
 



بزرگان – راه کجاست؟

مسئولین – مسئولین چه می گویند؟

صاحب نظران – راهنمایی اساتید چیست؟

مقاالت دانشجویی – دانشجویان چه می گویند؟

ایده ها – چه کارهایی می توانیم بکنیم؟

آئین نامه ها – با چه قواعد و تمهیداتی؟

افسران جوان – با دستور آقا چه کردید؟

تجربه ها – خط شکن ها چه کرده اند؟

اگر دانشگاه را سست بگیریم، همه چیزمان از دست رفته است
عمال آن کاری که من گفته بودم، انجام نشده است
آزادی آموختنی است

آزادی عقیده؛ خیر! آزادی تفکر؛ آری! 
فضاهای آزادی
آزادی؛ آنچه هست و آنچه نیست
الگویی برای آزاداندیشی
آزادی باید انسان را به خدا نزدیک کند
آزادی بیان  یعنی آزادی توأم با منطق و اخالق و مسئولیت

می ترسیم با این کار هم تشریفاتی برخورد شود! –محمد محمدیان
اولین قدم؛ برداشتن موانع  از پیشرو است –محمد باقر خرمشاد
این مباحثات، در زمان امامان هم بوده است – خواجه سروی
اصال این حرکت، یک حرکت سیاسی نیست! – علی اکبررشاد
حوزه معرفتی مقدم بر حوزه سیاسی است! – علیرضا زاکانی
آزاداندیشی باید تبدیل به فرهنگ شود - مسعود فیاضی
با آنارشي ،هیچ حرف منطقي نمي توان خودش را به کرسي بنشاند– مخبر دزفولی

بستر سازی برای کمال یافتگی بشر – امیرحسین ترکشدوز
حرکت به سوی بلوغ فکری – عبدالحسین خسروپناه
سال هاست که انقالبیون کرسی ندارند! – وحید یامین پور
مهمترین مسئله ای که باید روی آن تمرکز کرد، خود موضوع است - وحید جلیلی
باید زهر حرف ها گرفته شود - رضا حاج ابراهیم
این حرف رهبری می تواند خیلی خطرناک باشد! – غالمرضا قاسمیان
نظام ادرای کشور با آقا هماهنگ نیست – حسن عباسی
درباره کرسی های آزاداندیشی باید از اول شروع کرد – سعید شریعتی
عقل، عقالنیت و آزادفکری – سعید زیباکالم
باید تا حدودی تلفات را تحمل کنیم! – حسین سوزنچی
کرسی های آزاداندیشی هیچ ربطی به تریبون آزاد ندارد! – محمدصادق کوشکی
وقت را برای این ساختمان از پایه ویران تلف نکنیم – ابراهیم فیاض
تبیین کنید نه ترویج! – سیدفرید حاج سید جوادی
الزم نیست آدم بگوید اشتباه کردم! – علی شکوری راد
آیه ی شریفه خطاب به متخصصین است، نه مردم عادی! – محمدعلی حیدری
مشکل اصلی – سیدعباس نبوی
مناظره؛ بازی بی فایده - غالمحسین مقدم حیدری

آزادراه اندیشه - دانشکده  فنی دانشگاه تهران
جلسه پر شور در سلف دانشگاه - دانشکده علوم اقتصادی

برگزاری کرسی آزاداندیشی در اردو - دانشگاه شاهد
دوکرسی برای خواهران و برادران - دانشگاه صنعتی شیراز

آزمون روش های مختلف برای کرسی ها

در آزاداندیشی به دنبال آزادی از چه چیزی هستیم؟ - مهدی کفایی
چرا از مناظره فراری اند؟ - علی اللهیاری

گامی استراتژیک برای تحقق کلمه حق – مجتبی عرب
جزایر امروز و میدان باز کرسی های آزاداندیشی – محمد مالعباسی

حزب اللهی گلخانه ای آفت پذیر است – پژمان امین مدنی
تأملی در الگوهای مرسوم مواجهه با اختالف های فکری و آسیب شناسی آن ها – حجت علمداری
کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی؛ یکسانی یا تفاوت؟ - محمدمهدی شاه آبادی

مناظره ی ساخت یافته – محمدحسین فیاض بخش
آیا ظرفیت های برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها وجود دارد؟ - مجتبی دانشطلب

اجرائیات نرم افزاری در برگزاری یک کرسی آزاداندیشی - محمد افکانه
آزاد اندیشی آری؛ مخاطب محور بودن افراطی نه – احسان حسینی پور

گوشه آی از فواید و آثار کرسی های آزاد اندیشی – علی جهانشاهی
الزامات کرسی ها، بحثی در باب آنچه از کرسی ها نمی خواهیم! – صادق شهبازی

بال و پر زدن در فضای الیتناهی فکر ... – سجاد اکبری
آدم ها ماشین نیستند! – محمدمهدی میرزایی پور

آزاد اندیشی و کرسی های آزاد اندیشی – امین نصری
اما اینجا دانشگاه است ... – حامد بخشی

خاطراتی از تجربه ی مباحثات آزاد خیابانی – صادق امیرزادگان
مرز آزادی کجاست؟ - محمدرضا  پورفرد
بگوییم تا حق نمایان شود – حامد اکبری

کرسی ها سکوی پرش است برای انقالب – محمد حسین زاده
احتجاجی که همچنان باقی است... – محمد مهدی تهرانی

مصاحبه با مهدی مقام فر- مسئول بسیج دانشگاه تهران
مصاحبه با  محمد امین آقامیری- مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف

مصاحبه با محمد ترک یلماز- مسئول بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه آزاد مشهد
دانشگاه الزهرا )س(

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق دانشگاه تهران

جامعه اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
پیش نویس کرسی های آزاداندیشی وزارت علوم

هدف )تعریف و ویژگی ها(
تمهیدات برای وصول نتیجه

شیوه اجرا )مکان، مناظره کنندگان، مخاطب، روش (
نقش مناظره در رسیدن به حقیقت

هیئت داوران
حدود آزادی بیان

مسئول راه اندازی
موضوعات + مالحظات معرفتی-سیاسی

نقش حضار
سایر

مدیریت و مانع تراشی های بی مورد - صنعتی اصفهان
مناظره ی دانشجویی در نشریات - دانشگاه فردوسی مشهد

شروع از مبانی عقیدتی... - دانشگاه سیستان و بلوچستان 
اولین جلسه: آزادی بیان - دانشگاه الزهرا )س(
مسجد صرفًا جای نماز نیست! - دانشگاه آزاد مشهد
مناظره ی نمایندگان اتحادیه های دانشجویی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشست های »گپ« با کارشناسی دانشجویان تهرانی- دانشگاه نوشیروانی بابل
سه تجربه متفاوت؛ منزوی شدن مدعیان در دانشگاه! - تربیت معلم آذربایجان
جلساتی در کالس درس و نمازخانه - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
عبور از خط؛ سلسله نشست های نقد کتاب - علوم اجتماعی عالمه طباطبایی
مناظره دانشجویان در حضور اساتید - دانشگاه عالمه طباطبائی
تغییر نام برنامه با فشار اساتید! - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روندی برا تبدیل ابهامات به سوال های پخته - دانشگاه صنعتی شریف
جنبش نرم افزاری؛ موضوع اولین دوره ی کرسی ها - دانشگاه زابل
همین که گفتم! مرغ یک پا دارد! - دانشگاه سمنان
جلسات ارائه مقاالت؛ هر سال، یک موضوع - دانشگاه تبریز
مناظره در صحن دانشگاه - دانشگاه علم و صنعت

باسمه الحق

نشریه دانشجویی انعکاس
ویژه نامه کرسی های آزادفکری

صاحب امتیاز: 

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئول شورای سیاستگذاری:
افشین میرزایی

مدیر مسئول:

 محمد ترک یلماز 
سر دبیر:

 محمدحسین حمیدزاده

همکاران: 
تقی  فاضل  اکبری،  حامد  عسگری،  حمیدرضا 
پژمان  اللهیاری،  امیرزادگان، علی  زاده، صادق 
اکبری،  سجاد  جهانشاهی،  علی  مدنی،  امین 
نیا، رسول محمودی، حیدر  محمد جواد حجتی 
حجتی،  سعید  حنیفه زاده،  علیرضا  نجفی، 
علی  بصیر،  مهدوی  هادی  میرویسی،  ادریس 
سید  پور،  حاجی  پدرام  پارسا،  حمید  عامری، 
حمیدرضا  کشوری،  محسن  احمدی،  علی 
مهدی  محمد  پیشوا،  حسین  دریکوند، 
ناظم زاده،  علیرضا  نوری،  حسین  میرزایی پور، 
علیرضا  شهبازی،  محمدصادق  کیانی،  امین 
پورمفیدی، حسین نوری اباذری، فرشید دلجو، 
بخش فیاض  محمدحسین  فدایی،  محمد 

مدیر هنری:
کاظم حقانیان

گرافیک و صفحه آرایی:
مجید اکبرزاده- کاظم حقانیان- سید 

محمدحسین آل صاحب فصول- رسول 
محمودی- سجاد اکبری 

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آدرس:
تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بسیج دانشجویی

کد پستی:
1591634317

تلفن:
 66499067 - 66953260 - 66953382

تلفکس:
64543531

info@autbasij.org
www.autbasij.org

5
8
12
16
19
22
24
26
28

114
115
116
116
117

100
101
101
101
102
103
103
104
105
106
107
108
109
111
111
112
113

30
34
38
41
44
45
49

163
167
170

176
176
177
179
183
186
186
189
191
192

195
196
198
198
199
199
199
200
200
200

52
56
58
62
66
72
74
79
80
82
85
87
89
93
97
98
98

121
122
124
126
127
128
132
133
136
139
140
140
142
144
147
148
150
151
152
159
160
161



مسئول محترم بسيج دانشجويی دانشگاه اميرکبير   
با سالم و احترام   

هنگامی که نشريه ی فراتر از دانشجويی انعکاس را ديدم، بسيار ذوق زده شده و به وجود عزيزانی چون شما و دوستان  هنگامی که نشريه ی فراتر از دانشجويی انعکاس را ديدم، بسيار ذوق زده شده و به وجود عزيزانی چون شما و دوستان    
گرانمايه تان شکر الهی به جا آوردم. اين انگيزه های زالل و همت های بلند، نشان گر پويايی و درخشندگی شجره ی 
طيبه ی انقالب اسالمی عزيزمان بوده و نشان گر آن است که اگر انقالب طلحه و زبيرها داشته، ميثم و مالک ها هم 
داشته است و دارد. به راستی اگر اين درخت مقدس ريشه در خاک نداشت، روز به روز ثمر جديد نمی داد و عزيزانی چون 

شما را از خود به منصه ی ظهور و بروز نمی رساند. 
اما، چه می توان کرد؟ بعضی چشم ها بسته شده، گوش ها سنگين گشته و بر قلب ها مهر خورده است. علت هم اين  اما، چه می توان کرد؟ بعضی چشم ها بسته شده، گوش ها سنگين گشته و بر قلب ها مهر خورده است. علت هم اين    
است که به دليل هواپرستی، مصداق "و اضله اهللا علی علم" گشته اند و در حالی که به حقانيت خورشيد، "استيقنتها 
انفسهم"، ولی در عين حال، "جحدوا بها". اما بر اين باکی نيست، زيرا از ابتدا که خط سرخ حق و حقيقت ساری و جاری 
شد، اين رخدادها هم معمول و برقرار گشت. خوشا به حال آنانی که در اين معرکه، توفيق يافته اند داخل در بابی شوند 

که خداوند تنها آن را برای خاصان اوليائش می گشايد. 
اما، اين اقدام پيام ديگری هم داشت. و آن اين که به همگان ثابت کرد که افسر جنگ نرم بودن يعنی چه. و ثابت  اما، اين اقدام پيام ديگری هم داشت. و آن اين که به همگان ثابت کرد که افسر جنگ نرم بودن يعنی چه. و ثابت    
نمود رهبر عزيز انقالب با اين تبيين چه هويتی به فرماندهان جوان اين جنگ پر پيچ و خم داد و ان شاءاهللا چه برکاتی 

از ِقَبل آن نصيب انقالب خواهد شد. 
ان شاءاهللا توفيق تان روزافزون باشد و در اين جبهه ی پرمخاطره و باظرافت، خداوند تبارک و تعالی بر بصيرت و   

صبرتان بيفزايد و بر اقدامات متنوع، جريان ساز و روشنگرانه تان برکت دهد. 
در پايان از همه ی عزيزان دخيل در توليد نشريه خصوصًا سردبير محترم، از طرف بنده و همه کانونيان تشکر و قدردانی 

کرده و سالم ما را هم به همه ی ايشان ابالغ فرماييد. 

روزهاى سخت و پرتالش  
اواخر تابستان و اوايل پاييز 

 88، تكاپوى بچه هاى بسيج دانشجويى، جلسات 
 هماهنگى پرونده هاى مختلف ويژه نامه، كارهاى 

 خسته كننده ى ويراستارى و صفحه بندى، تماس ها و مذاكرات مكرر با  
چاپخانه هاى متعدد، چانه زنى بر سر قيمت و تيراژ، پيگير ى هاى توزيع در 

 دانشگاه هاى سراسر كشور، توزيع داوطلبانه دانشجويان در هيئات و مراكز   دانشگاه هاى سراسر كشور، توزيع داوطلبانه دانشجويان در هيئات و مراكز  
فرهنگى، و از اين سازمان به آن سازمان رفتن و رايزنى كردن براى تأمين هزينه ى چاپ -آن هم 
 در كنار درس خواندن و فعاليت هاى سنگين ديگر-؛ همه و همه خاطراتى است كه از ويژه نامه ى 

 قبلى انعكاس (ويژه ى حوادث پس از انتخابات) در ذهن بچه هاى بسيج دانشجويى اميركبير به يادگار مانده است. اما در اين ميان، استقبال، اشتياق، و 
تشكر برخى از هم سنگران جبهه ى جهاد نرم، اعم از اساتيد و دانشجويان، خستگى بچه ها را رفع و در ادامه دادن راه  مصمم ترشان مى كرد. از جمله ى 

اين ابراز لطف ها، نامه ى محبت آميز مدير كانون انديشه ى جوان بود: 
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یکم-  آزاداندیشی به عبارت ساده یعنی توان بیاِن آزادانه، منطقی و آرام حرف و نظر خود؛ 
بدون ترس از ساختارهای رایج و ژست های روشنفکری. انقالب اسالمی در شرایطی که دنیا و 
حتی به اصطالح روشنفکران داخلی، یا دست تمّنا به سوی غرب دراز کرده بودند یا در مقابل 
در  بشر  زندگی  نظام های  ایجاد  در  را  نویی  بودند؛ حرف  گذاشته  سینه  بر  ارادت  شرق دست 
جنبه های مختلف، مطرح کرد که هیچ شباهتی به حرف های رایج نداشت. بنابراین انقالب ما 

خود نماد آزاداندیشی، آزادانه فکر کردن و حرف نو زدن، بوده و هست.
دوم-  از طرفی انقالب اسالمی چه برای تکامل )نیل به آرمان های بلند خود در عرصه های 
مختلف در داخل( و چه برای صدور جهانی، نیاز به گسترش “فرهنگ” خود دارد. پوشیده نیست 
از کشورهای اسالمی گرفته  را  با خلع سالح فرهنگی، روح خودباوری  امروز دنیای غرب  که 
است و جنگ ما با غرب نیز عمدتًا در همین زمین است؛ جنگی که از آن تعبیر به جنگ نرم 
می شود. از آن جایی که آزاداندیشی شرط الزم برای رشد فرهنگ و علم است می توانیم آن 
است که  آزاداندیشی  بوسیله ی  یعنی  آوریم.  به حساب  نرم  در جنگ  مهمترین سالح ها  از  را 
می توان بر انبوه فرهنگ و علم ترجمه ای که هجمه ای عظیم بر انقالب وارد کرده و می کند 
فایق آمد. با بیان حرف نو و نوآوری در مسائلی که غیر قابل خدشه پنداشته شده اند و بیرون 
آمدن از دام جزم اندیشی در علوم وارداتی و فضای جنجال می توان به انقالب خون تازه تزریق 
کرد. آزاداندیشی هویت ملی ما را تقویت خواهد کرد و هویت ملی یعنی اساس پیشرفت. بنابراین 
آزاداندیشی نه یک شعار گذرا، بلکه استراتژی انقالب اسالمی در دهه چهارم)دهه ی پیشرفت 
و عدالت( برای “پیشرفت” است. البته همان طور که رهبر عزیز انقالب نیز فرمودند باید توجه 

داشت که حرف نو در کدام جهت است در جهت تخریب یا ترمیم.
سوم-   بحث آزاداندیشی را در سطحی، می توان مترادف با نهضت نرم افزاری و تولید علم 
پنداشت اما باید در نظر داشت که آنچه از بیانات رهبر انقالب از سال ۸۱ تا کنون بر می آید این 

است که کرسی ها حداقل در دو سطح باید تفکیک شود :
۱ .کرسی های نظریه پردازی : ارائه نظریه ها و اندیشه های جدید توسط متخصصین، نقد و 
داوری این نظریه ها در فضایی تخصصی )ظاهراً هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ِ 
شورای عالی انقالب فرهنگی این مسئولیت را بر عهده ی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

قرار داده است.(
غیر  رشته های  در  حتی  دانشجویان  آن  در  که  کرسی هایی   : فکری  آزاد  .کرسی های   2
صحبت  بیشتر  ادامه  در  مورد  این  در  می پردازند.  آراء  و  نظرات  بیان  به  خودشان  تخصصی 

خواهیم کرد. 

یک حلقه ی واسط بین کرسی های نظریه پردازی و آزادفکری نیز می توان در نظر گرفت 
)کرسی های آزاداندیشی( : لزومًا حرف نویی در آن مطرح نمی شود اما متخصصین یک رشته 
به واکاوی نظرات و آراء مختلف می پردارند. بیشتر در سطح استادان مطرح است هرچند که 
مخاطبان آن سایر حوزویان و دانشگاهیان نیز هستند. در فضای این نوع کرسی ها، بسترهای 
تولید علم ایجاد خواهد شد و پلی زده می شود بین فضای بحث دانشجویی و فضای نظریه پردازی. 
الزم به ذکر است که سطح بندی مطرح شده واقعًا وجود دارد و مالنقطی بازی روی بیانات 
رهبری نیست. عدم توجه به این تفاوت ها منجر به سردرگمی نظری و انجام کارهای پراکنده و 

کم نتیجه )یا بی نتیجه( در عمل خواهد شد.
چهارم- کرسی های آزاداندیشی در سطوح مختلف، محدود به رشته ی خاصی نمی شود و 
می تواند تمام زمینه های عملی و نظری را در برگیرد. ایجاد این کرسی ها باید فضای گفتگوی 
منطقی و آرام را در جامعه حاکم کند و در واقع جلوی لّفاظی ها و طرح ادعا ها و شبهات انباشته 
را بگیرد، بنابراین باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و همان طور که رهبر عزیز انقالب نیز 
نیز حوزویان و  را  از حوزه و دانشگاه شروع شود و مجرای الزم  باید  این حرکت  تأکید دارند 
برای  نهاد. هر چند که  یا  وزارتخانه  از فالن  آیین نامه  به صورت  نه  فراهم کنند  دانشگاهیان 
برگزاری این کرسی ها آن طور که مطلوب است باید قوانینی دست و پا کرد اما این را نیز خود 
اهالی حوزه و دانشگاه باید انجام دهند. البته برای ایجاد بسترهای الزم نقش نهادها سر جای 

خود باقیست.
نتیجه علم و فرهنگ کمک  و در  راه اندازی هر سه سطح به نوعی به جریان تولید "فکر" 
که  همین  نیست_  تخصصی  لزومًا  _که  آزادفکری  کرسی های  در  حتی  یعنی  کرد.  خواهد 
دانشجو ملزم می شود در فضایی عقالنی برای ادعاهای خود استدالل بیاورد، تولید فکر صورت 
می گیرد و دیگر سخت اتفاق می افتد که دانشجویی بدون اینکه پشتوانه های یک تفکر )مثاًل 
لیبرالیسم( را بشناسد به پیروی ناخودآگاه یا طرفداری از آن برخیزد و این یعنی ساختن یک 

خانه ی مستقل فکری برای هر دانشجو. 
باید توجه شود که راه اندازی کرسی ها )به خصوص کرسی های آزادفکری در دانشگاه ها( نه 
تنها تریبون دادن به مخالفین نظام نیست بلکه مهیا کردن تریبون برای انقالبیون است؛ چرا که 
االن در دانشگاه ها و مخصوصًا دانشگاه های بزرگ کشور، حرفی که فرصت شنیده شدن ندارد، 
حرف اسالم ناب و انقالب است. بنابراین در این شرایط حتی اگر به واسطه ی ضعف حامیان 
انقالب، دفاع مطلوبی از اصول صورت نگیرد، حداقل نسیمی از آرمان های اسالم ناب به مشام 

جان مخاطبان خواهد رسید.
از طرفی، زیر سوال برده شدن عقایدی که گاهًا به راحتی هم پذیرفته شده اند، در صورت 
حمایت های فکری ضمن کرسی ها، اتفاق مبارکی برای جبهه ی انقالب خواهد بود. دغدغه ی 
بیشتر برای استحکام پایه های معرفتی، در فضای راکد و ایستای فکری ایجاد نمی شود، اتفاقی 

که با برگزاری کرسی ها حداقل تسهیل خواهد شد.
پنجم- و اما در مورد کرسی های آزادفکری... 

با توجه به بیانات اخیر رهبری )در جمع اساتید دانشگاه ها و نخبگان علمی( مبنی بر ایجاد 
کرسی های آزادفکرِی معرفتی و سیاسی در دانشگاه ها، 5مشخصه می-توان برای این کرسی ها 

برشمرد :
۱. دانشجویی است. )”چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرف شان را بزنند، حرف همدیگر را نقد 
و  اجتماعی  گوناگون  مسائل  زمینه         ی  در  باید  که  کارهائی  از  کنند/  مجادله  همدیگر  با  کنند، 

سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر "(
2 .تاکنون وجود نداشته است و منظور مناظرات رایج کنونی نیست )“شما کرسی آزادفکری 
سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو 

همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید.( 
۳. غیر تخصصی است یا بهتر بگوییم لزومًا تخصصی نیست )از سه مصداقی که رهبری بدان 
آزاد فکری معرفتی و سیاسی در  اشاره کردند، دوتایشان دانشگاه صنعتی بودند، یعنی کرسی 

دانشگاه صنعتی(
۴. از ضایعات کشیده شدن مسائل فکری به محیط های عمومی جلوگیری می کند. )“اگر در 
محیطهای خاص، محیط های آزاداندیشی و آزادفکری مسائل تخصصی، مسائل فکری، مسائل 

چالش          برانگیز  مطرح بشود مطمئنًا ضایعات کمتر پیش خواهد آمد"( 
5. در کل فضای عقالنی و بحث منطقی را به وجود می آورد و موجب روشن شدن حقیقت 
می شود. )"حق، آنجا خودش را نمایان خواهد کرد. حق این جوری نمایان نمی شود که کسی 

یک انتقادی را پرتاب بکند. این جوری که حق درست فهمیده نمی شود"(

واضح است که ایجاد این کرسی ها نافی سایر سطوح کرسی های آزاداندیشی نیست. اما این 
کرسی ها را می توان در دسترس ترین نوع کرسی ها برای عموم دانشجویان دانست که دستیابی 

به فضای آزاداندیشی را با سرعت بیشتری محقق می کند.
باید توجه داشت که فضای تضارب آراء آداب خاص خود را می طلبد و ایجاد “ادب آزادی” نیز 
کار آسانی نیست به خصوص که عده ای مخصوصًا در دانشگاه ها، زیست خود را مدیون فضای 
هیجانی و طرح شبهات انبوه بدون امکان پاسخ به آن ها و جنجال هستند و تالش خود را برای 
به حاشیه راندن جلسات کرسی ها خواهند کرد. عد ای نیز از روی ناآگاهی و بی توجهی این 
جلسات را به آنچه که منظور نیست محول می کنند. بنابراین به دور از یأس و ساده انگاری ) و 

نه شتابزده( باید این جلسات را راه اندازی کرد.
از  پس  حوادث  ویژه ی  انعکاس،  مجله ی  انتشار  از  پس  امیرکبیر  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
راه اندازی و پررنگ کردن  به  لزوم جریان سازی و کمک  به  با توجه  انتخابات، تصمیم گرفت 
موضوع کرسی های آزادفکری در فضای دانشگاهی کشور، توزیع تجربیات و ایده ها، پاسخگویی 
حوزه،  این  در  صاحب نظران  نظرات  و  وضعیت  به  نسبت  رسانی  اطالع  و  رایج  ابهامات  به 
باید  پیمودن مسیری که  باشد در  یاوری  امید است که  تولید کند.  این موضوع  با  ویژه نامه ای 

سال ها پیش طی می شد...

افشین میرزاییكرسی ها؛ راهبرد دهه ی چهارم انقالب

دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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نشریه دانشجویی انعکاس

در این پرونده، 
ضمن جمع آوری 
کلیه ی سخنان 
رهبر انقالب پیرامون  
کرسی های آزادفکری، 
گفتارهایی مرتبط و 
راهگشا از حضرت امام 
)ره(، رهبر عزیز انقالب، 
شهید مطهری، شهید 
بهشتی، عالمه جعفری، و 
آیت اهلل مصباح آورده شده 
است. این گفتارها بیشتر پیرامون 
آزادی و مباحث پیرامونی آن در جامعه 
هستند و پس از مطالعه ی آثار این 
بزرگان پیرامون موضوع، جمع آوری 
و تلخیص شده اند. همچنین برخی از 
این مطالب از روی منابع صوتی موجود 
پیاده شده اند و برای اولین بار است که 
منتشر می شوند.

  بزرگان
راه کجاست؟



نشود،  اداره  دانشگاهمان  اگر 
کارمان زار است!

و ما اگر دانشگاه مان اداره نشود، كارمان 
دست  به  مسائل  تمام  دانشگاه،  است!  زار 
قطِب  تا  دو  اين  يعنی  است.  دانشگاه 
مملكت  مقدرات  همه  روحانی  و  دانشگاه 
دانشجو،  دانشگاهی،  اينهاست.  مشت  تو 
دانشجوی  چه  قديمی،  دانشجوی  چه 
بايد  اينها  دست  توی  مسائل  همه  جديد، 
ملت  يك  متفكره  قوه  اينها  بشود.  حل 
بگيريم و  را ما سست  دانشگاه  اگر  هستند. 
دستمان  از  چيزمان  همه  برود،  ما  دست  از 
نبايد  كه  است  مسئله ای  يك  است.  رفته 
من  نه  و  بكنم؛  كه من عمل  بنشينيد  شما 
هم بايد بنشينم كه شما تنها. ما هر دو بايد 
دست به دست هم بدهيم، آنقدری كه من 
شما  كه  آنقدری  بدهم  انجام  من  می توانم 
هستيد،  جوان  بدهيد.  انجام  شما  می توانيد 
حرف  كنيد؛  صحبت  بايستيد؛  مقابلشان  در 
بزنيد. اشخاصی كه می توانند در آنجا بيايند 
برداريد  كنيد  پيدايشان  برويد  بزنند،  حرف 
ننشينيد  دانشگاه.  به  كنيد  دعوتشان  برويد، 
البته من آسيد علی آقا  كه من تعيين كنم. 
]خامنه ای[ را صالح می دانم برای اين كار. 
لكن ننشينيد كه من دعوت كنم. الزم نيست 
باشد. هر چند روز يك دفعه يك  كه يكی 
نفر، اجتماع كنيد در همان دانشگاه، و يك 

می توانند  كه صحبت  آقايانی  همين  از  نفر 
بكنند، حرف می توانند بزنند، بياوريد دانشگاه 
صحبت  به  حاضر  برايشان.  بكنند  صحبت 
اخالل  فقط  اينها؛  نيستند  اينقدرها  هم 

می خواهند بكنند.
می خواهند شما را به درگیری 

بکشند...
اسالم دين مستند به برهان و متكی 
به منطق است و از آزادی بيان و قلم 
مكتب های  طرح  از  و  نمی هراسد 
محيط  در  آن ها  انحراف  كه  ديگر، 
پيش  در  و  ثابت  مكتب ها  آن  خود 
خورده  شكست  خودشان  دانشمندان 
هستند، باكی ندارد.  شما دانشجويان 
مكتب های  پيروان  با  نبايد  محترم! 
و  رفتار  شدت،  و  خشونت  با  ديگر 
خود  بيندازيد.  راه  هياهو  و  درگيری 
به بحث و گفتگو برخيزيد، و  آنان  با 
با  از دانشمندان اسالمی دعوت كنيد 
بودن  تهی  تا  بنشينند،  در بحث  آنان 
با  آنان  آنان ثابت شود.  و اگر  دست 
جنجال و هياهو با شما مواجه شدند، 

از آنان اعراض كنيد، و با خونسردی بگذريد 
كه  است  آن  آن ها  نقشه های  از  يكی  كه 
استفاده  از آن  و  به درگيری بكشند  را  شما 
منطق  و  آزادی  با  ما  كنند.   مشروع  غير 
باشد،  خرابكاری  و  توطئه  اگر  ولی  موافق، 

متعال  خداوند  از  و  داريم.  ديگری  تكليف 
خواستارم كه كار به آنجا نكشد.

بدون جنگ و نزاع، با گفتگو مسائل 
را حل کنید

و   دانشگاه  در  آمدند  كدامشان  هر  اين ها 

يك مطلبی را گفتند، برويد جلويش بگوييد: 
هياهو  می خواهد  يك وقت  می گوييد؟  چه 
اين ها  هستند،  اينطوری  اكثرا  كه  كند، 
هياهو،  به  می كنند  وادار  كه  سرانشان  را 
بنشين  آقا  بگوييد،  دورش  بشويد  جمع 

هيچ صحبت  ببينيد  بكن.  را  صحبت هايت 
تشنجی  يك  كه  است  همين  فقط  ندارد، 
و  بشود  باز  دانشگاه  نگذارد  و  كند  ايجاد 
انجام  را  خودش  عمل  دانشگاه  نگذارد 
بدهد. بدون اينكه با آنها جنگ و نزاع داشته 
باشيد، با آنها به اين نحو مقابله كنيد. 
يا آنها اگر يك اجتماع صد نفری، هزار 
هزار  بيست  ده،  شما  می كنند،  نفری، 
نفر را اجتماع كنيد، مسائل خودتان را 
بگوييد، دعوا هم نكنيد، اين بايد انجام 
كه  اميدوارم  انشاءاللهّ  امور  اين  بگيرد. 
نرسد به اين مسائل. و اما اگر ما يك 
اين ها   ، نه  فهميديم كه  توطئه  وقتی 
بكنند،  چه  و  كنند  توطئه  می خواهند 
خوب، يك تكليف ديگری هم ممكن 

است داشته باشيم. 
تحوالت  همه  مبدأ  دانشگاه 

است
دانشگاه مبدأ همه تحوالت است. از 
دانشگاه سعادت يك ملت و در مقابل 
سرچشمه  ملت  يك  شقاوت  سعادت، 
كرد،  جديت  بايد  را  دانشگاه  می گيرد. 
كنيد،  درستش  را  دانشگاه  بكنيد  جديت 
ما  مملكت  كنيد.  اسالمی اش  را  دانشگاه 
بايد  و  است  كشيده  زحمت  اسالم  برای 
برای اسالم زحمت بكشد و می كشد و همه 

چيزش بايد اسالمی بشود

 اگر دانشگاه را سست بگيريم،
 همه چيزمان
 از دستمان رفته است
گزیده ای از بیانات امام روح ا... در مورد دانشگاه

که  است  داده  خون  آنقدر  ما  مملکت 

حاال بشود یک مملکت غربی؟! مردم 

برای  داده اند؛  خون  اسالم  برای  ما 

کرده اند.  زحمت  تحمل  اینقدر  اسالم 

چند سال است، ده- پانزده سال است، 

زحمت کشیده اند که یک مملکت اسالمی 

درست بشود؛ یک قوانین اسالمی در کار 

ما  خواهیم.  نمی  ما  غربی  قوانین  باشد. 

نمی خواهیم تربیت، تربیت غربی باشد 

 دانشجوی كارشناسی صنايع دانشگاه اميركبير
حميد پارسا

5 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



ویژه نامه کرسی های آزادفکری6
نشریه دانشجویی انعکاس

دانشگاه نباید ما را به دامن آمریکا 
بکشاند!

بايد آنهايی كه به اين كشور عالقه دارند، 
آنهايی كه به اين ملت عالقه دارند، آنهايی 
خدمتگزار  و  نيستند  وابسته  خودشان  كه 

به  كنند  آنها همت  نيستند،  ابرقدرت ها 
درست  مركزی  يك  را  دانشگاه  اينكه 
باشد، كه  كنند كه مركز علم وتهذيب 
همه تخصص ها در خدمت خود كشور 
باشد نه اينكه متخصص بشود و با آن 
تخصصش ما را به دامن امريكا بكشد. 
تخصصش  آن  با  و  بشود  متخصص 
چه  هر  كند.  وارد  ضربه  ما  كشور  به 
متخصص تر، بدتر. آن كسی كه مهذب 
نشده است، و آن كسی كه برای كشور 
برای  من  كه  نكرده  احساس  خودش 
من  كشور،  اين  از  و  اين كشور هستم 
را  علمی ام  استفاده  و  كرده ام  استفاده 
اگر  بدهم،  تحويل  كشور  اين  به  بايد 
نباشد،  باور  اين  و  نباشد  احساس  اين 
برای  است  مركزی  بدترين  دانشگاه 

اينكه ما را به تباهی بكشد. 
مرکز  دانشگاه  تا  دبستان  از 

توطئه است 
كسانی  و  منحرفين  من!  عزيزان 
آخر  به  مكتب  اين  می خواهند  كه 

سيلی  اسالم  مكتب  از  كه  آنهايی  و  نرسد 
را  اسالم  مكتب  كه  آنهايی  و  خورده اند، 
بر  و  می دانند  خودشان  مصالح  خالف  بر 
اول  می دانند،  اربابانشان  مصالح  خالف 
مدرسه هايی  از  كه  است  اين  به  نظرشان 
نورس  جوانان  ما،  جوانان  ما،  كودكان  كه 
از  ما در آنجا برای تحصيل كمال رفته اند، 
آنجا انحرافات را شروع كنند. آنها در صدد 

اين هستند كه مدارس كه منشا همه 
بركات هست و جوانهای نورسی 

كه بايد اين كشور را به رشد 
خودش برسانند و از دست 

اجانب نجات دهند، آنها 
و  كنند.  منحرف  را 

كه  می بينيد  لهذا 
تا  دبستان  آن  از 
مركز  دانشگاه 
توطئه است، و 

شماها هدف

از  را  شما  می خواهند  و  هستيد،  آنها   
دانشگاهها  و  كنند.  منحرف  عزيز  اسالم 
مراكز  تمام  و  دبستانها  و  دبيرستانها  و 
مراكزی  به  كنند  مبدل  را  تهذيب  و  علم 
نفع  به  بشود  تحصيل  علم  آنجا  در  اگر  كه 

قدرت  های بزرگ باشد. و هر چه در آنجاها 
فرآورد  هرچه  مقدس،  مكان های  آن  در  و 
اول  قدم  ابرقدرتها.  نفع  به  فرآورد  باشد، 

از  همان كودكستان شروع آنها 
می شود، و هر چه 

جوانها و 

كودک هايمان باالتر بروند، قدم های بعدی 
آنها هم به دنبال آنهاست. از كودكستان تا 
خبيث  دست های  جوالن  مركز  دانشگاه، 
استعمار است، و آنها خوب می دانند كه اگر 
اين نوباوگان را از راه مستقيم و صراط اللهّ 
خودشان  شوم  مقاصد  به  كنند  خارج 
آنها  كوشش  لهذا  و  رسيد.  خواهند 
شروع  كودكستان  از  آنها  هدف  و 
می شود و تا دانشگاه ها جريان دارد. و 
بايد برای اصالح جامعه،  مراكزی كه 
اصالح  و  معنويات  در  جامعه  اصالح 
جامعه در ماديات، ذخايری باشند برای 
كشور عزيز ما، آنجا را به فساد بكشند 
و بعد كنار بنشينند و به اين جوان های 
ما نگاه كنند كه اين منحرفين كارهای 
را  فساد  و  داده اند  انجام  را  خودشان 
كنند.  اجرا  می خواهند  شما  دست  به 
مراكز  اصالح  گرو  در  كشور  اصالح 
علمی شما جوان ها در سرتاسر كشور 
از كودكستان كه محل اطفال است تا 
دانشگاه كه محل علم و محل دانش 
باشيد  بيدار  بايد  باشد،  بايد  تهذيب  و 
و خودتان اين مراكز را از فساد حفظ 

كنيد. 
همیشه حساس باشید...

در  باشيد  حساس  هم  هميشه  و 
آن، هيچ وقت خيال نكنيد كه نه، تمام شد 
نظرهای  كه  است  جوری  دانشگاه  مسئله. 
فاسد دنبالش است به اينكه يك كار خالفی 
انشاءاللهّ  موفق  است،  دنبالش  آن.  در  بشود 
باشد  حساس  انسان  بايد  هميشه  و  نشوند. 
كه نگذارد اين سنگری 
همه  می تواند  كه 
كند  درست  را  چيز 
همه  كه  می شود  و 
بزند، يك  به هم  را  چيز 
سنگر  اين  دستتان  از  وقت 
آن  در  خللی  يك  بشود،  گرفته 

واقع بشود. 
تبلیغات، از جنگ 

خطرناک تر است
بيشتر  ضررش  ما  برای  اينها  تبليغات 
با  كرد  برخورد  نبايد  ساده  جنگ هاست.  از 
داريم؟  از جنگ چه ترسی  ما  تبليغات.  اين 
يك ملتی كه حاضر است برای شهادت و 
چه  می داند،  عظيم  فوز  را  شهادت 
اين،  از  دارد؟  مسائل  اين  از  باكی 
از اينكه باكی نيست. آن كه انسان 
است  تبليغاتی  اين  می ترساند  را 
اينها، يكی، يكی گفته  كه بيخ گوش 
و  می شوند  جمعيتی  يك  بعد  و  می شود 
بعد زيادتر. از اين شيطنت ها بايد يك قدری 

ترسيد و توجه به آن كرد.
ما آزادی در پناه اسالم می خواستيم...

پيروزی  به  انقالب  اينكه  از  بعد  اآلن  ما 
است  وقتی  اآلن  حدودی  تا  است،  رسيده 
ما  كه  حاال  كه  هستيم  امتحان  در  ما  كه 
آزادی پيدا كرديم، اين آزادی را صرف چه 

می كنيم. آزادی پيدا كرديم؛ آزادی! حاال من 
آزادم  آزادم كه هر كاری می خواهم بكنم؟ 
آزادم  كه به هر كه می خواهم اذيت بكنم؟ 
به ضد  ولو  بنويسم؟  می خواهم  چه  هر  كه 
اسالم باشد؛ ولو به ضد منافع مملكت باشد. 
اين آزادی است؟! اين را ما می خواستيم؟ ما 
اسالم  پناه  در  آزادی  يا  می خواستيم  آزادی 
می خواستيم؟ ما اسالم می خواستيم. اسالم 
نه.  بی بندوباری  آزادی  اما  دارد،  آزادی  هم 
بندوباری  آزادی غربی ما نمی خواهيم. بی 
با هر جوری می خواهد!؟  است آن. هركس 
كه  آزادی  آنطور.  نيست  هرچه؟!  هرچه 
ما  قرآن  پناه  در  آزادی  می خواهيم،  ما 
جمعيتی  يك  می خواهيم  ما  می خواهيم... 
نورانی  قشرهای  يك  بكنيم،  پيدا  نورانی 
كه وقتی وارد می شويم در يك دانشگاهی، 
اخالقش  نورانی،  علمش  نورانی،  عملش 
نورانی، همه چيزش نورانی باشد؛ الهی باشد. 
پيروزی نه برای اين است كه ما برسيم به 
استقاللی  يك  به  برسيم  آزادی؛  مثالاً  يك 
باشد، همين؛ همين  برای خودمان  منافع  و 
مال  منافع  ديگر  كه  حاال  تمام؟  ديگر 
اينها  نداريم؟!  كاری  ديگر  شد،  خودمان 
است كه  اين  مقدمه  است. همه اش  مقدمه 
كه  ملتی  يك  بشود؛  پيدا  انسان  ملت  يك 
روح انسانيت در آن باشد پيدا بشود؛ تحول 

پيدا بشود در خود اشخاص .
آزادی غربی یا آزادی در پناه قرآن 

و اسالم؟
آزادی  يك  می خواهد  غرب  كه  آزادی 
دلش  كاری  هر  كه  هر  است،  بی بندوبار 
بخواهد می كند. يك آزادی است كه مخالف 
انسانی  سنن  با  مخالف  است؛  اخالق  با 
روی  كه  محدودی  آزادی  يك  نه  است؛ 
آنها  باشد.  قوانين  چهارچوب  روی  و  قواعد 
جمهوری  می خواهند.  را  آزادی  همچو  يك 
می خواهند  آقايان  اين  كه  دموكراتيكی 
غرب  جمهوري های  طرز  جمهوری،  همان 
می خواهند. مملكت ما آنقدر خون داده است 
كه حاال بشود يك مملكت غربی؟! مردم ما 
برای اسالم خون داده اند؛ برای اسالم اينقدر 
است،  سال  چند  كرده اند.  زحمت  تحمل 
كشيده اند  زحمت  است،  سال  پانزده  ده- 
كه يك مملكت اسالمی درست بشود؛ يك 
قوانين اسالمی در كار باشد. قوانين غربی ما 
تربيت  تربيت،  نمی خواهيم  ما  نمی خواهيم. 
غربی باشد. ما می خواهيم يك تربيت انسانی 
باشد، به طوری كه همه با هم دوست باشند؛ 
همه رفيق باشند؛ نه من از شما بترسم؛ نه 
رحمت  محيط  محيط،  بترسيد.  من  از  شما 
باشد؛ نه محيط رعب و وحشت. اين خدمت، 
به  خدمت  و  است  انسانيت  به  خدمت  كه 
اسالم است، بر عهده ما و شماست. بر عهده 
ما هست در جانب روحانيت؛ بر عهده شما 

هست در جانب دانشگاه های خودتان.
اغتشاش در دانشگاه

 به نفع کیست؟
آيا به نفع دانشگاه هست كه جوان های ما 

صبر  و  کردیم  صبر  که  حاال  تا  ما 

انقالبی کردیم، تا حاال برای این بود 

که به مردم معلوم بشود که اینها چه 

اینها  دارند.  مرامی  چه  اینها  هستند؛ 

نمی خواهند مکتب خودشان را عرضه 

منطق  با  نمی خواهند  اینها  کنند، 

صحبت کنند. اینها می خواهند که همه 

مکتب ها را سرکوب کنند. اینها برای 

اینها  است.  اسالم  مکتب  سرکوبی 

قوانین  از  اینها  می ترسند.  اسالم  از 

اسالم می ترسند. اینها می خواهند که 

اسالم نباشد، ولو هر چه باشد، و لهذا 
توطئه است. 



تحصيل نكنند؟ هر روز توی دانشگاه بيايند 
ميتينگی  يك  كنند،  درست  بساطی  يك 
كنند  ايجاد  اغتشاشی  يك  كنند،  درست 
كه جوان های ما درس نخوانند؟ اين به نفع 
كيست؟ به نفع مملكت ماست اين؟ ما اگر 
دانشگاه مان خوب باشد، دانشگاه مان صحيح 
ضرر  به  يا  است،  ملت  نفع  به  بكند،  عمل 
دانشگاه  كه  نمی گذاريد  شما  خوب،  ملت؟ 
راه بيفتد، اين به نفع كی تمام می شود؟ اين 
هم به نفع خارج. برای اينكه همان طوری 
دانشگاه  كه  نمی گذاشت  دست ها  آن  كه 
در  ما  كه  بكند  پيدا  را  جريان صحيحش 
خارج،  به  بشويم  محتاج  هم  مطالب  اين 
دستمان را پيش غير دراز كنيم، اينها هم 

دارند همين كار را انجام می دهند كه ما در 
همه چيزمان محتاج به خارج باشيم... ما هر 
يك از كارهای اينها را وقتی بنشينيم حساب 
بكنيم، اينها به نفع امريكا بيشترش می شود.

از افراد گوینده و صاحب نظر 
کمک بگیرید

شما  حجت  آنهاست؛  از  بيشتر  شما  عدد 
كه  را  مسائل  اين  شما  آنهاست.  از  باالتر 
واضح  می توانيد  را  اينها  خيانت  بگوييد، 
خيانتشان  دانشگاه.  در  مكان،  آن  در  بكنيد 
خودشان  كه  بكنيد  واضح  می توانيد  را 

بگذارند بروند. 
 ، يستيد با

صحبت 
بگوييد  كنيد. 
خوب  آقا، 
يكی  بياييد 
بگوييد  يكی 
شما  ببينم 
چكاره هستيد 
توی  آمده ايد 
ه  نشگا ا د
اخالل  داريد 
؟  می كنيد
هيد  ا می خو
بكنيد؟  چه 

كار  برايمان؟ شما  بگوييد  می خواهيد درس 
چكاره  كه  بكنيد  حساب  اول  را  خودتان 
اين  اهل  از  مملكت. شما  اين  توی  هستيد 
مملكت هستيد، يا عمال غير هستيد خودتان 
بگوييد.  آقا  بايستيد  می چسبانيد؟  ما  به  را 
هستند  گوينده  كه  هم  اشخاصی  بايد  البته 
می كنم  پيشنهاد  من  و  دانشگاه  در  بيايند 
بيايند، خامنه ای.  آقا  آقا سيد علی  كه آقای 
از  ايشان  پيش  برويد  كه  است  ممكن  شما 
قول من بگوييد ايشان بيايند به جای آقای 
فهيم  ايشان،  است  خوب  بسيار  مطهری. 
است؛ می تواند صحبت كند؛ می تواند حرف 

بزند.
سوء استفاده گروه های 

مفسد از آزادی 
فتح  اين  كه  وقتی  هم  ما  مملكت  در 
و  زن ها  شما  دست  به  ]انقالب[  بزرگ 
چيز  همه  گرفت،  انجام  محترم   مردهای 

گذاشتند،  آزاد  را  تبليغات  گذاشتند:  آزاد  را 
در  كه  به طوری  گذاشتند  آزاد  را  مكتب ها 
شايد  تا  دويست  حدود  تقريبااً  ماه  چند  اين 
كردند!  وجود  اظهار  مختلف  گروه های 
مفسدند  و  فاسد  كه  كمونيست هايی  حتی 
ما  كه  آن  از  بعد  لكن  كردند.  وجود  اظهار 
وجودشان  اظهار  اينها  كه  بكنيم  احساس 
اين  برای  فقط  نيست،  تبليغ  برای  فقط 
مكتب  می خواهند  كه  نيست 
كنند،  عرضه  را  خودشان 
توطئه  مسئله  مسئله،  بلكه 
غير  مكتب  عرضه  است. 
خرمن هاست!  سوزاندن 
دانشگاه  به  ريختن  غير 
اينكه  از  جلوگيری  و 
مشغول  دانشگاهيان 
كار باشند. و ما تا 
حاال كه صبر 
كرديم و 
صبر 

بی  نقال ا
مردم  به  كه  بود  اين  برای  حاال  تا  كرديم، 
اينها  هستند؛  چه  اينها  كه  بشود  معلوم 
مكتب  نمی خواهند  اينها  دارند.  مرامی  چه 
نمی خواهند  اينها  كنند،  عرضه  را  خودشان 
با منطق صحبت كنند. اينها می خواهند كه 
اينها برای  همه مكتب ها را سركوب كنند. 
سركوبی مكتب اسالم است. اينها از اسالم 

قوانين اسالم می ترسند.  از  اينها  می ترسند. 
هر  ولو  نباشد،  اسالم  كه  می خواهند  اينها 
وقتی  اآلن  است.  توطئه  لهذا  و  باشد،  چه 
آخر  تا  ما  نمی توانيم  ديگر  شد،  توطئه  كه 
بپذيريم. مسئله،  را  تحمل كنيم و توطئه ها 

مسئله اسالم 
و مسئله مصالح مسلمين است. با مصالح 

مسلمين و اسالم ما نمی توانيم 

مسامحه كنيم .
مقایــــسه انقالب 

ایران و سایر انقالب ها
خيلی انقالبها را اگر مالحظه كرده 
باز  سالهای طوالنی،  گذشتن  از  بعد  باشيد، 
سِر  دنبال  نيست.  مملكتها  در  آرامش  هم 
فعاليت  از  را  احزاب  تمام  انقالبات،  بعضی 
باز داشتند؛ تمام روزنامه ها را توقيف كردند؛ 
تمام اجتماعات را منع كردند؛ به اسم اينكه 
است  اين  معنايش  انقالب  و  است،  انقالب 
كه هيچ كس حق هيچ نفس كشيدن ندارد. 
ايران،  انقالب  كه  كرديد  مالحظه  شما  اما 

فرصت  را  گروه ها  همه  انقالب،  روز  همان 
همه  داد؛  اجازه  را  روزنامه ها  همه  داد؛ 
چند  كردند؛  فعاليت  داد  اجازه  را  اجتماعات 
ماه هم فعاليت كردند تا آنكه به ملت ثابت 
شد كه بعضی از جناح ها مخالف مسير ملت 
و  می كنند  عمل  انقالب  ضدِّ  به  و  هستند 
جلوگيری  بعضيشان  آنها  از  دارند.  توطئه ها 
شد، و مشغول  بررسی هستند. بايد گفت كه 
انقالب ايران بهترين انقالبی بوده است كه 

در دنيا تاكنون پيدا شده است.
قلم ها را شکسته بودند...

]در رژيم سابق[ نه يك روزنامه ای داشتيم 
آزاد  كه  گوينده ای  نه يك  و  باشد.  آزاد  كه 
باشد، و نه يك نويسنده. قلم ها را شكسته 
بودند. دهان ها را بسته بودند و قلم ها 
اينكه  به اسم  بودند،  را خرد كرده 
نبود،  برايمان  آزادی  آزاديد. هيچ 
را  ما  بزرگ«  »تمدن  اسم  به  و 
كه  اآلن  و  تباهی.  به  كشاندند 
يك  آشفته،  مملكت  يك  رفتند 
اقتصاد  يك  مانده،  عقب  ملت 
فاسد و همين طور هر جا دست 
بگذاری، يك دانشگاه استعماری، 
و هكذا ساير جاها. اين برای اين 
است كه يك فرد فاسد حكومت 
اين جميعت، يك حيوان  بر  كرد 
فاسد. هيچ وقت حيوان های ديگر 
فرد  يك  اما  نمی كنند،  طور  اين  را 
فاسد يك جامعه را به فساد می كشد. 
پيدا  فرد  يك  چنانچه  طرف  آن  از 
انبيا-  مثل  باشد-  صالح  كه  بشود 

يك امت را به صالح می كشد.
نگذاریم دانشگاه ها 

به انحراف کشیده شود
و اما در دانشگاه نقشه آن است كه جوانان 
خودی  ارزش های  و  ادب  و  فرهنگ  از  را 
غرب  يا  شرق  سوی  به  و  كنند  منحرف 
بكشانند و دولتمردان را از بين اينان انتخاب 
و بر سرنوشت كشورها حكومت دهند تا به 
دهند.  انجام  می خواهند  هرچه  آنها  دست 
غربزدگی  و  غارتزدگی  به  را  كشور  اينان 
انزوا و منفوريت  با  بكشانند و قشر روحانی 
اين  و  نباشد.  جلوگيری  بر  قادر  و شكست، 
و  نگهداشتن  عقب  برای  است  راه  بهترين 
زيرا  سلطه،  تحت  كشورهای  كردن  غارت 
و  بی خرج  و  بی زحمت  ابرقدرت ها  برای 
بی سر و صدا، هرچه هست  ملی  در جوامع 
كه  اكنون  پس  می ريزد.  آنان  جيب  به 
اصالح  دست  در  دانشسراها  و  دانشگاه ها 
است  الزم  ما  همه  بر  است،  پاكسازی  و 
هميشه  برای  و  كنيم  كمك  متصديان  با 
كشيده  انحراف  به  دانشگاه ها  نگذاريم 
با  خورد  چشم  به  انحرافی  جا  هر  و  شود؛ 
امر  اين  و  كوشيم.  آن  رفع  به  سريع  اقدام 
پرتوان  دست  با  اول  مرحله  در  بايد  حياتی 
انجام  دانشسراها  و  دانشگاه ها  جوانان  خود 
نجات  انحراف،  از  دانشگاه  نجات  كه  گيرد 

كشور و ملت است.

ولو  بنویسم؟  می خواهم  هرچه  که  آزادم 

منافع  ضد  به  ولو  باشد؛  اسالم  ضد  به 

را  این  است؟!  آزادی  این  باشد.  مملکت 

می خواستیم  آزادی  ما  می خواستیم؟  ما 

ما  می خواستیم؟  اسالم  پناه  در  آزادی  یا 

اسالم می خواستیم. اسالم هم آزادی دارد، 

ما  آزادی غربی  نه.  بی بندوباری  آزادی  اما 

آن است  بندوباری  بی  خواهیم.  نمی 

7 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس
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نشریه دانشجویی انعکاس

آزاد اندیشی شعار مظلوم جامعه
و  گسترش  زمينه  در  بخواهيم  اگر 
علم  و  انديشه  و  فرهنگ  واقعِی  توسعه 
اين كه  به  داريم  احتياج  كنيم،  كار  حقيقتااً 
اوهّل  درجه  در  و  خدادادی  مواهب  از 
در  آزادانديشی  كنيم.  استفاده  آزادانديشی 
گفته  تا  است.  مظلوم  شعار  يك  ما  جامعه 
خيال  فوری  ه ای  عدهّ آزادانديشی،  می شود 
اصيل  بنيانهای  همه  بناست  كه  می كنند 
آن  به  چون  آنها  و  شود،  شكسته  هم  در 
ديگر  ه ای  عدهّ می ترسند.  دلبسته اند،  بنيانها 
بايد  آزادانديشی  با  كه  می كنند  تلقهّی  هم 
به  گروه  دو  هر  شود.  شكسته  بنيانها  اين 
رشد  برای  الزم  شرِط  كه   - آزادانديشی 
ما  می كنند.  ظلم   - است  علم  و  فرهنگ 
فانه  متأسهّ داريم.  احتياج  آزادانديشی  به 
گذشته فرهنگ كشور ما فضا را برای اين 

آزادانديشی بسيار تنگ كرده بود)1(
فرهنگ ترجمه ای آزاد اندیشی 

نیست
كتاب  ترجمه  فقط  ترجمه  از  منظور   

ترجمه  فرهنگ،  ترجمه  بلكه  نيست، 
فكر، ترجمه نظريات بيگانه، آنها را 

به شكل وحی ُمنزل تلقهّی كردن 
غيرقابل  جايگاه  يك  در  و 
خدشه قرار دادن، باليی بوده 
كه در جامعه ما وجود داشته 
را  ترجمه ها  همان  است. 
چه  هر  كرده ايم؛  تكرار 
گفته اند،  ديگران  كه  را 

دچار  و  كرده ايم  تكرار 
اگر  شده ايم.  جمود 

بايستی  كنيم،  رشد  بخواهيم 
اليتناهِی  فضای  در  بتوانيم 

فكر بال و پر بزنيم؛ )2(

دنباله »کاغذ باد« شدن آزاد 
اندیشی نیست

علوم  فرهنگ،  اقتصاد،  در  بخواهيم  اگر 
انسانی، فلسفه و در همه زمينه های علمی 
كه  نظری  آن  چارچوب  در  فرهنگی  و 
طرفدار  ه  عدهّ يك  و  گفته  جايی  در  فردی 
هم پيدا كرده و حاال مترجمی آن را ترجمه 
يعنی  ياد گرفته ايم؛  را  ما آن  يا خود  كرده 
شی ِء  يك  به عنوان  فكر  آن  چارچوب  در 
حركت  زدن،  دست  غيرقابل  س  مقدهّ
دنباله  بلكه  نيست،  آزادانديشی  اين  كنيم، 
»كاغذباد« شدن است. ما در مشهد به اين 
بادبادكها، كاغذباد می گوييم. خيال می كند 
كاغذباد  دنباله  اما  می كند،  پرواز  هوا  در 
است.  ديگر  يكی  دست  هم  آن  نخ  است، 

اين كار آزادانديشی نيست.
ی است   محيط آزادانديشی، محيط خاصهّ

را ايجاد كه بايد آن 

نظر  به  البته  كار شماهاست.  آن هم  كرد؛ 
از حوزه و دانشگاه  بايد  آزاد  من، گفتگوی 

شروع شود. )3(
باید ادب استفاده از آزاد 

را یاد بگیریم
معنای  به  را  آزادی  اسالمی  جمهوری 
حقيقی كلمه وارد جامعه ما كرد؛ اما استفاده 
از آزادی ادبی دارد. ما ادب استفاده از آزادی 
را هم بايد ياد بگيريم و ياد بدهيم. اين هم 
ه ای به  وظيفه جمهوری اسالمی است. عدهّ
نام آزادانديشی مرزهای فضيلت و حقيقت 
آزادانديشی  نام  به  و  كرده اند  لگدكوب  را 
را  حقيقی  س  مقدهّ اصول  همه  نوآوری،  و 
ناديده گرفته يا تحقير و يا مسخره كرده اند. 
يا  عكس العملی  به صورت  هم  ه  عدهّ يك 
به خاطر مسائل ديگری كه در ذهنشان بود، 
به پايه هايی چسبيدند كه بايد بر روی آن 
پايه ها نوآوری می شد. نبايستی به آنچه كه 
ر شد؛ يعنی  اكتفا كرد و متحجهّ گفته شده، 
ر در مقابل مرز شكنی و افراط در  تحجهّ

مقابل تفريط. )4(
»امر بین االمرین« را باید 
در آزاد اندیشی پیدا کنیم

در  بعضی  كه  همچنان   
بين  فاصله  محيط سياسی، 
ديكتاتوری  و  مرج  و  هرج 
و  ندارند  قبول  اصالاً  را 
يا  جامعه  در  كه  معتقدند 
يا  باشد  مرج  و  هرج  بايد 
اين  از  كأنهُّه  ديكتاتوری! 
عرصه  در  نيست.  خارج  دو 
بايد  يا  همين طور:  هم  فرهنگی 
هرج و مرج و كفرگويی و اهانت 

به 

و  مسلهّم  ارزشهای  و  سات  مقدهّ همه 
بايد ذهنها بسته شود و  يا  و  مستدل شود 
تاكسی حرف تازه ای زد، فورااً همه او را هو 
هيچ  كأنهُّه  نمايند!  جنجال  او  عليه  و  كنند 
حدهّ وسطی بين اين دو وجود ندارد. ما بايد 
االمرين«  بين  »امر  همان  وسط،  حدهّ  آن 
راه  از  اين هم  البته  پيدا كنيم.  را  تعادل  و 
با  گفتگوی محترمانه، عاقالنه، منصفانه و 
استدالل، عملی است. اين كار هم بايد در 
زمينه  در  حوزه،  مسائل  زمينه  در  و  حوزه 
فقه، فلسفه، كالم و ديگر علوم رايج حوزه 

انجام گيرد و هم در دانشگاه. )5(
ویژگی های مثبت 

آزاد اندیشی در حوزه
خود  انديشه  بتوانند  بايد  فكر  صاحبان 
هوچيگری،  بدون  صی،  تخصهّ محيط  در  را 
و  تحميلی  جنجال  و  عوام فريبی  بدون 
زيادی مطرح كنند و آن نقهّادی شود؛ يك 
وقت به طور كامل رد خواهد شد، يك وقت 
به طور كامل قبول خواهد شد، يك وقت هم 
در نقهّادی اصالح خواهد شد و شكل صحيح 
خود را به دست خواهد آورد. اين اتهّفاق بايد 
به  من  البته  نداريم.  را  اين  االن  ما  بيفتد. 
اين جهت  از  حوزه  محيط  كه  بگويم  شما 
اين  علهّت  است.  دانشگاه  محيط  از  بهتر 
است كه در حوزه، نقهّادی يكی از محورهای 
اصلی است. همه اين بزرگان حوزه كه شما 
امروز  كه  آنهايی  چه   - می كنيد  مالحظه 
هستند و چه بزرگترهايی كه در نسل های 
در همين محيط  اصالاً   - بودند  ما  گذشته 
نقهّادی بزرگ شده اند. هيچ متكلهّمی و هيچ 

فيلسوف يا فقيهی از اين كه يك 

نظر 
يا  فقهی  مسلهّم 
كالمِی  يا  اصولی 
قبل از خود را به كلهّی 
ابطال كند، ابايی ندارد و 
از اين كه كسی به او بگويد 
باكی  هم  كردی  ابطال  چرا 
ندارد؛ چون چنين چيزی اصالاً در 

حوزه گفته نمی شود.
نظرات  كه  است  حوزه  سنهّت  اين 
مالحظه  شما  كنند.  مطرح  را  گذشتگان 
كنيد؛ امام رضوان اللهَّ عليه، آن وقت كه در 
قم تشريف داشتند در درس اصول، نظرات 
ُمد روز را كه نظرات مرحوم آيت اللهَّ نائينی 
، ثانيااً، ثالثااً،  الاً بود، ذكر می كردند، بعد فيه اوهّ
رابعااً و خامسااً، اساس حرف را اصالاً به هم 
می ريختند. هيچ كس نمی گفت چرا. خوب؛ 
اگر كسی طرفدار آن نظريه بود، می رفت در 
درس خود يا در حاشيه ای كه به تقريرات 

د  ستا اين ا من  كه  می نوشت  می زد، 
استاد  تقريرات حرف  ندارم.  قبول  را 

امام در بعضی از بخشها، چاپ شده است. 

عماًل آن كارى كه من گفته 
انجام نشده است؛  بودم، 
نه در حوزه، نه در دانشگاه
مجموعه بیانات رهبر عزیز انقالب پیرامون کرسی ها

               +  نامه جمعی از فضالی حوزه به ایشان 
دانشجوی كارشناسی معدن دانشگاه اميركبير
سجاد اكبری



امام  بسياری،  موارد  در  كنيد،  نگاه  شما 
ُخرد كرده و  را  از خود  قبل  بزرگان  مبانی 
مبنای جديدی به جای آنها گذاشته اند. آن 
ی كه شاگرد امام و تقريرنويس  وقت محشهّ
به  و  زده  حاشيه  دی  متعدهّ موارد  در  است، 
ايشان  فرمايش  اين  كه  كرده  اشكال  امام 
مثالاً صاحب  و همان حرِف  نيست  درست 
مبنای قبلی درست است. نه صاحِب مبنای 
نه  می شود،  كوچك  كسی  نظر  در  قبلی 
نه كسی  اعتراض می كند و  امام  به  كسی 
اعتراض  است،  امام  شاگرد  كه  ی  محشهّ به 

می كند. اين طبيعت حوزه است. )6(
گفتگوهای سالم و محترمانه 
را باید به صورت تجربه های 

انباشته ای در آوریم
 ما بايد اين تجربيات ناشی از مباحثه و 
را  شجاعانه  و  محترمانه  و  سالم  گفتگوی 
انباشته ای درآوريم تا  به صورت تجربه های 
بتوانيم از آنها استفاده كنيم و علم را بارور 
نماييم. عين همين قضيه در دانشگاه وجود 
نرم افزاری  نهضت  اين  گفته ام،  بارها  دارد. 
دانشگاهی  ديدارهای  در  اين همه  كه من 
بر روی آن تأكيد كردم، به همين معناست. 
ما بايد علم و فرهنگ را توليد نماييم و بايد 
به صورت  بايد  حكومت  كنيم.  اساسی  كار 
سالم  به صورت  افكار  برخورد  از  آشكار 

حمايت كند. )7(
حمایت صریح از جمهوری 

اسالمی؛ امکان از 
دانشگاهیان و حوزویان

يكی از وظايف نظام جمهوری اسالمی، 
شكل  به  افكار  برخورد  از  صريح  حمايت 
سالم است. اين كار، ظرف و مجرا الزم دارد 
و اين مجرا بايستی به وسيله خوِد دوستان 
دانشگاهی و حوزوی در بخشهای مختلف 
درست  را  مجرا  اين  بايد  آنها  شود.  تنظيم 

كنند و امكان بدهند.
فانه فضا طوری است - چون  امروز متأسهّ
كسی  اگر  كه   - نكرده ايم  را  كارها  اين 
يك  بلكه  نو،  نظريه  يك  لزومااً  نه  بيايد 
لگدكوبی  يك  يا  سنهّت شكنی  يك  بدعت، 
بلند كند  و  را سِر چوب كرده  به يك مرز 
را  ه ای  عدهّ می تواند  بيندازد،  راه  هياهو  و 
كند.  جمع  خود  دور  عوام فريبانه  به صورت 
مخالف او هم با همان روش با او برخورد 
كردن  محكوم  به  می كند  بنا  و  می كند 
اصِل  شايد  لعن.  و  طرد  موضع  يك  از  او 
از  خيلی  اما  باشد؛  درست  كردن  محكوم 
هم  گاهی  نيست.  درست  شيوه اش  اوقات 
زمينه  اين  در  خوبی  كارهای  كه  می بينيم 
انجام می شود. البته هر دو كار، غلط است؛ 
است،  نو  نظريه  يك  نظريه  آن  اگر  چون 
مطرح  صی  تخصهّ مجمع  يك  در  بايد  ل  اوهّ
شود، هيأت منصفه مورد قبولی علمی بودن 
آن را تأييد كند كه بر پايه های علمی استوار 
افی و لفهّاظی و عوام فريبی  است و مثالاً حرهّ
را  اين  بايد  ل  اوهّ  . نيست  جنجال سازی  و 
شد  معلوم  آن كه  از  بعد  كنند.  ص  مشخهّ

گيرد  قرار  ادی  نقهّ مورد  دارد،  علمی  ارزش 
بر  كردن  اشكال  بودن،  ناحق  و  حقهّ  و 
پايه هايش  كردن  رد  يا  تثبيت  و  آن  موارد 
آغاز شود. اين معنا در دانشگاهها در همه 
زمينه های علمی حتهّی علوم محض، علوم 
جاری  انسانی  علوم  و  طبيعی  علوم  پايه، 
اعتقادی  و  فرهنگی  زمينه های  در  و  است 
و معارف و علوم حوزوی هم جاری است. 
اين كارها بايد بشود. حوزه و دانشگاه اين 
كارها را بايد بكنند. شما جمعی هستيد كه 
ايفا  نقش  كار،  مجموعه  اين  در  می توانيد 

كنيد و حقيقتااً ما به آن احتياج داريم. )8(
آزاداندیشی یک حرف و 

بی بندوباری یک حرف دیگر است
آزادانديشی يك حرف و بی بندوباری يك 
است  اين  آزادانديشی  است.  ديگر  حرف 
سرزمينهای  سمت  به  حركت  در  شما  كه 
كنيد،  آزاد  را  خودتان  معارف،  ناشناخته 
برويد، نيروها و انرژيهايتان را به كار بيندازيد 
و حركت كنيد؛ اما معنای بی بندوباری اين 
است كه در حركت به سمت قله يك كوه، 
اصالاً اهميت ندهيد كه از كدام راه برويد. 
از راهی می رويد و  اين می شود كه  نتيجه 
به نقطه ای می رسيد كه نه راه پيش داريد 
در  داريد!  سقوط  راه  فقط  و  پس  راه  نه  و 
به  رفتن  اهل  كه  آنهايی  كوهنوردی، 

ارتفاعاتند، اين را كامالاً تجربه كرده اند.
برسد،  قلهّه  به  انسان  اين كه  برای  خوب؛ 
راه وجود دارد؛ بايد آن راه را شناخت. هيچ 
مانعی ندارد كه ما يك نقشه راهنما داشته 
باشيم و بگوييم راههايی كه به قلهّه می رود، 
اينهاست و اين نقشه راهنما را در جيبمان 
نگه داريم و از آن حفاظت كنيم. اين كار به 
ريم، بلكه به  معنای اين نيست كه ما متحجهّ
ما عاقليم و می دانيم  اين است كه  معنای 
كه بدون اين نقشه هدايت، حركت كردِن 
خواهد  منتهی  سقوط  به  را  ما  ناانديشيده 
كرد. بنابراين، اين كارها الزم است. امروز 
ر  تفكهّ اين كه  به  داريم  مبرمی  احتياج  ما 
علم  و  فرهنگ  آن  با  كه   - آزادانديشانه 
توليد خواهد شد و گسترش و توسعه واقعی 
پيدا خواهد كرد - در جامعه رشد پيدا كند 
و بتواند استعدادهای افراد را به سمت خود 
مستعد،  عناصر  كه  اميداوريم  نمايد.  جذب 
چه  حوزه،  در  چه   - ل  توكهّ با  و  ت  همهّ با 
مثل  مجموعه هايی  در  چه  و  دانشگاه  در 
مجموعه شما - قدر اين كارها را بدانند. )9(
نامه جمعی از دانش آموختگان و 
پژوهشگران حوزه علمیه به رهبر 

معظم انقالب
بسمه تعالی

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  محضر 
حضرت آيت الل خامنه ای ادام الل توفيقاته

با عرض سالم و ادب
به  ويژه  و  حضرتعالی  مكرر  سخنان 
اعضای  ديدار  در  شما  ارزشمند  بيانات 
در   )81/11/8 )مورخه  قلم  انجمن  محترم 
تشويق به نهضت علمی و آزادانديشی، يك 

فراخوان تاريخی است كه اگر به درستی از 
سوی نخبگان و متصديان فرهنگ كشور، 
در  عطفی  نقطه ی  گردد،  تعقيب  و  درک 
بماند،  بی پاسخ  اگر  و  بوده  انقالب  حيات 
همگان  رفتار  بر  تعجب  و  سؤال  عالمت 

است.
امام راحل )قدس سره( بارها از ضرورت 
دانشگاه،  و  حوزه  در  شده  هدايت  تحول 
شهيد  چون  مصلحانی  گفتند.  سخن 
راه  اين  در  نيز  بهشتی  شهيد  و  مطهری 
سرمايه گذاری كردند و شخص حضرتعالی 
هم اكنون،  تا  انقالب  از  پيش  سال های  از 
بارها و بارها تحول حساب شده در حوزه، 
جنبش  علمی،  نوانديشی  و  دينی  اجتهاد 
حوزه  در  علم  انبوه  توليد  برای  نرم افزاری 
و دانشگاه را جزء آرمان های اصلی انقالب 
با  توأم  آزادانديشی  به  بارها  و  دانسته ايد 
دعوت  اخالق،  با  توأم  گفتگوی  و  انضباط 

كرده ايد.
اينك دهه ی سوم از يك انقالب پيروز و 
كه  تجربه می كنيم  را  يك حكومت جديد 
جهان،  تحميلی  مدل های  همه ی  عليرغم 
پيشرفت های  گرچه  است.  شده  متولد 
و  حادث شده  گذشته،  24 سال  در  مهمی 
انكاری  قابل  غير  رشد  دانشگاه،  و  حوزه 
مقدار،  اين  كه  است  روشن  اما  داشته اند 
برای  و  است  پيش  در  كه  كاری  برای 
برداشتن موانع بعدی از سر راه نظام سازی 
اين  و  نبوده  كافی  هرگز  جامعه پردازی،  و 
هجوم  و  ترجمه  سيل  برابر  در  موجودی، 
رسانه ای غرب و كميت باالی توليد و تبليغ 
و  حقوق  و  اخالق  و  فكر  حوزه ی  در  آن 
خانواده  و  زندگی  فرهنگ  در  و  حكومت 
به  لباس،  و  تغذيه  و حتی روش  اقتصاد  و 
قدر كافی، كاری از پيش نخواهد برد و در 
درازمدت، برخی دستاوردهای پيشين نيز با 
خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگی پيش از 
پيش  راه  تنها  بود.  خواهد  مواجه  انقالب، 
توليد  در  كيفيت  و  كميت  ارتقای  ما،  پای 
تا  و  است  دانشگاه  و  و علم در حوزه  فكر 
وقتی كه »توليد« بر ترجمه و تكرار و نيز 
»اجتهاد« بر تقليد، فزونی نيابد، سير جوامع 
و  ماند  خواهد  قهقرائی  همچنان  اسالمی 
همه ی  عليرغم  ايران  ملت  و  اسالم  امت 
فرودست  تمدن،  صحنه ی  در  فداكاری ها 

خواهند بود.
برای  زمينه ساز  اصلی  عوامل  از  يكی 
توليد »علم و نظريه« و نهضت نرم افزاری، 
همانا سالم سازی گفتگوها و سپس تضمين 
بقای اين فضای سالم و علمی برای مباحثه 
كار  در  تعادل  كه  آنگاه  زيرا  گفتگوست؛  و 
در  ما  فرهنگی  و  علمی  جامعه ی  نباشد، 
»هرزه گوئی«  و  »سكوت«  بين  نوسان 
برای  دانشگاه  و  حوزه  پژمرد.  خواهد 
تفريط  و  افراط  از  دور  فضائی  به  رشد، 
بدبينی  و  سوءظن  از  آن،  در  كه  نيازمندند 
و  بی ادبی  و  كفرگوئی  از  و  صدر  ضيق  و 
و  باز  فضائی  نباشد؛  خبری  حريم شكنی، 

اسالمی كه در آن نه به محض شنيدن فكر 
نه  بزنيم و  افترا  به يكديگر تهمت و  تازه، 
تحت عنوان »نوانديشی«، مرزهای حقيقت 
و فضيلت را برچينيم و ترک اصول كنيم. 
در اين فضاست كه تفاوت »اصول گرائی« 
با  »نوانديشی«  تفاوت  و  »تحجر«  با 
»بدعت گذاری« روشن خواهد شد. جامعه ی 
دينی به »آزادی« بدون هرج و مرج و به 
نياز  قشری گری،  بدون  »ارزش باوری« 
مبرم دارد و برای مبارزه با افراط و تفريط، 
بهترين و شايد تنها راه حل، همانا تعريض 
و تضمين مسير »تعادل« است. از بزرگانی 
چون شما كه برای آزادی بمثابه يك ارزش 
تحمل  را  تبعيد  و  زندان  سالها  اسالمی، 
كرده اند، بارها شنيده ايم كه آزادی، نه تنها 
دادنی و گرفتنی بلكه آموختنی است. آنچه 
نهادينه  همين  دارد،  فوری  ضرورت  امروز 
كردن آزادی های فراهم آمده در جمهوری 
اسالمی و ترويج ادب استفاده از آن است 
برای گفتگوهای  راه نهادسازی  از  بايد  كه 
قلمروهای  همه ی  در  مستدل  و  شفاف 
دانشگاه و حوزه صورت  علمی و دينی در 
گيرد؛ به نحوی كه صريحااً تحت الحمايه ی 
نظام باشد و فرهنگ »مناظره و اجتهاد و 
بلكه  و  هدايت  و  را حمايت  نظريه«  توليد 

تشويق كند.
يك  علم«،  »توليد  فرهنگ  بی شك 
به  كه  است  اسالمی  ريشه دار  فرهنگ 
دينی  حكومت  و  بالنده تر  دينی  جامعه ی 
پيشروتر خواهد انجاميد و روشن است كه 
ما هرگز  نشود،  نهادينه  اگر فضای علمی، 
الزم  قدر  به  دينی  و  علمی  نرم افزار  توليد 
نرم افزار،  اين  بدون  و  داشت  نخواهيم 
تراكم  عصر  در  دينی«  »حكومت  تداوم 
بسيار  ضددينی،  و  غيردينی  نرم افزارهای 
مشكل و احيانااً صوری خواهد شد. »مناظره 
محكمات  چارچوب  در  نظريه پردازی«  و 
با رعايت اخالق و منطق علمی،  اسالم و 
يك ارزش ديرينه در فرهنگ اسالم و يك 
روال جاری در حوزه های علميه بوده است 
و تاريخ فقه، اصول، كالم، تفسير و فلسفه 
و ساير معارف دينی ما اعم از عقلی و نقلی، 
نظريه پردازی« است  و  از »مناظره  سرشار 
و اصوالاً مفاخر علمی حوزه، همواره با نقد 
نظريات ديگران، زمينه ی رشد و شكوفايی 

يافته اند.
و  »مناظرات  نيز  هم اكنون  اگرچه 
نظريه پردازی« كما بيش در جامعه ی علمی 
ما جريان دارد اما چون به درستی نهادينه، 
قانونمند و گاه حمايت و هدايت نمی شود و 
جمع بندی دقيقی از آن ها صورت نمی گيرد 
نمی شود،  تبديل  انباشته  تجربه ی  به  و 
به تدريج  نتيجه،  در  و  شده  كم تأثير  عمالاً 
مجتهدان و مولدان و صاحبان خرد و دل به 
مترجمان  و  سياسی كاران  پاچال داران،  نفع 
می كنند  ترک  را  صحنه  متحجران،  يا  و 
و  خام  طرح  با  كه  فرصت طلبانی  آنگاه  و 
قلمروهای  در  تخصصی  مسائل  ناقص 
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نيز  و  پاسخگوئی  عدم  با  و  غيرتخصصی 
عوام فريبی،  ابزار  به  نظريه  و  فكر  تبديل 
دينی  فرهنگ  و  علمی  فضای  عمالاً 
و  ضددينی  جنجالهای  تحت الشعاع  را 
فرهنگی  فضای  می دهند،  قرار  غيرعلمی 
و  ُپر سر  و صرفااً  غيرمولد  عقيم،  را  كشور 
نوسان  اين  و  و كم محتوی می سازند  صدا 
ميان افراط و تفريط، همچنان ادامه خواهد 

يافت و مفاهيم جديدی توليد نخواهد 
مصرف كننده  ی  همچنان  ما  و  شد 
فرهنگ و تمدن ديگران باقی مانده 

و تحقير خواهيم شد.
اينك فرصت را مناسب می دانيم و 
از حضرتعالی كه خود در اين قلمرو، 
كه  می خواهيم  فرموده ايد،  باب  فتح 
راهنمائی  نيز  عمالاً  زمينه،  اين  در 
با يك  تا شايد  و مساعدت بفرمائيد 
از  نهادينه  حمايت  و  عمومی  بسيج 
و  فرهنگی  تصميم گيران  سوی 
دانشگاه  و  حوزه  محترم  متصديان 
»كرسی های  ايجاد  جهت  در 
هيئت های  حضور  با  علمی«  آزاد 
و  تخصصی  و  علمی  منصفه ی 
حوزه  عمومی  وجدان  محضر  در 
منطقی  »طرح  شاهد  دانشگاه،  و 

و  »نظريه پردازی  بازار  رواج  ايده ها«، 
»مناظره های  نيز  و  روشمند«  نوآوری 
از  فارغ  و  نتيجه بخش  و  قانونمند  و  علمی 
اجابت  برای  »نهادسازی  و  غوغاساالری« 
»توليد  نتيجه  در  و  جديد«  پرسش های 
نرم افزار علمی و دينی« در حوزه و دانشگاه 
كه  می كنيم  آرزو  باشيم.  قبل  از  بيش 
پاسخ اين نامه در آستانه ی جشن بيست و 
چهارمين سالگرد انقالب اسالمی، بشارتی 
باشد كه به جامعه ی علمی حوزه و دانشگاه 

داده می شود.
بديهی است كه در مورد چگونگی اجرای 
نزد  عملی  پيشنهادهای  طرحی،  چنين 
همفكران  ساير  و  متن  اين  امضاكنندگان 
در حوزه و دانشگاه وجود دارد كه نهادهای 

مسئول می توانند، پيگيری كنند.
واألمر إليكم

والسالم عليكم و رحمةالل و بركاته
جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران 

حوزه ی علميه
81/11/13

ازغدی،  رحيم پور  اعرافی، حسن  عليرضا 
جعفريان،  رسول  الريجانی،  صادق 
محدثی،  جواد  محالتی،  محمدسروش 
سيدعباس  پارسانيا،  حميد  قمی،  محسن 
محمدتقی  و  ايزدپناه  عبدالرضا  صالحی، 

سبحانی. )10(
پاسخ به پژوهشگران

 حوزه علمیه
فرزندان و برادران عزيز

از  و  موافقم  شما  نامه  مضمون  همه  با 
دانشگاه  و  حوزه  در  همفكرانتان  و  شما 
لحظه  تا  را  ايده ها  اين  كه  می خواهم 

عملی شدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، 
اما  شتابزده،  نه  و  مأيوس  نه  كنيد.  تعقيب 
بايد اين راه را كه راه شكوفائی و خالقيت 
است به هر قيمت پيمود. اين انقالب بايد 
بماند و برنامه تاريخی و جهانی خويش را 
به بار نشاند و همين كه اين عزم و بيداری 
و خودآگاهی در نسل دوم حوزه و دانشگاه 
نسل  اين  كه  همين  است،  شده  بيدار  نيز 

راه ترقی  تفريط، رنج می برد و  افراط و  از 
نه  و  و تحجر«  در »جمود  نه  را  تكامل  و 
نشاط  در  بلكه  تقليد«،  و  در »خودباختگی 
اجتهادی و توليد فكر علمی و دينی می داند 
پردازی  نظريه  شجاعت  كه  می خواهد  و 
و  اصول  به  وفاداری  ضمن  در  مناظره  و 
بيدار  اخالق و منطق در حوزه و دانشگاه، 
و  سؤاالت  كه  است  كرده  اراده  و  شود 
شبهات را بی پاسخ نگذارد، خود، فی نفسه 
يك پيروزی و دستاورد است و بايد آن را 
گرامی داشت و آنگاه كه نخبگان ما نقطه 
تعادل ميان »هرج و مرج« و »ديكتاتوری« 
را شناسائی و تثبيت كنند، دوران جديد آغاز 

شده است. )11(
سهم »آزادی«، سهم »اخالق« و 
سهم »منطق«، همه یکجا و در کنار 

یکدیگر اداء شود
از »مناظره«  و  ترسيد  از »آزادی«  نبايد 
كاالی  به  را  انتقاد«  و  »نقد  و  گريخت 
كرد  تبديل  تشريفاتی،  امری  يا  و  قاچاق 
و  »جدال  به  مناظره،  بجای  نبايد  چنانچه 
دام  به  آزادی،  بجای  و  آمد  گرفتار  مراء«، 
روز  آن  لغزيد.  گريزی  مسئوليت  و  هتاكی 
كه سهم »آزادی«، سهم »اخالق« و سهم 
»منطق«، همه يكجا و در كنار يكديگر اداء 
شود، آغاز روند خالقيت علمی و تفكر بالنده 
جنبش  كليد  و  است  جامعه  اين  در  دينی 
كليه  در  دينی«  و  علمی  افزار  نرم  »توليد 
زده  حوزوی  و  دانشگاهی  معارف  و  علوم 
مطالبه  و  آزاديخواهی  بی شك  است.  شده 
فرصتی برای انديشيدن و برای بيان انديشه 
آزادی«،  از  استفاده  »ادب  رعايت  با  توأم 
يك مطالبه اسالمی است و »آزادی تفكر، 

قلم و بيان«، نه يك شعار تبليغاتی بلكه از 
اهداف اصلی انقالب اسالمی است. )12(
حریت و تعادل و عقالنیت و 

انصاف، سکه رایج شود
 من عميقااً متأسفم كه برخی ميان مرداب 
»سكوت و جمود« با گرداب »هرزه گوئی 
و كفرگوئی«، طريق سومی نمی شناسند و 
گمان می كنند كه برای پرهيز از هر يك از 
افتاد.  ديگری  دام  به  بايد  دو،  اين 
تا  آمد  اسالمی  انقالب  آن كه  حال 
هم »فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن 
آزادی  »فرهنگ  هم  و  جمود«  و 
را  غربی«  خودخواهانه  و  بی مهار 
بسازد  نقد و اصالح كند و فضائی 
كه در آن، »آزادی بيان«، مقيد به 
معنوی  و حقوق  اخالق  و  »منطق 
هيچ  به  نه  و  ديگران«  مادی  و 
فرهنگ  به  تبديل  ديگری،  چيز 
اجتماعی و حكومتی گردد و حريت 
انصاف،  و  عقالنيت  و  تعادل  و 
انديشه ها  همه  تا  شود  رائج  سكه 
در همه حوزه ها فعال و برانگيخته 
گردند و »زاد و ولد فرهنگی« كه 
اكرم )ص(  پيامبر  روايات  تعبير  به 
الم(،  و اهل بيت ايشان )عليهم السهّ
است،  عقول«  و  آراء  »تضارب  محصول 
عادت ثانوی نخبگان و انديشه وران گردد. 
بويژه كه فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی 
همواره در مصاف با معضالت جديد و نيز 
ديگر،  تمدنهای  و  مكاتب  با  چالش  در 
بدون  نيز  شبهه  به  پاسخ  و  است  شكفته 

شناخت شبهه، ناممكن است. )13(
وقتی که صاحبدالن و خردمندان 

منزوی، خسته و فراموش شوند
سياست  بدنبال  گروهی  متأسفانه  اما 
زدائی،  سياست  بدنبال  گروهی  و  زدگی 
به  را  كشور  فرهنگی  فضای  تبديل  دائمااً 
سكوت مرداب گونه يا تالطم گرداب وار، 
بلبشو، فقط صاحبان  اين  تا در  می خواهند 
قدرت و ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و 
جريان ساز باشند و سطح تفكر اجتماعی را 
پائين آورده و همه فرصت ملی را هدر دهند 
و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيری های 
فاسد  فرهنگ  يا  ای  قبيله  منحط  و  غلط 
صاحبان  نتيجه  در  و  دهند  رواج  را  بيگانه 
خرد و احساس، ساكت و مسكوت بمانند و 
صاحبدالن و خردمندان، بركنار و در حاشيه 
مانده و منزوی، خسته و فراموش شوند. در 
چنين فضائی، جامعه به جلو نخواهد رفت 
و دعواها، تكراری و ثابت و سطحی و نازل 
می گردد، هيچ فكری توليد و حرف تازه ای 
تكرار  را  مدام خود  نمی شود، عده ای  گفته 
می كنند و عده ای ديگر تنها غرب را ترجمه 
تابع  كه  نيز  حكومت  و  جامعه  و  می كنند 
نخبگان خويش اند، دچار انفعال و عقبگرد 

می شوند. )14(
سه پیشنهاد عملی و معقول

كرده ايد،  توجه  خود  نامه  در  چنانچه   

ای  چاره  جمعی،  عقل  كردن  بيدار  برای 
بدون  و  نيست  مناظره  و  مشاوره  جز 
بيان  آزادی  بدون  و  سالم  انتقادی  فضای 
حكومت  »حمايت  با  آزاد  گفتگوی  و 
اسالمی«و »هدايت علماء و صاحبنظران«، 
توليد علم و انديشه دينی و در نتيجه، تمدن 
بسيار  يا  ناممكن  پردازی،  جامعه  و  سازی 
مشكل خواهد بود. برای عالج بيماری ها و 
هتاكی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نيز 
بهترين راه، همين است كه آزادی بيان در 
چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب 
اسالم، حمايت و نهادينه شود. بنظر می رسد 
يعنی  شما  پيشنهادی  روش  سه  هر  كه 
تشكيل 1( »كرسی های نظريه پردازی« 2( 
»كرسی های پاسخ به سؤاالت و شبهات« 
و 3( »كرسی های نقد و مناظره«، روشهائی 
كه  است  خوب  و  باشند  معقول  و  عملی 
حمايت و مديريت شوند بنحوی كه هر چه 
بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر 
دكانداران و فريبكاران و راهزنان راه علم و 

دين، تنگ تر شود. )15(
بايد تمهيداتی انديشيد و قواعدی نوشت

بايد »توليد نظريه و فكر«، تبديل به يك 
ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و در 
قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی، از 
نظريه سازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، 
جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا 
تشويق  اجتهاد،  و  به خالقيت  نيز  ديگران 
و  منطق  چارچوب  در  ايده ها  بايد  شوند. 
اخالق و در جهت رشد اسالمی با يكديگر 
رقابت كنند و مصاف دهند تا جهان اسالم، 
به  ايران  و ملت  اعاده هويت و عزت كند 
رتبه ای جهانی كه استحقاق آن را دارد بار 

ديگر دست يابد.
من بر پيشنهاد شما می افزايم كه اين ايده 
چه در قالب »مناظره های قانونمند و توأم 
با امكان داوری« و با حضور »هيئت داوری 
علمی« و چه در قالب تمهيد »فرصت برای 
نظريه سازان« و سپس »نقد و بررسی« ايده 
آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان 
به  محدود  تنها  دانشگاه،  و  حوزه  علمی 
برخی قلمروهای فكر دينی يا علوم انسانی 
و اجتماعی نيز نماند بلكه در كليه علوم و 
رشته های نظری و عملی )حتی علوم پايه و 
علوم كاربردی و ...( و در جهت حمايت از 
كاشفان و مخترعان و نظريه سازان در اين 
علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضائی 
پديد آيد و البته برای آن كه ضريب »علمی 
بودن« اين نظريات و مناظرات، پائين نيايد 
نازل  و پخته گوئی شود و سطح گفتگوها 
بايد تمهيداتی  تبليغاتی نشود،  و  و عوامانه 

انديشيد و قواعدی نوشت. )16(
ایده ای برای آغاز »دوران 

خالقیت و تولید«
همواره  طرحهائی  چنين  با  اين جانب 
موافق بوده ام و از آن حمايت خواهم كرد و 
از شورای محترم مديريت حوزه علميه قم 
می خواهم تا با اطالع و مساعدت »مراجع 

مرزهای  آزاداندیشی  نام  به  عّده ای 

فضیلت و حقیقت را لگدکوب کرده اند 

همه  نوآوری،  و  آزاداندیشی  نام  به  و 

اصول مقّدس حقیقی را نادیده گرفته 

کرده اند.  مسخره  یا  و  تحقیر  یا 

یا  عکس العملی  به صورت  هم  عّده  یک 

ذهنشان  در  که  دیگری  مسائل  به خاطر 

بر  باید  که  چسبیدند  پایه هایی  به  بود، 

روی آن پایه ها نوآوری می شد. 



بزرگوار و محترم« و با همكاری و مشاركت 
برای  حوزه«،  برجسته  محققين  و  »اساتيد 
و  فلسفه  و  اصول  و  فقه  بيشتر  بالندگی 
تحقيق  موضوعات  ساير  و  تفسير  و  كالم 
و تأليف دينی، و نيز فعال كردن »نهضت 
پاسخ به سؤاالت نظری و عملی جامعه«، 
شورای  از  ببينند.  را  فرصتی  چنين  تدارک 
رياست  بويژه  و  فرهنگی  انقالب  محترم 
را  ايده  اين  كه  می خواهم  نيز  آن  محترم 
در اولويت دستور كار شورا برای رشد كليه 
علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه ای و 
عرصه  در  توليد«  و  »دوران خالقيت  آغاز 
رشته های  بويژه  و  صنايع  و  فنون  و  علوم 
قرار  اسالمی  معارف  نيز  و  انسانی  علوم 
بتدريج  بزرگ  اينكار  برای  زمينه  تا  دهند 
فراهم گردد و دانشگاههای ما بار ديگر در 
رشد  و  اسالمی  سازی  تمدن  مقدم  صف 
علوم و توليد فناوری و فرهنگ، قرار گيرند. 
بی شك هر دو نهاد از طرحهای پيشنهادی 
فضالء دانشگاهی و حوزوی و از جمله طرح 
شما، استفاده خواهند كرد تا با رعايت همه 
جوانب مسأله، جنبش »پاسخ به سؤاالت«، 
پردازی  »نظريه  و  علمی«  »مناظرات 
روشمند« را در كليه قلمروهای علمی حوزه 
و دانشگاه، نهادينه و تشويق كنند. اميدوارم 
فرسايش  دچار  ايده،  اين  اجراء  مراحل  كه 
اداری نشده و تا پيش از بيست و پنجمين 
آن  مهم  ثمرات  نخستين  انقالب،  سالگرد 

آشكار شده باشد. )17(
وقتی انسان می بیند دشمن چه 
می خواهد بکند، می فهمد که باید 

در داخل چه کار کند
را مطرح می كنم كه  بعدی  اين جا بحث 
مجبورم  كشيد،  طول  قبلی  بحث  چون 
كوتاه عرض كنم. چند شعاری كه ما در اين 
دو سه سال داده ايم، همه در جهت مبارزه 
جامعه  در  فساد  چون  است؛  بوده  فساد  با 
رخنه ايجاد می كند. شعارهای ديگر، جنبش 
جنبش   - ت  مدهّ بلند  در   - عدالتخواهی 
بوده است.  توليد علم  نرم افزاری و جنبش 
البته جنبش توليد علم، بدون پيشرفت علم 
ممكن نيست. بدون پيشرفت علم، در اين 
پيش  و  كرد  رقابت  نمی شود  ع  متنوهّ دنيای 
اين،  پيشرفت علم الزم است.  رفت؛ حتمااً 
وظيفه دانشگاهها و دانشجويان و اساتيد را 
بسيار سنگين می كند. جنبش آزاده انديشی 
كه چند ماه قبل مطرح شد، اصرار بر مسأله 
اشتغال - كه در دو سه سال اخير در اين 
زمينه خيلی تالش شده است - و اصرار بر 
تقويت پول ملی، از شعارهايی است كه ما 
و  كرديم  تكيه  آنها  روی  چندسال  اين  در 
برای هر كدام حساب خاصی باز شد و به 
فضل الهی حركت خاصی در دستگاههای 
انسان  وقتی  گرديد.  آغاز  آنها  به  مربوط 
بكند،  می خواهد  چه  دشمن  می بيند 
می فهمد كه بايد در داخل چه كار كند. )18(

عماًل آن کاری را که من گفته 
بودم، انجام نشده است؛ نه در 

حوزه، نه در دانشگاه
نه  كه  است  اين  امروز  ما  اصلی  حرف 
نوآوری  سركوب  و  گذشته  در  توقف  با 
رهاسازی  با  نه  رسيد،  جايی  به  می توان 
اقتصادی  مرِج  و  هرج  و  شالوده شكنی  و 
جايی  به  می توان  فرهنگی  و  عقيدتی  و 
فكر؛  آزادی  است.  غلط  دو  هر  رسيد؛ 
سه  دو،  ما  كه  آزادفكری  نهضت  همان 
دانشجوها  البته  و  كرديم  قبل مطرح  سال 
را  اما عمالاً آن كاری  استقبال كردند؛  هم 
كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در 
حوزه، نه در دانشگاه. من گفتم كرسيهای 
االن  اينجا  البته حاال  بگذاريد.  آزادانديشی 
به  مربوط  گزارشهای  در  كه  آمد  يادم 
دانشگاههای سمنان خواندم كه خوشبختانه 
سمنان  در  دانشجويی  فعال  مجموعه های 
اين  اگر  دارند.  آزاد  مناظرات  همديگر  با 
گزارش كه به من دادند، دقيق باشد، بسيار 

چيز مثبت و خوبی است.)19(
دنبال حرف نو و پیدا کردن حرف 

نو حرکت کنید 
گفتيم،  ما  كه  آزادانديشی ای  مسئله ی 
انديشی  آزاد  راه  بايد  است.  اين  به  ناظر 
منتها  گذاشت،  باز  را  تحول  و  نوآوری  و 
و  ساختارشكنی  به  تا  كرد  مديريت  را  آن 
شالوده شكنی و بر هم زدن پايه های هويت 
صحيح  مديريت  كار،  اين  نينجامد.  ملی 
كند؟  مديريت  بايد  كسی  چه  دارد.  الزم 
نگاهها فورااً می رود به سمت دولت و وزارت 
است؛  نخبگان  با  مديريتش  نه،  و...؛  علوم 
با خود شماست؛ با اساتيد فعال، دانشجوی 
دانشجويی.  فعال  مجموعه های  و  فعال 
و  نو  حرف  دنبال  باشد!  جمع  حواستان 

كنيد؛  حركت  نو  حرف  كردن  پيدا 
نو  حرف  اين  كه  باشيد  مراقب  اما 
در كدام جهت دارد حركت می كند؛ 
در جهت تخريب يا در جهت ترميم 
و تكميل؛ اينها با هم تفاوت دارد. 
عهده ی  به  است  وظيفه ای  اين 
خود شماها. امثال بنده كه مسئول 
هستيم؛ البته مسئوليت هايی داريم 
و شكی نيست در اين زمينه ها؛ اما 
گمان  شماهاست.  خود  كاِر  كار، 
آزادانديشی  نهضت  كه  نكنيد 
در  شجاعت  و  تحول  حركت  و 
جای  به  را،  گوناگون  كارهای 
محقق  يا  هستيد  دانشجو  كه  شما 
ممكن  هستيد،  استاد  يا  هستيد 
بنده  يا  دولتی  مسئوالن  است 
نقشم  نه، من  بدهيم؛  انجام  بياييم 
اين است كه بيايم بگويم اين كار 

نرم افزاری و  بكنيم. نهضت  را خوب است 
جنبش نرم افزاری و نهضت توليد علم را ما 
مطرح كرديم؛ االن حدود ده سال می گذرد 
چه  است.  افتاده  راه  غوغايی  يك  امروز  و 
كسی اين را راه انداخته؟ من كه يك كلمه 
بيشتر نگفتم. اين كار را شما كرديد؛ محقق 
ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از اين قبيل 

است.)20(
میدان دادن به دانشجو برای 
اظهارنظر و تحقق کرسی های 

آزاداندیشی 
يكی ديگر از كارهائی كه بايد در زمينه ی 
سياسی  و  اجتماعی  گوناگون  مسائل 
به  دادن  ميدان  بگيرد،  انجام  علمی  و 
اظهار نظر  از  اظهارنظر.  برای  دانشجوست 
كرسی های  اين  بود.  بيمناک  نبايد  هيچ 
دانشگاه ها  در  گفتيم،  ما  كه  آزادانديشی 
بشود.  تشكيل  بايد  و  كند  پيدا  تحقق  بايد 
در  تخصصی  مهم  بحث های  چنانچه  اگر 
زمينه ی سياسی، در زمينه های اجتماعی، در 
زمينه های گوناگون حتهّی فكری و مذهبی، 
در محيط های سالمی بين صاحبان توان و 
قدرِت بحث مطرح بشود، مطمئنااً ضايعاتی 
محيطهای  به  بحثها  اين  كشاندن  از  كه 
عمومی و اجتماعی ممكن است پيش بيايد، 
ديگر پيش نخواهد آمد. وقتی كه با عامه ی 
مردم، افراد مواجه می شوند، همه نمی توانند 
خودشان را حفظ كنند. مواجهه ی با عامه ی 
و  انحراف ها  دچار  را  انسان ها  مردم، 
انحطاط ها و لغزش های زيادی می كند كه 
افرادی  از  خيلی  بوديم.  شاهد  ما  متأسفانه 
عامه ی  با  مواجهه ی  در  می بينيد  شما  كه 
چيزی  يك  می زنند،  حرفی  يك  مردم 
بسا خيلی  ای  اعماق دلشان  در  می گويند، 
بعضی ها  تعبير  به  ندارند.  هم  اعتقادی 
جوگير می شوند؛ اين خيلی چيز بدی است. 
محيط های  خاص،  محيط های  در  اگر 
آزادانديشی و آزادفكری، اين مسائل مطرح 
فكری،  مسائل  تخصصی،  مسائل   - بشود 
ضايعات  مطمئنااً   - چالش برانگيز  مسائل 

كمتر پيش خواهد آمد. )21(

جوگیر نشوید. بحث درست 
بکنید، بحث منطقی بکنید. سخنی 

را بشنوید، سخنی را بگوئید
صحيح  مباحثات  از  غير  فكری  جنجال 
در  را  آزادفكری  كرسی  گفتم  بنده  است. 
شما  خوب،  بياوريد.  وجود  به  دانشگاه ها 
جوان ها چرا به وجود نياورديد؟ شما كرسی 

فكری  آزاد  كرسی  را،  سياسی  آزادفكری 
تو  تهران،  دانشگاه  همين  تو  را  معرفتی 
دانشگاه  همين  تو  شريف،  دانشگاه  همين 
اميركبير به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو 
بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همديگر 
را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، 
حق  كرد.  خواهد  نمايان  را  خودش  آنجا 
يك  كسی  كه  نمی شود  نمايان  اينجوری 
حق  كه  اينجوری  بكند.  پرتاب  را  انتقادی 
فضای  ايجاد  نمی شود.  فهميده  درست 
آشفته ی ذهنی با لفاظی ها هيچ كمكی به 
اين  نميكند. شما تجربه ی  پيشرفت كشور 
باشيد.  داشته  زمينه  اين  در  را  پيرتان  پدر 
كشور،  پيشرفت  به  ميكند  كمك  كه  آنی 
آزادی واقعِی فكرهاست؛ يعنی آزادانه فكر 
كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال 
نترسيدن، به تشويق و تحريض اين و آن 
هم نگاه نكردن. يك وقت شما يك حرفی 
ناظران  همه ی  می بينيد  ناگهان  ميزنيد، 
انباشته ی  وجودشان  كه  جهان  سياسی 
كف  شما  برای  است،  خباثت  و  پليدی  از 
ميزنند. به اين تشويق نشويد. به قول رائج 
درست  بحث  نشويد.  بين جوان ها، جوگير 
را  سخنی  بكنيد.  منطقی  بحث  بكنيد، 
بشنويد، سخنی را بگوئيد؛ بعد بنشينيد فكر 
ر  كنيد. اين همان دستور قرآن است. »فبشهّ
فيتهّبعون  القول  يستمعون  الهّذين  عباد. 
را  بهترين  شنفت،  بايد  را  سخن  احسنه«. 
درست  جنجال  فضای  واالهّ  كرد.  انتخاب 
جنجاِل  ديديد.  كه  ميشود  همين  كردن، 
قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش 

ميشود. )22(
جریان سیال فکری با ارزش

مضاعف  همت  كه  مهم  مسائل  از  يكی 
مسئله ی  ميطلبد،  مضاعف  كار  و 
كتابخوانی،  است؛  فكر  توليد 
در  عمومی  معلومات  افزايش 
زمينه های گوناگون. اين كرسی های 
كرديم،  عرض  ما  كه  آزادانديشی 
در  و  دانشگاه ها  در  كرديم  پيشنهاد 
يك  ميتواند  بيفتد،  راه  به  حوزه ها 
جريان سيال فكرِی بسيار با ارزشی 

را در جامعه به راه بيندازد. )23(
---------------------

1- 9( بيانات در ديدار اعضای انجمن 
اهل قلم ) 81/11/7 (

و  دانش آموختگان  از  جمعی  نامه   )10
معظم  رهبر  به  علميه  پژوهشگران حوزه 

انقالب
11-17( پاسخ به نامه جمعی از دانش 
آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در 

مورد كرسی های نظريه پردازی )81/11/16(
بهشتی  شهيد  دانشگاه  در  18(بيانات 

)82/2/22(
19و20(بيانات دانشگاه سمنان)85/8/18( 
21( ديدار با اساتيد دانشگاه ها 1388/6/8

22( بيانات در جلسه با نخبگان 
23( بيانات در حرم امام رضا )89/1/1(

از  بهتر  این جهت  از  محیط حوزه 

این  علّت  است.  دانشگاه  محیط 

از  یکی  نّقادی  در حوزه،  که  است 

این  همه  است.  اصلی  محورهای 

مالحظه  شما  که  حوزه  بزرگان 

می کنید - چه آنهایی که امروز هستند 

نسل های  در  که  بزرگترهایی  چه  و 

همین  در  اصالً   - بودند  ما  گذشته 

محیط نّقادی بزرگ شده اند. 

11 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس
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نشریه دانشجویی انعکاس

دانشگاه باید کسانی را تربیت 
بکند که تکیه ی این نظام،

 به آنها باشد 
بايد  اسالمی،  جمهوری  نظام  دانشگاه 
اين  تكيه ی  كه  بكند  تربيت  را  كسانی 
از  نظام،  اين  يعنی  باشد.  آنها  به  نظام، 
لحاظ علمی و عملی و مديريت و گشودن 
زندگی  راه  سر  بر  درشت  و  ريز  گره های 
از  غير  مگر  كند.  تكيه  آنها  به  ملت،  اين 
اين است؟ دانشگاه برای چيست؟ مگر بی 
پيش  زندگی كرد؟ می شود  علم، می شود 
واقف  خود  ملی  حقوق  به  می شود  رفت؟ 
شد، يا آن حقوق را به دست آورد، يا در راه 
آنها به مبارزات درست دست زد؟ ملتی كه 
علم ندارد، محكوم به عقب ماندگی و ذلت 
و باركشی و بداخالقی و دون و فرودستی 

در معادالت جهانی است. )1(  
استاد بی دین، با این شرط باشد 
باشد.  مسيحی  است  ممكن  استاد،  يك 
اشكالی  هيچ  ندارد.  قبول  را  اين  اصالاً  او 
ندارد كه از او دعوت كنيد، به اين جا بيايد. 
استادی كه نماز نمی خواند و بی دين است، 
اين  به  او دعوت كنيد،  از  ندارد كه  مانعی 
جا بيايد؛ منتها مواظب باشيد كه اين استاد 
صادر  بی دينی  نخواهد  خودش،  وجود  از 
مساس  مقدس،  شیء  اين  حريم  به  كند. 
ندارد  اشكالی  باشد،  نداشته  اصطكاكی  و 
كه بيايد. اگر اصطكاک داشت، نيايد. اين، 
حرف هميشه ی من است. هميشه اعتقادم 

اين بوده و هست. )2(
دوری از اختالفات و نزاع 

سیاسی 
دور اين مسايل خط و خطبازی را هم در 

نگذاريد  و  بگيريد  قلم  دانشگاه  محيط 
رؤسا  كه  شما  كند.  پيدا  گسترش 

هستيد، جلويش را بگيريد. اين 
نزاع  و  اختالفات  مسايل 

خط بازيها،  و  سياسی 
واقعااً ضرر زده است. 

در دانشگاه، در اين 
كه  سال هايی 

اطالع  من 
 ، م ر ا د

تقيد  بی  و  بی مباالت  دانشجوی  اكثريتی 
نسبت به دين و مسايل دينی - نمی گويم 
بی اعتقاد - مشغول كار خودشانند و اقليتی 
تقسيم  گروه  سه  دو،  به  دين،  به  معتقد 
شده اند و به سروكله ی هم می زنند! اين، 

يك  تندرو،  عده  يك  است.  بالهت 
يك  راست،  عده  يك  كندرو؛  عده 
می گويند،  راست  اگر  چپ!  عده 

تفاهم  همديگر  با  بنشينند 
بكنند و آن كار اصلی را 

انجام بدهند. )3(

مواظب باشید که فضای دانشگاه 
را آشفته نکنند 

تدريس  دانشگاه ها  در  برادرانی كه  شما 
می كنيد، مواظب باشيد كه فضای دانشگاه 
را آشفته نكنند. خود شما تا پريروز در 
آن جا دانشجو بوديد و می دانيد 

كه دانشگاه يعنی چه.
 

است؛  پذير  آشفتگی  محيط  يك  دانشگاه، 
طبيعتش اين است ... در چنين محيطی كه 
برانگيختگی آسانترين چيز است، هر كسی 
انفجار  جا  آن  در  اين،  كه  كند  سعی  بايد 
زمينه  را  بد  برانگيختگی  و  نكند  ايجاد 
می تواند  دانشگاه  اين  االن  ننمايد.  سازی 
به وسيله ی بسيار فعال برای حركت و اميد 
مردم، برای پشتيبانی از دستگاه و حكومت 
وسيله ايی  عنوان  به  و  دولت،  و 
ذهنی  روشنگری  برای 
مردم به كار برود. 

همچنين 

ند  ا تو می 
برای  يی  وسيله 
ايجاد  و  اغتشاش 
و  نااميدی  و  آشوب 
باشد.  سرخوردگی 
نيست  معنا  بدان  اين، 
كه همه ی دانشجويان، 
می كنند.  را  كارها  اين 
در  است  ممكن  نه، 
اراده  نفر  دو  دانشگاه 

كنند
نفر  دويست  و   
كاری را انجام بدهند. 
محيط  يك  طبيعت 
بسيار  و  فعال  و  جوان 
و  برانگيخته 
آماده، 

آزادى آموختنی است
گزیده بیانات رهبر عزیز انقالب پیرامون دانشگاه

دانشجوی كارشناسی نفت دانشگاه اميركبير
محمدفاضل تقی زاده 



اين است. )4(
به شدت مراقبت کنید

 که دعواهای بیرون دانشگاهی،
 داخل دانشگاه نیاید 

اين  ديگر  كه  كنيد  مراقبت  شدت  به 
دعواهای بيرون دانشگاهی، داخل دانشگاه 
نيايد. اين، به ضرر دانشگاه و انقالب است. 
اين  از  مقداری  كه  می كنم  خيال  من 
شخصی  اگر  نمی شود.  انجام  رعايت ها 
امروز  آيا  است،  مخالف  شريعتی  دكتر  با 
در  االن  واقعااً  آيا  است؟  مسأله  يك  اين 
بشود  اين هست كه بحث  ما جای  كشور 
كسی  چه  و  موافق  شريعتی  با  كسی  چه 
و  بحثها  همه ی  ديگر  آيا  است؟  مخالف 
همه ی دودستگيها و اختالفات حل شده و 
تمام گرديده و حاال نوبت اين مسأله رسيده 
بسيار  و  واقعااً يك چيز جديد  يعنی  است؟ 
استفاده،  و  برخورد  برای  ذهنها  ساز  آماده 
به وجود آمده است؟ طرح اين مسايل، چه 

لزومی دارد؟)5(
محیط دانشگاه را محیطی بکنید 
که حزب اللهی در آن رشد کند 

شماها بايد قدر اين بنيان صحيح اسالمی 
از  هم  اين  بدانيد.  كس  همه  از  بيش  را 
دانشگاهی  محيط  در  بايد  است.  اسالم 
پاس  اعلی   حد  به  را  اسالم  خودتان، 
بداريد. كاری كنيد غريبه ها - آنهايی كه از 
انقالب و اسالم غريبه اند - احساس نكنند 
كه كار زير نگين آنهاست؛ حرف من، اين 
است ... محيط را محيطی بكنيد كه حزب 
اللهی در آن محيط رشد كند. دشمنان ما در 
تبليغات دنيايی، سعی می كنند حزب اللهی 
را چهره ی بدی نشان بدهند. حزب اللهی 
را عبارۀ اخری يك آدم بی همه چيز و يك 
ر می كنند! نخير ... حزب اللهی،  الت تصوهّ
هيچ  و  خداست  خدمت  در  كه  آن  يعنی 
وابستگی تشكيالتی سياسی، جز وابستگی 
اراده ی  انقالب - كه  انقالب و اساس  به 

الهی است - ندارد. )6(
جداشدن علم از دین؛ یک جا 

باید این قضیه درست بشود 
كه  ما  هم  كه  است  متمادی  سالهای 
مسلمانيم و با منظر دين و ايمان به مسائل 
صاحب نظران  از  خيلی  هم  می كنيم،  نگاه 
علم  پيشرفت  كنونی  وضع  به  جدااً  غربی، 
در دنيا معترضند ـ كه همه ی شما در اين 
در  زيادی  حرف های  و  شنيده ايد  زمينه ها 
از  علم  جداشدن  كه  ـ  می دانيد  مورد  اين 
دين، چه ضايعاتی را به وجود آورده است! 
خوب، يك جا بايد اين قضيه درست بشود. 

بياييد ما اين را امتحان كنيم. )7(
تحرک سیاسی به معنای درست، 

در دانشگاه واجب و الزم است
آنچه كه بنده در طول اين سالهای 
انقالب، چه  از  بعد  متمادی ـ چه 
ارتباط هايی  با  انقالب،  از  قبل 

گوناگون  عناصر  با  بخصوص  كه 
است  اين  فهميدم،  ـ  داشتم  دانشجويی 
و  واجب  دانشگاه،  در  سياسی  تحرک  كه 
الزم است. اصال نبايد از آن اجتناب كرد و 
نبايستی از آن ترسيد، و نبايستی اجازه دارد 

كه خاموش بشود.
منتها معنای تحرک سياسی، آن چيزی 
كه بعضی می فهمد و كج و بد می فهمند، 
وانمود  اين طور  می خواهند  بعضی  نيست! 
يعنی  دانشجوها،  سياسی  حركت  كه  كنند 
درون  در  گرفتن  معارضه  حالت  يك 
معارضه ای  دانشگاه،  سنگر  در  دانشگاه! 
نسبت به دولت و نظام وجود بيايد! نه، اين 
است!  زشت انديشی  و  كج انديشی  و  خطا 
پيدا  تحرک  اين گونه  بخواهد  كسی  اگر 

كند، البته اين خيلی بد است. 
دو سه خصوصيت در اين حركت سياسی 

هست:
آرمان گرایی

دانشجو،  طبيعت  اينكه  يكی 
آرمان گرا  بايد هم  است؛  آرمان گرايی 
باشد. اگر آرمان گرا نباشد، اين حركت 
علم  زمينه ی  در  شد.  خواهد  متوقف 
زمينه ی  در  باشد.  آرمان گرا  بايد  هم 
هم  خودش  جاری  مسائل  و  جامعه 
بايد آرمان گرا باشد. اصال آرمان گرايی 
اگر  است.  پيشرفت  مايه ی  جوان، 
آرمان گرايی را در جوانان خفه كردند 
يا زشت  ـ  بردند  بين  از  و  و كوبيدند 
شمردندـ اشكال بزرگی متوجه خواهد 

شد. اين نبايد باشد.
جانبداری از حکومت 

بايد  كه  است  اين  دوم  مطلب 
از  جانبداری  و  طرفداری  حالت  آن 
يك  عنوان  به  دولت،  و  حكومت 
عرف رايج، در دانشگاه و غير دانشگاه 
مادامی  تا  البته  ـ  باشد  داشته  وجود 

مورد  كه  است  حكومتی  حكومت،  كه 
قبول مردم است ـ حاال يك وقتی خدای 
نكرده، حكومتی بر سر كار بيايد كه به جبر 
و به زور و با اعمال استبداد و ديكتاتوری 
و اين چيزها بخواهد عمل كند، آن بحث 

جداگانه ای است.
انتقاد غیرخصمانه 

است  حكومتی  حكومت،  كه  وقتی 
مردم  عالقه ی  مورد  و  قبول  مورد  كه 
جانفشانی  آن  برای  حاضرند  مردم  است، 
آن  با  بورزند،  عشق  آن  به  نسبت  كنند، 
انتخاب  بايد  كه  را  آنچه  بكنند،  همكاری 
نسبت  بايد  بكنند،  انتخاب  بكنند،  مستقيم 
و  نظام  به  نسبت  و  مسؤولين حكومت  به 
دولت، يك حالت گرايش و جانبداری وجود 

داشته باشد.
رأس  در  كه  كسانی  آن  حال،  هر  در 
نظام  خدمتكاران  و  مسؤوالن  و  نظام 
تقدير  و  شكرگزاری  مورد  بايد   ... هستند 

باشند. معارضه كردن با اينها و قرار دادن 
دانشجوها در مقابل اينها يك خطا و يك 
آن  كه  می شود  اين  نتيجه  است!  انحراف 
حالت  جانبداری،  اين  كنار  در  آرمان گرايی 

انتقاد غيرخصمانه می شود.
می خواهند  گرفت؛  را  انتقاد  جلوی  نبايد 
انتقاد بكنند، بكنند؛ اما نبايد خصمانه باشد. 
هرجا خصمانه بود، آن جا اشتباه و خطاست 
داخل كشور  قضايای  به  كه  آن جايی  تا  ـ 
سياسی  حركت  ـ  می كند  پيدا  ارتباط 
دولت  به  نسبت  اينكه  يعنی  دانشجويی، 
تعصب  و  جانبداری  حالت  مسؤوالن،  و 
باشد، و احيانااً در مقابل مخالف، متعصبانه 
طرفداری كنند؛ اما همراه با انتقاد. اگر قرار 
آرمان گرايی  پس  نباشد،  انتقاد  كه  باشد 
هم نيست. نبايد هر كاری كه دولت كرد، 
اين طور  اما  اين درست نيست!  نه،  بگويند 
بگويند  می كنند،  كاری  هر  كه  نباشد  هم 

بله! )8(

جریان هایی می خواهند که حالت 
خصمانه باشد 

بيرون  از  كه  جريان هايی  بدانيد،  شما 
و  تزريق  دانشگاه  به  بحران  می خواهند 
تحميل كنند ـ كه ما اين جريان ها را هم 
خوب می شناسيمـ  اين حالت را می خواهند؛ 
می خواهند كه حالت خصمانه باشد! كاری 
انتقاد  می كنند،  انتقاد  چه  به  كه  ندارند 
درست است، يا درست نيست؛ می خواهند 
و  ـ  دانشجو  معنای  به  ـ  دانشگاه  بين 
حالت  دولتمردان،  و  دولت  و  مسؤوالن 
خصمانه وجود داشته باشد! ... ما آدم های 
آن جريانات را سالهاست ـ قبل از انقالب 
با ما  آزمايش كرده ايم!  ـ  انقالب  از  بعد  و 
بوده اند، آنها را ديده ايم و می دانيم كه چه 
كسانی هستند؛ خودشان هم می دانند كه ما 

آنها را می شناسيم! )9(
فضایی برای مصونیت دانشجو 

در برابر توطئه های دشمن

ما وظيفه داريم كه جوانان خود را متدين، 
مسئول، متعهد، با اخالق، تحليلگر و اهل 
تفكر و تحقيق تربيت كنيم و فضايی را در 
دانشگاه ها به وجود آوريم كه جوان دانشجو 
در برابر توطئه های دشمن، مصونيت داشته 
باشد. اعتقاد دارم كه فضای دانشگاه های 
انگيزش  وجود  و  باشد  سياسی  بايد  كشور 
سياسی در دانشجويان، يك مسأله مهم و 
با عقده گشايی عناصر  اما  است.  ضروری 
در  شده  مردود  و  پس مانده  گروهكهای  و 
محيطهای  در  سياست  و  انقالب  امتحان 

دانشجويی، مخالفم. )10(
بمباران این دو مرکز اساسی 

)حوزه و دانشگاه( از طرف 
دشمنان، آن خطر اساسی است 

نكات  نكته،  اين دو  بگويم،  به شما  من 
بيگانگان  طرف  از  اگر  كه  هستند  مهمی 
تهديد كند،  را  دانشگاه  و دشمنان خطری 
مهم  و  اساسی  مركز  دو  همين  بمباران 
است؛ اعتماد به نفس را از دانشگاهی 
بگيرند، بخواهند فكرها و تئوری های 
ترجمه ای را وارد محيط دانشگاه كنند 
و به مغز دانشجو و استاد رسوخ دهند 
دلبستگی های  و  ايمان  از  را  آنها  و 

مردم جدا كنند. 
عالج  است.  اساسی  خطر  آن  اين، 
ال فكری  هم عبارت است از حفظ اتصهّ
ت چسبيدن  با توده های مردم و به شدهّ
ك شدن به ريشه های اصولی  و متمسهّ
انقالب. عزيزان من! ارتباط با انقالب 
كرد.  مستحكم  بايد  بيشتر  هرچه  را 

)11(
آموختن فرهنگ آزادی 

يعنی  است«،  آموختنی  »آزادی 
بايد  دارد كه  و فرهنگی  آداب  آزادی 
ادب  و  فرهنگ  بدون  آموخت.  را  آن 
هيچ  برای  بزرگ  نعمت  اين  آزادی، 
كس و هيچ جامعه ای - چنان كه شايسته 
است - فراهم نخواهد شد. اگر در جامعه، 
افراد  و  باشد  نداشته  وجود  آزادی  ادب 
ندانند، مطمئن  را  آن  از  استفاده  چگونگی 
باشند آزادی را - كه برای يك جامعه فعهّال 
از  پيشرو يك ضرورت است -  و  و كوشا 
دست خواهند داد و از نظر اسالم اين برای 
يك جامعه فاجعه است. آزادی كه از دست 
آزادی  نام  كه  ...كسانی  است  فاجعه  برود، 
را می آورند، ولی به فرهنگ آزادی مطلقااً 
ضربه  آزادی  به  نيستند،  د  متعههّ و  پايبند 
می زنند. اينها طرفدار آزادی نيستند. اينها 
نبايد  آزادی  می كنند.  خيانت  آزادی  به 
وسيله قانون شكنی و تيشه زدن به ريشه 
و  شرق  در  باشد.  اسالمی  جمهوری  نظام 
غرب عالم، هيچ نظامی كسانی را كه تيشه 
می زنند،  نظام  آن  ريشه  به  و  برمی دارند 

پذيرايی نمی كند. )12(

تحرک  که  می کنند  خیال  بعضی 

دانشگاه ها،  در  دانشجویان  سیاسی 

فقط فایده اش این است که این جوان 

یک ُخرده تخلیه بشود؛ نه، این جوان 

را ما برای فردای اداره ی کشور الزم 

بفهمد؛  را  سیاست  باید  این  داریم. 

پخته  مغز  سیاست،  زمینه ی  در  مغزش 

و کارآمدی باشد؛ وااّل فریبش می دهند و 

است؛  الزم  این  خوب،  می زنند.  زمینش 

منتها آنچه که الزم است، قدرت تحلیل و 

فهم سیاسی است
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دانشگاه اسالمی 
هدف های  جهت  در  دانشگاه  اداره ی 
است.  اساسی  مسئله ی  يك  نظام،  اين 
وقتی ما بحث اسالمی  شدن دانشگاه ها را 
مطرح كرديم، برخالف آن برداشت غلط و 
مقدس  مآبانه ای كه يك عده از اين بحث 
كردند ... كه نظر بر اين است كه كارهای 
بگيرد،  صورت  دانشگاه  در  مقدس مآبی 
كه  است  اين  مسئله  نيست،  اين  مسئله 
دانشگاه به معنای واقعی كلمه، دانشگاهی 
در  اسالمی  جهت گيری  و  هوا  و  حال  با 
همه ی زمينه های مربوط به خود باشد. اگر 
علم اسالمی شود، معنايش چيست؟ يعنی 
علوم  و  محض  علوم  زمينه ی  در  اسالم 

اسالمی  شدن  نه،  دارد؟  نظر  تجربی 
علم  كه  است  اين  علمی  زمينه ی  در 
خودش  جای  از  بگيريد،  فرا  خوب  را 
فرا بگيريد و در آن ابتكار بخرج دهيد. 
همين توليد علم كه می گوييم، اسالم 
است. فراگيری علم از همه جا، همان 

اسالم است. 
اسالمی  دانشگاه  می گوييم  وقتی 
شود، معنايش اين است. اين اسالمی 
دانشجو،  نفر  چهار  به  مربوط  شدن، 
امثال  و  پوشيدن  لباس  در  هم  آن 
اينها نيست ـ اينها هم گوشه هايی از 
مسائل اسالمی شدن است ـ معنايش 
در  دانشگاه  رويكرد  كه  است  همين 
كليت خود بايد در همان جهت اهداف 
آقايان  شما  باشد.  اسالمی  انقالبی 
از  باشيد دانشگاه  بايد مواظب  مديرها 

نشود. عده ای می خواهند  منحرف  راه  اين 
دانشگاه را از اين طريق منحرف كنند، به 
اين هم كاری ندارند كه چهار نفر دختر يا 
پسر در دانشگاه جهات اسالمی را رعايت 
می خواهند  آنها  نه،  نمی كنند،  يا  می كنند 
اسالمی  هدف های  صراط  از  را  دانشگاه 
منصرف و منحرف كنند و همه ی چيزهايی 
كه نظام اسالمی بر آنها حساس است، در 
دانشگاه  در  آن  عكس  و  مقابل  نقطه ی 
بايد  شما  نكته،  اين  به  شود.  كار  مشغول 

توجه كنيد. )13(
مؤثّرترین وسیله ای که می تواند 

دانشجو را دینی و عالقه مند به 
مبانی دینی بار بیاورد 

تبليغ  زمينه  در  اين است كه  اعتقاد من 
می تواند  كه  وسيله ای  مؤثهّرترين  دين، 
مبانی  به  عالقه مند  و  دينی  را  دانشجو 
بياورد، همين نكته ها و اشاره ها  بار  دينی 
و كلمه هايی است كه يك استاد می تواند 
در كالس با شاگردان خود در ميان بگذارد. 
اوقات  گاهی  استاد،  يك  از  اشاره ای 
تأثيرات عميقی در دل می گذارد؛ اما گاهی 
از  بعضی  البته  می شود.  ديده  آن  عكس 
اساتيد به اين نكات توجه دارند، ليكن بايد 
به عنوان يك كار اساسی و اصلی در نظر 

خواهيد  می  شما  كه  جوانی  شود.  گرفته 
در  تحقيق  و  علم  روح  و  كنيد  عالِم  را  او 
فرزانه ی  برگزيده ی  يك  را  او  و  بدميد  او 
نخبه ی علمی بار بياوريد - كه هر استادی 
نسبت به شاگردانش چنين آرزوهايی دارد 
-  بايد روح دين و ايمان به او تزريق كنيد؛ 
كه  سات  مقدهّ و  دين  و  خدا  به  ايمان  هم 
برای دنيا و آخرتش مفيد است، هم ايمان 

به هويت ملی و تاريخی خودش.
تعّصب ملی را در دانشجو 

برانگیزانید
ب ملی را در دانشجو برانگيزانيد.  بايد تعصهّ
ب  بر خالف آنچه در دهن ها می افتد، تعصهّ
نيست.  بد  و  منفی  هميشه  معنای  يك 

ب ها الزم است؛ يعنی بدون آن  برخی تعصهّ
ب ها انسان ول است و مثل غبارهای  تعصهّ
می كند.  حركت  هوا  در  وزن  بی  و  سبك 
هويت  و  شخصيت  برای  پايبندی هايی 
انسان هر كه  اين  انسان الزم است؛ حال 
صنعتگر  باشد،  عالم   - باشد  می خواهد 
باالخره   - باشد  داشته  اليتی  فعهّ هر  باشد، 

پايبندی ای الزم دارد. )14(
تعامل فرهنگی؛ تهاجم فرهنگی 

در  فرهنگی  تعامل  و  تهاجم  بيِن  تفاوت 
اين است كه تعامل فرهنگی مثل اين است 
... آنچه ديديد و پسنديديد و مناسب خود 
نكرديد،  ايرادی مشاهده  آن  دانستيد و در 
می گيريد؛  ديگر  ملت  و  مجموعه  از 
ولو  العلم  »اطلبوا  نداد.  هم  اشكالی  هيچ 
ساِل  چهارصد  و  هزار  را  اين  بالصين«؛ 
فرهنگی  تهاجم  در  دادند.  ياد  ما  به  پيش 
بلكه شما  انتخاب كن،  نمی گويند  به شما 
را می خوابانند، دست و پايتان را می گيرند و 
ماده ای را كه نمی دانيد چيست و نمی دانيد 
آمپول  با  نه،  يا  است  مفيد  شما  برای  كه 
البته دنيای غرب  به شما تزريق می كنند. 
نگذاشت ما حس كنيم كه دست و پايمان 
را گرفته اند و دارند به ما تزريق می كنند؛ 
صورِت قضيه را طوری قرار داد كه ما خيال 

كرديم داريم انتخاب می كنيم، در حالی كه 
كردند.  تحميل  ما  بر  نمی كرديم؛  انتخاب 
آن وقت اينها همان كسانی هستند كه اگر 
مورد  و  رايج  فرهنگ  به  خدشه ای  اندک 
قبولشان وارد شود، جنجال راه می اندازند. 
شما ببينيد در فرانسه كه آن را مهد آزادی 
روسری داِر  دختر  چهار  برای سه  می دانند، 
انداخته اند!  راه  صدايی  و  سر  چه  مسلمان 
اين است كه می گوييم بايد فكر كنيم؛ بايد 
تحليل كنيم. انديشه ی ترجمه ای برای يك 
وجود  به  را  سختی  بسيار  سرنوشت  ملت، 

می آورد.)15(
ما می توانیم، یأس پراکنی،

 خیلی بد است 
نمی توانيم،  بگوييم  اين كه 
و  توانستن  راِه  در  مانع  بزرگترين 
ما  گفت  بايد  است؛  كردن  پيشرفت 
اين  هم  قضيه  حقيقت  می توانيم. 
است كه ما می توانيم... چه كارهايی 
بوده كه يك روز برای ما افسانه بود؛ 
اما امروز برای ما جزو كارهای عادی 

است.
است.  بد  خيلی  يأس پراكنی،   ...
مخاطبان حقيقی اين سخن، اساتيدند 
مراكز  مديران  كه  آقايانی  شما  و 
كه  هستيد  كسانی  هستيد؛  آموزشی 
و  بسيج  كار  اين  برای  را  اساتيد  بايد 
فعال كنيد؛ به آنها امكانات بدهيد؛ باور 
كنيد كه اينها می توانند؛ و فراخور اين 
برنامه ريزی  كنيد،  كار  برايشان  باور، 

كنيد، بسترسازی كنيد. )16(
کار سیاسی دانشجویان 

دانشجوها  سياسی  حركت  طرفدار  بنده 
هستم؛ خودتان می دانيد؛ بارها هم گفته ام. 
را  حرف ها  اين  بنده  كه  هم  آن وقتی 
می گفتم، در محيط سياسی آن روز كشور 
تلخ  هم  اوقاتشان  نداشت؛  طرفدار  خيلی 
می شد كه چرا من گفته ام لعنت به كسانی 
دانشگاه ها  در  را  سياسی  تحرک  كه 
دوازده  ده،  بنده  كردند!  نابود  و  خواباندند 
سال پيش در همين حسينيه اين را گفتم. 
دانشجويان  سياسی  حركت  طرفدار  من 

هستم. )17(
شکل دادن به یک آرمان
 سیاسی برای جوانان 

مسأله ی اول، شكل دادن به يك آرمان 
و  فعاليت ها  به  بتواند  كه  است  سياسی 
تالش های جوان جهت بدهد؛ چون بدون 
و  كرد  زندگی  درست  می شود  نه  آرمان، 
بايد  بود.  انسان، منضبط خواهد  نه تالش 
در  واضحی  افق  و  روشن  خط  و  آرمان 
مقابل وجود داشته باشد كه به انسان جهت 

بدهد. اين آرمان چيست؟
عبارت  ما  ايرانِی  جوان  آرمان گرايِی   ...
است از ترسيم آينده يی با اين خصوصيات. 
ما نظام و كشوری می خواهيم كه پيشرفته 

زنده  و  بيدار  و  دانشمند  آن  مردم  و  باشد 
نباشند؛  خواب آلوده  و  غفلت زده  باشند؛ 
از  مبرای  باشد؛  عدالت  از  برخوردار  كشور 
فساد باشد؛ طبقه ی اشراف بر آن حاكميت 
و  قدرت  از  برخوردار    ... باشد  نداشته 
اينها  همه ی  و  باشد؛  سياسی  استحكام 
الهام گرفته ی از معارف دين و اسالم عزيز 
باشد. اسالم اين ظرفيت را دارد كه اينها را 

به ما تعليم دهد. )18(
شروط دانشگاه اسالمی 

علم  بخشيده،  قدسيت  اسالم  را  علم 
رفتن  علم  دنبال  است؛  مقدس  امر  يك 
كه  نيست  اين طور  است.  قدسيت  دارای 
ابزار ديگری، فقط وسيله ای  علم مثل هر 
برای پول در آوردن باشد - حاال پول هم 
بايد  علم  قدسيت  اما   - می آيد  در  آن  از 
حفظ شود؛ »العلم نور«؛ نور بودن علم بايد 
مورد نظر باشد و از جمله ی شؤون دانشگاه 
خيال  همه  است.  همين  يكی  اسالمی، 
می گوييم،  كه  اسالمی  دانشگاه  می كنند 
پسرها  باشد،  اين طوری  حجاب ها  يعنی 
نباشد؛  بلند  زلف ها  و  نپوشند  آستين كوتاه 
نيست!  اسالمی  دانشگاه  معنای  كه  اينها 
انگيزه،  ايمان،  لحاظ  از  اسالمی  دانشگاه 
علم آموزی  و  اسالمی  رفتار  مقدس،  شور 
مؤمنانه، اينها شرط دانشگاه اسالمی است. 
اين  به  دادن  دادن؛ جهت  آن وقت جهت 

علم آموزی. )19(
باید کاری کنیم که جوان ما 

بتواند مغالطه را بشناسد 
بعضی خيال می كنند كه تحرک سياسی 
فايده اش  فقط  دانشگاه ها،  در  دانشجويان 
تخليه  ُخرده  اين جوان يك  اين است كه 
فردای  برای  ما  را  جوان  اين  نه،  بشود؛ 
اداره ی كشور الزم داريم. اين بايد سياست 
را بفهمد؛ مغزش در زمينه ی سياست، مغز 
پخته و كارآمدی باشد؛ واالهّ فريبش می دهند 
و زمينش می زنند. خوب، اين الزم است؛ 
منتها آنچه كه الزم است، قدرت تحليل و 
فهم سياسی است؛ آن چيزی كه متأسفانه 
جريانهای سياسی بيرون از دانشگاه - كه 
دائم برای پيشبرد مقاصد سياسی خودشان 
به دانشگاه ها دست اندازی كردند - مطلقااً 
بكنيد  فكری  بايد  نكردند...  توجه  اين  به 
تا اين جريان های سالم دانشجويی - چه 
تشكل های  چه  بسيج،  چه  انجمن ها، 
امروز  بحمداللهَّ  كه  ديگری  گوناگون 
تشكل-های دانشجويی خوبی در دانشگاه 
هست - در كنار حركت فكری علمی، به 
سمت يافتن قدرت تحليل سياسی كشانده 
شوند. قدرت تحليل كه نبود، انسان فريب 

تحليِل فريبگِر بيگانه را می خورد. 
صريحااً  هيچ كسی  سياست  دنيای  در 
تو  به  می خواهم  من  كه  بگويد  نمی آيد 
يك  به  نه  ملت،  يك  به  نه  كنم؛  ظلم 
شخص؛ اين طور كه نمی گويند. می آيند با 

بنده طرفـــدار حـــــرکت سیاسی 

می دانید؛  خودتان  هستم؛  دانشجوها 

بارها هم گفته ام. آن وقتی هم که بنده 

محیط  در  می گفتم،  را  حرف ها  این 

طرفدار  خیلی  کشور  روز  آن  سیاسی 

نداشت؛ اوقاتشان هم تلخ می شد که چرا 

تحرک  که  کسانی  به  لعنت  گفته ام  من 

و  خواباندند  دانشگاه ها  در  را  سیاسی 

نابود کردند! 



