چرا به من میگویید آقای دکتر!
گفتوگو دربارۀ گفتوگو با حامد صفاییپور
منتشر شده در روزنامه اصفهان زیبا 8 ،خرداد ماه 1396
دکتر حامد صفففایپ ر،ر ،مدرس درسهای تاریخ علم و فلسفففه علم در دانشففهاه
صنعتپ ا صفهان ا ست .وی دارای دکترای فل سفه علم از دان شهاه تربیت مدرس
تهران اسففت .عمده شففهرص صفففایپ ر،ر به دکیس ک سهای «تفکرهای نقادانه»
اوست .تفکر نقادانه ،مهارصهای استدالل ،تفکر خ قانه و اخ ق و روش شناسپ
گفتوگ ،از مباحث م،رد ع قه وی اسففت .سففبگ دیهر آشففنایپ ما با او سففایت
ریشففانپ( )Pishani.irاسففت .سففایتپ که سففالها محس ت قپ صفففایپر،ر با
مخاطبینش ب،ده اسففت .با حامد صفففایپ ر،ر ایر بار ریرام،ن گفت و گ ،به بحث
نشستیم.

سوال :آقای دکتر منظور شما از گفتو گو چیست؟ ما انسان هستیم .همه زبان داریم و با هم حرف می زنیم و
سخن میگوییم و در جامعه هم همه با هم گفت و گو می کنند .آیا شما همین را در نظر دارید ،یا چیزی بیش
از این است؟
ابتدا باید تفاوص چندیر مفه،م را روشر کنیم .یکپ مفه،م مناظره ،یکپ مذاکره ،یکپ گپزدن و باالخره گفتوگ.،
مفاهیمپ مثس تک گ،یپ (من،ک،گ) و دیاک،گ نیز باید روشر بش،د .داشتر «زبان» که شما اشاره کردید ،شرط
فیزیکپ گفتوگ ،است؛ وکپ گفتوگ ،شرط ذهنپ و شروط روحپ و روانپ ،احساسپ و هیجانپ هم دارد .ما ممکر
است در ظاهر با هم حرف بزنیم ،وکپ با تحلیلپ که از ایر حرف زدن انجام مپگیرد روشر ش،د که واقعا با هم
گفتوگ ،نمپکنیم؛ بلکه تکگ،یپ مپکنیم.
از اینجا شروع مپکنیم که مناظره( )Debateچیست؟ مناظره گفتوگ،یپ است که در آن مث مر عقیده
اکف را دارم و طرف مقابلم عقیده نقیض اکف .مث مر معتقدم که «ف نپ بهتریر کاندیدا برای ریاست جمه،ی
است» و طرف مقابلم معتقد است که او بهتریر کاندیدا برای ریاست جمه،ری نیست یا مر معتقدم که «نظام
آم،زش و ررورش کارآمد است» و طرف مقابلم برآن است که چنیر نیست .در واقع دو طرف باید م،ضع مخاکف
داشته باشند و در مناظره سعپ کنند استدالکپ به س،د مُدعایشان ارائه کنند .در طپ ایر مسیر هم سعپ کنند دالیس
مخاکف رو بشن،ند و آنها را م،رد تحلیس قرار دهند .بنابرایر وقتپ وارد مناظره مپش،یم نظراص مخاکف داریم و به
روشنپ هم از نظر خ،دمان دفاع مپکنیم.

اما مذاکره( )Negotiationزمانپ است که به دالیلپ بحث بر سر درست و غلط یا حق و باطس نیست؛
بلکه بحث بر سر ایر است که چه کنیم که با هم کنار بیاییم ،چه کنیم با هم بت،انیم یک زیست جمعپ داشته باشیم.
مذاکره مقدمه مصاکحه است .مثاکپ بزنم .فرض کنید کسپ کیف شما رو دزدیده است و شما به طریقپ تلفر او را
ریدا مپکنید و به او زنگ مپ زنید .اگر شما بخ،اهید با دزد مناظره کنید ،چه مپگ،یید؟ البد باید در مذمت دزدی و
مدح راکدستپ سخر به،یید؟! شما مپگ،ید که دزدی کار بدی است و دزد هم مپگ،ید که خیر(!) ،دزدی کار بدی
نیست .مسلما شما وقتپ به چنیر دزدی زنگ مپ زنید ،مناظره نمپکنید؛ چ،ن اگر او نظر شما را قب،ل داشت ،کیف
شما را نمپ دزدید .کاری که شما انجام مپ دهید ،مذاکره است .مث ممکر است شما یک آوانس به او بدهید و
به،یید که اگر مدارکم را رس بدهپ ،از ت ،ممن،ن مپش،م و ر،لهاش را ح کت مپکنم! در اینجا بحث شما بیر
صدق و کذب یا حق و باطس نیست ،بلکه به دنبال جلگ منفعت و مصلحتتان هستید .حتپ ممکر است ر،ل اضافه
ای هم به دزد بدهید تا مدارکتان را رس بهیرید ،چ،ن معتقدید که باز رسگیری ایر مدارک به هر قیمتپ به نفع
شماست.

