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 مقدمه .1

ند. ابرای مطالعه و معرفی، انتخاب کرده« پویش فکری توسعه» یاراننخستین کتابی است که « وگوگفتشوق »

خوانند و وگو، بنخستین گام، درباره ضرورت گفت توسعه باعث شده است تا در ةوگو دربارشاید شوق آنان به گفت

 ام که بذر توسعه در کشور ما، دو لَـپّه دارد، یعنیکم به این فرضیه رسیدهبیندیشند. راستش از چند سال پیش کم

 ژگی را در خود بپروراند:شود، باید دو وی« ای توسعهشرایط آستانه»ملت ما حتی بتواند وارد  برای این که اصوالً

ی هر دو ویژگی نیازمند آموزش، تربیت، مراقبت و تمرین است. راننده«. وگومهارت گفت»و دوم « صبوری»نخست 

ین رجوان تاکسی که تمایل دارد فرزندش در شرایطی زندگی کند که کشورش رو به توسعه داشته باشد، باید تم

ی خود را آرام آرام روی خط عابر ر شتابی که در ذهن دارد، خودرود و به خاطکند پشت چراغ راهنمایی بایست

پیاده نبرد. پزشکی که از توسعه نیافتگی کشور به فغان آمده است باید تمرین کند که بیمارش را با صبوری ویزیت 

ز ادر نوشتن و گفتن را « شتاب»خواهد تالشش برای ساختن نسل فردا به بار نشیند باید کند. معلمی که می

اش را های توسعهخواهد مردمش برنامهکالمش و امتحانش و تمرین کالسش حذف کند. و سیاستمداری که می

های شتابزده درباره مسائل پرهیز کند و به هوادارانش بیاموزد که از در داوری درباره پاس بدارند، باید از واکنش

 رقیبان خودداری کنند.

مسائل زندگی و تصمیمات شغلی  ةد در خانه با همسرش و فرزندش دربارو همچنان راننده جوان تاکسی ما بای

وگو را باز کند؛ و همچنان پزشک ما باید به بیمارش و مسائل مدرسه فرزندش و مسائل دیگر زندگی باب گفت

ه ش بآموزانچرا کند و بپرسد و توضیح بخواهد؛ و معلم ما باید به دانش و اجازه دهد که سخن بگوید و با او چون

وگو دیگران یا متهم کردن رقیبان، گفت ةبدهد؛ و سیاستمدار ما به جای موعظ «گووگفت»جای مشقِ نوشتن، مشقِ 

 وگو کند. ها با نخبگان و با مردمش گفتکردن را تمرین کند و برای اتخاذ یک سیاست، ماه

چند دهه پیش اقتصاددان  پتروشیمی.شود نه از سد سازی و انرژی اتمی و آری توسعه از همین جاها شروع می

هایشان در ایجاد بسترهای های جهان سومی برای الپوشانی ناتوانیگفته است که دولت 3آلبرت هیرشمن برجسته،

رین ترا یکی از اصلی« وگومهارت گفت»آورند. و من برای ایران وساز پروژه های بزرگ روی مینرم توسعه، به ساخت

 دانم.یبسترهای نرم توسعه م

« زنیمحرف می»، خوب نشان داده است که ما ایرانیان با هم «وگوشوق گفت»نویسنده پرکار و پرانگیزه کتاب 

را نیز در  «تک گویی»گیری عادت رفتاری های شکلو البته ریشه«. وگوگفت»کنیم نه می« ییگوتک»اما در واقع 

 مین، به خوبی کاویده است.فرهنگ، تاریخ، عرفان، ادبیات، دین و سیاست این سرز

                                                           
1. Albert Hirschman 
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شوق »کنند تا شاید شوقی در ما ایجاد کنند که کتاب این معرفی را منتشر می« پویش فکری توسعه»یاران 

لی های این کتاب خیکامل بخوانیم و خواندن آن را به دیگران نیز توصیه کنیم. ما باید درباره حرفرا « وگوگفت

گرا بدهد، همین است های توسعهها و آموزشصداوسیما بخواهد به جامعه درسوگو کنیم. به نظرم اگر با هم گفت

نظران کند. پیش از هر پرده میان صاحبوگوهای جدی و بیها و گفتهایی از این دست را دستمایه بحثکه کتاب

« وگوفتگ»ه جای واژه دهم که بناتوانیم. و من البته پیشنهاد می «وگوگفت»کاری ما ایرانیان باید دریابیم که در 

شود که هر دو این احساس منتقل می« وگوگفت»پیدا کنیم. در واژه  3«دیالوگ»اصطالح بهتری برای ترجمه واژه 

. و «گوینده» اند بعد «شنونده»یگری دارد. در دیالوگ، هر دو طرف، اول اند. اما دیالوگ معنای د«گوینده»طرف 

، «الوگدی»ادامه یابد. پیشنهاد من برای جایگزینی واژه « شنیدن»ست که این برای آن ا «گویندمی»اگر هم چیزی 

 «دگفت و شنی» عبارت اگررا بازتاب بدهد. براین اساس  «باهم شنیدن و گفتن»ای است که مفهوم عبارت کلمه

ی دوم ز کلمهرا ا« فت»ی اول و را از کلمه« شن»در آوریم و  «شنید و گفت»را به صورت رایج در زبان فارسی 

 ترکیبی مهکلبه ابتدای آن، به « هم»رسیم. سپس با افزودن کلمه می« شنفت»گرفته و با هم ترکیب کنیم به واژه 

به امید  .6یا همان دیالوگ است« باهم شنیدن و گفتن»به معنی « شنفتیهم»بنابراین  .رسیممی« شِنُفتیهم»

 ای جدی ما ایرانیان تبدیل شود. هبه یکی از ویژگی« شنفتیهم»روزی که مهارت 

شناسی دانشگاه اصفهان، که نخست این کتاب را به دقت مطالعه جامعه یاز خانم سارا مدنیان، دانشجوی دکتر

ادند االت آنان پاسخ دؤه کردند و به سارائ« پویش فکری توسعه»رای یاران کردند و سپس در یک نشست عمومی ب

کنم. همچنین از خانم وجیهه جالئیان و سپس این چکیده را از مجموع مباحث کتاب آماده کردند سپاسگزاری می

 را تدوین کردند.« های این کتاب برای مادرس»مطالب بخش و آقای مهرداد فاضلی که 

مشارکت و کتاب مورد نظر خود را « عهکتابخوانی توس»های آنالین مندانی که تمایل دارند در نشستعالقه

 مکاتبه کنند. Pooyeshfekri@gmail.comمعرفی کنند، با ایمیل 

 31۳6 بهمن 5محسن رنانی / 

 

 

                                                           
1. dialogue 

« د و گفتشنی»، از ترکیب «هم شفنتی»در ترکیب « شنفت»اما کلمه است.  «دنیشن» یبرا یگرید یفعل فارسخودش  «شنفتن»گرچه واژه . 6

 به دست آمده است.
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 کلیات .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرپژوهش و مکانیک مهندسی آموختةدانش تهران، در 3116 متولد مرادیقاضی حسن معرفی نویسنده: .2-1

 سیاسی و اجتماعی تاریخ اجتماعی، شناسیروان حوزة در آثاری دارای وی. است مترجم و شناسیجامعه حوزة

: ایرانیان خودمداری پیرامون درهمچون  مواردی به توانمی وی آثار جمله از. است ایران مردم فرهنگ و ایران

 استبداد ؛ایران در شرم حس شناسیجامعه: شرم ستایش در ؛ایران مردم اجتماعی شناسیروان در ایرساله

 شتةنو ایران انحطاط بر ایدیباچه کتاب به نگاهی: ما ماندگیعقب بر تأملی؛ ایرانیان فراغت و کار ؛ایران در

 رعص در سیاسی نوسازی ؛مشروطه عصر در سیاسی نوسازی پردازنظریه: خانملکم ؛طباطبایی جواد دکتر

 .نمود اشاره هگل فلسفة نقد ترجمة و ؛نقد پویایی، انتقادی تفکر بر درآمدی ؛ایرانی مشروطه

 هاهرشت از افراد روان، و ساده متن دلیل به و است مناسب عام مخاطب برای : کتابمخاطبان اصلی کتاب .2-2

 هب این کتاب مطالعة .کندمی جذب خود به را انسانی علوم مباحث به مندعالقه و مختلف تحصیلی مقاطع و

 انتشارات دات

گویی در میان ایرانیانگو و گستردگی فرهنگ تکوشوق گفت  

 حسن قاضی مرادی                                                    نویسنده:                                                      

hassan.ghazimoradi@yahoo.com 

 

 ابراهیم حقیقی                                                                                                        :      طرح جلد

 31۳6دوم                                                                                                                   :نوبت چاپ

 3500                                                                                                              :           شمارگان

 چاپ و صحافی اپل

 ۳78-۳64-88۳8-11-0شابک: 

 66481074تلفکس انتشارات: 

http://www.dotbook.ir                                                               Email: info@dotbook.ir  
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 گانةهس فصول .باشد کنندهکمک تواندمی ادبیات و تاریخ در عمومی دانش هرچند ندارد، نیاز خاصی نیازپیش

 .مطالعه کرد نیاز اقتضای به و تنهایی به این فصول را از یک هر مطالعه توانمی و هستند مستقل کتاب

 آن هایتفاوت توضیح از استفاده با «گووگفت» مفهوم توضیح و تبیین کتاب، محوری : ایدةمحوری ایدة .2-3

 و نظری اصول معرفی و آن نیازهایپیش طرح گویی،تک خاص طوربه و گفتاری ارتباط هایصورت دیگر با

 جایگاهی دارای معاصر جهان در گووگفت که مطلب این طرح با نویسنده. است واقعی وگویگفت یک عملی

 ونگوناگ هاینظریه در اخیر قرن یک در که داندمی جدیدی درک مدیون را آن واقعی گیریشکل است، متعالی

 مانند ارتباط انواع دیگر از را آن و کندمی معرفی خاصی گفتاری ارتباط را گووگفت وی. است شده ارائه

 واقعی زندگی در نویسنده نظر از. کندمی متمایز غیره و 6گپ ،5بحث ،4مذاکره ،1مناظره ،6مشاجره ،3گوییتک

 کندمی دتأکی نویسنده. نیست آنها میان مشخصی مرز و آمیزندمی هم با گفتاری ارتباط متفاوت هایگونه این

 در چهآن اما. است گفتاری ارتباط قدمت به دیگری، با گفتن سخن یعنی عام، معنای به گووگفت قدمت که

 .است آن خاص معنای در گووگفت شودمی ارائه معاصر هایپردازینظریه

 محتوای کتابمعرفی  .3

بهتر  جهت روشن شدن« گوییتک»نظر به اهمیت فهم  .باشدمی گفتارپی و فصل سه پیشگفتار، شامل کتاب

های گیگویی و ویژصورت توصیفی ارتباط گفتاری از نوع تک ، نویسنده در فصل اول، ابتدا به«گووگفت»مفهوم 

