه  نســبت  مختلــف 
داشــته اند. آنچــه کــه کانــت، 
آنچــه کــه مارکــس و آن چــه 
کــه دورکهایــم بــه  آن اخــاق 
می گویــد متفــاوت از بقیــه اســت 
و همــۀ این هــا هــم درغربنــد. 
کــدام آن هــا فلســفۀ ]غــرب[ 
ــه  ــث را ب ــن بح ــود؟ م می ش
ــی   ــی ها زمین ــول انگلیس ق
مــی کنــم. مــی گویــم بایــد 
ببینیــم ایــن اعتقاداتــی کــه 
ــه  ــل چ ــد در عم ــما داری ش
ــه جــود مــی  مشــکالتی را ب
ــادی  ــال ناکجاآب آورد و  دنب
ــالق  ــفۀ اخ ــم فلس ــه اس ب
در غــرب و فلســفۀ سیاســی 

ــی روم. ــی نم ــام غرب نظ

و  مناظره هــا  در  شــما 
فراوانــی  گفت وگوهــای 
اگــر  کرده ایــد.   شــرکت 
بخواهیــد از میــان آن هــا 
ــاب  ــا را انتخ ــا دوت ــی ی یک
ــا  ــه ی ــره ای ک ــد- مناظ کنی
ــان  ــوع برایت ــاظ موض به لح
ــو  ــا گفت وگ ــوده ی ــم ب مه
ــه-  ــکل گرفت ــتی ش به درس

کــدام را نــام می بریــد؟
یکی دوتــا از مناظره هــا هســت 
بــه  خــودم  کــه  زمانــی  کــه 
یــا  می دهــم  گــوش  آن هــا 
بســیار  برایــم  می کنــم،  نــگاه 

به قــول  و  توجه انــد  جالــب 
ــده اند.  ــات ش ــا باقیات صالح علم
ــدۀ معــروف  یکــی آن مناظــرۀ زن
بــود کــه شــبکۀ چهــار اســفندماه 
ملّی شــدن  موضــوع  1388بــا 
ــده  ــا حضــور بن ــت، ب ــت نف صنع
و  کاشــانی  محمــود  دکتــر  و 
دکتــر موســی نجفــی برگــزار 
ــه رضاشــاه رســید  کــرد. بحــث ب
و بــرای اولین بــار در تلویزیــون 
جمهــوری اســامی یــک نفــر 
ــت  ــیار خدم ــاه بس ــت رضاش گف
ــل  ــه مث ــن جمل ــت. ای ــرده اس ک
ــم  ــی ه ــد. یک ــر ش ــب منفج بم
ــر  ــای دکت ــتاد آق ــا اس ــره ب مناظ
برنامــۀ  همیــن  در  خســروپناه 
گســترۀ شریعت-ســال 90 یــا 91 
ــردم  ــرح ک ــه در آن مط ــود- ک ب
کــه مفاهیمــی همچــون تفکیــک 
از  اســامی  قــوا در جمهــوری 
اســام نیامــده اســت و همــۀ 
ــت  ــم در حقیق ــت مفاهی این دس
ــن را  ــق دارد.  ای ــرب تعل ــه غ ب
پرســیدم کــه اصــل تفکیــک قوا و 
ماننــد آن را  از» قــال الصادق قال 
الباقــر« اخــذ کرده ایــم؟ همــۀ 
ــق  ــرب تعل ــه غ ــم ب ــن مفاهی ای
بحث برانگیــز  هــم  ایــن  دارد. 
شــد. مناظــرۀ ]مهــِم[ دیگــر هــم 
بــا حجــت االســام رهــدار در 
دانشــگاه شــیراز بــود.  ایشــان 
]گفــت[ کــه آقــای زیبــاکام، 
ازش  این قــدر  کــه  آمریکایــی 
دفــاع مــی کنیــد و ســنگش را به 
ســینه مــی زنیــد ]درش ماجرای[ 

افتــاده  ]اتفــاق  وال اســتریت 
ــان  ــیجی ها تشویقش ــت.[ بس اس
ــه مــن رســید.  ــت ب ــد و نوب کردن
ــاب  ــم جن ــان گفت ــه ایش ــن ب م
حجت االســام رهــدار، مــن یــک 
ــم و  ــتر می آی ــم پیش ــه ه مرحل
ــات  ــه اعتراض ــم ک ــرض می کن ف
وال اســتریت خیلــی جدی تــر 
شــده اســت و معترضیــن کاخ 
و  گرفته انــد  هــم  را  ســفید 
آمریــکا ســقوط کــرده اســت. 
کــه  کســانی  از  شــش هفت نفر 
ــا یــک  ــد ب کاخ ســفید را گرفته ان
هواپیمــا بــه ایــران آمده انــد و 
می گوینــد  ایرانی هــا  مــا  بــه 
ــرب  ــرمایه داری غ ــام س ــه نظ ک
ــه  ــا ب ــت و م ــرده اس ــقوط ک س
ــوری  ــه جمه ــم ک ــا آمده ای اینج
ــه  ــی ارائ ــا الگوی ــه م ــامی ب اس
نظــام  می خواهیــم  مــا  کنــد. 
جدیــد آمریــکا را بــر اســاس 
دهیــم.   شــکل  شــما  الگــوی 
الگویــی  چــه  رهــدار  آقــای 
ارائــه  آن هــا  بــه  می خواهیــد 
ــت  ــاد و سیاس ــد؟ در اقتص بدهی
ــد  ــی می خواهی و مســائل اجتماع
دهیــد؟  ارائــه  الگویــی  چــه 
ــای  ــا از پرونده ه ــان چندت آن زم
ــده  ــرح ش ــادی مط ــاد اقتص فس
بــود گفتــم چــه می خواهیــد 
دربــارۀ اقتصــاد و بانک  هــا و ادارۀ 
صنایــع و انتخابــات بــه آن هــا 
چیزهایــی  چــه  در  بگوییــد؟ 
ــد  ــه می خواهی ــد ک ــق بودی موف
ــا  ــد از م ــا بگویی ــه آمریکایی ه ب

الگــو بگیرنــد؟ ایــن بخــش از 
مناظــره هــم بســیار مــورد توجــه 

ــت.   ــرار گرف ق

در پایــان ســؤالی هســت 
ــۀ  ــا تجرب ــاط ب ــه در ارتب ک
در  طوالنی تــان  حضــور 
نپرســیده  مناظره هــا 
باشــیم و خودتــان بخواهیــد 
ــد؟ ــت کنی ــاره اش صحب درب

ــن کار را دوســت  اینکــه اصــًا ای
منفــی  هــم  دارید؟پاســخش 
اســت. خــود شــما چقــدر تمــاس 
گرفتید؟مــن از مصاحبــه فــرار 
می دانســتم  چــون  می کــردم 
هســت.  صحبت هــا  ایــن 
ــون دروغ  ــرم، چ ــم متنف نمی گوی
]بــه  اســلحه  کســی  گفتــه ام. 
ســمتم نگرفتــه[ کــه اگــه نــروی 
شــلیک می کنــم، ولــی برایــم 
گلوســوزی  شــیرۀ  هــم  زیــاد 
می دهــم  ترجیــح  نیســت. 
داســتان بنویســم و خــودم باشــم 
تلویزیــون  نکنــم.  مناظــره  و 
ــا شــما صحبــت نکنــم.  نــروم و ب
عاشــق نوشــتن داســتان هســتم و 
امیــدوارم روزی از ایــن ]جریانات[ 
درست وحســابی  و  خــاص 
بازنشســته شــوم و بنشــینم یــک 
ــه  ــتان و قص ــج و داس ــۀ دن گوش

