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تازه های باهَمِستان

1

برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم -نهاد ایرانیان

آرمان از سازمان های مردم نهاد ایرانیان در ایران ،آمریکا ،اروپا و سایر نقاط دنیا دعوت می
کند که خالصه ای از شرح فعالیت های خود را جهت انتشار در برگ باهَمِستان ارسال دارند.

2

آشنایی با انجمن فلسفی و مردم نهاد آگورا

آرمان :انجمن فلسفی آگورا نام خود را از نهادی در یونان و رم باستان گرفته است که
جایگاهی برای دیدار و گفتگوی شهروندان بوده است .آرم این انجمن اشاره به جغد مینروا
دارد که هگل از آن یاد کرده ،کارکرد فلسفه را اندیشیدن پس از رویدادها و عمل زندگی می-

 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
 ۲برای ارسال مطلب مربوط به سازمان های مردم نهاد با سردبیر آرمان تماس بگیرید
shirindokht1@gmail.com
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داند؛ همان گونه که جغد اسطوره ای مینروا پس از فرونشستن روز و شب هنگام به پرواز در
می آمد.
در ده سال گذشته به همت پروفسور رامین جهانبگلو و جمعی از جوانان متخصص در فلسفه و
رشته های همجوار ،یک سازمان غیرانتفاعی موفق به نام "انجمن فلسفی آگورا" در شهر
تورونتوی کانادا مشغول به فعالیت بوده است .حاصل درسگفتارها و سخنرانی های انجمن آگورا
شمار بسیاری از عالقه مندان در سراسر دنیا را به کمک نوارهای ویدیویی درسگفتارها با فلسفۀ
جهانی آشنا کرده است.
در طول این سال ها انجمن آگورا دارای بورد مدیران بوده و سخنرانان و متخصصان زیادی از
طرف پروفسور جهانبگلو و بورد دعوت شده و در انجمن آگورا سخنرانی کرده اند .از جمله این
سخنرانان :آقای حسین ریسی ،وکیل؛ آقای جمشید بهنام ،استاد دانشگاه؛ آقای مجتبی مهدوی،
استاد دانشگاه؛ آقای فرزین وحدت ،استاد دانشگاه؛ آقای امیر گنجوی ،عضو بورد سابق،
متخصص سینما؛ آقای عارف محمدی ،فیلمساز و منتقد سینما؛ آقای تورج دریائی ،استاد
دانشگاه؛ آقای مهدی خلجی ،استاد دانشگاه؛ آقایان مهرداد حریری و مهرداد لقمانی ،فعال
اجتماعی و علمی؛ آقای سروش دباغ ،استاد دانشگاه؛ آقای غالم حسین نامی؛ آقای یوسف
مصدقی ،وکیل ،عضو سابق بورد؛ آقای کامران ج.دی ،پژوهشگر فلسفه و عضو سابق بورد؛
آقای آرش عفتی ،پژوهشگر فلسفه و عضو سابق بورد؛ آقای محمود خوشچهره ،استاد سینما؛
آقای کوروش شهرام ،عضو بورد؛ آقای سروش مروزی ،عضو فعال کنونی؛ آقای مهدی
صاحبکار ،مترجم و مفسر فلسفه؛ آقای مجتبا مصطفی ،فعال هنری .شش سخنرانان خارجی از
جمله استادان فلسفه در کانادا در انجمن آگورا سخنرانی کرده اند.
ضمن آرزوی موفقیت برای گردانندگان آگورا گفتگوی فصلنامۀ آرمان با هومن رضوی ،از
اعضای بورد و مدرسان آگورا و رها صالحی ،داوطلب روابط عمومی آگورا به خوانندگان
تقدیم می شود.
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تازه های باهمستان
مصاحبه با هومن رضوی ،از هییت مدیریۀ انجمن فلسفی آگورا
و رها صالحی ،داوطلب روابط عمومی انجمن

هومن رضوی ،متولد سال  ۱۳۶۲در تهران از اعضای هییت مدیره انجمن فلسفی آگورا در
شهر تورونتو کانادا است .او از سال  ۲۰۰۲در شهر تورنتو زندگی میکند و حدود  ۱۱سال در
شهر تورنتو و در کشور چین به تحصیل در دوره متوسطه و کالج پرداخت .تحصیالت او،
لیسانس در رشته بیوشیمی و آموزش و در دره فوق لیسانس در حوزۀ سیاست گذاری آموزشی
بوده است .هومن رضوی که با فلسفه آشنایی پیشرفته دارد و چندین سخنرانی در زمینۀ فسلفه
برای آگورا اجرا کرده است ،هم اکنون در حال گذراندن دورۀ مدیریت آموزشی است .آشنایی
او با انجمن اگورا ،از سال  ۲۰۰۸آغاز شده و در طول  ۱۰سال با این انجمن و پروفسور رامین
جهانبگلو آشنایی داشته ،به مدت پنج دوره در بورد انجمن فلسفی اگورا فعالیت کرده است.