»مغالطه های سياسی« كاری می كنند كه 
پيدا كنند. درست مثل  او تسلط  بر  بتوانند 
مغالطه های فلسفی، ذهن طرف را با يك 
چشم بندی علمی - در واقع يك تردستی 
مغالطه ی  يك  می كنند.  منحرف   -
را  ميخ خودشان  می كنند،  درست  سياسی 
می كوبند. ما بايد كاری كنيم كه اين جوان 
اينكه در  را بشناسد؛ كما  بتواند مغالطه  ما 
از  يكی  مغالطه  شناخت  منطق،  و  فلسفه 
هنرهاست. ما بتوانيم جوان خودمان را آشنا 
كنيم به اينكه مغالطه چيست، تا بتواند مچ 
مغالطه كننده را بگيرد. بگويد اين قضيه ای 
و  اختالل  اينجايش  كردی،  درست  كه 
اين  سياسی  تحليل  قدرت  دارد.  اشكال 
وجود  به  جوان  در  را  اين  بايستی  است؛ 

آورد. )20(
مثالی از منطق قوی و 

اعتماد به نفس 
كردند، همين  اشاره  كه  نمونه ای  همين 
خوبی  نمونه ی  كلمبيا،  دانشگاه  نمونه ی 
بر  تسلط  و  قوی  منطق  اين  انصافااً  است. 
نفس - يعنی روحيه ی خوب، اعتمادبه نفس 
را  كار خودش  منطق،  اين  به  اعتماد  و   -
كرد... پيدا بود كه تمهيداتی كرده اند برای 
كنند؛  شرمنده  يا  عصبانی  را  طرف  اينكه 
عنوان  به  هميشه  را  اين  و  كنند  منفعل 
يك سند زنده در جنجال-های تبليغاتی و 
سياسی در دست داشته باشند؛ ولی خدای 
متعال اين را عكس كرد و درست آنچه كه 
می خواستند انجام بدهند، نقطه ی مقابل آن 
بحمداللهَّ انجام گرفت و ديديد كه تصديق 
و تأييد هم كردند. و من اعتقادم اين است 
همچنان  دانشگاهی،  محيط های  در  كه 
اين مسأله به اين زودی ها در آن كشور از 
بين نخواهد رفت، به عنوان يك سؤال، به 
عنوان يك مسأله، به عنوان يك مطلب كه 
چه بود قضيه، ادامه پيدا خواهد كرد. )21(
ارتقاء فکر دینی در دانشگاه ها

 و روشنفکری دینی 
مسأله ی ارتقاء فكر دينی در دانشگاه ها 
بايد گرفت و مراقب باشيد  ی  را بسيار جدهّ
خأل فكری برای دانشجوی ما و روشنفكر 
خيلی  ما  نيايد.  وجود  به  ما  دانشگاهی 
كردنی.  قانع  و  گفتنی  حرف  داريم؛  حرف 
بايد تبليغات را عمق داد؛ با حرف های نو 
و قوی و منطبق با معيارهای روشنفكری. 
من از اينكه گفته شود روشنفكری دينی آيا 
بيگانه  بنده  اين بحث ها  از  نداريم؛  داريم، 
و بيزارم. نگاه نو، نگاه مبتكرانه به مسائل 
دينی و مسائل فكری اسالمی، همان نگاه 
بدعت گذاری  معنايش  و  است  روشنفكری 
نيست. همان مبانی را با ابعاد جديدی كه 
را  ابعاد  آن  زمان  گذشت  بركت  به  انسان 
اين  از  كردن.  بيان  و  فهميدن  می شناسد، 

نبايستی ما غفلت كنيم. )22(
اعتقاد ما به آزادی یک مسئله ی 

تاکتیکی نیست 
اعتقاد ما به آزادی يك مسئله ی تاكتيكی 
نيست؛ يك مسئله ی واقعی است. آزادی به 
همان معنائی كه جمهوری اسالمی تعريف 
تعريف  غربی ها  كه  معنائی  به  نه  می كند، 
می-كنند، كه آن، به نظر ما انحراف است. 
آنجائی كه بايد آزادی باشد، نيست؛ آنجائی 
گسسته  قيدها  باشد،  محدوديت  بايد  كه 
مطلقااً  ما  را  آن  هست!  آزادی  و  است 
هم  غرب  رودربايستی  تو  نداريم؛  قبول 
گير نمی كنيم. ما آزادی را با همان مفهوم 
تو  البته  كه  داريم،  قبول  خودش  اسالمی 
آن آزادی بيان هست، آزادی رفتار هست، 

آزادی فكر هست. )23(
دانشجویان، افسران جوان

 جبهه جنگ نرم 
انتخابات  از  پس  ]حوادث  حوادث  اين 
انتظار  خالف  چندان  جمهوری[  رياست 
كه  است  اين  است  مهم  كه  آنچه  نيست. 
يك انسان با شرف، مؤمن، معتقد به اهداف 
واالی جمهوری اسالمی، بداند كه در اين 
مهم  اين،  بكند؛  بايد  كار  جور حوادث چه 
است. اين، آن چيزی است كه مخاطبه ی 
من با شما دانشگاهيان را در اين مسئله ی 
چند  در   ... من  كه  می كند،  الزامی  خاص 
اينجا  دانشجو  جوانهای  كه  هم  پيش  روز 
نرم،  جنگ  با  ما  كه  گفتم  آنها  به  بودند 
از سوی دشمن مواجهيم،  نرم  مبارزه ی  با 

را  همين  هم  جوانها  خود  البته  كه 
بنده  اينكه  از  قبل  مكرر  گفتند؛  هی 
همه  و  گفتند  هی  هم  آنها  بگويم، 
اين را می دانستند. آنی كه من اضافه 
كردم اين بود كه گفتم: در اين جنگ 
افسران  دانشجو،  جوانهای  شما  نرم، 
اين جبهه ايد. نگفتيم سربازان،  جوان 
به  كه  است  منتظر  فقط  سرباز  چون 
بيا،  برود جلو؛ عقب  پيش،  بگويند  او 
از  هيچگونه  سرباز  يعنی  عقب.  بيايد 
و  ندارد  اراده  و  خودش تصميم گيری 
عمل  می گويد،  فرمانده  چه  هر  بايد 
طراح  فرماندهاِن  هم  نگفتيم  كند. 
قرارگاه ها و يگانهای بزرگ، چون آنها 
افسر  می كنند.  را  كالن  طراحی های 
به دستور  جوان تو صحنه است؛ هم 
درست  را  صحنه  هم  می كند،  عمل 

می بينيد؛ با جسم خود و جان خود صحنه را 
می آزمايد. لذا اينها افسران جوانند؛ دانشجو 

نقشش اين است.
دارند،  هم  فكر  جوان،  افسران  حقيقتااً 
عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور دارند، 
هم  چهارچوب  در  می بينند،  هم  را  اوضاع 
استاد  تعريف،  اين  با  خوب،  می كنند.  كار 

دانشگاه چه رتبه ای دارد؟)24(
نخبگان باید متعهد 

به کشور باشند 
اينجا  عزيز  جوانهای  اين  از  نفر  چند 

متعهد  فرهنگ  كنيم،  فرهنگسازی  گفتند 
بدهيم،  گسترش  جامعه  به  را  نخبه  بودن 
نه توقع داشتن صرف. البته توقع، منطقی 
است، بجاست؛ توقِع بيجا نيست؛ لكن در 
كنار اين توقع، احساس تعهد، وامدار بودن؛ 
اين مجموعه ی  از  به عنوان يك فرِد  من 
عظيم كشور چه وظيفه ای بر دوش دارم؟ 
مهم  خيلی  اينها  بكنم؟  بايد  كار  چه  من 

است. )27(
توطئه توهم نیست 

اينجور نيست كه شما خيال كنيد توطئه 
است؛  توهم  يك  كشور،  اين  به  نسبت 
دارد  از همه طرف  واقعيت است؛  نه، يك 
كه  كسی  آن  است  ممكن  ميشود.  توطئه 
در جهت آن توطئه ها در داخل كشور محور 

حركت قرار ميگيرد، خودش اصالاً نفهمد.
ميخواهد.  ذكاوت  هم  اين  فهميدِن 
آدمها  ما  ندارند.  را  ذكاوت  اين  بعضی ها 
ساز  به  دارند  نميفهمند  كرديم؛  تجربه  را 
را عوض  اين واقعيت  كی ميرقصند. ولی، 
بدانند  نفهمند؛  يا  بفهمند  آنها  كه  نميكند 
يا ندانند. اين توطئه ها وجود دارد. در عين 
نه فقط سست  نظام  اين  اين كشور،  حال 

نميشود، ضعيف نميشود. )28(
معنای سیاسی شدن 
دانشگاه این نیست  

اين  بر  عقيده ام  سابق  از  من  می دانيد 
بوده است كه در دانشگاه بايد روح سياسی 

شدن  سياسی  معنای  منتها   ... باشد،  زنده 
دانشگاه  در  سياست  حضور  يا  دانشگاه 
نيست  اين  معنايش  كرد.  اشتباه  نبايد  را 
اينكه  برای  جائی  يك  بشود  دانشگاه  كه 
سياسی،  گروه های  سياسی،  جريان های 
سياسی  اغراض  برای  سياسی  عناصر 
بيايند از اين استفاده كنند؛ اين نبايد باشد؛ 
اين ديگر يك  بايد مانع شد. يعنی  را  اين 
بايد  كرد،  مديريت  بايد  كه  است  چيزی 
شماها اعمال قدرت كنيد؛ نگذاريد اينطور 
دستتان  از  دانشجو  بشود،  اين  اگر  بشود. 

كار  می آيد  سوءاستفاده كنی  يك  و  رفته 
مراقب  بنابراين   ... می كند  دنبال  را  خود 
برای  نشود  وسيله ای  فضا  اين  كه  باشيد 
سوءاستفاده ی  ديگران،  سوءاستفاده ی 

دشمنان. )29(
وزارت  مسؤوالن  و  وزير  با  1-ديدار 
رؤسای  و  عالی  آموزش  و  فرهنگ 

دانشگاه های سراسر كشور 1369/05/23
2-همان
3-همان

مركزی  شورای  اعضای  با  4-ديدار 
دانشگاه ها  مدرهّسين  اسالمی  انجمن 

1369/06/18
5-همان

و  درمان  بهداشت،  وزير  با  6-ديدار 
دانشگاه های  رؤسای  و  پزشكی  آموزش 
علوم پزشكی سراسر كشور 1369/08/01

7-ديـدار با رؤسای دانشگاه های سراسر 
كشور 1376/12/6

8-همان
9-همان

دانشگاه های  رؤسای  با  10-ديـدار 
سراسر كشور 1376/12/6

11-ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
صنعتی امير كبير 1379/12/09

12-همان
دانشگاه ها  رؤسای  با  13-ديدار 

1380/10/8
شهيد  دانشگاه  اساتيد  با  14-ديدار 

بهشتی 1382/02/22
دانشجويان  و  استادان  با  15-ديدار 

قزوين 1382/9/26
رؤسای  و  علوم  وزير  با  16-ديدار 

دانشگاه ها 17/10/1383 
17-همان

و  دانشجويان  با  18-ديدار 
كرمان  استان  دانشگاه های  اساتيد 

1384/2/19
19-همان

دانشجويان  و  اساتيد  با  20-ديدار 
الم(  صادق)عليه السهّ امام  دانشگاه 

1384/10/29 
دانشگاه ها،  رؤسای  با  21-ديدار 
مراكز  و  عالی  آموزش  مؤسسات 

تحقيقاتی 1385/05/23
22-ديدار با اساتيد و رؤسای دانشگاه ها 

09/07/1386
23-همان

دانشگاه ها  اساتيد  با  24-ديدار 
1388/6/8

26-همان
27-ديدار با جمعی از نخبگان 1388/8/6

28-همان
29-ديدار با وزير علوم و استادان دانشگاه 

تهران  13/11/1388 

مسئله ی  یک  آزادی  به  ما  اعتقاد 

واقعی  مسئله ی  یک  نیست؛  تاکتیکی 

که  معنائی  همان  به  آزادی  است. 

نه  می کند،  تعریف  اسالمی  جمهوری 

می- تعریف  غربی ها  که  معنائی  به 

است.  انحراف  ما  نظر  به  آن،  که  کنند، 

نیست؛  باشد،  آزادی  باید  که  آنجائی 

قیدها  باشد،  محدودیت  باید  که  آنجائی 

ما  را  آن  هست!  آزادی  و  است  گسسته 

مطلقاً قبول نداریم؛

15 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس
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اينجا الزم است توضيح مختصری درباره 
دو نوع آزادی كه مايه اشتباه كاری  و مغلطه 
شده است داده شود، فرق است ميان آزادی 
تفكر و آزادی عقيده. آزادی  تفكر ناشی 
بشر  انسانی  استعداد  همان  از 
مسائل  در  ميتواند  كه  است 
استعداد  اين  بينديشد 
بايد  حتما  بشری 
پيشرفت  باشد  آزاد 
بشر  تكامل  و 
اين  گرو  در 
است  آزادی 
آزادی  اما 

عقيده، 

هر  كه  ميدانيد  دارد  ديگری  خصوصيت 
درست  صحيح و  تفكر  از  ناشی  ای  عقيده 
عقايد، يك سلسله  از  بسياری  منشا  نيست 
عادتها  و تقليدها و تعصبها است. عقيده به 
اين معنا نه تنها راه گشا نيست كه به عكس 
يعنی  مي آيد   بحساب  انديشه  نوعی انعقاد 
فكر انسان در چنين حالتی، به عوض  اينكه 
است  شده  منعقد  و  بسته  باشد  فعال  و  باز 
تفكر،  مقدس  قوه   آن  كه  است  اينجا  در  و 
بدليل اين انعقاد و وابستگی، در درون انسان 
اسير و زندانی  ميشود آزادی عقيده در معنای 
زيانبارترين   بلكه  نيست،  مفيد  تنها  نه  اخير 

اثرات را برای فرد و جامعه بدنبال دارد. 
بت شکنی پیامبران الهی ، بت 

سازی پادشاهان زمینی
را  سنگ   يك  كه  انسانی  مورد  در  آيا 
و  كرده  فكر  چون  بگوئيم  بايد  ميپرستد 
به  نيز  و  رسيده  اينجا  به  منطقی  بطور 
بايد  پس  است،  محترم  عقيده  اينكه  دليل 
ممانعتی  و  بگذاريم  احترام  او  عقيده  به 
يا  نكنيم؟  ايجاد  بت  پرستش  در  او  برای 
را  او  فكر  و  عقل  كه   كنيم  كاری  بايد  نه، 

از اسارت اين عقيده آزاد كنيم؟ يعنی همان 
كرد.  الل  خليل  ابراهيم  كه  بكنيم  را  كاری 
خالف  بر  كرد  )ع(  ابراهيم   كه  كاری  آيا 
آزادی عقيده - بمعنای رايج آن كه ميگويند 
يا  بود،    - باشد  آزاد  بايد  كس   هر  عقيده 
آنكه در خدمت آزادی عقيده بمعنای واقعی 
آن  بود؟ اگر حضرت ابراهيم مي گفت چون 
اين بتها مورد احترام ميليونها انسان  هستند، 
يعنی  ميگذارم،  احترام  آنها  به  منهم  پس 
درست همان چيزی را ابراز ميكردكه اكنون 
درست  كار  آيا  است،  رايج  بسيار  عقيده ای 
اسالم  نظر  از  بود؟  داده   انجام  و صحيحی 
اين اغراء به جهل است نه خدمت به آزادی، 
در تاريخ اسالم نيز ميبينيم درست نظير كار 
ابراهيم )ع( را پيغمبر اكرم )ص( در فتح مكه 
انجام داد آن حضرت به بهانه آزادی عقيده، 
اين  ديد  عكس  به  نگذاشت؛  باقی   را  بتها 
اسارت فكری مردم اند و صدها  بتها عامل 
سال است  كه فكر اين مردم اسير اين بتهای 
چوبی و فلزی و ... شده است، اين بود كه  
بعنوان اولين اقدام بعد از فتح، تمام آنها را 
كرد.  آزاد  واقعا  را  مردم  و  شكست  هم  در 
با  كنيد  مقايسه  را  رفتار  و  شيوه  اين  حاال 
رفتار پادشاه  انگلستان وقتي كه برای ديدار 
از هندوستان به آنجا رفته بود در هندوستان  
بتخانه  يك  از  بازديد  سفرش،  برنامه  جزء 
وقتي  هند  مردم  خود  بود.  شده  گنجانده 
شوند،  بتخانه  صحن  داخل  ميخواستند  كه 
نشانه  به  او  اما  ميكندند،  را  خود  كفشهای 

آزادى عقيــــــــــده؛خير!
آزادى تفـــــــكر؛ آرى



نرسيده  بصحن  هنوز  حد،  از  بيش  احترام 
كفشهايش را كند و بعد هم  از همه مؤدب تر 
در مقابل بتها ايستاد در تفسير اين حركت 
عده ای ساده  انديش ميگفتند ببينيد نماينده 
مردم   عقايد  به  چقدر  روشنفكر  ملت  يك 
نيرنگ  اين  اينكه  از  غافل  ميگذارد  احترام 
همين  ميداند  كه   استعماری  است،  استعمار 
زنجير كشيده  به  را  بتخانه هاست كه هند 
اينگونه  است.  كرده  استعمارگران   رام  و 
احترام گذاشتنها، خدمت به آزادی و احترام 
است.  استعمار  به  خدمت  نيست،  عقيده   به 
ملت هند اگر از زير بار اين خرافات  بيرون 
بيايد كه ديگر بار به انگليسيها نخواهد داد. 
نوشته  خودمان  تاريخ  كتابهای  در  اينكه  يا 
بزرگواری  و  بزرگ  مرد  چه  كوروش  بودند 
فتح  را  آنجا  و  بابل رفت  به  بوده كه وقتی 
كرد تمام بتخانه ها را محترم شمرد. از نظر 
يك فاتح كه سياست استعمارگری  دارد، اين 
كار، امری عادی و يك نقشه معمولی است 
جناب  خود  آيا  چطور؟  بشريت   نظر  از  ولی 
اما  نه،  يقينا  داشت؟  اعتقاد  آن  به  كوروش 
كوروش  فكر ميكرد اين اعتقاد كه مردم را 

برای  خوبی  عامل  داشته  نگاه  بيخبری  در 
در بند ماندن آنهاست اين بود كه دست به 

تركيب آنها نزد.
به نام آزادی عقیده دروغ نگویید

فكر  انعقاد  آزادی  با  نبايد  تفكر  آزادی 
ايدئولوژی  به   كه  مكتبی  هر  شود  اشتباه 
باشد،  داشته  اعتماد  و  اعتقاد  و  ايمان  خود 
آزادی  و  انديشه  آزادی  طرفدار  بايد  ناچار 
كه  مكتبی  هر  عكس  به  و  باشد  تفكر 
آزادی  ندارد جلو  به خود  اعتمادی   و  ايمان 
اينگونه  ميگيرد  را  تفكر  آزادی  و  انديشه 
محدوده  يك  در  را  مردم  ناچارند  مكاتب  
خاص فكری نگه دارند و از رشد افكارشان  
جلوگيری كنند اين همان وضعی است كه 
ميبينيم  كمونيستی   كشورهای  در  امروز  ما 
در اين كشورها، بدليل وحشتی كه از آسيب 
دارد،  وجود  رسمی  ايدئولوژی   بودن  پذير 
حتی راديوها طوری ساخته ميشود كه مردم 
نتوانند صدای  كشورهای ديگر را بشنوند و 
كه   آنچنان  قالبی،  و  بعدی  يك  نتيجه  در 
اعالم  من  بيايند.  بار  ميخواهند،  زمامداران 
اسالمی   جمهوری  رژيم  در  كه  ميكنم 
و  ندارد  وجود  افكار  برای  محدوديتی  هيچ 
خبر  ها،  انديشه  كرده  كاناليزه  باصطالح  از 
باشند كه  آزاد  بايد  بود. همه  نخواهد  اثر  و 
را  اصيلشان  تفكرات   و  ها  انديشه  حاصل 
امر  اين  ميدهم كه  تذكر  البته  كنند  عرضه 
سوای توطئه و رياكاری  است. توطئه ممنوع 

است اما عرضه انديشه های اصيل، آزاد.

جوان  چند  با  پيش  روز  سه  يا  دو 
آقا  .ميگفتند  ميكردم  صحبت  ماركسيست 
به نظر شما اين شعار كه ميگويند »اتحاد، 
هيچ  گفتم  دارد؟  عيب  چه  آزادی «  مبارزه، 
شعار  شعار،  اين  پس  گفتند  ندارد.  عيب 
مشترک  هر دويمان باشد. پرسيدم شما كه 
ميگوئيد اتحاد، مبارزه، آيا در مبارزه  ميگوئيد، 
مبارزه با چه كسی؟ آيا جز اين است وقتي 
با  مبارزه  منظورتان  مبارزه،  ميگوئيد  كه 
آيا  است؟  مذهب  با  آن  از  گذشته  و  رژيم 
طوری  را  شعارتان  شما  كه   است  اين  جز 
مبهم مطرح  عبارت  با يك  و  لفافه  زير  در 
ميكنيد كه  مردم را، يعنی آنهائی كه طرفدار 
مذهب هستند، بتوانيد زير اين لوا جمع  كنيد 
و بعد بتدريج آنها را اغفال كنيد؟ من حاضرم 
اين شعار را بگويم ولی  از اول صريح اعالم 
ميكنم كه، منظور من از مبارزه، مبارزه عليه 
صريح  را  اين  است  كمونيزم  و  امپرياليزم 
ندارم.  باكی  هم  كس  هيچ  از  و  ميگويم 
كه  شما  بزنيم  صريح  را  حرفهايمان  بيائيم 
به آيت الل خمينی اعتقاد نداريد و وقتی كه 
با هم  مينشينيد، ميگوئيد ما تا فالن مرحله 

او  با  چنين  اين  بعد  و  هستيم  مرد  اين  با 
مبارزه ميكنيم، چرا عكس او را در تظاهرات 
ميگوئيد؟  دروغ  چرا  ميكنيد؟  بلند  خودتان 
را  حرفش  و  اسالمی  جمهوری  ميگويد  او 
صريح ميزند شما هم  حرف خودتان را بزنيد. 
آزادی ابراز عقيده يعنی اين كه فكر خود تان 
را، يعنی آنچه را واقعا به  آن معتقد هستيد 
بگوئيد حال آنكه شما ميخواهيد بنام آزادی 
اعتقاد  او  به  شما  آنكه  بگوئيد  دروغ   عقيده 
پس عكس   خوب،  بسيار  است.  لنين  داريد 
چرا  ميپرسم  من  ولی  بياوريد.  هم  را  لنين 
عكس پيشوای ما را ميآوريد؟ آزادی فكر را 
با آزادی اغفال و آزادی منافق گری و آزادی 

توطئه كردن كه نبايد اشتباه بكنيم.
مسلمان  غير  دوستان  اين  همه  به  من 
آزاد  تفكر  اسالم  نظر  از  ميكنم،  اعالم 
است، شما هر جور كه ميخواهيد بينديشيد، 
بينديشيد، هر جور ميخواهيد عقيده خودتان 
را ابراز كنيد. بشرطی كه فكر واقعی خودتان 
ميخواهيد  كه  طور  هر  كنيد،  ابراز  باشد. 
ممانعتی  كس  هيچ  بنويسيد،  بنويسيد، 

نخواهد كرد.
احزاب آزادند اما اجازه توطئه و 

فریب نمی دهیم
در دنباله عرايضم الزم است توضيحی هم 
ايران  عرض  آينده  درباره حكومت اسالمی 
مكرر  ما  امام  و  رهبر  طوريكه  همان  كنم، 

گفته اند در حكومت اسالمی  احزاب آزادند، 
هر حزبی اگر عقيده غير اسالمی هم دارد، 
آزاد است اما ما اجازه توطئه گری و فريب 
حدی  در  افراد  و  احزاب  نمی دهيم  كاری 
و  ميگويند،  صريحا  را  خودشان  عقيده  كه 
با منطق  خود به جنگ منطق ما ميآيند، آنها 
لوای  زير  در  بخواهند  اگر  اما  ميپذيريم  را 
اسالم، افكار و عقايد خودشان را بگويند ما 
حق داريم كه از اسالم  خودمان دفاع كنيم 
و بگوئيم اسالم چنين چيزی نمی گويد حق 

داريم بگوئيم بنام  اسالم اين كار را نكنيد.
ريشه آزادی عقيده در غرب

اروپا  دنيای  در  اينكه  علت  می دانيد  آيا 
آزادی دين و آزادی عقيده را اينطور فرض 
كردند كه عقيده بشر بايد به طور كلی آزاد 
باشد به همان  معنايی كه خودشان ميگويند، 
چيست؟ اين آزادی عقيده به اين حد افراط 
می بينيد،  اروپا  دنيای  در  امروز  شما  كه  
بخشی از آن عكس العمل يك جريان  بسيار 
شديد و سختی است كه در دنيای اروپا بوده، 
ايد: جريان و  جريانی است كه همه شنيده  
در  قرنها  اينها  عقائد.  تفتيش  محكمه 
می آمد  كليسا  بودند  عقائد  تفتيش  چنگال 
تجسس و جستجو می كرد ببيند آيا كسی 
در مسائلی كه كليسا درباره آن اظهار نظر 
كرده است ولو مثال راجع به فلكيات باشد 
اعتقادی ]برخالف نظر كليسا دارد يا نه؟ 
كرده   نظر  اظهار  كليسا  مثال  اگر  آيا   ]!
است كه عناصر چهار تاست يا خورشيد 
مسائل   اين  در  می چرخد،  زمين  دور  به 
كسی فكری برخالف اين دارد؟ ولو فكر 
تا  بود،  منطقی  و  فلسفی  و  علمی  فكر  او 
برخالف  شده  پيدا  فكری  چنين  می ديدند 
آنچه كليسا عرضه داشته است، فورا آن را 
می كردند،  تلقی  بزرگ  عنوان يك جرم  به 
شديدترين  و  می كشاندند  محكمه اش  به 
در  ]را  زنده  زنده  سوختن  نوع  از  مجازاتها 
مورد او اعمال می كردند[ شما تاريخ اروپای 
اين جهت  در  كه  بخوانيد  را  وسطی  قرون 
مشرق زمين نظير ندارد يك وقت ديگر هم 
عرض كردم از نظر فجيع بودن جنايت، ما 
را توصيف بكنيم،  هر چه كه  مشرق زمين 
مبالغه  حتی  منابر  در  منبريها  كه  چه  هر 
و  العباس  بنی  و  اميه  بنی  به  راجع  بكنند 
حتی حجاج بن يوسف ثقفی، هرگز به پای  
پای  به  نميرسد،  وسطی  قرون  اروپائيهای 

اروپايی امروز هم نمی رسد.
طرز  نظر  از  كه  است  اين  ديگر  جهت 
اروپا دين و مذهب   تفكر بعضی از فالسفه 
هر چه می خواهد باشد، امری است مربوط 
به وجدان شخصی هر فرد يعنی هر فردی 
يك  كه  است  نيازمند  خودش  وجدان  در 
اين  باشد.  داشته  مذهب  نام  به  سرگرمی 
مقدارش را قبول كرده اند كه انسان نميتواند 
همينطوری  باشد  مذهبی  سرگرمی  بدون 
كه در مسئله هنر هم اين حرف را می زنند. 
نمی  آنها  چون  دينی  و  مذهبی  مسائل  در 
نبوت  و  دين  برای  واقعيتی  به  خواهند 

واقعا  كه  كنند  قبول  و  باشند  كرده  اعتراف 
اند و يك راه  پيغمبرانی از طرف خدا آمده 
سعادت  و  اند  داده  نشان  بشر  برای  واقعی 
بشر در اين  است كه آن راه واقعی را طی 
ريشه   و  واقع  نميدانيم  ما  می گويند  بكند، 
مذهب چيست ولی همينقدر می فهميم كه 

انسان بدون مذهب نمی تواند زندگی  بكند.
می گوئيم  ما  است.  همين  هم  ما  ايراد 
طرز تفكر شما در باب دين غلط است ، آن 
دينی كه تو می گويی عقيده به آن دين آزاد 
را  دين  من  ندارم   قبولش  من  اصال  است، 
سعادت  برای  واقعی  راه  يك  عنوان  به 
سعادت  برای  واقعی   راه  در  معتقدم،  بشر 
آن  ولو  انسان  يك  عقيده  گفت  نبايد  بشر 
باز  است  آزاد  نباشد  تفكر  مبنای  بر  عقيده 
مسئله  در  شما  آيا  می كنم:  عرض  مثال 
يا در مسئله فرهنگ هرگز می  و  بهداشت 
هرگز  شما  آيا  است؟  آزاد  عقيده  كه  گوييد 
اعتقاد هر مردمی  اين حرف  را می زنيد كه 
راجع به بهداشت آزاد است؟ اعالميه جهانی 
قيام  اجباری  تعليمات  ضد  چرا  بشر  حقوق 
و  است  آزاد  بشر  نمی گويد  چرا  نميكند؟ 
تعليمات  ندارد  حق  كسی  جهت  همين  به 
ضد  اجباری  تعليمات  چون  كند  اجباری  را 
آزادی بشر است؟ برعكس، همين اعالميه 
و شش  بيست  ماده  در  بشر  حقوق  جهانی 
تعليمات در حدود ابتدايی را اجباری می داند 
قضيه  اين  در  بشر  از  را  آزادی  حق  يعنی 
سلب می كند چرا؟ می گويد برای اينكه راه 
سعادت بشر است  غلط كرده آنكه می گويد 
من می خواهم جهالت را انتخاب بكنم، من 
نميخواهم  با سواد شوم، او نميفهمد به زور 
بايد با سوادش كرد، به زور بايد به  او خدمت 

كرد.
بنابراين در اينجا دو ايراد وارد است  يكی 
مسئله  يك  عنوان  به  نبايد  را  دين  اينكه 
سليقه ای وجدانی شخصی از قبيل  انتخاب 
رنگ لباس در نظر گرفت ثانيا انتخاب دين 
با انتخاب رنگ  لباس فرق می كند يعنی اگر 
بشر يك عقيده ضد عقل انتخاب بكند، آن 
عقيده  ديگر به عقل و فكرش مجال فعاليت 

و پيشرفت نميدهد.
اسالم و  آزادی فکر و عقیده

اسالم در مسئله تفكر نه تنها آزادی تفكر 
اسالم  در  واجبات  از  يكی  بلكه   است  داده 
تفكر است، يكی از عبادتها در اسالم تفكر 
است ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه 
می كنيم و كتابهای ديگر را مطالعه نميكنيم  
قرآن  كردن  تكيه  اينهمه  ارزش  به  كمتر 
نه   كتابی  هيچ  شما  می بريم.  پی  تفكر  به 
كه  نميكنيد  پيدا  مذهبی  غير  نه  و  مذهبی 
تا اين اندازه بشر را سوق داده  باشد به تفكر، 
هی می گويد فكر كنيد، در همه مسائل: در 
تاريخ، در خلقت ، راجع به خدا، راجع به انبياء 
و  تذكرات  به   راجع  معاد،  به  راجع  نبوت،  و 
تعليمات انبياء كه در قرآن كريم زياد است 

تفكر حتی عبادت  شمرده می شود.
از نظر اسالم اصول عقائد، اجتهادی است 

آزادى عقيــــــــــده؛خير!
آزادى تفـــــــكر؛ آرى

دانشجوی كارشناسی صنايع دانشگاه اميركبير
علی عامری 

17 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس
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فكر خودش  با  يعنی هر كسی  تقليدی؛  نه 
بايد آنرا حل بكند. پس اين ادل دليل براين 
است كه از نظر اسالم نه تنها فكر كردن در 
مانعی  يعنی  است  آزاد  و  جايز  دين  اصول  
ندارد، بلكه اصال فكر كردن در اصول دين  
خدايی  بفهمی  الاقل  كه  حدودی  يك  در 

پيغمبرانی   است،  يكی  خدا  آن  و  داری 
جانب  از  شده  نازل  كه  قرآن  داری، 
از جانب خداست، عقال  خداست، پيغمبر 
فكر  اگر  ]می گويد[  است  واجب  تو  بر 
نكرده اينها را بگويی من از تو نمی پذيرم.

از همين جا تفاوت اسالم و مسيحيت 
روشن   اديان  ساير  حتی  و  بالخصوص 
مطلب  درست  مسيحيت  در  می شود. 
برعكس است يعنی اصول دين مسيحی، 
است.  فكر شناخته شده  و  ماورای  عقل 
اصطالحی هم خودشان وضع كردند كه 
قلمرو عقل،  نه  ايمان است  قلمرو  اينجا 
يعنی برای ايمان يك منطقه قائل شدند 
و برای عقل  و فكر منطقه ديگر. گفتند 

حساب عقل و فكر كردن يك حساب است، 
حساب  ايمان و تسليم شدن، حساب ديگری 
است. ببينيد تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟ 
يكی اصول دين خودش را، منطقه ممنوعه 
برای عقل و فكر اعالم می كند، و ديگری 
نه تنها منطقه ممنوعه اعالم نمی كند، بلكه 
عقل  كه  می كند  اعالم   الورود  الزم  منطقه 
بايد در اين منطقه وارد بشود، اگر وارد نشود 
من چيزی را نمی پذيرم اين، معنی آزادی 

تفكر است .
اصل  در  البته  عقيده  چطور؟  عقيده  اما 
و  عقد  ماده   از  اعتقاد  است.  اعتقاد  لغت 
انعقاد است، بستن است، منعقد شدن است 
دل  دارد.  را  گرهی  حكم   گفته اند  بعضی 
است:  گونه  دو  چيز  يك  به  انسان  بستن 
مبنای  انسان،  اعتقاد  مبنای   است  ممكن 
انسان  روح  انعقاد  مبنای  انسان،  بستن  دل 
همان تفكر باشد در اين صورت عقيده اش 
به  انسان  گاهی  ولی  است  تفكر  مبنای  بر 
چيزی  اعتقاد پيدا می كند و اين اعتقاد بيشتر 
كار  نه  است   احساسات  كار  است،  دل  كار 
عقل به يك چيز دلبستگی بسيار شديد پيدا 
می كند، روحش به او منعقد و بسته می شود، 
ولی وقتی كه شما پايه اش را دقت می كنيد 
است،  شده  پيدا  كجا  از  او  عقيده  اين   كه 
آيا  چيست،  دلبستگی  و  اعتقاد  اين  مبنای 
و  عقيده  اين  به  را  آدم  اين  آزاد  تفكر  يك 
دلبستگی رسانده است يا علت  ديگری مثال 
تقليد از پدر و مادر يا تأثر از محيط و حتی 
عالئق شخصی و يا منافع فردی و شخصی، 
اكثر  و  است[  دوم  صورت  به  ]می بينيد 
عقائدی كه  مردم روی زمين پيدا می كنند، 
تفكر.  نه  است  دلبستگی  كه  است  عقائدی 
آيا بشر از نظر دلبستگي ها بايد آزاد باشد؟ 
اين دلبستگي هاست كه در انسان تعصب و 
می آورد،  وجود  به  و سكون  خمود  و  جمود 
را  فكر  پای  و  اغلب، عقيده دست  اساسا  و 
می بندد عقيده كه پيدا شد، اولين اثرش اين 

آزادی تفكر  است  كه جلوی فعاليت فكر و 
به   است  بسته  دل  چون  می گيرد  را  انسان 
آن. »حب الشيی ء يعمی و يصم« چيزی كه 
انسان به آن دل بست، چشم بصيرت  را كور 
می كند، گوش بصيرت را كر می كند، ديگر 
نميتواند  و  ببيند  را  حقيقت   نميتواند  انسان 

بتها  پرستهايی  بت  مثال  بشنود  را  حقيقت 
هيچوقت  می كنند.  و  می كردند  پرستش  را 
و  عقل  ترين  ابتدايی   ولو  بشر  فكر  و  عقل 
رساند.  نمی  اينجا  به  را  او  باشد،  بشر  فكر 

اينها ريشه هايی غير از عقل و فكر دارد.
با آب  ابتدا كه  در  درست مثل گچی كه 
آنرا  است،  شلی  ماده  يك  می شود  مخلوط 
به هر شكلی كه بخواهيد در می آوريد، ولی 
درآمد،  شكلی   يك  به  باالخره  كه  وقتی 
خشكتر  چه  هر  و  می شود  خشك  تدريجا 
می گردد، سفتتر می شود بعد به  يك حالتی 
می رسد كه با كلنگ هم نمی شود آنرا خرد 
نبايد  يا  كرد  مبارزه  بايد  اينها  با  آيا  كرد. 
مبارزه كرد؟ يعنی آيا آزادی  فكر كه ميگوئيم 
بشر فكرش بايد آزاد باشد شامل عقيده به 

اين معنا می شود؟ 
آزادی زنجیر آزادی؟

وجود  امروز  دنيای  در  كه  مغالطه ای 
طرف   يك  از  جاست  همين  در  دارد 
آزاد  بايد  بشر  عقل  و  فكر  می گويند 
باشد، و از طرف ديگر می گويند عقيده 
هم  پرست  بت  باشد،  آزاد  بايد  هم  
گاو  باشد،  آزاد  در عقيده خودش  بايد 
پرست هم بايد در عقيده خودش آزاد 
باشد، اژدها پرست هم بايد در عقيده  
خودش آزاد باشد هر كسی هر چه را 
كه می پرستد، هر چيزی را به عنوان 
عقيده  برای خودش انتخاب كرده بايد 
عقائد  اينگونه  آنكه  حال  و  باشد  آزاد 
عقائد  همين  است،  فكر  آزادی  ضد 
است كه دست و پای فكر را می بندد. 
خود اعالميه حقوق بشر همين اشتباه 
را كرده است. اساس فكر را اين قرار 
محترم  انسانی  حيثيت  كه  است  داده 
از آن جهت كه بشر است  است بشر 

محترم است )ما هم قبول داريم( چون بشر 
برای  را خودش  است، پس هر چه  محترم 
كه  ای  عقيده  هر  كرده،  انتخاب  خودش 

انتخاب كرده محترم  برای خودش   خودش 
است. عجبا! ممكن است بشر خودش برای 
و  دست  به  و  كند  انتخاب  زنجير  خودش 
محترم  را  بشر  چون  ما  ببندد  خودش  پای 
می شماريم، ]او را در اين كار آزاد بگذاريم؟ 
آيا  چيست؟  بشر  شمردن  محترم  الزمه   ]!
اين است كه ما بشر را هدايت بكنيم 
است  اين  يا  تكامل  و  ترقی  راه  در 
آقا! چون تو بشر هستی،  كه  بگوئيم 
احترام  انسانی  هر  و  هستی  انسان 
كه  را  چه  هر  داری،  اختيار  تو  دارد، 
خودت برای خودت بپسندی من هم 
احترام  برايش  و  می پسندم  تو  برای 
قائلم ولو آنرا قبول ندارم و می دانم كه 
دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد 
دارد، اما چون تو خودت برای خودت 
انتخاب كردهای من آن را قبول دارم!

انسانی  عملش  عمران  بن  موسی 
است كه وقتی می بيند قومش گوساله 
سامری را به عنوان يك بت انتخاب 
گفت:  می كنند  پرستش  دارند  و  كردهاند 
)لنحرقنه ثم لننسفنه فی اليم نسفا( به خدا 
آتشش می زنم، به خدا خاكسترش  را هم بر 
چه  ماند  می  اگر  اينكه  برای  می دهم  باد 
زنجير  در  را  مردمی  اينكه   از  غير  می كرد؟ 
اثر ديگری  يك خرافه گرفتار می كرد مگر 
گوساله  آمدند  كه  موسی  قوم  واقعا  داشت؟ 
به  را  آنها  آزادشان  فكر  كردند  پرستش  را 
آمده  بيرون  دريا  از  چون  يا  كشاند؟  آنجا 
كه   مردمی  به  بود  افتاده  چشمشان  بودند، 
بتهايی دارند و ]آنها را[ سجده می كنند، و تا 
آنوقت هم بت سجده كردن  را نديده بودند، 
خوششان آمده بود »يا موسی اجعل لنا الها 

كما لهم آلهه«
االنبياست.  خاتم  عمل  صحيح  عمل 
پرستی  بت  عقيده  با  متمادی  سالهای 
اگر  كند.  آزاد  را  مردم  فكر  تا  كرد  مبارزه  
عرب جاهليت هزار سال ديگر هم می ماند 

)همانطوری  می كرد  پرستش  را  بت  همان 
كه حتی در ملتهای متمدن مثل ژاپن  هنوز 
بت پرستی وجود دارد( و يك قدم به سوی 

آمد  پيغمبر  اما  نميداشت   بر  ترقی و تكامل 
اين زنجير اعتقادی را از دست و پای آنها باز 
كرد و فكرشان را آزاد نمود »و يضع عنهم 
اصرهم و االغالل التی كانت عليهم« قرآن  
اسم آن چيزی را كه اروپايی می گويد بشر 
ميگذارد  زنجير  آزاد گذاشت،  آن  در  بايد  را 
می گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به وسيله 
اين پيغمبر اين بارهای  گران يعنی خرافه ها 
را از دوش شما برداشت اين زنجيرهايی را 
بسته  خودتان  پای  و  دست  به  خودتان   كه 

بوديد، برداشت.
آزادی  ميان  است  تفاوت  بسيار  بنابراين 
تفكر و آزادی عقيده. اگر اعتقادی  بر مبنای 
تفكر باشد، عقيده ای داشته باشيم كه ريشه 
را  ای  عقيده  چنين  اسالم   است،  تفكر  آن 
از اين عقيده را اساسا قبول  می پذيرد، غير 
ندارد. آزادی  اين عقيده آزادی فكر است اما 
عقائدی كه بر مبناهای وراثتی و تقليدی و 
از روی جهالت به خاطر فكر نكردن و تسليم 
انسان  در  فكر  عوامل ضد  مقابل  در  شدن 
پيدا شده است، اينها را هرگز اسالم به نام 

آزادی عقيده نمی پذيرد.
آزادی دادن به افکار مخالف، روش 

پاسداری از اسالم
كه   كسي  جواب  در  اسالم  صدر  در  اگر 
ندارم،  قبول  را  خدا  من  ميگفت  و  ميآمد 
ميگفتند بزنيد و بكشيد، امروز ديگر اسالمی 
باقيمانده  دليل  اين  به  اسالم  نداشت  وجود 
كه با شجاعت و با صراحت با افكار مختلف 
مواجه شده است. من به جوانان و طرفداران  
راه  نكنند  خيال  كه  ميدهم  هشدار  اسالم 
ابراز  از  جلوگيری  اسالمی،  معتقدات  حفظ 
با يك  از اسالم فقط  عقيده ديگران است. 
است  علم  آن   و  كرد  پاسداری  ميشود  نيرو 
مواجهه  و  مخالف  افكار  به  دادن  آزادی  و 

صريح و روشن با آنها.
بنابراين خالصه عرايض ما اين شد كه در 
اسالم آزادی تفكر هست و آزادی عقيده ای 
باشد  تفكر درست شده  مبنای  بر  كه 
هست  اما آزادی عقيده ای كه مبنايش 
فكر نيست هرگز در اسالم وجود ندارد 
بردگی  آزادی  معنايش  آزادی  آن  
آزادی  است،  اسارت  آزادی  است، 
زنجير در دست و پا قرار دادن است. 
با  نه  بوده است  انبياء  با  بنابراين حق 

روشی كه  دنيای امروز می پسندد.
منابع:

اسالمی،  انقالب  پيرامون   -1
صفحه 7، با تلخيص

2- پيرامون انقالب اسالمی، صفحه 
17، با تلخيص

اسالمی،  جمهوری  پيرامون   -3
صفحه 104، با تلخيص

اسالمی،  جمهوری  پيرامون   -4
صفحه 93، با تلخيص 

5- پيرامون انقالب اسالمی، صفحه 19، 
با تلخيص

که  را  چیزی  آن  اسم  قرآن  

اروپایی می گوید بشر را باید در 

آن آزاد گذاشت، زنجیر میگذارد 

که  بکنید  را  این  شکر  می گوید 

این  پیغمبر  این  وسیله  به  خدا 

ها  خرافه  یعنی  گران  بارهای  

این  برداشت  شما  دوش  از  را 

به  خودتان   که  را  زنجیرهایی 

بسته  خودتان  پای  و  دست 

بودید، برداشت.

و  هست  تفکر  آزادی  اسالم  در 

مبنای  بر  که  عقیده ای  آزادی 

هست   باشد  شده  درست  تفکر 

آزادی عقیده ای که مبنایش  اما 

اسالم  در  هرگز  نیست  فکر 

معنایش  آزادی  آن   ندارد  وجود 

آزادی  است،  بردگی  آزادی 

در  زنجیر  آزادی  است،  اسارت 

دست و پا قرار دادن است. 



عالمه محمد تقی جعفری در تبيين مفهوم 
اختيار  و  آزادی  رهايی،  واژه  سه  از  آزادی، 
به  يكديگر  از  آنها  تفكيك  با  و  برده  بهره 
می  سياسی  فلسفه  در  مفهوم  اين  تبيين 
»باز شدن  را  رهايی  ايشان  پردازد. نخست، 
قيد از مسير جريان اراده به طور نسبی«)1( 
می داند؛ برای مثال، شخصی كه به تبعيد و 
و حق  است  محكوم شده  مكانی  در  ماندن 
اين  وقتی  ندارد،  را  محدوده  آن  از  خروج 
شخص  اين  شد  برداشته  وی  از  ممنوعيت 
رها می شود، اما در عين حال ممكن است 
آزادی ها  محدوديت ها و قيدهای ديگری، 
و به ويژه آزادی های سياسی را از او سلب 

كرده باشد. 
شايد بتوان گفت اين تلقی از آزادی، همان 
آزادی منفی است. آزادی منفی را در فارسی 
كنيم.  ترجمه  از«  »آزادی  يا  »رهايی«  بايد 
آزادی از، يعنی آزاد بودن از يك رشته منع 
بيگانگان؛  از  آزادی  زورها؛  و  زنجيرها  ها، 
و  ارباب  از  آزادی  جبار؛  سلطان  از  آزادی 
پای  و  دست  بر  كه  زنجيرهايی  از  آزادی 
زندان  در  كه  كسی  است.  شده  بسته  آدمی 
و تبعيد به سر می برد و طالب رهايی است، 
آزادی  طالب  باشد،  می  از«  »آزادی  طالب 
منفی است و می گويد: در زندان را باز كنيد 
تا از زندان بيرون بروم. كسی كه بنده است 

و طالب آزادی می باشد، 

دست  كه  كسی  است.  منفی  آزادی  طالب 
اند، می خواهد  بسته  زنجير  به  را  او  پای  و 

زنجير را نفی كند. 
ايشان سپس در تعريف آزادی، آن را به دو 
درجه آزادی طبيعی و محض و آزادی تصعيد 
آزادی طبيعی محض  تقسيم می كند.  شده 
هدف  يك  انتخاب  توانايی  از:  است  عبارت 
عنوان  به  است  ممكن  كه  اشيايی  ميان  از 
وسيله  يك  انتخاب  يا  و  شود  منظور  هدف 
از ميان اشيايی كه ممكن است روش و ابزار 
تلقی گردد. اين درجه از آزادی، برتر از حالت 
مانع  و  قيد  شدن  برداشته  كه  است  رهايی 
شده  تصعيد  آزادی  اما  بود.  اراده  جريان  از 
عبارت از نظارت و سلطه شخص بر دو قطب 
مثبت و منفی كار می باشد بر اين اساس، هر 
اندازه نظارت يا سلطه شخص بر كار بيشتر 
باشد، آزادی انسان در آن كار بيشتر خواهد 
بود و در مقابل، هر اندازه كه نظارت و سلطه 
شخص بر كاری كم تر باشد، به همان نسبت 

آزادی انسان كاهش می يابد. 
اين مرتبه از آزادی با حالت رهايی تفاوت 
های بسياری دارد، زيرا انسان در اين مرتبه، 
دو  اجرای  در  خود  توانايی  و  شخصيت  از 
كاری  ترک  يا  كار  منفی  و  مثبت  قطب 
نوع  اين  كند.)2(  می  ای  گسترده  استفاده 
آزادی مثبت  آزادی را می توان در شمار  از 
برای«  »آزادی  و  در«  »آزادی  يا 
قرار داد و طبيعی است كه از 
آزادی منفی باالتر، 
ارزش مندتر، 

و ضروری تر و 
سودمندتر می باشد. 

به  آزادی  اگر 
آزادی  يا  از«  »آزادی 

منفی منحصر شود 

ناقص و ناتمام است. آدمی پس از كسب 
آزادی و دست يافتن به بعد منفی آن، نمی 
داند با آن چه كند و رفته رفته داشتن آزادی 
هرج  و  ناگوار  نتايج  ای  پاره  آمدن  پديد  به 
كه  زمانی  تا  بنابراين،  انجامد.  می  مرج  و 
آزادی مثبت يا »آزادی در« و »آزادی برای« 
چندان  از«  »آزادی  نيفتد،  آدمی  مكشوف 
از  پس  مثبت  آزادی  بود.  نخواهد  سودمند 
از  موانع  وقتی  رسد.  می  فرا  منفی  آزادی 
جلوی پای افراد برداشته شد، وقتی در زندان 
برده  از سر  ارباب  باز گرديد، وقتی شرهّ يك 
می  محقق  منفی«  »آزادی  شد  كوتاه  ای 
شود و از اين جا به بعد نوبت آزادی مثبت يا 
»آزادی در« و »آزادی برای« فرا می رسد. 

عالمه محمد تقی جعفری اختيار را عبارت 
دو  بر  شخصيت  سلطه  و  نظارت  اعمال  از 
قطب مثبت و منفی كاری يا ترک شايسته 
آن با هدف گيری خير می داند.)3( اين تبيين 
از اختيار و ذكر موءلفه اساسی »ترک شايسته 
كاری با هدف گيری خير« با آنچه وی درباره 
مفهوم آزادی آورده، متفاوت است. ايشان به 
سه تفاوت ميان آزادی و اختيار اشاره می كند 

كه عبارت اند از: 
1 . قيد »شايسته« و »هدف گيری خير«، 
زيرا  كند،  می  تفكيك  اختيار  از  را  آزادی 
كه  ندارد  اين  با  كاری  هيچ  محض  آزادی 
آنچه آزادانه انجام می گيرد شايسته است يا 
ناشايسته، و آيا هدف خير از آن كار منظور 
شده است يا نه، در صورتی كه اختيار با دو 
بهره  و  آزادی  توجيه  از  عبارت  مزبور  قيد 
برداری از آن در كار شايسته با هدف گيری 
از  اختيار  تمايز  اين  واقع،  در  باشد.  خير می 
زيرا  است،  متعالی  و  ارزشی  تمايزی  آزادی 
اختيار به منظور ارزش های متعالی و آنچه 
شايسته و خير است به كار گرفته می شود، 
در حالی كه آزادی اين گونه نيست. و هيچ 

نوع بار ارزشی مثبت يا منفی ندارد. 
سلطه  و  نظارت  از  عبارت  كه  آزادی   .  2
كار  منفی  و  مثبت  قطب  دو  بر  شخصيت 
لذت  نفسه  فی  است،  كار  از  خودداری  يا 
بخش می باشد، زيرا احساس آزادی هميشه 
انسانی  حيات  مطلوب  موضوع  دو  محصول 
مسير  در  بند  و  قيد  فقدان  نخست،  است: 
توانايی  احساس  ديگری،  و  اراده  جريان 
انتخاب اهداف و وسايل از ميان واقعيت های 
بی شمار. چنين احساسی مانند احساس خود 
حيات است كه لذيذترين حالت روانی را در 
انسان به وجود می آورد، بنابراين برخی از 
صاحب نظران گفته اند: بدون احساس 
آن  حال  است.  ناقص  حيات  آزادی، 
وجوی  در جست  تنها  نه  اختيار  كه 
بلكه  نيست،  طبيعی  حيات  لذت 

دادن  انجام  كه  است  ارزشمند  جهت  بدان 
حالت،  اين  در  كار  يك  از  خودداری  يا  كار 
شايستگی و هدف گيری خير منظور می شود 
است  تكليفی  دادن  انجام  ديگر،  از سوی  و 
كه حتی به لحاظ طبيعی امكان دارد مشقت 
اين  گفت  توان  می  البته  باشد.  ناگوار  و  بار 
برداشت نيز درست است كه انجام تكليف با 
هدف گيری خير، با قطع نظر از نفع شخصی، 
موجب لذت معقول و ابتهاج وااليی می شود 
قابل  طبيعی  های  لذت  با  وجه  هيچ  به  كه 
مقايسه نيست، چنان كه همين لذت معقول 
و  بلوغ فكری  به  انسانی كه  برای  ابتهاج  و 
تكليف  انجام  ارزش  است،  رسيده  ايمانی 

تلقی نمی گردد. 
3 . هر گاه فرد كاری شايسته يا خودداری 
شايسته از كاری را با هدف خير انجام دهد، 
محدوده  وارد  وی  اقدام  و  تصميم  و  اراده 
ا اگر با آزادی  ارزش های واال شده است، امهّ
كاری  از  يا  دهد  انجام  كاری  خود  محض 
طبيعی  امتيازی  و  منفعت  كند،  خودداری 
دست  به  خود  محض  طبيعی  حيات  برای 
و  اراده  از  يك  هيچ  رو  اين  از  است،  آورده 
از  خودداری  يا  كار  برای  اقدام  و  تصميم 
انجام كار، در حوزه ارزش های واال نيست.

ای  ارزشی  ابعاد  دارای  اختيار  بنابراين،   )4(
است كه آزادی فاقد آن می باشد. 

فراتر  جايگاه  در  را  اختيار  جعفری  عالمه 
می نشاند، اما اين كه مفهوم برجسته آزادی 
فلسفه  مفاهيم  ترين  مهم  شمار  در  كه  را 
طبيعی  حيات  در  يكسره  است،  سياسی 
محض تفسير و تحليل می كند، جای گفت 
وگو و تأمل فراوانی دارد. به هر حال، نمی 
است  ارزش  فاقد  يكسره  آزادی  گفت  توان 
همانا  دارد  برجستگی  و  اهميت  آنچه  و 
جعفری  خود  كه  چنان  بس،  و  است  اختيار 
ميان  افكندن  جدايی  دارد.  اعتقاد  بدان  نيز 
سه واژه رهايی، آزادی و اختيار نبايد موجب 
ناديده  شود ارزش بودن هر يك كمرنگ و 
گرفته شود. ارزش بودن هر يك از مفاهيم 
خود  جای  در  بايد  اختيار  و  آزادی  رهايی، 
مورد تأمل قرار گيرد. آنچه عالمه جعفری در 
بحث اختيار مطرح می نمايد، در حوزه آزادی 
ويژه  به  است،  شده  تصعيد  آزادی  و  مثبت 
برمی  اختيار  برای  كه  شرايطی  به  توجه  با 
می  رهايی  و  آزادی  از  برتر  را  آن  و  شمارد 
نشاند. البته هدفی كه او در اختيار مورد توجه 
قرار می دهد، با توجه به تفاوت های ميان 
آزادی گفته شد  با آنچه در  اختيار،  آزادی و 
مغاير نيست، بلكه نوع تكامل يافته و متعالی 

و تصعيد شده آزادی است. 
مذكور  تفاوت  سه  بيان  از  پس  جعفری 
برای  الزم  شرط  دو  اختيار  و  آزادی  ميان 

فضــاهـــاى آزادى 
برگرفته از مقاله آزادی و حیات معقول در اندیشه آیت اهلل محمد تقی جعفری، نوشته دکتر شریف لک زایی 
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آزادی را نيز مطرح می كند. نخست، اين كه 
آزادی چه به معنای طبيعی محض و چه به 
معنای تصعيد شده نبايد مانع حركت انسانی 
به سوی اختيار و گرديدن های تكاملی باشد. 
آزادی  به عبارت ديگر احساس لذت بخش 
نبايد انسان را از حكمت وجودی اش غافل 
سازد و بايستگی های او را در مسير حيات 
آزادی  كه  اين  دوم  و  بگيرد  ناديده  معقول 
در هيچ مرحله ای نبايد مخلهّ آزادی طبيعی 
محض و آزادی تصعيد شده و اختيار ديگران 
كه بدون مزاحمت در شكوفايی مغز و روان 

آدمی به كار افتاده اند، باشد.)5(
حال سؤالی كه مطرح می شود، اين است 
كه آزادی ای كه عالمه جعفری از آن سخن 

می گويد، ناشی از چيست؟ 
و  آزادی  برخی  سؤال،  اين  به  پاسخ  در 
می  نسبت  انسان  اراده  به  را  جبر  حتی  يا 
بلكه  اراده،  نه در  را  آزادی  ايشان  اما  دهند، 
ايشان،  نگاه  در  داند.  می  »نظارت من«  در 
آزادی را نمی توان به اراده نسبت داد، زيرا 
معلول  كه  است  درونی  فعاليتی  خود  اراده 
فعاليت غريزه ای از غرايز، و تابع انگيزه ها 
و  اراده  بر  مبتنی  آزادی  تنها  نه  باشد.  می 
ناشی از آن نيست، بلكه اراده از ناحيه خود 
آزادی ندارد و آزادی اراده ناشی از »نظارت 
من« است. اين بحث در نوشته ها و سخنان 
بيشترين  آزادی،  باره  در  جعفری  عالمه 
»من«  ايشان،  باور  به  زيرا  دارد.  را  اهميت 
حكمرانی  تواند  می  اغلب  يا  غرايز  تمام  بر 
تواند  می  هم  كه  معنا  اين  به  باشد؛  داشته 
را  آن  و  بوده  غرايز  فعاليت  جريان  بر  ناظر 
تصديق نمايد و هم می تواند از جريان آنها 

جلوگيری كند.)6( 
فضاهای آزادی

آزادی،  بحث  در  جعفری  تقی  محمد 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  فضاهای مختلفی 
است. ايشان در پاره ای از انواع آزادی هايی 
كه از آنها سخن به ميان آورده، رابطه آزادی 
كند.  می  بيان  را  آزادی  اولويت  و  اخالق  و 
و  بيان  آزادی  انديشه،  آزادی  عقيده،  آزادی 
تبليغ، آزادی رفتار، آزادی از هر گونه بردگی 
آزادی  جمله  از  سياسی  آزادی  نهايت،  در  و 
هايی است كه وی از آنان بحث كرده است. 
اين  از  كدام  هر  به  اختصار  به  ادامه،  در 

مباحث می پردازيم. 
آثار  و  انديشه  در  عقیده:  آزادی  الف( 
آزادی عقيده در سه  عالمه جعفری مباحث 
بعد مطرح شده است؛ ايشان در بعد نخست، 
اصل  به  كه  پردازد  می  سؤالی  طرح  به 
اعتقادورزی آدمی مربوط می شود و آن، اين 
كه آيا انسان ها در اعتقادورزی آزادند يا خير؟ 

پاسخ وی به اين پرسش مثبت است. 
محال است كه انسان در اين عالم، بدون 
بخواهد  كسی  اگر  حتی  كند.  زندگی  اعتقاد 
در اين دنيا بدون اعتقاد زندگی كند باز بايد 
پشتيبانی  اعتقاد  بی  زندگی  همين  برای 
اعتقادی  خود  پشتيبان  اين  كه  باشد  داشته 

است.)7(

به  رأی  اعتقادورزی،  مسئله  در  ايشان 
آزادی می دهد، اما در همين حال بر آن است 
حتی شخصی كه غير معتقد به نظر می رسد 
اعتقادنورزيدن  زيرا  است  اعتقاد  دارای  نيز 
دارد  همراه  به  خود  درون  اعتقاد  نوعی  نيز 
مطابق  كه  است  مفروضاتی  بر  مبتنی  و 

اعتقادورزی است. 
عالمه جعفری در بعد دوم به طرح پرسشی 
ديگر می پردازد و آن، اين كه آيا انسان ها 
آزادند كه در همه عمر در حال پذيرش يك 
عقيده و طرد ديگر عقايد به سر برند؟ از نظر 
افراد در طول زندگی خود كم تر  وی، اكثر 
اعتقادات خود را تغيير می دهند، اما به طور 
كلی پاسخ اين پرسش هم مثبت است. حتی 
حقايق  در  اگر  عقيده  در  تغيير  اين  گاهی 
متعالی و برتر ريشه داشته باشد، نشانه رشد 
و  مثبت  بُعدی  رو  اين  از  است،  فرد  روحی 
ارزشی می يابد و از آن جا كه با خردورزی 
در مسير حيات  منطق سليم همراه شده،  و 

معقول است. 
درباره  عقيده،  آزادی  تبيين  در  سوم  بُعد 
حقايقی است كه آدمی به عنوان اعتقاد برمی 
منحصر  موضوع  پنج  در  حقايق  اين  گزيند. 
جهان  از  اجزايی  درباره  حقايقی   .1 است: 
اجزای جهان  قانونمندی همه  نظير  هستی، 
هستی،  كل  به  مربوط  حقايق   .2 آفرينش؛ 
 .3 آفرينش؛  جهان  داری  هدف  همانند 
حقايق مربوط به اجزايی از انسان، آن چنان 
 .4 بدن؛  اجزای  شناسايی  مانند  هست،  كه 
آن  آدمی،  موجوديت  كل  به  مربوط  حقايق 
قرار  و  اجتماعی(  و  )فردی  چنان كه هست 
گرفتن او در امتداد زمان، نظير اين كه انسان 
حقايقی   .5 و  دارد  را  اعتال  و  ترقی  قابليت 
درباره بايستگی ها و شايستگی های آدمی، 
می  نفس  تهذيب  با  انسان  كه  اين  همانند 

تواند از نظر معنوی اعتال بيابد. 
بدون  انسان  موجوديت  كه  جا  آن  از 
از  نيست،  تفسير  قابل  شده  ياد  اعتقادات 
آزادی عقيده بی  به  با تمسك  نبايد  اين رو 
اعتنايی به حقايق مذكور را تجويز كرد، زيرا 
در اين صورت زندگی آدمی پوچ و غير قابل 
بحث،  از  تفسير  اين  شد.)8(  خواهد  تفسير 
آزادی عقيده در  اين است كه  نشان دهنده 
انديشه عالمه جعفری مطلق نيست. بنابراين 
نه  عقيده  در  معقول  آزادی  گفت  توان  می 
است  آدمی  زندگی  الزمه  بلكه  مجاز،  تنها 
در عقيده، مجاز  نامعقول  آزادی  از سويی  و 

شمرده نمی شود. 
ب( آزادی اندیشه: عالمه محمد تقی 
از  و  بومی  بحثی  را  انديشه  آزادی  جعفری 
می  تلقی  اسالم  دين  اساسی  های  ويژگی 
ايشان،  خود  نوشته  به  مدعا  اين  دليل  كند. 
وجود آيات فراوان در قرآن است كه انسان را 
به تفكر و تعقل درباره واقعيات عالم هستی 
انديشه  فرمان می دهد. گفتنی است آزادی 
در شمار ابزار ضروری و واجبی است كه يك 
انسان بايستی از آن بهره گيرد. وی بر اين 
واقعيات  مورد  در  تفكر  »اگر  كه  است  باور 

مربوط به انسان و جهان، آزاد نمی بود هرگز 
را نمی  آنها  انديشيدن درباره  خداوند دستور 

داد«.)9(
جانب  از  مطلق  طور  به  انديشه  آزادی 
قالب  در  و  نيست  پذيرفتنی  جعفری  عالمه 
حيات معقول، قابل تفسير و بازخوانی است. 
به اعتقاد وی، آزادی انديشه نبايد به سقوط 
يا بی اعتنايی به حيات معقول منجر گردد و 
يا برای فعاليت های مغزی و روانی و معنوی 
آدمی در حيات معقول مزاحمت ايجاد شود. 
كار  به  معقول  حيات  جهت  در  بايد  انديشه 
گرفته شود. انديشيدن درباره عالم طبيعت و 
ابعاد طبيعی آدمی بدون هيچ قيد و شرطی 
به  نتايج آن  آزاد است، مگر در مواردی كه 

ضرر بشريت تمام شود.)10( 
به  دست  جعفری  تقی  محمد  عالمه 
زيرا  است،  زده  انديشه  آزادی  گستره  تقييد 
ای  چهره  دو  ژانوس  چونان  نيز  انديشيدن 
است كه جنبه ها و افق های خير و شر را 
به روی آدمی می گشايد. از قبل نمی توان 
تعيين كرد كه در چه مرحله و يا مراحلی بايد 
يا نبايد انديشه كرد. با كمی تسامح انديشيدن 
به نوعی مسابقه دادن است؛ مسابقه ای كه 
واقع،  در  نيست.  روشن  قبل  از  اش  نتيجه 
كسی كه دشواری های انديشيدن را بر خود 
نتايج  به  يابی  دست  قصد  كند،  می  هموار 
صواب را دارد و در اين راه ممكن است به 
نتايجی ديگر برسد و از هدف دور گردد و يا 
اين كه به نتايج مثبت و متعالی دست يابد و 

به هدف نزديك تر شود. 
ج( آزادی بیان و تبلیغ: عالمه محمد 
تبليغ،  و  بيان  آزادی  بحث  در  جعفری  تقی 
ابتدا به نفی آزادی مطلق پرداخته، و آزادی 
بيان و تبليغ را در گستره حيات معقول تبيين 
می كند. به اين ترتيب، می توان گفت آزادی 
نامعقول  بيان  آزادی  و  مجاز،  معقول  بيان 
كه  جا  آن  از  ايشان،  منظر  از  است.  ممنوع 
بسيار  پيامدهای  و  آثار  نامعقول  بيان  آزادی 
و  محدود  بايد  پس  دارد،  جامعه  در  مخربی 
ممنوع باشد و استفاده از آزادی بيان و تبليغ 
قانون مند گردد. پاره ای از داليل كه چنين 

محدوديتی را ايجاد می كند، عبارت اند از: 
1. موضوعيت يافتن صرف بيان، قطع نظر 
برخی،   .2 چيست؛  آن  محتوای  كه  اين  از 
سخنان بی محتوا دارند و گمان می برند كه 
سخنان شان برای همگان اهميت دارد و از 
می  بيان  مردم  برای  را  آنها  دلسوزی  روی 
كنند؛ 3. كسانی كه عاشق مطرح كردن خود 
هستند، از طريق انتشار سخنان بی محتوا به 
اين هدف همت می گمارند و 4. بيان مطالب 
جالب و تكان دهنده، بدون آن كه به اثر آن 

بر روی خواننده توجه شود. 
به  بيان،  آزادی  بحث  در  جعفری  عالمه 
بسياری  توجه  آن  مقيدات  و  ها  محدوديت 
ابراز  حال  عين  در  اما  است،  نموده  مبذول 
حال  به  موءثر  و  مفيد  های  واقعيت  بيان 
نه  معنوی  و  مادی  بعد  دو  در  را  ها  انسان 
است  باور  اين  بر  بلكه  دانسته،  جايز  تنها 

ورزد  خودداری  آنها  بيان  از  كسی  اگر  كه 
مجرم تلقی خواهد شد. هنگامی برای آزادی 
بيان محدوديت ايجاد می شود كه اصول و 
ساخته  مختل  را  بشری  واقعی  های  ارزش 
طرح  البته  ايشان  كند.  گمراه  را  مغزها  و 
به  تبليغ  و  بيان  آزادی  از  استفاده  موضوع 
گونه گسترده و مطلق را نيز به دليل فقدان 

اعتالی فكر بشر مجاز نمی داند: 
اگر اعتالی فكر بشری به حدی رسيده بود 
كه هم بيان كننده، غير از حق و واقعيت را 
ابراز نمی كرد و هم شنونده و مطالعه كننده و 
تحقيق كننده، در آن بيان از اطالعات كافی 
و فكری نافذ برخوردار بود، هيچ مشكلی در 
آزادی بيان به طور مطلق وجود نمی داشت، 

ولی آيا واقعيت چنين است؟)11(
قرآن  آيات  به  استناد  با  جعفری  عالمه 
بيان مطرح  آزادی  را در مورد  نكاتی  كريم، 
می كند كه عبارت اند از: 1. بيان واقعيات و 
حقايق از سوی كسانی كه عالِم به آن حقايق 
اند، واجب است، زيرا خداوند از عالمان پيمان 
هر   .2 دهند؛  اشاعه  را  دانش خود  تا  گرفته 
گونه معلوماتی كه برای ابعاد مادی و معنوی 
همان   .3 شود؛  بيان  بايد  است،  مفيد  بشر 
تا  گرفته  پيمان  عالمان  از  خداوند  كه  گونه 
آنچه را كه می دانند بيان كنند، از مردم نيز 
پيمان گرفته تا در تحصيل دانش و معرفت 
كه  كسانی  به  را  حكمت  نبايد   .4 بكوشند؛ 
شايستگی دريافت آن را ندارند، تعليم داد و 
نيز آن را از اشخاصی كه اليق فراگيری آن 
هستند، دريغ داشت و 5. هر كس مسايل و 
حقايقی را كه به نفع مردم است بيان كند، 
پاداش خواهد داشت و در مقابل، كسانی كه 
به  كنند،  نمی  بيان  و  دانند  می  را  حقايق 
شديدترين عذاب ها در قيامت دچار خواهند 

شد.)12(
حفظ  برای  جعفری  عالمه  حال  هر  به 
را  آزادی  نوع  اين  خود،  مباحث  انسجام 
به  و  داده  جای  معقول  حيات  مجموعه  در 
اعتقاد  به  است.  ورزيده  مبادرت  آن  تحليل 
وی بايد از آزادی بيان معقول دفاع كرد. اما 
معقول و نامعقول بودن در ذات آزادی نهفته 
نيست، زيرا معنای آزادی، فراهم بودن مسير 
يا ترک آن است، خواه آن فعل  انجام فعل 
بار ارزشی داشته باشد يا فاقد ارزش باشد. به 
هر حال، آن نوع آزادی بيان و تبليغ كه به 
ضرر ابعاد مادی و معنوی آدمی باشد، آزادی 
نامعقول است و به نوشته جعفری، نمی توان 
به آن اجازه بروز و ظهور داد. از نظر ايشان، 
دو  گرفتن  نظر  در  با  معقول  بيان  آزادی 
نخست،  گيرد:  قرار  استفاده  مورد  بايد  اصل 
آزاد در عرصه علوم  بيان  و  انديشه  هرگونه 
مربوط به جهان جمادات، نباتات و حيوانات 
و همه موضوعاتی كه در گستره طبيعت ابعاد 
مادی دارند آزاد است، خواه شناخت آدمی در 
موضوع مورد بررسی، قطعی باشد يا ظنی و 
علوم  عرصه  در  كه  اين  ديگر،  احتمالی.  يا 
انسانی و هستی شناسی كه به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم در تفسير انسان در دو قلمرو 



»آن چنان كه هست« و »آن چنان كه بايد« 
تأثير می گذارد، نظارت و تحقيق انسان های 
آگاه، و متخصص و عادل اهميت و ضرورت 

می يابد.)13( 
گذشته از مباحث فنی و دقيقی كه عالمه 
جعفری به طرح آنها پرداخته، گستره اين نوع 
و  تنگ  بسيار  انديشه  آزادی  همانند  آزادی 
واقع، محدوديت  در  مقيد فرض شده است. 
تبليغ  و  بيان  آزادی  برای  ايشان  كه  هايی 
ترسيم كرده، امكان قابليت اجرايی كم تری 
خواهد داشت. امروزه به دليل گسترش رسانه 
انواع  انتشار  سرعت  و  جمعی  ارتباط  های 
مباحث، به نظر می رسد كم تر می توان از 
اين نظريه دفاع كرد كه همه مباحث مربوط 
به حوزه علوم انسانی پس از اخذ مجوز، به 
امكانات  نه  اساسااً  گذارد.  پا  اجتماع  صحنه 
چنين اجازه ای را می دهد و نه هزينه هايی 
عملی  امكان  كند،  می  تحميل  آن  بر  كه 

شدن چنين ايده ای را به وجود می آورد. 
از سويی، بحث تقدم آزادی بر دانش تا حد 
بسيار گسترده ای تحت الشعاع قرار گرفته، 
رونق دانش و نظريه پردازی كاهش خواهد 
يافت. اگر نتايج انديشيدن كه در قالب گفتار 
زده  حدس  قبل  از  شود  می  ارائه  نوشتار  و 
آزادی  محدوديت  به  توان  می  چگونه  شود 
بيان قائل شد. ضمن اين كه برخی با اعتقاد 
و فكر خود، مطالب خود  انديشه  اهميت  به 
را منتشر می كنند و آن را بی محتوا و كم 

ارزش نمی دانند. 
در  جعفری  عالمه  تأمالت  حال،  هر  به 
امكان  اما  است،  دقيق  بسيار  موضوع  اين 
عملی شدن آن بسيار دشوار می نمايد. فضا 
كه  گردد  فراهم  ای  گونه  به  بايد  شرايط  و 
پژوهش گران و اصحاب دانش و معرفت به 
نشر آزادانه فعاليت های علمی خود بپردازند 
ديگران  علمی  اطالعات  به  نيز  آزادانه  و 
فضايی،  چنين  در  باشند.  داشته  دسترسی 
انديشمندان،  ميان  رقابت  ايجاد  بر  عالوه 
ديدگاه  و  گيرد  می  شكل  نيز  آرا  تضارب 
گرديده،  اصالح  و  تنقيح  شده  طرح  های 
البته  شوند.  می  واقع  ارزيابی  و  نقد  مورد 
و  پردازی  نظريه  مقام  كه  داشت  توجه  بايد 
و  عمل  مقام  از  غير  معرفت  و  دانش  توليد 
اساس  بر  بايد  كه  است  اجتماعی  رفتارهای 

ضوابط قانونی و اجماع عمومی باشد. 
آزادی،  از  نوع  اين  در  رفتار:  آزادی  د( 
مجموعه  به  انتقادی  نگاهی  جعفری  عالمه 
مباحثی دارد كه در سنت فكری غرب جريان 
داشته و دارد. به اعتقاد وی اگر آزادی به اين 
صورت مطرح شود كه: »بدون آن كه مزاحم 
را كه می خواهی  ديگران شوی، هر كاری 
انجام بده«، قابل نقد و بررسی است، زيرا در 
صورتی كه تمايالت و خواسته های بشری 
به حقوق  كنترل نشود، قيد »عدم مزاحمت 
ساختن  محدود  در  تأثيری  هيچ  ديگران« 
آزادی انسان نخواهد داشت. در واقع، كسانی 
كه از درون فاسد می شوند، هرگز نمی توانند 
آزادی  و  كرامت  حيات،  حق  ديگران  برای 

اساسااً  افرادی  چنين  برای  زيرا  شوند،  قائل 
مفاهيمی نظير حق، حكم، حيات، كرامت و 
آزادی مطرح نيست، چه رسد به مراعات آنها. 
كه  رفتار  مطلق  آزادی  با  ايشان  رو،  اين  از 
و  تكامل  در  موءثر  نيروهای  و  خرد  و  عقل 
ترقی انسان را سركوب می كند، به مخالفت 

می پردازد. 
رفتار  آزادی  نگاه عالمه جعفری  در 
به دو نوع آزادی رفتار معقول و آزادی 
شود.اگر  می  تقسيم  نامعقول  رفتار 
اراده  و  قانون  اصل،  به  انسان  رفتار 
قانونی  طبيعی  تمايالت  از  برانگيخته 
رفتاری  چنين  در  آزادی  باشد،  مستند 
صورت،  اين  غير  در  و  است  معقول 

نامعقول می باشد.)14(
ه( آزادی از بردگی: قبل از ظهور 
و اسالم  بوده  رايج  داری  برده  اسالم، 
و  عينی  واقعيت  يك  عنوان  به  آن  با 
امر اجتماعی رفتار نموده است. پيامبر 
نخستين  همان  در  اسالم  گرامی 
تمهيداتی  اسالم،  ظهور  روزهای 
تا اين سنت مقبول آن عصر  انديشيد 

به  تبديل شود و  انسانی  به سنتی معقول و 
تدريج از جامعه اسالمی رخت بربندد. در دين 
اسالم هيچ گونه پيش فرضی مبنی بر تمايز 
دين  ندارد.  وجود  برده  و  آزاد  انسان  ميان 
كرده  سعی  پديده  اين  با  برخورد  در  اسالم 
آن را معقول سازد. از آن جا كه برده داری 
سنتی رايج بوده است، متفكران مسلمان هر 
يك از منظری خاص به چاره جويی درباره 
در  جعفری  عالمه  اند.  ورزيده  مبادرت  آن 
باره  اين  در  كه  است  انديشمندانی  شمار 
در  ايشان  است.  داده  انجام  جدی  تأمالتی 
اين بحث، با توجه به پيشينه آن در انديشه 
تاريخ جوامع  نيز  و  ارسطو  و  افالطون  های 
غربی، به مبارزه حضرت رسول با اين پديده 
از  برخی  به  ادامه،  در  كه  است  كرده  اشاره 

تأمالت ايشان اشاره می شود: 
1. پيامبر در ميان فضايل و رذايل اخالقی 
تفاوتی  هيچ  بشری،  واالی  های  ارزش  و 

ميان انسان آزاد و برده قائل نشده است. 
با  توانستند  اسالمی  جوامع  در  بردگان   .2
احراز لياقت، به مناصب مهمی دست يابند. 

بسياری  كيفر  پيامبر  كه  اين  بر  3.عالوه 
از گناهان را آزادسازی بردگان مقرر داشت، 
را  بردگان  آزادسازی  نيز  مختلفی  روايات 
بسيار با ارزش و دارای اجر و پاداش اخروی 

دانسته اند. 
برده  اساسی  عامل  جنگ  كه  جا  آن  4.از 
گيری بود، پيامبر همواره سعی داشت تا آن 
را از ميان ببرد. آزاد شمردن مردم مكه بدون 

درگيری، در راستای همين انديشه است. 
و  حرفه  با  را  مسلمانان  كه  اسيرانی   .5
دانش خود آشنا می ساختند، به دستور پيامبر 

آزاد می شدند. 
پديده  كه  دارد  وجود  فراوانی  روايات   .6
بردگی را وضعيتی عارضی و غير طبيعی در 
زندگی اجتماعی تلقی می كند. اين روايات بر 

اين مطلب اشارت دارند كه اصل در اسالم، 
آزادی انسان هاست، همه انسان ها آزاد به 
برده  و  داری  برده  بردگی،  و  اند  آمده  دنيا 

گيری بايد از ميان برود.)15(
جعفری  عالمه  معقول  حيات  بحث  در 
منزلت  برده گيری هيچ  و  داری  برده  سنت 

و  نامعقول  رو  اين  از  ندارد،  وجايگاهی 
غيررحمانی است و بايد از ميان برود. شيوع 
انسان  و  جامعه  بر  زيانباری  آثار  پديده،  اين 
ها تحميل كرده و با آزادی طبيعی و فطری 
استدالل  و  مباحث  است.  تعارض  در  آدمی 
های ايشان در مورد برده داری بيشتر پيشينه 
آن را تبيين می كند و به جنبه های تاريخی 
جديد  دنيای  در  آن  نوظهور  مصاديق  و 

نپرداخته است. 
در  جعفری  عالمه  سیاسی:  آزادی  و( 
بحث آزادی سياسی كه نتيجه مباحث پيشين 
وی در باب فضاهای آزادی است، به دو اصل 
كس  هر  نخست،  كند:  می  اشاره  اساسی 
دارد و ديگر،  اختيار و سلطه  به خود  نسبت 
هيچ كس بر ديگری سلطه و اختياری ندارد. 
روابط  در  انسانی  هر  نخست،  اصل  مطابق 
با ديگران، اختيار امور، روابط و  آزادانه خود 
تمام كيفيات زندگی خود را دارد و می تواند 
در آن هرگونه روش و ابزاری را برای زندگی 
انجام  برای  كه  آن  مگر  كند،  انتخاب  خود 
كاری منع قانونی وجود داشته باشد؛ همانند 

ضرر رساندن به خود و ديگران.)16(
آزادی  بحث  اختصار  به  جعفری  عالمه 
آزادی سياسی  بنياد  بيان كرده و  را  سياسی 
را كه تعيين سرنوشت آزادانه و اختيارمداری 
است  آدمی  بر  غير  سلطه  فقدان  و  انسان 
سياسی  آزادی  است.  داده  قرار  تأكيد  مورد 
و  فعل  بر  انسان  كه  اين  جز  نيست  چيزی 
حاكميت  سياسی،  نظام  جامعه،  انفعاالت 
واقع،  در  باشد.  تأثيرگذار  جامعه  حاكمان  و 
يابد  می  مصداق  هنگامی  سياسی  آزادی 
كه آدمی بتواند در نظام سياسی و اجتماعی 
ای كه در آن زندگی می كند، نقش آفرينی 
كند و در تعيين سرنوشت خود نقش داشته 
هر  بر  آزادی  اولويت  جعفری  عالمه  باشد. 
به  را  آزادی  از  نوع  اين  در  ای  سلطه  گونه 

وضوح مطرح كرده است. در واقع اگر آدمی 
فاقد آزادی سياسی باشد و نتواند در سازوكار 
سياسی جامعه خود دارای نقش باشد، نسبت 
و  گو  پاسخ  تواند  نمی  نيز  خود  عملكرد  به 

مسئول باشد. 
در آثار عالمه جعفری آنچه انواع ششگانه 
آزادی را به يكديگر نزديك می سازد، 
از  همانا چارچوبی است كه وی بيش 
مختلف  مباحث  تحليل  در  چيزی  هر 
خود به آن تكيه می كند. اين چارچوب 
نيز  پيشين  مباحث  همان گونه كه در 
معقول  حيات  بحث  شد  اشاره  بدان 
و  كننده  هماهنگ  واقع،  در  كه  است 
منسجم كننده مباحث مختلف فلسفی 
از  آنچه  باشد. همه  فكری وی می  و 
انواع آزادی برشمرده شد، به گونه ای 
در طبقه بندی دو گانه آزادی معقول و 
گيرد. عالمه  می  قرار  نامعقول  آزادی 
اين مباحث به دنبال  جعفری در تمام 
تبيين اين دو نوع كلی از آزادی است. 
معقول  آزادی  وی،  مطلوب  آزادی 
است. كه همان آزادی برين و تكامل 

يافته آزادی مثبت می باشد. 
--------------------------

1.محمد تقی جعفری، حيات معقول، ص 87 
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به  بشری  فکر  اعتالی  اگر 

بیان  هم  که  بود  رسیده  حدی 

را  واقعیت  و  حق  از  غیر  کننده، 

و  شنونده  هم  و  کرد  نمی  ابراز 

کننده،  تحقیق  و  کننده  مطالعه 

و  کافی  اطالعات  از  بیان  آن  در 

هیچ  بود،  برخوردار  نافذ  فکری 

طور  به  بیان  آزادی  در  مشکلی 

مطلق وجود نمی داشت، ولی آیا 

واقعیت چنین است؟

21 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
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علمی که مانع آزادی است
آزادی در ديدگاه اسالم در درجه ی اول 
آزادی از بند هوا و هوس است. علم برای 
كه  همانطور  است  اكبر  حجاب  بعضی ها 
اند، خيلی ها  اخيرا گفته  امام هم  حضرت 
رهياب  و  رهرو  ولی  عالم اند  كه  هستند 
و  حق  كه  است  آن  مانع  علم  نيستند، 
حقيقت را بيابند و بشناسند و در برابر آن 

خاضع باشند.   
محیط جامعه و آزادی

برابر  در  انسان  كه  است  آن  به  آزادی 
تمايالت  و  هوس ها  و  هوا ها  حاكميت 
رفتارش  و  انتخاب  در  گوناگونش،  درونی 
اين  آزادی خود را حفظ كند.  باشد و  آزاد 
به  بايد  اسالم  كه  است  آزادی ای  همان 
همه ی اقشار جامعه بدهد و تا ما در خط 
تسلط بر هواها حركت نكنيم به اين آزادی 
تأثير  اجتماعی  محيط  چون  و  نمی رسيم 
بسزايی دارد در اين كه در ما هواها رشد 
افراد رشد  اگر  كند،  ذكر خدا رشد  يا  كند 
يافته و رسيده به مقامات باالی ايمان را در 
ميان انگيزه های رنگارنگ فساد رها كنيم 
اما  باشند  داشته  می توانند  را  خود  اختيار 
در هزارند،  اند، چند  افراد چند درصد  اين 
بر  حاكم  انسانها  بقيه ی  كه  اين  برای 
باشد  بايد محيط محيطی  باشند  هوايشان 
كه از در و ديوارش انگيزه ی فساد نباشد، 
كنيم  كم  فسادها  اين  از  را  محيط  اگر 
آزادی  از  توجه  قابل  درجه ای  می توانيم 

را داشته باشيم. 
بی تفاوتی نسبت به ادعا های 
غیر واقعی ضد آزادی و حقیقت 

است
خود  نيست،  آزادی  می گويند  عده ای 
بی  مسئله  اين  از  است  مسئله  يك  اين 
و  لباسها  در  عده ای  نگذريد،  تفاوت 
جمهوری  در  معتقد اند  مختلف  قشر های 
و  ندارند  وجود  آزادی  اسالمی ايران 
پرسيد  بايد  كنند!  عقيده  ابراز  نمی توانند 
آيا  نمی كنيد  آزادی  احساس  شما  چرا 
می كنيد  احساس  كه  داريد  حرفهايی 
كسانی آنها را قبول ندارند؟ می ترسيد كه 
از شما سؤال كنند؟ يا شما را هو كنند؟ بايد 
عوامل ضد آزادی را بشناسيم و آنها را رفع 
دلمان خواست  نمی شود كه هرچه  كنيم. 
بگوييم و بعد هم جار بزنيم آزاد ی نيست، 
ادعاها  از  بعضی  كنار  در  تفاوت  بی  نبايد 
گذشت متعهدانه برخورد كنيم، بی تفاوتی 
يعنی مرگ انقالب، آزادی مسئوالنه. تعليم 
اسالم به من و توی مسلمان اين است كه 
فردای تو به دست منو تو ی امروز ساخته 
مطمئن  نمی توانيم  وقت  هيچ  می شود، 
برای  موجودمان  خوب  وضع  كه  باشيم 

هميشه تضمين شده است. 
کیفیت از بین بردن موانع آزادی

موانع  كه  آنجا  و  اينجا  كه  كنيم  برسی 
كه  ببينيم  بايد  حاال  است،  آزادی  سر  بر 
كيفيت از بين بردن اين موانع چيست آيا 
كيفيت از بين بردن اين موانع اين است كه 
تو هم يك سخن و رويه ای را آغاز كنی 
و به خشونت بكشی و در آن محيط خشن 
باشيم!  داشته  بيشتر  كاملتر  آزادی  انتظار 
اين نمی شود. اگر موانع و محدوديت هايی 
برای آزادی مشروع تو در بيان احساس و 
انديشه ات وجود دارد، كيفيت از بين بردن 
برای  راه  بهترين  است.  مهم  موانع  اين 
آيا  چيست؟  موانع  اين  برداشتن  ميان  از 
جنجال است، مرده باد زنده باد است يا نه 
راه های معقول تر و سازنده تر و مطلوب تر 

هم وجود دارد، 

واقعی انتقاد کنیم
همان  در  كنيم  نگاه  واقعيت ها  به  بايد 
بسيار  اين  كنيم،  انتقاد  هست  كه  چيزی 
سازنده است و اميد آفرين است نه اميد بر 
باد ده، هر نوع سخن هر نوع بيان هر نوع 
نسل  و  ملت  اميد  كه  واقعی  غير  برخورد 
آينده  به  نسبت  كند  تضعيف  را  ما  جوان 
انقالب را و خط اصيل انقالب را تضعيف 
كند خيانت است نسبت به خط انقالب و 

خيانت است به مردم ما. 
 آزادی مسئوالنه و متعهدانه، 
برخورد با آزادی دروغ پراکنی

مطالب دروغ خالف واقع منتشر شود، در 
يك روزنامه در يك كتاب در يك اعالميه 
آزادی  حفظ  مقتضای  جزوه،  يك  يا 
يك  است،  مسئله  يك  خود  اين  چيست؟ 
جمعيتی يك دروغ منتشر می كند، يا رابط 
به يك شخصيت است يا كل جريان های 
كشور است، يا هر چيز ديگر است. كسی 
نسبت به دولت يك دروغ بگويد، و هدفش 
اين باشد كه دولت را تحقير و تخريب كند، 
حاال اگر آمديم جلوی اين آقا را گرفتيم تا 
او را مؤاخذه كنيم كه آقا چرا اين دروغ پر 
زيان و آسيب را گفتی؟ داد و فرياد می كند 
كه در اين مملكت آزادی نيست، نشريه ای 
كه اخبار كذب منتشر می كند، و حكومت 
می آيد  بر  فرياد  كنند  احضار  را  مسئولش 
برای  مردم  شما  آيا  نيست!!  آزادی  كه 
چه  كرديد؟  انقالب  پراكنی  دروغ  آزادی 
انقالب  پردازی  دروغ  آزادی  برای  كسی 
كرد؟ بيايند اون انقالبيون را نشان بدهند، 
نمی توانيم  هرگز  ما  كجايند؟  شهدايشان 
آزادی را به معنای آزادی در دروغ پردازی 
بدانيم، بايد نهادهای قانونی بتوانند جلوی 

دروغ پردازی را بگيرند، ما اگر ديديم كه 
به خط ديگری  دارد  يك سلسله حركاتی 
اسالمی كمك  انقالب  اصيل  خط  از  غير 

می كند، ما بگذاريم اينها آزاد باشند؟ 
مباحثه ی سازنده

 جلسات بحث و گفتگو برای خود سازی 
جامعه ما می تواند بسيار مفيد واقع شود و 
راستی  به  كه  است  اين  آن  اصلی  شرط 
مباحثه  معنی  باشد.  داشته  مباحثه  آهنگ 
به  هم  كمك  با  نفر  چند  كه  است  اين 
كاوش مشترک،  بپردازند،  كاوش  و  بحث 
مقابل  در  رو  گاه ها  نظر  يعنی  مناظره  يا 
يكديگر قرار دادن و ديگران را به انتخاب 
كه  اين  شرط  به  و  برانگيختن  نظر  يك 
غلبه  و  ستيز  و  جدال  و  مجادله  آهنگ 

نكند،  پيدا  بحث  در  جويی 
كه  اندازه  همان  به  چون 
انسان  رشد  به  مباحثه كمك 
كمك  مجادله  می كند، 
انسان  دوری  به  می كند 
و  انسانی  تكامل  مسير  از 
انحرافی  مسير  به  افتادنش 

زور مداری و غلبه جويی. 
ما  كه  است  صحيح  اين   
و  حقجو  باالفطره  انسانها 
اين  و  هستيم  پرست  حق 
كه گفته می شود در سرشت 
وجود  خدا  به  ميل  انسان 
دارد، خدا يعنی حق مطلق و 
پرتويی  ديگر  حقايق  همه ی 
حتی  انسان  اينكه  اوست،  از 
و  مادی  تفكر  طرز  گاهی 
عمال  اما  دارد  ماترياليستی 
خودش  صرفا  كه  ميبينيم 
مادی  تمايالت  تابع  هم 
خواهش های  حتی  و  نيست 
مادی را كنار می گذارد برای 
است،  حق  كه  آنچه  از  دفاع 

اين حق پرستی است  و مباحثه در جهت 
چون می خواهد بيابد، می گردد و می جويد 
آن  به  است  مثبتی  پاسخ  اين  كند  پيدا  تا 

ندای فطری. 
ولی به محض اين كه مباحثه به مجادله 
تبديل شد، يعنی يك طرف بحث و يا دو 
طرف بحث در مسير كاوش حق نيستند، 
و نمی خواهند به آن حقيقت برسند، بلكه 
هم  برابر  در  قبلی  رأی  يك  با  يك  هر 
قرار گرفته اند فقط به اين قدر كه هريك 
بگويد همان كه من قبال حق می دانستم 

همان درست است و با يك جبهه گيری 
شده  حاضر  ديگری  مقابل  در  كردن  رد 
طوری،  همين  هم  مقابل  طرف  و  است 
غرق  اين  می بينيم  كنيم  دقت  خوب  اگر 
شدن هرچه بيشتر در خود پرستی است و 
نه حق پرستی. بنابر اين بحث مشترک و 
اين است كه  اول  مباحثه و مناظره شرط 
نظرگاه  و  كنيم  هم صحبت  با  راستی  به 
با كمك  تا  با هم در ميان بگذاريم  را  ها 
همديگر از روی حق و حقيقت و واقعيت 
در  چه  ندارد  فرقی  برداريم.  پرده  بيشتر 
شناخت واقعيت و چه در شناخت حقيقت 
در هر دو بحث سازنده ی بی غرض و از 
بسيار  پرستی  حق  فطری  احساس  روی 
می تواند مفيد باشد. بحث به منظور كمك 

كردن به يك ديگر در راه شناختن اين دو 
مثل هر همكاری تعاون ديگری می تواند 
مفيد باشد، مباحثه ساختن است و مجادله 
و  است  مباحثه جمع شدن  است،  تخريب 
هم  با  می توانيم  است،  پراكندن  مجادله 
بحث هايمان  و  ديدارها  تا  كنيم  كوشش 
به راستی آهنگ سازنده ی مثبت نزديك 
آهنگ  نه  باشد  كننده  جمع  كننده ی 
آور  تفرقه  و  كننده  دور  ويرانگر  تخريبی 

مجادله را. 

آزادى؛ آنچه هست و آنچه نيست
+ گوشه ای از مناظره ی شهید بهشتی با جمعی از دانشجویان مخالف انقالب



بر  خدا  بهشتی-رحمت  شهید 
بود  اصلی  افراد  از  یکی  باد-  او 
انقالب حضور فعالی  اوایل  که در 
داشت.  ها  مناظره  و  مباحثات  در 
مناظره  یکی  از  بخشی  زیر  متن 
از  جمعی  با  بهشتی  شهید  های 
است  انقالب  مخالف  دانشجویان 
در   58/12/22 تاریخ  در  که 
برگزار  شریف  صنعتی  دانشگاه 
مناظرات  خواندن  است.  گردیده 
شهید بهشتی به عنوان یک الگو 
استفاده  قابل  بسیار  مناظره  از 

است.

شما يا منكر قرارداد هايی هستيد كه در 
يا نه می پذيريد كه  زمان شاه بسته شده 
به عنوان يك عضو  اگر می پذيريد  بوده، 
شورای انقالب تا حاال در مورد آن چه كار 
كرده ايد؟ در مورد قراردادهايی كه شما با 
هزارو يك مسائل امنيتی مخفی می كنيد 
انتظار داريد من سند ارائه دهم؟ گرچه اين 
سندها بيرون آمده و در نشريات گروه ها و 
احزاب و سازمان ها ديده شده است. يك 
نمونه؟ نمونه، شما چند تا شو بيرون داديد 
كه ما يك نمونه به شما بدهيم، فرموديد 

است  مطرح  كه  چيزی  بله،  شده!  منتشر 
شما در مورد اين قراردادها تا حاال بحثی 
اونها صحبت  باره ی  در  و  نكرديد  مطرح 
كه  می كرد  اعالم  يزدی  دكتر  نكرديد.  
نظامی در  اقتصادی  قرارداد   1000 بر  بالغ 
ايران بسته شده، اين واقعيات را كه منكر 
ميان  در  بامردم  را  اينها  چرا  نمی شويد 
می گويند؟  چه  يزدی  دكتر  نگذاشتيد؟ 
گفتن بالغ بر هزار قرارداد با آمريكا داريم، 
رژيم  زمان  در  يعنی  بسته شده؟  يا  داريم 

شاه بسته شده و االن در دست ما است! 
ملت  مردم  كه  گفت  مردم  به  نمی شود 
ما كسانی هستيم كه سرمايه دار هستيم، 
شركت داريم، جزء نيروهای استثمار گری 

ملت  با  نه  هستيم، 
گذاشته  ميان  در 
می شود و نه با امام! 
می شود  طور  چه 
خوب  خوب  جاهای 
نظام را بگيريم، مگر 
غير از اين است كه 
با عوام فريبی، شما 
كی با ملت در ميان 
كه  ايد  گذاشته 
داريد  وضعيتی  چه 
مردمی كه  بعد  و 
70درصد  شايد 
شان از حداقل سواد 
نيستند،  برخوردار 
هم  همان  البته  كه 
ولی  نيستند  شما  با 
باز در ابتدای انقالب 
می كرديد  فكر 
و  پايگاه  يك  از 
عی  جتما ا د عتما ا
توهم  اين  شما  برای  و  هستيد  برخوردار 
به وجود آمده بود كه كدام انحصار طلبی؟ 
نيروهايی كه ندای مخالفت با اين دولت 
در ابتدا سر دادن، همانطور كه در گذشته 
كه  اميدوار هستند  انقالب هم  از  بعد  بود 
نيروهای مردمی وقتی آگاه شدند و از زير 
باز هم  آمدند  بيرون  فريبان  عوام  پوشش 
دنبال آنها خواهند بود با اين ايمان و با اين 
شناخت هست كه شما ها را ترک می كنند. 
مسئله اين است كه جلوی قانونمندی هايی 
كه از متن اصلی بيرون آمدهد اند نمی شود 

نخواهيد  چه  و  بخواهيد  چه  شما  ايستاد، 
هر چقدر انحصار طلبی كنيد آخرش به سر 

خواهد آمد. 
داوری  يك  دوستان  اين  از  اوال  من 
می خواهم، با اين آهنگی كه شما در پيش 
نيست؛  مباحثه  جای  جا،  اين  ايد  گرفته 
جای  به  بگوييم  اگر  است.  بوكس  رينگ 
سازنده  مباحثه ی  بياييم  بوكس  رينگ 
كنيم می گوييد از موضع ضعف است و اگر 
خالف اين رفتار كنيم می گوييد ميدان را 

برای چماق كشی خالی كرديد. 
می خواهيد  شخص  باره ی  در  اگر 
گفته های  نيست  حق  آيا  كنيد  صحبت 
بنده  گذشته  عملی  برخوردهای  و  گذشته 

را ببينيد بعد اظهار نظر كنيد؟ 
در رابطه با كسانی كه در اين جا صحبت 
اين كه جلسه گرم  بايد در حين  می كنند 
مانع  كه  هيجاناتی  از  بايد  می رود  پيش 
درست انديشيدن است دوری كنيم. اجازه 
آزاد  بگوييم اصال جلسات بحث  يا  بدهيد 
قدرت هستيم  مسند  بر  امروز  ما  نه چون 
شما  با  آزاد  بحث  به  نيازی  ديگر  بگوييد 
يا  و  نداريم  هستيد  ضعف  موضع  از  كه 
به  سازنده  آزاد  بحث  كه  معتقديد  نه  اگر 
به  نيست  مربوط  قدرت  و  ضعف  موضع 
موضع قدرت در بينش و قدرت در دانش و 
قدرت در منش مربوط است بنابراين ديگر 
كه  هم  با  بگذاريم  كنار  را  حاشيه ها  اين 
می نشينيم در متن مطلب صحبت كنيم. 

بسته  مدت  اين  در  قرارداد هايی  گفتيد 
بدهيد،  نمونه ای  پرسيديم  شما  از  شده، 
می كنيد  مخفی  را  قرارداد ها  وقتی  گفتيد 
ما از كجا بفهميم كه نمونه بدهيم، خوب 
برادر من شما اگر يك چيزی را نفهميديد 
شده  بسته  قرارداد هايی  می دانيد  كجا  از 
ما  گفته اند  يزدی  آقای  گفتيد  بعد  است. 
هزاران قرارداد بستيم، بستيم يعنی در اين 
رژيم ما بسته ايم، بعد توضيح داديد گفتيد 
و  بوده  گذشته  رژيم  در  قرارداد ها  اين  نه 
ايشان گفته اند هزاران قرارداد االن داريم. 
تأييد  كه  بگوييد  را  نمونه هايی  گفتم  من 
شده باشد گفتيد اينها مخفی بوده و جلوتر 
چند  گفتيم  شده،  منتشر  اسنادش  گفتيد 
نمونه بگوييد، باز گفتيد مخفی شده است. 
می فرماييد شما كه نمی توانيد به مردم 
بگويی كه ما چه هستيم! شما توضيحاتی 

ايد،  نشنيده  ام  داده  بارها  بنده  كه  را 
اين شايعه و دروغی است كه برای برهم 
بنده  شده،  زده  متقابل  اعتماد  روابط  زدن 
من  كه  ام،  كرده  برمال  را  دروغ  اين  هم 
نه سرمايه دارم و نه طرفدار سرمايه داری 
اين  سرمايه؟  كدام  شركت؟  كدام  هستم، 
را من چندين بار گفتم، كه بعدش دستها 
اينكه  برای  بسازند،  سند  تا  افتاد  كار  به 
بنده هم شركت دارم و هم سرمايه دارم، 
اهداف  شركت  من  داشتن  شركت  سند 
آن  در  كه  كسانی  جزو  من  اسم  كه  بود 
روزنامه  در  و  شده  نوشته  هستن  شركت 
از بچه های  رسمی چاپ شده است، يكی 
را  اين  تو  كه  بار  اولين  كه  گفت  مدرسه 
ديوار  به  را  روزنامه  آن  ديديم  ما  گفتی 
زدند كه اين هم سند دروغ گويی فالنی! 
البته در محله ای ارائه شده بود كه اعضای 
اطالع  اهداف  شركت  موضوع  از  محله 
برويد  نبود  روا  آيا  هست.  چه  كه  داشتند 
عبارت  هست؟  چه  اهداف  شركت  ببينيد 
است از اين كه در دوره ی خفقان دوستان 
اقدام كردند برای تأسيس يك مدرسه  ما 
خيابان  در  رفاه  نام  اسالمی به  دخترانه 
ايران، ابتدا يك محلی را خريداری كردند، 
كه يك مقدار خودشان دادند و يك مقدار 
بودند،  كرده  آوری  جمع  مردم  از  هم 
تا اين از  نشستند گفتند كه چه كار كنيم 
نظر سند ديگر سندش به نام ما نباشد كه 
بعد از مرگ ما وارث نيايد بگويد اين ارث 
اگر وقف می كرديم دست  است.  پدر من 
اوقاف شاهی می افتاد، با چند نفر مشورت 
كرديم، گفتند اين را به عنوان يك شركت 
سهامی با سهام بی نام به ثبت برسانيم و 
سهامش را پيش افراد قابل اعتماد به امانت 
بگذاريد و اگر ساواک و دستگاه پليس شاه 
و  است  نام  بی  سهامش  اين  بگوييم  آمد 
در دست افراد مختلف برويد بگيريد. يك 
فكر ضد دستگاه ساواكی شاه منجر شده 
است به تأسيس اين شركت و تحت عنوان 
شركت ساختمانی اهداف كه تمام سرمايه 
اش همان مدرسه است و روشن هست و 
در اداره ثبت هم موجود است. گفتند خوب 
عنوان  به  اينكه  برای  است  الزم  افرادی 
سرپرست با ساواک درگير شوند، كی آماده 
ما  كردم.  آمادگی  اعالم  بنده  كه  است؟ 
كه مردم را هشيار می دانيم، ما كه معتقد 
وقتی  تا  نيرنگ ها  و  تالشها  اين  هستيم 
بيشتر در  ما فرصت حضور  می گرفت كه 
می آييم  حاال  ولی  نداشتيم  را  مردم  ميان 
مردم  و  می دهيم  توضيح  مردم  برای 
می پذيرند چون سند ها را رو می كنيم، به 
فريب  را  شما  كسی  چه  می گوييم  مردم 

داده است. 

آزادى؛ آنچه هست و آنچه نيست
+ گوشه ای از مناظره ی شهید بهشتی با جمعی از دانشجویان مخالف انقالب

دانشجوی كارشناسی مكانيك دانشگاه اميركبير
حامد اكبری
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انتقاد نسبت  سؤال درباره ی اصل 
همه ی  و  کشور  اجزای  همه ی  به 
رهبری  جمله  از  نظام،  مسؤوالن 
از  بعد  امروز  هرحال  به    ... است 
پیروزی  از  سال  بیست  گذشت 
همین  در  که  جوانانی  انقالب، 
انقالب و در همین جمهوری اسالمی 
کرده اند،  رشد  و  یافته اند  پرورش 
می توانند  که  رسیده اند  حّدی  به 
که  دارند  دوست  بپرسند؛  سؤال 
جوان،  روحیه ی  چون  کنند؛  انتقاد 
یکی  است.  انقالبی  روحیه ی  یک 
جوان  اگر  می گوید:  متفّکران  از 
نباشد،  انقالبی  جوانیش  دوران  در 
قانون  از اصول  ... یکی  مرده است 
مسکوت  سال  بیست  اساسی، 
عکس العملی  هیچ  و  شده  گذاشته 
است.  نشده  انجام  آن  به  نسبت 
بنیاد مستضعفان ظاهراً به هیچ کس 
مردم  وقت  هیچ  و  نیست  پاسخگو 
از کارهایی که در آن قسمت انجام 
می شود، مّطلع نیستند. صدا و سیما 
اخبار را تا حدودی تحریف می کند و 
اخبار و اّطالعات صحیح را به مردم 
کارش  اّطالعات  وزارت  نمی رساند. 
به جایی رسیده که به  جز جاسوسی 
عّده  یک  آن،  و  این  از  خبرچینی  و 
می کنند.  آدمکشی  افرادش  از 
جای  که  هم  قضاییّه  قّوه ی  بحث 
که  ارقامی  و  آمار  طبق  دارد.  خود 
روزنامه ها  و  کردند  اعالم  خودشان 
ایرانی،  نفر  پنج  هر  کردند،  چاپ 
دارد؛  قضاییّه  قّوه ی  در  پرونده  یک 
پرونده  میلیون  یازده  از  بیش  یعنی 
امروز   ... داریم!  قضاییّه  قّوه ی  در 
می بینیم که در جامعه ی اسالمی، باز 
همان  و  هستیم  برگشتی  شاهد  ما 

روند گذشته را ظاهراً طی می کنیم.
به  اصطالح  دوران  به  نسبت  ما 
زیاد  حدیث  و  حرف  سازندگی 
همان طور    - دوره  این  در  داریم. 
  - کردند  اشاره  دوستمان  که 
شدند،  غیرعلمی  تقریباً  دانشگاه ها 
به انزوا کشیده شدند و دانشجویان 
دیگر،  از طرف  غیر سیاسی شدند. 
اصاًل  که  شده  ساخته  سدهایی 
روی اصول کارشناسی نبوده است. 
اصاًل  که  شده  ساخته  نیروگاه هایی 

است  نبوده  کارشناسی  اصول  روی 
زاغه نشینان،  ما،  انقالب  در   ...
مدافعان اصلی بودند. امام می گفتند 
زاغه نشین ها  را  ما  انقالب  که 
نمی دانیم  االن  ولی  دادند؛  انجام 
نظام  در  نقشی  چه  زاغه نشینان 
ظاهراً  دارند؛  اسالمی  جمهوری 
تهران  جنوب شهر  در  که  می دانیم 
ما  چرا   … شهر،  شمال  حتّی  و 
اّولین وارد  هنوز بعد از بیست سال 
چرا  باشیم؟  دنیا  در  گندم  کننده ی 
بعد از بیست سال باید سی میلیارد 
باشیم؟  داشته  خارجی  بدهی  دالر 
چرا بعد از بیست سال که نظام به 
مرحله ی تثبیتش رسیده، کشورهای 
مختلف بتوانند به  راحتی به مرزهای 
شرق،  از  افغانستان  کنند؛  حمله  ما 
عراق از غرب، آمریکا از جنوب؟ …. 
سؤالی که در این جا مطرح می شود، 
این است که آیا به نظر شما حذف 
انتقادها و خصوصاً منتقدان و تقسیم 
به  سازنده،  و  مخّرب  به  سؤاالت 
و  نمی گردد؟  منجر  نظام  انهدام 
اگر به این نوع تفّکر و مطیع پروری 
فضای  بهبود  برای  ندارید،  اعتقاد 
چه  نقد  فرهنگ  گسترش  و  نّقادی 
کارهایی انجام داده اید یا می دهید؟

خيلی خوب. ببينيد آقاجان! انتقاد معنايش 
جويی  عيب  معنايش  اگر  انتقاد  چيست؟ 
خيلی  نه  است،  خوبی  چيز  نه  اين  است، 
العات  اطهّ خيلی  نه  می خواهد،  زيادی  هنر 
بهتر  العی،  بی اطهّ با  انسان  بلكه  می خواهد؛ 
االن  اين كه  كما  كند؛  انتقاد  می تواند  هم 
خيلي هايش  گفتيد،  شما  كه  مطالبی  اين 
اصالاً درست نيست؛ يعنی پيداست كه شما 
اين  در  ما  البته  است.  ضعيف  العاتتان  اطهّ
الع رسانی داريم. مثالاً راجع  زمينه، عيب اطهّ
گفتيد،  شما  كه  چيزی  آن  پارس،  نفت  به 
اين طوری نيست. راجع به بدهی كشور، آن 
نيست.  اين طوری  گفتيد،  شما  كه  چيزی 
مسأله ی سد، آن چيزی كه شما می گوييد 
العات  اطهّ شما  نيست؛  اين طور  اصالاً 
آقاجان!  ببينيد  هست.  ذهنتان  در  نادرستی 
هيچ  اصالاً  جويی،  عيب  معنای  به  انتقاد 
لطفی ندارد. شما بنشين از بنده عيب جويی 
از شما عيب جويی كنم؛ چه  كن، من هم 
فايده ای دارد؟ نقد، يعنی عيارسنجی؛ يعنی 
يك چيز خوب را آدم ببيند كه خوب است، 
اين  اگر  است.  بد  كه  ببيند  را  بد  چيز  يك 
شد، آن وقت نقاط خوب را كه ديد، با نقاط 
بد جمع بندی می كند، آن گاه از جمع بندی 

بايد ديد چه حاصل می شود.
اين كه گفتيد كشور شما نه حكومت دارد، 
نه اقتصاد دارد، نه مرز دارد، نه امنيت دارد، 
هيچی  دارد،  رهبری  نه  دارد،  وزارت  نه 
درست عكس  اين كه  نيست؛  اين كه  ندارد، 
آن چيزی است كه واقعيت دارد. شما ببينيد 

از  كشور،  اداره ی  لحاظ  از  ما  وضع  االن 
رواج همين  لحاظ  از  جوانان،  لحاظ حضور 
انتقاد-  -يعنی  می گوييد  شما  كه  چيزی 
منتشر  روزنامه هايی  االن  است.  چگونه 
شما  می كنند؛  انتقاد  هم  همه  به  می شوند، 
نمی كنند!  انتقاد  رهبری  به  چرا  می گوييد 
چه  مگر  رهبری  از  جويی  عيب  كه  الاً  اوهّ
نظام  در  كه  رهبری ای  دارد؟  ُحسنی 
بايد  انگشتش  اشاره ی  اسالمی  جمهوری 
اس،  بتواند در يك لحظه ی خطرناک و حسهّ
اين  آيا  كند،  وادار  فشانی  جان  به  را  مردم 
مصلحت است كه يك نفر به ميل خودش 
موجب،  بدون  و  حق  بدون  و  بايستد  بيايد 
نظر  به  اين  آيا  بدگويی كند؟!  او  به  نسبت 
بد  كار  اين  است؟!  خوبی  خيلی  كار  شما 

است؛ رواج نداشته باشد، بهتر است.
قضاييهّه  ه ی  قوهّ و  سيما  و  صدا  به  راجع 
فرموديد،  شما  كه  هم  مستضعفان  بنياد  و 
روزنامه ها مرتهّب می نويسند، اين هم اشكالی 
كه  رهبری  چون  ندارد؛  مانعی  هيچ  ندارد، 
رئيس  رهبری  نيست؛  سيما  و  صدا  رئيس 
صدا و سيما را معيهّن می كند. آن چيزی كه 
می شود از رهبری سؤال كرد، اين است كه 
آيا شما بهتر از اين كسی را نداشتيد در آن جا 
بگذاريد؛ يا نداريد بگذاريد؟ رهبری هم بايد 
برنامه  فالن  چرا  اين كه  اما  بدهد.  جواب 
يا چرا  را تحريف كرد،  يا چرا خبر  دارد،  را 
فالن كرد، اين كه از رهبری سؤال نمی شود؛ 
راتی، هيچ  يعنی طبق هيچ قانونی، هيچ مقرهّ
منطقی، از رهبری سؤال نمی شود. البته من 
نمی خواهم راه سؤال شما را ببندم؛ چون من 
خودم آدمی هستم كه سرم برای گفتگو و 
درد می كند؛  انتقاد شنيدن  و  سؤال شنيدن 
هيچ ناراحت هم نمی شوم. اين جلسه ای كه 
شما االن اين جا پيش من داريد، من نظاير 
اين جلسه را -البته با غير جوانان، احيانااً هم 
ر دارم. افراد می آيند اين جا  با جوانان- مكرهّ
خود  حرف  می كنند،  سؤال  می زنند،  حرف 
نامه  می كنند،  اشكال  می كنند،  مطرح  را 
می نويسند، تلفن می زنند؛ به من هم خبرش 
داده می شود؛ اما توجه داشته باشيد كه انتقاد 
كردن به معنای عيبجويی كردن، يك ارزش 
نيست كه ما حاال بگوييم اين در جامعه ی ما 
فانه به شكل  نيست. البته اين هست و متأسهّ
معنايش  انتقاد  هست!  هم  غيرمنطقی اش 
اين است كه هر انسانی بنشيند عيارسنجی 
كند، ببيند نقطه ی ضعف كجاست، نقطه ی 
قوهّت كجاست؛ بعد ببيند اين نقطه ی ضعف 
كجا  به   - كند  يابی  علهّت  می تواند  اگر   -
برمی گردد، سراغ آن جا برود؛ يعنی آن ريشه 
اين كار  اگر  پيدا كند.  را  پيدا كند، اصل  را 
اين همان چيزی  است؛  درست  انجام شد، 
است كه انسان از جوان توقهّع دارد؛ درست 
همان چيزی كه جناح های سياسی به اين 
ندارند. جناح های سياسی،  چيزها عقيده ای 
بدون  و  شده  كشی  خط  غالبی،  يكباره، 

تمحيض در مسائل كار می كنند.

من توصيه ام به همه ی شما اين است كه 
صفای  و  دانشجويی  صفای  باشيد  مواظب 
جوانی تان را - حاال دانشجويی در درجه ی 
اين  فدای   - اول  درجه ی  در  جوانی  دوم، 
چهار  كه  خياالتی  و  مات  توههّ و  اغراض 
نفر آدم دور هم جمع شدند، يك منفعت و 
مصلحتی برای خودشان تعريف كردند - كه 
ارتباطی هم به مصلحت  احيانااً هيچ  گاهی 

كشور ندارد - نكنيد.
االن جامعه، جامعه ی آزادی است و مردم 
می زنند؛  هم  حرف  بزنند؛  حرف  می توانند 
راجع به واليت فقيه - يعنی اصل و مبنا - 
هم حرف می زنند. شما ببينيد چقدر مطلب 
نوشتند! اين هايی كه نوشتند، همه كه دفاع 
آقايی برداشت كتاب نوشت، اجازه  نكردند. 
هم گرفت، چاپ هم شد و دست همه هم 
اما  را اصالاً منكر شد؛  او اصل واليت  بود! 
چون جواب ها دندان شكن بود، عقب نشينی 
حتهّی  در  واليت  اصالاً  كه  نوشتند  كرد. 
معصوم هم وجود ندارد! چرا؟ چون واليت 
يعنی قيمومت! قيمومت بر چه كسی است؟ 
بر صغير است، بر مهجور است؛ پس مردم 
حاكی  كامالاً  تحريف  يك  يعنی  مهجورند! 
و  مسأله  به  اشراف  عدم  و  العی  بی اطهّ از 
ندانستن مسأله انجام شد؛ اما به شكل علمی 
معارضشان  هم  كردند. كسی  مطرح  را  آن 
زندگی  تهران  همين  در  هم  آقا  آن  نشد؛ 
می كند؛ كسی هم نپرسيد چرا نوشتی؟! آيا 
آزاد  اين كشور  آيا  نيست؟!  آزاد  اين جامعه 
نيست؟! آيا اين جا آزادی بيان و آزادی فكر 
نيست؟! مگر آزادی فكر چيست؟ بايد حتمااً 
هيچ  به  استناد  بدون  بيايند،  آدم  نفر  چهار 
نفر  چهار  سه،  به  منطقی،  هيچ  به  تی،  حجهّ
فحش بدهند تا معنايش آزادی باشد؟! اين 

خيلی خوب است؟!
ببينيد؛ اين كه من می گويم جوانان قدرت 
مواظب  همين.  يعنی  باشند،  داشته  تحليل 
نيفتيد.  انبار  برف  حرف های  دام  به  باشيد 
همين طور يك چيزی را آدم پشت سر هم 
در ذهن خودش بچرخاند، اين خيلی ُحسنی 
كه  آنی  درست؛  نقطه ی  آن  دنبال  ندارد. 
واقعااً دل شما را راضی و ذهن شما را قانع 
را جامعه ی  ما جامعه  بله؛  بگرديد.  می كند، 
آزادی می دانيم. انتقاد به معنای همان »عيار 
سنجی« را كار بسيار خوبی می دانيم. من با 
آن موافقم؛ اما با تظاهر و تصارح به بدگويِی 

اشخاص، هيچ موقع موافق نيستم.
كشور  مسؤوالن  امروز  كه  آقايانی  اين 
هستند، همه ی كارهايشان صددرصد مورد 
آنها  به  دارم؛  انتقاد  نيست. خيلی  تأييد من 
ر می دهم؛ در جلسات خصوصی، به  هم تذكهّ
صورت نامه، مكتوب و يا سفارش. بنابراين، 
انتقادهايی در كارشان هست و به آنها هم 
مسؤولی  از  صريحااً  اين  كه  اما  می گوييم؛ 
اين كار هيچ مصلحت و هيچ  انتقاد كنيم، 

درست نيست.
»مصلحت«  كه  می كنند  خيال  بعضی 

این مطلب نمونه ای از یک گفتگوی 
انقالب  عزیز  رهبر  با  دانشجویان 
برای  است  نگاهی  است.  اسالمی 
پاسخ  یک  از  خوبی  الگوی  دیدن 
این  دانشجویی،  نقد  یک  به  منطقی 
مسئول  مدیران  با  دیدار  در  سوال 
دانشجویی  نشریات  سردبیران  و 
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كه  در صورتی  است؛  »حقيقت«  مقابل  در 
مصلحت هم يك حقيقت است؛ كما اين كه 
حقيقت هم مصلحت است. اصالاً حقيقت و 
مصلحت از هم جدا نيستند. مصالِح پنداری 
و شخصی است كه بد است. وقتی مصلحت 
و  مردم  مصلحِت  وقتی  نيست،  شخصی 
يك  می شود  اين  است،  كشور  مصلحِت 
س، يك امر خوب، يك چيز عزيز؛  امر مقدهّ

چرا ما بايد از آن فرار كنيم؟ لذا 
مصلحت  واقعااً  را  اين  من 

نمی دانم.
اين  االن  البته 

و  صريحااً  كار، 
انجام  علنااً 
؛  د می شو
يستند  می ا
می گويند  و 
بايد  مجلس 
شود!  منحل 
حرف،  اين 

ف  خال
ن  نو قا

حرف  است؛ 
است.  غيرصحيحی 

منحل  بايد  مجلس  چرا 
است؟  شده  چطور  شود؟! 

قالبی  و  باطل  انتخاباتش 
مجلس  به  زور  با  كسی  بوده؟ 

كه  داده  دستور  كسی  است؟  آمده 
فالن كس بايد به مجلس بيايد؟ چرا 

شما  شود؟!  منحل  بايد  مجلس 
حرف ها  اين  از  بايستی 

انتقاد كنيد. انتقاد كه 
می گويم  من 

به معنای 

»عيارسنجی« است، يعنی همين. ببينيد اين 
حرف عيارش چقدر است.

ه ی قضاييهّه ی االن بدتر از ده سال قبل  قوهّ
در  نيست؛  قبل  پانزده سال  از  بدتر  نيست؛ 
جهاتی قطعااً هم بهتر است. البته عيب های 
ولی  نداريد،  خبر  شما  كه  دارد  هم  زيادی 
بنده خبر دارم. حرف زدن و از دور درباره ی 

مسائل قضاوت 

كردن، آسان است؛ ولی وارد ميدان شدن 
و كمر بستن مشكل است. انسان در خيال 
مدينه ی  آباد می كند،  را خيلی  دنيا  خودش 
به  را  كار  وقتی  اما  می كند؛  درست  فاضله 
دست گرفت و ديد كه چقدر مشكل است، 
آن وقت وضع فرق می كند! نفوس انسانی 
جناب عالی  كه  نيستند  برقی  ابزارهای  مثل 
يك تكمه را بزنيد، ناگهان مثالاً ده دستگاه 
بنا كنند كار كردن! هر انسانی اراده ای دارد. 
رئيس  يا  اقتصاد،  وزير  به  مثالاً  جناب عالی 
ديگر  دستگاه  فالن  يا  مركزی،  بانك  كلهّ 
انجام  كار  كه  وقتی  می دانيد  كرديد.  اشاره 
اين  مراتب  سلسله  به  ه  توجهّ با  می گيرد، 
فرد مسؤول تا آن پايين، شايد ده واسطه 
هست،  وزير  هست،  سياستگذار  است: 
رئيس  هست،  مديركل  هست،  معاون 
كسی  آن  به  می رسد  تا  هست،  اداره 
عمل  پرونده  اين  به  می خواهد  كه 
اراده اند.  يك  اينها  از  كدام  هر  كند. 
يك  ر،  تفكهّ يك  تابع  هم  اراده ای  هر 
و  مصالح  مجموعه ی  يك  جهان بينی، 
مفاسد، يك اميال و يك ُخلقيهّاتی است. 
سلسله  اين  تمام  بتواند  مدير  يك  اين كه 
مراتب را زير نظر خودش داشته باشد و 
البته اين كار الزم است؛  خطا نكنند - كه 
به  كه من هميشه  است  اين همان چيزی 
اينها سفارش می كنم - كار بسيار دشواری 
وارد  انسان  اگر  نيست.  آسان  اصالاً  است؛ 
شد، مشكلِی كار را ديد، آن وقت خيلی از 

قصورها را عذر می نهد.
من كه با شما حرف می زنم، تقريبااً بيست 
سال در كار اجرايی بوده ام، و اگرچه 
قانونی رهبرِی  االن وظيفه ی 
نيست،  اجرايی  من 
از  بعضی  اما 
ی  ها ر كا

اجرايی - مثل كارهای مربوط به نيروهای 
خود  خودی  به   - ديگر  چيزهای  و  مسلهّح 
اجرايی  تجربه ی  لذا  است؛  من  به  ه  متوجهّ
رئيس  هم  سال  هشت  است.  مستمرهّ  من 
شورای  در  هم  آن  از  قبل  بودم؛  جمهور 
انجام  را  همه چيز  و  دولت  كارهای  انقالب 
وقتی  كه  می دانم  من  بنابراين،  می دادم. 
انسان می خواهد به يك مسؤول ايراد بگيرد 
اتهّفاق  خطا  كارتان  حوزه ی  در  چرا  آقا  كه 
افتاد، بايستی تمام موانعی را كه در اجرای 
معمولی  انسان  يك  راه  سِر  بر  كار  صحيح 
وجود دارد، در نظر بگيرد و ببيند كه آيا با 
محاسبه ی اين ها او كوتاهی كرده يا نه؛ اگر 
كوتاهی كرده، نبايستی از او صرف نظر كرد 
و گذشت. اين اعتقاد من است. در حوزه ی 
مستقيم من هم همين طور عمل  اختيارات 
و  ببينم  از كسی كوتاهی  اگر  می شود. من 
نمی كنم. در  اغماض  داشته،  تقصير  بفهمم 
مورد مسؤوالن هم هميشه سفارش می كنم 
به  بارها  نكنيد.  اغماض  كه  می گويم  و 
دولت  مسؤوالن  و  وزرا  آقايان   - اشخاص 
- گفته ام كه اگر شما درون خودتان را مورد 
نظارت و دقهّت خود قرار ندهيد و اشكاالت 
را نبينيد، نمی توانيد گله كنيد كه چرا گفتند، 

چرا ديدند؛ به طور طبيعی خواهند گفت.
البته حقيقتااً كار سختی است. من مطمئنم 
آرام،  و  راحت  اين محيط  در  شما كه حاال 
برعهده  مسؤوليتی  نه  می خوانيد؛  درس 
می خواهد  كاری  شما  از  كسی  نه  و  داريد 
كه انجام دهيد - كارتان فقط درس خواندن 
ياد  و  شنيدن  و  گفتن  مقدار  يك  احيانااً  و 
گرفتن و ياد دادن است - يك روز وارد اين 
ت اين  ميدان خواهيد شد و آن روز به صحهّ
حرف خواهيد رسيد و اذعان خواهيد كرد كه 
اين طور نيست. خيلي ها هستند كه از افراد 
انتقاد می كنند، اما وقتی انسان خوِد اين ها را 
مسئول كاری می گذارد، می بيند كه اين ها 
هم كارشان انتقاد دارد. حاال اگر آن انتقاد 
وارد  ديگر  انتقاد  يك  نيست،  وارد 
نشان دهنده ی  اين  است. 
باالخره  كه  است  آن 
زياد  ضعف ها 

است.

الگويی براى
آزاد انديشی

دانشجوی كارشناسی مكانيك دانشگاه اميركبير
حامد اكبری 
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آزادی بیان و مطبوعات و 
نظر اسالم در مورد آن ها

اين روزها  آزادی هايی كه  از جمله 
در ادبيات سياسی كشور مطرح است، 
به  كه  است  عقيده«  »آزادی  بحث 
مطرح  بيان«  »آزادی  نيز  آن  دنبال 

می-گويند  مــی شــود. 
جمله  از  اين ها 

و  حقوق 

هر  هستند.  قانون  فوق  آزادی های 
انسانی در هر نظام ارزشی و تابع هر 
عقيده  هر  است  آزاد  باشد  كه  دينی 
و انديشه ای را برگزيند. به دنبال آن 
انديشه خود را  اين  آزاد است كه  نيز 
آن  درباره  و  نمايد  تبليغ  كند،  بيان 
به  ديگران  با 
بحث 

و گفتگو بپردازد.
اسالم و آزادی عقیده و بیان

مورد  در  اسالم  ديدگاه  ببينيم  بايد 
كلی  پاسخ  چيست.  ــا  آزادی ه اين 
آزادی  اسالم،  نظر  از  كه  است  اين 
در همه اين امور ثابت است، مادامی 
كه با مصالح مادی و معنوی، دنيايی 
اين  باشد.  نداشته  تضادی  آخرتی  و 
توليد  اين است كه يك  مسأله شبيه 
هر  كه  است  آزاد  غذايی  مواد  كننده 
مگر  كند  توليد  را  غذايی  ماده 
انسان  سالمت  برای  كه  آن 
همين  باشد.  داشته  ضرر 
شود  داده  احتمال  كه 
توليد  يك  توليدات  در 
غذايی  ماده  كننده، 
خطرناک  و  مسموم 
دارد  وجــــــود 
ممنوع  توليداتش 
اين  و  مــی شــود 
آزادی  با  منافاتی 

تجارت ندارد. 
ــگ  ــن ــره ف در 
اسالمی، ويروس های 
ــه مــراتــب  ــری ب ــك ف
و  آفات  از  خطرناک تر 
ی  ها ی  ر بيما
نی  جسما

يا  آ  . ند شو می  تلقی 
ويروسی كه زندگی پنجاه 
ساله انسان را به مخاطره 
مــی انــدازد خــطــرنــاک تــر 
انديشه ای  و  عقيده  يا  است 
زندگی  شدن  تباه  موجب  كه 
ابدی  و  سالی  ميليون  هزاران 

انسان می گردد؟

البته غرب هم كه شعار آزادی عقيده 
را می دهد اگر جايی منافع خود را در 
خطر ببيند ديگر حقوق بشر و آزادی 
عقيده اهميت ندارد و به هر قيمتی با 
آن برخورد می كند. همين چند سال 
قبل شاهد بوديم كه در آمريكا اعالم 
كردند عده ای از شهروندان آمريكايی 
صورت  به  مذهبی  مراسم  يك  طی 
خودسوزی  به  دست  جمعی  دسته 
داد  نشان  معتبر  اسناد  بعد ها  زده اند. 
كه در اين قضيه دست دولت و پليس 
اگر  آری!  است.  بوده  كار  در  آمريكا 
درتضاد  آن ها  سياست  با  عقيده ای 
باشد ديگر آزاد نيست و اين چنين آن 

را با صاحبانش می سوزانند.
ممنوعيت  ايجاد  جــواز  اصل  در 
احتمال  هنگام  به  محدوديت  و 
ما  بين  حساس،  و  بزرگ  خطر های 
اختالف  نيست؛  اختالفی  غرب  و 
است.  مصالح  تعريف  و  تشخيص  در 
آن ها مصالح را فقط مادی و دنيايی 
می دانند اما ما مصالح را اعم از مادی 

و معنوی، دنيايی و آخرتی می دانيم.
مسأله آزادی بیان و مطبوعات

موضوع  كه  آزادی هايی  از  يكی 
آن بيشتر در عصر مدرنيته پيدا شده، 
»آزادی  و  بيان«  »آزادی  مسأله 
ارتباطات  صنعت  است.  مطبوعات« 
و  می شود  پيشرفته تر  روز  به  روز 
امروز با امكاناتی نظير رايانه، ماهواره 
با  را  مطلبی  هر  می توان  اينترنت  و 
بسيار  زمانی  در  و  باال  بسيار  سرعتی 

كوتاه در همه جهان نشر داد.
اين بحث از دو جهت اهميت دارد؛ 
تصورند  اين  بر  بسياری  كه  اين  اول 
كه اين آزادی نسبت به ساير آزادی ها 
حصری  و  حد  هيچ  و  است  متفاوت 
كه  آن  ديگر  نيستند.  قايل  آن  برای 
موضوع  اين  چون  می پندارند  برخی 
پيدا شده  جديدا  كه  است  مسايلی  از 
اسالم  رو  اين  از  است،  نبوده  قبال  و 
نظر  و  نگفته  آن سخنی  درباره  نيز 

خاصی ندارد.
خواهيم  ــی  م
آيا  ببينيم 

آزادى بايد انسان را به خدا نزديک كند
دانشجوی كارشناسی نفت دانشگاه اميركبير
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و  باشند  آزاد  كامال  بايد  رسانه ها 
در  شرطی  و  قيد  و  مرز  و  حد  هيچ 
آيا  و  باشد؟  نبايد  آن ها  فعاليت  مورد 
نظری  هيچ  باره  اين  در  اسالم  واقعا 
به عرف  باره  اين  در  بايد  ما  و  ندارد 
و افكار عمومی مراجعه كنيم؟ يا اين 
فقه  قواعد  و  اصول  از  می توان  كه 
را  مسأله  اين  حكم  اسالم  معارف  و 

استخراج نمود؟
در مورد سوال اول، بايد بگوييم اين 
آيا مطبوعات و رسانه های  بحث كه 
جمعی » بايد « آزاد باشند يا » نبايد 
« آزاد باشند از گروه قضايای »بايد و 
نبايد« و از سنخ قضايای ارزشی است. 

بنابراين بحث از اين مسأله باز
اساسی  بحث  يك  به  می گردد   
تعيين  منشأ  و  مالک  مورد  در  ديگر 
ارزش ها  معتقدند  كسانی  ارزش ها. 
تابع خواست و سليقه مردم هر جامعه 
توان  نمی  دليل  همين  به  و  هستند 
از »بايد و نبايد ها« و »ارزش« های 
كلی و ثابت و هر زمانی و هر مكانی 
سخن گفت. طبيعی است كه بر چنين 
مبنايی بايد تعيين كنيم در چه زمانی 
ببينيم  تا  هستيم  جامعه ای  چه  در  و 
آن  و سليقه مردم  اساس خواست  بر 
بگوييم.  بايد  چه  جامعه  آن  و  زمان 
است  مردود  ما  نظر  از  مبنا  اين  اما 
ارزش های  همه  كه  معتقديم  ما  و 
نظرسنجی  با  نمی توان  را  اجتماعی 
تعيين  عمومی  خواست  به  مراجعه  و 
ــا  ارزش ه از  بسياری  بلكه  ــرد؛  ك
انسان ها  واقعی  مصالح  اساس  بر 
تعريف می شوند. در مورد سوال دوم 
بايد  كه  می رسيم  نتيجه  اين  به  نيز 
آزادی  زمينه  در  ما  كه  نبايد هايی  و 
مطبوعات مطرح می كنيم، تابع نظام 
ارزشی اسالم خواهد بود؛ همان گونه 
ارزشی  نظام  هر  در  مسأله  اين  كه 
همان  تابع  شود  مطرح  هم  ديگری 

نظام ارزشی خواهد بود.
است  نظامی  اسالم  ارزشی  نظام 
مركزی  نقطه  يك  كه  شكل  هرمی 
آن  تر  پايين  سطوح  و  دارد  باال  در 
چيده  هم  روی  طــوری  ترتيب  به 
از كنار هم قرار گرفتن  می شوند كه 
به آن  و روی هم قرار گرفتن آن ها 
نقطه  آن  برسيم.  هرم  رأس  نقطه 
نهايی ارزش ها كه در رأس هرم قرار 
از آن  ما  دارد همان چيزی است كه 
با تعبير »قرب الی الل« ياد می كنيم. 
را  نهايی  كمال  ما  فلسفی  تعبير  به 
»قرب الی الل« می دانيم. هر چيزی 

كه انسان را به سمت خداگونه شدن 
ببرد امری است »خوب« و مطلوب و 
هر آنچه كه انسان را از خدا باز دارد 
و وی را به سمت ماديت و حيوانيت 
سوق دهد »بد« و دارای ارزش منفی 
خواهد بود. حكومت و دولت اسالمی 
و  حفظ  جهت  در  است  موظف  نيز 
از  ممانعت  و  نفی  و  ارزش ها  تقويت 
رشد و گسترش ضد ارزش ها تالش 

نمايد.
جهت  در  رسانه ها  مطبوعات  اگر 
تكامل و نزديكی انسان به خدا موثر 
ارزش  دارای  و  مطلوب  امری  باشند 
مثبت خواهد بود و اگر موجب دوری 
پيمودن  از  بازماندن  و  خدا  از  انسان 
تلقی  ارزش  ضد  شوند  او  كمال  راه 
خواهند شد و در مواردی بر حكومت 
بگيرد؛  را  آن  جلوی  كه  است  الزم 
سالمت  حفظ  برای  كه  گونه  همان 
توزيع  از  افراد،  جسمانی  بهداشت  و 
گوشت آلوده و مواد غذايی يا دارويی 
مسموم و خطرناک جلوگيری می كند. 
فردی  از  اعم  نيز  انسان  رفتار های 
نظام  چارچوب  در  بايد  اجتماعی،  و 
حركت  با  و  گيرد  قرار  اسالم  ارزشی 
انسان به سوی رأس هرم )قرب الی 
الل( تنافی نداشته باشد. البته ارزش ها 
و  اخالق  كلی  حوزه  دو  به  مربوط 
به  مربوط  اخالق  می شوند.  حقوق 
و  خصوصی  شخصی،  زندگی  حوزه 
حقوقی  قوانين  و  است  انسان  فردی 
انسان ها  اجتماعی  رفتار  زمينه  در 
تنظيم  مسئوليت  و  می شوند  وضع 

روابط اجتماعی را بر عهده دارند.
و  بيان  آزادی  كه  است  بديهی 
حقوقی  قوانين  مشمول  مطبوعات 
دو  نوشتن  و  گفتن  كه  چرا  هستند؛ 
به  مربوط  فقط  كه  هستند  رفتاری 
می توانند  و  شوند  نمی  خود شخص 
پيدا  ارتباط  نيز  جامعه  افراد  ساير  به 

كنند.
جامعه  در  تنها  نه  نوشتار  و  گفتار 
رفتار  جهت  اين  از  و  ــد  دارن تأثير 
بلكه  می شوند  محسوب  اجتماعی 
اجتماعی  تأثير  چنان  از  گفت  بايد 
ديگری  رفتار  هيچ  كه  برخوردارند 
آن تأثير را ندارد. بزرگترين تحوالت 
بعد مثبت و چه در  اجتماعی، چه در 
بعد منفی، نتيجه تأثير همين دو رفتار 
طول  در  كه  پيامبرانی  است.  بوده 
در  آفرينان  تحول  بزرگترين  تاريخ 
بوده اند  بشر  اجتماعی  زندگی  عرصه 
مهم ترين ابزارشان بيان و گفتار بوده 

و  مرج ها  و  هرج  از  بسياری  است. 
نيز  اجتماعی  و  سياسی  اخالل-های 
ايجاد  نوشتار  و  گفتار  تأثير  نتيجه  در 
حكومت  و  دولت  بنابراين  می شوند. 
حق دارد در مجموعه قوانين حقوقی، 
مقررات خاصی را برای آن ها در نظر 
بگيرد. به همين دليل اسالم نيز برای 
گفتار حساب خاصی باز كرده و احكام 
و سخن  زبان  درباره  زيادی  تعاليم  و 

گفتن بيان داشته است.
كتاب،  كــه  ــن  اي ديگر  مطلب 
فيلم،  رسانه ها،  رسانه،  مطبوعات، 
كه  چيزی  هر  خالصه  و  اينترنت 
انجام  را  پيام  انتقال  كار  نحوی  به 
انواع مختلفی  می دهد، همه در واقع 
حكم  هر  و  هستند  گفتار  و  بيان  از 
باشد  داشته  بيان و گفتار  حقوقی كه 
را می توان به آن ها سرايت داد. چه 
به  زبان  با  كسی  كه  می كند  تفاوتی 
ديگرن تهمت بزند و آبروی آن ها را 
بريزد يا با نوشتن در كتاب و روزنامه 
فكر  برخی  دهد؟  انجام  را  كار  اين 
دارد،  قداست  روزنامه  كاغذ  می كنند 
نسبت  بی دليل  نمی شود  زبان  با  كه 
ناروايی به كسی داد اما بدون سند و 
مدرک و فقط بر اساس اين كه »گفته 
می توان  شد«  »شنيده  يا  می شود« 
از  پر  را  روزنامه  كامل  صفحه  يك 
فرد كرد!  ناروا عليه يك  تهمت های 
وقتی  شما  كه  دارد  را  فرق  اين  بلی 
آن را در كتاب و روزنامه می نويسيد و 
منتشر می كنيد اثرش صدها و هزارها 

برابر می شود.
البته تصور نشود كه اسالم به مقوله 
دارد.  حصر  و  منع  ديدگاه  فقط  بيان 
چنين تصوری كامال باطل است. آن 
جا كه ارشاد يك جامعه و نجات آن ها 
از گمراهی كفر و شرک و بی دينی در 
گرو استفاده از زبان، قلم، فيلم و هر 
رسانه ديگری باشد واجب است انسان 
در صورت قدرت از همه آن ها برای 
بيان حق و ابطال باطل استفاده كند.