بنویســم. 
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بحــث موانــِع گفت وگــو میــان 
پردامنــه  بحثــی  فرهنگ هــا 
ــر  ــم مختص ــر بخواه ــت و اگ اس
ــری  ــا یک س ــم قطع ــواب بده ج
مــوارد از نظــرم دور می شــود. 
مد نظــرم  محــور  چنــد  ولــی 
کوتــاه  خیلــی  کــه  هســت 
عــدِم  اول،  می کنــم.  اشــاره 
ــر  ــا از همدیگ ــناخِت فرهنگ ه ش
می شــود   باعــث  کــه  اســت 
ارتبــاط  ایــن   به اصطــاح 
فرهنگ هــا  بیــن  همدلــی  و 
گفت وگــوی  نیایــد،  به وجــود 
منجــر  می توانــد  فرهنگ هــا 
شــناخت.  ایــن  بــه  بشــود 
از همینجــا مــا منتقــل  ولــی 
موانــِع  اینکــه  بــه  می شــویم 
ــو وجــود  ــِت گفت وگ ــادی جه زی

مهم تریــن  از  یکــی  دارد. 
موانــِع گفت وگــو، همیــن 
و  خــود  مطلق انگاشــتِن 
یعنــی  دیگری ســت؛  نفــِی 
کــه  باشــد  مدعــی  فرهنگــی 
فرهنــگ  برتریــن  خــودش 
ــت  ــگ اس ــت،کامل ترین فرهن اس
ــع  ــور، تاب ــد یک ج ــران بای و دیگ
فرهنــگ  آن  در  و  باشــند  آن 
ادغــام بشــوند. فکــر می کنــم 
ــع  ــن موان ــی از مهم تری ــد یک بای

همیــن  باشــد. 
عــدِم درِک ضــرورِت گفت وگــو 
ــت.  ــر اس ــِل دیگ ــه، عام و مفاهم
ــن هــم ناشــی از همــان  خــب ای
]عــدِم  اســت.  مطلق انگاشــتن 
ــاز  ــا نی ــه م ــرورِت[ اینک درِک ض
و  تعامــل  یکدیگــر  بــا  داریــم 

ارتبــاط فرهنگــی داشــته باشــیم، 
باعــث می شــود کــه اصــا ســراغ 
ــم  ــم. توجــه نداری ــو نروی گفت وگ
ــا  ــدن، م ــر جهانی ش ــه در عص ک
ــه  ــتمان ب ــع سرنوش ــه در واق هم
هــم وابســته اســت؛ یعنــی اقــوام 
و ملــل مختلــف، فرهنگ هــای 
ــا  ــک جــوری ب ــه ی ــف، هم مختل
همدیگــر در  ارتبــاط هســتند 
بــا  سرنوشتشــان  واقــع  در  و 
ــت. از  ــورده  اس ــره خ ــر گ یکدیگ
ــد  ــا بای ــت. م ــزی نیس ــن گری ای
نزدیــک شــویم.  یکدیگــر  بــه 
مــورِد بعــدی، جنــگ قدرتــی 
ــان  ــطح جه ــه در س ــت[ ک ]اس
جریــان دارد، ایــن جنــگ قــدرت 
اجــازه نمی دهــد ]کــه[ اصــا 
ــدی و  ــکل ج ــه ش ــا ب گفت وگوه

دیدگــــاه؛ موانع و راه های 
گفت وگوی بین فـــرهنگی

خالصه ای ازگفتگو با 
دکتر شمس الملوک مصطفوی؛
دانشیـــــار فلسفه و 
مدیر گروه تخصصی فلسفه هنِر فرهنگستان 
هنر جمهوری اسالمی ایران

ــه  ــد، و ب ــکل بگیرن ــذار ش تأثیرگ
ــان  ــو می ــن، راه گفت وگ ــر م نظ
می کنــد،  ســد  را  فرهنگ هــا 
و بــه جــای صلــح و دوســتی، 
را  خشــونت  و  نــزاع  و  جنــگ 
ببینیــد،  می کنــد.  جایگزیــن 
جهــان، تــا در شــرایط صلــح قــرار 
ــوی  ــت و گ ــد، گف ــته باش نداش
ــر  ــذار امکان پذی ــدی و تأثیرگ ج
راه  دیگــر  طــرف  از  نیســت. 
جنــگ  شــرایط  از  برون رفــت 
و خشــونت هــم گفت وگوســت 
ــن  ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک و م
بحــث بــا یــک نــگاه هرمنوتیکــی 
ــت  ــح اس ــن و توضی ــل تبیی قاب
ــرد اینجــا  ــان می ب ــه چــون زم ک
ــی  ــردازم. ول ــش بپ ــم به نمی توان
ــم آن  ــز بگوی ــک چی ــم ی می توان
ــو  ــه گفت وگ ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــی  ــت و وقت ــل معماس ــد ح کلی
کــه شــرایط بــرای گفت و گــو 
ــا نباشــد، مــا نمی توانیــم آن  مهی
ــل  ــن مل ــی را بی وحــدت و همدل
مختلــف و فرهنگ هــای مختلــف 
ــال  ــگاه امث ــا ن ــم. ب ــاد کنی ایج
ــون  ــال هانتینگت ــا امث ــز و ی هاب
واقعــا امــکاِن گفت وگــو  بیــِن 
ســلب  مختلــف  فرهنگ هــای 
مــی شــود. هابــز، مثــًادر کتــاب 
لویاتــان خــود، انســان را یــک 
می دانــد  ســلطه جو  جانــوِر 
و  رقابت]جویــی[  می گویــد  و 
قدرت طلبــی در  سرشــت انســان 
ــی  ــم از عوامل ــا ه هســت و این ه
هســتند کــه موجــب منازعــه 

هانتینگتــون  یــا  جنگ انــد.  و 
تمدن هــا  برخــورِد  کتــاِب  در 
می گویــد کینه تــوزی  و نفــرت  
ــد  ــت و بع ــانی اس ــر انس ــک ام ی
عقیــده اش ایــن اســت کــه مــردم 
ــی از  ــرای به دســت آوردِن تعریف ب
خودشــان، به دشــمن نیــاز دارند. 
مثــل رقیبــاِن کســب وکاری.  بــه 
ــی  ــد یعن ــاج دارن ــمن احتی دش
ــک  ــه ی ــه اینک ــد ب ــاج دارن احتی
ــته  ــرار داش ــان ق ــی مقابلش کس
ــا  ــت ب ــد در رقاب ــا بتوانن ــد ت باش
او پیــش برونــد. حتــی مــا در 
فرهنگــی  و  علمــی  تولیــدات 
ــه کســی کــه  ــم ب هــم نیــاز داری
دشــمنمان  باشــد،  مقابلمــان 
باشــد، و بتوانیــم پیــش برویــم یــا 
در سیاســت. طبیعتــا مــا بــا ایــن 
نگاه هــا امــکان اینکــه بتوانیــم 
وارد گفت وگــو و مفاهمــه بیــِن 
نخواهیــم  بشــویم  فرهنگ هــا 
داشــت و  بنابرایــن بــه نظــرم 
اینکــه  دارد  زیــادی  اهمیــت 
ــرای  ــی ب ــم راهکارهای ــا بتوانی م
بیــن  مفاهمــه  و  گفت و گــو 
پیــدا  مختلــف  فرهنگ هــای 
کنیــم و واقعــا یــک ضــرورت 

