
  
  
  

  
  

المللى از منظر ديويد بوهم: بين مىوگوهای علجايگاه گفت
  برونو لاتور در قم مىهای علمطالعه موردی نشست

  *محمدیکریم خان

  **احمد اولیایی

  چكيده
اما اين  يردگشكل مىبيشتر الملل بينارتباطات ســياســى، در قالب روابط  ،در جوامع كنونى

فراهم  را هنگىفربينارتباطات، به دليل ماهيت سوداگرايانه روابط سياسى، كمتر زمينه وفاق 
، ارتباطات هويژبهی ارتباطى، هاعرصه؛ بنابراين، نياز جامعه جهانى به گســترش ساير كندمى

ی هايوهشارتباطات فرهنگى، به  ساززمينه. ارتباطات علمى، شودمىشدت احساس علمى، به
با  هك وگو ميان انديشمندان استايجاد وفاق، گفت لحاظبهآن،  ترينمهمكه  استمختلف 

ی انتقال معلومات و هاراهترين د يكى از پرفايدهتوانمىهــای خاص خود، توجــه بــه ويژگى
  باشد.  هايافته

بتنى م» تحمل«و » خلاقيت«، »ارتباط«بر محور  كه» ديويد بوهم«وگوی نظريــه گفــتبر اســـاس 
های دايمر پايه پارا، سپس ببشنوند ،وگوكنندگان در درجه اولو گفت انديشمندان علمى است،
 فرهنگى خويش همــديگر را ادراك نمــاينــد. در اين مقــالــه، بــا الهــام از چــارچوب -فكری

ه ، با نمايندگان حوزوی، در شهر قم، ب»برونو لاتور«پروفسور  وگوهای علمىفوق، گفت مفهومى
اصل  كهدهد، با وجود ايناســت. نتايج نشان مى بررســى انتقادی قرار گرفته روش تطبيقى مورد

ه های خوبى بوده است، اما بموفقيت دارای آثار وهايى قابل ســتايش و برگزاری چنين نشــســت
شـــود. و با حداقل كاركرد ارزيابى مى» تفاهم علمى«يل عدم توفيق در اشـــتراك مبانى، فاقد دل

  كند.با ارتباطات پيشينى و پسينى را توصيه مى طور ضمنى ايده تقويت ارتباطات علمىمقاله به
  هاكليدواژه
 .وگوی علمى، ديويد بوهم، برونو لاتورعلمى، گفت ارتباطات
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 مقدمه و بيان مسئله

اين موضوع سـبب شـده . های عصر حاضر، محوريت علم در زندگى انسان است از ويژگى

ها،  ها، مراكــز پژوهشــى، آزمايشــگاه دانشــگاه :ماننــدمراكــزی فعاليــت علمــى در  تــااســت 

. های اصـلى انسـان معاصـر تبـديل شـود های فكر به يكى از فعاليت های علمى و اتاق انجمن

ــم از ــد توســط  آن عل ــرات جدي ــم دســتخوش تحــوالت، اكتشــافات و تغيي جهــت كــه دائ

سير تكـاملى خـود  ،علمبودن  نوعى ذيل نظريه انباشتى انديشمندان و عالمان جهان است و به

مطالعـه آثـار  ايـن نگـاه، اصـوالً بـا. كنـد مىرا در نگاه به آثار و نظريـات انديشـمندان طـى 

وگوهـای  ؛ امـا گفتگيـرد مىورت صـ ارتباطـات علمـىو  وگو دانشمندان و گـاه بـا گفـت

بـه  .شـود مىمحقـق ن ها اهداف موردنظر آن ،ديگر عبارت و به رسد مىگاهى به نتيجه ن مىعل

در فضــای   مــىوگوهــای عل بررســى چيســتى، كــاركرد و ناكارآمــدی گفت رســد مىنظــر 

در ايـن . بررسى است  مهم و قابل ای اجتماعى مسئله -الملل، از منظرهای مختلف سياسى بين

ــات مه ــاب، نظري ــه شــده اســت؛ از گفــت  مــىب ــه  ارائ ــا نظري وگوی ســقراطى و انتقــادی ت

وگوی انديشـمندانه ويليـام اسـحاق، همـه  نظريـه گفـت و 1وگوی مراقبتى مارتين بوبر گفت

 رسـد نظـر مـى بـهوگو مفيد واقع شـود؛ امـا  د در فهم صحيح گفتتوان مىنظرياتى است كه 

ای جـامع اسـت كـه بررسـى ابعـاد و مبـانى آن  نظريـه ،»ديويـد بـوهم«وگوی  گفتديدگاه 

وگوهـای  گفت. كنـد وگوی نسـبتاً معيـار را ايجـاد های يك گفت د زوايا و شاخصتوان مى

مايـه  تنها دسـت ها نـه كه بررسى و تحليل آن شود مىانجام الملل  بينزيادی در فضای   مىعل

ــد عل ــىرش ــه   م ــت بلك ــ مىاس ــرای برونتوان ــازوكاری ب ــدم د س ــت از ع ــت در  رف موفقي

  مـىی علها عرصهوگو در  از طريق تحليل شكست گفت. كندوگوهای سياسى فراهم  گفت

؛ كـردوگوهای سياسى را درك  گفت مىِ داليل ناكا توان مىكمتر، بهتر و دارای حساسيت 

در جامعـه ايرانـى كـه از  - از هر نوع كه باشـد - المللى های بينوگو گفت ،تحليل اين بر بنا

گيـری از چـارچوب  بهره بـادر اين مقالـه، . برد، اهميت دارد المللى رنج مى مسئله تفاهم بين

شـناس  فيلسوف و جامعه - 2وگوهای برونو التور ها و گفت ست، با تحليل نش»بوهم» مىمفهو

                                                           
1. Martin Buber 

2. Bruno Latour 
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 مىدر ايران انجام شد، درصدد ارائه الگويى بـرای ناكـا 1396 سال كه فروردين -فرانسوی 

برونـو التـور در   مىهای عل برنامه. اجتماعى خواهيم بود - ی سياسىها عرصهدر  وگو گفت 

های  هت كـه در شـيراز و تهـران قالـب برنامـهج آن از. شيراز، تهران و قم اجرا شدشهرهای 

 مـىوگوهـای عل بود، نگارنده در گفت  مىوگوی عل سخنرانى و در قم در قالب گفت ،وی

االسـالم حميـد پارسـانيا در  وی با حجـت  مىوگوی عل ايشان در قم حضور يافته و دو گفت 

كـم فـروردين وي زاده در سـى ام فروردين و دكتر حسين سوزنچى و دكتر مهدی حسين سى

وگوی ديويـد  اين است كه بر مبنـای نظريـه گفـتمقاله سؤال  .برای بررسى انتخاب گرديد

 ال چيسـت؟ و چـرا ديـدارهای علمـى هالمللى ايد بين  مىوگوی عل های گفت شاخصه ،بوهم

  ؟شود مىقم، به نتيجه مطلوب نائل نشهر های التور در  نشست همچون

  پيشينه تحقيق. 1

 ،كـرد وجو جسـت تـوان مىه بـرای اسـتخراج پيشـينه عنـوان ايـن تحقيـق هايى كـ كليدواژه

نگاشـته   مـىی معدودی با موضوع ارتباطات علها كتاب. وگو است و گفت  مىارتباطات عل

راد،  محمدامين قانعى :نوشته  تعامالت و ارتباطات در جامعه علمـیبه كتاب  توان مىشده كه 

مدیریت ارتباطـات محمدرضا داورپناه و  :اثر ،یابی طالعنیاز اطالعاتی و رفتار ا: ارتباط علمی
ی بيشـتری هـا كتاب ،وگو در بـاب گفـت. بهزاد دوران و همكاران اشاره كـرد :نوشته  علمی

 شناسـى روانو الملـل  بيندر حوزه علـوم سياسـى و روابـط  طورعمده بهتوليد شده است كه 

كتابى بـه رشـته  طور ويژه به ىموگوی عل در موضوع گفت تاكنون: شايد بتوان گفت. است

و   مـىبـر كتـب بـا موضـوع ارتباطـات عل  مىنظر ك از  مىمقاالت عل. تحرير درنيامده است

  :اند كه موارد زير مصاديقى از اين مقاالت هستند پيشى گرفته  مىوگوی عل گفت

 در ايـن مقالـه اوالً  ،، اكـرم محمـدی؛ نويسـنده»بر توليد دانش  مىتأثير ارتباطات عل« .1

از  تنهـا ،اً ثانيـو  پـردازد مى داخلـى  مىميان اعضای هيأت عل  مىبه ارتباطات عل صرفاً 

