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دانشففهاه های تاریخ علم و فلسفففه علم در درس مدرسدکتر حامد صفففایپ ر،ر، 

شهاه تربیت مدرس       عصن  سفه علم از دان ست. وی دارای دکترای فل صفهان ا تپ ا

« نقادانهتفکرهای »های مده شففهرص صفففایپ ر،ر به دکیس ک س تهران اسففت. ع

شناسپ   اخ ق و روشو  انهخ قتفکر های استدالل،  ، مهارصنقادانهاوست. تفکر  

و سففایت ا آشففنایپ ما بااز مباحث م،رد ع قه وی اسففت. سففبگ دیهر  گ،وگفت

ر،ر با ها محس ت قپ صفففایپ اسففت. سففایتپ که سففال    (Pishani.ir)ریشففانپ 

بحث گفت و گ، به مخاطبینش ب،ده اسففت. با حامد صفففایپ ر،ر ایر بار ریرام،ن 

 . نشستیم

 
 

یم و با هم حرف می زنیم و گو چیست؟ ما انسان هستیم. همه زبان داروآقای دکتر منظور شما از گفتسوال: 

کنند. آیا شما همین را در نظر دارید، یا چیزی بیش هم گفت و گو می گوییم و در جامعه هم همه باسخن می

  از این است؟

وگ،. زدن و باالخره گفت، یکپ مذاکره، یکپ گپمناظره مفه،مرا روشر کنیم. یکپ  مفه،مباید تفاوص چندیر  ابتدا

شما اشاره کردید، شرط که  «زبان». داشتر نیز باید روشر بش،د یاک،گد ( ومن،ک،گ) مثس تک گ،یپ مفاهیمپ

دارد. ما ممکر ، احساسپ و هیجانپ هم روحپ و روانپ شروطشرط ذهنپ و گ، ووکپ گفتگ، است؛ وفیزیکپ گفت

هم  که واقعا باش،د روشر  گیرداست در ظاهر با هم حرف بزنیم، وکپ با تحلیلپ که از ایر حرف زدن انجام مپ

 . کنیممپ گ،یپتک بلکه  کنیم؛نمپ گ،وگفت

عقیده  مردر آن مث    که است وگ،یپگفت مناظره چیست؟ (Debateمناظره) که کنیممپ شروع اینجا از

ف نپ بهتریر کاندیدا برای ریاست جمه،ی »مث  مر معتقدم که . م و طرف مقابلم عقیده نقیض اکفداراکف را 

نظام »و طرف مقابلم معتقد است که او بهتریر کاندیدا برای ریاست جمه،ری نیست یا مر معتقدم که  «است

و طرف باید م،ضع مخاکف در واقع د ت.چنیر نیس برآن است کهو طرف مقابلم  «آم،زش و ررورش کارآمد است

ارائه کنند. در طپ ایر مسیر هم سعپ کنند دالیس شان دعایداشته باشند و در مناظره سعپ کنند استدالکپ به س،د مُ

داریم و به  مخاکفش،یم نظراص . بنابرایر وقتپ وارد مناظره مپدهندها را م،رد تحلیس قرار مخاکف رو بشن،ند و آن

 کنیم.دفاع مپروشنپ هم از نظر خ،دمان 

http://www.isfahanziba.ir/content/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88


؛ نیست غلط یا حق و باطسو  درستبر سر  زمانپ است که به دالیلپ بحث( Negotiation)مذاکرهاما 

 .هم بت،انیم یک زیست جمعپ داشته باشیم هم کنار بیاییم، چه کنیم با چه کنیم که با بحث بر سر ایر است کهبلکه 

را  اوکیف شما رو دزدیده است و شما به طریقپ تلفر کسپ فرض کنید  مثاکپ بزنم. مذاکره مقدمه مصاکحه است.

گ،یید؟ البد باید در مذمت دزدی و چه مپمناظره کنید،  دزدزنید. اگر شما بخ،اهید با کنید و به او زنگ مپریدا مپ

خیر)!(، دزدی کار بدی که  گ،یدمپهم  دزدو  دزدی کار بدی استگ،ید که مپشما دستپ سخر به،یید؟! مدح راک

 کیف ،را قب،ل داشت شما نظر اوکنید؛ چ،ن اگر مسلما شما وقتپ به چنیر دزدی زنگ مپ زنید، مناظره نمپیست. ن

شما را نمپ دزدید. کاری که شما انجام مپ دهید، مذاکره است. مث  ممکر است شما یک آوانس به او بدهید و 

بیر  شما در اینجا بحث کنم!هاش را ح کت مپش،م و ر،لم را رس بدهپ، از ت، ممن،ن مپمدارکبه،یید که اگر 

هستید. حتپ ممکر است ر،ل اضافه  تانمصلحت به دنبال جلگ منفعت ونیست، بلکه  یا حق و باطس صدق و کذب

به هر قیمتپ به نفع گیری ایر مدارک رساز س بهیرید، چ،ن معتقدید که ببدهید تا مدارکتان را ر دزدای هم به 

 شماست. 