ــت.  اس
گفتگــو  راه هــای  مــورد  در 
بیــن فرهنــگ هــا مــن فکــر 
در  کــه  همانطــوری  می کنــم 
ــم،  ــما گفت ــه ش ــل ب ــوال قب س
شــناخت فرهنــگ هــا الزمــه 
ــا  ــت ام ــو هس ــه گفتگ ی ورود ب
بایــد اول بــه  ایــن کار  بــرای 

ــول  ــرش و قب ــمت پذی س
ــم  ــت کنی ــری حرک دیگ
ــای  ــه هویت ه ــه ب و اینک
ــای  ــی و فرهنگ ه فرهنگ
ــم.  ــرام بگذاری ــر احت دیگ
ــم  ــه می توان ــن رابط در ای
خدمتتــان عــرض کنــم 
ــر  ــی ب ــگاه مبتن ــه آن ن ک
ــرده  رابطــه ی خواجــه و ب
ــن و  ــه ی م ــد در رابط بای
شــود،  حــذف  دیگــری 
ــت  ــمن نیس ــری دش دیگ
چیــزی  آن  بر خــاف 
و  هابــز  قــول  از  کــه 
نگاه هایــی  هانتینگتــون 
بــه  اســت کــه منجــر 
و  کینه تــوزی  و  نــزاع 
جنگ هــا  زمینه ســاز 
مــی شــود، امــا در مقابــل 
آن نگاهــی وجــود دارد که 
ــد  ــن می دان ــری را م دیگ
جــای  در  مــن  یعنــی 
دیگــری  یعنــی  دیگــر 
ــک  ــا در ی ــم ام ــود من خ
ــل  ــر و مح ــگ دیگ فرهن
بنابرایــن  پــس  دیگــر؛ 
درصــدد حــل و جــذب 
فرهنــگ  در  دیگــری 
نمی آیــم،  بــر  خــودم 
می کنــم  ســعی  بلکــه 
بــا  و  بشناســم  را  آن 
ــه ی  ــناخت زمین ــن ش ای
ارتبــاط متقابــل و ارتبــاط 
ــم.  ــم کن ــانی را فراه انس
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بــرای ایــن کار مــا بایــد گفتگــو را 
ــد واژه  ــرم کلی ــن کنیم.به نظ تمری
میــان  ارتباطــات  در  مهــم  ی 
فرهنگ هــا همیــن بحــث گفتگــو 
اســت. بایــد ببینیــم گفتگــو چــی 
هســت و چه مقدمات و شــرایطی 
دارد و بــرای اینکــه یــک گفتگوی 
مثمــر ثمــر ایجــاد شــود نیــاز بــه 
تمریــن داریــم. همانطــور کــه 
خدمتتــان گفتــم گفتگــو شــرایط 
بایــد  ذهــن  دارد.  مقدماتــی  و 
ــاز  ــری ب ــخن دیگ ــمت س ــه س ب
ــه  باشــد مــا OPENNESS باشــیم ب
ــم  ــد بپذیری ــری. بای ــمت دیگ س
کــه دیگــری واجــد بخشــی از 
ــت  ــی حقیق ــت اســت، یعن حقیق
بــه طــور مطلــق در اختیــار مــن 
ــری  ــت دیگ ــن اس ــت. ممک نیس
ــه  ــن و عرض ــرای گفت ــزی ب چی
ــن  ــرای م ــه ب ــد ک ــته باش داش
مفیــد باشــد و کارســاز و راهگشــا. 
بگیریــم  یــاد  بایــد  بنابرایــن 
ــال  ــنیدن فع ــدارا و ش ــل، م تحم
کــه در یــک گفتگــوی فعــال 
ــن  ــد تمری ــتند و بای ــل هس دخی
ــدارا- و  ــوص م ــه خص ــوند. -  ب ش
ــری را  ــخن دیگ ــل س ــه کام اینک
بــه طــور کامــل بشــنویم و در 
ایــن مــورد کــه بحــث مــا فرهنگ 
ــه  ــم ک ــا گــوش بدهی اســت واقع
فرهنــگ دیگــر، چــه قابلیــت هــا 
ــرای مــا  و چــه عناصــر مثبتــی ب
دارد و چگونــه می توانیــم بــا او 
ــیم.  ــته باش ــازنده داش ــل س تعام
به خاطــر  خصــوص،  ایــن  در 

تحقــق  مــوارد  ایــن  اینکــه 
ــن  ــی از مهم تری ــد، یک ــدا کن پی
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــوارد ای م
ــه  ــی ک ــه ی برتری طلب آن روحی
ــم،  ــم گفت ــی ه ــمت قبل در قس
مقابلــه کنیــم. اینکــه فقــط مــن 
ــت  ــت اس ــم درس ــه می گوی هرچ
ــال  ــانه کم ــن نش ــگ م ــا فرهن ی
اســت و همــه ویژگی هــای مثبــت 
ــا نجــات بخــش انســان  را دارد ی
اســت. ایــن روحیــه بایــد در واقع 
تغییــر پیــدا کنــد. منظــورم ایــن 
نیســت کــه فرهنگ هــا احســاس 
ــد  ــن بای ــی م ــد؛ یعن ــف کنن ضع
ــگ  ــه فرهن ــور ک ــرم همانط بپذی
ــت  ــا و عناصــر مثب ــن قابلیت ه م
فرهنــگ  دارد.  ســازنده ای  و 
ویژگی هــا  ایــن  هــم  دیگــری 
بــا  می توانیــم  مــا  و  دارد  را 
ــی  ــق همدل ــروه و از طری ــک گ ی
یکدیگــر  اختیــار  در  را  این هــا 
قــرار دهیــم و بــه رشــد و اعتــای 
خودمــان کمــک کنیــم. بنابرایــن 
ــو  ــن گفتگ ــن تمری ــر م ــه نظ ب
چــه در داخــل یــک فرهنــگ چــه 
ــف،  ــای مختل ــن فرهنگ ه در بی
یــک اصــل بســیار تعییــن کننــده 
تعامــل  و  مفاهمــه  ایجــاد  در 

ــت. ــازنده اس س

به نظر من 
تمرین گفتگو 
چه در داخل یک 
فرهنگ چه در 
بین فرهنگ های 
مختلف، 
یک اصل بسیار 
تعیین کننده در 
ایجاد مفاهمه 
و تعامل سازنده 
است.