 افـزايش  مـىكند كه توليد دانش با افـزايش ارتباطـات عل مى نامه اثبات طريق پرسش

  .يابد مى

، مهنـاز »های اجتمـاعى ها بـا تأكيـد بـر رسـانه و رسانه  مىارتباطات علۀ بررسى رابط« .2

و  هـا اجتمـاعى ماننـد ويكىهای  انى؛ اين مقالـه بـه نقـش رسـانهشمسى و مريم سليم
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  .پرداخته است  مىدر تسهيل ارتباطات عل ها فروم

، محمــدامين »)G8( هشــت .ايــران و كشــورهای جــى  مــىتعــامالت و ارتباطــات عل« .3

در مورد جايگـاه ايـران در توليـد   مىراد و عارف رياحى؛ در اين مقاله آمار ك قانعى

  .ارائه شده است.. .وليد مقاله وت :علم مانند

محمـدجعفری؛  ، سعيد»در دنيای امروز  مىجايگاه ارتباطات عل: آموزش و پژوهش« .4

  .باشد مى نويسى مىنگاری عل موضوع اصلى اين مقاله روزنامه

، »هــای فرامــرزی ارتباطــات بــين دانشــگاهى و نقــش آن در گســترش همكاری« .5

 تقويـت همكـاریهای  راهمقاله در مورد دار و على خرسندی؛ اين  محمدجواد لياقت

از  دست آمده بههايى كار راهكند و  مى داخل با خارج از كشور صحبتهای  دانشگاه

  .دهد مى ارائه راعلوم انسانى كشور های  دانشكده  مىضای هيأت علعانظرات 

در  ؛اشـاره نشـده اسـت  مـىدر مـورد ارتباطـات علای  در تمام موارد فوق به هيچ نظريه

بررسى يـك . تبيين شده است وگو گفت بارهدر مقاله حاضر نظريه ديويد بوهم در كه لىحا

يـك  عنوان بـهعلوم انسانى كشور حوزه در  عالمانه با حضور جمعى از نخبگانی وگو گفت

  .مصداق از ارتباطات بين المللى مزيت ديگر پژوهش حاضر است

  ارتباطات علمى. 2

  :وجود دارد ىمتفاوت نى، مباديگر تعاريف هثابم به 1در تعريف ارتباطات علمى

  بر مبنای ارتباطات . 1- 2

كه به تبـادل  شود مىگفته  مىعلۀ جامع یارتباط علمى، به انواع روابط متقابل ميان اعضا

منجـر  كو ايجاد توافق و اجماع پيرامون مسـائل مشـتر  مىها، نظرات و اطالعات عل ديدگاه

  .را روابط قرار داده است  مىف فوق ماهيت ارتباطات علتعري .)62 :1386محمدی، ( گردد مى

  بر مبنای انتشار علم . 2- 2

چراكـه انتشـار در  ؛شـود مىاطـالق   مىبه فرايندهای مرتبط با انتشار عل  مىارتباطات عل

                                                           
1. scholarly/scientific communication 
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ای  زيرمجموعه، ارتباط علمى. هاست اصلى انتشار نتايج پژوهشروش  ،های مختلف آن شكل

  مـىفعاليـت عل. ]وجـود دارد[هويتى جمعى دارد و نزد همه  ،علم. از ارتباط اجتماعى است

عرضه و در آثار و مطالعـات   مىيابد كه به جامعه عل زمانى هويت و اهميت مى ،هر دانشمند

های دانـش  های فردی ديگران درآميزد تا سرانجام بر ذخيره ديگران متجلى شود و با تحليل

  .)12: 1386دאورپنאه، ( و ماهيت علم است اساس ،افزوده گردد؛ بنابراين ارتباط

 مـىو اجتماع عل  مىگاهى نيز با عناوين ديگری مانند سازمان عل ،رابطه ارتباطات و علم

های علمى  ارتباطات و تعامالت بين كارگزاران، استادان و دانشجويان رشته: شود مىمعرفى  

انجـام بهينـه . بررسـى قـرار داد مـورد  مـىبا دو مفهوم سازمان علمى و اجتماع عل توان مىرا 

ارتباطات و تعامالت كارگزاران دانـش در  وجود  بهكاركردها و تحقق اهداف علم، وابسته 

  .)27: 1385رאد،  قאنعی( قالب سازمان و اجتماع علمى است

  بر مبنای هدف . 3- 2

كـه از  شـود مىاطـالق   مىو غيررسـ مىبـه فراينـدهای رسـ، مىارتباطات علدر اين مبنا 

ــق آن ــازمان فعاليت ،طري ــابى، س ــق، ارزي ــگران خل ــاتى پژوهش ــای تحقيق ــع،  ه دهى، توزي

  .)72: 1388قאنع، ( دنشو مىيافتنى و آرشيو  دست

كنـد كـه در آن  معرفى مى  را سيستمى  داران امريكا نيز ارتباطات علمى انجمن كتاب

 ؛شـود ابى مىارزيـ ،هـا كيفيـت آن ؛شـود توليـد مى  های علمـى ها و ديگر نوشته پژوهش

שمسـی، (شـود  مىو از آن برای كاربردهای آينده نگهـداری  رسد مى  مىاجتماع عل دست به

1394 :68(.  

 مـىهـای عل مشتمل است بر انتقال اطالعات و نتايج فعاليت ،كلىطور به  مىارتباطات عل

هـای  ليتو فعا ها يافتهاز طريق شبكه متخصصان و از سوی ديگر نظام بازبينى و ارزيابى اين  

  .)30 :1372 ، אبرאھیمی(  مىپژوهشى پژوهشگران از سوی همكاران عل

  اهميت ارتباطات علمى. 3

، مــىاز اهميــت ارتباطــات عل ســخنهــای ارتبــاطى  در عصــر ارتباطــات و گســترش فنّاوری

و الملـل  بيندر عرصه  ويژه به  مىاما پرداختن به اهميت ارتباطات عل استتوضيح واضحات 
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  .امری ضروری است ،های متفاوت های مختلف و پارادايم ندان فرهنگميان انديشم

 طور بـه  مـىارتباطـات عل. كنـد مىدر پرتوی ارتباطات است كه بروز پيدا   مىفعاليت عل

طرفـه تـا ارتباطـات  كـه از انتشـار يك كنـد مىگسترده مصاديق متعددی را ذيل خود جمع 

نـاگزير از اسـتفاده  ،هد نهادينه و منتشـر شـودعلم اگر بخوا. شود مىمتقابل طرفينى را شامل 

 دانـد مى  مـىارتباط را پايه نظر و عمـل در فعاليـت عل ،1گارِوى. بهينه ارتباطات خواهد بود

ارتبـاط علمـى « .اسـت  مـىتوسعه علم نيز منوط به گسـترش ارتبـاط عل. )32: 1386دאورپنאه، (

امكان انتقال  ،ن وجود ارتباط علمىو شرايط توسعه علمى است، چراكه بدو ها زمينهيكى از 

و دسـتاوردهاى علمـى  ها دانسـتهميسر نخواهد شد و سرانجامى جز ركـود و سـكون علمـى 

  .)36: ھمאن(» نخواهد داشت

های  و گسـترش پيچيـدگى سيسـتم  مـىعل هيافتـ هـای سـازمان نياز بـه ارتباط ،2»هانسون«

  :داند مىعوامل زير  هارتباطى را نتيج

  ؛داد دانش دانشمندان و فناوران و درنتيجه، افزايش برونافزايش تعداد  .1

آسيا، آفريقا و  :نيافته جهان مانند های توسعه گسترش علم، فناوری و صنعت در بخش .2

  ؛آمريكای جنوبى

های  پوشـانى بسـياری از شـاخه زمـان ارتبـاط و هـم و هم  مىهای عل افزايش تخصص .3

  ؛علوم

ايى گروهى كه دربرگيرنـده افـرادی اسـت ه تبديل علم، فناوری و صنعت به فعاليت .4

  ؛شناختند هم همكاری داشتند و نه يكديگر را مى تر نه با كه پيش

افـزايش ذخيـره دانـش كـه همـان  ،افزايش سرعت تبديل حال به گذشته و درنتيجـه .5

 .)3 :1388علیدوستی، ( است» گذشته«
 كند و جامعه علمـى ت مىرا تقوي  هانسون با ذكر عواملى كه احساس نياز به ارتباطات علمى

 از .پـردازد مى  دهد، به اهميت ارتباطات علمـى توسعه اين ارتباطات سوق مى ویجهانى را به س 

ع استفاده از علم يو تسر عامل اصلى گسترش دانش،  كه ارتباط علمى افزون براين» هانسون«نظر 

                                                           
1. Garvey 

2. Hanson 
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  :ؤثر است تا بتواندى متازمند ارتباطايز نيت روزانه دانشمندان و فناوران نياست، فعال