خش گویی را در پنج ببعضی از مصادیق تک تاریخی اهدشو از استفاده کند، سپس در فصل دوم باآن را معرفی می

کند. فرهنگ دینی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ عرفانی و فرهنگ ادبی در میان ایرانیان تبیین می

 ظریةن از استفاده با اند. در فصل سومها به صورت اجمالی معرفی شدهسایر اَشکال ارتباط گفتاری در خالل بحث

                                                           
1. monologue  

2. contention  

3. disputation 

4. negotiation   

5. discussion  

6. chat  
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تعاریف،  گو در چند بخشِونظریة گفت ،6«آیزاکس ویلیام» وی، دستیاران از یکی و 3«بوهم دیوید» گویوگفت

ر شود. نویسنده دکنندگان توضیح داده میگووهای گفتهای نظری و عملی و نقشنیازها و مؤلفهها، پیشویژگی

 پرداخته است.سازی و عشق گو با دموکراسیوگفتاری کوتاه به بحث ارتباط گفتپی

های ترین ویژگیپردازد و سپس مهمگویی مینویسنده در فصل اول به بررسی دو معنای عام و خاص تک

گویی در معنای عام آن بدان معنا است که انسان با جهان در مقام کند. تکگویی در معنای خاص را مطرح میتک

ت. بیانگری اسگویی در معنای عام آن، خوداین اساس تکشود. بنابرمواجه می -منِ یکه و متمایز از دیگران -«من»

گویی به هدف گیرد. در این معنای خاص، تکتجویزگری شکل میگویی در معنای خاص آن بر محور خودتکاما 

 رد موضوع از مشترک درک و شود و روشنگریم میگو به مخاطبانش انجاابالغ، القا و یا تحمیل نظر و ارادة تک

 چندان مختلف هایحوزه در که آیدمی وجود به جوامعی در خاص آن معنای در گوییندارد. تک اهمیتی آن

 نه شودیم تأکید گرابالغ پیام بر گوییدر تک .شود نهادینه فردی انگیختگیخود آنها در و اندنکرده پیشرفت

از . ستا نظر مورد تجویزگریخود گوییتک یعنی آن خاص معنای به گوییتک کتاب، این شنوندگان. در نیازهای

 سویه بودن آن، جدایی بین طرفین، اِتکا به حقایق از یکتوان به مواردی چون گویی میتک هایویژگیجمله 

 پیش موجود، فقدان پرسشگری، نابرابری و ناهمتایی اشاره کرد.

ن عنای خاص آگویی در مهنگ ما، تکپردازد که در تاریخ فربه تبیین این دیدگاه می دوم فصل نویسنده در

گویی را در پنج بخش فرهنگ دینی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ هایی از این تکو جلوه گستردگی بسیاری دارد

کند. در بحث فرهنگ دینی، نویسنده با بیان این مطلب اجتماعی، فرهنگ عرفانی و فرهنگ ادبی ایران بررسی می

ها بردار است، چرا که باید راهنمای بشر در فهم مقدراتش در همة دورانأویلکه کالم و پیام خداوند ثابت اما، ت

ز شود که هر یک اهای نسبی از آن میکند از نظر مؤمن متن دینی کالم مطلقی است که دریافتباشد، اضافه می

توانند الم و پیام الهی میهای گوناگون از کها یا روایتها و تأویالت آن است. تأویلها فقط یکی از روایتاین دریافت

                                                           
1. David Bohm 

2. William Issacs  
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 است. دهبو آمیخته اسالم و دین زرتشتی با دو آغاز از ایرانی فرهنگ ای برای ارتباط پیروان دین ایجاد کنند.زمینه

 دوره رد ایران در وضعیت این. شد ماندگار سپس و مسلط ایجابی شریعت اُمویان رسیدن قدرت به با اسالم دین در

، ها و تأویالت مختلفترتیب به جای روایتبود. بدین  آمده وجود به نیز بود آن حامی زرتشت دین که ساسانیان

 در توانستنددینی می هایچیرگی انواع مختلف روایت. شد چیره ایرانیان میان ما در دین از های خاصیروایت

 که اندودهب سمت این به بیشتر هاروایتمتأسفانه  اما باشند، مؤثر ما میان در گووگفت یا گوییتک هایزمینه ایجاد

 یک قطف حکومت حمایت مورد ایجابیِ شریعت چیرگی به عبارت دیگر، با .کنند تقویت ما در را گویانهتک فرهنگ

  .دش سرکوب ارتداد عنوان به بقیه و شد تحمیل جامعه بر ایگویانهتک صورت به خداوند پیام از تأویل و روایت

 تشریع به اعتقاد نویسنده تسلط

 هایبازتاب دینی فرهنگ در ایجابی

 یانایران سیاسی فرهنگ نیز بر ایویژه

در ایران از دوران باستان به  .داشت

ها، علت استبدادی بودن حکومت

وحدت شریعت ایجابی و دولت، تأثیر 

این وحدت، فرهنگ سیاسی ما را بر بنیان رابطة  داشته است. گیری فرهنگ سیاسیای بر شکلتعیین کننده

 ندهب/ خدایگان صورت به از اسالم قبل تا مردم و شاهان آمریت/ تبعیت میان حکومت و مردم شکل داد. رابطة بین

 رب که کند کسب شناختی تواندمی نه دارد، آگاهی نه رمه رابطه این در. بود رمه/  شبان صورت به آن از بعد و

 و اجد هم از رمه و شبان. پذیرد تکلیف و بشنود و کند اطاعت باید فقط رمه. کند هدایت را اشزندگی آن اساس

 با ت،حاکمی. باشد حاکم تواندمی گوییتک فقط رابطه این است و در اُبژه رمه و سوژه شبان. نابرابر هستند ذاتاً

 رد آخر کالم که است این معنای به یکسانی این ما سیاسی فرهنگ در. گستراندمی جامعه در را یکسانی زور،

 

 منِ -«من»گویی در معنای عام آن بدان معنا است که انسان با جهان در مقام تک

ام معنای عگویی در شوود  بنابراین اسوات تک  مواجه می -یکه و متمایز از دیگران

تجویزگری گویی در معنای خاص آن بر محور خودبیانگری اسووت  اما تکآن، خود

گویی به هدف ابالغ، القا و یا تحمیل نظر گیرد  در این معنای خاص، تکشکل می

 موضوع از مشترک درک و و روشنگریشود م میگو به مخاطبانش انجاو ارادة تک

 .ندارد اهمیتی آن در
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 تواندینم گووگفت و پرسشگری رابطة زیردستان و سرور بین وضعیت این در. دارد قرار مستبد حاکمیت اختیار

  .کندمی صادر حکم فقط مستبد سرور زیرا بگیرد، شکل

مان های گفتاری ما در فرهنگ اجتماعیارتباطهای بازتاب دربارة فرهنگ اجتماعی، نویسنده به بعضی از نمونه

 تعصبات از عبارتند ایرانیان میان در آن هایجلوه از گویی که برخیورزی و تکپردازد. مواردی مانند تعصبمی

 به مواردی چون توانمی آن هایهجلو جمله از ورزی در گفتار کهجنسیتی؛ خشونت و ملّی طبقاتی، قومی، دینی،

 اَنگ ای کردن متهم فرد، گفتار دانستن افتاده پا پیش و ارزشصحبت، بی مشترک فضای در اخالل و مانع ایجاد

 به دیگری با مقایسة فرد ترتلخ همه از و خواهیغذر به فرد کردن مجبور زدن، غُر ریشخند، کنایه، طعنه، زدن،

 والنیط مدتی ما به باور نویسنده از آنجا که در میان ما که « تفاوت»کرد؛ فرهنگ برخورد با  اشاره او تحقیر منظور

؛ دانیممی خود علیه دشمنی را تفاوت هرگونه و ایمشده خواهایم، یکسانزیسته استبدادی و فرهنگی جامعه در

تواند تنوع قومی در جوامع می نویسنده دربارة این مورد با اشاره به این مطلب که های ما،گویی در خرده فرهنگتک

 هب شده تشدید قومیِ تنوع جامعة ما در شود، معتقد است هافرهنگ خرده بین تعامل یا و تکثرگرایی به منجر

 نقش ام جامعه در که فرهنگی سپس با اشاره به اینکه گرایش فرهنگی. تعامل نه انجامیده است فرهنگی واگرایی

 نوع است و این توضیح که هر گیفرهن -اجتماعی بنیادگرایی داشته است، فرهنگی واگرایی ایجاد در مهمی

 که شودمی گرفته نظر در دشمنی متفاوت، فرد هر ترتیب این به و است استوار آنان/ ما نگری دو بر بنیادگرایی

 افتادن اطرهمخ به ملّی یا دینی بنیادگرایی گونههر اصلی کند که علتگیری میشود، اینطور نتیجه سرکوب باید

 . است اجتماعی -فرهنگی بقای برای مبارزه و هویت احساس

 استقرار اپردازد و معتقد است بمی گوییتک و صوفیانه تجربة توضیح رابطة نویسنده در بحث فرهنگ عرفانی، به

 مانز بر اساس توضیح وی، در. شد عبودیتی بیشتر خداوند و انسان رابطة مویان،اُ خالفت زمان در ایجابی شریعت

 هاییرقهف دنیاگرایی، این به واکنش یافت و در افزایش طلبی قدرت و دنیا به گرایش عباسیان همچنین و مویاناُ

 شقبه اعتقاد نویسنده ع. یافت گسترش ایران در سرعتبرآمد و به گرایشات دل همین تصوف از شدند و دنیا تارک
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 در. دبرس سوژگی به بژگیاُ از است تا خود حذف دنبال به عرفان مسیر در انسان است چرا که گویانهتک عارفانه

ویسنده به باور ن .یابد دست ابدی هستی به خداوند پرتو در تا شودمی نفی عارف عنوان به انسان حضور وضعیت این

 هاآن آنچه اما رسیده، درونی فیض به که شودمی توهم این دچار حالت این در انسان و است درونی عارفانه سلوک

 مراد، و مرید میان رابطة همچنین در. خودشان است ذهنی در واقع پندارهای گویندمی خداوند با گووگفت این در

 باید هم مرید. کندمی تحمیل مریدان به را آنها و است پیشین حقایق از ایانباشته مراد .دارد وجود ذاتی نابرابری

 . است رابطه این در گوییتک چیرگی معنای به این. کند پیروی آنها از و دانسته مطلق حقایق را آنها

فرهنگ ادبی ما شعر نقش محوری دارد، شعر را همچنین دربارة فرهنگ ادبی، نویسنده با بیان اینکه در 

اش بیانگریآوایی شاعر در خودصدایی و تکداند. به اعتقاد وی، شعر بازتاب تکگویی در معنای عام آن میتک

داند و معتقد است می ایپندنامه ادب ما را ادبی فرهنگ در عملی اخالق بارز جلوة است. از سوی دیگر نویسنده،

قام در م شاعر دارد و گویانهتک گویی، ماهیتیاندرز، در معنای خاص تک و پند ماهیت واسطة به دبیاتا از نوع این

 برای که بوده است رایج علت این به اندرزگویی صریح به باور نویسنده، شیوة. پردازدمی خودتجویزگری اندرزگو به

 پیچیده، جمالت یاد سپردن به مردم

بدین  .سوادی مشکل بودبی دلیل به

 و غزنویان زمان از ادبی نوع این ترتیب

 عمده جریان یک به تبدیل سلجوقیان

نویسنده معتقد  .شد فارسی ادب در

 یادب نوع این خورد. به باور نویسنده هدفآمیز به ندرت به چشم میاست در این نوع ادبی، اندیشة واال و حکمت

پیش  های ازن اخالقی جامعه نیست، بلکه بازتاب دانستهدر جامعه و روشنگری ساما فرد اخالقی وضعیت روشنگری

هایی است که هدف از آن سازگاری ناآگاهانه و منفعالنة فرد با ها و نابایستگیاندیشیده شده دربارة بایستگی

 جماعت است. 