قهرمان مسابقات مناظره 
دانشجویی تعاون مشخص شد

ــران  ــره دانشــجویان ای مســابقات مناظ
ــابقات   ــدل مس ــده م ــازی ش ــی س بوم
  )WUDC( جهانــی  دانشــگاه های 
اســت.  هــر گــروه شــامل چهــار عضــو 
ــخنران و دو  ــامل دو س ــه ش ــت ک اس
ــره  ــر مناظ ــد. در ه ــی باش ــق م محق
چهــار نفــر شــرکت مــی کننــد کــه دو 
نفــر از آن هــا از گــزاره دفــاع و دو نفــر 
دیگــر بــا گــزاره مخالفــت مــی کننــد و  
بــرای بــه کرســی نشــاندن نظــر خــود 

ــد. ــی کنن ــل م ــه دلی اقام
فــردی بــه عنــوان رییــس جلســه 
مدیریــت و برگــزاری جلســات مناظــره 
ــن اداره  ــن و همچنی ــاس قوانی ــر اس ب
مســابقه، معرفــی تیــم هــا، نظــارت بــر 
رعایــت نوبــت در ســخنرانی هــا و .. را 

ــده دارد.  ــر عه ب
ســه نفــر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
هــا و موسســات آموزشــی عالــی کشــور 
طبــق آییــن نامــه داوری مســابقات 
بــه قضــاوت هــر مناظــره خواهنــد 

ــت پرداخ
و  مناظــره  گفت وگــو،  ملــی  مرکــز 
آزاداندیشــی، اولیــن و تنهــا برگــزار 
ــوزه  ــابقات درح ــوع مس ــن ن ــده ای کنن
در  ملــی  بصــورت  و  دانشــجویی 
دبیرخانــه  و  اســت  کشــور  ســطح 
ــران  ــره دانشــجویان ای مســابقات مناظ
بــه مرکــز ملــی گفتگــو، مناظــره و 
آزاداندیشــی ارتقــاء یافتــه اســت. ایــن 

مرکــز از شــروع کار خــود در ســال 
ــت دوره  ــزاری هش ــابقه برگ 1390 س
مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویی و 
یــک دوره مســابقات مناظــره بــه زبــان 
انگلیســی و ارائــه دوره هــای آموزشــی و 
نشســت های تخصصــی متعــدد را در 

ــود دارد. ــه خ کارنام
برگــزاری مســابقات مناظــره تخصصــی 
ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از  نیــز 
ــا موضــوع   ــار ب مرکــز اســت، کــه این ب
تخصصــی تعــاون و بــا حمایــت معاونت 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون 

ــد. ــزار ش ــی برگ اجتماع
در ایــن مناظــرات 16 تیم دانشــجویی3 
ــد کــه 38 درصــد  نفــره شــرکت کردن
و  خانــم  شــرکت کنندگان  ایــن 
62 درصــد آقــا بودنــد. 36 درصــد 
ــی  ــع کارشناس ــرکت کنندگان مقط ش
و 62 درصــد مقطــع کارشناســی ارشــد 
و 3 درصــد از ایــن شــرکت کنندگان از 

ــد. ــری بودن ــع دکت مقط
ایــن  در  شــرکت کننده  نفــر   39 از 
مســابقات 20 دانشــجو از دانشــگاه های 
شــهر تهــران و 19 نفــر از دانشــگاه های 
مشــهد،  یــزد،  لرســتان،  زنجــان، 

ــد. ــان بودن ــهرکرد و گی ش
ــر در  ــی تغیی ــا کم ــابقات ب ــن مس ای
ســبک  بــه  ســخنرانی  زمان هــای 
دانشــجویان  مناظــره  مســابقات 
ــی و  ــورت گروه ــران)ISDC(   به ص ای

در چهــار مرحلــه برگــزار شــد.
دکتــر فرشــادمومنی؛ عضــو هیــات 
ــی،  ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش علم
دکتــر حمیدرضــا بابایــی؛ عضــو هیــات 
علمــی جهــاد دانشــگاهی، دکتــر ســید 
معیــن هاشــمی؛ مدیــرکل توســعه 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون 
اجتماعــی ، دکتــر البــرز محمــدی؛ 
تولیــدی  هــای  تعاونــی  کل  مدیــر 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  
و... از داوران ایــن مســابقات بودنــد.

در ایــن مســابقات شــرکت کنندگان بــر 
ســر گزاره هایــی از جملــه  »درسیاســت 
گــذاری، ترویــج فرهنــگ تعــاون را 
ــد  ــا بای ــیس تعاونی ه ــترش تأس برگس
اقــام  »توزیــع  دانســت.«،  مقــدم 
اساســی خوراکــی بایــد بــه بخــش 
تعاونــی هــای مصــرف واگــذار شــود.«، 
»قوانیــن مبهــم در حــوزه اقتصــاد 
تعــاون، مهمتریــن مشــکل پیــش روی 
بخــش تعــاون اســت.«، »تعاونی هــا بــه 
ــران کمــک  ــاء مردم ســاالری در ای ارتق
مهــار  روش  »بهتریــن  و  کرده انــد« 
ــی  ــرکت های خصوص ــی ش انحصار طلب
ــه  ــت« ب ــترش تعاونی هاس ــزرگ گس ب

ــد. ــره پرداختن مناظ
ــرت از دانشــگاه قــم و آزاد   تیــم  فک
اســامی تهــران بــا برتــری تیم  ســنگر 
آزادی در مناظــره رده بنــدی بــه مقــام 
ــت.  ــت یاف ــابقات دس ــن مس ــوم ای س
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مناظــره نهایــی و مراســم اختتامیــه 
تخصصــی  مناظــره  مســابقات 
ــان  ــنبه 25 آب ــح یکش ــاون، صب تع
ــزاره  ــا گ ــازی ب ــورت مج ــاه به ص م
ــاح  ــق اص ــد از طری ــا بای »تعاونی ه
ــازار  ــن و تســهیل حضــور در ب قوانی
ــه وام هــای باعــوض از  ســرمایه و ن
ــوند«  ــت ش ــا حمای ــرف دولت ه ط
ــگل« و  ــردار جن ــم »س ــن دو تی بی
ــم  ــت تی ــزار و در نهای ــراز« برگ »ف

ــد. ــابقات ش ــن مس ــده ای ــراز برن ف
دکتــر عیســی علیــزاده ، معــاون 
در  دانشــگاهی  جهــاد  فرهنگــی 
اختتامیــه ایــن مســابقات گفــت: 
امــروز  کــه  اکثربرنامه هایــی 
بلــوغ  بــه  دانشــگاهی  جهــاد  در 
رســیده اســت، براســاس یــک نیــاز 
و مســئله شــکل گرفتــه، اســاس 
ــگ  ــه فرهن ــت ک ــن اس ــره ای مناظ
بــر مبنــای گفتگــو شــکل می گیــرد 
نیایــد  و تــا گفتگــو بــه وجــود 
یــا  فرهنگــی  تغییــر  نمی توانیــم 
تفهیــم فرهنگــی را صــورت دهیــم.