  

  
  های مناظره و مذاکره چه تفاوتی دارد؟وگو با واژهگفتسوال: 

کنیم، وگ، مپما وقتپ گفت .ش،دمپ تربا تفاوص گذاشتر بیر دو واژه مذاکره و مناظره مشخص گ،وگفت مفه،م

ام. ص است و مر برای دفاع از آن آمدهکنیم. چ،ن در مناظره قرارمان ایر ب،د که نظر مر کام  مشخمناظره نمپ

م. بلکه به ینیست و به دنبال اثباص حقیقتپ نیست انهج،یه هم در واقع یک گفت و گ،ی حقیقتمصاکحه و مذاکر

وگ،، مر ج،یانۀ منعطف و نقادانه است. در حاکت گفتیک فرایند حق وگ،گفتاما  .میدنبال جلگ مصلحت هست

دانم. طرف مقابس مر م،رد یک مساکه کام  درست نمپ در را خ،دم هایراسخبینم مپ کنم،مپ رج،ع خ،دم به وقتپ

وقتپ طرف مقابس ایم که به،ییم و بشن،یم. داند. در واقع ما هر دو آمدههای خ،د را کام  درست نمپهم راسخ

به مساکه مشترکمان بهتر از  طرف مقابلمکند، مر در یک سک،ص درونپ هستم تا ببینم که چقدر راسخ صحبت مپ

 ست.راسخ مر ا

  
ام تردید این است که من در اندیشهوگو گفتترتیبِ فرض آقای دکتر، منظور شما این است که پیشسوال: 

  دارم؟

همیر است. افرادی که از ابتدا یقیر داشته باشند صحبتشان کام  صحیح است؛ در واقع گفت و گ، م بله دقیقا منظ،ر

به ایر معنا نیست وج،د تردید اکبته هستند. سخنرانپ  در حالدهند و یا کنند یا تعلیم مپنمپ کنند بلکه مناظره مپ

وگ، ایر است که شخص الزمه گفت ،به هرحال اما؛ بکشیمدست  از باورهای خ،دالزم است وگ، برای گفتکه 

که  دورهای جدیدی ریدا کنو بابشن،د دالیس مخاکف را  تا ستاو آمده کندفکر مپاشتباه که  بدهداحتمال کم دست



. افراد آیدان مپگ، از ایر عدم اطمینومیس به گفت. تر استمنطبقواقعیت  ابو تر روشر اشی فعلپاز ایر باورها

 رای و جزم اندیش چنیر میلپ ندارند.  خ،د

  
 ؟ت و گو یک محک برای باور فرد استگف ۀیعنی خود عرصسوال: 

ای دارم ایپ اینکه آیا مر باورهای سنجیدهآزمست. راستپو کارگاه باهم اندیشیدن ا هااندیشه هاهگفت و گ، آزمایش

اگر م،افق هستید یک اصط ح دیهر  .آیمس مت بیرون ه گ، بوکارزار گفتاز ، ایر است که اینسنجیدهیا باورهای 

گ، دغدغه حقیقت ودر گفت ما .گرفتروگ، برای ارتباطیعنپ گفت را هم تعریف کنیم و آن اصط ح گپ زدن است.

 مث  جدی نیست.  حقیقتمان دغدغه  در گپ زدن انعطاف داریم وکپ داریم و برای آن یک انعطافپ را رذیرا هستیم.

