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رضا منصوری، فیزیکدان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با ستاره صبح؛

الزمه نقد دنیای مدرن، درک آن است 

از کتاب طنز »اندرزهای بوراکرات پیر به فرزند«
باید سخن گفتن و حرف 
زیادت زدن  موقوف گردد

ای فرزنــد، این مطلب بیش از دو هزار ســال 
پیش نوشته شــده در حکمت حکومت داری و 
قانون طلبی، اما در جوامع و تاریخ چنین نبوده و 
رســم کردار اکثر موارد متفاوت بوده است، لکن 
کمتر کســی را می توان یافت که در ســتایش 
ســتم و توجیه آن مطلب نوشته باشد و توجیه 
کرده باشــد، مگر برخی افراد از جوامع شــرقی. 
یکــی از معدود نمونه ها کــه گفته آمده مربوط 
به همــان حدود محدوده زمانــی، یعنی حدود 
قرن ســوم میالدی بوده باشــد به یک گمان در 
زمان اردشــیر بابکان. که موبد موبــدان به نام 
»تَنَسر« رساله ای نوشت به ظاهر به عنوان پاسخ 
به »گشنسب شاه« طبرســتان که او نسبت به 
ظلم و بی داد و خونریزی اردشیر بابکان شکایت 
کــرده بود و از موبد مشــورت همی خواســته. 
موبد در رســاله ای که به »نامه تنســر« مشهور 
بــودی خون ریزی های اردشــیر بابکان را عین 
عدالت دانســتی و اینکه اموال مردم را مصادره 
همی کــردی را نیــز چنین توجیــه کردی که 
اموال مردم بدکار و یاغی و بد دین را می ســتاند 
و با اموال مردم درســت و مطیع کاری ندارد. در 
پاســخ به اینکه چرا طبقات اجتماعی را اردشیر  
بســته کرده و جامعه را به طبقات مختلف و جدا 
تقسیم نموده، چنانکه اگر جوانی از طبقه کارگر 
و کشــاورز بخواهد سواد آموزد بایستی به مرگ 
محکوم شــود )چون این امتیاز مربوط به طبقه 
دبیر و باالتر بودی(. تنســر این گونه اعمال را نیز 
توجیــه می کند. بر این نمط کــه هر طبقه بهتر 
است جایگاه خود را دانستی تا نظم بر قرار شدی 
و هر طبقه بدانستی از طبقه برتر از خود بایستی 
تبعیت کردی و مطیع بودی و کســی شایسته 
نبودی به مقامات باال چشم داشتی تا کسی هم 
از اشــراف به فکر سلطنت نیفتادی. البته برخی 
از تاریخ نگاران آن متن را رساله ای جعلی مربوط 
به زمان انوشــیروان می دانند کــه برای توجیه 
جنایات او و پاســخگویی به منتقــدان به زبان 
مکاتبه و منســوب به عصر اردشیر نوشته شده 
بودی و خالصه در این رساله تنسر هر چه از جور 
و ستم و خود کامگی و هوسرانی شهریار است را 
عین داد و عدل قلمداد کردی و مدعی را دعوت 
به تمکین و اطاعت نمودی. این رساله نیز توسط 
همان ابن مقفع مبــرور از زبان پهلوی به عربی 
ترجمه شد و خود او نیز نتیجه رفتار خودکامه و 
جنون آمیز حاکمی دیگر را دیدی وقتی به حکم 
منصور خلیفه داخل تنور انداخته شــدی و بی 

جهت فریاد زدی که گناه من چیست؟ 

طی هزاران سال در این موارد بسیار نوشته شده 
و سخن حکمت و غیر آن بسیار گفته شده و کسی 
که در کار اداری و دیوان ســاالری است، آنچه باید 
به عنوان آرمان بداند و آنچه باید به عنوان واقعیت 
ببیند را باید که به روشــنی و بدون شبهه در نظر 
داشــته و از هم جدا نگه دارد و لیکن سخن گفتن 
و حــرف زیادت زدن همان گونه که در فصول قبل 
گفته شد بایستی موقوف گردد. جهد در این مسیر 
معطوف که تا ســر حد امکان سایر مجاری موجود 
و ممکن برای جاری شــدن عدل خاکروبی شده  و 
از مسیر جاری شــدن ظلم کناره گیری گردد، بر 
حســب دانش و بینش ناشی از تجربت گذشتگان 

و همگنان با درایت.