گـر يهای د ها، دانـش و پيشـرفت ، تجربـهها انديشـهق تزريـق يشه و عمل را از طرياند .1

  .زانديها برانگ نش با آنك افراد و برهم

ا گـروه يـه فرد ك ای گونه به ؛ش دهديمداوم افزا طور بهگران را يد یارهاكاز  ىآگاه .2

ق يــو عال یرشــته، فنــاورتر  ش، ابعــاد گســتردهيخــو ىزمينــه موضــوع یها از توســعه

  .آگاه شوند یكلى گسترش علوم و فناورطور بهو  ىپژوهش

اهش دهــد و از اتــالف وقــت و تــالش افــراد كــهــا را  فعاليت یاركــ احتمــال دوبــاره .3

  .ندك یريشگيپ

ا ناشـناخته يد يجد های زمينهت در يفعال یالزم را برا یها نهيشيو پ ىاطالعات مقدمات .4

 .)6 :1388علیدوستی، ( فراهم سازد

 كاركردهای ارتباطات علمى. 4

 ،بيـان شـد  مـىچه پيرامون اهميت ارتباطـات عل آن وگو از و گفت  مىعل كاركرد ارتباطات

 ،بيـان كنـيم  مـىاستخراج است اما اگر بتـوانيم فهرسـتى از كاركردهـای ارتباطـات عل  قابل

  :ندك مىموارد زير كفايت 

ــرای ســؤال. 1 ــه پاســخ ب ــرای همگامكمــ. 2؛ های معــين تهي ــه دانشــمند ب ــا  ك ب شــدن ب

؛ رشته جديد كمك به دانشمند برای شناخت و فهم يك. 3؛ اش های جديد در رشته پيشرفت

اش، اهميـت نسـبى كـار خـودش را بـه دانشـمند  هـای اصـلى در رشـته شناخت از جريان. 4

راهنمــايى دوبــاره يــا . 6؛ بررســى اعتبــار اطالعــات بــا كمــك شــواهد مكمــل. 5؛ دهــد مى

پاسخ انتقادی به كار خويش را  ،دانشمند. 7؛ بخشيدن به دامنه عالقه و توجه دانشمند عتوس

 .)35 :1372אبرאھیمی، (كند  دريافت مى

  انواع ارتباطات علمى. 5

  داخلى و خارجى . 1- 5

ّ بندی  اگر مناط نوع ، مىبندی ارتباطات عل در تقسيم  تـوان مى ،ت قرار دهـيمرا جغرافيا و ملي

داخــل كشــور و   مــىارتباطــات عل معنای بــه ؛ارتباطــات داخلــى :المللــى را بــه ينارتباطــات ب
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  عنوان بـه. فراتر از داخـل كشـور تقسـيم كـرد  مىارتباطات عل معنای به ؛المللى ارتباطات بين

 مـىداخلـى و منـاظره عل  مىميان دو دانشمند ايرانى يك ارتباط عل  مىيك نشست عل ،مثال

  .شود مىالمللى ناميده  ران و كشور ديگر، يك ارتباط بيناز اي انىميان انديشمند 

  و غيررسمى  رسمى . 2- 5

شده،  ريزی بندی، ارتباطاتى است كه غالباً به شكلى برنامه در اين تقسيم  مىارتباطات رس

 كــه حالى در. شــود مىتر برقــرار  هــای غيرشخصــى جمعــى و بــا اســتفاده از كانال صــورت به

ريزی نشــده،  از پــيش برنامــه معمــوالً رتباطــاتى اشــاره دارد كــه ارتباطــات غيررســمى، بــه ا

 مـىارتباطات عل.  ...شود مىتر برقرار  های شخصى فردی و با استفاده از كانال ميانصورت  به

غيرمسـتقيم  رو، از ايـنو  شود مىواسطه مبادله  با  مىارتباطاتى است كه اطالعات عل ، مىرس 

غيررسمى، ارتباطاتى اسـت   مىحالى است كه ارتباطات عل اين در.  ...نيز خوانده شده است

هـای رودرروی وگو گفت. شـود مىكه ضمن آن، اطالعات بدون واسطه و مسـتقيم مبادلـه 

  .)23و  22: 1388علیدوستی، ( دست است اين فردی از ميان

  شفاهى، كتبى و ديجيتال . 3- 5

بـا سـه نـوع  ،طى قـرار گيـردهـای ارتبـا كانال ، مـىبندی ارتباطـات عل اگر معيـار تقسـيم

  :مواجه خواهيم بود  مىارتباطات عل

های فـردی،  ها، مصـاحبه هـا، سـمينارها، سـخنرانى شفاهى؛ كنفرانس  مىارتباطات عل .1

 .ها نشست
هـا، گـزارش  هـا، مقـاالت ژورنال ؛ گزارش)چاپى و غيرچاپى(كتبى  مىارتباطات عل .2

 .مانند آن ها و ، رسالهها كتابها،  كنفرانس
ت، پسـت الكترونيـك و يا خصوصى َچـ  مىهای عمو ديجيتال؛ اتاق  مىاطات علارتب .3

 .كتب الكترونيك

  وگو شفاهى؛ گفت . 4- 5

از  ،اين نوع ارتباطات .است  مىوگوهای عل گفت ، مىشكال ارتباطات علأترين  از اصلى
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 های شخصى با همكاران و استادان، سخنرانى، بحـث و تماس :شفاهى مانند یطريق مجراها

پـذيری بـاال و  انعطاف یدارا ؛اين مجراها از سـويى. گيرد مىوگو و امثال آن صورت  گفت

بـאقری بنجـאر، (گردنـد  غالباً با پذيرش و اسـتقبال روبـرو مى ؛ديگر یسادگى هستند و از سو

1394: 90(.  

گرفتـه  2»ديالوگوس«از لغت يونانى  1»ديالوگ«. ديالوگ است ،وگو معادل التين گفت

است كه طبيعتاً چيزی است كه بـار معنـايى خاصـى » كلمه» «لوگوس«معنای  .شده است

توانـد در بـين  ديـالوگ مى ،است؛ بنابراين 4»ميان و درون«معنای  نيز به 3»ديا«لفظ  .دارد

اگر روحيه  ،حتى يك شخص واحد هم. فقط بين دو تن ها اتفاق بيفتند نه شماری از آدم

تصويری كـه از ايـن . ديالوگ برقرار كند ،درون خودتواند در  مى ،ديالوگ داشته باشد

 ،درون مـا و بـين مـا ،جريانى از معنى است كـه در جمـع مـا ،شود يابى دريافت مى ريشه

اسـت كـه  5»بحث«اين درست در مقابل مفهوم  .شود نوعى فهم تازه مى جاری و منجر به

 ؛معنـای ايـن عبـارت. رددا 7»خوردگى به هم«و  6»تصادم«چون   مىمفاهي در التين ريشه در

كردن و تأكيدش روی اعتقاد به آناليز است كه در  تحليلو كردن و تجزيه  تكه تكهيعنى 

 ،بـوھم(كنـد  مىها را بيان و از آن دفـاع  های مختلفى وجود دارد كه هركس آن ديدگاه آن

1381 :25(.  

ه اگـر سـت كـ ا ترين مصاديق ارتباطات علمـى از بارزترين و مهم ،های علمى نشست

شـده  تعريـف ديـالوگ ارائه. شود اهميت و آن چند برابر مى ،المللى باشد بينسطح آنها 

قـرار المللـى  وگوهـای بين بررسى گفت د مبنایتوان ست كه مىاتعريفى  ،از طرف بوهم

  .گيرد

                                                           
1. Dialogue 

2. Dialogos 

3. dia 

4. through 

5. Discussion 

6. percussion 

7. concussion 
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  وگوی ديويد بوهم نظريه گفت. 6

 كـهتبـار  يسـى آمريكايىدان مشهور انگل ، فيزيك- 2در پنسيلوانيا 1917زاده  - 1ديويد بوهم

مسـئله زمانـه خـود را مسـئله  تـرين مهم ،بـود  مىنظريات وی بيشتر در حيطه مكانيك كـوانت

كـارتى  بـه دليـل اتهامـات كمونيسـتى سـناتور مك ،وی. ددان مىفلسفه ذهن و خودآگاهى 

ــاً ســر از انگلــيس درآورد ــه تــرك آمريكــا شــد و نهايت ــور ب درگذشــت  1992او در  .مجب

مطـالبى را در مـورد فرآينـد  ،3»دربـاره ديـالوگ«بـوهم در كتـاب . )א؛ دیوید بـوھمپدی ویכی(

خودداری و تعليق، تيزبينى و حساسيت و انگيـزش ناشـى از (برخى از اركان آن  ديالوگ و

  .كند مىتشريح ) ها ضرورت

  مشاركت در ديالوگ

برنـده هـر كـس كـه  ،دنبال اين نيست كه خودش برنده شـود كس به هيچ ،در ديالوگ«

در جريـان . حاكم بر آن متفاوت استۀ روحي. اند اين است كه همه برنده شده معنای بهشود 

