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V يادداشت دبيرمجموعه

يادداشت دبيرمجموعه

»انديشيدن« فارغ از محتواى آن و بى توجه به آنكه در كدام زمينه و رشته و با چه 
نيت و هدفى انجام مى گيرد، در ذات خود فرايندى »گفت وگويى« است. الزم است 
كه انديشنده حتى در كنج تنهايى خود بتواند از موضع مورد قبولش فاصله بگيرد، 
مسئله را از زوايايى ديگر بكاود، »وانمود« كند كه با آنچه طرح شده مخالف است 
و بكوشد از منظرى ديگر، عموماً از منظرى انتقادى، به فرايند و دستاوردهاى انديشۀ 
خود بنگرد. گفت وگو با نيمۀ ديگر خود، در بنيادى ترين اليه، مقوم و سازندۀ انديشيدن 
اسـت. از سـوى ديگر، بدون چنين گفت وگويى احتمال رخ دادن خطا در انديشـه و 
ناكارامدى آن بسيار باالست. به همين دليل عجيب نيست ا   گر ادعا كنيم گفت وگو 

تضمين كنندۀ ثمربخشى انديشه است.
امـا انديشـنده عـاوه بـر خـود، بـا بسـيارى افـراد، نهادهـا و رقيبـان ديگـر نيـز 
در گفت وگـو اسـت. هـر انديشـيدنى واكنشـى اسـت بـه وضعيـت موجـود. حتى در 
فلسـفه ورزى، انتزاعى ترين نوع انديشـيدن، انديشـنده درصدد صورت بندى داليل 
موافقت و/يا مخالفت خود با مرزها، تقسيم بندى ها و مقوالت انديشگى عرضه شده 
از سـوى ديگران اسـت. در اينجا انديشـنده حتى ا   گر برنهادى كاماً تازه و بديع نيز 
مطرح كند، در واقع جاى چنين آموزه اى را در سـير انديشـۀ »ديگران« خالى ديده 
اسـت. چنين اسـت كه انديشـيدن، حتى در خلوت و تنهايى، كنشـى است از بنياد 

اجتماعى كه گفت وگو در قلب آن جاى دارد.
گفت وگـو سـهمى مهم تـر نيـز در قـوام بخشـيدن بـه انديشـه دارد. بسـيارى از ما 
آدميان چنان ايم كه تا انديشۀ خود را با زبان بلند و براى خود/ديگران بازگو نكنيم، 
آن انديشه براى ما وضوح نمى يابد و زواياى تاريک آن روشن نمى شود. گفت وگو، 
حتى ا   گر يک سـويه باشـد، چراغى اسـت كه دسـت كم فضاى ذهنى گوينده را براى 

خود او روشن تر مى كند.
پـس بى دليـل نبـوده اسـت كه گفت وگـو در مقام قالبى بيانى در زمرۀ شـايع ترين 
قالب هـاى مـورد عاقـۀ بزرگ تريـن انديشـمندان تاريـخ بشـر بوده اسـت. سـقراط، 
پـدر فيلسـوفان تمـام دوران هـا، جـز گفتـن و شـنيدن كارى نكـرد و افاطـون حتى 
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مخالفت هاى احتمالى خود را با انديشـه هاى اسـتادش جز از زبان شـخصيت هاى 
درگيـر گفت وگـو عرضـه نداشـت. در غـرب و شـرق هـرگاه متفكر و اسـتادى در پى 
عرضـۀ افـكار و تعاليـم خـود بـوده راهـى مناسـب تر از گفت وگـو، ولـو خيالـى، بـا 
شـا   گردان و همتايـان و مخالفـان خـود نيافتـه اسـت. در زمانـۀ انقاب هاى علمى، 
عصر روشـنگرى و ديگر دوران هاى تحوالت سـترگ اجتماعى در حيات بشـر نيز 
راهى مناسب تر از به كارگيرى متن هاى مبتنى بر گفت وگو، براى نشان دادن تواضع 
علمى، صداقت اجتماعى و حقيقت دوسـتى نويسـندگان، در اختيار نبوده اسـت. و 
اين همه جز انديشـمندانى اسـت كه مسـتقيماً »گفت وگو« را دستمايۀ انديشه ورزى 

خود قرار داده اند و در باب اين پديده نظريه پردازى كرده اند.
گفت وگـو نسـبت ديگـرى نيـز بـا انديشـه دارد. در فضـاى عـارى از گفت وگـو، 
فضايى كه در آن به جاى گفتن و »شـنيدن« تنها گفتن و »نشـنيدن« در كار باشـد، 
انديشمند بزرگى سر برنخواهد آورد. در اينجا محتواى گفت وگو چندان مهم نيست 
كـه اصـل وجـود آن. بـدون تمريـن گفت وگـو در جمـْع مـا نـه سـامت روان خواهيم 
داشـت و نه قادريم گفت وگويى ثمربخش با خود داشـته باشـيم، امرى كه پيش نياز 
هر انديشـيدن اصيلى اسـت. بى دليل نيسـت كه امروزه از گفت وگو به عنوان نوعى 
درمان و تسـهيل كنندۀ زيسـتِ جمعى ياد مى كنند. رواج گفت وگو، در هر سـطح و 

با هر موضوعى، نشانۀ قابل اعتمادى است از ميزان متمدن بودن يک اجتماع.