در مقال فهم روح قانون
ای فرزند بدان که در کار هر اهل اداره و دفتر آنچه 
که روش و منش و چگونگی را تعیین می کند، قانون 
اســت و هر اهل این حرفه باید که قانون حیطه کار 
خود نیک بداند و به آن تسلط داشته باشد، چه یک 
قانون نیکو و چه غیر آن باشد. در این مورد نیز بدان 
که خودنمایی اســباب دردسر بودی و غیرضرور، 

ولی دانش بس ضروری بودی و دافع شر.
القصه گویند که در سرزمین دوری و در اعصار 
ماضی زعیمی سخت با زعامت و رییسی بسیار با 
کرامت و مقامی به مراتب ذی حرمت، بزیستی و 
پیشکاری داشتی از طبقه دفتری و این پیشکار، 
کار آن رئیس همی راســت کردی و فرمان بردی. 
هــر چه زعیم واال مقدار بگفتی بالفور انجام دادی 
و از وجــوه عامه هر چه فرمــودی هزینه کردی و 
در مال عمومی هر چــه فرمودی تصرف نمودی 
و طبق فرمایش بذل و بخشــش ها نمودی، کارها 
چاق کــردی و فرمان بردی به اطاعت و ســخن 
نگفتی و پرســش نکردی به چگونگی و چرایی. 
چرا که پرســش و خیره چشمی را مناسب رسم 

اطاعت و چاکری ندانستی.
ادامه دارد... 

 امیر حاجی صادقی

منصوری  رضا  اشــاره:  رییس چند گفت وگو و  فیزیکدان 
دوره انجمن فیزیک ایران بوده است. وی در سال 
1351 از دانشگاه وین دکتری نجوم دریافت کرد و 
در ســال 1358 به ایران بازگشت و به عضویت 
هیات علمي دانشگاه صنعتي شریف درآمد. او 
یکي از بنیانگذاران پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 
و همچنین مرکز تحصیالت تکمیلي در علوم پایه 
زنجان اســت. از جمله فعالیت های پرشمار او 
می توان به معاونت پژوهشی مصطفی معین در 
وزارت علوم و همکاری با فرهنگستان زبان و ادب 
نام برد. او اکنون استاد دانشگاه صنعتی شریف و 
مدیر مسئول مجله نجوم است. از آثار او می توان 
به توسعه علمی ایران، ایران  1427 و ایران را چه 

کنم اشاره کرد.
    ترویج علم از نیازهای کشور ماست، شما که 
در معاونت پژوهشی وزارت علوم و انجمن ترویج 
علم مســئولیت داشــتید، درباره راهکارهای 

ترویج علم در ایران بگویید.
بــه نظرم در بحث ترویج علم بایــد به دو موضوع 
اشاره کرد؛ نخست اینکه چه تعریفی از ترویج علم 
داریم و دوم اینکه کشــور چه نیازی به ترویج علم 
دارد. ایرانیــان از دیرباز به علم عالقه مند بوده اند، 
منتهی مشکل این جا است که تصور اشتباهی از 
علم در جامعه ما وجود دارد. ترویج علم این نیست 
کــه اطالعات علمی را به خورد مردم بدهیم، مهم 
این است که به مردم یاد بدهیم علمی فکر کنند. 
اطالعات به هر حال در جامعه پخش می شــود و 
مردم آن را جذب می کنند، ولی مهم این است که 
مردم علمی فکر کنند، علمی رفتار کنند و علمی 
زندگی کنند. مثال دانشگاه با این دیدگاه در کشور 
ما راه اندازی شــد که آخرین کشف دنیا چیست؟ 
یا آخرین اطالعات درباره گیاه شناســی، فیزیک 
یا مدیریت چیســت؟ آنچه ما نیاز داریم این است 
که علم جدید چگونه فکــر می کند و چگونه کار 

می کند.
    پس به نظر شما علمی فکر کردن، متفاوت از 

رد و بدل کردن اطالعات است.
کامال فرق می کند. البتــه در غرب یا ژاپن فاصله 
گردش اطالعات بــا علمی فکر کردن خیلی زیاد 
نیست، ولی در ایران گردش آزاد اطالعات یک چیز 