. اگر دیدیم بحث دارد جدی مپ ش،د، کنیممپ صحبت هم با مختلف چیزهای م،رد در خان،ادگپ هایمهمانپ در

 خ،اهیم اینقدر جدی بحث کنیم. ایم دور هم جمع بش،یم؛ نمپ، آمدهاست دهد که آقا اینجا مهمانپیکپ تذکر مپ

 یوگ،گفتن،عپ واقع  است که در و بحث یا جرّ مه،-به، وگ، است،کار دیهری که آن هم شبیه به گفت

ج،د ندارد و هرکس ، تامس ووگ، کمرنگ استو دائمپ در حیر گفت ومبررسپ مدامه، -در به،. استشمند رونا

 ،به،مه، ،مناظره، را از هم جدا کنیم: مذاکره مفه،م است ایر رنج شایستهایر بنابر .زندخ،دش را مپحرف 

 وگ، و گپ زدن.گفت

  
  

 وگو به همین معنایی که گفتیمفتای گاگر در جامعه وگو نیازمندیم؟آقای دکتر چرا اساسا ما به گفتسوال: 

 خورد؟این جامعه به چه مشکالتی بر می ،نباشد

  چرا به مر مپ گ،یید دکتر؟!

 کنم به این جهت که مدرک دانشگاهی شما دکتراست.فکر می

 سایه ماهای جامعه وگ،روی گفت هایپ کهیکپ از چیز !ببینید ؟!گ،یید آقای کیسانسخگ رس چرا به بقیه نمپ

 ایشان که کنممپ اکقا را ایر مخاطبم به «ف نپ استاد حضرص» به،یم مر اگر. است اکقاب همیر است، انداخته

 همیر .کنید صحبت ایشان با وب،ده  ایشان ترازهم ت،انیدنمپ شما و هستند باالیپ مقام در و هستند استاد حضرص

 مطهری آقای کنید دقت شما .است کرده دور وگ،گفت از را ما  عهجام که است نکاتپ از یکپ عناویر، و اکقاب

 عناویر ایر .مطهری مرتضپ :دارد وج،دهمیر دو کلمه  االن هم و ب،دنش زنده زمان در هم هایشکتاب تمام روی

 در مر دکترای کنید فرض مث  .)مغاکطه ت،سس به اقتدار کاذب( است مغاکطه اص  هم م،اقع برخپ

؛ زنیدصدا مپ «دکتر»وگ، مر را گفتشناسپ روش ر بحثد شما وکپ .تجربپ عل،م  فلسفۀ است؛ علم  فلسفۀ  ۀرشت

وگ، هستم؛ یعنپ تحصی ص دانشهاهپ مر رساند که گ،یا مر کارشناس گفتایر معنپ را به مخاطگ مپایر کار، 

 ۀدر رشت کسپ با تخصصوگ، باید گفتدر بحث رسد که وگ، است. در حاکپ که به نظر مپدر زمینه گفت



کنم باید یک سری کر مپ.مر واقعا فبه،ید سخر کارشناسپها رشته قبیس ایر از یا شناسپجامعهشناسپ یا روان

وگ، جاری ش،د. به نظر مر مپ ش،د اسم طرف مان ص،رص بهیرد تا ایر فرهنگ گفتیدر فضای اجتماع هاجراحپ

های عملیه و دانشهاه ما بش،د به همیر راحتپ را صدا زد. شما فکرش را بکنید که االن با تمامپ اساتید ح،زه

به نظر مر خ،د ایر  .را صدا زد و از آنها س،ال ررسید . آنهانیاوردیعنپ قبلش ریش،ند و رس،ندی  صحبت کرد.

 حرکت باعث شفافیت بیشتر مپ ش،د.

  
 آیا مطالعه می تواند جای گفت و گو را بگیرد؟

 حقایقپ یک از که کسانپ و ن،یسندگان ایر است که مر در ساحت اندیشه مطاکعههم بله و هم خیر. اگر منظ،ر از 

سینا بخ،انم، مر اگر کتابپ از ابر کنم.وگ، مپرده اند، وارد ش،م؛ در واقع مر با مطاکعه دارم با آنها گفتک صحبت

 .است مر وگ،یگفتزنم و ایر قدم زدن در واقع همان های ابر سینا قدم مپگ،یا دارم با مسائس و زمینه ها وراسخ

  .کنممپ وگ،گفت سینا ابر با دارم مر معنا یک به

وگ، با ت،اند گفتمطاکعه مپیعنپ  گیرد.را نمپ وگ،کعه به هیچ عن،ان جای یک گفتیک معنا مطا به اما

، مطاکعه هرگز به ایر معناوگ، وابسته به سازوکار زنده و بلنده آن است و بخشپ مهمپ از ماهیت گفتباشد.  هامرده

-های گذشتهان مپکتاب درامروز  ما که مسائلپ همان ت،جه کنیم که. در ایر حال باید گیروگ، را نمپجای گفت

کسپ ب،ده است که آن و متفکر  اندهحض،ر داشتبروز و صحر علنپ جامعه  درمسائلپ ب،ده اند که  روزیخ،انیم 

 با و دانشمندانم و مردم با و نش،م جامعه عم،مپ صحر وارد مر امروز اگر رسمسایس را به کتابت درآورده است. 