 

سلط  سی س  فرهنگ نیز بر ایویژه هایبازتاب دینی فرهنگ در ایجابی شریعت  ت   یا

شت  ایرانیان ستبدادی بودن حکومت     دا ستان به علت ا  ها، وحدتدر ایران از دوران با

شکل تعیین کننده و دولت، تأثیر ایجابی شریعت  سی   ای بر  سیا شته   گیری فرهنگ  دا

 است 
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 د.وجود دار حماسی و نمایشی ادب ای نیز درگویانهتک دهد که فضایبه همین ترتیب نویسنده توضیح می

 حاصل رویداد درون از و است مشخص قبل از معنا تعزیه در. تعزیه است از نظر او نمایشی ادب جلوة ترینمهم

 نمایش یک ظاهر به تعزیه. است مشخص پیش از که زندمی را خودش حرف افراد از یک در واقع هر. شودنمی

 رانبازیگ گفتارهای اینجا در اما دارد وجود گووگفت و دیالوگ هاشخصیت بین نمایش در است با این تفاوت که

 خوانی است. سپس نویسنده با بیان اینکه حماسه فضائل و خطابه و تعزیه همراه با وعظ اجرای. است گویانهتک

یح ایران، توض حماسی ادب نوع ترینفارسی است و معرفی شاهنامه به عنوان برجسته کالسیک ادب از نوعی نیز

، 3است. وی با استفاده از تعابیر میخائیل باختین پادشاهان و پهلوانان بین رابطة رابطة مهم دهد که در حماسه،می

 بازاندیشی گونه تحول،هیچ امکان که کندمعرفی می تغییرناپذیر و فرجام یافته مطلق، کامالً دنیایی حماسه را دنیای

فقط برای این وجود دارند که بازتاب بخشی از  هاشخصیت حماسه به اعتقاد وی در. ندارد وجود آن در ارزیابی و

یکدیگر برای روشنگری و مفاهمه نسبت به  با تعامل در عملی آزادی حقیقت از پیش معلوم باشند. آنها هیچ

ای در برابر آن ندارند و بنابراین دانند اسیر تقدیر هستند و هیچ ارادههای حماسه میشخصیت ندارند، رویدادها

 است. گوییتک در اینجاگوها وسبک گفت

ناسب به ت گووگفتوی، برای  ةبه عقیدپردازد. می« گووگفت»نویسنده در فصل سوم به بحث اصلی یعنی 

این  ای که درهای گوناگونی مطرح شده است اما بنیان نظریهها و غایتِ در نظر گرفته شده نظریهتعریف، ویژگی

گو و نظرات وپرداز گفتد بوهم آمریکایی، فیزیکدان کوانتومی و نظریهگوی دیویوشود نظریة گفتکتاب ارائه می

است. نویسنده معتقد است با اتکا به راهکارهایی که بوهم و پیروانش  برخی پیروان او و به طور خاص ویلیام آیزاکس

رئیس و مرئوس  روابط شخصی و خانوادگی، روابط میان -توان روابط انسانی را در همة سطوحدهند، میارائه می

 به طور عقالنی سامان داد. -ها، رابطة شاگرد و معلم، بیمار و پزشک و حتی مردم و حکومتدر سازمان

                                                           
1. Mikhail Bakhtin 
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ارتباط گفتاری یا عمل ارتباطی دو فرد، فرد با گروه و یا چندین فرد با  ،گووبر مبنای تعریف دیوید بوهم، گفت

میان  ن افراد و دراست. این ارتباط از طریق انتقال ایده و معنا در درون یا بی -وسیلة بیان یا نوشتهبه -یکدیگر

 و اعتقادات باورها، ها،داوریپیش ها،اندیشه بارة در روشنگری و جمع دربارة موضوع مشترک به منظور مفاهمه

. هر فرد نه فقط با شودمشترک، انجام می موضوع دربارة کنندگانشرکت از یک هر ذهنی محفوظات کلیطوربه

شامل عواطف و احساسات، نوع نگاه، حاالت و حرکات بدن، لحن صدا و  -بیان خویش، بلکه با کلّیت حضور خود

ی کنیم. در پهای خود در موضوع مشترک شروع میگو را با انتقال ایدهوکند. ما گفتگو شرکت میوغیره در گفت

ها و معانی مشترک رود که ممکن است به ایجاد ایدهای پیش میوشنگریها، مفاهمه و راین جریان و انتقال ایده

ها است و آنچه ما را به حضور در این گو حضور در مرز ناشناختهویا نرسد. گفتها و معانی نو برسد و یا خلق ایده

یت دیگر را به رسمکند تفاوت و تمایز است. به عبارتی تا تفاوت و تمایز افکار و عقاید یکمرز هدایت و حفظ می

  .مگو کنیوتوانیم با یکدیگر گفتنشناسیم نمی

نیاز مهم گو دو پیشونویسنده برای گفت

کند: اشتیاق به دانایی و همتایی یا معرفی می

 به زمینة اصلی اشتیاق برابری. از نظر وی

ای باشد دانایی این است که فرد درگیر دغدغه

اش را جدی آید: یا فرد دغدغهداند. در این حالت، دو وضعیت پیش میرا نمیکه چگونگی مواجهه با آن و رفع آن 

سپارد، یا اینکه فرد دغدغة خود را چنان جدی گیرد و اندک اندک و به مرور زمان آن را به فراموشی مینمی

. در این حالت او با داندگیرد که ادامة معنادار و با کیفیت زندگی خود را وابسته به مواجهه با آن و حل آن میمی

 اندیشندآورد. این موضوع او را به ارتباط با دیگرانی که چه بسا متفاوت از او میجدیت به جستجوی دانستن روی می

شود که در حوزة عمومی جامعه حاضر دهد. برای مواجه شدن با دیگرانِ متفاوت و متمایز، فرد ناگزیر میمی سوق

ها یا موضوعات گو با دیگران پیش رود به دغدغهودغدغة خود در گفتشود. هرچه فرد در خصوص معضل و 

 
، گو ارتباط گفتاری یا عمل ارتباطی دو فردوبر مبنای تعریف دیوید بوهم، گفت

اسووت  این  -وسوویلب بیان یا نوشووتهبه -فرد با گروه و یا چندین فرد با یکدیگر

ارتباط از طریق انتقال ایده و معنا در درون یا بین افراد و در میان جمع دربارة        

به منظور مفاهمه     بارة  روشووونگری و موضووووع مشوووترک   ها، ندیشوووه ا در

  از یک  هر ذهنی محفوظات  کلیطوربه  و اعتقادات  باورها،   ها، داوریپیش

 شود مشترک، انجام می موضوع دربارة کنندگانشرکت
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انی ها و معیک از این موضوعات مشترک، او را به انکشاف ایدهگو دربارة هروشود و گفتمشترک بیشتری آگاه می

اممکن یتی نبدون اشتیاق به دانایی، رسیدن به چنین موقعرساند که ها و معانی جدیدی میهمشترک و یا خلق اید

 است.

 خود از متفاوت فردی گو است. اگر در روند مفاهمه و روشنگری،ونیاز مهم گفتهمتایی یا برابری، دیگر پیش

توانیم به او گوش دهیم و به او احترام بگذاریم. به عالوه، اشتیاقی نداریم همة آنچه را همتای خویش ندانیم، نمی

ی که صورت کنیم؛ دربگوییم، یعنی به بازگشایی خود در برابر او اقدام نمیدانیم به او دربارة آن موضوع مهم می

فتاری فقط کند که ارتباط گگو هستند. نویسنده بر این نکته تأکید میوبازگشایی و مشارکت از اصول نظری گفت

جه ین موضوع توبه احذف شود و  -و نه اقتدار -مراتب گو باشد که عامل قدرت و سلسلهوتواند گفتبه شرطی می

 دهد که همتایی اراده کردنی نیست، ولی آموختنی است.می

و  گویانه را در برابر پنج اصلونویسنده در ادامه این فصل، پنج اصل نظری و پنج مؤلفة عملی در ارتباط گفت

 برگرفته ازکند که چهار اصل آن گویانه )در معنای خاص آن( مطرح میگویانه و یا تکوگفتمؤلفة ارتباط ضد

 :نظریه ویلیام آیزاکس و مؤلفه پنجم حاصل تأمالت نویسنده است

 گویانهوپارگی و شنیدن ضد گفتگویانه در برابر چندومشارکت و گوش دادنِ گفت 

از  شونده مشاهده و گرمشاهده است، اییکپارچه کلِ جهان: است ضروری اصل سه به توجه بحث مشارکت در

گیرد. یصورت م یکپارچه کل یک عنوان به گفتاری ارتباط و مواجهة این دو با هم در هستند ناپذیرجدایی یکدیگر

ای است که امکان مشاهدة جهان به عنوان یک گونهدهد که به اعتقاد بوهم ساختار اندیشه بهنویسنده توضیح می

گیرد، چرا که اندیشة انسان به ا از انسان میگر و مشاهده شده رکل و نیز امکان غیر قابل تفکیک دیدن مشاهده

عنوان مجموعة همة محفوظات ذهنی او در مواجهه با واقعیت جهان به منظور شناخت آن، آن واقعیت را چند پاره 

ر ل مشارکت دپاره کنندة واقعیت، به اصکند. بوهم به پشتوانة چنین ادراکی از اندیشه، به عنوان عامل چندمی

کنندگان جمع خود را مانند کل گووشود مگر آنکه گفتگو محقق نمیونظر وی، گفتسد. از رگو میوگفت
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یش ای را پبرنده -ترتیب بازی برندهاینکنند و بهای بخواهند که در ایجاد و حفظ آن با هم مشارکت مییکپارچه

نای نو به صورت مشترک است. گو ایجاد معنای مشترک و نیز خلق معوهدف از اصل مشارکت در گفتبرند. می