است و علمی فکر کردن یک چیز دیگر.
    آیا ما نیاز به پیشرفت و لزوم یادگیری تفکر 

علمی را احساس نکرده ایم ؟ 
هر دو هســت، مثال ما زمانی احساس می کردیم 
ابن ســینا، فارابی، ابوریحان بیرونــی، رازی و... 
را داشــته ایم پس علــم داشــته ایم، ولی عقب 
افتاده ایم. پــس اگر مقــداری اطالعات جدید 
داشته باشــیم موضوع حل می شود. این مربوط 
به دوران پهلوی است. در دوران قاجار، هنوز فکر 
می کردیم که از دیگران جلوتر هســتیم، حتی 
فرهیختگان مــا در دوران قاجار فکر می کردند 
که فیلســوفان غرب با فیلسوفان ما قابل مقایسه 
نیســتند. در دوران پهلوی کمی این فکر تغییر 
کرد و به این نتیجه رســیدند که آن طور نیست 
و ما عقــب افتاده ایم. اما گمــان می کردیم زود 
عوض می شویم و محمدرضا شاه فکر می کرد که 
می توانیم پنج ســاله به دروازه های بزرگ تمدن 
برســیم. هنوز هم این تفکر وجــود دارد که اگر 
تکان بخوریم پنج یا ده سال دیگر جزو کشورهای 
صنعتی خواهیم بود. هنوز هــم ما این طور فکر 
می کنیم، این ناشــی از چند موضوع است؛ یکی 
اینکه دوره های علمی ما عقب تر اســت، یکی هم 
اینکه وقت نکردیم صنعتی شویم. اشکال این جا 
اســت که تفکر علمی را فقط با آموزش می توان 

به جامعه یاد داد.
    پس هم باید تفکر جامعه عوض شــود و هم 

تفکر سیاستگذاران و مدیران اجرایی.
بله همگی باید دگرگون شــویم. باالخره کشــور 
به ســمت تفکر علمی خواهد رفت و فرهیختگان 
علمی و سیاسی و اقتصادی باید آغازکننده این راه 
باشند. باید به سوی درک دنیای مدرن برویم البته 
می گویم درک دنیای مدرن، نه تایید دنیای مدرن. 
چون دنیای مدرن هم مشکالتی در درون خودش 
می یابد و ممکن است ما هم اشکاالت بیشتری در 
آن ببینیم. الزمــه نقد دنیای مدرن، درک دنیای 
مدرن اســت. ابتدا باید درکش کنیم بعد بگوییم 
خوب است یا بد و بعد بیاییم برای خودمان تصمیم 
بگیریم. ما نه تنها دنیای مدرن را درک نکرده ایم، 

بلکه نیــاز به درک دنیای مدرن را هم احســاس 
نکرده ایم.

    درباره الگو شدن افراد برجسته دو دیدگاه 
وجود دارد؛ عده ای می گویند انسان های بزرگ 
باید الگو شوند تا دیگران و به خصوص جوانان راه 
بزرگی را از آنان بیاموزند و عده ای دیگر معتقدند 
الگو و قهرمان سازی یک بحث عوامانه متعلق به 
جوامع ابتدایی است و نباید در جامعه مدرن مورد 

توجه قرار گیرد.
این سوال را به راحتی نمی توانم پاسخ بدهم، چون 
طوری دیگر به موضوع نگاه می کنم. اگر شخصی 
برای اشــخاص یــا گروهی دیگر الگو می شــود 
خــب بگذار بشــود، ولی از دید مــن نباید اصرار 
کنیم که الگوســازی کنیم. منظورم این است که 
الگوســازی نباید هدف باشد، ولی اگر خودبه خود 
افراد برجســته ای الگو می شوند نباید در برابر آن 

مقاومت کرد.

    یعنی به نظر شما نیازی به الگوسازی نیست؟
به نظرم نیازی نیســت. در هر دورانی اشــخاص 
برجســته ای برای گروهــی و و البته نه همه، الگو 
شــده اند و در آینده هم این اتفــاق ادامه خواهد 
داشــت. الاقل من موافق این نیستم که سیاست 
اداره کشور به این ســمت برود که عده ای را الگو 
کرده و برای این کار سرمایه گذاری کنند. مدیریت 
کشور باید در امور دیگری سرمایه گذاری کند، ولی 
جلوی الگو شدن افراد موفق را هم نگیرد. منظورم 
این است که این فرآیند خودبه خود انجام می شود 
و نباید به شکل دســتوری و تبلیغی روی آن کار 
کرد، یعنی کشور باید طوری مدیریت شود که افراد 
فرصت شکوفا شدن داشته باشند. در این فرصت 
شکوفایی، خودبه خود یک عده برجسته می شوند 
که به دالیل مختلف و شــاید غیر قابل پیش بینی 