نظـر  كنـد مىكس سـعى ن و هـيچ گيرد مىهيچ تالشى برای كسب امتياز صورت ن ،ديالوگ

همـه از فهـم  اتفاق افتـد ىبرعكس، هرگاه اشتباهى از سوی كس. خودش را غالب سازد

... برنـده خوانـد - توان موقعيـت برنـده  دست را مى اين قعيت ازمو. شوند مند مى آن بهره

 ،در جريان ديالوگ. هم است، نه بازی در برابر هم كردن با بازی ،مشاركت در ديالوگ

در ديالوگ، اين عقايـد و .  ...شود برنده محسوب مى ،هر كس كه مشاركت داشته باشد

شـدن ذهـن و فكـر و  ن و بازترشـد تر نظرهای خاص نيست كه اهميت دارند، بلكه لطيف

اگـر راه گسـترش ايـن ديـدگاه . شود امكان ديدن همۀ عقايد است كه مهم محسوب مى

اگـر مـا موفـق بـه  .پذير است شدن روند تخريب امكان فراهم باشد، به اعتقاد من، كندتر

مشـتركى نرسـيم، چيـزی از عشـق و دوسـتى در ميـان مـا  معنای بـههـم نشـويم و  بـا ارتباط

  .)32: 1381بوھم، ( »ندما مىن

                                                           
1. David Bohm 

2. Pennsylvania 

3. On Dialogue 
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  جريان فكری؛ شرط ادراك علمى

وگو  را مشـروط بـه خـود گفـت - وگو اسـت كه هدف از گفت -  مىادراك عل ،بوهم

گـرا  قيت متنبروز خّال . دهد مىرا نتيجه   مىبلكه جريان فكری است كه ادراك عل داند مىن

  .)52: ھمאن(باشد  مىوگو  فتحاصله از گ  مىشرط ادراك عل، گرا در انديشه بوهم و نه تقابل

ــوهم ــه ،ب ــزوم خالقيــت ن ــر ل بلكــه در   مــىوگو و ارتباطــات عل تنها در گفــت هميشــه ب

ی ها جنبـهبرخـى  كـه آنهرحال بـرای  به«: كند مىيك دانشمند نيز تأكيد   مىهای عل فعاليت

ى هـای اساسـ قانون جهـانى بيـان كنـيم، بايـد تفاوت صورت بهفرايند طبيعى را  ،اساسى نظم

ها را نشان  های متناظر با اين تفاوت مرتبط و موجود در كل اين فرايند را تشخيص و شباهت

های  و سـرعت هـا موقعيتهـای مرتبطـى بـين  نيوتن فـرض كـرد كـه تفاوت ،دهيم؛ بنابراين

از  ،بـوهم در اينجـا. )119: 1380، ھمـو( »اجسام مادی در لحظات معينى از زمان وجـود دارد

خالقيت . كند مىانديشه نيوتن برای كشف حقايق جديد عالم فيزيك ياد خالقيت و آزادی 

انديشـه اصـلى بـوهم اسـت در حـدی كـه بـه نظـر او  ،محـور خالقيـت  مىِ عالم و ارتباط عل

  .)16: 1373نجفی برزگر، ( تنها برای علم بلكه برای سرتاسر زندگى الزم است خالقيت نه

  معانىسازی  مشترك

باشـيم بـه شـكل جمعـى، معـانى را بـين خـود مشـترك سـازيم،  اگر قـادر« :ازنظر بوهم

خـواهيم داشـت و  مىما هركـدام در معـانى مشـترك سـه. گيرد مىمساعى صورت  تشريك

گذاريـد و در چيـزی هـم  يعنى شما چيزی را به اشـتراك مى ؛همين است ،مشاركت واقعى

يـك  آن هيچ كـه در گيـرد مىيك انديشه مشترك شكل  ،ديگر عبارت شويد؛ به شريك مى

هر فرد ممكن است عقيده خودش را داشته باشـد، ولـى ايـن . اند از افراد كنار گذاشته نشده

ترتيب هر كـس آزادی خـودش را  اين و به گردد مىعقيده در گروه نيز جذب وی مستغرق 

 مىخوانى نيز بين فرد و جمع وجـود دارد كـه در تمـا و نوعى هماهنگى و هم كند مىحفظ 

  .)57: 1381بوھم، ( »رود مىهمواره در جهت انجام پيش  ،چه هست آن 

هـا و  اگـر بتـوانيم هـم انگيزش« :داند مىشناخت واحد  ،وگو را راه موفقيت گفت ،بوهم

نـوعى  گاه آنها بنگريم،  های خود را برای مدتى از خودمان جدا سازيم و به آن هم پنداشته

ايم كه  به چيزی دست يافته« ،ا بيابيماگر شناخت واحد ر و »شناخت واحد پيدا خواهيم كرد
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منظـور مـن ايـن «. )38: ھمـאن( »خيلى از مردم خواهان آن هستند؛ شعور و آگـاهى مشـترك

عبـارت ای  جامعـه هـر. پديدآوردن اشتراك در معـانى اسـت ،چه اهميت دارد است كه آن

زد؛ امـا سـا زنجيری از روابط بين مردم و نهادها كه زندگى مشـترك را ممكـن مى :است از

كه فرهنگى داشته باشيم كه گويای ايـن باشـد كـه اشـتراك  شود مىاين فقط زمانى ممكن 

ی هـا ارزشمعانى در بين اعضای يك جامعه وجود دارد؛ چيزهايى مثـل مفـاهيم، مقاصـد و 

 .)47: ھمאن( »مشترك

  های ذهنى فرض پيشحذف 

 دانـد مىرسيدن به مطلوب مانع  ،اصرار طرفين بر يك امر ثابت را پيش از مفاهمه ،بوهم

او . دانـد مىنتيجـه  وگوی بى وگوی مبتنى بر امور ثابت هركـدام از طـرفين را گفـت و گفت

  :زند مىوگوهای سازمان ملل را در اين مورد مثال  گفت

ديـالوگ  شـود مىو بعضاً تصور  دهند مىمثال، كاری كه در سازمان ملل انجام  عنوان به«

هـا  بـرای آن.. . .در خـود دارد ،چيـزی اسـت كـه ايـن كلمـهبسـيار محـدودتر از آن  ،است

و به همين دليـل  شود مىشده محسوب  نشدن مسائل بنيادی، يك امر بديهى و پذيرفته مطرح

هـا  علتش اين است كه در خالل آن... آيند نمى است كه هرگز درصدد تغيير اين وضعيت بر

خود  اند و از ابتدا خودبـه شمرده شدهمذاكره و بحث  بسياری موارد هست كه از قبل غيرقابل

هـا صـبحت  خواهنـد دربـاره آن ند و افراد حتى نمىشد مىشده فرض  از دستور جلسه خارج

  .)33: ھمאن( »جاست از مشكل در همين  مىبخش مه. كنند

وگو  او كـه گفـت. گيرد مىكمك » ارتباط« یمعنا از معناسازی  در لزوم مشترك ،بوهم

تر  شايد مناسب« :پردازد مىبه تبيين معنای لغوی و اصطالحى ارتباط  ،داند مىرا يك ارتباط 

ــه  ــى كلم ــه معن ــه ب ــا توج ــش را ب ــن پرس ــاره اي ــث درب ــه بح ــد ك ــن باش ــاط«اي ــا »ارتب  ي

»Communication«  در زبان انگليسـى آغـاز كنـيم كـه از ريشـه التـين»Commu«، معنـى  بـه

يكـى از معـانى فعـل  ،بنابراين. ن استكردن و ساخت  معنى به ،»ie« مشترك و پسندمعمول و 

»to Communicate« مثًال انتقـال  .است »كردن چيزی را مربوط يا مشترك يا معمول« :عبارت

ای كه اين آگـاهى و  گونه تر به صورت كامل آگاهى و دانش از شخصى به شخص ديگر، به

  .)26: ھمאن(» ها معمول و مشترك شود دانش نزد آن
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  طرفينساختار پيشينى فكری 

بسـيار بااهميـت بـوده و در سـاخت  ،تفكر پيشينى و ساختار فكری فرد در انديشه بـوهم

توجه به اين موضوع كه عقايد و نظرات مختلف «: گويد مىوی . ديالوگ نقش اساسى دارد

هـا در حافظـه  همـه اين.. .هر فرد نتيجه شيوه تفكر اوست از اهميت زيادی برخوردار اسـت؛

بـه ايـن  ،هرگاه تفكر شما مورد چالش قـرار گيـرد. ..اند ريزی شده برنامه اند و فرد جا گرفته