آزادی »بیان سوال«
اين  می ماند  باقی  كه  مسأله ای 
بيان  از  است كه گاهی غرض كسی 
يك مطلب، ترويج و تبليغ آن نيست، 
بلكه طرح يك سوال است. حكم اين 

مسأله از نظر اسالم چيست؟ 
بحث  و  سوال  طرح  برای  اسالم 
قايل  خاص  ارزشی  و  جايگاه  علمی 
پرسيدن  سوال  جلوی  است.هيچگاه 
تنها مانع نمی شود،  نه  را نمی گيرد. 
بلكه برای پاسخ به سوال و رفع شبهه 

تا آن حد اهميت قايل است كه حتی 
اگر كسی از دشمنان اسالم در ميان 
مورد  در  من  گفت  آتش  و  جنگ 
سوال  شما  دين  حقيقت  و  حقانيت 
شرايطی  داده  دستور  اسالم  دارم، 
برای او فراهم آوريد كه بتواند بيايد و 
پاسخش را بگيرد. )سوره توبه، آيه 6(

رابطه  اين  در  بايد  كه  نكته ای  اما 
به آن توجه داشت اين است كه »هر 
سخن جايی و هر نكته مقامی دارد«. 
اما  است؛  محترم  پرسش  و  سوال 
ارزشی  نظام  همان  چارچوب  در  بايد 
نحوه  يعنی  گيرد؛  قرار  اسالم  كلی 
گونه ای  به  سوال  طرح  شرايط  و 
و  ديگران  به  ضرر  موجب  كه  نباشد 
باز داشتن آنان از كمال نهايی باشد. 
در  بايد  دينی  علمی  شبهه  و  سوال 
اين  نه  شود  مطرح  خودش  محل 
كه مثالاًاًاًاً در جمع بچه های مدرسه يا 
اسالم  مبانی  با  كه  ديگری  هر جمع 
آشنا  كالمی  و  فلسفی  بحث های  و 
نيستند طرح شبهه شود. طرح سوال 
مسابقه  دادن  ترتيب  نظير  درست 
مسابقه  است.  پهلوان  دو  بين  كشتی 
كشتی و زورآزمايی بدنی اشكال ندارد 
اما به شرط اين كه در شرايط مساوی 
باشد. اگر يك نوجوان سبك وزن را 
گذاشته  كشتی  عرصه  به  پا  تازه  كه 
در  كشتی  اول  قهرمان  و  پهلوان  با 
قرار  هم  روی  در  رو  وزن  سنگين 
معلوم  قبل  از  كشتی  نتيجه  دهند 
است! كشتی مبارزه علمی و دست و 
پنجه نرم كردن در مباحث دينی نيز 
اين  شرط  به  اما  ندارد،  اشكال  هيچ 
كه با رعايت شرايط و ضوابط خاص 
خودش باشد؛ اگر اينگونه شد، نه تنها 
ضرر ندارد كه زمينه رشد و استحكام 
فراهم  نيز  را  دينی  معارف  و  مبانی 

می كند. 
را  ضوابط  و  شرايط  كسی  اگر  اما 
رعايت نكرد و پرسش را به گونه ای 
و  فساد عقيده  نمود كه موجب  طرح 
گمراهی ديگران می شود، بايد جلوی 
جلوی  كه  گونه  همان  گرفت؛  را  او 
توزيع هر كاالی مضر ديگری گرفته 
به  پزشكی  مسايل  در  آيا  می شود. 
بهانه آزادی، می شود هر ميكروبی را 
در سطح كوچه و خيابان پخش كرد؟ 
در صورتی كه آوردن همين ميكروب 
متخصصان،  نزد  و  آزمايشگاه  در 
برای مطالعه و تحقيق روی آن هيچ 
مشكل و محذوری ندارد. بلكه بسيار 

مفيد هم هست.
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در همه ی جوامع شرط و شروطی 
برای آزادی وجود دارد

اسالمی  انقالب  هدف  مجرد،  معنويت 
آزادی مطلق هدف ما  نيست؛ همانطور كه 
همان  نيست،  معنويت  فقط  اسالم  نيست. 
طور كه فقط آزادی نيست، چندين بعد دارد: 
معنويت.  و  عدالت  آزادی،  اقتصاد،  اخالق، 
انسان اسالمی يك انسان چند بعدی است 
رو  بعدی  بايد چند  اسالمی هم  و حكومت 
ما همه ی  انقالب  اگر  به جلو حركت كند. 
ابعاد اسالمی را نداشته باشد، ديگر اسالمی 
نيست. اگر آزادی يك ارزش اسالمی است، 
در  اش  اسالمی  چهارچوب  همان  با  بايد 
حكومت اسالمی وجود داشته باشد. همانطور 
كه در همه ی دنيا آزادی مطلق وجود ندارد، 
معنايی  مطلق  آزادی  هم  اسالمی  نظام  در 
آزادی  و  اسالمی  آزادی  بين  تفاوت  ندارد. 

اومانيسمی در اهداف و مبانی آن-هاست. 
بتو اند  شهروند  يك  يعنی  بيان  آزادی 
آزادانه حقوق خود را از حكومت مطالبه كند. 
بايد حق رشد و دست يابی به حقيقت، حق 
شهروند  يك  برای  مشروع  حقيقت  شنيدن 

وجود داشته باشد.    
برای  و شروطی  در همه ی جوامع شرط 
آزادی وجود دارد ولی اهداف و مبانی آن ها 
آزادی  وجود  امكان  اصال  می كند،  فرق 
حد  غرب  در  نيست.  جامعه  يك  در  كامل 
آزادی فرد، آزادی ديگران است. اين را رد 
يعنی  اين  نمی دانيم،  كافی  ولی  نمی كنيم 
هيچ ارزشی باالتر از آزادی فرد وجود ندارد، 
حتی مصالح فرد و جامعه. آزادی تبديل به 
يك ارزش مطلق می شود و بقيه ی ارزش ها 
در مراحل بعد، وتو می شوند. آزادی مطلق 
فرد يعنی استبداد فرد. وقتی می گويند فقط 
يعنی  است،  ديگری  آزادی  من  آزادی  حد 
شما مجبوری حد آزادی تو، آزادی او باشد؛ 
هم  او  می شود.  ايجاد  درگيری  گرنه  و 
همه ی  تو،  مثل  است  ديگری  مستبد  يك 
جامعه. شما جامعه ای را تصور كنيد كه همه 
مشغول مطلق كردن آزادی خود و محدود 
زور  هركس  باشد،  ديگران  آزادی  كردن 
بيشتری دارد آزادی بيشتری دارد، من كاری 
شود،  محدود  بيشتر  تو  آزادی  كه  می كنم 
حد آزادی من افزايش يابد و حد آزادی تو 

كمتر شود. 
آزادی، وسيله ای در جهت رشد و تكامل و 
تعالی كرامت انسانی است و مردم ساالری 
با تعريف ما يعنی توافق اخالقی انسان های 
با  عدالت  چوب  چهار  در  مسئول،  و  آزاد 

احترام حقيقی به همديگر. 
يعنی اگر كسی هم زور داشت اجازه ندارد 

ديگران  حريم  به 
تجاوز كند. 

آزادی وسيله ای  اومانيستی[  ]در فرهنگ 
نفسانيت  و  نفس  رضايت  خدمت  در  است 
و لذت طلبی. معنی دموكراسی در فرهنگ 
مطلق  آزادی های  برآيند  يعنی  اومانيستی 
افراد، زمانی كه ديگر حريف هم نمی شوند! 
آزادی  به  می شود  محدود  فرد  آزادی 
ديگران و همچنين به مصالح فرد و جامعه. 
آزادی، كرامت خود فرد است در  حد ديگر 
فرهنگ اسالمی. در فرهنگ اسالمی، فرد 
حق ندارد تحقير شود، حق ندارد خود كشی 
كند و كاری انجام دهد دون كرامت انسانی؛ 
فرهنگ  در  ولی  حقوق.  نه  تكليف،  باب  از 
چنين  فردی  مطلق  آزادی  در  و  غربی 

اجازه ای صادر می شود. 
بشر  حقوق  مالک  برترين  و  تنها  اگر 
برای ارضای فرد، اصالت آزادی باشد، يعنی 
زيبايی  و  عدالت  و  علم  و  امنيت  و  اخالق 
شناسی و. . . هيچ كدام از ارزش های ديگر 
اهميت ندارند؛ فقط آزادی مهم است، يعنی 
هستند،  برابر  هم  با  ديگر  ارزش های  همه 
علم و جهل با هم برابرند، كمال و انحطاط 
گونه  اين  اسالمی  فرهنگ  در  اما  برابرند. 

نيست. 
اين  از  هيچكدام  غربی]  فرهنگ  [در   
شما  آزادی،  بر  ندارد  تقدم  ارزش ها 
نمی توانيد مزاحم خواب و جهل من شويد 
هيچ  كرده ايد.  تجاوز  من  آزادی  به  چون 
من  ميل  و  من  تمايالت  از  تر  مهم  حقی 
نام  به  چيزی  حتی  نيست،  من  نفسانيت  و 

كرامت و رشد من! 
است  آزادی  ابراهيم، ضد  منطق،  اين  در 
می شكند  را  مشركين  بت های  تبر،  با  كه 
ترين  بزرگ  ابراهيم  الهی  منطق  در  ولی 
رها  ابراهيم  است،  تاريخ  بخش  آزادی 

كننده ی از جهل است. 
هیچ چیز مستقال قابل ارزش 

گذاری نیست
در منطق ما هيچ چيز از جمله آزادی ابتدا 
به ساكن خودش مستقال قابل ارزش گذاری 
فهرست  قابل  خودش  بشر  حقوق  نيست، 
شدن نيست، مگر اين كه ما درباره ی غايت، 
انسان  عرصه ی  در  زندگی  نهايت  و  هدف 
برسيم،  نتيجه  به  شناسی و هستی شناسی 
به تفاهم برسيم. كليه ی حقوق وسيله برای 
رسيدن به چه هدفی؟ اسالم می گويد برای 
رشد و تعالی، فرهنگ غربی می گويد برای 
رضايت نفسانی. حق نداری مزاحم همسايه 
مزاحم  نمی برد.  لذت  همسايه  چون  شوی 
همديگر نباشيد؛ هر كاری می خواهيد انجام 

دهيد، چون شما كرامت نداريد. 

در جامعه ليبراليستی امنيت مهم است، نه 
كرامت. ولی در جايی كه كرامت و انسانيت 
امنيت  دارد.  وجود  بيشتر  هم  امنيت  باشد 
نمی شود.  زور  با 
درجه ی  در  امنيت 
آن  منشأ  بايد  اول 

انسانی باشد. 
وظايف  و  حقوق 
نبايد  دنيوی  مسائل  به  توجه  با  صرفا  ما 
هم  اخروی  مسائل  به  بايد  شود.  تعريف 
كرد  آخرت  فدای  را  دنيا  نبايد  شود.  توجه 

و آخرت را فدای دنيا. 
آیا آزادی یک ارزش نسبی است 

یا یک ارزش مطلق ؟ 
آزادی مطلق يعنی همه ی عقايد به يك 
باشند. همه ی  ترويج داشته  اجازه ی  اندازه 
پرستی،  نژاد  چه؟!  يعنی  محترم اند  عقايد 
گاو پرستی، مگر اين ها عقيده نيستند؟ مگر 
نبود؟  عقيده  جزيرۀالعرب  در  كشی  دختر 
پرستی  نژاد  است؛  محترم  عقيده  آزادی 
اند؟!  محترم  هم  اين ها  پرستی،  سگ  و 
بعضی از اين عقايد، ضد كرامت انسانی اند. 
گذاشت،  احترام  پرستی  نژاد  به  نمی شود 
رد  و  اينها محكوم  اند  اسالمی  فرهنگ  در 
می شوند. در يك كشوری حكومت موروثی 
محترم  نمی شود  عقيده  اين  است،  عقيده 

باشد واجازه ی فعاليت داشته باشد. 
در  نيست.  طوری  اين  دنيا  جای  هيچ 
دليل  به  اسالمی  كالج های  انگليس، 
در  شد،  تعطيل  اسالمی  فعاليت های 
ممنوع  را  حجاب  اروپايی  كشورهای 
اجازه  آمريكا  در  كمونيست ها  می كنند، 

فعاليت ندارند. 
ما  ولی  نيستند،  مفيد  عقايد  همه ی 
نمی كنيم.  عقيده  يك  به  مجبور  را  كسی 
همه ی عقايد بايد آزاد باشند در يك فضای 
آزادی  بپردازند.  نظر  اظهار  به  تخصصی 
تنهايی  به  آزادی  فقط  ولی  است،  ارزشمند 

ارزشمند نيست. 
معنی »ال اكراه فی الدين«، »همه عقايد 
زوركی  ايمان  يعنی:  نيست،  باشند«  آزاد 
همين  هم  اسالمی  سنت  در  نمی شود. 
فاسد  عقيده ی  يك  است.  بوده  جوری 
مانند يك ويروس است و بايد از شيوع آن 

جلوگيری كرد. 
جامعه اسالمی نیازمند ابالغ 

محتوا و ایجاد نرم افزار 
جدید است

و  حقوق،  از  استفاده  امكان  يعنی  آزادی 
آزادی  می كند.  مشخص  عدالت  را  حقوق 
معقول، اخالقی و مسئوالنه، نه هرج و مرج 
و توطئه. مراد ما از آزادی، انسانيت رها شده 
است، نه حيوانيت رها شده. آزادی عقل، نه 

آزادی نفس. 
ارزش  برترين  نيست،  ارزش  تنها  آزادی 
اخالق،  عدالت،  كنار  در  آزادی  نيست.  هم 
از  جدای  نه  دارد  ارزش  شريعت  و  منطق 

آن ها. 

برخی از كشورهای غربی به خاطر وحشتی 
كه از طرح ايدئولوژی رسمی دارند، همه ی 
اجازه ی  می آورند؛  بار  بُعدی  يك  را  مردم 
پرسش های بنيادين را نمی دهند و برخورد 
است،  غلط  غرب  شناسی  انسان  می كنند. 
است.  طلب  لذت  صرفا  انسان  می گويند 
ولی هزاران دختر با حجاب در دانشگاه های 
غربی، كليشه های اين ايدئولوژی ها را می-

شكند و اثبات می كند كه انسان فقط در پی 
كسب لذت ها و پاسخ به اميال مادی خود 
نيست، بلكه در پی انسانيت و كرامت انسانی 
است. برای همين با آن ها برخورد می كنند. 
آزادی  از  اسالم  و  انسان  وقت  هيچ 

مسئوالنه ضرر نمی كند. 
برتری آزادی اسالمی بر آزادی 

اومانیسمی
و  است  تر  آور  الزام  آزادی،  به  دين  نگاه 
در  می كند.  تر  محكم  را  آزادی  پايه های 
دارد،  دينی  قداست  آزادی،  اسالمی،  تفكر 
است  داده  من  به  خداوند  كه  را  آزادی ای 
اسالم  در  آزادی  كنيد.  محكوم  نمی توانيد 
يك تكليف است، نه اينكه شما حق داری 
خود  آزادی  از  خواستی  اگر  و  باشی  آزاد 
صرف نظر كنی. نه، بايد آزاده زندگی كنی و 

اين يك تكليف الهی است. 
شده،  تربيت  انسان  در  آزادی  قدرت 
از  آزادی  يعنی  قدرت هاست،  باالترين 
ما  مطلق،  آزادی  در  وابستگی ها.  همه ی 
می توانيم مجبور به جبر وراثت، جبر تاريخی 
و جغرافيايی و . . . باشيم. ولی انسان تربيت 
بايد  شرايط  اين  همه ی  در  اسالم  شده ی 
به جوهر انسانيت دست يابد و آن را حفظ 
از قيد زمان و شرايط باشد )هيچ  كند. آزاد 
شرايطی  هر  در  ندارد  مسلمانی حق  انسان 
اسالم  شده ی  تربيت  انسان  كند(.  دزدی 
حق ندارد بگويد كثيف ترين انسان حق دارد 
اسالم  شده ی  تربيت  انسان  باشد.  كثيف 
اگر در موقعيت يك دزد قرار بگيرد، دزدی 

نمی كند؛ چون آزاد از قيد موقعيت است. 
ارزش های  ترين  عالی  از  يكی  آزادی 
انسانی و جزء معنويات است، فوق حيوانيت 
و فوق حد مادی. انسان شرافتمند آزادی را 
از  فدای شكمش نمی كند، و حاضر نيست 
آزادی خود به خاطر منافع اقتصادی و جانی 
اين  مادی  فرهنگ  در  ولی  بگذرد.  مالی  و 

جوری نيست. 
كرامت  به  احترام  يعنی  اسالمی  آزادی 
خودت  به  يعنی  انسان  كرامت  خود.  الهی 
كه  پستی  كارهای  از  و  بگذار  احترام 
دوری  نيست  انسانی  شرافت  شايسته ی 
كن. هيچ كس حق ندارد به ما فرمان بدهد. 
مگر اين كه كسی فرمان خدا را به ما ابالغ 
كند، حتی اگرخالف منافع اقتصادی و مادی 
اومانيسم  در  انسان  كرامت  سقف  باشد.  تو 
سقف يك حيوان است. اصال كرامت انسان 
مبانی  با  نه  می شود  ثابت  الهی  مبانی  با 

اومانيستی.  

آزادى بيان يعنی آزادى توأم
 با منطق و اخالق و مسئوليت

دانشجوی كارشناسی مكانيك دانشگاه اميركبير
حامد اكبری 

گفتارهایی از استاد حسن رحیم پور ازغدی



در این پرونده، با 7 نفر از مسئولین 
مرتبط با موضوع کرسی ها مصاحبه 
کرده ایم. دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی، مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
معاون فرهنگی فعلی و سابق وزارت 
علوم، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه ی اسالمی، عضو کمیسیون 
علوم و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی، و مدیر کانون اندیشه جوان، 
ضمن پاسخگویی به سواالت ما 
راجع به فعالیت نهادهای مختلف 
نظام در این موضوع، مشورت های 
الزم پیرامون سواالت ما راجع به 
کرسی های آزادفکری را مطرح 
نمودند.

 مسئولین
مسئولینچهمیگویند؟



کرس�ی های  ویژگي ه�اي  و  تعری�ف 
نظ�ر ش�ما  از  دانش�گاه ها  در  آزاد فک�ری 
چیس�ت؟ )تفاوت�ي بی�ن کرس�ي هاي آزاد 
فکري، آزاد اندیش�ي و نظریه پردازي قائل 
هس�تید؟( مس�ئولیت راه اندازی هر یک از 

این ها بر عهده ی چه نهادهایی است؟
به عنوان مقدمه عرض کنم که وقتی موضوع 
آزاداندیش��ی از طرف باالترین شخص سیاسی 
کشور مطرح می ش��ود، این نشان از استحکام 
بنیان ه��ای فکری نظ��ام دارد، اعتماد به نفس 
نظام را نشان می دهد و اینکه حرکت کلی نظام 
در این 30 ساله قابل دفاع است و هیچ یک از 
شخصیت های انقالب برای دفاع کردن نگرانی 
ندارند. طبیعی اس��ت که انقالب با این گستره 
و با این عمق، طبیعی است که نواقصی داشته 
باش��د، چرا که در حرکت های بزرگ اجتماعی 
نقاط ضعفی حتمًا هس��ت، ول��ی حرکت کلی 
بس��یار مناسب اس��ت و ما به آن اعتقاد داریم. 
اش��اره می کنم به نکته ای از ش��هید مطهری: 
هر وقت چنین مباحثی پیش آمده همیش��ه به 
نفع مکتب ما تمام ش��ده اس��ت. ابتدا شبهاتی 
مطرح می شود، ولی پس از بحث های منطقی 
و مس��تدل معلوم می ش��ود که "کلمه اهلل هی 
العلیا". این ادعای 1400 س��اله ی ما مسلمانان 
است. مشکل ما در بحث عملکرد است که باید 
آن را تصحیح کنیم. در نتیجه می توانیم شاداب 
تر و با نش��اط تر وارد بحث شویم، بدون اینکه 

نگران کم آوردن باشیم.
فضای دانش��گاه ها از لحاظ نشاط و شادابی 
فضایی بی بدیل اس��ت. خود نظام این موضوع 
را می خواس��ت که فضای دانشگاه ها فضایی با 
ش��ادابی و نشاط فکری باشد. طبیعی است که 
اگر نظامی نخواهد، اجازه نمی دهد دانشجویان 
وارد بحث های چالشی شوند. ما، رشد فرهنگی 
و سیاسی خود را در گرو همین نشاط می دانیم. 
ما اعتقاد داریم اگر دانش��جو بیاید فقط درسش 
را بخوان��د و بعد فارغ التحصیل ش��ود، خدمتی 
ب��رای او نکرده ایم؛ زیرا ای��ن کار در تمام دنیا 
انجام می ش��ود. ما اعتقاد داریم که دانشجوی 
ما قب��ل از م��درک تحصیل��ی، باید ب��ه بلوغ 
سیاس��ی، اجتماعی و... برس��د و قدرت تجزیه 
و تحلی��ل مس��ائل را داش��ته باش��د و بتوان��د 
معادالت سیاس��ی- اجتماعی را حل کند و در 
این حوزه ها تاثیر گذار باش��د، لذا این ش��ادابی 
برنامه ریزی شده اس��ت. ما از مباحث چالشی 
اس��تقبال می کنیم. تنها چیزی که جای تأمل 
دارد این اس��ت که فضای دانشگاه نباید تحت 
تاثیر مس��ائل غیر علمی، هوچی گری و... قرار 
گی��رد. اف��رادی که منطقش��ان ضعیف اس��ت 
ولی دوس��ت دارند به یک مقصدی برسند، به 

هوچی گری روی می آورن��د. به نظرم مباحث 
چالشی در هر سطحی در دانشگاه مطرح شود، 
مش��کلی ندارد. مشکل ما آنجاست که افرادی 
که وابس��تگی های فکری و عاطفی نسبت به 
افراد بیرون دارند، وارد می ش��وند و بازی را به 
هم می زنند. کرس��ی ها ضوابط��ی دارد و باید 
منطق رعایت ش��ود. همچنین فضا نباید صرفًا 
سیاسی بشود تا مباحث دیگر تحت الشعاع قرار 
گیرد. منطق و استدالل نباید فدای هوچی گری 
ش��ود. بحث، در تمام دنی��ا چهارچوب دارد. ما 
فکر می کنیم در دانش��گاه ها چهارچوب ها باید 
به ش��کل حداقلی تعریف ش��ود و داورانی که 
طرفین اعتقاد دارند که افرادی منصف هستند 
بیایند و فرص��ت برابر در اختی��ار طرفین قرار 
گیرد. باید فضا برای طرح دیدگاه های مختلف 
وجود داشته باشد تا دانشجویان انتخاب کنند. 

فکر، از طرف دیگران انتخاب کردنی 
نیس��ت. انس��ان، آزاد آفریده 

شده، خودش باید انتخاب 
کن��د. دانش��جو نبای��د 
باش��د.  فقط »گوش« 
در مس��ائل اجتماعی، 
مطلق  آزادی  امکان 
زیرا  ن��دارد.  وج��ود 
مان��ع آزادی دیگران 
در  ول��ی  می ش��ود؛ 
آزادی  فک��ر،  حوزه 
دارد.  وج��ود  مطلق 
این همه آیات قرآن 
فهمی��دن  درب��اره 
وج��ود  ش��عور  و 
دارد ک��ه در واقع 
ش��اکله ی اصل��ی 

این  اس��ت.  انسان 
)اندیشیدن(  موضوع 
وج��ه ممیز انس��ان 
موجودات  دیگ��ر  با 
ما رس��الت  اس��ت. 

داری��م ت��ا فرصت را 
ب��رای ج��وان 

ایجاد کنیم تا آزادتر بیندیشد. خودش بتواند به 
یک اس��تداللی برس��د و به یک مبنایی برسد 
که اگر اینطور ش��د، تحت تأثی��ر هوچی گری 
قرار نمی گیرد. افرادی که مبنای فکری نداشته 
باشند، به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرند. باید 
از یک طرف��ه بودن ج��اده جلوگیری کنیم. در 
جاده های یکطرفه، افراد خوابش��ان می گیرد 
و توجهش��ان به اطراف نیس��ت. باید جاده 
را دوطرف��ه کرد، ت��ا افراد، جام��ع ببینند و 

استدالل های افراد را بشنوند.
در مورد مس��ئولیت نهاد ها هم، گروه های 
مختلف��ی می توانند هم��کاری کنند. در حالت 
طبیعی باید دانش��جویان و اس��اتید، مس��تقیمًا 
وارد کار ش��وند و دس��تگاه های دیگر از آن ها 
حمایت کنند. چون مباحث فکری با بخش��نامه 
و دس��تورالعمل و حق��وق دادن، 
پی��دا  خوب��ی  ش��کل 
نمی کن��د و بی محتوا 
ظاهرس��ازی  و 
 . د می ش��و
لین  مس��ئو
دانش��گاه باید 
که  اف��رادی 
این  دغدغه 
موض��وع 

طرح موضوع آزاداندیشی از طرف رهبر انقالب، اعتماد به 
نفس باالی نظام را نشان می دهد

می ترسم با این کار هم 
تشریفاتی برخورد شود! é علی جهانشاهی٭

 مصاحب�ه با حجت االس�ام محمد محمدی�ان، رئيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانش�گاه ها، از آخرین مصاحبه هایی 
بود که صورت گرفت. هرچند ایشان از این که به خاطر کثرت اشتغاالت، نتوانسته اند قبل از مصاحبه مطالب کافی را آماده کنند، 
ناراحت بودند، اما مطالب مفيدی را در زمينه های مختلف مطرح کردند. ایش�ان که پيش از این مس�ئوليت نهاد نمایندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه های تربيت معلم و علوم پزشكي تهران را برعهده داشته اند، طرح موضوع آزاداندیشی از طرف رهبر 
عزیز انقاب را معنادار دانسته، و ضمن ابراز نگرانی از برخورد تشریفاتی با این موضوع، بر لزوم خودجوش بودن این کار تأکيد 

کردند. فعاليت های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در حوزه ی آزادفکری از دیگر سواالت ما از ایشان بود.
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را دارند، مورد حمایت های معنوی ) زمینه های 
برگ��زاری را فراهم کنن��د ( و مادی قرار دهند. 
البت��ه ممک��ن اس��ت در جاهایی الزم باش��د 
اس��تارت اولیه را مس��ئولین بزنند تا اس��اتید و 
دانش��جویان باور  کنند و راه باز شود. ولی این 
از اضطرار اس��ت ک��ه دس��تگاه های فرهنگی 
خودش��ان وارد کار ش��وند. اما اصول��ی تر آن 
اس��ت که دانشجویان و اس��اتید، خود کار را به 
دس��ت گیرند. قطعًا نهادهای رهبری و رئیس 
دانشگاه و مسئولین فرهنگی باید حمایت کنند. 
نگرانی من این است که با این بحث هم مثل 
بحث های دیگر تش��ریفاتی برخورد شود. یک 
آیین نامه ای نوش��ته ش��ود و ضوابطی درست 
کنیم و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود و 
احساس مثبتی که افراد دارند از بین برود. بحث 

نباید کلیشه ای شود و همه دنبال ارائه گزارش 
باش��ند، ولی خروجِی کرسی قابل لمس نباشد. 
مس��ئولین وظیفه حمایتی و هدایتی دارند تا از 
مس��یر خود خارج نش��ود . باید فضا به گونه ای 
باش��د که مخالفین احس��اس امنی��ت کنند و 
نگران نباشند که متهم به دیدگاه های انحرافی 
می ش��وند. البته هر نظام، چهارچوب هایی دارد 

که در هیچ جای دنیا 
نباید از اصول مس��لم 

قرمز  خط��وط  و  نظ��ام 
این اصول بسیار  گذش��ت. 

روشن اس��ت و اصاًل جای تردید 
و ابه��ام وجود ندارد. امنیت ملی و اس��تقالل و 
بنیان های اصلی اعتقادی ما کاماًل مش��خص 
اس��ت و این موضوعات، مسائلی نیست که در 
آن تردید باشد یا تفاس��یر مختلف داشته باشد 

که نیاز به تببین داشته باشد.

نه�اد رهبری چه حمایت های مس�تقیم و 
غیر مس�تقیمی در راه اندازی این کرسی ها 

در دانشگاه ها می تواند داشته باشد؟
ما ب��ا دعوتی ک��ه از مس��ئولین بخش های 
مختلف آموزش عالی کردیم، آیین نامه خوبی 
برای این کرس��ی ها نوشته ایم که چهارچوب ها 
را مش��خص کند. بحم��داهلل مراحل پایانی کار 
خود را طی می کن��د. این کار، قدمی بود برای 
ضابطه من��د ک��ردن کار. بخ��ش دوم، معرفی 
اس��اتید مناس��ب به دانش��جویان و پیش��نهاد 
موضوعات مناس��ب برای این برنامه ها اس��ت. 
برای ما گزارش کار مهم نیست و اینکه به اسم 
چه مجموعه ای است. تا کنون تعدادی از این 
جلسات هم تشکیل شده و در جاهایی که الزم 
بود، سعی کردیم تشویق کننده باشیم. برای ما 
این موضوع اصل است. مهم نیست چه کسی 
برگزار کننده کرسی هاس��ت ک��ه بخواهیم آن 
نهاد پر رنگ شود و سریع گزارش کاری بدهد. 
مهم این اس��ت که مباحث، در جای خودشان 
مطرح ش��وند، حال از طرف هر نهادی باش��د. 
لذا در کرس��ی هایی که تا کنون برگزار ش��ده، 
ما س��عی کردیم تشویق کننده باشیم و بیشتر، 
نهادهای دانش��جویی و اس��اتید نق��ش برگزار 

کننده را داشته باشند.
 عل�ت تأکید مقام معظم رهبری روی این 

موضوع را در چه می بینید؟
رهب��ر نظام م��ا مثل کش��ورهای دیگر فقط 
رهبر سیاسی جامعه نیس��ت. اینجا رهبر، یک 
روحانی اسالم ش��ناس است. اگر یک روحانی 
و فقی��ه آگاه ب��ه زم��ان ق��رار باش��د در رأس 
باش��د، همانطور که برایش مباحث سیاس��ی و 
اقتصادی جامعه مهم است، بحث های فکری و 

فرهنگ��ی و معنوی جامعه نیز اهمیت 
دارد، ی��ا حتی مهم ت��ر؛ چون 

این مباحث، بس��تر س��از 
مس��ائل  و  اس��تقالل 

سیاس��ی  فرهنگ��ی 
جامعه هستند. اگر با 
به رهبری  نگاه  این 

کرامت  آنگاه  نگاه شود، 
و رش��د معنوی انس��ان ها 
ب��رای او از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. و این کرامت و 
رس��یدن به اعتالی روحی و معنوی 
در پرتو رش��د فکری و آزادی در اندیشه است 
که رهبری بر آن تاکی��د دارد. عالوه بر آن، از 
دیدگاه رهبری، جوانان و دانش��گاهیان، عناصر 
سرنوش��ت ساز جامعه هس��تند. از نظر ایشان، 
نش��اط دانش��گاه در این اس��ت که به دانشگاه 
صرف��ًا ن��گاه علمی نداش��ته باش��یم. در عین 
ح��ال که این مباحث مهم اند، اما رش��د فکری 
و سیاس��ی و اجتماعی هم برای دانش��جویان 
اهمیت دارد. لذا دانش��گاه بای��د محیطی برای 
برخورد افکار باشد و نظام هم از این برخوردها 

استفاده می کند.
تجربه نش�ان می دهد مباحث�ات، برای به 
نتیجه رس�یدن، موانعی پیش رو دارند؛ مثل 
هوچی گ�ری، خل�ط مبحث، مبه�م گویی و 
غیرش�فاف صحبت کردن، حرف بدون سند 
زدن، طرح انبوه مس�ائل و از این ش�اخه به 
آن ش�اخه پری�دن، لّفاظ�ی و... در طراحی 
کرس�ی ها چگونه می توان این آسیب ها را 

کم کرد؟
این اشکاالت اجتناب ناپذیر است. معمواًل در 
مباحثات، وقتی عرصه تنگ شود، عده ای وارد 
این فضاها می ش��وند و طبیع��ت بحث اینگونه 
اس��ت. اگر برگزار کننده ی کرسی ها، افرادی با 
سعه ی صدر و تحمل باال باشند، می توان از این 
آفت ها به سادگی عبور کرد. مثاًل برگزار کننده 
نباید زود از کوره در برود. چون افراد ش��نونده، 
در این جلس��ات، به خوبی تشخیص می دهند 
که فرد برگزار کننده، قدرت تحمل دارد یا خیر. 
عالوه بر برگزارکنندگان، داورانی که برای این 
کرسی ها انتخاب می شوند هم، باید این سعه ی 
صدر را داشته باشند. همچنین به نظرم در این 
جلسات باید وقت کافی وجود داشته باشد. چون 
محدودیت های زمانی باعث می ش��ود که ما از 
این تحمل و سعه ی صدر خارج شویم. باالخره 
افراد حاضر متوجه می شوند که چه کسی واقعًا 
استدالل می کند و چه کسی خلط مبحث وکلی 
گویی می کند. در این جلس��ات خوب است که 
از مخاطبان نظر س��نجی شود که افراد هوچی 
گر متوجه شوند که مخاطبان متوجه 
این شلوغ کردن ها هستند. اگر 
بتوانیم این نظر سنجی ها را 
به گون��ه ای انجام دهیم 
ک��ه در حی��ن جلس��ه، 
نتایج مش��خص ش��ود، 

خیل��ی کم��ک می کن��د. نکته ای ه��م که در 
آی��ات و روایات آمده این اس��ت که اگر دیدید 
فرِد مقابل، وارد جدل ش��د، بحث را رها کنید. 
جدل به فارسی همان لجبازی است. یعنی اگر 
دیدی��د بحث از حالت منطقی خارج ش��د و به 
لجبازی کش��یده شد، باید داوران بحث را قطع 
کنن��د. مخاطبان هم این موض��وع را به خوبی 
می فهمند و به شدت از بحث های غیر منطقی 
و جدل��ی دوری می کنند. اینجا باید بحث قطع 
ش��ود و در فرص��ت دیگری فض��ا را برای این 

بحث دوباره ایجاد کرد.
با توجه به این که کرس�ی های آزادفکری 
دانش�جویی را در دو حوزه ی کلی سیاسی و 
معرفتی )به فرمایش مق�ام معظم رهبری( 
دنب�ال می کنی�م، مالحظاتی ک�ه در هر یک 
از ای�ن دو ح�وزه باید م�د نظر ق�رار دهیم 

کدا م اند؟ و آیا به نظر شما اولویتی بین این 
دو باید قائل شویم؟

در ح��وزه ی سیاس��ی، ب��ه دلیل ت��ازه بودن 
مباحث و درگیر بودن افراد با آن ها ، برای بحث 
جاذبه ی بیش��تری دارند. ام��ا توجه دارید که تا 
مبان��ی فکری ما ش��فاف نش��ود، موضع گیری 
ما در مباحث سیاس��ی بی معن��ا خواهد بود. لذا 
بای��د برای حوزه های معرفت��ی، از نظر اولویت 

  وقتی موضوع 
آزاداندیشی از طرف 

باالترین شخص سیاسی 
کشور مطرح می شود، 
این نشان از استحکام 
بنیان های فکری نظام 
دارد. اعتماد به نفس 

نظام را نشان می دهد و 
اینکه حرکت کلی نظام 
در این 30 ساله قابل 
دفاع است و هیچ یک 

از شخصیت های انقالب 
برای دفاع کردن نگرانی 

ندارند.

اگر دانشجو بیاید فقط 
درسش را بخواند و 
بعد فارغ التحصیل 

شود خدمتی برای او 
نکرده ایم. زیرا این 

کار در تمام دنیا انجام 
می شود. ما اعتقاد داریم 
که دانشجوی ما قبل از 
مدرک تحصیلی، باید به 
بلوغ سیاسی، اجتماعی 

و... برسد و قدرت تجزیه 
و تحلیل مسائل را داشته 
باشد و بتواند معادالت 
سیاسی- اجتماعی را 

حل کند و در این حوزه ها 
تاثیر گذار باشد
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اهمیت بیش��تری قائل ش��د. چون مبانی ما را 
مشخص می کند. ولی مباحث سیاسی در واقع 
روبناهایی هس��تند که بر اساس مبانی معرفتی 
ساخته می ش��وند. لذا حوزه های معرفتی حتمًا 
مهمترند. اما شما نمی توانید صرفًا از این حوزه 
ش��روع کنید. چون مخاطب ب��رای آن کم پیدا 
می ش��ود. پس ما باید تلفیقی از هر دو داش��ته 
باش��یم که هم نی��از روز را در نظر بگیریم، که 
افراد با عالقه مندی در این جلس��ات ش��رکت 
کنند و همچنین بحث های معرفتی به ما کمک 
کند که از چهارچوب اصلی بحث خارج نشویم. 
تلفیق این دو حوزه بیش��تر مس��ائل اجتماعی 
می شود. مباحث اجتماعی، هم نگاهی به مبانی 
دارد و هم نگاهی به مس��ائل روز که در جامعه 
می گذرد. یک نکته ای که در مباحث سیاس��ی 
وجود دارد این اس��ت که به دلیل موضع گیری 
سریع در این جلسات، گاهی اوقات جلسات به 
اختالفات نسبتًا تندی می رسد که برای تلطیف 
آن نیاز به اس��تفاده از بحث های معرفتی است. 
چون اگر صرفًا سیاسی ش��ود، اختالفات افراد 
باعث می ش��ود تا ب��ه یک نقطه ی مش��ترک 
نرس��یم. در کل، تلفیق ای��ن دو موضوع باعث 
می شود جلس��ات قابل تحمل تر و برای ادامه 

دادن راحت تر شوند.
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه رهب�ری بح�ث این 
کرس�ی ها را در مورد دانش�گاه های صنعتی 
نی�ز مطرح کردند، آیا موضوع این جلس�ات 
در دانش�گاه های صنعتی و غی�ر صنعتی را 

متفاوت می دانید؟ 
درس��ت اس��ت که ما رش��ته های تحصیلی 
مختلفی داریم، مثل صنعتی و پزشکی و علوم 
انسانی. ولی مباحث مشترک فکری سیاسی در 

ندارد.  بین آن ها فرقی 
صنعتی  دانش��جویان 
ک��ه گاه��ی اوقات در 
علوم  مس��ائل  م��ورد 
انس��انی اظه��ار نظ��ر 

می کنند، ما می بینیم که 
نه تنها از دانش��جویان این 

علوم کمتر نیستند بلکه گاهی 
عمیق ت��ر ه��م صحب��ت می کنند. 

مباحث انسانی و فکری و فرهنگی و اجتماعی 
به نظر من خیلی با این جدول بندی رش��ته ها 
ارتب��اط ندارد. چون باالخ��ره مباحث فرهنگی 
برای همه ی افراد مطرح اس��ت. بین مهندس 
و پزش��ک تفاوتی ندارد. چون ب��ا این مباحث 
زندگ��ی می کنند. هویت اصلی انس��انی که به 
مشاغل مربوط نیس��ت. حتی دانشجویان غیر 
انسانی نسبت به این مسائل حساس تر هستند. 
چون کس��انی ک��ه این عل��وم را آموخته اند تا 
حدودی اشباع ش��ده اند و یا حتی اشباع کاذب 

شده اند، لذا تمایلی به این مباحث ندارند.
موضوعات�ی ک�ه برای کرس�ی ها انتخاب 
می ش�وند بای�د چ�ه خصوصیات�ی داش�ته 
مبتالب�ه  مبنای�ي،  باش�ند؟)موضوعات 
دانش�جویان و ...( در ص�ورت ام�کان، چند 

مورد مثال هم بزنید.
موضوعات، ب��رای تاثیرگذاری باید کاربردی 
باش��ند. نتیجه ی بحث ه��ا یا بای��د از ذهن ها 
گ��ره ای باز کند، یا ش��یوه ای از زندگی را تغییر 
دهد و یا به گونه ای باعث اعتال شود. ما بحث 
نمی کنیم که صرفًا بحثی کرده باش��یم. گاهی 
در اذه��ان گره هایی ایجاد می ش��ود. در مورد 
نظام سیاس��ی جمهوری اسالمی، ممکن است 
س��واالتی در ذهن جوانان پیدا شود که آیا این 
نظام، بهترین اس��ت یا بهتر از آن هم می تواند 
نظامی وجود داش��ته باش��د؟ چون باالخره این 
نظ��ام و قان��ون اساس��ی آن متف��اوت با دیگر 
نظام های موجوِد دنیاس��ت. این گره باز ش��دن 
از ذه��ن افراد، خودش یک هدف اس��ت. باید 
دی��د موضوعات، چ��ه گره ای را ب��از می کند؟ 
یا کدام مش��کل موجود در جامع��ه ی امروز را 
برطرف می کن��د؟ یا در کدام بخ��ش برای ما 
رفعت و اعتال ایجاد خواهد کرد؟ ممکن اس��ت 
در حوزه ای مش��کلی وجود نداش��ته باشد، اما 
نباید به حد کم قانع ش��د. مثاًل امس��ال به نام 
»هم��ت مضاعف و کار مضاع��ف« نامگذاری 
ش��ده اس��ت، ببینیم چه عوامل��ی باعث از بین 
رفتن همت هاس��ت؟ ما عواملی داریم که اصاًل 
از ایجاد همت ها جلوگیری می کند، اصل همت 
را از بین می برد، چه برس��د به همت مضاعف. 
لذا کرس��ی را صرفًا برای کرس��ی نباید برگزار 
کرد، که بگوییم ما جلس��اتی را برگزار کردیم. 
م��ا قبل از برگزاری این جلس��ات باید خروجی 
حداق��ل آن را تعری��ف کنی��م. موضوعات باید 
کاربردی و در جهت رفع مش��کالت باش��ند و 
خروجی این جلس��ات پیشنهادهایی باشد برای 
حضار و یا مس��ئولین مربوطه. در این کاربردی 

داش��ته  توجه  ب��ودن، 
باش��ید که مشکالتی 
پژوهش��ی  بخش  که 
دارن��د  دانش��گاه ها 
بوجود نیای��د. چون ما 
در بح��ث پژوه��ش با 
وج��ود هزینه ه��ای مالی 
و زمان��ی زی��اد، تحقیقات��ی 
انج��ام می دهی��م، ک��ه در جامعه 
اصاًل اس��تفاده نمی ش��ود. پس بای��د خروجی 
این کرسی ها، امر روش��نی باشد که ما بتوانیم 
آن را ارزیابی کنیم. باید از قبل، ش��اخص های 
ارزیابی خروجی را بدانیم تا بفهمیم که مثاًل با 
این ش��اخص موفق هس��تیم یا نه. موضوعات 
مختلفی در جامعه وجود دارد. مثاًل بحث روابط 
اجتماع��ی از حوزه هایی اس��ت که م��ا در روز 
بسیار با آن درگیریم. رابطه ی متقابل حاکمیت 
و مردم از موضوعات مورد نیاز اس��ت. امید به 
آینده و عوامل امی��د آفرین از موضوعات قابل 
طرح اس��ت. چون االن تمام تالش رس��انه ای 
دشمن، روی به ناامیدی کشاندن مردم متمرکز 
شده اس��ت. ما در داخل به شدت نیازمند امید 
هس��تیم. زمینه هایش وج��ود دارد، اما کمتر به 
این موض��وع پرداخت��ه می ش��ود. همین طور 
مباح��ث بی��ن المللی. م��ا در دنیای��ی زندگی 
می کنی��م ک��ه می گوین��د مرزه��ا دارد از بین 
م��ی رود. نمی توانیم ب��ه مدیریت کالن جهان، 
بی توجه باشیم. چون بیش��تر مباحث مطروحه 
در داخ��ل این حوزه ایجاد می ش��ود. نمی توان 
فقط به مسائل داخلی توجه داشت. متأسفانه به 
مس��ائل بین المللی کمتر توجه می شود. اعتقاد 
ما این اس��ت که بشر به س��مت جهانی شدن 
م��ی رود، اما عده ای می خواهن��د آن را تبدیل 
به جهانی سازی کنند که با مهندسی خودشان 
جهان را بس��ازند. ما با جهانی س��ازی مخالف 
هس��تیم. همچنین باال بردن آس��تانه تحمل، 
یکی از مزایای کرسی هاست. ما باید بتوانیم با 
داشتن دیدگاه های مختلف، با هم بحث کنیم و 
کار کنیم و پیش برویم. همانطور که می دانید، 
ما در کار جمعی ضعیف هستیم. یعنی از لحاظ 
فرهنگ��ی جامعه ی م��ا به کار ف��ردی رغبت 
بیشتری دارد. این خودش نیاز به آسیب شناسی 
و یافت��ن راهکار دارد. م��ن تاکید دارم که خود 
آموزش عالی کشور نیاز به یک آسیب شناسی 
ج��دی دارد. خود آموزش، پژوهش و ... نیاز به 
یک بازنگری دارد. حتی خود دانش��گاه ها باید 
یک نگرش جدیدی داشته باشند. سیستمی که 
ما االن داریم برای چندین دهه ی پیش اس��ت 
و همچنان پیش می رود. بس��یاری از وقت های 
جوانان ما، در این سیس��تم دارد تلف می شود. 
چیزهایی ک��ه باید یاد بگیرند، ی��اد نمی گیرند 
و آموخته ها هم گاهی در آینده مفید نیس��تند. 
جوان��ی بهار زندگی اس��ت اما دانش��جوی ما، 
بهتری��ن دوران زندگ��ی خود را تل��ف می کند. 
مثاًل ما برای 2 روز از هفته دانش��جویان برنامه 
داری��م و 5 روز دیگر هیچ. آیا با این ش��یوه ی 

آموزشی، به دانشجویان خدمت می کنیم؟ االن 
با دانش��جویان یا اس��اتید که صحبت می کنیم 
همه به این اش��کاالت صح��ه می گذارند، ولی 
جای��ی وجود ندارد که ای��ن نظرات جمع آوری 
و جمع بندی شود. برای مثال امروز 18 درصد 
از دانش��جویان م��ا مجان��ی درس می خوانند. 
یعن��ی امروزه ب��االی 80 درصد ب��رای درس 
خواندن پ��ول می دهند. چه اتفاق��ی افتاده که 
اکث��ر دانش��جویان امکان تحصی��ل رایگان را 
ندارند؟ چگونه می ش��ود عدالت را برقرار کرد؟ 
یا کس��انی که مجانی درس می خوانند در قبال 
این هزینه ای که برایشان می شود، چه تعهدی 
دارن��د؟ آن 82 درص��د هم از جوان��ان همین 
کش��ورند. ممکن است از حافظه ی ضعیف تری 
برخوردار باش��ند و یا قدرت تست زنی کمتری 
داشته باشند. باید دید چند درصد از دانشجویان 
نب��وغ دارند و ج��زء نخبگان اصلی محس��وب 
می شوند؟ و یا چرا دانشجو با باالترین نمره وارد 
دانشگاه می شود ولی بعد از دو ترم، نمراتش به 
شدت افت می کند؟ این نشان می دهد که نظام 
دانش��گاه های ما، همت ه��ا را کم می کند. این 
مباحث باید در این کرسی ها مطرح شود. البته 
مس��ائل روز و حوزه های معرفتی هم از اهمیت 

برخوردارند.
فک�ري،  آزاد  کرس�ي هاي  اج�راي  آی�ا 
ش�یوه هاي مختلفي دارد؟ چه ش�یوه هایي؟ 
)مناظ�ره دو نفره، گفتگو و ... ( کدام ش�یوه 

را مؤثرتر مي دانید؟
گفتگ��وی ی��ک نف��ره و س��خنرانی که در 
دانش��گاه ها رایج بوده و خواهد بود. مناظره هم 
به گونه ای اس��ت که معمواًل اف��راد در مقابل 
هم قرار نمی گیرند، معمواًل بی نتیجه می ش��ود. 
گاه��ی اوقات اف��راد به دلی��ل احترامی که به 
هم می گذارند یا رودربایس��تی یا وجود فضای 
رس��انه ای، کمت��ر حاضر به ش��رکت در بخش 
مناظره هس��تند. تعریف کرس��ی ها ب��ا مناظره 
کمی متفاوت است. البته این جلسات می تواند 
تعاریف متفاوت داش��ته باش��د و حتم��ًا باید به 
ابتکارات و خالقیت های افراد توجه کنیم. مثاًل 
ما در مناظره داور نداریم. ولی این برنامه ها باید 
حتمًا داور داش��ته باشد. ما حتمًا نیاز به چندین 
داور داری��م ک��ه طرفین آن ها را قبول داش��ته 
باش��ند و آنان را صاحب نظر بدانن��د و بتوانند 
بحث را در چهارچوب خودش هدایت کنند. در 
این شیوه حتمًا ملتزم نیستیم که شخصیت های 
معروف��ی بیایند و افراد مع��روف را بیاوریم که 
صحبت کنند. این افراد، غالبًا مش��غله ی کاری 
زیادی دارند. ما در بحث کرس��ی ها، دس��تمان 
بازتر اس��ت و می توانیم از افراد معمولی تر هم، 

دعوت کنیم.
به طور کلی نس�بت بین مناظره و رسیدن 
به حقیقت چیست؟ انسان چطور به یک چیز 
معتقد می ش�ود؟ نقش تالش عقلی در این 

مسیر چیست؟
ببینید ما با انس��ان س��ر و کار داریم. انسان 
موجودی بسیار پیچیده است و بسیار الیه های 

مهم نیست چه 
کسی برگزار کننده 
کرسی هاست که 

بخواهیم آن نهاد پر رنگ 
شود و سریع گزارش 
کاری بدهد. مهم این 

است که مباحث در جای 
خودشان مطرح شوند، 
حال از طرف هر نهادی 
باشد. لذا در کرسی هایی 
که تا کنون برگزار شده 
ما سعی کردیم تشویق 
کننده باشیم و بیشتر، 
نهادهای دانشجویی 
و اساتید نقش برگزار 
کننده را داشته باشند.
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-از دیدگاه رهبری 
جوانان و دانشگاهیان 
عناصر سرنوشت ساز 
جامعه هستند. از نظر 

ایشان نشاط دانشگاه در 
این است که به دانشگاه 
صرفًا نگاه علمی نداشته 
باشیم. در عین حال که 
این مباحث مهمند، اما 
رشد فکری و سیاسی 
و اجتماعی هم برای 

دانشجویان اهمیت دارد.

تو در تو و زیرین دارد و بس��یط و ساده نیست. 
همه ی جوانب انسان هم محدود به خرد و عقل 
نیست و بسیاری از موارد، تحت تأثیر عواطف و 
عالقه هایش هست. گاهی اوقات از نظر عقلی 
چی��زی را قب��ول داریم، اما عواط��ف ما حاکم 
است. این خودش جای بحث دارد که عالیق، 
به انس��ان  خط می دهد یا اندیش��ه ی انس��ان؟ 
ظاهراً تأثیر عالقه ها، بیش��تر از اندیشه هاست؛ 
»حب الشی یعمی و یصم « وقتی انسان چیزی 
را دوس��ت دارد، حتی اگر از نظ��ر عقلی یقین 
داش��ته باش��د که چیز مضری است، باز هم به 
عالیقش توجه می کند. پس همیشه اندیشه ی 
انس��ان، غالب نیس��ت و گاهی عواطف، قوی 
ترند. عواطف از طرق دیگری تاثیر می پذیرند. 
نباید فکر کنیم که با یک جلس��ه تمام مسائل 
حل خواهد ش��د و افراد تغییر عقیده می دهند، 
اینطور نیس��ت. ما باید به نوعی بس��تر سازی 
کنیم، که افراد در مقابل حقیقت تس��لیم شوند. 
انسان تواِن این تسلیم شدن را دارد و می تواند 
این گونه باش��د. درست است که جهل یکی از 
مشکالت ما است ولی مشکل اصلی ما عالمانی 
هستند که به علمشان توجه نمی کنند. "جاهلی 
را عالم کردن" خیلی آس��ان تر است از "عالمی 
را عامل ک��ردن"؛ چرا که عوام��ل دیگری در 
شخصیت ما تأثیر دارند. البته ما می توانیم تنها 
در بحث اندیش��ه ای فضا را روشن کنیم. از آن 
به بعد، خود افراد باید انتخاب کنند که در مقابل 
حقیقت چقدر انعطاف پذیرند. اینجا بحث ایمان 
مطرح می ش��ود که با اینکه انس��ان حقیقت را 

همچنان می یابد. 
ب�ا توجه به ای�ن ک�ه اف�راد در فضاهای 
فک�ری )پارادای�م( مختل�ف ق�رار دارند که 
دارای مفاهی�م، ارزش ه�ا، دس�ته بندی ها، 
ذهنیت ها و پیش فرض های متفاوت نسبت 
ب�ه مس�ائل اند، چطور ام�کان تفاهم فراهم 

می گردد؟
با وج��ود همه ی ای��ن اخت��الف دیدگاه ها، 
مش��ترکات ما خیلی بیشتر اس��ت. دیدگاه های 
مش��ترک برای حل آن اختالفاِت پایه اس��ت. 
در فرهنگ انس��انی و اس��المی، مشترکات ما 
فراوان است. ما زود به نقاط مشترک می رسیم، 
به شرطی که برگزار کننده با نگاهی هدایتی و 

اصالحی جلسات را برگزار کنند.
با توجه به این که به نظر مي رس�د تبیین 
ح�ق، پیچیده ت�ر از تبیین باطل اس�ت، آیا 
نباید نگران این بود که به واس�طه ی ضعف 
حامی�ان ی�ک موضع ح�ق یا حاکم ش�دن 
فضای تبلیغاتی و ژورنالیس�تی بر جلسه، به 
آن موضع ح�ق در افکار عمومی ضربه وارد 

شود؟
اینکه تبیی��ن حق س��خت تر از تبیین باطل 
است، جای بحث دارد. باطل می تواند از همه ی 
ابزارهای غلط استفاده کند. این موضوع درست 
اس��ت. ولی فطرت انس��ان نی��ز، حقیقت طلب 
اس��ت، یعنی به دلیل نزدیکی ح��ق با فطرت 
انس��ان ها، موضع حق راحت ت��ر در دل ها جای 
می گیرد. ممکن اس��ت شکس��ت خ��وردن در 

جلس��ه تلخ باش��د ولی پس از آن فواید و آثار 
مثبت��ی دارد. مانند کودکی ک��ه برای اینکه راه 
رفتن را یاد بگیرد بارها زمین می خورد. ما نباید 
از زمین خوردن بترسیم و نگران باشیم، البته به 
ش��رطی که پس از زمین خوردن ناامید نشویم. 
این موضوع باعث می شود تا با تالشی مضاعف 
پ��س از زمین خ��وردن، برخیزیم و به موفقیت 
بعدی در آینده دست پیدا کنیم. هیچ ورزشکاری 
نیست که به دلیل نگرانی از شکست در مسابقه 
حاضر نشود. در هر رقابتی هم برد وجود دارد و 
هم باخت. افراد باید باالخره وارد گود بشوند و 
ضعف ها را تقویت کنند و بعد قوی تر شوند. ما 
اعتقاد داریم که موضع ما حق اس��ت و اگر در 
مباحثه ای شکست خوردیم، این اشکال ماست، 
ن��ه موضع ما؛ چون مکتب م��ا به منبع وحی و 
خدای متعال متصل اس��ت و اگر دوباره تالش 

کنیم حتمًا پیروز می شویم.
حدود آزادی بیان در اس�الم چیس�ت؟ آیا 
ابراز هر عقی�ده اي در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقیق�اً خط قرمزه�ای فقه�ی و اخالقی چه 
هس�تند؟ و این حدود را چط�ور باید اعمال 

کرد؟ 
اینکه می گوییم کرسی ها در محیط دانشگاه 
برگزار شود، به خاطر ظرفیت این محیط است. 
ممکن اس��ت بحث های دانش��گاهی را اگر در 
جامعه مطرح کنیم، به دلیل نبوِد ظرفیت، باعث 
ایجاد تنش ش��ود. پس بنا نیست هر حرفی که 
در این جلس��ات گفته می شود، رسانه ای شود و 
در جامعه منتشر شود. باید در انعکاس رسانه ای 
مباحث، دقت ش��ود که آرامش جامعه را به هم 
نزند. فضای دانش��گاه یک فضای علمی است؛ 
مثل اینکه در کالس درس، درباره خداشناسی 
بحث می کنیم، ی��ا در مورد عصمت انبیا بحث 
کنیم. در صورتی که فضای عمومی جامعه این 
ظرفیت را ندارد. امام راحل می فرمود که ما در 
ح��وزه، بحث طلبگی می کنی��م و گاهی اوقات 
ممکن است دعوا هم بش��ود، اما پس از پایان 
بح��ث با هم دوس��ت و رفیق هس��تیم. فرض 
ما این اس��ت که افراد در دانش��گاه فرهیخته، 
ب��ا ظرفیت و ب��ه دنبال حقیقت هس��تند. پس 
خروجی این جلس��ات، در جامعه باید در سطح 
تصمیم گیران منتشر شود. همچنین خط قرمز 
آزادی بیان، استدالل و منطق است. استدالل و 
منطق برای خودش قاعده دارد که باید مراعات 
شود. یکی از حدهای آن، وجدان عمومی افراد 
است. اگر استدالل و منطق نباشد، نمی شود هر 
حرفی را بیان کنیم. اصاًل کرس��ی ها برای این 
است که ما بتوانیم منطِق صحیح را تشخیص 

دهیم.
ه��ر کس��ی می توان��د دیدگاه��ش را 

مط��رح کن��د. ممکن اس��ت با 
ای��ن  م��ا  اس��تدالل های 

دی��دگاه عوض نش��ود 
ام��ا مهم این اس��ت 
متوجه  دیگ��ران  که 
ای��ن  ضعف ه��ای 

دیدگاه بشوند و بفهمند که در مقابل استدالل، 
حرفی برای گفتن نداشت.

ب�ه نظر ش�ما اف�راد مناظ�ره کنن�ده چه 
ویژگي هاي باید داشته باشند و چگونه باید 

انتخاب شوند؟
اف��رادی، در بی��رون س��ر خورده هس��تند و 
نتوانس��ته اند مخاطب پی��دا کنند و ب��ه دنبال 
مخاطب پیدا کردن در دانش��گاه هستند. نباید 
اج��ازه دهیم این افراد از محیط پاک و س��الم 
دانش��گاه س��وء اس��تفاده کنند. این اتفاقًا یکی 
از آس��یب های محیط های دانش��گاهی اس��ت 
که گاه��ی افرادی نمی توانن��د در بیرون برای 
خود پی��اده نظام پیدا کنن��د، و تالش می کنند 
ک��ه این نیرو جمع کردن را در دانش��گاه انجام 
دهن��د. اف��رادی را دعوت کنیم که م��ا نیاز به 
حض��ور آن ها داریم، نه اینک��ه آن ها به حضور 
در دانش��گاه احتیاج داشته باش��ند. کسانی باید 
بیایند که عطش برای حضور در دانشگاه و نیرو 
جمع کردن نداش��ته باشند. نکته ی دیگر اینکه 
به افرادی که در پرونده شان نقاط تاریک دارند 
و ب��ه برخی از بیگانگان دلبس��تگی هایی دارند 
نباید اعتماد کنیم. دلسوزی و اعتقاد افراد مدعو 

به نظام باید ثابت شده باشد.
به نظر ش�ما مکان مناسب برای جلسه ی 
مناظره کجاست؟ و فضای جلسه ی مناظره 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
در کرسی ها به نظرم اواًل نباید دنبال کمیت 
ب��ود؛ گرچه بای��د برای افراد عالق��ه مند، فضا 
فراهم کرد. اما کرسی با 20 نفر هم انجام پذیر 
است. نباید به دنبال کمیت بود که بعد کیفیت 
پایین بیای��د. هر چه محی��ط آرامش بخش تر 
باش��د، بهتر است. مثاًل مس��اجد دانشگاه آرام 
بخش است، چون دارای فضایی معنوی است. 
باید فضا به گونه ای باش��د که افراد احس��اس 
صمیمیت بیشتری کنند و حقیقت پذیری آن ها 
افزای��ش یاب��د. فضاهای معن��وی چنین اثری 

دارند.
همچنی��ن محیط باید حالت عمومی داش��ته 
باش��د که هر کس که عالقه مند بود، بتواند در 

آن حضور پیدا کند.
نظر شما راجع به حضور هیئت داوران در 
جلس�ات مناظره چیس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باشند و نقشش�ان در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟
ما در هر دانشگاهی حداقل چند استاد داریم 
که بین دانش��جویان، وجیه هس��تند. اهل ادب 
بودن، منصف بودن، عالقه مند به دانش��جویان 
بودن باید از خصوصیات آن ها باش��د. کس��انی 
که دانش��جویان به صداقت آن ها و دلس��وزی 
آن ه��ا اعتق��اد دارن��د. داوران باید اس��اتیدی 
باشند که ش��بهه ای در این نباشد که 
را  خودش��ان  ش��خصی  دیدگاه 
وارد می کنن��د. همچنین به 
دلی��ل وزانتی که اس��اتید 
اجازه داش��ته  باید  دارند 
باشند که در بحث وارد 

ش��وند. چون گاهی اوقات، بحث آن قدر ادامه 
می یابد که از کنترل خارج می ش��ود. اس��اتید و 
داوران بای��د جاهای��ی که بحث از مس��یر خود 
منحرف می ش��ود، تذکر دهند. چون اگر بحث 
منحرف ش��ود نمی توان به جمع بندی رس��ید. 
حتی می توانن��د تذکرات جدی دهند و مثاًل به 
کسی دیگر اجازه صحبت ندهند. در پایان هم 
باید نظرات و تذکراتش��ان را بیان کنند. در اول 
جلسه هم چهارچوب های بحث، توسط اساتید 

و یا مجری جلسه باید مطرح شود.
برای حضار و شنوندگان جلسه ی مناظره 
چه نقش های�ی را می توان در نظر گرفت تا 

مناظرات پرشورتر و پربارتر دنبال شوند؟
اگر قرار باش��د جلس��ه به خوبی اداره ش��ود، 
نمی توان به هر کسی که می خواهد، وقت برای 
صحبت داد. باید از قبل افراد ثبت نام شوند، یا 
اولویت با ثبت نام کننده ها باشد. چون این افراد 
باالخره برای صحبت آمادگی کسب کرده اند و 
احیان��ًا مطالعه کرده اند. از طرفی هم اگر برای 
مخاطبان وقتی در نظر نگیریم، جذابیت جلسه 
کم می ش��ود. لذا با اولویت ثب��ت نام کنندگان 
می توان به حضار فرصت داد تا صحبت هایشان 

را مطرح کنند.
دانشگاه  هوافضای  کارشناسی  دانشجوی  ٭ 

امیرکبیر
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کرس�ی های  ویژگی ه�ای  و  تعری�ف 
آزادفکری در دانش�گاه از نظر شما چیست 
و آی�ا تفاوتی بین کرس�ی های آزادفکری و 
آزاداندیشی و نظریه پردازی قائل هستید؟

با تشکر از فرصت و مجالی که در اختیار بنده 
قرار دادید؛ کلیتی را بنده عرض کنم که به این 
سؤال هم پرداخته می شود. این کلیت می تواند 
پاس��خی به چرایی طرح اصل این مسأله باشد؛ 
یعن��ی بح��ث کرس��ی ها، اعم از کرس��ی های 
آزاداندیشی یا کرسی های نظریه پردازی و نقد 

و مناظره. 
یک چیز ش��اید در این بحث، مفروض گرفته 
ش��ده و ای��ن بحث ب��ر روی آن مف��روض بنا 
ش��ده اس��ت. آن مفروض هم این است که از 
ش��فاف بودن و علمی بودن فضای دانشگاه ها 
در مجموع، کش��ور، نظام و تفکر اسالم گرایی 
ک��ه انقالب اس��المی را به پیروزی رس��انده و 
کش��ور را مدیریت می کند منتفع خواهند ش��د. 
و مفه��وم مخال��ف این س��خن این اس��ت که 
مخالفی��ن تفکر اس��الم گرا، مخالفی��ن نظام و 
مخالفین ایران و جمهوری اس��المی، برخالف 
آنچه که گاهی از آنها به صورت ادعا مش��اهده 
می ش��ود، بیش و پیش از آن که در جستجوی 

فضای��ی علمی و مبتن��ی بر نظ��ر و مناظره و 
روش��ن ش��دن آکادمیک ابعاد مختلف مباحث 
نظری باش��ند، ترجیح می دهند در فضایی ابهام 
آلود، مناقشه برانگیز و غبارآلود به لحاظ فکری 
سیر بکنند. به همین جهت هم هست که تفکر 
اس��الم گرا، لزوم فضای��ی را مطرح می کند که 
در آن فضا، آزاداندیش��انه و ف��ارغ از جنجال و 
هیاه��و و غبارآلودگی، مباحث مطرح ش��ود تا 
اصح��اب فکر و نظر اعم از اس��تاد و دانش��جو 
بتوانند در چنین فضایی دست به انتخاب بزنند 
و مفروض این اس��ت که با شکل گیری چنین 
فضایی، دانش��جوی ما و اس��تاد ما و فضاهای 
علم��ی- آکادمیک ما هر انتخابی بکنند، برآیند 
انتخاب های آن ها به نفع کشور و به نفع نظام 
است. البته راه افتادن این کرسی ها اقتضائات و 
لوازمی را دارد که این اقتضائات و لوازم در طول 
تاریخ کش��ور ما به دلیل عقب ماندگی مزمنی 
که در طول چند صد س��ال گذش��ته، جامعه ی 
ما با آن روبرو بوده اس��ت وجود نداش��ته است 
و فراهم س��ازی آن هم کار دراز مدت و سختی 
است، و ش��اید یکی از علل آنکه این مبحث تا 
به حال نتوانس��ته آنچنان که باید و شاید، جای 
خ��ودش را باز کند به این مهم برمی گردد. ولی 

در ه��ر حال، این ضرورت، این نیاز و این مهم، 
توسط جامعه ی علمی کشور مورد تأکید، مورد 
شناسایی و مورد قبول قرار گرفته است. منتها تا 
آن لوازمش فراهم نشود، نمی شود آن انتظار را 
داشت و آن بهره ی الزم را گرفت و به آن هدف 
تعیین ش��ده نائل آمد. اگر بخواهیم یک تقسیم 
بندی کنیم، ش��اید بتوان در پاسخ مستقیم تر به 
س��ؤال ش��ما این را مطرح کرد که کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظ��ره، در وهله ی اول 
بیش��تر به عنوان ی��ک پدی��ده در محیط های 
اعض��ای هیئت علمی و اس��تادی مطرح بود و 
ش��اید به دلیل این که این بحث آنجا نتوانست 
جای خودش را باز کند، کرسی های آزاداندیشی 
مط��رح ش��د ک��ه بیش��تر می توان��د فضاهای 
دانش��جوی را هم در بر بگی��رد؛ هر چند که در 
کرسی های نقد و مناظره و نظریه پردازی، نقد 
و مناظره می تواند در فضاهای دانش��جویی هم 
صورت بگیرد و به ش��کل و شمایل دانشجویی 
محقق ش��ود. فرقش��ان هم در این است بحث 
نظریه پردازی که یک قدمتی در کل دنیا دارد، 
اگر بتوان��د در ایران به اهدافش نائل ش��ود، با 
توجه به نوعی خودباوری که منبعث از انقالب 
اسالمی اس��ت، می تواند برای کش��ور و برای 
جامعه ی جهانی منبع ثمرات و خیراتی باش��د. 
بح��ث نقد می تواند آن غبارآلودگی ها را از بین 
ببرد و اساتید محترم که خصوصاً در حوزه های 
مختلف علوم انس��انی تخصص دارن��د، با نقد 
علمی نوش��ته ها، گفته ها و نظری��ات یکدیگر، 
راه را ب��رای تولی��د و تولد نظری��ات جدید باز 
کنن��د. در مناظره هم حداقلش این اس��ت که 
ظرفیت های علمی جامعه ی علمی کش��ور باال 
می رود و فرهنگ مناظره نهادینه می شود، و از 
این باال رفتِن ظرفیت و نهادینه شدن فرهنگ 
مناظره، در دراز مدت جامعه ی علمی کش��ور و 
به تبع آن، کل کشور سودهای فراوانی می برد. 
همین ها بر بحث آزاداندیشی هم مترتب است، 
یعنی خود آزاداندیشی می تواند در قالب مناظره 
و در قال��ب نقد اتفاق بیفت��د، که اگر در فضای 
دانش��جویی برگزار ش��ود می تواند با باال بردن 
ظرفیت ها، فضاسازی خوبی را جهت توسعه ی 
کش��ور در گام های بع��دی، در دهه ی چهارم و 

پنجم انقالب انشاءاهلل فراهم کند.
عل�ت تأکید رهب�ری روی این موضوع را 

در چه می بینید؟
شاید بشود علت تأکید را در این قاعده ی کلی 
خالص��ه کرد که تفکر اس��الم گرا از زمانی که 
ش��کل گرفت و به تدریج در جهان قوت گرفت 
)که شکل گیری آن به قبل از انقالب اسالمی 
ای��ران بر می گردد و قوت گی��ری آن به بعد از 

وقتی قبول کردیم، همه 
چیز قابل نقد می شود. 
یعنی تفکر من که نقد 
کننده ی تفکرات رقیب 

من است، خودش قابلیت 
نقد دارد و می شود 

موضوع نقد. وقتی نقد 
می کنیم بایستی آمادگی 
نقد شدن را هم داشته 

باشیم.

é محمد یلماز٭
é کاظم حقانیان٭٭

دکت�ر محمدباقر خرمش�اد مع�اون فرهنگی وزارت علوم در دولت نهم، و معاون آم�وزش و پژوهش وزارت امور خارجه در دولت 
دهم، طرح تفکر اسالم گرا در فضایی آزاداندیشانه و علمی، در شرایط امروز کشور و جهان را باعث برتری این تفکر دانسته، و 
از هراس مخالفین نظام و انقالب، علی رغم شعارهایشان، از فضای شفاف و روشن می گوید. ایشان در این مصاحبه، موانع خرد 
و کالن پیش روی این کرس�ی ها اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاس�ی را برش�مردند و تأکید داش�تند که عالوه بر قدم برداشتن 

برای راه اندازی کرسی ها، باید برای برداشتن این موانع نیز تالش کرد.

اولین قدم
برداشتن موانع پیش رو است 

ممکن است نبردهایی را ببازیم؛ اما جنگ را می بریم
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انقالب( یک سلس��له باورهای کلی دارد که آن 
سلس��له باورها مطابق با واقعیت هم هست، از 
جمل��ه ی آن باورها این اس��ت ک��ه اگر فضای 
جهان، فضای صلح و ثبات باش��د، تفکر دینی 
به مفه��وم عام و تفکر اس��الم گرا ب��ه مفهوم 
خاص، در مق��ام تعامل و رقاب��ت با تفکرهای 
رقیب؛ ش��امل تفکر سکوالر که در دل خودش 
تفکر لیبرال، تفکر سوسیال و تفکرهای دیگری 
که وجود دارد، می تواند به تدریج دس��ت باال را 
داشته باشد؛ یا به تعبیر دیگر با توجه به شرایط 
جهان، انتهای قرن بیس��ت و آغاز قرن بیست 
و ی��ک، تفک��ر دینی و به ط��ور خاص تفکری 
که منبعث از دین اس��الم است، و در درون آن 
تفکر اسالم گرایی، حرف هایی برای گفتن دارد 
ک��ه این حرف ها اگ��ر در قرن های قبل کمتر 
مخاطبی پیدا می کرد، االن به دلیل انطباقش با 
شرایط جدید بشریت و پویا بودن آن و شرایطی 
که مدرنیته بر بشریت تحمیل کرده است، این 
حرف ها جای گفته ش��دن دارد. به همین جهت 
تفکر اس��المی و تفکر اسالم گرا در فضای بین 
المل��ل، فضای توأم با ثبات، آرامش و گفتگو را 
ترجیح می ده��د. چون حس می کند که در این 
فضا دس��ت باال را خواهد داش��ت. عین همین 
مس��أله در فضای داخلی هم هس��ت، یعنی در 
فض��ای داخلی این تفکر دینی و تفکر اس��الم 
گرا وج��ود دارد، ی��ا این مفروض وج��ود دارد 
ک��ه اگر فضای کش��ور، فض��ای آرام و باثباتی 
باش��د که در آن، گروه ه��ای مختلف بتوانند به 
ارائه ی نظر بپردازند و در آن، کرس��ی های نقد 
و مناظره و آزاداندیشی شکل بگیرد، در نهایت 
و برآین��د این فضا، کفه ی مثبت به س��ود تفکر 
دین��ی و تفکر اس��الم گرا خواهد ب��ود؛ به دلیل 
اینکه در ش��رایط فعلی، هم تفک��رات رقیب با 
نقده��ا و ضعف های جدی مواجه اند و هم تفکر 
اس��الم گرا با قوت های قابل قبول و با پیام های 
قابل اتکایی مواجه اس��ت. لذا شاید تأکید رهبر 
فرزانه ی انقالب بر این مسأله به دلیل این است 
که در هر دو حال��ت، چه در فضای بین المللی 
و چ��ه در فضای داخلی، برآین��د بردارها به نفع 
تفکر اس��الم گرا خواهد بود و اصرار رقیب برای 
آنچه که ما امروزه تحت عنوان اس��الم هراسی 
یا ش��یعه هراس��ی یا ایران هراس��ی از آن یاد 
می کنیم، بر این است که همین طور که از این 
واژگان بر می آید، ایجاد هراس بکند، ش��اید به 
این دلیل که در این فضا سود بیشتری می برد. 
درحالی که عین همین هم در داخل وجود دارد. 
در واقع به گونه ای اس��الم گرایی هراس��ی، یا 
جنجال آفرینی و ش��ایعه سازی و شانتاژسازی 
علیه تفکر اس��الم گرا در داخل در دس��تور کار 
قرار می گی��رد تا فضای مبتنی بر مناظره و نقد 
و ارائه ی بحِث متوازن و در فضاهای آکادمیک 

از بین برود.
وظیف�ه ی ه�ر ی�ک از اف�راد و نهادها در 
راه ان�دازی ای�ن کرس�ی ها چیس�ت؟ اگر 
پیش�نهادی برای هر ی�ک از نهادها دارید 
بفرمایی�د و در ادام�ه بفرمایی�د ک�ه چقدر 
در انج�ام وظیفه ش�ان توفیق داش�تند؟ به 
ص�ورت خ�اص، در دوره ی قب�ل معاون�ت 
فرهنگ�ی وزارت عل�وم چه اتفاق�ی در این 
زمین�ه افتاد، که آیا این بحث مطرح ش�ده 

بود یا نش�ده بود و آی�ا کاری صورت گرفته 
بود یا نه؟

م��ن در یک ن��گاه کالن و در یک نگاه خرد 
به این س��ؤال می خواهم پاس��خ دهم. در نگاه 
کالن بایستی گفت ِصرف اراده ی نظام سیاسی 
برای راه اندازی کرس��ی ها کفایت نمی کند. به 
دلیل اینکه این با موانعی مواجه می شود، چه در 
س��طوح باال و چه در س��طوح پایین، یعنی هم 
در س��طوح الیه های حکومتی ب��ا موانع مواجه 
می شود و هم در الیه های غیر حکومتی. در هر 
دوی این الیه ه��ای حکومتی و غیر حکومتی، 
یک مانع، مانع فرهنگی اس��ت. تعدادی که چه 
بس��ا دغدغه های دین دارانه و متعهدانه ای هم 
دارند به دلیل اینکه رقیب گاهی از مرز انصاف 
خارج می شود یا حرف های گاه کفرآمیز و اهانت 
آمیزی را مطرح می کند، تصور می کنند که پس 
بایس��تی قاعده ی بازی را بر هم زد و فضا را بر 
ه��م زد تا این حرف ها زده نش��ود و در حالت 
مثب��ت انگارانه اش، این را در مس��یر خدمت به 
دی��ن و دیانت و کش��ور و انق��الب و خط امام 
و رهب��ری تصور می کنند. ای��ن از همان موانع 
فرهنگی اس��ت که به صورت کالن وجود دارد 
و فش��ار را اعمال می کند، هم در سطوح باالی 
حکومتی و هم در س��طوح اجتماعی. عالوه بر 
این که اراده ای برای راه اندازی کرسی ها وجود 
دارد، بایستی اراده ای برای حل این موانع کالن 
وجود داشته باش��د؛ به این مفهوم که قاطبه ی 
ذهنیت کشور قبول کند، چه در سطح دانشگاه، 
دانشجویی یا استادی، که از یک طرف می شود 
س��خت ترین و تندترین حرف ه��ا را در فضایی 
آکادمی��ک و نه جنجالی و پوپولیس��تی، مطرح 
کرد و گفت و ش��نید، و ه��ر طرف برای طرف 
دیگ��ر فرصت گفتن و ش��نیدن را در فضاهای 
آکادمی��ک فراه��م کند؛ این فض��ای فرهنگی 
وجود ن��دارد. به همین جه��ت از این طرف یا 
آن طرف دچار اش��کال می شود. شاید به لحاظ 
کالن بحث دیگری وجود داش��ته باش��د و آن 
این اس��ت که چون این مان��ع اول وجود دارد، 
دولت و حکومت بایس��تی در یک روند قانونی 
بس��تری را فراهم کند ک��ه تضمین الزم برای 
کس��انی که وارد عرصه ی کرس��ی های نظریه 
پردازی، نقد و مناظره می ش��وند داده ش��ود، به 
این مفهوم که هیچ کسی نگرانی نداشته باشد 
که حرفی ک��ه خواهد زد، این ح��رف او را چه 
به لح��اظ فضای عمومی و چه ب��ه لحاظ غیر 
فضای عمومی خدای نکرده دچار مشکلی بکند 
یا نکند. طبیعی اس��ت که وقتی از این صحبت 
می کنیم، کرسی ها در یک فضای عمومی مثاًل 
چن��د صد هزار نفره اتف��اق نمی افتد؛ مثل همه 
جای دنیا. این بحث مثل جلس��ات دفاع از یک 
پایان نامه مثاًل در یک محیط آکادمیک کامال 
بس��ته اتفاق می افتد، ولی نتایج آن تأثیرات باز 
و بسیار گس��ترده ای را در جامعه از خودش بر 
جای می گذارد. این فضاها بایستی تعریف شود 
و تضمین های الزم به آن داده شود تا نظریات 
بتوانند مطرح ش��وند و پیش برود. این دو بحث 

به لحاظ کالن.
به لحاظ ُخرد، بحث با یک مش��کالت عینی 
مواجه می شود که در سطوح مختلفش متفاوت 
است. مثاًل به لحاظ خرد به تدریج کار کردن بر 

روی باور به این که می شود نظریه پردازی کرد، 
کار کردن بر روی این که هر صاحب نظریه ای 
این باور را داش��ته باشد که همه نظریات قابل 
نقدن��د. وقتی ما از نق��د صحبت می کنیم، غالبًا 
این گونه است که ساحت خودمان را از نقد مبرا 
می دانیم و رقیب را قابل نقد می دانیم، در حالی 
که وقتی ای��ن تصور و این تفکر در همه وجود 
دارد یعنی این که در واقع هیچ چیز قابل نقدی 
دیده نمی ش��ود. و اگر این طوری است، بنده ای 
که ترجیح می دهم در موقعیت ناقد و منتقد باشم 
بایستی به لحاظ روانی بپذیرم که خود من هم 
موضوع نقد قرار بگیرم؛ ولی این نیس��ت. یعنی 
ب��از مثل قصه انتخابات در ایران می ماند که تو 
گویی در انتخابات جز برنده نیس��تی، در حالی 
ک��ه انتخابات قطعاً یک بازنده دارد. و به همین 
جه��ت به لحاظ روانی هیچ کس��ی در موقعیت 
بازنده قرار گرفت��ن و مدیریت باخت را تمرین 
نکرده است، بیش تر خودش را در موقعیت پیروز 
می بین��د و جز به مدیریت بردن و برنده ش��دن 
نمی اندیش��د. در حالی که در بحث فضای نقد 
و مناظره، این اس��ت ک��ه در عین این که بنده 
ناق��د و منتقدم، به همین دلیل موضوع نقد هم 
هس��تم. وقتی مورد نقد قرار می گیرم نبایستی 
این را حم��ل بر یک توطئه و ی��ک بدخواهی 
کنم، ممکن اس��ت اینها هم باش��د؛ ولی به هر 
حال یک س��وی نقد و موضوع نق��د خود بنده 
هستم. شما این را در فضاهای دانشجویی خیلی 
می بینید، در فضاهای دانش��جویی گاهی گفته 
می شود تفکرات »دگر اندیش«، دگراندیش به 
نسبت جامعه ی ایران یا اسالم گرایان ایران که 
دگراندیش هس��تند به نس��بت تفکرات لیبرالی 
که ممکن اس��ت دگراندیشان اسالم گرایان به 
آن باور داش��ته باشند. این ها همه فکر می کنند 
که بایس��تی نقد کنند، و وقتی خودشان به هر 
کیفیت��ی، ضعیف یا قوی، نقد می ش��وند، داد و 
هوار می کنند که: توطئه ای در کار اس��ت، قصد 
خراب کردن وجود دارد، تخریب است و ... . نه، 
نقد در واقع دو س��و دارد، وقت��ی قبول کردیم، 
همه چیز قابل نقد می ش��ود. یعنی تفکر من که 
نقد کننده ی تفکرات رقیب من اس��ت، خودش 
قابلیت نقد دارد و می ش��ود موضوع نقد. وقتی 
نقد می کنیم بایس��تی آمادگی نقد شدن را هم 
داشته باشیم. به لحاظ ُخرد، یکی اش این است.

دیگری اش این است که وقتی این، جا بیفتد، 
به تدریج اس��اتید باید قبول کنند که می ش��ود 
در ی��ک جلس��ه ی مح��دود دانش��جویی یا در 
یک جلس��ه ی محدود اس��تادی، مثاًل من یک 
کتاب نوش��ته ام، آن کتاب را س��ه نفر دیگر که 
از همکاران من می خوانند و نقد می کنند و بعد، 
درباره ی این نقد با آنها وارد مناظره می ش��وم؛ 
در عی��ن این که من می پذی��رم که او می تواند 
نقد کند، او هم باید این آمادگی را داش��ته باشد 
ک��ه من جوابش را بده��م، او باید جواب من را 
بده��د و من بای��د جواب او را بده��م. از برآیند 
این هاست که رشد حاصل می شود، ترقی ایجاد 
می شود، سنتزهای فکری ایجاد می شود. چون 
در علوم انس��انی این گونه است که هیچ کس 
یک حرف آخر را نمی زن��د که نقطه، پایان! در 
واقع از تولید اندیشه هاست که تضارب صورت 
می گیرد و علم تولید می ش��ود. این یک بحث 

ُخرد دیگر است.
یک فرض ُخ��رد دیگر این اس��ت که وقتی 
کرسی های آزاداندیشی در فضاهای دانشجویی 
مطرح می ش��ود، از تشکل های دانشجویی این 
انتظار است که فرق داشته باشند با تشکل های 
دیگری که دانش��جویی یا مبتن��ی بر دانش و 
دانش محور نیس��تند در عین ای��ن که یکی از 
لوازم کار دانش��جویی یا در واقع از واقعیت های 
کار دانش��جویی، مبتنی بر احس��اس و ش��ور و 
هیجان بودن اس��ت. از ل��وازم دیگرش دانش 
محور بودن، ِخرد مح��ور بودن و منطق محور 
بودن��ش اس��ت. و این هم ایج��اب می کند که 
حداقل نوع فعالیت ها تقس��یم بندی شود و این 
تیپ از فعالیت های دانش��جویی در چهارچوب 
کف و س��وت و احساس تعریف نشود. می شود 
جلس��اتی هم مبتنی بر آن باش��د که جای خود 
دارد، ک��ه آن، مبتن��ی بر جوان بودن و ش��ور و 
احس��اس جوانی است. ولی به جز آن و فارغ از 
آن، بایس��تی فضاهایی شکل بگیرد که مبتنی 
ب��ر خرد، منطق، مناظره و تضارب آرا باش��د، و 
این اصاًل کف و س��وت را ب��ر نمی تابد. آن جا 
که صحبت ش��ود، به همان اندازه که طیف من 
از ش��نیدن حرف همخوان خود به وجد می آید 
و می خواهد به کف و س��وت پن��اه ببرد، طیف 
رقیب هم می تواند همین احس��اس را داش��ته 
باشد، و به همان اندازه که مثاًل از پاسخ قاطعی 
که طرف��دار فکر من ارائه می کن��د و من را به 
وجد م��ی آورد، همین می تواند طرف مقابل من 
را به وجد بیاورد. این جلس��ات، جلس��اتی برای 
غالب و مغلوب ش��دن با کف و س��وت نیست. 
جلس��اتی اس��ت برای روشن ش��دن و مجال 
تفکر عمیق تر، تفکر بیش��تر و تی��زاب خوردن 
تفکرات. برای این ها هم باید فرصتی باز کنیم، 
مجالی باز کنیم و تس��لیم شویم و تن در دهیم 

اگر فضای جهان، فضای 
صلح و ثبات باشد، 

تفکر دینی به مفهوم 
عام و تفکر اسالم گرا 
به مفهوم خاص، در 
مقام تعامل و رقابت 
با تفکرهای رقیب؛ 
شامل تفکر سکوالر 

که در دل خودش تفکر 
لیبرال، تفکر سوسیال 
و تفکرهای دیگری که 
وجود دارد، می تواند 

به تدریج دست باال را 
داشته باشد.

35 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



به قاعده ی این ن��وع از بازی ها، که یک بازی 
ضروری و الزم و متناسب با فضای دانشجویی 

و دانشگاهی ماست.
چون این نکات ُخرد، وجود ندارد؛ چه بسا شما 

در دانشگاه خودتان با آن مواجه شده باشید که 
حتی وقتی به افراد مختلف پیشنهاد می کنید، ابا 
می کنند از اینکه بیایند و ش��رکت داشته باشند. 
چون انس��ان متفکر در جستجوی کف و سوت 
و هیجان نیست و این دو از یک جنس نیستند. 
ولی چون فضای غالب دانشگاهی ما به سمت 
کف و س��وت و هیجان رفته است، انسان های 
متفک��ر این را برنمی تابن��د و نمی آیند پای کار. 
ی��ا چون جا نیفتاده که ب��ه همان اندازه که من 
حرف رقیب��م را نقد می کنم؛ او ه��م حق دارد 
ح��رف من را نق��د بکند، تا جایی ک��ه من نقد 
می کنم خوشحال هس��تم، ولی وقتی مورد نقد 
ق��رار می گیرم روی ترش می کنم. چون در این 
گونه فضاها هم نقد شدن و هم نقد کردن گریز 
ناپذیر اس��ت، من عطای نقد کردن را به لقای 
نقد شدن می بخشم و حاضر نمی شوم. چون در 
فضای عمومی فرهنگی این زمینه وجود ندارد؛ 
ممکن اس��ت م��ن در جایی زبانی تند داش��ته 
باش��م. مخاطبانی هستند که به دلیل برخوردن 
ای��ن زبان تند من ب��ه زاویه هایی از اعتقادات و 
باورهای آن ها، سخت بر می آشوبند و معترض 
می ش��وند؛ من باز هم حاض��ر به حضور در این 
جلسه نمی شوم. بایستی برآیند این ها را کمک 
کرد تا اتف��اق بیفتد، تا در س��ایه و پرتوی آن، 
کرسی های آزاد اندیش��ی و نقد و مناظره بتواند 

جان بگیرد.
آی�ا نهادها وظیف�ه خاصی دارن�د یا خود 
دانش�جویان بای�د کار بکنن�د؟ ب�ه صورت 
خاص در مورد وزارت علوم دوره ی قبل اگر 

نظری دارید بفرمایید.
این یک پروس��ه طوالنی مدت است. به این 

مفه��وم ک��ه از دو چیز باید احت��راز کرد؛ یکی 
عجله، یعنی این جور نیست که بشود کپسولش 
را درست کرد انداخت توی دهان، بعد راه بیفتد 
و محقق بش��ود. از این هم باید احتراز کرد که 
چون زمان می ب��رد، ما رهایش کنیم تا خود به 
خود محقق بشود. در عین اینکه نظریه پردازی 
در مناظره از مقوله ی شدن است؛ یک فعل الزم 
است، در عین حال یک فعل متعدی هم هست. 
یعنی بای��د برایش برنامه ریزی کرد، باید آن را 
به معرض ظهور رس��انید. برآیند این دو سخن 
این است که باید صبر و حوصله داشت. بایستی 
ب��ا صبر و حوصله برنامه ریزی کرد و به تدریج 
بحث را پیش برد. در گذش��ته ف��ارغ از وزارت 
علوم این بحث در س��طحی فرا وزارت علومی 
مطرح بوده اس��ت که در بخ��ش قابل توجهی 
از آن، معادل دانش��گاه را در سیس��تم آموزش 
سنتی کشور شامل می شده است؛ یعنی حوزه ها 
را. یعن��ی اگر چنانچه در فضای دانش��گاهی به 
دالیلی که گفته ش��د با موانع��ی مواجه بودیم؛ 
علی القاعده در فضای حوزوی بایستی با موانع 
کمتری مواجه می ش��دیم، ولی می بینیم رونق 
کرس��ی های نظریه پردازی و آزاداندیش��ی در 
فضای حوزه ها هم از س��طح مطلوبی برخوردار 
نبوده اس��ت؛ گاه ش��اید از س��طحی نازل تر در 

مقایسه با دانشگاه ها مواجه بوده. چرا؟
بخش هایی از پاس��خ به این چرایی را س��عی 
کردی��م در قس��مت های قبل بی��ان کنیم؛ که 
یک موانع تاریخی و یک موانع فرهنگی وجود 
دارد که بایس��تی به تدریج بر آن ها غلبه کرد و 
بحث را به پیش برد. در دانش��گاه ها هم همین 
طوری بوده اس��ت. تا مدت��ی در ذیل مدیریت 
هیئ��ت حمایت از کرس��ی های نظریه پردازی، 
نق��د و مناظره، که در ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی ش��کل گرفته بوده اس��ت، تالش بر 
این بوده که بحث در حوزه ی اس��تادی ش��کل 
بگیرد. چون نظریه پردازی بحث سنگینی بوده 
اس��ت و دارای وزن سنگینی به لحاظ علمی در 
گس��تره ی جهانی بوده اس��ت. خب این جز در 
حوزه ی اس��اتید نمی توانسته شکل بگیرد. ابزار 
الزم و لوازم��ش هم نبوده که اتف��اق بیفتد؛ از 
جمله ی آن ها که پیشنهاد خود بنده بوده است، 
بعد از چند س��ال آزمون و خطا، این است که ما 
بایستی برای نظریه پردازی، دوره های آموزشی 
بگذاریم. یعنی اس��اتید ما دوره های آموزش��ی 
نظریه پ��ردازی  بگذرانن��د.  را  نظریه پ��ردازی 
پدیده ای نیست که به خودی خود حاصل شود؛ 
مکانیس��م هایی دارد، فوت و فن هایی دارد. این 
ف��وت و فن ها )مث��ل فن مذاک��ره، مثل روش 
تحقیق، مثل آن هایی که یاد گرفته می ش��ود( 
را بایستی آموزش داد. حتی ما دوره های برگزار 
ش��ده ای را در کشور های مختلف کشف کردیم 
که جستجو شد و جمع آوری و جمع بندی شد. 
در پایین ت��ر از ای��ن هم، در بحث نق��د و ... در 
ح��دود آن موانعی که گفتم، ه��ر وقت اراده ای 
ص��ورت می گرفت، اقدامی هم انجام می ش��د. 
ولی به دلیل برخ��ورد با آن موانع, روند حرکت 
بسیار کند می شد. در فضای دانشجویی تا مدتی 
اساس��اً به این، فکر نمی ش��د. به دلیل این که 
تصور بر ای��ن بود که بحث نظریه پردازی، نقد 
و مناظره، بیش تر یک فضای علمی- آکادمیک 
در س��طح استادی اس��ت. ولی بعد از مدتی که 

بحث دانش��جویی مطرح ش��د، دوباره به دلیل 
غلب��ه ی آن فضای غیر علم��ی و رویکرد غیر 
علمی که در فضای دانش��جویی به دالیلی در 
چند س��ال گذشته جاری ش��ده بود و حاکمیت 
پی��دا کرده بود؛ ک��ه فضایی مبتنی بر ش��ور و 
احس��اس و هیجان و...، یا زدن حرف های تند 
و تیز و زاویه دار و س��وزاننده برای کف و سوت 
گرفتن بود، این باعث می شد که ابزار آن فضای 
منطقی برای این که بشود در فضای دانشجویی 
هم کرس��ی های نقد و مناظره راه بیفتد، فراهم 
نمی آمد. به همین دلیل در گذشته، در آن چهار 
سال، تالش می شد در یک مقاطع تاریخی که 
ای��ن مقطع تاریخی فرصت��ی را ایجاد می کرد، 
به این کرس��ی ها دامن زده ش��ود؛ مثل فضای 
انتخابات. در فضای انتخابات )انتخابات ریاست 
جمهوری یا انتخابات مجلس( تالش می ش��د 
ک��ه در این فضا مناظراتی ش��کل بگیرد که از 
جنس دانشگاه باش��د. یعنی می شود مناظره ای 
را در بیرون، در احزاب و در میتینگ های حزبی 
تش��کیل داد، ولی آنچه در دانش��گاه ها محقق 
می شود قطعاً بایستی متفاوت باشد و در فضای 
کرسی های آزاد اندیشی اتفاق بیفتد. یا در ایامی 
مثل روز معلم یا روز وحدت حوزه و دانشگاه به 
اقتضای زمان تالش می شد، که به بهانه ی آن، 
دانش��گاه ها بتوانند مدعوینی را داشته باشند که 
این مهم را به این کیفیت محقق کنند. یا مثاًل در 
جاهایی که تشکل های دانشگاهی از ِخردگرایی 
بیش��تری برخوردار بودند یا به فضای منطق و 
تعامل بیشتر تن در می دادند، این نوع مناظرات 
و کرسی های آزاداندیشی به خوبی شکل گرفت 
و برگزار ش��د، ولی چون در بعضی از تشکل ها، 
این ش��کل گرفت که فکر می کردند اگر برگزار 
شود پیروز میدان خواهند بود، و دو سه تا برگزار 
ش��د و می دیدند که دچار ریزش نیرو شده اند، 
قاعده ی بازی را بر هم می زدند و حاضر نبودند 
وارد این گونه بحث ها ش��وند و ترجیح می دادند 
که بیشتر در بردها، اطالعیه های تند و احساس 
برانگیز مطرح کنند، تا این که تن به میز گردها 
و مناظره های��ی بدهند که در آن طرفین معقول 

و با کار فکری حضور داشته باشند. 
این اقدامات به دلیل موانعی که عرض کردم 
روند شتاب داری نبوده است. و در جاهایی هم 
که ب��ا موانع کمتری مواجه بوده اس��ت، اینکه 
ش��تاب دار نبوده که بر می گ��ردد به ضعف زیر 
ساخت های علوم انس��انی کشور، چه به لحاظ 
فرهنگی، چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ 
اجتماعی و چه به لح��اظ تاریخی، مجموعه ی 
این هاست که در دانشگاه ها هم خودش را بروز 

می داد.
تجرب�ه نش�ان می دهد که ب�رای این که 
مباحثات به نتیجه برسد موانعی را در پیش 
رو دارد؛ مثل هوچیگری، خلط مبحث، مبهم 
گویی، غیر شفاف صحبت کردن، حرف های 
غیر مستند زدن، طرح انبوه مسایل، از این 
ش�اخه به آن شاخه پریدن، لفاظی و ... . به 
نظر ش�ما در طراحی این کرسی ها چگونه 

می توان این آسیب ها را کم کرد؟
یکی، در برگزار کنندگان کرس��ی اس��ت که 
خودش��ان باید این قواعد را بپذیرند، به تعبیری 
ما در علم سیاس��ت می گوییم که ممکن است 
گروه��ی نبردهایی را ببازند ولی جنگ را ببرند. 

ممکن اس��ت در ت��ن دادن ب��ه قواعد منطقی 
مناظره یا آزاد اندیشی، بنده ی محقق یا مناظره 
کننده ی��ا متفک��ر نبردهایی را بب��ازم؛ ولی در 
برآیندش کش��ور جنگ را می برد. این بصیرت 
و این عمیق اندیشی بایستی وجود داشته باشد 
که در راس��تای منافع دراز مدت کش��ور، تن به 
این قضیه داد. ش��اید در کوتاه مدت یک یا دو 
صحن��ه را واگذار کنیم ولی کش��ور در مجموع 

ثمر می برد.
یکی هم بحث مخاطبین است که به تدریج، 
با تمرین و با آموزش دانشجویان باید یاد بگیرند 
ک��ه در بازی فوتبال، در ورزش یا جاهای دیگر 
احساس و هیجان را می شود تخلیه کرد و یا در 
فضای سیاس��ی خاصی می شود جلسات کف و 
سوتی داشت، ولی کرسی های آزاداندیشی دیگر 
نباید فرصت کف و س��وت باش��د؛ باید فرصتی 
باش��د که حرف ارائه بشود و مخاطبین به گونه 
ای دیگر بنش��ینند، به گونه ای دیگر بشنوند و 
به گونه ای دیگر مشارکت کنند؛ متفاوت با آن 

نوعی که از آن یاد کردیم.
با توجه به این که کرسی های آزادفکری 
دانشجویی را در دو حوزه ی کلی سیاسی و 
معرفتی دنبال می کنیم، مالحظاتی که در هر 
ی�ک از این دو حوزه باید مد نظر قرار دهیم 
کدام اند؟ و آیا به نظر شما اولویتی بین این 

دو باید قائل شویم؟
اگ��ر با مباحث بنی��ادی تر و ی��ا مباحثی که 
ب��ه مباح��ث آکادمی��ک نزدیک ترند ش��روع 
ش��ود، ش��روع بهتری خواهد بود تا مباحثی که 
حس��اس ترند و یا جنجال برانگیز ترند. اگر این 
مباحث بتواند رواج پیدا کند، به تدریج می ش��ود 
انتظار داش��ت که وضع بهتر و بهتر شود. البته 
این را هم بایس��تی در نظر داش��ت که همه ی 
دانش��جویان م��ا اجتماع��ی نیس��تند، همه ی 
دانش��جویان م��ا فرهنگی نیس��تند و به طریق 
اولی، همه ی دانش��جویان ما سیاس��ی نیستند. 
بایس��تی انتظ��ارات را خصوص��اً از مخاطبین 
تعریف کرد. تعداد قابل توجهی از دانش��جویان، 
مثل هم��ه جای دنیا حوصله ی کار اجتماعی یا 
کار فرهنگی یا کار سیاس��ی را ندارند. نمی شود 
آن ها را وادار کرد که این گونه باش��ند. ولی اگر 
همین بح��ث در فضای محدودتری که تعریف 
می شود بتواند تداوم پیدا کند، به تدریج ممکن 
اس��ت بخشی از آن جمعیت را به سوی خودش 

جذب کند.
اگ�ر ب�رای کارهای�ی ک�ه ش�ده اس�ت 
پیش�نهادی داری�د، ی�ا اگر منابعی س�راغ 
داری�د ک�ه مراجعه ب�ه آن ها موج�ب ایده 

گرفتن می شود بفرمایید.
حتما به هیئت حمایت از کرس��ی های نظریه 
پردازی، نقد و مناظره بروید و سوابق کارش را 
از صفر تا صد بگیرید. درس��ت اس��ت که کار، 
کند پیش رفته اس��ت ولی در مسیر زیر ساختی 
تالش خوبی ش��ده اس��ت. اگر ای��ن مطالب را 
بگیری��د، تعدادی از س��ؤاالتی که گفته ش��د، 

برایش راهکار داده شده است.
مث��اًل در م��ورد هیئت داوران، ب��رای نقد به 
گونه ایس��ت، برای مناظره به گونه ایست، برای 
نظریه پردازی به گونه ای دیگر است. در هیئت 
داوران چگونگی امتیاز دهی تصویب شده است، 
فرم های امتیاز دهی طراحی شده است. این که 

-به تدریج، با تمرین و 
با آموزش دانشجویان 
باید یاد بگیرند که در 

بازی فوتبال، در ورزش یا 
جاهای دیگر، احساس و 
هیجان را می شود تخلیه 

کرد، و یا در فضای سیاسی 
خاصی می شود جلسات 
کف و سوتی داشت، ولی 
کرسی های آزاداندیشی 
دیگر نباید فرصت کف و 
سوت باشد؛ باید فرصتی 

باشد که حرف ارائه بشود و 
مخاطبین به گونه ای دیگر 
بنشینند، به گونه ای دیگر 
بشنوند و به گونه ای دیگر 

مشارکت کنند.
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که هرکدام به نوعی لیبرالیس��م را نقد می کنند 
و ... . حداق��ل این بحث این اس��ت که این که 
من آن را برتر می دانس��تم، چون مِن دانش��جو 
دارای طبع پاک، سالم و حقیقت جو هستم، در 
ذهنیت من دانش��جو تنزل می کند؛ و می گویم: 
لیبرالیس��م هم تنها جزو یکی از تفکراتی است 
ک��ه وجود دارد و ضمناً فالن نقدها را هم دارد. 
البته ش��خصی که لیبرال است عکسش را هم 
می توان��د بیان کند که تفکر اس��الم گرا هم نه 
این اس��ت و ... . بس��یار خوب، تفکر اسالم گرا 
حرف ه��ای خودش را مطرح می کند و نقدهای 
وارده مطرح می شود، سپس در مقام نسبی بودن 
فضای انتخاب، انتخاب صورت می گیرد. طبیعی 
اس��ت که دوباره تعدادی در طیف لیبرالیسم و 

کس��ی ادعای نظریه پردازی را مطرح می کند 
چه مراحلی را طی می کند و ...، در مورد همه ی 
این ها روندهایی تعریف شده که حتما دیدنش 

برای شما مفید است.
آی�ا در فض�ای آکادمی�ک ه�ر حرف�ی را 
می ش�ود زد؟ هیچ محدودیت�ی نباید وجود 

داشته باشد؟
بله. فعاًل ما در قالب کرسی ها داریم صحبت 
می کنیم، یعنی در فضای کرسی ها، بنده فردی 
هستم که خارج از چهارچوب ها و استانداردهای 
موجود در جامعه، ادعایی دارم و حرفی دارم. در 
قالب کرس��ی ها بایستی فضایی فراهم بشود تا 
این ح��رف را بتوانم بزنم. بنده ادعا می کنم که 
در فالن نظریه نظر دارم، یا یک نظریه دارم یا 
نقدی بر نظریه ی موج��ود دارم، یا حرفی دارم 
ک��ه حاضرم با کس دیگری که خالف من فکر 
می کن��د به مناظره برخی��زم. فضای مناظره در 
همه جای دنیا این گونه است که در یک محیط 
بس��ته اتفاق می افتد؛ مانند داوری پایان نامه ها 
ک��ه هیئت داورانی وج��ود دارد. به همان اندازه 
ک��ه من اجازه دارم که تفک��ر حاکم و جاری را 
نقد کنم، طبیعتاً تفک��ر حاکم و جاری هم حق 
دارد م��ن را نقد کند. به دلیل این که تفکر من 
نقطه ی مقابل تفکر حاکم است، نمی توانم اول 
پنج��اه امتیاز مثبت به آن بده��م و بعد، از 50 
ش��روع کنم و تا 100 بروم. ن��ه، آن یک تفکر 
اس��ت و ای��ن هم ی��ک تفکر اس��ت. این هم 
می توان��د آن را نقد کند؛ به همان اندازه آن هم 
می تواند این را نق��د کند. آنچه که نهایتاً امتیاز 
می دهد، برآیند این جلس��ه می تواند باشد که از 
آن چیزی در بیاید و امتیازی به آن داده ش��ود. 
در این فضاس��ت که هر سخنی می تواند گفته 
ش��ود. وقتی فضا منطقی ش��د، دیگر هر کسی 
به خودش این اجازه را نمی دهد که هر سخنی 
را بگوید. چون اقتضای این جلسه در مقام کف 
و س��وت گرفت��ن و یا عقده گش��ایی و ارضای 
بخش ه��ای روانی خودم یا مخاطبین نیس��ت، 
بلکه بحث جدی است. چنانچه حرف های من 
در جاهای��ی بر تفکر موجود غلبه پیدا کرد، این 
به معنی پایان تفکر موجود حاکم نیس��ت، بلکه 
نش��ان دهنده ی ضعف هایی در اوست که باید 
خ��ودش را اصالح کند، و ی��ا بالعکس؛ چنانچه 
تفکرات من نقد ش��د، ضعف های��ی دارد که یا 
باید جبرانش بکن��م و یا به نقاط قوت تفکرات 
رقیبم تمکین کنم. انتظار است که این کیفیت 
در فضای کرس��ی ها پیش ب��رود. اگر این گونه 
بشود، به صورت مستقیم در بیرون این فضای 
بس��ته که جلس��ه در آن اتفاق می افتد به ظاهر 
اثری ن��دارد، ولی در دراز م��دت تأثیرات فوق 
العاده ای می گذارد. چون آدم هایی که در جلسه 
ش��رکت می کنند، تأثیرگذاران بیرونی هستند و 
این جلس��ه بر آن ها تأثیر می گذارد و در نتیجه 
از طریق تأثیر این جلس��ه بر آن ها، و از طریق 
آن ها به بیرون، تأثیر گذاری های دراز مدتی در 

جامعه خواهد داشت.
همان طور که می دانید، االن، دانشگاه های 
ما مبتال به یک َجوزدگی سیاس�ی هس�تند. 
اگ�ر ای�ن کرس�ی های آزادفکری تش�کیل 
ش�ود، در ابت�دا یا در آینده چ�ه تأثیراتی را 

می تواند بر این جو زدگی بگذارد؟
کرسی ها در دراز مدت می تواند فضا را منطقی 

کند، و اگر فضا منطقی ش��ود دیگر جو زدگی و 
در واقع جو سازی، جایی را نخواهد داشت. مثاًل 
فرض کنید در مورد آنچه بعد از انتخابات اتفاق 
افتاد، در مقابل تمام برنامه هایی که شبکه های 
بیرونی منتشر می کردند و فشار و هجمه ای که 
آورده بودند، صدا و س��یما ت��الش می کرد که 
واقعیت های��ی را از آغاز انق��الب، آن گونه که 
بوده به تصویر بکش��د. این، َجو را می ش��کند، 
چرا؟ چون آگاهی بخشی می کند. شاید یکی از 
عللی که تفکرات رقیِب تفکرات اسالم گرایان، 
ترجیح می دهند به این فضا تن در ندهند، همین 
باش��د. دو س��ه تا مثال می زنم که برای من در 
فضای دانش��گاه ها تعجب آور بود: مثاًل بخشی 
از گروه های قوم گرای دانش��جویی که قسمتی 
از آن ها در بعضی از دانشگاه ها، گروه قوم گرای 
پانُترکیستی هستند، »پیشه وری« را به عنوان 
فردی زاهد، عارف و ... معرفی می کند، در حالی 
که واقعیت این است که پیشه وری نه آنی بوده 
است که تصویر می شود. برای فهم پیشه وری 
هم الزم نیس��ت خیلی به سراغ منابع رقبایش 
رفت. خاطرات کس��انی که با پیشه وری بودند 
و بع��د هم ف��رار کردند و به ش��وروی رفتند، و 
یا اس��ناد و مدارک موجود، آش��کارا واقعیت را 
نش��ان می دهد. ولی در فض��ای غبار آلود، این، 
ذهن دانش��جوی تازه به دانش��گاه وارد شده را 
طوری تصویر می کند که س��پید را سیاه، روز را 
ش��ب و تاریکی را روش��نایی جلوه می دهد. اگر 
فضای آزاداندیش��ی باشد، آن فردی که آمده و 
ادعاهایی را در مورد پیشه وری مطرح می کند، 
طرف مقابلش هم اجازه پیدا می کند که پیش��ه 
وری را در آینه ی تاریخ، در خاطرات و ... نشان 
دهد و این جاس��ت که دانش��جوی آذری زبان 
یا غیر آذری زبان ب��ا واقعیت های تاریخی، آن 
گونه که بوده مواجه می شود. یا مثالی دیگر، در 
مورد انقالب اسالمی در جاهایی صحبت از این 
می شود که انقالب ایران، اسالمی نبوده است، 
اس��الم گرایان س��وار بر موج شده و سر بزنگاه 
مصادره اش کرده اند؛ یک ادعایی اس��ت دیگر. 
وقتی این مطرح می شود، باید برایش استدالل 
کرد. نقطه ی مقابلش هم استدالل های خاص 
خ��ودش را دارد. مث��اًل ای��ن که ب��ا چه چیزی 
می س��نجیم که چه انقالبی چگونه است؟ چرا 
می گوییم انقالب روس��یه سوسیالیستی است؟ 
چرا می گوییم انقالب فرانسه لیبرالیستی است؟ 
ب��ه دلیل وجود این ش��اخص ها. در هر انقالبی 
وقت��ی ش��اخص ها را پ��ر می کن��ی، برآیندش 
می شود ماهیت این انقالب؛ وقتی برای روسیه 
پ��ر می کن��ی سوسیالیس��ت، در می آید. همین 
شاخص ها را به عنوان استانداردهای بین المللی، 
وقتی در مورد انقالب ایران با واقعیت هایش پر 
می کن��ی، اس��المی از آن در می آی��د. یا مثاًل 
صحب��ت از ای��ن که چ��ه کس��انی در انقالب 
ایران چه نقش��ی داش��تند و ... . یا در صحبت 
از لیبرالیس��م، گاهی مواق��ع به عنوان نظریه ی 
فوکویامایی مطرح می شود که: آخرین راه حل 
برای بش��ریت اس��ت. این، مطرح که می شود، 
وقتی که یک سویه است، مِن طرفدار نظریه ی 
لیبرال ش��لوغ می کنم. ولی وقت��ی در مقام نقد 
و مناظره قرار می گیرد، نش��ان داده می شود که 
خود لیبرالیسم در خاستگاهش منتقدهایی دارد. 
ع��الوه بر این، 6 تا مکتب دیگر هم وجود دارد 

تعدادی در طیف اسالم گرا باقی می مانند، ولی 
قاطبه ی دانش��جویانی که می خواهند دست به 
انتخاب بزنند، با شفافیت عمل می کنند. ممکن 
اس��ت یک دانشجو در هیچ طرفی نایستد، ولی 
طوری تعقیب می کند که در دراز مدت می فهمد 
که این، فالن اشکاالت را دارد و آن، اشکاالت 
دیگ��ر را؛ این، در فالن مس��یر گام برمی دارد و 
آن، در مس��یر دیگری گام برمی دارد و ... . این 

همان فضای آزاداندیشی است.
روش ه�ا و دوره های نظریه پردازی را در 
کش�ورهای دیگر چگونه می توان به دست 

آورد؟
نس��خه ای از کانادا به دس��ت آمده اس��ت. 
پژوهش��کده ی مطالع��ات یک ی��ا دو کتاب را 
منتشر کرده است، جزواتی را هم از سایت های 
مختلف در زمینه ی نظریه پردازی گرفته بودند. 
کانادا، هم دوره ها و هم تجربه ی خوبی را داشته 
است. فرانسه هم قطعًا در این زمینه تجربه دارد؛ 

قباًل بحث کرسی ها را داشته است. 

علم  فلسفه  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  ٭ 
دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه  ریاضی  کارشناسی  دانشجوی  ٭٭ 
امیرکبیر

 در مورد آنچه بعد از 
انتخابات اتفاق افتاد، در 
مقابل تمام برنامه هایی 
که شبکه های بیرونی 

منتشر می کردند و فشار و 
هجمه ای که آورده بودند، 
صدا و سیما تالش می کرد 
که واقعیت هایی را از آغاز 
انقالب، آن گونه که بوده به 
تصویر بکشد. این، َجو را 

می شکند، چرا؟ چون آگاهی 
بخشی می کند. شاید یکی 
از عللی که تفکرات رقیِب 
تفکرات اسالم گرایان، 

ترجیح می دهند به این فضا 
تن در ندهند، همین باشد.

37 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



کرس�ی های آزاداندیشی چیست؟ تفاوت 
آن ب�ا کرس�ی های نظریه پ�ردازی را بیان 

کنید.
م��ن در ابتدا نکات��ی را عرض کن��م. ما در 
حوزه ی اس��اتید از اوایل دهه ی هش��تاد لزوم 
بحث آزاداندیش��ی را داش��تیم که نهایتًا منجر 
ش��د ب��ه نامه ای ک��ه جمعی از ط��الب علوم 
دین��ی و جمع��ی از دانش��گاهیان خدمت مقام 
معظم رهبری نوش��تند و ایش��ان آن زمان هم 
نظر موافقش��ان را در این م��ورد اعالم کردند.          
بع��د از آن، ای��ن کارها را هم ح��وزه ی علمیه 
پیگی��ری کرد، و هم در خ��ارج از وزارت علوم 
این قضیه دنبال ش��د. دلی��ل پیگیری در خارج 
از وزارت عل��وم این بود که وزارت علوم وقت، 
خ��ود را مجری این کار نمی دانس��ت و از خود 
آمادگی نش��ان نمی داد. به همین دلیل این کار 
در شورای عالی انقالب فرهنگی پیگیری شد و 
قوانین و اساس نامه ی آن طرح شد. سپس این 
کار، بر  عهده ی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی قرار گرفت. در این پژوهشگاه قسمتی 
وجود دارد به نام هیئت حمایت از کرس��ی های 
نظریه پردازی که این کار را آن ها هم بر عهده 
نمی گرفتند. تا زمان دولت نهم که بنا شد آیین 
نام��ه ی ارتقاء اعضای هیئ��ت علمی بازنگری 
شود، این کرسی ها را ما در این آیین نامه وارد 
کردیم که اگر ش��ما به ماده ی دو که وظیفه ی 
پژوهشی اس��اتید را بیان می کند مراجعه کنید، 
به این موضوع ها اشاره شده است. چند عنوان 
مختل��ف آنجا وجود دارد که کرس��ی های نقد، 
نظریه پردازی، مناظره، نوآوری و آزاداندیشی، 
پنج کارکردی اس��ت که برای این کرسی ها در 
نظر گرفته ش��ده است. در واقع این ها پنج نوع 
مختلف اند و دس��توالعمل اجرایی که برایش��ان 
تدوین ش��ده، متفاوت اس��ت. از نظر موضوعی 
و محتوای��ی متف��اوت ول��ی از نظر ش��کلی و 
ساختاری به هم تقریبًا شبیه اند. مثاًل در هیئت 
داوران و ... ب��ا هم تف��اوت دارند. در آیین نامه 
از نظ��ر امتیاز هم برای این پن��ج مورد تفاوت 
قائلند که مثاًل کدام پژوهش��ی هستند و کدام 
ترویجی. به هر حال تالش ما این بود که این 
کرس��ی ها وارد دانشگاه ها بشود. حداقل نتیجه 
این ش��د که این موضوع��ات درآیین نامه ذکر 
ش��ده و فکرش در دانش��گاه ها به تدریج وارد 
می ش��ود. درواقع این جزو مس��ائلی می ش��ود 
که اس��اتید به آن ها به تدری��ج بها خواهند داد. 
تدریجی اس��ت چون فراگیر کردن نقد در بین 
اس��اتید دانش��گاه کار آسانی نیس��ت. چون به 
آیین نامه ی قبلی، 30 س��ال عمل می ش��ده و 
حال ش��ما مس��ائل جدیدی به آن اضافه کرده 
اید. خب جا افتادن آن زمان بَر اس��ت. بنابراین 

این کار تا اینجا پیش رفته اس��ت. ضمن اینکه 
هیئت حمایت از کرس��ی های نظریه پردازی تا 
االن کرسی های مختلفی را برگزار کرده اند. اما 
این هایی که ما عرض می کنیم هیچ ارتباطی با 
فعالیت های دانشجویی ندارد. یعنی همان نامه 
ای که آقایان به رهبری نوش��تند و پاسخی که 
ایشان دادند و کارهایی که شکل گرفت، نهایتًا 
به دو نهاد ارتباط پیدا می کرد. یکی دانشگاه و 
دیگری حوزه های علمیه. خب درهر دو بخش 
ه��م فعالیت های��ی در حوزه ی اس��اتید صورت 
گرفت. ولی فعالیتی که ش��ما می خواهید انجام 
دهید در حوزه ی دانش��جویی است. به نظر من 
شما می توانید چیزهایی را از همان کرسی های 
نق��د و نظریه پردازی که مط��رح کردم کمک 
بگیرید. از لحاظ س��اختار و شکل شبیه هستند 
ولی از نظ��ر مفهوم متفاوتند. در کرس��ی های 
نظری��ه پ��ردازی، مطالب بیش��تر حول جنبش 
ن��رم افزاری و تولید علم می چرخد. البته ش��ما 
می توانید استفاده هایی از این ساختار بکنید. اما 
آنجا هدف بیش��تر تولید علم است. یعنی وقتی 
م��ا می گوییم مناظره منظ��ور همان مناظره ی 
علمیست، یا آزاداندیشی به معنای آزاداندیشی 

علمیست.
اما در فعالیت های دانش��جویی انتظار نظریه 
پردازی علمی نم��ی رود. نمی گوییم که علمی 
نباش��د بلکه انتظار و توقع نداریم اینگونه باشد. 
حاال اگر جمعی از دانش��جویان جمع ش��دند و 
نظری��ه ای هم دادند بد نیس��ت، ولی از فضای 
دانش��جویی چنین انتظاری نیست. به هر حال 
کارکردهایی که از کرس��ی های اساتید مد نظر 
اس��ت در فضای دانش��جویی مد نظر نیس��ت. 
چیزی که مدنظر اس��ت این بوده که در فضای 
دانش��جویی فضایی باز ش��ود که افراد بتوانند 
قاعده مند حرف-هایش��ان را بزنن��د. حال این 
حرف ها می تواند سیاسی و در حوزه ی تشکل ها 
باشد، یا در حوزه ی کانون های فرهنگی هنری 
باشد، یا در حوزه ی انجمن های علمی. می تواند 
هر حوزه ی فعالیت های دانش��جویی باش��د اما 
لزومأ علمی نیست و ما اگر بخواهیم آن ساختار 

را اینجا پیاده کنیم قاعدتأ جواب نمی دهد.

وظیف�ه ی وزارت عل�وم در ای�ن راس�تا 
چیست؟ 

وزارت علوم در این زمینه مستقیمأ وظیفه ای 
بر دوش ندارد. درکل نقش حمایتی و هدایتی و 
نظارتی دارد. درواقع باید محملی قانونی فراهم 
ش��ود که این کاره��ا در آن محمل و چارچوب 
فراهم شود. مثاًل یکی از وظایف تهیه و تنظیم 
همان آیین نامه ی کرسی های آزاداندیشی است 
که قس��متی از آن هم آماده شده. در انتها باید 
با هماهنگی دانش��گاه ها این آیین نامه نهایی 
ش��ده و ب��ا امضای وزی��ر علوم ابالغ ش��ود. و 
س��پس هر دانشگاهی که پیش��گام شود از آن 
حمایت می شود. دانشگاه ها هم باید یک مجوز 
قانونی داش��ته باش��ند و تکلیفش��ان مشخص 
باش��د تا بتوانند از ی��ک فعالیت قانونی حمایت 
کنند. در واقع کار وزارت علوم این است که به 
دانشگاه ها ابالغ کند که به صورت قانونمند این 
کار را انجام دهند. نباید دانش��گاه های بزرگ را 
هم مالک قرار داد چون مثاًل در دانشگاه های 
کوچک خیلی افراد عالقه به انجام چنین کاری 
دارند، ولی مسئولین دانشگاه ذهنیتی ندارند. در 
 این موضوع باید چارچوب ها مش��خص باش��د 
چون در صورت افراط و تفریط نتیجه ی عکس 
می گیریم. مثاًل مسئولین دانشگاهی با سابقه ی 
پنجاه س��اله به من می گفتند ک��ه اگر این کار 
قانون نداشته باشد ما نمی دانیم که چه بکنیم.

آیی�ن نام�ه ای ک�ه وزارت عل�وم در حال 
تدوین آن است ش�امل چه مواردی است؟ 

محتوا یا ساختار یا موارد دیگر؟
هنوز این متن نهایی نش��ده، ولی رویکرد آن 
همان چیزی اس��ت که من گفتم. یعنی هدف، 
قاعده من��د کردن این کار در دانشگاه هاس��ت. 
مانند آیین نامه ی نش��ریات و تش��کالت. اگر 
حدود نداش��ته باشد می ش��ود شبیه کانون های 
فرهنگی هنری دانش��گاه ها که قبأل زیاد س��ر 

و صدا می کرد، چون حساب و کتابی نداشت.
االن وضعیت این کرس�ی ها در دانش�گاه 

چگونه است؟
تاکنون معاونت های فرهنگی و دانش��جویی 
دانشگاه ها گزارشی رسمی به من نداده اند. اما 

بر اساس ش��نیده ها و گزارشات غیر رسمی که 
ما داریم، چند دانش��گاه برای این کار پیشگام 
ش��ده اند که دانش��گاه امیرکبیر جزو پیشروان 
است. دانشگاه اصفهان هم درحال تدوین آیین 
نامه ی داخلی برای خودش��ان هس��تند که این 

کار را ش��روع بکنند. حاال من از اجرا ش��ده ها 
اطالعی ندارم، ولی اینکه این کار مطرح ش��ده 
و م��ورد توجه ق��رار گرفته این خ��ودش چیز 
مهمی اس��ت. طی نشستی که اخیراً با رؤسای 
دانش��گاه ها برگزار ش��د، یکی از صحبت های 
بس��یاری از رؤس��ا این بود که این ایده بسیار 
خوب اس��ت و در دانش��گاه ها مورد توجه واقع 
ش��ده و خیلی از دانش��جویان هم عالقمند به 

دانشگاه به قول حضرت 
امام، مبدأ تحوالت 

کشور است و باید کادر 
سازی کند، لذا افرادی 
هم که از دانشگاه فارغ 
التحصیل می شوند، باید 
احساس کنند که برای 

اجتماع ساخته شده 
اند و باورشان باشد 

که فضای دانشگاه یک 
فضای آزاد است. یعنی با 
یک پشتوانه ی فرهنگی 
مطمئن و یک اعتماد به 
نفس باال وارد جامعه 

شوند.

é حامد اکبری٭
é کاظم حقانیان٭٭

این مباحثات، در زمان 
امامان هم بوده است
وزارت علوم وقت، خود را مجری این کار نمی دانست!

29 اس�فندماه 88 به س�اختمان تقریبًا تعطيل وزارت علوم رفتيم تا مصاحبه ای با دکتر خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری داش�ته باش�يم. وی که س�ردبيری فصلنامه دانش�گاه اس�امی، و معاونت پژوهشی مرکز اسناد 
انقاب اس�امی را در کارنامه ی خود دارد، ایجاد فضا برای ارزیابی فکر و پاس�خ به ش�بهات و س�ؤاالت دانشجویان را، زمينه ی 
رش�د آن ها در س�احت های مختلف زندگی و تربيت مس�ئولين آینده کشور می داند. روند ش�کل گيری کرسی های نظریه پردازی و 
آزادفکری، و اقدامات نهادهای مسئول در این راستا -از قبيل تدوین آیين نامه و جلسات مشترک-، از مسائل مورد بحث در این 

گفتگو بود.
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چنین کاری هس��تند. اما م��ا باید مقررات الزم 
را داشته باشیم. می خواهم عرض کنم که این 
ایده در دانش��گاه ها و حتی دانش��گاه های غیر 

دولتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
االن وزارت عل�وم ب�ه تش�کل هایی ک�ه 
می خواهن�د بان�ی این کار ش�وند چه کمک 
ه�ای مس�تقیم و غی�ر مس�تقیمی می تواند 

بکند؟
قاعدتأ کمک مس��تقیم به تش��کل ها توسط 
دولت کار بس��یار سختی اس��ت. اما به صورت 
غیر مس��تقیم ما آن ها را تشویق می کنیم. مثاًل 
بخش��ی از هزینه های آن را حاضریم پرداخت 
کنیم منتها با برنامه ریزی س��الیانه. مثاًل وقتی 
این آیین نامه ها ابالغ ش��ود دانش��گاه ها باید 
اع��الم کنند که توانایی برگزاری چند کرس��ی 
در طول س��ال را دارند، س��پس ما برای کمک 
کردن آمادگی داریم. در کل کمک های ما غیر 
مستقیم است. مثاًلً اگر دوستان بخواهند نتایج 
این جلس��ات را به نوعی منتشر کنند می توانیم 
کمک کنیم، یا شاید بتوان این جلسات را رسانه 
ای کرد و این کرسی ها را عینأ از صدا و سیما 
پخش کرد. ولی به نظرم اگر بش��ود نتایج این 
جلسات را به هر نحوی منتشر کرد خوب است. 

حال باید این جوانب را بررسی کرد.
آیی�ن نام�ه ی مذک�ور چ�ه زمان�ی آماده 

می شود؟
به نظرم تا آخر فروردی��ن بتوان آن را ابالغ 
کرد. چون من پرس و جو کردم گفتند قسمت 
کوچکی از آن باقی مانده است. از دی ماه روی 

این آیین نامه مشغول به کار هستند.
عل�ت تاکی�د رهب�ری روی ای�ن موضوع 

چیست؟
ش��اید چند دلیل بتوان ب��رای آن ذکر کرد. 
اول اینکه دانش��گاه آنط��وری که در جمهوری 
اس��المی تعریف شده صرفأ محل علم اندوزی 
و دان��ش آموزی نیس��ت، بلکه ع��الوه بر آن، 
از دانش��گاه انتظ��ار می رود ک��ه در زمینه های 
فرهنگی و سیاس��ی و اجتماعی هم پیش��گام 
باش��د و چند کار را انجام دهد. مثاًل کادر مورد 
نیاز در این زمینه ه��ا را تربیت کند و به جامعه 
تحویل دهد. برفرض دانش��گاه ش��ما که یک 

دانشگاه صنعتی است، چیزی که در جمهوری 
اسالمی از یک دانشگاه صنعتی انتظار می رود 
این نیس��ت که صرفًا یک دانشمند متخصص 
در رش��ته های فنی و صنعتی به جامعه تحویل 
ده��د، بلکه عالوه بر تخص��ص الزم، این فرد 
بای��د از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و سیاس��ی 

واجد صالحیت های الزم باشد.
نکته ی دوم اینکه دانش��گاه جایی اس��ت که 
بای��د در آن تض��ارب آرا صورت گی��رد، آزادانه 
صحبت ش��ود و از نتای��ج این آزاداندیش��ی و 

تضارب آرا جامعه بهرمند شود.
شاید دلیل سوم این باشد که خیلی از مسائلی 
ک��ه باید فوایدش به جامعه برس��د، اساس��ش 
تخصصی اس��ت و ش��اید نش��ود این مس��ائل 
تخصصی را در جامعه به شکل عمومی مطرح 
کرد. چون ممکن اس��ت باعث تشویش اذهان 
ش��ود و حاصلی از آن بدست نیاید. مکان هایی 
که می ت��وان در آنج��ا بحث ه��ای تخصصی 
داش��ت یا دانشگاه اس��ت و یا حوزه. به همین 
دالیل اس��ت که ما محل تاسیس کرسی های 
آزاداندیش��ی را حوزه ها و دانش��گاه ها می دانیم 
و الزم اس��ت در هر دو جه��ت فعالیت صورت 
بگیرد. اصأل ممکن اس��ت خیلی از مسائلی که 
در حوزه ی روشنفکری و نخبگی طرح می شود 
در جامع��ه اصأل مطرح نباش��د. به هرحال این 
مسائل در دانشگاه جایگاه دارد و مطرح کردن 

آن ها در جامعه خیلی وجاهت ندارد.
به همین دالیل است که مقام معظم رهبری 
بر ش��کل گیری این کرس��ی ها در دانشگاه ها 
تاکید دارند. البته ب��ا درنظر گرفتن این مطلب 
که ما از خروجی های این کرسی ها قصد داریم 
کشورمان را بسازیم یعنی می خواهیم یک کار 

هدفمند انجام دهیم.
وظیف�ه ی ه�ر ی�ک از اف�راد و نهادها در 
راه اندازی این کرس�ی ها چیس�ت و هر یک 

چه کارهایی تا االن انجام داده اند؟
فعاًل برای پاسخ به بخشی از سوال شما زود 
اس��ت چون این کار هنوز پیش نرفته است. ما 
هرچه که تاکنون از نهادهای ذیربط خواس��ته 
ایم انج��ام داده اند. مثاًل تدوی��ن کردن همین 
آیین نامه ی مذکور که از جاهای مختلف مثل 

نهاد رهبری و وزارت بهداش��ت و دانشگاه آزاد 
و جهاد دانش��گاهی و .. در آن مش��ارکت دارند 
و ب��ه جد کار را دنبال کرده اند. ما در ش��ورای 
هماهنگ��ی فعالیت های فرهنگ��ی، که همه ی 
این نهاد ه��ا جمع ا ند ه��م مذاکراتی داش��تیم 
و هم��ه ب��رای کمک به این کرس��ی ها اعالم 

آمادگی کردند.
اه�داف کوتاه  م�دت و بلند  مدت�ی که در 
طراح�ی ای�ن کرس�ی ها در نظ�ر می گیرند، 

چیست؟
در بلند م��دت می توان گفت همان هدفی را 
باید دنبال کند که دانشگاه دنبال می کند. یعنی 
تربی��ت کادری که اهل تحلیل و بیان باش��د و 
منافع نظام و کش��ور را هیچگاه فراموش نکند. 
در کوت��اه مدت ه��م باید فضای��ی ایجاد کنم 
که کس��ی که حرفی برای مط��رح کردن دارد 
احس��اس نکن��د فضایی برای ط��رح آن وجود 
ن��دارد. یعنی هرچه که به ذهنش��ان می رس��د 
بتوانن��د بیان کنند و جواب ه��م دریافت کنند. 
یعنی فکرش��ان ارزیابی ش��ود. ارزیابی به این 
دلیل مهم اس��ت چون ممکن اس��ت این فکر 
در گذش��ته مطرح شده باشد و جدید نباشد. در 
واقع این کرسی ها نوعی پاسخ به دشمنان هم 
می تواند باش��د که تبلیغات علیه نظام و دولت 
دارند که در ایران خفقان ش��دید است و آزادی 
بیان وجود ندارد. البته پاس��خگویی به همه ی 
حرف های آن ها کار درس��تی نیست. در قرآن 
هم ذکر ش��ده ک��ه یهود و نص��ارا از تو راضی 
نمی ش��وند مگ��ر اینکه از آن ها پی��روی کنی. 
پس ما نباید اس��تراتژی و توان و انرژی خود را 
بگذاریم که دهان آن ها بسته شود. این، امکان 
ن��دارد! اما چون معتقدیم که دانش��گاه به قول 
حضرت امام مبدأ تحوالت کش��ور است و باید 
کادر سازی کند، لذا افرادی هم که از دانشگاه 
فارغ التحصیل می شوند، باید احساس کنند که 
برای اجتماع ساخته ش��ده اند و باورشان باشد 
ک��ه فضای دانش��گاه یک فضای آزاد اس��ت. 
یعن��ی با یک پش��توانه ی فرهنگ��ی مطمئن و 
ی��ک اعتماد ب��ه نفس باال وارد جامعه ش��وند. 
تصور نکنند که مطالبی در ذهنشان بوده، ولی 
نتوانسته اند در دانشگاه بیان کند. خیلی از افراد 
تصور می کنند راه اندازی این کرس��ی ها برای 
ساکت کردن دشمنان است، ولی بحث ما این 
اس��ت که دانشگاه جایی است که افراد آن باید 
از ه��ر جهت فرهیخته باش��ند و همچنین باید 
توجه داشت این کرس��ی ها یک چیز قانونمند 
اس��ت و نبای��د بعدأ تبدی��ل به مکان��ی برای 
غوغاساالری های سیاسی ش��ود. همانطور که 
در یک کالس درس حرف ها ش��نیده می شود 

و نقطه نظرات گفته می ش��ود، در یک فضای 
دانش��گاهی و فرهیختگ��ی هم بای��د همه ی 

حرف ها زده شود و مسائل روشن شود.
چگون�ه موان�ع و اش�کاالت پی�ش روی 
مناظ�رات مث�ل مغالطه و سفس�طه و بدون 
سند حرف زدن و ... را می توان کاهش داد؟

م��ا می توانیم اینجا از تجربه ی کرس��ی های 
هیئت علمی اس��تفاده بکنیم. در مقررات و در 
اجرا. مثاًل به طور آزمایش��ی چند  جلسه برگزار 
کنیم و اش��کاالتش را رفع کنیم. قاعدتًا ما در 
ط��ول مباحثه ها یک انحراف معیاری داریم که 
باید به تدریج آن ها را رفع کرد. این اش��کاالت 
که مطرح کردید حتمًا بوجود می آید. در ضمن 
ممکن اس��ت حتی برخی افراد سیاس��ی قصد 
اس��تفاده از  این فضا به نفع خودش��ان داش��ته 
باش��ند و بخواهن��د قاعده را بره��م بزنند. من 
احتم��ال می دهم ک��ه چنین اش��کاالتی بروز 
کند. ولی اگر این کرس��ی ها بصورت قاعده مند 
راه اندازی ش��وند، این مشکالت به تدریج رفع 

می شوند.
با توجه به اینکه کرس�ی ها در دو حوزه ی 
سیاس�ی و معرفت�ی پیگیری می ش�ود چه 
مالحظاتی باید ب�رای آن ها در نظر گرفت؟ 

آیا باید اولویتی بین آن ها قائل شد؟
بای��د اقتض��ای ش��رایط دانش��گاه ها را در 
نظ��ر گرف��ت. در خیل��ی از دانش��گاه ها مثاًل 
مس��ائل سیاس��ی اولویت دارد. در برخی دیگر 
پاسخگویی به ش��بهات اولویت دارد که صرفًا 
هم شبهات سیاسی نیستند. در واقع اولویت را 
باید به دانش��گاه س��پرد. از نظر موضوع هم به 

آن قدر جمهوری اسالمی 
و اسالم و مکتب تشیع 
غنی و قوی در مفاهیم 

هستند که ما باید بشدت 
از این کرسی ها استقبال 

کنیم. و نباید ترس و 
واهمه ای از مطرح کردن 

مسائل، حتی شبهات 
عقیدتی داشته باشیم. 