سوال :گفتوگو با واژههای مناظره و مذاکره چه تفاوتی دارد؟
مفه،م گفتوگ ،با تفاوص گذاشتر بیر دو واژه مذاکره و مناظره مشخصتر مپش،د .ما وقتپ گفتوگ ،مپکنیم،
مناظره نمپ کنیم .چ،ن در مناظره قرارمان ایر ب،د که نظر مر کام مشخص است و مر برای دفاع از آن آمدهام.
مصاکحه و مذاکره هم در واقع یک گفت و گ،ی حقیقتج،یانه نیست و به دنبال اثباص حقیقتپ نیستیم .بلکه به
دنبال جلگ مصلحت هستیم .اما گفتوگ ،یک فرایند حقج،یانۀ منعطف و نقادانه است .در حاکت گفتوگ ،،مر
وقتپ به خ،دم رج،ع مپکنم ،مپبینم راسخهای خ،دم را در م،رد یک مساکه کام درست نمپدانم .طرف مقابس مر
هم راسخهای خ،د را کام درست نمپداند .در واقع ما هر دو آمدهایم که به،ییم و بشن،یم .وقتپ طرف مقابس
صحبت مپ کند ،مر در یک سک،ص درونپ هستم تا ببینم که چقدر راسخ طرف مقابلم به مساکه مشترکمان بهتر از
راسخ مر است.
سوال :آقای دکتر ،منظور شما این است که پیشفرض ترتیبِ گفتوگو این است که من در اندیشهام تردید
دارم؟
بله دقیقا منظ،رم همیر است .افرادی که از ابتدا یقیر داشته باشند صحبتشان کام صحیح است؛ در واقع گفت و گ،
نمپ کنند بلکه مناظره مپکنند یا تعلیم مپدهند و یا در حال سخنرانپ هستند .اکبته وج،د تردید به ایر معنا نیست
که برای گفتوگ ،الزم است از باورهای خ،د دست بکشیم؛ اما به هرحال ،الزمه گفتوگ ،ایر است که شخص
دستکم احتمال بدهد که اشتباه فکر مپکند و آمدهاست تا دالیس مخاکف را بشن،د و باورهای جدیدی ریدا کند که

از ایر باورهای فعلپاش روشرتر و با واقعیت منطبقتر است .میس به گفتوگ ،از ایر عدم اطمینان مپآید .افراد
خ،د رای و جزم اندیش چنیر میلپ ندارند.
سوال :یعنی خود عرصۀ گفت و گو یک محک برای باور فرد است؟
گفت و گ ،آزمایشهاه اندیشهها و کارگاه باهم اندیشیدن است .راستپآزمایپ اینکه آیا مر باورهای سنجیدهای دارم
یا باورهای نسنجیدهای ،ایر است که از کارزار گفتوگ ،به س مت بیرون آیم .اگر م،افق هستید یک اصط ح دیهر
را هم تعریف کنیم و آن اصط ح گپ زدن است .یعنپ گفتوگ ،برای ارتباطگرفتر .ما در گفتوگ ،دغدغه حقیقت
داریم و برای آن یک انعطافپ را رذیرا هستیم .در گپ زدن انعطاف داریم وکپ دغدغه حقیقتمان جدی نیست .مث
در مهمانپهای خان،ادگپ در م،رد چیزهای مختلف با هم صحبت مپکنیم .اگر دیدیم بحث دارد جدی مپ ش،د،
یکپ تذکر مپدهد که آقا اینجا مهمانپ است ،آمدهایم دور هم جمع بش،یم؛ نمپخ،اهیم اینقدر جدی بحث کنیم.
کار دیهری که آن هم شبیه به گفتوگ ،است ،به-،مه ،یا جرّ و بحث است که در واقع ن،عپ گفتوگ،ی
ناروشمند است .در به-،مه ،بررسپ مداوم و دائمپ در حیر گفتوگ ،کمرنگ است ،تامس وج،د ندارد و هرکس
حرف خ،دش را مپزند .بنابرایر شایسته است ایر رنج مفه،م را از هم جدا کنیم :مذاکره ،مناظره ،به،مه،،
گفتوگ ،و گپ زدن.