تمايل دارد  ،عقيده و رأی انسان ،ترتيب بدين. ايد حمله قرار گرفته كه خودتان مورد ماند مى

هرچنـد امكـان دارد كـه در اصـل فقـط چيـزی  ؛كه همچون حقيقت شمرده و تجربه شـود

ايـن اسـت كـه وارد فراينـد  ،هدف اصلى ديالوگ. ..شدتر از پندارها و تجارب شما نبا بيش

  .)35: ھمאن( »تفكر شود و طى يك تالش جمعى چگونگى فرايند تفكر را تغيير دهد

در  - فارغ از صحت و بطالن - ساخته شده خود اصرار طرفين ديالوگ به عقايد از پيش

 ،فــت بــوهمشــايد بتــوان گ. مــانع رســيدن بــه نتيجــه مطلــوب ديــالوگ اســت ،نظريــه بــوهم

شـده  منـد مفيـدتر از ذهـن ساخته حتى صوری آن را برای ديالوگ هـدفبودن  الذهن خالى

خود فرايندی ست كه اگر ديـالوگ انديشـمندان را بـه وارد آن  ،فرايند تفكر. داند مىدگم 

  .شود مىديالوگى موفق بوده است و منجر به تالش جمعى برای فهم جمعى  ،كند

 ،ديگر عبارت بـه ؛دانـد مىدر پيگيری و توجه به فرايند تفكـر موفقيت ديالوگ را  ،بوهم

بايـد ايـن . شـود مىقطعاً موفقيت حاصل ن ،اگر تغيير تفكر در ارتباط عملى هدف قرار گيرد

مـا «. بلكه فراينـد اسـت كند مىتغيير ن ،نيامده و آنى دست بهآنى  ،نكته لحاظ شود كه تفكر

ما با تفكر  ؛ايم يك فرايند، مبذول نداشته عنوان بهفكر، توجه الزم و كافى را نسبت به ت واقعاً 

ايم ولى توجهمان بيشتر معطوف به محتـوای آن بـوده  ايم و با آن درگير بوده سروكار داشته

  .)35: ھمאن( »است تا فرايند آن

  وگو مسئله و گفت

ق او موافـ. اسـت» مسـئله«وگو وجـود دارد  كه در انديشه بوهم پيرامون گفت مىنكته مه

د خاستگاه ارتبـاط باشـد امـا چگـونگى خلـق توان مىدغدغه طرفين است و  ،است كه مسئله

ای  وقتى ما با مسئله« :در انديشه وی. از اهميت بااليى برخوردار است ،در ذهن بوهم »مسئله«

اكسيد، يا هر چيز ديگـر، بـا خودمـان  شويم، خواه آلودگى باشد، خواه كربن دی مواجه مى
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طـرز  واسـطه بهيد نسبت به حل آن اقدام كنيم ولى غافـل از آنـيم كـه پيوسـته با« :گوييم مى

توجـه بـه . )36: ھمـאن(» آوردن مسـائلى از همـين دسـت هسـتيم وجود بـهتفكر خود مشغول 

مسـئله مطروحـه شـايد مسـئله   مـىدر ارتباطات عل. بوهم است ،مسئله خود مسئلهشدن  روند

فقط خـود  مسئله است نـهشدن  كيفيت روند ؛است رت مهمطرف باشد اما آنچه  طرفين يا يك

سازی ذهن انديشـمند اشـاره دارد كـه او بـه همـين  ی پيشينى مسئلهها انديشهبه  ،بوهم. مسئله

به فالن مسئله نرسيده بلكه روندی را طى كرده و طرز تفكر و مبـانى نظـری  ،سادگى و آنى

  .اش كمك كرده است او به كشف يا ساخت مسئله

  وگو فتفرهنگ و گ

های گونـاگونى بـوده و  دارای پيشينه ،كنند افرادی كه در يك ديالوگ شركت مى«

اين يـك مقولـه فرهنگـى ... معموالً از پندارها و عقايد بنيادی متفاوتى برخوردار هستند

گيری آن   هستند كـه بـه شـكل یها بسيار در كليت هر فرهنگى اعتقادات و فرض .است

از كـه هركـدام  وجـود داردنيـز  يىهـا فرهنگ ن خردهچنـي هم. كننـد فرهنگ كمك مى

قوميت، وضع اقتصادی، نژاد، مـذهب و يـا هـزاران چيـز  :مانندهايى  جنبهنسبت به ها  آن

در جمعى كـه بـرای برقـراری ديـالوگ . های بعدی متفاوت است فرهنگ ديگر از خرده

يـد و پنـدارهای های مختلف با عقا فرهنگ ها و خرده شود، افرادی از فرهنگ تشكيل مى

بـه دفـاع و  ،كـه متوجـه باشـند آن هـا ممكـن اسـت بى همـه آن. گوناگون حضور دارنـد

رسـد و يـا در  ها و عقايد خود در مقابل مواردی كه خالف به نظر مى حمايت از پنداشته

ترتيب  اين اگر ما بـه. ديگری برخوردار است، گرايش داشته باشد مقابل كسى كه از عقيده

» شـود ايد خود بپردازيم، ديگـر امكـان برقـراری ديـالوگ از مـا سـلب مىدفاع از عقبه 

  .)38: ھمאن(

  پيش ديالوگ

 :كند مىوگو را توصيه  برقراری يك جلسه درباره معرفى و تشريح موضوع گفت ،بوهم

هـای بعـدی را  گام ،نوعى وارد اين مرحلـه شـويم به كه اينصالح نيست قبل از  ،به نظر من«

  .)31: نھمא( »...برداريم
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وگو به اشـتراك گذاشـته شـود و  وگو الزم است موضوع پيش از شروع گفت در گفت

بـرای  كـامالً وگوی اصلى شـكل بگيـرد تـا خـود موضـوع  يك پيش ديالوگ قبل از گفت

چراكـه در صـورت ابهـام  ،ضرورت اين مطلب واضح است. طرفين مشخص و شفاف شود

  .گيرد مىدر موضوع، ديالوگ شكل ن

  ن قصدارتباط بدو

ارتبـاط را هـدف اصـلى  ،بـوهم. فضـای خـالى از قيـود اسـت ،ديالوگ در نگـاه بـوهم

ايجاد يك فضـای خـالى بـدون مقصـد  ،بوهم. داند نه رسيدن به مقصدی خاص را ديالوگ مى

هدف باشد، بلكه  كه ديالوگ بى نه آن ؛داند مند مى وجودآمدن ديالوگ هدف خاص را شرط به

كـردن طـرف  سـاكت ،عبـارتى بـه ؛باشـد نـه بـرای رسـاندن مقصـودمحور  ديالوگ بايد ارتباط

ايـن يـك . دنبال تصميم برای هيچ كاری نيستيم در يك گروه ديالوگ، ما به«. ديالوگ

ای را  مـا بايـد فضـای خـالى. صـورت آزاد نخـواهيم بـود ايـن در غير. اصل حياتى است

ای گرفتـه  نـه نتيجـه وجود آوريم كه طى آن قرار نيست نه هيچ كاری صورت بگيرد، به

. فضايى كـامالً بـاز و آزاد. شود، نه چيزی خاص گفته شود، نه چيزی خاص گفته نشود

توانيم مقاصد نسبى برای بررسى داشته باشيم ولى  مى.. .قيدوبند فضايى كامالً خالى از هرگونه

ن مقصود نبايد وابسته به مقصد خاصى شويم و همه گروه را مجبور كنيم كه بدون قيد و شرط آ

صـورت حقيقـى  ايـن اسـت كـه به -  اگر بشود واقعاً آن را قصـد ناميـد -  قصد ما. را تأييد كنند

  .)44: ھمאن( »ارتباط برقرار كنيم

  وگو تداوم گفت

شايد مـدت ... اندازه كافى مداومت داشته باشد كه منشأ تغييری شود هرحال بايد به به ...«

ها متناوبـاً  نشسـت كه اينشرط  ن مناسبى باشد بهيك يا دو سال برای يك گروه ديالوگ زما

  .)45: ھمאن( »و مرتباً تشكيل شود

  كردن پندارها معلق

وگو به حالت تعليق  وگوكنندگان در گفت انتظار دارد پندارها و مفروضات گفت ،بوهم
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ّ  ؛دربيايد هـا را بـاور  نـه كـامالً آن ؛شـان كننـد ها باشند و نه سـركوب د به آنيعنى نه مقي

معنای عدم پافشاری بر  به ،تعليق پندارها .)48: ھمאن(كنارشان بگذارند  تمامى ند و نه بهكن

فـارغ از   خصوص در ارتباطات علمـى به. وگو است های پيشينى پيش از گفت روی يافته

ای كــه موضــوع ديــالوگ بــر روی آن ســوار اســت، نيــازی بــه تقيــد طــرفين بــه  مبــانى