این بارها در طول تاریخ 
تکرار شده و باعث 

بارورتر شدن مکتب ما 
گشته.
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نظرم نباید هیچ محدودیتی قائل ش��د. البته از 
روی قاعده. در مجلس هم اگر کس��ی بخواهد 
نطق کند حس��اب و کت��اب دارد. در اینجا هم 
ما ب��رای تمام این مس��ائل باید ناظ��ر و داور 
داشته باشیم. منتقد هم باشد که هر حرفی زده 
می شود نقدش هم بیان شود. رویکرد باید این 
باش��د که حرفی بی پاسخ نماند. به نظرم آنقدر 
جمهوری اسالمی و اسالم و مکتب تشیع غنی 
و قوی در مفاهیم هس��تند که ما باید بشدت از 
این کرس��ی ها اس��تقبال کنیم. و نباید ترس و 
واهمه ای از مطرح کردن مسائل، حتی شبهات 
عقیدتی داشته باشیم. این بارها در طول تاریخ 
تک��رار ش��ده و باعث بارورتر ش��دن مکتب ما 
گشته. من خودم مایل بودم اگر مشغله ی کاری 
اجازه می داد در این جلس��ات شرکت می کردم 
و ش��بهات مربوط به مسائل اولیه ی جمهوری 
اس��المی را پاسخ می دادم. مثاًل دشمنان و ضد 
انق��الب مط��رح کرده اند که حض��رت امام در 
مس��ائل سیاسی سعه صدر نداشتند، در صورتی 
اگر به تاریخ نگاه کنیم واقعأ خالف این اس��ت. 
اتفاق��أ این انحصارطلبی ک��ه به حزب اللهی ها 
نسبت داده می ش��ود مخصوص خود منافقین 
اس��ت. اگر این ها قدرت پیدا می کردند بس��یار 

انحصارطلب تر بودند.
چ�ون رهبری ب�ر ایج�اد این کرس�ی ها 
در دانش�گاه ه�ای صنعتی تاکید ک�رده اند 
آی�ا موضوع این جلس�ات در دانش�گاه های 

صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است؟
ای��ن برمی گردد به ش��رایط دانش��گاه ها. به 
نظرم دانش��گاه های صنعتی از دیگر دانشگاه ها 
سیاس��ی ترند. یعنی باید دید ش��رایط دانشگاه 
چگونه اس��ت اما ب��رای ما صنعتی یا انس��انی 

بودن دانش��گاه ها فرقی نمی کند. اما چیزی که 
ما در تجربه دیدیم دانشگاه های صنعتی از نظر 

مسائل سیاسی حساس ترند.
موضوعاتی که برای این کرسی ها انتخاب 
می شوند چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟

همانطور که ما در کرس��ی های اس��اتید هم 
داریم، در بخش هایی افراد ممکن اس��ت تصور 
کنند که حرف نو می زنن��د. پس بنابر این یک 
بخش می تواند نوآوری باش��د. یک بخشی که 
در میان دانش��جویان بسیار مطرح است، شبهه 
است. یا چیزهایی که حالت استفهامی دارند. این 
ش��بهات هم به نظرم بیشتر در بین دانشجویان 
باید سیاسی باش��ند و بعد عقیدتی. یک بخش 
هم می تواند حوزه ی مس��ائل علمی باش��د که 
قاعدتأ در انجمن های علمی و پژوهش��گاه های 
دانش��جویی می تواند مطرح ش��ود. به نظرم در 
این س��ه حوزه می توان ط��رح بحث کرد که ما 
اگر نش��ریات دانشجویی هم اضافه کنیم، بهتر 
است. مثاًل دانش��جویان مطالب زیادی باید در 
مورد نشریات دانشجویی بدانند که ممکن است 
ندانن��د. مثاًل بحث حقوق مطبوع��ات یا آزادی 

بیان که می تواند در اینجا مطرح شود.
به نظ��رم بیش��تر باید موضوعات سیاس��ی، 
فرهنگی، اجتماعی مطرح ش��ود و بعد س��راغ 

مسائل علمی برویم.
چ�ه  فک�ری  آزاد  کرس�ی های  اج�رای 

روش های مختلفی دارد؟
این را هم می ت��وان به عهده ی آیین نامه ها 
گذاش��ت. اما اگ��ر بخواهیم به زبان س��اده تر 
بگویی��م، فردی ک��ه می خواه��د آزادانه نقطه 
نظرات��ش را بیان کند باید در مقابل، یک گروه 
داور و منتقد داش��ته باش��د. مث��ل ارائه ی یک 
رساله ی دانشجویی که قاعدتأ منتقد آن را نقد 
می کن��د و داوران ه��م روی آن نظر می دهند. 
این ش��کل س��اده ی آن اس��ت و باید دید که 
دوستان در آیین نامه به چه نتیجه ای می رسند 

و باید آیین نامه را مالک قرار داد.
به نظر ش�ما رابطه ی مناظره و رسیدن به 

حقیقت چیست؟
این دیگر یک بحث فلس��فی س��نگین است 
و بگذارید وارد این بحث نش��ویم. اما در مورد 
اینکه انسان چگونه به یک چیز معتقد می شود 
و نق��ش تالش ه��ای م��ا چیس��ت؟ کاری که 
می توانیم در دانش��گاه االن انج��ام دهیم این 
اس��ت که کاری کنیم حقایق و واقعیات جامعه 
در این تضارب آرا و مباحثه ها خودش را نشان 
دهد و مورد بحث قرار گیرد. این خودش کمک 
می کند که ذهنیت درستی شکل گیرد و یا اگر 

ذهنیت غلطی بوده اصالح شود.
با توجه به اینکه افراد در فضاهای فکری 
متف�اوت هس�تند، تفاه�م بین آنه�ا چگونه 

ممکن است؟
بح��ث پارادایم و فضاهای فکری بیش��تر به 
حوزه ی فلس��فه علم برمی گردد یعنی در بخش 
نحوه ی تولید علم است. ما نباید اینگونه کار را 
سخت بکنیم که اگر فضاها متفاوت است پس 
تفاهم دشوار بدست می آید. معمواًل کسانی که 

در دانشگاه هس��تند در یک موضوع خاص در 
یک پارادایم هس��تند. یعنی چند پاردایم کمتر 
به چش��م می خورد. بنابراین ب��ه نظرم اگر این 
کرس��ی ها راه اندازی شود، حتی اگر پارادایم ها 
متفاوت هم باشد افراد می توانند به برحق بودن 
یک حرف ش��هادت دهند و این خود زمینه ی 

تفاهم را فراهم می کند.
ب�رای اینکه مناظرات غیرجدلی باش�ند و 
افراد واقعاً به دنبال کشف حقیقت باشند چه 

راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
اگ��ر آیی��ن نامه ی مذک��ور نهایی ش��ود به 
این موارد هم اش��اره می کن��د. ولی چیزی که 
ش��ما می گویید مهم اس��ت. یعنی باید فضای 
دانش��گاهی بر این کرسی ها حاکم شود. یعنی 

نباید فضا جدلی و مچگیری و ... باشد.
با توجه به اینکه تبیین حق س�خت تر از 
باطل اس�ت به نظر ش�ما چگونه می توان از 

موضع حق به خوبی دفاع کرد؟
این آسیب ها را باید به تدریج کم کرد و قابل 
کم شدن هم هستند. مثاًل می توان از تبلیغاتی 
ش��دن این جلس��ات جلوگیری کرد. این دست 
خود ماس��ت. مثاًل از رسانه ای شدن جلوگیری 
کرد و باید از کم ش��روع ک��رد. یعنی با فضای 
کوچک و نفرات کم ش��روع کنیم تا آسیب ها 
کم کم شناسایی شوند و کم شوند. ممکن است 
کم کردن این آسیب ها هزینه بر هم باشد ولی 

خب صرف این هزینه الزم است.
ح�دود آزادی بی�ان در اس�الم چیس�ت و 
خط�وط قرمز برای ارائ�ه ی هر عقیده و نظر 

چیست؟
اص��أل از اس��الم جلوت��ر بیاییم و ب��ه قانون 
اساسی به عنوان یک میثاق ملی نگاه کنیم و از 
آن استفاده کنیم. چون ممکن است عده ای در 
ایران مسلمان هم نباشند ولی همه ی ایرانیان 
باید به قانون اساس��ی پایبند باش��ند. در قانون 
اساسی آزادی بیان و ابراز عقیده ها مجاز است. 
اال در دو مورد. یکی اینکه خالف مبانی اسالم 
باش��ند و دیگری اینکه مخالف حقوق عمومی 
باش��د. این از دوره ی مش��روطه هم در قانون 
بوده. یعنی خالف عقل و ش��رع نبودن. اگر ما 
در دانشگاه ها هم با همین دید وارد شویم حدود 
آزادی بیان، گس��تره ی وسیعی می شود. جایی 
هم که به خالف ش��رع بودن تاکید دارد منظور 
این است که خالف مبانی اسالم تبلیغی نشود 
و گرنه خالف مبانی اسالم شک و شبهه و نقد 
را نیز می توان بیان کرد و اش��کالی ندارد. فقط 
باید فضایی برای شنیدن جواب آن فراهم کرد. 
اینگونه مباحث در اوایل انقالب هم بود و مفید 
هم بود. پس همان قانون اساسی را مالک قرار 
دهیم. خط قرمزها در این قانون مشخص شده 
اند. نباید زیاد س��خت گرف��ت و خالف قانون 
اساس��ی عمل کرد. مخل مبانی اس��الم بودن 
یعن��ی اص��ول و فروع دین را نباید زیر س��وال 
ببرد، تحت الشعاع قرار دهد یا باعث توهین به 
آن ها شود. تشخیص آن، چیز ساده ایست. مثاًل 
اگر کسی درباره ی اصول دین بخواهد تشویش 
اذهان کند خالف قانون است و اما مثاًل کسی 

در مورد عدل الهی س��وال دارد، این اش��کالی 
ندارد. ب��ه همراه متخصص می نش��یند و مثاًل 
پنجاه سوال هم می پرسد و پاسخ هم می گیرد. 
ای��ن مباحثات در زمان ام��ام رضا )ع( و یا امام 

علی )ع( هم بوده.
در واق��ع ما اینجا با دو فضا مواجهیم. فضای 
دانش��گاه با جامعه فرق می کن��د. مثاًل مطالبی 
که خالف مبانی اسالم است اما حالت استفهام 
دارد در دانشگاه ها می تواند مطرح شود. اشکالی 
ندارد. و یا نقد دولت. البته بدون توهین و هوچی 
گری، مثاًل در زمان انتخابات جلساتی با حضور 
اساتید تشکیل می ش��د و مثاًل وزیر اقتصاد به 
سواالت در یک فضای عقالنی پاسخ می داد و 
خیلی از ش��بهات برطرف می شد و خیلی خوب 
بود. پ��س طبق قانون اساس��ی نباید به مبانی 
دین��ی و حقوق اجتماعی در جامعه تردید ایجاد 

شود.
ویژگی های افراد مناظره کننده چیست؟

به هر حال مناظ��ره قواعدی دارد. دو نفر که 
ب��ا هم قصد مناظره دارند، اول باید در مورد آن 
موضوع اطالعات کافی داش��ته باشند. در یک 
زمینه بح��ث کنند و از موضوع خارج نش��وند، 
منطق��ی باش��ند، حرف های حاش��یه دار نزنند، 
استداللی و عقالیی صحبت کنند. ضمن اینکه 
من معقتد نیستم در این کرسی های دانشجویی 
س��ختگیری ش��ود. چون اینان فرزن��دان این 
کش��ورند، نه انقالب را دیده ان��د، نه جنگ را. 
باید گذاشت آزادانه مطالبی را که در ذهن دارند 
مطرح کنند. ای��ن ایرادی ایجاد نمی کند. اما از 
طرف دیگر باید جواب بش��نوند و باید به مرور 

ارزیابی و منتقد هم وارد مباحثات شوند.
مکان مناسب برای این جلسات کجاست؟

پیش��نهاد من این است مکان تابع موضوع و 
استقبال کننده باشد. به نظرم هرچه پیش برود 
موضوعات تخصصی تر می شوند. فضایی شبیه 
جلسات دفاع از رساله های دکترا و ارشد می شود.

نظر ش�ما در مورد حضور هیئت داوران در 
این جلسات چیس�ت؟داوران از چه کسانی 

انتخاب شوند و چه نقشی داشته باشند؟
حض��ور هیئ��ت داوران ضروری اس��ت. در 
آیین نامه ی اس��اتید این موضوع آورده شده و 
سختگیری هم در این زمینه شده است. اما در 
حیطه ی دانش��جویی، باید باز هم به آیین نامه 
مراجعه کرد. اما باید کسانی برای داوری انتخاب 
شوند که در آن موضوع حتمًا متخصص باشند. 
مثاًل داور، تخصصی به صحبت ها نگاه می کند 
و اگر مثاًل کسی می گفت من حرف نویی دارم 
داور می توان��د بگوید که ای��ن صحبت ها مثاًل 
40٭ نو بوده و یا مثاًل جلوی سفسطه و مغلطه 

و... را بگیرد و تذکر دهد.
ارزیابی و نمره دهی به مناظره کنندگان از 

طرف داروان آیا معقول است؟
حتمًا.ک��ه به نظ��رم باید این ه��ا را در آیین 

نامه ی دید.
ش�دن  پربارت�ر  و  ش�ورتر  پ�ر  ب�رای 
موضوعات، حضار چه نقش�ی می توانند ایفا 

کنند؟

 در قانون اساسی آزادی 
بیان و ابراز عقیده ها 
مجاز است. اال در دو 

مورد. یکی اینکه خالف 
مبانی اسالم باشند و 
دیگری اینکه مخالف 
حقوق عمومی باشد. 

این از دوره ی مشروطه 
هم در قانون بوده. 

یعنی خالف عقل و شرع 
نبودن.
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با شرایطي اجالسیه در 
حضور شوراي داوري 

و كمیته ي ناقدان 
تشكیل مي شود؛ هر چند 

جلسه كه الزم باشد، 
نظرات مطرح مي شود، 

پرسش ها مطرح 
مي شود، نقدها انجام 

مي شود، دفاع ها صورت 
مي گیرد، تا این كه جمع 
به كفایت مذاكرات علمي 

مي رسند.

کرس�ی های آزاداندیشی چيست؟ تفاوت 
آن ب�ا کرس�ی های نظریه پ�ردازی را بيان 

کنيد.
كرس��ي علمي كه به انواع كرسي هاي 
نظري��ه پردازي، ن��وآوري و نقد تقس��يم 
مي شود عبارت است از: مسند علمي ثابتي 
ك��ه براي حمايت از نظريه ه��ا و نقدها و 
داوري درباره ي آن ها تأسيس مي شود، كه 
نوعًا يكي از شخصيت هاي علمي نخبه ي 
موجه رشته ي مربوط به آن كرسي، رئيس 
آن كرس��ي مي ش��ود و جمعي از صاحب 
نظران داراي رتبه در آن حوزه، ش��وراي 
علم��ي و اعضاي پيوس��ته ي آن كرس��ي 
مي ش��وند. طيف��ي از صاحب نظ��ران از 
دانشگاه هاي مختلف، از حوزه هاي علميه، 
از تهران و از ديگر استان ها كه نمي توانند 
ارتباط مس��تمر با آن كرسي داشته باشند، 
به عنوان اعضاي وابس��ته با هر كرس��ي 
هم��كاري مي كنن��د. در ح��ال حاضر در 
مجموع 15 كرس��ي علمي در دبيرخانه ي 
هيئت حمايت از كرسي ها تأسيس و فعال 
شده اس��ت. جديدًا هم براي سال 89، دو 
كرس��ي جديد تصويب شده، يكي كرسي 

فلس��فه ي عل��وم، ديگري كرس��ي تاريخ 
و تم��دن. اما كرس��ي ها گاه براي ارائه ي 
نظريات جديد تشكيل مي شوند. در واقع به 
تعبير دقيق تر، جلسات دفاع و داوري براي 
قضاوت و ارزيابي مدعاهاي جديد تشكيل 
مي   ش��ود؛ گاه صاحب نظري مي  گويد: من 
نظري��ه ي جديدي دارم، ي��ا علمي جديد 
تأس��يس كرده ام، يا يك نوآورده دارم كه 
در حد نظريه نيس��ت ولي جديد است، يا 
نقد جديدي نس��بت ب��ه نظريه ها، علوم و 
نظرات موجود دارم. با ش��رايطي اجالسيه 
در حضور شوراي داوري و كميته ي ناقدان 
تشكيل مي ش��ود؛ هر چند جلسه كه الزم 
باش��د، نظرات مطرح مي شود، پرسش ها 
مط��رح مي ش��ود، نقدها انجام مي ش��ود، 
دفاع ها صورت مي گيرد، تا اين كه جمع به 
كفايت مذاكرات علمي مي رس��ند. در اين 
هنگام جلس��ه ي محرمانه اي براي داوري 
با حضور اعض��اي داوران و بدون حضور 
ناقدان و صاحب نظر تش��كيل مي شود و 
قضاوت مي كنن��د و مي گويند اين نظريه 
بود، يا باالت��ر از نظريه بود، يا پايين تر از 
نظريه بود، يا نقد بود. و هر كدام از اين ها 

é هادی مهدوی بصیر٭ 
é امین کیانی ٭٭

چیزی که مثاًل در جلس��ات دفاع پایان 
نامه ی دانشجویان مطرح است، این است 
که حض��ار می توانند هر س��وال مرتبط با 
موضوع��ی از گوین��ده بپرس��ند. و اینطور 
نیس��ت که حضار حق پرس��ش نداش��ته 
باش��ند. ما می توانیم از همین مطلب الهام 
بگیری��م و اینجا هم پی��اده کنیم. و حضار 
هر سوالی که می خواهند می توانند بپرسند. 
البته این کار س��اده ای نیست با توجه به 
اینکه برگزاری این کرسی ها تجربه ی اول 
ماست. تا نهادینه ش��دن مقداری سختی 

دارد.
از چ�ه منابعی می ت�وان صحبت های 
ب�زرگان را در موضوعات مربوط به این 

کرسی ها جستجو کرد؟
به نظر من بهترین منبع صحیفه ی امام 
است و یا فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
ه��م در منابعی جمع آوری ش��ده. غیر از 
رهبران انقالب، ش��هید بهش��تی و شهید 
مطهری نقطه نظرات خوب��ی دارند. مثاًل 
صحبت های ش��هید مطهری در دانشگاه 

تهران .
به عنوان حرف آخ��ر واقعًا اعتقاد من بر 

این است که اگر فضای منطقی و علمی در هر 
موضوعی با حضور افراد آگاه ایجاد ش��ود، هم 
دین اسالم و هم جمهوری اسالمی آنقدر قوی 
هس��تند که پاسخ کافی برای ش��بهات داشته 
باش��ند. ما اصاًل نباید هیچ ترس��ی از برگزاری 
این جلس��ات داش��ته باش��یم. البته باید از سوء 
استفاده دشمنان از این جلسات جلوگیری کرد 
و جلوی آسیب ها را تا حد امکان گرفت. در این 
صورت این کرسی ها فرصت های بسیار خوب 

و مفیدی فراهم می کند.

٭ دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه 
امیرکبیر

٭ دانشجوی کارشناسی ریاضی دانشگاه 
امیرکبیر

حجت االس�ام علی اکبر رش�اد، موس�س و رئيس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی اس�ت؛ نهادی که از طرف 
ش�ورای انقاب فرهنگی، مسئول كرس�ي هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره گشته، و تا کنون فعاليت هایی را در این 
زمينه صورت داده اس�ت. ایش�ان در این مصاحبه، ضمن برش�مردن برخی موانع پيش رو، به بيان روند مدیریتی 

کرسی های آزاداندیشی می پردازد.

قرار بود »خانه ي ملي گفتگوي 
آزاد« متولي كرسي هاي 
آزاداندیشي باشد

اصاًل این حركت، 
یك حركت 
سیاسي نیست!
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ك��ه بود چه امتيازي مي ش��ود به آن داد؟ 
يك نوآورده و يك مدعا ممكن است بين 
0 ت��ا 100 امتياز را احراز كند؛ اگر امتياز 
به 60 رسيد، مقبول قلمداد مي شود. براي 
امتي��از باالي 60 هم رتب��ه ي آن نظر را 

مشخص مي كند.
ام��ا كرس��ي هاي آزادانديش��ي ب��ه آن 
نشس��ت هايي مي گويند كه اف��راد براي 
اظهار نظرهاي غير متعارف خودش��ان در 
حضور جمع نخبه تش��كيل مي دهند. آنجا 
بنا نيس��ت كه داوري بش��ود و امتياز داده 
شود و رتبه تعيين شود، بلكه مجالي است 
ب��راي ارائه ي نظرات مخال��ف و مغاير و 
متف��اوت با نظرات ش��ايع و رايج. لهذا ما 
در كرسي هاي آزادانديشي شوراي داوري 
و امتيازدهي نهايي نداريم. اما كميته هاي 
ناقد داريم؛ ناقداني وجود دارند و نظريات 
فرد را نقد مي كنند. كرس��ي هاي مناظره 
هم كرس��ي هايي است كه دو صاحب نظر 
در تقاب��ل ب��ا يكديگ��ر، ب��ه مواجه��ه ي 
علمي حض��وري مي پردازند و حرف هاي 
متفاوتش��ان را با ه��م رد و بدل مي كنند 
و همديگ��ر را نقد مي كنند تا هر كس كه 

توانس��ت، نظريات خودش را به كرس��ي 
اثبات برس��اند. البته كرسي هاي مناظره، 

ش��وراي داوري دارد. كميته ي ناقدان هم 
دارد.

در خصوص جايگاه كرسي ها، كرسي ها 
از يك نظر دو نوع هس��تند: كرس��ي هاي 
علمي و كرسي هاي ترويجي. كرسي هاي 
علمي، جلس��اتي هس��تند كه براي دفاع 
و داوري راج��ع ب��ه يك نظ��ر جديد، چه 
ايجابي و چه س��لبي، تحت حمايت هيئت 
حماي��ت از كرس��ي هاي نظريه پردازي و 
در چهارچ��وب فرآين��د مصوب تش��كيل 
مي ش��ود، كه اگر تشكيل شد آثار حقوقي 
ب��ر آن مترتب اس��ت؛ در ارتقاي اعضاي 
هيئت علمي مؤثر است؛ در اين كه احيانًا 
بنياد ملي نخبگان امتيازاتي قائل ش��ود، 
خدمات��ي را ارائه كند؛ به جش��نواره هاي 
علمي بين المللي مثل جش��نواره ي فارابي 
او را معرفي كند، جايزه بدهد و س��اير آثار 
حقوقي كه به آن كرسي و جشنواره تعلق 

دارد، موثر است.
اما كرسي ها و اجالس��يه هاي ترويجي 
همان طور كه از اس��مش پيداست، صرفًا 
جنب��ه ي ترويج��ي دارد و بيش ت��ر براي 
نش��اط علم��ي و ايجاد فضاي ب��از براي 
ارائه ي نظرات رقيب و مخالف و متفاوت 
تش��كيل مي ش��ود و آثار حقوق��ي بر آن 

مترتب نيست.
مشكالتي كه پيش روي هيئت حمايت 
از كرس��ي هاي نظريه پردازي و برگزاري 
كرسي ها و اجالس��يه هاي دفاع و داوري 
وجود دارد، بس��يار است. از فقر علمي كه 
متأس��فانه در جامعه، از آن رنج مي بريم و 
نظريه پرداز كم داريم، نوآور كم داريم، نقد 
علمي ارزش��مند و در خور ارائه كم داريم. 
فقر علمي، نخس��تين مش��كل است، زيرا 
اگر فقر علمي نبود، نظريه  مي بود، نوآوري 
مي بود، نقد علم��ي منطق مند و روش مند 
وجود مي داش��ت، و در اين صورت خود به 
خود در جامعه رونق علمي، نشاط فكري و 
تضارب آرا اتفاق مي افتد و نوآورده پنهان 

نمي ماند: "پري رو تاب مستوري ندارد".
اما فقر علمي ناش��ي از چيست؟ ناشي 
از چندي��ن و چن��د علت و عامل اس��ت. 
از جمل��ه ي آن ه��ا فقدان جرأت اس��ت، 
و  خودسانسوري  اس��ت.  خودسانس��وري 
فقدان جرأت يك عامل درون خيز است. 
خودسانس��وري به اين معنا كه از بيرون، 
كسي چيزي را بر كسي تحميل نمي كند، 
محدوديت��ي اعمال نمي كند. خ��ود افراد 
اگ��ر بياين��د و بدانند كه اگ��ر اين حرف 
را زدن��د، جامعه ي علمي ب��ا آن ها چگونه 
مواجه خواهد شد، از اظهار نظر خودداري 
مي كنند. يا احيانًا اگر بدانند قانون چگونه 

ب��ا آن ها برخورد مي كند، پيش��اپيش خود 
سانس��وري مي كنند؛ در حالي كه تجربه ي 
فراواني از م��واردي داريم كه نظريه هاي 
جدي مخالف با نظام، قانون اساسي، دين 
و سياس��ت هاي كشور مطرح شده است و 
كس��ي هم با آن ها برخورد نكرده اس��ت. 
شاهدش نظرات و مقاالت ضد ديني است 
كه از زير س��ؤال ب��ردن توحيد و نبوت و 
وحي و قرآن گرفته تا س��اير عقايد ديني 
در اي��ن مقاالت مطرح مي ش��ود؛ كس��ي 
ه��م به جرم چنين مقال��ه و اظهار نظري 
بازداشت نشده است. حال اگر كسي نظر 
عقيدت��ي ه��م دارد و در اين حال فعاليت 
سياسي مي كند، احيانًا خالف امنيت اقدام 
مي كند و به اين دليل بازداش��ت مي شود، 
اي��ن بدان س��بب نيس��ت ك��ه نظريه ي 
عقيدتي در حوزه ي كالم يا فلس��فه داده 
اس��ت و بازداشت شده اس��ت. لهذا اين 
خود سانسوري از جمله موانع است. عامل 
ديگر، فقدان جرأت اس��ت، كه اعتماد به 
نفس در جامعه ي علمي ما پايين اس��ت؛ 
و به همين جهت ممكن است جرقه هاي 
نويي در اذه��ان اهل علم، چه در حوزه و 
چه در دانش��گاه زده بشود، اما فقد جرأت 
اج��ازه ي طرح آن و ابراز آن را ندهد. اين 
مانع ديگري است كه متأسفانه تأثير خود 
را در رفتارهاي علمي نخبگان ما بر جاي 

مي گذارد.
بع�د از قضای�ای اخي�ر، حض�رت آق�ا در 
جلس�ه ای ک�ه با دانش�جویان و بع�د هم با 
اس�اتيد داش�تند، گفتند که کرسی های آزاد 
فکری را در دانش�گاه برگ�زار کنيد. به نظر 
می رسد که کرسی های برگزار شده در مورد 
موضوعات اخير و موضوعات سياسی پيش 
پا افتاده بود. این یک مقدار با آن کرسی های 

نظریه پردازی متفاوت است.
م��ا دو دس��تگاه داريم ك��ه متولي اين 
كرسي هاس��ت. يك��ي هيئ��ت حمايت از 
كرس��ي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره 
اس��ت كه 6 س��ال پيش، يك سال بعد از 
پيام حضرت آق��ا در خصوص نهضت نرم 
افزاري به تصويب ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي رسيده است. بعدها نهاد ديگري 
تأس��يس ش��د و به تصويب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي رس��يد با عنوان »خانه ي 
ملي گفتگوي آزاد« كه متولي كرسي هاي 
آزاد انديش��ي است. مقر هيئت حمايت از 
كرس��ي هاي نظريه پ��ردازي، نزديك دو 
سال، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي 
بود؛ فعاليت هاي اوليه اي ش��د ولي شكوفا 
نش��د. بعد از حدود 2 س��ال، مق��ّر آن به 
تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي، به 

پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه ي اسالمي 
منتقل و مديريتش به پژوهش��گاه سپرده 
ش��د، كه تدريج��ا فعال ش��د و االن هم 
گس��ترش پي��دا كرده اس��ت و به صورت 
يك نهاد مرجع، در علم س��نجي كش��ور 
نقش آفرين��ي مي كن��د. اما خان��ه ي ملي 
گفتگوي آزاد تش��كيل نش��د، زيرا اواًل به 
رغ��م اين كه در ماده ي واحده اي كه طي 
آن تأس��يس خانه ي ملي گفتگوي آزاد و 
اس��اس نامه اش به تصويب شوراي عالي 
انق��الب فرهنگ��ي رس��يد و در آن تأكيد 
ش��ده بود كه دولت باي��د امكانات الزم و 
اعتبارات مورد نياز را تأمين كند، امكانات 
الزم تأمين نش��د. بنابر اي��ن خانه ي ملي 
گفتگوي آزاد اصال تأس��يس نشده و فعال 
هم نمي تواند باش��د؛ چرا كه دو تا مشكل 
دارد: 1- تأمين بودجه، مكان و امكانات. 
2- تأمي��ن لوازم حقوقي تأس��يس چنين 
خانه اي و برگزاري چنين كرسي هايي. در 
خانه ي ملي گفتگوي آزاد، طبق اس��اس 
نامه هر كس��ي مي تواند هر سخني را ولو 
ضد توحيد و ضد اس��اس نظام بزند. حتي 
اگر در حدي كه براي اسقاط نظام نظريه 
بدهد؛ ولي حرفش نظري باش��د، مي تواند 
عرضه ش��ود. ارائه ي چنين نظراتي الزمه 
اش اي��ن اس��ت ك��ه از لح��اظ حقوقي 
)قضايي و امنيتي( تأمين مناس��ب فراهم 

كرسي هاي آزاداندیشي 
به آن نشست هایي 

مي گویند كه افراد براي 
اظهار نظرهاي غیر 
متعارف خودشان در 

حضور جمع نخبه تشكیل 
مي دهند. آنجا بنا نیست 
كه داوري بشود و امتیاز 
داده شود و رتبه تعیین 
شود، بلكه مجالي است 

براي ارائه ي نظرات 
مخالف و مغایر و متفاوت 
با نظرات شایع و رایج. 

دانشگاه هاي تهران 
مي توانند با هماهنگي 

مصادر امور، كرسي هاي 
آزاداندیشي را فعال 

كنند و كسي مانع آن ها 
نمي شود. بنابراین 

پاسخگوي این پرسش 
مقام معظم رهبري، 

همه ي حوزه هاي علمیه، 
همه ي دانشگاه ها و 

همه دستگاه هاي علمي 
ذیربط اند، از جمله 

شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و شوراي عالي 

حوزه هاي علمیه.
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ش��ود، و اين مس��ئله حل نش��د. من طي 
مكاتبه اي با مصادر امر، اين را نوشتم كه 
شما تدابير الزم را براي حل وجه قضايي 
و وجه امنيتي تأس��يس چنين مؤسسه اي 
بينديش��يد، ولي جوابي نيام��د. در نتيجه 
چون بودج��ه، امكان، م��كان و امكانات 
مورد نياز به رغم مكاتباتي كه ما كرده ايم 
فراهم نش��ده است و هنوز تمهيدات الزم 
از لحاظ قضايي و امنيتي انديشيده نشده 
است، آن خانه تأسيس و فعال نشده است.

خان�ه ی مل�ی گف�ت و گ�و هم زی�ر نظر 
پژوهشگاه است؟

آن هم در طول حمايت از كرسي هاست، 
ولي دستگاه مستقلي است. اساس نامه ي 
مس��تقلي برايش تصويب ش��ده اس��ت. 
پژوهش��گاه هم متعه��د بودجه و امكانات 
الزم خان��ه ي ملي گفتگوي آزاد نيس��ت؛ 
ولي بودجه و امكانات مورد نياز هيئت را از 
محل اعتبارات خودش تأمين كرده و فعال 
كرده است. ولي برايش مقدور نيست كه با 
تعطيل طرح ها و برنامه هايش، خانه ي ملي 
را هم فعال كند. ضمن اين كه مس��ئله ي 
خانه ي ملي فراتر از هيئت است و مسائل 
ديگري هم دارد. لهذا مقام معظم رهبري 
اگر بر فعال شدن اجالس��يه ها، جلسات، 
همايش ها، هم انديشي ها، كرسي هاي آزاد 
انديش��ي و آزاد فكري تأكيد فرمودند، به 
اين جهت اس��ت كه اصواًل لوازم تأسيس 
و فعال شدن خانه ي ملي گفتگوي آزاد و 
مصادر امور فراهم نش��ده است. عالوه بر 
اينكه برگزاري كرس��ي هاي آزاد انديشي 
لزوم��ًا در گرو تأس��يس آن خانه نيس��ت؛ 
حوزه ه��اي  پژوهش��گاه ها،  دانش��گاه ها، 
علميه، مؤسس��ات فرهنگي، تش��كل هاي 
اساتيد و تشكل هاي دانشجويي مي توانند 
كرس��ي هاي آزاد انديش��ي را فعال كنند 
و لزوم��ًا نباي��د نهادي اي��ن كار را انجام 
دهد. اين بيشتر يك نوع فعاليت فكري- 
اجتماعي است تا علمي محض، در نتيجه 
هي��چ منع��ي و محدوديت��ي ب��راي ورود 
تشكل ها و دس��تگاه ها و مؤسسات در آن 

عرصه نيست.
اگ�ر تش�کل ها بخواهن�د ای�ن کار را در 
دانشگاه ها انجام دهند، آن تضمين حقوقی 

الزم را چگونه باید کسب کنند؟
همان طور كه هر دستگاهي هر فعاليتي 
كه مي كند، ابت��دا از مراجع قانوني مجوز 
مي گي��رد؛ مي توانند بروند و مجوز بگيرند. 
همانط��ور ك��ه در دانش��گاه، اس��اتيد و 
دانش��جويان مي توانند تظاه��رات برگزار 
كنند؛ اگر از وزارت كشور مجوز بگيرند، با 
وزارت اطالعات و با قوه قضاييه هماهنگ 

كرده باش��ند، اي��ن كار را ه��م مي توانند 
انجام دهند. دانشگاه هاي تهران مي توانند 
با هماهنگ��ي مصادر امور، كرس��ي هاي 
آزادانديش��ي را فعال كنند و كس��ي مانع 
آن ه��ا نمي ش��ود. بنابراي��ن پاس��خگوي 
اين پرس��ش مقام معظم رهبري، همه ي 
حوزه ه��اي علميه، همه ي دانش��گاه ها و 
هم��ه دس��تگاه هاي علم��ي ذيربط اند، از 
جمله ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي و 
ش��وراي عالي حوزه هاي علميه. بنابراين 
يا بايد امكانات و لوازم س��خت افزاري و 
نرم افزاري تأس��يس خانه ي ملي گفتگوي 
آزاد فراه��م ش��ود تا فعال ش��ود، و يا به 
دليل فق��دان، ممنوعيت و محدوديت، هر 
دستگاهي كه دسترس��ي و امكانات دارد، 

كرسي هاي آزاد انديشي را فعال كند.
ب�ا توجه به این که چند جلس�ه ای از این 
جلس�ات برگزار ش�ده اس�ت، س�ؤالی که 
مطرح می ش�ود این اس�ت ک�ه محدوده ی 
آزادی بيان در چه س�طحی می تواند باشد؟ 
یعنی ش�رایطش این باش�د ک�ه کاما آزاد 

باشد یا نه؟
كرس��ي هاي آزادانديش��ي محدوديت��ي 
ندارد. در كرسي هاي علمي نظريه پردازي 
و نق��د و مناظ��ره هم خط قرم��ز نداريم. 
ليكن تفاوت آن ها در اين است كه در اين 
كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره از 

ع  نو
دوم، داوراني 

مي نشينند، و بايد در 
چهارچوب ضواب��ط علمي و 

منط��ق علمي مربوط س��خن گفته و 
داوري ش��ود و طبعًا امتياز داده مي ش��ود؛ 
تف��اوت در اين اس��ت. و گرن��ه اين طور 
نيس��ت كه ما بگوييم تا اين جا مي توانيد 
ح��رف نويتان را بيان كني��د و بعد از اين 

نمي توانيد.
ليكن در م��ورد گفت وگوه��اي آزاد، از 
آن جايي كه آثار اجتماعي و آثار سياس��ي 
وجود دارد، بايد گفت وگوها در مرجعي به 
نام خانه ي ملي گفتگوي آزاد مطرح شود 
تا به صورت تدبير شده اي، مسايل سياسي 
و امنيت��ي قضيه، حل ش��ود كه عوارضي 

نداشته باشد.
آیا به جز دو مش�کلی ک�ه در مورد خانه ی 
ملی گفتگوی آزاد فرمودید، بقيه ی مشکات 
و لوازمش پيش بينی ش�ده است یا نه؟ مثل 

آیين نامه برای گفت و گو ها و موارد دیگر.
آن دو مش��كلي كه گفتم، اگر حل بشود 
بقيه ي مش��كالت هم حل مي ش��ود. اگر 
مؤسسه تشكيل بشود، آن گاه آيين نامه اش 
هم بايد تصويب شود. اصاًل امكاني فراهم 
نشده اس��ت، صرفًا االن 4 سال است كه 
اساس نامه اش تصويب شده است. به رغم 
مكاتب��ات زياد و مذاك��رات فراوان براي 
تأمين م��كان و امكانات و بودجه، مصادر 
امور، آن ها را تأمي��ن نكرده اند. در نتيجه 

كار مسكوت ماند.
ب�ا توج�ه به این ک�ه در س�خنرانی مقام 
معظ�م رهب�ری، خطاب ایش�ان بيش تر به 
دانش�گاه های صنعت�ی ب�وده اس�ت، ش�ما 
بيش تر چ�ه ن�وع موضوعاتی را پيش�نهاد 

می کنيد؟
هر حوزه ي نظري كه ظرفيت و استعداد 
ارائ��ه حرف ن��و را دارد بايد وارد ش��ود و 
نظ��رات جديد در مع��رض ق��رار بگيرد. 
محدوديتي ندارد كه بگوييم چه حوزه اي؛ 
همه ي حوزه ها. كس��ي در قلمروي فلسفه 
حرف��ي دارد، ديگري در معرفت شناس��ي، 
س��ومي در علوم قرآن و حديث، چهارمي 
در حقوق، ديگري در اصول، يكي ديگر در 
جامعه شناس��ي، فردي در اقتصاد، شخص 
ديگري در مديريت، و يكي هم در شيمي، 
آن يك��ي در فيزي��ك، و ديگ��ري هم در 

رياضيات.
اولویت را با کدام بحث ها می گذارید؟ آیا 

بحث های سياسی اولویت ندارند؟
اصال كرس��ي هاي علمي، منشأ و مقصد 

سي  سيا
ندارند. ي��ك كار علمي 

نكنيم.  سياس��ي  را 
اصاًل اي��ن حركت، 

يك حركت سياس��ي 
نيس��ت. سياس��ي ك��ردن اي��ن 

حركت، س��م مهلك اس��ت. اي��ن كه در 
جامع��ه از طريق احزاب و رس��انه ها، آراء 
سياسي، نظرات سياسي و ساليق مختلف 
سياس��ي بايد با هم مواجه ش��وند و بستر 
مناس��بي براي عرضه و احيان��ا تعارض، 
چالش و تضارب در مباحث سياس��ي بايد 
ب��ه وج��ود بيايد، به جاي خ��ود؛ اين يك 
مقوله اس��ت، ولي مس��ايل كرس��ي هاي 
نظريه پردازي نه منشأ سياسي داشته و نه 
مقصد سياس��ي دارد. اين يك كار علمي 
است براي توس��عه ي علم، توليد معرفت، 
اس��تقالل علمي كشور و براي اين كه ما 
از زير ِدين غرب خصوصًا در حوزه ي علوم 
انساني خارج شويم. اين ها اغراض اصلي 

است.
به طور کلی نس�بت بين مناظره و رسيدن 
به حقيقت چگونه اس�ت؟ چ�ون افرادی که 
در دانشگاه می آیند صحبت می کنند، مبانی 
فکری ش�ان شکل گرفته اس�ت و هر کدام 

چهارچوب فکری خودشان را دارند.
مناظره همواره براي اين انجام نمي شود 
ك��ه دو طرف مناظره قانع ش��وند. ممكن 
اس��ت نظر دو طرف مناظ��ره تغيير نكند، 
و لذا ممكن اس��ت هر ك��دام در پارادايم 
فكري خودشان فكر كند و هيچ كدام هم 
قانع نشود. اما ش��اهدان و حضار، آن گاه 
كه حرف ه��اي دو صاحب نظر را در دفاع 
و نقد نظري��ات خود و رقيب مي ش��نوند، 
اين مخاطبان و حضار و ش��اهدان اند كه 
به انتخاب مي رس��ند و به حقيقت دس��ت 
پي��دا مي كنن��د. بنابراي��ن ممكن اس��ت 
صاحب نظ��ران هي��چ گاه نظرش��ان تغيير 
نكند. گر چه هيچ محال نيس��ت و امكان 
تغيير نظر صاحب نظران و طرفين مناظره 

هم وجود دارد.
٭ دانشجوی کارشناسی ارشد نفت دانشگاه 

اميرکبير
٭٭دانشجوی کارشناسی نساجی دانشگاه 

اميرکبير

كسي در قلمروي فلسفه 
حرفي دارد، دیگري در 
معرفت شناسي، سومي 
در علوم قرآن و حدیث، 

چهارمي در حقوق، 
دیگري در اصول، یكي 
دیگر در جامعه شناسي، 

فردي در اقتصاد، شخص 
دیگري در مدیریت، 
و یكي هم در شیمي، 
آن یكي در فیزیك، و 

دیگري هم در ریاضیات.
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هس��ت. ولی کرس��ی های نظريه پردازی، از 
س��طح بس��يار باالت��ری برخوردار اس��ت که 
واضع نظريه و هيئت داوری و ش��رايط نقد و 
انعکاس آن تفاوت های زيادی با کرسی های 
آزادانديش��ی دارد. بی ش��ک، مي��دان داران 
کرسی های نظريه پردازی به عنوان يک اصل 
– نه اس��تثناء – عناصر فرهيخته ای هس��تند 
ک��ه ابداعات و نظريات خود را در معرض نقد 
و نظ��ر اهل علم قرار می دهند تا درس��تی يا 
نادرستی آن، معلوم گردد که اين امر، هم بازار 
مکاران را می بندد و هم اهل نظر را در مسند 
واقعی خود می نش��اند و هم اسباب رونق فکر 
و انديش��ه و ظهور خالقيت و بروز ابداعات و 

نوآوری و پيشرفت را فراهم می کند.
از اين رو ما با هنر خويش و فرهنگ درست 

ارائه نظر و نقد آن و گزينش بهترين نظرات، 
فی الواقع عمل به دستور الهی در آيات 17 و 
18 سوره زمر می کنيم که فرمود » فبشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک 
الذين هداهم اهلل و اولئک هم اولو االلباب « 
و از اين رهگذر، خود را در مسير رهبری الهی 

و از اهل خرد قرار می دهيم.
 عل�ت تأکيد رهب�ری روی این موضوع را 

در چه می بينيد؟
به نظرم بيان اين موضوع به عنوان بخشی 
از منظوم��ه ی فکری مقام معظ��م رهبری و 
مطالب��ات ايش��ان ناظر به يک نياز اساس��ی 
اس��ت، چ��را که عمل��ی نمودن اي��ن بيان و 
خواس��ته امکان بس��يار جدی و بااليی برای 
ما فراه��م کرده و ضمن ايجاد زمينه بالندگی 
و رش��د، مانع ظرفيت س��وزی های اساس��ی 
می گردد. نکته اول اينکه مطالبه برگزاری اين 
کرس��ی ها، ايجاد زمينه بهتر توس��عه فرهنگ 
گفتگو، تعامل و تضارب افکار و رواج درس��ت 
ارايه نظر و نقد پيرامون آن در جامعه به ويژه 

در مجامع علمی می باش��د. چيزی که پايه ی 
رشد و شکوفايی را محققًا فراهم خواهد کرد، 
عالوه ب��ر اينکه تحقق اين مه��م مانع رواج 
ه��رج و مرج فکری و غوغاس��االری اس��ت، 
در حقيق��ت، پرهي��ز از بلوا و هياهوس��االری 
و جلوگي��ری از القاء نظ��رات انحرافی با طرح 
فريبن��ده آن اس��ت، که با ايج��اد زمينه طرح 
نظرات و نقد منطقی آن دس��ت غوغاساالران 
را می بن��دد و جل��وی اغوای ديگران توس��ط 

ايشان را خواهد گرفت.
بحث جدی تر اينکه ما با انقالب خود، منشأ 
تحوالتی اساس��ی در کش��ور، منطقه و جهان 
گرديدي��م و ام��روز نيز عالوه ب��ر حرکت در 
مسير ساختن جامعه ای مبتنی بر ارزش های 
اعتقاديمان همزمان در يک رقابت نفس گير 
با نظام س��لطه قرار داريم و کوشش می کنيم 
که با س��اختن جامعه ای نمون��ه و تکثير آن 
ب��ا الگو برای ديگ��ران، مقدمات تمدن جديد 

اسالمی را رقم بزنيم.
از اي��ن منظر م��ا بن مايه های اساس��ی و 
محتوای غنی و مي��راث گرانبهايی داريم که 
روز آمد نمودن آن با اجتهاد روش��مند، دست 
مايه ی مه��م رفع نياز امروز خودمان و جامعه 
بش��ری را فراهم نموده و بخشی از نياز آينده 
م��ان را نيز تأمي��ن خواهد کرد. ب��ا پيروزی 
انقالب اس��المی علی رغم ميل نظام س��لطه 
طلب، حضور دين در عرصه اجتماع شکس��ت 
و ام��روز م��ا نيازمند تأمين مبان��ی نظری در 
عرصه ه��ای حيات بش��ری از منظر اعتقادی 
خودمان هس��تيم. ب��ا اين نگاه ايج��اد زمينه 
گفتگو و تعام��ل و ارج نهادن به نظر و ابداع 
ه��ر فرد و مح��ک زدن يافته ه��ای او در نزد 
اهل فضل و دانش، فرصت بس��يار طاليی را 
برای م��ا فراهم خواهد نم��ود که ضمن رفع 
معضالت و مش��کالت فراروی و شکل گيری 
جامعه اسالمی، به نيازهای جامعه بشری نيز 
بپردازي��م. لذا به نظرم باي��د اين مطالبه مقام 
معظ��م رهبری را در س��طوح مختلف، طرح و 
تحلي��ل کرد و فراخور هر اليه، س��از و کاری 
متف��اوت را جهت اجرايی کردن درس��ِت آن، 
پياده نمود. در اين ميان رسالت حوزه و دانشگاه 
بس��ار باالس��ت که اميدوارم هر چه س��ريعتر 
مقدمات عملی ش��دن اين مه��م فراهم آيد.

اه�داف کوتاه م�دت و بلند مدت�ی که در 
طراحی کرس�ی ها باید مد نظ�ر قرار داد را 

چه می دانيد؟
در کوت��اه مدت فرهنگ س��ازی اين امر و 

مقدمه تحج��ر و جمود فک��ری و نتيجه اش 
ضالل��ت و عقب افتادگی اس��ت. لذا تعقل و 
انديش��ه ورزی، مقدمه رمز گشايی و نوآوری 
و رش��د ب��وده و اي��ن ام��ر مهم ه��م نياز به 

آزادانديشی دارد.
در خص��وص کرس��ی های آزادفک��ری در 
دانش��گاه ها نيز، هنر ما ايج��اد کردن فضای 
مناس��ب ط��رح آرا و نظ��رات در يک محيط 
ضابطه مند و علمی اس��ت که به عنوان يک 
فرض و ضرورت، نياز امروز و فردای ماس��ت. 
البت��ه ايجاد آن نياز به فرهنگ تعامل، صبر و 

صبوری نيز دارد. 
 به نظر ش�ما چه تفاوتی بين کرسی های 
آزادفکری و آزاداندیشی و نظریه پردازی در 

دانشگاه ها است؟
اس��اس تف��اوت، در س��طوح آن و ک��م و 
کيف و لوازم ايجاد آن می باش��د. کرسی های 
آزادانديشی را در همه سطوح می توان برگزار 
کرد. يعنی در س��طح دانشجويی و اساتيد هر 
يک و يا توأمان امکان برگزاری اين کرسی ها 

 تعری�ف و ویژگ�ی ه�ای کرس�ی ه�ای 
آزادفک�ری در دانش�گاه ه�ا از نظ�ر ش�ما 

چيست؟
آزادفکری و آزادانديش��ی يک صفت است 
که به طور کلی در برابر تصلب فکر و انديشه 
و يا تعصب، ق��رار می گيرد. با رجوع به متون 
اس��المی در می يابي��د که همه دس��تورات و 
توصيه ها در جهت نفی محدود س��اختن فکر 
و انديشه و تعصب کورکورانه است. لذا صفت 
آزادانديشی امر مبارکی است که همگان بايد 
خود را مزين به آن کنند. چرا که منشأ علوم و 
دانايی ها خردورزی است. و يکی از پايه های 
اساسی تعقل، آزادی فکری و دوری از تعصب 
و تصل��ب فکر اس��ت. محصول آزادانديش��ی 
راه را برای در مع��رض آرا و نظرات ديگران 
ق��رار دادن و بهترين آن ها را مبتنی بر مبانی 
انتخاب کردن است. و يا اين صفت در عالم، 
امکان نوآوری و ابداع را فراهم کردن اس��ت 
ک��ه در هر دو س��طح آن گامی ب��ه جلو و راه 
يافتن به موضعی فراتر از ش��رايط اوليه است. 
اما روش��ن اس��ت که تعص��ب و تصلب فکر، 

دکتر علی رضا زاکانی عضو کميس�يون علوم و تحقيقات مجلس ش�ورای اس�امی و ریيس اسبق سازمان بسيج 
دانشجویی است، که دانشجویان مناظره هایش در دانشگاه های مختلف را به خوبی به خاطر دارند. در مصاحبه 
ای که با ایش�ان داش�تيم، آزاداندیشی را یک فرصت بس�يار طایی خواندند که ضمن رفع معضات و مشکات 

فراروی شکل گيری جامعه اسامی، به نيازهای جامعه ی بشری نيز می پردازد.

تضارب آرا؛ دست یابی به میراث گرانبهای اسالمی

حوزه ی معرفتی مقدم بر 
حوزه ی سیاسی است !

ویژه نامه کرسی های آزادفکری44
نشریه دانشجویی انعکاس



روشنگری و شفاف نمودن فضاهای معرفتی، 
فرهنگ��ی، سياس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی 
می توان��د مورد نظ��ر قرار گيرد ول��ی بايد به 
س��متی رفت که نيازهای پايه و اساس��ی در 
حوزه نظر از رهگذر اين کرسی ها تأمين گردد.

ب�ا توجه به اینکه کرس�ی های آزادفکری 
دانش�جویی را در دو حوزه کلی سياس�ی و 
معرفتی دنبال می کنيم، ماحظاتی را که در 
ه�ر ی�ک از این دو حوزه باید م�د نظر قرار 
دهيم کدامند؟ آیا به نظر ش�ما اولویتی بين 

این دو باید قائل شویم؟
البته با توجه به وجود قسمت ها و بخش های 
متف��اوت علمی در جغرافيای دانش��گاه، نبايد 
فق��ط کرس��ی های آزادانديش��ی معطوف به 
مباحث معرفتی و سياس��ی گ��ردد. اما از اين 
منظ��ر که اين دو حوزه از نيازهای مش��ترک 
همه عناصر حاضر در محيط های علمی است، 
به عنوان يک اولويت و يک اصل می توان به 
آن نگاه نمود و برای آن برنامه ريزی کرد. در 
خصوص تفکيک مس��ائل معرفتی از سياسی 
و تق��دم يکی بر ديگری ني��ز بايد عرض کنم 
که اين رجحان معطوف به نياز اس��ت که در 
هر ش��رايطی ممکن اس��ت تغيير کند و يکی 
از اين دو حوزه را اولويت بخش��د. اما به طور 

کلی حوزه معرفتی مقدم بر حوزه سياسی است 
و پرورش يافته درس��ت حوزه معرفتی با مبنا 
وارد حوزه سياسی خواهد شد. عالوه بر اينکه 
مبنای حکومتی ما دينی اس��ت و اتفاقًا خيلی 
از افراد که با قصد سياس��ی در جامعه فعاليت 
می کنند و ب��ه زيرکی فعاليت خود را در حوزه 
معرفتی س��امان می دهند و تجربه ثابت کرده 

ک��ه به ويژه در دو ده��ه اخير حوزه معرفتی 
بهتري��ن مح��ل ورود برای تغيي��ر باورها و 
انتفال انديشه های وارداتی و تقليدی صرف، 
البته با رنگ و لع��اب دينی برای زدن پايه 
های اعتقادی و مشروعيتی نظام بوده است. 
از اي��ن منظر به نظرم ح��وزه معرفتی مقدم 
است ولی به هر حال نبايد از حوزه سياسی 
هم غافل ش��د؛ يعنی می توان با بررس��ی و 
رصد جامعه، موضوع��ات مبنايی را طرح و 
بررسی کرد و همزمان از دغدغه های جدی 
دانشجويان و نس��ل جوان نيز غافل نشد و 

به طرح آن ها پرداخت.
 آی�ا اج�رای کرس�ی های آزاد فک�ری 
ش�يوه های مختلف دارد؟ چه ش�يوه هایی 

موثرتر است؟
بل��ه. بنا به س��طح موضوع می توان ش��يوه 
درخ��ور را انتخاب کرد. مثاًل در حوزه معرفتی 
اگر به صورت بيان موضوع توسط اهل نظر و 
پرس��ش و پاسخ و ارايه پيرامون آن و ترجيحًا 
مناظ��ره و گفتگوی دو جانب��ه و يا چند جانبه 
پيرامون ي��ک موضوع بحث گ��ردد، مطلوب 
است. اما در حوزه سياسی عالوه بر روش های 
فوق از تريبون آزاد با حضور مطلعين می توان 
سود جس��ت که هم دانش��جويان حرف های 
خ��ود و نظرات خويش را بي��ان کنند و هم با 
طرح مس��ائل و کارشناسی آن، پايه اطالعات 
و تحلي��ل آن ه��ا افزون ت��ر گ��ردد. در طی 
سال هايی که توفيق کار دانشجويی را داشتم 
ب��ه خوبی معلوم بود هرکجا فضای دانش��گاه 
فضای مفاهمه و گفتگو و دور شدن از شرايط 
احساس��ی ص��رف ب��ود و تاکيد بر جلس��ات 
دوطرف��ه و ايج��اد فضای باز گفتگو می ش��د 
نتيجه پويايی و طراوت در دانشگاه و باز شدن 
افق های جديد فراروی دانشجويان بود. به هر 
حال يکی از راه های جلوگيری از سوء استفاده 
از فضاهای دانش��گاهی به ويژه دانشجويی، 
همي��ن مفاهمه و گفتگ��و و ارائه تحليل ها و 
نقد و نظر متقابل اس��ت ک��ه اميدوارم روز به 

روز رونق بهتری پيدا کند. 

حوزه معرفتی مقدم بر حوزه 
سیاسی است و پرورش یافته 
درست حوزه معرفتی با مبنا 
وارد حوزه سیاسی خواهد 

شد. مبنای حکومتی ما دینی 
است و اتفاقًا خیلی از افراد 
که با قصد سیاسی در جامعه 
فعالیت می کنند و به زیرکی 

فعالیت خود را در حوزه 
معرفتی سامان می دهند 

حوزه معرفتی بهترین محل 
ورود برای تغییر باورها و 

انتفال اندیشه های وارداتی 
و تقلیدی صرف، البته با 
رنگ و لعاب دینی برای 
زدن پایه های اعتقادی و 

مشروعیتی نظام بوده است.

تعریف و ویژگي هاي کرسی های آزادفکری 
در دانش�گاه ها از نظر شما چيست؟ )تفاوتي 
بين كرس�ي هاي آزاد فكري، آزاد اندیشي و 

نظریه پردازي قائل هستيد؟(
آزادفکری ب��ه نوعی به معنای آزادانديش��ی 
است. اما اين دو، با نظريه پردازی تفاوت دارند. 
به همين دليل کرسی های آزادانديشی و نظريه 

پردازی هم با هم تفاوت دارند.
در نظريه پردازی، هدف، توليد علم و توس��عه 
در مرزهای دانش است. البته تا دستيابی به يک 
نظري��ه مراحل مختلفی وجود دارد که آن ها هم 
باي��د مد نظر قرار گيرد. به عنوان مثال، نوآوری 
يکی از مقدمات نظريه پردازی اس��ت. هر چند 

شايد خيلی از نوآوری ها به نظريه منجر نشود. اما 
به هرحال مقدمه ی رسيدن به نظريه است و بايد 
به همين دليل مورد توجه باشد. در حال حاضر، 
هيات حمايت از کرسی های نظريه پردازی ايجاد 
ش��ده تا از اين نوع کرسی ها و مراحل مختلف 
آن ها در حوزه علوم انس��انی حمايت کرده و به 
نحوی بر آن ها مديريت  کند. البته تعيين اينکه 
مطلبی نظريه هس��ت يا نه حتما ضوابطی دارد 
که در هيئت تعيين ش��ده و براساس آن ها عمل 
می شود. زيرا در هرکرسی، عالوه بر نظريه پرداز، 
نقادان و داوران نيز بايد حضور داش��ته باشند تا 
نظريه ارائه شده در بوته نقد گذاشته شود تا نهايتا 
نظريه بودنش به اثبات برس��د. طبيعی است که 

é علیرضا پورمفیدی٭ 
é افشین میرزایی٭٭

آزاد اندیشی باید تبدیل به فرهنگ شود

ابتکار به خرج دهید

مهن�دس مس�عود فياض�ی، مدیری�ت کانون اندیش�ه ج�وان را برعه�ده دارد. نهاد 
فکری فرهنگی نام آش�نای دانش�جویان که در این س�ال ها، با همکاری تشکل های 
دانش�جویی، برنامه های فکری متنوعی را در دانشگاه ها برگزار نموده است. ایشان 
در مصاحبه م�ان پيرامون کرس�ی های آزادفک�ری، راه مقابله با تهاج�م ایدئولوژیک 
دش�منان را ایجاد فضای آزاداندیش�ی دانس�ته، و تأکيد کردند که نمونه های خوبی 
از کرس�ی ها برگزار ش�ده اس�ت، اما این قضيه باید به عنوان فرهنگ در دانشگاه و 
جامعه جا بيفتد و به عرف دانش�گاه ها تبدیل ش�ود. ایشان همچنين برگزار کنندگان 
این کرس�ی ها )دانش�جویان( را توصيه به خاقيت و ابتکار و دوراندیشی در طراحی 

و اجرای آن کردند.

45 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



سطح 
علمی اين کرسی ها مطلوب و باالست . چراکه 
هم��ه ی مباح��ث، تخصصی اس��ت و در حوزه 

تمحض افراد است. 
اما بحث شما بر سر اين است که کرسی های 
آزادانديشی چيست؟ ابتدا بايد آزادانديشی را کمی 
باز کنيم تا از مفهوم کرسی های آزادانديشی نيز 

ابهام زدايی شود. 
آزادانديش��ی گاه در مورد فرد مطرح اس��ت و 
گاه در م��ورد غير فرد. مثاًل گاه می گوييم فالنی 
آزاد انديش اس��ت و گاه می گوييم، می خواهيم 
برنامه هايی ترتيب دهيم در دانش��گاه ها يا... که 
مصداق آزادانديش��ی باشند. اين دو گاهی خلط 
می شوند. يک فرد آزاد انديش است، يعنی کسی 
اس��ت که در تفکراتش آزادانه حرکت می کند و 
در پی يافتن حق اس��ت. اين فرد در تفکراتش 
گرفت��ار قيد و بندهای واهی و تعصب های بيجا 
نيست و افق ديدش وسيع است. البته در اينجا 
بحث های زيادی مطرح اس��ت که اتفاقا برخی 
از آن ها بحث روز جامعه هم هست. برخی فکر 
می کنند اگر می گوييم آزاد-انديش بايد بود يعنی 
در تفکر بی ضابطه بايد بود. اشتباهی که هميشه 
در م��ورد مفهوم آزادی اتفاق می افتد. هيچ جا و 
در هيچ نقطه ای از دنيا آزادی، بی قيد و ش��رط 
نيس��ت. بحث در همين قيد و شرط هاس��ت که 
چگونه و به چ��ه ميزان بايد باش��د؟ اينجا هم 
همين بحث مطرح اس��ت. آزادانديش��ی برای 
يک نوآموز يک جور مص��داق مي يابد در مورد 
يک استاد مسلم يک جور ديگر. هرچند مفهوم 
آزادانديشي، در مورد همه به يك معناست. کسی 
که هنوز کالس دوم دبس��تان اس��ت، اگر قبل 
از اينکه مقدم��ات را ياد بگيرد برود کتاب های 
پراکنده و باالتر از س��نش را بخواند، نمی گويند 
آدم آزادانديشی است بلکه او را از اين کار نهی 
می کنند. برخي هم از سوي ديگر، از ترس اينكه 
در آزادي افراط كنند، اصل آن را ناديده مي گيرند 

و عماًل در دامن تحجِر فكري مي افتند. 
ام��ا يک وقت آزادانديش��ی را به يک برنامه، 
به يک کرس��ی يا مواردی از اين دست نسبت 
می دهن��د. اينجا هم بحث های خ��اص خود را 
دارد. چون هم بايد در مورد ضابطه هايش بحث 
کرد – چون اينج��ا هم حتمًا بايد ضابطه هايی 
مطرح باش��د- و هم معلوم کرد چه روش هايی 
برای تحقق اين امر وجود دارد. آزادانديش��ی در 
اين رويکرد، قرين با تضارب آراء و مطرح شدن آراء 

موافق و مخالف است. آن 
هم به طوری که به دور از 
غلبه ی هيجانات احساسی، 
مخاطبان يا سخن گويان، 
خود قادر باش��ند با توجه به 
قوت استدالل های طرفين، 
صحيح را از غلط بشناس��ند 
و درس��ت را انتخاب کنند. 
در يک گفتگوی آزادانديشی 
اگ��ر طرفي��ن از اول، حرف 
خودش��ان را ص��د در ص��د 
درست بدانند و نه برای يافتن 
حق بلکه ب��رای نابود کردن 
و مغلوب کردن طرف مقابل 
وارد گفتگو شوند، از اول اين 
جلسه آزادانديشانه نيست. زيرا 
آزادانديشی با تعصب و تکبر در 
برابر حق نمی سازد. در آزادانديشی نمی-گوييم 

من، بلکه می گوييم حق.
اين را بدانيم که با رعايت ضوابطی مثل عدم 
هيجانی و احساسی شدن، دوری از لفاظی ها و 
ب��ه کارگيری کلمات چند پهلو و غير ش��فاف و 
مسائلی از اين دس��ت که حق توسط آن ها گم 
می ش��ود، واقعا تشكيل جلس��اتي كه در آن ها 
تض��ارب آراء اتفاق مي افتد بس��يار ثمر بخش و 
مفيد اس��ت. زيرا بدون تع��ارف ما معتقديم که 
اس��الم و انقالب، باالترين، مترقی ترين و غنی 
ترين حرف را می زند و در اين گونه جلسات اتفاقا 

عيار بيشتري پيدا مي كند.
ما جامعه مان يک جامعه ی ايدئولوژيک است، 
انقالب اص��ال ماهيتي ايدئولوژي��ک دارد و به 
همي��ن دليل تهاجمی هم که به آن می ش��د و 
می ش��ود حتمًا بايد ماهيتی ايدئولوژيکی داشته 
باش��د؛ که دارد. دش��منان ما می خواهند مبانی 
فکری ما مخدوش بشود، می خواهند ارزش های 
ما بی ارزش بشود، هنجارهای جامعه تغيير کنند. 
به همين دليل، روی فکرها و عقايد و هنجارها 
و ارزش ه��ای جامع��ه، کار فک��ری و فرهنگی 
می کنند. اينجاست که کرسی های آزادانديشی 
به کار می آيند. زيرا از رهگذر اين جلس��ات، هم 
ما احيانًا اگر ايرادي در فهم يا عمل داريم آن را 
می فهميم و هم، سراب از آب بازشناخته می شود 
و ح��رف صحيح حاصل مي ش��ود. ه��م برای 

خودمان و هم برای مخاطبانمان.
 البته واقعيت اين اس��ت که به کرات تجربه 
شده که طرف مقابل به شدت از شرکت در اين 
گونه جلس��ات خصوص��ا در مباحث پايه فکری 
به وي ژه در عقايد و باورها ابا دارد. جلس��اتی که 
طرفداران، فضا را احساسی و هيجانی نکنند، تا 
بحث ها منطقی ارائه شود و لفاظی ها به شفاف 
شدن ها س��ايه نيندازد. البته در مسائل پيش پا 
افتاده ی سياسی يا اجتماعی، اين گفتگوها راحت 
ت��ر اتفاق می افتد، که در بس��ياری از آن ها هم 
می بيني��م هدف طرفين، اس��کات طرف مقابل 
است و نه دريافت حق. اين هم نمی شود مگر با 
احساسی کردن جلسه. که اين هم برای هر دو 

طرف صحيح نيست و نبايد باشد.
البته آزاد انديشي از جهات ديگری هم اهميت 
دارد. مثاًل جوانان ما در اين س��ن ها در بحران 
هويت جوانی به سر می برند و در پی يافتن حق 
و حقيقت در مباحث گوناگون فكري و انديشه اي 

هستند. اين جلسات به آن ها بسيار کمک می کند 
و مش��كالت فكري آن ها را بهتر حل مي كند. 
عالوه بر اين، عرف شدن اين مطلب و تبديل آن 
به فرهنگ سبب بروز خالقيت ها و نوآوري هاي 
زيادي مي شود كه نتيجه آن عائد فرد و اجتماع 

مي شود. 
گذش��ته از اين حرف ها جوان امروز، در مسير 
تندبادهاي فكري زيادي قرار دارد. زيرا امروزه به 
انحاء مختلف سيِل داده هاي مختلف به جوانان ما 
ارائه مي شود، كه حتي فقط به همين دليل بايد 
به جوانان، عامل تشخيص داد. اثرات اينترنت، 
ماهواره، مجالت متع��دد و... همه ضرورت اين 
مطلب را محرز می کنند. که با اين جلسات خيلی 

می توان براي مخاطبان ثمربخش بود.
البت��ه برخ��ي از مذهبي ها، از برگ��زاري اين 
جلس��ات ابا دارند ولي بايد بدانيم اگر طرفداران 
اس��الم و انقالب بتوانند درست و صحيح حرف 
اسالم و انقالب را درک کنند و درست و صحيح 
و ب��ه گونه ای مخاطب فهم، آن را به مخاطبان 
عرضه کنند قطعا نتيج��ه می گيرند و آن حرف، 
خودش دلي��ل بر حقانيِت خ��ودش خواهد بود. 
اشکال ما اين است که يا درست نفهميده ايم يا 

درست بيان نکرده ايم.
نکت��ه آخری هم ک��ه در اين بخش بگويم تا 
منظورمان از كرسي هاي آزادانديشي معلوم شود، 
اينكه واژه ی کرس��ی نبايد رهزن ما شود و كار 
را براي ما مبهم و مش��كل س��ازد. اين واژه در 
اينجا معناي كرس��ي در قالب مرسوم کرسی ها 
در مثاًل نظريه پردازی و... نيست. اصأل می گوييم 
آزادانديشی که خيلی عملياتی تر، بشود محققش 
کرد. کرسی های نظريه پردازی  داور می خواهد، 
اما جلسات آزادانديش��ی لزومًا داور نمی خواهد، 
داورش مخاطبان هس��تند. همين که اين فضا 
ايجاد شود که طرفين بتوانند حرف منطقِی خود 
را ب��ه يکديگر بگويند و در فضايي آرام و دور از 
هياهو با هم صحبت کنند، زمينه فراهم مي شود 
تا دانشجويان حاضر، داوري درستي انجام دهند؛ 
هرکس مطلب خودش را از صحبت ها می گيرد. 
ما که می خواهيم کرسی های آزادانديشی را در 
سطح دانشگاه راه بياندازيم، بايد آن را مقداری 
س��هل الوصول تر کنيم و آن قدر برايش ش��اخ 
و برگ نگذاري��م که در اجرا بمانيم. بايد اينقدر 
راحت باشد که به عرف دانشگاه ها تبديل شود. 
بايد فرهنگ شود. البته اين هم روش هايی دارد.

آی�ا ش�ما بي�ن آزاداندیش�ی و آزادفکری 
تفاوت قائل هستيد؟ 

به نظر می رسد اين دو، يکی می توانند باشند. 
هرچند که آزادفکری بيشتر شبيه آن معنای اولی 
اس��ت که از آزادانديشی کردم. ولی به هرحال، 
اين دو با تلقی رايج از کرسی های نظريه پردازی 
که در مورد هيات حمايت از کرسی های نظريه 
پردازی مطرح اس��ت متفاوتن��د. هرچند که هر 

نظريه ای به نوعی آزادانديشی است.
آیا بين اینکه خود دانشجوها این آزادی را 
داشته باشند که درحد سواد خودشان بحث 
کنند و اینکه اساتيد بيایند همين موضوعات 
را به صورت تخصصی تر مطرح کنند فرقی 

قائل هستيد؟ 
قاعدت��ًا اين دو جلس��ه اقتضائ��ات متفاوتي 
دارند. كه بايد در عم��ل مورد توجه قرار گيرند. 
اما براي رفع برخي ذهنيت ها كه در بين بعضي 

دانش��جويان وجود دارد الزم است توضيحي را 
عرض كنم.

در آزادانديشی مالک چيس��ت؟ مقومات آن 
چيست؟ آيا دانشجويی بودن مالک آزادانديشی 
است؟ يا مس��ايل ديگري مطرح است؟ مالک 
آزادانديش��ی در جلس��ات و برنامه ها اين است 
ک��ه تضارب آرا در فضايی منطق��ی و به دور از 
هيجانات احساس��ی اتفاق بيفت��د و از برخورد 
منطقی آن ها، حق معلوم شود. حاال اين مفهوم، 
مصاديق متعددی که هر کدام اقتضاء خاص خود 
را دارد، پيدا می کند. که البته هر مصداق خوبی ها 
و بدی هاي��ی هم دارد. يک��ی از اين مصاديق، 
بحث های دانشجويی است كه طرفين بحث ها، 
خود دانشجوها هستند. اين صورت ُحسنش اين 
است که از سويی به فرهنگ سازی اين قضيه 
خيلی کمک می کند و از سوی ديگر دانشجويان 
مس��ائل فکری و دغدغه هاي ذهنيش��ان را به 
راحتي مطرح مي كنن��د و در خالل بحث ها، در 
عين اينکه نقاط کور تفکراتشان را بهتر می يابند 
و بعدًا در پی رفعش دقيقتر می روند، جواب خيلي 
سواالتش��ان را هم بهتر مي گيرند. ضررش هم 
اين اس��ت که وقتی راجع به يک مسأله بحث 
می کنند، لزومًا متخصص آن رش��ته که نيستند، 
مثاًل دانشجويان رشته فني مثل شما مي-آيند 
و به جهت نيازي كه دارند در مورد فالن مسأله 
اس��الم يا فالن رشته علوم انساني با هم بحث 
مي كنند. حال در اين بين، چه تضمينی هس��ت 
که از البالی حرف های آن ها حق نمايان شود و 
واقعًا مطلب صحيح در نهايت فهم شود؟ البته با 
اين همه آيا اين گفتگوها بد است؟ مسلما خير. 
زيرا محّس��ناتش بيشتر بوده و راهي به حقيقت 

است. 
اما مصاديق ديگري از آزادانديشی هم وجود 
دارند که در آن ها، دانش��جو يا تماش��اچی فعال 
اس��ت يا س��وال کننده و مطالبه گ��ر. مثاًل در 
جلس��اتي اس��اتيد قوی از دو طرز تفکر بيايند و 
با يکديگر در منظر دانشجويان مناظره کنند. يا 
هرکدام مباحثش��ان را مجزا ولی در يک جلسه 
بگويند و بروند و دانش��جو ب��ه دقت داليل هر 
کدام را مالحظه کند و سنجش نمايد. يا جلسات 
پرس��ش و پاسخ يا نقد يا ميزگردهای گوناگون 

انديشه ای برگزار شود. 
پ�س ش�ما می فرمائيد ما ک�ه می خواهيم 
دنبالش باشيم، دنبال همه این ها باشيم، هم 
اس�اتيد بيایند و هم دانش�جوها با هم بحث 

کنند و هم.... 
بله. هرکدام قابل تحقق است را اجرا کنيد و 
در هرکدام هم سعی کنيد که از افزودن اضافات 
زيادی که آن ها را قابل اجرا نکند بپرهيزيد.تخففوا 
تلحقوا. البته هركدام را هم كه مي خواهيد اجرا 
كنيد از قبل در موردش فكر كنيد و مش��كالت 

احتمالي اش را بررسي و تدبير نمائيد.
ما فکر می کنيم اين تريبون آزادها و کارهايی 
که تا االن شده، مطلوب نبوده است که رهبری 

اين تأکيد را دارند.
تريب��ون آزاد يكي از همان مصاديق مي تواند 
باش��د. اما اين قالب نيز هم ظرفيت هاي خوبي 
دارد و هم آفت هاي متعددي ممكن است داشته 
باش��د. اگر خيلي از تريبون آزادها تا حاال جواب 
نداده اس��ت، حتمًا به دليل اين بوده كه آفاتش 
بيش��تر ظهور كرده و بر همه جلسه غلبه يافته 

برخی از آن ها بحث روز جامعه هم هست. 

برخی فکر می کنند اگر می گوییم آزاد-

اندیش باید بود یعنی در تفکر بی ضابطه 

باید بود. اشتباهی که همیشه در مورد 

مفهوم آزادی اتفاق می افتد. هیچ جا و در 

هیچ نقطه ای از دنیا آزادی، بی قید و شرط 

نیست. بحث در همین قید و شرط هاست 

که چگونه و به چه میزان باید باشد؟
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است. 
البته يک وقت می گوييم تا حاال هيچ جلس��ه 
مطلوبی از مصاديق آزادانديش��ي برگزار نش��ده 
ک��ه من معتقد به اين حرف نيس��تم. اين بحث 
ها بوده ولی زياد نبوده و به فرهنگ تبديل نشده 
اس��ت. يعنی آنقدری نبوده که فراگير شود و به 
عرف جامعه علمی کش��ور تبديل شود . چه در 
حوزه و چه در دانش��گاه. البته در بعضی سطوح 
آزادانديش��ی واقعًا يک مص��داق هم نداريم. ما 
بايد به جايی برس��يم که مخالفان انديشه های 
شيعی كه بعضًا هم وطنان خودمان هم هستند، 
به جای اينکه بروند در آن طرف دنيا حرفش��ان 
را در رس��انه های بيگانه بگويند، بيايند در حوزه 
های علميه يا دانشگاه های خودمان، در جوامع 
تخصصی خودمان حرفشان را بگويند و همانجا 
هم جواب منطقی خود را دريافت کنند. س��يره 
ائمه معصومين عليهم الس��الم هم همين بوده 
و ش��يعه از همين راه با اي��ن همه مخالفت ها، 
تا کنون مانده و هر روز بالنده تر ش��ده اس��ت. 
ف��الن آقا با هزاران ايراد بر ش��يعه، بر امام )ع( 
وارد می شده ولی در بازگشت از طرفداران جدي 
شيعه می شده و به يك مبلغ فعال تبديل مي شده 
اس��ت. چون در مواجهه با ام��ام )ع(، باالترين 
منطق و عميق ترين معارف را می ديده و آن ها 
را فهم مي كرده اس��ت. ما که معتقديم اسالم و 
تشيع از لحاظ فکری در اوج است. پس چه ترس 

از مواجهه علمی و منطقی با افکار مخالف. 
تجربه نش�ان می دهد مباحث�ات برای به 
نتيجه رس�يدن موانعی پي�ش رو دارند؛ مثل 
هوچ�ی گری، خل�ط مبحث، مبه�م گویی و 
غيرش�فاف صحبت کردن، حرف بدون سند 
زدن، طرح انبوه مس�ائل و از این ش�اخه به 
آن ش�اخه پری�دن، لّفاظ�ی و... در طراح�ی 
کرسی ها چگونه می توان این آسيب ها را کم 

کرد؟)همان طور كه رهبري هم فرمودند(

ما بايد در آغاز يک تفکيکی در بين حوزه های 
گوناگ��ون فکری بنماييم و براس��اس آن ها، در 

اقدام نيز اولويت بندی نماييم. 
بعضی از حوزه ها، اين قابليت را دارند که رو 
به هوچی گری بروند. زيرا در آن ها حساس��يت 
طرفداران افكار متفاوت به قدري باالس��ت كه 
كنترل جلس��ه به احتمال زياد از دس��ت خارج 
مي شود، به نظر مي رسد در بدو کار، اصأل به سراغ 
اين فضاها نبايد رفت! زيرا بسيار محتمل است 
که آن موانع ايجاد شود که در اين صورت ديگر 
اسم آن ها را نمی شود آزادانديشی گذاشت. البته 
بعضی از همين جلسات ممکن است روشنگری 
هم بکنند، به همين دليل نمی گويم نبايد برگزار 
ش��وند، اما باالخره از موضوع آزادانديشی خارج 

هستند.
يک حوزه هايی هم هستند که اين نقطه ضعف 
را ندارن��د و اتفاقًا ريش��ه ای تر و مبنايی تر هم 
هس��تند. مثاًل فرض کنيد در مورد يک موضوع 
مبتلی به مخاطبان که ماهيتی فلسفی يا کالمی 
هم دارد، بحث ش��کل گيرد. اصأل وقتی بحث 
از لحاظ فکری درجه باالتري داش��ت و انديشه 
اي تر بود، يک مرتبه جوهای پيرامونی فروکش 
می کنند. دو نفر دارند بحث علمی می کنند بقيه 
هم گوش می کنند. حال اگر فضاسازی هايی هم 

بشود باز خيلی به اصل جلسه لطمه نمی زند. 
البت��ه بعض��ی از قواعد را ه��م بايد مجريان 
وضع کنند که جلوی سوء استفاده چياِن هميشه 
حاضر را بگيرند. زيرا ب��ه هر حال اين افراد به 
محض اينکه ببينند حرف مخالفی زده می شود 
و جوابی هم ندارند، جو را به هم می زنند. فرقی 
هم نمی کند که طرفداران اين تفکر باش��ند يا 
آن تفک��ر. به هرحال از ه��ر اقدامی که فضا را 

احساسی کند بايد پيشگيری شود. 
با توجه ب�ه اینکه کرس�ی های آزادفکری 
دانش�جویی را در دو حوزه ی کلی سياسی و 
معرفتی دنبال می کنيم، ماحظاتی که در هر 
یک از این دو ح�وزه باید مد نظر قرار دهيم 
کدام اند؟ و آیا به نظر شما اولویتی بين این 

دو باید قائل شویم؟
در مورد فرق جلسات سياسی و معرفتی، مطالبی 
را ع��رض كردم، ولی در مجموع دو نکته را بايد 
در نظر بگيريد، يکی اينکه از کسانی دعوت کنيد 
که هم فهم صحيحی از مطلب داش��ته باشند و 
هم بتوانند درست آن را بيان کنند و هم افرادي 
منطقي باشند كه فضا را به سمت احساسي شدن 
پيش نبرن��د. دوم اينکه يکی از عواملی که اين 
کار را –يعنی آزادانديشی را-می تواند دامنه دار 
کن��د و به فرهنگ تبديل نمايد، تا از رهگذر آن 
افراد نيز آزادانديش و حق ياب شوند، اين است 
که به موضوعاتی بپردازيد که اولويت های ذهنی 
مخاطبانتان باشد. خصوصا در مسائل معرفتی که 
واقعا اين نيازها بس��يار زيادند. هرچند در حوزه 

سياسی نيز مستغنی از اين جلسات نيستيم.
آیا اجراي كرسي هاي آزاد فكري شيوه  هاي 
مختلفي دارد؟چه شيوه هایي؟)مناظره دو نفره، 

گفتگو و ...(كدام شيوه را مؤثرتر مي دانيد؟
قبل از اين با اش��اره، م��واردی را بيان كردم. 
جلسات را هم در س��طح دانشجويی مي توانيد 
برگزار كنيد، و هم در سطح اساتيد. در مدل های 
متعدد، برنامه ريزی کني��د. حتی اگر در بعضی 

جلس��ات، طرف مقابل حاضر به حضور نيست، 
شما فکر او را نمايندگی کنيد. مثاًل بگوييد امروز 
جلس��ه نقد فالن کتاب يا ف��الن مقاله از فالن 
نويسنده، يا فالن سخنرانی را داريم. هم بگوييد 
در مقال��ه چه مي گويد و هم بگوييد نقد وارد بر 

آن چيست.
تريبون آزاد يک روش است، ميزگرد دانشجويی 
هم يک روش است، هم تشکلی می تواند باشد 
هم غير تش��کلی. س��راغ غير تش��کلی ها هم 
برويد، س��راغ آن ها که حرف برای گفتن دارند 
ولي لزومًا در تشكل ها نيستند حتمًا برويد، زيرا 
مهمترين مخاطبين آزادانديشی در دانشگاه ها، 
توده دانش��جويان و مخاطبان هستند. می شود 
ابتکاراتی زد که ايش��ان در جلس��ات احساس 
هويت کنند و به همان دليل حضور فعال داشته 
باشند. ابتکار در انتخاب موضوع و سپس روش، 
خيلی مهم اس��ت. يا مثاًل برگزاري كارگاه هاي 

دانشجويي يك روش مناسب است. 
در مورد اس��اتيد هم مناظ��ره، ميزگرد، پانل، 
س��خنراني پرسش و پاسخي و مواردي شبيه به 

اين ها هم روش هايي هستند.
در نهايت ش��ما می توانيد حاصل تضارب آراء 
ص��ورت گرفته را مکتوب کنيد و در اختيار همه 
قرار دهيد و از اين طريق دامنه فعاليتتان را نيز 

توسعه دهيد.
موضوعات باید طوری انتخاب ش�وند که 

جذاب باشند یا اینکه مبنایی باشند؟
ببيني��د اين دو به هم مربوطن��د؛ مثل دو آجر 
ديوار كه به هم تكيه دارند و ديوار را نگاه داشته 
ان��د. طبيعتا مخاط��ب يک نيازهاي��ی دارد که 
نياز واقعی او هس��تند، هر چند خودش از آن ها 
غفلت داشته باشد. يک سری نيازهايی هم دارد 
که خواس��ته فعلی او هس��تند. طبيعی است که 
مخاطب به خواسته اش بيشتر اهميت می دهد تا 
آن چيزی که در مخيله اش هم نيست. لذا ما با 
انتخاب هدفمند موضوعات، بايد نيازهای واقعی 
او را آرام آرام تبدي��ل به خواس��ته او کنيم و به 
آن بپردازيم. لذا در انتخاب موضوعات حتما يک 

نگاهی به موضوعات مبنايی بايد داشته باشيم و 
يک نگاهی هم به موضوعات جذاب.

با توجه به این که به نظر مي رس�د تبيين 
حق پيچيده تر از تبيين باطل است، آیا نباید 
نگران این بود که به واسطه ی ضعف حاميان 
یک موضع حق یا حاکم شدن فضای تبليغاتی 
و ژورناليستی بر جلسه، به آن موضع حق در 

افکار عمومی ضربه وارد شود؟
اوال: يک ايرادی که به بسياري از جوان های 
متعهد وارد است، اين است که اين خصوصيت 
را دارند که تا در بحران واقع نش��وند و احساس 
خطر نکنند ب��ه عرصه نمی آيند و در پي تقويت 
بنيه ه��اي فكري خود نيس��تند. البته وقتی هم 
احساس خطر کنند بسيار ُمجدانه وارد می شوند 
و به همين دليل به نتايج خوبي هم مي رس��ند. 
اگر اين فضای آزادانديش��ی ايجاد شود، رخوت 
بين بچه های مذهبی هم از بين می رود. مجبور 
می ش��وند مطالعه کنند و خود را قوی سازند که 
اين خيلی خوب است هرچند در يکی دو جلسه 

هم موفقيتي كسب نكنند.
ثانيا: اگر فضا احساس��ی نباشد اتفاقا، تبيين 
باطل مش��کل تر است. حق وقتی آمد و مطرح 
شد چون روشنی بخش است سريعا باطل بودن 
باطل را هويدا می کند. اما اگر حق در بين نباشد 
هزاران باط��ل رخ نمايی می کنند و مخاطب را 
دچار گيجی می کنند. خصوصا اينکه حق يکی 
است و وقتی آمد، همه باطل ها را رسوا می کند. 
ولی باطل ها متعددند و لذا اين ويژگی را ندارند. 
چون هرچه غير حق اس��ت، باطل اس��ت. مگر 
حضرت موس��ی عليه السالم در مقابل ساحران 
فرعون و تارهاي مارنما و متعدد آن ها يک عصا 
و آن ه��م تنها يک بار بيش��تر انداخت؟ ولی تا 
چوب، اژدها ش��د همه افتادند به س��جده چون 
ح��ق كه »جاء« خود به خ��ود »زهق الباطل« و 
اينجاس��ت كه فطرت هاي پاك بيدار مي شوند. 
ما حرف دين را درست و مخاطب فهم، بگوييم 
قطعا ظفر همراه است. کجا صحيح و با اخالص 

و توکل عمل کرديم و نتيجه نگرفتيم؟

- جوانان ما در این 
سن ها در بحران هویت 
جوانی به سر می برند 
و در پی یافتن حق 
و حقیقت در مباحث 
گوناگون فكري و 

اندیشه اي هستند. این 
جلسات به آن ها بسیار 

کمک می کند و مشكالت 
فكري آن ها را بهتر حل 
مي كند. عالوه بر این، 
عرف شدن این مطلب 
و تبدیل آن به فرهنگ 
سبب بروز خالقیت ها 
و نوآوري هاي زیادي 
مي شود كه نتیجه آن 
عائد فرد و اجتماع 

مي شود.
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حدود آزادی بيان در اس�ام چيس�ت؟ آیا 
ابراز ه�ر عقيده اي در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقيق�ًا خط قرمزه�ای فقه�ی و اخاقی چه 
هستند؟ و این حدود را چطور باید اعمال کرد؟

آزادي بيان و آزادي عقيده با هم تفاوت دارند. 
ك��ه هركدام حد و حدود خ��ود را دارند. افراد در 
انتخاب عقيده آزادند و به ان��دازه آن، در آزادي 
بيان آزاد نيس��تند. آزادي عقي��ده مربوط به فرد 
اس��ت و او مختار است هر عقيده اي مي خواهد 
داشته باشد. ولي آزادي بيان در ارتباط او با بقيه 
معنا مي يابد. به همين دليل هم قيودش متفاوت 
اس��ت. كاًل در برخورد با آزادي ش��اهد افراط و 
تفريط هاي زيادي هس��تيم. برخ��ي به دليل بد 
فهمي از دين، آزادي هاي مش��روع را هم كه از 
باالترين نعمت هاي الهي اس��ت، منع مي كنند. 
برخي هم به دليل تج��دد زدگي با مغالطه هاي 
زياد، حد و حدود آن را ناديده انگاش��ته و براي 
خ��ود داليلي ذكر مي كنند كه آن هم ناش��ي از 
تلقي ناصحيح از خود آزادي و چرايي آن است.

آزادی، مطل��ق نيس��ت. آزادی مطلق را هيچ 
كس قبول ندارد، حتي همان هايي كه در غرب 
ادعاي مهد آزادي ب��ودن را هم دارند نيز براي 
آزادي چارچوب قائلند. زندان هاي آن ها ش��اهد 

همين مدعاست. 
در جامع��ه اس��المی ح��دود آزادي با جامعه 
غربي فرق دارد. زيرا هدف در جامعه و حکومت 
اسالمی اين است که جامعه دينی شود. بعضي 
از اين مطلب مي ترسند. علتش هم اين است كه 
تلقي درستي از دين ندارند. به برخي دين داران 
نگاه مي كنند و عملكرد بد آن ها را به دين نسبت 
مي دهند. دين واقعي اگر درست فهم شود، ديده 

مي شود كه بهتر از آن در عالم نيست.
حكومت موظف است هم زندگي مردم را آباد 
كند و هم ايمان و عقيده مردم را باال ببرد. و اين 
نمي شود جز در سايه ی دين واقعي، كه بحثش 
بماند جای ديگر. اينکه بعضي می گويند وظيفه 
حکومت اين اس��ت که تنه��ا جامعه را اخالقی 
کند، صحيح نيست. زيرا اخالق بر مبانی مختلف 
مصاديق مختلف مي ياب��د و فرق می کند که با 
ك��دام مبنا، جامعه را اخالقي كنيم. اين ديدگاه، 
مبنايی س��کوالری دارد و نسبی گرايانه است. 
البته تا ديني كردن جامعه به معناي صحيح آن 
فاصله ه��ا داريم. ولی با اي��ن همه، مجوزی در 

ترک اين راه نداريم.
در اين راس��تا آزادي بيان كه در سايه روابط 
اجتماعي معنا مي يابد، حدود خود را در مي يابد. 
در حکومت بايد روابط، ساختارها، هنجارها و... 
همه دينی باشند و هرچه به دين مردم و دنياي 
آن ها لطمه مي زند مجوز ندارد. البته دقت کنيم 
که عقل نيز در تلقی عام، جزء دين است و نه در 
برابر آن. به همين دليل هم هست که می گويند 
کسی حق ندارد ايمان توده مردم را به بهانه های 
مختل��ف تضعيف كند . مثل اينك��ه بگويد اين 
ايمان نبودش از بودش بهتر اس��ت چون آن ها 
حرف هايش��ان برهاني نيست و.... شما می بينيد 
اسالم در عين اينکه معتقد به آزادانديشی در نزد 
نخبگان اس��ت و به بندگان خاص خود با ندای 
»فبشر عباد« سفارش کرده سخنان مختلف را 
بشنوند و احسن آن را انتخاب کنند ولی در عين 
حال به افراد نا آش��نا به مسائل فرموده که نبايد 
به تنهايی به س��راغ کتاب هايی روند که موجب 

تضعيف دينشان شود. حتی اجازه خريد و فروش 
آن ها را هم به ايش��ان نمی دهد. که اين بحث 
تحت عنوان »کتب ضالل« در فقه آمده است. 
يا از س��وی ديگر می بينيد در اس��الم اين همه 
توصيه به وعظ شده است. وعظ و تبشير و تنذير 
که لزوما صغری و کبرا براي اقامه برهان نيستند. 

ولی سبب ارتقاي ايمانند. 
بر اس��اس مبانی دينی، حدود آزادی بيان در 
سطوح مختلف متفاوت است. يک وقت در مورد 
کرسی درس در رش��ته های تخصصی است، و 
يک وقت در غير آن، مثاًل در جرايد يا تريبون هاي 
عموم��ي يا ..... در اين دو مورد و در هر يک هم 
در مصاديق مختلفش حدود آزادی متفاوت است. 
در کرسی درس، با فرض اينکه قرار نيست سوء 
استفاده های ديگری شود، حدود آزادی وسيعتر 
اس��ت، ولی در مواجهه با عموم مردم يا ش��بيه 
آن، حدود آزادی مقيدتر و مضيق تر اس��ت. مثاًل 
كس��ي بيايد برای دانش��جويان رشته های فنی 
که مطالعات علوم انسانی و اسالمی تخصصی 
ندارند، با ش��عار آزادي بي��ان و آزادي عقيده، از 
روش هاي مرسوم در علوم انساني استفاده كند 
و نقدهايی را به مباني ديني از کتاب های غربی 
گرفته و با لفاظی های س��حرآميز براي ايشان 
بي��ان كند و از طرف ديگ��ر حاضر به مناظره يا 
مواجهه روردرو ه��م با مخالفان فكري خود در 
منظر مخاطبان نباشد. خوب واضح است که اين 
سوء استفاده از آزادی بيان و به کارگيری آن، در 

غير موضع صحيح خود است. 
مثاًل يک��ی می آيد به ش��خصيت رده باالی 
مملکت يک صفت بدی را نس��بت می دهد. بعد 
اين به نظر خ��ودش دارد واقعيت را می-گويد، 

اصاًل توهينی نکرده است.
آزادانديشی اصأل اينطوری نيست. ما اصأل در 
اين بحث ها نبايد وارد ش��ويم. يک موقع هست 
مطلب��ي در عرف، توهين تلقی می ش��ود، خوب 
طبيعي است كه اگر فضا بخواهد منطقي باشد 
گفتن چنين چيزهايي صحيح نيس��ت. هرچند 
گوينده بخواهد ب��راي توجيه كارخودش بگويد 
نه اين توهين نيس��ت. توهين بودنش از اينجا 
شناخته مي ش��ود كه وقتي به خودش يا همان 
كسي كه سنگ او را به سينه مي زند اين حرف 
را بگوييد معترض مي-ش��ود ك��ه چرا توهين 
كرديد. ولي يك موقع اين طور نيس��ت و طرف 
مثاًل مي گويد به نظر من اگر اين گونه عمل شود 
يا بر اساس اين فرايند نهايتا امور، به ديکتاتوری 
می انجامد يا از مصاديق ديکتاتوری است. خوب 
اش��کال ندارد. بيايد بحث کند طرف مقابل هم 
جواب بدهد، تا به نتيجه درست برسند. اما اينکه 
بگويد فالنی ديکتاتور است، اين که آزادانديشی 
نش��د، در حدود آزادی بيان هم نمی گنجد. بايد 
قانون هاي��ی بگذاريد که به اينجا نينجامد. بايد 
مرز اين دو را تش��خيص دهيد. البته تشخيص 
م��رز آن ها س��خت هم هس��ت. از طرف ديگر 
اين طوری هم نباش��د که قوانين را يک جوری 
بچينيم که حرف ما حتمًا نهايتًا به کرسی بنشيند. 
مهم اين است كه حق به كرسي بنشيند حال چه 

له ما باشد چه عليه ما. 
نظر ش�ما راجع به حضور هيئت داوران در 
جلس�ات مناظره چيس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باش�ند و نقش شان در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟

داور اگر به اين معناس��ت ک��ه قوانين وضع 
ش��ده را اعم��ال کند، اش��کال ن��دارد. اگر هم 
به اين معناس��ت که در مناظ��رات يا گفتگوي 
صاحب نظران، دو اس��تاد ديگ��ر بيايند داوری 
کنند و آخرش بنشينند و بگويند آقا نمره تو 18 
نمره تو 17، اين درس��ت نيست. اما در جلسات 
دانش��جويي اگر داور قَدر انتخاب کنيد كه سير 
بحث را در طرفين، جه��ت داده و در آخر جمع 
بندي مناسبي ارائه دهد خوب است. در اين فرد 
مرضي الطرفين بودن، مسلط بر مباحث بودن و 

شرايط الزم ديگر الزامي است.
 آیا انتظار ارائه ی تذکراتی مانند مغالطه و 
سفس�طه و... - حين جلسه- توسط داوران 

معقول و مفيد است؟ 
بايد حض��ار اين را تش��خيص دهند و طرف 
مقابل هم به خوبی ان را نشان دهد. داور بگويد 

فايده ندارد.
آیا ارزیابی و نمره دهی به مناظره کنندگان 
- پ�س از جلس�ه- توس�ط داوران معقول و 

مفيد است؟ اگر بله، طبق چه معيارهایی؟
نم��ره ده��ی کار دانش��جويان اس��ت. فرم 
نظرسنجی بين بچه ها پخش کنيد. بچه ها نمره 
بدهند. در مواد فرم نظرسنجی، از طرفين بحث، 
از موضوع مباحثه، از سواالت اساسی ای که در 
جلسه مطرح شد از بچه ها بپرسيد و نظرشان را 
دريافت داريد تا ببينيد جلس��ه تان در نهايت آيا 

ابهام زدايي كرده يا ابهام زايي. 

٭ دانشجوی کارشناسی صنايع دانشگاه اميرکبير
٭٭ دانشجوی کارشناسی صنايع دانشگاه 

اميرکبير

- اگر طرفداران اسالم 
و انقالب بتوانند درست 
و صحیح حرف اسالم 
و انقالب را درک کنند 
و درست و صحیح و 
به گونه ای مخاطب 

فهم، آن را به مخاطبان 
عرضه کنند قطعا نتیجه 

می گیرند و آن حرف، 
خودش دلیل بر حقانیِت 

خودش خواهد بود. 
اشکال ما این است که 
یا درست نفهمیده ایم یا 

درست بیان نکرده ایم.

تعری�ف و ویژگي هاي کرس�ی های 
آزادفکری در دانش�گاه ها از نظر شما 
چيس�ت؟ )تفاوت�ي بين كرس�ي هاي 
نظری�ه  و  آزاداندیش�ي  آزادفك�ري، 

پردازي قائل هستيد؟(
آزادانديش��ی ي��ک  بح��ث کرس��ی های 
بحث دستوری نيس��ت، اين به صورت يک 
بخش��نامه نيس��ت، اين يک فرهنگ است. 
بايد بسترسازی فرهنگی صورت بگيرد. خود 
دانش��جويان بايد اين بس��تر را ايجاد کنند، 
در حقيقت س��ازماندهی اي��ن فضای مثبت 
را در دانش��گاه ها انجام بدهن��د. من اين را 
می خواهم به ش��ما هم بگوي��م، چون ديدم 
سؤال هايتان به مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی ب��ر می گردد، آن مصوبه با اين کار 
شما کامال دو تا چيز مجزا است. دقت کنيد، 
البته در نهايت هم��ه، فضای تضارب افکار 
و آراء را ايج��اد می کنند، اما اصال آن هيئت 
نظريه پردازی که درس��ت ش��ده، به عنوان 
هيئت نظريه پردازی علوم انس��انی اس��ت. 
چون يک��ی از معضالت ما در حوزه ی علوم 
انس��انی، ن��گاه ترجمه ای ب��ه مبانی فکری 
غرب اس��ت. اين ض��ررش در علوم تجربی 
خيلی کمتر اس��ت، چ��ون تکنولوژی و علوم 
تجرب��ی، همه جا مبان��ی و پايه هايش يکی 
اس��ت، اال اينکه نگاه ما به علم، متفاوت با 
آن هاس��ت؛ حتی در علوم تجربی. يعنی نگاه 
به لحاظ مبانی انس��ان ش��ناختی و هستی 
ش��ناختی و معرفت شناسانه. نگاه انسانی به 
علم يک نگاه است، فرق نمی کند، چه علوم 
تجربی باش��د چه علوم انس��انی. يک نگاه 
ه��م داريم که نهايتًا عل��م را جای خدا قرار 
داده ي��ا مث��اًل تجربه را تنه��ا راه دريافت و 
ادراک تلق��ی کرده اس��ت. خوب ما آن ها را 
قبول نداريم. در علوم تجربی اين مبانی را با 
هم بحث می کنيم، اما درگير اين نيستيم که 
اين مبانی بيايد در زندگی روزمره ی جامعه، 
در رفتارهای اجتماعی، هنجارهای فردی و 
اجتماعی خودش را نشان بدهد. اما در علوم 
انسانی اين کامال همه جا خودش را برجسته 
نمايان می کند. اگر اين رويکرد جهان بينانه 
و معرفت شناس��انه، با آن مبانی که در غرب 
هست، در نگاه اسالمی با همديگر مغايرند. 
خ��وب حتمًا در علوم انس��انی، م��ا بيش از 
س��اير جوامع با مش��کالت عديده ای مواجه 
هستيم. به همين دليل موضوع تحول علوم 
انسانی، س��ال های طوالنی است که مطرح 
شده است، متأسفانه با فراز و فرودهايی هم 
مواج��ه بوده ايم. در س��ال های اخير تالش 

ش�ورای عال�ی انقاب فرهنگ�ی باالترین نهاد تصميم گير فرهنگی کش�ور اس�ت، و 
دانس�تن نگاه این ش�ورا به بحث کرسی های آزاداندیش�ی، حائز اهميت. مصاحبه با 
دکتر مخبر دزفولی، دبير این ش�ورا، با همين هدف صورت گرفت. ایش�ان از کارهای 
انجام ش�ده در زمينه ی آزاداندیش�ی توسط دانش�جویان ابراز خرسندی کردند و در 
م�ورد اقدامات نهادهای مس�ئول در این زمينه، توضيحاتی دادند، و آمادگی ش�ورای 
عال�ی انقاب فرهنگی و دیگ�ر نهادهای مربوطه را جهت حمایت های مادی و معنوی 

از این حرکت های دانشجویی اعام داشتند. 
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60 تا کرس��ی تا االن برگزار شده 
است. بين اين ها ممکن است يکی 
يا دو تا در حد نظريه باشد که اين 
هيئت تش��خيص داده است، چون 
کارگروه ه��ای گوناگونی به عنوان 
صاح��ب نظران��ی که می نش��ينند 
و در م��ورد آن موضوعی که ش��ما 
ط��رح می کنيد قض��اوت می کنند، 
جمع بندی ش��ان را طی فهرستی 
می آورن��د ک��ه در آن ارزيابی های 
می-نويسند،  را  خودشان  گوناگون 
و نم�������ره می دهن��د؛ مثاًل اگر 
ثابت ش��ود که فردی در يک باب 
عل��وم  در حوزه ه��ای  تخصص��ی 
انس��انی يک نظريه ی جديد ارائه 
کرده است، آن وقت شيوه هايی 
ک��ه اي��ن نظري��ه چگون��ه در 
مع��رض بقيه اف��کار تخصصی 
قرار بگيرد، چه امتيازاتی به آن 
داده ش��ود، چه بهايی به لحاظ 
معن��وی و مادی داده ش��ود را 

تعيين می کنند.
و  اه�داف کوت�اه م�دت 
بلن�د مدتی ک�ه در طراحی 
کرسی ها باید مد نظر قرار 

داد را چه می دانيد؟
بحث کرسی ها اين است که 
در حقيق��ت، فض��ای نخبگانی 
را در س��طح دانش��مندان اين حوزه ها فعال 
کند ک��ه خودش هم ي��ک حرکت مثبت به 
س��مت آزادانديشی است. اين ها را باز نبايد 
با موضوع آزادانديشی که حضرت آقا فرموده 
ان��د، خلط کرد. يعنی باز بحث کرس��ی ها و 
نظري��ه پردازی و نق��د و مناظره يک بخش 
اس��ت، البته همه اين ها يک بس��ته است، 
اما اين ها هر ک��دام جای خودش و تعاريف 
خاص خودش را دارد. يک بخش هم مربوط 
به اين اس��ت که فضای اظهار نظر منطقی 
و توأم با اخالق در دانش��گاه ها ايجاد شود، 
ن��ه به عن��وان اين که مثاًل بنده يا ش��ما يا 
هر کس��ی که در فضای دانش��جويی تنفس 
می کن��د، بگويد من می خواهم يک نظريه ی 
جديد بدهم؛ حاال اگر نظريه داش��ت می رود 
در مس��ير نظريه پردازی. اما در بحث اينکه 
مجامع دانشجويی اين فضای آزادانديشی را 
بين خودشان فعال کنند و احساس شود که 
به يک بلوغ و به يک رش��د فکری رس��يده 
ان��د که ح��رف همديگر را بش��نوند و اتباع 
احس��ن صورت بگيرد، اين اتباع احس��ن و 

کرديم که عل��ی رغم فضاس��ازی هايی که 
می ش��ود، در مقابل اين تغيير نگرش و نگاه 
تحولی منفعل نباش��يم، يعنی بخواهيم پای 
يک برخورد مبتکرانه ی فکری- انديش��ه ای 
بايس��تيم. و در حقيقت دوس��تانی پی کار را 
بگيرن��د ک��ه بتوانند در اي��ن محاجه ای که 
اتفاق افتاده، ان ش��اءاهلل انديشه ی اسالمی 
را نشان بدهند که برجسته تر و پيروزمندانه 

تر می شود.
بعض��ی از اس��اتيد، اي��ن دو ت��ا را يکی 
می دانن��د. اين ها واقعا دو تا موضوع اس��ت. 
همانطوری که فرمودي��د، يک موضوع اين 
اس��ت که خود اس��اتيد نظريه پ��رداز بيايند 
و مطرح کنند، نظرياتش��ان نقد ش��ود. برای 
اينکه توليد علم بومی ش��ود. اين يک بحث 
است. يک بحث ديگر اين است که حضرت 
آقا مثال می زنند: مثل دانش��گاه ش��ريف و 
اميرکبير، خوب اين ها که دانش��گاه صنعتی 
هستند، دانشگاه-هايی نيستند که بخواهند 
نظريه ای در مورد علوم انس��انی توليد کنند. 
در مباح��ث معرفتی- سياس��ی، اين فضای 
تضارب آرا که ش��کل بگيرد، موجب عقالنی 

ش��دن فضای دانش��گاه ها ش��ود، يعنی کاًل 
هدف��ش، مخاطبش، موضوع��ش، همه اين 
ها متفاوت است با نظريه پردازی. شما يک 
مصاحبه ای داش��تيد در صدا و س��يما. لطفًا 

درباره آن نيز بفرماييد.
 من آن ج��ا عرض کردم ک��ه اگر قواعد 
و مقرراتی نياز باش��د، م��ا آمادگی داريم. در 
بحث دانش��جويی. بايد بحث دانشجويی را 
ج��دا کني��م از آن بحث کرس��ی ها که قرار 
اس��ت بحث تحول علوم انسانی و يا فضا را 
ايجاد کند که اگر يک استاد، يک دانشمند، 
يک صاحب فکر در دانشگاه و حوزه، به يک 
انديشه و يک نظريه رسيده است، يا در باب 
يک نظري��ه ديگر نقد و انتقادی دارد، بتواند 
در يک فضای علم��ی و تخصصی، موضوع 
خودش را، يا نظريه ی خودش را مطرح کند، 
در حض��ور داوران )چون آن ج��ا داور دارد( 
و در حضور ناق��دان، يعنی همان نظريه ای 
که آن فرد در آن جلس��ه اب��راز می کند، دو 
نفر ناقد که از س��وی هيئ��ت نظريه پردازی 
مأمور می ش��وند، در جلسه هستند که در آن 
مباحث صاحب نظرند؛ چيزی در حدود 50-

اين انتخاِب بهترين، وقتی ش��کل می گيرد 
ک��ه دو طرف، رعايت اخالق را کنند، منطق 
را رعاي��ت کنند، حقوق فردی و اجتماعی را 
رعاي��ت کنند، رعايت منافع مّلی و جامعه ای 
را ک��ه در آن ق��رار گرفته ان��د کنند، اين ها 
می ش��ود اخالقيات. اين ها قواعدی نانوشته 
اس��ت، اما در يک تض��ارب آراء منطقی اين 
قواعد نانوش��ته باي��د اجرا ش��ود، وگرنه با 
آنارش��ی و هرج و م��رج، هيچ حرف منطقی 
نمی تواند خودش را به کرس��ی بنشاند. حاال 
در موض��ع فرهنگی، در موضع سياس��ی، در 
موضع علمی، در موضوع آموزشی، در همه ی 
اين مسائلی که وجود دارد، دانشجويان بايد 
اين تمرين را انجام دهند، من حتی معتقدم 
که اين، نياز به تمرين دارد. اصال اين بحث 

بخشنامه ای نيست. 
ع��ده ای واقعًا حاضر نيس��تند در فضای 
منطق��ی حرف بزنن��د و جواب بش��نوند، در 
آن فض��ای آش��فته و آش��وب زده حرفی را 
می زنند، س��خنی را به ق��ول معروف در هوا 
می پراکنند، آزاد می کنند و حاضر هم نيستند 
پای آن بايستند و بگويند: آقا، من اين حرف 
را زدم و از آن دف��اع می کن��م. چون اگر ما 
اين شجاعت را داشته باشيم، فرق نمی کند، 
حتی بعضی ها اش��تباه می کنند اما شجاعت 

- بحث کرسی های 
آزاداندیشی یک بحث 
دستوری نیست، این به 
صورت یک بخشنامه 

نیست، این یک فرهنگ 
است. باید بسترسازی 
فرهنگی صورت بگیرد. 
خود دانشجویان باید 

این بستر را ایجاد کنند، 
در حقیقت سازماندهی 
این فضای مثبت را در 
دانشگاه ها انجام بدهند.

é فاضل تقی زاده ٭
é افشین میرزایی٭٭

آزاداندیشی فضایی برای بالندگی مدیران آینده کشور

با آنارشي و هرج ومرج ،
هیچ حرف منطقي نمي تواند
 خودش را به كرسي بنشاند

ش�ورای عال�ی انقاب فرهنگ�ی باالترین نهاد تصميم گير فرهنگی کش�ور اس�ت، و 
دانس�تن نگاه این ش�ورا به بحث کرسی های آزاداندیش�ی، حائز اهميت. مصاحبه با 
دکتر مخبر دزفولی، دبير این ش�ورا، با همين هدف صورت گرفت. ایش�ان از کارهای 
انجام ش�ده در زمينه ی آزاداندیش�ی توسط دانش�جویان ابراز خرسندی کردند و در 
م�ورد اقدامات نهادهای مس�ئول در این زمينه، توضيحاتی دادند، و آمادگی ش�ورای 
عال�ی انقاب فرهنگی و دیگ�ر نهادهای مربوطه را جهت حمایت های مادی و معنوی 

از این حرکت های دانشجویی اعام داشتند. 
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- این اتباع احسن و 
این انتخاِب بهترین، 

وقتی شکل می گیرد که 
دو طرف، رعایت اخالق 
را کنند، منطق را رعایت 

کنند، حقوق فردی و 
اجتماعی را رعایت 

کنند، رعایت منافع مّلی 
و جامعه ای را که در آن 

قرار گرفته اند کنند، 
این ها می شود اخالقیات.

اين را دارند ک��ه پای آن حرفی که می زنند 
بايستند. چون ما معتقديم دانشجويان ما حر 
اند. چون اين مس��ير دانش��جويی را ما هم 
طی کرده ايم. دانش��جوهای ما دلبس��تگی 
شان خيلی کمتر از سنين باالتر است، از آن 
طرف هم از س��نين پايين تر خارج شده اند 

که نسبتا به آن بلوغ فکری نرسيده اند. سن 
دانشجويی، سنی که يک رشادت فکری پيدا 
کرده است، يک رشد فکری پيدا کرده است 
و در عين حال وابسته نيست، يعنی به حقوق 
وابسته نيست. اکثرًا به قيد و بندهای زندگی 
روزمره دلبسته نيست. اال اينکه درسشان را 
می خوانند و تحقيقشان را می کنند. به عالوه 
اين سن، سنی اس��ت که آرمان های انسان 
دوس��تانه و س��عادت بخش را دوست دارند. 
لذا هر مکتبی، ه��ر جريان فکری که بتواند 
بهترين آرمان ها را به دانشجو منتقل کند و 
بهتر بتواند با دانشجو در انتقال اين مفاهيم 
موفق باشد، دانشجو آن را می پذيرد که اين 

البته به نظر من خطراتی هم دارد.
باز هم اين جمله را بگويم، از ويژگی های 
دانش��جوها اين است که مديران برجسته ی 
کش��ور می ش��وند، مديران آينده ی کشور در 
بخش های گوناگون می-ش��وند، لذا ما بايد 
اين هزينه را بپردازيم که فضا برای تضارب 
افکار و آراء بين دانش��جوها به گونه ای شود 
که امکان انتخاب بهتر برايشان فراهم شود. 
حاال يک وقت ديدش��ان قله ها هست، يعنی 
آن نگاه آرمان گرايانه و در حقيقت انس��ان 
دوس��تانه و نگاه به هس��تی و آفرينش است 
که در پذيرش ي��ک مکتب، يک ايدئولوژی 
و يک دين خودش را نش��ان می دهد، که ما 
معتقديم اس��الم ما همه ی اي��ن ظرفيت ها 

را دارد. اي��ن را در طول تاريخ نش��ان داده 
اس��ت. معتقديم که می تواند از پس همه ی 
اين ه��ا برآي��د، هم به لح��اظ تمدنی اين را 
تجربه کرده اس��ت. در ق��رون اوليه، نه فقط 
در منطق��ه ی خاورميانه ک��ه تمدن در بغداد 
بوده است، بلکه در منطقه ی اروپايی اندلس، 
همين تمدن س��ازماندهی ش��ده ب��ا همين 
رويکرد علم��ی، فرهنگی، آزادی انديش��ه، 
آزادی فک��ر و مباحثی از اين دس��ت وجود 

داشته است.
اين اتفاق از کجا می تواند سازمان خودش 
را پي��دا کن��د؟ م��ا در مقطع تمدن س��ازی 
هس��تيم، يعنی سی س��ال از انقالب گذشته 
است، بسياری از زير ساخت های ما سازمان 
خودش را پيدا کرده، امروز بايد خيز برداريم 
برای اينکه پايه های آن تمدنی که می تواند 
امروز در دنيا به عنوان تمدن اسالمی شکل 
بگيرد، مجددا شکل بگيرد. لزومًا که فقط به 
ايران محدود نمی شود، تمام جوامع اسالمی 
در اي��ن ن��گاه جديد می توانند خودش��ان را 
سهيم و شريک ببينند. خوب اگر اين مقطع 
را ه��م در نظر بگيريم، بس��يار نياز داريم به 
اينکه ظرفيت هايمان را در پذيرش حرف ها 
و در ش��نيدن حرف ها از افکار مختلف، باال 
ببري��م. و البته فضا را ه��م بايد ايجاد کنيم 
ک��ه آن افکار و آن انديش��ه هايی که مطرح 
می ش��ود، نقاط قوت و ضعفش مطرح شود، 
نقد شود و بهترين ها انتخاب شوند. و گرنه در 
ي��ک فضای پرهيجان و توأم با عدم رعايت 
اخالق و منطق و قواع��ِد مناظره و مباحثه، 
شما نبايد توقع اين را داشته باشيد که حرف 
خوب، استخراج شود. من ديدم در تلويزيون 
که آن خبرنگار با بعضی از عزيزان دانشجو 
صحبت می کرد، بعضی ها می خواستند حتی 
برخورد فيزيکی داش��ته باشند؛ خوب اينکه 
فضای بح��ث و نظر و مباحثه نيس��ت. من 
يک سخنی دارم، ش��ما يک سخن ديگری 
داري��د، اگر آمادگی داري��د، می توانيم با هم 
بحث کنيم. اگر آمادگی نداريد، نه من اجازه 
دارم فضای عمومی جامعه از جمله دانشگاه 
را به هم بزنم، نه ش��ما يک چنين اجازه ای 
را داريد. هيچکس اين اجازه را ندارد، چون 
هر جامعه ای قواعد و ضوابط خودش را دارد 
و اگر من قواعد و ضوابط اجتماعی را که در 
آن ق��رار گرفته ام به ه��م بزنم، ديگر حرف 
منطقی هم امکان بروز و ظهور پيدا نمی کند.

خود دانش��جويان بايد در مجامع خودشان 
و در بين تش��کل های گوناگ��ون اين تفاهم 
و تبادل را به وج��ود بياورند که اين فضای 
منطقی مباحثه و مناظره و گفتگو ايجاد شود. 
از اينک��ه در گفتگوه��ا، ح��رف پيروزی و 
شکست شود پرهيز کنيد، بلکه بنا بر ارتقاء و 
رش��د باشد؛ هم برای آن کسی که می گويد، 
هم برای آن کسی که می-شنود، هم برای 
آن کس��ی که طرح موض��وع می کند و هم 
برای آن کس��ی که پاس��خ می دهد. اين ها، 
هم��ه نکته هايی اس��ت که از دل��ش قواعد 
بي��رون می آي��د، و چه خوب اس��ت که خود 
تشکل های دانش��جويی بنشينند و قواعد را 
تنظيم کنند، و نياز ه��م ندارد جای ديگری 

تصويب کنند. اما اگر زمانی شما فکر کرديد 
و مجموعه های دانش��جويی فکر کردند که 
خوب است اين کارهايی که ما کرديم تبديل 
به يک چهارچوب شود و مرجع باالتری هم 
صح��ه بر آن بگذارد، تأيي��د کند و يا کمک 
کند به اينکه اين ها به ثمر برس��د، از طرف 
ما هيچ معذوريت و محدوديتی وجود ندارد. 

مث��اًل مش��کالت حقوق��ی که رؤس��ای 
دانش��گاه ها بايد توجيه شوند و اهميت اين 
کار را بدانند، ميدان بدهند، اجازه بدهند، ديد 
امنيتی که دارند کاهش يابد، چنين چيزهايی 
وجود دارد. ش��ايد يک سری مسائل حقوقی 
وجود دارد که بايد رفع و حل ش��ود که مثاًل 
چهارچوب آزادی انديشه چيست، طبق قانون 
مشخص شود، چه چيزی می شود گفت و چه 
چيزی نمی ش��ود گفت. حال اگر قرار است 
يک جريان سازی طبق اين نقشه که گفتيم 
صورت بگي��رد، حمايت مالی صورت بگيرد، 
حمايت حقوق��ی صورت بگي��رد، اين گونه 
کارها هست که فکر می کنم از طرف مرجع 

باالتر می تواند انجام بگيرد.
کامال درست است، يعنی اين کارها از ما 
برمی آيد. يعنی اينکه ما کمک کنيم که شما 
در ي��ک فضای فرهنگ��ی، آدم های صاحب 
انديش��ه را بهتر بشناسيد و راحت تر بتوانيد 
از آن ها دعوت کنيد، اين يک. دوما اگر مثاًل 
الزم اس��ت که رؤسای دانشگاه ها و مديران 
ارشد دانشگاهی در زمينه ی اين نوع نگاه و 
اين نوع نگرش توجيه شوند و در جريان قرار 
بگيرند، ما کمک می کنيم. يا اگر ما امکاناتی 
محتواي��ی داريم ک��ه می تواند غن��ای کار 
فرهنگی شما را بيشتر کند، آن را باالتر ببرد 
و کمک کند، آن را در اختيارتان بگذاريم؛ و 
يا پشتيبانی های معنوی و مادی که می تواند 
اي��ن فضای مثب��ت را در دانش��گاه های ما 
توسعه و گسترش بدهد. اين ها چهارچوب ها 
و نکات کلی اس��ت. شما در اين تدوينی که 
انجام می دهيد، من پيشنهادم اين است که 
خود شما بنش��ينيد و اين قواعد و ضوابط را 
تدوي��ن کنيد، بعد همين ها را هم در معرض 
نقد قرار بدهيد. اصاًل از شروع همين مباحث 
آزادانديشی و تضارب آرای دانشجويی، يکی 
اش همين است. همين که »ما در اين زمينه 
فکر می کنيم، قواعدی که فکر می کنيم بايد 
مورد توجه باش��د و رعايت ش��ود اين موارد 
اس��ت و... «، بع��د اين را در دس��ترس بقيه 
تش��کل ها و بقيه دانش��جوها، حتی در يک 
تريب��ون آزاد ق��رار بدهي��د، در معرض ديد 
دانشگاه های مختلف قرار بدهيد. بعد همه ی 
اين ها تبديل به يک مجموعه و يک بس��ته 
فرهنگی ش��ود؛ اي��ن در کن��ارش می تواند 
چالش ه��ای پيش راهتان را مورد توجه قرار 

بدهد، موانع و مشکالتتان را هم بشمارد.
بعض��ی از اين موانع و مش��کالت را خود 
شما بايد برطرف کنيد، يک سری را هم بايد 
آن کسانی که متوليان دانشگاهی به صورت 
مديران کالن، مديران ارشد، وزارتخانه های 
ذيربط، رؤسای دانش��گاه ها و شورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی و کارگروه های تخصصی 
گوناگون اند برطرف کنند، اين بخش را شما 

حت��ی می توانيد بخواهيد که م��ا اين کار را 
انجام بدهيم. اين فرق می کند با اينکه ما از 
باال به شما بگويم که ما اين کارها را تنظيم 
کرده ايم و ش��ما انجام بدهيد، اين اصال در 
ساحت انديش��ه ای و در ساحت فکر و نظر 
و تبادل افکار، ب��ه نظر من يک کار صوری 
اس��ت و جواب ه��م نمی دهد. ل��ذا اگر اين 
رويکرد را با هم به صورت جمع بندی ش��ده 
بپذيري��م، آمادگی طرفين الزم اس��ت، يعنی 
يک کار را ش��ما انجام می دهيد، يک جلسه 
مش��ترک می توانيم بگذاريم با کارشناسان و 
با افرادی که ما هم می توانيم به شما معرفی 
کنيم و کم کم اين چارچوب ها را ان شاء اهلل 

شکل دهيم.
در تم��ام اي��ن بخش ها، صب��ر و حوصله 
و تحم��ل -که خودش يک��ی از تمرين های 
جدی در آزادانديش��ی و تضارب آراء و افکار 
اس��ت- خيلی حائز اهميت اس��ت، که شما 
اين کار را شروع کنيد. ما هرگونه بتوانيم در 

خدمت شما خواهيم بود. 
االن در کش�ور چ�ه کس�انی دارند 
ک�ه روی این موضوع فک�ر می کنند و 
برای�ش برنام�ه ری�زی می کنند؟ چه 

کسانی آماده ی این کار هستند؟
من عقيده دارم ش��ما با برخی از استادان 
خوب دانش��گاه ها، در هر دانش��گاهی، در 
هم��ان دانش��گاه اميرکبي��ر، ش��ما در بين 
اس��تادها، عناصر خوب دانش��گاهی داريد. 
می توانيد دعوتش��ان کنيد که بيايند و همين 
بحث ها را با آن ه��ا مطرح کنيد. لزومی هم 
ندارد که به عنوان سمت حقوقی شان باشد؛ 
به عنوان فرد حقيقی با آن ها صحبت کنيد. 
همچني��ن در دانش��گاه تهران، در ش��ورای 
عال��ی انقالب فرهنگی از بين اعضاء ش��ورا، 
در بين اي��ن چند صد، بلکه می ش��ود گفت 
بيش از هزار تا از آدم هايی که با دبيرخانه ی 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از دانشگاه 
و ح��وزه ارتب��اط دارند. به عن��وان مثال، ما 
ي��ک مجموعه ح��وزوی داري��م از فضالی 
بسيار شايس��ته حوزه علميه. خب االن با ما 
همکاری دارند و جزء مجموعه شورای عالی 
انقالب فرهنگی به عنوان مجموعه ی قم ما 
هس��تند. اين عزيزان ما همه در اين مباحث 
صاحب فکرند. هم صاحب انديش��ه اند و هم 
آمادگ��ی دارند ک��ه اين مباحث را با ش��ما 
هم فکری کنند؛ از دوستان دانشگاهی عضو 
ش��ورای عالی، از معاونين وزرا، از عزيزانی 
که اينجا به عنوان کارشناس با ما همکاری 
می کنن��د که نوعًا دانش��گاهی اند و صاحب 
تألي��ف و صاحب فکر و تجرب��ه طوالنی در 
فضاهای دانش��گاهی هستند. همه اين ها را 
ما می توانيم در اختيار شما قرار بدهيم. االن 
در همين کميس��يون حوزوی ما، نزديک به 
70 تا از فضالی حوزه دارند فعاليت می کنند.

ک��ارش��ن��اس��ی  دان���ش���ج���وی  ٭ 
ن���ف���ت دان���ش���گ���اه ام��ي��رک��ب��ي��ر
٭ دانشجوی کارشناسی صنايع دانشگاه 

اميرکبير
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در ای�ن پرون�ده از مش�ورت اس�اتید در زمینه های مختل�ف مرتبط به 
کرسی ها مانند تعریف، ویژگی ها، اهداف، موضوعات، شیوه ها، تمهیدات، 
داوران، ح�دود آزادی بیان، رابطه ی کرس�ی ها در نیل به حقیقت، اخالق 
آزادفکری، نقش حضار و وظایف نهادهای مسئول در کرسی ها و... استفاده 
کردیم. آقایان زیباکالم، عباسی، ترکش دوز، خسروپناه، یامین پور، جلیلی، 
س�وزنچی، فیاض، کوشکی، قاسمیان، سیدجوادی، شکوری راد، شریعتی 
و حیدری اس�اتیدی بودند که با آن ها مصاحبه نمودیم. طبیعتًا هریک از 

اس�اتید با توجه به حوزه ی تخصصی خود، در پاسخ به برخی 
س�واالت ما توانمندت�ر بودند. مش�اهده ی نظرات 

بسیار متفاوت این اساتید در زمینه های 
مختل�ف مربوط ب�ه این بحث، 

خواندنی  و  جال�ب 
است.

صاحبنظران
راهنمایی اساتید چیست؟



کرسی های آزاد اندیشی چیست و تفاوت 
آن ب�ا کرس�ی های نظریه پ�ردازی را بیان 

کنید؟ 
واهلل، س��خت اس��ت که من بگویم منظور 
مق��ام معظم رهبری از هر یک از این مفاهیم 
چیس��ت. من فقط می توانم استنباط شخصی 
خ��ودم را بگویم. اس��تنباط من اینس��ت که 
کرسی های آزاد فکری و آزاد اندیشی تفاوتی 
ب��ا ه��م ندارند. ش��اید تفاوتی بی��ن این ها و 
کرسی های نظریه پردازی وجود داشته باشد. 
وقتی از کرس��ی یاد می شود به نظر می آید 
ک��ه یک جای��گاه ثابت را مد نظ��ر داریم، در 
دانش��گاه ها ی��ا نظام ه��ای علم��ی دیگر در 
کش��ور. یعنی قرار بر این اس��ت که یک امر 
گذرایی نباشد. ما یک نهادی را تعبیه کنیم در 
دانش��گاه و یا در هر مجموعه علمی فرهنگی 
دیگر که هدفش در درجه اول بحث آزاد و در 
درجه دوم جایگاهی برای ارائه نظریات ارائه 
ش��ده از س��وی صاحب نظران در رشته های 

مختلف باشد. 
انتظاری که از هر کدام از دو کرسی داریم 
هم متفاوت اس��ت. مثاًل از کرسی های نظریه 
پ��ردازی انتظار داریم که کس��ی که در چنین 
نهادی مطلبی را ارائه می دهد باید چیزی را به 
اندوخته های سابق علمی اضافه کند، مرز های 
علم را جلوتر ببرد، حال در هر رشته ای فرقی 
نمی کند. اما در کرسی های آزاد اندیشی چنین 
انتظاری وجود ندارد. بحث ما اینست که فرد 
بیای��د و نظ��رش را راجع ب��ه موضوعی ارائه 
کند و البت��ه حداقل های بحث علمی و بحث 
عموم��ی را هم رعایت کن��د. یعنی اگر بحث 
عمومی هم بود حداقل های آن رعایت ش��ود. 
مانند حدود های اخالقی، مثاًل به کسی تهمت 
نزند یا توهینی نکند، ادعا های اثبات نشده را 
مطرح نکند، برای صحبت های خودش مدرک 
و س��ند و دلیل داشته باش��د، به مخالف خود 
توهین نکند، در مورد غایبین صحبتی نکند و 
توهینی نکند. تحمل شنیدن نظرات مخالف را 
داش��ته باشد و مشخصا روشن باشد که به چه 

نتیجه ای می خواهد برسد. 
در کن��ار ای��ن حداقل ه��ای اخالق��ی یک 
سلس��له حداقل ها و خ��ط قرمز های قانونی و 
سیاس��ی وجود دارد. مث��اًل وقتی ما در فضای 
سیاسی کشور درگیر آشوب و ناآرامی هستیم 
انتظ��ار می رود که ی��ک بح��ث آزاد به این 
آش��فتگی ها اضافه نکند، و یا حتی از ش��دت 
آنها بکاهد. پس کس��انی که در کرس��ی های 
آزاد فکری ش��رکت می کنند این حداقل ها را 
هم باید رعایت کنند، همانند کس��انی که در 

عرصه ی نظریه پ��ردازی فعالند. البته در آنجا 
معیار های بیش��تری وج��ود دارد. مثاًل فردی 
که نظریه ارائه می کن��د باید به اندوخته های 
س��ابق در رش��ته خاص خودش احاطه داشته 
باش��د. بداند که دیگران راجع به آن موضوع 
چه صحبت هایی داش��ته اند. بتواند به خوبی 
ایده دیگران را تقریر و گزارش کند. مشخص 
باش��د که خب، حرف های دیگران را فهمیده 
اس��ت. باید اش��اره کند که چه چیزی به این 
حرف ها اضافه می کند یا چه تغییری در آن ها 
می ده��د و به روش خاصی ه��م در آن حوزه 
ملتزم باش��د. مثاًل اگر بحث فلس��فی است به 
روش برهان ملتزم باشد و مغالطه نکند. چنین 
حداقل هایی به نظرم برای شرکت در هر یک 
از این کرسی ها وجود دارد. البته ما باید دقت 
کنیم که درست اس��ت که بحث کرسی های 
آزاد فکری در مورد دانش��گاه ها مطرح ش��ده 
است اما ما نباید جامعه را منحصر در دانشگاه 
ببینیم، مثاًل االن در جنوب ش��هر مش��کالت 
بس��یاری وج��ود دارد. دردهایش��ان را هم با 
کلمات س��طح باال بی��ان نمی کنند. بصورت 

خیلی ساده و ملموس حرفشان را می زنند. 
خب، کرس��ی آزاد فکری برای آن ها هم 

می تواند باشد. 
اش��تباهی که در جامعه وجود داشته 
و دارد اینست که وقتی حرف از آزادی 
زده می شود این آزادی در ذهن ها فقط 
برای ع��ده ای آدم پرادع��ا که کاری 
هم ب��رای جامعه نمی کنن��د تداعی 

می ش��ود. آزاد اندیش��ی باید 
مس��تضعف  برای 

و محروم هم باش��د. م��ردم بیچاره ای که اگر 
بخواهن��د حرف هم بزنند زبانش��ان می گیرد، 
کس��انی که تاکنون اجازه حرف زدن نداشته 
ان��د. نمی خواه��م بگوی��م بای��د اس��اتید و 
دانشجویان را از حوزه دید خارج کرد اما باید 
به این اقش��ار هم توجه کرد، باید فکری هم 
برای آزاد اندیش��ی مستضعفان کرد، مگر این 
اف��راد فکر و نظر ندارند؟ ممکن اس��ت راجع 
به روس��تا و شهرشان نظر داشته باشند. اصال 
حکومتی مردمی است که مشکالت را در بین 
مردم جستجو کرده و از مردم راه حل بخواهد. 
م��ردم نبای��د حکومت را جدا از خ��ود بدانند. 
ام��ام می فرمود: »مس��تضعفان ول��ی نعمتان 
ما هس��تند«، ولی نعمت به این معنی نیس��ت 
که ب��ه آن ها پول بدهیم. معنیش این اس��ت 
که باید حرفش��ان شنیده ش��ود و تاثیر داشته 
باش��د. یکی از کار های قشنگی که بچه های 
دانش��گاه می توانن��د بکنند اینس��ت که این 
کرسی ها را ببرند به خارج 
و حاشیه ی شهر. 

اتفاقا به نظر می رس��د در این مناطق فضای 
کار هم بیش��تر باش��د. این افراد دنبال آشوب 
و تنش نیس��تند. برای آن ها مس��ائل ملموس 
زندگی خیل��ی اولویت دارد. در نتیجه ما نباید 
کرسی های آزاد اندیش��ی را فقط منحصر در 
دانشگاه کنیم. در سطح اساتید و دانشجویان 
قطعا باید کرس��ی های آزاد اندیشی باشد، در 

دیگر حوزه ها هم همین طور. 
ببینی��د م��ا االن در مقام تئ��وری صحبت 
می کنی��م، در مقام اس��تراتژی و اجرایی باید 
ش��رایط را س��نجید. ممکن اس��ت االن شما 
تش��خیص بدهی��د که برگزاری کرس��ی های 
آزاد فکری در دانش��گاهتان درس��ت نیست، 
اما س��ال دیگر کار بس��یار خوبی باشد. مثاًل 
س��ال آینده شرایط ایجاب کند که شما چنین 
کرس��ی هایی را برگزار کنی��د. چون مخالفین 
ممکن اس��ت بخواهند از ه��ر مجرایی برای 
متشنج کردن فضا اس��تفاده کنند، اصال اهل 
بحث نباشند. اما اگر مقداری فضا آرام شود و 
آن ها هم اهل بحث شدند شما می توانید این 
کرس��ی ها را عملی کنید. پس م��ا نباید فقط 
بصورت تئوری به قضیه نگاه کنیم و باید دید 

استراتژیک هم داشته باشیم. 
پس به نظ��رم مقصود از کرس��ی های آزاد 
اندیشی و نظریه پردازی، یک سلسله ترتیبات 
نهادیس��ت که از مج��رای آن ه��ا صدا های 
مختلف می تواند ش��نیده شود، و آرا مختلف با 

هم تضارب پیدا کنند. 

ب�ه نظ�ر ش�ما عل�ت تاکیدات 
موض�وع  ای�ن  روی  رهب�ری 

بسترسازی برای کمال یافتگی بشر
مگر آزاد اندیشی فقط برای دانشجو و استاد دانشگاه است؟

امیرحس�ین ترکش�دوز یکی از افراد پرمطالعه و عمیق اس�ت که حتمًا می خواس�تیم نظرات او را درباره ی کرسی های آزادفکری 
بدانیم. وی که س�ردبیر س�ایت »احیاء« اس�ت، و سه فوق لیسانس در رش�ته های اقتصاد، جامعه شناسی و فلسفه دارد، در حال 
گذراندن همزمان دوره ی دکتری فلسفه غرب و تحصیالت حوزوی است. ایشان که در جمع های دانشجویی حضور فعالی دارد، 
اعتقاد راس�خی به نظریات و ش�یوه ی اس�تنتاجی ش�هید مطهری دارند و آن را راه حلی مناس�ب برای جامعه ی ما می دانند، و در 

مصاحبه نکات منظم و مفیدی را بیان کردند.

é هادی مهدوی بصیر٭
 é حمیدرضا عسگری٭٭
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چیست؟ 
به نظرم ایشان قصد دارند به نحوی آزادی 
را مدیری��ت کنند، می خواهند آزادی را تنظیم 
کنن��د. برای اینکه ای��ن ارزش با ارزش های 
دیگر سازگار شود. انس��ان ها مجموعه ای از 
ارزش ها هس��تند که زندگیش��ان از آن شکل 
می گیرد و معن��ا پیدا می کند. م��ا نمی توانیم 
آزادی را ب��ه عن��وان ارزش اصلی و محوری 
زندگی بپذیریم. ما ارزش های باالتر از آزادی 
هم داریم. مثاًل ارزش کمال یافتگی بش��ر یا 

ارزش تربیت شدن بشر. 
خود اینکه بش��ری کمالی پیدا کند، از نظر 
ما امر ارزش��مندی اس��ت. یعنی آزادی را تا 
حدی می پذیریم که ممد حیات بش��ر باش��د، 
ممد تربیت بشری باشد یعنی به رشد و کمال 
انس��ان کمک کند. وقتی چنین گفتیم، یعنی 
آزادی مقدم است و هدف غایی نیست، وسیله 
است نه هدف. چون مقدم و وسیله است باید 
به نحوی مدیریت و مهندسی شود تا ما را به 

هدفی که از آزادی انتظار داریم برساند. 
ب��ه نظرم ایش��ان می خواهن��د جایگاه های 
خاصی را در جامع��ه تعبیه کنند که آزادی به 
هدف اصیل خودش برس��د و ب��ه هدف های 
مخرب نرس��د. ما اگر ی��ک مجرا را می بندیم 
باید مج��اری جدی��دی باز کنی��م. یعنی اگر 
مجاری خاصی بس��ته می ش��ود باید مجاری 
جدیدی برای نش��ان دادن کث��رت در جامعه 

باز شود. 

وظیفه ی هر ی�ک از افراد و نهادها در راه 
اندازی این کرسی ها چیست؟ 

در حوزه نظریه پردازی به نظر می رس��د در 
صف اس��اتید، نهاد های مدیریتی در دانشگاه 
موثرتر باشند. بیش��تر وظیفه آن هاست که در 

این زمینه ها سرمایه گذاری کنند. 
در حوزه های دانش��جویی خب، تشکل های 
دانشجویی نقش مهمتری دارند. شاید از این 
طریق هم بتوانند فضای دانشگاه ها را عوض 
کنن��د، مثاًل فض��ای دانش��گاه از یک فضای 
سیاس��ی تبدیل ش��ود به یک فضای علمی و 
بحثی. به نظرم در کرس��ی های آزاداندیش��ی 
نبای��د در زمان فعل��ی موضوع��ات جنجالی 
مورد بحث قرار گیرد. ما باید بیش��تر افراد را 
سوق دهیم که در مورد مسائل بنیادین حرف 
بزنند. بهتر اس��ت که داور هم داش��ته باشیم 
که بحث ه��ا را هدایت کند. حتی برای اینکه 
آزادی ایمن بماند و نهال آزادی از بین نرود، 
بای��د انضباطی برای جلس��ات در نظر گرفت 
ت��ا افراد مخل دفع ش��وند، از هر طرف فرقی 
نمی کند، حتی از طرف حق. چون اینجا جای 
بحث کردن است و اگر بحث را منحرف کند 
به نه��ال آزادی صدمه می خ��ورد. در ابتدای 
راه ممکن اس��ت کسانی که اندیشه های غیر 
علمی دارند، با اینکه ممکن است انگیزه های 
سیاسی خوبی هم داشته باشند، روششان غلط 
باش��د و به این فض��ای آرام و منطقی صدمه 

بزنند.
م��ن فکر می کنم ابتدا بای��د مقداری زمینه 
س��ازی شود، ابتدا باید این مسئله مقداری جا 

بیفتد و بعد ش��روع کنیم. ب��رای همکاری با 
نهاد ها اول باید از گروه هایی شروع کنیم که 
نقش مرجعیت در دانشگاه دارند، دانشجویان 
و نهاد هایی که بس��یار فعالند، ابتدا جلس��ات 
مح��دودی را با آن ها برگ��زار کنیم. خود این 
موضوع��ات را ط��رح کنی��م و اهدافم��ان را 
بگوییم البته بسیاری از آن ها ممکن است در 
ابتدای کار مخالفت کنند. اما وقتی اس��تدالل 
بیاورید و توضیح دهید، فضایی ایجاد می شود 
که باعث می ش��ود حت��ی با وج��ود مخالفت 
تحم��ل کنند. بع��د کم کم برویم در س��طوح 
دیگر، و افرادی که حتی ممکن اس��ت فعال 
هم نباش��ند اما سالم باش��ند را دعوت کنیم. 
جلسات محدود و خصوصی را در ابتدا تشکیل 
دهی��م. با این اف��راد هم مباح��ث مربوط به 
کرس��ی های آزاد اندیشی را مطرح کنیم و از 
آن ها هم نظ��ر بخواهیم. چون آن ها هم باید 
این مسئله را مس��ئله خودشان بدانند نه یک 
مسئله دولتی و کلیشه ای. توجیه شان کنید. به 
نظرم ای��ن کار ها در ذهنی��ت آن ها هم تاثیر 
می گذارد. باید در جلس��ات مح��دود در ابتدا 
تمرین کرس��ی های آزاد اندیش��ی شود. چک 
بکنی��د ببینید جواب می دهد ی��ا نه. بعد برای 
جلس��ات عمومی دورخیز کنی��د. البته یکی از 
اهداف جانبی که ما در این کرس��ی ها دنبال 
می کنیم تحت تاثیر قرار دادن فضای دانشگاه 
اس��ت. به نظرم بعد از 22 بهم��ن دیگر نباید 
در جلس��ات موضوعات و مطالبی مطرح شود 
که فضا را به عق��ب برگرداند، باید فضا ها را 
عوض کنید. به همین دلیل پیش��نهاد می کنم 
موضوعات بیشتر علمی باشند. مثاًل خط امام 
هم خوب اس��ت اما بهتر است از مسائل روز، 

دیگر عبور کنیم. 