موفق می شوند و ممکن است الگو هم بشوند.
    برای ایجاد آن فضایی که به قول شما زمینه 

شکوفایی فراهم است چه باید کرد؟
من نظر صریح و روشــنی در این باره دارم و سعی 
کرده ام در هر موقعیــت و هر جا بوده ام آن را اجرا 
کنم. اشــتباهی که دیگران می کنند این است که 
قالب تعریف می کننــد و می گویند باید در فالن 
قالب رشــد کرد تا به موفقیت رســید. اتفاقا من 
اعتقــاد دارم که وقتی برای شــکوفایی فرد قالب 
تعیین می کنیم در واقع جلوی شــکوفایی اش را 
می گیریم. پــس قالب را باید کنار بگذاریم. از نظر 
من نظام آموزش و پرورش ما خود مانع شکوفایی 
است. شــکی ندارم که آموزش و پرورش، جلوی 

شــکوفایی آدم ها را می گیرد، جلوی خالقیت را 
می گیرد. در این سیستم آموزشی، قصد و فشار بر 

حفظ کردن است که باید عوضش کنیم.
    یادم است با استاد پرویز شهریاری گفت وگو 
می کــردم گفتند برای مجلس بزرگداشــت به 
مدرسه ای دعوت شــده بودند و در زمان انتظار، 
بخشنامه های آموزش و پرورش را خدمت استاد 
آوردند تا سرگرم شوند ایشان دیده بود که مثال 
دو تا از بخشنامه ها در مورد مسایل آموزشی است 
و بیســت تا در مورد سخنرانی و تربیت بچه ها و 

شهریه فالن موضوع و...
مشکل یک مقدار عمیق تر از نوع بخشنامه هاست. 
حتی خود بخشنامه دادن چیز وحشتناکی است. 
مثالی می زنم که در خاطراتم هســت. زمانی که 
معاون پژوهشی وزیر علوم بودم جلساتی به صورت 
ادواری تشکیل می شــد. این جلسات مربوط به 
بررسی گزارش استادانی بود که برای فرصت های 
مطالعاتی به خارج می رفتند و بعد از سه چهار ماه، 
گزارش سفر را به دانشگاه می دادند و دانشگاه برای 
وزارت علوم می فرســتاد تا وزارتخانه بررسی کند 

که بقیه پول استادان را بدهد یا نه.
 من پرسیدم چه مدتی است این جلسات تشکیل 
می شــود؟ گفتند دو سال، پرســیدم چند پروژه 
را بررســی کرده اید؟ گفتند 170 تا. دیدم از این 
همه گزارش فقط یکی دو تا رد شــده و آن هم به 
خاطر نقص پرونده بوده است. گفتم ببینید به طور 
طبیعی هر کاری پنج تا ده درصد خطا دارد. شــما 
این همه وقت می گذارید و هر جلسه دو سه ساعت 
می نشینید بحث می کنید که از 170 پرونده یکی 
را پیدا کنید که ناقص اســت؟! جلسات را تعطیل 
کنید. یکی دو سال طول کشید تا بخشنامه را عوض 

کنم که بخشنامه ای 14 صفحه ای در مورد فرصت 
مطالعاتی بود. گفتم اگر یکی از آن صد و هفتاد نفر 
رفته ولی کار مطالعاتی نکرده، باالخره دنیا را دیده 
است و همین هم می تواند کار مطالعاتی باشد. شما 
با این هزینه ، جلســه می گذارید که یکی از صد و 
هفتاد مورد را شناســایی کنید. خب آن یک مورد 
هم تایید شود و جلسات را حذف کنیم. هزینه این 
جلسات بیشتر از آن یک فرصت مطالعاتی است. 
مدتی تالش کردم تا دکتر معین و شورای نظارت 
را متقاعد کنم. بخشنامه را عوض کردیم و نظارت 
و تصمیم گیری را به دانشــگاه واگذار کردیم، اما 
متاســفانه معاون وزیر قبلی باز همان بخشنامه 