سوال :آقای دکتر چرا اساسا ما به گفتوگو نیازمندیم؟ اگر در جامعهای گفتوگو به همین معنایی که گفتیم
نباشد ،این جامعه به چه مشکالتی بر میخورد؟
چرا به مر مپ گ،یید دکتر؟!
فکر میکنم به این جهت که مدرک دانشگاهی شما دکتراست.
خگ رس چرا به بقیه نمپگ،یید آقای کیسانس!؟ ببینید! یکپ از چیزهایپ که روی گفتوگ،های جامعه ما سایه
انداخته است ،همیر اکقاب است .اگر مر به،یم «حضرص استاد ف نپ» به مخاطبم ایر را اکقا مپکنم که ایشان
حضرص استاد هستند و در مقام باالیپ هستند و شما نمپت،انید همتراز ایشان ب،ده و با ایشان صحبت کنید .همیر
اکقاب و عناویر ،یکپ از نکاتپ است که جامعه ما را از گفتوگ ،دور کرده است .شما دقت کنید آقای مطهری
روی تمام کتابهایش هم در زمان زنده ب،دنش و هم االن همیر دو کلمه وج،د دارد :مرتضپ مطهری .ایر عناویر
برخپ م،اقع هم اص مغاکطه است (مغاکطه ت،سس به اقتدار کاذب) .مث فرض کنید دکترای مر در
رشتۀ فلسفۀ علم است؛ فلسفۀ عل،م تجربپ .وکپ شما در بحث روششناسپ گفتوگ ،مر را «دکتر» صدا مپزنید؛
ایر کار ،ایر معنپ را به مخاطگ مپرساند که گ،یا مر کارشناس گفتوگ ،هستم؛ یعنپ تحصی ص دانشهاهپ مر
در زمینه گفتوگ ،است .در حاکپ که به نظر مپرسد که در بحث گفتوگ ،باید کسپ با تخصص در رشتۀ

روانشناسپ یا جامعهشناسپ یا از ایر قبیس رشتهها سخر کارشناسپ به،ید.مر واقعا فکر مپکنم باید یک سری
جراحپها در فضای اجتماعیمان ص،رص بهیرد تا ایر فرهنگ گفتوگ ،جاری ش،د .به نظر مر مپ ش،د اسم طرف
را صدا زد .شما فکرش را بکنید که االن با تمامپ اساتید ح،زههای عملیه و دانشهاه ما بش،د به همیر راحتپ
صحبت کرد .یعنپ قبلش ریش،ند و رس،ندی نیاورد .آنها را صدا زد و از آنها س،ال ررسید .به نظر مر خ،د ایر
حرکت باعث شفافیت بیشتر مپ ش،د.
آیا مطالعه می تواند جای گفت و گو را بگیرد؟
هم بله و هم خیر .اگر منظ،ر از مطاکعه ایر است که مر در ساحت اندیشه ن،یسندگان و کسانپ که از یک حقایقپ
صحبت کرده اند ،وارد ش،م؛ در واقع مر با مطاکعه دارم با آنها گفتوگ ،مپکنم .مر اگر کتابپ از ابرسینا بخ،انم،
گ،یا دارم با مسائس و زمینه ها وراسخهای ابر سینا قدم مپزنم و ایر قدم زدن در واقع همان گفتوگ،ی مر است.
به یک معنا مر دارم با ابر سینا گفتوگ ،مپکنم.
اما به یک معنا مطاکعه به هیچ عن،ان جای یک گفتوگ ،را نمپگیرد .یعنپ مطاکعه مپت،اند گفتوگ ،با
مردهها باشد .بخشپ مهمپ از ماهیت گفتوگ ،وابسته به سازوکار زنده و بلنده آن است و به ایر معنا ،مطاکعه هرگز
جای گفتوگ ،را نمپگیر .در ایر حال باید ت،جه کنیم که همان مسائلپ که ما امروز در کتابهای گذشتهان مپ-
خ،انیم روزی مسائلپ ب،ده اند که در صحر علنپ جامعه بروز و حض،ر داشتهاند و متفکر کسپ ب،ده است که آن
مسایس را به کتابت درآورده است .رس اگر امروز مر وارد صحر عم،مپ جامعه نش،م و با مردم و دانشمندانم و با
ک،دکان و با بزرگساالنم وارد یک بده بستان فکری و در واقع هماندیشپ نش،م ،اگر مطاکعه هم مپکنم ایر مطاکعاص
از راه و رسم تفکر دور است و جذب جامعه مر نمپش،د .ایر گفتوگ ،است که هم به ما مساکههای واقعپ را
معرفپ مپکند؛ مساکه آفرینپ مپکند و هم راسخ های ما را به ص،رص زنده در جامعه جاری و ساری مپنماید.
سئوال :من اگر بخواهم حرف شما را به بیان دیگر بگویم ،شما گفتوگو را مهم تر از مطالعه و حتی اندیشیدن
میدانید؟
مپت،ان گفت گفت وگ ،در واقع با هم اندیشیدن است و تفکر در واقع اندیشیدن .مپت،انم به،یم گفتوگ ،از
مطاکعه مهمتر است .مساکه مطاکعه باید از گفتوگ ،برخیزد و کارآمدی راسخها باید به گفتوگ ،عرضه ش،د.
س،االتپ که یک متفکر با آن روبهرو است ،وقتپ بخ،اهد به عرصه عم،مپ اندیشه وارد ش،د ،راهکارش گفتوگ،
است .بنابر ایر خیلپ از مطاکعههایپ که ما داریم ،آشنایپ با م،زههایپ از افکار است .اگر ما بخ،اهیم آن افکار را
خیلپ بهتر بفهمیم و از آن استفاده کنیم ،راه حلش ایر است که آن را به گفتوگ ،بهذاریم .بسیاری از مهمتریر آثار
انق بپ فلسفپ و علمپ جهان نیز در قاکگ گفتوگ ،ن،شته شده اند.