فك�ری  آزاد  كرس�ی ها ی  اج�رای  آی�ا 
ش�یوه ها ی مختلف�ی دارد؟چه ش�یوه هایی 
)مناظ�ره دو نف�ره، گفتگ�و و ...( را مؤثرتر 

می دانید؟
به نظ��رم در مراحل اول گروه یا گروه هایی 
از تفکرات مختلف باید دعوت شوند. به نظرم 
در عرصه ی دانش��جویی به ج��ای فرد از تیم 
اس��تفاده شود بهتر اس��ت، همچنین به نظرم 
مناظره بهتر است. در شرایط کنونی گفتگوی 
دانش��جویی و تریبون آزاد زیاد مناسب نیست. 
چون کس��ی که تریبون می گیرد ممکن است 
صحبت هایی کن��د و مفاهیمی را به مخاطب 
القا کند و نفرات بعدی ممکن است آن را بی 
پاسخ گذاش��ته یا به قسمت هایی از آن پاسخ 
دهند. یک مدیر هم باید در مناظره باش��د که 
هر شبهه یا سوالی که مطرح می شود جوابش 
را از فرد مقابل بخواهد که س��والی بی پاسخ 
نماند. اگر ش��ما فض��ا را منضبط کنید ممکن 
اس��ت عده ای از مخالفین اصال در جلس��ات 
ش��رکت نکنند و این کرس��ی ها را برای خود 
مفید نبینند، خب اش��کال ن��دارد. افرادی که 
دنبال اغتشاش هس��تند اصال شرکت نکنند. 
حتی اگر بحث یک طرفه بشود اشکالی ندارد. 
ببینی��د االن م��ردم جلوت��ر از مس��ولین و 
دانش��گاه ها حرک��ت می کنند. این دانش��گاه 

اس��ت که باید خودش را با مردم وفق دهد. به 
همین دلیل اس��ت که من گفتم این کرسی ها 
را می��ان مردم ببرید بهتر اس��ت. ش��ما زیاد 
هم خودتان را معطل اس��اتید و دانش��جویان 
نکنی��د. خیلی از اوقات ای��ن افراد با منطق و 
استدالل هم نظرشان عوض نمی شود. گاهی 
اوقات بر اساس سالیق و ذوقیاتشان تصمیم 
می گیرن��د. به همی��ن دلیل به نظرم بیش��تر 

باید به س��راغ م��ردم عادی رف��ت و آن ها را 
ج��ذب کرد و مشکالتش��ان را حل کرد. چون 
معموال اعتراض های به حق مال مردم اس��ت 
و اعتراض های ناحق مال این اقش��ار خاص 

است که با آن ها مخلوط می شود. 
به همین دالیل است که من توصیه می کنم 
که این تریبون ه��ا را میان مردم ببرید و مثاًل 
با اعضای ش��ورایاری محالت صحبت کنید و 
مشکالتش��ان را به گوش مس��ئولین برسانید. 
این خیلی ضرورت دارد که مردم بس��یج را از 
خودش��ان و حالل مشکالتشان بدانند. تجربه 
من اینس��ت که در دانش��گاه اف��راد معموال 
انتخ��اب خ��ود را کرد ه اند و ب��ا پیچیده ترین 
دالیل هم ممکن است نظرشان عوض نشود. 
نمی خواهم بگویم که دانش��گاه را ترک کنید، 
بلک��ه اولویت ها را مطرح می کن��م. پس این 
بحث ه��ا هم باید در داخل و هم باید در خارج 
از دانشگاه پیگیری شود و باید توجه کنید که 
افرادی که می خواهند از درون دانشگاه برای 
ض��د انقالب س��ربازگیری کنن��د باید منزوی 
ش��وند. لزومی ن��دارد این اف��راد در مباحثات 
ش��رکت کنند، اینج��ا جای روش��ن فکری و 
استدالل نیست. برخی مواقع باید روشنگری و 
بحث کرد و از سالح منطق استفاده کرد اما در 

بسیاری از مواقع جایی برای استدالل نیست. 
در همی��ن ح��وادث اخیر هم دیدی��م که ضد 
انقالب قصد جمع کردن نیرو از دانشگاه برای 
آشوب در خیابان ها و آوردن در کف خیابان ها 
را داش��تند. به نظرم باید در دانش��گاه بر روی 
بچه های س��لیم النفس و غیر سیاسی سرمایه 
گذاری ش��ود، آن ها توجیه ش��وند و به سمت 
مسائل علمی کشیده ش��وند. دانشجو طبعش 
جوری اس��ت که چالش دوست دارد. لذا شما 
باید چالش های خوب پیش پای آن ها بگذارید. 
آن ه��ا را وارد بحث ه��ای منطقی و اصولی و 
علمی کنید. مثاًل بنشینید در مورد مبانی آزادی 
یا عدالت بحث کنید، مثاًل حوزه ی فلس��فه ی 
سیاست. نهایتا شما می توانید دانشجویان غیر 
سیاسی را جذب کنید و موجب شوید آن ها این 
اف��راد را جذب نکنند. خیلی کم اتفاق می افتد 
که شما بتوانید افراد فعال سیاسی طرف مقابل 
را جذب کنی��د، خیلی بعید اس��ت. اگر هدف 
ش��ما عقالنی کردن فضای دانش��گاه باشد و 
بخواهید برای جذب آن ها بحث را به س��مت 
مباح��ث جنجالی ببرید، این باز هم فضایی را 
درس��ت می کند که آن ها عرض اندام کرده و 
از بچه های غیر سیاسی نیرو جذب کنند. خب 
نبای��د این اتفاق بیفتد و بحث باید به س��مت 
موضوعات غیر جنجالی برود و فضای دانشگاه 
عوض ش��ود. البته این امر تدریجی اس��ت و 
باید مس��ائل استراتژیک مد نظر باشد یا حتی 
می توان سطوح را تقسیم بندی کرد، مثاًل اگر 
شما می خواهید مباحث سیاسی روز را پیگیری 
کنید، می ش��ود جماعتی روی آن موضوع کار 
کنن��د و عده ای روی مباحث علمی و اصولی. 
چند استراتژی به شکل موازی طی شود. شما 
باید مرحله به مرحل��ه پیش بروید، یعنی ابتدا 
باید افراد را توجیه کنید نسبت به اصل مسئله، 
اعتماد س��ازی کنید ک��ه جنجالی پیش نیاید، 
اعتماد سازی کنید نسبت به موضوع یا بسیج 
یا هر نهاد دیگری که متولی این کار اس��ت. 
ایتدا کار را به شکل محدود شروع کنید و بعدا 
علنی کنید. این دیگر ش��کلی پیدا می کند که 

دانشجویان با آن آشنا هستند. 
اگر ش��ما بخواهید در ابت��دا بحث های روز 
را آن ه��م بص��ورت عمومی پیگی��ری کنید، 
باید برای آن س��اختار و الگو ترتیب داد. مثاًل 
اینگونه مناظرات باید داور داشته باشد یا یک 
آیین نامه برایش طراحی ش��ود که این آیین 
نام��ه را حتی ط��رف مقابل هم بای��د بپذیرد. 
حتی می توانید این آیین نامه را منتشر کنید تا 

دانشجویان در موردش نظر دهند.
همچنین به نظرم می رس��د که کس��انی که 
دع��وت می کنید خیلی موثرند. ش��ما باید این 
تصور دعوای تقلبی که می خواهند جا بیاندازند 
ک��ه بین احمدی نژاد و موس��وی اس��ت را از 
بی��ن ببرید و کس��انی را دعوت نکنید که فکر 
کنند ش��ما می خواهید از یکی از کاندیدا های 
انتخاباتی دفاع کنید. هر طرف باید مستقل از 
بدی یا خوبی طرف مقابل باید خوبی خودش 
را اثب��ات کن��د. چ��ون بعضی افراد همیش��ه 
رویکرد انتق��ادی دارند و اش��کال می گیرند، 
ام��ا نمی گویند اص��ال رویکرد و خط مش��ی 

قرار بر این است که یک 
نباش�د. ما  ام�ر گذرایی 
یک نهادی را تعبیه کنیم 
در دانش�گاه و ی�ا در هر 
مجموع�ه علمی فرهنگی 
دیگر که هدفش در درجه 
اول بحث آزاد و در درجه 
دوم جایگاهی برای ارائه 
نظری�ات ارائ�ه ش�ده از 
س�وی صاحب نظران در 

رشته های مختلف باشد
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خودش��ان چیست. مس��ائل معرفتی و اصولی 
ک��ه من می گوی��م مس��ائل آکادمیک محض 
نیس��ت. مثل آزادی، وحدت یا تکثر در درون 
حکوم��ت والیی، یعنی تکثر و تعدد جناح ها تا 
چه حد پذیرفته اس��ت؟ آزادی چند قسم دارد؟ 
آی��ا ضوابطی دارد؟ تش��خیص این ضوابط با 

کیست؟
آیا می ت��وان حکومت��ی ب��دون ایدئولوژی 
داش��ت؟ آیا حکوم��ت ایدئولوژی��ک می تواند 

ه��م اهداف خ��ودش را تامین کند هم حقوق 
دیگ��ران را؟ قرائت های مختلف حقوق بش��ر 
چیس��ت؟ آشوب ها را چگونه باید کنترل کرد؟ 
اصال آش��وب چیس��ت؟ خیلی ها در این زمینه 
اطالعات��ی ندارن��د. باید نمونه ه��ای مختلف 

کنترل آشوب را در جهان مثاًل ببینند.
آی�ا اخالق ه�ای مختل�ف داری�م؟ اخالق 
جنگ، اخالق آش�وب، اخالق ش�رایط آرام. 
آیا می توان در شرایط آشوب اخالق شرایط 

آرام را داشت؟
بحث ها اینگونه باید مبنایی ش��وند. یا مثاًل 
هر کس��ی تلق��ی از آزادی دارد، تلقی از یک 
کمال بش��ری دارد. یا مثاًل مسائل اقتصادی. 
ش��اخص های اقتصادی را چگونه باید بررسی 
ک��رد؟ مث��اًل می ش��ود دو ش��اخص را با هم 
مقایس��ه کرد و به ریش��ه ها و تاریخ اقتصادی 
این کش��ور بی توجه ب��ود؟ آن ها تالش دارند 
جناح ها تبدیل شوند به اهورایی و اهریمنی. با 
این بحث های مبنایی می توان این ساختار ها 
را شکس��ت تا بفهمند که مس��ائل پیچیده تر 
از این بحث هاس��ت و به این س��ادگی نیست 
مثاًل نمی ش��ود فقط با شعار تورم، قیمت ها را 
کاهش داد یا نمی توان به راحتی ش��عار رشد 
اقتصادی داد. یا مثاًل نقش سیاس��ی دانشگاه 
در جامعه چیس��ت؟ سیاست ورزی عادالنه به 

چه معناست؟ یا مثاًل حقوق جزای ما با آمریکا 
متفاوت است. مبانی حقوق جزا چیست؟

باید برای دانش��جویان ایجاد س��وال کرد. 
تناقض های گفت��اری و رفتاری دش��منان را 
باید آش��کار کرد، نه اینک��ه عواطف تحریک 
ش��وند. هیچ وقت احساس��ات طرف مقابل را 
تحریک نکنید. بلکه فقط برایش سوال ایجاد 
کنید که عالمت سوال های بزرگی در ذهنش 
نقش ببندد. مثاًل تناقض های خودش��ان را با 
گفتار خودش��ان نشان دهید. مثاًل می گویند ما 
در م��ورد صحبت های امام گزینش��ی برخورد 
می کنیم در صورتیکه خودش��ان گزینش��ی تر 
عم��ل می کنند. مثاًل امام فقط در مورد تحجر 
صحبت کرده ان��د؟ آیا یک حرک��ت می تواند 
صادقانه باش��د و اینگونه از هر شخصیتی سوء 
استفاده کند؟ به نظرم این نهضت طرح سوال 

خیلی مهم است. 
ش��ما یکس��ری بحث های اقتص��ادی هم 
می توانی��د مط��رح کنید، مثاًل اس��تعمار، مثاًل 
جنگ بین فقر و غنا، س��رمایه داری، مثاًل این 
جنبش با س��رمایه داری چه نسبتی داشت؟ از 
برخی از اس��اتید اقتصاد هم مثل آقای نادران 

می توانید استفاده کنید. 

به طور کلی نسبت بین مناظره و رسیدن 
به حقیقت چیس�ت؟ انس�ان چطور به یک 
چیز معتقد می ش�ود؟ نقش تالش عقلی در 

این مسیر چیست؟
اتفاقا ش��ما می توانید همین موضوع را هم 
انتخاب کنید. آیا منازعات با اس��تدالل قوی 
خاتم��ه پیدا می کند؟ انس��ان ها که فقط عقل 
محض نیس��تند. اگر اینگونه بود وقتی ش��ما 
دلی��ل ق��وی می اوردی، کس��ی ک��ه حرفش 
ضعیفتر بود دلیل شما را می پذیرفت. انسان ها 
عق��ل محض نیس��تند. ش��هوت و غضب هم 
دارند. مثاًل فردی ممکن است نسبت به نظام 
غضب کرده باش��د، خب ای��ن دالیل را قبول 

نمی کند. 
یا مثاًل ممکن اس��ت فردی از اعماق سنت 
به دانش��گاه آمده باشد، خب این االن عطش 
تجدد دارد، شیفته این مسائل است. این اصال 
خودش بحثی اس��ت که م��ا در کنار تجدد دو 
حالت غیر طبیعی داریم. یکی شیفتگی و یکی 
بیزاری. که این وضعیت روانی در هر موردی 

بد است چون دلیلی را نمی پذیرد. 
مثاًل برخی اصال به تلویزیون اعتماد ندارند، 
ولی مثاًل صحبت های آقای موسوی را بدون 
اینکه او را بشناسند می پذیرند. خیلی راحت به 
دیگران اعتماد می کنند اما به خودمان اعتماد 

نمی کنند. آیا این دلیل عقالنی دارد؟ 
به این دالیل است که به نظر من مناظرات 
نمی توان��د ب��ه منازعات سیاس��ی پایان دهد. 
چون منازعات ریش��ه های مختلفی دارد، مثاًل 
ریش��ه های غی��ر عقالن��ی دارد. مناظره تنها 
می تواند حقایقی را آش��کار کند، ماهیت دعوا 
را می تواند آشکار کند، یک نور افکن بیندازد. 
اگ��ر مناظره کارآمد باش��د می تواند نور افکن 
بیندازد به روی منازعه، مشخص می کند دعوا 
بر س��ر چیست. مشخص می کند صحبت های 
طرفی��ن با هم انس��جام دارند ی��ا خیر. مثاًل 

برخی تصور می کنند که طرف مقابلشان اصال 
استدالل ندارد، خب مناظرات این موضوعات 
را مشخص می کند، مشخص می کند که طرف 
مقابل چقدر باید مش��کالت نظری خودش را 
حل کند نه اینکه هنوز این مش��کالت را حل 
نکرده وارد عمل بش��ود. مثاًل باید مش��خص 
کنند تصویرش��ان از سرشت انسان چیست و 
کمال انسان را در چه می بینند؟ این ها را باید 
با دلیل روش��ن کنند و بعد برسند به این نکته 

که مثاًل آزادی نباید قید داشته باشد. 

ب�ا توجه ب�ه این ک�ه اف�راد در فضاهای 
فک�ری )پارادای�م( مختل�ف ق�رار دارند که 
دارای مفاهی�م، ارزش ه�ا، دس�ته بندی ها، 
ذهنیت ها و پیش فرضه ها ی متفاوت نسبت 
به مس�ائل اند، چطور ام�کان تفاهم فراهم 

می گردد؟
اف��راد باید مشترکاتش��ان را قبل از مناظره 
اع��الم کنند، مثاًل طرفی��ن اعالم کنند که ما 
هر دو به ام��ام اعتقاد داریم، آن وقت ش��ما 
می توانید ب��ر مبنای امام با وی بحث کنید یا 
مثاًل ف��ردی بگوید من اس��الم و امام و... را 
قبول ندارم و فقط مالحظات عقالنی را قبول 
دارم. ب��ا وی بای��د از این طری��ق بحث کرد، 
ما بای��د بگوییم رفتارش مث��اًل با مالحظات 
عقالنی او قابل قبول اس��ت یا خیر؟ پس اگر 
طرفین قبل از شروع مناظره مشترکاتشان را 
اعالم کنند و یا از طرف فرد مسئول برگزاری 

جلسه اعالم شود خیلی بهتر است. 
ش��ما باید در انتخاب افراد به این نکته هم 
دقت کنید که مثاًل فرد مدعو مسائلی را که به 
موضوع مربوط می ش��ود قبول داشته باشد، نه 
اینکه هیچ چیزی را نپذیرد و هیچ مش��ترکی 
نداش��ته باش��د. باید بی��ن افراد پای��گاه نقد 
مشترک پیدا شود، مثاًل اسالم یا صحبت های 
امام. بهتر است شما در ابتدای امر از افرادی 
دعوت کنید که مش��ترکاتش با ش��ما بیش��تر 
باش��د چون اگر کسی هیچ یک از مبانی شما 
را قبول نداشته باش��د، مجبور هستید آن قدر 
عقب بروید تا یک نقطه اش��تراکی پیدا شود. 
ببینید شما باید آزادی را مدیریت کنید و خود 
آزادی هدف نهایی شما نیست. در راه اندازی 
کرس��ی ها باید به این نکته دق��ت کنید، باید 
بدانید که هدف از این کار اینست که فضای 
متوهمانه ای که طرف مقابل ایجاد کرده و با 
توهم توانسته وحدتی ایجاد کند شکسته شود.

با توجه به این که به نظر می رس�د تبیین 
ح�ق پیچیده ت�ر از تبیی�ن باطل اس�ت، آیا 
نباید نگران این بود که به واس�طه ی ضعف 
حامی�ان ی�ک موضع ح�ق یا حاکم ش�دن 
فضای تبلیغاتی و ژورنالیستی بر جلسه، به 
آن موضع ح�ق در افکار عمومی ضربه وارد 

شود؟
خب این اتفاق اصال نباید بیفتد و شما باید 
مدیریت کنید. دنبال افراد مطلع و با اس��تعداد 
بگردی��د. ب��ه نظر من ش��ما هم بای��د موضع 
تهاجمی بگیرید و تناقض های طرف مقابل را 
روش��ن کنید، مثاًل یکی از بهترین موضوعات 
در ای��ن مورد که می تواند در بین آن ها ایجاد 

ش��کاف کند، صحبت ها و نظرات امام است. 
حال کس��ی که دم از ام��ام می زند بیاید دفاع 
کند. همچنین به نظرم قبل از مناظره کس��ی 
که طرف��دار حق اس��ت باید با اف��راد مطلع 
مش��ورت کند و به نحوی س��ناریو های طرف 
مقاب��ل را پیش بینی کند. که طرف مقابل چه 
دالیل��ی را می آورد و یا برای دور زدن مواضع 

امام چه توجیهاتی دارد؟ 
البته در س��طح اس��اتید من بیشتر مباحث 
علمی را می پذیرم ن��ه اینگونه مناظرات و یا 
مثاًل بحث های کلی، مث��ل اینکه مثاًل حزب 
اعتم��اد ملی االن در خط امام حرکت می کند 
یا خیر؟ در اینجا نقش مدیر مناظره بسیار مهم 
اس��ت. مثاًل در مناظ��رات انتخاباتی مدیریت 
خوبی نداش��تیم. فرد مثاًل ناگهان می پرداخت 
به قیمت گوش��ت! در میان بحث های سیاسی 
کلی قیمت گوشت مطرح می شد، نباید اینگونه 
باشد، نباید بحث از موضوع اصلی خارج شود. 
همچنین ش��ما می توانید برخی کرس��ی ها 
را فقط در س��طح اس��اتید برگزار کنید. یعنی 
مخاطب آن ها هم اساتید باشند. به نظرم اگر 
می خواهی��د این کار را بکنی��د باید زیاد روی 
آسیب ها و مش��کالتش کار کنید. اوال باید از 
آدم های فراجناحی استفاده کنید. همچنین در 
این فض��ا باید مباح��ث روی محور عقالنیت 
تمرک��ز کند، مثاًل بپرس��یم که ک��دام یک از 
رفتار های س��ران مخالفین بع��د از انتخابات 
عقالنی ب��ود؟ مثاًل به خیاب��ان آوردن مردم. 
االن ب��ه این نتیجه رس��یده اند ک��ه باید یک 

حتی برای اینکه آزادی 
ایمن بماند و نهال 

آزادی از بین نرود، باید 
انضباطی برای جلسات 
در نظر گرفت تا افراد 
مخل دفع شوند، از هر 
طرف فرقی نمی کند، 

حتی از طرف حق. چون 
اینجا جای بحث کردن 

است و اگر بحث را 
منحرف کند به نهال 
آزادی صدمه می خورد.
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ش��بکه درس��ت کرد. خب همان اول این کار 
را می کردید. 

معل��وم ش��د که سیاس��ت خیابان��ی جواب 
نمی ده��د در حالیکه یک سیاس��تمدار خبیر و 
بصی��ر باید محیط اطراف خ��ودش را بخوبی 
بشناسد، بداند کدام خط مشی جواب می دهد 
و کدام نه. به نظرم در سطح اساتید باید بیشتر 
روی عقالنی نبودن رفتار طرف مقابل دس��ت 
گذاش��ت. بعد که کم��ی جلوت��ر رفتیم وجوه 
ضد ملی آن ها را آش��کار کنیم که خط مشی 
این ها اصال ملی هم نیس��ت، چون بس��تری 
برای فعالیت دش��منان خارج��ی فراهم کرده. 
نمی گوییم با بیگانه هم دس��ت هس��تند بلکه 
رفتاری کرده اند که برای آن ها بس��تر فراهم 
شده و خواس��ته یا ناخواس��ته در حال انجام 

سناریوی بیگانه هستند. 
برای این که مناظ�رات حقیقت جویانه و 
غیرجدلی شوند و افراد به دنبال رو كم كنی 
و برت�ری جویی نباش�ند، چ�ه تمهیداتی را 

می توان اندیشید؟
محدودیت های��ی ک��ه م��ن از آن صحبت 
می کن��م ب��رای همین موارد اس��ت. به نظرم 
در ابت��دا از افراد مطرح اس��تفاده کنید، یعنی 
آدم های مرده را زنده نکنید و بیخود به کسی 
خدمت نکنید. من بازهم تاکید می کنم با این 
کرس��ی ها مبادا فضا دوباره برگردد به قبل از 
22بهم��ن. مثاًل با علمی ک��ردن فضا از افراد 
علم��ی دعوت کنید نه کس��ی که هوچی گری 
می کند. ش��ما باید به این ریزه کاری ها دقت 

کنید که این مناظرات بیش��تر باید روشنگری 
کند، آگاهی دهد. مثاًل نس��بت به کسانی که 
ضد ملی هستند و فضا را برای تهاجم نظامی 
آماده می کنند، شما باید از موضع قدرت با این 
افراد برخورد کنید، باید خجالت بکش��ند وقتی 
وارد دانشگاه می شوند. در چند ماه گذشته این 
اف��راد خیلی آبرو ریزی ک��رده اند، باید با این 
اف��راد با زب��ان فاخر و ق��وی و از موضع باال 
صحب��ت کرد. این ری��زه کاری ها خیلی مهم 

است و شاید مهمتر از خود کرسی ها باشد. 
من کال پیش��نهاد می کنم محدودیت ها زیاد 
باش��د. از افراد غیر سیاس��ی اس��تفاده کنید، 
جلس��ات خصوصی برگزار کنید، بعد در مراحل 
باالتر این محدودیت ها برداش��ته ش��ود. اآلن 
ما باید س��عی کنیم که این سیاس��ت خیابانی 
آشوبگران را کامال کور کنیم. اآلن تا حدودی 
عقب نشینی کرده اند، ما هم باید محکم پیش 
بروی��م تا کامال عقب نش��ینی کنند و وقتی از 
س��طح خیابان ها جم��ع ش��دند آن وقت این 
کرسی ها می شود مکانی مناسب برای تضارب 
آرا مختلف. به نظرم االن در سطح محدود این 
را به پیش ببرید و اعتماد س��ازی کنید و هدف 
اصل��ی خودتان را بگذارید روی روش��نگری و 
آگاهی بخش��ی در دانش��گاه. مثاًل افرادی در 
دانشگاه همیشه حرف از امام و شهید بهشتی 
می زدند اما بدترین رفتار را داش��تند، این ها را 
نقد کنید، این ها در واقع اسب تروای دشمنان 
بودند. باید روش��نگری کنید، اندیشه های امام 
را تحلیل کنید، س��ازگاری آنرا با اندیشه های 
رهب��ری بیان کنید، به ش��کل معقول نش��ان 
دهید که ایشان جانش��ین شایسته ای هستند. 
توطئه های دشمنان را به شکل غیر کلیشه ای 
مطرح کنید. مث��اًل االن بحث انقالب مخملی 
خیلی کلیشه ای ش��ده، حمله ی استکبار خیلی 
وس��یع تر از ای��ن حرف هاس��ت. اصلی برخی 
می گویند دش��من یعنی چه؟ استکبار کیست؟ 
این ها را باید تبیین کرد که استعمار و استکبار 
و دش��منی یک چیز واقعی است و در سابقه ی 
تاریخی ما ه��م بوده، این کار ه��ا خیلی موثر 
اس��ت. هدفتان ه��م بچه های غیر سیاس��ی 
باش��د که آن ها هم روی این بچه ها خیلی کار 
می کنند. همچنین باید به بچه های حاشیه ای 
حزب اللهی که مواضعشان تا حدودی متزلزل 
است هم توجه داش��ت. البته این ها نسبت به 
چند ماه پیش کمتر ش��ده اند ولی جا دارد روی 

آن ها هم کار شود. 

از افراد فعال در زمینه ی کرس�ی های آزاد 
اندیش�ی کس�ی به ذهن ش�ما می رسد که 

معرفی کنید.
بس��تگی به موضوع خاصی دارد که هر فرد 
روی آن در ای��ن حوزه کار کرده اس��ت ولی 
اگ��ر بخواهم به طور کلی بگویم آقای س��ید 
عباس نبوی مورد خوبی هس��تند، خودش��ان 
در تحکی��م وح��دت هم بودند، ی��ک روحانی 
دانشگاهی هستند، زبانشان هم زبان معقولی 
است. یا آقای پارسانیا خوب هستند، البته من 
االن از موضع سیاس��ی ایشان اطالع ندارم. 
آقای دکتر ش��جاعی زند هم هس��تند، رئیس 
گروه جامعه شناس��ی دانشگاه تربیت مدرس. 

آقای کچوئیان، آقای جوادیه و همچنین آقای 
سوزنچی هم موارد خوبی هستند، آقای رحیم 
پور هم خوب هستند. برادر کوچک ایشان هم 
آقای حبیب اهلل رحیم پور دانشجوی دانشگاه 
ته��ران هس��تند و اگر خواس��تید در س��طح 
دانش��جویی مناظره برگزار کنید فرد مسلطی 

در مباحثه هستند. 
حدود آزادی بیان در اس�الم چیست؟ آیا 

اب�راز هر عقیده ای در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقیق�ًا خ�ط قرمزهای فقه�ی و اخالقی چه 
هس�تند؟ و این حدود را چط�ور باید اعمال 

کرد؟
کمال بش��ریت. یعنی ت��ا آنجایی که آزادی 
به کمال انس��ان کمک کند خوب اس��ت اما 
وقتی برخالف عمل کن��د و ضربه بزند خوب 
نیست. به عبارت دیگر عدالت بر آزادی حاکم 
اس��ت، یعنی ما آزادی عادالن��ه را می پذیریم 
ونه ظالمانه، مثاًل ما آزادی استثمار و استعمار 

را نمی توانیم بپذیریم. 

آیا می توان سطح این آزادی ها را باال برد 
تا حدی که مثلًا فرد اعالم موضع کند که من 

لیبرال هستم و بحث کند؟
بله اش��کالی ندارد. ولی خب ش��ما هم باید 
از او بپرس��ید که چرا لیبرال است؟ چون مثاًل 
لیبرالیسم یک نظریات خاصی در مورد ماهیت 
انس��ان دارد. شما چرا این را پذیرفتی؟ و چرا 

نظرات دیگران را نپذیرفتی؟ 
به قول قرآن: ) هاتوا برهانکم( . ما نمی ترسیم 
که فردی بگوید لیبرال است اما باید دالیلش 
را بیان کند. اینج��ا باید بحث دلیل خواهی را 
زی��اد مطرح کنید چون این افراد ش��عار دلیل 
می دهند ولی خودش��ان کمتر دلیل می آورند. 

مثاًل فردی می تواند فرات��ر برود و بگوید من 
خدا را هم قبول ندارم و دالیلش را هم بگوید، 
اما ه��ر بحثی باید جایگاه خودش را داش��ته 
باشد، مثاًل وقتی فردی تازه از دبیرستان وارد 
دانشگاه ش��ده هنوز خیلی از لوازم تشخیص 
را در ذهن��ش ندارد. نه با منطق آشناس��ت نه 
با ادله خداشناس��ان آشناست، نمی توان چنین 
بحثی را طرح کرد، این بحث ها باید در سطوح 

تخصصی تر مطرح شود.

نظر شما راجع به حضور هیئت داوران در 
جلس�ات مناظره چیس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باشند و نقش شان در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟
داور باید مورد رضایت طرفین باش��د. چنین 
فردی هم س��خت پیدا می ش��ود. وجود داور 
خوب اس��ت اما بای��د این اش��کاالت را هم 
مدنظر داش��ت و دید عملیاتی می ش��ود؟ اگر 
خودتان تنها انتخاب کنید تصویر خوبی ندارد. 
تصور هم نکنید اگر اس��تاد غیر سیاسی برای 
داوری دع��وت کنید مرض��ی الطرفین داوری 
می کند، آن هم ممکن است به سمتی گرایش 
داش��ته باشد. اما در س��طح اساتید و در حوزه 
کرس��ی های نظری��ه پردازی می ش��ود چنین 
کاری کرد، چون مباحث تخصصی می ش��ود. 
حتی می توان یک هیئت داوری درست کرد از 
گرایش های مختلف. البته شاید برای جلسات 
دانش��جویی هیئت داوری ه��م بتواند جواب 
ده��د، ای��ن را باید امتحان ک��رد. مثاًل از هر 
گرایش چند نفر بیایند و تش��کیل یک هیئت 
کلی دهند، اینجا شاید بی طرفی حاکم شود. 
می توان در مورد داوری از دانش��جویان هم 
نظر س��نجی کرد اما آن هم مشکالتی دارد، 
مثاًل همی��ن اعالم نتایج نظرس��نجی ممکن 

است مشکل دار شود. 
در چ�ه منابع�ی می توان نظ�رات بزرگان 
انقالب را در مورد موضوعات مرتبط)مناظره، 

آزادی بیان و ...( پیدا كرد؟ 

مطالب عنوان شده در کتاب »آینده انقالب 
اسالمی« شهید مطهری خوب است. در کتاب 
»گفتارهای معنوی« و کتاب »15 گفتار« هم 
در مورد آزادی ها صحبت هایی شده حتما نگاه 
بیندازید. از کتاب های فرهنگی کتابی هس��ت 
از آی��زا برلی��ن در مورد آزادی که انتش��ارات 
خوارزمی منتش��ر کرده. کتابی هم هست که 
فردی به ن��ام موریس کورن ف��ورت که اگر 
اش��تباه نکنم عنوانش ب��ود »تحلیل در مورد 
مفهوم آزادی« که انتش��ارات امرکبیر منتشر 
کرده اس��ت که در آن پاسخ لیبرال ها را داده. 
کتاب برلین از منظر لیبرالی نوش��ته ش��ده و 

ایشان جواب داده اند. 
س��طح این کتاب ها هم متوسط است و اگر 
عادت به خواندن کتاب های ترجمه ای داشته 

باشید مشکلی نخواهید داشت.
٭ دانشجوی کارشناسی ارشد نفت دانشگاه 

امیرکبیر
٭٭ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه 

امیرکبیر

آزاد اندیش�ی باید برای 
مس�تضعف و محروم هم 
باش�د. مردم بیچاره ای 
که اگر بخواهند حرف هم 
بزنند زبانش�ان می گیرد، 
کسانی که تاکنون اجازه 
ح�رف زدن نداش�ته اند. 
نمی خواه�م بگوی�م باید 
اس�اتید و دانشجویان را 
از ح�وزه دید خ�ارج کرد 
اما باید به این اقشار هم 
توجه ک�رد، بای�د فکری 
هم ب�رای آزاد اندیش�ی 
مس�تضعفان ک�رد، مگ�ر 
ای�ن اف�راد فک�ر و نظ�ر 

ندارند؟
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کرس�ی های  ویژگی ه�ای  و  تعری�ف 
از نظ�ر ش�ما  آزادفک�ری در دانش�گاه ها 
آزاد  کرس�یه ی  بی�ن  )تفاوت�ی  چیس�ت؟ 
فکری، آزاد اندیشی و نظریه پردازی قائل 

هستید؟(
به نظ��رم اصل برگ��زاری کرس��ی های آزاد 
اندیش��ی حتی اگر ش��ما دنبال هدف دیگری 
هم نباش��ید خودش اصال��ت دارد. برای اینکه 
اگر نشس��ت هایی برگزار نش��ود و موافقین و 
مخالفین پیرامون موضوعات مختلف به بحث 
و گفتگو نپردازند، این ها به صورت عقده ای در 
دل و ذهنش��ان می ماند، و نتیجه اش یکسری 
آث��ار و پیامده��ای غیر اخالق��ی و غیر علمی 

است.
معنای این حرف این نیس��ت که اگر ما این 
کرسی ها را راه اندازی کردیم رفتار غیر اخالقی 

به کلی محو می شود! خیر.
ولی دیگر قش��ر دانش��جو حداقل حضورش 

در ای��ن حرکت ه��ای غیر اخالقی بس��یار 
کمرنگ میش��ود. مث��اًل اگ��ر 1000 نفر از 
اراذل در تهران جمع می شوند و حرف های 
زش��ت می زنند و بی حرمتی می کنند، نباید 
دانش��جویی ب��ه آن ها ملحق ش��ود و اگر 
اینطور ش��د وض��ع بد اس��ت. وگرنه آن 
1000 نف��ر اراذل را راحت می توان جمع 
ک��رد ولی اگ��ر 100 تا دانش��جو به آنها 

ملحق شود این چیز خوبی نیست.
بنابراین اصل کرسی های آزاد اندیشی 
خیل��ی موضوعیت دارد. ل��ذا من تاکید 
دارم که هم در حوزه ی اس��اتید و هم 
در حوزه ی دانشجویان، هر دو جداگانه 
این کرس��ی ها برگزار شود. و اینطور 
نباش��د که این کرسی ها فقط مربوط 
به دانشجویان باشد. و طبیعتا این دو 
قشر در جلس��ات یکدیگر می توانند 
شرکت کنند. مثاًل اساتید در جلسات 

دانشجویی حضور پیدا کنند.
اص��وال کرس��ی های آزاد اندیش��ی چی��زی 
غیر از کرس��ی های نظریه پردازی اس��ت. در 
کرسی های نظریه پردازی، یک صاحب نظریه 
می خواه��د یک حرف جدی��دی را بزند و یک 
گرهی را باز کند، و به تعبیری علم را یک قدم 
جلو ببرد. یعنی ادعایش این است. ولی ممکن 
است این ادعا در جمع کمیته ی داوران رد شود.

اندیش��ی ف��رد  ول��ی در کرس��ی های آزاد 
نمی خواهد یک نظریه جدید بدهد. حرفی که 
دیگران از قبل گفته اند را می خواهد تکرار کند. 
این کرسی ها بیشتر مباحثه و گفتگو هستند تا 
نظریه پردازی. و در این گفتگو ممکن اس��ت 

برخی حقایق روش��ن شود؛ برخی مطالب نفی 
ش��ود، رد شود یا اثبات شود. و این نتایج را نیز 

ممکن است داشته باشد.
اما کس��ی ک��ه می خواهد در این کرس��ی ها 
ش��رکت کند دنب��ال یک نظریه ی نو نیس��ت. 
مثاًل فرض کنی��د بحث والیت فقیه به عنوان 
موضوع یکی از جلس��ات مطرح ش��ود. اینطور 
نیس��ت که حاال در این زمینه یک حرف جدید 

زده شود. 
ممکن اس��ت همان حرف ه��ای قبلی تکرار 
ش��ود، اما مخاطبی که نشس��ته و ناظر بحث 
اس��ت و اطالعات کمی دارد متوجه می ش��ود 
که باید مطالعات بیشتری داشته باشد و بحث، 
عمیق ت��ر از تصور او بوده اس��ت؛ و در 
مقام داوری هم با احتیاط بیش��تری 

قدم برمی دارد.
بنابراین کرس��ی های آزاد اندیشی 
نشس��ت های گفتگو.  برگزاری  یعنی 
اما کرس��ی های نظریه پردازی یعنی 
برگزاری نشس��ت هایی برای رسیدن 
به یک نظریه ی نو و باز شدن گرهی 
فکری که تا به حال هیچ متفکری آن 

را باز نکرده است. 
عل�ت تأکی�د رهب�ری روی ای�ن 

موضوع را در چه می بینید؟
به نظ��رم علت اینک��ه رهبری روی 
ای��ن نکته تاکی��د کرده اس��ت همین 
اس��ت. یعنی وقتی دانشجویان به بحث 
بپردازند، هم بل��وغ فکری پیدا می کنند 
و ه��م فرهن��گ گفتگو. ل��ذا رفتارهای 
غیر علمی و اخالقی دیگر کنار گذاش��ته 
می ش��ود. یعن��ی وقتی کس��ی موقعیتی 

حرکت به سوی 
بلوغ فکری
کرسی های آزاد اندیشی خودش 
اصالت دارد!
é حسین نوری اباذری٭

آزاد  کرس�ی های  برگ�زاری  اص�ل 

اندیش�ی حت�ی اگر ش�ما دنبال هدف 

دیگ�ری هم نباش�ید خ�ودش اصالت 

دارد. ب�رای اینکه اگر نشس�ت هایی 

برگزار نش�ود و موافقی�ن و مخالفین 

پیرامون موضوع�ات مختلف به بحث 

و گفتگ�و نپردازن�د، این ه�ا بص�ورت 

عقده ای در دل و ذهنش�ان می ماند، و 

نتیجه اش یکس�ری آثار و پیامدهای 

غیر اخالقی و غیر علمی است.

حجت االس�الم دکت�ر عبدالحس�ین خس�روپناه چه�ره ی فع�ال و پ�رکاری اس�ت. 
ای�ن چه�ره ی نام آش�نای حوزه ه�ای معرفتی-فرهنگی ک�ه مدیریت گروه فلس�فه 
پژوهش�گاه فرهنگ و اندیش�ه اس�المى، مدیریت اداره پژوهش�ى نهاد مقام معظم 
رهب�رى در دانش�گاه ها، و جانش�ینی مرك�ز مطالع�ات و پژوهش هاى ح�وزه علمیه 
ق�م  را نی�ز در کارنام�ه ی خ�ود دارد، در مصاحبه ای که با ایش�ان داش�تیم، انتظار از 
جلس�ات آزاداندیش�ی را ّآش�نا ش�دن با جوانب موضوع و پرهیز از سطحی نگری، و 
رعایت اخالق را مهم ترین ش�رط برای وصول به این هدف دانسته، و تاکید دارد که 

موضوعات، متمرکز بر نیاز جامعه باشد.
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و تریبونی برای حرف زدن نداش��ته باش��د 
شروع به ش��عار دادن و خرابکاری می کند. 
ولی وقتی احساس کند که در دانشگاه هر 
حرف��ی ک��ه دارد را می تواند مطرح کند، 

دیگر این رفتارها بروز نمی کند.

با توجه به این که به نظر می رسد 
تبیین حق پیچیده تر از تبیین باطل 
اس�ت، آیا نباید نگ�ران این بود که 
ب�ه واس�طه ی ضعف حامی�ان یک 
موضع حق یا حاکم ش�دن فضای 
تبلیغاتی و ژورنالیستی بر جلسه، 
به آن موضع حق در افکار عمومی 

ضربه وارد شود؟
طبیعتا کسانی که این کرسی ها 
را راه اندازی می کنند وظیفه دارند 
که به این کرس��ی ها جهت بدهند. 

یعنی قرار نیس��ت ما این کرسی ها را 
برگ��زار کنیم تا هر کس��ی که در آن ش��رکت 
کرد به اهدافش برسد. اینطور نیست. مثاًل شما 
قبل از انتخاب موضوع و برگزاری جلس��ه باید 
بررس��ی کنید که آیا نیرویی دارید که بتواند به 

سؤاالت جواب بدهد یا نه.
حت��ی ای��ن نی��رو می توان��د دانش��جویی از 
دانشگاه های دیگر باشد. ولی اولویت این باشد 

که دانشجو از دانشگاه خودتان باشد.
حت��ی می توانید برنام��ه ریزی کنی��د. مثاًل 
به فردی بگویید که ش��ما س��ه ماه دیگر باید 
در خص��وص والیت فقیه بح��ث کنید تا برود 
مطالعه کند، یا مثاًل برود به اساتید مراجعه کند. 
مثاًل اس��تاد زید فردی اس��ت که در این زمینه 
اطالعات وس��یعی دارد؛ برود و هر سوالی دارد 
از ایشان بپرسد. و وقتی کامال در این موضوع 

پخته شد در مباحثه شرکت کند.
بنابراین نهاد راه انداز این کرس��ی ها باید از 
قبل تدبیر داش��ته باش��د و مثاًل برای جلسات 
م��اه بعد، دو ماه بعد یا س��ال بعد برنامه ریزی 

داشته باشد.

موضوعاتی ک�ه برای کرس�ی ها انتخاب 
می ش�وند بای�د چ�ه خصوصیات�ی داش�ته 
مبتالب�ه  مبنای�ی،  )موضوع�ات  باش�ند؟ 
دانش�جویان و...( در ص�ورت ام�کان، چند 

مورد مثال هم بزنید.
م��ن معتق��دم موضوعات��ی باید ب��رای این 
کرس��ی ها انتخاب ش��ود ک��ه اآلن در جامعه 
مطرح اس��ت. مثاًل نیازی نیست شما جلسه ای 

در مورد اثبات وجود خدا برگزار کنید.
اما یکس��ری مباحث هستند که در جامعه ی 
ما بصورت جدی عیان و مطرح هس��تند. مثل 
حکومت دینی، سکوالریس��م، والیت فقیه. یا 

ح��ث  مبا
مرب��وط به انتخابات اخی��ر. و یا بحث در مورد 

طرح هدفمند سازی یارانه ها.
و ی��ا گاهی مباحثی وج��ود دارد که االن در 
جامعه مطرح نیست ولی در اذهان وجود دارد و 
ذهن ها درگیر آن ها هستند. مثاًل نقد و بررسی 

اندیشه های دکتر شریعتی.

نظر شما راجع به حضور هیئت داوران در 
جلس�ات مناظره چیس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باشند و نقش شان در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟
من پیش��نهاد می دهم که یک هیئت داوران 
در جلس��ات حضور داش��ته باش��ند ک��ه حتی 
االمکان اس��اتید موجه دانش��گاه باشند. یعنی 
دانشجویان با ایشان رودربایستی داشته باشند.

این هیئت داوران حضور داشته باشد که اگر 
دانش��جویی حرف تندی زد ی��ا مثاًل بحث در 
حال انحراف بود تذکر دهد. یعنی بداخالقی ها 
را تذک��ر ده��د. ول��ی اگ��ر مث��اًل مغالط��ه یا 
سفسطه ای انجام شد در انتها تذکر دهد. یعنی 
اگر فرد حرفی غیر منطقی زد تذکر داده نشود. 
چ��ون این به نظر خودش منطقی اس��ت. این 
غیر منطقی بودن را دانش��جویان باید بفهمند. 
یعن��ی مجری تذکر نده��د. در واقع مجری در 
ابتدای جلس��ه آیین نامه ی مناظره را بخواند و 

پیش فرض ها را تعیین کند.
مث��اًل ش��ما می توانی��د آیین نام��ه ی هیئت 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی را مطالعه 

کنید، و می توانید از آن ها استفاده کنید.
در ضمن سعی کنید جمعی از اساتید مذهبی 
داور باش��ند. اگ��ر یکوقت دانش��جوی مذهبی 
نتوانس��ت پاس��خ س��ؤالی را بدهد، آن اس��تاد 

پاسخگو باش��د که شبهه ای بی پاسخ 
نماند. حتی الزم نیس��ت این اس��اتید 
حتما از دانشکده ی معارف باشند. شما 
می توانی��د از اس��اتید فن��ی هم دعوت 
کنی��د. چون ممکن اس��ت یک اس��تاد 
نتواند مرتب ش��رکت کند. یا می توانید 
یک اس��تاد از معارف و دو اس��تاد فنی 
دعوت کنید. هیئ��ت داوران دو نفر هم 

باشند کافی است.
در مباحثات باید توجه داشت بی ادبی 
نش��ود. مثاًل فردی بیاید و رفتار اخالقی 
آق��ای احم��دی ن��ژاد را نقد کن��د. این 
اش��کالی ندارد به ش��رطی که در آن بی 
ادبی و توهین نباش��د. اما این موضوعات 
اولوی��ت ن��دارد؛ مث��اًل موضوعاتی مثل 
سیاست های اقتصادی یا دیپلماسی دولت 
نقد ش��ود، یا می تواند موضوعات آموزشی 

باشد، مثل نقد عملکرد وزارت علوم.
اما به نظرم االن اولویت با بحث های نظری 
اس��ت. مباحث نظری و کاربردی، مثل والیت 

فقیه، آزادی بیان، مردم ساالری دینی.
در برخی مس��ایل نیاز اس��ت که مس��ؤولین 
دعوت شوند تا پاسخ س��ؤاالت را بدهند. مثل 
بحث توقی��ف برخ��ی مطبوعات. مس��ؤولین 
بیایند و توضیح دهن��د که مثاًل چرا روزنامه ی 
اعتماد تعطیل ش��ده. مثاًل می توان موضوعش 
را اینگون��ه انتخ��اب ک��رد: »بررس��ی توقیف 

روزنامه ها با حضور فالن مسئول«.

فک�ری  آزاد  کرس�ی های  اج�رای  آی�ا 
ش�یوه های مختلفی دارد؟چه ش�یوه هایی؟ 
)مناظره دو نفره، گفتگو و...( کدام ش�یوه را 

مؤثرتر می دانید؟
کرس��ی های آزاد اندیشی مدل های مختلفی 
دارد. مثاًل در یک مدل دانشجوها با هم بحث 
کنند. در یک مدل دانش��جویان با اساتید بحث 

کنند.
در م��ورد خط قرمزها رعای��ت اخالق خیلی 
مهم اس��ت. ما می خواهیم بحث هایی را بیشتر 
مطرح کنیم که مبتالبه جامعه اس��ت. ولی در 
هر موضوعی باید رعایت منطق و اخالق بشود.

ل��ذا اول بای��د ش��رط ش��ود که مث��اًل وارد 
صحبت های هم نشوید، هر کس زمان معینی 
دارد، عصبانی نش��وید. همی��ن تذکرات باعث 

می شود کار نهادینه شود.
پیش��نهاد می کنم برای اینکه دانشجویان در 
مباحثه مشارکت داشته باش��ند، هیئت داوران 
هدایایی نیز برای دانش��جویانی که در گفتگو 
شرکت کرده اند در نظر بگیرد. یعنی در انتهای 
جلس��ه هیئت داوران هم تذکرات بدهد و هم 

هدیه.
همچنین توجه داش��ته باش��ید اگر بچه های 
حزب اللهی می خواهند در بحث ش��رکت کنند 

باید قدری سعه صدر خود را باال ببرند.
همچنین توجه داش��ته باش��ید که تشویق ها 
در ابتدا و انتهای صحبت های دوس��تان باش��د 
و صحبت هایش��ان را قطع نکن��د. چون مثاًل 
ممکن اس��ت فردی تش��ویق ش��ود و دیگری 
نش��ود و خودش را بب��ازد. مخصوصا وقتی که 
کس��ی تازه وارد این حوزه ها می ش��ود برایش 

مهم است.

به نظر ش�ما مکان مناسب برای جلسه ی 
مناظره کجاست؟ و فضای جلسه ی مناظره 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
در م��ورد فض��ای مناظ��رات هم ب��ه نظرم 
س��الن ها مناس��ب ترند. البته گاهی اوقات هم 
ممکن اس��ت فضای باز مناس��ب باشد که این 

به تشخیص خودتان باشد.

اه�داف کوتاه م�دت و بلند مدت�ی که در 
طراحی کرس�ی ها باید مد نظر ق�رار داد را 

چه می دانید؟
اهداف بلند مدتش این اس��ت که در نهایت 
جامع��ه ی ما ی��ک بلوغ فک��ری و یک قدرت 
نق��د پیدا کند. حتی ش��ما می توانی��د نظریات 
ش��خصیت های مط��رح را نقد کنی��د. مثاًل در 
دانش��کده ی اقتصاد، نظری��ه ی فریدمن را نقد 
کنی��د. در دانش��کده های فن��ی ه��م می تواند 
موضوعات این کرسی ها علمی باشد و نه فقط 

سیاسی- معرفتی.
اما اولویت با مباحث مبتالبه در جامعه است.

ش��یوه های مختلفی هم می ت��وان برای این 
کرس��ی ها پیدا کرد ک��ه عرض ک��ردم. مثاًل 
گفتگوی آزاد دانشجویان با هم. و یا گفتگوی 
آزاد دانش��جویان با اس��اتید. دو دانشجو، چهار 
دانش��جو و یا حت��ی ده دانش��جو می توانند در 
مباحثات ش��رکت کنند. همه ی این ش��یوه ها 
ممکن اس��ت. ش��ما می توانید ثبت نام کنید و 

ببینید چند نفر شرکت کننده دارید.
و یا حتی می توانید شرکت کنندگان را به دو 
گروه س��ه نفری تقس��یم کنید که با هم بحث 
کنند. همه ی این ش��یوه ها شدنی است و شما 
می توانید همه را پیاده کنید و ببینید کدام بهتر 

جواب می دهد.

هوافضای  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  ٭ 
دانشگاه امیرکبیر

آزاد اندیش�ی ف�رد   در کرس�ی های 

نمی خواه�د یک نظری�ه جدید بدهد. 

حرف�ی که دیگ�ران از قب�ل گفته اند 

را می خواه�د تک�رار کن�د... مخاطبی 

ک�ه نشس�ته و ناظ�ر بح�ث اس�ت و 

اطالعات کمی دارد متوجه می شود که 

باید مطالعات بیش�تری داش�ته باشد 

و بح�ث، عمیق ت�ر از تص�ور او بوده 

است؛ و در مقام داوری هم با احتیاط 

بیشتری قدم برمی دارد.
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انتظاری داشته باش��ید. چون مدیریت یک علم 
چهارراهی اس��ت که از اقتصاد و جامعه شناسی 
و روان شناسی و ...  تغذیه می کند. پس این رشته 
هم در حوزه ی نظریات ترجمه ای قرار می گیرد. 

اگ��ر با خودمان ص��ادق باش��یم، اوضاع علوم 
انس��انی در ایران بسیار اس��فناک است. در واقع 
کرس��ی های نظریه پردازی ی��ک واکنش فعال 
نس��بت به همین اتفاق است. که متفکرین ما با 
دغدغه و تعهد نسبت به مبانی بومی و دینی خود 
بیایند و تولید نظریه کنند. این یک سطح عمیق 
و باال از کرسی های نظریه پردازی است. که البته 
نباید به آن نگاه سیاس��ی داشت و یا اصال نباید 
در به ثمر نش��اندن آن عجله کرد. چون این یک 
اتفاق زمان بر اس��ت و نظریه پردازی یک کار از 
تولید به مصرف نیس��ت. اینگونه نیست که شما 
به فردی پولی بدهید و او برای شما نظریه تولید 
کند. نظریه پردازی مبانی و روش های خودش را 

دارد و بسیار زمان بر است. 
حال ما می توانیم یک س��طح پایین تر بیاییم و 
سطح کرس��ی های نظریه پردازی را در حوزه ی 

دانش��جویی بیاوریم. با یک نگاه دیگری، یعنی 
م��ا در این کرس��ی ها نمی خواهیم مث��اًل تولید 
نظریات کالن علوم انسانی کنیم، به دنبال نتایج 
دیگری هستیم. اتفاقا اینجا نتایج می تواند سیاسی 
باش��د. به این معنا که دانشجویان به جای اینکه 
هیجانات دوران جوانی و آرمان خواهی خود را از 
طرق غیر متعارف بروز دهند، در مباحثات علمی 
و دانش��جویی ش��رکت کنند. طبعا در فضاهای 
دانشگاهی اولین اثر این بروز در حوزه ی سیاسی 

است. 
چون ش��ما می دانی��د خیل��ی از مواجهه های 
دانش��جویی از نوع روانی اس��ت و یا کینه توزی 
بی اساس اس��ت. علت آن اینست که ما فضای 
گفتگ��و را هن��وز فراهم نکرده ایم. ل��ذا این فضا 
بای��د فراهم ش��ود. کالس هایی که اس��اتید در 
آن کالس ه��ا اجازه بح��ث و گفتگوی آزادانه به 
دانشجویان می دهند، تنش های سیاسی کمتری 

نسبت به کالس های بسته تر دارد. 
من فکر می کنم دانش��گاه ها خط اول تحقق 
آزادی بیان در ایران هس��تند و تاکید مقام معظم 

رهبری بر کرسی های آزاداندیشی دانشجویی در 
واقع اصرار ایش��ان بر این خط مقدم است. انجام 
وظیفه ی صحیح دانش��گاه بر تحقق آزادی بیان 
اس��ت. مثاًل ش��ما نباید انتظاری که از دانشگاه 
دارید را از تلویزیون هم داش��ته باشید. ما نسبت 
به تلویزیون و رادیو هم مقایس��ه هایی را داریم. 
مث��اًل حدود و مرزهای رادی��و برای بیان مطالب 
فراختر از تلویزیون است. به همین نسبت حدود 
روزنام��ه فراتر از رادیو اس��ت. برای این موارد در 
فضای فکری و فرهنگی ایران دسته بندی وجود 
دارد. دانشگاه ها باید بسیار فراختر از همه ی این 
رسانه ها باش��ند. یعنی حرف هایی را که هیچ جا 
نمی توان بیان کرد باید در دانشگاه ها گفته شود. 

ای��ن منش انقالبی حضرت امام بوده و آقا هم 
برای همین بر روی کرس��ی های آزاداندیش��ی 
تاکید دارند. مثاًل شما می دانید که شهید مطهری 
در م��ورد یکی از جریانات فک��ری اوایل انقالب 
)مارکسیس��ت( چه نظری داشتند. می گفتند که 

مارکسیست ها باید کرسی داشته باشند. 
ای��ن خیلی مهم اس��ت. مث��اًل می ت��وان در 
دانش��گاه به این افراد کرسی داد. به شرطی که 
از بحث علمی س��وء استفاده نشود. به هیجانات 
عموم��ی دامن نزند. در صورتیکه ممکن اس��ت 
این کرس��ی ها در رس��انه ی ملی اجازه ی پخش 
نداشته باشد. چون ممکن است از این رسانه سوء 
استفاده های زیادی بشود. چون شما مخاطب را 

انتخاب نمی کنید. 
اما در فضای دانش��گاهی مخاطب به انتخاب 
شماس��ت. مخاطب شما دانش��جویان و اساتید 
هس��تند و ش��یوه ی کار هم مش��خص اس��ت. 
بحث علمی ا س��ت و کسی نمی تواند از هیجانات 

دانشجویی سوءاستفاده کند. 
همچنی��ن یادت��ان باش��د ک��ه راه ان��دازی 
کرس��ی های آزاداندیش��ی در دانشگاههای فنی 
نسبت به دانش��گاه های علوم انسانی به مراتب 

تعریف و ویژگي هاي کرسی های آزادفکری 
در دانشگاه ها از نظر شما چیست؟ )تفاوتي 
بین کرس�ي هاي آزاد فکري، آزاداندیش�ي و 

نظریه پردازي قائل هستید؟(
تلقی من از کرس��ی های آزاد فکری این است 
ک��ه این کرس��ی ها یک س��طح دانش��جویی از 
کرسی های نظریه پردازیست. کرسی های نظریه 
پ��ردازی یک بحث عمیق علمی - فلسفیس��ت 
که نیازهای ما را در تولید علم بومی و اس��المی 
برآورده کند. در واقع یک واکنش فعال اس��ت در 
مقابل حجم گسترده ای از نظریات ترجمه ای در 
فضای علمی کشور و بخصوص در حوزه ی علوم 

انسانی. 
شما مطلعید که تقریبا در حوزه ی علوم انسانی 
در کش��ور، بخصوص در رشته های مادر و مولد، 
مث��ل جامعه شناس��ی، اقتصاد، روانشناس��ی در 
س��یطره ی نظری��ات ترجمه ای هس��تیم. وقتی 
رش��ته های مولد در چنبره ی نظریات ترجمه ای 
باشند رشته های تولیدی هم قطعا چنین هستند. 
مثاًل ش��ما دیگر نمی توانید از رش��ته ی مدیریت 

وحی�د یامین پ�ور، هم از آن جهت که مجری برنامه های ویژه و مناظرات صداوس�یما بود، و ه�م به خاطر وجهه ی علمی و کثرت 
مطالع�ات اش، از کس�انی بود که مصاحبه با او را در دس�تور کار قرار داده بودیم. او که س�ال ها تدری�س درس فرهنگ و تمدن 
اس�المی و نیز معاونت پژوهش�ی دانش�کده خبر را برعهده داشته است، مشغول تدوین رس�اله دکتری خود در حقوق جزاست. 
کارش�ناس-مجری برت�ر ش�بکه جوان رادیو در س�ال 84 و مدیر س�ابق دفتر مطالع�ات اجتماعی- فرهنگی وزارت کش�ور، در 
مصاحبه ای که با او در س�اختمان ش�بکه 3 سیما داشتیم، حرف هایی بسیار ش�نیدنی درباره ی کرسی های آزادفکری می زند، که 

نشان از نگاه عمیق او و آشنایی اش به مسائل دانشگاه ها دارد. 

سال هاست که انقالبیون کرسی ندارند!

شما به دشواری 
می توانید به این دایره 
نفوذ کنید!
é فرشید دلجو٭
é افشین میرزایی٭٭
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اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. علت آن اینست 
که دانش��جویان فنی ب��ا ادبیات علوم انس��انی، 
بخصوص ادبیات فلس��فی و سیاسی خیلی آشنا 
نیس��تند. ممکن است با ش��نیدن یک تئوری نه 
چندان قوی و مطرح حوزه ی علوم سیاس��ی به 
س��رعت هیجان زده ش��ده و تصمیم سیاس��ی 
بگیرند. در حالیکه این هیجانات در دانشکده های 

علوم انسانی زیاد دیده نمی شود. 
ش��ما اگر به جریانات دانشجویی در سال های 
اخی��ر، حتی از قبل از انقالب نگاه کنید می بینید 
که معموال هیجانات دانشجویی در دانشکده های 
فنی وجود داشته اس��ت. چون دانشجویان علوم 
انسانی با تئوری های مختلف درگیر بوده اند. نقد و 
تاریخچه ی این تئوری ها را هم می دانند. اتفاقات 
سیاسی در کش��ورهای مختلف را مطالعه کرده 

اند. لذا همه ی این موارد باعث شکل گیری یک 
حوزه ی معرفتی برای آنها می شود که از هیجان 

زده شدن آنها جلوگیری می کند. 
م��ن فکر می کن��م به همی��ن دالی��ل اتفاقا 
کرسی های آزاداندیشی باید در دانشگاه های فنی 
تاسیس شوند. که این دانشجویان با مبانی و ذات 

این علوم آشنا شوند. 
مثاًل طبق تجربه ی خودم، فرض کنید موضوع 
لیبرالیسم که سال هاست افکار را به خود معطوف 
کرده است، بسیاری از از دانشجویان فنی با مبانی 

لیبرالیسم اصال آش��نایی ندارند. اصال نمی دانند 
مبنای فکری آن چیس��ت. لذا ب��ه راحتی دچار 
التقاط می ش��وند. کرس��ی های آزاداندیشی باید 
جلوی این اش��تباهات تئوریک را بگیرد و برای 
دانشجویان فنی فرصت اندیشیدن در این حوزه ها 

را فراهم کند. 

به نظر ش�ما االن با توجه به فضای فعلی 
جامعه عملی است که لیبرال ها کرسی داشته 

باشند؟
االن کرس��ی های آزاداندیش��ی م��ا در اختیار 
لیبرال هاس��ت. االن کدام استاد دانشگاه از بیان 

اندیشه ها ی لیبرال خود ترس دارد؟
االن در رسانه ی ملی هم برخی می گویند که 
من افتخارم اینس��ت که یک لیب��رال تمام عیار 
هستم. االن این اتفاق افتاده است. ما سال هاست 
کرسی های فکری خود را به لیبرال ها داده ایم. و 
آنها هم هیچ ابایی ندارند که احکام اسالم را زیر 
س��وال ببرند و یا انقالب اس��المی را نه تنها نقد 

بلکه نفی کنند!
در تمام دانشکده های علوم انسانی کشور این 
اتفاقات به وضوح رخ می دهد. حتی دانشگاه امام 
صادق )ع( که یک دانشگاه علوم انسانی مذهبی 
در کش��ور ماس��ت، بخش عظیمی از اساتیدش 
س��الها از چهره های درجه ی یک لیبرال بوده اند. 
خیلی صادقانه )و نه منافقانه( از لیبرالیس��م دفاع 

می کنند. 
اصال ش��ما غیر از این افراد اس��تادی در ایران 
ندارید. دانش��کده های علوم انس��انی اجازه ورود 
اف��کار غی��ر لیبرالیس��م را به فضای خودش��ان 
نمی دهند. شما به دشواری می توانید به این دایره 

نفوذ کنید. 
به نظرم شما االن باید کرسی های آزاد فکری 
را برای بیان نظرات متفکرین مس��لمان برگزار 
کنید! االن انقالبیون ما در دانش��گاه ها کرس��ی 
ندارند. االن واقعا جامعه شناس��انی که معتقد به 
جامعه شناسی دینی باشند به ندرت پیدا می شوند. 
کس��انی که بتوانند از حوزه ی بومی و اس��المی 
حرف بزنند و تفکر لیبرال را نقد کنند، انگش��ت 
ش��مارند. ش��ما باید به این افراد کرسی بدهید. 
جبهه ی مقابل که سال هاس��ت در ایران کرسی 

دارند. 
االن مطرح تری��ن چهره های علوم انس��انی 
دانش��گاه ته��ران اف��رادی ب��ا گرای��ش چ��پ 
سوسیالیست هستند. فکر نکنید که دانشگاه های 
ای��ران تا کنون با تفکرات غیر اس��المی برخورد 

می کرده است. 
انس��انی اگ��ر  االن در کالس ه��ای عل��وم 
دانش��جویی بخواهد نظریات رای��ج غربی را نقد 
کند واقعا در تنگنا قرار می گیرد. االن چه کس��ی 
محدودیت دارد؟ تمام دانشجویان علوم انسانی به 
این موضوع صحه می گذارند. که کسی که تفکر 

اسالمی و انقالبی داشته باشد در مضیقه است. نه 
کسی که تفکر لیبرال دارد. 

 علت تاکید رهبری روی این موضوع را در 
چه می بینید؟

ببینید ما در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
دیدیم ک��ه بدخواه��ان می توانند ب��ه راحتی از 
فضاهای دانشجویی ما سوءاستفاده کنند. در واقع 
از جهل ناخواسته و رایج در فضاهای دانشجویی 
س��وء اس��تفاده کنند. چقدر راح��ت می توانند به 
التهاب��ات در فضاهای دانش��جویی دامن بزنند. 
چون تاکنون افکار انقالبی در دانشگاه ها مجال 
بیان حرف های خود را نداش��ته. به همین دلیل 
لیبرال ها توانسته اند یک قشر عظیم خاکستری از 

دانشجویان جمع آوری کنند. 
مقام معظم رهبری به درستی تشخیص دادند 
که اگر مجالی برای نقد لیبرالیس��م و سکوالر و 
نقد جریان دگراندیش سیاس��ی در کشور فراهم 
ش��ود، بی مغ��زی و باطل بودن ای��ن بنیان ها به 
راحتی برای دانش��جویان آش��کار می شود. این 
تجربه ی شخصی من است. من در کالس های 
جامعه شناسی خودم طی 2-3 جلسه تمام گارد 
دانش��جویان مخال��ف را می ش��کنم. یعنی هیچ 
مقاومتی در برابر اس��تدالل های من ندارند. این 
نش��ان میدهد که ما تا بحال تالشی برای ایجاد 
فضای تبیین در دانشگاه نکرده ایم که یک جریان 
بد خواه به راحتی از دانش��جویان س��وء استفاده 

می کند. 
مق��ام معظم رهب��ری تالش دارن��د تا فضای 
دانش��جویی به درس��تی مدیریت شود. از طریق 
علم و آگاهی مدیریت شود. جهل یک مقوله ی 
عدمی است. یعنی شما وقتی نگفتید جهل ایجاد 
می شود. وقتی گفتید و تبیین کردید دیگر هیجان 
کاذب نخواهد بود. س��وء استفاده از جریان باطل 
نخواهد بود. کرس��ی آزاد فک��ری یک ضرورت 
اس��ت. مثل اینکه ش��ما ضرورت س��واد آموزی 
برای کشور دارید که کس��ی از بی سوادی مردم 
سوء استفاده نکند. به همین دلیل هم ما ضرورت 
تبیین در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های فنی 

را داریم. 
مقام معظم رهبری قب��ل از این جریانات هم 
روی این موضوع تاکید داش��تند اما وقتی که بعد 
از انتخابات از این موضع ضربه خوردیم ایشان با 
عتاب تاکی��د کردند که مگر نگفتم چنین کاری 

انجام شود؟
باید فضا باز ش��ود تا افراد صحبت هایش��ان را 
بکنند. تئوریسین های مطرح و قوی را هم دعوت 
کنی��د. بدون ترس و واهم��ه. ما هیچ وقت نباید 
از تبیین واهمه داشته باشیم. چون معتقیدیم که 
نگرش اس��المی و انقالبی بر حق است. هر جا 
حرف امام و اس��الم و انقالب به درستی تبیین و 

بیان شود ما برنده ایم. 

نظر شما راجع به این بیان رهبری چیست 
که در دانشگاه باید جریان سازی شود و یک 

»جریان سیال فکری « ایجاد شود؟
ببینید دانشجو با دیگر قشرها فرق دارد. وقتی 
کس��ی دانشجو می شود و از س��طح عوام باالتر 
میاید، در دایره ی نخب��گان میانی قرار می گیرد. 
نخبگان میانی نقش واس��طه گری ایفا می کنند. 
ب��رای انتقال آگاهی ب��ه عوام. وقتی ش��ما این 
نخبگان میانی را از دس��ت می دهید خب مسلما 

عوام را نیز از دست می دهید. 
من معتقدم که سال هاست که دانشگاه نقش 
خود را به درس��تی ایفا نکرده. یعنی رابطه ی بین 
عوام و نخبگان میانی قطع اس��ت. حتی باالتر از 
این، یعنی بخشی از بدنه ی دانشگاهی ما خودش 
عوام شده است. کرسی های آزاد فکری باید این 

ع��وام بودن دانش��گاه ها را برطرف کند. چرا باید 
دانشجوی فنی ما درباره ی لیبرالیسم چیزی نداند؟

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی 
شیمی دانشگاه تهران در یک سفری با من همراه 
بود. در اوج ماجراهای 18 تیر سال 78. هیچ وقت 
یادم نمی رود. دانشگاه تهران کانون بحران های 
18 تیر بود. ایشان از من پرسید این لیبرالیسم که 

می گویند به چه معناست؟
خیلی برای من عجیب بود که یک دانشجوی 
ارش��د دانش��گاه ته��ران هیچ چی��زی درباره ی 

آنها هم هیچ ابایی 
ندارند که احکام اسالم 

را زیر سوال ببرند. و 
یا انقالب اسالمی را نه 
تنها نقد بلکه نفی کنند! 
اصال شما غیر از این 

افراد استادی در ایران 
ندارید. دانشکده های 

علوم انسانی اجازه ورود 
افکار غیر لیبرالیسم را به 
فضای خودشان نمیدهند. 

شما به دشواری 
می توانید به این دایره 

نفوذ کنید. 

االن کرسی های 
آزاداندیشی ما در اختیار 
لیبرال هاست. االن کدام 

استاد دانشگاه از بیان 
اندیشه ها ی لیبرال خود 

ترس دارد؟ االن در 
رسانه ی ملی هم برخی 
میگویند که من افتخارم 
اینست که یک لیبرال 
تمام عیار هستم. االن 
این اتفاق افتاده است. 

ما سالهاست کرسی های 
فکری خود را به لیبرال ها 

داده ایم. 
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لیبرالیسم نمی داند. این فرد خیلی راحت می تواند 
مورد سوء استفاده قرار گیرد چون جزو عوام است. 
ما باید با این کرسی ها این عوام بودن را از بین 
ببریم تا اثر این آگاهی به مردم منتقل ش��ود. به 
نظرم دانش��جو باید این نقش واسطه گری را ایفا 

کند که االن ایفا نمی کند. 

 به طور کلی نسبت بین مناظره و رسیدن 
به حقیقت چیست؟ انسان چطور به یک چیز 
معتقد می ش�ود؟ نقش تالش عقلی در این 

مسیر چیست؟
منظور ش��ما از مناظره حتما این نیست که دو 
نفر مقابل هم بنشینند و با هم بحث کنند. ببینید، 
مناظره علمی س��ابقه ای بسیار طوالنی در تاریخ 
فکری ای��ران و جهان اس��الم دارد. بطور مثال 
می دانید که امام محمد غزالی یکی از بزرگترین 
چهره های متکلم و صوفی ایران اس��ت. ایشان 
معتقد بودند که فالس��فه کفر می گویند! کتابی 
نوشت با عنوان »تهافت الفالسفه« . که ترجمه ی 

آن می شود »چرند گویی های فالسفه« !
امام محمد غزالی فلسفه را به خوبی می دانست. 
اگر االن کس��ی بخواهد فلس��فه ی اس��المی را 
بیام��وزد می تواند از تهاتف الفالس��فه یاد بگیرد. 
چون او ابتدا نظریات فالس��فه را طرح می کند و 
سپس آنرا نقد می کند. خب این فرد خیلی خوب 

فلسفه را فهمیده. اصال فیلسوف است. 
بعد فرد دیگری در آندلس به نام »ابن رش��د« 
کتاب��ی در جواب او می نویس��د به ن��ام »تهافت 
تهافت الفالسفه« ! . در این کتاب به صحبت های 
امام محمد غزالی پاس��خ می دهد. خب این یک 
نوع مناظره ی علمی در سطح بسیار باالست. بعد 
ش��ما می بینید این دو کتاب موزه ای از تفکرات 
ایرانی اسالمی و فلسفی ست. اصال می توان این 

دو کتاب را تدریس کرد. 
نه کتاب غزالی به مبانی فکری اسالمی ضربه 
زد و نه کتاب ابن رش��د. هر دو کتاب باعث رشد 
جریان علمی شد. در حالیکه دقیقا ضد همدیگرند. 
ام��ام محمد غزالی یک متکلم و صوفیس��ت، و 
دیگری فیلسوفیس��ت که از فلس��فه ی ابن سینا 

دفاع می کند. 
مناظ��ره باید اینگونه باش��د. یعنی وقتی یک 
کتاب با عنوان »قبض و بسط تئوریک شریعت« 
نوشته می شود، یک کتاب هم در نقد آن نوشته 

شود که در چند سال اخیر ماهم سابقه داشته. 
مثاًل وقتی کتاب »مدارا و مدیریت« عبدالکریم 
س��روش را مطالعه می ک��ردم، مقال��ه ی رحیم 
پورازغدی در نقد مدارا و مدیریت هم در انتهای 
آن متش��ر ش��ده بود. مناظره این است. اینگونه 
مباحثات نه تنها بد نیس��ت، بلکه سراسر حرکت 
و رش��د اس��ت. این اتفاق برای 12 س��ال پیش 
است. مناظره را باید در این سطح دید. در سطح 
محترمانه و علمی. مناظره باید با طمانینه باشد و 
نباید شوخی گرفته شود. مناظره نباید خودش ابزار 

التهاب و هیجان باشد. 
آی��ت اهلل ج��وادی آملی چندین س��ال پیش 
به دنب��ال وقوع اتفاقاتی در قم، یک س��خنرانی 
داشتند و فرمودند که گاهی کسانی که آشوب به 
پا می کنند، شبهه ی علمی دارند. شبهه ی علمی 
را باید نشس��ت و با طمانینه پاسخ داد. اما گاهی 
کس��انی که آشوب می کنند شهوت عملی دارند. 
کسی که چنین شهوتی دارد با پاسخ علمی قانع 

نمی شود و باید با او برخورد کرد. 

ای��ن خیلی مهم اس��ت. ما باید کس��ی را که 
ادعایی دارد خلع سالح کنیم. خیلی ها ادعا دارند 
آزادی بیان نیست. با برگزاری این کرسی ها خلع 
س��الح میش��وند. برخی می گویند اگر حرف ما 
شنیده شود مردم به ما گرایش پیدا می کنند. ما به 

آنها اجازه می دهیم حرفشان شنیده شود.  
برخ��ی مدع��ی اس��تضعاف فکری هس��تند. 
می گویند که حرف حق به ما نرس��یده است. ما 
کرسی آزاد فکری برگزار می کنیم که حرف حق 

به گوش آنها هم برسد. 
ما با دو مخاطب مواجهیم. اول افرادی کم تعداد 
که دانشجو و حقیقت طلب نیستند. این افراد عناد 
دارند. همان کسانی که آیت اهلل جوادی فرمودند 
شهوت عملی دارند. حال یا قدرت طلبند که لباس 
حق را بر باطل می پوشانند، و یا به دنبال مقوله ای 
غیر از حقیقت هس��تند. این افراد در کش��ور و در 
فضای دانشجویی خیلی کم هستند. این تعداد کم 
یک حلقه ی سیاه مرکزی درست می کنند که با 
آن می توانند یک حلقه ی عظیم خاکس��تری دور 
خود ایجاد کنند. این حلقه ی حجیم خاکس��تری 
عناد و ش��هوت عملی ندارند. ای��ن افراد بخاطر 
ش��بهات علم��ی دور ای��ن حلقه ی س��یاه جمع 
شده اند. که این حلقه ی خاکستری به راحتی قابل 

تراشیدن است. 
مثاًل ما بعد از انتخابات با یک حلقه ی حجیمی 
از افراد خاکس��تری مواجه بودی��م که به تدریج 
تراش��یده ش��ده اند. ولی همه ی آنها هنوز ریزش 
نکرده اند و هنوز این حلقه ی حجیم در دانشگاه ها 
وجود دارد که با تبیین تراشیده میشوند. این افراد 

عناد ندارند. 
ببینید، جنگ روانی لزوما متقاعد کردن کسی 
نیست. یعنی شما الزم نیست افراد معتقد به سیاه 
را به س��فید معتقد کنید. بخش عظیمی از جنگ 
روانی ایجاد ش��بهه و شک نسبت به اعتقاد یک 

نفر است. یعنی الزم نیست به جرگه ی سفیدها 
بپیوندد. فقط کافیست در او نسبت به اعتقاداتش 
ش��ک ایجاد شود. او خودش حق را پیدا خواهد 
کرد حتی اگر 10 سال بگذرد. مهم اینست که 
شما بذری را در ذهن او کاشته اید. جنگ روانی 
به این معناست. نوعی بذر پاشی است. اگر این 
بذر پاش��ی منتج به نتیجه ش��ود شما همانجا 
پیروزید. اگر هم همانجا نتیجه نداد شما مطمئن 

باشید این بذرها بعدا به ثمر می نشیند. 
در جریان های سیاس��ی زیاد اتف��اق میفتد. 
عده ای بعد از یک رخداد سیاس��ی سینه چاک 
یک جریان سیاسی می شوند. حاضرند هر کاری 
برای آن بکنند. حال ش��ما ش��روع می کنید به 
جنگ روانی و سخنرانی و میزگرد و کرسی آزاد 
فکری و... . کم کم او را از آن یقین نس��بت به 
موضعش به شک می ا ندازید. با ایجاد این شبهه 
او به ش��ما گرایش پیدا نمی کند، منتهی نسبت 
به موضع باطلش دچار سستی شده است. اینجا 

شما جنگ روانی را برده اید. 
در واقع جنگ روانی کرسی های آزاد فکری 
طبق س��وال شما همیش��ه هدفش رسیدن به 
حقیقت نیست. کرس��ی های آزاد فکری بیشتر 
از ای��ن جنس اند ک��ه در معتقدی��ن به موضع 
باطل ایجاد شبهه می کند. که این خودش یک 
پیروزی بزرگ اس��ت و نباید کوچک ش��مرده 
ش��ود. یعنی ش��ما اگر بعد از اتمام جلسه ای در 

ظاهر دیدید که در دانش��جویان تغییری حاصل 
نشده این یک تصور اشتباه است. مطمئن باشید 
که کالم اثرگذار اس��ت. ش��ما حتم��ا هم عمق 
استدالل موافقین خود را بیشتر کرده اید، و یقین 
جاذب آنها را نسبت به باطلشان شکننده کرده اید. 

این خودش برد است. 

 حدود آزادی بیان در اس�الم چیس�ت؟ آیا 
اب�راز هر عقی�ده اي در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقیق�اً خط قرمزه�ای فق�ه ی و اخالقی چه 
هس�تند؟ و ای�ن حدود را چط�ور باید اعمال 

کرد؟ 
آن چیزی که من از سیره ی اهل بیت آموخته ام 
اینس��ت که حرف مخالف زدن هیچ محدودیتی 
ندارد. بیان محدودیت ندارد به شرطی که مفسده 
تولید نکند. حدود از دیدگاه اهل بیت چنین است. 
اما جایی در تاریخ است که امیرالمونین عده ای را 
از کوفه بیرون می کند. آنها کس��انی بودند که در 
کوف��ه با جنگ روانی فضا را بر علیه امیرالمونین 
مغلوبه می کردند. حضرت این افراد را تبعید کردند. 
تا جایی که این جنگ روانی وس��عت نداش��ت و 
مفسده انگیز نبود، حضرت آنها را تحمل می کرد. 

آزادی بیان به این معناست. 
ش��ما مناظرات��ی ک��ه برخ��ی از ملحدین با 
معصومین دارند را نگاه کنید. اهل بیت در مناظره 
عقیدتی با افراد هیچ محدودیت��ی ندارند. آزادی 
بیان و عقیده اینجاست. اما اگر آنها بعد از جلسات 
مناظره دس��ت به کارهای سیاسی می زدند و یا 
دست به شبهه افکنی عمومی و اختالف افکنی 
می زدند، اهل بیت با آنها جدی برخورد می کردند. 

البته اگر مثل حضرت امیر حاکمیت داشتند. 
آنجای��ی هم که امام خمین��ی در اول انقالب 
با روزنامه ه��ا برخورد جدی می کند زاویه ی نگاه 
حضرت امام خیلی جالب اس��ت. امام می فرماید 
که من از مردم عذرخواهی می کنم که این افراد 
چنین کارهایی می کنند. یعنی اگر تا کنون چیزی 

نگفتم چون فکر می ک��ردم این افراد برای مردم 
ض��رری ندارند. اما از االن ب��ه بعد باید قلم آنها 
را شکس��ت. چون از االن مشغول مفسده تولید 

کردن هستند. 
اما یادتان باشد مفسده تولید کردن خیلی زود 
محقق نمی شود. ما نباید به این بهانه آزادی بیان 
واقعی را محدود کنیم. دانشگاه ها خیلی بیشتر از 
وضع فعل��ی ظرفیت دارند. یعنی االن جای زدن 
این حرفا نیس��ت. مثاًل اتفاقی شبیه روزنامه های 
زنجی��ره ای که خ��ود مقام معظم رهب��ری وارد 
ش��دند و بحث شارالتانیسم مطبوعاتی را مطرح 
کردند. چون س��و استفاده و س��یاه نمایی داشت 
ش��کل میگرفت. مثل اتفاقاتی که چند ماه قبل 
از انتخاب��ات رخ داد و رهبری دوباره تذکر دادند 
که انصاف داشته باشید. با سیاه نمایی از رحمت 

خدا دور می شوید. 
اما در فضای دانش��گاهی اص��ال این حرف ها 
مطرح نیس��ت. در فضاهای دانشگاهی ظرفیت 
باالس��ت. ببینی��د ش��ما از چه چی��زی ناراحت 
می شوید؟ از اینکه مثاًل لیبرالیست ها بیایند حرف 
عجیبی بزنند؟ خب این افراد که صحبت هایشان 

را می کنند. 
م��ا چوبی که تا به حال خورده ایم از این ناحیه 
نبوده که مخالفین مان فرصت حرف زدن نداشتند. 
از این ناحیه بوده که حرف های اسالم و انقالب 
فرصت تبیین نداش��تند. آزادی بیان را باید برای 
این افراد فراهم کرد. در کرسی های آزاداندیشی 
در فکرتان باش��د که اساتید حزب اللهی که تا به 
حال در دانش��گاه در مضیقه بودند تریبون داشته 
باش��ند. لیبرال ها که آزادی بیان دارند. چه حرفی 
را باید تا االن می زدن��د که نزده اند؟ اگر اینگونه 
نبود اساتید ما چه قبل و چه بعد از انتخابات انقدر 

راحت علیه نظام اظهار نظر می کردند؟
اتفاقی که در کش��ور در حال رخ دادن اس��ت 
اینست که ما تحت تاثیر تبلیغات امریکا و غرب 
قرار می گیریم. دانش��گاه های م��ا خیلی فضای 

آن چیزی که به ما ضرر 
می زند تبعات نگفتن 
حرف راست و حقیقی 
است. از تبیین نکردن 

حق ناشی می شود. ما در 
تبیین حقیقت هیچ وقت 
ضرر نخواهیم کرد. شما 
مطمئن باشید که این 
حواشی خاکستری در 
جلسات دانشجویی به 
مرور زمان کم می شود. 

این قشر خاکستری 
مطمئنا خیلی زود به این 
نتیجه خواهند رسید که 
حقیقت را کجا بهتر و 
سریع تر می توانند پیدا 

کنند.
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ب��ازی در ح��وزه ی آزادی بیان دارن��د. در دولت 
آق��ای احمدی نژاد ک��ه آنقدر تبلی��غ می کردند 
دولت فاشیس��تی و متحجر است، هیچ تغییری 
در ترکی��ب اعض��ای هیئت علمی دانش��گاه ها 
صورت نگرفت. اس��اتید هم هم��ان حرف های 
گذش��ته را دوباره تک��رار می کردند. با یک قوت 
بیش��تری. خب من فکر نمی کنم در کشورهای 
دیگر تا این حد آزادی عمل و بیان داشته باشیم. 

 تجربه نش�ان می دهد مباحث�ات برای به 
نتیجه رس�یدن موانعی پی�ش رو دارند؛ مثل 
هوچ�ی گری، خل�ط مبحث، مبه�م گویی و 
غیرش�فاف صحبت کردن، حرف بدون سند 
زدن، طرح انبوه مس�ائل و از این ش�اخه به 
آن ش�اخه پری�دن، لّفاظ�ی و...  در طراحی 
کرس�ی ها چگونه می توان این آس�یب ها را 

کم کرد؟
ببینی��د ما بای��د در این زمینه تجربه کس��ب 
کنیم. شهید مطهری در کتاب »پیرامون انقالب 
اس��المی« بح��ث انتخابات را مط��رح می کند. 
می گوید که اگر مردم اشتباه انتخاب کردند چه؟ 
چرا انتخابات ضروری است؟ ایشان می گویند اگر 
مردم کسی را اشتباه انتخاب کردند حال آیا باید 

چند سال چوب این اشتباه را خورد؟
ایشان می فرمایند که این اشتباه یک تجربه ی 
گرانبها در حوزه ی سیاس��ت کش��ور است. بنی 
صدر می آید ضربه ای می زن��د و می رود. اما این 
ش��خصیت در دایره ادبیات سیاس��ی کشور وارد 
می شود. سپس می توان رفتار سیاسی بسیاری از 
افراد را با بنی صدر مقایس��ه کرد. یک تجربه ای 
به تجریبات اضافه می شود. ما در تجربه ی یک 
امر مطلوب هیچگاه ضرر نمی کنیم. یعنی اگر در 
تحققش اشتباهاتی رخ دهد آن اشتباهات در دایره 

تجربیات ما قرار می گیرد. 
کرس��ی های آزاد فک��ری و ی��ا ه��ر همایش 
دانشجویی دیگر در همه  جای دنیا این آسیب ها 
را دارد. شما سخنرانی رییس جمهور در دانشگاه 

کلمبیا را بخاطر دارید. آنجا هم همین گونه بود. 
در مهد آزاد فکری هم هوچیگری بود! 

من باز تکرار می کنم . ببینید هوچی گری وجود 
دارد و نمی توان نابودش کرد. چون شهوت عملی 
را نمی توان با پاس��خ علمی جواب داد. و همیشه 
افراد دارای این شهوت در دانشگاه ها هستند که 
با پاسخ علمی قانع نمی شوند. این همیشه هست. 
اما آن حرفی که زدم می خواهم تاکید و تکرار 
کن��م: آن چی��زی که به ما ض��رر می زند تبعات 
نگفتن حرف راس��ت و حقیقی اس��ت. از تبیین 
نکردن حق ناش��ی می شود. ما در تبیین حقیقت 

هیچ وقت ضرر نخواهیم کرد. 
شما مطمئن باشید که این حواشی خاکستری 
در جلسات دانشجویی به مرور زمان کم می شود. 
این قش��ر خاکس��تری مطمئنا خیلی زود به این 
نتیجه خواهند رس��ید که حقیقت را کجا بهتر و 

سریعتر می توانند پیدا کنند. 
به لحاظ ش��یوه ای خب ما تا تجربه نکرده ایم 
نمی توانی��م ش��یوه ی آن��را طراحی کنی��م. بله 
می توان نشست فکر کرد. ممکن است مناظرات 
آسیب هایی داشته باش��د. هر کاری این حواشی 
را دارد. ول��ی این موضوع بیش��تر ب��ه تجربه ی 
اجرا مربوط اس��ت. یعنی حتما کار دوم ش��ما از 
کار اول کم حاش��یه تر و بهتر خواه��د بود. و در 
آینده همینطور بهتر می ش��ود. اما تا وقتی شروع 
نکرده ایم نمی توانیم نگران حواش��ی پیش بینی 
نشده باشیم. من یقین دارم در بلند مدت به نتایج 

خوبی می رسید. 
 با توجه به این که به نظر مي رس�د تبیین 
ح�ق پیچیده ت�ر از تبیی�ن باطل اس�ت، آیا 
نباید نگران این بود که به واس�طه ی ضعف 
حامیان یک موضع حق یا حاکم شدن فضای 
تبلیغات�ی و ژورنالیس�تی ب�ر جلس�ه، به آن 
موضع حق در افکار عمومی ضربه وارد شود؟

به نظرم این احس��اس ضعف است. »االسالم 
یعل��و و ال یعل��ی علیه« . ما ح��رف برای گفتن 
داریم. اگر از من می پرس��ید به عنوان کسی که 

تجربه ی کار در فضای دانش��گاه را دارد، ما 
همیشه پیروزیم. خب البته باید خوش سلقیه 
باش��ید. باید با بررس��ی این کار را بکنید. در 
چیدن ترکیب ها در مناظرات دقت کنید. باید 
از آدمهای��ی که خوب حرف می زنند و حرف 

خوب می زنند خوب استفاده کنید. 
بعضی ها حرف خ��وب می زنند ولی خوب 
حرف نمی زنند. دق��ت کنید برخی مثاًل باید 
در حوزه ی نوش��تاری اس��تفاده شوند. برخی 
برای مناظره مناسب هس��تند. عده ای برای 

سخنرانی مفید هستند. 
ول��ی م��ا هیچوقت ک��م نمی آوری��م. در 
صحبت هایی که در دانشگاه امیرکبیر داشتم 
ای��ن نکته را گفتم که حرف هایی که جریان 
روش��نفکری و س��کوالردر جامع��ه می زند 
حرف های جدیدی نیس��ت. این صحبت ها 
برای 200 س��ال قبل اس��ت. حت��ی اگر از 
زاویه ی انقالب اسالمی هم نخواهیم به آن 
پاس��خ دهیم سال هاست که جریان انتقادی 
در غرب به آنها پاس��خ داده اس��ت. یعنی از 
خود غربی ها هم در نفی این افکار می توانید 
استفاده کنید. برخی از اساتید دانشگاه هستند 
که اسالم شناس نیستند ولی چون مسلط به 
آخرین مباحث فکری غرب هستند پاسخ آنها 

را می دهند. 
ما چون تا االن حرف نزده ایم فکر می کنیم 
که در حوزه ی ضعفیم. در صورتیکه ما در قوتیم و 

بخاطر سکوتمان در مظلومیت قرار گرفتیم. 
ش��ما باید خودتان را مجهز به سالح بصیرت 
کنید. اتفاقی ک��ه در دوم خرداد 76 برای جریان 
حزب اهلل افتاد همین ب��ود. بعد از دوم خرداد که 
یک جریان سکوالر ناگهان رسانه های کشور را 
در دس��ت گرفت، جریان ح��زب اهلل دید تریبون 

ن��دارد. قدرت بیان ن��دارد. تحصیالت آکادمیک 
ندارد. هیچ کاری نمی توانست بکند. واقعا جریان 
اصالح��ات برای ح��زب اهلل برکت داش��ت که 
حزب اهلل را ترغیب کرد به س��مت مجهز شدن 
به س��الح علم. االن ش��ما ببینید جریان حزب 
اهلل در داخل کش��ور چند رس��انه دارد. چه تعداد 
س��ایت خبری دارد. چه تعداد وبالگ و روزنامه و 
نشریه. االن توانش را داریم. در گذشته چه کسی 
می توانست تصور کند بس��یج دانشگاه امیرکبیر 
چنی��ن ویژه نامه ای )انعکاس( را چاپ کند؟ حتی 
در س��طح ملی هم این انتظار وجود نداشت. ولی 

االن شما مجهزید. 
این مجاهده است که انسان را در مسیر تقویت 
و تجهیز ق��رار می دهد. ببینید هیچ مناظره ای با 
ضربه ی فنی تمام نمی ش��ود. ممکن است شما 
5 گل بزنی��د و 3 گل بخورید. آنوقت باید تالش 
ک��رد تا این 3 گل را جب��ران کنید. حتما جریان 
مقابل برای شما سواالتی مطرح می کند که فی 
البداهه پاسخی برای آن نداشته باشید. خب شما 
بعدا خودتان را تجهیز می کنید اما هیچوقت ضرر 
نمی کنید. چون آن شبهات اگر در آن جلسه پاسخ 
داده نشود باالخره در جایی دیگر جواب می گیرد. 
چه بهتر که در مقابل ش��ما گفته ش��ود تا ش��ما 

برایش پاسخ پیدا کنید. 
 ب�ا توجه ب�ه این ک�ه اف�راد در فضاهای 
فکری )پارادایم( مختلف قرار دارند که دارای 
مفاهیم، ارزش ها، دسته بندی ها، ذهنیت ها و 
پیش فرض های متفاوت نسبت به مسائل اند، 

چطور امکان تفاهم فراهم می گردد؟
تفاهم به این معنا نیست که همه مثل هم فکر 
کنن��د. تفاهم جایی معنا پیدا می کند که گروهی 
بخواهند به هدف مش��ترکی برس��ند. آنجا باید 
تفاهم بینشان باشد. ولی اختالفات در یک امت 
رحمت است. شما هیچوقت نمی توانید فضایی را 
ایجاد کنید که همه به یک شکل فکر کنند. شما 
خودتان می گویید پارادایم ها، گفتمان ها. این موارد 
همیشه وجود دارد، مخصوصا در دنیای امروز. ما 
به دنبال این هس��تیم که وقتی افکار مختلف در 
کنار هم وج��ود دارند تولید مفس��ده نکنند. این 
جهل اس��ت که تولید مفس��ده و هیجان کاذب 
خواهد ک��رد. ما چوبی ک��ه می خوریم به خاطر 
عدم توازن در تبیین گفتمان های مختلف است. 
لیبرال ها االن دست باال را دارند. مثل دورانی که 

دانشگاه های ما در دست مارکسیست ها بود. 
آن چیزی که انقالب فرهنگ��ی را ایجاد کرد 
حضور گفتمان ما نبود. بلکه هیجانات ناش��ی از 
جهل بود. در دانش��گاه ها گروه کشی شروع شده 
بود. در دانش��گاه ها مبارزه ی مسلحانه می کردند. 
این رفتار است که دانشگاه ها را تعطیل می کند نه 
گفتگوها. حرف زدن که دانشگاه را تعطیل نمی کند. 
اصال ح��رف زدن مکانش در دانش��گاه اس��ت. 
پس ما در این کرس��ی ها به دنبال این نیستیم 
که همه به یک تفاهم برسند. اصال امکان پذیر 
نیست. اما بودن تفکر لیبرال در دانشگاه ها برای 
ما فرصت است که ما بیاییم تفکر دینی را تبلیغ 
کنیم. »یعرف االشیا باضدادها«، اشیا در تقابل با 
یک مقوله ای حقانیت خودشان را تبیین می کنند، 

باید اینگونه باشد. 
٭دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه امیرکبیر 

٭٭دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه 
امیرکبیر

اگر مجالی برای نقد 
لیبرالیسم و سکوالر و 
نقد جریان دگراندیش 
سیاسی در کشور فراهم 
شود، بی مغزی و باطل 

بودن این بنیان ها به راحتی 
برای دانشجویان آشکار 
می شود. این تجربه ی 

شخصی من است. من در 
کالسهای جامعه شناسی 

خودم طی 2-3 جلسه تمام 
گارد دانشجویان مخالف 
را می شکنم. این نشان 
می دهد که ما تا بحال 

تالشی برای ایجاد فضای 
تبیین در دانشگاه نکرده ایم 
که یک جریان بد خواه به 
راحتی از دانشجویان سوء 

استفاده می کند.

61 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



کرس�ی های  ویژگي ه�اي  و  تعری�ف 
ش�ما  نظ�ر  از  دانش�گاه ها  در  آزادفک�ری 

چیست؟ 
نکته مهم در این مبحث این اس��ت که قرار 
نیست از صفر ش��روع کنیم. ما مثاًل می گوییم 
که یک ایده ی تازه به نظر ما رسیده؛ حال باید 

تالش کرد و از نهادهایی کمک خواست.
به نظرم طرح این مبحث نوعی آسیب شناسی 
اس��ت. یعنی اینکه ش��ما در جامع��ه نهادهایی 
داشتید، س��اختارهایی داشتید که در آن ها باید 
مباحث چالش��ی مط��رح می ش��ده و مکانیزم 
درست خودش را پیدا می کرده و به نتایج قابل 
اس��تفاده برای جامعه می رسیده. اما االن وقتی 

به فضای این نهادها نگاه می کنید، می بینید که 
چنین اتفاقی نیفتاده است. به طور مشخص در 
فضای دانشگاه ها- که اصال اساس دانشگاه بر 
بح��ث و گفتگو و چالش نظری و طرح مباحث 

مختلف بنیان شده- این نکته ی اول.
پ��س االن بای��د ببینیم مجم��وع نهادهایی 
که در کش��ور ش��کل گرفته اند و باید به چنین 
الگویی می رسیدند چه وضعیتی دارند؟ مثاًل در 
عرصه ی علوم انسانی، ما یک سابقه ی حداقل 
40 - 50 س��اله در کش��ور داریم و رشته های 
اصل��ی علوم انس��انی در ایران وج��ود دارد. از 
قب��ل از انقالب تا االن بای��د دید چقدر در این 
حوزه آزاد اندیش��ی و آزاد فکری وجود داش��ته 

و مناظرات عمومی رونق داش��ته اس��ت. وقتی 
دقیق نگاه می کنی��م می بینیم که حتی قبل از 
انقالب اسالمی هم فضا، فضایی به این شکل 
نبوده. می ش��ود این را ارجاع داد به اینکه مثاًل 
حکومت س��لطنتی این اج��ازه را نمی داده، و یا 
می توان دقیق تر نگاه ک��رد و گفت که فضای 
غ��رب زده ای که در اجتماع حاک��م بوده [این 
اجازه را نم��ی داد]، جدای از حاکمیت حکومت 
مستبد س��لطنتی؛ یعنی اگر حکومت هم اجازه 
م��ی داد این فضا اجازه نم��ی داد. بعد از انقالب 
این اتفاق افتاد. این نکته خیلی مهم اس��ت که 
االن ش��ما یک تصویر واقعی از شرایط بدست 
آورید. حتما هم الزم نیس��ت روی مسائل حاد 

و مناقش��ه برانگیز دست بگذارید. مثاًل در علم 
اقتص��اد، ببینید که چقدر مناظ��ره ی علمی در 
ایران در نهادهای آموزش��ی و پژوهشی وجود 
دارد؟ وقت��ی دقیق نگاه می کنی��د می بینید که 
در علوم انسانی این داستان باندی است! یعنی 
یکس��ری بانده��ای معرفتی وج��ود دارند )که 
معرفت اگر باندی شود دیگر بی معرفتی است!( 
این باندهای ش��به علمی در نهادهای آموزشی 
پژوهشی ما ش��کل گرفته اند، که جلوی رونق 
ب��ازار را گرفته ان��د. جل��وی به می��دان آمدن 
دیدگاه های مختلف علمی را گرفته اند. در خود 
علم اقتصاد شما نگاه کنید، هر چیزی که وارد 
ایران ش��ده، حتی تمام اقتصاد، غربی نیس��ت. 
یعنی با یک نگاه کانالیزه ترجمه ش��ده اس��ت. 
مثاًل شما می بینید روی مکتب نو کالسیک در 
ایران خیلی کار شده ولی روی مکتب تاریخی 
کاری نش��ده، یا روی مکتب نهادی همینطور. 
ش��ما در غرب ک��ه نگاه می کنی��د یک مکتب 
جدی اس��ت ولی در ایران حتی فردی که فوق 
لیسانس می گیرد، اس��م یکی از متفکرین این 
مکت��ب را هم نمی گذارند به گوش��ش برس��د! 
فردی دکترای اقتص��اد در ایران می گیرد ولی 
حتی نمی گذارند یکی از آموزه های این مکتب 
و بسیاری از سر فصل های مهم اقتصاد در دنیا 

به گوشش برسد.
ای��ن بحث را از این جه��ت بیان می کنم که 
بح��ث آزادفکری و آزاد اندیش��ی که بچه های 
حزب اللهی می خواهن��د پرچمش را بلند کنند، 
یک وقت تلقی نش��ود که می خواهیم از موضع 
انفعال وارد ش��ویم، یعنی مث��اًل بخواهیم این 
تهم��ت را از روی خودم��ان برداریم که ش��ما 
آزاد فک��ر نیس��تید. مثاًل بخواهی��م فضاهایی 
ایجاد کنیم که نمایش آزاد فکر بودن را بدهد. 
اتفاقا ما می خواهیم بگوییم که کامال برعکس 
است. یعنی دیکتاتوری شبه علمی که در ایران 
متأسفانه شکل گرفته، بخصوص در سال های 
بعد از انقالب، ی��ک دیکتاتوری خیلی عجیبی 
اس��ت و کامال ه��م نهادینه شده اس��ت . من 
که با رش��ته های مختلف علوم انس��انی ارتباط 
دارم ای��ن را کامال می بینم. مث��اًل آقای دکتر 
کچوئیان می آید در دانش��گاه تهران می گوید: 
»رس��اله های دکت��را حتم��ا باید معط��وف به 
مس��ائل ایران باشند«. ش��ما ببینید چه موجی 
در همان دانش��کده علیه ایشان ایجاد می شود 
که چرا ما باید به مس��ائل ایران بپردازیم؟ حتی 
دانش��جویان و میلیشیای خودش را این جریان 
تحری��ک می کند که بیای��د تحصن و اعتراض 
کند که نگذارد حتی به مسائل بومی فکر شود! 
هر کس��ی که بخواهد حتی یک گام علیه این 

آسیب شناسی فضاهای آزاداندیشی و کلیشه هایی 
که غرب زده ها حاکم کرده اند
مهمترین مسئله  ای که باید روی آن 
تمرکز کرد، خود موضوع است!

وحید جلیلی س�ابقه ی درازی در فعالیت های فرهنگی- اجتماعی دارد. وی که پیش از این، س�ردبیر مجله ی »سوره« بود، اکنون 
س�ردبیری نش�ریه »راه« را بر عهده دارد. نگاه عمیق و انقالبی او، همیش�ه نظراتش را پرخواننده و مرجع کرده است. جلیلی در 
مصاحبه ای که با وی در س�اختمان »دفتر مطالعات جبهه ی فرهنگی انقالب اس�المی« درباره ی کرس�ی های آزادفکری داشتیم، 
ابع�اد مه�م و قابل توج�ه ی از این موضوع را طرح کرد. از اهمیت و چگونگی انتخاب موضوع گرفته تا لزوم مدعی آزاداندیش�ی 

بودن در مقابل دیکتاتوری شبه علمی حاکم در دانشگاه ها.

éé فاضل تقی زاده٭
é حامد اکبری٭٭
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جریان شبه علمی دیکتاتوری بردارد، حتی اگر 
خودش مثاًل فارغ التحصیل انگلس��تان باش��د، 

شدیدا مورد هجمه قرار می گیرد.
پس آن پارادایم غرب زده که در ایران مطرح 
می ش��ود در ذات خ��ودش بش��دت مس��تبد و 
دیکتاتور مآبانه عمل می کند. در حالی که ما در 
سنت علمی خودمان و در سنت نظری و فکری 
خودمان کامال آزاد اندیش��ی را تجربه کرده ایم 
و مشاهده کرده ایم تا به امروز، یعنی اتفاقا اگر 
کسی مثل رهبری یا حتی امام یا شهید بهشتی 
یا شهید مطهری را می بینید که بشدت از بحث 
آزاد اس��تقبال می کنند، به این دلیل اس��ت که 
این افراد از یک س��نت علم��ی آمده اند که در 
این سنت کامال این مباحث تجربه های خوبی 
داش��ته، یعنی از همان روز اولی که یک طلبه 
شروع به علم آموزی می کند، به او آموزش داده 
می شود که هیچ چیزی را مطلق نپندارید. با هم 
بحث کنید، مشکالت بحث و استاد را پیدا کنید. 
استادی بیشتر مطرح می شود که بیشتر اجازه ی 
اش��کال و سؤال بدهد. اگر شما بیایید خاطرات 
بچه های حزب اللهی را در دانشکده های علوم 
انس��انی جمع آوری کنید، دیکتاتوری را در این 

کالس ها می بینید. بسیار صریح!
مثاًل اگر ش��ما بخواهید با مباحث غربی که 
اس��تاد مطرح می کن��د کوچکتری��ن مخالفتی 
بکنید، باید مطمئن باش��ید که نمره ی ش��ما از 

14 بیش��تر نمی ش��ود! حاال نمی خواهم بگویم 
100٭ اینگونه بوده ولی مثال های بسیاری در 
ای��ن زمینه داریم! یا اصال اج��ازه نمی دهند، یا 
مس��خره می کنند. اینگونه است که در فضای 
علوم انس��انی ما یک کاریکاتور دانشگاه شکل 
گرفت��ه، یک کاریکاتور عل��م را غرب زده ها در 
کش��ور حاکم کرده اند. حاال به رشته های دیگر 
کاری ندارم ولی در علوم انسانی اینگونه است. 
اگ��ر رهبری بحث آزاد فکری را مطرح می کند 
به این دلیل است که می خواهد از سنت علمی 
صدها س��ال ها ی ما دف��اع کن��د در برابر این 

بدعت گذاری شبه علمی غرب زده ها.
خب، اگر اینگونه به قضیه نگاه کنیم، پدیده، 
ماهیتی تاریخی می گی��رد. یعنی ما باید بدانیم 
در چ��ه مقطعی ای��ن حرف را بی��ان می کنیم. 
مثاًل ما 200 س��ال پی��ش زندگی نمی کنیم. ما 
می خواهی��م این مباحث را ام��روز و در فضای 
امروز مطرح کنیم. شاخصه های این فضا االن 
چیس��ت؟ و چه چیزهایی در آن شکل گرفته؟ 
ما باید متناس��ب با ش��رایط این فضا کار کنیم. 
این دیکتاتوری ش��به علمی در طول س��الیان 
دراز توانسته مش��هوراتی را جا بیندازد. توانسته 
پارادایم هایی را مستقر کند. اگر ما بخواهیم در 
همان پارادایم ها با آنه��ا بحث کنیم این اصال 
نقض غرض می ش��ود. من معتقدم االن در این 
مقطع مهمترین مس��ئله ای که بای��د روی آن 
تمرکز کرد خود موضوع اس��ت که ما باید راجع 
به چه مس��ائلی صحبت کنیم؟ چه چیزی باید 
مس��ئله ی ما بش��ود و مورد توجه ما قرار گیرد، 
و م��ورد توجه افراد نخبه و فضاهای نخبگی ما 
قرار گیرد؟ این مهم است. و گرنه درست است 
که ما نمی ترسیم و اگر آن ها هم طرح مسئله و 
ش��بهه کنند پاسخ می دهیم، ولی چه بسا آن ها 
از این طرح استقبال کنند که بعد از سی سال از 
انقالب آن ها پیوس��ته شبهه مطرح کنند و شما 
جواب دهید، که هیچ گاه فرصت طرح مس��ئله 
کردن ب��رای ما بوجود نیاید. به نظرم این یکی 
از تهدیدهای این فضاست. شما می خواهید در 
سطح دانشجویی یکسری جلسات برگزار کنید. 
فرض کنید غالب مس��ائلی که در این جلسات 
مطرح می شود، شبهات آنان باشد. چون شبهات 
تمام شدنی نیست. می توانند از انکار خدا شروع 
کنند تا برس��د به اقتصاد اس��المی و عدالت و 
والی��ت فقیه. حتی اگر ش��ما ط��رف مقابل را 
شکس��ت هم بدهید دوباره فردا موضوع جدید 
طرح می کنند. و این داستان ادامه پیدا می کند.

دوم اینکه کرسی های آزاد فکری باید کمک 
کند به آزاد فکری. باید فکر بیاید در جلسات و 
با فکر مواجه شویم. یعنی اول افراد باید اثبات 

کنند که مطلب شان فکری است. اصولی دارد، 
مبانی خودش��ان را ارائه کنند؛ یعنی اثبات شود 
که ط��رف یک فکری دارد. وگرنه کس��ی که 
حاضر نیست هیچ تصویری از خودش ارائه دهد 
و صرفا ماهیت آنارشیس��تی دارد، هدفش فقط 
اغتش��اش و شلوغی اس��ت. هر کسی اول باید 
بیاید و فکرش را مطرح کند. ولی وقتی ش��ما 
جریانات را نگاه می کنید می بینید که اصال فکر 
ندارند. چرا؟ مثاًل امروز می گویند خط امام، فردا 
دقیقا حرفی ب��ا 180 درجه اختالف می گویند. 
امروز می گویند عقالنیت، فردا می گویند داماد 
لرستان! این نشان می دهد که این جریان اصال 
مکتب فکری نیست. ش��ما اگر فکر دارید باید 
اص��ول و مبانی خود را ارائ��ه کنید؛ و بعد روی 
مصادی��ق صحبت کنی��د. ابتدا ه��ر کس باید 
چهارچوب��ش را ارائه کند. مث��اًل از همان ابتدا 
بگوید بنده مارکسیس��ت هستم، یا بنده لیبرال 
هستم به قرائت فالن مکتب آمریکایی. ما هم 
می گوییم خب اش��کالی ندارد. اگر این را کسی 
بگوی��د آنگاه مجبور اس��ت ب��ه مکتب خودش 
وف��ادار بماند. مث��اًل قرآن در جای��ی می گوید: 
»فبش��ر عباد الذین یس��تمعون القول فیتبعون 

احسنه« و از طرفی می گوید: »قاتلوا ائمة الکفر 
انهم ال اَیمان لهم«. نمی گوید: »ال ایمان لهم«، 
می گوید: »ال اَیمان لهم«. یعنی کسانی که به 
هیچ پیمان و اصلی، حتی اصولی که خودش��ان 
قب��ول کرده اند، وفادار نیس��تند، بای��د با آن ها 
جنگید. مصداق »ال اَیمان لهم« آمریکاس��ت؛ 
به هیچ ق��رارداد و مبنایی که حتی خودش هم 
بیان کرده باشد پایبند نیست. خودش می گوید 
آزادی و حقوق بش��ر، و بعد رس��ما ابوغریب و 
گوانتانامو درس��ت می کند. خ��ودش بمب اتم 
اس��تفاده می کن��د و از ریگ��ی حمایت می کند. 
اینگون��ه اف��راد ک��ه »ال اَیمان لهم« هس��تند 
نباید بیایند و در چت��ر امنیتی جامعه دینی قرار 
گیرند. این امنیت حاصل یکسری فداکاری ها و 
ایثارگری هاس��ت، به هر کسی تعلق نمی گیرد. 
مثاًل به یک مارکسیس��ت تعل��ق می گیرد و یا 
حتی به یک ملحد هم تعلق می گیرد. ملحدی 
ک��ه البته فقط ضعف و مش��کل نظ��ری دارد. 
می تواند حت��ی بیاید مباحث��ش را مطرح کند. 
پس دقت کنید کس��ی که می خواهد کرس��ی 
آزاد فک��ری ایجاد کند، و بخواهد س��ختی ها و 
فشارهایی را تحمل کند، باید کسانی را دعوت 
کند که دنبال آزاد فکری باشند، نه کسانی که با 
نیات سیاسی و آنارشیستی صرفا برای اغتشاش 
آمده باش��ند. مثاًل قرآن می فرمای��د: »لم ینته 
المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدین��ه لنغرینک بهم ث��م ال یجاورونک 
فیه��ا اال قلی��ال« می گوید ما اج��ازه ی هرج و 
مرج و اغتش��اش و آنارشیسم نمی دهیم. چون 
قرار اس��ت این آزاد فکری و این فضای امنیت 
به حرکت عظیم و کالن و گس��ترده ی جامعه 
کمک کند، و اگر بخواهد به ضد خودش تبدیل 
شود جلوی آن را می گیریم. باید دقت کنیم که 
فضا را حفظ کنیم و به کسانی که اثبات کرده اند 
ک��ه عمال به هیچ فک��ر و مبنایی و هیچ اصلی 
که خودش��ان اعالم کرده اند پایبند نیستند- به 
هیچ قانون و قاعده و روشی، و هیچ بعید نیست 
که فردا خالف حرفش��ان را عمل کنند- این ها 
را داخ��ل بازی آوردن و حس��اب کردن، تدفین 

آزادی بیان و فکر است.
این ها را می توان فاز بن��دی کرد. گفتم این 
بحث آس��یب شناختی اس��ت. یعنی شما مثاًل 
به فضای دانش��گاه نگاه می کنید، می بینید که 
طرف، ش��بهه افکنی و سم پاشی خود را انجام 
می دهد؛ بدون اینکه هیچ پادزهری به مخاطب 
برسد. شما می گویید خب، در این مقطع ما این 
موضوع را قرار می دهیم؛ مثاًل در مقابل پخش 
ش��بنامه ما که نمی توانیم جلوگیری کنیم، لذا 
یک فضایی درست می کنیم که ال اقل برخی 

آن پارادایم غرب زده که در 
ایران مطرح می شود، در 

ذات خودش بشدت مستبد و 
دیکتاتور مآبانه عمل می کند. 

در حالی که ما در سنت 
علمی خودمان و در سنت 

نظری و فکری خودمان کامال 
آزاد اندیشی را تجربه کرده ایم 
و تا به امروز مشاهده کرده ایم، 

یعنی اتفاقا اگر کسی مثل 
رهبری یا حتی امام یا شهید 

بهشتی یا شهید مطهری 
می بینید بشدت از بحث آزاد 
استقبال می کنند، به این دلیل 

است که این افراد از یک 
سنت علمی آمده اند که در 

این سنت کامال این مباحث 
تجربه های خوبی داشته است.

بحث آزادفکری و آزاد 
اندیشی که بچه های 
حزب اللهی می خواهند 
پرچمش را بلند کنند، 

یک وقت تلقی نشود که 
می خواهیم از موضع انفعال 

وارد شویم. یعنی مثاًل 
بخواهیم این تهمت را از 

روی خودمان برداریم که شما 
آزاد فکر نیستید... . اتفاقا 
ما می خواهیم بگوییم که 

کامال برعکس است. یعنی 
دیکتاتوری شبه علمی که در 
ایران متاسفانه شکل گرفته، 
بخصوص در سال های بعد از 
انقالب، یک دیکتاتوری خیلی 

عجیبی است و کامال هم 
نهادینه شده است.
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از جواب ها را مخاطب بشنود، چون او دوست 
دارد ح��رف بزند و دیگران خفه ش��وند و حرف 

نزنند و پاسخ ندهند.
مث��اًل حمالتی که به آقای مصباح می کردند 
ب��رای چ��ه ب��ود؟ نش��ان دهنده ی آزاد فکری 
ب��ود؟ آقای مصباح یک فیلس��وف اند که حرف 
خودشان را مطرح می کنند. آن ها می گفتند نه، 
فقط ما باید حرف بزنیم؛ هیچ کس هم نباید ما 
را نقد کند. تا جایی پیش رفتند که عکس آقای 
مصباح را بصورت تمس��اح کشیدند. در این حد 
حاضرند غیراخالق��ی و غیرمنطقی عمل کنند 
تا دیکتاتوری خودش��ان را اج��را کنند. به قول 
خودش��ان هر کس��ی غیر از ما فکر کند جوات 
موات اس��ت! شما به این فضا نگاه کنید، کامال 
در جهت دیکتاتوری و بس��تن اس��ت. قرآن در 
این باره می گوید: »فاس��تخف قومه فاطاعوه«: 
» این ها قوم خودش��ان را استخفاف می کردند، 
تحقی��ر می کردن��د، و وقتی اعتم��اد به نفس 
خودشان را از دست می دادند، دنباله روی این ها 
می شدند«. آن ها هم دقیقا همین شیوه را پیش 
گرفتند. یعنی از تن��د ترین حرف ها مثل دروغ 
و ش��ایعه و تهمت ابا ندارن��د. فقط برای اینکه 
دیگران را تحقیر کنند، که یک گروه باش��د که 

در مملکت حرف بزند.
م��ن می خواه��م بگویم که اینگونه نیس��ت 
که فق��ط با برگزاری این جلس��ات، این اقلیت 
دیکتاتور به حاشیه بروند، بلکه شرط و شروطی 
دارد. همچنی��ن اگ��ر در دانش��گاه می خواهید 
مباحثاتی برگزار کنید، همیش��ه نباید معیار حق 
و باطل و ی��ا موضوعات مناظرات وابس��ته به 
مخالفان باشد. بلکه باید ابتکار عمل را خودمان 
در دس��ت بگیریم. حتی برخ��ی از موضوعات 
هس��تند که ممکن اس��ت در ن��گاه اول خیلی 
اولویت  دار به نظر نیایند. ولی می توان بر اساس 
آن ها فضا را ش��فاف کرد و به بچه ها نشان داد 
که اینگونه نیست که هر کسی بلندتر داد زد و 

تندتر فحش داد و فضای 
نخبگی فاس��د جامعه از 
او حمای��ت کرد، پس او 

حرف حق را می زند.
م��ا 7- 8 م��اه پیش 
کردیم  ویژه نامه ای چاپ 
راجع به مسکن، مسئله ی 
مس��کن یک مس��ئله ی 
عینی و واقعی امروز ایران 
است. خیلی از زندگی ها با 
آن ب��اال و پایین می رود. 
ده ه��ا میلیون نف��ر با این 
موضوع درگیرن��د. بچه ها 
رفتن��د ی��ک کار مفصلی 
کردن��د و از تمام کس��انی 
ک��ه در این ح��وزه صاحب 
گرفتند.  مصاحب��ه  نظرن��د 
خوب خیل��ی نتایج علمی و 
خوبی بدس��ت آمد. به نظر من شما 10- 15 تا 
از این موضوعات هم داش��ته باش��ید و آن ها را 
هم ارائه کنید. اجازه ندهید مثاًل در 15 جلسه ای 
که برگزار می ش��ود، موض��وع فقط والیت فقیه 
باشد. می خواهم بگویم که شما باید بحث های 
تهاجمی داش��ته باش��ید. مث��اًل آزادی بیان در 
آمریکا، یا مثاًل جامعه شناسی و جامعه نشناسی! 
خود همین تیتر کافیست. شما می توانید ادبیات 
خودت��ان را دامن بزنید و آن ها بیایند دفاع کنند. 
مثاًل وقتی آنها آنقدر به ما برچس��ب خش��ونت 
طلبی می زنند، بگوییم این افرادی که آمدند در 
خیابان و سطل آشغال آتش زدند لمپن هستند و 

آن ها بیایند دفاع کنند!
این عناوین مهم است و نباید همیشه انفعالی 
باش��د، مث��اًل جامعه شناس��ی و نخبه کش��ی. 
نخبه شناس��ی و جامعه کش��ی! یعن��ی اینکه 
نخب��گان می خواهند جلوی جامع��ه را بگیرند.

حت��ی بحث های بین الملل��ی، مثاًل در مورد 
خ��ود آمری��کا خیلی می توان بحث کرد. ش��ما 
در تاریخ سیاست خارجی آمریکا از انفجارهای 
هیروش��یما بیایید تا کودتای شیلی تا گوانتانامو 
و ت��ا حمایت از ریگی، چون پش��توانه ی اصلی 
این ها غرب اس��ت؛ اگر شما پشتوانه ی آن ها را 
بزنید دیگر حرفی برای گفتن ندارند. مجبورند 
مثل همین قضایا آرمان های جمهوری اسالمی 
را بپذیرند و بگویند ما هم در این فضا هس��تیم 
اما انتقاد داریم. االن این ها مهمترین وظیفه و 
مسؤولیت شان از سوی غرب این است که باید 

کیلومتر جامعه ایران را صفر کنند.
همانط��ور ک��ه گفتم ش��ما باید فض��ا را در 
دس��ت بگیرید. مثاًل از آقای مهدی نصیری در 
دانشگاه دعوت کنید؛ کسی که از یک کارگزار 
در دوره ی آقای هاشمی انتقاد کرد و گفت که 
وی دزدی کرده، آن فرد هم از این آقا شکایت 
کرد. چندین جلسه هم دادگاه وی طول کشید. 
در آخ��ر، دادگاه مهدی نصی��ری را تبرئه کرد 
ولی آن فرد یک پست باالتر گرفت! یا زندانی 

کشیدن های آقای جهانشاهی همینطور. ببینید، 
هزینه های��ی ک��ه بچه ه��ای حزب اللهی برای 
آزادی بی��ان و اصالح��ات داده ان��د متأس��فانه 
اصال م��ورد توجه ق��رار نمی گی��رد. جنایت ها 
و س��رکوب ها و دیکتاتوری های��ی ک��ه این ها 
در دوره ی دوم خ��رداد کرده ان��د را اصال توجه 
نمی کنیم. در دوران آقای خاتمی، نماینده شهر 
س��میرم یک آدم راس��ت و نمایندهی شهرضا 
یک آدم چپی بود. نماینده ش��هرضا گفت االن 
که قدرت دس��ت ماست ما هم باید از امتیازات 
آن اس��تفاده کنیم. رفتند در تقسیمات کشوری 
بخش��ی از س��میرم را جدا کردند و به شهرضا 
ملح��ق کردند. آق��ای خاتمی ه��م در هیئت 
دولت تصوی��ب کرد. مصوب��ه ی هیئت دولت 
که اعالم ش��د، مردم س��میرم اعتراض کردند. 
نیروهای امنیتی هم حمله کردند و هش��ت نفر 
را کش��تند! تیراندازی کردند. جالب اینکه بعدا 
آق��ای موس��وی الری هم مصاحب��ه کردند و 
گفتند ما خوب کاری ه��م کردیم. در دهانتان 
هم می زنیم! در س��بزوار هم مردم سال 80 - 
82 تظاهرات کردند که س��بزوار مرکز اس��تان 
ش��ود. 150 نفر دستگیر ش��دند، 12 نفر گلوله 
خوردند و یک نفر هم کش��ته شد. مصاحبه ی 
آقای خاتمی هنوز در سایت خودش هم هست 
که گفته ما با یک مش��ت اغتشاش��گر برخورد 
کردیم تا بفهمند جمهوری اسالمی هم قانون 
دارد! در دوره ی آقای هاش��می در قزوین مردم 

ن��ه می گفتند »مرگ بر اصل والیت فقیه«، نه 
می گفتند »نه غزه نه لبنان«؛ می گفتند قزوین 
باید استان ش��ود. با هلیکوپتر 8 نفر را کشتند! 
آب هم از آب تکان نخورد و هیچ روش��نفکری 
ه��م اعتراض نکرد. این اس��ت ک��ه می گویم 
موضوع مهم اس��ت و ش��ما بای��د ابتکار طرح 
موضوع داش��ته باش��ید. مثاًل در دوره ی وزارت 
آقای موسوی الری، 30- 40 نفر در اعتراضات 
اجتماعی کش��ته ش��دند. در فیروز آباد 4 نفر را 
کش��تند. در ایذه یک بچه 6 س��اله را کشتند! 
4 نفر به ضرب گلوله کش��ته ش��دند، یکی هم 
این بچه بود. نه اس��می از این ها ش��نیده شد و 
نه مجس��مه ای از آن ها در آمریکا ساختند و نه 
پوس��تری از آن ه��ا چاپ ش��د. در دوره ای که 
بی عدالتی حاکم بوده و افراد نوکیسه منافعشان 
افزون بوده، این همه ایرانی از فقر و بیچارگی 
در سراسر کشور کشته شدند، مثل هاجر. هیچ 
کس��ی هم نبوده درد مادر او را بیان کند. مگر 
هاجر با ندا چه تفاوتی دارد؟! حاال که دولت به 
روس��تاها بیشتر پرداخته باالشهرنشینان تهران 
لج کرده اند و ح��رص می خورند و می ریزند در 
خیابان ها! انگار هنوز باید ایرانی ها بخاطر فقر و 
محرومی��ت بمیرند. باید دید تصویری که االن 
از ایران در دانشگاه های ما وجود دارد چیست؟ 
برخی در روستاها آب آشامیدنی ندارند بخورند. 
بعد این ها می گویند او شهروند درجه 6 است به 

ما مربوط نیست!
شما باید تهاجمی کار کنید، نه تدافعی. هدف 
آن ها هم همین اس��ت که شما مثل دوره دوم 
خرداد عمل کنید و فکر کنید که تقلب ش��ده و 
شما اقلیت هستید و بیایید در مورد 24 میلیون 
مناظره کنید. به قول خودش��ان باید مخالف را 
به رسمیت ش��ناخت و برای مخالفین حکومت 
حقی قائل شد. بله، اما آن اقلیتی محترم است 
که اکثریت را به رس��میت بشناس��د و به رأی 

آن ها احترام بگذارد.
پس طرح موضوع خیلی مهم است که با چه 
عنوانی و روی چه مس��ائلی تمرکز کنید، مثاًل 
آزادی رس��انه ای یا عدالت رس��انه ای. می شود 
در مورد آزادی رس��انه ای بح��ث کرد ولی اگر 
به عدالت رس��انه ای توجه نداش��ته باش��یم، به 
هیچ جایی نمی رس��یم. یعنی آزادی در خدمت 
ظل��م ق��رار می گی��رد. آزادی درخدمت ظلم یا 
در خدمت عدالت؟ آی��ا آزادی می تواند به ظلم 
خدمت کند؟ بله، آزادی که قبلش عدالت نباشد 
این گونه می شود. در طرح عناوین به نظرم باید 
خیلی ابتکار ب��ه خرج دهید و مبانی خودتان را 
بازیابی کنید. ضمن اینکه موضع استقاللتان را 
هم باید حفظ کنید. مثاًل گاهی شما حکومت و 

دولت را هم نقد کنید.

به نظر شما االن که در ابتدای راه هستیم 
چ�ه اه�داف کوتاه مدت�ی می ت�وان در نظر 

گرفت؟
می ت��وان ایجاد فضای عقالنی و شکس��تن 

 آقای دکتر کچوئیان می آید 
در دانشگاه تهران می گوید: 
»رساله های دکترا حتما باید 

معطوف به مسائل ایران 
باشند«. شما ببینید چه موجی 

در همان دانشکده علیه 
ایشان ایجاد می شود که 

چرا ما باید به مسائل ایران 
بپردازیم؟ حتی دانشجویان 
و میلیشیای خودش را این 
جریان تحریک می کند که 

بیاید تحصن و اعتراض کند 
که نگذارد حتی به مسائل 

بومی فکر شود!

 اگر شما بیایید خاطرات بچه های 

حزب اللهی را در دانشکده های علوم 

انسانی جمع آوری کنید، دیکتاتوری 

را در این کالس ها می بینید. بسیار 

صریح! مثاًل اگر شما بخواهید با 

مباحث غربی که استاد مطرح می کند 

کوچکترین مخالفتی بکنید، باید 

مطمئن باشید که نمره ی شما از 14 

بیشتر نمی شود!

ویژه نامه کرسی های آزادفکری
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این دیکتاتوری شبه علمی 
در طول سالیان دراز توانسته 

مشهوراتی را جا بیندازد، 
توانسته پارادایم هایی را 

مستقر کند. اگر ما بخواهیم 
در همان پارادایم ها با آن ها 
بحث کنیم این اصال نقض 
غرض می شود. من معتقدم 
االن در این مقطع مهمترین 
مسئله ای که باید روی آن 

تمرکز کرد خود موضوع 
است، که ما باید راجع به 
چه مسائلی صحبت کنیم؟ 
چه چیزی باید مسئله ی ما 
بشود و مورد توجه ما قرار 
گیرد؟ و مورد توجه افراد 

نخبه و فضاهای نخبگی ما 
قرار گیرد؟ این مهم است.

فض��ای غیرمنطقی را هدف گ��ذاری کرد. اما 
گاهی اوقات می ش��ود که فضا، فضای فکری، 
اما مطالب��ات، مطالبات غربی اس��ت . نه فقط 
مطالع��ات، مطالبه ها هم غربی می ش��ود. مثاًل 
می گویند درس��ت است در ایران کسانی که به 
احمدی نژاد رأی داده اند اکثریت هس��تند؛ ولی 
در جهان اقلیت هس��تند و ما در جهان اکثریت 
هس��تیم. االن هم که جهان شده دهکده پس 
این ها اقلیت هس��تند؛ اگرچه 64٭ مردم ایران 
هم هس��تند. بحث دیگ��ر، مطالبات حداکثری 
از دول��ت اس��ت؛ آن ها می گفتن��د کروبی کف 
خواس��ته های ماس��ت. تازه می گفتند این آدم 
تن��درو کف اس��ت! یعنی برداش��تن حجاب و 
برقراری رابطه با آمریکا و ... کف خواسته های 
ماس��ت. از طرفی ه��م باید به آق��ای احمدی 
نژاد فش��ار آورد که چرا هنوز میلیون ها ایرانی 
امکانات اولیه ندارند ولی تهران اینقدر برخوردار 
اس��ت؟ برخورداری تهران باید کم شود. شما با 
یک جریان طغیانگر، زیاده خواه و افعی شده ای 
روبرو هستید که مهمترین ویژگی آن، وقاحت 
است. شما به مصاحبه ی اخیر موسوی مراجعه 

کنید. وقاحت را ببینید؛ مثل خود آمریکا.
بنابراین هم در طرح مسئله و هم در کسانی 
که دعوت می کنید، کلیش��ه ها را بشکنید. این 
کلیش��ه ها را خودش��ان ایجاد کردن��د که مثاًل 
س��طح مناظرات حداکثر بای��د بین کواکبیان و 
شریعتمداری باش��د. این دقیقا پارادایمی است 
که آن ها می خواهند، چون می خواهند به جامعه 
الق��ا کنند ک��ه همین دو جریان وج��ود دارد و 
جریان س��وم و چهارمی وجود ندارد. هیچ کس 

دیگری در ایران حرفی ندارد.
هزاران ش��ورای روس��تایی در ای��ران وجود 
دارد؛ اگر با آن ها مصاحبه کنید می بینید خیلی 
ه��م قوی حرف می زنن��د. آن ها را مثاًل دعوت 
کنید برای میزگردهای دانش��گاه. از چهره ها ی 
جدید اس��تفاده کنید. مثاًل آقای فالنی از فالن 
روس��تای اصفه��ان ب��ا کامبی��ز کامبیزیان از 
ش��ورایاری کامرانیه تهران! به هر کس بگویید 
مطالبات��ش را بگوی��د. یکی مث��اًل می گوید ما 
باشگاه بیلیارد در محله خود دوتا بیشتر نداریم 
و دیگری می گوید اگر آب آش��امیدنی سالم به 
ما بدهید خیلی خوب اس��ت! تضادها را نش��ان 
دهید. فکر را آزاد کنید از این کلیشه ها. به نظر 
من جریان آزاد فکری وقتی شکل می گیرد که 
این کلیشه ها و قفس هایی که آن باند و جریان 
ش��به علمی ایجاد ک��رده، از بی��ن بروند. این 
خط شکنی ها باید بشود تا به جایی برسیم. نباید 
در همان زمین بازی کرد. یعنی اگر کسی 6 ماه 
در جلسات شما شرکت کرد، باید بفهمد که نوع 
نگاهش عوض ش��ده. یعنی مثاًل مطالبه ش��ما 
این نباشد که چهره ی بس��یج و حزب اللهی ها 
بازس��ازی ش��ود یا فقط فضای منطقی حاکم 
شود. این باید مطالبه ی حداقلی باشد. اگر شما 
دید آسیب شناسی نس��بت به فضای حاکم بر 
دانشگاه داشته باشید، آن وقت حمله می کنید، از 
چپ و راس��ت درگیر می شوید. در بحث رسانه، 
در بحث سیاس��ت خارجی، بحث فرهنگی، در 
همه ی زمینه هایشان می توانید تهاجم کنید. در 
حوزه هایی که مزیت نس��بی دارید آن را به رخ 
بکشید؛ مثاًل این که چقدر در مورد روابط ایران 
و آمری��کای التین دروغ گفتند. اصال جدای از 
مس��ائل سیاسی، این روابط از نظر اقتصادی تا 
به حال بس��یار برای ما سود داشته است. شما 
آق��ای س��بحانی، س��فیر ای��ران در ونزوئال در 
دوره ی آقای خاتم��ی که االن  در وزارت امور 
خارجه مدیر کل هس��تند را دعوت کنید که دو 
س��اعت در مورد روابط ایران و آمریکای التین 

صحبت کنند.
[آن ه��ا هم] هر که را که دارند بیاورند، حتی 
فحاش��ترین اف��راد را. هدفتان این باش��د که 
تابوهایی ک��ه آن ها در فض��ای نخبگی ایران 
ایجاد کرده اند را نابود کنید. مثاًل آن ها در این 
فضا گفته اند که ش��عار »نه ش��رقی، نه غربی« 
به ضرر اس��ت، یا نزدیک ش��دن به آمریکای 
التین به ضرر ماس��ت. هر چیزی که آن ها به 
عنوان مشهورات به جامعه تزریق کرده اند، اگر 
5-6 مورد از این مش��هورات بشکند، فکر آزاد 
می ش��ود. نسل دانشجو از س��یطره ی تبلیغات 
این ها بی��رون می آید. اگ��ر 3- 4 دروغ بزرگ 
آن ها را رو کنید، دیگر حنایشان رنگی نخواهد 
داش��ت. فض��ا را باز کنید و بگویی��د که آقا هر 

حرفی که دارید مطرح کنید.
پ�س ب�ه نظ�ر ش�ما آی�ا ه�دف اصل�ی 
کرسی ها ی آزاد فکری، باید آزاد شدن فکر 

باشد؟

بله، چون االن فضایی ایجاد ش��ده است که 
اصال طرف فکر نکند. این کرسی ها به صورتی 
هم آتش تهیه است برای نظریه پردازی. یعنی 
ش��ما اگر آدم اهل فکری داش��ته باش��ید، آدم 
نظری��ه پردازی دارید. اگ��ر 100 نفر اهل فکر 
داش��ته باشید، یکی دو نفر نظریه پرداز از آن ها 
بیرون می آید. عرض من این است که ما االن 
فضای فکر کردن نداریم؛ جلوی فکر کردن را 
با علم کردن یک س��ری تابوها می گیرند. مثاًل 
در همی��ن جریانات اخی��ر فضایی ایجاد کردند 
که نتیجه از ما و تحلیل از شما. مثاًل در همان 
بحث تقلب قبال گفتم، بحثی که آقای موسوی 
مطرح می کند این اس��ت که تقلب ش��ده، و در 
کنارش تخلف هم شده. خب اینجا معلوم است 
طرف اصال فکر نمی کند، یعنی االن هم ش��ب 
اس��ت هم روز! از طرفی می گوید تقلب ش��ده؛ 
یعنی اکثری��ت مردم به من رای داده اند و آراء 
م��ن را به نفع آقای احمدی ن��ژاد خوانده اند، از 
طرفی هم می گوید انتخابات باید تکرار ش��ود 
چون تخلف ش��ده! یعنی ایشان رأی گرفته اند 
ام��ا با س��یب زمینی و س��هام عدال��ت. یعنی 
دروغ های آقای احمدی نژاد و سیب زمینی ها و 
تهمت ها تأثیر گذاشته روی مردم. از آن طرف 
ه��م می گوید من با فاصله بس��یار زیاد از آقای 
احمدی نژاد برنده ش��دم! هم زمان هر دوتا ادعا 
را می کند! اصال این گزارهای که بیان می کند 
ابطال پذیر نیس��ت؛ چون هم گفته روز است و 
هم گفته شب! اگر بگوییم روز نیست می گوید 
خب ش��ب اس��ت. اگر اثبات کنیم شب نیست 
می گوید خب روز اس��ت و حرف من درس��ت 
اس��ت. اصال ابط��ال پذیر نیس��ت. چون جمع 
نقیضین است. اینجا دیگر منطقی وجود ندارد.

جلوگیری از ایجاد فکر، یعنی چه؟
فکر، یعنی این که ش��ما یکسری معلومات را 
با معلومات دیگ��ر مخلوط کنی و جلو بروی تا 
مجهوالت پیدا شوند. در اینجا، هم باید مخلوط 
کردن این معلومات درست و منطقی باشد، هم 
ماده ی فکرت س��الم باشد. االن یکسری مواد 
ناس��الم آوردهاند. من می گوی��م این ها را باید 
ح��ذف کرد. در حوزه ی سیاس��ی یک جور، در 
حوزه ی فکری ب��ه گونه ی دیگر. این ها را باید 

زد.
مث��اًل می گویند خ��ب این معلوم اس��ت که 
رابطه ی ما با آمریکای التین یک طرفه اس��ت 
و ما مش��غول باج دادن هستیم! خب تو از کجا 
می دانی؟ این را چه کسی گفته؟ یعنی شما فقط 
نباید تضارب افکار داشته باشید بلکه باید افکار 
ناس��الم را هم نگذارید وارد این مخلوط فکری 
ش��ود. باید این ماده های ناسالم هم زده شوند.