وی اذعــان داشــت: قشــری کــه قرار 
ــور را اداره  ــن کش ــردای ای ــت ف اس
کنــد بایــد بــا خیلی از مســائل آشــنا 
ــه آن موضــوع  ــد مطالب باشــد و بدان
بــه چــه نحــو اســت و ظرفیــت 
شــنیدن نظــر مخالــف را داشــته 

ــد. باش

علیــزاده بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــه  ــا مطالع ــروز م ــه ام ــکات جامع مش
ــی  ــن مســابقات مبتن اســت، گفــت: ای
بــر مطالعــه اســت و فعالیــت بر اســاس 
کار گروهــی و علمــی انجــام می شــود و 
ــی  ــل برنامه های ــث، مکم ــن حی از همی
ــام  ــگ انج ــوزه فرهن ــه در ح ــت ک اس

می شــود.
ادامــه، محمــد کبیــری معــاون  در 
امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــازمان  ــکر از س ــن تش ــی ضم اجتماع
فرهنگــی  معاونــت  و  دانشــجویان 
جهــاد دانشــگاهی گفــت: بــه ایــن 
ــج  ــور تروی ــترک به منظ ــکاری مش هم
وی  داریــم.  نیــاز  تعــاون  فرهنــگ 
افــزود: درگذشــته، امــور ترویجــی ایــن 
حــوزه منحصــر بــه جامعــه تعاونگــران 
ــه  ــا توج ــر ب ــال اخی ــا در س ــود ام ب
ــن  ــق مت ــه طب ــاون ک ــت تع ــه اهمی ب
ــه رکــن  ــی از س ــی یک قانــون اساس
اصلــی اقتصــاد کشــور اســت، مباحــث 
ترویجــی عــاوه بــر تعاون گــران در 
ــال  ــز دنب ــع نی ــای مرج ــان گروه ه می
شــد. یکــی از مهم تریــن گروه هــای 
مرجــع کــه همــواره نیــاز بــه اســتفاده 
از دانــش و تخصــص آنهــا احســاس 
ــت  ــتند و جه ــگاهیان هس ــده دانش ش
ــتفاده از ظرفیت هــای  ــکاری و اس هم
ایــن گــروه تاکنــون کارهــای مختلفــی 

ــت. ــده اس ــام ش انج
معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون، 
همچنیــن  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
مناظــرات  گنجانــدن  پیشــنهاد  بــا 
دانشــجویی در حــوزه تعــاون در تقویــم 

           علی افشاری مهر؛ 
جانشین بسیج دانشجویی 

دانشگاه تهران 
ــال فعالیت هــای  بخشــی از انفع
ــی  ــای عموم ــه فض ــجویی ب دانش
از  گفــت:  برمی گــردد  کشــور 
ــا موجــی  ــته ب ــال گذش ــد س چن
ــای  ــی کاذب در فض از امیدآفرین
ــدیم  ــه ش ــه مواج ــی جامع عموم
بــا  امیــد  مســئلۀ  اینکــه  و 
بــدون  و  ســاده  گفت وگــوی 
هزینــه قابــل حــل اســت جامعــه 
را فراگرفــت و از روزی کــه عــدم 
را  آن  شکســت  و  واقعی بــودن 
ــم یــک ناامیــدی ســنگینی  دیدی
کــه  شــد،  ایجــاد  جامعــه  در 
را  دانشــجویی  محیــط  بالتبــع 
نیــز یــک افســردگی سیاســی 

ــت. ــه اس فراگرفت
بحــث دیگــر بحــث گفت وگــو 
فضــای  در  آزاداندیشــی  و 
از  ســیری  اســت.  دانشــجویی 
در  دانشــجویی  جنبش هــای 
ــرار گرفتــه  چالش هــای فکــری ق
بعــد  بــه  مقطعــی  یــک  از  و 
هویت یابــی  به دنبــال  هرکــس 
قطبی هایــی  دو  بــر  و  بــوده 
دامــن زده کــه بــاب گفت وگــو را 
بــرای مــا بســته اســت و دوســت 
را  خودمــان  باورهــای  نداریــم 
ــی  ــیم و از طرف ــش بکش ــه چال ب
دانشــجویان  مجــازی  فضــای 
و  اســت  را ســطحی نگر کــرده 
دانشــجوی  امــروز  دانشــجوی 
جــای  نیســت.  اندیشــه دار 
ســوال دارد کــه بپرســیم چــه 

ــد از اینکــه  ــی ســود بردن جریانات
دانشــگاه  بــه  ســطحی نگری 
گــروه  دو  هــر  در  شــود،  وارد 
ــی  ــی در بعض ــۀ خاص عالق
ــته  ــود داش ــتان وج دوس
ــادوی  ــگاه پ ــه در دانش ک
و  کم عمــق  سیاســی 
کــه  بســازند  کم فهــم 
فضــای  شــد  باعــث 
ضعیف شــده  گفت وگــو 
ــه  ــر ب ــا زودت ــه آدم ه و در نتیج

برســند. بن بســت 
در  امــروز  کــه  بحران هایــی 
از  ســخت تر  داریــم  کشــور 
ــان  ــا زم ــه 60 ی ــای ده فاجعه ه
بااینکــه  حتــی  نیســت،  شــاه 
فضــای بــاز گفت وگــو نســبت بــه 
زمــان شــاه خیلــی بیشــتر اســت، 

گفتگوی دانشجویی؛ 

موانع و الزامات مشارکت 
اجتماعی دانشجویان

ــا  ســاالنه و ادامــه ایــن همــکاری ب
ــتر  ــه بیش ــگاهی، توج ــاد دانش جه
صاحب نظــران  اندیشــه های  بــه 
و اســاتید بــرای تهیــه ســر فصل 

مســابقات را خواســتار شــد.
مومنــی،  فرشــاد  همچنیــن 
دانشــگاه  اســتاد  و  اقتصــاددان 
ــر داوران  ــی از دیگ ــه طباطبای عام
ــه  ــان اینک ــا بی ــی، ب ــره نهای مناظ
ــو و  ــه گفتگ ــر دو مولف ــگاه ب دانش
ــت: در  ــز دارد گف ــری تمرک یادگی
ــا ضعــف  ــن موضوعــات ب هــر دو ای
و  فــردی  حیطــه ء  در  اساســی 

جمعــی رو بــه رو هســتیم.
راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
ــنهاد  ــعه گرا پیش ــری توس حمایت گ
بعــدی  دوره هــای  در  می شــود 
آمــوزش  از  ســطحی  مناظــرات، 
ــرح در  ــث مط ــاره مباح ــه درب اولی
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــرات ب مناظ

گرفته شــود. نظــر  در 
ــار  ــرورت در اختی ــان ض ــا بی وی ب
ــرای  ــت ب ــع باکیفی ــراردادن مناب ق
مناظــره  گفــت:  دانشــجویان 
کننــدگان بعــد از اینکــه از مرحلــه 
بایــد  کردنــد،  عبــور  مشــخصی 
ــاء  ــوزش و ارتق ــت آم ــه فرص زمین
ــز فراهــم  ــا نی ــۀ اندیشــه ای آنه بنی