مطاکعاص  ایر کنممپ هم مطاکعه اگر نش،م، اندیشپهم واقع در و فکری بستان بده یک وارد بزرگساالنم با و ک،دکان

را های واقعپ هم به ما مساکه گ، است کهوگفت ایر. ش،دنمپ مر جامعه جذباز راه و رسم تفکر دور است و 

 نماید. زنده در جامعه جاری و ساری مپراسخ های ما را به ص،رص کند و هم ساکه آفرینپ مپم؛ کندمعرفپ مپ

  
 اندیشیدن حتی و مطالعه از تر مهم را گووگفت شما بگویم، دیگر بیان به را شما حرف بخواهم اگر من سئوال:

 ؟دانیدمی

از وگ، گفتم به،یت،انم پم وگ، در واقع با هم اندیشیدن است و تفکر در واقع اندیشیدن.ت،ان گفت گفتمپ

گ، عرضه ش،د. وها باید به گفتوگ، برخیزد و کارآمدی راسخ. مساکه مطاکعه باید از گفتتر استمطاکعه مهم

وگ، ش،د، راهکارش گفتاندیشه وارد  عم،مپرو است، وقتپ بخ،اهد به عرصه س،االتپ که یک متفکر با آن روبه

از افکار است. اگر ما بخ،اهیم آن افکار را  هایپداریم، آشنایپ با م،زههایپ که ما از مطاکعه است. بنابر ایر خیلپ

بهذاریم. بسیاری از مهمتریر آثار گ، وراه حلش ایر است که آن را به گفت، مبهتر بفهمیم و از آن استفاده کنیخیلپ 

 وگ، ن،شته شده اند. انق بپ فلسفپ و علمپ جهان نیز در قاکگ گفت

 



وگو گفت اآیا اساس ؟که نخبگان جامعه درگیر آن هستند ای استوگو فقط مسالهد گفتآیا این نبووال: س

 عموم نباشد، جامعه در وگوگفتاگر  نه، اینکه یا هستند چیزی است که نخبگان و افراد آکادمیک درگیر آن

  ؟خواهند بود روروبه مشکل یک با جامعه

 اجتماعپ بیمارییک  تعبیری به وتر عمیقاز مشک ص است وگ، نیست، ایر خ،د ع متپ ای که گفتدر جامعه

وگ،ی معلم و شاگرد، وگ،ی ردر و فرزند، گفتوگ، را بررسپ کنید: گفتتگفمصادیق  ان،اع شما حاال  .است

 خ،دش ایر باشد، نداشته وگ، در جامعه وج،دوگ،ی نمایندگان و مردم. اگر گفتوگ،ی دوکت و ملت، گفتگفت

که  ایا باشد؛ یعنپ جامعهاقتدارگر جامعه یک جامعه ایر است ممکر. است فرهنهپ هایکمداشت سری یک معل،ل

 اگر خ،ب. است حاکم زوراست؛  حاکم ثروصهستند؛  حاکم اجتماعپ طبقهافراد یا در آن دالیس حاکم نیستند؛ بلکه 

 حاکم ثروص است، حاکم زور است، حاکم قدرص جامعه یک در اگر ررسید ش،دمپ ،کنیم اریویراست  را شما س،ال

در ان خطرناکپ است که ممکر است جامعه وگ، گفت بپجامعه  چیست؟ عاص آنتب  و افتدمپ اتفاقپ چه است،

تردید »، وگ، وج،د داردکه گفت ای. در جامعههمینط،ر استداشته باشد. از طرف مثبتش هم  چیزهای بدتری وج،د

های خروشان در و در واقع افراد مثس رودخانه استج،یپ و حق گرایپ حق زمینۀتردید ساکم و وج،د دارد.  «ساکم

اما در  کنند.حرکت مپها ها و بهتریر راه حستر بهتریر باورها و بهتریر تصمیمبه دنبال یاف وحال حرکت هستند 

. .یک آب کنیمگ، وج،د ندارد، در مقابس تمثیس رودخانه خروشان باید از تمثیس مرداب استفاده وجامعه که گفت

وگ، یک ع مت کلیدی برای وج،د یک جامعه ساکم و روبه ایر است که وج،د گفت .فساد دارد استعدادی، ساکر

 رشد است. 
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