 . کنندگان استگوواصل مشارکت عامل اصلی ایجاد اعتماد بین گفت

گو است. در میان دو عنصر گفتن و گوش دادن، پیشبرد وگوش دادن مؤلفة عملی اصل مشارکت در گفت

های . برخی از جنبهفتنگو در درجه اول، به مهارت در گوش دادن بستگی دارد و نه توانمندی گوآمیز گفتموفقیت

 ؛هدف از گوش دادن فهمیدن دیگری در کلِ حضور او در موقع حرف زدنش است :گوش دادن عبارتند از اینکه

ه در چنین مواقعی باید به این فکر کنیم ک ؛گویدزمان گوش دادن نباید به این اندیشید که دیگری چرا اینها را می

نیم های او توجه کدر هنگام گوش دادن باید بکوشیم تا از منظر دیگری به گفته ؛گویدگوید و چگونه میاو چه می

تر از همه، گوش دادن باید با برخی از عواطف و احساسات و مهمهمچنین  ؛و خود را از گوینده جدا احساس نکنیم

تمایل به درک  ؛عاشتیاق به داوری سری :از ز موانع گوش دادن همدالنه عبارت استهمدلی همراه باشد. برخی ا

 .جدی نگرفتن موضوع مشترک ؛ واشتیاق به گفتن به جای گوش دادن ؛میل به پند و رهنمود دادن ؛نیّت فرد

پارگی تقسیم کردن چیزهایی است که در واقعیت پارگی، مؤلفة ضد اصل مشارکت است. از نظر بوهم چندچند

 دارد: بعد دو بوهماندیشة  در چندپارگی شود. مفهومپارگی رابطة کل و جزء قطع میاز هم جدا نیستند. در چند

 هایپاره به فقط و شکندمی هم در اشفرهنگی هایپیشینه یا منافع بنابر را کلی واقعیتی انسان اول اینکه اندیشة

 با اریگفت ارتباط به اندیشیدن شیوة این با افرادی وقتی اینکه دوم و کندمی توجه واقعیت آن از خود نظر مورد

 خودش نظر مورد که کندمی تأکید موضوع از هاییپاره آن به فقط صحبت موضوع دربارة یکهر پردازند،می هم

 خواهند با نادیده گرفتن و طرداندیشی است. در اینجا افراد فقط میهم با و مشارکت با تضاد در رویکرد این. است

دیگران قرار دهند. بنابراین ارتباط گفتاری اینان در بهترین آرای دیگران نظر خود و حضور خود را در مرکز توجه 

  گویی است.حالت بحث، و در بدترین حالت، مشاجره و تک
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 با متناظر عملی شنیدن مؤلفة

 یعنی شنیدن است، چندپارگی اصل

کنندگان. این مکالمه میان جدایی

جدایی از یکدیگر نتیجة تأکید بر 

ها و تمایزهای افرادِ جمع است. تفاوت

تمایزاتی که ها و یعنی همان تفاوت

 ما دنشنی پارگی و جدایی. درشود برای چندجانبه بر آنها مستمسکی میگو است ولی تأکید یکوزمینة گفت

های شنویم. گفتهمی خودمان ذهنی محفوظات کلی طور به و هاایده و هااندیشه واسطة با را دیگری هایگفته

 ودمانخ پرسش به پاسخ شنیدن، یافتن اصلیِ اینجا هدف در. دهیم پاسخ به او بتوانیم تا شنویمدیگری را می

 چیست. هاحرف این گفتن از دیگری منظور شودکهمی

 گویانهوگویانه در برابر ناآگاهی و ایقان ضد گفتوآگاهی و تعلیق گفت 

گذرد میواسطه ما فرصت داریم روندی را که در ذهنمان منظور از آگاهی، ادراک با واسطه است. در ادراک با

ها، دانستهتا به ادراک موضوعی برسیم بشناسیم. واسطة ادراک ما از صحبت دیگری در ارتباط گفتاری پیش

 یا اندیشه است معتقد . بوهمها، احساسات و در مجموع محفوظات ذهنی ما استها، ایدهداوریمعتقدات، پیش

خبریم. از دیدگاه او ساختارهای بی آنها وجود از ما بیشتر که اندشده شرطی ما در چنان مانذهنی محفوظات

های فرهنگی و مواردی از این قبیل واسطة فرضشده، پیشها، معتقدات ایدئولوژیکخاص اندیشه مثل اسطوره

ران توانیم در صحبت با دیگاگر از این ساختارهای اندیشة خود آگاه نباشیم نمی نگریستن ما به دیگران هستند.

 طور صحیح درک کنیم. ا بههای آنها رگفته

هنی ذ محفوظات نظام از گرفتن فاصله معنای به تعلیق است. ادراکی، تعلیق خود و آگاهی اصل عملی مؤلفة

ه منظور ب نگریستن آنها به محققانه و پرسشگرانه نگاه دیگران، از دور و با و خود برای آن بازگشایی پیش گفته،

 

 و بهگو ایجاد معنای مشووترک و نیز خلق معنای نوهدف از اصوول مشووارکت در گفت

نندگان کگووصورت مشترک است  اصل مشارکت عامل اصلی ایجاد اعتماد بین گفت 

شارکت در گفت     صل م ست  گوش دادن مؤلفب عملی ا صر   وا ست  در میان دو عن گو ا

شبرد موفقیت  گو در درجه اول، به مهارت در گوش وآمیز گفتگفتن و گوش دادن، پی

 دادن بستگی دارد و نه توانمندی گفتن 
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ها رکها، محبوهم معتقد است تعلیق اندیشه .دهندة آن و روند تفکرمان استتشکیلدرک آگاهانة این نظام و اجزای 

 وشگ گفتن، جای به که است این تعلیق به یابیدست برای هاگو است. از جمله تکنیکوقلب گفت ،هاو داوری

اجازه ندهیم  نگیریم، یکسان مانهویت با را خود هایباشیم، اندیشه داشته شک خود آرای به همیشه. دهیم

، . توجه داشته باشیم که تعلیق به معنای نادیده گرفتناحساسات و عواطف ما بر اندیشه و شیوة تفکرمان غلبه کنند

علیق، ت انکار یا فراموشی محفوظات ذهنی نیست، بلکه به معنای فاصله گرفتن از آنها و سنجش انتقادی آنها است.

ها و معانی مورد ای با بیان ایدهیک از آنان بدون هیچ واهمهکند که هریکنندگان ایجاد مگووای بین گفتآزادی

 کند. نظر خویش به بازگشایی خود در برابر دیگران اقدام می

 است روندی از آگاهی ادراکی طبق نظر بوهم خود. است گفتاری ارتباط در ادراکی خود شدن ناممکن آگاهینا

 در یناآگاه پس. کنیم درک را خود گفتة نیز و را او گفتة دیگری با گفتاری ارتباط در تا گذردمی ما ذهن در که

است. او در تبیین ناآگاهی از مفاهیم ارائه )تصویر  روندی چنین ادراک از ناتوانی معنی به بوهم نظر از گو،وگفت

د و کنتصویر داریم( استفاده می به نمایش درآمده برای ما از سوی جهان خارج( و بازنمایی )دریافتی که ما از این

 ینا به ادراکی خود به توجهیبی بوهم نظر داند. ازناآگاهی را ناشی از چگونگیِ ارتباط متقابل میان این دو می

 .گیریممی یکسان باورهای خودمان و عقاید ها،اندیشه با را خود شخصیت کل یا هویت معموالً ما که است دلیل

 قمؤلفة تعلی ضد عواطف است. ایقان و عقاید ها،اندیشه دربارة جزمیت و تردید بدون دانستن ،منظور از ایقان

 ردف یعنی. انجامدمی تعصب به عمل در ایقان. است شانذهنی به معنای فاصله نگرفتن افراد از باورهای است و

هایی تهدر واقع دانس .است تفکر از تهی اندیشیدن ایقان، مبنای بر اندیشیدن. داندبدیهی می را اشذهنی محفوظات

با هر  همواجهشوند که در هایی ثابت و یکسان تبدیل میکنیم، به کلیشهمان به آنها عادت میکه در طول زندگی

 دارد زنی بیولوژیکی ریشة واکنش شناسیم. اینهای ذهنی میواقعیت یا فردی از روی عادت او را با همین کلیشه

. یردگمی موضع ناآشنا هایاندیشه برابر شود و در عوض درهای آشنا معتاد میبه اندیشه ام به این صورت که ذهن
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 خود رنج از بدیهی جهان در زیستن با و در واقع  دانیممی بدیهی را دانشِ منتقل شده این از نظر نویسنده ما

 .کاهیممی

 گویانهوگفتگویانه در برابر تنافر و خشونت ضد وانسجام و احترام گفت 

 دربارة روشنگری و مفاهمه معنی به گووگفت کهاین اول دارد: جنبه دو بوهمی گویوگفت در انسجام اصل

ویانة گواز تالقی گفت .دارند متفاوتی ذهنی محفوظات که شودمی انجام هاییگروه و افراد بین مشترک موضوعی

ها از طریق انکشاف ایده و معنای یک از افراد و گروهاین محفوظات ذهنی است که حقیقتی فراتر از حقیقت هر

 و ذهنی محفوظات و هااندیشه بسا چه اینکه شود. دومِ مشترک جدید آشکار میها و معانیمشترک و یا خلق ایده

 این رد تحقیق به تا او برای است فرصتی گووگفت. نباشند منسجم هم با درونی رنظ از فرد، هر معانی و هاایده یا

با توجه به این دو جنبة اصل انسجام  .بکاهد هایشایده و اعتقادات میان تنافر از دیگران با تعامل در و بپردازد مورد

توان گفت هدف از این اصل بوهم رسیدن به ایده و معنای مشترک و یا خلق ایده و معنای مشترکِ  است که می

تواند کل تر میاست که در سطح وسیع گوکنندگانوگفت جمع سازماندهیخود معنای به انسجام نو است. بنابراین،

 . نسجام اجتماعی را ایجاد کرده، مستحکم کند و بگستراندجامعه را در برگیرد و ا

 و متفاوت وجودی مقام در دیگری شناختن رسمیت به احترام، بنیان. است انسجام اصل عملی مؤلفة احترام

 رد. او معتقدات و هااندیشه ذهنی، محفوظات نه است دیگری خودِ به معطوف دیگری به احترام. است ما از متمایز

. احترام مآوریمی در تعلیق حالت به را او هایگفته و اندازیممی فاصله هایشگفته و او بین دیگری به احترام با واقع

به دیگری به معنی پذیرشِ از پیشِ این نکته است که دیگری از تجارب و شناختی برخوردار است که به واسطة 

 هب خود را نسبت به موضوعات مشترک باال برد. احترامتوان با او به مفاهمه و روشنگری پرداخت و دانایی آنها می

 به دیگران به احترام. کندمی امنیت و آرامش احساس آنها در او که است مرزهایی به احترام معنای به دیگری