قبلی را به دانشگاه ابالغ کرد.
    شــاید به دلیل لج و لج بازی هم باشد، مثال 

بعضی اوقات فردی با تصمیمی مخالفت می کند، 
فقط به این خاطر که این تصمیم را شخصی مانند 

شما گرفته است.
نــه، کاش فقط این بود نــوع تفکر برخی ها فقط 
اقتدار اســت. من وزیر یا معــاون وزیرم، بنابراین 
می گویم این اجرا شــود و آن یکی لغو شود. فقط 
بحث بخشنامه نیست، نفس بخشنامه دادن هم 
باعث اشکال اســت. چون لحن دستوری دارد و 
مرتبا گوشــزد می کند رییس کیست و مرئوس 
کیست. ما در دوره سلجوقیان زندگی نمی کنیم 
که خواجــه نظام الملک در نظامیه بخشــنامه 
می داد که فقه شــیعه درس ندهید و فقه ســنت 
درس بدهید یا فقط علوم طبیعی در چهارچوب 
فقه تدریس شود. دیگر آن دوران نیست، اگر ما از 
دوران اوج فاصلــه گرفتیم، به خاطر همان دوران 
ســلجوقی و نوع تفکرات آن دوران بود. ایران آن 
روز از چین تا مدیترانه گســترش یافته بود، ولی 
از ســوی دیگر تفکر نابود شــده بود. اینگونه بود 
کــه مغول ها آمدند و ایران را نابودکردند. اما دوره 
آل بویــه قبل از عهد ســلجوقیان این گونه نبود. 
عمده متفکــران دوره طالیی اســالم متعلق به 
دوره آل بویه هستند. آل بویه، دوره روشنفکری و 
روشنگری و رشد بود و بعد از آن در دوره سلجوقی 

همه چیز نابود شد.
    شما که یک شــخصیت علمی هستید و 
مدیریت هم داشته اید، به نظر شما راز موفقیت 

یک مدیر علمی در کار اجرایی چیست؟ 
ببینید اینکه کسی کار علمی می کند الزم نیست 
حتما مدیر خوبی هم باشــد، چون اینها دو عرصه 
جدا هســتند. من بــه مدیریت عالقه داشــتم و 
الاقــل فکر می کردم ایــن کار را بلدم. البته قصد 
نداشــتم  وارد کار اجرایی شوم. یادم است با چند 
تن از همکاران در دانشــکده صحبت می کردیم، 
یکی پرســید آیا می پذیرم معاون وزیر شوم و اگر 
نپذیــرم چه می کنم؟ گفتم فکــر نکرده ام، چون 
بعید می دانم چنین پیشــنهادی به من شود. یک 
هفته بعد دکتر معین، وزیر وقت علوم، با من تماس 
گرفتند و گفتند این ســمت را بــرای من خالی 
گذاشته اند، ابتدا گفتم نه. بعد گفتم فکر می کنم 
و ایشــان به من وقت دادند. رفتم با همان دوستان 
مشــورت کردم و آنها توصیــه کردند که بپذیرم. 
سرانجام معاونت پژوهشی وزارت خانه را پذیرفتم. 
من انتظار نداشتم که کار خاصی انجام بپذیرد. بر 
خالف خیلی ها که وعده های آن چنانی می دهند 
مــن گفتم که آمده ام برخی ریگ هــا را از جلوی 
پای پژوهشــگران بردارم تا  بتوانند راحت تر کار 
کنند. روزی هم که کارم در وزارتخانه تمام شــد، 
احساس کردم بیش از آن چه فکر می کردم موفق 
بوده ام. چون انتظار واقع بینانه ای از خودم و شرایط 