پرسش :پس از بیش از ده سال سال فعالیت آگورا دستاوردهای این انجمن
فلسفی را چگونه ارزیابی می کنید؟
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هومن رضوی :در مجموع و با توجه به نظرات مخاطبین اگورا ،دستاوردهای این انجمن را
مثبت می بینم .از اهداف اصلی این انجمن و رامین ،ایجاد فضای گفتمانی معقول ،انتقادی و
همچنین پر محتوا بوده است .در این راستا و با توجه به عمق و گسترۀ موضوعات پرداخته شده و
درگیری بخش قابل توجهی از ایرانیان داخل و خارج کشور (عالقه مند به فلسفه) ،این انجمن
توانسته در راستا ی ارتقای فرهنگ فلسفی ،فکری و انتقادی حرکت سازنده داشته باشد .البته
انتقاداتی هم به درستی مطرح شده است .من فقط یک نمونه را اشاره میکنم .بعضیهای می
گویند که این انجمن شخص محور هست و نتوانسته به صورت نهادی فعالیت قابل قبولی ارائه
بدهد .تا حدی می شود منطق این نقد را پذیرفت ،چون رامین نقش اساسی در برنامه ریزی و
جهت دهی اگورا بازی کرده است .این انجمن اساتید و فعاالن فکری بسیاری را دعوت به
سخنرانی کرده است.
این نهاد به شکل داوطلبی اداره می شود و توانسته هم در شهر تورنتو و هم از طریق آنالین
ایرانیان زیادی را با مفاهیم فلسفی آشنا ،عالقه مند و درگیر کند .مسلما ،اگورا نیاز همیشگی به
ترمیم در ساختار و اهداف خود دارد و نقد این سازمان و جواب گویی به آن همیشه در ذهن
رامین و کل مجموعۀ اگورا بوده و خواهد بود.
پرسش :استقبال ایرانیان سراسر دنیا از درسگفتارهای پروفسور رامین جهانبگلو و
دیگر مدرسان جوان وابسته به انجمن آگورا چگونه بوده است؟
هومن رضوی :خوشبختانه ،با نگاهی به آمار سایت ،یوتیب ،گروه فسبوک ،پیامهای شخصی
از طریق ایمیل ،استقبال قابل توجهی توسط قشرهای متفاوت ایرانی در داخل و خارج کشور
بوده است .مدرسین جوان ،اطالعات و بازخورد همردیف تدریس رامین نداشته اند ،اما در
جلسات حضوری افراد بسیار راضی و خوشحال از ارائه این افراد و سطح باالی بحث بوده اند.
پرسش :آموزش فلسفه چه تاثیرهایی بر زندگی روزمره ،حرفه ای و کارایی های
فرد در جهت توسعۀ فردی و اجتماعی می گذارد؟
هومن رضوی :فلسفه از نگاه من با زندگی ما همیشه و در ابعاد مختلف آمیخته است .این در
طریقۀ فکر کردن ما و نحوۀ گفتگو و شرکت ما در گفتمانهای اجتماعی ،سیاسی و حتا در
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سطح شخصی خیلی بروز میکند .به طور مثال ،درک ما از فلسفۀ هایدگر و دکارت و تفاوت
آن دو خیلی می تواند در فعالیتهای روزمره ما در قبال نگاه به علم ،شناخت ،محیط زیست،
هنر ،زبان ،نقش انسان در ارتباط با اشیاء و بقیه انسانهای تاثیر بگذارد .فلسفه و خوانش انتقادی
از متفکران بزرگ (که در اگورا فرصت مطالعه آنها بوده است) ،همچنین می تواند به ما اجازۀ
دوباره فکر کردن و به چالش کشیدن نگاهها و طرز تفکرهای سابق ما را بدهد و از این طریق در
زندگی شخصی ،اجتماعی و سیاسی ما تاثیر بگذرد.
پرسش :گردآمدن در آگورا برای اندیشیدن و پرسشگری چه تجربه های
ارتباطی و اجتماعی برای شرکت کنندگان دربر داشته است؟
هومن رضوی :انجمن اگورا موجب به وجود آمدن گروههای فکری ،مطالعاتی دیگر و
محافل مطالعۀ فلسفه در شهر تورنتو و چند مکان دیگر شده است .خود من در دو تا از این
گروهها شرکت و فعالیت داشتم و به صورت تخصصی تر مباحث فلسفی را دنبال کرده ام ،مثال
نگاه افالطون به ادراک یا مفهوم دمکراسی را با دوستان دیگر و قدیمی بررسی کرده ایم .رامین
هم اشاره به گروههای عالقمند افغان و کرد که انجمن اگورا و مباحث را دنبال می کنند ،کرده
است .من فکر میکنم مخاطبین دیگر اگورا که از طریق آنالین ما را دنبال می کنند هم مسلما با
توجه به عالیق و ظرفیتهای محیطی خود بحث ،فکر کردن و پرسش گری را با دوستان و
محافل خود ادامه می دهند .در انتها از عالقۀ شما به انجمن اگورا و فعالیتهای ما تشکر میکنم.
فکر میکنم جواب دادن کامل به سواالت شما نیاز به مصاحبه با افراد دخیل بیشتر در اگورا و
نظرسنجی های دقیق میباشد.