ود شمانع از آن می است که این پیامد احترام. است ایشان احساسی و فکری هایمحدودیت فهمیدن و دیدن معنای

 . کندمی اشتباه اندیشد،می ما از متفاوت که کسی کنیم که فکر
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 خیصتش در ناتوانی و فکری اغتشاش ارتباطی،بی پراکندگی، معنای به و انسجام اصل مقابل در اصل تنافر

 فرادا متفاوت هایاندیشه وقتیاست و اندیشه و ساختار آن در هر فرد متمایز از دیگری است.  شناخت چندپارگی

 شود.می یرهچ گفتاری ارتباط بر تنافر گیرندمی قرار هم برابر در ایقانی دانش همچون یعنی نیافته تعلیق حالتی در

زند و به پیامدهای آن نیز توجهی ندارد. در واقع ساز خود را می کند،می دفاع اشفردی موضع از فرد هر وقتی

 .است دیگران و خود با ورزیخشونت نتیجة تنافر، ترینمهم

 ستنده که آنگونه نباید» کنیم القا آنان به که طریق این به خود نظر از دفاع و دیگران به خود نظر تحمیل

 به احترام نیانب . اگراست گفتاری ارتباط در خشونت اصلی عامل بیندیشند، اندیشندمی که آنگونه نباید یا «باشند

ست. ا خصوصیت همین نشناختن رسمیت به معنای به دقیقاً خشونت است، دیگری با تفاوت شناختن رسمیت

 مشاهده دیگری با خشونت مقدمة

 به فقط یعنی دیگری، کلیت نکردن

 چندپاره یا و کردن توجه او از ایجنبه

است. خشونت با  او شخصیت کردن

د را به کنیم نظر و ایدة خودیگری، یکسان پنداشتن تفاوت و تمایز او با اشتباه است. در چنین شرایطی تالش می

 او تحمیل کنیم. 

 گویانهوپرستی ضد گفتگویانه در برابر فروپوشیدگی و بتوآوایی گفتبازگشایی و خود 

 ره در که است احساسی و فکری بالقوه هایانرژی و هاظرفیت امکانات، درآوردن فعلیت به بازگشایی محور 

 سطح شود. درمی مطرح جمعی و فردی سطح دو در بازگشایی اصل. دارد وجود وگوکنندگانگفت در جمع و فرد

 در ردف تالش معنا این در بازگشایی. بپردازد خود احساسات و افکار بازگشایی به تا کندتالش می فرد هر فردی

 فتارهایر و احساسات نظرات، بازگشایی طریق از هاایده و معانی این از شدن آگاه منظور به گووگفت مشترک فضای

 است موظف فرد در این سطح، هر. است اندیشیهم با تحقق معنای به بازگشایی جمعی، سطح است. در خویش

 

 احسوواسووی و فکری هایمحدودیت فهمیدن و دیدن معنای به دیگران به احترام

 که یکس  کنیم شود که فکر مانع از آن می است که  این پیامد احترام  است  ایشان 

 کند می اشتباه اندیشد،می ما از فاوتمت
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 یژگیو دو مستلزم واقعی بازگشایی. رساند یاری اندیشیهم با برای اعضا تکتک و جمع هایظرفیت و امکانات به

 است. صراحت و صداقت

 که است خودآوا شرطی به فرد است. خویشتن با گفتن سخن معنای به و گووگفت مهم خودآوایی مؤلفة

تواند نظام ارزشی یا درآورد و در زمان حال به تفکر بپردازد. هر فرد می تعلیق حالت به را محفوظاتش و هااندیشه

تواند خودآوایی داشته باشد که در فهم و به کار ایدئولوژی خاصی را بپذیرد اما او در این پذیرش فقط وقتی می

 وتسک خودآوایی، انجام راهکار ترینمهماش متکی باشد. انگیختهبردن آن نظام ارزشی یا ایدئولوژی به ذهن خود

است. این سکوت نشانة انفعال نیست بلکه نشانة حضور  دیگران به دادن گوش در تأمل با توأم که سکوتی. است

 از ترس بدون فرد تا است شجاعت از حدی مستلزم خلّاق ما در مواجه شدن با خودآوایی دیگری است. خودآوایی

 . را بگوید داندمی الزم آنچه دیگران واکنش

 ازگشاییب امکان ،شده تعلیق حالت در فقط بوهم اندیشه اندیشه است. از نظر هایویژگی از فروپوشیدگی یکی

 م،بروی فرو خود مرزهای در بیشتر چه هر. بماند باقی خود مرزهای درون فرد شودمی باعث فروپوشیدگی. یابدمی

 یا هانهآگا که است هاییدانسته از دسته آن با ما سازگاری فروپوشیدگی عامل ترینمهم. شناسیممی را خود کمتر

 دهندةاننش هاییاندیشه چنین. کنیممی حفظ خود در انتقادی رویکرد بدون را آنها و اندشده منتقل ما به ناآگاهانه

. در انجامدمسئولیت ناپذیری ما نسبت به خودمان و دیگران به تشدید فروپوشیدگی می. است فروپوشیدگی خود

دهیم. به همین دلیل نه به خود پاسخگو هستیم نه به او. زمینة دیگر شرایط ما به دیگری گوش نمیاین 

 اعتمادی ما به دیگران و نیز ضعف اعتماد به نفس در خود ما است.فروپوشیدگی، بی

 هاییهندیشا به اتکای صرفاً ما اینکه اول جنبةگیرد، دو جنبه دارد: پرستی که در مقابل خودآوایی قرار میبت

نچه آ اقتدار، مرجع یک به سرسپردگی خاطر به ما اینکه جنبة دوم. اندرسیده ما به گذشته از که کنیممی تأمل

انند م را شده القا حقایق شناسیم و به همین دلیلمی آخر کند را حقیقت غایی و کالمآن مرجع بیان و تجویز می

 . کنیمتردیدی از آنها پیروی میدانیم که بدون هیچ می ایفکری هایبت
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 گویانهوتفاوتی ضد گفتبسندگی و بیگویانه در برابر خودوپذیری و امیدواری گفتکمال 

 هکند کنویسنده بر این نکته تأکید می .است گووگفت دیگر اصل چهار خوردگیگره حاصل پذیریکمال

مة ه در «کامل»باور به اینکه  یعنی گراییگرایی یا کاملکمالقرار دارد.  گراییکمال با تضاد در پذیریکمال

 یپذیرکمالاما . است استوار «همه یا هیچ» اصل است و بر دستیابی قابل آموزشی و اجتماعی سیاسی، هایحوزه

ویانه گوسخنی گفتاست. به عبارت دیگر،  روشنگری و مفاهمه یعنی گووگفت پایانبی هدف همان عینی تحقق

انگیزد، در مواجهه با این پاسخ از سوی شنونده، خود می. اما سخنی که پاسخی را براست که پاسخی را برانگیزد

سخی هر پاپایان مفاهمه و روشنگری است. در این روند، کشد و این به معنی روند بیپرسش و پاسخی را پیش می

 اعثب رسد که تا پیش از آن پنهان بوده است. آنچهیگشاید که به دیدن و دریافتن آن چیزی مای را باز میآینده

 چههر است. آن پذیرش و پذیریاصل کمال از آگاهی کنیم، غلبه گووگفت ناپذیری بینیپیش از ترس بر تا شودمی

. اشیمب داشته پذیری کمال از بهتری درک توانیممی برویم، پیش بازگشایی و انسجام آگاهی، مشارکت، اصول در

 .دارد آینده به رو که پذیردمی را مواجهه این فردی دارد و نگرانهآینده رویکردی پذیریکمال

 پرسش این به پاسخ  برای تالش. دهدمی قرار پرسش مورد را آن که است جهانی با انسان مواجهة حاصل امید

 و است آن اعتالی و تغییر برای دیگری و خود موجود درک با رویارویی امیدواری بنیان. است اندیشیهم با همان

در  امید. است کننده امیدوار خود خودی به گووگفت فضای در گرفتن قرار. است پیوند در پذیریکمال اصل با

گی. در واقع بدون امید به انسان در کند؛ انسانی در جایگاه سوژهگو میوگو، امید به انسانی است که گفتوگفت

ای در اختیار دیگران باشد مشارکت، بژه یا وسیلهاو ممکن نیست چرا که  برای فردی که اُگو با ومقام سوژه، گفت

 .گشایی معنا نداردآگاهی، انسجام و باز
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بسندگی مانع دستیابی به هدف خود. است گووشیوة گفت نقض یعنی اندیشیهم با نقض بسندگی،خود

ال چند ممکن است به انتقبسندگی هرشود. صحبت کردنِ مبتنی بر خودگو، یعنی مفاهمه و روشنگری میوگفت

 تاین اس بسنده خود گویانه نیست. ادعای کالموخودی خود، گفتاطالعات و معنایی بینجامد اما این انتقال به 

 بسندهخود گفتار. ندارد وجود مطلق ای حقیقتحوزه هیچ در است، اما این فقط یک ادعا است زیرا کامل که

ر واقع با د فرد خود بسنده. است گفتار در بسندگیخود حذف معنی به کالمی هر انگیختگیبر زیرا است پاسخبی

ران کند به دیگاع متعصبانه از کالم خود تالش میدف

از آنجا که بقبوالند که حقیقت را در اختیار دارد. 

، مانع است فکری پرستی بت به متکی خودبسندگی

گشایی بتواند به شود که فرد از طریق بازاز آن می

ود آگاهی های بالقوة فکری خها و ظرفیتتوانمندی

 به سازگاری با تصویر ثابت و ساکنی از خود ،«من همینم که هستم»هایی چون شهبا کلی پیدا کند و به این صورت

 ماند.پوشیده میدهد و برای خودش فروادامه می

ردان گتفاوتی از این رویارویی رویکه امید پیامد رویارویی پرسشگرانه انسان با خود و یا جهان است، بیدر حالی

رای آن جهت یافتن پاسخ ب تالشی هیچ باشد داشته پرسشی هم اگر ندارد، پرسشی هیچ انسان تفاوتیبی است. در

یسنده از نظر نو انجامد.شدگی در زمان حال و انکار عملی است که به تغییر آن میتفاوتی بازتاب غرقکند. بینمی

ات و ثبایط ناامن، بیها در شرورزی گسترده است. ما طی قرنتفاوتی نسبت به اندیشهدر میان ما ایرانیان بی

ایطی ایم خود را با چنین شرایم و در طول تاریخ تالش کردهبینیِ ناشی از حاکمیت استبداد زیستهقابل پیشغیر

گیری علیه عقل و دانیم و از آن گریزان هستیم. در فرهنگ ما موضعورزی را دردسر میسازگار کنیم. ما اندیشه

 رنگ بوده است. رسشگری، پرورزی و پخرد، یعنی ابزار اندیشه

 