فراتر رفتـه و حتـى هـدف از ديـالوگ را نـه تحليـل  ،مبوه. های قبلى خود نيست انديشه

هـا  بحث يا تبـادل آراء، بلكـه تعليـق عقايـد و نگريسـتن بـه آن امری خاص، يا پيروزی در

  .)55: ھمאن(داند  مى

  تبيين مسئله

ــالوگ مســئله ــه شناســى دي ــده ب ــرای يــك  ويژه مســئله كنن شناســى يــك انديشــمند ب

 ، بـر ايـن نكتـهبـوهم. اليى برخـوردار اسـتوگوی علمى، نزد بوهم از ضرورت با گفت

اصـالً  ،دهيم وگوهايى كه ما برای حل مسائل ترتيب مى بسياری از گفت كهاصرار دارد 

دانسـتيم يـا حتـى  خوبى نمى چراكه ما تعريـف از مسـئله را بـه ؛مبتنى بر يك مسئله نبوده

 :فرق كـرده اسـتشان از مسئله  شناسى طرفين باهم متفاوت بوده كه تعاريف روند مسئله

مســائل پــوچ و نــامعقولى را بــه همــراه  ،كــه متوجــه باشــيم برخــى اوقــات مــا بــدون اين«

يـابيم  ليكن معمـوالً ديـر يـا زود درمى. گيريم های غلط و متناقض در نظر مى فرض پيش

گـاه مسـئله را كنـار  های مـا از جنبـه فنـى و كـاربردی عقالنـى نيسـتند و آن كه پرسـش

  .)96: ھمאن( »گذاريم مى

  مانعيت تفكر انسانى

حال كه به اهميت و ضرورت تفكر انسـانى معتقـد اسـت، امـا از يـك  عين در ،بوهم

 ُ كنم كـه  مـن احسـاس مـى«دانـد؛  وگوی خـالق و مفيـد مى آن را مانع ايجاد گفـت ،عدب

كردن هـركس در حـوزه  سـو و محـدود طرف تمركز افراطـى بـه يك تفكر انسان ميل به

قـادر بـه ايجـاد  ،حـائز اهميـت اسـت كـه از طريـق ديـالوگ اين. كوچك خودش دارد

 .)204: 1381بوھم، (» ارتباط باشيم
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1
اشتراك گذاري معاني •

2
مشترك سازي معاني•

3
شنيدن•

4
تفكر•

5
خالقيت متن گرا•

6
پيوستگي تفكري•

7
تعميق گفت و گو•

8
حفظ آزادي طرفيني•

9
همخواني جمعي•

10
شعور و آگاهي مشترك•

11
)تفاهم گفت و گويي(رشد معاني مشترك •

12
ديالوگ ارتباط محور•

13
مسأله شناسي پيشيني•

14
تعليق پيشفرضها•

15
تداوم گفت و گو•

16
لزوم پيش ديالوگ•

17
توجه به فرهنگ طرفين•

18
اهميت روند حلق مسأله•

19
توجه به ساختار فكري طرفين•

20
اولويت جريان تفكر •

  وگوی دیوید بوهم های نظریه گفت شاخصه: جدول شماره یک
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  )قم( التور در ايران  مىوگوهای عل گفت. 7

شـناس فرانسـوی اسـت  عهشناس و جام فيلسوف، انسان) 1947ژوئن  22متولد ( 1برونو التور

تـا  1982از  ،وی. كه به جهت مطالعاتش در حـوزه مطالعـات علـم و فنـاوری شـهرت دارد

اسـتاد مؤسسـه مطالعـات سياسـى  2006استاد مدرسه عالى معدن پـاريس و سـپس از  2006

شـهرت . ای در مدرسه اقتصـاد لنـدن اسـت وی همچنين استاد فلسفه قاره. پاريس بوده است

تـأليف  3ايم ما هرگز مـدرن نبـوده، 1979تأليف  2زندگى آزمايشگاهىی ها كتابوی برای 

گرايـان محسـوب  زمانى جـزو برسـاخت ،وی. باشد مى 1987تأليف  4علم در عملو  1991

وی از كسانى كه در فلسفه معاصر از رويكرد . است 5و از مبدعان نظريه شبكه كنش شد مى

  .)نو אتورپدیא؛ برو ویכی( سوژه ابژه عدول كرده است

بـرای برگـزاری  1396شهر قم در فروردين  ويژه بهسفر پروفسور برونو التور به ايران و 

درخور توجـه بـرای گسـترش   مىبا انديشمندان ايرانى اقدا  مىوگوهای عل ها و گفت نشست

وگوهـا و حتـى خـود  مخاطبان اين گفت برخى ازبود؛ اما آنچه ذهن   مىهمين ارتباطات عل

وگو كردند را به خود مشغول كـرد، عـدم حصـول تفـاهم  اتيدی كه با وی گفتالتور و اس

  .بود  مىپيشينى و پسينى عل

ــا شــرط مشــابهت و عينيــت  ــده و ب ــه گيرن ــام از فرســتنده ب اگــر ارتباطــات را ارســال پي

شده توسط گيرنده بدانيم، با توجه به عدم حصول تفاهم  الضمير فرستنده با پيام دريافت مافى

  .ناقص بود  مىگويى اين ارتباطات عل ،های التور در ايران در نشست

ارتباطـات اجتمـاعى در جامعـه . ای از ارتباط اجتماعى اسـت زيرمجموعه ، مىارتباط عل

اما ارتباطات اجتماعى مابين دو جامعه با دو هويـت و  گيرد مىراحتى شكل  عموماً به ،واحد

  .ندی حاصل شودسختى و كُ  د بهتوان مىعادات اجتماعى متفاوت، 

ای  زمينه مثابه بهفرهنگ . ذهن عالم نبايد ناديده گرفته شود گيری  شكلنقش فرهنگ در 
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شناسـانه  بررسـى آسـيب. پـردازد مىست كه انسان اجتماعى در آن به كنش اجتماعى خود ا

بست  القاعده به بن ای و ساختاری ذهن عالم، على فارغ از توجه به فرهنگ زمينه ها كنشاين 

ست كه اای متفكر غربى  محوری دو خصوصيت فرهنگ زمينه پراگماتيسم و مسئله. رسد مى

  .او، در تمام مراحل تفكرش نمايان است  مىپاراداي شناسى معرفتفارغ از 

شـدت تـابع ذهنـى  ست كه در پارادايم غربى رشد كـرده و بهامتفكری  ،برونو التور

داد،  مارك اوژه مطالعـاتش را انجـام مـى او از همان ابتدا كه زير نظر. محور است مسئله

يــاب و  او ذهــن مســئله. ذهــنش درگيــر موضــوع اســتعمار و نــژاد و روابــط صــنعتى بــود

شناسان و فيلسوفان كالسـيك تقويـت  محور خود را هرچند با مطالعات آثار جامعه مسئله

ب تـوان در كتـا ايـن خصوصـيت را مى. گاه ذهنش از مسئله خـالى نبـود كرد اما هيچ مى

وضـوح  به 2016و نهايتاً در مواجهه با گايا در سال  2004او در سال  های طبیعت سیاست

تـوان  های قـم مى های شفاهى وی در نشسـت آنچه از آثار التور و صحبت. مشاهده كرد

های اخيـر بـوده  زيست و طبيعت مسئله ذهـن او در سـال كشف كرد اين است كه محيط

  .است

حلـى بـرای  ام تـا راه قم به اين مطلب اشاره كرد كه من آمدههای  بارها در نشست ،التور

محــور يــك  نشــان از درگيــری مســئله ،محيطى بيــابم و ايــن اشــاره مكــرر معضــالت زيســت

به ايران بيايد با مسئله خود درگير بوده و اين درگيری را  كه آناو پيش از . انديشمند داشت

او در نشسـت بـا . ش بيابـدا تى برای حل مسـئلهشايد بتواند رهيافتا همراه خود به ايران آورد 

. دكتر پارسانيا مسئله خود را مطرح كـرد، در جلسـه بـا دكتـر سـوزنچى بـر آن تأكيـد كـرد

البتـه بـا   ؛مـىيى علهـا گزارهه و فلسـفى بـه شناسان معرفتی ها گزارهدائماً بحث را از  ،التور

  .كرد مىاش تبديل  تعريف ساينسى

ديدم كه رو به ما ايستاده بـود و  كوه زيبايى را مى ،تهران بودم وقتى در«: گفت التور مى

وجـه  هيچ به ،شما با اين وضعيت معماری كه ايجاد كرديد :گفت و مى كرد مىما را قضاوت 

فردی  من اينجا هستم كه بپرسم شما با ايـن تفسـير منحصـربه! در حد و اندازه من نيستيد