ــود. ش

ــره و  ــو، مناظ ــز گفتگ ــط مرک ــجو، توس ــاه، روز دانش ــبت 1۶ آذر م ــه مناس ــه ب ــی ک در گفت وگوی
ــکل  ــار تش ــدگان چه ــد، نماین ــزار ش ــگاهی برگ ــاد دانش ــجویان جه ــازمان دانش ــی س آزاداندیش
دانشــجویی بــه  واکاوی علــل انفعــال دانشــجویی و بررســی موانــع و الزامــات مشــارکت اجتماعــی 
ــو را  ــن گفت و گ ــده در ای ــای مطرح ش ــده ای از دیدگاه ه ــه، گزی ــد. در ادام ــجویان پرداختن دانش

می خوانیــد.
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دانشجوســت  سطحی نگرشــدن 
کــه چالش ســاز شــده اســت. 
ــی  ــا دولت ــر ب ــال های اخی در س
مواجهیــم کــه ترکیــب و نــوع 
نگاهــش امنیتــی اســت و چیــزی 
ــاد  ــم، نه ــجو، عل ــم دانش ــه اس ب
علمــی و آزاداندیشــی را قبــول 
ــی  ــور زمان ــس جمه ــدارد. رئی ن
و  حمایــت  جلــب  قصــد  کــه 
داشــته  برجــام  بــا  همراهــی 
جــا  یــک  روز  هــر  داشــتند 
ــد  ــادات تن ــد از انتق ــد و بع بودن
ــان  ــه ایش ــران ب ــگاه ته در دانش
حاضــر  دانشــگاه  در  دیگــر 
نشــدند. وقتــی اثرگــذاری نیســت 
جــو و فضــای فعالیــت راکــد 
احســاس  وقتــی  و  می شــود 
اثربخشــی باشــد دانشــجو هزینــه 
ــتد.  ــای کار می ایس ــد و پ می ده
متناســب بــا عصــر جدیــدی 
کــه در آن قــرار گرفتیــم 
ــد  ــجویی بای ــش دانش جنب
ــام  ــدی انج ــی جدی هویت یاب
دهــد و شــاهدیم هنــوز جنبــش 
دانشــجویی وارد فــاز جدیــدی 
اســت.  نشــده  کنشــگری  از 
ــه  ــگری ب ــن کنش ــن س همچنی
لحــاظ جهــت فرهنگــی و تربیتــی 

ــت. ــه اس ــاال رفت ــا ب ــه م جامع

            آرمان عدنانی؛ 
دبیــر انجمــن اســالمی 
ــت  ــگاه تربی ــرو دانش پیش

ــدرس م
جنبــش دانشــجویی در طــول 

بعــد  خصــوص  بــه  و  زمــان 
و  فــراز  اســامی  انقــاب  از 
فضــای  و  داشــته  فرودهایــی 
ــتیم  ــاهد آن هس ــه ش ــی ک فعل
ــدی نیســت، ریشــه  فضــای جدی
ایــن انفعــال و ســرخوردگی را در 
کاهش اعتبــار اجتماعی دانشــگاه 
می بینــم. دانشــگاه نهــادی اســت 
ــرمایۀ  ــب س ــق کس ــه از طری ک
اجتماعــی نمادیــن در جامعــه 
تــاش می کنــد اعتمــادی را جلب 
کنــد کــه در برخــی بزنگاه هــا 
ــه  ــه را در مواجه ــات جامع مطالب
بــا نهــاد قــدرت نمایندگــی و 
ــه  ــادی ک ــد. اعتم ــت کن مدیری
جامعــه بــه دانشــگاه می کنــد 
ریشــه در توانایــی دانشــگاه در 
ــن  ــه پرســش های بنیادی پاســخ ب
پرســش هایی  اســت،  جامعــه 
را  آن  نمی توانــد  جامعــه  کــه 
ــگاه  ــر از دانش ــه غی ــی ب در جای
ــار  ــه اعتب ــد و ب ــت وجو کن جس
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــن ویژگ همی
ســایر  از  متمایــز  را  دانشــگاه 
نهادهــا می دانیــم. اگــر امــروز 
دســتخوش  اجتماعــی  اعتبــار 
تغییــر شــده اســت ریشــه را 
بــه  اعتمــاد  همیــن  در  بایــد 
ــت وجو  ــجو جس ــگاه و دانش دانش
اگــر  دانشــگاه  نهــاد  کــرد. 
ــد کارش  ــئله یابی کن ــد مس نتوان
نمی رســد.  راه حــل  ارائــه  بــه 
وضعیــت فعلــی نهــاد دانشــگاه در 
ایــران بــه ایــن صــورت اســت کــه 
یــا  نمی شــود  یــا مســئله یابی 

ــرد  ــکل می گی ــئله ای ش ــر مس اگ
ــاد  ــود، نه ــه می ش ــخی ارائ و پاس
سیاســتگذاری در ایــران توجهــی 
ــی  ــرای بازیاب ــد. ب ــه آن نمی کن ب
مجــدد اعتبــار نهــاد دانشــگاه 
ــی  ــی و درون ــل بیرون ــد عام چن
ــه  ــده ای ب ــا پدی ــل اســت. ب دخی
ــام پولی ســازی نظــام آموزشــی  ن
مواجــه هســتیم کــه در چنــد 
ــه واســطۀ بحــران  ــر ب ســال اخی
اســت،  شــده  بیشــتر  بودجــه 
دانشــگاه دارد مثــل یــک 
ــی عمــل می کنــد  بنــگاه مال
و در نتیجــه مانــع از این می شــود 
کــه دانشــجو فراغــت کافــی برای 
مســئله  حــل  و  مســئله یابی 
داشــته باشــد.  پیامــد ناخواســته 
ــتگذاری در  ــام سیاس ــت نظ حرک
حــوزه آموزشــی در چندســال 
اخیــر، توده ای ســازی بــوده اســت. 
دانشــگاه ها  بی رویــه  تأســیس 
در نقــاط مختلــف یــک نــوع 
جایگزیــن  را  مدرک گرایــی 
دانش ســاالری  و  دانش گرایــی 

ــت. ــرده اس ک
بــاال بــردن هزینــه انتقــاد در 
ــدی  ــوع بع ــگاه موض ــاد دانش نه
بیرونــی  بعــد  در  کــه  اســت 
بــه آن توجــه  بایــد  دانشــگاه 
ــه عنــوان  ــه ب کــرد. دانشــجو را ن
ــوان  ــه عن ــه ب ــک پتانســیل و ن ی
قشــری کــه انتقاداتــش می توانــد 
بــه اصــاح رویه هــای موجــود 
کمــک کنــد، بــه دانشــجو 
ــگاه  ــد ن ــم تهدی ــه چش ب

می کنیــم و ســعی می کنیــم 
بــا برخوردهــای ســنگین قضائــی 
از اینکــه دانشــجو تبدیــل بــه یک 
کنشــگر فعال در ســطح دانشــگاه 
شــود جلوگیــری کنیــم. در بعــد 
ــی از  ــز، یک ــگاه نی ــی دانش درون
کارهایــی جنبــش دانشــجویی 
ــرده  ــال ک ــران همیشــه دنب در ای
اســت بحــث نوستالوژی ســازی 
ایــن معنــی کــه  یــه  اســت، 
قســمت های عاطفــی پدیده هــای 
و  کــرده  برجســته  را  داخلــی 
روی همیــن قســمت ها  صرفــاً 
هویتــی بــرای خــود می ســازد 
ریشــه های  دنبال کــردن  از  و 

اتفاقــات غافــل می مانــد.