 به که طریق این به خود نظر از دفاع و دیگران به خود نظر تحمیل

ستند  که آنگونه نباید» کنیم االق آنان شند  ه  که آنگونه نباید یا «با

 است  اریگفت ارتباط در خشونت اصلی عامل بیندیشند، اندیشندمی
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کند. از نظر وی جمعی معرفی می هایصحبت کنندگان را درگووهای مختلف گفتدر ادامه نویسنده نقش

 اصل نجپ و عملی مؤلفة پنج با متناسب نقش پنج گو را در نظر گرفت. اینوتوان پنج نقش متفاوت در گفتمی

 دارد: بستگی نقش پنج این متوازن و متعادل تنیدگیِ درهم به گووگفت آمیزموفقیت پیشبرد. آن است نظری

های بخش با آشکارسازی اندیشهآوایی قرار دارد. تحرککه در تناظر با اصل بازگشایی و مؤلفة خود« بخشیتحرک»

 دیگراندهد. او پیش از گو در برابر جمع قرار میوخود دربارة موضوع مشترک، مسیری را برای شروع و تداوم گفت

گو وکوشد تا دیگران را ترغیب به گفتکند و میآوایی به بازگشایی اندیشه و ایدة خویش اقدام میاز طریق خود

ترین جنبة این نقش، که در تناظر با اصل مشارکت و مؤلفة گوش دادن قرار دارد. مهم« دهندگیادامه»کند؛ 

فتة دهنده در تکمیل گگو است. ادامهودادن به تداوم گفتبخش و به این ترتیب یاری تکمیل اندیشه و نظر تحرک

ت بخش استواند بکوشد تجارب عینی و مشخص خود را که تأیید کنندة نظر و خواستة تحرکتحرک بخش می

در  که« انگیزیچالش»بخش دست یابد؛ تر از اندیشه و ایدة تحرکبگوید تا جمع بتواند به ادراک هرچه واقعی

انگیز با رویکردی انتقادی به تصحیح جهت و جریان گیرد. چالشانسجام و مؤلفة احترام قرار میتناظر با اصل 

گو موجودیت وانگیزی برآمدة تفاوت و تمایز یعنی عاملی است که اساساً به گفتپردازد. چالشگو میوگفت

گر فردی است که به دقت به که در تناظر با اصل آگاهی و مؤلفة تعلیق است. نظاره« گرینظاره» ؛بخشدمی

هایی از کند. او با طرح پرسشیک توجه میپردازد و به نقاط قوت و ضعف هرهای هر دو طرف میها و ایدهاندیشه

ر و تانداز متفاوت و متمایز، اما گستردهکوشد تا با نزدیک کردن و پیوند زدن نظرات آنها چشمیک از آنان میهر

ة پذیری و مؤلفکه در تناظر با اصل کمال« بندی کنندگیجمع»و طرف را پیشنهاد دهد؛ تری از دیدگاه هر دعمیق

بندی بندی کننده است. جمعها محور مسئولیت جمعامیدواری قرار دارد. ایجاد تعادل و هماهنگی میان نقش

 های دیگر جلوگیری کند.کننده باید از کمرنگ شدن نقشی نسبت به نقش

 شکال دیگری از ارتباط گفتاری مانندبه اَ« گوییتک»گو، در کنار ومعرفی بهتر گفتهمچنین نویسنده جهت 

 ستردةگ بسیار و شاخص نوع« گپ»های کوتاهی دارد. طبق توضیح نویسنده گپ، مذاکره، بحث و مشاجره نیز اشاره
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. دارد مهمی نقش مناسبات این گسترش در هم و است الزامی اجتماعی مناسبات در هم که است گفتاری ارتباط

ین ا گپ هایویژگی جمله از. شودمی شروع گپ با نباشد متمرکز معینی پیش از هدف بر اگر گفتاری ارتباط

 روشنگری و مفاهمه به نسبت صمیمی ارتباط تداوم و حفظ آن در و است صمیمانه ایمحاوره مجموع که دراست

 .است ییکپارچگ و انسجام فاقد بنابراین و ندارد کانون است، آیندهبی و اندازچشمبی دارد، بیشتری اهمیت نقادانه

 بخشید اعتال گووگفت سطح تا توانمی را گپ. است کالمی همزیستی و بودن یکدیگر با از رضایتمندی گپ هدف

 صراحت، و داقتص از پرهیز یکدیگر، به اعتمادیبی مانند دالیلی کنیمنمی تالشی راستا این در بیشتر ما اینکه ولی

 هنکت این ذکر. رواداری دارد و تساهل در ناتوانی بیانگری،خود از پرهیز خواهانه،سرگرمی گذرانیِوقت به تمایل

 تربیش روشنفکرانمان همه از بیش و ما اما دارد، پررنگی حضور ما اجتماعی فرهنگ در گپ اگرچه که است ضروری

 رد کنیم،می خودداری ناآشنایان با و عمومی هایمحیط در گفت و گپ به ورود از و زنیممی گپ خود آشنایان با

وکراتیک دم و اجتماعی فرهنگ اعتالی و مناسبات گسترش یکدیگر، با افراد شدن آشنا در مهمی نقش گپ که حالی

 .باشد گووگفت برای ایمقدمه تواندمی گپ. دارد ساختن آنها

در . است اصلی هدف مشترک، موضوع دربارة گیریتصمیم که در آن نوع دیگر ارتباط گفتاری است« مذاکره»

 .شود رفتهگ آنها دربارة جمعی تصمیم نیست الزم که رسدمی شکوفایی به موضوعاتی دربارة  گووگفت صورتی که 

دانند، گو متناظر میواز افراد آن را با گفت بسیارینیز نوع دیگری از ارتباط گفتاری است که اگرچه « بحث»

 گو هدف روشنگریودر صورتی که در گفت است، دیگری کردن متقاعد هدف بحث، در گو تفاوت دارد.واما با گفت

ا و معانی هگو انتقال ایدهواست، شیوة پیش بردن گفت کردن متقاعد برای استدالل بحث بردن پیش شیوة است.

 یش،پ در بحث، از .طرفی وجود داردگو این بیوندارد، در گفت وجود طرفیو عقاید بی آراء به نسبت در بحثاست. 

 اب فرد هویت بحث، درگو قطعیت از پیش مشخصی وجود ندارد. ودارد، در گفت وجود هااندیشه و آراء در قطعیتی

 .هایشان متمایز استاد از آراء و اندیشهگو هویت افروشود، در گفتمی پنداشته یکسان او هایاندیشه و آراء
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 المهمک نوع این ظاهر اینکه با. است گوییتک خاصی از جلوة نوع دیگر ارتباط گفتاری، عنوان به «مشاجره»

 معنای رد گوییتک به مکالمه نوع تریننزدیک مشاجره واقع در. است گوییتک آن کیفیت اما است گویانهوگفت

 و عقاید ها،داوریپیش ها،فرضپیش طرفین از یک هر که است این بر مبتنی کل در مشاجره. است آن خاص

. داندمی خطا یکسره است را دیگری آنِ همه آنهایی که از و محض حقیقت صحبت، موضوع دربارة را خود مواضع

 بر قطری این از و کند توجیه دستاویزی، هر با را دیگری نظر ابطال کوشدمی خود نظر از کامل دفاع با هریک پس

 دیگری سخن شنیدن مشاجره، در واقع در. وجود دارد پیشینی ستیزة و مخالفت نوعی مشاجره در. یابد غلبه او

 ازندهب -برنده گفتاری ارتباط اینجا در. اوست هایگفته در خطا کشف برای بلکه نیست، فهمیدن و ادراک برای

 و هطعن زدن، برچسب متشنج، فضای ایجاد قبیل از مواردی کمک به خشونت آن پیشبرد ابزار ترینمهم و است

 حقیقت. ندارد وجود اعتماد طرفین بین مشاجره در. است غیره و او تحقیر دیگری، صحبت کردن قطع کنایه،

 .کنندمی پافشاری خود مواضع بر همچنان طرفین از یک هر و شودنمی کشف جدیدی

 پردازدمی مطلب این طرح به ،«عشق و سازی دموکراسی گو،وگفت» عنوان با گفتاریپی در نویسنده در پایان،

 جز ایچاره متجدد جامعة به رسیدن و دوره این بردن پایان برای گذار حال در ایجامعه عنوان به ما جامعة که

 ود به گووگفت و سازیدموکراسی روند تناظر در و ندارد فرهنگ و جامعه سیاست، هایعرصه دموکراتیک کردنِ

 گووفتگ و رودمی پیش مردم آمیزمشارکت برابری بر مبتنی سازیدموکراسی روند اینکه اول. کندمی اشاره جنبه

 رد که است شهروندانی پرورش روند سازیدموکراسی روند اینکه دوم .یابدمی تحقق مشارکت و برابری با نیز

ر که د کنند اعالم انگیختگیخود با را حضور یا صدا این و بیابند را خویش صدای اجتماعی، و فردی موضوعات

آوایی در بسط فرهنگ دموکراتیک در جامعه نقش اساسی دارد. آزادی خود شود.گو بر این موضوع تأکید میوگفت

نیز  گو است. آزادی عقیدهوبیان در حوزة عمومی همان برخورداری از حق خودآوایی به عنوان مؤلفة عملی گفت

ز رسانی اگو است. آزادی اطالعوبه معنای حق متفاوت و متمایز اندیشیدن است که این حق، بنیان اولیة گفت

همچنین نویسنده با طرح این مطلب که اگرچه عشق،  .گویانه استوهای همگانی نیز بازگشایی گفتطریق رسانه
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شکوفایی عاطفی خاصی است 

اما ذات آن عمل است، 

روند تحقق عشق روند افزاید می

چگونگی عمل عاشق و معشوق 

ها و تمایزاتشان است. با تفاوت

این روند اگر همراه با سه عنصر 

های فههمة اصول نظری و مؤل شود. به اعتقاد نویسندهطلبی و زیبایی طلبی باشد عشق شکوفا مییگانگی، کمال

به عنوان مثال یگانگی طلبی عاشقانه جز با اتکا به برابریِ از  هستند. های عشق هماهنگگو با ویژگیوعملی گفت

گو به آزادی وپیشِ عاشق و معشوق و مشارکت برابر در زندگی مشترک ممکن نیست. انسان در عشق و گفت

و گواست. گفت« با دیگری بودن»و پیشروی در روند آزادی « در من بودگی»رسد. عشق روند رهایی از اسارت می

نیز روند آزادی از همه قید و بندهای فکری، احساسی و رفتاریِ به میراث رسیده به ما است وقتی که بدون رویکرد 

سانی گوی انون گفتتوان گفت عشق واالتریکنیم. میایم و کورکورانه از آنها پیروی میانتقادی اسیر آنها مانده

 است. 