سوال :آیا این نبود گفتوگو فقط مسالهای است که نخبگان جامعه درگیر آن هستند؟ آیا اساسا گفتوگو
چیزی است که نخبگان و افراد آکادمیک درگیر آن هستند یا اینکه نه ،اگر گفتوگو در جامعه نباشد ،عموم
جامعه با یک مشکل روبهرو خواهند بود؟
در جامعهای که گفتوگ ،نیست ،ایر خ،د ع متپ است از مشک ص عمیقتر و به تعبیری یک بیماری اجتماعپ
است .حاال شما ان،اع مصادیق گفتوگ ،را بررسپ کنید :گفتوگ،ی ردر و فرزند ،گفتوگ،ی معلم و شاگرد،
گفتوگ،ی دوکت و ملت ،گفتوگ،ی نمایندگان و مردم .اگر گفتوگ ،در جامعه وج،د نداشته باشد ،ایر خ،دش
معل،ل یک سری کمداشتهای فرهنهپ است .ممکر است ایر جامعه یک جامعه اقتدارگرا باشد؛ یعنپ جامعهای که
در آن دالیس حاکم نیستند؛ بلکه افراد یا طبقه اجتماعپ حاکم هستند؛ ثروص حاکم است؛ زور حاکم است .خ،ب اگر
س،ال شما را ویراستاری کنیم ،مپش،د ررسید اگر در یک جامعه قدرص حاکم است ،زور حاکم است ،ثروص حاکم
است ،چه اتفاقپ مپافتد و تبعاص آن چیست؟ جامعه بپ گفتوگ ،جامعه خطرناکپ است که ممکر است در ان
چیزهای بدتری وج،د داشته باشد .از طرف مثبتش هم همینط،ر است .در جامعهای که گفتوگ ،وج،د دارد« ،تردید
ساکم» وج،د دارد .و تردید ساکم زمینۀ حقج،یپ و حق گرایپ است و در واقع افراد مثس رودخانههای خروشان در
حال حرکت هستند و به دنبال یافتر بهتریر باورها و بهتریر تصمیمها و بهتریر راه حسها حرکت مپکنند .اما در
جامعه که گفتو گ ،وج،د ندارد ،در مقابس تمثیس رودخانه خروشان باید از تمثیس مرداب استفاده کنیم. .یک آب
ساکر ،استعدادی فساد دارد .ایر است که وج،د گفتوگ ،یک ع مت کلیدی برای وج،د یک جامعه ساکم و روبه
رشد است.
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