داشتم، توانستم موفق باشم. 
    پس راز موفقیتتان این بود که واقع گرا بودید 

و حیطه خود را خوب می شناختید؟
بله. هر جا را که نمی شــناختم سعی کردم سر در 
بیاورم. از هر کس که توانســتم مشورت گرفتم. 
مثالی در میان  فیزیکدان ها رایج اســت که کسی 
کــه فیزیک را کامل می خوانــد و خوب آموزش 
می بیند روش تفکر انسانی را  خوب یاد می گیرد. 
منظورم این است کسی که خوب فیزیک بخواند، 
ذهنش آماده اســت با هر مساله ای روبه رو شود. 
من ادعا نمی کنم کــه فیزیک را خوب خوانده ام، 
ولی ســعی کردم بفهمم و بدانم ایــن طرز فکر 
مدرن که ریشــه اش فیزیک است چیست. وقتی 
معاونــت وزارت را به عهده گرفتم به این موضوع 
فکر می کــردم که ریگ جلوی پــای محققان را 
برداریم تا بتوانند کارشــان را بکنند. هر کس در 
دانشگاه خودش خوب می داند چه باید بکند، ولی 
نمی گذارند کار کند. این موضوع باعث شد بیایم 
پرونده ها را ببینم تا بدانم چه خبر است و چه باید 
بکنیم. به همین خاطر مسؤالن باالتر از  دست من 
ناراضی بودند، چون می گفتند فالن جلسات را بیا 
و من نمی رفتم. بررسی می کردم اگر در جلسه ای 
موثر هســتم بروم اگر نه، نمی رفتم. از این جهت 
وقت آزاد پیدا می کردم تا مثال وقتی دانشــجویی 
تماس می گرفــت و دغدغه علمی داشــت با او 
صحبت می کردم یا اگر کاری داشت برایش انجام 
می دادم. کما اینکه دانش آموزان و دانشــجویان 
زیادی به من مراجعه می کردند و مشکالتشان را 
حل می کردم. مهم نیســت وزیر یا رییس جمهور 

جلسه بگذارند، باید دید نتیجه جلسه چیست.
 در واقع با این روش مدیر در دسترس ترین شخص 

در مجموعه است.

موسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش، درس گفتارهای 
پاییــزی خــود را در بخش های مختلف اعالم کرده اســت.  
گفتارهایی درباره تاریخ جهان، تفکر رهایی با و بدون مارکس، 
ادوارد سعید و گفتمان استعمار، فلسفه حقوق؛ عصر روشنگری 
و اســطوره های فروید؛ ادیپوس در چهار پــرده از مهم ترین 
دروسی است که در این جلسات ارائه می شود. حسن مرتضوی، 
پرویز صداقت، جواد طباطبایی، مراد فراهادپور، حمید عضدانلو 
و صالح نجفی از جمله اســاتیدی هستند که در این جلسات 
به ارائه و طرح درس در حوزه  اندیشــه و فلســفه می پردازنند.  
موسســه مطالعات سیاســی اقتصادی پرسش، موسسه ای 

غیردولتی اســت که بــه برگزاری ســمینارها و کالس های 
آزاد در حوزه علوم انســانی و اجتماعی می پــردازد و یکی از 
نهادهایی است که در ســال های اخیر در زمینه علوم انسانی 
فعالیت می کند.  فعالیت این موسسه حوزه های گوناگونی را 
در برمی گیرد و در دوره های مختلف، اساتید گوناگونی با آرا و 
عقاید گوناگون به ارائه درس در این موسسه پرداخته اند. حضور 
طیف های متنوع فکری و فلسفی با رویکردهای متفاوت و حتی 
متعارض یکی از وجوه و خط مشی های اصلی این موسسه به  
شمار می آید. عالقه مندان برای ثبت نام در جلسات پاییزی این 

موسسه می توانند به سایت پرسش مراجعه کنند.

خرد، اندیشه و پرسشگری
غالمحسین ابراهیمی دینانی در نشست معرفی 
کتاب »خرد گفت وگو« کــه درس گفتارهای 
فلســفی او در کالس درس است به بیان برخی 
از وجوه اندیشه و نگاه خود در خصوص اهمیت 
پرســش و پرسشــگری و نقش آن در فلسفه 
پرداخت.  وی در بخشــی از سخنان خود به این 

نکات       اشاره کرد: 

تنها انسان، قدرت سوال کردن دارد
پرسش و پاسخ، اساس گفت وگوی بشر در همه 
دوره ها بوده است. این سوال، همواره پیش  روی 
بشــر بوده که آیا پرســش دارای اهمیت است 
یا پاســخ؟ ســوال کننده در اولویت قرار دارد یا 
پاسخ دهنده؟ اما حقیقت این است که پرسشگر، 
دارای ارزش بیشتری است؛ آن هم پرسشگری 
که به معنای واقعی کلمه، پرسش می کند، یعنی 
در پی یافتن پاســخی برای نکته ای مجهول و 
اساســی است. ســواالتی نظیر آغاز کجاست؟ 
حیات و روح چیست؟ انجام چه خواهد شد؟ در 
غیر این صورت، پرسش های عادی و روزمره، فاقد 
ارزش هستند. در موقعیتی که اغلب مردم گمان 
می کنند پاسخ دهنده، نقش مهم تری از پرسشگر 
دارد، من بالعکس معتقدم که ســوا ل کننده به 
واسطه ذهن فعالش، از نقش مهم تری برخوردار 
اســت. عالوه بر این، توجه به این نکته ضروری 
اســت که در میان همه موجودات هستی، تنها 

انسان است که قدرت سوال کردن دارد.