 نقد کتاب .4

 توضیح ار ایرانیان میان در گووگفت گیریشکل عدم دالیل از برخی تاریخی، مصادیق و هامثال ارائة با الف( کتاب

تاب در این ک اگر حال این با. کندمی اشاره ارزشمندی بسیار عملی و نظری نکات به گووگفت از بحث در و دهدمی

 یافت:می بیشتری جامعیت شد،توجه می آید نیزدر ادامه می به مسائلی که

 رفت.گتری قرار میشد و مورد بررسی دقیقمی معرفی بهتر و بیشتر گودر کتابوگفت هایزمینه و بستر -

 مهارت هب در عمل چگونه شد کهبیشتر پرداخته می نکته این به کتاب، در گووگفت موضوع بررسی و بحث در -

 .است یازن مؤثر گویانةوگفت ارتباط برای شخصیتی نیازهایپیش چه عبارتی به. کنیم پیدا دست گووگفت

 

 با زنی گووگفت و رودمی پیش مردم آمیزمشووارکت برابری بر مبتنی سووازیدموکراسووی روند

 یابد می تحقق مشارکت و برابری

سی  روند ست  شهروندانی  پرورش روند سازی دموکرا ضوعات  در که ا  اجتماعی، و فردی مو

ضور  یا صدا  این و بیابند را خویش صدای  گو بر وکنند که در گفت اعالم انگیختگیخود با را ح

 شود این موضوع تأکید می
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 نیز موردداند، در این گیری آن را به نفع جامعه میگو مطرح شده و شکلودر کنار فوایدی که برای گفت -

ها را توان آنای باید داشت. چگونه میگو نیستند چه مواجههوشد که با کسانی که اهل گفتتوضیحی داده می

 دهی نمود.مند کرد و اگر تمایلی نشان ندادند چگونه ارتباط با آنها را سامانگویانه عالقهوبه رابطة گفت

 وگوگفت اخالق و هاارزش به گرفت وگو به لحاظ اخالقی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار میوموضوع گفت -

 شد.می اشاره دارد، وجود بحث این در که حقوقی و حق مثالً

 اوریفن در که تحولی واسطة به مردم میان ارتباطی هایشبکه گسترش و دنیا در اخیر تحوالت به توجه با -

 مورد نیز است آمده وجود به که هاییامکان و فضا این در گووگفت موضوع است، داده رخ ارتباطات و اطالعات

 .گرفتمی قرار بررسی

سط شرح و ب دارد، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، لحاظ به جامعه برای گووگفت که منافعی و نتایج  -

 شد.داده می

جامعه در پی خواهد داشت، بررسی و تحلیل  در گووگفت فضای گیریشکل عدم های مختلفی کهآسیب -

 شد.می

 .شدمی بررسی های جنسیتی،جمله تفاوتفرهنگی مختلف از  هایتفاوت لحاظ به گووموضوع گفت -

 یتوضع بود بهتر شده، اشاره آنها به کتاب گو دروگیری گفتدربارة عدم شکل که تاریخی شواهد کنار در -

 .گرفتمی قرار بررسی مورد نیز دارد، وجود گووگفت فضای گیریشکل لحاظ به که موانعی و ایران جامعة فعلی

ی شد و مورد بررسمی و شرایط گذار مقایسه مدرن و سنتی در دو دنیای گووگفت شرایط نیازها ولوازم، پیش -

 گرفت.دقیق قرار می
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 سایر روی از ولی داده قرار مفصل بررسی مورد را گوییتک مختلف گفتاری ارتباط میان اَشکال در نویسنده -

 بهتر فهم هب توانستمی اَشکال این شتربی رسد توضیحبه نظر می. است گذشته مختصر و سریع ارتباطی اَشکال

 .کند کمک وگوگفت جنس از گفتاری ارتباط

 ولی ستا داشته موضوع این به تاریخی نگاه و پرداخته گوییتک از مصادیقی به دوم فصل در نویسنده اگرچه -

 و درست گوی وگفت گیریشکل عدم تاریخی و روانی سیاسی، اجتماعی، موانع به ترمبسوط صورت به اگر

 یداپ  تریجامع شکل مطلب کردمی اشاره سیاسی سپهر و دوستان، اجتماع خانواده، سطح در مردم بین اصولی

 .کردمی

 نظریات به اگر که است پرداخته بوهم نظریة دیدگاه از گووگفت معرفی و توضیح به سوم فصل در نویسنده -

تری شد، شکل جامعمی اشاره  موضوع این  فلسفی شناسی، روان شناسی، جامعه مختلف هایحوزه در بیشتری

 .یافتمی

 به که مطرح کرده است هابحث پایان در عشق و سازیدموکراسی گو،وگفت عنوان با گفتارینویسنده پی -

 پرداخته آن به مختصر و کوتاه بسیار ولی است جالب بسیار ،شده برقرار سه مقوله این بین که ارتباطی لحاظ

 ایگشگره تواندمی آن به ترمفصل پرداختن و دارد کار بیشتری جای موضوع این رسدمی نظربه. است شده

 .باشد اجتماعی مسائل از بسیاری

 :3تر قرار بگیرندب( بهتر است موارد زیر دربارة برخی مطالب مطرح شده درکتاب مورد بررسی دقیق

 ادبیات رد. نیست فراگیر و جامع رسدمی نظر به که دارد اشاراتی نویسنده ای،پندنامه ادب گوییتک بخش در -

 اشاره گوییتک مصادیق عنوان به آنها به نویسنده که مواردی کنار در و دارد وجود مختلفی هایظرفیت ما

 جنس از اخالقی هایموعظه دربارة مثالً. دارد وجود گووگفت فرهنگ گسترش برای نیز هاییظرفیت کند،می

                                                           
 اند.خانم مهنوش مانی در تکمیل مباحث این قسمت همکاری داشته .3
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 که باورند این بر هم ایعده کرده، عنوان گوییتک از مصادیقی عنوان به را آنها نویسنده که سعدی گلستان

 هنگاشت خصوص این در نیز هایینامهپایان و مقاالت و وجود دارد گووگفت فضای سعدی گلستان در اتفاقاً

 گووگفت منطق تبیین ؛(31۳0 هرمزدی،) سعدی گلستان در وگوگفت عنصر بررسی مثال عنوان به[ اندشده

 گلستان در سعدی صدایی چند به نگاهی ؛(318۳ صادقی، و قبادی) بوستان و گلستان در سعدی دیدگاه از

 گووگفت هایمؤلفه به نظر با مدعی و سعدی جدال حکایت گفتمان تحلیل ؛(31۳0 همکاران، و رحیمی)

 سیاق بررسی برای مغول حملة از پس روزگارِ آن تاریخی زمینة گرفتن نظر در ،حال هر به. ](3181 گرجی،)

 .رسدمی نظر به ضروری نیز بوستان و گلستان گفتاری

 کمی درسمی نظر به نیز اینمایشنامه هایگووگفت دیگر با آن مقایسة و تعزیه و شاهنامه گوییِتک بحث در -

 تد،افنمی گویی اتفاقوگفت و است معلوم پیش از چیز همه نمایشی هایگونه این در اینکه. است شده اغراق

 سیاریب در. باشد دور به واقعیت از کمی شاید افتدمی اتفاق واقعی معنی گو بهوگفت نمایش، انواع دیگر در اما

 زا گریزی و کنندمی اجرا مونولوگ صورت به را هاییقسمت اصلی هایشخصیت نیز خارجی هاینمایشنامه از

 .اشدنب خاص جامعه یک در گووگفت گیریشکل عدم برای دلیلی خود خودیِ به موضوع این شاید و نیست آن

 از ائتیقر آن کنار در باشد و داشته تریجامع نگاه توانستمی دینی فرهنگ در گوییتک بخش نویسنده در -

 ارهاش نیز دیگر وجوه و هاقرائت به کند،می تبلیغ را گویانهتک وجه و است تعارض در گووگفت با که دین

در قرآن سیاق  .است شده تعقل و گووگفت به دعوت بارها( حداقل در دین اسالم) دینی هایآموزه در. کردمی

 ستمعونی الذین عباد فبشر» خورد و آیة مشهورگویانه در ارتباط میان خدا و بندگان به چشم میوگفتاری گفت

 در همچنین. دارد اشاره سخن بهترین انتخاب و کامل دادن گوش به نیز( 37 زمر،)«احسنه فیتبعون القول

 وارد ودخ مخالفین به فراخور با آنها و داشته است توجهی قابل جایگاه مناظره و بحث ،ما دینی پیشوایان سنت

ی گفتاری حت هایاین ارتباط(. رضا با مخالفین امام گوهایوبه عنوان مثال گفت) اندشدهمی گووگفت و بحث

رخی ب شده گفته که طورگویی فاصلة جدی دارند. آنگو را نداشته باشند ولی از تکواگر حالت آرمانی گفت
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 نام گووفتگ فیلسوف عنوان به او از دینانی دکتر که طوسی نصیرالدین خواجه مثال عنوان به مسلمان، فالسفة

 اند.داشته اهتمام امر این به ، نیز3بردمی

 بیان برای را گوییوگفت فضای کردندمی تالش عارفان اینکه رسدمی نظر به عارفانه هایگوییتک مورد در -

 ،(باشد متوهمانه نویسنده قول به اینکه ولو) است ارزشمند خود جایگاه در کنند انتخاب خود عارفانة حاالت

های مناجات یا 1کشدمی به تصویر خدا با خودش رابطة در 6خرقانی ابوالحسن که گوییوگفت فضای مثالً

 عصر رد گووگفت سرآمدان از ابوالخیر ابوسعید همچنین. انصاری شایان توجه است عبداهلل گویانة خواجهوگفت

 . است بوده خود

هایی از روابط مراد و هایی که از زندگی برخی از عرفا در دست داریم به نمونهدر مباحث عرفانی و داستان -

 که هاییسؤال جهت را به نهایت موسی خضر در موسی، و خضر داستان در خوریم. به عنوان مثالمیبرمریدی 

 پیر رتگ کن رنگین سجاده می به: گویدمی هم حافظ(. بینک و بینی فراق هذا)کرد  ترک و کرد، نپذیرفتمی

 دست به این نکته اشاره کرد که برایباید  اما. است مراتبی سلسله و طرفه یک کامالً رابطه بنابراین. گوید مغان

 مکن خضر همرهیبی مرحله این قطع» حافظ قول  به و باشی داشته خالی ذهنی باید عرفانی مقامات به یافتن

 بلدی و راهنما مثل است بلد راه و راهنما به نیاز هادر این سیر و سلوک .«گمراهی خطر از بترس ظلماتست/ 

توان بنابراین می. ماندنمی گووگفت جای و دهید گوش او حرف به باید شما و کندمی همراهی را شما کوه در که

 گذارد.گو باقی نمیواست و چندان جایی برای گفت همین عرفان اقتضای گفت

 آن در گوییتک و وجود ندارد گووگفت و نویسنده به آن اشاره دارد است آمده ادبیات ما در که در عشقی -

 در را این. کندمی عمل و گویدمی معشوق که آنچه مگر ندارد صحبتی و اراده هیچ عاشق زیرا ،شودمی دیده