مث��اًل االن مهم ترین مادهای که آن ها روی 
آن مانور می دهند، آزادی است؛ که چرا مثاًل ما 
مثل غرب نمی شویم؟ خب شما اول اثبات کن 
که در غرب آزادی است؟ چقدر آزادی در غرب 

جدی است؟

همه ی این ها در کنار هم اس��ت. رهبری هم 
جنب��ش نرم افزاری و کرس��ی های آزاد فکری 
و کرس��ی های نظریه پ��ردازی را در کن��ار هم 

می بیند. این ها قطعات یک پازل هستند.
به عنوان ح��رف آخر، یکی دیگ��ر از تابوها 
این اس��ت که ای��ن فکر در فض��ای نخبگانی 
ماس��ت که متفک��ران ما همین ها هس��تند! ما 
هنوز مشکلمان این است که در انفعال هستیم. 
باید تهاجمی کار کنیم. این ها تا االن هر کاری 
که می توانستند کرده اند. دیگر چه می خواهند 
بکنن��د؟ مثاًل موس��وی بگوید من ای��ن کار را 
می توانس��تم بکنم که نک��ردم. هر چه در توان 
داش��تند در خدمت دش��من انجام داده اند. مثاًل 
یک��ی از روش هایی که آن ه��ا در دوره ی دوم 
خرداد داش��تند این بود که مسئله را آن ها طرح 
می کردند و می گفتند شما فحش بدهید. هرچه 
بیش��تر فحش داده می شد مس��ئله معروف تر و 
فراگیرتر می شد. انتخاب تیتر از این جهت مهم 
است، شما 7- 8 کلید واژه به این شکل داشته 
باش��ید، ح��اال آن ها می آیند فح��ش می دهند. 
خودشان را بکشند هم نمی توانند جواب دهند. 
مثاًل همین داماد لرستان را چگونه می خواهید 

جواب دهید؟!

٭دانشجوی کارشناسی نفت دانشگاه امیرکبیر
٭٭ دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه 

امیرکبیر
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هدف اصلی؛ منطقی و عقالنی کردن فضا

باید زهر حرف ها 
گرفته شود!

کرس�ی ها  ویژگی ه�ای  و  تعری�ف 
آزادفکری در دانش�گاه ها از نظر ش�ما 
چیس�ت؟ آیا تفاوتی بین کرس�ی های 
اندیش�ی و نظری�ه  آزاد  آزاد فک�ری، 

پردازی قائل هستید؟
بله، می توان برای این ها س��طح قائل ش��د. 
کرس��ی ها نظریه پردازی برای جایی است که 
متخصصین در یک فن در هر زمینه ای از قبیل 
انس��انی، دینی و یا مهندس��ی ممکن است به 
ذهنش��ان نظری��ه جدید و قابل طرحی برس��د 
و چن��د نفر هم به عنوان ناق��د، قوت و ضعف 
آن را بی��ان کنند و ادله ی این نظریه را ببینند. 
این بیش��تر جنب��ه ی تخصصی پی��دا می کند. 
مثال در س��طح اساتید دانش��گاه کسی تئوری 
دارد و دیگ��ران هم می آیند و داوری ش��فاهی 
می کنند و هدف این اس��ت که مطرح ش��ود و 
یک حساسیتی در بین دانشجویان و شنوندگان 
ایجاد ش��ود. این توانایی نظریه پردازی بیشتر 
در فازی اس��ت ک��ه در حال انج��ام باالترین 
پژوهش ها در علوم و تخصص مربوطه باشیم.

اما در کرسی ها آزادفکری مثال من و شما هر 
کدام انس��ان ها عادی در برخی علوم هس��تیم. 
به عن��وان مثال بن��ده الهیات خوان��ده ام ولی 
در زمین��ه ی اقتصاد تخصصی ن��دارم. پس در 
زمین��ه ی اقتصاد یک فک��ر معمولی دارم. یک 
آدم عادی و عامی هس��تم و یک تصور و تلقی 
از مش��کالت و راه حل ها اقتص��ادی دارم که 
ممکن اس��ت درست و س��نجیده نباشد. لذا در 
فض��ای گفتگوی باز ممکن اس��ت من بیایم و 
در همی��ن زمینه یا موضوع -مثال طرح تحول 
اقتص��ادی- یکس��ری محاس��ن و یکس��ری 
مش��کالت را ببینم و مطرح کنم و شما هم که 
در این زمینه دید دیگری دارید، نظرات دیگری 

داش��ته باش��ید. این یک نوع داد و ستد فکری 
است. در کرس��ی ها آزا اندیشی، ما همدیگر را 
در ای��ن زمینه قدری تعدیل می کنیم. مثال من 
از ش��ما یا دیگری می آموزم و مجموعه ای هم 
که ش��اهد و ناظر و ناق��د این مناظره یا گفتگو 
اس��ت، به طبع همراهی می کند. یعنی مقداری 
از س��طح عامی و عادی نگاه کردن به مسائل 
مختل��ف، باالت��ر می آیی��م. وگرنه اگر کس��ی 
متخصص باش��د ممکن اس��ت در هیچ یک از 
مس��ائل من مشکل و مس��ئله ای نداشته باشد 
ک��ه بخواهد در این م��ورد نظریه پردازی کند، 
مث��ال در جاهایی ج��واب یا نقد قطع��ی دارد.

ب��ه نظر من آنچ��ه که مق��ام معظم رهبری 
در بح��ث کرس��ی ها آزاد اندیش��ی فرموده اند 
این اس��ت که اندیش��ه هایی ک��ه در زمینه ها 
مختل��ف احیان��ا با ه��م تعارض دارن��د، با هم 
تب��ادل نظ��ر کنند و ه��ر دو تعالی پی��دا کنند.
علت تأکید رهبری روی این موضوع 

را در چه می بینید؟
به نظ��رم همین -مواردی ک��ه االن مطرح 
کردم- اس��ت. ببینی��د، علق��ه و دغدغه های 
دانش��جویان و دانش��گاه های م��ا در زمینه ها 
متفاوت��ی اس��ت. یعنی مثال در یک دانش��گاه 
فنی-مهندس��ی، ف��ردی به ش��دت ب��ه تاریخ 
عالقه مند اس��ت و دیگری به فلسفه و بسیاری 
دغدغه های سیاس��ی دارند. بنابرای��ن افرادی 
ممکن اس��ت روی موضوعاتی خاص که شاید 
با مش��ی علمی و مهندس��ی خودش��ان فاصله 
دارد، بیش��تر مطالعه و تمرکز کنند و چه بس��ا 
بعضی س��واالت خاص برای شان پیدا می شود 
و ی��ا برخ��ی س��واالت را عمیق ت��ر می توانند 
پاس��خ دهند. در حقیقت باید فضایی ایجاد کرد 
که اف��راد بدون اینکه با ه��م برخورد خصمانه 

 

é حمیدرضا دریکوند٭
é افشین میرزایی٭٭

حجت االس�الم دکتر رضا حاجی ابراهیم عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم 
دانش�گاه صنعتی امیرکبیر و در عین حال رئیس گروه معارف این دانش�گاه 
اس�ت. وی که لیسانس مهندسی ش�یمی خود را از دانشگاه صنعتی شریف 
و دکترای فلسفه ی اس�المی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است، 
از داوران و ناق�دان نظریه ه�ای معرفت�ی ط�رح ش�ده ی صاحب نظران در 
کرس�ی های آزاداندیش�ی بوده اس�ت. درمصاحبه ای که با ایشان داشتیم، 
نکات ارزش�مند و راهگشایی را پیرامون برگزاری کرسی های آزادفکری در 

دانشگاه مطرح کردند
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داشته باش��ند، در یک فضای عقالنی بنشینند 
و با هم داد و س��تد فکری داش��ته باشند. یعنی 
من بتوانم از کس��ی که روی مسائل اقتصادی 
تمرکز کرده اس��تفاده کنم و یا از کسی که در 
مس��ائل اجتماعی کار کرده اس��ت سود ببرم.

ب��ه نظرم عل��ت تاکید مقام معظ��م رهبری 
بیش��تر همین نکته است که این طالقی افکار 
زمینه ای ش��ود که ما از عامی بودن در همه ی 
ام��ور یک پله باالتر برویم. حداقل یک پله که 
در اثر این داد و س��تدهای ایجاد می شود. حاال 
ممکن است برخی عالقمندتر شوند و بروند به 
صورت تخصصی در یک زمینه کار کنند. یعنی 
س��ؤاالتی برایشان مطرح ش��ود که در صورت 
نداش��تن پاس��خ برون��د و روی آن کار کنن��د.

در ص��در اس��الم مخصوص��ا در اواخر قرن 
اول، ی��ک نهضت ترجمه در دوره ی عباس��ی 
ب��ه راه افتاد. یکی از عوامل��ی که این نهضت 
ترجم��ه را دامن زد این بود که مس��لمانان در 
فتوحات ب��ا فرهنگ هایی برخ��ورد می کردند 
ک��ه مثال زمینه ی فلس��فی قوی داش��تند و در 
بعضی مناظره ها مس��لمانان مغلوب می شدند. 
لذا به این نتیجه رس��یدند که کتاب های آن ها 
را ترجم��ه کنند و با ش��یوه ها بح��ث کردن با 
آن ها آش��نا ش��وند و این یک��ی از عواملی بود 
ک��ه باعث رش��د و تعالی جریان ترجمه ش��د.

همی��ن مس��ئله االن ای��ن جا هم هس��ت. 
ی��ا  سیاس��ی  نظره��ای  اخت��الف  باالخ��ره 
اقتص��ادی یا اعتق��ادی در میان دانش��جویان 
وجود دارد. اگرای��ن موافقت ها و مخالفت ها را 
رها کنیم، باعث می ش��ود همه نس��بت به هم 
بدبین ش��ویم. به خصوص بر اث��ر تفاوت های 
ظاهری. اما اگر ب��ه جای اینکه این بد بینی ها 
ش��کل گیرد، این تناقضات را وارد یک فضای 
عقالن��ی کنیم که طرفین بیاین��د با هم بحث 
کنن��د، گاهی اطالع��ات طرفین ب��اال می رود 
و گاه��ی هم ب��رای طرفین حساس��یت ایجاد 
می ش��ود که بیش��تر مطالعه کنن��د؛ که در هر 
صورت ی��ک زمینه ی مثبتی ش��کل می گیرد.

وظیفه ی هر یک از نهادها در راه 
اندازی این کرسی ها چیست؟

به نظر من باید بین نهادهای مختلف تفاوت 
قائل ش��د. برخی می توانند راجع به مس��ائل و 
مش��کالت رای��ج اطالعات��ی بدهن��د. ببینید، 
جامعه ی ما یک جامعه ی نس��بتا جوان اس��ت 
و این جامعه ی جوان مشکالت خاص خودش 
را دارد. ش��ما نوع دانش��جویان را ن��گاه کنید. 
مخصوصا دانش��جویانی که دیدگاه دینی شان 
مقداری ضعیف اس��ت. یعن��ی در خانواده های 
کمت��ر متدین حضور دارند که با آزادی بیش��تر 
فرزندانش��ان را تربیت کرده اند. ُخب این افراد 
در خیلی از مس��ائل هم اعتقادی و هم سیاسی 
مش��کل دارند. به همین جه��ت به نظر من در 
پاره ای از موضوع��ات ما نیاز داریم نظرخواهی 
کنی��م. مثال فرض کنید س��ازمان ملی جوانان 
می تواند به ش��ما آمار بدهد که االن مشکالت 

فکری جوانان ما روی چه مس��ئله ای بیش��تر 
متمرکز اس��ت. حال این مش��کالت در قش��ر 
جوانان دانشجو چگونه است. این آمار می تواند 
در تعیی��ن موضوع��ات جلس��ات متناس��ب با 
فضای فکری دانش��جویان کمک زیادی کند.

اگر ش��ما از من بپرس��ید، من یک نظر دارم. 
چ��ون م��ن در دیدگاه ش��خصی خ��ودم نظر 
می ده��م. مثال نظر یک اس��تاد ریاضی ممکن 
اس��ت متفاوت باش��د. یا مثال مجموعه ی نهاد 
رهب��ری متناس��ب ب��ا برخورد ها و جلس��ات و 
مراجعه کنن��دگان می تواند به ش��ما اطالعات 
بده��د. ای��ن گون��ه نهاده��ا اساس��ا می توانند 
به م��ا کم��ک کنند که م��ا چ��ه موضوعاتی 
را در اولوی��ت ق��رار دهی��م و ی��ا موضوع��ات 
اعتق��ادی یا سیاس��ی چه موضوعاتی باش��ند.

در م��ورد اف��راد ه��م کمک گرفت��ن از آنها 
بس��تگی به موضوعات و فضای طرح مس��ئله 
دارد. مثال گاهی موضوع سیاس��ی است و شما 
یک فرد سیاس��ی را تنها دعوت می کنید. خب 
طبیعی اس��ت که این تلقی ایجاد شود که این 
جریان آزاداندیشی به سمت خاصی در حرکت 
اس��ت. یا ما باید از اندیشه های متضاد استفاده 
کنیم، یا اساسا از افراد بخواهیم مشارکت کنند 
حت��ی اگر موضع و نظر سیاس��ی آنها موافق با 
ما نباش��د. مثال تشکل بس��یج می تواند دو نفر 
را دع��وت به بح��ث - نه به ش��کل مناظره- 
کند و ش��خصیت ها به گونه ای انتخاب ش��ده 
باش��ند ک��ه در آن چهره ها و نظ��رات مخالف 
حضور داش��ته باش��ند. یا مث��ال از چهره هایی 
دعوت کنید که برچس��ب سیاس��ی محسوسی 
ندارن��د. به اصط��الح: خوش تر آن باش��د که 
ّس��ر دلب��ران/ گفته آی��د در حدی��ث دیگران

بنابرای��ن در انتخاب س��خنران یا ش��رکت 
کنن��دگان در این کرس��ی ها، می توانیم چنین 
تنوعی داشته باش��یم. مثال دو سه سال پیش، 
نزدی��ک 13 آب��ان که بح��ث رواب��ط ایران و 
آمریکا مطرح بود، ما نشس��تی داش��تیم که به 
دلی��ل عدم تبلیغ مناس��ب اس��تقبال از آن کم 
ب��ود ولی از جمله ی کس��انی که دعوت ش��ده 
بودن��د، آقای دکتر زیباکالم بود. وقتی ایش��ان 
در ابت��دا ش��روع به صحب��ت کردن��د، گفتند:

»راس��تش همه من را دعوت ک��رده بودند. 
چ��ه بس��یج و چ��ه اصالح طلب��ان. ام��ا تا به 
حال گ��روه معارف م��را دعوت نک��رده بود.« 
ای��ن موض��وع برایش��ان تعجب آور ب��ود که 
مثال گ��روه معارف دعوتش��ان کن��د که راجع 
ب��ه رواب��ط ای��ران و آمری��کا صحب��ت کنند.

ُخب ببینید، این اتفاقا به نظر من حسن بزرگی 
اس��ت که گروه معارف که به عنوان یک گروه 
آموزش��ی در دانش��گاه نقش ایفا می کند، یک 
استاد علوم سیاسی را دعوت کند، از اساتید دیگر 
هم دعوت کند و دانشجویان بنشینند فکر کنند 
و حرف ها رد و بدل شده را با هم مقایسه کنند.

م��ی خواه��م عرض کن��م که هی��چ مانعی 
ندارد که ش��ما مثال ب��ه عنوان بس��یج، آقای 

زیب��ا کالم را دعوت کنید و اگر هم می خواهید 
کس��ی را ب��ا گرایش��ات نزدیک ب��ه خودتان 
دع��وت کنی��د از ط��رف ش��ما دعوت نش��ود 
و مث��ال ب��ا نهادهای دیگ��ر هم��کاری کنید.

ب��ه نظرم از اف��راد مختلف در بی��ان مطالب 
می شود استفاده کرد. حتی در کرسی یا میزگردی 
ک��ه افراد ب��ا نظرات متف��اوت حض��ور دارند.

کار خوب��ی که بس��یج می توان��د انجام دهد 
این اس��ت ک��ه ت��الش کنیم فضا به س��مت 
ی��ک فضای عقالن��ی برود. چ��ون هر چه که 
م��ا از فضای عقالنی به س��مت رادیکالیس��م 
حرک��ت کنیم، ب��ه برخوردهای غی��ر عقالنی 
می رس��یم که آن وقت هیچ چی��ز قابل کنترل 
نخواه��د ب��ود و اوضاع آش��فته خواهد ش��د و 
داخ��ل زد و خورده��ای عاطف��ی می ش��ویم.

این  برای  می توانیم  ما  که  اهدافی 
مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  در  کرسی ها 

در نظر بگیریم چیست؟
به نظرم راجع به اهداف یک هدف اصلی این 
کرس��ی ها همان تقاطی افکار اس��ت. ُخب این 
تقاطی فکر االن در کشور ما و در فضای فعلی 
وجود دارد. به عن��وان مثال در مباحث دینی و 
شبهه هایی که از بیرون وارد می شود، در بحث 
امامت، کس��انی که خودش��ان تا حدی دیندار 
هستند می گویند که والیت فقیه فرع بر امامت 
اس��ت و ما اصال امامت را قب��ول نداریم! مثال 
آقای س��روش در صحبت ها چند سال اخیرش 
ب��ه چنی��ن دیدگاهی رس��یده اس��ت. صریحا 
نمی گوید من امام��ت را قبول ندارم اما حرفی 
می زن��د که معنایش انکار ص��د در صد امامت 

است. مثال می گویند بعد از پیغمبر کسی نیست 
که شخصیتش پش��توانه ی حرف هایش باشد. 
خب این یعنی انکار عصمت. حاال اگر کس��ی 
بیای��د و امامت را زیر س��وال ببرد که از اصول 
ش��یعه است، ُخب معلوم است که دیگر مجالی 
برای اثبات والیت فقیه باقی نمی ماند. چون ما 
والیت فقیه را ادام��ه ی والیت ائمه می دانیم.

بنابراین، باید به موضوعات موجود در فضای 
فکری اعم از موضوعات دینی، مباحث سیاسی 
و یا مس��ائل اخالقی توجه ک��رد. مثال االن از 
جمل��ه آفت هایی ک��ه در جامع��ه و در فضای 
دانش��گاهی داریم همین رابطه ی دختر و پسر 
اس��ت. باالخره این ارتباط هس��ت، دوستی ها 
در کن��ارش هس��ت و مخاطرات��ی ک��ه احیانا 
ایجاد می ش��ود. ُخ��ب ما در همی��ن مقوالت 
می توانی��م مباحثی را که فع��ال فضای گرمی 
در جامعه دارند در کوتاه مدت چه در مس��ائل 
اعتقادی یا اجتماعی یا سیاس��ی مطرح کنیم.

در دراز مدت هم م��ا باید نگاه کنیم که چه 
نقص ه��ای عمل��ی یا نظ��ری در مجموعه ی 
فضای جوان��ان  و بخصوص فض��ای جوانان 
دانش��گاهی وجود دارد که این ها زمینه س��از 
مس��ائل دیگ��ر ماس��ت. بخص��وص بحث ها 
عمیق نظری یا سیاسی، که اساسی تر هستند.

بنابراین اهداف کوتاه مدت ما باید ناظر باشند 
به حل مس��ائلی ک��ه االن می تواند در محیط 
دانشگاهی مسئله باشد و برخی ها ممکن است 
ماندگار باش��ند. مثال شما چه االن چه 4 سال 
دیگر باالخره باید بیایید مسائل رابطه ی دختر 
و پس��ر را مطرح کنید، واکاوی کنید و آفت ها 
و راهکارهای آن را بررس��ی کنید. این همیشه 
تازه می ماند. چون اقتضای سن و سال و جوان 
بودن و ورود بیش��تر خانم ها در جامعه اس��ت. 
اما برخی مس��ائل مثل ط��رح تحول اقتصادی 
هستند که االن مسئله اند، 3 سال پیش اینقدر 
ش��دت نداشته اند و چه بس��ا 3 سال دیگر هم 
اینقدر موضوعیت نداش��ته باش��ند. یا مس��ائل 
دیگری که در صحنه ی سیاسی اتفاق می افتد.

به نظ��ر من، ب��رای اه��داف کوت��اه مدت، 
مس��ائلی که خیل��ی فوریت دارد باید بررس��ی 
ش��ود. همچنین می توانید یک مسئله را از ابعاد 
مختلف ببینید. مث��ال انتخابات صورت گرفته. 
ح��ال ما بیاییم از نظر سیاس��ی ب��ا آن برخورد 
 می کنیم، مث��ال به فتنه ها ش��کل گرفته نگاه 
می کنی��م درحالیکه می توانی��م مثال به احزاب 
ن��گاه کنیم و آنها را م��ورد مطالعه قرار بدهیم 
که احزاب چ��ه کارهایی می توانس��تند بکنند، 
چه کارهای��ی کردند و از این ب��ه بعد چه باید 
بکنند؟ این نوعی بصیرت دهی به دانشجویان 
در مس��ئله ی انتخابات در بعد احزاب می شود. 
یعن��ی یک موض��وع داریم ول��ی می توانیم به 
آن در چن��د جلس��ه از چند منظر ن��گاه کنیم.

ب��ه نظرم اهداف کوتاه م��دت بر می گردد به 
آن مس��ائل فوری که االن مطرح اس��ت. ولی 
در اهداف بلند مدت باید به مش��کالت نظری 

کار خوبی که بسیج می تواند انجام 

دهد این است که تالش کنیم 

فضا به سمت یک فضای عقالنی 

برود. چون هر چه که ما از فضای 

عقالنی به سمت رادیکالیسم 

حرکت کنیم، به برخوردهای غی 

عقالنی می رسیم که آن وقت هیچ 

چیز قابل کنترل نخواهد بود و 

اوضاع آشفته خواهد شد و داخل 

زد و خوردهای عاطفی می شویم.

دوما افراد مدعو هم باید افراد بالغ 

و پخته ای باشند و از آنها بخواهیم 

که دقت کنند فضا احساسی 

نشود. چون هدف ما باالبردن 

سطح معرفتی دانشجویان است و 

این نباید محصولش غیر عقالنی 
شدن فضا باشد.
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کلی دانش��جویان و آفت هایی که می تواند به 
آنها حمله کند توجه کرد. مثال فضای ش��بهات 
مجازی، اینترنتی یا س��ایت ها ض��د دین و... . 
بنابرای��ن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت با گذرا 
بودن مس��ائل و عمیق بودن آنها قابل تفکیک 
هستند. البته به نظرم هدف اصلی این کرسی ها 
این اس��ت ک��ه بحث ها پراکنده و بی حس��اب 
س��وق پیدا کند به بحث ها عقالنی و همچنین 
نبای��د یک نهاد به تنهای��ی در این قضیه وارد 
ش��ود. مثال نهاد رهبری یا بسیج یا کانون. باید 
با هم دنبال کنند یا نهادهای دیگر وارد ش��وند 
و یک همفک��ری روی مباحث انجام ش��ود و 
هر دفعه یک نهاد بانی ش��ود. این تعدد نهادها 
باعث می ش��ود که دانش��جویان با گرایش��ات 
سیاس��ی یا حتی اعتقادی مختل��ف حداقل به 
یک��ی از این نهادها متمایل ش��وند و همین ها 
باعث می ش��ود که در جلسات نهادهای دیگر 
هم شرکت کنند و واقعا هم همین طور است. 
مثال اگر فردی از یک س��خنران مدعو یک 
نهاد اس��تفاده کند حتما در جلسات بعدی با 
سخنران های دیگر هم حضور پیدا می کند.
بنابرای��ن ه��دف اصل��ی ای��ن اس��ت 
که فض��ای عقالن��ی در جامع��ه ایجاد 
کنی��م و در ضمن آن س��طح اطالعات 
سیاس��ی و معرفت��ی اف��راد ب��اال برود.

می توان  چگونه  کرسی ها  در 
آسیب های مباحثه ها را کم کرد؟

ب��ه نظرم اگر ما نخواهیم فقط کار سیاس��ی 
بکنیم، یعنی انگیزه اصل��ی خودمان بردن کار 
ب��ه یک فضای عقالنی باش��د، باید انتقاد پذیر 
باش��یم. مثال من اگر به عنوان نماینده ی گروه 
معارف در مناظرات شرکت کنم و انتظار داشته 
باشم که هیچ گردی به دامن این گروه ننشیند، 
این یک تفکر غیر واقعی اس��ت. باالخره هیچ 
کسی معصوم نیست. مثال گروه معارف ممکن 
اس��ت در مقابل 5 خدمتی که کرده 3 اش��تباه 
هم داش��ته باش��د. بنابراین اگر واقعا بخواهیم 
فضا را عقالنی کنیم اولین ش��رط این اس��ت 
ک��ه اول خودم��ان عقالنی با مس��ائل برخورد 
کنی��م. پس اوال خود ما باید این گونه باش��یم.

دوما افراد مدعو هم باید افراد بالغ و پخته ای 
باش��ند و از آنها بخواهیم ک��ه دقت کنند فضا 
احساس��ی نشود. چون هدف ما باالبردن سطح 
معرفتی دانشجویان است و این نباید محصولش 
غیر عقالنی ش��دن فضا باش��د. در بحث های 
دانش��جویی ه��م معموال همه ی این مس��ائل 
شدت پیدا می کند. چون برخی مسائل عاطفی 
می ش��ود. مثال فردی می آی��د و در مورد تمام 
مسائل بعد از انتخابات صحبت می کند و مثال 
جایی حرف مبهم می زند برای اینکه حرفی زده 
باشد و...همه ی این ها ممکن است اتفاق بیفتد 
ولی به نظرم می رسد که در این کرسی ها خود 
افراد شنونده این مسائل را تشخیص می دهند.

اگ��ر توجه کنید ی��ک گروه خاکس��تری در 
دانشگاه هس��تند مخصوصا کس��انی که سال 

اول وارد دانش��گاه می ش��وند. ای��ن افراد هنوز 
موضع��ی ندارند و باید به ای��ن مجموعه بیش 
از دیگ��ران توجه ش��ود ک��ه ناخ��ودآگاه بر اثر 
حرف ها و حدیث ها و ش��ایعات از دست نروند.

م��ا بای��د روی این س��رمایه گ��ذاری کنیم. 
باالخ��ره این بچه ها باهوش هس��تند و جدیت 
دارند. ممکن است که اطالعات سیاسی باالیی 
نداشته باشند اما می فهمند که مثال طرف از این 
شاخه به اون ش��اخه می پرد یا مغالطه می کند. 
ی��ا مثال می فهمد فرد مقاب��ل خارج از موضوع 
صحبت می کند یا اعالم موضع سیاسی می کند.

در  می توانیم  م��ا 

طراحی این کرس��ی هم ناقد دعوت 
کنی��م و ه��م ناظر و پی��ش بینی ها خاص هم 
انجام دهیم که افرادی که می خواهند ش��رکت 
کنند، از قبل ثبت نام ش��وند. در ابتدای جلسه 
اهداف و قواعد مناظره اعالم شود. یا کسی که 
کنترل جلس��ه را در اختی��ار دارد بعضی اوقات 
غیر مس��تقیم تذکر دهد که بحث از مس��یرش 
منحرف نشود. البته این قضیه ممکن است در 
ابتدا مش��کالتی هم داش��ته باشد. مثال ممکن 
است تصور شود این تذکرات فرد هادی جلسه 
به خاطر گرایش��ات خاص اوست. بنابراین باید 
تذک��رات کامال ب��ی طرفانه و با دقت باش��د.

بنابرای��ن هم بای��د در زمینه س��ازی قبل از 
جلسات دقت کرد. وهم در اجرای آن. خودمان 
ه��م باید در ای��ن فضای انص��اف و عقالنیت 
پی��ش قدم باش��یم. حتی ممکن اس��ت گاهی 
اوق��ات فحش هم بش��نویم، ام��ا این فحش 
خوردن ها و جواب نش��نیدن ها ط��رف مقابل، 
گرچه ممکن اس��ت باعث ش��ود طرف مقابل 
احس��اس ق��درت کند ام��ا چیزی ک��ه هدف 
ماس��ت عبارتست از ایجاد این فضای عقالنی. 
ای��ن فضا و ای��ن اکثریت را باید نگه داش��ت.

موضوع  دو  در  باید  که  مالحظاتی 
گرفت  نظر  در  معرفتی  و  سیاسی 

چیست؟
ببینی��د، به نظر م��ن باید در مط��رح کردن 
موضوع��ات معرفتی ما بی��ن دو هدف تفاوت 
قائ��ل باش��یم. گاهی اوق��ات ما قص��د مداوا 
داری��م. مثال من اگر س��رما خورده باش��م نزد 

دکت��ر می روم و او دارو تجوی��ز می کند و مثال 
ظ��رف یک هفته  درمان می ش��وم. اما  گاهی 
اوق��ات م��ا قصد طباب��ت داریم. ای��ن با پیش 
دکت��ر رفت��ن و و یک هفته کار کردن ش��دنی 
نیس��ت و من باید 16-17 سال درس بخوانم.

ببینید، دانش��جویی وارد دانش��گاه می ش��ود 
و چهار س��ال در دانش��گاه اس��ت و از کانال ها 
مختلف مطالب متفاوتی در ذهنش می رود و با 
صحنه های مختلف روبرو می شود. حال ما باید 
نگاه کنیم. به نقاط مهم یا همان نقاط بیماری. 
یعنی در بحث ها معرفتی باید به همان اولویت 
هایی ک��ه ذکر کردم، مثال اهداف کوتاه مدت، 
نگاه مداواکننده داشت. یعنی نباید انتظار 
داش��ته باشیم که دانشجو خودش وقت 
طوالنی را صرف کند و طبابت بیاموزد.

اصال ممکن است حوصله ی یکسری 
جلس��ات طوالنی را هم نداش��ته باشد. 
مثال اگر ش��ما مجموعه جلسات متوالی 
مث��ال به تعداد 10 جلس��ه برگ��زار کنید 
ش��رکت کنندگان ریزش پی��دا می کنند. 
م��ا در جلس��ات و کالس ه��ای جنب��ی 
این مش��کل را داریم. مثال در جلس��ه ی 
اول 60 ش��رکت کنن��ده داری��م. ول��ی 
جلس��ه ی دوم ب��ه 25 نفر می رس��د. این 
ممکن اس��ت در جلس��ه ی دهم به 8 نفر 
برس��د! در طوالنی ش��دن تعداد جلس��ات 
ممکن اس��ت مشکالت زیادی بوجود بیاید.

ما حقیقتا در مباحث سیاسی و معرفتی باید 
مشکل  می خواهیم  باشیم.  داشته  مداوا  منظر 
یک مریض را حل کنیم نه اینکه طبیب درست 
کنیم. این خیلی مهم است. اگر این دید را داشته 
باشیم، در تدوین و تعیین موضوعات جلسات 
نگاه می کنیم به فضای فعلی دانشجویی. مثال 
مثال  فکریست؟  دغدغه ی  االن  مسائلی  چه 
در  مختلفی  مسائل  ُخب  سیاسی  زمینه ی  در 
انتخابات اخیر مطرح شد. همین ها را می توان 
دارند،  حقوقی  جنبه ی  برخی  گرفت.  نظر  در 
پیامدهای  است  ممکن  برخی  سیاسی،  برخی 
سیاست  پیامدهای  یا  باشد،  داشته  اقتصادی 
کرد. مطرح  می توان  را  موارد  همین  خارجی، 

در زمینه ه��ای معرفت��ی باز ما باید 
ب��ا همین دید وارد ش��ویم. مثال یکی از 

موضوعاتی ک��ه خیلی از بچه ها را 
می توان��د به خودش ج��ذب کند، 

عرفان ه��ای بدن گراس��ت. ببینید 
حس معرفت خواهی که هس��ت، در 

تربیت دینی ما هم وجود دارد، دلخوری 
مجموعه ای هم هس��ت. ش��ایعاتی 
هم پشت سر نظام دینی و سیاسی 

وجود دارد. از طرف دیگر محدودیت هایی هم 
در باب حجاب و روابط دختر و پسر وجود دارد. 
که این ها هم برای برخی خوش��ایند نیس��ت. 
مجموعه ی این ها باعث می شود که طرف برود 
دنبال مجموعه ای که هم حس معرفت خواهی 
او را پاسخ دهد و هم این محدودیت ها را نداشته 

باشد. لذا ش��ما می بینید که گروه ها عرفانی در 
جامعه ش��کل می گیرد که با نظام مشکل دارند 
و کم کم زمینه پیدا می کنن��د. ما می توانیم به 
عن��وان مث��ال روی ش��اخه های مختلف این 
عرفان ها تمرکز کنیم، مث��ال افرادی را دعوت 
کنیم که در مورد این عرفان ها صحبت کنند. یا 
مثال االن بحث بهاییت مطرح است، می توانیم 
به همین ترتیب نگاهی هم به بهاییت بیندازیم.

البته باید توجه داش��ته باش��یم که خودمان 
نیاییم و مس��ئله در اذه��ان ایجاد کنیم. مثال 

االن ذهنی خالی اس��ت و به این مسائل 
توجه ندارد و برای او مطرح نیست. 
ول��ی با ش��رکت در این جلس��ات، 

وارد  ذهن��ش  در  میکروب��ی 
ش��ود. حتی گاه��ی از اوقات 

ن��گاه ما می توان��د نگاه 
واکس��ینه کردن باش��د. 
یعنی ما ی��ک میکروب 
اذه��ان  وارد  ضعی��ف 
کنیم ک��ه ذهن تقویت 

ش��ود ب��رای مقابله 
ب��ا ی��ک میکروب 
ق��وی ت��ر. یعن��ی 
باید  تعم��دا  گاهی 
شخصیت ها  برخی 
دعوت  را  مخال��ف 
حرفش��ان  که  کرد 

و  بزنن��د  را 
ب  و میک��ر

ضعیف��ی 
د  ر ا و
اذهان 
شود و 
د  ا فر ا

ی  ر ا مق��د
مقاوم ش��وند.

ی��ن  ا بر بنا
انتخ��اب  در 
ت  ع��ا ضو مو

ای��ن  ب��رای 

کرس��ی ها، این ن��گاه درمانی باید ن��گاه اول 
م��ا باش��د. نه طبی��ب پ��روری. در ای��ن نگاه 
درمان��ی هم گاه��ی درمان می کنی��م و گاهی 
پیش��گیری. که در پیش��گیری گاه��ی افراد را 
باید واکس��ینه کرد. این گام ها در هر موضوع 
قابل طرحی می تواند ظهور و بروز داشته باشد.

ما حقیقتا در مباحث سیاسی و 

معرفتی باید منظر مداوا داشته باشیم. 

می خواهیم مشکل یک مریض را حل 

کنیم، نه اینکه طبیب درست کنیم. این 

خیلی مهم است. اگر این دید را داشته 

باشیم، در تدوین و تعیین موضوعات 

جلسات نگاه می کنیم به فضای فعلی 

دانشجویی. مثال چه مسائلی االن 

دغدغه ی فکریست.
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برنام��ه ی  هم��ان  نظ��رم  ب��ه 
خوب��ی  الگ��وی  ف��ردا  ام��روز  دی��روز 
بود، که دو طرف که با هم مخالف هس��تند 
ول��ی در یک چهارچوب کلی با هم وفاق دارند 
مناظره کنند. مثال دانش��جو ببیند فرد مخالف 
حرفی را که او می خواست بیان کند را می گوید. 
در عی��ن حال هر دو طرف اتفاق نظر دارند که 
ی��ک چهارچوب و قانون کلی را باید حفظ کرد 
که هرج و مرج نش��ود.

خ��ی  بر
ت  ع��ا ضو مو
هس��تند 
که شاید 

د  خ��و
ش��ما صالح 

به  ندانی��د ک��ه 
آن ها وارد ش��وید. در موضوعات معرفتی مثال 
برخی از بچه ها ممکن اس��ت نسبت به کلیت 
دین مش��کل داشته باش��ند و یا قلمرو دین. 
مثال س��ر کالس اندیشه اس��المی 2، 
درصد باالی��ی از بچه ها می گویند 
که م��ا دین را قب��ول داریم، 
اما این یک امر شخصی 
اس��ت و نباید در جامعه 
این  دخالت ک��رد. خب 
قلم��رو دی��ن یک 
معرفتی  ح��وزه ی 
موضوعاتی  است. 
در ای��ن زمینه ه��ا 
توجه هستند  قابل 
از  می ت��وان  و 
اف��راد محبوب تر و 
ش��ناخته ش��ده تر 
کرد.  استفاده 
مث��ال دخالت 

در  دی��ن 
سیاس��ت. باید دقت کنید که محتوا این باشد، 
ن��ه موضوع مناظره. چون اگ��ر موضوع را این 
انتخاب کنید یک موضوع پیش پا افتاده و غیر 
ج��ذاب به نظر می رس��د. خ��ود تعیین موضوع 
خیل��ی مهم اس��ت که هم جذاب باش��د و هم 
مبه��م. یعنی طرف فکر نکند که در باره ی این 

موضوع هرچه گفتنی بوده ما شنیدیم. مناظره با 
این موضوع زیاد شنیدیم. مثال باید موضوعاتی 
انتخاب کرد که دینی-سیاس��ی باشد تا بتوان 
محت��وای دخال��ت دین در سیاس��ت را در نظر 
گرفت. مثال مباحث مربوط به والیت فقیه جز 
قلمرو دین به حساب می آید. همچنین مباحثی 
مث��ل عرفان ه��ای نوظه��ور یا ف��رق مذهبی 
مختلف. یا مثال مسیحیت، بهاییت یا وهابیت. 
یا ش��بهات مربوط به مباح��ث امامت و والیت 
که س��ایت های وهابی مطرح می کنند. یا مثال 
در موضوع سیاس��ی می توان بحث ها عملکرد 
اقتص��ادی دولت یا مصوب��ات مجلس یا مثال 
طرح تحول اقتص��ادی و امثال آن ها را مطرح 
ک��رد. در این زمینه ها خیلی جای کار هس��ت.

ب��ه نظ��رم بهتر اس��ت بحث ه��ای معرفت 
شناس��ی مخصوصا در نگاه بلند مدت مقداری 
عمی��ق تر ش��ود. موضوعاتی مانند فلس��فه ی 
عل��م یا معرف��ت شناس��ی مدل ه��ای دینی، 
پژوهه ی دینی یا وحی از نگاه مذاهب مختلف 
می تواند برای دانشجویان کشش داشته باشد.

ام��ا قبل از هر تعیین موضوعی به نظرم باید 
ب��ا مراکزی که به نحوی جمع آوری اطالعات 
می کنن��د، مثل س��ازمان ملی جوان��ان یا نهاد 
رهبری و یا صدا و س��یما مش��ورت کنیم و با 
اس��تفاده از آن ها به یک جمع بندی برسیم که 
مهمترین مسئله االن برای قشر دانشجو چیست.

این موضوعات باید در پیش چشم ما باشد و 
بت��وان از آن، ریز موضوعاتی را پیدا کرد که در 
مورد آن بشود با یک جلسه بحث به نتیجه رسید.

برای  دیگری  شکل های  شما  آیا 
کرسی ها غیر از مناظره متصور هستید 

یا خیر؟ 
اگر ش��ما به هر کس��ی وقت بدهید که مثال 
3 دقیق��ه صحبت کن��د و نظرات��ش را بگوید 
چیزی شبیه تریبون آزاد می شود که حول یک 
موضوع خاص صحبت می کنند. این هم روش 
خوبی اس��ت که هر کس��ی بیاید و نظراتش را 
بیان کند و کسی که مدیریت جلسه را بر عهده 
دارد، در ص��ورت انحراف از بحث، تذکر قانونی 
بدهد. شیوه ی دیگر هم که آن هم خوب است 
می تواند همان مناظره ی بین دانشجویان باشد.

شاید نشود شیوه ی بهتری نسبت به این 
دو پی��دا کرد. روش دیگر این اس��ت که یک 
تریبون ق��رار داده ش��ود و س��خنران  ها 
دانش��جویی داش��ته باش��یم. البت��ه، این 
دیگ��ر کرس��ی آزاد فکری نمی ش��ود و حکم 
سخنرانی را پیدا می کند. که این سخنرانی هم 
می تواند به دو ش��کل باشد: یکی اینکه فردی 
بیای��د س��خنرانی کند، دیگران پش��ت تریبون 
ق��رار گیرند و له یا علی��ه او صحبت کنند و یا 
اینکه در حین یا بعد از س��خنرانی، دانشجویان 
بپرس��ند. س��خنران  ف��رد  از  را  سواالتش��ان 

به نظرم اگر قرار اس��ت به صورت کرس��ی 
آزاد فکری جلس��ات را برگزار کنیم، جلس��ات 
ی��ا باید حالت مباحثه و مناظره داش��ته باش��ند 

و یا به صورت میز گرد دانش��جویی باش��ند و 
طرف ه��ا مناظ��ره دو نف��ر نباش��ند؛ بلکه این 
بحث، چندجانبه باش��د و دانش��جویان هم در 
حین بحث، سواالتش��ان را از طرفین بپرسند.

به  رسیدن  و  مناظره  بین  نسبت 
به  چگونه  فرد  یک  و  چیست  حقیقت 

چیزی معتقد می شود؟
در م��ورد مناظ��ره، چی��زی ک��ه بیش��تر در 
کتاب های منطق و آداب مباحثه گفته ش��ده، 
ه��دف اصلی مناظره بیش��تر شکس��ت حریف 
اس��ت تا رس��یدن به حقیقت. ل��ذا در کتاب ها 
فن مناظره بیش��تر چیزهایی تذکر داده ش��ده 
اس��ت ک��ه بت��وان ب��ا آن حریف را شکس��ت 
داد. مث��ال وس��ط صحبت ه��ا ف��رد مقابل چه 
بگویی��م ک��ه رش��ته ی کالم��ش پاره ش��ود!

ولی برای ما، هدف عبارتس��ت از روشنگری 
نس��بت به مجموعه ی کس��انی ک��ه مخاطب 
هس��تند. گرچه ممکن اس��ت طرفی��ن مناظره 
قص��د شکس��ت دیگ��ری را داش��ته باش��ند. 
برخورده��ای خود ش��ما که قص��د پیش بردن 
چنین مجموعه ای را دارید بس��یار مهم اس��ت. 
اش��کاالت،  قبول  تواضعتان،  برخوردهایت��ان، 
رفتارهایی که به عقالنی شدن فضا دامن بزند، 
خیلی می توان��د کمک کند به افراد که بپذیرند 

ای��ن مناظرات، ظاهر س��ازی نیس��ت. بلکه ما 
واقع��ا تالش می کنیم که به حقیقت برس��یم .

با توجه به این که افراد در فضاهای 
فکری )پارادایم( مختلف قرار دارند که 
دارای مفاهیم، ارزش ها، دسته بندی 
ها، ذهنیت ها و پیش فرض ها متفاوت 

امکان  چطور  اند،  مسائل  به  نسبت 
که  این  برای  می گردد؟  فراهم  تفاهم 
غیرجدلی  و  جویانه  حقیقت  مناظرات 
و  کنی  کم  رو  دنبال  به  افراد  و  شوند 
برتری جویی نباشند، چه تمهیداتی را 

می توان اندیشید؟
این در موارد مختلف متفاوت اس��ت. گاهی 
ممکن اس��ت موضوع مناظ��ره، روابط دختر و 
پسر باشد. زمینه ی تفاهم این است که باالخره 
ما این مس��ئله را داریم. چ��ون بافت جامعه ی 
ما جوان اس��ت و این مسئله به صورت طبیعی 
مطرح اس��ت و ما می خواهیم خوب و بد آن را 
پیدا کنیم. ولی گاهی موضوعاتی پیش می آید 
که اگر فردی به برخی مس��ائل معتقد نباش��د 
ممکن است اصال وارد این مباحث نشود. مثال 
فرض کنید شما جلسه ای برگزار می کنید شامل 
شبهات وهابیت نسبت به امامت. آن کسی که 
نس��بت به دین بی تفاوت اس��ت ممکن است 
اصال این مس��ئله برایش مهم نباش��د و اصال 
در جلس��ه ش��رکت نکن��د. لذا س��نخ و جنس 
موضوعات انتخابی تأثیر گذار اس��ت در اینکه 
افراد جمع ش��ده، تفاوت افکار و نظرات شدید 
دارن��د یا  نه، اکث��را با هم وفاق نظ��ر دارند و 
در برخی مس��ائل کوچک ب��ا هم تقابل فکری 
دارن��د. و ی��ا اص��ال ممکن اس��ت مس��ئله ای 
برای عده ای اولین بار باش��د که مطرح ش��ده 
باش��د ک��ه این ب��ا اخت��الف نظر ف��رق دارد.

بنابرای��ن وجود فضاهای فک��ری مختلف تا 
حدودی بس��تگی به س��نخ و جن��س موضوع 
دارد. ی��ا حت��ی می ت��وان پی��ش فرض های 
معرفتی جلس��ه را مج��ری بح��ث در ابتدای 
جلس��ه تذکر ده��د که هدایت جلس��ه برایش 
راحت تر باش��د. بنابراین هدایت جلس��ه خیلی 
باید با دقت انجام ش��ود. یا مثال می توان موارد 
الزم برای پیش��گیری از انح��راف در بحث را 
در پی��ش ف��رض آورد. مثال تذکر ده��د ما با 
این پیش فرض، بحث را ش��روع کردیم و این 
مطلبی که ش��ما عنوان می کنید، وارد نیست. 
و ای��ن کار خیلی می توان��د از پراکندگی بحث 
جلوگی��ری کن��د. همچنی��ن با س��ؤاالتی که 
می ت��وان مطرح ک��رد و با توجی��ه و صحبت 
ک��ردن با مدعوین قبل از ش��روع جلس��ه هم 
می ت��وان از انحرافات در بحث جلوگیری کرد.

عالوه بر این س��عه صدر مدیر جلسه خیلی 
مؤثر است. مثال فرض کنید من از طرف گروه 
مع��ارف آنجا به عنوان مدیر جلس��ه ش��رکت 
می کن��م و یک��ی از مدعوین، س��خت از این 
گ��روه انتقاد  کن��د. خب اگر م��ن نتوانم خودم 
را کنت��رل کنم، حتما عصبانی می ش��وم و این 
باعث انحراف بحث می شود. یعنی ممکن است 
من چی��زی بگویم که جری��ان حاکم بر بحث 
به س��مت موضع گیری حرکت کند. بنابراین، 
جلس��ه از بُع��د عقالنی به س��مت بُعد عاطفی 
حرک��ت می کن��د. در نتیجه اداره ی جلس��ات 
خیلی خیلی مهم اس��ت. زیرکی، س��عه صدر و 

البته باید توجه داشته باشیم که 

خودمان نیاییم و مسئله در اذهان 

ایجاد کنیم. مثال االن ذهنی خالی 

است و به این مسائل توجه 
ندارد و برای او مطرح نیست. 
ولی با شرکت در این جلسات، 
میکروبی در ذهنش وارد شود. 
حتی گاهی از اوقات نگاه ما 
می تواند نگاه واکسینه کردن 
باشد. یعنی ما یک میکروب 

ضعیف وارد اذهان کنیم که ذهن 
تقویت شود برای مقابله با یک 
میکروب قوی تر. یعنی گاهی 
تعمدا باید برخی شخصیت ها 

مخالف را دعوت کرد که 
حرفشان را بزنند و میکروب 

ضعیفی وارد اذهان شود و افراد 
مقداری مقاوم شوند.
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صحبت ه��ا اولیه با طرفین می تواند کمک کند 
که فضا برای کار عقالنی تحت تأثیر قرار گیرد.

با توجه به این که به نظر می رسد 
باطل  تبیین  از  تر  پیچیده  حق  تبیین 
به  که  بود  این  نگران  نباید  است،آیا 
موضع  یک  حامیان  ضعف  ی  واسطه 
و  تبلیغاتی  یا حاکم شدن فضای  حق 
موضع  آن  به  جلسه،  بر  ژورنالیستی 
حق در افکار عمومی ضربه وارد شود؟

چرا ای��ن احتمال وجود دارد. گاهی ش��ما از 
اس��اتید دع��وت می کنی��د و گاه��ی اوقات از 
دانشجویان. وقتی دانشجویی از موضعی دفاع 
می کند، ممکن اس��ت جوابی که در مقابل یک 
ش��بهه می دهد، برای خودش قانع کننده باشد 
ول��ی دیگ��ران را توجی��ه نکن��د. بنابراین باید 
موضوع، وزن س��نجی ش��ود و اگر الزم است، 
گاهی اوقات از اساتید دعوت شود. یعنی گاهی 
می توان از اس��تاد برای مناظ��رات یا تریبون ها 
آزاد دعوت ش��ود که البته یک وجاهتی هم در 
بین دانش��جویان داشته باش��د. یعنی به لحاظ 
سیاسی و اجتماعی، مقبولیتی بین دانشجویان 
داش��ته باش��د که به حرف های او توجه شود.

ای��ن نکت��ه مه��م اس��ت؛ چراکه یک��ی از 
بازخوردهای این کرس��ی ها احتماال این است 
که کس��ی که آمده برای دفاع، ممکن اس��ت 
خوب دفاع نکرده باشد. بد  دفاع کردن، خودش 
می تواند بیش��ترین ضربه را بزند. همانطور که 
مرحوم دکتر شریعتی می گفتند: اگر می خواهی 
چی��زی را خ��راب کن��ی، از آن بد دف��اع کن. 
بنابراین این حساس��یت را ما باید داشته باشیم. 
بخص��وص در برخی از موضوعات سیاس��ی یا 
برخی موضوعات کالمی، این می تواند خودش 
را نشان دهد. در تریبون آزاد این اشکال کمتر 
پی��ش می آید. چون تعداد افراد ش��رکت کننده 
زیاد اس��ت و اگر کس��ی بد دف��اع کرد، ممکن 
است دیگری جبران کند. ولی در مناظرات این 
اش��کال ممکن است بیش��تر به چشم بخورد.

حدود آزادی بیان در اسالم چیست؟ 
در جامعه مجاز  عقیده ای  هر  ابراز  آیا 
و  فقهی  قرمزهای  خط  دقیقاً  است؟ 
را  حدود  این  و  هستند  چه  اخالقی 

چطور باید اعمال کرد؟
ی��ک موقع بحث آزادی بی��ان در کل جامعه 
است و از طریق رسانه ها. این یک بحث است. 
ما االن این مش��کل را ک��ه نداریم. یعنی مثال 
دانش��جویان بیایند در یک ش��بکه رادیویی یا 
تلویزیونی مناظره کنند. ما نهایتا می خواهیم در 
یک مسجد، فرض کنید در مقابل 500 تا 1000 
دانش��جو، دونفر بحث کنند. لذا مجموعه خیلی 
محدودتر است،و به همین جهت مخاطبان هم 
مخاطبان هم س��طح تری هستند. فرض کنید 
مث��ال من بخواه��م در جامعه مس��ئله ای را در 
مورد روابط زناشویی و خانوادگی بیان کنم. این 
را نمی توان در تلویزیون ارائه کرد که از کودک 

6 س��اله تا پیرمرد 60-70 س��اله مخاطبان آن 
هس��تند. بنابراین آنجا باید محدودیتی باش��د. 
درنتیجه آزادی بی��ان در جامعه به نظرم اینجا 
موضوعی��ت ن��دارد. موضوعی��ت اینج��ا، ابراز 
عقاید در مح��دوده ی جامعه ی دانش��گاهی و 
در کرس��ی های آزاد فک��ری اس��ت. در واقع 
در ای��ن مجموعه می خواهی��م صحبت کنیم.

ببینید، تا جایی که هدف و غرض، رس��یدن 
به حقیقت اس��ت و این هدف و غرض آمیخته 
نش��ود به اهانت و بی ادبی نسبت به طرفین یا 
عقاید و مقدس��ات، هر بحثی را می شود مطرح 
ک��رد. مثال ع��ده ای در زمان ام��ام صادق)ع( 
دهری بودند و اصال خدا را قبول نداش��تند. در 
واقع مثل ماتریالیس��ت های فعلی بودند. خب 
این افراد گاه��ی می آمدند و با امام صادق )ع( 
بح��ث می کردند. امام آنج��ا دیگر آیه و روایت 
برایشان نمی خواند. چون این افراد اصال پیامبر 
را قب��ول نداش��تند. ُخب ببینی��د، گاهی فردی 
می گوید من پیامبر را قب��ول ندارم، اما اهانتی 
نمی کند. یا یکی می گوید من خدارا قبول ندارم 
ی��ا در وجودش تردید دارم، اما اهانتی نمی کند.

اینکه ش��ما می گویید می خواهید دانش��گاه 
را ببری��د در یک فضای عقالن��ی، باید مراقب 
بود هنجارش��کنی یا اهانتی پیش نیاید. این ها 
را می خواهم عرض کنم. کس��ی ممکن است 
در هنجارهای اعتقادی ش��ک داش��ته باشد یا 
انکار کند، اما نبای��د از موضع برخورد خصمانه 
وارد ش��ود. باید موضعش این باش��د که برای 
ش��ک و انکارش دنبال دلی��ل عقالنی بگردد 
تا متقاعد ش��ود. اینجا خط قرمزی وجود ندارد. 

ام��ا در مورد برخی از مس��ائلی ک��ه فرمودید، 
مثل مس��ائل فقهی یا اخالق��ی؛ ببینید، برخی 
از موضوع��ات مث��ال رابط��ه ی دختر و پس��ر 
می خواهد مطرح ش��ود. برخی هم می خواهند 
نظر بدهن��د. خب حاال مرات��ب رابطه ی دختر 
و پس��ر را م��ن می خواه��م توضی��ح بدهم و 
مثال بگوی��م که این حدود و خط��وط قرمز را 
دارد. خ��ب، یکس��ری محدودیت ه��ا فقهی یا 
محدودیت ها اخالقی نس��بت به این مخاطبین 
خاص هس��ت. یعنی ما بای��د در این فضا نگاه 
بکنیم. مثال ممکن اس��ت من بتوانم مس��ائلی 
را در جلس��ه ای که زوج ها جوان قبل از ازدواج 
حض��ور دارند مط��رح بکنم، اما ب��ه هیچ وجه 
نمی ت��وان آن ه��ا را در یک جمع��ی که آقایان 
و خانم ه��ا مج��رد حض��ور دارند مط��رح کرد.

بنابرای��ن در ح��دود آزادی بی��ان، اول بای��د 
مخاطبی��ن را در نظ��ر گرف��ت. دوم باید حفط 
عفاف عمومی را منظور کرد. باید به مقدس��ات 
عمومی جامعه اعم از بحث خدا و پیغمبر و... و 
یا حتی عقاید اهل س��نت توجه کرد. در ضمن 
باید مدیر جلس��ه بح��ث را مدیری��ت کند که 
طرفی��ن مناظره مثال در موض��وع روابط دختر 
و پس��ر حتی از روی بذله گوی��ی این حریم ها 
را نش��کنند و بحث، مسیر خودش را طی کند.

ب��ه نظر م��ن در موضوع��ات معرفتی، یکی 
از کارهای��ی ک��ه باید انجام ش��ود این اس��ت 
که زه��ر حرف ها گرفته ش��ود. برخی حرف ها 
ممکن اس��ت از گوینده طوری صادر ش��ود که 
یک زهری داش��ته باشد. حاال این زهر ممکن 
است سیاسی یا عقیدتی باشد. ولی مدیر جلسه 
باید توانمند باشد و با خوش خلقی و سعه صدر 
و بصی��رت خود، زهر حرف ه��ا را بگیرد. حتی 
یک جمل��ه را طور دیگری تعبیر کند که بدون 
زهر باش��د و دیگران بتوانند پاس��خگو باشند.

این زهرها گاهی ممکن اس��ت به مقدسات 
دین��ی و اعتق��ادی مربوط ش��ود و گاهی هم 
ممکن اس��ت مرتبط با مس��ائل اخالقی باشد. 
مثال اگر خانم ه��ا می خواهند در مباحث فقهی 
وارد ش��وند، بای��د حریم ها را رعای��ت کنند و 
برخورده��ا را س��امان دهن��د. به نظ��رم مدیر 
جلس��ه ای��ن کار را بای��د با دقت انج��ام دهد. 
ح��اال مثال ب��ا گذراندن 2-3 جلس��ه می توان 
بازخوردهای آن را بررس��ی ک��رد. هم از نگاه 
خودم��ان و هم با نظرس��نجی از ن��گاه حضار.

ویژگی  چه  کننده  مناظره  اف��راد 
هایی باید داشته باشند و چگونه باید 

انتخاب شوند؟
به نظر من در یک مناظره همانطور که گفتید 
ممکن اس��ت کس��ی نتواند از یک موضع حق 
خوب دفاع کند و باط��ل در نظر دیگران جلوه 
کند. لذا حتی االمکان باید افراد در آن زمینه ی 
خاص، مطالعات خوبی داش��ته باشند. و یا حتی 
می توانیم کس��انی را که در یک موضوع خاص 
نظ��ری یا معرفت��ی به ص��ورت تخصصی کار 

کرده اند، دعوت کنیم. چون در مباحث سیاسی 
ممکن است اطالع سیاس��ی فرد ناقص باشد، 
ول��ی در مباحث معرفتی مث��ال بحث خدا، فرد 
باید واقعا یک کار عمیق کرده باش��د. نه فقط 
مطالعه ش��خصی، بلکه ف��رد مثال یک دوره ی 
آموزشی دیده باشد و یا کار عمیق فلسفی کرده 
باش��د. اینگونه افراد باید انتخاب شوند. و اال به 
نظر ما هر چیزی که فکر می کنیم حق اس��ت. 
لذا در حالت عادی هم فکر می کنیم می توانیم 
دیگران را متقاعد کنیم. اما وقتی در بحث وارد 
می شویم می بینیم که خیلی ابعاد و جزئیات بوده 
ک��ه ما ندیدیم، و االن هم درمانده می ش��ویم.

ای��ن ضع��ف گاه��ی در یک بح��ث فردی 
اس��ت، ُخب ط��رف اش��تباهش را می پذیرد و 

قب��ول می کن��د که در این مس��ئله 
اطالع��ات ندارد. اما وقتی 

فرد به عنوان طرفی 
مناظ��ره ی  از 

یی  نش��جو ا د
بح��ث 

می کند 
دو  و 

نف��ر 

می خواهند 
یگ��ر  همد

را قان��ع کنن��د 
مقابل  در  یک��ی  و 

م��ی آورد،  کم  دیگری 
و از موض��ع ح��ق دفاع 

دیگران  روی  می کند،  بدی 
آثار سوء می گذارد. خود این فرد 

ممکن اس��ت از موضعش دست بر 
ندارد و بعدا مطالعه ی بیشتری کند. اما 
حضار حمل بر این می کنند که این 
موضع، ضعیف تر از دیگری است.

بنابرای��ن در مناظ��رات )فع��ال با 
نداری��م(  کاری  آزاد   تریبون ه��ای 

اگر می توانید، برخی از اس��اتید داخل 
از  خ��ارج  ی��ا 

دانش��گاه  مجموع��ه ی 
را متناس��ب با موضوع دعوت کنید، که توجیه 
هم شده باشند و هدایت جلسه هم بر عهده ی 
آن ها باشد و احیانا یک اظهار نظری هم بکنند 

برخی موضوعات هستند 
که شاید خود شما صالح 

ندانید که به آن ها وارد شوید. 
در موضوعات معرفتی مثال 

برخی از بچه ها ممکن است 
نسبت به کلیت دین مشکل 

داشته باشند و یا قلمرو 
دین. مثال سر کالس اندیشه 
اسالمی 2، درصد باالیی از 
بچه ها می گویند که ما دین 
را قبول داریم، اما این یک 
امر شخصی است و نباید 
در جامعه دخالت کرد. خب 
این قلمرو دین یک حوزه ی 
معرفتی است. موضوعاتی 
در این زمینه ها قابل توجه 
هستند و می توان از افراد 

محبوب تر و شناخته شده تر 
استفاده کرد.

ویژه نامه کرسی های آزادفکری
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که این اظهار نظر ها بیشتر جنبه ی تصحیح به 
روند جلسه داشته باشد. هم در انتخاب این فرد 
باید توانمندی را در نظر گرفت، هم در انتخاب 
مدیر جلس��ه ک��ه باید بحث را ب��ه پیش ببرد.

برای  مناسب  مکان  شما  نظر  به 
مناظره  ی  ست جلسه  کجا

ی  جلسه  فضای  ه و  ظر منا
ویژگی  چه  یی باید  ها

داشته باشد؟
هر  من  نظ��ر  فضا به  چه 

باشد  بهت��ر عمومی تر 
مثال  م��ورد است.  در 

 ، از مسجد خیلی  خب 
د  فرا به مسجد رفت ا

و آمد دارند ولی 
برخ��ی از اف��راد 
هس��تند که خیلی 
حضور  به  عالقمند 
در مس��جد نیس��تند 

باف��ت  مث��ال  و 
گ��ی  د ا نو خا

ن  ش��ا

اینگونه 
 ، نیس��ت
اینک��ه  ن��ه 
نخوانن��د. نم��از 

البت��ه م��ا بای��د کم و 
کی��ف جلس��ه را بس��نجیم 
که یک موقع حم��ل بر وهن 
جلسه نش��ود. مثال شما یک یا 
دو جلس��ه در مسجد برگزار کنید و 
ببینید اس��تقبال از این بحث چگونه 
است. مثال جلس��ات بعد را در آمفی 
تئاترهای کوچک برگزار کنید. جوری 
باشد که همه ی بچه ها شرکت کنند. 
یعن��ی فردی که از دی��د خودش مذهبی 
محسوب نمی شود، بخواهد در یک جای 
مذهبی مثل مسجد حضور پیدا کند. حضور 
در مسجد یک مزیت است، اما هدف ما این 
اس��ت که درصد باالیی از دوستان بتوانند 
ش��رکت کنند و هر عاملی ک��ه خودآگاه 
ی��ا ناخ��ودآگاه مانع ای��ن حضور 
حداکثری باشد 
بای��د حذف 
شود. محل 
ت  ا ظ��ر منا
تاب��ع  بای��د 
باش��د. برآوردهای��ی  چنی��ن 

نظ�ر ش�ما راج�ع ب�ه حض�ور هیئت 
داوران در جلسات مناظره چیست؟ چه 
کسانی باید داور باشند و نقش شان در جلسات 

مناظره چه می تواند باشد؟
ب��ه عن��وان اولین ویژگ��ی، هیئ��ت داوران 
باید یک مقبولیت نس��بی در بین دانش��جویان 
داشته باش��ند. این مقبولیت می تواند در همان 
زمینه ی تخصصی باش��د. ولی گاهی می توان 
از یک��ی از اس��اتید دانش��گاه اس��تفاده ک��رد. 
چون باالخره یک اس��تاد خیل��ی در نگاه افراد 
موجه تر اس��ت تا یک دانشجو. حتی اگر استاد 
اش��تباهی هم داشته باشد دانش��جو با دیده ی 
اعتبار بیش��تری به حرف هایش نگاه می کند.

آمدن استاد ها فی نفسه باعث می شود ارزش 
جلس��ات باالتر ب��رود، همچنی��ن جاافتادگی و 
تحمل اس��اتید به عنوان داور باعث می ش��ود 
جلس��ه بیشتر در مس��یر عقالنیت حرکت کند. 
ب��ه نظر من هم در جلس��ات تریبون آزاد و هم 
در جلس��ات مناظره بهتر اس��ت از اس��اتیدی 
ک��ه اطالعات کاف��ی دارند و البت��ه توجیه هم 
هس��تند به عنوان داور، در پای��ان برای نتیجه 
گیری اس��تفاده ش��ود و حرف ها پایانی اس��تاد 
تم��ام می کن��د  را  ک��ه جلس��ه 
می تواند خیلی مؤثر و نافذ باش��د.

آیا انتظار ارائه ی تذکراتی 
مانن�د مغالطه و سفس�طه و... - 
حین جلس�ه- توس�ط داوران معقول و 

مفید است؟ 
اینج��ا فرد تذک��ر دهنده خیلی مهم اس��ت. 
مثال اگر فرد، دانش��جو باش��د یا استادی باشد 
ک��ه ب��ه جریان خاص��ی انتس��اب دارد ممکن 
اس��ت تذکرات ش��ان سیاس��ی قلمداد شود. ما 
بای��د از هر کاری که چنی��ن قلمدادهایی را در 
ن��گاه مخاطبین ایج��اد می کن��د دوری کنیم.

 هیئت داوران متش��کل از اس��اتید اش��کالی 
ن��دارد ک��ه در حین بحث تذک��ر دهد که مثال 
اینج��ا ش��ما مغالطه کردید و بح��ث را اصالح 
کنی��د. ارزیاب��ی پایانی هم به نظ��ر من اگر در 
این قالب ارائه شود که فرد داور یا مدیر جلسه 
نظ��رات را در انته��ا خالصه کن��د و در همین 
خالصه س��ازی ارزیابی خود را ارائه کند. مثال 
نکات مهم نظرات طرفین را بیان کند و ضمن 
همی��ن ارائه دادن ها نظرات��ش را بیان کند که 
مثال نقاط قوت یک طرف بیشتر است. بنابراین 
ارزیاب��ی و نمره دادن در صورتی خوب اس��ت 
که فرد، مقبولیت بس��یار باالیی در بین عموم 
داش��ته باش��د. در غیر اینصورت ممکن اس��ت 
اینگون��ه قلمداد ش��ود که ف��رد ارزیابی کننده 
نظرش به س��مت طرف خاصی متمایل است.

ب��ه نظرم مدی��ر، وظیفه اش این اس��ت که 
بح��ث را مدیریت کن��د و از انحراف و عاطفی 
ش��دن بح��ث جلوگیری کن��د و در انتها هم با 
بی��ان خالصه ی نظرات به ص��ورت ناخودآگاه 
نظرش را بیان کند. ول��ی اگر بخواهد صراحتا 
نظرات درست و غلط را مشخص کند، این باید 
تابع مقبولیت چهره ی فرد در بین عموم باش��د.

برای حضار و ش�نوندگان جلس�ه ی 

مناظره چه نقش های�ی را می توان در 
نظ�ر گرفت ت�ا مناظرات پرش�ورتر و 

پربارتر دنبال شوند؟
اینجا تفاوت وجود دارد. مثال در تریبون آزاد، 
حض��ار می توانند بیایند و نظراتش��ان را آزادانه 
مطرح کنند. درضمن، به نظرم اگر تریبون های 
آزاد درمس��جد نباش��د بهت��ر اس��ت. چون هر 
کس��ی ممکن اس��ت بیاید یک نظری بدهد و 
کسانی هم که مس��جد نمی آیند طبیعتا نظری 
نمی دهند. اگر جایی مثال آمفی تئاتر که جنبه ی 
عمومی تری دارد انتخاب ش��ود، بهتر اس��ت.

همچنی��ن تبلیغ��ات هم نقش مهم��ی دارد. 
یعنی عن��وان موضوع و تراک��ت و طرحی که 
برای تبلیغات می زنید، زمانبندی قبل از جلسه 
و همچنین افرادی که دعوت می شوند، این ها 
هم��ه می توانن��د در جاذبه ی جلس��ه و کثرت 
افراد ش��رکت کننده تأثیرگذار باش��ند. البته در 
کث��رت افراد، مدیر جلس��ه هم تا ح��د زیادی 
می تواند موثر باش��د. صحبت ها، تک جمله ها 
و یا شادابی روحیه ی مدیر خیلی می تواند مهم 
باش��د. یعنی مثال ی��ک مدیر با ن��گاه منطقی 
خوب ولی با چهره ی عبوس مناس��ب نیس��ت؛ 

آدم ک��ه فقط منطق محض نیس��ت. درس��ت 
اس��ت که م��ا نمی خواهیم فضا غی��ر عقالنی 
باش��د ولی این غیر عقالنی بودن به این معنی 
نیست که نخواهیم فضا، فضای مفرحی باشد. 
گاهی ممکن اس��ت در میان جلس��ه لطیفه ای 
بگوید که مجلس آماده تر ش��ود. مثل کالس 
رفتن، م��ن گاهی از اول ت��ا آخر کالس فقط 

صحب��ت می کنم و بقیه هم س��اکتند. و گاهی 
هم چ��رت می زنند! من به همی��ن دلیل گفتم 
ک��ه مدیری��ت را اس��اتید ب��ر عه��ده بگیرند. 
چ��ون تجرب��ه ی کالس داری دارند و ش��اید 
راحت ت��ر بتوانند با افراد، ایج��اد ارتباط بکنند.

مثال برای نمونه، در جلس��ه ای آقای دکتری 
آمده بود و برای گروهی از اساتید خانم و آقای 
معارف صحبت می کرد. در بین بحث، ایش��ان 
وارد مباح��ث اینترنتی و س��ایت ها مس��تهجن 
ش��د که ناگهان خانمی از انتهای جلسه با سر 
و صدا بلند ش��د و گفت که وقت ما تلف ش��د! 
ای��ن چه مزخرفاتی بود که گفتیدو... . مس��ول 
جلسه هم طلبه ی بزرگوار و مدیری بود. وقتی 
آن خان��م آن حرف ها را زد آق��ای گوینده هم 
عصبانی ش��د. اینجا مدیر جلسه وارد بحث شد 
و با یک ش��وخی فضای جلس��ه را لطیف کرد 
و تبس��می به روی لب ها نش��اند. فرد گوینده 
هم متوجه ش��د که باید بهتر صحبت می کرد.

توانایی مدیر، سعه صدر، قدرت ارتباط گیری 
و گاه��ی اوقات بذله گویی او، به نظرم در کنار 
عنوان و تبلیغات می توان��د اوال در جذب افراد 
و ثانیا در دلنش��ین کردن جلس��ات مؤثر باشد.

در چ�ه منابع�ی م�ی ت�وان نظ�رات 
بزرگان انقالب را در مورد موضوعات 
مرتبط)مناظره، آزادی بیان و ...( پیدا 

کرد؟ 
راج��ع ب��ه مس��ائلی مث��ل آزادی بی��ان، 
مق��ام معظ��م رهبری چ��ه قبل و چ��ه بعد 
نشس��ت ها  در  مخصوص��ا  انتخاب��ات،  از 
ک��ه  دارن��د  صحبت های��ی  دانش��جویی 
مجموع��ه ی صحبت های ایش��ان هس��ت؛ 
که در نهاد رهبری دانش��گاه موجود اس��ت.

نرم اف��زاری هم وجود دارد که مجموعه ی 
آث��ار مکت��وب ام��ام خمین��ی)ره( از جمل��ه 
صحیف��ه ی ن��ور در آن موج��ود اس��ت ک��ه 
ب��ه راحت��ی در آن می ت��وان جس��تجو کرد.

به نظرم در زمین��ه ی مناظره، آزادی بیان، 
بح��ث و گفتگ��و و عقالنیت جس��تجویی در 
فرمایش��ات بزرگان داش��ته باشید، مخصوصا 
مق��ام معظ��م رهب��ری و ام��ام)ره( که االن 
ب��ه عن��وان رهب��ران کش��ور مجموع��ه ی 
اس��ت. دس��ترس  در  هایش��ان  صحب��ت 

در پایان پیش�نهادی اگر دارید و یا 
مطلبی که جا افتاده باشد، بفرمایید.

چ��ون در همه ی مباح��ث صحبت کردیم 
چیز خاصی به ذهنم نمی رس��د، ولی بازخورد 
این جلس��ات باید خوب اعمال شود و تحلیل 
بازخ��ورد باعث بهب��ود کار ش��ود. چون بحث 
عبارت است از ایجاد فضای عقالنی و یا پاسخ 
به برخی شبهات و در عین حال تحکیم برخی 
از مبان��ی مورد قبول افراد. اینکه چه اندازه این 
ه��دف تامین ش��ده و نقاط ق��وت و ضعف چه 
بوده اس��ت، باید با بازبینی و بررسی بازخوردها 
تحلی��ل ش��ود ت��ا اش��کاالت برطرف ش��ود.

ببینید، تا جایی که هدف و غرض، 

رسیدن به حقیقت است و این 

هدف و غرض آمیخته نشود به 

اهانت و بی ادبی نسبت به طرفین 

یا عقاید و مقدسات، هر بحثی را 

می شود مطرح کرد. مثال عده ای در 

زمان امام صادق)ع( دهری بودند و 

اصال خدا را قبول نداشتند. در واقع 

مثل ماتریالیست های فعلی بودند. 

خب این افراد گاهی می آمدند و با 

امام صادق )ع( بحث می کردند. 

امام آنجا دیگر آیه و روایت 

برایشان نمی خواند. چون این 

افراد اصال پیامبر را قبول نداشتند. 

ُخب ببینید، گاهی فردی می گوید 

من پیامبر را قبول ندارم، اما اهانتی 

نمی کند. یا یکی می گوید من خدارا 

قبول ندارم یا در وجودش تردید 

دارم، اما اهانتی نمی کند.

71 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



حرکت در لبه ی تیغ

این حرف رهبر می تواند 
خیلی خطرناک باشد!

تکامل” دس��ت خیلی ها هس��ت و خیلی ها هم 
می خوانن��د، خوب ی��ک نفر بیاید چند ش��بهه 
اساس��ی وارد کن��د، کاًل بح��ث را زیر س��ؤال 
می ب��رد، و اگر طرف مقابل ه��م نتواند جواب 
بدهد، کاًل آنجا حقی ضایع می ش��ود. همیش��ه 
کسی که مدافع است خیلی کارش دشوار است. 
شبهه وارد کردن آسان، ولی دفاع کردن بسیار 
مشکل اس��ت؛ س��نگ در چاه انداختن هنری 
نمی خواهد ولی در آوردنش خیلی سخت است. 
با توجه به این که پای اساتید هم در این قضیه 
باز نیس��ت و نباید هم باش��د، احتمال انحراف 
زیاد اس��ت. بچه ها را از جه��ت اعتقادی آماده 
کنی��د، که یک چیزی در چنته داش��ته باش��د. 
وقتی یک جری��ان راه می افتد خیلی جریان ها 
این را س��اپورت می کنند، اگر ساپورت نشود، یا 
منحرف می ش��ود و یا حذف می ش��ود، یکی از 
این س��اپورت ها استفاده از اساتید است ولی نه 
به اسم کرسی های آزاد اندیشی؛ از اساتید راجع 
به محورهای��ی که در جلس��ات گفتگو مطرح 
می ش��ود در جلسات جداگانه ای استفاده کنید. 
چون خیلی از وقت ها تلنباری از اطالعات جمع 
می شود و هیچ کدام همدیگر را نقد نمی کنند، 
فقط یک س��ری اطالعات می دهند و بس��یار 
اس��تعداد این را دارد که بر گیجی شنونده تأثیر 
بگ��ذارد. ُخب این کرس��ی ها باید بدون حضور 
اساتید باش��د چون قرار است دانشجو صحبت 
کند و نظرش را اعالم کند، منتهی ممکن است 
ش��ما یک کالسی در آنجا بگذارید و در باره ی 
بحثی که مطرح شد، از اساتید سؤال کنید و در 
آن جا یک عده ای می آیند و جمع بندی قضایا 
را می بینند و متوجه می ش��وند. قباًل هم، شهید 
مطهری، ش��هید بهش��تی بودند که س��ؤاالت 
بچه ها را پاس��خ می دادند. اگر این جلس��ات به 
سؤال کردن از اساتید منجر نشود بعد از مدتی 
معلوم می ش��ود که هیچ نتیج��ه ای ندارد، یک 
منطق شک گرایانه در انسان به وجود می آورد، 
این جور تلقی می شود که هیچ چیز قابل اثبات 
نیست و همه چیز مشکوک است، هیچ چیز در 

بوته ی نقد نمی تواند برود.

نس�بت بین مناظره و رسیدن به حقیقت 
چیس�ت؟ امکان دارد که حقیقت در مناطره 
روش�ن ش�ود، مثاًل بعضی ه�ا می گویند که 
پیامبران مناظ�ره نکرده اند و فقط به دنبال 

ابالغ یک سری پیام ها بوده اند.
هیچ کدام این ها اصالت ندارد. ما در فرهنگ 
اهل بی��ت اصاًل چیزی به ن��ام مناظره داریم، 
اصال کتابهایی به اس��م احتجاج نوش��ته شده 
اس��ت که مجموعه مناظراتی ب��وده که این ها 

انجام می دادند، مثاًل در زمان مأمون که خیلی 
ش��بهات مطرح می شد، از جانب خود مأمون و 
از آن طرف هم ُخب مناظرات امام رضا و امام 
جواد خیلی زیاد بوده اس��ت. ول��ی نمی توانیم 
بگوییم ای��ن روش ها اصالت دارند، هر کدام از 
این ها که مفید باش��د، انجام می دهیم. مناظره 
کردن؛ اگر تحت امور اخالقی انجام شود مفید 
است، و گرنه اصال مفید نیست، بحث هایی که 
با توهین همراه است اصاًل مفید نیست و همه 
را در مواضع خود تثبیت می کند، ولی اگر حرف 
حسابی زده ش��ود خود مخاطب هم تشخیص 
می ده��د که به درد بخور اس��ت، مثاًل یک نفر 
می آید می گوید که ما در اس��الم اصاًل والیت 
فقی��ه نداریم، بعد طرف مقاب��ل می آید چندین 
آیه و روایت و منبع در این باره می خواند، ُخب 
مخاطب می فهمد و نتیجه گیری می کند. قباًل 
فقط یک نفر یک طرفه می گفت، ما هم قبول 
می کردیم. تضارب آرا فرد را به نتیجه ی درست 
تری می رساند. از آن طرف هم چون اعتقادات 
بعضی از معتقدین با احساس��ات همراه اس��ت، 
اگر حرکت س��اپورت نش��ود این آدم بی اعتقاد 
می ش��ود؛ چون در مناظره شرکت کرده است. 
ما ت��ا حاال اثبات امامت را قبول داش��تیم ولی 
حاال با چند س��ؤال ]اثبات امامت[ زیر س��ؤال 
می رود، ُخب این موقع کس��ی هم نیس��ت که 
ج��واب بدهد، کاًل اعتقاد ها را سس��ت می کند، 
ای��ن که می گویم باید کس��انی تربیت بش��وند 
برای این موضوعات، این است که در این جا ها 
خأل نباش��د. همین که یک مطلبی را نش��نیده 
باش��د و در مناظره تعجب کن��د، خودش یک 
امتیاز منفی است. باید حواستان به از بین رفتن 
اعتقاد دانش��جویان باشد، اگر کسی واقعًا، تعبداً 
و بی خودی اعتقادات درس��ت داشته باشد بهتر 
از این اس��ت که اعتقادات غلط و مضر داش��ته 
باشد. واقعاً مگر ما اعتقاداتمان چه مدلی است؟ 
اکث��راً اعتقادات تقلیدی اس��ت، مثاًل یک عده 

می گوین��د همین چیزهایی ک��ه آقای مطهری 
می گوین��د، ایش��ان کار کرده ما ه��م این ها را 
قبول داریم، مگر می ش��ود کسی کار و زندگی 
را ول کند، سر بحث عصمت امام برود تحقیق 
کن��د. مثاًل آیه ی "اطیعواهلل و اطیعوالرس��ول و 
اولی االمر منکم"، این امامت را اثبات می کند، 
مگر س��نی ها و کسانی که اعتقادی به عصمت 
ام��ام ندارند این آی��ه را نخوانده اند؟ اگر قضیه 
ب��ه این راحت��ی بود که این هم��ه بحث وجود 
نداش��ت. من اعتقاد دارم یک قسمت عمده ای 
از اعتقادات، تقلیدی اس��ت. این مناظره ها اگر 
بدون س��اپورت حرک��ت کن��د، نتیجه ی بدی 
دارد؛ مث��اًل ائمه از بعض��ی بحث ها جلوگیری 
می کردند، چرا؟ چون اگر طرف وارد بحث شود 
گیج می ش��ود. می گفتند "بحر عمیق"، که این 

بحث به درد تو نمی خورد.
 ای��ن ط��وری نیس��ت ک��ه ما ه��ر موضوع 
اعتقادی را لیست کنیم و روی آن بحث کنیم، 
و گرنه هیچ چیزی باقی نمی ماند، وحی، تجربه 
نبوی و... . در یک فضایی داخل می ش��ویم که 
می ش��ود پنبه زنی و این در س��طح عموم جایز 
نیس��ت، مگر این که کاماًل کنترل شده حرکت 
کنی��م. من قباًل هم گفت��م که این حرف رهبر 
می تواند خیل��ی خطرناک باش��د، جزئیات این 
را باید درس��ت رعایت کنیم، خوب حواس��تان 
را جمع کنید، تجربی��ات را مکتوب کنید، یک 
رصد داشته باشید که اعتقاد بچه ها چه تغییری 
کرده است، معتقد ش��ده اند یا نه. کاًل اثر دارد، 
ولی تیغش دو لبه اس��ت، اگ��ر اثر منفی دارد و 
به اعتقادات درس��ت آسیب می زند؛ مهم است، 
چون اش��کال وارد کردن هم، به مراتب راحت 
تر از دف��اع کردن و جواب دادن اس��ت. برای 
همین این امکان است که تلفات داشته باشیم 

در قشر مذهبی.
تجربه نش�ان می ده�د مباحثات برای به 
نتیجه رس�یدن موانعی پیش رو دارند؛ مثل 
هوچی گ�ری، خلط مبحث، مبه�م گویی و 

تعریف و ویژگی کرسی های آزاداندیشی 
در دانش�گاه ها از نظر ش�ما چیس�ت و آیا 
تفاوت�ی بین کرس�ی های نظریه پ�ردازی، 

آزاداندیشی و آزادفکری قائل هستید؟
تفاوت��ی  آزاداندیش��ی  و  آزادفک��ری  بی��ن 
نمی بین��م، ولی بی��ن ای��ن دو و نظریه پردازی 
خیلی فاصله اس��ت، اتفاقًا من می خواس��تم به 
همین نکته اش��اره کنم ک��ه بحث های خیلی 
مبنای��ی نکنید. این یک ضرورت دانش��گاهی 
بوده اس��ت که حض��رت آقا مط��رح کرده اند، 
کاری است که خیلی لبه ی تیغ راه رفتن است. 
اگر به س��راغ بحث های خیل��ی مبنایی بروید، 
به همان مش��کلی مبتال می ش��وید، که آقای 
سروش می آمد در دانشگاه های فنی بحث های 
خیلی مبنایی مطرح می کرد. یعنی بحث اگر از 
یک حدی مبنایی تر ش��ود وارد نظریه پردازی 
می شود و هر موضوع آن سلسه جلسات متوالی 
می طلبد. مثاًل همین موض��وع که آیا در دین، 
بحث سیاس��ی داریم؛ خودش سلسله جلسات 
متوال��ی می طلب��د. یا مث��اًل درب��اره ی تدفین 
ش��هدا بحث به گونه ای نباش��د ک��ه به مبانی 
کش��یده شود. حوزه نظریه پردازی کار دانشجو 
نیست، کار شورای انقالب فرهنگی است. ولی 
بحث های مبتال ب��ه در زمینه های فکری و در 
زمینه های دانش��جویی افراض شود و همین ها 
بش��ود موضوع بحث. باید حواسمان به مرزها 
باش��د، خط قرمز ها را اگر بچه ها رد کنند، آش 
را ب��ا جایش بر می دارند، آن وقت ش��ما اصل 
قضیه را از دست می دهید. البته خط قرمز ها در 
همه جای دنیا وجود دارد، مثاًل در آمریکا ش��ما 
می توانید به بوش ی��ا اوباما فحش هم بدهی، 
ولی حق نداری به اسرائیل اعتراض هم بکنی، 
و این جزو خط قرمزهایی است که رعایت هم 
می کنند، لذا باید فضای رد نکردن خط قرمز ها 

ایجاد شود.
البته ش��ما کاماًل نیاز ب��ه تجربه دارید، برای 
کس��انی که زیاد اشکال می گیرند، باید این کار 
پخته ش��ود. ش��ما هم در کنارش یک لیستی 
داش��ته باش��ید و زمان و موضوع کرس��ی ها را 
مش��خص کنید. این می تواند تحرکی باش��د، 
ب��رای دانش��جویان اهل فکر. بچ��ه هایی که 
فکر می کنند، می توانند بدون این که اس��تادی 
باش��د و معذور باش��ند، مجال پیدا کنند که در 
یک جلسه دانشجویی نظر خود را اعالم کنند، 
منتهی باید این ها تزریق فکری شوند. می شود 
چهار دانش��جو برای یک موضوع پرورش داد. 
چون این موضوع خیلی مهم اس��ت، مثاًل شما 
یک بحثی راه می اندازید راجع به عصمت امام، 
االن هم، این کتاب ه��ای “مکتب در فرهنگ 

é حمیدرضا دریکوند٭
é افشین میرزایی٭٭

حجت االس�الم قاسمیان، استاد خوش فکر گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و 
معاون سابق پژوهشی حوزه های علمیه تهران است که اکنون بیشتر وقت خود را به 
مدیریت مدرس�ه ی علمیه ی مشکوة اختصاص می دهد؛ مدرسه ای که با طرحی نو و 
با حمایت ش�خص رهبر عزیز انقالب اس�المی راه اندازی شده است. حجت االسالم 
قاس�میان در مصاحبه ای که با ایش�ان داش�تیم، بر مالحظات راه اندازی کرسی های 

آزادفکری تأکید، و پیشنهاداتی را ارائه کردند.
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غیرشفاف صحبت کردن، حرف بدون سند 
زدن، طرح انبوه مس�ائل و از این شاخه به 
آن ش�اخه پریدن، لّفاظ�ی و... . در طراحی 
کرس�ی ها چگونه می توان این آسیب ها را 

کم کرد؟
مث��اًل ش��ما ی��ک س��ری کالس بگذارید؛ 
آداب مناظ��ره، مغالط��ه در مناظره، مثاًل کتاب 
"مغالط��ات" آق��ای خندان؛ که واقعا مس��تمع 
س��طح اش ارتق��ا پی��دا کن��د، ب��ه صورتی که 
منطق��ی برخ��ورد کند. م��ا می توانی��م توصیه 
کنیم ک��ه هوچی بازی نکنی��د، ولی این یکی 
از واقعیت های بحث اس��ت. بچه ه��ا می دانند 
کس��ی که یک نظری را ب��ا هوچی بازی بیان 
می کن��د، طرف مقابل هم اگر به همین ش��یوه 
مناظ��ره کن��د، کاًل بحث ب��ه درد نمی خورد و 
صرفا یک عقده گش��ایی می تواند باش��د، ولی 
ش��ما در برخ��ی از همین مناظره ه��ا می بینید 
که وقتی طرف خیلی مس��لط به خودش است، 
این را مردم می فهمند، مثاًل زاکانی در مناظره 
]تلویزیونی[ خیلی آرام بود، این خیلی خوب بود 
که آرامشش را حفظ کرد، استناد می کرد، مثاًل 
همین ک��ه از روی نامه  ب��رای اطاعت خواند. 
خیلی ارزش��مند بود این جور مناظره کرد. اگر 
مناظره کننده اهل پرخاش نباش��د، اهل دلیل 
باشد، خیلی تأثیر مثبت دارد. پرخاشگری نشان 
دهن��ده ی ع��دم دلیل اس��ت.مناظره هم آداب 
دارد، مث��اًل قبل از ش��روع برنامه یک کس��ی 
بیای��د درباره آداب مناظ��ره صحبت کند، چون 
موضوع��ات ه��م خیلی کوتا ه اس��ت. بیاید هر 
جلس��ه دوتا مغالطه بگوید، مثاًل برچسب زنی 
- طرف چیزی می خواهد بگوید اول با یکی از 
نظرات سخیفی که در این موضوع است شروع 
کند- یک کسی بیاید هر جلسه، یک بحث ده 
دقیقه ای در ب��اره ی مغالطه بگوید، واقعًا طرف 
کس��ی را هم نگیرد، فق��ط بیاید بگوید مغالطه 

کردن چه جوری است، این همان جا مخاطب 
را ارتق��ا می ده��د، و مناظره کننده هم س��عی 
می کند ک��ه این نکات را رعای��ت کند. این ها 
تمهیداتی اس��ت که می ت��وان در نظر گرفت و 
بقی��ه چیزها هم در روند ش��کل می گیرد. ولی 
تزری��ق فکری بچه ها را جدی بگیرید، باالخره 
موضوع��ات معرفتی-یعن��ی موضوعاتی که به 
اس��الم ربط دارد- مطرح می شود، وقتی بکشد 
ب��ه اعتقاداِت پایه و دینی، می تواند فش��ل کند 

قضیه را!

حدود آزادی بیان در اس�الم چیست؟ آیا 
اب�راز هر عقیده ای در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقیقا خط قرمز های اخالقی و فقهی در این 

زمینه چه چیزهایی هستند؟
 فک��ر می کن��م ای��ن را بای��د از ی��ک آدم 
کارش��ناس تر پرس��ید، این خودش یک بحث 
اس��ت در بین کارشناس��ان فقه رس��انه است. 
در ای��ن مورد باید تخصص��ی بحث کرد، چون 
حیطه ی آزادی بیان در رس��انه متفاوت است، 
مثاًل غیبت در رسانه با غیبت در خارج از رسانه 

فرق دارد.
 الزم نیس��ت ک��ه این را زی��اد فقهی بحث 
کنی��م، مث��اًل اگر همچنی��ن چی��زی را روی 
س��ایت بگذاریم چه ای��رادی دارد، به نظر من 
این ایرادی ندارد، ضمن این که کم ش��بهه در 
اینترنت وج��ود ندارد که حاال چش��م عالم باز 
بش��ود به ای��ن حرف هایی ک��ه در این مناظره 
زده شده است! این ها شرح آنچه در علن اتفاق 
افتاده، اس��ت و هیچ چیز مخفی ای هم نیست، 
و عماًل کس��ی هم که وارد این فضا می شود از 

این اتفاقات مطلع است. 
ولی درب��اره ی اخالق، این که کس��ی دروغ 
نگوید مهم است، چون ُکنتور هم که نمی اندازد، 
یک نفر می آید، می گوید نظر فالنی، فالن چیز 

است، این جا کی می خواهد برود 
بگوید نه. واقعًا بنا را بر اخالقیات 
بگذارند، مادامی که این مناظرات 
اینگونه باش��د همه بر بال مالئکه 
و طالب علم هستند، ولی وقتی که 
اینه��ا را رعایت نکردی��م، واقعًا لعن 
مالئکه دنبال آدم است. مثاًل می گوید 
تو دیدی؟ می گوید، آره من دیدم، تو که 
ندیدی چرا دروغ می گویی؟! یعنی اخالق 
محوری در مناظ��ره، دروغ نگفتن، منابع را 
دیدن. مث��اًل من که منبر م��ی روم با لپ تاپ 
می روم، گاهی مواقع س��ؤالی می پرسند همان 
جا سرچ می کنم و از رو می خوانم. مثاًل اگر یک 
نفر بپرس��د که در ازای این روایت، مس��تندی 
می توان��ی االن ارائه دهی یا نه، ش��اید روایت 
درست باشد ولی منبع آن به یادش نیاید، ُخب 
می گوید بع��داً ارائه می دهم. فرهنگ مس��تند 
صحبت کردن باید باب شود، االن هم با توجه 
به این نرم افزارهایی که هس��ت، استناد کردن 
خیلی راحت تر اس��ت. باید یک گروهی در این 
جلسات باشد که اگر نیازی به مستند بود، بدون 
طرفداری سند بدهد. در هر صورت این اخالق 
که اگر چی��زی را ندیدیم نزنیم، دروغ نگوییم. 
آن موق��ع می بینی��د آدم ها اگر اخ��الق محور 
باش��ند چقدر کم حرف می زنند، یک چیزی را 
نمی داند نمی گوید، همین سوال هایی که شما 
دارید االن می پرسید، چیزهایی را که بلد هستم 
می گویم، از ده تا س��ؤال که می پرسید، یکی را 
ک��ه اطالع ندارم جواب نمی دهم، این خیلی بد 
است؟! نظر افراد نسبت به من عوض می شود؟ 

واقعا این طوری است؟

حدود ش�رعی ج�دال چیس�ت ؟آیا اصال 
حدودی دارد؟ 

اگر ش��ما با یک حرف خوبی از مبانی طرف 
جواب او را بدهی، خیلی خوب است. یک وقتی 
اس��ت که این تبدی��ل به مغالطه می ش��ود، یا 
مثاًل توهین اس��ت، یا اص��اًل خودت می فهمی 
این جریان بدی اس��ت که در آن افتادی، اصاًل 
کراهتش در وجود آدم احس��اس می شود. دفاع 
از دی��ن که این ق��در کریه نیس��ت! من دفاع 
از اعتقادات��م می کن��م که کراه��ت را از وجود 
خ��ودم و دیگ��ران بزدایم، چرا ای��ن جوری و 
این مدلی براق ش��دن و فریاد کشیدن! بعضی 
وقت ها م��ا در خیلی از مبانی مش��ترکیم، اگر 
طرف واقعًا صهیونیس��م باش��د، غاصب باشد، 
که فریاد می کش��یم، براق هم می ش��ویم. ولی 
در مناظره خود فرد می فهمد که دارد درس��ت 
برخورد می کند یا نه، لذا آدم، از خودش استفتاء 
کن��د می فهمد قضیه چه جوری اس��ت، جواب 

توهین ها را چگونه بدهد، مثاًل به امام باقر علیه 
الس��الم توهین می کنند و می گویند بقر، چون 
ایشان چاق بوده اند، امام جواب می دهد نه اسم 

من باقر است، خیلی راحت و عادی.

اینک�ه اف�راد کاًل پارادایم ه�ای فک�ری 
مختل�ف اس�ت و ب�ر اس�اس ی�ک مبانی 
متف�اوت با هم بح�ث می کنند، آی�ا امکان 

تفاهم وجود دارد؟
 در ای��ن ج��ا بحث خیلی به عم��ق می رود، 
معمواًل تفاهم در اینجاها حاصل نمی شود، ولی 
این خوب است که پارادایم های افراد مشخص 
ش��ود برای هم دیگر، یعنی وقتی داریم با هم 
بحث می کنیم من برایم مش��خص ش��ود که 
بحث ش��ما مبتنی به سه اصل موضوعه است. 
مشخص بش��ود که این س��ه تا جزو پایه های 
فک��ری شماس��ت، آن وقت می توان س��ر آن 
اص��ول هم بحث ک��رد، ولی ت��ا همین جا که 
روشن ش��ود خیلی خوب است، مثاًل تو نظرت 
در باره ی “مال” این اس��ت که م��ال، یا برای 
ش��خص اس��ت یا برای ملت؛ و اعتقاد نداری 
که ما یکس��ری م��ال داریم که ب��رای مکتب 
اس��ت. پس نظر تو این اس��ت. اگ��ر تا همین 
جا مش��خص ش��ود خیل��ی خوب اس��ت. باید 
مرزبندی ها مشخص شود، بعضی ها خیلی ملی 
می اندیش��ند، باید مشخص شود منظور شما از 
ملی��ت، همین ایران زمین اس��ت و منظور من 
از ملت، ابراهیم حنیفا اس��ت، ای��ن دوتا با هم 
دیگر متفاوت اس��ت. مثاًل ما روی جنگ بحث 
کنیم، یکی می گوید جن��گ جنگ تا پیروزی، 
یکی می گوید جن��گ جنگ تا رفع کل فتنه از 
جهان، خ��وب اینها دوتا ش��عار بوده اند، این ها 
دوت��ا مبنا دارند. خود امیرالمؤمنین با مردم این 
بح��ث را مطرح می کردند، "ان��ی اریدکم هلل و 
انتم تریدوننی النفسکم"، ما مبناهایمان با هم 
فرق می کند، من از شما یک توقعی دارم و شما 
هم از من یک توقع دیگری دارید، من ش��ما را 
برای خدا می خواهم ولی شما از من می خواهید 
مثاًل تورم را بیاورم پایین؛ من دارم به یک چیز 
دیگری می اندیش��م، لذا شاید من پول نفت را 
در لبن��ان هم خرج کن��م، مبنای ما با هم فرق 
دارد، باید این ها مش��خص ش��ود. خیلی از این 
دعواها، دعواهای ظاهری است، اصل در مبناها 
اس��ت، ولی مس��تند مبانی مشخص نیست، به 
عبارت��ی، علم اجمالی مبانی ب��ه علم تفصیلی 
تبدیل می ش��ود؛ همه یک تصاویری از دنیا، از 
انس��ان و رابطه ی انس��ان با آخرت دارند؛ کاًل 
تصاویری دارند که براساس آنها حرف می زنند، 
این مبانی برای خودش��ان هم چندان روش��ن 
نیس��ت، این ها در بحث مش��خص می ش��ود.
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تقریب��ا مق��داري مس��یر بحث را درس��ت 
رفته ای��د ]منظور فعالیت ه��ا ی صورت گرفته 
توسط بس��یج دانش��جویی امیرکبیر درزمینه 
کرسی های  آزادفکری است[ ولي بخش هاي 
دیگ��ري دارد که در واقع در کار، تقریبًا معلوم 
مي شود که هنوز براي شما شفاف نشده است. 
هنوز کار - خود مس��اله- یک مقداري براي 
شما مبهم است. این طرح ها را ما با بچه هاي 
دانشگاه هاي دیگر هم داریم. یعني آن ها هم 
کم و بیش این مساله اي را که شما درگیر آن 
هستید را دارند. بچه هایي که گرایش انساني 
هس��تند یک تمایزي از ش��ما ک��ه حوزه تان 
حوزه ی فني اس��ت، دارند و آن این است که 
آن ها طبیعتا مابه ازاي بحث هاي آزاد اندیش��ي 
را در حوزه رش��ته تحصیلي ش��ان دارند. ولي 
ش��ما به ندرت رش��ته هایتان ای��ن امکان را 
ایج��اد مي کند که بتوانید ب��ه اصطالح این ها 
را مش��خص کنید. موضوعي که اهمیت دارد 
)در بحث کرس��ي هاي آزاداندیش��ي یا همان 
نظری��ه پردازي( این اس��ت که خیلي س��اده 
مس��اله نظریه پردازي را مي توانیم عمدتا - نه 
بطور مطلق - در حوزه اس��اتید بدانیم و حوزه 
آزا د اندیشي را - البته باز هم نه مطلق- مربوط 
به مجموعه دانش��جویي. چون باالخره نظریه 
پردازي یک مالحظاتي دارد، جوري نیس��ت 
که ما از یک دانش��جو انتظار داش��ته باش��یم 
که بصورت روش مند نظریه پردازي کند. این 
امکان وجود دارد که بعضي از جوان هایي که 
حتي ممکن اس��ت دانش��گاه هم نرفته باشند 
حتي مث��اًل در اوای��ل مقطع کارشناس��ي در 
دانشگاه هم باش��ند، احیانًا از نبوغي برخوردار 
باش��ند که در تولید نظریه حرفي براي گفتن 
داش��ته باش��ند، اما قاعده نیس��ت. قاعده این 
اس��ت که کسي که کرس��ي دارد در دانشگاه، 
بعنوان نظریه پرداز مطرح بش��ود و کار بکند. 
مث��ل اینکه م��ا االن بحثمان این باش��د که 
کس��ي باید طبابت کند بعد بگوییم که خوب 
از طبیبان مثاًل آن کس��ي که درجه پزش��کي 
در ح��وزه جراحي گرایش ه��اي مختلف دارد 
امکان جراحي نداشته باش��د و جراحي نکند، 
بعد بگوییم کساني از بیرون که اصال کارشان 
این نیست مثاًل کسي که مغازه مکانیکي دارد 
ی��ا تعویض روغن��ي دارد بیاید در حد کس��ي 
که قرار اس��ت جمجمه س��ر یک انس��اني را 
باز کند و مغزش را جراحي کند یا س��ینه اش 
را بش��کافد و قل��ب او را جراح��ي کند یا یک 
اینچنین کاري انجام دهد؛ این نامربوط است. 
باالخره آزاداندیشي و نظریه پردازي دو بحث 
جداست. نظریه پردازي خیلي به علم و تولید 

مصائب کرسي هاي آزاداندیشي

نظام اداري کشور با آقا هـــماهنگ نیست!
علم نزدیک مي ش��ود اما آزاداندیش��ي خیلي 
به روش��نفکري نزدیک مي شود، روشنفکري 
یک فضایي دارد که ش��ما نقد وضع موجود را 
مي کنید. حاال نقد وضع موجوِد هر چیزي سه 
بخش عمده دارد: بخش اول آن این است که 
ی��ک پدیده اي را نقد مي کن��د، مثاًل در حوزه 
عل��م، در حوزه سیاس��ت، در حوزه اقتصاد، در 
حوزه فرهنگ، ی��ک موضوعي را نقد مي کند 
ک��ه ب��ه آن برخ��ورد Critical - رویکرد 
انتق��ادی - مي گویند. بعضي وقت ها خود این 
آنقدر برجس��ته است که یک مکتب فکري - 

فلسفي در این حوزه محسوب مي شود.  
خوب، آن چیزي که مهم اس��ت این است 
ک��ه بخ��ش عم��ده اي از محور های��ي را که 
ش��ما در اینج��ا یادداش��ت کرده اید مس��ائل 
روشنفکري اس��ت. االن دو، سه مساله دارند 
با یکدیگر خلط مي ش��وند، یکي مساله تولید 
علم و نظري پردازي اس��ت. نظری��ه پردازي 
طبیعتا یک مس��اله اي اس��ت که ذاتا ماهیت 
آن، ماهیت تولید علم اس��ت. مثاًل االن شما 
صد  ها رشته علمي در دفترچه کنکور مي بینید 
که اسم هایشان هست، فرض کنید یک کسي 
یک علم جدیدي دارد تولید مي کند که اصال 
عنواني تا حاال نداشته است، مثاًل فرض کنید 
تا حاال چی��زي بنام علم اقتص��اد نبوده، یک 
کس��ي بیاید اولین بار اس��تارت این را بزند و 
ش��روع کند، یک چنین شرایطي. خوب اینجا 
یک علم تولید ش��ده اس��ت. یا نه یک کسي 
مي خواهد بیاید در درون یک علم یک نظریه 
بدهد ممکن است ماهیت روشنفکري هم پیدا 
کند اما همیش��ه مطلق نیس��ت و این بخش 
عمدتا و قاعدتا این طوري اس��ت که ما این را 
یک مقوله تولید علم بدانیم. لذا کرسي نظریه 
پردازي را یک ماهیت این چنیني برایش قائل 
باشید. این یک ش��رایطي را ایجاد کرد براي 
کش��ور و همین طوري که مي دانید از س��ال 
79 ک��ه براي اولین بار مطرح ش��د و بعد هم 
81، در پاس��خ به نامه آن تعداد دوس��تاني که 
نامه زدند، آقا این مساله را مطرح کردند. االن 
حدود 7 س��ال مي گذرد و توي این 7 سال اثر 
خاصي دیده نش��ده، دلیلش هم این بوده که 
اساس��ا این کار مردافکن است و کار ساده اي 
نیس��ت. یعني آن جایي که مشخص مي شود 
ک��ه ما واقعا تولیدات دانش��گاهي و حزویمان 
موثر بوده اس��ت ی��ا نه، اینجاس��ت. بله، آمار 
مدرک گیریمان خیلي باالس��ت، آن هایي که 
لیس��انس مي گیرند، فوق لیسانس مي گیرند، 
دکت��را مي گیرند خیلي تعدادش��ان باالس��ت. 
 ISI ای��ن وضعیت ه��م مثاًل در جای��ي مثل

که مق��االت را ایندکس مي کنن��د و مقاالت 
را منتش��ر مي کنند خوب سالي حدودا 10000 
مقاله، از ایراني ها در ISI  هاي خارجي منتشر 
مي ش��ود که البت��ه مي گویند رک��ورد خوبي 
نیس��ت، برخي از کشورها اعدادش��ان باالتر 
اس��ت. اما خوب، من حیث المجموع نش��ان 
مي ده��د ک��ه آن 10000 مقاله علم نیس��ت. 
یعني ممکن است که استادي در دانشگاه شما 
مطلب��ي را تولید کند، منتش��ر کند و در فالن 
حوزه ش��یمي، در فالن ح��وزه متالورژي، در 
فالن حوزه مکانیک، در فالن حوزه...، مطرح 
شود. اما این صرفا یک روش است، یک متد 
اس��ت یعني متد را که شما مقاله کنید، منتشر 
کنید، معني آن، این نیست که شما علم تولید 
کرده ای��د. مث��اًل بگویید در طبق��ه پنجم یک 
س��اختمان هس��تیم، براي پایین رفتن از این 
س��اختمان چند تا راه وجود دارد؟ مثاًل بیاییم 
روش ه��ا را بگوییم. بگویی��م مثاًل یک روش 
این اس��ت که با آسانس��ور برویم، یک روش 
این اس��ت ک��ه با پله برویم، ی��ک روش این 
اس��ت که طناب بیندازیم باالي پش��ت بام را 
پل کنیم، یک روش این اس��ت که هلي کوپتر 
بیاید ش��ما را از سقف طبقه پنجم بردارد و به 
پایین ببرد، یک روش این است که یک کسي 

به نظر شما مکان مناسب برای جلسه ی 
مناظره چیس�ت؟ و فضای جلسه ی مناظره 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

مکان نباید جایی باشد که محل شلوغ بازی 
باشد، مثاًل در جلوی دانشکده معدن؛ اینها جو را 
متشنج می کند، در نگاه اول این پیام را می دهد 
که قرار اس��ت جو متش��نج باش��د. مسجد هم 
شاید از یک جهتی مناس��ب نباشد، هر حرفی 
را نمی ش��ود در مسجد زد و شاید ممانعت کند 
از حضور برخی از افراد، ممکن اس��ت بعضی ها 
در ش��رایطی باشند که نتوانند بیایند در مسجد. 
ش��اید برای عده ای خیلی خوب باشد که بیایند 
در مسجد، ولی همان آمفی تئاتر باشد به نظرم 

خوب است و فضای مناسب تری دارد. 
نظر ش�ما راجع به حض�ور هیئت داوران 
در جلسات مناظره چیست؟ نقش شان در 

جلسات مناظره چه می تواند باشد؟

با هیئ��ت داوران موافقم، منته��ا باید تجربه 
ش��ود. می تواند کارش این باش��د ک��ه قبل از 
بحث یک صحبت ده دقیقه ای داش��ته باش��د 
در باره ی اخ��الق و مغالطه کردن، البته خیلی 
ه��م در بحث دخال��ت نکند. اگر ی��ک زمانی، 
بحث متشنج ش��د، جو را کنترل کند؛ ولی این 
کار، طرف��داری و نظر علمی دادن نباش��د. این 
حال��ت که هیئ��ت داوران از کس��ی طرفداری 
می کند، اعتم��اد را از بین می برد. اگر منظور از 
کرس��ی های آزاداندیشی این باشد یک مطلبی 
را م��ن می خواهم در مغز ش��ما فرو کنم، حاال 
بیایید تا فرو کنیم، این روش اعتماد دانشجویی 
را س��لب می کند. باید خیلی بی طرفانه برخورد 
کرد، ولی ش��ما باید جریان خودتان را ساپورت 

علمی کنید.

هیئ�ت داوران را از می�ان چ�ه کس�انی 
انتخاب کنیم؟

اساتید لزوم ندارد در آن موضوع استاد باشند، 
فقط یک اس��تاد وجیه در دانش��گاه باشد، چند 
توصی��ه ی اخالقی بکند و نکات��ی را در باره ی 
مناظ��ره و اص��ول آن بگوی��د؛ می تواند از هر 

دانشکده ای باشد.

در مورد نظرخواهی از حضار جلسه، اگر 
مطلبی هست بفرمایید.

در نظر خواهی ببینید که در عقاید بچه ها چه 
اتفاقی افتاده است. 

٭ دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
٭٭ دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه 

امیرکبیر

این درد بسیار بسیار 
سنگیني است که االن 
کشور حدود 60 هزار 
استاد دارد، نزدیک به 
20 تا 25 هزار استاد 
مدعو دارد که هیات 

علمي نیستند و دعوت 
مي شوند و مي آیند 
تدریس مي کنند، 3 

میلیون و 700 هزار تا 
دانشجو داریم، آن وقت 
7 سال است که آقا دارد 
مي گوید کرسي نظریه 
پردازي، نهضت نرم 

افزاري و ... 

é حامد اکبری٭
é حمیدرضا عسگری٭٭
é حیدر نجفی٭٭٭
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خ��ودش را پرت کند پایین. یعني وقتي ش��ما 
آمدید این روش ها را بیان کردید، تولید مقاله 
کرده اید. عمده چیزهایي که شما مي بینید در 
مقاالت رس��مي تولید مي شود یک چنین ساز 
و کاري دارد. پ��س در واق��ع خروجي نهضت 
علمي و جنبش نرم افزاري مي ش��ود کرس��ي 
نظریه پ��ردازي، ص��رف خود آن کرس��ي هم 
نیس��ت، ص��رف آن آدم اس��ت، آن آدمي که 
قرار اس��ت این ح��رف را بزند. چون وقتي که 
ش��ما نظریه داشته باشید مهم نیست که شما 
ای��ن نظریه را در کجا ارائه مي کنید، اولین بار 
در روزنامه منتش��رش مي کنید، در یک برنامه 
تلوزیوني مي گویید، در یک نشریه صد در صد 
علمي منتشر مي کنید یا در خانه مي نشینید و 
یک کتاب براي آن مي نویسید یا اینکه نه، سر 
کالس توي دانش��گاه آن را مي گویید. چون 
شما در دانشگاه کرس��ي هم دارید مثاًل در 
کرسي فرض کنید فلسفه - که به کرسي 
در غرب مي گوین��د دپارتمان و در ایران 

معروف ش��ده اس��ت ب��ه گروه 
- ش��ما رئیس کرس��ي 

یک  حاال  هستید. 
تعداد دیگري 

اس��تاد هم هس��تند که آن ها هم اس��تادیار و 
دانش��یار هس��تند و حول و ح��وش آن بحثي 
که اصلش را شما مي گویید آن ها مثاًل نظریه 
پ��ردازي مي کنند. این نیس��ت، یعني ما االن 
در کش��ورمان یک چنین چی��زي نداریم. در 
واقع اگر یک کس��ي در دانش��گاه شما یا هر 
دانشگاه دیگري مي شود رئیس گروه، معناي 
آن این نیس��ت که مطلق آن گرایش اس��ت. 
شأن کرسي و کلمه اي که مي گویند، آقا مثاًل 
1000 س��ال پیش فالن کس کرس��ي فالن 
درس را در فالن مدرسه داشته. این تلقي که 
االن شما از ساختار علمي دارید این است که 
باالخره یک کس��ي در یک شرایطي مي شود 
رئی��س گروه، 5 تا، 6 ت��ا، 10 تا، 20 تا، 30 تا 
اس��تاد هم کنار دستش هست که با رتبه هاي 
مختل��ف، یکي مدرس، یکي اس��تادیار، یکي 
دانش��یار و یکي هم اس��تاد تمام است. درس 

را تکه تکه مي کنند 2 تا را شما درس 
بده، 4 تا را ش��ما، 2 واحد را شما، 

5 واحد را شما، 136 واحد لیسانس را در واقع 
قلع و قمع مي کنند و دس��ت یک سري افراد 
مي دهند ت��ا تدریس کنند. ام��ا منظور از این 
که یک کسي کرس��ي دارد این است که یک 
کس��ي مي تواند از صفر تا صد رش��ته اش را 
خودش درس بدهد. مثاًل یک کسي مي تواند 
از ابتداي لیسانس شروع کند و تا انتهاي فوق 
دکترا رشته خودش را خودش درس بدهد. بعد 
هر کجا این رش��ته شقوق پیدا مي کند. به چه 
معنا؟ به این معنا که مثاًل شما یک رشته اي را 
مثل مکانیک در نظر بگیرید، مي بینید خودش 
بعدا به چند تا گرایش تقس��یم مي ش��ود. یک 
کسي بتواند از اول مکانیک تا آخر برود و بعد 
مدام در مسیر که انش��عاب پیدا مي شود، این 
انش��عاب ها را تحلیل کند. تلقي که از مفهوم 
"آکادمي" وجود دارد ک��ه اولین بار افالطون 
و ارس��طو آن را بوج��ود آوردند بعد از این طور 
بحث ها، این تلقي اس��ت که باالخره کرسي 
مال یک نفر بوده است، مال افالطون بوده و 
تا وقتي هم که زنده بوده ارسطو چیز خاصي را 
مدعي نبوده اس��ت. بعد هم که ارسطو میشود 
رئیس آکادمي، خوب دیگر مي دانید به فلسفه 
اش مي گویند مشاء یعني مشي مي کردند، راه 
مي رفتن��د. یعني فرض کنی��د یک باغي بوده 
اس��ت، یک حیاطي بوده است که راه مي رفته 
و حرف مي زده، جماعت ه��م با او مي آمدند. 
باالخ��ره یک بحثي را مط��رح مي کرده و آن 
افرادي که حلقه هاي اول، دوم، 
سوم و چهارم بودند بحث 
و بس��ط  را مي گرفتند 
مي دادند. آن سیستم 
پاشیده ش��ده است، 
ی��ک م��دت زیادي 
علمیه  ح��وزه  ه��م 
این طوري  خودم��ان 
همه  دیگر  اآلن  بوده، 
یعني  مي گذارند  کالس 
کالسي هس��ت و افرادي 
مي آیند مرتب مي نش��ینند و 

 . ...

تا س��ال هاي قبل هم باز در ح��وزه علمیه 
خودم��ان انتخابي ب��ود یعني ش��ما مي رفتید 
س��ر کالس ی��ک عالم��ي و خوش��تان نمي 
آمد، مي رفتید س��ر یک کالس دیگر. شما در 
انتخ��اب آزاد بودید، او هم آزاد بود که هر چه 

مي خواهد بگوید. آزاد بود 
مثاًل فالن درس را شروع کند، شما هم آزاد 
بودید که بروید بنشینید و گوش کنید یا اینکه 
ن��ه، بعد از یکي دو ماه ]به این نتیجه برس��ید 
ک��ه[ مثل اینکه ب��درد نمي خ��ورد، این آدم 
مطلب ندارد. بلند مي شدید مي رفتید سر درس 
یک کس دیگري. متاسفانه این وضعیت چون 
همه مي خواهند زود بیایند شس��ته رفته یک 
مدرک��ي بگیرن��د و برون��د و از اول هم همه 
مي دانند که چه خبر است. مثاًل همه مي دانند 
که اول که وارد دانش��گاه مي شوي یک برگه 
به ش��ما مي دهند که این 136 واحد لیسانس 
اس��ت، این 33 واحد فوق لیس��انس است، 4 
واح��د از این 33 واحد پایان نامه اس��ت و 29 
واح��د آن ه��م درس اس��ت، اگر پی��ش نیاز 
نخورید - براي کساني که تغییر رشته داده اند 
و ... - ش��ما دیگر مدام این ها را تیک مي زنید 
ک��ه زودتر ای��ن 3 واحدي پاس ش��د، این 4 
واحدي پاس ش��د، حاال چي دس��ت شما رو 
گرفت مهم نیس��ت. حاال اینکه این درس 3 
واحدي را 3 تا اس��تاد ارائ��ه مي کنند، از کدام 
یک بگیریم که راحت تر باشد، گیر ندهد، این 
مي شود کار ما. ما 5، 6 تا قاعده را آمدیم بهم 
زدی��م، خودم��ان هم هی��چ قاع��ده جدیدي 
جایگزی��ن نکردیم و این درد بس��یار بس��یار 
س��نگیني است که االن کشور حدود 60 هزار 
اس��تاد دارد، نزدیک به 20 تا 25 هزار اس��تاد 
مدعو دارد که هیات علمي نیس��تند و دعوت 
مي شوند و مي آیند تدریس مي کنند، 3 میلیون 
و 700 هزار تا دانشجو داریم، آن وقت 7 سال 
اس��ت که آق��ا دارد مي گوید کرس��ي نظریه 
پردازي، نهضت نرم افزاري و ... . همان کاري 
که مقاله در نش��ریات ISIچاپ مي کردند،]را 
دارند ادامه می دهند[ شما نگاه کنید وزیر علوم 
4 س��ال اول دول��ت اصولگرا م��دام - بروید 
مصاحبه ها را در روزنامه ها و... در بیاورید- از 
هر دو مصاحبه اي که کرده اس��ت در یکي از 
آن ها گفته ما مثاًل 5632 تا مقاله داش��تیم که 
شد 6737 تا، بعد شد 8 هزار و خورده اي؛ این 
اواخ��ر دیگر رس��انده بودنش ب��ه 10 هزار تا. 
یعني افتخار عمده ش��ان این بود که ما کشور 
را رس��اندیم به جایي که به دست خودمان به 
زب��ان انگلیس��ي مقاله منتش��ر کنی��م براي 
انسان هاي غربي. ما بررسي کردیم دیدیم که 
از این 9 هزار مقاله اي که االن ساالنه اساتید 
ما مي فرستند به ISI، کمتر از 5 درصد آن به 
فارس��ي ترجمه مي ش��ود. یعني ش��ما مطلب 
اس��تاد دانش��گاه ت��ان در ISIخارج��ي چاپ 
مي شود که انسان آنگلوساکسون به سادگي از 
آن اس��تفاده مي کن��د ولي خود ش��ما امکان 
اس��تفاده از آن را براي مردم کشورتان ندارید. 
پس م��ا وقتي که صحب��ت از نظریه پردازي 
مي کنیم باید فضاي نظریه پردازي مشخص 
ش��ود. حاال دیگر مهم نیست که ارسطو االن 

مصائب کرسي هاي آزاداندیشي

نظام اداري کشور با آقا هـــماهنگ نیست!

نمي توان کسي را یافت که فعالیت هاي فکري- سیاسي کرده باشد و نام حسن عباسي را نشنیده باشد. رئیس مرکز بررسي هاي 
دکترینال امنیت بدون مرز، با برگزاري سخنرانی ها و کالس ها در دانشگاه های مختلف در سالیان اخیر، چهره ی شناخته  شده ای 
در محافل دانش�جویی اس�ت. نظرات وی درباره ي کرس�ي هاي نظریه پردازي و آزاد اندیشي و مش�کالت کشور در این حوزه ها 

خواندني است. ایشان ترجیح دادند پس از مطالعه همه سواالت ما, نظرات خود را یکجا بیان نمایند.
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کجاس��ت؟ در باغ دارد راه م��ي رود و توضیح 
مي ده��د یا در پارک دارد راه مي رود و 2، 3 تا 
آدم فهمیده اند که ارس��طو حرفي براي گفتن 
دارد و کاري ندارن��د که این فالن دانش��گاه 
است یا فالن دانشگاه، مدرک مي دهد یا نمي 
دهد. دنبالش مي روند و او راه مي رود در پارک 
و ب��ا او صحب��ت مي کنند یا ف��رض کنید در 
خان��ه اش نشس��ته، مي روند و ب��ا او صحبت 

مي کنن��د یا اینکه نه واقعا در داخل دانش��گاه 
یک کرسي دارد، دپارتمان دارد که مي روند و 
کرسي آقاي ارس��طو را شرکت مي کنند. این 
وضعیت در مورد ابن سینا هم صدق مي کرده 
است. قبول دارم که دیگر نمي توان آن روحیه 
را محق��ق ک��رد. قبول دارم که ام��کان پذیر 
نیس��ت که ما االن بگوییم که یک دانش��گاه 
یک نف��ري راه بیندازد؛ هر چن��د معتقدم که 
آدمش را نداریم واال اگر باز هم باشد مي تواند 
خ��ودش ی��ک رش��ته اي را از صفر ت��ا صد، 
مس��ائلش را جمع کن��د. اجماال آن چیزي که 
خیل��ي اهمی��ت دارد این اس��ت ک��ه مقوله 
"نظریه پردازي" را ش��ما از ذهنت��ان بگذارید 
کنار. کار مجموعه ش��ما نیست، انرژي شما را 
مي گیرد و ش��ما هم در واقع دچار مشکالتي 
مي ش��وید. به 2 دلیل، اوال ب��ه این دلیل که 
نگفتم مطلق ول��ي بپذیریم که بطور عمومي 
بای��د مقوله نظریه پردازي مربوط به اس��اتید 
فرض ش��ود، یعني اینکه اس��تاد ای��ن کار را 
مي کند نه دانشجو. انتظار این است که کسي 
که اس��تاد است، صبح تا ش��ب دارد تدریس 
مي کن��د، مقال��ه مي خواند، مقاله مي نویس��د، 
کتاب را تدری��س مي کند، کتاب را مي خواند، 
کتاب مي نویسد، در اثر این ممارست در گفتن 
و نوش��تن و تعامل داشتن در حوزه خودش به 

این نتیجه برسد که خوب این موضوع اشکال 
دارد، یک حرف جدیدي بزند، این را بگذاریم 
کنار و یک حرف جدیدي در این حوزه بزنیم، 
به نتایج جدیدي برسیم. این انتظار از اوست. 
آقا تصورش��ان این بود که من نوعي مي  آیم 
بعد از 10 سال مي گویم خوب این مطلبي که 
تا حاال درس مي داده ام اش��تباه اس��ت و حاال 
س��ال یازده��م یک چی��ز جدید بج��اي آن 
مي گوی��م. وقتي طرف، ضبط صوت اس��ت و 
مي رود صبح تا شب مدام همان حرف هایي را 
که ترم قب��ل درس داد، این ت��رم هم درس 
مي دهد، ترم بعد هم درس مي دهد. چه توقعي 
از او دارید. یا مي ماند که س��یالبس درسي را 
گروه به او بدهد ک��ه این چیزها را برو درس 
بده ی��ا اینکه منتظر مي مان��د کتاب جدیدي، 
مقال��ه جدی��دي آن ور دنیا چاپ ش��ود براي 
اینک��ه از قافله عقب نماند. حاال یکي بدو بدو 
مي رود در تلوزی��ون مي گوید که آقاي کیک 
فالن نظریه را داد، این براي اینکه جا نماند از 
هفته بعد س��ر کالس شروع مي کند این را به 
تدریس کردن از اینترنت و ... . قرار بود که ما 
خودم��ان تولید کنیم یعني قرار بر این بود که 
م��ا حرف جدیدي تولید کنیم، حاال در 3، 4 تا 
حوزه. حوزه اول این است که اگر مي شد یک 
کس��ي بنیان یک علمي را مي گذاشت و یک 
کرسي را به اسم خودش در سطح آن علم راه 
مي انداخت، یک کرس��ي مي گفتن��د. مثاًل تا 
دی��روز علم- ف��رض کنید - ش��یمي وجود 
نداش��ت حاال یک کس��ي، یک چی��زي بنام 
شیمي بوجود آورده و یک گروه، یک کرسي، 
یک دپارتمان در دانشگاه امیرکبیر برایش به 
راه انداخته اند و آمده شیمي درس بدهد. یک 
کار این طوري اس��ت، ی��ک کار ی��ک الی��ه 
خردتري است، یک کسي دارد در علم شیمي 
تدریس مي کند- در علم فیزیک، هر گرایش 
دیگري- به این جمع بندي مي رس��د که این 
روش و این مدل غلط است. مي آید یک مدل 
و ی��ک الگ��و و ی��ک س��از و کار متفاوتي را 
طراحي مي کند، تا دیروز مي گفتند مکتب 1 و 
2 و 3، ح��اال مي گوین��د ه��ان! ی��ک مکتب 
چهارم��ي بوجود آمده اس��ت که مال این فرد 
است یعني فالني در ذیل آن علم شیمي یک 
مکت��ب ارائه ک��رد که حاال در علوم انس��اني 
بیشتر خودش را نشان مي دهد مثاًل در فلسفه 
مي گویند مکتب ای��ن، مکتب آن، مکتب آن 
و...، در جامعه شناس��ي مي گویند، در اقتصاد 
مي گویند. ای��ن در علوم فني کمتر خودش را 
نش��ان مي دهد. ی��ک دفعه ش��ما بخواهید از 
مکانی��ک نیوتن��ي بروی��د به مث��اًل مکانیک 
انیش��تین و یا...، ای��ن مکانیکي ک��ه مي آید 
اینگون��ه در فیزیک تقس��یم بندي مي ش��ود، 
خیلي کم مي ش��ود به این ها گفت مکتب. اما 
حداقل این اس��ت که در م��ورد یک موضوع 
بخصوص، یک رشته بخصوص مکاتب متعدد 
باشد. ما نظریه مان یک بار خودش یک علم 
جدید ب��ود، یک بار نظریه م��ان یک مکتب 
جدید بود در درون یک علم و در سطح میاني. 
اما این بار الیه سوم نظریه مان از یک مکتب 
جدید هم پایین تر است مثاًل در حد یک حوزه 
مثاًل یک مکتب بخص��وص در یک موضوع 

بخصوص یک نظریه است. فرض کنید اینکه 
ما مي آییم از کوانت��وم دنده عقب مي رویم تا 
انیش��تین - پري نس��بیت- بعد برمي گردیم 
مي رویم ت��ا خود نیوتن، این 3 مرحله در یک 
راستاس��ت - فرض��ا قوانیني که داده ش��ده 
اس��ت-. ای��ن قوانی��ن مي گوی��د ک��ه قبلي 
این طوري گفت بعد در همین حوزه این یکي 
این را گفت، آن یکي آن را. اینجا یک نظریه 
است یعني کرسي نظریه پردازي، حداقلش را 
حض��رت آقا گفت یعني گفت مثاًل بیایید یک 
نظری��ه ارائه کنید، یعني یک کرس��ي نظریه 
پردازي. خیل��ي خوب، پس اگر ما آمدیم یک 
نظری��ه در یک حوزه فک��ري دادیم یا آمدیم 
یک س��طح باالتر و ی��ک مکتب در یک علم 
ایجاد کردیم یا در یک سطح کالن تر، آمدیم 
اصال یک علم جدید بوجود آوردیم، هر کدام 
از این 3 تا بود ش��ما یک کرس��ي مي گذارید 
براي طرف که این کرسي، صندلي و جمعیت 
و این ه��ا نیس��ت. آن اعالم��ي اس��ت ک��ه 
مي خواهید این را نهادینه کنید. آقا یک آدمي 
یک حرف جدیدي تولید کرده مي خواهد بیاید 
بزند، این عملیاتي مي شود. این 3 تا کار گفتم 
قویا مردافکن است، نمي خواهم بگویم خیلي 
خیلي دشوار است مي خواهم بگویم آن چیزی 
نیس��ت که ش��ما از بیرون دانش��گاه بتوانید 
برنامه ری��زي اش بکنی��د، بع��د در دانش��گاه 
انجامش دهید. این باید توس��ط خود استادها 
انجام مي شد. چنین حس و حالي هم استاد ها 
ندارن��د، یعني س��ر کالس ها، خودت��ان دارید 
مي بینید که همان حرف هایي )بیان مي شود( 
ک��ه از بچه ه��اي ترم هاي قبل هم بپرس��ید 
مي گویند همین ها را به ما درس داده اند. یک 
ویژگي این 3 الیه، چه اینکه یک کس��ي در 
یک گرایش��ي از یک رش��ته یک نظریه اي را 
بدهد، چه اینکه یک کسي یک مکتب در یک 
رشته علمي بوجود بیاورد و چه کسي که یک 
رش��ته علمي جدید پدید بیاورد این است که 
کسي که در آن موضوع تدریس مي کند قادر 
باش��د که از صفر تا صد آن رش��ته را خودش 
تدری��س کند. یعني اگر کس��ي اقتصاد درس 
مي دهد بگوید آقا از اول لیس��انس تا انتهاي 
ف��وق دکترا ه��ر 4 مرحل��ه را از اول تحویل 
بگی��رد و تدریس کند. چطور؟ بیاید مثاًل یک 
دفع��ه همی��ن 30، 40 نفري که س��ر کالس 
لیس��انس مي نش��ینند، ای��ن 50 نف��ر را به او 
بدهند، این شروع بکند با این ها مثاًل با همین 
اس��تاندارد رایج لیس��انس و فوق لیس��انس و 
دکترا، 4 س��ال به این ها لیسانس بگوید، همه 
اش را یعني 140 واحد را خودش بگوید بعد از 
دل این ها مثاًل با استاندارد هاي فوق لیسانس 
ام��روز 15 نفر، 20 نف��ر در بیاورد - یعني 30 
نفرشان بریزند - 20 نفرشان بمانند. با 20 نفر 
یک کالس فوق لیس��انس تشکیل بدهد، 33 
واحد هم به آن ها فوق لیس��انس درس بدهد 
- همان رش��ته خ��ودش را- دیگ��ر خودش 
مي داند که آن دفعه چه درس داده است. این 
را ه��م کام��ل کند بع��د خ��ودش از این به 
اصطالح 20 نفر یک عده حدودا 6، 7 نفره اي 
دربی��اورد بعن��وان دانش��جوي دکت��را. ای��ن 
دانش��جویان دکترا را خودش دوباره 3 س��ال 

40، 45 واح��د باهاش��ان س��ر و کل��ه بزند تا 
انتهاي تزش��ان. بع��د آن قس��مت آخر یعني 
گرایش فوق دکترا را از آن 5، 6 نفر مثاًل 2،3 
نفر در بیاورد. این مي ش��ود یک چیزي حدود 
12 س��ال - 4 س��ال لیس��انس، 3 سال فوق 
لیس��انس، 3 س��ال دکترا و 2 س��ال هم فوق 
دکترا - 12س��ال 50 نف��ر را تحویل گرفته و 
این 50 نفر را به لیسانس رسانده، 20 نفرشان 
را رس��انده به فوق لیسانس، مثاًل 10 نفرشان 
را رس��انده به دکترا و 2 نفر، 3 نفرشان را هم 
رس��انده به فوق دکترا. این مي شود یک عمر 
موثر اما وقتي قرار باش��د یک کس��ي صبح تا 
ش��ب همین جوري ب��رود س��ر کالس، این 
کالس به آن کالس به آن کالس و ... پیش 
انبوه دانش��جو، اس��تاد مطالعه نکرده، تمرین 
نک��رده همین ج��وري دارد عین ضبط صوت 
مطال��ب را تکرار مي کند. به این خاطر ما این 
مش��کل را داریم، پس ش��ما خیلي عمرتان را 
صرف مقوله اي بنام نظریه پردازي نکنید مگر 
اینکه خالفش ثابت شود، مگر اینکه پیدا کنید 
دانشجویي را، استادي را که حاضر باشد بیاید 
ی��ک ح��رف جدی��دي را از صفر ت��ا صد در 
دانش��گاهتان بزند، آن را برایش ایجاد  کنید، 
ش��رایط را فراهم کنید تا بیاید. به 2 دلیل این 
کار از مجموعه ش��ما ب��ر نمي آید یکي اینکه 
اس��تادها عموما باید نظری��ه پردازي کنند که 
نمي کنند و بعد هم اگر قرار باشد کاري بکنند 
عموم��ا نمي آیند در یک فضاي دانش��جویي. 
ی��ک  ای��ن مي گردن��د ک��ه ح��اال  دنب��ال 

ما بررسي کردیم دیدیم 
که از این 9 هزار 

مقاله اي که االن ساالنه 
اساتید ما مي فرستند به 
ISI، کمتر از 5 درصد 
آن به فارسي ترجمه 
مي شود. یعني شما 

مطلب استاد دانشگاه 
تان در ISIخارجي 

چاپ مي شود که انسان 
آنگلوساکسون به سادگي 

از آن استفاده مي کند 
ولي خود شما امکان 
استفاده از آن را براي 
مردم کشورتان ندارید.
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زحمتي کش��یدند، ی��ک حرف جدی��دي تولید 
کردن��د درش��ت و قلمب��ه س��لمبه، مثاًل یک 
فضایي باشد که ببرند ارائه دهند. همین استاد 
دانشگاه شما که امروز براي ارتقاء رتبه هیات 
 ISI علمی��ش باید مث��اًل چند تا مقال��ه توي
خارجي چاپ کند - که ارزشي هم ندارد - آیا 
 ISI حاضر است مثاًل فصلي یک مقاله که به
مي دهد که مي ش��ود س��الي 4 ت��ا، آن 4 تا را 
نده��د به ISI خارجي؟ بلند ش��ود بیاید، بهار 
یک کرسي براي او بگذارید بیاید در 2 ساعت 
آن 30، 40 صفح��ه مقاله را پرزنت کند براي 
مث��اًل 50، 60 تا دانش��جو، 100 ت��ا، 200 تا 
دانشجو. یک مقاله بسوزد، همه هم با رکوردر 
و دوربین فیلمبرداري و... ضبط کنند. بگویند 
استاد این رو پرزنت کردید امکان این را داریم 
که ما مثاًل از ش��ما بگیری��م. بله، همه هم به 
اصطالح فلش مموري هایشان را وصل کنند 
به لب تابش و ازش بگیرند. هیچ، دیگه رفت. 
بعد مثاًل تابستان بگوید مقاله جدید نوشته ام 
دوب��اره صدایش کنیم، بیاید بعد پاییز و ... بعد 
آخر س��ر، به آخر اس��فند که رس��ید بعد نگاه 
مي کند مي بیند رتبه اش در دانشگاه شما باال 
نرفته اس��ت. چون دانشگاه اصال این حرف ها 
را قب��ول ن��دارد، وزارت عل��وم قب��ول ندارد، 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي قبول ندارد. 
رفتي مثاًل بسیج دانشجویي برایت 4 تا کرسي 
نظریه پردازي گذاش��ت، که چ��ي؟ اگر یک 
نش��ریه وی��ژه اي آوردي از آن ط��رف دنیا - 
نش��ریه مثاًل فالن- که داخل این ش��ما 4 تا 

مقاله نوش��ته بودي م��ا رتبه علمي ش��ما را 
مي بریم باال. پس یک مش��کلي که شما نمي 
توانید، معلول این است که نظام اداري کشور 
با حضرت آقا هماهنگ نیس��ت یعني وزارت 
عل��وم، ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي و 
نهادهاي دیگر یک س��از و کار دیگري براي 
ارتق��ای اس��تاد گذاش��ته اند، اس��تاد زحمت 
مي کشد، با سختي مطلبي را در رشته خودش 
تولید مي کند مناس��ب تر مي بیند که این را به 
زبان انگلیسي بنویسد، 30 صفحه، 40 صفحه 
بردارد بفرس��تد ک��ه در یک نش��ریه خارجي 
ایندکس شود، آن نشریه را بردارد کپي بگیرد 
و بده��د بدس��ت این جماعت در دانش��گاه تا 
رتبه اش را ببرند باال. واال در این دانشگاه هاي 
این کشور یک میلیارد شما نظریه بدهید. االن 
ابن س��ینا که دیگر اشراف دارید که در فلسفه 
یکي از س��ه نفر اصلي در 1000 سال گذشته 
ما بوده اس��ت یعني بنیان گذار فلس��فه مشاء 
بوده، بزرگ فلس��فه مش��اء بوده، سهروردي 
بزرِگ فلسفه اشراق بوده، مالصدرا هم بزرگ 
فلس��فه متعالیه. این 3 تا که در فلس��فه 3 تا 
مکت��ب بوجود آوردند، این از فلس��فه ش��ان. 
مي دانید که ابن س��ینا در پزشکي  هم باالخره 
س��رآمد بوده و چند تا رش��ته اي ک��ه این آدم 
مي دانسته االن اگر بیاید، نظام دانشگاهي ما 
ب��ه او مي گوید که علم تولید کردي؟ قانون و 
شفا و به اصطالح اشارات و تنبیهات و این ها 
را هم��ه تو نوش��تي اما ISI مطلب منتش��ر 
نکردي؟ بابا من ابن س��ینا هستم! اگر همین 
االن رازي بیای��د در دانش��گاه ش��ما، ب��ه او 
مي گویند که زحمت کش��یدي توي شیمي و 
این حرف ه��ا، زحمت بکش مقال��ه ات را بده 
توي ISI توي نشریه نیچر )Nature( چاپ 
کن! چاپ کرد ما در خدمتیم، در غیر اینصورت 
ببخشید شما مرحله مدرسي به استادي را طي 
نکردي، مرحله اس��تادي به دانشیاري را طي 
نکردي لذا مثاًل این مش��کالت هست. حاال 
اگر همین آدم - مالص��درا- بیاید بگوید بابا 
حرکت جوهري، اسفار اربعه این ها نظریات و 
مکتب من است. شما یک زحمت بکش مثاًل 
دانش��گاه سراس��ري ک��ه نم��ي توانیم اصال 
استخدامت کنیم در گروه فلسفه، آزاد هم که 
حتما باید فوق لیسانس داشته باشي. برو شاید 
مثاًل پیام نور، نشد اشکال نداره سرد نشو برو 
دبیرستان مثاًل 2 واحد آنجا فلسفه درس بده. 
اگر هم نتوانس��تي جایي هست به اسم بسیج 
دانشجویي بعد البته ممکن است راهت ندهند 
دانش��گاه ولي یک چیزي دارند به اسم پایگاه 
بسیج در مسجد محلش��ان، مثاًل این محمود 
بقال و حس��ین قصاب و آن مردم توي محل 
ش��اید بیایند در مس��جد یک کالسي برایت 
بگذارند بیایي بنش��یني به اینها فلسفه درس 
بده��ي! ببینید آنجایي ک��ه حضرت آقا فرمود 
کرسي نظریه پردازي، آزاد اندیشي، بحثش بر 
س��ر این اس��ت که اگر یک ابن سینایي، یک 
مالصدرای��ي، یک رازي، یک ابو ریحاني پیدا 
ش��د، از راه آمد، کاري نداش��ته باشید که این 
م��درک دارد ی��ا ن��دارد. بگویی��د ای��ن االن 
ابوریح��ان بیرون��ي اس��ت، بگویی��د بیا کف 
دانشگاه شریف، کف دانشگاه امیرکبیر، خواجه 

نصیر و ... کالس بگذار و مطلبت را بیان کن. 
این کار را نظام آموزش��ي م��ا نمي کند یعني 
رئیس دانش��گاه هاي ما، اگر حزب اللهي ترین 
هم باش��د، خود احمدي نژاد هم باش��د - که 
گفته از دید من مدرک کاغذ پاره اس��ت و ... 
- بیایي بگویي ابوریح��ان بیروني آمده، و او 
هم بگوید خیلي خ��وب از همین فردا برایش 
کالس مي گذاری��م. فردا مي گویند اي داد اي 

فریاد یک آدم بي س��وادي را آورد کرد وزیر، 
یک آدم غیر دکترایي را کرد رئیس دانش��گاه 
تهران به ن��ام آقاي عمید االن هم آمده یک 
آدم ... . ش��ما هي بیا بگو باب��ا این ابوریحان 
بیروني است که من آوردم، این مالصدراست 
و ... یعني جوري توي کله دانشجو و استاد جا 
انداخته اند که کسي که مي خواهد بیاید حرف 
بزند حتما باید این مدارج را طي کرده باش��د. 
این نکته کلیدي اس��ت، یعني ما بارها با این 

مشکل مواجه بودیم. 
هنوز به کرس��ي آزاد اندیش��ي نرسیده ایم. 
بل��ه مي گویم ک��ه قواعد آن چه جوریس��ت. 
م��ن مي خواهم بگوی��م به 2 دلیل��ي که مد 
نظرم هس��ت ش��ما انرژیت��ان را روي نظریه 
پردازي ص��رف نکنید. این دلی��ل اولش بود، 
دلی��ل دوم��ش این اس��ت که باالخ��ره یک 
بار ای��ن را توي مثاًل یک دانش��گاه هایي که 
دانش��کده علوم انس��اني دارد بحث مي کند، 
چ��ون نظریه پردازي بیش��تر ت��وي این حوزه 
منظور 2 گرایش اس��ت. یکي گرایشي است 
که اینجا گفته مي ش��ود به آن علوم انس��اني، 
یک��ي هم گرایش علوم پایه اس��ت. واال مثاًل 
نظری��ه پ��ردازي توي خیلي از از رش��ته هاي 
فني تکنیکي اصال معني ندارد، تکنیک است 
آنجا. چون شما صبغه باصطالح علوم انساني 

دانش��گاهتان کمرنگ اس��ت، اگر انرژیتان را 
بخواهید آنجا بگذارید، دوباره یعني شما زمینه 
ایجاد کنید که کرس��ي نظری��ه پردازي توي 
دانشگاهتان باش��د، خوب طبیعتا فرض کنید 
بگویند آقا یک نظریه در علوم انس��اني امروز 
در دانشگاه امیرکبیر مطرح شد. طرف خودش 
را خرد نمي کند برود دانشگاه پلي تکنیک که! 
اص��ال به عنوان مثال چرا نظریه در حقوق در 
آنجا آمده ؟ بیش��تر دوس��ت دارد نظریه مثاًل 
توي دانشگاه عالمه طباطبایي مطرح شود یا 
شهید بهشتي یا دانشگاه تهران. این دلیل دوم 
اس��ت. یعني سنخیت دانش��گاه شما با نظریه 
پردازي بخصوص آن چیزهایي که حوزه علوم 
انساني دارد و مس��اله قبلي آن هم این است 
که نظام اداري حمایت نمي کند از اینکه یک 
اس��تادي نظری��ه اش را بیاید آنجا مطرح کند 
جز اینکه یک اس��تادي آنقدر آزاده و وارس��ته 
باش��د که در قید و بند اینکه حاال مدارج چي 
ش��د، نباش��د. بگوید آقا من اصال مي خواهم 
بروم حرفم را در محیط و محفل دانش��جویي 
بزنم. منتهاي مراتب از این قضیه نباید ناامید 
شوید، من برای بچه هاي دانشگاه هاي دیگر 
چارچوب ه��اي دیگري را مش��خص مي کنم. 
لذا اینج��ا بحث نظریه پ��ردازي را مي بندیم. 
مي گویم ش��ما این مواردي که اینجا نوشتید، 

انرژیتان را بیهوده صرف نکنید. 
ما امسال که قرار بود دوباره کالس هایمان 
را مرتب شروع کنیم، نهاد مد نظرش این بود 
ک��ه ما این کالس ها را در دانش��گاه امیرکبیر 
برگ��زار کنی��م. آن ها بحثش��ان ای��ن بود که 
مي خواهی��م در هر کدام از دانش��گاه ها یک 
کرس��ي ثابت بگذاریم، این ماه رمضان آمدند 
گفتند که ما توي تقس��یم دانش��گاه ها، مثاًل 
دانشگاه امیرکبیر را دادیم به شما. گفتم بحث 
ما اصال زمینه اش یک چیز دیگریست، فرض 
کنید ما برداریم برویم یک مباحثي را در طرح 
ریزي اس��تراتژیک و دانش اس��تراتژیک آنجا 
مطرح کنیم، س��نخیتي ندارد. یکي از دالیلي 
ک��ه بندگان خدا نظرش��ان این ب��ود ولي من 
نپذیرفتم و بعد کالس ها افتاد دانشگاه تهران 
س��ر این بود که س��نخیتي نداش��ت، بله یک 
موقعي واقع��ا همه جا، تعداد کرس��ي هایمان 
زیاد ش��ده است، مشکلي نداریم که مثاًل یک 
کرس��ي درس مس��تمرمان از ب��س تعدادش 
اش��باع شده اس��ت همه جا مثاًل مضاعف در 
امیرکبیر هم داش��ته باشیم، شریف هم داشته 
باشیم، علم وصنعت هم داشته باشیم، خواجه 
نصیر هم داشته باشیم اما سنخیت خیلي مهم 
اس��ت. براي من هیچ فرقي نمي کند که من 
کالسم وس��ط میدان انقالب باشد، آن طرف 
در توچال باش��د یا ...، آن آدمي که مي خواهد 
بیای��د س��ر کالس، مي آید، کاري ن��دارد که 
کدام دانشگاه است ولي آن سنخیت هم یک 
متغیر اس��ت. من دارم متغیرها را مي گویم که 
ش��ما بروید دنبال متغیره��ا و بعد ارزیابي این 
که کدام روش و مس��یر درس��ت است. علي 
اي ح��ال، نظریه پردازي این 2 مش��کل را در 
مجموعه شما دارد. یکي خود مقوله تولید علم 
آن و اینکه یک کسي بتواند این کار را انجام 
دهد، دوم اینکه اگر یک چنین آدمي پیدا شود 

برنامه ریزي که شد که در 
70 دانشگاه در سراسر 
کشور، 70عدد کرسي 
برگزار شود.- براي 

آبروریزي هم که نشده 
باالخره یکي در دانشگاه 
تهران یکي در امیرکبیر 

یکي در علم وصنعت یکي 
در صنعتي اصفهان و ... 
برگزار شود - نظام 70تا 
یک نفر نداشت که 70تا 

کرسي ثابت و مستمر 
برگزار کند؛ یعني 70تا 

آدم نداریم بین 70هزار تا 
استاد. از هر هزار تا استاد 
ما یک نفرش نمي تواند 
بیاید از اول تا آخر رشته 
خودش را درس بدهد. 
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نمي آید در این چارچوب ها.
آن قدر هم دس��تمان خالي است و آن قدر 
هم مجموعه هایم��ان در این زمینه کم کارند 
که آن تالش��ي که تابستان شد، برنامه ریزي 
ش��د که در 70 دانش��گاه در سراس��ر کشور، 
70عدد کرسي برگزار شود.- براي آبروریزي 
هم که نشده باالخره یکي در دانشگاه تهران 
یک��ي در امیرکبیر یکي در علم وصنعت یکي 

در صنعتي اصفهان و ... برگزار ش��ود - نظام 
70تا یک نفر نداشت که 70تا کرسي ثابت و 
مستمر برگزار کند؛ یعني 70تا آدم نداریم بین 
70هزار تا اس��تاد. از هر هزار تا استاد ما یک 
نفرش نم��ي تواند بیاید از اول تا آخر رش��ته 

خودش را درس بدهد. 
مطلب دیگر اینکه تجربه نشان داد که اگر 
ما بخواهیم از اول تا آخر یک حوزه تخصصي، 
علمي را ش��روع کنیم، نمي شود مثاًل از صفر 
لیس��انس درس بدهی��د تا انته��اي آن؛ چون 
کساني از گرایش هاي دیگري مي آیند. از این 
1500- 1600 نفر، تقریبا از 80 رشته دانشجو 
از رشته هاي مختلف مي آید. آدم دفترچه ها را 
که مي بیند، حضور و غیاب ها نش��ان مي دهد 
افرادي را که از دیگر رشته ها مي آیند. بعضي 
آدم ها که عالقه به مس��ائل علمي دارند ولي 
اصال دانش��گاهي نیس��تند، مث��اًل یک آدمي 
مي آید که بیرون سیم پیچي کار مي کند، یک 
س��ري را نگاه مي کنید که ش��غل آزاد دارند، 
کس��اني که توي وزارتخانه ها پنج شنبه ها را 
تعطیل مي کنند و مي آیند و از مش��اورین وزرا 
هستند، مدیران کل دستگاه هاي مختلف، 18 
نفر از آقایان و خانم ها خودشان استاد هستند 
ک��ه در دانش��گاه سراس��ري و آزاد تدری��س 
مي کنند یا دانش��یارند یا استادیار. متوسط آن 

فوق لیس��انس است، یک درصد قابل توجهي 
ه��م که بچه ه��اي اینجا هس��تند. چیزي که 
اهمیت دارد این اس��ت که ما مجبور ش��دیم 
س��طح بحث را یک ج��وري بگیریم که هم 
لیسانس ها بتوانند استفاده کنند و یک جوري 
خودش��ان را بکش��انند باال و هم آن هایي که 
دکترا دارند، اذیت نشوند که بحث آنقدر ساده 
باش��د که به درد آ ن ها نخورد. وقتي از حدود 
80 رش��ته در حوزه و دانش��گاه مي آیند، پس 

ظرفیتش را دارید که کرسي برگزار کنید. 
ای��ن را گفتم که نظریه پ��ردازي به فضاي 
تولید علم نزدیک اس��ت، ک��ه این کار علمي 
اس��ت. هر کار علمي لزوما کار روشن فکري 
نیس��ت همان طور که هر کار روش��ن فکري 
لزوما کار علمي نیست. اما در قضیه آزاداندیشي 
متغیرش چیست؟ متغیرش این است که شما 
مي خواهی��د کارک��رد انتقادي بدهی��د به کار، 
آزاداندیشي3 فرض دارد، یا یکي یا دوتا یا هر 
سه تایش محقق مي ش��ود. فرض اولش این 
است که ش��ما یک رویکرد انتقادي دارید که 
به آن رویکرد critical مي گویند. در رویکرد 
critical اتفاق مهمي که مي افتد، این است 
که شما به یک چیزي انتقاد دارید، منتها نه به 
حدي که در کش��ور ما جا افتاده اس��ت. اینقدر 
این حوزه در آزاداندیش��ي قوي اس��ت که در 
دنیا یک مکتب فلس��في - جامعه ش��ناختي- 
اقتص��ادي ب��راي آن وج��ود دارد: »مکت��ب 
انتق��ادي«. جریان انتقادي یک س��از و کاری 
دارد. حاال ما در کش��ورمان ک��ه کار انتقادي 
مي کنیم، فضاي روش��ن فکري نداریم. آن ها 
کامال در انتقاد مانده اند که البته آن هم خوب 
نیس��ت؛ ولي یک بخش آزاداندیشي، رویکرد 
critical است. مثاًل فرض کنید در اقتصاد، 
یکي بیاید وضع موجود را نقد کند. حتما کسي 
که رویکرد آزاداندیش��ي و روشن فکري دارد، 
حتما به شرایط روز برمي گردد. یعني حتي اگر 
ش��ما یک چیز انتزاعي در عالم را مطرح کنید، 
ممکن است شما نظریه علمي بدهید که اصال 
ربطي به زندگي روزانه مردم نداشته باشد، یک 
چی��ز مثاًل بي ربط را بگویی��د، اما لزوما فضاي 
آزاداندیش��ي به اینجا برمي گردد. یعني کامال 
در همین چهارچوب س��یر مي کن��د. خب، در 
 )critical( این چهارچ��وب، رویکرد انتقادي

مرحله اول است.
خیلي خب، شما آمدید نقد کردید که چنین 
چیزي نیس��ت. مثاًل وضع اقتصادي موجود را 
نقد کردید. بعد باید شما یک رویکرد تحلیلي 
داش��ته باش��ید به اینکه چرا خوب نیس��ت؟ 
چرا ای��ن وضع مث��اًل از نظر علم��ي، از نظر 
تکنیک��ي، از نظ��ر روش و... خوب نیس��ت؟ 
مرحله دوم، مرحله analytic است. مرحله 
analytic ی��ا مرحل��ه تحلیل��ي، یک حوزه 
آزاداندیش��ي تحلیلی اس��ت، اینکه ش��ما در 
تلویزیون بنش��ینید به تحلیل گري، مي گویند 
فالني تحلیل گر اس��ت، اهل تحلیل اس��ت؛ 
مثاًل تحلیل پدیده هاي سیاس��ي، پدیده هاي 
اقتصادي، فرهنگي و ... . این متأس��فانه یکي 
از ضعف هاي کلیدي اس��ت، در گرایش علوم 
سیاس��ي 2 واحد درس تحلیل گري نداریم. در 
روابط بین الملل نداریم، در اقتصاد نداریم، در 

جامعه شناسي و فرهنگ نداریم، در هیچ یک 
از رشته هایمان گرایش تحلیل گري نداریم که 
شما بعنوان کس��ي که لیسانس گرفتید، فوق 
لیسانس گرفتید، دکترا گرفتید در این حوزه ها، 
صدایت��ان مي کنند که بیایی��د در روزنامه اي، 
رسانه اي، تلویزیوني، مسجدي، دانشگاهي... 
ک��ه آقا بیا بگو این چي بود؟ ش��ما تحلیل گر 
نداری��د، تحلیل گر پدیده هاي سیاس��ي؛ یعني 

کسي که بتواند آنالیز کند.
بعد از این که انتق��اد کردید و تحلیل کردید 
که چرا خوب نیس��ت و چرا این جوري ش��ده 
اس��ت، بخش س��وم، تبیین اس��ت؛ یعني باید 
بگویید که پس چي به جاي آن؟ این رویکرد 
do -  تبییني در فلسفه علم مي شود رویکرد

torinal. پس شما از برخورد critical، به 
analytic، و به doctorinal، یک س��یر 
کامل در آزاداندیشي مي بینید. کسي که همین 
شرایط روز و موجود وضع اقتصاد و ترافیک و 
دود و وضع آلوده هوا و بهداشت و همین وضع 
فرهنگي و م��درک گرایي و ج��و فرهنگي و 
وضع بدحجابي و... همه چیز را پذیرفته است، 
مي گویید: پس آزاداندیش��ي نکن! اما کس��ي 
که مي خواهد آزاداندیش��ي کند، اولین مسأله 
اش این اس��ت که به همین وضع موجود نقد 
داشته باشد و رویکردش critical است. بعد 
که نقد کرد، مي بینی��د که این توي نقد ماند، 
خیلي خب، حاال ذهن همه را ش��فاف کردیم 
که دود هس��ت و مثاًل براي بهداشت و درمان 
م��ردم ض��رر دارد. ترافیک هس��ت، اعصاب 
م��ردم این طوري مي ش��ود. خیل��ي خب، این 
را شما همه را ش��فاف کردي، روشن کردي، 
ام��ا دیگ��ر ادامه نداش��ت، این یک قس��مت 
آزاداندیشي اس��ت. بعد مي آید قسمت دوم را 
مي گوید، مي آید آنالیز مي کند، تحلیل مي کند 
پدیده ها را. این دومي هم انجام مي شود. ولي 
آزاداندیش��ي جامع زماني است که طرف بیاید 
س��ومي آن را هم انجام دهد. مي گوید آقا اگر 
ای��ن وضع آلودگي هوا ب��ود و این جوري بود 
و نق��د کرد، تحلیل مي کن��د که چرا؟ و تبیین 
مي کند و طرح جایگزین به جاي آن مي دهد. 
این مي شود برخوردي که دیگر دکترین دارد. 