           محمدمهدی مجلسی؛ 
دبیر مجمع اسالمی 

دانشجویان  دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد

ــم را از دو نظــرگاه شــروع  بحث
می کنــم، بــرای اینکــه ایــن 
مشــارکت های  در  را  انفعــال 
جمعــی و فعالیت هــای سیاســی 
در عرصــه دانشــگاه ریشــه یابی 
ــد  ــدا بای ــرم ابت ــه نظ ــم. ب کنی
خیلــی کان تــر، بــه نحــوه 
ــی  ــی سیاس ــه زندگ ــرش ب نگ
ــران و  و زیســت سیاســی در ای
ــرای  ــم و بعــد ب جهــان بپردازی
موضــوع  ایــن  ریشــه یابی 
ــاد  ــه نه ــرش ب ــوه نگ ــد نح بای
دانشــگاه از ســوی نهادهــای 

ــم. ــی کنی ــی بررس حاکمیت

درمــورد نحــوه نگــرش بــه 
دو  بــه  سیاســی  زیســت 
ــش  ــا در دان ــه م ــی ک دیدگاه
ــی  ــه زندگ ــبت ب ــی نس سیاس
یونــان  آن  مبــدا  و  داریــم، 
ــه  ــو ب ــم. زئ ــاره کن ــت، اش اس
ــا  ــترک ب ــات مش ــای حی معن
ســایر حیوانــات اســت، حیاتــی 
کــه در آن غــذا می خــوری، 
شــور زندگــی در آن هســت، 
ازدواج هســت، تولیــد مثــل 
ایــن  از  مســائلی  و  هســت 
بیــو یعنــی حیاتــی  قبیــل. 
کــه خــاص یــک طیفــی از 
ــی شــخصی  انسان هاســت، وقت
مثــل ارســطو از پلیــس یــا 
می زنــد  حــرف  دولت-شــهر 
ــوم شــهروند سیاســی را  و مفه
مطــرح می کنــد و می گویــد 
سیاســی  حیوانــی  انســان 
ــورش  ــت منظ اســت، در حقیق
ــی  ــت. یعن ــو اس ــی بی از زندگ
عناصــری  از  خالــی  زندگــِی 
ــت مشــترک  ــوان گف ــه می ت ک
ــت، در  ــی اس ــات حیوان ــا حی ب
حقیقــت تلقــی ای کــه از آن 
سیاســی  شــهروند  مســئله 
ــن اســت  برداشــت می شــود ای
کــه اگــر کســی می خواهــد 
یــک کنش گــر  بــه  تبدیــل 
سیاســی شــود بایــد بــا خیلــی 
ــد.  ــی کن ــائل خداحافظ از مس
ایــن تلقــی دوگانــه منتهــی 
ــس از  ــه پ ــد ک ــزی ش ــه چی ب
عصــر روشــنگری می بینیــم. 

علی افشاری مهر

محمدمهدی مجلسی

آرمان عدنانی

مجتبی منگلی
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کــه می گوینــد شــما بایــد 
تحریم هــای  قــدردان 
چراکــه  باشــید.  ترامــپ 
بــرای  تحریم هــا  ایــن 
ســرنگونی نظــام الزم اســت. در 
ــیون  ــم آن اپوزوس ــت ه حقیق
ــت  ــم حاکمی ــین و ه خارج نش
ــد  ــت دارن ــوع درخواس ــک ن ی
و آن ایــن اســت کــه بایــد 
جــان  بــه  را  ســختی هایی 
خریــد. وقتــی یــک جــوان 
دانشــجو بــا ایــن دو درخواســت 
و  چــه در ســطح حاکمیــت 
اپوزوســیون  ســطح  در  چــه 
مواجــه می شــود، دچــار نوعــی 
فردگرایــی  و  سیاســت زدگی 

می شــود.  رذیانــه 
در مــورد نظــرگاه دوم نیــز، 
ــاد  ــه نه ــرش ب ــوۀ نگ ــه نح ک
دانشــگاه از ســوی نهادهــای 
گفتنــی  اســت،  حاکمیتــی 
ــان  ــای جه ــه ج ــت در هم س
ــاد  ــک نه ــوان ی ــگاه به عن دانش
و  می شــود  شــناخته  ملــی 
به مثابــۀ جایــگاه یــا نهــادی 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گرفت درنظ
ارائــۀ راه  قابلیــت و توانایــی 
ــرای مســائل ســطح آن  حــل ب
کشــور و مســائل قلمــرو دولت-

ملــت آن دارد.امــا متأســفانه در 
ــه  کشــور مــا بیــش از اینکــه ب
نهــادی  به عنــوان  دانشــگاه 
بــرای حــل مســئله نــگاه شــود، 
ــم  ــه چش ــگاه ب ــه دانش ب
می توانــد  کــه  نهــادی 

ــد  ــد و بای ــاز باش دردسرس
ــت  ــی تح ــاظ امنیت ــه لح ب
ــته  ــد نگریس ــارت باش نظ

. د می شــو
         

           مجتبی منگلی؛ 
دبیر    سیاسی انجمن 

اسالمی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــم  ــروع میکنی ــه ش ــا دو مقدم ب
ــن  ــد ای ــا بای ــه ی اول م و مقدم
جملــه ی شــهید بهشــتی رو کــه 
فرمودنــد دانشــجو مــوذن جامعــه 
ــگاه  ــا ایــن دیــد بهــش ن اســت ب
کنیــم کــه اگــر دانشــجو حضــور 
پیــدا نکنــد و کارش را انجــام 
ــای  ــه ه ــن وظیف ــد مهمتری نده
ــود و  ــرا نمی ش ــه اج ــک جامع ی

جامعــه عقــب می مانــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت دومی
بایــد دانشــجو را از عمــوم مــردم 
جــدا کنیــم. مــا دانشــجو را عامــه 
ی مــردم حســاب نمیکنیــم از 
طرفــی دانشــجو نیــز مســئول 
کشــور هــم نیســت یعنــی اینکــه 
ــت دانشــجویی  ــه هوی دانشــجو ب
دو  بیــن  چیــزی  خــودش 
ــطح  ــه در س ــت ک ــه ای اس حلق

جامعــه وجــود دارد.
ــی  ــکالت فعل ــار مش در کن
کــه وجــود دارد، شــیوع 
پذیــرش  کرونــا،  بحــران 
منفعــل بــودن را چــه در 
در  دانشــجو، چــه  بحــث 
تشــکالت دانشــجویی و چــه 

یعنــی همــان نوعــی از لیبــرال 
ــان  ــه پارلم ــه ب ــی ک دموکراس
ــًا  ــه مث ــد، ک ــا ش ــس الق پاری
ــال  ــر 4 س ــا ه ــهروندان تنه ش
یکبــار وارد سیاســت شــوند 
داخــل  را  خودشــان  رأی  و 
و  بیندازنــد  رأی  صنــدوق 
انتخــاب  را  نمایندگانشــان 
کننــد. ایــن نمایندگان کســانی 
ــد  هســتند کــه بیــو را برگزیدن
و از شــور زندگــی خداحافظــی 
کردنــد تــا مــردم بــه شــور 
زندگــی خودشــان بپردازنــد 
و نمایندگانشــان بــه مســائل 
سیاســی رســیدگی کننــد و 
ــتند  ــی داش ــم اعتراض ــر ه اگ
ــدگان کار  ــن نماین ــق ای از طری
خــود را پیــش ببرنــد. ایــن 
نــوع سیاســت ورزی باعــث یــک 
ــودش  ــوع خ ــال در ن ــوع انفع ن
می توانیــم  مــا  می شــود. 
ــی  ــت فعل ــن را در وضعی همی