ها كمك كنيد كه بـر ايـن وضـعيت  ه ما اروپايىخواهيد ب مى نهوگكه از اسالم داريد، چ

از ديانت مسيحيت بـرای مواجهـه بـا ايـن وضـعيت  كنونزيستى غلبه كنيم؟ اگر تا محيط

ايـن مسـئله . نيـز كمـك نگـرفتيم  ايم، بـه همـان نسـبت از فلسـفه اسـالمى كمك نگرفته
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ی مقابلـه حل روشنى بـرا مسيحيت و اسالم به جهانيان هيچ راه. ای نيست كننده خوشحال

سازی  تالش من اين است كه با گفتن كليات بحث را ساده. اند دادهن زيست با بحران محيط

  .»نكنم

زاده مطالـب بسـيار  دكتر پارسانيا، دكتر سوزنچى، دكتر مهـدی :انديشمندان ما مانند

ای را در مورد نظريه و منظومه فكری التور بيـان كردنـد كـه هـم نشـان از قـوت  ارزنده

كشيد؛ اما آنچه بـه قـول  داد و هم تسلط ايشان بر آثار التور را به رخ مى ها مى آن  علمى

يـابى بـه زمينـه  اختالل ارتباطات مابين اساتيد قـم و التـور بـود، عـدم دسـت ،ها ارتباطى

  .مشترك بود

ــور ــه و ،الت ــدان جامع ــن مســئله، مي ــن وضــعيت، اي ــاً از اي ــاً از  مى.. . دائم گفــت و دائم

.. .متافيزيــك دينــى و شناســى معرفتســفه شــناخت، حكمــت اســالمى، ، فلشناســى معرفت

صـحبت از درسـتى . هايش درسـت بـوده، خيـر هايش غلط و گفتـه شنيده كه آننه . شنيد مى

چـرا التـور بايـد  :التور يا استاد پارسانيا و دكتر سوزنچى نيست، بلكه صحبت از اين اسـت

مـا  ؛علم است، بگويد ،شان با خود التور با عالمان ما كه وجه مشترك  مىپس از مذاكره عل

  !رسيم؟ فهميم و به نتيجه نمى همديگر را نمى

يكى از طرفين شود امـا حـداقل   مىلزوماً نبايد منجر به تغيير نظريات عل  مىارتباطات عل

فهـم توانـايى طـرفين در حـل . فهم پارادايم نظـری طـرفين اسـت ، مىكارويژه ارتباطات عل

اگـر نگـاه توحيـدی  :گفـت ؛ او مىكرد مىچه التور عكس آن را بيان  آن. شان است مسائل

ست منجر به حل مسائل كف جامعه شود، اكنـون نبايـد در كشـور شـما توان مىشما مستقيماً 

فارغ از اين اسـتدالل غلـط التـور، . بوديم محيطى مى شاهد معضالت اجتماعى يا زيست

شباهت روند  ، عدماوالً  :به صواب بود الی ادعاها و استدالالت وی نزديك هآنچه در الب

، عــدم انحصــار و عــدم امكــان انتــاج ثانيــاً وگوهــا و  ارائــه مباحــث توســط طــرفين گفت

بينى صـحيح اسـت؛ يعنـى لزومـاً هـر  واسطه از جهـان كننده مستقيم و بى اجتماعى و حل

 عبارت شـود؛ بـه بينى صـحيح باشـد موفـق بـه حـل مسـائلش نمى جامعه كه دارای جهان

ّ   وگوی علمـى بايسـت پـيش از گفـت مى ابتدا ،يگرد   ،ت متفـاوتبـا انديشـمندی بـا سـن

نسبت به تبيين انحصار حل مسائل جامعه در تصـحيح  سپسپارادايم ذهنى او فهم شود و 

  .شناسى دقت شود بينى و معرفت جهان
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  التور  وگوی علمی های نظریه بوهم با گفت تطبیق شاخصه: جدول شماره دو

های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی التور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ك
را
شت
ا

 
ى
عان
ی م

ار
گذ

 

طرفين معانى مقصـود خـود را بـه 

ديگر  عبارت اشتراك گذاشتند؛ به

ــتراك ــورت  اش ــه ص گذاری اولي

  .گرفت

شـبكه خـود را بـه اشـتراك  -التور نظريه كنشگر

  .گذاشت و مبانى آن را تبيين نمود

خــود  شناســى جامعهنيا نيــز از نظريــه دكتــر پارســا

  .گفت

دكتر سوزنچى نيز به بيان معانى موجـود در ذهـن 

هــا بــه تــأثير جهــان  پوزيتويســت«خـود پرداخــت؛ 

خارجى بر ذهن توجه كردند كه درست بـود؛ امـا 

  »علم را در همين منحصر كردند كه اشتباه بود

ك
تر
مش

 
سا

ى
عان
ی م

ز
 

معانى به اشتراك گذاشته شد امـا 

ــى درنه ــد؛ يعن ــترك نش ــت مش اي

  .رخ ندادسازی  مشترك

 ،گـويم التور بارها گفت كه شما متوجه آنچه مى

  .شويد نمى

مباحث شما مـن را يـاد مجموعـه مباحـث «: التور

بــين فيلســوفانى انــداخت كــه در قــرن اول و دوم 

  »هجری در بغداد جريان داشته است

دن
شني

 

به سـخنان يكـديگر گـوش  ىخوب بههر دو طرف   .محقق شد خوبى بهاين شاخصه 

  .فرا دادند

كر
تف

 

فرصت تفكر در نشسـت موجـود 

  .نبود

بودن  ای بــا توجــه بــه كمبــود وقــت و تــك جلســه

  .ها، فرصتى برای تفكر نبود نشست

ن
 مت
ت
القي

خ
 

را
گ

 

ــت در  ــتفاده از خالقي فرصــت اس

  .وگو موجود نبود متن گفت

 ؛وگو وجــود نداشــت خالقيــت در مــتن گفــت

يـه بـه تفكـرات و تصـميمات چراكه طرفين بـا تك

ــرده  ــين ب پيشــينى خــود، فرصــت خالقيــت را از ب

  .بودند
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های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی التور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ى 
گ
ست
يو
پ

ی
كر

تف
 

فرصـــت تفكـــر پيوســـته وجـــود 

  .نداشت

امكان تغيير شالوده فكری طرفين بـه دليـل اصـلى 

  .پيوستگى تفكری با يك نشست امكان نداشت

ق 
مي
تع ت
گف

 
گو
و

 

  .وگو حاصل شد تعميق گفت  .اتفاق افتاد

ی 
اد
آز

ظ 
حف

ى
فين
طر

 

هر دو طرف در ارائه نظريات خـود آزادی كامـل   .طور نسبى اتفاق افتاد به

دكتـر  سـخنانالبتـه در مـواردی ماننـد . را داشتند

سوزنچى به دليل اتمام ناگهانى زمان توسـط دبيـر 

جلســه، ايشــان آزادی كامــل در ارائــه مطالــب 

  .نداشتند

ى
مع
ج

ى 
وان
خ
هم

 

يگر را شــنيدند امــا طــرفين نظــرات يكــد كــه اينبا  .حاصل نشد

  .همخوانى حاصل نشد

من با آقـای سـوزنچى مـوافقم كـه بحـث «: التور

بودن بحـث  يكى از داليل نامتقارن. نامتقارن است

های فكری، ايـن اسـت كـه  عالوه بر تفاوت سنت

ايـن اصـًال  كه حالىارجاع داديد در ANTشما به 

تجربــى  كــامالً بحثــى فلســفى نيســت و پژوهشــى 

  »است

ور
شع

 
 آ
و

ك
تر
مش

ى 
اه
گ

 

اين شعور و آگاهى فقط نسبت به 

مســئله وجــود داشــت و در مبــانى 

  .مفقود بود

آگــاهى مشــترك نســبت بــه مســئله بــرای طــرفين 

جهـت كـه در مبـانى، شـعور  آن موجود بود اما از

آگــاهى  :تــوان گفــت مشــترك حاصــل نشــد مى

  .مشترك يافت نشد
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های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی التور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ك 
تر
مش

ى 
عان
د م

رش
)

ت
گف

م 
اه
تف

 
ى
وي
وگ

(
 

و   به دليـل عـدم توجـه بـه اخـتالف مبـانى علمـى  .صل نشدوجه حا هيچ  به

ــهافرهنگــى و پــ وجــه  هيچ  رادايمى، ايــن تفــاهم ب

در اينجا نيز بايد بـه كمبـود وقـت در . حاصل نشد

رغـم  نشست دكتر سوزنچى اشاره شـود كـه علـى

ــانى  ــوزنچى در جهــت رشــد مع ــر س ــالش دكت ت

مشترك به دليل كمبـود وقـت ايـن مهـم حاصـل 

  .نشد

مقالــه صــرفا بــه آنچــه در اصــل  ،ديگــراز طــرف 

رخ داد نگريســته و واضــح اســت كــه  وگو گفــت

توانــد نتــايج  وگوهــا پــس از ســفر مى ادامــه گفت

  .وگو را بهبود بخشد گفت

گ 
لو
ديا ط
تبا
ار

 
ور
ح
م

 