پس اگر این 3 جزء
، analytic و doctorinal انجام شد، 
آزاداندیشي صورت گرفته است؛ حاال چه یکي 
از آن ها چه هر سه تاي آن ها، منتها اگر سومي 
انجام ش��ود، کار زیباتر از همه است. به دلیل 
اینکه دیگر ش��ما نسخه پیچیده اید که چه کار 
باید کرد. خب، این به شدت در فضاي روشن 
فکري اس��ت. یعني اگر شما چنین کارکردي 
ترتیب بدهید، فضاي آن، فضاي روشن فکري 
است. پس کار روشن فکر نقد وضع موجود و 

ارائه راهکار است.
وقتي ش��ما آمدید مس��اله آزاداندیش��ي را 
این طوري مطرح کردید، دس��ت گذاش��ته اید 
روي مس��ائل روز که جذابیت دارد براي همه. 
چون اگر بحث علمي باش��د، احتماال 50 نفر 
در آن س��الن مي نش��ینند، وس��طش خمیازه 
مي کش��ند و ش��بکه 4 هم ضب��ط مي کند و 
پخش مي کند! اما مسائل آزاداندیشي، مسائل 
مبتال به روز اس��ت، یعني یک حرف ذهني و 

فضایي نیس��ت. به این دلیل، شما بهتر است 
بجاي تمرکز روي کرس��ي نظری��ه پردازي، 
بروید س��راغ آزاداندیش��ي، مگر اینکه شرایط 

استثنایي پیش بیاید.
م��ا اگر در هر کدام از مجموعه هایمان یک 
بحث آماده کنیم، و کسي که این کار را کرده 
اس��ت، راه بیفت��د و در بقیه ي کرس��ي ها این 
را بگوی��د، کار، عملیاتي مي ش��ود. این تا این 
ی��ک موضوع را 10 بار برود بگوید، هر بار که 
جای��ي ارائه مي کند، یک تجربه جدید کالس 
داري اس��ت، یک سوال جدید است که به آن 
فکر نکرده است و حاال باید برود در مورد آن 
تحقیق کند و مدام پخته تر مي شود. یعني اگر 
بار یازدهم بیاید بگوی��د، دیگر با آن بار دهم 

زمین تا آسمان فرق مي کند. 
منتها اگر ش��ما تصمیم گرفتید که همه این 
را ش��ما خودتان عمل کنی��د - این چیزهایي 
که نوش��تید- این کار را مجموعه مثاًل فالن 
پژوهش��گاه با فالن بودجه و فالن دانش��گاه 
نتوانس��تند انجام دهند. براي شما هم مقدور 
نیست. ته آن هم مي رسید به 10، 20 تا آدم، 
خب این 10، 20 تا آدم مگر واقعا قرار اس��ت 
که همه چیز را این ها پاس��خ بدهند؟ بعد هم 
همه اش موضوعاتي است که این ها مي توانند 
بیایند بگویند؟ دامنه 2 چیز را باید بست، یکي 
دامن��ه موضوعات و دوم دامن��ه آدم هایي که 
باید بروند درس بدهند، این ها را باید بس��ت. 
این معنایش این اس��ت که ی��ک دوره 2، 3 
س��اله تربیت س��خنران، تربیت استاد و چهره 
کردن ]باید برگزار ش��ود[ چ��را من مي گویم 
شما مطلبي را که یک آدمي در دانشگاه شما 
آمد در دانشگاه خودتان گفت سریع هماهنگ 
کنی��د ک��ه به دانش��گاه هاي دیگر ه��م برود 
و بگوید. ب��راي اینکه 2 تا حال��ت رخ بدهد، 
یکي اینکه این تربیت ش��ود بعنوان سخنران 
و کالسدار، دوم اینکه این چهره بشود. وقتي 
که پایش را از دانشگاه خودش گذاشت بیرون 
و رفت مثاًل دانش��گاه صنعت��ي اصفهان یک 
جلسه س��خنراني کرد و آمد بعد مي گویند که 
یک نفر از بچه هاي امیرکبیر آمده س��خنراني 
کند. آن ها هم کنجکاوي مي کنند ببینند کسي 
که از امیرکبیر آمده چه مي گوید؟ این خودش 
وقتي که بیرون از فضاي دانش��گاه خودشان 
بح��ث مي کند، هم این راتجربه مي کند و هم 
چهره مي شود. ما باید تا 2 سال دیگر 1000 تا 
2000 تا آدم داش��ته باشیم که سخنراني کند. 
آن روز وقتي 100 تا برنامه اجرا کرده اس��ت، 
دیگر مي تواند مطالب خیلي گسترده تري هم 
بگوید. ما باید ب��ا ذخیره واژگان یک موضوع 
فعال بروی��م جلو، پس روش کار این اس��ت. 
منظور از این آزاداندیش��ي، این است که یک 

آدمي یک موضوعي را تولید کند.

٭ دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه 
امیرکبیر

٭٭ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه 
امیرکبیر

٭٭٭ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر 
دانشگاه امیرکبیر

بعد از این که انتقاد 
کردید و تحلیل کردید 
که چرا خوب نیست و 
چرا این جوري شده 

است، بخش سوم، تبیین 
است؛ یعني باید بگویید 

که پس چي به جاي 
آن؟ این رویکرد تبییني 
در فلسفه علم مي شود 
 .doctorinal رویکرد
پس شما از برخورد 

 ،analytic به ،critical
و به doctorinal، یک 

سیر کامل در آزاداندیشي 
مي بینید.
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درس خواندن رفتند که صنعت توپ س��ازی را 
بیاموزند.

ما از شکست تکنولوژیک به شکست علمی 
رسیدیم. به این نتیجه رسیدیم که علم سنتی 
ما نمی تواند در مقابل تکنولوژی جوابگو باشد. 
حال ب��ه دلیل��ش کاری نداریم. بع��د از آنجا 
مقهور دانش انس��انی غرب شدیم. چون این 
علوم در غرب به هم پیوس��ته اند. تکنولوژی و 
علم صنعتی و علوم تجربی و انسانی و فلسفه 

و جهان بینی و ... به هم پیوسته اند.
ببینید، شنگول و منگول ساختن خیلی خوب 
است، اما چیزی را عوض نمی کند. یعنی فقط 
م��ا را در یکی از تکنولوژی های غربی روزآمد 

می کند.
من معتقدم در کرس��ی های آزاداندیشی باید 
از اول و ابتدا ش��روع کرد. یعنی اول مشخص 
کنیم که ما در س��نت علم��ی خودمان تا کجا 
مس��تقل بودیم و روی پای خود حرکت کرده 
و جلو آمده ایم؟ س��نت علمی ما تا کجا هویت 
دارد؟ از آنج��ا به بعد ش��روع به تکمیل کردن 
این س��نت و روزآمد ک��ردن آن کنیم. طبیعتًا 
می توان از مسیرهای رفته ی غرب و تجربیات 
و بن بس��ت های آنها اس��تفاده کرد، ولی روی 

دوش سنت خودمان سوار باشیم.
مثاًل فلسفه ی ما تقریبًا بعد از صدرالمتألهین 
تعطیل ش��ده اس��ت. ی��ک مق��دار مالهادی 
س��بزواری کارهایی کرده اند، ولی توس��عه ای 
نداده اند. و بعد از آن ما اس��یر فلسفه ی غرب 
ش��دیم. ما تا ندانیم کجاییم، نمی توانیم کاری 
کنیم. ما باید نقطه ی صفر و مبدأ را ابتدا پیدا 

کنیم که االن نمی دانیم کجاست. 

البته ش��ما دانشجو هستید و نمی توانید منتظر 
بمانید که این موضوع به شورای عالی انقالب 
فرهنگی برود وچند س��ال هم طول بکشد. لذا 
نمی توانی��د منتظر بمانید و خودتان ش��روع به 

جلو رفتن می کنید.
م��ا معتقدیم که هرچقدر ه��م تالش کنیم، 
در دانش نوین، وابس��تگی کامل داریم. دانش 
نوین به معنای علوم دقیقه و تکنولوژی است. 
ح��ال این که ما در داخل، هواپیما می س��ازیم 
یا لی��زر تولید می کنیم، ای��ن کارها چیزی را 
به دانش نمی افزاید. مثل این اس��ت که یک 
کارخانه با تعدادی کارمند و کارش��ناس در هر 

جای دنیا می تواند کارش را انجام دهد.

دانشی که پش��ت تولید هواپیماست، دانش 
بومی ما نیست. این علم، علم بومی ما نیست. 
برای یافتن دلیلش باید به عقب برگردیم. من 
قب��اًل هم در میزگردی اش��اره ک��ردم. ببینید، 
م��ا از چه زمانی به دنبال عل��م مدرن رفتیم؟ 
دقیق��ًا هنگامی که عباس می��رزا در جنگی از 
تکنولوژی روس ها شکس��ت سختی خورد که 
منج��ر به قرارداد ترکمنچای ش��د. فرمانده ی 
جن��گ آن زمان به عباس می��رزا گزارش داد 
که ما به خاطر نداشتن توپ شکست خوردیم. 
امیرکبیر هم ساخت توپ را در کشور پیگیری 
کرد. لذا به این س��مت رفتیم ک��ه دارالفنون 
تأس��یس ش��ود. عده ای هم به فرانس��ه برای 

من قائ��ل به این نیس��تم ک��ه تأکید مقام 
معظم رهبری بر کرس��ی های آزاداندیشی به 
مفهوم یک تغییر عنوان بر روی بیلبوردهاست. 
یعن��ی ب��ر ف��رض در گذش��ته، عن��وان آن، 
مناظره ی چپ و راس��ت ب��وده، اما االن یک 
تیت��ر می زنی��م »کرس��ی آزاداندیش��ی«. بعد 
چه اتفاق��ی می افتد؟ به عن��وان مثال، من با 
آق��ای دکتر کچوئی��ان بیاییم با ه��م مناظره 
کنی��م که دولت هش��تم بهت��ر بود ی��ا نهم!

برای کرسی های آزاداندیشی معتقدم باید در 
یک س��اختار سازمان مند از باال تا پایین برای 
س��طوح مختلف دستور کار تعریف شود. برای 
برگزاری این کرسی ها باید به آن ها نقش داد. 

س�عید ش�ریعتی از فعاالن سیاسی دوم خردادی و عضو جبهه مشارکت اس�ت که در آخرین کنگره ی این حزب، به عنوان یکی 
از 30 عضو ش�ورای مرکزی انتخاب ش�د. وی که متن دفاعیه ی س�عید حجاریان را در جلس�ه ی دادگاه متهمان حوادث پس از 
انتخابات قرائت، و استعفای خود و سعید حجاریان را از جبهه ی مشارکت اعالم نمود، در مصاحبه ی کوتاه ی که با وی داشتیم، 

توجه به مبادی و بررسی سنت های علمی خودمان را در کرسی های آزاداندیشی ضروری دانست.

ما از شکست تکنولوژیک به شکست علمی رسیدیم

در کرسی های آزاداندیشی 
باید از اول شروع کرد

تکنولوژی و علم صنعتی و علوم 

تجربی و انسانی و فلسفه و 

جهان بینی و... به هم پیوسته اند. 

شنگول و منگول ساختن خیلی 

خوب است، اما چیزی را عوض 

نمی کند. یعنی فقط ما را در یکی از 

تکنولوژی های غربی روزآمد می کند.
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 به کرات با عالمانی مواجه می ش��ویم که از 
هر نوع گفتگو، خواه در رس��انه ها باش��د خواه 
در دانش��گاه، اکیداً خودداری می کنند در حالی 
که برخی از آنها به وضوح انس��ان های اهل نظر 
هس��تند و برای خود صاحب رأی و اندیشه ای 
هس��تند لیکن س��یطرة آن کلیشة نامبارک که 
هر مواجه��ه ای را قهرمانی باید، آنها را به اخذ 

چنین رویکردی ناگریز کرده است.

انس�ان چط�ور به ی�ک چی�ز معتقد 
می شود؟

� در ای��ن زمین��ه اگ��ر به دنبال یک پاس��خ 
سادة کلیش��ه اِی اجماع شده ای باشیم به  دنبال 

سیمرغی افتاده ایم. 
عوام��ل و زمینه ه��ای فوق الع��اده متنوع و 
متکثری وج��ود دارد که موجب می ش��وند ما 
ب��ه رأی ی��ا باوری معتقد ش��ویم. فیلس��وفان 
بس��یاری در این زمینه نظر یا نظریات متفاوت 
فراوانی ارائه کرده ان��د که جای طرح تفصیلی 
آنها در اینجا نیس��ت. اگر بخواهم تنها به بیان 
اجمالی نظر خود در این زمینه بسنده کنم باید 
بگویم ک��ه دو زمینة اجتماعی و تاریخی نقش 
فوق الع��اده مؤثری در ایجاد مجموعة باورهای 
م��ا ایف��ا می کنن��د. و البته این هم��ه ی ماجرا 
نیس��ت زیرا معتقدم عالوه بر مجموعة ورودی 
گزاره اِی ما، انس��ان ها ورودی غیرگزاره ای هم 
دارند که به نوبة خود تأثیر به س��زایی دارند. از 
جملة این ورودی های غیرگزاره ای می توان از 
نوع موس��یقی، نوع طعام و خ��وراک و عوامل 
موروث��ی نیز یاد کرد. بر این عوامل باید عامل 
ب��ه  اصطالح لقم��ة حالل را نیز اف��زود که به 

گمان من تأثیر وضعی مهمی بر انسان دارد.
 اما اگر مقصود از س��ؤال، یافت��ن الگوریتم 
س��اده ای همچون اس��تنتاجات منطق قیاسی 
باشد سخت در اشتباهیم. ما انسان ها فوق العاده 
پیچیده تر از ماشین های تخیلی منطقی هستیم، 
به  طوری که هیچگاه نمی توان انس��ان ها را به 

چنین ماشین هایی تقلیل داد.

مس�یر  در  عقل�ی  ت�الش  نق�ش 
اعتقادیافتن به رأی، یا باوری چیست؟

همه ی اصناف و اقش��ار مردم، چه بخواهند 
چه نخواهند، چه خودآگاهی داش��ته باش��ند و 
چه نداش��ته باش��ند، به آراء و باورهایی اعتقاد 
می یابند. اما در میان انس��ان ها، معروف است 
که گروهی فیلسوفان � با تالش محض عقلی 
یا تعّقل به اخذ آراء و باورها نایل می شوند. اما 

به ط�ور کل�ی نس�بت بی�ن مناظره و 
رسیدن به حقیقت چیست؟ 

چنانچ��ه از مناظره تبادل صرف نظرات مراد 
باش��د نس��بت خاصی میان مناظره و رسیدن 
ب��ه حقیق��ت وجود ن��دارد. یعن��ی، مناظره، نه 
الزامًا مجرای نیل به حقیقت اس��ت و نه الزامًا 
مقدم��ة نیل به حقیقت. نه ش��رط الزم نیل به 
حقیقت اس��ت و نه شرط کافی! اما اگر مناظره 
را به معنایی که در جامعة دانش��گاهی و بعضًا 
در صدا و س��یما مش��اهده می کنیم مراد کنیم 
در آن ص��ورت ن��ه تنه��ا هیچ نس��بت خاص 
تمهی��دی و تس��هیلی میان مناظ��ره و نیل 
به حقیقت وجود ن��دارد که بنیانًا مناظرات 
مخ��ّل و مضّر نیل به حقیقت هس��تند. با 
توج��ه به فرهن��گ قهرمان پروری که بر 
تمام ظهورات آث��ار فکری و فرهنگی ما 
س��یطرة ش��ومی دارد مناظرات نمی تواند 
ب��ه هیچ وجه مم��د و زمینه س��از نیل به 
باش��د. فرهن��گ قهرمان پروری  حقیقت 
جامعة م��ا بدینگونه عم��ل می کند که ما 
نه فقط در فیلم های س��ینمایی و فیلم ها 
و س��ریال های تلویزیونی ک��ه در هر نوع 
تعامل و تضاربی که درون دانشگاه ، حوزه  
و به ط��ور کل��ی در جامع��ه رخ  می دهد به 
 دنبال یک قهرمان می گردیم که برترین 
و عالی تری��ن جلوه های اخالقی، هنری و 
معرفتی را داش��ته باش��د. این تمایِل روی 
 هم  رفته نهادینه  ش��دة تاریخ��ی عماًل مانع از 
این می ش��ود که فیلم نامه نوی��س و کارگردان 
فیلم ه��ا، عالمان دانش��گاهی و حوزوی هنگام 
مواجه��ة با هم دغدغة نش��ان دادن قهرمان یا 

فاتح مواجهه را نداشته باشند.

عقل، عقالنیت
 و آزادفکری
نسبتی میان مناظره 
و نیل به حقیقت وجود ندارد!

دکتر سعید زیباکالم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در مباحث فلسفی به خصوص فلسفه ی علم و فلسفه ی سیاست، انسان 
ش�ناخته ش�ده ای اس�ت و برخی از کتاب های او به عنوان منابع درسی در رشته های فلس�فه و جامعه شناسی تدریس می شود. 
کارشناس�ی مهندس�ی الکترونیک، کارشناسی ارشد صلح شناسی، و دکترای فلس�فه ی خود را هر سه از دانشگاه های انگلستان 
اخذ نموده است. در اوایل انقالب، سابقه ی سفارت و دیگر مسئولیت های اجرایی داشته، اما سال هاست که در حوزه های علمی 
مشغول به کار است، و نظرات فلسفی، فرهنگی، اجتماعی اش، اگر چه صریح و منتقدانه اما جدی و غیرقابل چشم پوشی است. 

ایشان ترجیح دادند که مصاحبه مان با ایشان، به صورت مکتوب و شامل سواالت فلسفی ترمان باشد.
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اگر مناظره را به معنایی 
كه در جامعة دانشگاهی 
و بعضًا در صدا و سیما 
مشاهده می كنیم مراد 
كنیم در آن صورت نه 
تنها هیچ نسبت خاص 

تمهیدی و تسهیلی میان 
مناظره و نیل به حقیقت 

وجود ندارد كه بنیانًا 
مناظرات مخّل و مضّر نیل 
به حقیقت هستند. با توجه 
به فرهنگ قهرمان پروری 

كه بر تمام ظهورات 
آثار فكری و فرهنگی 
ما سیطرة شومی دارد 
مناظرات نمی تواند به 

هیچ وجه ممد و زمینه ساز 
نیل به حقیقت باشد.

پیش از اینکه به تعّقل یا اندیشیدن بپردازیم و 
از چیس��تی و چگونگی این فعل پرسش کنیم 

شایسته است از خود سؤال کنیم:
� آیا غیرفیلس��وفان به اخذ آراء و باورها نایل 

نمی شوند؟ 
� آی��ا آراء و باوره��ای فیلس��وفان که گفته 
می ش��ود با تعّقل حاصل می شود دارای اعتبار 
و عقالنیت خاصی است که سایر آراء و باورها 

عاری از آن هستند؟ 
� آیا فیلس��وفان خود نیز دربارة آراء و مواضع 

مأخوذ گروه خود چنین قضاوتی دارند؟
� آیا فیلسوفان هرگز توانسته اند دربارة اعتبار 
ی��ا عقالنی��ت آراء عقلی ی��ا غیرعقلی، موضع 

جمعی مورد توافق مقبولی ارائه  کنند؟
� آی��ا فیلس��وفان می توانند درب��ارة اعتبار یا 
عقالنیت آراء مأخوذ خود، به موضع مش��ترک 

توافق شده ای نایل شوند؟
� آیا پاس��خ این س��ؤاالت، پرتویی بر گروه 
مع��روف و خوش ن��ام متعّق��الن ط��ول تاریخ 

نمی افکند؟
� آیا پاس��خ این سؤاالت، داللتی بر تعّقل یا 

اندیشیدن ندارد؟
با این زمینه سازی، شایسته است به چیستی 
تعّقل بپردازیم. یک نگاه ش��ایع تر اما عامیانه تر 
این اس��ت که تعّقل با بکارگیری اصول منطق 
صوری ص��ورت می گیرد و ف��رد متعّقل بدین 
ش��یوه به آراء و عقاید جدیدی نایل می ش��ود. 
اما کمی تأم��ل دربارة اص��ول منطق صوری 
آش��کار می کند که آن ه��ا صوری اند و هیچگاه 
هی��چ موضع گیری دربارة ص��دق و کذب هیچ 
گ��زاره ای نمی کنند. به تعبی��ر دیگر، اصول و 
قواعد منطق هیچگاه نمی توانند موضع گیری یا 
قضاوت محتوایی دربارة گزاره ها یا باورها کنند. 
این اصول، در صورت بکارگیری صحیح، تنها 
می توانن��د بگویند در ص��ورت صدق مقدمات، 
نتیجه چنین می ش��ود. اما هیچگاه نمی توانند 
درب��ارة ص��دق و ی��ا حّتی ک��ذب هیچیک از 
مقدمات کمترین س��خنی به م��ا بگویند، و به 
تب��ع این ناتوان��ی، هیچ��گاه نمی توانند دربارة 

صدق یا کذب نتیجه هم موضع گیری کنند.
 در نگاه دیگر به تعّقل، سعی می شود بر عقیم 
بودن بنیانی تعّقل منطقی فایق آید و  لذا بر آن 
می ش��ود که تعّقل یا اندیش��یدن را به معنایی 
بس��یار  عام و فراگیر بگیرد. یعنی تعّقل عبارت 
است از فرآیندی ذهنی که ما را از مجموعه ای 
از باورها ب��ه مجموعة دیگری منتهی می کند. 
مالحظه می ش��ود که در ای��ن رویکرد، نه تنها 

هیچ سخنی دربارة ساز و کار آن فرآیند ذهنی 
گفته نشده است که دربارة صدق یا کذب آراء 
و باوره��ای حاصل تعّقل ه��م هیچ دعوی ای 
نش��ده اس��ت.)1( این تواضع فوق الع��اده البته 
به  س��ادگی حاصل نشده اس��ت و اگرچه هنوز 
سنگرهای مقاومت انگشت شماری وجود دارند 
که پذیرش این تلقی از تعّقل را مایه و نش��انة 
کاس��تی و نقصان و ناتوانی فلس��فه به حساب 
می آورند و در نتیجه ت��الش می کنند تا تعّقل 
را فرآین��دی ضابطه مند و کاماًل حساب ش��ده 
و دارای گام ه��ای از پی��ش  مشخص ش��ده ای 
اعالم کنند که نتایج اش هم قابل تمییز از نتایج 
سایر فرآیندهاست و هم معتبر و عقالنی. لیکن 
امروزه به طور فزاینده ای به نظر می رسد که اگر 
هرکار و امر و فعلی را بتوان ضابطه مند و کاماًل 
تعین یافته کرد تعّقل یا اندیشیدن را نمی توان. 
اما برای اینکه کمی فروتر برویم خوب اس��ت 
درب��ارة برتری��ن ویژگی محص��والت تعّقل � 
عقالنیت، همان ویژگی ه��ای عقالنی بودن � 

به مدد سؤاالت زیر تأّمل کنیم:
� آیا عقالنیت ویژگ��ی همه ی آراء و مواضع 

محصول تعّقل های ما بنی آدم است؟ 
� اگ��ر نیس��ت، ویژگی ک��دام آراء و مواضع 

است؟
� آیا ب��رای تمیی��ز آراء و مواضع عقالنی از 

ناعقالنی، ویژگی ها یا موازینی وجود دارد؟
� آی��ا عقالنیت یک میزان ی��ا ویژگی واحد 
جهان  شمول اس��ت یا مجموعه ای از موازین 

و ویژگی ها؟
� آیا آن میزان)ها( را همه ی بنی آدم می دانند 

یا می شناسند؟
� آی��ا آن میزان)ها( را هم��ه ی بنی آدم قبول 

دارند؟
� آی��ا آن میزان)ها( مورد توافق فیلس��وفان 

معاصر است؟
� آیا آن میزان)ها( دس��ت کم م��ورد توافق 

فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان قاره ای است؟
� آی��ا آن میزان)ها( حت��ی مورد توافق میان 

فیلسوفان تحلیلی هم نیست؟ 
� و حتی مورد توافق میان فیلسوفان قاره ای 

هم نیست؟
� آی��ا آن میزان)ها( مورد توافق فیلس��وفان 

گذشته است؟ 
� آی��ا آن میزان )ها( مورد توافق فیلس��وفان 

گذشته و معاصر اسالمی است؟
� آی��ا هم��ه ی فیلس��وفان گذش��ته و معاصر 
اسالمی دربارة عقالنیت و موازین آن به تأمل 

پرداخته به موضع محّصلی نایل شده اند؟
� آیا میان فیلس��وفان اس��المی و معاصری 
ک��ه دربارة عقالنی��ت و موازی��ن آن به تأمل 

پرداخته اند توافق یا اجماعی وجود دارد؟
� آیا دربارة موازین یا ویژگی های عقالنیت، 
اساس��اً ما اقوام و قبایل مختلف بشری، متوسل 

به آراء و مواضع فیلسوفان می شویم؟
� آی��ا برای تش��خیص عقالنی ب��ودن رأی 
باوری، اساس��ًا ما بنی آدم، متوس��ل به موازینی 

می شویم؟
� آیا برای تش��خیص عقالن��ی بودن رأی و 
باوری، اساس��ًا فیلسوفان متوس��ل به موازینی 

می شوند؟
� آیا اساساً هرگاه بنی آدم � از هر قوم و قبیله  
و عصر و نس��لی � می خواهن��د رأی و باوری 
را برگیرند، ابت��دا عقالنیت آن را مورد ارزیابی 

قرارمی دهند؟
� آیا حتی فیلس��وفان در مقام اخذ و پذیرش 
رأی و ب��اوری، ابت��دا عقالنی��ت آن را ارزیابی 
می کنن��د و در ص��ورت اح��راز عقالنیت و یا 

احراز میزان باالی��ی از عقالنیت، آن را اختیار 
می کنند؟

� آی��ا اینک روش��ن نیس��ت ک��ه عقالنیت 
چیست؟

� آیا روش��ن نیست که عقالنیت برچسب یا 
عنوانی اس��ت هنجاری که قلیلی از ما بنی آدم 
� برخی فیلس��وفان و متکلم��ان، و معدودی از 
عالم��ان اجتماعی و طبیع��ی � به هر آنچه که 

مقبول و مطبوع می یابیم الصاق می کنیم؟
� آیا روشن نیس��ت که حتی این عمل را ما 
فقط هنگامی انجام می دهیم که س��ایر بنی آدم 

را مخاطب قرارمی دهیم؟
� این��ک آی��ا کار و کارکرد و نقش عقالنیت 

روشن نیست؟!)2(

ب�ا توجه ب�ه این ک�ه اف�راد در فضاهای 
فکری)پارادای�م( مختل�ف ق�رار دارن�د که 
دارای مفاهی�م، ارزش ه�ا، دس�ته بندی ها، 
ذهنیت ها و پیش فرض های متفاوت نسبت 
به مس�ائل اند، چطور ام�کان تفاهم فراهم 

می گردد؟
� ب��ه اختصار هر چه تمام ت��ر، اگر مقصود از 
تفاه��م، مفاهمه اس��ت در ای��ن صورت حرف 
و س��خن زیادی نمی توان گف��ت اال اینکه در 
زمینه های مورد تعلق، تعامل و گفتگو داش��ته 
باش��یم و ببینی��م آیا یکدیگ��ر را می فهمیم یا 
ن��ه. اگر فهمیدیم که خ��وب، مفاهمه یا همان 
فه��م متقاب��ل ص��ورت گرفت��ه و می گیرد. و 
اگ��ر نفهمیدیم، خیلی س��اده، معلوم می ش��ود 
نمی فهمی��م و با کمال تأس��ف هیچ کاری هم 
در این زمینه نمی توانیم کرد! امکان دارد البته 
در چنین وضعیتی، قائل شویم که طرف ما زبان 
ندارد و یا حتی انس��ان نیست و یا حتی حیوان 
اس��ت. )3( صرف نظر از تبیین��ی که برای این 
وضعیت ارائه می کنیم یک مطلب روشن است 
و آن اینکه در چنین وضعیتی مفاهمه رخ نداده 
است. و ثانیًا، هیچ کاری هم نمی توانیم بکنیم.

 اما اگ��ر مقصود از تفاهم، توافق اس��ت در 
این ص��ورت باید اذعان ک��رد که تالش های 
عم��ده و کالن فیلس��وفان ب��رای ضابطه مند 
ک��ردن ممّی��زِی دع��اوِی معرفتی در س��ّنت 
معرفت شناس��ِی فلس��فه غرب از قرن هفده به 
این سو، منجر به هیچ ضابطه)ها( یا میزان )ها(

ی م��ورد توافق��ی نش��ده اس��ت. نظریه های 
معرفت ش��ناختی در باب محوری ترین موضوع 
معرفت شناسی � توجیه � یکی پس از دیگری 
از راه می رس��ند ام��ا پس از مدت��ی در عرض 
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نظریه های پیش��تر در آمده می نشینند و ماجرا 
همچنان بی فرجام باقی می مانند. و البته روشن 
اس��ت که هر نظریة جدی��دی مدعی جامعیت 
و عقالنیت اس��ت. کدام نظری��ه از بدو تولد و 
ورود به عرصه چنی��ن ادعایی ندارد؟ اما آنچه 
از انش��قاق و تفّرق همه جانبه و فراگیر نظری 
میان فیلسوفان بسیار بس��یار مهم تر است که 
مورد توجه قرارگیرد، این اس��ت که: حتی اگر 
نظراً هم اتفاق نظری میان فیلس��وفان پدیدآید، 
آیا س��ایر عالمان و س��ایر بنی آدم از آن نظریة 
اجماع ش��ده عم��اًل پیروی خواهندک��رد؟ و اگر 
نکنند ما به آن ها چه می توانیم یا باید بگوییم؟ 
و نهایتًا، چه نتیج��ه ای از آن تعرض یا تحکم 
حاصل خواهدش��د؟ آیا در اینج��ا، همچون در 
بح��ث عقالنیت، س��ایر خالیق عال��م، آرام و 
بی حرکت و منتظر نشسته اند تا معرفت شناسان 
یا علم شناس��ان، به طور گسسته یا هم بسته، به 
آنها بگویند کدامین دعاوی معرفتی توجیه  شده 
و کدامین توجیه نشده است، کدامین توجیه پذیر 

و کدامین توجیه         نا     پذیر است؟
 آری! هی��چ حرف خاصی جهت ایجاد توافق 
نمی توان گفت. و این، ب��ه نحو خارق االجماع 
ی��ا تناقض آمیزی، یعنی همه چی��ز می توان و 
مجاز اس��ت گفته شود. اما روشن است که این 
حرف بدین معنی نیس��ت که در هر معرکة آراء 
و اندیش��ه ها هر آنچه دم دس��ت آید و به ذهن 
خط��ور کند باید ی��ا می توان گفت اب��داً! بلکه 
می توان با توجه به زمینة روی هم رفته مشترک 
طرفین مباحثه یا مح��اوره، مطالبی را گفت و 
یا دقیق تر، یادآوری ک��رد. و این حداکثر کاری 
است که می توانیم انجام دهیم. مابقی را خیلی 
س��اده و صریح، باید واگذار به "او" کرد، همان 
ک��ه "خیرالحاکمین" اس��ت    و "خیرالماکرین". 
خیرالفاتحین اس��ت و "خیرالناصرین". که "ما 
علینا اال البالغ المبین")سورة مبارکة یس، آیة 
17(. در این روزگار، بس��یار بیشتر از گذشته ها، 
هم��واره باید ذاک��ر این حقیقت ب��ه خودمان 
باشیم که "و لو شاء ربک آلمن من فی االرض 
کلهم جمیعًا. أفأنت تک��ره الناس حتی یکونوا 
مؤمنین")س��ورة مبارک��ة یونس، آی��ة 99(، و 
نپنداریم ک��ه مخاطب این س��خن موجوداتی 
ماورای��ی ی��ا ملکوت��ی ی��ا مالئ��ک مقربین 
عرش العظیم هستند. اصاًلو ابداً! مخاطب این 
فرمایش ح��ق همین خود ما هس��تیم، همین 
موجودات کمابیش آشنایی که دور و بر خود، و 
در میان اقوام و قبایل مختلف بشری گذشته و 

حال سراغ داریم. 

برای اینکه مناظ�رات حقیقت جویانه 

و غیرجدلی ش�وند و اف�راد به دنبال رو 
ک�م کن�ی و برتری جویی نباش�ند، چه 
تمهیدات�ی را می ت�وان اندیش�ید؟)چه 
در طراح�ی خودم�ان و ی�ا راهکارهای 

بلندمدت(. 
� همان طور که پیش تر گفتم، مناظره با توجه 
به فرهنگ قهرمان جویی یا قهرمان پرس��تی ما 
ایرانیان، مخل و مضر به حال تفکر و اندیشیدن 
اس��ت. به نظر من به میزانی که بتوانیم از این 
فرهن��گ فاصل��ه بگیریم و خ��ود را اوج و قله 
اندیش��ه ندانیم و به میزان��ی که نگران بازتاب 
بیان آراء و اندیشة خود � تمجید و تحسین ها، 
و تخفی��ف و تقبیح ه��ای اجتماعی و در نتیجه 
سیاس��ی - نباش��یم به همان میزان تمهیدات 

مناسبی برای اندیشیدن حاصل شده است. 
فرهنگ ما ایرانیان بیش از حد شفاهی بوده 
است و در اثر زمینة فراهم  شدة بعد از انقالب، 
ش��فاهی تر ش��ده اس��ت. این ویژگی ، تأثیرات 
سودمندی بر اندیش��ه و اندیشیدن و پژوهش 
نداشته اس��ت و به گمان من، وقت آن رسیده 
تا تأثیرات بس��یار منف��ی آن را به صورت های 
مختلف به  ش��دت کاهش دهی��م. همه ی ما، 
چ��ه آن ها ک��ه حرافی ها و لفاظی ه��ای اوایل 
انقالب را مشاهده کرده اند و چه نسل های بعد 
و کنونی، می دانیم که می توان با ش��گردهای 

یك نگاه شایع تر اما 
عامیانه تر این است كه 
تعّقل با بكارگیری اصول 

منطق صوری صورت 
می گیرد و فرد متعّقل بدین 

شیوه به آراء و عقاید 
جدیدی نایل می شود. اما 
كمی تأمل دربارة اصول 

منطق صوری آشكار 
می كند كه آنها صوری اند و 
هیچگاه هیچ موضع گیری 
دربارة صدق و كذب هیچ 

گزاره ای نمی كنند. به 
تعبیر دیگر، اصول و قواعد 
منطق هیچگاه نمی توانند 
موضع گیری یا قضاوت 

محتوایی دربارة گزاره ها یا 
باورها كنند.

متنوع روان ش��ناختی اجتماع��ی، قدری حضور 
ذهن، قدری خوش حافظگی و ش��یرین بیانی و 
خوش خطابی، و باالخره قدری چاش��نی شعر و 
عبارات نثر دل نش��ین از این یا آن ادیب ملی، 
چنان ش��ور و جذبه و جاذب��ه ای ایجاد کرد که 
ش��نونده را مس��حور و مفتون کرد بدون اینکه 
نکته ی��ا بصیرتی در آن همه ش��ور و طراوت 
و گرد و غبار نهفته باش��د. اگر چه امکان دارد 
بس��یاری از این س��خن رنجیده و بلکه آزرده 
ش��وند، لیکن باید اذعان کرد که م��ا ایرانیان 
عالق��ه و اس��تعداد قابل توجه��ی داریم برای 
اینکه تحت تأثیر سخنان خطابی و خوش قافیه 
و موزون ق��رار بگیریم و یا دیگ��ران را تحت 
تأثی��ر ق��رار دهیم، خ��واه آن س��خنان حاوی 
نکت��ه یا بصیرتی باش��د یا نباش��د. آیا تاکنون 
اندیش��یده ایم که چرا دربار سالطین و شاهان 
و ش��اهزادگان ما تقریب��ًا همواره ش��اعران و 
خطیبان و س��خنورانی بذله گو و شیرین سخن 
و حاض��ر جواب و هجو کنن��ده در رکاب خود 
داش��ته اند؟ آیا دربار امپراطوری ها و س��الطین 
و ش��اهان یونانی و روم��ی و مصری و چینی 
و هن��دی و اروپایی توان رقاب��ت با دربارهای 

ایرانیان را دارند؟
 بنابراین، چنانچ��ه بخواهیم نتایج و ثمرات 
این فرهنگ شفاهِی ارتجالِی خطابی را کمینه 
کرده و بر اظهارات تأمل ش��دة اندیشیده ش��ده 
بیفزایم باید از تعامل شفاهی به طور فزاینده ای 
اجتناب کرده و بس��تر را برای تعامالت هرچه 
بیشتر مکتوب، گسترده تر کنیم. در این صورت 
امید می رود قدری از افسونگری ها و مار نشان 
 دادن ها کاسته ش��ود و تأمل و اندیشه، قدری 

جدی تر صورت گیرد.
هیچ��گاه  تمهی��دات  ای��ن  اضافه کن��م، 
تضمین کنن��دة نی��ل ب��ه حقیقت نمی ش��وند. 
ای��ن مقدم��ات و زمینه س��ازی ها در بهتری��ن 
حال��ت قدری از گ��رد و غبار و ش��یطنت ها و 
ش��یدایی های کاذب می کاه��د. همین و بس!     

"و السالم علی من اتبع الهدی".
فروردین 1389 

---------------------------
1- ب��رای تفصی��ل تحلیل��ی و انتق��ادی یکی از 
معدود مواضع مش��ترک میان عالمان دانش��گاهی 
مدرنیست و عالمان حوزوی سنت گرا دربارة تعّقل یا 
اندیشیدن، ر. ک. به "افسانة آزاداندیشی!"، از همین 

قلم، تحت انتشار.
2- برای تحلیلی تفصیلی دربارة عقالنیت، ر. ک. 
به مقالة “افس��انة عقالنی��ت!”، از همین قلم، تحت 

انتشار.
 3- برای طرح این قبیل مواضع، و نقد آنها، ر.ک. 
به فصل 6 کتاب معرفت شناس��ی اجتماعی)1384(، 

از همین قلم

آیا تفاوتي بین كرس�ي ه�اي آزاد فكري، 
آزاد اندیشي و نظریه پردازي قائل هستید؟

آزاد فکری و آزاد اندیشی که تفاوتی با هم 
ندارن��د. اما بین آزاد فک��ری و نظریه پردازی 

تفاوت است.
در کرس��ی نظریه پردازی، عده ای به نظریه 
جدی��دی در ح��وزه ی علم��ی- پژوهش��ی- 
تخصصی خود می رس��ند و مطرح کردن این 
نظ��رات خود به خود به دیدگاه و ارتقاء س��طح 
فک��ری جامعه کمک می کند. و لزوما هم این 
نظریات ممکن است با چیزی مخالفت نداشته 
باشند و هدف اصلی، ایجاد زمینه برای نظریه 

پردازی است.
اما آزاد فکری بیشتر جایی به چشم می خورد 
که فضا، فضای انتقاد از وضع موجود اس��ت. 
در واقع هدف، افزایش آزادی بیان است. این 
انتقاد می تواند از وضعیت سیاس��ی باش��د، یا 

اقتصادی، یا هر زمینه ی دیگر.

علت تأکید رهبري روی این موضوع را در 
چه می بینید؟

عل��ی القاع��ده ما باید یک فض��ا در جامعه 
برای گس��ترش فضای نقد منصفانه باز کنیم. 
برای مهیا ش��دن این فضا بای��د زمینه هایی 
را مهی��ا کرد، که با مهیا ک��ردن این زمینه ها 
ممکن اس��ت همچنان این فضا ایجاد نشود، 
ول��ی خود ب��ه خود فض��ای ایجاد ش��ده، در 

مجموع به پیشرفت کشور کمک می کند.
اهداف کوتاه م�دت و بلند مدتی را که در 

حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی از 
اساتید عمیق و متخصص دانشگاه امام 
صادق)ع( در حوزه ی فلس�فه است. وی 
که مس�ؤولیت دفتر برنامه ریزي آموزش 
دانش�گاه امام صادق )ع(، و مس�ؤولیت 
گ�روه دیني دفت�ر برنامه ری�زي و تألیف 
کتب درس�ي وزارت آم�وزش و پرورش 
را در کارنام�ه ی خود دارد، با ش�ناخت و 
نگاه عمیق در حوزه ی تاریخ، در روش�ن 
ک�ردن فضا در حوادث بع�د از انتخابات 
س�ال گذش�ته، نقش آفرینی موثری در 
محاف�ل دانش�جویی داش�ت. نظ�رات 
ایش�ان در مصاحب�ه ای ک�ه ب�ا ایش�ان 
پیرامون کرس�ی های آزادفکری داشتیم 

نیز خواندنی است.
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اوایل کار خیلی طبیعی است. برای اینکه 
آن فرهنگ نقد به جامعه منتقل ش��ود، ما باید 
تا حدودی تلفات را تحمل کنیم. گسترش این 
فرهنگ در دراز مدت تا حدودی این مشکالت 
را کم می کند. حال ش��اید بت��وان مواردی را 
در قالب آیین نامه برای این جلس��ات در نظر 
گرف��ت، ولی تلقی من این اس��ت که کم کم 
فض��ای عمومی مخاطبین، افرادی را که وارد 
این گونه فضاهای غیر عقالنی می ش��وند پس 
می زند، و در دراز مدت مشکل را حل می کند.

اما می ش��ود یک آیین نام��ه هم برای این 
جلس��ات در نظر گرفت. مثاًل اگر کسی حرفی 
زد باید س��ند ارائه کند، یا وقت ها باید تنظیم 

باشند و... .

با توجه ب�ه زمینه ی سیاس�ی و معرفتی، 
موضوعاتی که برای این کرس�ی ها انتخاب 
می ش�وند چ�ه خصوصیات�ی بای�د داش�ته 

باشند؟
ببینید، موضوعات در مجموع دو دس��ته اند. 
ی��ک دس��ته از موضوعات بر اس��اس نیاز ها 
به وجود می آید. یعنی اس��اتید و دانش��جویان 
تش��خیص می دهن��د چ��ه چی��زی االن نیاز 
جامعه ی دانش��گاهی اس��ت. غالب��ا هم این 
احس��اس نیازها ش��کل گیری اصل��ی را رقم 
می زند. اما این اش��تباه است که گمان کنیم 
احساس نیازها همیشه منطبق بر نیازهاست. 
مثاًل یک انس��ان معتاد به مواد مخدر به این 
مواد، احساس نیاز می کند در صورتی که نیاز 

اصلی او این مواد نیستند.
ب��ه نظرم اول باید کارهایی انجام ش��ود تا 
ما ببینی��م واقعا چه نیازهای��ی وجود دارد که 
لزوما احساس��ش وج��ود ندارد. یعن��ی افراد 
متوجه نیستند که این نیاز هست. یعنی گاهی 
یک نیاز برای انسان ها وجود دارد که بخاطر 
فضای فرهنگی و اجتماعی این احساس نیاز 
برایش��ان مهم و اساسی به نظر نمی رسد؛ در 
صورتی که مهم اس��ت. این ها را باید در نظر 
داشت و در مجموع، شاید سنخ مباحث مبنایی 

به این شکل باشد.

نس�بت کل�ی بین مناظ�ره و رس�یدن به 
حقیقت چیست؟

اواًل یادمان باش��د که لزوم��ا مناظره منجر 
به حقیقت نمی ش��ود. یکی از ضعف های مهم 
سیستم مناظره در مجموع همین است که در 
جلسه ی مناظره، کسی که بیشتر توانایی جدل 
داش��ته باشد برنده می شود. یعنی ممکن است 
موض��ع فردی باطل باش��د ول��ی وقتی خوب 
جدل می کند مخاطبان عمومی قانع می شوند 
که حق با اوس��ت. پس باید حواس��مان باشد 
ک��ه مناظره در کوتاه م��دت لزوما به حقیقت 
منجر نمی شود اما در دراز مدت حقیقت آشکار 
می شود، چرا که سطح تحلیالت به تدریج باال 
می رود یعنی افرادی ک��ه توانایی جدل دارند 
شاید در ابتدا بتوانند به راحتی اذهان ساده را 
تح��ت تأثیر قرار دهند، ولی در دراز مدت این 
اذهان پیچیده می ش��وند و ب��رای قانع کردن 
آن ها باید از ترفندهای پیچیده تری اس��تفاده 
کرد. به نظرم این س��یر رو به رشد می تواند ما 

را کم کم در مسیر کشف حقیقت قرار دهد.
ما باید حواس��مان باش��د که انسان ها فقط 
و فقط بخاطر اس��تدالل نیست که حقایق را 
می پذیرن��د. اتفاقا اعتقاد، بیش از آنکه مدیون 
اس��تدالالت باش��د، مدیون احساسات است. 
یعنی اگر فردی فن جدل قوی داش��ته باش��د 
می تواند بر احساس��ات افراد سرمایه گذاری 
کند و بدون ارائه ی یک اس��تدالل درس��ت، 

مخاطبانش را قانع کند.
مثاًل ی��ک راهکار برای جلوگی��ری از این 
اتف��اق این اس��ت که بع��د از مناظرات، متن 
مناظره در اختیار افراد قرار گیرد و نقد ش��ود؛ 
نق��د و بررس��ی هایی که روی مت��ن مناظره 
از دید منطق��ی انجام می ش��ود. -یعنی مثاًل 
بگوییم اینجا اس��تدالل داش��تیم، ولی اینجا 
تحریک احساس��ات ب��ود و... -کم کم کمک 

می کند به رشد معرفت عقلی.

ب�ا توج�ه به ای�ن ک�ه اف�راد در فضاها و 
پارادایم فکری مختلفی قرار دارند که دارای 
مفاهیم، ارزش ها، دسته بندی ها، ذهنیت ها 
و پیش فرض های متفاوت نسبت به مسائل 

اند، چطور امکان تفاهم فراهم می گردد؟
اگ��ر فضاهای فکری افراد آن قدر متناقض 
باشد که نتوانند با هم حرف بزنند، خوب اصال 
برای مناظره نمی آیند! ش��ما حتم��ا دیده اید 
که مث��اًل فردی قبل از مناظره می گوید که با 
فالنی حاضر به مناظره نیس��تم ولی با فالنی 
حاض��رم. این به این معناس��ت که فضاهای 
فکری او با فرد اول هی��چ انطباقی ندارد. به 
نظرم این از اموریس��ت که ب��ا آزمون و خطا 

درست می شود.

ب�رای این ک�ه مناظرات حقیق�ت جویانه 
و غیرجدلی ش�وند و اف�راد به دنبال برتري 
جویي نباش�ند، چ�ه تمهیدات�ی را می توان 

اندیشید؟
مهم تری��ن تمهی��د ب��رای خودم��ان ای��ن 
اس��ت که صبور باش��یم. باید ای��ن را در نظر 

گسترش فرهنگ نقد و ارتقای بینش و تحلیل 
دانشجویان، هدف اصلی کرسی ها ی آزاد اندیشی

باید تا حدودی تلفات را 
تحمل کنیم!

باید حواسمان باشد که 
انسان ها فقط و فقط 

بخاطر استدالل نیست 
که حقایق را می پذیرند. 
اتفاقا اعتقاد، بیش از 

آنکه مدیون استدالالت 
باشد، مدیون احساسات 
است. یعنی اگر فردی 
فن جدل قوی داشته 

باشد می تواند بر 
احساسات افراد تأثیر 
بگذارد و بدون ارائه ی 
یک استدالل درست، 
مخاطبانش را قانع کند.

طراحی کرس�ی ها باید مد نظر قرار داد چه 
می دانید؟

این سیس��تم و ای��ن کارها بیش��تر اهداف 
بلند مدت دارن��د و من فکر نمی کنم اقتضای 

اهداف کوتاه مدت داشته باشند.
دو هدف بلند مدت می توان برای آن در نظر 
گرفت. یکی گس��ترش فرهنگ نقد در جامعه؛ 
هم نقد کردن و هم نقد پذیری. یعنی ما االن 
هم در نقد کردنمان دچار مش��کل هستیم - و 
به جای نقد کردن، بیشتر اوقات عیب جویی و 
تخریب می کنیم- و هم روحیه ی نقدپذیری ما 
باید اصالح ش��ود، چرا که االن اگر از کسی 
انتقاد ش��ود فرد بیشتر احساس عیب جویی و 

تخریب پیدا می کند.
هدف بلند مدت دوم می تواند ارتقای سطح 
بینش و تحلیل دانش��جویان و دانش��گاهیان 
باش��د که خود به خود ای��ن گفتگوها در دراز 
مدت سطح تحلیل و بینش افراد را باال می برد.

تجربه نش�ان می ده�د مباحثات برای به 
نتیجه رس�یدن موانعی پیش رو دارند؛ مثل 
هوچی گ�ری، خلط مبح�ث، مبهم گویی و 
غیرشفاف صحبت کردن، بدون سند حرف 
زدن، طرح انبوه مس�ائل و از این شاخه به 
آن ش�اخه پری�دن، لّفاظ�ی و... در طراحی 
کرس�ی ها چگونه می توان این آسیب ها را 

کم کرد؟
ی��ک نکت��ه را از ابتدا باید در ذهن داش��ته 
باش��ید و آن اینک��ه این موان��ع مخصوصا در 

éé فاضل تقی زاده٭
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داش��ت ک��ه خیل��ی از رفتارهای انس��ان از 
روی عق��ل و منط��ق نیس��ت. خود م��ا غالبا 
دغدغ��ه ی حقیق��ت و دغدغ��ه ی تعصب��ات 
داری��م. ه��م  کن��ار  در  را  خ��ود  درون��ی 

به نظرم عبور از این ها نیازمند صبر و تحمل 
اس��ت. در دراز مدت، خود این افرادی که از 
روش ه��ای غیر صحیح اس��تفاده می کنند، با 
افزایش س��طح بینش جامعه حذف می شوند. 
البت��ه در ابتدا ح��ذف نمی ش��وند بلکه روش 
هایش��ان را پیچیده تر می کنند؛ که با تحمل 

در دراز مدت این مشکل حل می شود.

با توجه به این که به نظر مي رسد تبیین 
ح�ق پیچی�ده ت�ر از تبیین باطل اس�ت،آیا 
نباید نگران این بود که به واسطه ی ضعف 
حامی�ان ی�ک موضع ح�ق یا حاکم ش�دن 
فضای تبلیغاتی و ژورنالیس�تی بر جلس�ه، 
ب�ه آن موضع حق در اف�کار عمومی ضربه 

وارد شود؟
ببینید، ابتدا بای��د بگویم اصال تبیین باطل 
ممکن نیست. اما مس��ئله این است که غالبا 
افرادی که موضع باطل دارند نمی آیند موضع 
خودش��ان را تبیین کنند. بلک��ه موضع باطل، 
غالب��ا نق��د و انتق��اد می کند و ش��بهه مطرح 
می کند، با ایجاد س��ؤاالت غلط، شبهه ایجاد 
می کن��د و ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه خیلی 

اوقات، قدرت جوالن پیدا می کند.
م��ا باید در مناظ��رات دقت کنی��م که اگر 
کسی که در موضع حق است، فقط در موضع 
دفاعی قرار گیرد و کس��ی که در باطل است 
در موضع تهاجمی قرار گیرد، خود به خود این 
حرف ش��ما محتمل است و تبیین حق سخت 
تر اس��ت. در واق��ع مناظره کنن��ده ای که در 

موضع حق است باید تالش کند صحبت های 
خ��ودش را از حالت تدافعی به حالت تهاجمی 

برگرداند.
واقعا با حق می ش��ود باط��ل را نابود کرد. 
تعبیر قرآن این اس��ت که »نقذف بالحق علی 
الباطل فیدمغه«. یعنی »با حق بر س��ر باطل 

میکوبیم و نابودش میکنیم«.این یک نکته.
نکته ی دیگر اینکه اگرچه درک حق سخت 
تر و پیچیده تر اس��ت، ول��ی در دراز مدت این 
مش��کل هم برطرف می ش��ود و اگ��ر ما این 
دغدغه ها را داش��ته باش��یم، دغدغه ی کوتاه 
مدت ما محس��وب می شود. ولی در دراز مدت، 
آن عم��ق حق باعث می ش��ود ک��ه علی رغم 
پیچیدگ��ی اش، برای افراد بیش��تر مورد قبول 
قرار گیرد. مثاًل ممکن است در همان جلسه ی 
مناظره، موضع حق تضعیف شود، ولی به تدریج 

کم کم موضع حق خودش را نشان می دهد.

حدود آزادی بیان در اس�الم چیست؟ آیا 
اب�راز هر عقیده اي در جامعه مجاز اس�ت؟ 
خط قرمزهای فقهی و اخالقی چه هستند؟ و 

این حدود را چطور باید اعمال کرد؟
اگر مناظرات در چهارچوب اندیشه و بحث 
و گفتگوی منطقی باش��د، ابراز هر عقیده ای 
در جامعه مجاز اس��ت. مثاًل شهید مطهری در 
کتاب پیرامون جمهوری اسالمی، این موضوع 
را باز کرده که مثاًل دیدگاه های مارکسیس��تی 
یا کمونیستی یا هر دیدگاهی بتوانند آزادانه و 

منطقی مطالب خود را بیان کند.
اگر بحث منطقی باش��د بیان هر دیدگاهی 
آزاد اس��ت. در واقع مرزهای انس��انیت برای 
جاهایی تعریف می ش��وند که از خطوط قرمز 
خارج می ش��ویم. مثاًل دروغگویی یا شانتاژ یا 
توهین. این ها خطوط قرمز هس��تند که همه 
هم آن را می شناس��ند. یا مثاًل سوءاس��تفاده از 
تحریکات احساسی. این ها خط قرمز هستند. 
ولی تا وقتی که ه��ر عقیده ای حتی باطل، با 
یک س��یر منطقی خودش را مط��رح کند، به 
نظر می رسد که ابرازش جایز است، البته من 
اینجا یک نکته را ی��ادآوری کنم و آن اینکه 
وقتی می گوییم ابراز هر عقیده ای مجاز است، 
منظ��ور م��ا در فضایی منطقی اس��ت. وگرنه 
اینطور نیس��ت که عقاید باط��ل در جامعه ای 
که از نظر س��طح درک و فکر پایین هستند با 
یک بیان شبه منطقی مطرح شود. لذا نباید هر 
عقی��ده ای را در هر جایی مطرح کرد. الزم به 
ذکر است که در معارف دینی هم ما به نوعی 
طبقه بندی داریم، یعن��ی حتی همه ی معارف 
صحیح را هم نمی توان برای همه ی انسان ها 
بیان ک��رد. نمون��ه ی بارزش همی��ن حدیث 
مع��روف پیامبر )ص( اس��ت ک��ه می فرماید: 
»ل��و علم االب��وذر ما فی القلب س��لمان، لقد 
قتل��ه!«. یعنی اگ��ر ابوذر می دانس��ت که در 
قلب سلمان چه می گذرد اورا می کشت! چون 
تصور می کرد س��لمان کافر ش��ده؛ در حالیکه 
مقام س��لمان باالتر از ابوذر است. یعنی خیلی 
از معارف ب��ا اینکه صحیح اند، چون هضمش 
برای افراد دش��وار است، ما حق نداریم آن را 

گسترش دهیم.
حال در این مناظرات دانشجویی هم با این 
مالحظاتی که بیان ش��د، اگر هر عقیده ای با 

سیر منطقی مطرح شود اشکالی ندارد.
ب�ه نظر ش�ما اف�راد مناظ�ره کنن�ده چه 
ویژگي هاي باید داشته باشند و چگونه باید 

انتخاب شوند؟
من ب��از هم تذکر می دهم که ما چهارچوب 
را آن ق��در س��خت نکنی��م که اصل مس��ئله 
منتفی ش��ود، قب��ل از اینکه مناظ��ره برگزار 
ش��ود. باالخره ما معتقدی��م یکی حق و یکی 

باطل اس��ت؛ حال هر طرفی که باشیم فرقی 
ن��دارد. و اگر باطل واقعا باطل باش��د، خوب 
طرفدار این اندیش��ه لزوما آدم خوبی نیست! 
حال من نمی گویم که ما کدام طرف هستیم، 
بلکه بصورت کلی عرض می کنم. پس طبیعی 
اس��ت که انس��انها ی بد هم بای��د وارد این 
سیس��تم شوند، یعنی ما نباید منتظر باشیم که 
همه ی انسانها ی متخلق به اخالق به مناظره 

بپردازند.
به نظ��رم ویژگی ه��ای ش��رکت کنندگان 
باید بیش��تر از س��نخ آیین نامه ها باشد. یعنی 
مث��اًل ش��ما در مناظره حق توهی��ن ندارید و 
اگر توهینی کردید با ش��ما برخورد می ش��ود. 
همچین قواعد و قوانین باید بیشتر حاکم شود.

اگ��ر آدم هتاک و بی ادبی م��ورد نظر بود، 
اص��ال نباید برای مناظره دعوت ش��ود؛ چون 
اص��ال به درد این سیس��تم ها نمی خورد. البته 
مفه��وم هتاک ه��م مفهومی پیچیده اس��ت، 
هرکس��ی فکر می کند طرف مخالفش هتاک 
است؛ منتها یک عرفی دارد که باید در همین 
فضای عرفی حرکت ک��رد و زیاد نباید دنبال 

انسان های ایده آل رفت.

نظر شما راجع به حضور هیئت داوران در 
جلس�ات مناظره چیس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باشند و نقش آن ها در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟
هیئت داوران دو معن��ی دارد. علی القاعده 
منظور ش��ما اف��رادی غیر از مجری اس��ت. 
مناظره حتما یک مجری نیاز دارد؛ مجری به 
معنی کسی که بحث را مدیریت کند، یعنی به 
افراد نوبت دهد و مثاًل نگذارد بحث از مس��یر 

اصلی خارج شود.
ام��ا در مورد هیئ��ت داوران، خوب اس��ت 
از اس��اتیدی اس��تفاده ش��ود که مثاًل در آن 
حوزه ی معرفتی، سیاس��ی یا عقیدتی صاحب 
نظر باش��ند. من قبال هم گفته ام که اگر این 
مناظرات بعد از اتمام، نقد و بررسی قرار گیرد، 
به ارتقاء فرهنگ نقد کمک می کند. اگر داوران 
بتوانند از موضع بیرون استدالل ها را نقد کنند 
و مث��اًل بگویند که صحبت های طرف »الف« 
یا »ب« این مش��کالت را داشت یا این نقاط 
قوت را داشت )این کارها را می توان در پایان 
جلسه انجام داد(، این کار می تواند مقداری به 
افراد نش��ان دهد که نقد صحیح یعنی چه، و 
این می تواند مفید باش��د. البته باید با آزمون و 

خطا پیش رفت.
به نظرم در تذکرات به کلماتی مثل مغالطه 
یا سفس��طه مطلقا نباید اشاره شود. یعنی اگر 
کس��ی مغالطه می کند نباید ک��ه او گفت که 
مغالطه می کند؛ چون بی��ان اینکه "تو مغالطه 
می کنی" خودش یک توهین است. در اینگونه 
موارد ب��ه نظرم باید اس��تدالل آورد، مثاًل یه 
این شکل »این استداللی که شما آورده اید، 
استدالل درستی نیس��ت«؛ این جمله توهین 
نیس��ت. ولی اگر مثاًل بگوییم این اس��تدالل 
ش��ما مغالطه یا سفسطه اس��ت، این به نظرم 
توهین آمیز است، و نباید این ادبیات را شایع 

کنیم.
در مورد ارزیاب��ی و نمره دهی هم، این کار 
زمان��ی معنی پیدا می کند که داوران مقبولیت 
داش��ته باشند. مثاًل اگر ش��ما داورانی بیاورید 
که پی��ش دانش��جویان مقبولی��ت ندارند، به 
نظرم اینجا ارزیابی و نمره دهی، بیشتر آبروی 
داوران را می ب��رد. اما اگر داوران از مقبولیت 
برخوردار بودند، به نظرم نمره دهی بیشتر باید 
با توجه به سبک های مناظره باشد، نه محتوا 
و نتیج��ه. یعنی نگویند ک��ه االن مثاًل حرف 
کدام طرف اثبات شد و نمره اش چقدر است، 
بلک��ه به اخ��الق مناظره نمره دهی ش��ود، یا 
اینکه چقدر سعی شده در مناظره، استدالالت 
کاملی ارائه شود. درکل، نروند حاال در انتهای 
مناظره چه کس��ی برنده شد. مهم نیست حتی 
اگر مثاًل دیدگاه فردی غلط بود ولی روش��ش 
بهت��ر بود، چ��ون می خواهیم ب��ه روش نمره 

دهیم، باید به او نمره ی بیشتری بدهیم.

برای حضار و شنوندگان جلسه ی مناظره 
چ�ه نقش هایی را می توان در نظر گرفت تا 

مناظرات پرشورتر و پربارتر دنبال شوند؟
پرس��ش و پاس��خ االن ه��م در خیل��ی از 
مناظرات انجام می شود. یعنی در حین مناظره 
برگ��ه های��ی در بی��ن افراد پخش ش��ود که 
سؤاالتشان را بپرسند. البته روش های دیگری 
هم می توان در نظر داش��ت ک��ه با خالقیت 

مسؤولین اجرا پیدا می شود.

اصال تبیین باطل ممکن 
نیست. اما مسئله این 
است که غالبا افرادی 
که موضع باطل دارند 

نمی آیند موضع خودشان 
را تبیین کنند. بلکه 

موضع باطل غالبا نقد 
و انتقاد می کند و شبهه 
مطرح می کند، با ایجاد 

سؤاالت غلط، شبهه 
ایجاد می کند و به همین 

دلیل است که خیلی 
اوقات، قدرت جوالن پیدا 

می کند.

باشد  اگر بحث منطقی 
بیان ه�ر دیدگاهی آزاد 
است. در واقع مرزهای 
جاهایی  برای  انسانیت 
می ش�وند  تعری�ف 
قرم�ز  خط�وط  از  ک�ه 
خ�ارج می ش�ویم. مثاًل 
دروغگویی یا شانتاژ یا 
خطوط  این ه�ا  توهین. 
قرمز هس�تند ک�ه همه 
هم آن را می شناس�ند. 
یا مثاًل سوءاس�تفاده از 
تحری�کات احساس�ی. 
قرم�ز  خ�ط  این ه�ا 

هستند.
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تعریف و ویژگیها ی کرسی های آزادفکری 
در دانش�گاه ها از نظر شما چیست؟ )تفاوتی 
بین كرس�ی های آزاد فكری، آزاد اندیشی و 

نظریه پردازی قائل هستید؟(
بحث نظریه پردازی وقتی معنی دارد که کسی 
است بعد از مدت زیادی کار فکری به نظریه ای 
خاص در یک حوزه رسیده است و این مستلزم 
یک کار طوالنی است حاال این استاد و صاحب 
نظر نظریه ای که به آن رس��یده است را می آید 
در بین اساتید و صاحب نظران مطرح می کند، 
این نظریه نقادی می شود و بعد به عنوان یک 
نظریه جا می افتد. اختصاص به علوم انس��انی 
ندارد و می تواند در هر رش��ته دیگری نیز باشد. 
در حالی که بحث آزاد اندیشی یک حالتی است 
که می تواند برای همه اعم از دانشجو و استاد 
باش��د. موضوعش معم��وال در حوزه های علوم 
انسانی است و مسائل اعتقادی و سیاسی است 
و بحث طرح موضوع و طرح ایده است در حالی 
که نظریه پردازی کار متخصصین است. بحث 
آزاد اندیشی در دانشگاه ها می تواند به مناسبت 
خاصی بس��تگی داشته باش��د مثاًل ایام خاص 
سیاس��ی. برای ورود به ای��ن بحث ها مقدمات 
خاصی نیاز نیست. در حالی که در کرسی های 
نظریه پردازی فرد باید کارشناس و متخصص و 

بر طرف س��ازد، قاعدتًا بای��د مهمترین ابزارش 
ب��رای ای��ن کار قدرت فکری اش باش��د. یعنی 
چون امکانات طبیعی ما محدود است، باید خأل 
بزرگ بین حجم نیازها و امکاناتمان-چون یک 
جامعه نیازهای زیادی دارد ولی امکانات همیشه 
کم اس��ت – آن چیزی که باعث می ش��ود بین 
امکانات محدود و نیازهای فراوان یک باالنسی 
برقرار بشود، توانمندی های فکری و علمی  است. 
یعنی علم می آید ش��کاف وسیع میان امکانات 
مح��دود و نیازهای نامح��دود را پر می کند. اگر 
قرار است ما به یک نظام قدرتمند تبدیل شویم، 
نظامی  که می خواهد زمینه س��از ظهور باش��د، 
باید بتوان��د در وهله اول نیازهای خودش و بعد 
نیازهای بشریت را پاسخ دهد. این پاسخگویی 
جز با تولید علم به دس��ت نمی آی��د. تولید علم 
هم یک طیف اس��ت که ابت��دای آن بحث آزاد 
اندیش��ی و انته��ای آن نظریه پردازی اس��ت.

وظیف�ه ی هر یک از اف�راد و نهادها در راه 
اندازی این کرسی ها چیست؟

قبل از ای��ن که وظیف��ه ای اداری و نهادی 
باشد، یک وظیفه درونی است. یعنی طبیعتًا اگر 
متولیان دانش��گاه یا مثاًل بسیج یا نهاد رهبری 
پیش قدم ش��وند خوب اس��ت،اما همت اصلی 
این کار از آن دانش��جوها و اساتید است. یعنی 
حتی اگر دانشجوها و اساتید آماده باشند، ولی 
دانش��گاه و نهادها آماده نباشند، این اتفاق رخ 
خواهد داد. اما اگر دستگاه ها زمینه سازی کنند 
ولی دانش��جوها و اس��اتید در این عرصه آماده 
نباشند، اتفاق خاصی نمی افتد. به همین خاطر 
این نهادها فقط می توانند نقش تسهیل کننده 

داشته باشند. 

اه�داف کوت�اه م�دت و بلند مدت�ی که در 
طراحی کرسی ها باید مد نظر قرار داد را چه 

می دانید؟
هدف کوتاه مدت این است که جسارت این 
کار ایجاد شود. ترس از این حالت ریخته شود. 
مشکلی که االن در فضای علمی  ما وجود دارد 
این اس��ت که دانشجوها و اس��اتید ما از فکر 
کردن و از ارائه نتایج فکرهایشان واهمه دارند. 
این کارها عادی و راحت نیست. اولین قدم این 
است که این سد شکسته شود. یعنی دانشجو و 
استاد بفهمد که او باید فکر کند، فکر کردن کار 
سختی نیست، اصاًل ویژگی انسان تفکر است. 

حتی برای اینکه آزادی 
ایمن بماند و نهال 

آزادی از بین نرود، باید 
انضباطی برای جلسات 
در نظر گرفت تا افراد 
مخل دفع شوند، از هر 
طرف فرقی نمی کند، 

حتی از طرف حق. چون 
اینجا جای بحث کردن 

است و اگر بحث را 
منحرف کند به نهال 
آزادی صدمه می خورد.

تمرین برای شیوه ی فکر کردن

کرسی های 
آزاداندیشی 
هیچ ربطی به 
تریبون آزاد 
ندارد!

صاحب نظر باش��د. این تفاوت نظریه پردازی و 
آزاد اندیشی است.

 علت تأکید رهبری روی این موضوع را در 
چه می بینید؟

این ک��ه چرا رهبری روی ای��ن قضیه تأکید 
داش��ته: اوال ای��ن که این را فق��ط رهبر تأکید 
نکردند. در پیام پذیرش قطعنامه تأکید حضرت 
امام به این قضیه را می بینیم. یعنی حضرت امام 
در پیام قطعنامه و یا پیام هایی که بعد از آن در 
سال 67 دادند، تأکید زیادی به بحث آزاد اندیشی 
و بحث احیای تولید علم داش��تند. آن جایی که 
مشخصا امام اشاره دارند، مثاًل در پیام قطعنامه 
می گویند که مبارزه علمی  ب��رای جوانان، زنده 
کردن روح جستجو و کشف واقعیت هاست. این 
زنده کردن روح جس��تجو و کشف واقعیت ها در 
واقع از مرحله ی اولیه اش که این است که باید 
فضای مناسب برای فکر وجود داشته باشد، بحث 
آزاد اندیشی شروع می شود و در تخصصی ترین 
حالتش و انتهایش به نظریه پردازی می رسد. این 
که علت تأکید امام و بعد از ایش��ان رهبری در 
این قضیه چه بوده است این است که ملتی که 
می خواهد به تمدن س��ازی برس��د، یعنی بتواند 
نیازهای خود را با اس��تفاده از توانمندی هایش 

دکتر محمدصادق کوش�کی، با دکترای علوم سیاس�ی، عضو هیئت علمی دانش�گاه 
صنعتی خواجه نصیر تهران اس�ت. وی س�ابقه ی ریاس�ت دفتر هنر و ادبیات مرکز 
اس�ناد انقالب اس�المی را در کارنامه خویش داش�ته اس�ت. از وی چندین کتاب و 
ده ه�ا مقاله در خصوص اندیش�ه سیاس�ی اس�الم، اندیش�ه های ام�ام خمینی)ره(، 
غرب شناسی، جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و مسائل جهان اسالم موجود 
اس�ت. وی س�ابقه ی بح�ث آزاداندیش�ی را در پیام های بعد از جن�گ حضرت امام 

می داند، و به نقش آن در راستای تمدن سازی تأکید دارد.

éé é حمیدرضا عسگری٭
حیدر نجفی٭٭ ééé 

85 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



فکر کند و در وهله بعد بتواند این فکر را عرضه 
کند؛ چه ش��فاهی و چه کتبی. این ها قدم ها ی 
اولیه اند برای این که دانش��گاه به سمت تولید 

علم برود.
اه��داف بلن��د م��دت ه��م این اس��ت که 
دانش��گاهها ی ما تبدیل بشوند به محلی برای 
تمرین تفکر، محلی که در آن فکر کردن را یاد 
می گیری��م و آموزش می دهیم. به جای این که 
مطلب یاد بدهیم، فکر کردن و روش تولید علم 
یاد می دهیم و ی��اد می گیریم. و در انتها هدف 
از کرسی ها این است که به تدریج روی افکار 
خامی که در این کرس��ی ها عرضه می شود کار 
شود و این افکار تبدیل به نظریات علمی شوند.

 تجربه نش�ان می دهد مباحث�ات برای به 
نتیجه رس�یدن موانعی پی�ش رو دارند؛ مثل 
هوچی گ�ری، خل�ط مبح�ث، مبه�م گویی و 
غیرش�فاف صحبت کردن، حرف بدون سند 
زدن، طرح انبوه مسائل و از این شاخه به آن 
شاخه پریدن، لّفاظی و... در طراحی کرسی ها 
چگون�ه می ت�وان این آس�یب ها را کم کرد؟ 

)همان طور كه رهبری هم فرمودند(
این آفاتی که ش��ما ش��مردید - مثل هوچی 
گری و خلط مبحث – برای مناظرات و مباحث 
سیاسی کارانه است. این ها مال آن حرکت های 
جاهالن��ه ای اس��ت که اس��مش را می گذارند 
تریبون آزاد. کرس��ی آزاد اندیشی تریبون آزاد 
نیست که هر چه می خواهد دل تنگت بگو. یعنی 
ش��ما باید بیایید اواًل به طور روشمند صحبت 
کنی، در خصوص یک موضوع مشخص علمی  
باید شما صحبت کنید، محصول تفکر باشد، و 
روشی که شما با آن به این تفکر رسیده ای بیان 
کنی. این مواردی که شما نوشتید؛ از این شاخه 
به آن شاخه پریدن، لّفاظی و... این ها اشکاالتی 
است که در یک آفتی به نام تریبون آزاد هست. 
تریبون آزاد یک آفت اس��ت. کرس��ی های آزاد 
اندیش��ی هیچ ربطی به تریبون آزاد ندارد. قرار 
اس��ت از توی این آزاد اندیشی حل مشکالت 
جامعه بیرون بیاید. این با آن جلس��ات مناظره 
سیاس��ی خیل��ی متف��اوت اس��ت. موضوعات 
می توانند سیاسی باشند اما روش سیاسی کارانه 

نیست، روش علمی  است.

 با توجه به این که کرس�ی های آزادفکری 
دانش�جویی را در دو حوزه ی کلی سیاسی و 
معرفتی دنبال می کنیم، مالحظاتی که در هر 
ی�ک از این دو ح�وزه باید مد نظر قرار دهیم 
کدام اند؟ و آیا به نظر ش�ما اولویتی بین این 

دو باید قائل شویم؟
اگ��ر ق��رار اس��ت کرس��ی های آزاد فکری 
دانش��جویی در حوزه های سیاس��ی و معرفتی 
باش��د، یک حداقل هایی دارد. این اس��ت که 
کس��انی که در این جلس��ات می آیند، افرادی 
باش��ند که حاضر باشند در یک سلسله شرکت 
کنند. یعنی مثاًل اگر در یک حلقه ای ده نفر ثبت 
نام کردند، این ها هم آزادند برای گفتن و از آن 
طرف باید آماده ش��نیدن هم باشند. یعنی این 
نیس��ت که کسی بیاید یک بار نظری را مطرح 
کند بع��د هم برود دنبال کار و زندگی اش بلکه 
باید منتظر باشد و نه جلسه دیگر صحبت های 
دیگران را بش��نود. چون ممکن است دیگران 
بخواهن��د حرف ه��ای ایش��ان را نق��د کنند. 

کرسی های آزادفکری یک جمع منضبط است. 
این نیست که بگوییم آقای فالنی می آید یک 
بحثی را مطرح می کند، حاال هرکس خواس��ت 
گوش دهد، هر کس هم نخواست گوش ندهد. 
در این کرسی ها حتمًا باید از بین اساتید در آن 
موضوع یا موضوعات، داورهایی وجود داش��ته 
باش��د. در عین حالی که دانشجوها فکری که 
مطرح شده را نقد و بررسی می کنند، اساتید داور 
هم باید حضور داش��ته باشند و حدود بحث ها 
را مش��خص کنند اگر احیانًا بحث داش��ت از 
مسیر اصلی خودش خارج می شد آن را کنترل 
کنند. حال چه حوزه سیاسی چه حوزه معرفتی. 
حتی این کرسی ها را می شود در حوزه خیلی از 
درس های علوم انسانی هم داشت. اولویت آن 
را نیاز مجموعه مشخص می کند. یعنی ببینیم 
در کدام حوزه دانش��جویان فع��ال و پر تالش 
بیشتر نیازمندند. این طور حرکت ها در جمع ها ی 
متکثر جواب نمی دهد. یعنی نمی ش��ود بگوییم 
جلسه اول را در آمفی تئاتر برگزار می کنیم هر 
کس دوست داشت بیاید. باید یک جمع منضبط 
مش��خصی باشند. چون ممکن است طرح یک 
بحثی دو جلس��ه طول بکشد. کسی که جلسه 
اول را نبوده و قس��مت اول طرح را نشنیده، از 
بحث عقب اس��ت. مناظره علمی  که نیست که 
بگوییم هر که خواست بیاید. چون همه در این 

جلسه مشارکت دارند پس باید منظم باشند.

موضوعات�ی که ب�رای کرس�ی ها انتخاب 
می شوند باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ 
)موضوعات مبنایی، مبتالبه دانشجویان و ...( 

در صورت امکان، چند مورد مثال هم بزنید.
موضوعات باید مبتال به دانش��جویان باشد، 
یعنی موضوعاتی که دانش��جویان باید آن ها را 
بدانند. حال یا این که خودش��ان احساس نیاز 
کرده باشند یا این که از آن غفلت کرده باشند 
و این جلس��ه موجب شود که یادشان بیاید که 
به این بحث هم نیاز دارند. نه این که احساس 
نیاز به وجود آورد، احساس نیاز هست اما غفلت 

دارد نسبت به آن.

 آیا اجرای كرسیها ی آزاد فكری شیوه ها ی 
مختلف�ی دارد؟ چ�ه ش�یوه هایی؟ )مناظ�ره 
دو نف�ره، گفتگو و ...(كدام ش�یوه را مؤثر تر 

می دانید؟
مناظ��ره نیس��ت، گفتگوی آنی هم نیس��ت. 
گفتن، فکر کردن و بعد احیانًا نقد کردن است. 
گفتگوی بالفاصله نیس��ت. به عنوان مثال بعد 
از ای��ن که افراد ثبت نام کردند کس��ی که به 
عنوان دبیر جلسه اس��ت به افراد می گوید هر 
کس پنج موض��وع اولوی��ت دار را بگوید. چه 
چیزهایی را نیاز دارید؟ بعد موضوعات مشترک 
به ترتیب اولویت انتخاب می شوند. موضوعاتی 
که جم��ع از آن ها غافل بوده ولی حائز اهمیت 
است نیز مشخص ش��ود، بعد بگوییم حال هر 
کس در مورد ای��ن موضوع ایده ای دارد یعنی 
حرفی دارد که فکر می کند تا حاال زده نش��ده، 
در مورد موضوع شماره یک. بیاید و طرحش را 
ب��ه صورت مکتوب بین حضار توزیع کند و بعد 
به صورت هدفمند در محدوده زمانی مشخصی 
آن را ارائه دهد. اس��تاد ناظر و داور هم هست 
که اگر نیاز به توضیح باشد توضیح می دهد. اگر 

در این رابطه کس��ی سوال و ابهامی 
 داش��ت مطرح می کند، برای جلسه 
بعد مقرر می ش��ود اگر کسی نقدی 
به این نظر داش��ت بیان می کند و 
شخص مطرح کننده یا می پذیرد یا 
جواب می دهد. محصول قس��مت 
اول توضی��ح و رف��ع ابه��ام آن 
ایده اس��ت نه این که بخواهیم 
کارآم��دی آن را بس��نجیم. در 
ف��از بعدی بع��د از تأمل و فکر 
کردن آن ایده را نقد می کنند. 
و چون سطح بحث دانشجویی 
است، وجود استاد برای این 
است که که نگذارد بحث از 
مس��یر خارج شود. خود استاد 

قرار نیست وارد این مباحث شود، 
دانش��جوها باید ذهنشان فعال شود. مخصوصًا 
در مس��ائل اعتق��ادی وجود این ناظر بیش��تر 
نیاز اس��ت. این یک مدل پیش��نهادی اس��ت. 
در واقع این آزاد اندیش��ی یک تمرین اس��ت 
برای روش��مند فکر کردن. حال این تمرین با 
موضوعاتی انجام می ش��ود که جوان دانشجو 
باید آن را بداند. این روش را اینجا یاد می گیرد. 
می تواند حتی در علم فیزیک هم از این روش 
اس��تفاده کند. یک روش کالن علمی  اس��ت 
که در ذهن ش��خص نهادینه می شود. البته در 
حی��ن این تمرین مباحث اعتقادی و سیاس��ی 
را خودش یاد می گی��رد و عمیقًا می فهمد و به 
دیگران منتقل می کند. برای مثال علم اصول 
در فقه و برهان یک روش فکر کردن اس��ت یا 
اس��تدالل ریاضی یک روش رسیدن به نتیجه 
اس��ت باید ش��یوه فکر کردن را یاد بگیریم که 

این خودش عامل تفاهم و همفکری می شود.

مگ�ر این بحث آزاد اندیش�ی ب�رای همه 
نیس�ت؟ پس چرا جمع افراد را محدود کنیم 

به چند نفر؟
می ش��ود 200 حلقه ده دوازده نفره داش��ته 
باشیم ولی باید اس��تاندارد باشد. در یک جمع 
500 نفری چه تضمینی اس��ت که افراد روی 
صحبت ها فکر می کنند. این می شود سخنرانی؛ 

که همیشه بوده است.
ب��ه عنوان مث��ال در یک جم��ع 100 نفری 
در یک آمفی تئات��ر کوچک هر کس می آید و 

صحبت می کند راجع به آن قضیه.
من می گویم باید بازدهی کاری که می کنیم 
بیشینه باشد. خیلی از جلسات مانند موتورهای 
درون سوز یا المپها ی رشته ای بازده 5% دارند. 
گرم می کنن��د اما 95% ات��الف دارند. هر چه 
جلسه منظم تر و روشمندتر باشد اتالفش کمتر 
است. ما باید بازده کارمان را تا70% برسانیم. 

در این دانشگاه امیرکبیر که 5000 دانشجو 
دارد چند نفر واقعًا صاحب یک ایده قابل طرح 
هستند. حداکثر در موضوعات مختلف 40 نفر. 
منظور ما کسی است که صاحب ایده است و گر 
نه اگر کسی بیا ید و حرف هایی که در روزنامه 
و سایت خوانده است را پشت تریبون بگوید این 
فکر نیست. باید کسانی که صاحب فکر هستند 
بیایند و فکرش��ان را اگر چه خام باش��د مطرح 
کنند. فکرهایی که تا به حال جایی مطرح نشده 
است. فرق یک نماشگاه اختراعات و ابتکارات 

ب��ا 
بازارچ��ه س��ید اس��ماعیل همی��ن اس��ت. در 
س��ید اس��ماعیل جنس ه��ای دزدی و متروکه 
را می آورند و هر چه باش��د مث��اًل 100 تومان 
می فروش��د. کرس��ی های آزاد اندیشی بازارچه 
سید اسماعیل نیست، جای طرح شبهه و سوال 
پرسیدن نیس��ت. جای طرح ایده و فکر است. 
س��وال پرسیدن همیشه آزاد است. برود از یک 

شخص آگاه بپرسد.

به طور کلی نس�بت بین مناظره و رسیدن 
به حقیقت چیست؟ انسان چطور به یک چیز 
معتقد می ش�ود؟ نقش ت�الش عقلی در این 

مسیر چیست؟
فقط یک نوع مناظره اس��ت که در کشور ما 
ه��م وجود ندارد. آن هم مناظره علمی اس��ت. 
یک صاحب نظر می آید بین متخصصین مطرح 
می کند. آن ه��ا نقد می کنند. ق��وت و ضعفش 
مش��خص می ش��ود. غیر از این م��دل مناظره 
انسانی نیست. مناظرات معمول، رینگ بوکس 
اس��ت. جای پوززنی و رو کم کنی است و ابزار 

دست سیاسی کارهاست.

ح�دود آزادی بیان در اس�الم چیس�ت؟آیا 
اب�راز هر عقی�ده ای در جامعه مجاز اس�ت؟ 
دقیق�ًا خط قرمزه�ای فقه�ی و اخالقی چه 
هس�تند؟ و این ح�دود را چط�ور باید اعمال 

کرد؟ 
 اصاًل این مباحث قرار نیست در سطح جامعه 
مطرح ش��ود. طرح شبهه هم نیست. طرح یک 
ایده اس��ت که به ذهن یک دانش��جو رس��یده 

است.
قرار نیس��ت ای��ن مباح��ث در جامعه مطرح 
شود، طرح ش��بهه بین آدم هایی باشد که خود 
در آن حوزه متخصص هستند. مناظره سیاسی 
و بحثها ی سطحی سیاسی در دانشگاه ها فقط 
یک س��وپاپ ب��رای کم کردن التهاب اس��ت. 
چنین جلساتی باید باش��د ولی اسمش کرسی 
آزاد اندیشی نیس��ت. اسم کرسی آزاد اندیشی 
را خراب نکنید. در دانش��گاه باید درس��ت فکر 
کردن، روشمند فکر کردن و دقیق گفتن و دقیق 

شنیدن را یاد گرفت.
٭ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه 

امیرکبیر
٭٭ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه 

امیرکبیر

 کرسی آزاد اندیشی تریبون آزاد نیست 

که هر چ�ه می خواهد دل تنگت بگو. یعنی 

ش�ما بای�د بیایی�د اوالً ب�ه طور روش�مند 

صحب�ت کن�ی، در خصوص ی�ک موضوع 

مش�خص علمی  باید ش�ما صحبت کنید، 

محصول تفکر باش�د، و روش�ی که شما با 

آن به این تفکر رسیده ای بیان کنی.
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تعریف کرس�ی های آزاداندیشی چیست 
و آیا تفاوتی بین کرس�ی های آزاد فکری و 

نظریه پردازی قائل هستید یا خیر؟
آزاد فک��ری ک��ه ما عن��وان می کنی��م و یا 
حریت فکری ب��ه بیان آیت اهلل العظمی وحید 
خراسانی، بحثی بسیار جدی است. اما متاسفانه 
یکی از مشکالتی که ما داریم این است که ما 
زیر بن��ای آزادی  فک��ری را نداریم و یا حتی 
زیربنای کرسی های آزاداندیشی را نداریم که 
بخواهیم در موردش بحث کنیم. دلیل آن هم 
این اس��ت که دانش در ایران تولید و بازتولید 
ندارد. چرخه ی دانش در ایران درست نیست و 
دانش��گاه ها در علوم مختلف کامال جدا از هم 
کار می کنند. حتی در یک زمینه ی خاص. مثاًل 
رشته ها ی فنی کمتر به هم کمک می کنند، یا 
رشته ها ی علوم پزش��کی همین طور.حال چه 
برسد به ارتباط بین رشته های فنی و پزشکی! 
یا بین رش��ته های علوم انس��انی و فنی و بین 
همه ی این رش��ته ها گسل وجود دارد. این به 
این دلیل است که دانش ما وارداتی است. اما 
اگر محیط دانش ما تولیدی باشد، این ارتباط 
خود به خود برقرار می ش��ود و اگر این ارتباط 
برقرار شود تولید علم به وجود می آید، اما وقتی 
وارداتی باش��د محیط دانش��گاه های ما شبیه 
س��وپرمارکت هایی می شوند که کاالهای خود 
را وارد می کنند و کاری هم به یکدیگر ندارند 

وقت را برای این ساختمان از 
پایه ویران تلف نکنیم!
گسل های دانش در دانشگاه وارداتی، مانع جدی آزاداندیشی

متاسفانه یکی از 
مشکالتی که ما داریم 

این است که ما زیر 
بنای آزادی  فکری را 

نداریم و یا حتی زیربنای 
کرسی های آزاداندیشی 
را نداریم که بخواهیم 
در موردش بحث کنیم. 

دلیل آن هم این ا ست که 
دانش در ایران تولید و 
بازتولید ندارد. چرخه ی 
دانش در ایران درست 
نیست و دانشگاه ها در 

علوم مختلف کامال جدا از 
هم کار می کنند. حتی در 

یک زمینه ی خاص.

و فقط به فکر نان خوردن خودش��ان هس��تند. 
ب��ه همین خاط��ر هیچ وقت س��وپر مارکت ها 
نمی توانند با هم ارتباط ارگانیک یا س��ازمانی 
داشته باش��ند. خب االن هم در دانشگاه های 
ما چنین جوی وج��ود دارد که در آن دانش ها 
بصورت گسل گس��ل با هم مرتبطند و در    این 
فضا هرگز نمی شود تولید علم یا تولید نرم افزار 
یا تولید نظریه بوج��ود بیاید. خب در این فضا 
آزادی فکری چه معنایی دارد؟ وقتی می گوییم 
آزادی فکر یعنی اینکه کس��ی فکری را تولید 
کن��د و بتوان��د آزادانه آن را بی��ان کند، وقتی 
م��ا فکری تولید نمی کنی��م چگونه آن را بیان 
کنیم؟ چی��زی که االن به عن��وان آزادفکری 
مطرح می ش��ود، یعنی اینکه آن چیزهایی که 
از غربی ه��ا تحقیق کرده ایم و یاد گرفتیم را 
بیان کنیم. مثاًل مثل ش��رکت های خارجی 
ک��ه نمایندگ��ی انحصاری در ای��ران دارند 

اینجا هم در واقع نمایندگی انحصاری افکار 
خارجی در ایران ش��کل می گیرد تا این افکار 

بیان شوند.
ما تا وقتی تولید فکر نکنیم اصال آزادی بیان 

و اندیشه و فکر وجود ندارد، چون به 
وجود گسل  دلیل 
بین علوم، اصاًل 

اندیشه ای شکل نمی گیرد که بیان شود.
این مباحث بیش��تر مربوط به کرس��ی های 

نظریه پردازیست.
در م�ورد کرس�ی ها ی آزاداندیش�ی چ�ه 

نظری دارید؟
خب اینجور کرسی ها درواقع باعث می شود 
دانش��جویان به جدل بپردازند و در آخرش هم 
دعوا ش��ود. وقتی چارچوب رعایت نمی ش��ود، 
دانش��جویان نمی توانند چارچ��وب دار و منظم 
فکر کنند، مسائل را به هم ربط منطقی بدهند 
خب نتیجه نمی دهد. نوع نظام دانشی در ایران 
بشدت گسلی و 
حشتناک  و
. ست ا

استاد 

گس��لی فک��ر می کن��د و تدری��س می کن��د. 
دانش��جویان هم گس��لی ی��اد می گیرند. خب 
در ای��ن فضا آزاداندیش��ی جز ب��ه دعوا ختم 
می ش��ود؟ ما بارها ای��ن را تجربه ک��رده ایم. 
مث��اًل به دانش��جویان در کالس فرصت برای 
کنفران��س دادم و در انته��ا فهمیدم این وقت 
ماست که تلف می ش��ود! دانشجو حتی حاضر 
نیست درس��ش را خوب مطالعه کند. در واقع 
مشکل اصلی همانطور که گفتم ساختار دانشی 
و معرفتی ایران است. حتی آن علمی که وارد 
هم می ش��ود گس��لی می ش��ود. یعنی ما حتی 
س��اختارهای عمیق و فراساختارها و ربط های 
دانش های وارداتی را هم بدس��ت نمی آوریم. 
متاس��فانه نمی دانی��م ای��ن دانش ه��ا در چه 
س��اختارهایی تولید شده اند. ما نمی دانیم علوم 
غربی مثاًل در حوزه ی انسانی یا تجربی در چه 
ساختارهایی شکل گرفته اند که حال بخواهیم 
تئوری تولید کنیم یا آن ها را به هم ربط دهیم. 
این یک طرف ماجراس��ت و ط��رف دیگر آن 
رابطه ی دانشجویان و دانشگاه ها با نظام های 
قدیم دانش��گاهی است. متأس��فانه کسی هم 
تغیی��ری ایج��اد نمی کند. مثاًل م��ا در همه ی 
زمینه های فیزیک، ش��یمی، ریاضی 
یا پزش��کی نیاز به تغییرات 
داری��م. مثاًل اآلن در قم 
پزش��کی  زمینه ی  در 
حال  در  کارهای��ی 
انجام است. طب 
س��ینا  ابوعل��ی 
ق��م  در  اآلن 
ح��ال  در 
به  ورود 

دکت�ر ابراهی�م فیاض، عضو هیئت علمی دانش�گاه تهران، به ارائ�ه ی نظرات متفاوت، معروف اس�ت. و اتفاقًا همین تفاوت نگاه 
باعث دیده ش�دن ابعاد مس�ئله می ش�ود. مسبوق دانستن تولید اندیش�ه به آزادی فکر و مناظره، هسته ی اصلی نظر وی بود که 
در مصاحبه ی تلفنی  که با ایشان داشتیم، بیان کرد. وی نبود تواضع را اصلی ترین مشکل اخالقی می دانست که حاصل نداشتن 

سواد است، و ریشه ی همه ی این ها را، وارداتی بودن ساختار علم و دانشگاه ها؛ 

éé é محمد یلماز٭
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طبابت اس��ت. االن در دانشگاه ها ما خیلی راه 
نرفت��ه داریم. اصال اگ��ر ارتباطی بین قدیم و 
جدید نخواهیم برقرار کنیم، عدم شناخت ما از 
ساختارهای علوم وارداتی مشکل بسیار بزرگی 
اس��ت. در کل اگر دانش��جویان بخواهند وارد 
بحث شوند کار به جدل و دعوا کشیده می شود. 
من خودم بارها شاهد بودم متاسفانه اصأل بلد 

نیستند حرف بزنند.
یعن�ی ش�ما معتقدید ت�ا وقتی اندیش�ه 
توسط دانشجویان تولید نشود زمینه برای 

مناظره وجود ندارد؟
بل��ه هرگز وج��ود ندارد. چ��ون وقتی بحث 
جدی باش��د ش��ما خیلی متواضع می ش��وید. 
متوجه می شوید که اول باید بفهمید، بعد حرف 
بزنید. به قول پیامب��ر )ص(: »اذن خیر لکم«. 
یعنی ش��ما باید گوش دهید. ما االن بیشتر به 
ج��ای این که فکر کنیم ح��رف می زنیم، خب 
این صفت نادانان است. کسی که نادان است 
به ق��ول امیرالمونین زبان��ش جلوتر از قلبش 
اس��ت و آدم عاقل زبانش پشت قلبش است؛ 
اول فکر می کند و س��پس حرف می زند. مثاًل 
اگر شما به دانشگاه های خارج از کشور بروید 
می بینید که خیلی گوش می کنند. هم اس��تاد 
و هم دانش��جو ها بشدت گوش می کنند. چون 
می دانن��د که اگر بخواهند تولید فکر کنند باید 
بیشتر گوش کنند و ایده ها را بشنوند، نه اینکه 
بیشتر حرف بزنند. اینجا کسی احتیاجی به فکر 
ندارد چون همه چیز هست. همه چیز وارداتی 
و فاجعه آمیز است و دانشگاهی با این ساختار 
هرگز تولید علم نمی کن��د. حتی برخی اوقات 
ممکن اس��ت با کمک پول نفت چیزهایی هم 
تولید کنیم اما هیچ وقت ساختار تولیدی نداریم. 
یعنی به طور منفصل تولیداتی می کنیم اما در 

سطح کالن متاسفانه هیچ! اصال ساختارهای 
علمی در ایران فاجعه است. مثاًل من چند وقت 
پیش بیمارستان بقیه اهلل رفته بودم که کادر آن 
افراد مجرب و مکتبی و تحصیل کرده هستند. 
اصال طرف به آزمایشهای من نگاه نکرده بود! 
مثاًل اگر ش��ما به خارج از کشور بروید پزشک 
آنقدر به حرف های بیمار گوش می کند که مات 
می مانید! شاید یک مریضی خاص باشد و فقط 
با شباهت نشانه ای که نمی توان جواب گرفت.

عل�ت تاکید رهب�ری را روی این موضوع 
چه می بینید؟

خب رهبری ب��ه عنوان سیاس��ت گذار باید 
این کار را انجام دهند، اما از نظر س��اختاری 
اصال کاری نمی ش��ود. سیاس��ت گذاری باعث 
ساختار سازی نمی ش��ود. ساختار جواب نداده. 
ایش��ان می گویند اس��المی کردن دانشگاه ها. 
بعد ک��ه جلو می روی��م می بینی��م نتیجه این 
می ش��ود؟ یا مثاًل کجاس��ت نظم اجتماعی یا 
کرسی ها ی نظریه پردازی؟ مثاًل از من در قم 
برای میزگردی دعوت می کنند که نیم ساعت 
صحب��ت کنم! من باید 5 س��اعت در راه رفت 
و برگشت باش��م که نیم ساعت صحبت کنم. 
خب این ها خنده دار است! مثاًل در کرسی ها ی 
نظریه پردازی باید حداقل سه ساعت با بیست 
نف��ر آدم صحبت کرد. مثاًل من اخیرا مش��هد 

رفته بودم، خیلی بهتر بود.
وظیف�ه ی هر یک از نهاده�ا و افراد را در 

راه اندازی این کرسی ها چه می دانید؟
نظم س��ازمان دانش��ی جزو پیشرفت است، 
چه در حوزه چه در دانش��گاه. چون ساختاری 
که االن ما داریم محصول استعمار و استثمار 
است. چه ساختار حوزه و چه ساختار دانشگاه؛ 
حت��ی در حوزه ه��م همینطور اس��ت. ما بعد 
از مش��روطه در حوزه ها س��کوالریزه ش��دیم. 
بش��دت تقلیدی شدیم. به قول شهید مطهری 
حوزه ه��ای کوچک و بدون فک��ر داریم. اصال 
دیگر در حوزه ها کالم نیس��ت. عرفان هس��ت 
ولی ربط��ی به فقه ندارد. فقه ربطی به عرفان 
ندارد. یا اصال اخالق به این دو مرتبط نیست؛ 
پر از گس��ل اس��ت. تولید علم��ی نداریم. در 
دانشگاه هم همین طور. این دعوای بین حوزه 
و دانش��گاه هم نوعی دعوای زرگری اس��ت، 
وگرنه اگر هر دو به تولید علم برس��ند، هر دو 
به حرف هم گ��وش می دهند. چون می فهمند 
جاهلند و انس��ان جاهل دوست دارد که گوش 
کند نه اینکه حرف بزند. مثاًل بچه های کوچک 
اول گ��وش می کنند ت��ا زبان را ی��اد بگیرند. 
بچه های خردس��ال متواضع ان��د، اما بزرگترها 
هی��چ! همه متکب��ر و مغرورن��د و نمی خواهند 

گوش کنند.
ای�ن  بلند مدت�ی  و  کوتاه م�دت  اه�داف 

کرسی ها چیست؟
همانط��ور ک��ه گفت��م بای��د س��اختارهای 
دانش��گاهی به هم ربط پیدا کند. ما باید ناظر 
به واقعیات اجتماعی و واقیعیات موجود باشیم. 

باید ببینیم مش��کالتمان کجاست در واقعیات 
اجتماعی. تئوری را که نمی ش��ود به س��ادگی 
تولید کرد .تئوری باید با توجه به مس��ائل روز 

طرح شود.
تجربه نش�ان می دهد که مباحثه برای به 
نتیجه رسیدن موانعی دارد. چگونه می توان 

آنها را برطرف کرد؟
این مش��کالت، بیش��تر ظاهر و فرم است. 
این س��اختمان از پای بست ویران است. شما 
ببینید اینجا وقتی اس��تادی بی سواد است به 
لباسش می رسد برای اینکه خودنمایی کند! به 
ادا و اطوارش می رس��د؛ یعنی مثاًل لپ تاپش 
را س��ر کالس می آورد تا خودنمایی کند و بعد 
هم با نمره و با سیستم های کنترلی و سازمانی 
دانش��جو را اذیت می کند. مثآل در رش��ته ها ی 
فنی اس��تاد اول دانش��جو را تجدید می کند و 
بعد نمره هارا روی نمودار می برد تا همه قبول 
ش��وند. خب این یعنی چ��ه؟ یعنی می خواهی 
بگویی دانش��جو! تو هیچ چی��زی نمی فهمی؟ 
مثاًل در دانش��گاه تهران دانشجویی می گفت 
استاد به ما س��والی داده بود در امتحان وقتی 
پی��ش خودش رفت��م بلد نبود ح��ل کند. خب 
این چه مس��خره بازی است. این ست که من 

می گویم این سازمانها ضددانش هستند.
ب�ه نظ�ر ش�ما موضوعات�ی ک�ه ب�رای 
کرسی ها انتخاب می شوند چه خصوصیاتی 

باید داشته باشند؟
همانطور که گفتم باید از مس��ائل روز باشد.

مشکالت موجود جامعه. مثاًل طالق، اعتیاد یا 
مس��ائل علمی مثل هواپیماسازی، شهرسازی 

و ... .
نس�بت بین مناظره و رسیدن به حقیقت 

چیست؟
ببینید موقعی که ما اندیش��ه داشته باشیم و 
این اندیشه ها با هم در تماس باشند، ابعاد بهتر 
روشن می شود و ابهامات برطرف می شود و ما 
ب��ه واقعیت و حقیقت نزدیک می ش��ویم. مثاًل 
به ما بارها گفته اند با هم مباحثه کنید، گفتگو 
کنید ب��دون اینکه به هم تکبر بورزید تا اینکه 

به حقیقت برسید.
با توجه به متفاوت بودن فضاهای فکری 

افراد، تفاهم چگونه حاصل می شود؟
تواضع که باش��د حتما تفاهم ایجاد می شود. 
کس��ی که متکبر باشد بی سواد است و کسی 
که س��واد دارد متواضع می شود، از تحجر دور 
می ش��ود. با ای��ن دید، افراد به ش��دت به هم 
نزدیک می ش��وند. من در اروپا بسیار دیده ام یا 

در آمریکا همینطور.
حدود آزادی بیان در اس�الم چیست و آیا 

ابراز هر عقیده ای در جامعه آزاد است؟
ت��ا زمانی که اب��راز عقاید باع��ث گمراهی 
و فس��اد در جامع��ه نش��ود مش��کلی ن��دارد. 
ش��اخص های زیادی هم در این زمینه داریم. 
مثاًل اگر ش��ما در م��ورد همجنس بازی بحث 
کنید و میزگرد بگذارید باعث فس��اد و ظلم به 

انسانها و روابط انسانی میشود.
نظ�ر ش�ما در م�ورد هیئ�ت داوران در 

مناظرات چیست؟
من چند ب��ار قم رفتم و دیدم که این هیئت 
داوران واقعا چیزی صوری و خنده دار اس��ت. 
فرد مطالعه نکرده سخنرانی می کند و داور هم 
اصال آگاه نیست به موضوع. به نظر من اصال 
لزومی به وجود داور نیست. مثاًل من تجربه ی 

اینجور کرسی ها را در کالسم داشتم.
ب�رای حض�ار و ش�نوندگان چه نقش�ی 

می توان در نظر گرفت؟
حضار باید متفکرانه و با عالقه بنشینند. مثاًل 
من دیدم در قم بین حضار دعوا ش��د و به هم 
توهین کردند و از جلس��ه خارج شدند.اینجور 

مباحثه ها فایده ندارد.
اینه��ا همه برمی گردد ب��ه همان حرف اولم 
ک��ه باید علم تولیدی باش��د. اگ��ر تولید علم 
کنی��م داور خ��ودش پیدا می ش��ود، متفکرش 
پیدا می ش��ود، مخاطبش پیدا می ش��ود. مثاًل 
االن حوزه یا دانش��گاه چی��زی تولید نمی کند 
ک��ه بخواهد مناظ��ره و داوری و مخاطب و... 
داشته باشد. راهش هم این است که همانطور 
که گفتم دانش��گاه ها با هم ارتباط برقرار کنند 
و علومی ناظر به مش��کالت روز جامعه تولید 
کنند. گس��لهای دانشی از بین برود و سازمان 
و ساختار حوزه و دانش��گاه که ضد تولید علم 

است عوض شود.
چ�ه منابع�ی ب�رای یافت�ن صحبت های 

بزرگان در این زمینه ها پیشنهاد می کنید؟
اگر ما تمام آثار کالسیک در این زمینه را در 
ایران یا حتی جهان جمع کنیم و ترجمه کنیم 
و خوانده شود و ناظر به مسائل روز روی آن ها 
کار شود تازه به مرحله ی تولید علم می رسیم. 
ما هنوز خیلی از آثار کالس��یک غرب مثل آثار 
مارک و وب��ر را کار نکرده ایم. ای��ن آثار باید 
جم��ع آوری و مطالع��ه ش��وند. از طرفی روی 
آثار گذش��تگان و کتاب های خطی که بس��یار 
ارزش��مند هم هستند کار ش��ود: که محققان 
غربی روی بس��یاری از آنه��ا کار کرده اند. ما 
یک س��ازمان بزرگ و قوی شبیه سازمان های 
فعلی نیاز داریم که این آثار کالسیک غربی و 

اسالمی را جمع آوری و مطالعه کنند.
اگر م��ا این کاره��ارا کردیم و ای��ن آثار را 
بررس��ی کردی��م و مقاله هایی هم نوش��تیم، 
و ناظر به مس��ائل روز ای��ران و جهان بودیم 
آن وقت تولید علم بش��دت ش��کل می گیرد. به 
نظر من به عنوان حرف آخر دانش��گاه ها باید 
تبدیل به آکادمی شوند و تمام دانش ها به هم 
ارتباط پیدا کنند و هم��ه ی این ارتباط ها هم 
ناظر به مسائل روز باشند. آن وقت تولید علم در 
کشور شروع می شود. دانشگاه ها باید از شکل 

دبیرستانی به شکل آکادمیک برسند.

علم  فلسفه  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  ٭ 
دانشگاه امیرکبیر

نظم سازمان دانشی جزو 
پیشرفت است، چه در 
حوزه چه در دانشگاه. 

چون ساختاری که 
االن ما داریم محصول 

استعمار و استثمار است، 
چه ساختار حوزه و چه 
ساختار دانشگاه، حتی 
در حوزه هم همینطور 

است. ما بعد از مشروطه 
در حوزه ها سکوالریزه 
شدیم. بشدت تقلیدی 

شدیم... باید ساختارهای 
دانشگاهی به هم ربط 

پیدا کند.
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م�ن نکته ای را در مقدم�ه عرض بکنم و 
آن اینک�ه وقتی انس�ان کاری را می خواهد 
انجام دهد ش�اید غرضش از انجام آن کار 
انجام فرمایش کسی باشد )حاال هر چقدر 
که او هم فرد عزیزی باشد( این محسناتی 
هم دارد ولی ممکن است آدم آگاهانه با آن 

موضوع برخورد نکند.
اولی�ن نکته آن اس�ت که ش�ما خودتان 
باید به ضرورت کاری که می خواهید انجام 
دهید واقف شوید. اگر آدم به ضرورت کاری 
رسیده باشد می داند که آن چه کاری است 
و نی�از آن را فهمیده اس�ت، ن�ه اینکه فقط 
دنبال عنوان آن رفته باشد. و اینگونه نیست 
که فق�ط در یک عنوان به نام کرس�ی آزاد 
اندیش�ی یا نشست آزاد اندیشی وارد شده 
باشد و بعد بخواهد این را تأمین کند. یعنی 
بای�د اول بفهمد که یک نی�ازی وجود دارد، 
آن را در نظ�ر بگیرد و س�پس دنبال تأمین 

آن نیاز برود.
لذا شما اول باید به ضرورت پاسخگویی 
ب�ه آن نیاز برس�ید و وقتی رس�یدید نیاز را 
می دانی�د و متناس�ب با آن نی�از که چگونه 
تأمین می ش�ود برنامه ریزی کرده و قالبش 
را در نظ�ر می گیری�د و ضواب�ط و هم�ه ی 

محتوای آن را استخراج می کنید.
حال تلقی من این اس�ت که شما به این 
نیاز رس�یده ای�د. لذا من در ای�ن گفتگو به 
ض�رورت و نیاز ای�ن موض�وع نمی پردازم. 

اظه��ار نظر کنن��د. موضوعات، پرس��ش هایی 
اس��ت که در ذهن هر فرد اهل فکری ممکن 
اس��ت پیش بیاید. و آن افراد، پاسخ هایی را که 
خودش��ان به آن پرس��ش دارند و آن اندیش��ه 
ای را ک��ه خودش��ان حول آن موض��وع دارند 
می توانند در یک قالب نس��بتا منسجم و معتبر 
ارائه و در معرض بحث و گفتگو قرار دهند. لذا 
لزوما انسان های اهل فن و تخصص نیستند و 
لزوما این کار نوآوری نیست، در حالیکه نظریه 

پردازی اساسش بر نوآوری است.
و لزوم��ا هم نباید نتیجه اش این باش��د که 
کار، ارزیابی علمی ش��ود. ممکن است نتیجه ی 
ارزیابی آن، این باشد که چنین مقوله ای قابل 
توجه است، یا پرداختن به چنین مقوله ای برای 
دیگران هم ارزش��مند است. همیشه گزاره ها و 
نتایجی که اینجا ارائه می ش��ود خیلی ارزشمند 
نیست. بلکه همین که این موضوع مورد توجه 
واقع می شود و تنوع افکارها و دیدگاه ها در آن 

به چشم می خورد ارزشمند است.

عل�ت تاکید رهبری بر ای�ن موضوع را در 
چه می بینید؟

ببینی��د، در حقیق��ت ای��ن به نوعی اس��باب 
مصون سازی اس��ت. در برابر حجم عظیمی از 
نحله ه��ای فک��ری و مکاتب و اندیش��ه های 
مختلفی که در حال ورود به دانش��گاه هستند، 
الزم اس��ت که روش و الگویی برای تعامل با 

آن ها ش��کل گیرد. و هرچه این الگو س��الم تر 
و بی غرض تر باش��د بهره ی آن بیشتر است. 
نمی توان گفت که جریان های فکری مختلف 

در دانشگاه حضور پیدا نکنند و نظر ندهند.
یکی از کارکردهای کرسی های آزاد اندیشی 
مصون س��ازی است و کارکرد مهم تر آن این 
اس��ت که به رش��د مبانی فکری دانشجویانی 
که درگی��ر ای��ن موضوعات می ش��وند منجر 
می ش��ود. چون باالخره در براب��ر جریان های 
فکری مختلف، هرکس��ی با دیدگاه و سلیقه ی 
خودش با بخش��ی از آنها رابطه برقرار می کند. 
و اف��راد مختل��ف ای��ن الگوه��ا را ب��ا افکار و 
برداشت خودشان ارائه می دهند، و با هماهنگ 
س��ازی هایی که خودشان با مسائل دانشجویی 
می کنن��د باعث می ش��ود آگاه��ی جریان های 
دانش��جویی از دیدگاه ها و اندیشه های مختلف 
باال رود. این اثر دوم اس��ت که سطح باالتری 
دارد. ولی اولین اثر آن این اس��ت که مقداری 

فضای دانشگاه را مصون سازی می کند .

وظیف�ه ی ه�ر ی�ک از اف�راد و نهادها در 
زمینه ی این کرسی ها چیست؟

ببینید، وظیفه ی اصلی برای دانشجوهاست. 
نهاده��ای دیگ��ر فقط بای��د زمینه س��ازی و 
همکاری کنند. و یا اینکه مقداری نظارت کنند 
که این کرس��ی ها به انحراف و یا تنش کشیده 

نشود.

حال خودتان بنش�ینید و بحث کنید و ابعاد 
و زوای�ای آن را پی�دا کنی�د و مث�اًل در یک 
پاراگ�راف توضی�ح دهی�د که چنی�ن نیازی 
وجود دارد و این کرس�ی های آزاد اندیشی 

قرار است پاسخگوی این نیاز باشد.

***
کرس�ی های آزاد فک�ری چیس�ت و آی�ا 
تفاوت�ی بی�ن کرس�ی های آزاد اندیش�ی و 

نظریه پردازی قائل هستید؟
بین آزاد فکری و آزاد اندیش��ی در ذهن من 
تفاوتی وج��ود ندارد ولی ای��ن مقوله با نظریه 
پردازی تفاوت اساسی دارد. نظریه پردازی یک 
کار علمی و تخصصی است. یعنی یک شخصی 
که در یک دانش تخصصی مهارت دارد در آن 
زمینه یک نظریه در سطح نظریه بنیادی ارائه 
می ده��د، مقدماتش را تأمین می کند و نتایج و 
ثمرات آن را در یک قالب کامال مدون و علمی 
 ارائه می دهد؛ و ی��ک داوری تخصصی علمی 
 روی آن انجام شده و سپس ارزیابی می شود. و 
به اندازه ای که این نظریه مورد التفات و توجه 
جامعه علمی  قرار گیرد ارزشمند است. در واقع 
ارزش نظریه به این اس��ت که جامعه ی علمی 

 را تحت تأثیر قرار دهد.
ولی کرس��ی های آزاد فکری اساس��ا با این 
متفاوت است. قرار نیست افرادی که تخصص 
خاص��ی روی موضوعات خاص دارن��د بیایند 

باید به ضرورت کاری که می خواهید 
انجام دهید واقف شوید 

تبیین کنید
 نه ترویج!

حجت االس�الم س�ید فرید حاج س�ید جوادی، از پژوهشگران ش�ورای حوزوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی اس�ت، که ضمن تحصیالت دانش�گاه ی در رشته ی فیزیک، دارای 
تحصیالت حوزوی خارج فقه و اصول می باش�د. هرچند در ابتدا توفیق آشنایی با ایشان 
را نداش�تیم و با معرفی یکی از اس�اتید، برای مصاحبه پیرامون کرس�ی های آزادفکری 
خدمت ش�ان رس�یدیم، اما مطالب پخته و ارزش�مندی که ایش�ان در این مصاحبه بیان 
کردند، نویددهنده ی اس�تفاده ی بیش�تر جامعه ی علمی کش�ور از ایشان در آینده است، 

انشاءاهلل.

é éحسین نوری اباذری٭
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نباید انتظار داشت که نهادهای دیگر متولی 
این کار ش��وند. و اصلی ترین وظیفه بر دوش 

تشکل های دانشجویی است.

اه�داف کوتاه م�دت و بلند مدت�ی که در 
طراحی کرس�ی ها باید مد نظر ق�رار داد را 

چه می دانید؟
در کوت��اه م��دت ب��ه نظ��رم ش��کل گیری 
حلقه ه��ای فکری اس��ت. یعنی ب��ه تدریج و 
در حواش��ی این کرس��ی ها، تعدادی حلقه های 

فکری شکل می گیرد.
در بلن��د م��دت می ت��وان به هم��ان تعمیق 
مباحث فکری جنبش دانش��جویی اشاره کرد. 
یعنی جنبش دانش��جویی، یک جنبش می شود 
که به حوزه های مختلف اندیش��ه که در رفتار 
اجتماعی- سیاسی تأثیر گذار است، اشراف پیدا 

می کند و دارای آگاهی و بصیرت می شود.

با توجه به این که کرس�ی ها ی آزادفکری 
دانشجویی را در دو حوزه ی کلی سیاسی و 
معرفتی دنبال می کنیم، مالحظاتی که در هر 
ی�ک از این دو حوزه باید مد نظر قرار دهیم 
کدام اند؟ و آیا به نظر شما اولویتی بین این 

دو باید قائل شویم؟
اوال ب��ه نظر من فقط این دو حوزه را در نظر 
نگیرید. یعنی مباحث، فقط سیاس��ی و معرفتی 
نباشد. مباحث معرفتی یک مقدار یقینی است و 

از جنس برهان و یقین است. لذا مباحثی وجود 
دارند که نه سیاس��ی اند و نه به معنای واقعی 
معرفتی هستند و از حوزهی دانش های مختلف 
هستند، مثل »روش شناس��ی علوم« .که این 
خودش یک بحث جدی است و معرفتی، به آن 
معنا که ذکر شد نیست. درحالی که به مباحث 

معرفتی اتکا دارد.
ی��ا مثاًل مباحث تاریخی. خود تاریخ، معرفت 
به آن معنا نیست و همیشه هم سیاسی نیست. 
ای��ن بحث های تاریخ��ی هم خیل��ی مباحث 

مهمی  هستند.
برخی دیگر از دانش ها هم مثل روانشناسی، 
مث��اًل مبحث نس��بت روانشناس��ی ب��ا آداب و 
رس��وم دینی، یا مثاًل آرامش بخش��ی در نگاه 
روانشناس��ی؛ این بحث هم نه معرفتی اس��ت 
ن��ه سیاس��ی. لزومی  هم ندارد که ش��ما آن را 
از حوزه ی کرس��ی های آزاد فکری خارج کنید. 
اتفاق��ا خیل��ی از این مباحث منش��أ بس��یاری 
از جریان ه��ای فک��ری دانش��جویی اس��ت. 
یعن��ی همی��ن نگاه ها باعث می ش��ود خیلی ها 
از جریان ه��ای دانش��جویی خارج ش��وند و از 
جریان های اصیل دانشجویی وارد جریان های 
انحرافی ش��وند. ل��ذا این مباح��ث نباید خارج 
ش��وند. باید به بحث گذاش��ته ش��وند و قدرت 

پاسخگویی در مورد آن ها شکل بگیرد.
البته به نظر من بی��ن این دو موضوع کلی، 
اولویت ب��ا مباحث معرفتی اس��ت. بحث های 
سیاس��ی ک��ه در دوره ی دانش��جویی ش��کل 
می گیرد به نوعی کف روی آب است و معموال 
عمق ندارد و بس��یار درگیر موضوعات روزمره 
اس��ت. خودمان ای��ن دوران را گذراندیم. این 
مباحثه های سیاس��ی بیش��تر تاب��ع تنش های 
مقطعی و برخوردهای س��طحی است. هرقدر 
روی این عرصه وقت گذاشته شود فقط انرژی 
خودتان را تخلیه کرده اید و اینطور نیس��ت که 

حتما به تعمیق تفکرات بینجامد.
البته تجارب سیاس��ی در دوران دانش��جویی 
خوب اس��ت. کس��ی که در دوره ی دانشجویی 
تجربه ی سیاس��ی نداشته باشد، احتماال تا آخر 
عمر هم آدم سیاس��ی فهمی  نمی ش��ود. چون 
این دوران موقعیتی اس��ت که انسان می تواند 
خطاهایی انجام دهد و اگر این خطاها نباش��د، 
در آینده مرتکب خطا می شود. لذا کسی که در 
ای��ن دوران در انزوا به س��ر می برد، ناگهان در 
سنین 30-35 س��الگی وارد عرصه ی سیاست 
ش��ده و همان خطاهایی را می کن��د که ما در 
سنین 19-20 سالگی مرتکب می شویم. و این 
خطاها از فردی با سنین باال قابل قبول نیست 
و نمی تواند به راحتی مواضعش را عوض کند.

لذا من با سیاس��ت ورزی مخالف نیستم، اما 
اگر در این کرس��ی ها زیاد به مباحث سیاس��ی 
پرداخته ش��ود خوب نیس��ت. و بهتر اس��ت به 
مبانی نظری علم سیاس��ت پرداخته ش��ود. یا 
مثاًل به الگوهای سیاس��ت ورزی دانش��جویی 
پرداخته ش��ود. اما محور ق��رار گرفتن حوادث 
سیاس��ی نمی تواند باعث ش��کل گیری تفاهم 

ش��ود و معم��وال محیط دانش��گاه تک��ه تکه 
می شود.

موضوعاتی که در این کرس�ی ها انتخاب 
می ش�وند چ�ه خصوصیات�ی بای�د داش�ته 

باشند؟
به نظرم موضوعاتی که انتخاب می شوند باید 
در خط سیر تش��کل های دانشجویی تأثیرگذار 
باش��ند. یعنی اینکه مس��یری که تشکل های 
دانش��جویی انتخاب می کنند و یا اقداماتی که 
پیگیری می کنند متأثر از این موضوعات باشد.

در حوزه ی معرفتی هم مس��ائلی جدی باشد 
که دانشجویان با آن ها در دوران دانشجویی یا 
بعد از آن، خواسته یا ناخواسته روبرو می شوند، 
و اگر در مورد آنها ذهنیتی نداشته باشند امکان 

آسیب پذیری وجود دارد.
ای��ن دو مقول��ه خیلی مهم ان��د. یعنی اول، 
مس��ائلی ک��ه تش��کل ها از آن ه��ا متأثرند و 
دیگ��ری، مباحث معرفتی که دانش��جویان در 
آینده با آن ها برخورد می کنند. اینگونه مسایل 
هم بس��یار زیاد هس��تند که حتی ممکن است 

جایی برای مسائل دیگر باقی نماند.
در محیط دانش��جویی به نظرم مس��ائل به 
نوع��ی آرمان گرایانه تر اس��ت، ول��ی وقتی از 
این محیط خارج ش��ویم به گونه ی دیگری از 
مباحث برخ��ورد می کنیم. مباحث واقع گرایانه 
ت��ر می ش��ود و در ای��ن محیط خیل��ی از آن 
آرمان ها ناگهان آس��یب می بیند. یعنی دانشجو 
ابتدا با یک الگ��وی آرمان گرایانه وارد اجتماع 
می ش��ود و وقتی که ب��ا الیه ه��ای اجتماعی 
برخ��ورد می کند ناگه��ان می بین��د تمامی آن 
آرمان ه��ا و تلقیاتی که داش��ته نامفهوم ش��ده 

است. لذا خیلی سریع آسیب می بیند.

فک�ری  آزاد  کرس�ی ها ی  اج�رای  آی�ا 
ش�یوه  چ�ه  دارد؟  مختلف�ی  ش�یوه ها ی 

هایی؟)مناظره دو نفره، گفتگو و ...(
به نظر من بله.