پرسش از رها صالحی ،داوطلب روابط عمومی انجمن آگورا
پرسش :به عنوان یک عالقه مند به فلسفه و داوطلب در یک سازمان مردم
نهاد اهمیت کار داوطلبانه و مشارکت در امور فرهنگی جامعه را در چه
می -دانید؟
رها صالحی :فقط می توانم بگویم که این کار داوطلبانه به روزمرگی زندگی ام رنگی
از معنا می بخشد .به کمک بقیۀ بچه های داوطلب سعی می کنیم نشست ها در دسترس
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تعداد بیشتری از فارسی زبان ها قرار بگیرد تا شاید به گسترش روح پرسشگری که به نظر
من روح آگورا هم هست در این جامعه کمک کند.

پرسش :چگونه می توان از درسگفتارها و سخنرانی های سایت شما استفاده
کرد .آیا ثبت نام خاصی دارید؟
رها صالحی :هیچ ثبت نامی برای استفاده از وبسایت و همچنین کانال یوتیوب آگورا
الزم نیست و دسترسی به تمام ویدئوهای ضبط شده برای همه آزاد هست .از حدود دو
سال پیش ما تمام سخنرانی ها را به صورت زنده از کانال یوتیوب آگورا ضبط و پخش
می کنیم .به خاطر همین امکان پرسیدن پرسش به صورت آنالین در هنگام برگزاری
نشست ها (روزهای شنبه ساعت  ۳تا  ۶به وقت تورنتو) هم وجود دارد و مزیت دیگرش
این است که بالفاصله بعد از برگزاری هر نشست ،سخنرانی و پرسش و پاسخ مربوطه در
کانال یوتیوب آگورا در دسترس است و پس از چند روز هم روی وبسایت قرار می-
گیرد.
در وبسایت آگورا فصل های مختلف آگورا به دو صورت در دسترس هستند :تقسیم
بندی زمانی بر اساس ترتیب اجرای نشست ها از سال  ۲۰۱۰تا کنون و تقسیم بندی
موضوعی.
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وبسایت آگورا/http://www.agorapf.org :
در کانال یوتیوب آگورا هم هر فصل به صورت یک پلی لیست جداگانه
طبقه بندی شده و در دسترس هستند:
کانال یوتیوب
آگورا/com/channel.https://www.youtube :
UCdLZ8riEbrGv63OzugLhjeA
در ضمن عالوه بر اعالم برنامه های هفتگی روی وبسایت ،گروه فیس بوکی آگورا هم
هر هفته یا هر دو هفته یک بار برنامه ها رو اعالم می کند .برای مشاهده ی رویداد های
این گروه کافی است که درخواست عضویت به این گروه بفرستید تا بالفاصله عضویت
شما تایید می شود:
.groups/Agora.Philosophical/https://www.facebook.com
/Forum
صفحه آگورا در فیس بوک هم هر از چند گاه اطالعات خاص مربوط به آپدیت شدن
وبسایت یا ساندکالد یا یوتیوب را در اختیار قرار می دهد.
AgoraForum/http://www.facebook.com
آرمان :از مسئوالن انجمن آگورا بسیار سپاسگزاریم.
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