ــرای  ارتبــاط وجــود داشــت امــا ب

  .رسيدن به نتيجه كافى نبود

های متقابل به  انتقال و دريافت پيام معنای بهارتباط 

مفيد شكل   طرز خوبى اتفاق افتاد اما ارتباط علمى

  .نگرفت

له
سئ
م

 
ى
شين
 پي
ى
اس
شن

 

شناسى  شناسى التور با مسئله مسئله

انديشمندان ايرانى مقابل، متفاوت 

  .بود

ــدان ــه مي ــاظر ب ــور ن ــا  ،الت ــود ام ــه ب مســئله را يافت

انديشمندان ايرانى مسئله را در حل پارادايم التور 

  .ندكرد مى وجو جست

ت
ق 
علي

ش
پي

 
ض

فر
 

ها
 

كدام از طـرفين رخ  از طرف هيچ

  .نداد

ــانيا ــر پارس ــرف: دكت ــا ص ــده ب ــدگاه  بن نظر از دي

ــاريخ انديشــه و  ــر ت ــى ب ــوردنظر خــود كــه مبتن م

اســت، مســائلى را پيرامــون نظــر  حكمــت اسالمى

  .آقای التور بيان كنم

من به اينجا آمدم تا از شما سؤال بپرسـم و «: التور

  »بشنوم
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های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی التور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ش
 پي
وم
لز

د 
گ

لو
يا

 

ــط  ــهفق ــورد  طور ب ــر در م مختص

هايى  حبتصـ: وگو موضوع گفت

  .شده بود

پيش ديالوگ صرفاً در معرفى و خوانش مقـاالت 

و كتب التور اتفاق افتاد كه اين هـم صـرفاً بـرای 

ديـالوگى  مخاطبان ايرانى بود و التور خـود پـيش

  .نسبت به انديشمندان ايرانى نداشت

مــابين  اتى فىالبتــه پــيش از جلســه اصــلى، مــذاكر

دكتر پارسانيا و التور اتفاق افتاده بـود كـه التـور 

  هم به آن اشاره كرد؛

از خالل مـذاكرات طـوالنى كـه بـا آقـای «: التور

 ّ تواننـد  ت مىپارسانيا داشتم متوجه شدم كه دو سن

ـــا حرف ـــاط ه ـــادی داشـــته باشـــند در ارتب ی زي

  »زيست و الهيات و تركيب اين دو محيط

 ط
گ

هن
فر

ه 
ه ب
ج
تو

ن
رفي

 

التور موردتوجه   فرهنگ مسئله محور و انضمامى  .وجه لحاظ نشد هيچ  به

  .قرار نگرفت

هـيچ كـالس درسـى وجـود   در هر علمى«: التور

ندارد كه دانشـمند از قبـل در آن شـركت كنـد و 

بگيــرد و بعــد بــرود كــار  مبــانى نظــری آن را فــرا

مبــانى نظــری در پايــان كــار معلــوم . كنــد  علمــى

  »در ابتدانه  شوند مى

له
سئ
ق م

خل
د 
ون
 ر
ت
مي
اه

 

ــرفين  ــزد ط ــئله ن ــق مس ــد خل رون

  .متفاوت بود

ها مطالعه و حضور  ناشى از سال ،خلق مسئله التور

در ميدان بود اما نگـاه بـه مسـئله نـزد انديشـمندان 

  .ايرانى ناظر به مطالعات مبانى بود

هر نوع . من اصًال كاری با مبانى نظری ندارم«: التور

شود چه از مبانى نظری و چه از  رح مىسؤالى كه مط

شـود كـه  روش، معموالً از سوی كسانى مطـرح مى

  »دهند انجام نمى  خودشان فعاليت عملى علمى
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های  شاخصه

 نظریه بوهم

وگوی التور با  شاخصه گفت

 اندیشمندان در قم

  شاهد و تطبیق

ن
رفي
 ط
ی
كر

ر ف
ختا

سا
ه 
ه ب
ج
تو

 

ساختار فكری التـور از جهـت مبـانى، فرهنـگ و   .رخ نداد

توان بـه  برای مثال مى. متفاوت بود كامالً پارادايم 

  زاده اشاره نمود؛  دكتر حسينصحبت التور با 

من مدام دارم از پـژوهش تجربـى بـا شـما «: التور

كنم و شــما در مســير ديگــری وارد  صــحبت مــى

 ،دارم  آن چيزی كـه مـن بـا آن مشـكل. شويد مى

سـؤال شـما هـيچ اهميتـى . اهميت سؤال شماسـت

ــدارد ــه معرفت. ن ــم ب ــه  شناســى نمى عل ــردازد، ب پ

  »پردازد شناسى مى هستى

وي
ول
ا

ی
كر
ن ف
ريا
ج

ت 
 

رسانى مكرر بـه  وگوی تقابلى و پيام مناظره، گفت  رخ نداد

  .جريان فكر اولويت پيدا كرد
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 گيری نتيجه

كـه بـرای   مـىعل بخش ارتباطـات های توسعهكار راهيكى از  عنوان به ، مىوگوهای عل گفت

وهم وگوی ديويـد بـ كشور الزم است بر مبنای نظريـه گفـت  مىحيات و پيشرفت جامعه عل

وگوی مطلوبش را بر پايه شـنيدن و  گفت ،بوهم. مستلزم مقدمات و روش خاص خود است

های خود را شـرط دانسـته  فرض پيشتفكر بنا نهاده و توجه كامل به فرهنگ طرفين و تعليق 

ارتبـاط را  ،بـوهم. داند مىوگو حياتى  گذاری معانى را در روند گفت و خالقيت و اشتراك

بـوهم خلـق معـانى . رسيدن آنـى نه اقناع مخاطب يا به نتيجه داند ىموگو  هدف اصلى گفت

. كنـد مىال معرفـى  هوگوی ايـد مشترك و همخوانى جمعى و ايجاد تفاهم را موفقيت گفت

  .از جهت ديگر روند خلق مسئله در ذهن طرفين در نگاه بوهم بسيار حائز اهميت است

های  بـر پايـه شـاخص 1396ر فروردين برونو التور در قم د  وگوهای علمى با بررسى گفت

سازی طرفين، فقـدان  به دليل عدم اشتراك روند مسئله ،توان نتيجه گرفت نظريه ديويد بوهم مى

وگو، عـدم تعليـق  تفاهم، اختالف مبانى نظـری و عـدم توجـه بـه ايـن اخـتالف، انقطـاع گفـت

وگوها منجـر بـه  ين گفتها و عدم توجه به ساختار فكری طرفين، ا ها و اصرار بر آن فرض پيش

  .قرار نگرفته است» ال هموفقيت ايد«سازی معانى نشده و ذيل يك  مشترك

هـا وگو گفتالبته ذكر اين نكته الزم است كه اشكاالتى جزئى اما تأثيرگذار در اجرای 

عدم مديريت  ،مثال عنوان به. به عدم موفقيت مذكور دامن زد طور طبيعى بهكه  هوجود داشت

دكتر سوزنچى نتوانند بحث كامل خود را  تا شد سببسئوالن اجرايى نشست وقت توسط م

از . تغيير دهد، ارائه كنـد وگو گفتتوانست نظر التور را در مورد عدم موفقيت  مى كه شايد

هايى كه ميان پارسانيا و التور بعد از سفر التور انجام وگو گفتو  ها نگاری نامه ،طرف ديگر

همچنـين اصـل دعـوت و قبـول فيلسـوف شـهير . مكرر شدهای  تفاهم لمنجر به حصو ،شد

تواند نكته مثبت و قابل توجـه و نشـان  مى ،اسالمى ايرانفرانسوی در روند سير علوم انسانى 

و صرفا بـر مبنـای  وگو گفتبرآمده از روز  یها دادهمبتنى بر  اين مقاله صرفاً . موفقيت باشد

 ايـده اصـلى ايـن ،ر حـالهـ به. تدوين يافت ىمی علوگو گفت و برای ارزيابى نظريه بوهم

ی اصـلى، ارتباطـات پيشـينى بـرای كشـف سـاختار فكـری وگو گفـتست كه پيش از هر ا

نيز تداوم و تغيير ارتباطات بـرای  وگو گفتطرفين و حصول تفاهم اوليه الزم است و بعد از 

    .حصول تفاهم نهايى بايد صورت پذيرد
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