در ايـن مجموعـه، بـا عنايـت بـه نقـش نازدودنى گفت وگـو در شـكل دهى و ارتقای 
انديشـه، درصدديـم برخـى از بهتريـن نمونه هـاى گفت وگـو ميـان انديشـمندان در 
حوزه هـاى مختلـف را در اختيـار فارسـى زبانان قـرار دهيـم. آنچـه در ايـن مجموعه 
حائـز اهميـت اسـت نـه محتـواى گفت وگوهـا كـه قالـب و سـبک آنها اسـت، حتى 
واقعى يا خيالى بودن گفت وگوها نيز تعيين كننده نيست. اين مجموعه تاشى است 
بـراى معرفـى و تمرين انديشـيدن از راه آشـنايى با برخـى از جذاب ترين نمونه هاى 

گفت وگو، چيزى كه آن را »گفت وگوانديشى« ناميده ايم.
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1 فهرست

سپاسگزاری

مایل ام از دانشـجویانم، ارین کارِور۱، سـابرینا کارگیل گرِیر۲، جان دالتون3 و 
به خصوص َمت ِاْوپک۴، به دلیل پیشنهادهای سودمندشان تشکر کنم. همچنین 
از همکارانـم نورمـان سـوارْتز5 )دانشـگاه سـیمون فرایـِزر۶( و رابـرت وولـف۷ 
)دانشـگاه ایالتی پلی تکنیِک سـن لوییس اوپیسـپو در کالیفرنیا8(؛ دو تن از 
داوراِن بی نام؛ پسرم، جاشوا داوِدن۹؛ و دخترم جاستین داوِدن۱۰ سپاسگزارم.

چنان چه ایده ای برای بهتر شدن ویراست بعدی در ذهن داشتید، خوشحال 
خواهم شد آن را از طریق ایمیل dowden@csus.edu با من درمیان بگذارید. 

این کتاب خیالی است، مگر بخش هایی ]فلسفی[ که چنین نیست.

کتاب را به همسرم هِلن روث داودِن۱۱ تقدیم می کنم.

1. Erin Carver                 2. Sabrina Cargill-Greer
3. John Daulton              4. Matt Evpak
5. Norman Swartz         6. Simon Fraser University
7. Robert Wolf                      8. California Polytechnic State University San Luis Opispo
9 Joshua Dowden          10. Justine Dowden
11. Hellan Roth Dowden
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3 درآمد

۱

درآمد

صحنه: بعدازظهر سه شـنبه اسـت. جان و نوامی سـوار بر اتوبوس شـهر از 

دانشـگاه بـه سـمت خانـه می روند. جان از تـرم بهار گذشـته تا   کنون نوامی 
را ندیده اسـت. نوامی در آن زمان دسـتیار اسـتاد در درس »فیزیک برای 
شـاعران« بود که جان در آن شـرکت می کرد. نوامی دانشـجوی تحصیات 
تکمیلـی فیزیـک اسـت. بعـد از اینکه اتفاقی یکدیگـر را در اتوبوس دیدند 

صحبتشان به مسائل دلخواه شان می کشد.

نوامی    »چنـگال نفرت انگیـزت را از مـن بیرون بکش، تو ای بوزینۀ کثیف   

لعنتی!«
جان    ببخشید؟  

نوامی   نقل قول بود  

جان   اوه، یک لحظه فکر کردم ...  

نوامی   از فیلم سیارۀبوزینهها۱.  

جان   هوم ... من آن سیاره را دیده ام. همان سیاره ای که فنجان پشمالو۲ دارد.  

1. Planet of the Apes
2. fur-lined teacup

درآمد
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جان   بلـه، تـو با نقل قول علمی-تخیلـی ات غافلگیرم کـردی، من هم فکر   

کـردم بـا حرفی دربارۀ هنر سـوررئال همیـن کار را با تو بکنم. فنجان 
پشمالو مشهور است، به اندازۀ ساعت های ُشل وِول سالوادوار دالی۱. 
نوامی   دربارۀ فنجانی که می گویی چیزی نمی دانم، ولی بعضی از ساعت های   

دالـی را دیـده ام، انگار داشـتند روی سـنگ ها و میزها می ریختند و 
انگار مثل پتو نرم بودند. از دیدنشان عصبی می شدم.

جان   به خاطر اینکه اینقدر نامعقول بودند؟  

نوامی   دقیقاً! راستی، وقتی سوار اتوبوس شدم چه گوش می کردی؟  

جان   یک قطعۀ قدیمی از چامبرز برادرز۲: »امروز وقتش رسیده«3. به خاطر   

این گوش می دهم که امروز اولین جلسۀ سمینار متافیزیک زمان بود.
نوامی   قباً نشنیده بودم.  

جان   قطعه ای کاسـیک اسـت، و واقعاً طوالنی. بیشتر از ده دقیقه. وقتی   

بار اول گوش کردم نفهمیدم طوالنی تر از بقیه است. انگار زمان کند 
شده بود.

نوامی   نشانۀ یک موسیقی خوب.  

جان   راستی، چرا االن اینجایی؟ همین طوری کاس نرفتی؟  

نوامی   بله، االن هم می روم خانه که از شّرِ قهوه خوردن خاص شوم. کل روز   

سرم توی یک مجلۀ فیزیک بود، داشتم تحقیقم را پیش می بردم.
جان   تحقیقت دربارۀ چیست؟  

نوامی   خودکشی ستاره ها.  

جان   خودکشی؟  

1. Salvador Dali
2. Chambers Brothers
3. Time Has Come Today