ــم. ــاهده کنی ــران مش ای
االن در شــرایطی هســتیم کــه 
مــا تحمیــل  بــه  حاکمیــت 
می خواهیــم  اگــر  می کنــد 
بــا آمریــکا مبــارزه کنیــم، ایــن 
مقاومــت هزینــه  و   مبــارزه 
دارد، پــس بایــد ســختی را بــه 
جــان خریــد و طــوری زندگــی 
ــه  ــا ب ــه م ــد ک ــل کنی رو تعطی
برســیم.  خودمــان  سیاســت 
کــه  می بینیــم  طرفــی  از 
ــداز  ــیون بران ــک اپوزوس ی
ــتند  ــور هس ــارج از کش خ

ــر  ــکان پذی ــور را ام کل کش
کــرده اســت. و از طرفــی بحــث 
ــود،  اقتصــادی کــه در ســوالتان ب
ــه  ــئولین، ک ــی از مس ــاً بعض بعض
ــل  ــن منفع ــئول ای ــی مس به قول
تزریــق  و  ناامیــدی  بــودن، 
ناامیــدی بــه جامعــه هســتند.

به دالیــل  می پردازیــم  امــا 
ناامیــدی  ریشــه  کــه  کلی تــر 
و  دانشــجو  کــردن  منفعــل  و 
تشــکات دانشــجویی هســت. مــا 
ــه  ــا س ــکات، ب ــی مش در بررس
بحــث مواجــه هســتیم. اوالً بحــث 
ــگاه  ــی دانش ــتر آموزش ــود بس خ
اســت، دانشــگاه بایــد خــودش را 
از فضــای فعلــی جــدا کنــد، چــرا 
ــا و  ــه نیازه ــد ب ــه دانشــجو بای ک
ــود در  ــردی خ ــف ف ــاد مختل ابع

ــردازد. ــگاه بپ دانش
بحــث دوم خــود دانشــجو اســت. 
از  کافــی  شــناخت  بایــد 
رســالت دانشــجو و وظایفــی 
ــود و  ــا خ ــبت ب ــه درنس ک
دانشــگاه و همچنیــن نســبت 
ــی  ــر یعن ــای بزرگ ت ــه فض ب
ــرد.  ــه داردصــورت بگی جامع
آگاهی بخشــی  بایــد 
ــجو  ــا دانش ــرد ت ــورت بگی ص
ایــن را متوجــه شــود و در نســبت 
بــه مســائل پیرامــون خــودش 
چــه در دانشــگاه و چــه در کشــور 
واکنشــی نشــان دهــد و فعالیتــی 
داشــته باشــد و خــود دانشــجو و 
تشــکل دانشــجویی را زنــده نگــه 

دارد.

پذیرفتــن  بعــدی،  بحــث 
ــود  مســئولیت هســت توســط خ
دانشــجو. خیلــی از دانشــجوها 
مســئولیت پذیری  ســمت  بــه 
حرکــت نکــرده و نســبت بــه 
هســتند.  بی توجــه  امــر  ایــن 
کــه  هســت  موضوعــی  ایــن 
خــود دانشــجو ســبب رخــوت 
دانشــجویی و تشــکل دانشــجویی 

شــود.
دانشــجو  اینکــه  ســوم  بحــث 
ــدارد.  ــرار ن ــودش ق ــای خ در ج
دانشــجو بایــد یــک حلقــه ی 
وصلــی باشــد کــه متصــل 
بکنــد مــردم را بــه حاکمیــت. 
فــرض کنیــد دو چــرخ دنــده 
کــه بهــم اتصالــی ندارنــد و بایــد 
دانشــجویی  میانــی  حلقــه ی 
وســط ایــن دو چــرخ دنــده قــرار 
ــدن  ــل ش ــبب متص ــا س ــرد ت گی
شــوند.  بهــم  حلقــه  دو  ایــن 
ــا  ــن منظــور اســت ت ــه ای ــن ب ای
ماشــین کلــی جامعــه بــه حرکــت 

ــد. ــه ده ــود ادام ــی خ کل
مشــکات  راه حل هــای  حــال 
بــودن  یعنــی منفعــل  فعلــی، 
فعلــی تشــکات دانشــجویی و 
ــل  ــه به دلی ــجویان، ک ــود دانش خ
شــرایط فعلــی موجــود یعنــی 
دانشــگاه ها  تعطیلــی  و  کرونــا 
چیســت.  می شــود،  ناشــی 
دارد،  وجــود  کــه  راه حلــی 
شــرایط،  ایــن  بــا  متناســب 
کــه  را  فضاهایــی  دانشــجو 
و  دارد  نگــه  زنــده  میتوانــد 

و  مطالبه گــری  بحث هــای 
ــود را در  ــی خ ــای فعالیت بحث ه
ــاء  ــه انح ــا ب ــازی و ی ــای مج فض
دیگــر موجــود بایــد پــی بگیــرد.

بــاز بپردازیــم بــه راه حل هــای 
کــه  نیــاز هســت  کــه  کلــی 
مــورد توجــه قــرار بگیرنــد، مــورد 
بســتر  در  تحــول  یعنــی  اول 
آموزشــی، بایــد توســط خــود 
ــورد  ــد و م ــاق بیفت ــگاه اتف دانش
ــود  ــه خ ــی ب ــدی آگاهی بخش بع
ــزی  ــی چی ــت، یعن ــجو اس دانش
ــل از  ــه قب ــردد ب ــر می گ ــه ب ک
ــه  ــگاه ک ــه دانش ــجو ب ورود دانش
نمی شــود.  پرداختــه  آن  بــه 
الزم  اطاعــات  دانشــجو  بــه 
همیــن  در  و  نمی شــود  داده 
ــد  ــی رش ــته ی آموزش ــام بس نظ
مختلــف  به مــوارد  و  می کنــد 
توجــه نمی کنــد. بــا همــان نــگاه 
و  دانشــگاه شــده  فضــای  وارد 
ــگاه  ــای دانش ــان فض ــی می تفاوت
ــت،  ــل نیس ــگاه قائ ــر دانش و غی
پــس بایــد آگاهی بخشــی بــه 

دانشــجو صــورت گیــرد.
مــورد ســوم کــه مــورد مهم تــری 
نیــز هســت، بحــث تبدیــل شــدن 
ــد  ــی اســت. بای ــه حلقــه ی میان ب
ــد  ــه برس ــن نقط ــه ای ــجو ب دانش
کــه جایــگاه اصلــی یــک دانشــجو 
و  دانشــجو  و  باشــد  داشــته  را 
ــه  ــد ب ــجویی بای ــکات دانش تش
حلقه هــای میانــی تبدیــل شــوند.
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