 هنگامی. آمد معشوق خانه در به عاشق که کندمی مطرح داستانی در مولوی. دید توانمی هاداستان و اشعار

                                                           
 .3186، نشر هرمس، گووگفت فیلسوف طوسی نصیرالدینابراهیمی دینانی، غالمحسین،  .3

 عارف و صوفی ایرانی قرن چهارم و پنجم  .6

 .3184، انتشارات سخن، نوشته بر دریارضا، کدکنی، محمد شفیعی. 1
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 زیرا .نگرد باز نشده معشوق وجودت تمام که هنگامی تا برو گفت. منم گفت کیست؟ گفت معشوق ،زد در که

 طیبات تو دهن از فحش/ نوشداروست تو قبل از زهر: گویدمی مورد این در سعدی باز. ندارد وجودی عاشق

 .برخیز میان از حافظ خودی حجاب خود تو/ نیست حایل هیچ معشوق و عاشق میان: گویدمی حافظ. است

 هب نسبت برتری طرف دو از یک هیچ که ایطرفه دو رابطة یعنی گووگفت. هانمونه این از است پر ما ادبیات

 ماننده معشوق و عاشق رابطة در. باشد نداشته وجود مراتبی سلسله رابطة باشد، مشارکت باشند، نداشته هم

 و دارد وجود آن در مراتب سلسله کامالً و نیست گووگفت هم عشق .دارد وجود مراتب سلسله این مرید و مراد

 بهمیح: گویدمی قرآن در خدا. باشد طرفه دو تواندمی موضوع این محبت دربارة اما. است مشخص قبل از نتیجه

 . یحبونه و

 دارد جودو ایآرایه ادبیات در. است گرفته تصمیم عجوالنه کمی نویسنده رسدنظر می به در بحث ادبیات نیز -

 لسلهس دارند، قرار یکسانی موقعیت در گووگفت طرف دو. «سرآید غمت گفتا/ دارم تو غم گفتم». مناظره نام با

 دارد وجود وضوح به اعتصامی پروین اشعار در آرایه نوع این. شودمی دیده کامالً مشارکت ندارد، وجود مراتب

. شودمی بسیار گوهاوگفت دست این از سعدی گلستان در. شودمی قلمداد عرصه این در پیشتاز عنوان به او و

 مدت به و دارند قرار یکسان موقعیت در دیگری فرد و سعدی که است «مدعی و سعدی» داستان آن ترینمهم

 درست هالبت. نیستند پیروز یک هیچ و دارد وجود در این داستان مشارکت. کنندمی مناظره یکدیگر با طوالنی

 ظرمن به دارد وجود گوییتک تنها ادبیات در شده گفته اینکه اما است متفاوت گووگفت با مناظره که است

 .نگریست موضوع این به احتیاط با باید و دارد تأمل جای

 های این کتاب برای مادرس .5

 به احترام چون مواردی درست گویوگفت یک گیریشکل برای بینیممی کتاب مباحث در که طورهمان -

 اشتیاق درآمده، عادت به ذهنیِ محفوظات با مبارزه شجاعت ها،تمایز و هاتفاوت شناختن رسمیت به مخاطب،

 خود و آگاهی دادن، گوش مهارت تقویت مشارکت، برابری، احساس حقیقت، مالکیت احساس عدم دانایی، به
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 دهش مطرح خشونت گیریکار به عدم امیدواری، و پذیریکمال آوایی،خود بازگشایی، انسجام، تعلیق، ادراکی،

 افتهی توسعه جامعة یک به رسیدن برای که هستند مواردی همه اینها شویممی متوجه کنیم دقت اگر که است

 گووفتگ تمرین گفت توانمی بنابراین. داریم نیاز آنها به اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، ابعاد همة در

 .است آن ناپذیر انکار لوازم از و یافته توسعه ایجامعه به رسیدن تمرین آن، تحقق برای صبوری و

 شکل درستیبه اجتماعی و فردی سطح در مردم مختلف هایگروه میان در گو وگفت ما جامعة در چرا اینکه

 :کنیممی اشاره آنها از برخی به اینجا در که دارد زیادی دالیل گیردنمی

 فضاهای امروزی شهری جامعة ساختار در. است کلیدی امری گووگفت امکان تحقق جهت شهری معماری -

 ودشمی اطالق آنها به محله گلوگاه نام که هاییمکان یا هامحله میادین. ندارد وجود موضوع این برای مناسبی

 اصفهان در مثالً هستند. کمرنگ خیلی امروز نمودند،می فراهم را چهره به چهره ارتباطات امکان گذشته در و

 و ایدایره شکل داشتن خاطربه را مردم است که شده طراحی میدانی سنگتراشان کوچةدر  جلفا محلة در

 درست محلی سقاخانة به نام هاییمکان قدیم نشاند؛ درمی هم کنار خستگی رفع برای مناسب سکوهای

 اند؛نشمی هم کنار طرفآن و طرفاین سکو دو داشتن با را افراد و نوشیدن برای بود ایپیاله آن در و کردندمی

 ایخانهفاص یا نشستن برای بود نیز مکانی بازار در افراد وجود داشت؛ نشستن برای سکویی قدیمی هایخانه در

م مرد تا آوردخوبی را فراهم می امکان و بود پاتوق مردم ها،این مکان به طور کلی .مذاهب گویوگفت برای بود

 خیلی قدیم دوران در موضوع این اینکه علیرغم. کنند گووگفت هم با ناخواسته حتی و بنشینند در کنار یکدیگر

 حضور به را مردم است که نمانده باقی محله گلوگاه عنوان به مکانی هیچ ما جامعة در اما امروزه بود، مرسوم

 نیست ایگونه به هانیمکت و هاصندلی چیدمان شکل هادانشگاه و مدارس در حتی. کند دعوت هم کنار در

 هاپارک هاینیمکت مثال که حد این در حتی کوچک خیلی هایگام ارتباط این در) .باشد گووگفت مشوق که

 جلو به قدم یک را ما تواندمی و است مهم باشند داشته گونه منحنی و ایدایره شکل خطی، شکل جای به

 .(ببرد
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 هک شودمی مربوط ساختارها به اعتماد و امنیت بحث به نیز گووگفت گیریشکل عدم مشکل از بخشی -

 هک هست گشودگی نوعی به نیاز گووگفت برای. کندمی خارج دایره از در عمل را دیگر موضوعات از بسیاری

 و تدافنمی اتفاق گشودگی این باشد نداشته وجود اجتماعی یا فردی سطح در چه اعتماد و امنیت احساس اگر

 .گیردنمی شکل نیز واقعی گویوگفت

 عنایم به گووگفت شود مخدوش دلیل هر به اگر که است برابری احساس گووگفت مهم نیازهایپیش از یکی -

 گو،وفتگ تمرین اجتماعی و همچنین سطح در مخصوصاً برابری این به دستیابی برای. شودنمی محقق آن واقعی

 مختلف هایگروه و شود شناخته رسمیت به مختلف هایفرهنگ با جامعه افراد همة حقوق که است الزم

 ومی،ق مختلف هایاقلیت با ارتباط در امر این ویژه طوربه. باشند داشته مطلوبی احساس بابت این از اجتماعی

 اهگروه همة برای نظر اظهار حق وجود و هااقلیت شناختن رسمیت به. یابدمی ویژه اهمیت سیاسی یا مذهبی

 .آیدمی شماربه یافته توسعه جامعة اساسی هایپایه از

 برای خوانندگان پیشنهادهایی .6

 شود:ها و مقاالت زیر پیشنهاد میکتاب ،وگو بیشتر مطالعه کنندبه کسانی که عالقه مند هستند در زمینه گفت

 هاکتاب

 .قائم : انتشاراتتهران گو،وگفت ادب ،(31۳6)مهدی منش،ایران

 نی. : نشرپور، تهرانآذرای، ترجمة رؤیا (، منطق مکالمه3187باختین،  میخائیل )

 گویوگفت یللمالنیب زرکم: یگنرهفهای شژوهپ رتدف: رانهت نژاد، حسین محمدعلی ترجمة ،وگالدی ارةدرب ،(3180) دیوید بوهم،

 .اهدنمت

 گویوگفت یللمالنیب زرکم، ون طرح :رانهت ر،ذیاپن ابنتاج یرورتض ای یواه شوشک: یعواق انهج در وگوتفگ ،(3183) علی پایا،

 .اهدنمت

 .مرکز نشر :تهران کریمی، داریوش باختین،ترجمه میخاییل گوییوگفت منطق ،(31۳3) تزوتان تودوروف،

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان :تهران ،گووگفت اخالق ،(31۳4) محمدعلی زاده،حسین

 .کالم پژواک انتشارات :اصفهان شنود، و گفت فرهنگ ،(31۳1) محمود صالحی،

 ،یداغهراچق دیهم ترجمة ،مینک یتدوس رانگدی اب و میایشگب را تبحص ایدره هونگچ: وگ و تفگ ایهارتهم ،(3183) دان گابور،

 .بهار پیک : انتشاراتتهران



 

 «گووشوق گفت»/ خالصه کتاب 14

 

 .مانا یار : انتشاراتاصفهان آموزش، و شناخت روش: دیالوگ مبانی و اصول ،(31۳4) محمدرضا نیستانی،

 .سینا حکمت : انتشاراتتهران ثابتی، مژده ترجمة دیالوگ، ،(31۳5) پیتر ووماک، 

 .اتاطالعانتشارات : رانهت صدرعاملی، فاطمه ترجمة ،گووگفت راز: دنیشدیان ماهب ،(318۳) مایر هارتکه

 ها:مقاله

 ها،ررسیب و مقاالت بوبر، و باختین آرای به تطبیقی نگاهی با مولوی اندازچشم از گووگفت شرایط و فلسفه ،(3184) لیال پژوهنده،

 .33-14 صص ،18 دورة فلسفه،( 6) 77 دفتر

 .17-44 صص ،6 شماره ،3 دورة فرانسه، زبان مطالعات زبانی، گویوگفت در تعامل فضای ،(318۳) ناهید مرند، جلیلی

 کدةدانش مجلة سیاست، فصلنامة ها،عامل نسبت یا رابطه: هابرماس گوییوگفت دموکراسی ،(31۳0) پورپاشا علی و عبدالرحمن عالم، 

 .351-370 صص ،3 شماره ،43 دوره سیاسی، علوم و حقوق

 صص ،6 شمارة ،17 دورة سیاسی، علوم و حقوق دانشکدة مجلة سیاست، فصلنامة توسعه، و گووگفت ،(3186) احمد سید موثقی،

667-3۳3. 

 اجتماعی هایشبکه مجازی فضای در گووگفت و عمومی حوزه ،(31۳6) کیخائی الهام و پور عدلی صمد و بهجت یزدخواستی،

-303 ،63 شماره ،34 دوره ارتباطات،-فرهنگ مطالعات ،(هافرهنگ میان گویوگفت بر مجازی اجتماعی هایشبکه تاثیر بررسی)
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