فلسفه چیزی جز پرسش نیست
اگر انسان در گفت وگو با خود علت رفتارهایش 
را صادقانه بررســی کند، پیشــرفت می کند، 
اما متاسفانه انســان ها در این نوع گفت وگو نیز 
ریاکارانه عمل می کنند و بیش از هر کســی به 
خــود دروغ می گویند در حالــی که اگر با خود 
صادقانه رفتار کنند، بسیاری از رفتارها را انجام 

می دهند و از بسیاری دیگر، دوری می کنند.
گفت وگو و پرسش از خود، اصطالحا »مونولوگ« 
نامیده می شــود که اگر با دیگران صورت گیرد، 
»دیالوگ« نام می گیرد، اما باید توجه داشت که 
مونولوگ معنا ندارد، چرا که وقتی انسان با خود 
گفت وگو می کند، هم در کسوت پرسشگر و هم 
در مقام پاسخ دهنده قرار می گیرد و می بینیم که 
در این نوع گفت وگو هــم دیالوگ رخ می دهد. 
فکر کردن، گفت وگوی با خود اســت که نوعی 
دیالوگ محسوب می شود. به این ترتیب، اگر ما 
قادر به فهم دیالوگ باشیم و پرسش های اساسی 
کنیم، به فلسفه رسیده ایم و فلسفه چیزی جز 
پرسش نیست. در فلسفه، پرسش اهمیت دارد 
و پاســخ چندان مهم نیست و اگر هم جایگاهی 

داشته باشد، پاسخ نهایی وجود ندارد.

خداوند دارای حد نیست
بنا بر آیه »اَلیُْســَئُل َعَما یَْفَعُل َو ُهْم یُْسَئُلوَن«، 
انســان این حق را دارد تا در مورد وجود یا نبود 
خداوند پرســش کند، ولی حق سوال در مورد 
ماهیت خداوند را ندارد و این آیه، ناظر به پرسش 
ماهوی از خداوند اســت، زیــرا ماهیت با حد و 
حدود در ارتباط است و به وسیله آن معنا می یابد 
در حالی که خداوند دارای حد نیست و وجودی 

غیرمتناهی دارد.

نقش فالسفه در اداره جهان
فلسفه در ادوار مختلف تاریخ، مخالفانی بسیار 
داشــته اســت. همان طور که در مسیحیت 
فیلســوفانی نظیــر »گالیلــه« و »کپلــر« 
مطرود شدند، در اســالم هم »سهروردی« و 
»عین القضات همدانی« اعدام شــدند؛ حکم 
تکفیر ابن ســینا پس از مرگش از سوی غزالی 
صادر شــد و مالصدرا هم ســال های زیادی از 
عمــر خود را در تبعید ســپری کرد. بی گمان 
ریشــه همه ایــن تکفیرها و تبعیدهــا را در 
اندیشــه افرادی می توان یافت که پرســش را 
منع می کردند و قائل به این بودند که پاســخ 
همه مســائل را می دانند. ایــن پندار، تفکری 
بی اساس است چرا که این فیلسوفان هستند 
که به جای سیاســتمداران به گونه ای نامرئی، 
دنیا را می گردانند و اگر آنها و پرسش هایشان 

نبود، عالم نمی چرخید.

فعالیت پاییزی موسسه پرسش

  باید به ســوی درک دنیای مدرن برویم 
البتــه می گویم درک دنیــای مدرن، نه 
تایید دنیای مدرن. چون دنیای مدرن هم 

مشکالتی در درون خودش می یابد

  اطالعات به هر حــال در جامعه پخش 
می شود و مردم آن را جذب می کنند، مهم 
این است که مردم علمی فکر کنند، علمی 

رفتار کنند و علمی زندگی کنند

گفتار

اندرز

 ویرایش و  تلخیص
دکتر  محمد طبیبیان