ب�ه جز مناظره دونفره ی�ا گفتگو...؟ کدام 
شیوه را مؤثر تر می دانید؟

به نظر من یک الگوی آن ارائه اس��ت. یعنی 
یک نفر بر روی موضوعی کار می کند و سپس 
آن را در یک حلقه ارائ��ه می دهد. مثاًل چهار، 
پنج دقیقه صحبت می کند و سپس مابقی افراد 
سواالت، اشکاالت و اس��تفهامات خودشان را 
ارائه می دهند و آن فرد باید پاس��خگو باش��د. 
ای��ن هم الگوی خوبی اس��ت چون من اجرای 
آن را دیده ام. به نظرم الگویی است که تداوم 

پذیر می باشد.
روی موضوع��ات خاص��ی حلقه های بحث 
هم می تواند شکل بگیرد. حلقه هایی که لزوما 
خیلی گس��ترده نیس��ت و در منظ��ر و مألعام 
نباش��د. مث��اًل 4-5 نف��ر روی موضوع��ی کار 
کنند و کسانی که روی آن موضوع خاص کار 
نکرده اند حضور پیدا کرده و نظارت می کنند و 

هم��ان 4-5 نفر بحث را پیش برده و در پایان 
اگر امکان پذیر بود به س��ؤاالت حضار پاس��خ 

می دهند.
البت��ه در همه ی ای��ن موارد، هدای��ت واقعا 
کار سختی اس��ت.حضور یک فاصله ندارد )به 
این معنا که در مباحثه مقداری مجرب باش��د 
و ن��ه حتما صاحب نظر( الزم اس��ت که نباید 
در بحث دخالت کند ولی باید از انحراف بحث 
جلوگیری کرده و س��عی کند که بحث، مسیر 
خودش را طی کند. خ��ط دهی به بحث نکند 

فایده ی این کرسی ها 
در کوتاه مدت به نظرم 
شکل گیری حلقه های 
فکری است. یعنی به 
تدریج و در حواشی 

این کرسی ها، تعدادی 
حلقه های فکری شکل 
می گیرد. در بلند مدت 

می توان به همان تعمیق 
مباحث فکری جنبش 
دانشجویی اشاره کرد. 
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ولی از تداوم مسیر بحث صیانت کند.
البته به تناس��ب موضوع��ات مختلف بازهم 
می ش��ود فکر کرد. مثاًل ف��رض کنید در بحث 
هویت ملی که مثاًل هویت ملی چیس��ت؟!چه 
تحوالتی دارد؟ و... این شاید برای دانشجویان 
س��خت باش��د ل��ذا مثاًل می ش��ود ی��ک فرد 
متخص��ص را دعوت کرد تا مدت��ی روی این 
موض��وع صحبت کند و س��پس دانش��جویان 
بح��ث را ادامه دهند. الزم نیس��ت که آن فرد 
ی��ک مقاله ی علمی  ارائه کند. این فرد صاحب 

نظر اس��ت ولی کافیس��ت که ی��ک نظریه ی 
عموم��ی  ارائ��ه کند، بص��ورت ی��ک مقاله ی 
علم��ی- ترویج��ی و نه علمی- پژوهش��ی. و 
بع��د دانش��جویان وارد بح��ث می ش��وند. این 
هم امکان پذیراس��ت. این موضوعات معموال 
مواردی هستند که زمان زیادی می برد تا یک 
فرد در آن صاحب نظر ش��ود و بسیار دامنه دار 
هس��تند و نی��از به مطالعات زی��اد دارد. نیاز به 
مناب��ع کتابخانه ای جام��ع دارد و نمی توان از 
یک دانش��جو انتظار داشت که در این زمینه ها 

حرف پخته ای ارائه کند.

به طور کلی نسبت بین مناظره و رسیدن 
به حقیقت چیس�ت؟ انس�ان چطور به یک 
چیز معتقد می ش�ود؟ نقش تالش عقلی در 

این مسیر چیست؟
ب��ه نظرم مناظره برای خ��ود افراد حاضر در 
مناظره در رس��یدن به حقیقت زیاد تاثیر ندارد 
مگر در دراز م��دت. ولی برای ناظرین مناظره 
بیشتر می تواند اثر گذار باشد. یعنی کسانی که 

هنوز در این موضوع قضاوتی نکرده اند.
ول��ی معم��وال مناظرات برای خود ش��رکت 
کنن��دگان ب��ه جدال کش��یده می ش��ود و باید 
مدیریت ش��ود که حداقل در حد جدال احسن 

باقی بماند.

انسان چطور به یک چیز معتقد میشود؟
این دیگر بحث فلس��فه ی ذهن است. افکار 
خیلی مختلف اس��ت و هر کسی چیزی در این 

زمینه می گوید.
برخی معتقدند همه چیز از بدیهیات ش��روع 
می شود و برخی می گویند مدل های سازگاری 
وقایع��ی که م��ا می بینیم تاثیرگذار اس��ت، که 
چگون��ه آنه��ا را در مدل های ذهنی س��ازگار 

می کنیم.
برخی می گویند ما اصال الگوی ذهنی ثابتی 
نداریم و هم��ه ی آنها در تحولند. ازآنجایی که 
خروجی های آن ثابت اس��ت ما تصور می کنیم 
ک��ه داخل ه��م ثبات وج��ود دارد اما ذهن هر 

لحظه به یک باور متغیری معتقد می شود.
ببینید برای ارائه در این بحث ها دونوع فضا 

وجود دارد:
ی��ا یک فضای اقناعی وج��ود دارد و یا یک 
فضای برهانی برخاس��ته از ذهن خود آن فرد 

وجود دارد .
آدم هایی که دنبال تاثیر گذاری هس��تند، از 
روش های اقناعی اس��تفاده می کنند و بیشتر از 
آنکه بخواهند فکر خودشان را ارائه دهند دنبال 
این هستند که آثار خاصی روی اذهان بگذارند.

ش��ما باید تا جایی که ممکن است نگذارید 
فضای اقناعی شکل بگیرد. در حقیقت فضای 
اقناعی،فضای فریب اس��ت. یعنی رفتن دنبال 
ای��ن روش ها و اس��تفاده از مجهوالت، اگرچه 
اقناع کننده اس��ت ولی باعث فاصله گرفتن از 

هویت دانشجویی می شود.
این هویت، هویت سیاسی کاری است. یعنی 

گاه��ی اوقات ف��ردی می خواهد در دانش��گاه 
فکری را تروی��ج کند؛ ولی گاه��ی اوقات نه، 
ف��ردی می خواهد فکر خ��ودش را ارائه بدهد. 
م��ا باید از تبدیل فض��ای تفاهمی- فکری به 
فضای ترویجی- اقناعی جلوگیری کنیم. این 
هم انصافا کار سختی است و نظارت و هدایت 
آن دشوار اس��ت. لذا شما باید ضوابطی را پیدا 
کنید ک��ه این امر را تأمین کن��د. مثاًل داوران 
و ناظرینی که در مباحثه هس��تند با شناس��ایی 
مباحثی که قرار است طرح شود از شکل گیری 
ای��ن فضا جلوگیری کنند، چون این فضا دیگر 
فضای آزاد اندیش��ی نیست و شبه فریب است. 
چ��ون مثاًل من می دانم ب��ا چیزی که در ذهن 
من اس��ت فرد مقابل متقاعد نمی شود، حال به 

گونه ای صحبت کنم که اورا قانع کنم.
این همان مش��کلی اس��ت که م��ا االن در 
دانش��گاه ها داریم. یعنی ما االن مش��کلی که 
داریم این است که فکری که در دانشگاه وارد 
می ش��ود از الگوی ترویجی پیروی می کند نه 
از الگ��وی تفهیمی. مثاًل وقتی وارد دانش��گاه 
می ش��ود، می گردد پیدا می کن��د که فرضا من 
اگ��ر بخواهم به فضای فمینیس��تی دانش��گاه 
دام��ن بزنم چه باید بگویم که این فکر رش��د 
کند، بالنده شود و هسته های اولیه ی آن شکل 

بگیرد؟
در واقع مصون س��ازی به این معناس��ت که 
قب��ل از اینکه فکری با ش��اخ و برگ های زیبا 

وارد دانش��گاه شود و به دنبال فضای ترویجی 
باشد، ابتدا شکل اصلی و طبیعی این فکر وارد 

دانشگاه شود.
ش��ما باید ای��ن را مدیریت کنی��د که فضا، 
فضای تفهیمی باش��د، ن��ه ترویجی. این خیلی 
مهم اس��ت. به نظرم آسیب عمده ی این گونه 
جلسات همین می تواند باشد که افراد بخواهند 
از ای��ن فضا سوءاس��تفاده کنند ب��رای تبلیغ و 

ترویج.
به نظرم ش��ما حتی به یک فکر س��الم هم 
نباید اج��ازه دهید ک��ه ب��ا روش اقناعی وارد 
دانشگاه ش��ود. بلکه هر دو طرف حق و باطل 

باید این را رعایت کنند.

چطور می شود به تفاهم رسید؟
در م��ورد تفاهم هم م��ا نمی خواهیم به این 
معنا برس��یم ک��ه همه با هم هم نظر باش��ند. 
مثاًل نمی توان گفت فردی که دم از لیبرالیسم 
می زن��د منظ��ورش این اس��ت که م��ردم در 
چهارچوب دین آزادند. یعنی باید معلوم باش��د 
که کس��ی که معتقد به لیبرالس��م اس��ت، به 
چیزهایی که ما معتقدیم، معتقد نیس��ت. یعنی 
لزوما تفاهم به این معنی نیس��ت که با تظاهر 

هم رأی شویم.

برای این که مناظ�رات حقیقت جویانه و 
غیرجدلی شوند و افراد به دنبال رو کم کنی 
و برت�ری جویی نباش�ند، چ�ه تمهیداتی را 

می توان اندیشید؟
این طراحی ها کار س��ختی هس��ت. من هم 
در ای��ن مورد تا االن فک��ر نکرده ام. حضور و 
نظارت می تواند موثر باشد ولی محدودیت زیاد 

هم اثر این کرسی ها را خراب می کند.
به نظرم مدیریت زمان و حفظ ضوابط آداب 
و رسوم رفتار علمی می تواند موثر باشد. باید از 
ورود به موضوعات جدلی و پر تنش جلوگیری 
شود. ولی به نظرم باید روی این موضوع خوب 

فکر کرد و راهکارهایی پیدا کرد.
ی��ک نکت��ه ای را من می خواس��تم در انتها 
عرض کنم که بهتر اس��ت همین جا بگویم و 
آن اینکه این کار را با طبل ش��روع نکنیم بهتر 
اس��ت. یعنی اول نرویم وسط دریا و شروع به 
کار کنیم. بهتر اس��ت در شروع کار در ساحل 
تنی به آب بزنیم. یعنی کار را آهس��ته ش��روع 
کنی��م و در اول کار مثاًل با نصب پالکاردهای 
زیاد سر و صدا نکنیم چون معموال کارهای پر 
س��ر و صدا زود می خواب��د. ولی یک کاری که 
بصورت خزنده شروع می شود بهتر جلو می رود. 
یعنی بگذارید دانشجویان خودشان جویای این 
کرسی ها بشوند و دنبال داوطلب نباشیم. وقتی 
دیدیم که ش��هرتش در دانش��گاه پیچیده، بعد 
اعالم کنید و پالکارد بزنید. این کار می تواند تا 
یک سال پیش برود بدون اینکه حتی فراخوان 
یا اعالمیه زده باش��ید. این اشکالی ندارد. ولی 
س��ر و صدای زیاد خودش مقداری حساسیت 
ایجاد می کند و درکنارش طمع انگیز می ش��ود 

بهتر است همین جا بگویم 
و آن اینکه این کار را با طبل 
ش�روع نکنی�م بهتر اس�ت. 
یعنی اول نرویم وس�ط دریا 
و ش�روع ب�ه کار کنیم. بهتر 
در  کار  ش�روع  در  اس�ت 
س�احل تن�ی ب�ه آب بزنیم. 
یعنی کار را آهس�ته ش�روع 
کنی�م و در اول کار مث�اًل ب�ا 
نصب پالکاردهای زیاد س�ر 
و ص�دا نکنیم چ�ون معموال 
کاره�ای پر س�ر و صدا زود 
می خواب�د. ول�ی ی�ک کاری 
که بص�ورت خزنده ش�روع 

می شود بهتر جلو می رود. 
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و این مشکالتی را دارد.

با توجه به این که به نظر می رس�د تبیین 
حق پیچی�ده ت�ر از تبیین باطل اس�ت، آیا 
نباید نگران این بود که به واس�طه ی ضعف 
حامی�ان ی�ک موضع ح�ق یا حاکم ش�دن 
فضای تبلیغاتی و ژورنالیستی بر جلسه، به 
آن موضع ح�ق در افکار عمومی ضربه وارد 

شود؟
تبیین باطل کار س��ختی اس��ت. ولی ترویج 
باط��ل خیلی کار س��ختی نیس��ت. ب��از تأکید 
می کنم ش��ما نباید بگذارید فضا ترویجی شود. 
اگر ش��ما همین فضای تبیینی را تثبیت کنید، 
تبیین باطل هم کار خیلی س��ختی می ش��ود. 
اتفاقا س��خت تر از تبیین حق می ش��ود، چون 
اگر بخواهد مستنداتش را بچیند و به اشکاالت 
پاس��خ دهد کار س��ختی دارد. ولی وقتی فضا 
ترویجی باش��د اتفاقا کار آسان می شود. چون 
مث��اًل برخی نتایج خوش��ایند ک��ه مطابق میل 
آدم اس��ت را ارائه می دهد و این باعث جذابیت 
می ش��ود. ولی اگر فضا ترویجی نباشد، این ها 

خیلی مزیت نسبی ندارند.

حد آزادی بیان در اسالم چیست؟
یک ح��د ندارد بلکه چندین ح��د دارد. مثاًل 
نشر و ترویج عقاید باطل در اسالم حرام است. 
اما بحث در مورد عقاید باطل در اس��الم حرام 

نیست.
از حدود دیگر این اس��ت که توهین نباید در 
بحث وجود داشته باش��د. یعنی مثاًل نمی توان 

یک باور یا حکم یا هنجار را محکوم کرد.
مث��اًل فرض کنید بگویند قصاص وحش��یانه 
اس��ت! این را ح��ق ندارند بگوین��د. ولی مثاًل 
می توان��د بگوید که قصاص مرب��وط به زمان 
خاصی بوده با آداب و رس��وم و عرف اجتماعی 
خاص. هرچند این حرف اشکال دارد ولی این 
ف��رق دارد با اینکه بگوییم قصاص وحش��یانه 
اس��ت، یا مثاًل غیر انس��انی اس��ت. خب این 
حرف یک گزاره علمی نیست بلکه یک داوری 
ارزش��ی است. بین این دو باید تمایز گذاشت و 
فق��ط باید گزاره های علمی  مطرح ش��ود. مثاًل 
فرد بگوید قصاص فلسفه و علت هایی دارد که 
از ج��رم جلوگیری می کند ولی در عصر معاصر 
روش ه��ای بهت��ری داریم. می ت��وان اینگونه 
بح��ث کرد. لذا بین توهی��ن و نفی باید فاصله 
ق��رار داد و در فضای آزاد فک��ری باید به نفی 
فضا داده ش��ود ولی با توهین به شدت برخورد 
ش��ود.ولی در آینده هم باید بت��وان برای زهر 

نفی،پادزهر تولید کرد.
خط قرمزها در این کرس��ی ها زیاد اس��ت و 
باید نشست و روی آن خوب فکر کرد که مثاًل 
در هر فضایی مث��ل معرفتی،تاریخی،احکام و 

شریعت چه خط قرمزهایی وجود دارد.
ولی باید بی��ن نفی و توهین تمایز قائل بود. 
مثاًل اگر فردی بگوید ائمه معصوم نیستند، این 

توهین نیس��ت ولی اگر بگوید عصمت خرافه 
اس��ت این توهین اس��ت. می تواند بگوید من 
دلیلی برای عصمت ائمه پیدا نکردم و باید این 

تفاوت ها را در نظر گرفت.

افراد مناظره کنن�ده چه ویژگی هایی باید 
داشته باشند؟

اوال که باید دانش��جو باش��ند، این که واضح 
است.

ملتزم به قانون دانشجویی باشند. نمی گویم 
قوانین کش��وری، ولی طوری نباشد که قانون 

شکن باشند.
روی موضوع��ی که می خواهن��د اظهار نظر 

کنند حداقل اطالعات الزم را داشته باشند.
نبای��د روی مس��ائل تعص��ب و حساس��یت 
داش��ته باش��ند که اگر حرف مخالفی شنیدند، 
محیط متش��نج ش��ود. یعنی اگر کس��ی روی 
حساس��یت هایش بخواه��د وارد بح��ث ش��ود 

معموال بحث به جدل کشیده می شود.
کس��ی که می خواه��د اظهار نظ��ر کند باید 
س��ند مقبولی ارائه کند، نه اینکه قضاوت ها و 

داوری هایش را ابراز کند.
داوری نس��بت به نظرات دیگ��ران نکنند و 
داوری را به حضار س��پرده و در مقابل نظرات 

دیگران نظرات خودشان را بگویند.
البته تا این مناظرات برگزار نش��ود نمی توان 
فهمید که چه ب��ی صالحیت هایی می تواند در 
مورد ش��رکت کنندگان وجود داشته باشد. ولی 
التزام به قواعد دانش��جویی و مروج نبودن فرد 

شرکت کننده مهم است.

نظر ش�ما مکان مناس�ب برای جلس�ه ی 
مناظره چیس�ت؟ و فضای جلسه ی مناظره 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
ب��ه نظ��رم اوای��ل کار، بای��د در محیط های 
مح��دود کار ش��ود و بعدها وقتی ک��ه کار جا 
افت��اد می ت��وان از محیط های بازتر اس��تفاده 
کرد مث��ل آمفی تئاتر. ول��ی در اوایل کار باید 
مث��اًل در مجیط های 20-30 نفره کار کرد که 
ه��م بتوان کنترل کرد و ه��م بتوان آفت های 
این جلس��ات را شناس��ایی کرد ک��ه بعد ها در 
محیط های بزرگتر مش��کل نداش��ته باشیم. به 
نظرم این یک زمانبن��دی تدریجی برای ورود 
از حلقه های کوچک بسته به حلقه های بزرگ 

و باز می خواهد.
همچنین بهتر اس��ت مباحث خالف ش��رع 
در مس��جد برگزار نشود و حرمت مسجد حفظ 
شود، که مثاًل فردا نگویند در مسجد نشستند و 

قصاص را زیر سوال بردند!

نظر شما راجع به حضور هیئت داوران در 
جلس�ات مناظره چیس�ت؟ چه کسانی باید 
داور باشند و نقش شان در جلسات مناظره 

چه می تواند باشد؟
هیئ��ت داوران به نظر من باید دانش��جویی 

باش��د، و در آخر نس��بت به تخلف��ات از آیین 
نام��ه اعالم نظر کنند. ولی جلس��ات حتما نیاز 
به  هادی دارد که بحث به حاشیه نرود. ولی در 
پایان، هیئت داوران برجس��تگی ها و ضعف ها 
و تخلفات بحث را گوش��زد کند. و نباید خیلی 
قضاوت محتوایی کنند و باید به ش��کل بحث 
بیش��تر توجه کنند. چون ای��ن کار باعث تنش 
می ش��ود و هر حلقه ی داوری س��الیق خاص 

خودش را لحاظ می کند.
نقش  هادی این اس��ت که در طول جلس��ه 
از ش��کل گیری فض��ای اقناعی مثاًل با ش��عر 
خوان��دن و ... جلوگیری کن��د. حتی اگر بحث 
نیم��ه کاره بمان��د چون اینگون��ه بحث کردن 
اصال فایده ای ندارد. خالصه، مباحثات تبدیل 

به تریبون نشود.

آیا ارزیابی و نمره دهی به مناظره کنندگان 
- پس از جلس�ه- توس�ط داوران معقول و 

مفید است؟ اگر بله، طبق چه معیارهایی؟
نمره دهی ش��کلی به نظر من خوب اس��ت. 
ولی نمره دهی محتوایی خوب نیس��ت. یعنی 
می توان به شکل جلس��ه از نظر رعایت قواعد 
و ضواب��ط نمره داد، ولی نم��ره دادن در مورد 
صحیح یا غلط بودن محتوا صحیح نیس��ت. به 

نظر من این، اختالف ایجاد می کند.

برای حضار و شنوندگان جلسه ی مناظره 

چه نقش هایی را می توان در نظر گرفت تا 
مناظرات پرشورتر و پربارتر دنبال شوند؟

حضار و ش��نوندگان دو نوع هس��تند. گاهی 
مناظره برگزار می ش��ود و 2-3 نفر در مناظره، 
طرفین موضوع هستند که اینجا حضار، حداقل 
دخالت را دارند. مگر اینکه در آخر وقتی بحث 
به جایی رس��ید، حضار در بحث شرکت کنند و 

ابهاماتشان را رفع کنند.
ولی اگر فقط یک نفر ارائه کننده باشد، اینجا 
نقش حضار خیلی مهم می ش��ود. اینجا باید در 
مورد سازوکار مناظره فکر کرد که مثاًل دخالت 
حضار مکتوب باشد یا شفاهی و یا نقش هادی 

چگونه است و ... .
روش دیگ��ری هم البته هس��ت و آن اینکه 
وقتی یک نفر بحث را ارائه می کند، اول جلسه، 
5-6 نفر به نمایندگی از حضار انتخاب ش��وند؛ 
ب��رای ش��رکت در بحث و گفتگو ب��ا فرد ارائه 

دهنده.

در چ�ه منابع�ی می توان نظ�رات بزرگان 
انقالب را در مورد موضوعات مرتبط)مناظره، 

آزادی بیان و ...( پیدا کرد؟
فکر می کنم ش��هید مطه��ری در این رابطه 
کتاب نوش��ته ان��د. نظرات امام ه��م در مورد 
آزادی جمع آوری ش��ده است. در مورد آقا من 
چیزی ندیده ام. بحث های ش��هید بهشتی در 
ای��ن زمینه جمع آوری ش��ده. ش��هید باهنر را 

نمی دانم.
به نظرم این 4-5 شخصیت خوب و ارزشمند 

هستند و کس دیگری به ذهنم نمی رسد.

آیا انتظار ارائه ی تذکراتی مانند مغالطه و 
سفسطه و... - حین جلسه- توسط داوران 

معقول و مفید است؟
اگر موضوعات تخصصی باشند خیلی خوب 
اس��ت. مثاًل بتوانید یک فرد متخصص دعوت 

کنید، مثاًل در موضوعات تاریخی.
ولی در موضوعات سیاسی یا مسائل معرفتی 
عمومی اینگونه نیست. اما بهتر است در مباحث 
تخصصی فردی باش��د که اگ��ر مطلب گزافی 
گفته ش��د تذکر دهد. الزم نیست که بحث را 
قطع کند، مگر اینکه مطلب خیلی مهم باش��د. 
در برخ��ی مباحث تاریخی با دینی الزم اس��ت 

که یک ناظر نقاد حضور داشته باشد.
در کل نظر من این است که بزرگترین آفت 
این کرس��ی ها، تبدیل ش��دن فض��ا به فضای 
ترویجی اس��ت. به نظرم نظ��ر رهبری هم در 
تأکیداتشان همین است که فضا ترویجی نشود 
و یک گروهی نیایند در دانش��گاه ها افکارشان 

را ترویج کنند.

هوافضای  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  ٭ 
دانشگاه امیرکبیر

تبیی�ن باط�ل کار س�ختی 
اس�ت. ول�ی تروی�ج باط�ل 
خیل�ی کار س�ختی نیس�ت. 
باز تأکید می کنم ش�ما نباید 
ترویج�ی  فض�ا  بگذاری�د 
ش�ود. اگر شما همین فضای 
تبیینی را تثبیت کنید، تبیین 
باط�ل هم کار خیلی س�ختی 
می ش�ود. اتفاق�ا س�خت تر 
از تبیین حق می ش�ود، چون 
اگ�ر بخواهد مس�تنداتش را 
بچیند و به اش�کاالت پاسخ 
ده�د کار س�ختی دارد. ولی 
وقت�ی فض�ا ترویجی باش�د 

اتفاقا کار آسان می شود.
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تعریف کرس�ی های آزاد اندیش�ی از 
نظر شما چیست و این که چرا رهبری 

روی این موضوع تأکید کردند؟
طبیعتا ما یک منزل فکری مش��ترک نسبت 
به مسائل نداریم و شاید همه صحبت های من 
مورد پذیرش ش��ما نباش��د. بحث کرسی های 
آزاد اندیش��ی در یک س��یر از س��وی رهبری 
بیان شده و منظورش در حقیقت پر کردن یک 
سری خأل ها در دانش��گاه است. ممکن است 
در م��ورد پیدایش این خأل ها با هم اش��تراک 
نداشته باشیم. شاید شما فکر کنید این خأل ها 
طبیعی اس��ت و بنده معتقد باش��م که به دلیل 

عملک��رد بد حاکمیت باش��د و راه حل آن هم 
لزوما برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نیست. 
ضم��ن این که کرس��ی های آزاد اندیش��ی به 
عنوان ی��ک تریبون آزاد که همه بیایند اظهار 
نظر کنند، هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد. 
ولی ممکن اس��ت بهترین راه حل هم نباشد. 
آن چیزی که باعث ش��ده این مس��ائل مطرح 
ش��ود این بوده که دانش��گاه ها از اول انقالب 
تا حاال، نقش بس��یار مهمی در عرصه سیاسی 
کش��ور داش��ته اند. یک دوره هایی دانشجویان 
در رأس قرار داش��ته اند و ی��ک دوره هایی در 
ان��زوا بوده ان��د. ولی به طور متوس��ط چون ما 
یک س��اختار حزبی مناسب در جامعه نداشتیم 

دانش��گاه ها مجبور بودند بار سیاس��ی جامعه 
را به دوش بکش��ند. در جامعه سیاس��ی ای که 
احزاب تشکیل شوند بار سیاسی توسط احزاب 
به دوش کش��یده می ش��وند، در جامعه ای که 
احزاب، ضعیف هستند، ناخودآگاه دو نهاد دیگر 
جایگزین می ش��وند؛ یک��ی روزنامه ها و یکی 
دانشجویان و دانشگاه ها. در جامعه ی ما چنین 
اتفاقی افتاده و به دلیل همین قضیه همه چیز 
آس��یب دیده اس��ت. نه حزب درست حسابی 
داریم و نه دانش��گاه، جایگاه آکادمیک خود را 
یافته است و نه روزنامه ها روزنامه های اطالع 
رس��ان خوبی هس��تند. همه چی��ز بیش از حد 
سیاسی ش��ده است، این مشکل اساسی است 
ک��ه حاکمیت در دوره ه��ای مختلف به دالیل 
مختل��ف به آن اهتمام نورزی��ده که ما احزاب 
سیاسی تمام عیار داشته باشیم و بعد دانشگاه 
کار خود را انج��ام بدهد و روزنامه کار خود را 
انجام بدهد. احزاب نتوانستند کار خود را انجام 
دهند. اجازه داده نشد نظام حزبی شکل بگیرد 
و دانشگاه ها و روزنامه ها خواستند این خأل را 
پر کنند و به خصوص دانش��گاه. من در دوران 
انقالب دانش��جو بودم. دانشگاه بعد از پیروزی 
انقالب یک مرکز مهم سیاسی بوده که در یک 
برهه هایی، احزاب س��عی کردند از دانشگاه به 
عنوان یک تریبون استفاده کنند، چون تریبون 
احزاب شکل نگرفته و قدرتمند نبود. در برخی 
برهه ها احزاب تعطیل بودند و دانشگاه ها نقش 
احزاب را ایفا کردند. عمال سیاست ها به نحوی 
رقم خورد که دانشجویان به محاق رفته بودند، 
یعنی از سال 68 تا سال 73 دانشجویان خیلی 
کم نقش آفرین بودند. س��ال 73 رهبری یک 
س��خنرانی کردند و گفتند ک��ه خدا لعنت کند 
کس��انی را که دانش��جویان ما را غیر سیاسی 
کردن��د و یک فضای جدید ایج��اد کردند که 
دانش��گاه ها دوباره سیاس��ی ش��دند. مدت ها 
سیاست ورزی دانشگاه ها به دلیل ویژگی هایی 
که ع��رض می کنم به گونه ای بود که در ابتدا 
حضور دانشجویان در سیاست مخالفت با آقای 
هاش��می بود و بعد هم دوم خرداد و مس��ائل 

دیگر .
االن من فک��ر می کنم زمان��ی که رهبری 
بحث کرسی های آزاد اندیشی را مطرح کردند، 
به دلیل این بود که دوباره احساس کردند یک 

سرخوردگی بین دانشجویان ایجاد شده بود.
آن چیزی که طبع دانشگاه است، این است 
که دانش��جویان به دلیل روحیه ی جوانی که 
دارن��د دو ویژگ��ی دارند. یک��ی این که محل 

اجتماع است و محل اجتماع همیشه خاصیت 
خود را دارد. به قول معروف می گویند نیمکت 
همیشه میخ دارد و کس��انی که روی نیمکت 
می نش��ینند آروم ندارن��د. در جاهای مختلف 
هم این طور هس��ت. حتی کسانی که با وجود 
س��ن زیاد دور هم ب��رای ادامه تحصیل جمع 
می ش��وند، دوباره همان ش��ور و حال ش��کل 

می گیرد.
م��ا آن موقع می گفتیم دانش��جو هیچ وقت 
راست نمی شود. راست به معنای سرمایه داری 
و ب��ازار بود. در آن موقع، می گفتیم دانش��جو 
ذاتا چپ اس��ت. بعضی ها فکر می کردند دفتر 
تحکیم چون موضعش چپ است از بیرون خط 
می گیرد. ولی این به خاطر طبیعت دانشجو بود 
و دانشجو هم چون عدالت خواه است با بازار 

و سرمایه داری در یک خط قرار نمی گیرد.
 ویژگی س��وم دانش��جو این است که هنوز 
به عنوان دانش��جو دور اندیش نیس��ت که به 
آین��ده ی حرف��ی که می زند فک��ر کند که چه 
می ش��ود. در زمان ما، تقریبا هیچ دانشجویی 
نبود که جهت گیری سیاسی نداشته باشد. هر 
ک��س طرفدار هر حزبی بود می گفت و فضای 
بحث و گفتگو هم بود ولی خوب هر کس نظر 
خودش را داشت. دانشجو هم به دنبال حقیقت 
اس��ت و نظرات خود را بی پروا اعالم می کند. 
واین هم خوب است و هم بد است. وقتی یک 
نظر خام در ذهن است، می توان به راحتی آن 
را اص��الح کرد. ولی وقتی در جمع اظهار نظر 

کرد به راحتی نمی تواند اصالحش کند .
ش��ما به عنوان بسیج دانشجویی خواسته یا 
ناخواسته باید بار بدی ها و خوبی های دیگران 
هم را ب��ه دوش بکش��ید. و از یک چیزهایی 
دفاع کنید که ممکن است دلتان نخواهد دفاع 

کنید، 
این طوری نبوده ها...

چ��را ای��ن ج��وری اس��ت. چون خ��ود ما 
تجربه اش را داشته ایم و ما در دوران بازرگان 
در دانش��گاه به دلیل اینکه امام، دولت ایشان 
را تأیی��د کرده بود م��ا از دولت موقت، مجبور 

بودیم به سختی دفاع کنیم. 
آن دوران گذشت...

 االن کمت��ر کس��ی اس��ت ک��ه از آق��ای 
می��ان  در  دف��اع کن��د حت��ی  احمدی ن��ژاد 
اصولگرای��ان، البت��ه این طوری نیس��ت ولی 
بس��یج دانش��جویی نمی تواند بگوید من دفاع 

نمی کنم. 
این حرف ش��ما درباره ی بسیج دانشجویی 

الزم نیست آدم بگوید 
اشتباه کردم!

دکت�ر عل�ی ش�کوری راد عضو ش�ورای مرکزی جبهه مش�ارکت، از ش�خصیت های 
برجس�ته ی دوم خ�ردادی و از افراد فع�ال در حوادث پس از انتخاب�ات بود. وی که 
س�ابقه ی فعالیت گسترده ی دانش�جویی در دفتر تحکیم وحدت، و نمایندگی مردم 
تهران در دوره ی شش�م مجلس شورای اسالمی را در کارنامه ی خود دارد، برخالف 
برخ�ی هم فکران خ�ود، دعوت ما را ب�رای مصاحبه پیرامون کرس�ی های آزادفکری 

پذیرفت، و در خدمت ایشان بودیم با مصاحبه ای نسبتًا چالشی و سیاسی.

é محمد مهدی میرزایی پور٭
 é سجاد اکبری٭٭

93 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



صادق نیست و مثال های نقض آن زیاد است 
چه در صدر بس��یج دانش��جویی چ��ه در ذیل 
آن. لفظ آزاد اندیش��ی را اولین بار س��ال 82 
مقام معظ��م رهبری در دیدار اعضای انجمن 
اهل قلم مط��رح کردند. قبل از این هم رهبر 
درباره ی آزادی بیان صحبت می کردند چه در 
دانش��گاه و چه در حوزه های دیگر و این یک 
فرایندی را طی کرده است. که آزادی بیان را 

اگر بخواهیم در کلید واژه های ایشان بررسی 
کنی��م که طی چ��ه فرایندی ب��ه نهضت آزاد 
اندیش��ی رسیده است، این بوده که ایشان هر 
وقت درب��اره ی آزادی بیان صحبت می کنند، 
می گویند م��ا آزادی بیان واقع��ی نداریم. در 
همان بحث آزاداندیش��ی ک��ه مطرح می کنند 
می گوین��د آزاداندیش��ی در مملک��ت ما یک 
واژه ی مظلوم اس��ت ک��ه در بین هرج و مرج 
و تعص��ب بی جا گیر کرده اس��ت و یک عده 
بی��ن این ها چیزی قائل نیس��تند. و بعدش در 
باره ی تولید علم و جنبش نرم افزاری صحبت 
می کنن��د و می گویند که ما بای��د نظریه های 
تمدن��ی خ��ود را از می��ان این کرس��ی ها در 

بیاوریم، چه در حوزه چه در دانشگاه. 
اندیش�ی  آزاد  کرس�ی های  آی�ا 
جایگاه�ش غی�ر از دانش�گاه اس�ت؟ 
به نظر ش�ما جایگاه کرس�ی های آزاد 
اندیش�ی در احزاب اس�ت و مقدمه ی 
این که به دانش�گاه بیای�د و به عنوان 
نظری�ه پردازی چه در ح�وزه و چه در 
دانش�گاه ش�کل بگیرد، این است که 

اول در احزاب شکل بگیرد؟
 با توجه به اینکه دو نوع کرسی داریم، یکی 
کرسی آزاد اندیشی که مربوط به نظریه پردازی 
به ص��ورت تخصصی در رش��ته های مختلف 

اس��ت و یکی کرسی 
آزاد فکری اس��ت که 

در دانشگاه های صنعتی 
نیز اجرا می شود. و مربوط 

به مس��ائل سیاسی است، آیا 
برای برگزاری کرس��ی های آزاد 

فکری مقدمه اش این اس��ت ک��ه باید در 
احزاب سامان دهی شود؟

نقش اصلی دانش��گاه این است که محیط 
پرورش فکر باشد. افکار مختلف با هم برخورد 
کنند و صیق��ل بخورند و بعد به جامعه عرضه 
ش��ود و این یک مرحله قبل از تحزب است. 
هر دانش��جویی قبل از این ک��ه انتخاب کند 
که به چ��ه حزبی بپیوندد، بای��د یک دوره ای 
از آزاد اندیش��ی طی کرده باشد تا یک سری 
اطالعات پایه به دست بیاورد و بتواند انتخاب 
کند. دانش��گاه این پتانسیل را دارد که چنین 
نقش��ی را ایفا کند. چون دانشجو دغدغه دارد 
و فردا قرار اس��ت در جامعه وارد شود و نباید 
خام باشد. این که می گویم دانشگاه این نقش 
را به خوبی پیدا نکرده، علتش این اس��ت که 
چون تح��زب به گونه ای شایس��ته در جامعه 
رش��د نکرده و به او میدان داده نش��ده است. 
همیش��ه خلط ش��ده بین نقش سیاسی حزبی 
ب��ا نقش آزاد اندیش��ی که در دانش��گاه باید 
وجود داشته باشد. دانشجویان مجبور بوده اند 
نقش سیاس��ی جامعه را ایفا کنند، که می شود 

آسیب شناسی کرد.
آیا به نظر شما جای حزب و دانشگاه 
ع�وض ش�ده و این ک�ه دانش�گاه به 
جای�ی که نقش خ�ود را ایفا کند جای 
حزب قرار گرفته اس�ت و نقش حزب 

را ایفا کند؟
س��ال 62 که با پیام امام دانش��جویان وارد 
انتخاب��ات مجلس ش��دند، بین س��ال 60 تا 
62 دانش��جو خودش را زیر س��ؤال برد. یک 
تقس��یم بن��دی دارم که می گویم ت��ا قبل از 
پی��روزی انقالب دوره ی کتاب های ش��ریعتی 
ب��ود تا زم��ان پی��روزی انقالب؛ از ش��هادت 
اس��تاد مطهری تا سال 60 دوره ی کتاب های 
مطهری بود. کتاب هایی که با استدالل قوی 
دانش��جویان را پروار می کرد. از س��ال 60 تا 
62 دوره ی کتاب های ش��هید دست غیب بود، 
ک��ه یک نگاه فردی ب��ود و آخرت گرایی بود 
و به مس��ئله اخالقیات می پرداخت. به همین 
دلیل دانشجویان از سال 62 خود را زیر سؤال 
بردند و یک بار که می خواس��تیم بیانیه بدهیم 
می گفتند که ما صالحیت نداریم بیانیه بدهیم. 
بعد از آن دانش��جویان رفتند به امام مراجعه 
کردند و گفتند که ما می توانیم فعالیت سیاسی 
داش��ته باش��یم؟ امام فرمودند همان طور که 
یک مجتهد می تواند در سرنوشت خود دخالت 
کند یک دانش��جوی جوان ه��م می تواند در 
سرنوشت خود دخالت کند. امام آمدند با پیامی 
که در باره ی فعالیت های دانش��جویان دادند 
فضایی رقابتی در جامعه ایجاد کردند. س��ال 
62 دانش��جویان آمدند و یک لیس��ت دادند و 
جامعه معلمان هم به دانشجویان پیوستند ولی 
در انتخابات، لیس��ت دانشجویان رأی نیاورد. 
ما یک دیدار با آیت اهلل خامنه ای داش��تیم و 

ایشان خیلی اعتراض 
داش��تند که شما چرا 
ی��ک لیس��ت 30 نفره 
لیس��ت  دادیده اید. چون 
30 نف��ره ب��ه معن��ای یک 
حرکت حزبی است. و به عنوان 
یک حزب در جامعه باید ایفای نقش کند. 
آن موقع من نظر ایش��ان را قبول نکردم ولی 
بعد ها نظر ایشان را پذیرفتم و اعالم کردم که 
این یک نظر درستی است که ما نباید لیست 
30 نفره بدهیم چون ما پتانسیل اینکه بتوانیم 
30 نف��ر را هن��دل کنیم، نداش��تیم، یعنی ما 
نمی توانیم نیرو ها را بشناسیم. دانشجویان آن 
موقع دانش��جویان قدری بودند. آن موقع چیز 
عجیبی نبود که یک جوان 20 س��اله فرمانده 
باشد. دانش��جو آن موقع یک کاالی کم یاب 
بود. مثاًل دانشجوی سال یک دانشگاه تهران 
می رفت به سیس��تان و بلوچستان و فرماندار 

می شد. 
بعد از رهبری آیت اهلل خامنه ای و ریاس��ت 
جمهوری آقای هاش��می دوب��اره جامعه یک 
دس��ت ش��د. مثل س��ال 62؛ منتها ب��ه دلیل 
سیاس��ت هایی ک��ه آق��ای هاش��می اعمال 
می کرد، از یک زمان اختالف نظر ها بین رهبر 
و آقای هاشمی پیدا شد. و بعد از دوره ی اول 
آقای هاشمی انتقاد ها به آقای هاشمی شروع 
شد از طرف خواص. یک نشریه ای بود به نام 
دانشجوی بس��یجی و اولین نشریه ای بود که 
آقای خامنه ای را گفت امام خامنه ای و آقای 
هاش��می، را می گفت آیت اهلل هاشمی؛ و یک 
زمانی که احساس می کرد بین رهبر و هاشمی 
اختالف پیش آمده است، علیه هاشمی شروع 
کرد به موضع گرفتن. و به پر تیراژترین نشریه 
تبدیل ش��د چون تنها کس��ی ب��ود که جرأت 
می کرد علیه هاش��می موضع بگیرد. آن موقع 
که رهبری احساس می کردند که جامعه بسیار 
یک دس��ت شده اس��ت و الزم است کسانی 
بیایند که رفس��نجانی را نقد کنند. و سال 73 
رهب��ری از دانش��گاه ها کم��ک گرفتند برای 
شکستن فضای یک دست جامعه، همان طور 
که امام، آن موقع از دانش��گاه برای شکستن 

فضای سیاسی جامعه استفاده کردند. 
باید احزاب سیاس��ی وجود داش��ته باشند و 
چالش های سیاس��ی در قالب احزاب ش��کل 
بگیرد درباره ی مس��ائل روز. در مس��ائل روز، 
عقل و احس��اس با هم حرکت می کنند. چون 
ب��رد و باخ��ت در آن هس��ت و هیجان ایجاد 
می شود و عقل به انزوا می رود. فضای سیاسی 
چالش��ی بیرون، یک فضای توأم با احس��اس 
اس��ت. در فضای انتخاب��ات نمی توان انتظار 
داشت که افراد با فکر و درایت انتخاب کنند، 
تحت تأثیر تبلیغ��ات انتخاب نکنند. حاال اگر 
در جامعه ای یک فضای سیاس��ی سالم باشد، 
یعنی رقابت نهادینه احزاب درآن شکل گرفته 
باش��د و این رقابت به دانشگاه کشیده نشود، 
ش��ما می توانید یک کرسی آزاداندیشی داشته 
باشید. یعنی دانش��گاه باید محیط تضارب آرا 

باشد نه عرصه تبلیغات و سیاست احزابی .
دوم خ�رداد و اح�زاب ای�ن جبه�ه، 
تمامیت خواهانه با دانشجویان برخورد 

ک�رد. که ما این جا به دانش�جویی که 
طرفدار ما اس�ت امتی�از می دهیم و آن 
دانش�جو نیازی نمی دید که بحث کند 
و فضا به س�متی رفت ک�ه در گیری ها 
زیاد شد و فضای منطقی از بین رفت. 
حاال احزابی که قرار اس�ت یک فضای 
سیاسی س�الم ایجاد کنند به دانشگاه 
روی می آورن�د ب�ا این رویک�رد غلط، 

حاال باید چه کار کرد ؟
 فقط حزب باعث اختالف سیاس��ی نیست، 
هم��ان طور که می بینید در جامعه حزب وجود 
ندارد آن طوری که باید، ولی اختالف سیاسی 
در جامعه هس��ت. و این الزمه اش این است 
که در دانش��گاه این اختالف باید به س��مت 
منطق برود. و مقدمه ی کرسی را این نمی دانم 
که باید یک فضای رقابتی سیاس��ی در جامعه 
باش��د، تا بتواند این اختالف به دانشگاه بیاید 
و آن وقت کرس��ی های فکر یا آزاد اندیش��ی 

شکل بگیرد...
چون ش��رایط ذهنی من و شما یکی نیست. 
برداش��ت من فعال این نیس��ت ک��ه نتیجه ی 
کرس��ی های آزاد اندیش��ی انتخاب آزاد فکر 
توسط دانش��جویان باشد. تلقی من این است 
که رهب��ری این کرس��ی ها را مط��رح کرده 
اس��ت تا دانشجویان را به سمتی که خودمان 
می خواهیم هدایت کنیم، و ممکن اس��ت که 

این تلقی را شما نداشته باشید.
تلقی ما این اس��ت که تفکری که قوی تر 

است پیروز این کرسی ها است... 
 ما ه��م اگر این حرف را بزنیم آخرش این 
اس��ت که بخواهیم همه را به سمت نطر خود 

ببریم.
 آیا شما آزاد اندیشی را یک هدف در 

نظر می گیرید یا یک روش؟
 نه، آزاد اندیش��ی یک روش است. آنچه از 
آزاد اندیش��ی می توان فهمید این است که از 
قبل هدفی را برای آن در نظر نگرفته باشیم، 
یک روش درس��تی در پیش بگیریم و انشاءاهلل 
هدفش خیر اس��ت. آقای خامنه ای قبال و در 
دوران دانش��جویی من زمانی ک��ه هنوز امام 
جمعه هم نبودند، دوشنبه ها دانشگاه می آمدند 
و بعد از نماز در مسجد به سؤاالت دانشجویان 
پاس��خ می دادند. در دوره ای که ایشان رئیس 
جمهور ش��دند، باز با انجمن دانش��گاه تهران 
جلسات پرس��ش و پاس��خ مطرح می کرد که 
جزواتش موجود است. از آن موقع که ایشان 
آمدن��د ما بعضی موقع ب��ه مالقات خصوصی 
ایش��ون می رفتیم. ویژگی ممتاز ایشان نسبت 
ب��ه خیلی دیگر از روحانیون، روشنفکریش��ان 
بود؛ در مجمع روحانیون هم ش��اید تنها کسی 
ک��ه با ش��ریعتی میانه ی خوبی داش��ت، فقط 
ایش��ان بودند. زمینه ی خوبی در دانش��گاه ها 
داشتند آن موقع هم همین حرف ها را همیشه 
تکرار می کردند. و خیلی استقبال می کردند از 

اینکه ما انتقاد می کردیم، بحث می کردیم.
این رویکرد تا کجاس�ت؟ برای این 
است که دانش�جو در آن پرورش پیدا 
کنن�د و ی�ا ب�رای این اس�ت ک�ه فکر 

دانشجویان را جهت بدهیم؟
زمانی که نباش��د می گویید فضای دانشگاه 

چون ما یک ساختار حزبی 
مناسب در جامعه نداشتیم 

دانشگاه ها مجبور بودند 
بار سیاسی جامعه را به 
دوش بکشند. در جامعه 
سیاسی ای که احزاب 

تشکیل شوند بار سیاسی 
توسط احزاب به دوش 

کشیده می شوند. در 
جامعه ای که احزاب ضعیف 
هستند ناخودآگاه دو نهاد 
دیگر جایگزین می شوند؛ 

یکی روزنامه ها و یکی 
دانشجویان و دانشگاه ها. 

در جامعه ی ما چنین اتفاقی 
افتاده و به دلیل همین قضیه 
همه چیز آسیب دیده است.
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مهم این نیست که ما چه 
می گوییم مهم این است 
که شنونده چه برداشت 
می کند، هدف ما از گفتن 

برداشت نظر بنده، از 
سوی شنونده است، 

وقتی من چیزی می گویم 
که خیلی ها بد برداشت 

می کنند خوب نباید 
بگویم، اگر همان را که 
می گویم برداشت کنند 

خوب باید بگویم!

بس��ته اس��ت. زمانی که باش��د می گویید که 
سمت و س��وی خاصی دارد و این یک اتهام 
اس��ت. هم��ان طوری ک��ه خود ش��ما گفتید 
دانش��جو حق جو و عدالت طلب اس��ت اگر به 
او فضا داده ش��ود ک��ه بیاید حرف بزند، برای 
هر رسانه ای باش��د، تریبون اگر برای معاویه 
هم باش��د می آید از امام عل��ی دفاع می کند. 
اوایل انقالب که مناظره برگزار می ش��د، مثاًل 
همه می گفتند که مثاًل شما می خواهید به نفع 
خود تمام کنید و من با آقای بهش��تی مناظره 
نمی کنم، آیا فکر می کنید این غیر از آن است 
که به مشروع کردن شرکت نکردن در مناظره 

بپردازید؟ 
می خواهی�م  ک�ه  می گویی�د  ش�ما 
دانش�جویان را به ی�ک جهت خاصی 
ک�ه خودمان می خواهی�م ببریم، و این 
آزادی را هم ت�ا حدی تحمل می کنیم. 
در ای�ن کرس�ی ها آی�ا ح�رف ب�رای 
گفتن داریم خوب ت�ا تهش می رویم. 
و اگر حرف نداش�تیم ک�ه اصال مطرح 
نمی کردیم! و اگر هم اش�تباه ش�د که 
ای�ن را مط�رح کردی�م خ�وب، طرف 
مقاب�ل بیاید حرف�ش را بزن�د، در هر 

صورت این بد نیست.
 ش��ما اوال وقتی می گویید کرسی های آزاد 
فکری، من بحثم این نیست که این کار، کار 
بدی باش��د نه این کار خوبی است. شما باید 
تحملت��ان باال باش��د. و اف��رادی که صحبت 
می کنند امنیت داشته باش��ند. نه این که بعد 
از اظه��ار نظر مورد بازخواس��ت قرار بگیرند. 
البته آزاد اندیشی حتما تلفات دارد. وقتی یک 
بچه قرار اس��ت تجربه کن��د، صد درصد چند 
ب��ار زمین می خورد. ما یک مقاله نوش��تیم به 
اسم دانش��جو در زندان، یک زمانی که آقای 
طبرزدی علیه دفتر تحکیم یک تشکل موازی 
درس��ت کرد به ن��ام اتحادی��ه ی انجمن های 
اسالمی دانش��جویی ما دانش��جویان بودیم، 
آن موقع دفتر تحکیم به دلیل س��وء اس��تفاده 
از این اس��م یک شکایتی از ایشان کرده بود، 
ما پیش آق��ای خامنه ای رفتی��م و گفتیم که 
ما از ایش��ان شکایت کردیم، ایشان برآشفتند 
و گفتند که مگر می ش��ود از دانشجو شکایت 
کرد! خوب م��ن بعدا به این اس��تناد کردم و 
یک مقاله نوشتم که این بگیر و ببند ها و این 
همه دانشجو را می گیرند مخالف نظر رهبری 
اس��ت. آن موقع ک��ه کمیته ه��ای انضباطی 
تش��کیل شد برای این بود که کار دانشجو به 

دادگاه کشیده نشود.
ب�ا  دانش�جویی  اس�المی  انجم�ن 
اخ�الل در امنی�ت مل�ی و توهی�ن ب�ه 
تمام مقدس�ات این که نمی شود، بعد 
آق�ای خامن�ه ای بگوید نه چون ش�ما 

دانشجویی.
 از دانشجو باید انتظار خطا داشته باشیم نه 

این که حق دارد خطا کند .
خطا یعنی چه، مثاًل در این کرسی هایی که 
م��ا برگزار کرده ایم طرف می آید می گوید که 
اصال خط امام کدام اس��ت؟ اصال اسالم چیه 

لیبرالیسم اصل است...
 ببینیدد به خاطر همین حرف...

هیچ مشکلی نیست، اتفاقا طرف گفت چون 
آزاد است من دفعه بعد هم مناظره می کنم...

 این خیلی خوب است اگر بشود.
خوب شده است...

نه باید تبعات آن را بررسی کرد. اصل کار، 
خوب اس��ت. یک تریبون آزاد کال خوب است 
که دانشجویان بیایند اظهار نظر کنند و امنیت 

داشته باشند.
ت�ا به ح�ال فق�ط ب�ا “اعم�ال” نظر 
برخ�ورد ش�ده اس�ت. مثلًا کس�ی که 
بیای�د توهی�ن کند به ی�ک رکن اصلی 
اجتم�اع؛ من تا به ح�ال موردی ندیده 
ام که برخورد جدی ش�ده باشد. حاال 
اگر ب�از می خواهید بررس�ی کنید این 
مس�ئله که تبعات شرکت دانشجویان 
در کرس�ی ها چ�ه ب�وده اس�ت، فک�ر 
می کن�م حرف خوبی اس�ت و به نظرم 

این گزارش را در نشریه چاپ کنیم.
 حاال این کرسی های آزاد اندیشی برای فقط 
دانشجویان اس��ت یا برای اساتید هم هست، 
مثاًل من نمی توانم آزاد فکری داش��ته باشم؟

 چ�ون از زم�ان دوم خ�رداد فض�ا 
خیل�ی رادی�کال و غی�ر منطقی ش�ده 
بود اولویت ما در درجه اول بازگش�ت 
آرامش در مناظرات و جلس�ات است. 
بع�د برنامه ی ما هس�ت اگر ش�ما هم 
آمادگ�ی داش�تید تش�ریف بیاورید. و 
واقع�ا قوانین ما هم عادالنه اس�ت. و 
اوج کار ما همین است که افراد بیایند 
نظ�ر خود را در یک محیط آزادانه بیان 
کنند. و سؤال بعدی ما این است که با 
توجه به این که آزادی، مطلق نیس�ت، 
ح�د آزادی بی�ان ب�رای یک دانش�جو 

چیست؟
 آزادی ب��رای فک��ر مطلق اس��ت. کس��ی 
نمی توان��د اصال این را مح��دود کند، خودش 
آزاد هست. ولی بیان زمانی است که هرکس 
می خواه��د چیزی بیان کند یک مقدار قبل از 
آن، چالش ذهنی داش��ته باشد. وقتی کسی را 
وادار کنیم اندیش��ه ی خام خ��ود را بیان کند 
این جفا در حق خود اوست. چون این اندیشه 
باید به یک حدی از نظر رس��یده باشد. ممکن 
اس��ت من االن چندین ش��بهه در ذهنم باشد 
اگ��ر همه ی این ه��ا را بیان کنم که درس��ت 
نیس��ت. توهین به شخصیت خودم هست. اگر 
کس��ی من را وادار کند ک��ه هر چه در ذهنت 
اس��ت بگو، این کمک به من نیس��ت. بیان، 

توأم با مس��ئولیت اس��ت؛ هر کس 
هر چیزی بیان می کند باید 
مس��ئولیت آن را بپذیرد. و 
اگ��ر ادعایی می کن��د باید 

مس��ئولیت اثبات��ش را 
بپذی��رد و اگر نظری 
باید  می کن��د  بی��ان 

مس��ئولیت استدالل آن 
را بپذی��رد. و اگ��ر در مورد حق کِس 
دیگری بیان ش��ود حتم��ا باید طرف 
بتوان��د از حق خود دف��اع کند و اگر 
حقی از او ضایع شد باید بتواند حق 
خود را پس بگی��رد. بنابراین بیان 

باید توأم با مسئولیت باشد، مسئولیت می تواند 
دنیوی باشد و یا اخروی.

 مناظ�رات طبیعت�ا ی�ک آفت های�ی 
دارند. مثل هوچی گری، ش�فاف حرف 
ن�زدن، از ای�ن ش�اخه ب�ه آن ش�اخه 
پری�دن، ط�رح همگ�ون مس�ائل، چه 
کار کنیم که این ها کم ش�ود و حقیقت 

بیشتر روشن شود؟

 یک بخش��ی از این، نیاز به ایجاد فرهنگ 
دارد و ایج��اد فرهن��گ ه��م نیاز ب��ه زمان 
دارد. یعن��ی ش��ما نمی توانید ب��ه راحتی یک 
دس��تورالعمل بخوانید که همه این را رعایت 
کنند، چون این امکان پذیر نیس��ت. به خاطر 
اینکه ممکن اس��ت طرف وق��وف پیدا نکند 
ک��ه دارد یک��ی از این ها را انج��ام می دهد. 
بخصوص این که ش��ما با دانشجویانی طرف 
هس��تید که تجربه ی زیادی ندارند و به نوعی 

ب��ه اب��راز وجود ه��م می خواهند بکنند. 

نوع��ی برد و باخت برایش��ان مطرح اس��ت و 
هیج��ان هم در کنار آن ق��رار می گیرد. منتها 
همه ی این ها الزمه اش این است که فرهنگ 

ایجاد شود. 
راهش چیست؟ 

این که ای��ن کار ها انجام ش��ود و حوصله 
به خرج دهید. باالخره ش��ما وقتی یک بحث 
دانش��جویی راه می اندازی��د یک عده ش��عار 
می دهن��د چهارتا هم حرف ب��ی ربط می زنند. 
باید ناامید و س��رخورده نش��وید. من خودم در 
یک��ی از این مناظره ها ش��رکت کردم بعضی 
از دانش��جویان می آمدن��د، خودش��ان ه��م 
نمی دانستند چه س��ؤال می کنند! شما دفعه ی 
اول به یک نفر تریبون بدهید، نمی شود انتظار 
داشت کامال شسته رفته حرف بزند. باید یک 
خ��رده حوصله کرد و این هم تبدیل ش��ود به 
فرهنگ. متأسفانه علی رغم این که ما مدعی 
اخالق اسالمی هستیم، خیلی ضعیفیم. خیلی 
راح��ت دورغ می گوییم، خیل��ی راحت تهمت 

می زنیم و بعضی مسائل را بیان می کنیم.
م��ن قبول دارم یک��ی از چیزهایی که آفت 
اس��ت برای فض��ای آزاد اندیش��ی، جنجال 
رسانه ای و جنجال اطالع رسانی است و یک 
نکته ای که در گفتگوی دانشجویی وجود دارد 
این اس��ت که حساسیت رس��انه ای نسبت به 

آن کمتر است
یک��ی از ویژگی های جامع��ه مدنی، نظارت 
مردم ب��ر مردم اس��ت. و نظارت های مردمی 
رس��انه ای اس��ت که باعث می ش��ود که یک 
سیاس��ت مدار آمریکایی س��عی می کند دروغ 
نگوید به خاطر این نیست که از خدا و پیغمبر 
می ترس��د به خاطر این نظارت های مردمی و 
رسانه ای است. و این که سید جمال می گوید 

ما در اروپا رفتیم مسلمانی دیدیم.
اش��کال خبر رس��انی ما، همین جریان خبر 
رسانی ای اس��ت که از غرب وارد ایران شده 
اس��ت یعنی همین دروغ نمایی، عوض کردن 

واقعیت ها است 
 این را ما در اسالم هم داریم. ما در اسالم 

رب��ا را ام��ام هم توری��ه داریم. فرار از 
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جایز نمی دانند ولی بعضی ها جایز نمی دانند
 اگ�ر در س�طح کالن ب�ه ای�ن نگاه 

کنیم، مفسده دارد. 
نظر ش�ما ای�ن بود اگر ی�ک جریان 
رسانه ای درستی داشته باشیم، بعد از 

آزاد اندیشی یک کسی می تواند راحت 
بگوید اشتباه کردم جرأت داشته باشد 

به اشتباه خود اعتراف کند
نه لزومی ندارد. اعتراف اشتباه لزومی ندارد. 
شما نباید دنبال خروجی این باشید. هر کسی 
باید برود در خلوت خودش نتیجه بگیرد و شما 
نبای��د در آن تصرف کنید. و صحبت ها را اگر 
منتش��ر می کنید، به اس��م افراد منتشر نکنید 
که تعصب روی آن به وجود بیاید. ش��ما نباید 
نظریه ی دانش��جویی را به ن��ام او ثبت کنید 

چون نظر دانشجو عوض می شود.
 حرف ش��ما را قبول دارم که حرف دانشجو 
عوض می ش��ود اما باید این حس از بین برود 
که اگر من یک حرف��ی را بیان کردم مجبور 
باش��م تعصب به خرج بدهم و حتی علی رغم 
میل خود، نتوانم خالف آن را که به نتیجه ای 

جدید رسیده ام بیان کنم 
به نظر من لزومی ندارد که یک کسی بیاید 

بگوید که نظر من عوض شده است.
موضوعات را چگونه انتخاب کنیم؟

یک آسیب شناس��ی فکری باید روی ذهن 
دانش��جوی امروز بکنیم و مبتنی بر آن، شما 
موضوع��ات تریبون را انتخ��اب کنید. ممکن 
اس��ت ش��ما بیایید بگویی��د در اوایل انقالب 
ما فکر می کردیم که جهان بینی ما چیس��ت، 

ما باید ش��ناخت پیدا کنیم، ولی نیازهایی که 
در زمان خود احس��اس می کردی��م االن نیاز 
احس��اس نمی ش��ود. باید ببینید در این بستر 
چه موضوعی می تواند مناس��ب باش��د. مثاًل 
ش��ما می گویید یک جلس��ه ب��ا موضوع خط 
امام گذاش��ته ایم باید ببینیم خط امام دغدغه 
چند درصد دانش��جویان است؟ باید ببینیم که 
احس��اس ما نس��بت به امام با احساس یک 
دانش��جوی این دوره متفاوت است. شما هم 
اگ��ر صادقانه بگویید ما ه��م می خواهیم خط 

امامی باشیم، هرگز مثل ما نمی شوید.
مثاًل ش��ما می آیید ی��ک موضوع می گذارید 
اس��الم و لیبرالیسم. این را می گذاشتید هدف 
اصلی در زندگی چیس��ت؟ این ب��رای جوان 
موضوع اس��ت که آیا لذت ف��ردی برای فرد 
هدف اس��ت یا نه؟ زمانی که انقالب ش��د ما 
در تفکر اجتماعی ق��رار گرفتیم. خط انقالب 
هم در یک گفتمان فراتر سوسیالیس��م شکل 
گرفت. یعنی زمانی که انقالب ش��کل گرفت 
در دوره ی انقالب ه��ای سوسیالیس��می بود و 
انقالب اس��المی ما به این ها پایان داد. ولی 
خودش بی تأثیر از گفتمان سوسیالیس��م نبود. 
مثاًل قانون اساسی ما از قانون اساسی فرانسه 
گرفته ش��د. در بعضی جا ها ب��ه نیازهای روز 
پاس��خ می دهد و در بعضی جا ه��ا و در اوایل 
انقالب وقتی کمونیس��ت ها آمدند روز جهانی 
کارگ��ر برگزار کردند، امام نیامد بگوید ما یک 
روز دیگر را برای کارگر جشن می گیریم. بلکه 
آمد یک پیام داد و گفت که خدا کارگر اس��ت 
که آن ها خلع سالح شدند و امام روز کارگر را 
به رسمیت شناخت. آن موقع تفکر جامعه نگر 
بود، فرد باید خودش را فدای جامعه بکند. ولی 
االن ج��وان امروز می گوید جامعه چه خدمتی 
به م��ا می کند. دقیقا نقطه مقابل دوره ی قبل، 
بای��د ببینیم که باید جامعه نگر باش��یم یا فرد 
نگ��ر، دنیا گرا بود ی��ا آخرت گ��را، آیا محور 
زندگی لذت اس��ت یا چی��زی غیر از لذت هم 

هست، مثاًل لذت بهتر است یا انسانیت؟
ش��ما فرمودید قبال می گفتید دانش��جو ذاتا 
چپ اس��ت، ولی االن نمی گویند دانشجو ذاتا 
راست شده اس��ت. االن هم مناظره می کنیم 
هم��ه می گوین��د آزادی می خواهی��د، ببینید 
آمریکا چه کار می کند، قوانین ایاالت متحده 
را برای ما مث��ال می زنند. خودتان هم گفتید 
که این رویکرد طرد ش��ده ک��ه جامعه برای 
من چه کار می کند این حرف را دانش��جویان 

می زنند
 ای��ن فقط برای م��ا نیس��ت. آمریکایی ها 
می گوین��د س��بک زندگ��ی آمریکای��ی؛ این 
شعار ایدئولوژیک آن هاس��ت نه فقط ما بلکه 
اروپایی ها هم در مقابل آن مقاومت می کنند. 
س��بک زندگ��ی آمریکایی مح��ورش همان 
نظارت شخصی است. یعنی آن ناسیونالیسمی 
که در کشور های اروپایی وجود دارد و به این 
اضافه می شود را هم ندارد. می گوید محور ما 
فقط نظارت ش��خصی و کیفیت زندگی است. 
ای��ن مثل همان تئوری زمین می ماند، که آب 

را از هر طرف بریزید یک جا جمع می ش��ود. 
ش��ما از هر طرف آب بریزید م��ی رود همان 
جا جمع می ش��ود. دنی��ا را ول کنی به همان 
س��مت می رود. همه ناخودآگاه یک گرایشی 
به آن س��مت دارند. این هنر آمریکا نیس��ت 
که دارد س��بک زندگی آمریکای��ی را جهانی 
می کند. وقتی ایدئولوژی را حذف کنی، وقتی 
ناسیونالیزم را حذف کنی، خود به خود می شود 
هم��ان؛ چه در امریکا چ��ه در ژاپن. منتها در 
ژاپن ش��ما یک فرهن��گ داری که در مقابل 
آن مقاوم��ت می کن��د. در چین سوسیالیس��م 
است مقاومت می کند. در کشورهای اسالمی، 
اس��الم مقاومت می کند. ول��ی آن ها در یک 
نقطه ی گود ایس��تاده اند می گویند سرنوش��ت 
جهان به س��مت ما س��رازیر اس��ت. این هنر 
آن ها نیست که دارد این اتفاق می افتد و همه 
متوجه آن ها هس��تند. این مث��ل این می ماند 
که ش��ما بیایید روی این صندلی بنش��ینید و 
بع��د بگویید بله همه می خواهن��د بیایند روی 
این صندلی بنش��ینند، خوب معلوم است همه 

دوست دارند راحت روی این صندلی باشند.
 ب�ه طور کلی نس�بت بی�ن مناظره و 
رسیدن به حق چیست؟ باتوجه به این 
که اف�راد در فضاهای فک�ری متفاوت 
ق�رار دارند چطور ممکن اس�ت با هم 

تفاهم کنند ؟
ش��ما می خواهید بگویید ما بعد از یک دوره 
برگزاری کرس��ی های آزاد اندیشی، بیاییم یک 
ارزیابی کنیم، سنگ محک این چیست؟ مهم 
این نیست که شما اینقدر کرسی برگزار کردید 
نظر چند نفر عوض شد، نظر چند نفر را بررسی 
کنیم؛ مهم این اس��ت که ش��ما بتوانید با این 
جلس��ات فکر را آزاد کنی��د. دو تا چیز آرامش 
دارد یکی کوزه ی پر است یکی کوزه ی خالی. 
ول��ی یک کوزه نیمه پر در تالطم اس��ت. این 
جوری نبای��د ارزیابی کنیم ک��ه نظر چند نفر 
عوض شد و.... شما نباید دنبال این باشید که 
ارزیابی کنید که آتوود مس��تقیم آن چیس��ت؟ 
باید دنبال ارزیابی آتوود کلی آن باشید. آتوود 
جزئی، می ش��ود هم��ان کار کّمی. نمی ش��ود 
موردی بررسی کرد که در این تریبون چند نفر 
نظرشان عوض ش��د، چند نفر شرکت کردند. 

باید در یک ارزیابی چهارساله بررسی کنیم.
 درباره ی روش ها، اینکه خود ش�ما 
تشریف بیاورید، در بین اساتید ناظر؟

اگ��ر اس��اتید بخواهند برگزار کنن��د، لزوما 
بسیج دانشجویی نباید برگزار کننده آن باشد. 
نه��اد نمایندگی باید ای��ن کار را انجام بدهد. 
اینکه م��ن در حضور اس��اتید مناظره کنم یا 
در حضور دانش��جویان، بس��یار فرق می کند. 
نه��اد نمایندگی رهب��ری از ما دعوت کرد که 
برای کس��انی که قرار است به عنوان نماینده 
رهبری در دانشگاه ها شوند، می گفتند ما یک 
اصالح طل��ب می خواهیم که برای ما جریان 
شناسی اصالحات بگوید، بحثی که ما آن جا 
کردیم به والیت فقیه کش��یده شد. آن جا ما 
بحث ج��ون داری کردیم و من دیدگاه خودم 

را بیان ک��ردم و آن ها هم همی��ن طور. ولی 
م��ا نمی توانس��تیم آن مناظ��ره را در حضور 
دانش��جویان برگ��زار کنیم. چ��ون مهم این 
نیست که ما چه می گوییم مهم این است که 
شنونده چه برداشت می کند. هدف ما از گفتن، 
برداشت نظرمان، از سوی شنونده است. وقتی 
من چیزی می گویم که خیلی ها بد برداش��ت 
می کنند خوب نبای��د بگویم. اگر همان را که 

می گویم برداشت کنند خوب باید بگویم!
 دقیقا خط قرمز کجاست؟ 

 خوب این متفاوت است که در چه سطحی 
برگزار کنید. ممکن است شما خصوصی بحث 
کنید، در دانشگاه باشد، در سطح جامعه باشد. 
من االن از مسأله ای که نمی ترسم ولی خوب 
خط قرمز هایی را رعایت می کنم تا شما دقیقا 
منظ��ور م��ن را بفهمید. یعنی اگ��ر من بیایم 
همین جوری مس��ائل را مطرح کنم که برای 
شما سوءتفاهم پیش بیاید، کمکی به هدف من 
نمی کند، من مقید هس��تم ب��ه اینکه بحث را 
ط��وری با مخاطب مط��رح کنم که از دل آن 
ی��ک نتیجه ی مثبت در بیاید، برای دل خوش 

کنی خودم حرف نزنم.
 به نظر شما باید افراد مناظره کننده 
را چگونه انتخاب کنیم چگونه ثبت نام 
کنیم، با توجه به این که ش�ما خودتان 
تجربه کار دانش�جویی داش�ته اید در 
نح�وه ی اجرائیات که چگون�ه مناظره 

شکل بگیرد؟
ش��ما افرادی که در حقیقت درگیر عملیات 
سیاس��ی هس��تند را زیاد دعوت نکنید. این ها 
بحث را به مس��ائل سیاسی روز می کشانند و 
فضا هیجانی می ش��ود. مثالدر حوزه ی نظر از 
کس��انی مثل آقای ملکی در ح��وزه ی نظر با 
موضوع لذت، از آن طرف هم آقای رحیم پور 

را دعوت کنید.
در فضای دانش�جویی چ�ه؟ مثلًا اگر 

دانشجویان بخواهند مناظره کنند؟ 
البت��ه بحث های دانش��جویی بدون اس��تاد 

راهنما به جایی نمی رسد.
 س��ازو کار این چه باشد مثاًل چند استاد با 
نظرات مختلف دعوت کنیم که بعد یا قبل از 

جلسه صحیت کنند
دانشجو بحث را که تا مقصد نمی برد. مثاًل 
بیایید درباره ی والیت فقی��ه برنامه بگذارید. 
خوب دانشجو می آید اظهار نظر می کند، ولی 
خوب به نتیجه نمی رس��اند. ولی چند قدم اول 
را می رود، ولی ذهنش کنجکاو می شود. وقتی 
ذهن کنجکاو شد، شما مثاًل بحث لذت را که 
چند تریبون برگزار شده است، دو استاد دعوت 
می کنید در حضور دانش��جویانی که ذهنشان 
فعال شده است مناظره کنند. یا مثاًل اول یک 
اس��تاد را با یک نظر دع��وت می کنیم و بعد 
اس��تادی با نظر متفاوت را دعوت می کنیم و 

بعد از آن این دو نفر بیایند مناظره کنند.
٭ دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت 

الکترونیک دانشگاه امیرکبیر
امیرکبیر٭ دانشجوی کارشناسی معدن دانشگاه 

ممکن است شما خصوصی 
بحث کنید، در دانشگاه 
باشد، در سطح جامعه 

باشد، من االن از مسأله ای 
که نمی ترسم ولی خوب 
خط قرمز هایی را رعایت 

می کنم تا شما دقیقا منظور 
من را بفهمید، یعنی اگر من 
بیایم همین جوری مسائل 

را مطرح کنم که برای 
شما سوءتفاهم پیش بیاید 
کمکی به هدف من نمی کند، 

من مقید هستم به اینکه 
بحث را طوری با مخاطب 
مطرح کنم که از دل آن 

یک نتیجه ی مثبت در بیاید 
برای دل خوش کنی خودم 

حرف نزنم.
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درب��اره ی ح��دود آزادی بیان در اس��الم و 
محدودیت های��ی که مطرح اس��ت، در ابواب 
مختلف فقهی این محدودیت ها مطرح ش��ده، 
از بح��ث غیبت گرفته تا تهمت تا تجس��س 
هرکدام ابواب مختلف فقهی اس��ت. در رساله 
این ه��ا مصداقها ی جدید دارد اما مقداری که 
مربوط می ش��ود به کرس��ی ها ی آزاداندیشی 
بیش��تر به عن��وان فقهی کتب ضال��ه مربوط 
است. حرمت نش��ر و حفظ کتب ضاله ادله ی 
مختلف��ی دارد. در فقه م��ا عنوان کتاب ضاله 

یعنی کتاب گمراه کننده از ابتدا به عنوان عام 
مطرح ش��ده، یعنی این ط��ور گفتند که کتاب 
گمراه کننده یا هر آنچه موجب گمراهی باشد. 
این مفهوم یک مفهوم عام اس��ت که شامل 
بس��یاری از مصادیق جدید می ش��ود. البته در 
عنوان فقهی کتاب ضال��ه برای متخصصین 
و کس��انی که در راس��تای متخصص شدن و 
عالم شدن گام بر می دارند تفاوتی ایجاد شده 
اس��ت. یعنی کس��انی که در مس��یر تخصص 
هس��تند، آزادند برای اس��تفاده از بسیاری از 

چیزهای��ی که برای عامه ی مردم این ها ضاله 
هس��تند و گمراه کننده. مثاًل شما فرض کنید 
آرای ملحدی��ن، اس��تدالل ها ی ملحدی��ن –

این ها اس��تدالل می کنند، ولو اس��تداللها ی 
باطل - آش��نایی با این اس��تدالل ها و ورود 
ب��ه این بحث ها برای کس��انی که در مس��یر 
تخص��ص هس��تند یعنی می خواهن��د در این 
مباحث وارد بش��وند، یاد بگیرند و خودش��ان 
اه��ل نظر بش��وند، برای این ه��ا صد در صد 
جایز است و حتی برای گروهی از باب واجب 
کفایی، واجب می شود. عمده ی مسائلی که در 
کت��ب فقهی درباره ی کتب ضاله بحث ش��ده 
برای عامه ی مردم است نه برای متخصصین، 
لذا در بحث کرس��ی ها ی آزاداندیش��ی انسان 
مش��اهده می کند که محدودیت ها به حداقل 
می رسد، یعنی آزادی بیان در مسیر متخصص 
ش��دن صد در صد مطرح اس��ت. البته این جا 
محدودیت ها ی دیگری هست مثل غیبت مثل 
تهمت یا تمس��خر، عنوان های��ی که در فقه 
شیعه به دقت مورد نظر قرار گرفته این ها باید 
مراعات بش��ود. این که مثاًل روی غیبت تکیه 
می کنم چون االن مصادیق جدید دارد مثاًل - 
البته این ارتباطی به کرسی آزاد اندیشی ندارد 
- دوربین ه��ا ی مخفی به خاطر کارکرد هایی 
ک��ه دارد از مصادیق غیبت اس��ت. حاال باید 
آمد بررس��ی کرد که ایا این ها از مس��تثنیات 
بحث غیبت اس��ت یا نه؟ ولی این که این از 
مصادیق غیبت است جای هیچ شکی نیست. 
پس آزادی بیان در کرس��ی ها ی آزاداندیشی 
در اس��الم هیچ محدودیت فقه��ی ای ندارد؛ 
هیچ محدودیت البته با دو ش��رط: شرط اول 

رعایت مس��ائل ثانویه مث��ل غیبت و ... – که 
البت��ه توضیح درب��اره ی مصادی��ق این ها به 
بح��ث کامل و مفصل دیگ��ری نیاز دارد – و 
ش��رط دوم این که بحث ها برای متخصصین 
و ب��رای کس��انی که در راس��تای متخصص 
ش��دن گام ب��ر می دارن��د مطرح ش��ود. البته 
باید یک بازتعریفی از بحث تخصص داش��ته 

گفتاری پیرامون مسائل فقهی مرتبط با 
کرسی های آزادفکری

آیه ی شریفه خطاب 
به متخصصین است، 
نه مردم عادی! 

حجت االس�الم محمد علی حیدری، از اس�اتید دانشگاه هس�تند که از طرف یکی از 
اس�اتید برای مصاحبه پیرامون مس�ائل مرتبط به آزادی بیان در حوزه ی کرسی های 
آزادفکری به ما معرفی ش�دند. آن چه در ادام�ه می آید، نظرات این محقق و مدرس 
فقه رس�انه در حوزه و دانش�گاه است درباره ی مس�ائل فقه ی مرتبط با کرسی های 

آزادفکری.

در برابر جریان های 
فکری مختلف، هرکسی 

با دیدگاه و سلیقه ی 
خودش با بخشی از آنها 

رابطه برقرار می کند. 
وافراد مختلف این الگوها 

را با افکار و برداشت 
خودشان ارائه می دهند، 
و با هماهنگ سازی هایی 

که خودشان با مسائل 
دانشجویی می کنند 
باعث می شود آگاهی 

جریان های دانشجویی از 
دیدگاه ها و اندیشه های 

مختلف باال رود. 
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ایجاد جلسات مناظره و مباحثه، بازی متداول 
در عصر جدید )دنیای مدرن( اس��ت. این بازی 
ش��بیه همه بازی ها دارای جرزنی و تقلب است. 
شما می توانید راهها ی تقلب و جرزنی های موجود 
را ببندید اما بالفاصله می بینید که راه های تقلب 
جدیدی باز می شود. )توجه شما را به ورزش ها ی 
قهرمانی جلب می کنم(. در نهایت ش��ما توفیق 
چندانی در مهار تقلب و جرزنی نخواهید یافت. 
بلکه از شیوه های ساده تر به شیوه های پیچیده تر 
و پنهانی تر انتقال می یابید. از سوی دیگر کسانی 
که در این جلسات شرکت می کنند معموال برای 
دستیابی به حقیقت نمی آیند، بلکه از پیش مواضع 
خود را مشخص کرده اند و برای به کرسی نشاندن 
آن نظرات یا تایید گرفتن برای آنها به جلسات 
گفتگو می آیند. پیامبران و ائمه )و نه متفکران و 
فیلسوفان( با مناظره و جلسات آزاداندیشی مردم 
را به راه راست دعوت نمی کردند )گرچه در برخی 
موارد نادر بنا به مقتضیاتی که باالجبار در آن قرار 
می گرفتند تن بدی��ن کار می دادند، بدون اینکه 
کار را به جدل بکش��انند( آنها پیام های الهی را 
که در قلبشان جای گرفته بود برای آدمیان بیان 
می کردند و هر کس بنابر س��المت قلبش آن را 
بر می گرفت یا با آنها دش��منی می کرد، همین. 
بازی مناظره، مباحثه یا کرسی های آزاداندیشی 
همه اشکاالتی را که شما به درستی آنها را بیان 
کرده اید را دارد و هیچ راه فراری از آن نیس��ت. 
به تجربه دیگران یا تجربه خودتان بنگرید این 
مطلب را به خوبی درک خواهید کرد. به همین 
خاطر من حاضر نیستم در این بازی شرکت کنم 

و یا درباره آن قلم فرسایی کنم.

مناظره؛ بازی 
بی فایده

فقط راه جرزنی پیچیده می شود

بسمه تعالی
برادران عزیز و ارجمند در بس��یج دانش��جویی 
دانشگاه امیرکبیر، با سالم و تحیت. مجموعه ی 
ای��ن متن و برگه های پیوس��ت را مطالعه نمودم. 
بنده در مورد چارچوب و شیوه های اجرایی بحث 
و مناظ��ره و آنچه تحت عنوان کرس��ی های آزاد 
اندیشی مطرح شده و می شود، حرفی برای گفتن 
ندارم. به تعبیر رس��اتر، چارچوب و ش��یوه ی اجرا، 
جنبه ی عقالی��ی و تجربی دارد و هرچه منظم تر 

و شفاف تر، بهتر.
مش��کل ای��ن عرص��ه، ماهی��ت و محتوا و 
درونمای��ه مباحث اس��ت ک��ه نیازمن��د اجرای 
بحث هایی دقی��ق، عمیق، صبورانه و مبتنی بر 
حقیقت یابی اندیش��ه ای و عملی اس��ت. تحقق 
این مقوله اس��ت که مشکل اصلی مباحثه ها و 
مناظره هاس��ت و برای این باید فکری کرد. با 
مدعیان شعاری - از هر طرف - و افراد جوساز 
کم تعمق و روش های حمله کردن و جدل های 
بی پایان به جایی نخواهیم رس��ید. از این که در 
مورد س��واالت زیر نظر خاصی ن��دارم، پوزش 

می طلبم. 
سید عباس نبوی 

باشیم. متاسفانه اش��تباهی که در محیط ها ی 
علمی ما، دانش��گاه های ما هست، دانشجوی 
هر رش��ته ای خودش را در مس��یر متخصص 
ش��دن در رش��ته ا ی دیگر می داند. مثاًل یکی 
از رفق��ای ما برای پای��ان نامه ی دکتری اش 
در رشته ی علوم سیاس��ی سوالی مطرح کرد، 
و گف��ت که نیاز ب��ه منب��ع دارد، من خدمت 
ایش��ان گفتم که این بحث در عرفان نظری 
هم مطرح ش��ده ولی ش��ما امکان استفاده از 
این منابع را نداری. ایش��ان گفت، بله ش��ما 
حوزوی ها همیش��ه ما دانش��جوها رو دس��ت 
پایین می گیرید، بنده دانشجوی رشته ی علوم 
سیاسی هس��تم در مقطع دکتری!! من عرض 
کردم شما دانشجوی رش��ته ی علوم سیاسی 
هستید لزوما نمی تونید از متون اسالمی، مثاًل 
متون فلس��فی استفاده کنید؛ ش��ما نسبت به 
متون فلس��فی هیچ فرقی نداری با انسانها ی 
مبتدی دیگر. مث��اًل مباحث کالم جدید برای 
بس��یاری از دانش��جوهای رش��ته ها ی فنی، 
پزش��کی، علوم اجتماع��ی و ... حتما مباحث 
ضاله و گمراه کننده است؛ به غیر از آن، عده 
ای که ع��الوه بر رش��ته ی تخصصی خاص 
خودش��ان این مباحث رو هم به صورت جدی 
و تخصص��ی دنبال می کنن��د. این که عرض 
می کنیم عنوان کتب ضاله برای کسانی که در 
مسیر متخصص شدن هستند صدق نمی کند، 
منظور کس��انی اس��ت که در همان رش��ته ی 
تحصیلی مش��غول تحصیل هستند یا موضوع 
مطالعاتی شان همان رشته ی خاص است. لذا 
این محدودیت ها باید حتما باشد، تا هیچ وقت 

از این جهت آسیبی ایجاد نشود.
 اما در مورد آیه ی ش��ریفه ی "فبشرعبادی 
الذی��ن یس��تمعون الق��ول فیتبون احس��نه" 
متاس��فانه تفسیر اش��تباهی صورت می گیرد. 
این آیه ی شریفه خطاب به متخصصین است 
نه مردم عادی، نه کس��انی که آگاهی الزم را 
ندارند. خود آیه ی شریفه می فرماید »فیتبعون 
احس��نه« یعنی ش��خص بتواند بی��ن نیکو و 
نیکوت��ر انتخاب کند. من همیش��ه این مثال 
را می زنم، می گویم شما فرض کنید شخصی 
بیماری خاصی دارد، شورای پزشکی تشکیل 
می ش��ود و پزش��کان مختلف از رش��ته ها ی 
تخصصی پزشکی شور و مشورت می کنند که 

در این مقطع ایشان باید عمل جراحی بشوند 
یا نه، فرض کنی��د به من روحانی هم بگویند 
ش��ما هم بیاید حرف ها رو گ��وش کنید، نظر 
نهایی رو ش��ما بدهید، بنده که اهل تخصص 
نیستم اصال اس��تدالل ها رو متوجه نمی شوم 
ل��ذا من اص��ال نمی توانم آن ج��ا نظر نیکو و 
نیکوتر رو تشخیص بدهم. حاال دانشجویی که 
رش��ته ی مثاًل پزشکی است، به ایشان بگویند 
م��ا بحث ها ی عرفان نظری را می آییم مطرح 
می کنیم، ش��ما هم که دانش��جو هستید، اهل 
فضلید، ش��ما بیاید بهتری��ن را انتخاب کنید! 
اصال انتخاب بهتری��ن برای این افراد صدق 
نمی کند. لذا این آیه ی شریفه فقط در حوزه ی 
تخصص معنی پیدا می کند علتش هم همین 
اس��ت که وقتی می شود از احسن پیروی کرد 
که انتخاب از روی آگاهی باشد. وقتی آگاهی 

نیست، پیروی از احسن هم معنا ندارد.
فکر می کنم این جلسات حتما باید با حضور 
چند نفر از کارشناسان آن رشته و دانشجویانی 
که در این بحث ها مطلع هستند باشد. اگر نقد 
جدی صورت بگیرد، یعنی اگر کسی در جلسه 
صحبت می کند در همان جلسه چند نفر از او 
س��ند بخواهند، وارد بحث جدی بش��وند- در 
حضور تمام دانش��جوها- این طور کسی این 
جرئت پیدا نمی کند که بحث بدون سند ارائه 
بدهد یا با روش��ها ی ژورنالیس��تی بخواهد به 
هدفش برسد. من با تجربه ای که در حوزه ی 
علمیه دارم، فکر می کنم اگر محیط نقد جدی 
باشد، این مسائل شاید پیش نیاید، هرچند به 
مقدار کمی ش��اید اجتناب ناپذیر باشد، که آن 
را هم باید از هزینه ها ی این بحث به حساب 
بیاوریم. س��الها ی سال اس��ت که در حوزه ی 
علمیه کرس��ی ها ی آزاداندیش��ی یعنی همین 
دروس خارج فق��ه و اصول وجود دارد. در آن 
جا ش��خص واقعا چیزی که به نظرش می آید 
ارائ��ه می دهد و محیط هم محیط نقد اس��ت 
یعنی این انتظار هس��ت که ایشان در مقابل 
س��والی که طلبه ها از او می پرسند بتواند سند 
ارائه بدهد و پاس��خ گو باش��د. در صورتی که 
کس��ی در فقه و اصول، بحث پخته ای نداشته 
باش��د، خود به خ��ود، از گردونه ی این رقابت 

بیرون می رود و حذف می شود.
این ظرافت ها حتمًا باید اعمال و مراعات شود. 

مشکل اصلی 

دکتر غالمحس�ین مقدم حیدری، دانش 
آموخته ی کارشناسی ارشد فلسفه علم، 
و عضو هیئت علمی پژوهش�گاه فرهنگ 
و عل�وم انس�انی هس�تند که از ایش�ان 
دو کتاب ب�ه نام های »قی�اس ناپذیری 
پارادایم های علمی« و »جامعه شناس�ی 
اثب�ات ریاض�ی« منتش�ر ش�ده اس�ت. 
ایش�ان در پاسخ به سواالت ما پیرامون 
مس�ائل فلس�فی مرتبط با کرس�ی های 
را  زی�ر  کوت�اه  یادداش�ت  آزادفک�ری، 

نوشتند:

حجت االس�الم س�ید عباس نبوی، 
اس�تاد حوزه و دانشگاه و از اعضای 
هئیت موس�س دفتر تحکیم وحدت 
اس�ت، و هن�وز ارتب�اط خ�ود را ب�ا 
جریان های دانش�جویی حفظ کرده 
و  پژوهش�ی  معاون�ت  وی  اس�ت. 
آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، معاون فرهنگی و پژوهشی 
نهاد نمایندگی رهبری و مس�ئولیت 
نهاد نمایندگی رهبری در دانش�گاه 
تربیت م�درس را در کارنامه ی خود 
دارد، و ای�ن روزها مراحل تأس�یس 
حوزه ای ب�رای دانش�جویان را طی 
می کن�د، در پاس�خ ب�ه درخواس�ت 
مصاحبه ی ما، یادداشت کوتاه زیر را 

برای مان نوشت.
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در این پرونده، تجربیات تشکل های مختلف 
دانشجویی در زمینه ی برگزاری کرسی های 
آزادفکری جمع آوری شده است تا هم گزارشی 
باشد از میزان نفوذ و اجرای کرسی ها در 
دانشگاه ها، و هم نکاتی که در البه الی این 
تجربیات وجود دارد، روشن گر مسیر و توشه ی 
کسانی باشد که می خواهند این راه را در 
دانشگاه خود آغاز کنند. گزارش های جمع آوری 
شده، حاصل پیگیری های صورت گرفته از 
تشکل های دانشجویی بیش از 70 دانشگاه 
در سراسر کشور است. هرچند قطعًا تجربیات 
دیگری در دانشگاه های کشور وجود دارند که از 
چشم ما پنهان مانده است، اما با توجه به ضعف 
مستندسازی که مشکلی رایج در تشکل های 
دانشجویی است، جمع آوری این تجربیات نیز 
کاری آسان نبوده است.

 تجربه ها 
خطشکنهاچهکردهاند؟



پی��رو تاکید مقام معظم رهبری بر 
آزاد اندیشی  کرس��ی های  برگزاری 
در س��طح دانش��گاه ها، تالش های 
جدی ت��ری ب��رای اج��رای چنین 
برنامه ای در دانش��گاه شروع شد. 
در ابتدا برگزاری چنین برنامه ای 
از چند منظر مورد توجه بود. قسم 
اول این ک��ه برنام��ه به صورت 
مناظره بین اساتید و صاحبان 
افکار مختلف موجود در کشور 
باشد. دیگر این که به صورت 
مناظ��رات دانش��جویی و از 
صاحب��ان تفکر از دو جریان 

مختلف باشند. با بررسی هایی 
که انجام ش��د تصمیم به برگ��زاری مناظرات 
دانشجویی گرفته ش��د، چراکه در این صورت 
مخاطبان دانشجو را آسان تر به موضوع مرتبط 
می کرد؛ ثانیًا مباحث مطرح ش��ده متناس��ب با 

فضای دانش��گاه و اقتضائات آن می ش��د. 
مه��م این بود که فضای گفتگو و بحث 

منطقی به یک راهبرد س��الم و قابل 
قب��ول و ب��ه عنوان یک س��یره ی 

دانشجویی تبدیل گردد.
آن، همان ط��ور  اجرای��ی  کار 
ک��ه از قبل پیش بینی می ش��د، 
با مش��کالت و مس��ائلی روبه رو 
ب��ود. به ه��ر تقدی��ر، ابت��دا با 
اع��الم بیانی��ه توس��ط یک��ی از 
)آرمان(،  دانش��جویی  تشکل های 

در  دانش��جویی  مناظره ی  فراخوان 
سطح دانش��گاه انجام شد و در آن از 

موضوع��ات مختلف سیاس��ی و معرفتی 
مورد مناقش��ه به عنوان موضوعات پیش رو 

نام برده شد. از جمله »انقالب اسالمی و تمدن 
غربی«، »الگوی پیش رفت و توسعه ی ایرانی- 
اس��المی«، »مبانی نظری انقالب اسالمی« 
و... که اولویت را بیش��تر ب��ه مباحث نظری و 
فکری می داد تا مسایل سیاسی صرف. پس از 
رایزنی های بسیار، دو دانشجوی فارغ التحصیل 
دانش��گاه که عضو سابق تش��کل های مجمع 
دانش��جویان عدالت خواه و انجمن اس��المی 
بودند، انتخاب شدند و به عنوان نمایندگان دو 

فکر حاکم در دانشگاه در نظر گرفته شدند.
در همین میانه بود که مش��کالت اجرایی با 
اولین مس��ئله ی خود که مجوز اجرای برنامه 
بود، آغاز شد. به طوری-که مسئوالن دانشگاه 
از مجوز دادن به تشکل آرمان به عنوان مسئول 
برگزارکننده خ��ودداری کردند. در این میان با 
جدی شدن اجرای برنامه، مجمعی متشکل از 

مسئوالن تش��کل های اسالمی دانشگاه یعنی 
جامعه اس��المی، بسیج دانش��جویی و مجمع 
دانش��جویان عدالت خواه آرمان و معاون نهاد 
نمایندگی ولی فقیه - که از قبل همکاری های 
خوبی در مسائل دانشگاه داشتند- طرح اجرای 
کرسی های آزاداندیشی را مطرح کرد. تصمیم 
بر س��ر مس��ئول برگزارکننده و موضوع مورد 
بحث و طرفین مناظره به مشورت گذاشته شد، 
که طی آن نهاد نمایندگی ولی فقیه به عنوان 
مسئول برگزارکننده ی برنامه، مجوز اجرای 
برنامه را از دانش��گاه، ب��ا وجود برخی از 
نگرانی های مس��ئوالن، گرفت. اما در 
ادامه بر س��ر تعیی��ن طرفین مناظره 
و متعاق��ب آن موض��وع مناظ��ره، 
اختالفات��ی ب��ه وجود آم��ده بود. 
نهایتًا تصمیم بر این ش��د که فرد 
مناظره کننده از طرف دانشجویان 
عدالت خواه آرم��ان، قبل از برنامه 
با مسئوالن نهاد جلسه ای بگذارند 
و هماهنگی ه��ای الزم را درباره ی 
موضوع م��ورد بحث، انج��ام بدهند. 
نگرانی ها ش��اید از دو چیز بود: یکی از 
نماینده ی دانش��جویان عدالت خواه آرمان 
ک��ه به توانایی او به ارائه ی جامع بحث تردید 
ب��ود و دیگری از طرف مقابل که موضوع را از 
بحث فکری به سیاسی بکشاند و فضای جلسه 
را از تع��ادل فکری خارج کن��د و به هیاهو و 

هیجانات سیاسی تبدیل کند.
به هر تقدیر ظاهرًا هم��ه چیز برای اجرای 
مناظره ی دانشجوئی آماده بود، تا این که در روز 
مناظره، ناگهان ساعتی قبل از برگزاری جلسه 
اعالم شد که نهاد برنامه را اجرا نخواهد کرد. 
وقتی دلیل را جویا شدیم، به غیر از حرف های 
کلی، چیز دیگری نشنیدیم. تنها دلیل مسئول 
نهاد این بود که از بیرون دانشگاه توصیه شده 
است با برگزاری این جلسه، دانشگاه به هیاهو 
و تش��نج کشیده خواهد ش��د، لذا خواستار لغو 
برنامه شدند. اصرارها برای توجه نکردن نهاد 
به این توصیه ها به جایی نرس��ید و در نتیجه، 
لغو برنامه مسّجل شد. وقتی این خبر به محل 

برگزاری جلسه -که مملو از دانشجویان بود- 
رس��ید، دانشجویان معترض ش��ده و با ایجاد 
هیاهو، خواس��تار برگزاری این جلس��ه شدند. 
موج اعتراض با راهپیمایی در س��طح دانشگاه 
و سر دادن شعارهای انتخاباتی نامرتبط ادامه 
پیدا کرد. در این میان مس��ئوالن نهاد در بین 
دانشجویان معترض حاضر شده و دالیل خود 

را برای لغو برنامه اعالم کردند.
در پای��ان اگ��ر بخواهی��م موان��ع برگزاری 
جلس��ات این چنینی را مطرح کنیم، نباید نقش 
تاثیرگذار مدیریت دانش��گاه را فراموش کنیم. 
اگر مدیریت دانش��گاه، ش��ناخت صحیحی از 
محیط دانشجویی و وظیفه ای که مقام معظم 
رهبری بر دوش دانش��جویان گذاش��ته است، 
نداشته باشد، با مانع تراشی های بی مورد، رمق 
دانشجویان را برای اجرای چنین برنامه هایی 
می گی��رد. در مرحله ی بع��د، نهادهای بیرون 
دانش��گاه اند که با اعمال مدیریت نادرس��ت و 
بدون شناخت کافی از فضای دانشگاه، فضا را 
بی جه��ت، امنیتی جلوه می دهند و این معضل 
رون��د برگزاری مناظرات را با مش��کل روبه رو 
خواهد کرد. در مرحله ی بعد، خود دانشجویان 
هس��تند که اهتمامی به برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی ندارند که این ممکن است دالیل 
مختلفی داشته باشد. نگرانی از جنجالی شدن 
و هیاهوی بی مورد و شنیده نشدن موضوع مورد 
بحث، یا نگران��ی از عدم موفقیت در نتیجه ی 
مناظره ه��ا، یا اس��تفاده نک��ردن از قالب های 
جدید برای برگزاری میزگردهای دانش��جویی 
و طرح ه��ای ایجابی دیگر و ... از این دس��ت 
برگ��زاری  در  بای��د  ام��روز  نگرانی هاس��ت. 
کرس��ی های آزادفکری با هر صورت و قالبی 
که باشد، همت بیش��تری کرد چرا که برکات 
فوق الع��اده ای را برای فضای فکری حاکم بر 
دانش��گاه به ارمغان خواهد آورد که مهم ترین 
آن، برقراری گفتگو و مباحثه ی منطقی و عقلی 
به عنوان یک س��یره ی پسندیده ی دانشجویی 
است. چیزی که امروز بسیار محتاج آن هستیم 
تا به جای درجا زدن در گذشته، به فکر ساختن 

مبانی فرهنگی آینده باشیم.

مدیریتومانعتراشیهایبیمورد
مجمع دانشجویان عدالت خواه آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان 

با بررسی هایی که انجام شد تصمیم 

دانشجویی  مناظرات  برگزاری  به 

صورت  این  در  چراکه  شد،  گرفته 

به  آسان تر  را  دانشجو  مخاطبان 

مباحث  ثانیًا  می کرد؛  مرتبط  موضوع 

فضای  با  متناسب  شده  مطرح 

می شد. آن  اقتضائات  و  دانشگاه 
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با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری بر آن 
شدیم تا کرسی آزاداندیشی را در بین دانشجویان 
برگزار نماییم که ب��ا عنایت خداوند تا کنون دو 

جلسه از آن برگزار گردیده است.
موضوع جلس��ات را بر مبانی اعتق��ادی قرار 
دادیم. با عن��وان »حاکمیت خداوند یا حاکمیت 
انسان«. برای شیوه ی برگزاری ابتدا قرار شد که 
با حضور یکی از اس��اتید گروه فلسفه و حکمت 
دانشگاه سیستان و بلوچستان این جلسات برقرار 
شود، اما به دلیل کمبود وقت و عدم وجود زمان 
کافی جهت پاس��خگویی قرار ش��د که جلسات 
بدون حضور اس��تاد برگزار شود و سپس مسائل 
پیش آمده با رجوع به اس��اتید و کتب پاسخ داده 

شود.
در ابتدای جلس��ه، مج��ری برنامه مختصری 
از نحوه ی برگزاری جلس��ه و موضوع برنامه به 
حضور ش��رکت کنندگان در جلسه ارائه می دهد. 
س��پس هرکس که آمادگی بح��ث را پیرامون 
موضوع انتخابی داش��ته باشد، به مدت 5 الی 7 
دقیق��ه، بحث خود را ارائ��ه می دهد و به همین 
ترتیب بحث بین دانشجویان به مدت 2 ساعت 
برقرار می شود. در صورت عدم اقناع افکار حضار 
در جلس��ه، ادامه ی بحث به هفته ی بعد موکول 

می گردد.

نکات مثبت جلسه:
1- آشنایی دانشجویان با افکار یکدیگر

2- قوی تر شدن دانشجویان با مطالعه ی کتاب 
و رجوع به اساتید جهت پاسخگویی به شبهات و 

مسائل پیش آمده
3- قوی تر شدن قدرت بیان و تفکر دانشجویان

4- تنش زدایی از فضای دانشگاه
5- باال بردن روحیه ی انتقادپذیری با شنیدن 

حرف مخالف

نکات منفی جلسه:
1- عدم انسجام صحبت های دانشجویان به 

دلیل کمبود مطالعه
2- عدم پاسخگویی به شبهات مطرح شده در 

یک جلسه
3- کلی گویی دانشجویان و عدم تمرکز بر روی 
موضوع انتخابی و به اصطالح از هر دری سخن 

گفتن

برنامه ی تکمیلی
1- برگ��زاری مناظره و میزگرد بین اس��اتید 

دانشگاه و استان
2- دع��وت از اس��اتید معروف کش��ور جهت 

سخنرانی و پرسش و پاسخ
3- برگزاری نمایشگاه کتاب با توجه به موضوع 

انتخابی
4- ارائ��ه ی جزوات و نرم افزارهای آموزش��ی 

مربوط به موضوع انتخابی
5- برگزاری کارگاه آموزشی

6- برگ��زاری مس��ابقه کتابخوان��ی پیرامون 
موضوعات مطرح ش��ده در جلس��ات کرس��ی 

آزاداندیشی

چند نکته:
1- تا کنون دو جلس��ه بیشتر برگزار نشده، لذا 
هن��وز نمی توان راجع به اثرگذاری جلس��ات در 

فضای دانشگاه صحبت کامل و مطمئن کرد.
2- جلسات به صورت هفتگی برگزار می گردد 
و برنامه های تکمیلی نیز در کنار برنامه ی اصلی 

می باشد.
3- حضور و استقبال تفکرات مختلف در سطح 
دانشجویی با توجه به شیوه ی برگزاری برنامه، از 

نکات قوت جلسات بوده است.

شروعازمبانی
عقیدتی...

جامعه اسالمی دانشگاه 
سیستان و بلوچستان

جلس��ات مناظره دانش��جویی در دانشگاه 
معمواًل با حاکم ش��دن فضای احساس��ی بر 
جلسه نتیجه ای دربرنداشته است، فقط کافی 
بوده افرادی که در جلس��ه حضور داشتند به 
تش��ویق و یا تخریب یک نف��ر بپردازند و یا 

نگذارند که ط��رف مقاب��ل صحب��ت کن��د.
در چنین جلس��اتی که احساس جای تعقل 
را می گی��رد، خروج��ی و ره آورد زی��ادی را 
مش��اهده نخواهیم کرد. لذا ب��رای دفع این 
آفات تا حاکم شدن فضای تعقل بر دانشگاه، 
تصمیم مان بر برگزاری مناظرات بدون حضور 
دانش��جویان در سالن ش��د. بدین صورت که 
نمایندگان دانش��جویی از گروه های مختلف 
در اتاق��ی با حضور دوربی��ن فیلمبرداری و با 
مجری بی طرف و ب��ا رعایت کامل وقت، رو 
به روی هم می نشس��تند و به بحث در موارد 
مشخص شده می پرداختند. بعد، این جلسات 
پیاده شده و در نشریات دانشجویی به صورت 
کامل به چاپ می رسید. حال فرد خواننده در 
محیطی آرام به مطالعه ی مناظره می پرداخت 
و نظ��رات خود را در قالب پیامک به نش��ریه 

منتق��ل می ک��رد. 
از جمله مزیت های این ش��کل مناظره این 
بود که نمی ش��د حرفی را بدون س��ند زد و یا 
فضا را احساسی کرد و با تشویق حاضران، از 

جواب گویی طفره رفت!

مناظرهی
دانشجویی
درنشریات
بسیج دانشجویی 
دانشگاه فردوسی مشهد

اولینجلسه:
آزادیبیان
بسیج دانشجویی 

دانشگاه الزهرا )س(
کار کرسی های آزاداندیشی ابتدا با تأسیس 
یک هس��ته پژوهش��ی زیر مجموع��ه کانون 
بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی شروع شد. 
پس از حدود یک ماه پیش نویس اساس��نامه 
کرس��ی های آزاد اندیشی توسط هسته تنظیم 
ش��د و به اعضای ش��ورای فرهنگی دانشگاه 
هم داده ش��د. در ای��ن رابطه جلس��ه فوری 
تحت عنوان کرس��یه ی آزاداندیشی از جانب 
بسیج دانشجویی به شورای فرهنگی دانشگاه 
پیش��نهاد شد. با پذیرفته ش��دن جلسه فوری 
و مطالعه اساس��نامه توس��ط اعضای شورای 
فرهنگی، پس از اعالم نظرات و پیش��نهادات 
اعضا ش��ورا، بسیج دانش��جویی اساسنامه ی 
نهایی را ارائه کرد و شورای فرهنگی دانشگاه 
هم پذیرفت که ش��ورایی وی��ژه تحت عنوان 
کرسی های آزاداندیش��ی با اعضای قید شده 
در اساس��نامه در دانش��گاه فعالی��ت خ��ود را 
شروع کند. بنابر مفاد اساسنامه، 2 عضو ناظر 
ب��ه عن��وان هدایت کننده و ناظر در ش��ورای 
کرسی های اندیشی از اساتید متعهد، انقالبی 
و متخص��ص در این زمینه حض��ور دارند، که 
خان��م دکتر خزعل�ی و خانم دکت�ر قوی به 
عنوان این 2 عضو انتخاب ش��دند و به آن ها 

تقاضای همکاری داده شد.
پ��س از بررس��ی ها و پیگیری های متمادی 
انشاهلل هفته اول اردیبهشت ماه اولین جلسه 
از سلسله جلس��ات کرسی های آزاداندیشی با 
موضوع »آزادی بیان« توس��ط دانش��جویان 

دانشگاه الزهرا )س( برگزار خواهد شد.
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برای کرسی آزاداندیشی زمینه های بسیاری 
وجود داش��ت. ارتباط های زیادی برقرار ش��ده 
بود. تالش های زیادی ش��ده بود، ولی بستری 
برای علنی ش��دن وجود نداشت. وقتی رهبری 
گفت »کرس��ی ها«، ما به تاخت ش��روع به کار 
کردیم. حاال بس��تر گفتگو فراهم ش��ده بود. ما 
باید نیرو می ساختیم. پیام خود را به گوش همه 
می رساندیم. تمام دلسوزان را هماهنگ کرده و 
کار دقیق و منظم تشکیالتی را شروع می کردیم. 
موقعیت حساسی بود. شاید دیگر چنین فرصتی 
هرگز نداش��ته باش��یم. ما باید ب��ا همه ی آنها 
ارتباط گرفته وهمکاری می کردیم. این ارتباط 
خود بسیار مولد و سازنده است. در سایه ی این 
ارتباط، مسائل، مشخص ش��ده، شفاف شده و 
پیگیری می گ��ردد. افکار عموم��ی هم به این 
سمت جهت داده شده و آگاه و همراه می گردد. 
و با همراه شدن افکار عمومی در دانشگاه، افکار 

عمومی تمام جامعه متاثر می گردد.
از مدت ها قبل این نیاز احس��اس می ش��د. 
محتوای زیادی تولید شده بود. این محتواها، 
شامل یک س��ری اصول همراه با مثال های 
متعدد، سواالت و مسائلی همراه با راه حل ها، 
تع��داد زی��ادی ایده، به ع��الوه ی موضوعات 
زی��ادی که در نتیج��ه ی گفتگوه��ای زیاد و 
تشخیص خألها و نیازها به دست آمده بود، در 
قالب متونی ب��ا عناوین »اهداف ما و اهمیت 
و ض��رورت و نیاز به کرس��ی آزاداندیش��ی«، 
»قالب ها«، »آسیب ها و راهکارها« و»لیست 
موضوعات« تدوین ش��د. این حاصل مدت ها 
تفکر و اندیشه های ما و نتیجه ی صحبت های 
زیاد ما با افراد مختلف بود و ما را بر حوزه های 

کاری مان مسلط می ساخت.
در ضم��ن، لیس��تی از تمام اف��رادی که در 
این مورد می توانس��تند همکاری کرده، مفید 

باشند، تهیه شد و صحبت با آنها برای این که 
هماهنگ شوند، آغاز شد تا ما با همکاری این 
اف��راد در برنامه، بتوانیم ب��ه نتیجه و اهداف 
تعیین ش��ده برس��یم و البت��ه در صحبت ها با 

اتفاقات بی نظیری روبه رو می شدیم.
یک حادث��ه ی مهم و تاثیرگ��ذار، برگزاری 
نشس��ت سراس��ری جنب��ش عدالتخ��واه در 
دانش��گاه علم و صنعت بود که در آنجا ما هم 
با بس��یاری از دانشجویان ش��هرهای دیگر و 
س��طح فکر و عالئق آن ها و دغدغه هاش��ان 
آش��نا ش��دیم و هم فرصت گفتگو و سوال از 
اس��اتید را پی��دا کردیم. در ضم��ن از تدوین 
آیین نام��ه ی اجرای��ی ک��ه ب��رای برنامه ی 
گفتگوی آزاداندیش��ی در دانش��گاه امیرکبیر 
تهیه شده بود، آگاه شدیم و با مسولین آن هم 
تبادل نظر کردیم و آیین نامه را بعدًا گرفتیم و 
این پایه ی بسیار خوبی شد و کار ما را در اجرا 

آس��ان نمود و مسیر اجرایی روشنی در اختیار 
ما نهاد که پیگیری های بعدی میسر شد.

ب��رای اج��رای برنام��ه، به فضاس��ازی و 
تبلیغات گس��ترده پرداختیم. یک نش��ریه که 
شامل س��خنانی از رهبری، گفتاری از شهید 
مطه��ری، اهداف ما، آیین نام��ه ی اجرایی، و 
لیس��تی از موضوع��ات و در برخی از مدل ها، 
ی��ک کاریکاتور ب��ود، طراحی و تکثیر ش��د، 
و پالت ه��ای بزرگ��ی تهی��ه و روی دیوارها 
نصب ش��د. دو جلس��ه با موضوعات »کرسی 
آزاداندیشی؛ بایدها و نبایدها«، و »موضوعات 
پیش��نهادی دانش��جویان برای کرسی ها« در 
مس��جد دانشگاه برگزار ش��د و مورد استقبال 
ق��رار گرفت و حاش��یه ها و ن��کات زیادی را 

همراه داشت که در زیر می آید:
1( آش��نا شدن دانشجویان با افکار یکدیگر 
و واکن��ش متعجبانه: مثاًل یکی از دوس��تان 
می گفت فالنی چه افکار بلندی داش��ت، ولی 

ما او را نمی شناختیم.
2( تجرب��ه ی فض��ای تض��ارب آرای آرام 
و صمیم��ی: هرک��س می آمد دیگ��ری را نقد 
می نم��ود و به دف��اع از گفته هایش یا اصالح 
آن می پرداخت. ت��ازه امکان چند بار صحبت 
ک��ردن از طری��ق ثبت ن��ام مج��دد بر طبق 
آئین نامه بود. این به جلس��ه رونق و جذابیتی 
خاص می بخش��ید و در جلسه ی اول، 41 بار، 
و در جلسه ی دوم، 32 بار، میکروفن در دست 

دانشجویان چرخید.
3( مطرح ش��دن چهره ه��ای جدیدی که تا 
آن موقع هرگز شناخته شده نبودند. و صحبت 
کردن عده ای در جمع دانش��جویان که تا آن 
موقع هیچ جا صحبت نک��رده و از اظهار نظر 

خودداری می کردند.
4( جذب انسان های جدید و اعالم همکاری 
مصرانه ع��ده ای از دانش��جوهای غریبه که 
ش��اید در هیچ تش��کلی عضو نبودن��د، برای 

کمک در اجرای برنامه وپیگیری ها.
5( ایجاد حلقه های گفتگوی جدی و صادقانه 
و صمیمی بین افرادی که فرصت نش��ده بود 
پش��ت تریبون حرف هایش��ان را به هم بزنند.

مسجدصرفًاجاینمازنیست!
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد

گاه به برگزاری برنامه در مسجد 

اعتراض می شد، که ما می گفتیم در 

آمفی تئاتر به علت شلوغی بیش از حد، 

جلسه از کنترل خارج شده و خراب 

می شد، و فضای هو کردن و سوت و کف، 

عقالنی بودن فضا را از بین می برد.
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6( حضور ج��دی و مصمم و ب��ا اعتماد به 
نفس خواهران و آش��نایی جمع، با دغدغه ها 
و سطح اندیش��ه ی آنها و بدیع بودن این کار 

در مسجد.
7( رونق علوم انسانی و ایجاد بستری برای 
ابراز اندیش��ه ی کس��انی که راجع به مسائلی 
غیر از درس و رش��ته ی خ��ود کار کرده اند و 
ارزش ش��دن و افتخار ش��دن این توانایی که 
تا به حال عرصه ی مناس��بی برای نمایش آن 

وجود نداشت.
8( حض��ور بعضی از روحانی��ون و صحبت 

یکی از روحانیون مثل بقیه دانشجویان.
9( حضور دبیر ش��ورای فرهنگی و اخطار او 
که جلس��ات باید با اس��تاد باشد و شما استاد 

نیاورده اید!
10( گاه ب��ه برگ��زاری برنامه در مس��جد 
اعتراض می شد، که ما می گفتیم در آمفی تئاتر 
به علت ش��لوغی بیش از حد، جلسه از کنترل 
خارج شده و خراب می شد، و فضای هو کردن 
و س��وت و کف، عقالنی بودن فضا را از بین 
می برد، اما در مس��جد کس��ی چنی��ن کاری 
نمی کند. ضمن آن که مسجد هویت واقعی اش 
را می یاف��ت که فقط برای نماز نیس��ت، بلکه 

مرکز علمی وسیاسی و اجتماعی هم هست.
11( م��ا با مس��ائلی کاماًل ج��دی رو به رو 
ش��دیم که حتمًا باید حل ش��ود، وگرنه هرگز 
به هدف نمی رسیم: مساله ی باال بردن سطح 
افکار عمومی، مس��اله ی تمرکز روی موضوع 
جلسه و مانع صحبت پراکنده شدن، چگونگی 
تش��ویق جمع برای حضور هم��راه با مطالعه، 

چگونگی به خروجی رساندن جلسه و....

اطالعات بیشتر در :

گاه به برگزاری برنامه در مسجد 

اعتراض می شد، که ما می گفتیم در 

آمفی تئاتر به علت شلوغی بیش از حد، 

جلسه از کنترل خارج شده و خراب 

می شد، و فضای هو کردن و سوت و کف، 

عقالنی بودن فضا را از بین می برد.

یکی از مهمترین مشکالت 
ای��ن  اج��رای  در  رو  پی��ش 
مراسم، حضور کم تعداد طیف 
خاکس��تری در این جلس��ات 
بود؛ به طوری که جمعیت 100 
نفری موجود در این جلس��ات 
هفتگ��ی، معمواًل یا بس��یجی 

بودند یا از اهالی انجمن. دلیل این مشکالت 
نیز نبودن یک فضای مناسب برای برگزاری 
این مراس��مات ب��ود که اجب��ارًا در یکی از 
کالس های دانش��گاه برگزار میکردیم که از 
دید عموم دور بود. همچنین تجربه ثابت کرد 
که باید به هر فرد، یک زمان مخصوص داده 
ش��ود، و هم چنین مجری مراسم نیز بایستی 
از صحبت هایی که خارج از موضوع اس��ت، 

جلوگی��ری کن��د ک��ه در غیر 
این صورت، جلس��ه از دست 
مجری خارج شده و نتیجه ای 

حاصل نمی شود.
بایس��تی موضوع جلس��ه با 
باالیی طراحی ش��ود  دق��ت 
ی��ک مح��دوده ی خ��اص  و 
برای بحث داش��ته باش��د. یک تیم ویژه نیز 
وظیفه ی مطالعه پیرامون موضوع را به عهده 

بگیرد تا بحث یک طرفه نشود.
در ضمن، م��ا با توجه به ش��رایط خاص 
زمانی، چنین موضوعات��ی را طرح کردیم و 
بایس��تی این موضوعات به س��مت مباحث 
مبنای��ی گرای��ش پی��دا کند ت��ا اختالفات 
ریشهای بین ما و طرف مقابل آشکار شود.

نشستهای»گپ«با
کارشناسیدانشجویانتهرانی
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

با توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
در دیدار با عده ای از دانش��جویان و نخبگان 
علم��ی در تابس��تان 88 مبن��ی بر تش��کیل 
کرس��ی های آزاداندیش��ی و همچنین فضای 
متشنج موجود در دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، 
بسیج دانش��جویی از ابتدای س��ال تحصیلی 
تالش گسترده ای برای تشکیل این نشست ها 
انج��ام داد ک��ه س��رانجام پ��س از ک��ش و 
قوس های فراوان، به ی��اری خداوند از اوایل 
آبان ماه، کرسی های آزاداندیشی تحت عنوان 
»گپ« کلید خورد. هدف بس��یج دانش��جویی 
از ش��روع چنین نشس��ت هایی، طرح مباحث 
مبنای��ی بود، ولی با توجه به ش��رایط بس��یار 
پیچیده ی آن زمان، اجبارًا به س��مت موضوع 
روز، یعن��ی حوادث قبل و پ��س از انتخابات 
حرکت کردیم، که در آن بحث هایی همچون 
»تقل��ب در انتخاب��ات«، »رس��انه؛ س��الحی 
پنهان«، »اقتصاد در دهه ی چهارم انقالب«، 
»جرم بزرگ مجرم��ان طلبکار« ، »مدل های 

اداره ی جهان«، انجام شد.
این سلس��له نشس��ت ها با دع��وت عده ای 
از دانش��جویان نخبه ی سیاس��ی از تهران به 
عنوان کارش��ناس همراه بود که در حدود 30 
دقیقه کارش��ناس بحث را آغ��از کرده و باقی 
جلس��ه با بحث بین دانشجویان و کارشناسی 

ادامه می یافت.
www.azadandish-razavi.ir

16 آذر س��ال 87 در دانشگاه باهنر، اولین 
برنامه ی تشکل )تازه مجوز گرفته ی( مجمع 
دانشجویان عدالتخواه تحت عنوان »بحران 

در جنبش دانشجویی« برگزار شد.
در ای��ن میزگرد، نماین��دگان اتحادیه های 
دانش��جویی انجمن اسالمی مستقل، جنبش 
عدالت خواه دانش��جویی و... حضور داش��تند. 
البت��ه این جلس��ه توس��ط اعض��ای انجمن 
اسالمی دانشگاه درلحظاتی با وقفه واخالل 

روبرو گشت.
دومین برنامه کرس��ی آزادفکری تشکل در 

اواخر سال 88 انجام گرفت.
مجمع در نظر دارد در این س��ال تحصیلی 

3 برنامه ی مناظره )ی��ا میزگرد علمی( در 3 
حوزه ی اقتصاد و فرهنگ و مس��ائل سیاسی 

اجتماعی برگزار نماید.
اولی��ن برنام��ه ب��ا موضوع نقد و بررس��ی 
عملکرد اقتص��ادی دولت ه��ای نهم و دهم 
با حض��ور آقایان فرح بخ��ش و پیله فروش و 

توتونچی برگزار گردید.
بع��د از ط��ی ای��ن مرحل��ه کرس��ی های 
آزادفکری بین دانشجویان نیز برگزار خواهد 

شد.
ضمنًا یک جلس��ه آزاد دانش��جویی نیز با 
عن��وان »جمهوری خ��وب، جمهوری بد« به 
صورت عموم��ی در آخرین روزهای اس��فند 

ماه88 توس��ط عده ای از دانشجویان برگزار 
شد که از آن نیز استقبال خوبی به عمل آمد.

برنام��ه ی آت��ی مجمع برای س��ال 89 در 
راس��تای بس��ط کرس��ی های آزادفکری در 

دانشگاه:
1- برگزاری تریبون آزاد دانشجویی 

2- ایجاد گفتگوهای آزاد دانش��جویی در 
فضای باز دانشگاه

3- دع��وت از نماین��دگان اتحادیه ه��ای 
دانشجویی و منعکس کردن نظرات مختلف 

به عموم دانشجویان
4- ادامه مناظره های علمی بین اس��اتید و 

نخبگان

مناظرهی
نمایندگان

اتحادیههای
دانشجویی

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر کرمان

103 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



سهتجربهیمتفاوت؛منزویشدن
مدعیاندردانشگاه!
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

حاضر به مناظره نش��د. با کسب 
این تجربه ک��ه در موضوع خاّص 
مذکور، گروه مقابل بنای حضور در 

مناظره ها را نداش��ته و در عین حال به 
انجام کارهای غیرقانونی از جمله شعارنویسی و 

پخش شبنامه ادامه می دهد، مقّرر گردید که به جای 
درخواست کتبی در سری جدید، اعالم شود که در 
تاریخ مشخصی مناظره برگزار خواهد شد و اگر از 
سوی گروه مقابل کسی وارد مناظره نشود، برنامه به 
صورت یک طرفه برگزار خواهد شد. در این دور از 
مناظره نیز که آذر ماه برگزار گردید، با این وجود که 
افرادی از ستاد رسمی انتخاباتی یکی از کاندیداهای 
معترض در مناظره ثبت نام کرده بودند، در روز برنامه 
اعالم کردند که به دالیلی نامش��خص در برنامه 
حاضر نخواهند شد. به این ترتیب دومین مناظره، 
صرفًا به این خاطر که یک طرفه برگزار نگردد، با 
حضور دانشجویانی که در لحظه ی شروع مناظره 
از طرف مقابل اعالم آمادگی کردند، برگزار گردید. 

 ن��کات خاص و ویژگی های مثبت و منفی این 
برنامه به این ترتیب بود: 

- مناظره با حضور اس��تادی بی ط��رف برگزار 
گردید که پیش و پس از اتمام مناظره، بدون اینکه 
وارد مناظره یا حمایت از یک طرف مناظره شود، 
تذکرات��ی را در مورد نحوه ی مناظره و اصولی که 
می بایست رعایت شود، یادآوری کرد. این مسئله 
تجربه مناسبی بود که هرچند افرادی تالش کردند 
حضور استاد را نشانه ی عدم رعایت تساوی برای 
طرفین مناظره اعالم کرده و از این طریق در روال 
برگزاری برنامه اختالل ایجاد کنند، اما نقش آفرینی 
صحیح استاد، نشان داد که برخالف آنچه تاکنون 
دس��ته ای می گفتند، حضور استاد و نظارت وی در 
مناظره برای جلوگیری از انحراف بحث و یادآوری 
نقاط ضعف و قوت مناظره، نه تنها اشتباه نیست، 

بلکه شرط الزم برگزاری صحیح مناظره است. 
- یکی از اشتباهاتی که در برگزاری این مناظره 
رخ داد، حض��ور بی��ش از یک نف��ر در هر طرف 
مناظره ب��ود. در این مناظره مقرر بود در هر طرف 
مناظره س��ه نفر حضور داشته باشد که این هم به 
خاطر اشتباهی در حین اجرا، به صورت چهار نفر 
مقابل س��ه نفر برگزار گردید. تاکید بر حضور یک 
نفر در هر طرف مناظره، نه از بابت تعیین س��قفی 
برای تعداد شرکت کنندگان در مناظره، بلکه از این 

باب اس��ت که الزم است هر طرف مناظره دقیقًا 
صاحب یک فکر باش��د. به عبارتی اگر زمانی دو 
نفر که هماهنگی الزم را با هم دارند پیدا ش��دند، 
می ت��وان مناظ��ره را با مثاًل دو نف��ر در هر طرف 
برگزار کرد، اما به هر صورت تعداد کمتر در مناظره 
ارجحیت دارد، چراکه کسانی که روبروی جماعت 
به قضاوت افکار نشس��ته اند، اگر با یک نفر روبرو 
باشند، راحت تر می توانند با تفّکرات او آشنا شوند؛ 
در حالی که تعّدد افراد مناظره موجب س��ردرگمی 
مخاطب خواهد شد. همچنین تعدد شرکت کنندگان، 
برای خود مناظره کنندگان نیز مشکالتی از جمله 
این ک��ه نمی توانند به خوبی ط��رف مقابل خود را 
بشناس��ند، ایجاد می کند. حال اگ��ر در برنامه ای، 
این شرکت کنندگان در لحظه شروع مناظره، وارد 

اش�اره: با توجه به آنکه هنوز تعریف رس�می و پذیرفته ش�ده ی همگانی نسبت به 
کرسی های آزاداندیشی وجود ندارد، سه نوع تجربه که بتوان نام کرسی آزاداندیشی 
بر آن گذاش�ت، در دانش�گاه تربیت معلم آذربایجان وجود داش�ته است که در این 
نوش�تار برای مش�خص بودن قالب برگزاری، در هر یک از سه مورد، به جای این که 
نام ابهام آور »کرسی آزاداندیشی« بر آن ها نهاده شود، از عناوین مشخص کننده ای 

چون مناظره، ارائه ی یک طرفه-ی بحث و... استفاده شده است. 

نکردن دقیق هدف این جلسات روی کاغذ بود. به 
این ترتیب که مشخص نبود دقیقًا که آیا جلسات 
برای سوق دادن نیروهای مستعد به سمت تولید علم 
بود یا این که هدف، شکستن فضای تک صدایی در 
دانشگاه و دادن تریبون به گروه های مختلف بود. به 
عبارتی در آن زمان صرفًا بدون ش��ناخت دقیق از 
آن چه مد نظر رهبری بود، صرفًا گامی برای اجرای 
خواسته های ایشان که در پاسخ به جمعی از طالب 
در سال 81 آمده بود، برداشته شد. در نتیجه ی این 
ابهام در مرام نامه ی نظری این جلسات، مشکالتی 
همچون جذب مخاطب، هدفمند کردن جلسات، 
بازدهی پایین و مانن��د آن الینحل باقی ماند. به 
واسطه ی همین معضل بود که امکان نهادینه شدن 
مسئله در تشکیالت )یا به عبارتی بهتر در اعضای 
تشکیالت( وجود نداشت و در نتیجه به زودی این 
جلسات به تعطیلی کشیده شد. به این ترتیب، اولین 
سلسه از جلساتی که فضایی را برای آزاداندیشی 
فراهم می ساخت، صرفًا توانست به عنوان تجربه ای 
در تاریخ تشکیالت برای استفاده ی اعضای آینده 

ثبت شود. 

تجربه ی دوم - سال 88،
با  مناظرات دانش�جویی  جلس�ات 

موضوع فتنه 
پ��س از این که غبار فتنه ی پ��س از انتخابات 
ریاست جمهوری، فضای دانشگاه ها را به عنوان 
یکی از مهم ترین نهادها، مورد هدف قرار داد، بسیج 
دانش��جویی دانشگاه با وجود برخی مخالفت ها از 
درون دانشگاه، و برخی نیروهای به ظاهر همسو، 
مج��دداً در صدد راه اندازی مناظرات دانش��جویی 
به عنوان یکی از قالب های برپایی کرس��ی های 
آزاداندیش��ی برآمد. از آنجا که تجربه ی برگزاری 
مناظره ی بین اساتید در چند مورد پیش از انتخابات و 
نیز تجربه ی مناظرات برگزار شده توسط صداوسیما 
در دست بود، سعی شد از قالبی مشابه آن ها برای 
برپایی این مناظرات استفاده گردد. در اولین مورد، 
درخواست مناظره ی دانشجویی به صورت کتبی و 
رسمی از طریق نشریه ی درون دانشگاهی بسیج 
دانشجویی »فریاد بی حنجره« در اواخر مهرماه با 
موضوع »بررسی ادعای تقلب در انتخابات« صورت 
گرفت که در پی آن هیچ ش��خصی از گروه مقابل 

تجربه ی اول-سال 86،
کرس�ی آزاداندیش�ی در ح�وزه ی 

مباحث فکری
در نیمسال اول تحصیلی سال 86، واحد بررسی 
و تحلیل بسیج دانشجویی، برنامه ی کنفرانس های 
درون-تش��کیالتی را ک��ه پی��ش از آن صرفًا با 
حضور اعضای تشکل برگزار می شد، تعمیم داده، 
و دراطالعیه ای، فراخ��وان دعوت به »ارائه ی آزاد 
هرگونه نظر و نقد بر گفتمان های موثر یا غیرموثر 
دنیا« در محفلی که بس��یج دانشجویی با حضور 
اساتید و دانشجویان عالقمند ترتیب می داد صورت 
گرفت. ویژگی های خاص یا نکات مثبت و منفی 

این جلسات به این ترتیب بود: 
- جلس��ه به صورت یک طرفه )و نه میزگرد یا 
مناظره( برگزار می گردید، اما ارائه کننده در نهایت به 
سواالت حضار و اساتید پاسخ می داد. در پایان نیز 
استاد حاضر، بسته به نیاز، نکاتی را در مورد موضوع 

جلسه بیان می کرد. 
- شرکت برای عموم در این جلسات آزاد بود. 

- س��قف زمانی برنامه، انعطاف پذیری حداقلی 
را دارا ب��ود و ب��ه همین خاطر، ای��ن نگرانی که 
ارائه دهنده ی اندیشه، تحت تاثیر محدودیت زمانی 
قرار بگیرد وجود نداشت. حتی برخی از موضوعات 

در بیش از یک جلسه ارائه می شد. 
- انتخاب مباحث به گونه ای که حالت سلسله وار و 
هدفمند داشته باشد، امکان پذیر نبود، چراکه انتخاب 
موضوع با ارائه دهنده ی بحث )و نه برگزارکننده ی 

برنامه( بود. 
- به دلیل کیفیت پایین برخی طرح بحث ها از 
سوی ارائه دهندگان، این مشکل وجود داشت که 
برخی مخاطبینی که به هوای دریافت یک تغذیه ی 
فکری در جلسه حضور می یافتند، در جلسات آینده 
حضور کمرنگ تری داشته باشند. مسئله ی توجیه 
مخاطب، همواره در قالب های مختلف کرسی های 
آزاد اندیشی یکی از معضالت مهم است که باید 

تمهیداتی برای آن اندیشیده شود. 
- عمده ی اسقبال ارائه کنندگان در حوزه مباحث 
فکری بود که ذیل آن بحث هایی چون »اخالق 
نسبی یا مطلق«، »نظریه ی تکامل معرفت دینی و 

تکثرگرایی«، »لیبرالیسم« و... ارائه گردید. 
- یکی از مشکالت این سلسله مباحث، مشخص 

مناظره ی  درخواست  مورد،  اولین  در 

دانشجویی به صورت کتبی و رسمی 

دانشگاه ی  درون  نشریه ی  طریق  از 

بیحنجره«  »فریاد  دانشجویی  بسیج 

»بررسی  با موضوع  اواخر مهرماه  در 

صورت  انتخابات«  در  تقلب  ادعای 

گرفت که در پی آن هیچ شخصی از 

گروه مقابل حاضر به مناظره نشد.
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کار شوند اوضاع از این نیز بدتر خواهد شد. لذا به 
نظر مییرسد اگر قرار است آیین نامه ای نوشته شود، 
حتمًا باید مهلت ثبت نام برای شرکت در مناظره 
به گونه ای باشد که پیش از برنامه بتوان ثبت نام 
کننندگان را به لحاظ شرایط و اصول مناظره توجیه 

و حجت را بر آنان تمام کرد. 
- مش��کل دیگری که در این مناظره )و طبیعتًا 
بسیاری از مناظرات سیاسی( وجود داشت، فضای 
احساس��ی ای بود که از طریق مناظره کنندگان به 
مخاطبان یا بالعکس منتقل می ش��د. این مسئله 
ضروری می سازد که شرکت کنندگان در مناظره، 
از قبل توجیه ش��ده و اتمام حّج��ت الزم با آنان 
صورت پذیرد و از سوی دیگر تمهیداتی برای کنترل 
احساس��ات مخاطبین و حاضرین اندیشیده شود؛ 
چرا که همواره در تمام برنامه های مش��ابه، یکی 
از مهم ترین دالیل به انحراف کشیده شدن بحث 
یا محقق نشدن هدف مناظرات، ابراز احساسات 
حضاری است که حامی یکی از طرفین مناظره اند. 
- برگزاری این مناظرات فضای مناسبی برای 
انزوای مدعیانی که حرف خاصی در بساط نداشتند، 
فراهم س��اخت تا آنگونه که رهب��ری در دیدار با 

دانش��جویان و نخبگان فرمودند، حق، خود را در 
چنین فضاهای آرامی نشان دهد. 

- در همین بخش، درخواست مناظره ی سومی 
نیز در اسفندماه سال جاری، و پیش از برگزاری 
برنامه ی س��خنرانی و پرس��ش و پاسخی که با 
حضور یکی از اساتید برگزار شد، صورت گرفت. 
در این مورد به دلیل عدم قطعیت برگزاری چنین 
برنام��ه ای تا روز موع��ود، صرفًا دقایقی پیش از 
شروع برنامه اعالم شد که مناظره ی دانشجویی 
برپا خواهد ک��ه در این مورد نیز از طرف مقابل، 
کسی حاضر به شرکت در مناظره نشد و به این 
ترتیب این برنامه، تبدیل به تجربه ای از برنامه ی 
پرسش و پاسخ با حضور یکی از دانشجویان منتقد 
عملکرد گروه سبز شد. نکات خاص قابل ذکر از 
این برنامه بدین شرح می باشد: با کسب تجربه ای 
که از برنامه ی قبل در رابطه با حضور تنها یک نفر 
از هر جبهه شده بود، در این مناظره تنها یک نفر 
از سوی منتقدین جنبش سبزها در مناظره شرکت 
کرد که موجب شد برنامه بازدهی باالتری داشته 
باش��د. در این برنامه، پ��س از اینکه دقایقی تنها 
فرد حاضر در مناظره به بیان نظر خود در رابطه با 
حوادث پس از انتخابات پرداخت، در وقت پرسش 
و پاس��خ، تمهیدات خاصی برای نظام مند کردن 
پرسش و پاسخ تدارک دیده نشده بود و در نتیجه، 
بخش پرسش و پاسخ این کرسی، به بی نظمی و 
درهم ریختگی کشیده شد، به گونه ای که هر فردی 
از هر گوشه و کنار سالن برگزاری برنامه، فرصت 
می یافت تا با طرح سوالی در وسط کالم سخنران 

دانشجویی، در گفته های وی اختالل ایجاد کند. 

تجربه ی سوم
برگزاری جلس�ات ارائه ی بحث به 
صورت مح�دود به عن�وان مقدمه ی 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی )در 

حال اجرا و در آغاز کار( 
در س��ومین تجربه ی برگزاری جلس��اتی که 

تریبونی برای ارائ��ه ی آزادانه ی مطالب فراهم 
سازد، تصمیم بر این شد که با حضور مخاطبینی 
محدود که متشکل از برخی دانشجویان متعهد 
دانشگاه می شد، جلسات ارائه ی بحث تشکیل 
ش��ود. ویژگی های خاص این جلس��ات به این 

شرح بود: 
- تفاوت این جلس��ات با آنچه در س��ال 86 
در همی��ن دانش��گاه برگ��زار می ش��د، اواًل در 
این بود که برخالف س��ال 86 این جلس��ات، 
صرفًا وظیفه ی مقدمه س��ازی ب��رای برگزاری 
کرس��ی های آزاداندیش��ی دارن��د؛ درحالی که 
جلسات سال 86 خود نوعی کرسی آزاداندیشی 
بود. تفاوت دیگر در این بود که این جلس��ات، 
عالوه بر هدف مذکور، اهداف دیگری نیز دارد 

که در ادامه ذکر خواهد شد. 
- می توان این جلسات را تجربه ای از مقدمه 
و پیش نیازی بس��یار کارآمد برای ترتیب دادن 
محتوای بسیار مهم در کرسی های آزاداندیشی 

دانست. 
- برای اولین بار، در این جلس��ات، موضوع 
مطالب ارائه، توس��ط جمع و از قبل مش��خص 
گردید. چنین تصویب ش��د که با نگاه مس��ئله 
محور، موضوعاتی انتخاب شوند که نیاز اصلی 
ایجاد بصی��رت در مخاطبان دانش��جو و حتی 
مخاطب��ان جبهه ی ح��زب اهلل در مقطع کنونی 
باشد که به اتفاق تصمیم گرفته شد تا محوریت 
ارائه ی مطالب با موضوع »انقالب اس��المی« 
باشد. شاخه هایی از این موضوع که برای بحث 
انتخاب شد، برای نمونه عبارتند از: آرمان هایی 
انقالب اس��المی، کارآمدی انقالب اس��المی 
)پاسخ به پرسش مهم »آیا انقالب اسالمی به 
اهداف خود رسیده است؟ و اگر نرسیده چرا؟ و 
اکنون چه باید کرد؟« در این بحث می گنجید(، 
تاثیر انقالب اس��المی بر مع��ادالت جهانی و 
وضعیت نهضت جهانی اسالم و باالخره عملکرد 

رهبری در مدیریت و پیشبرد نهضت 57. 
- همچنین برخی موضوعات متفرقه ای که تا 

حدی مبتالبه فضای دانشگاه ماست، از جمله، 
مبانی نظ��ری والیت فقیه، مس��اله ی حجاب، 
مساله ی آزادی و شاخه هایش، و... نیز انتخاب 

شدند. 
- این م��دل که حالت آزم��ون و خطا دارد، 
در واقع س��ه ه��دف را محقق می س��ازد: اول 
این که جمعی را تربی��ت می کند که بتوانند در 
فرصت ه��ای مختلف، داش��ته های خود از این 
جلسات را در موضوع بسیار مهم، - و در اولویت 
اول: »انقالب اسالمی«- به مخاطبین بسیاری 
انتقال دهند. دوم این که، از دل این جلس��ات، 
نیروهایی که بتوانند در حیطه ی مباحث مربوط 
به انقالب اس��المی در کرسی های آزاداندیشی 
یا مناظرات دانش��جویی ش��رکت کنند، تربیت 
می شوند. سومین هدف که شاید مهم تر از بقیه 
باشد )که هنوز به مرحله ی اجرا در نیامده است( 
تربیت نیروهای متعهدی است که بدانند در هر 
لحظه ی زمانی، نس��بت به »انقالب اسالمی« 
چه نیازی وجود دارد و اینان در شرایط زمانی و 
مکانی خود، چه نقشی در پیشبرد نهضت جهانی 

اسالم می توانند ایفا کنند. 
- یکی از ویژگی های بس��یار مناس��ب این 
جلسات، نبودن فضای التهابی است که کمک 
فراوان��ی به کارآمدی کار مییکند و حتی حضار 
در جلس��ه، خودشان به پیش��رفت بحث کمک 

می کنند. 
- ص��رف این جلس��ات کم��ک چندانی به 
مقابل��ه با جنگ نرم نمی کند، بلکه از این بابت 
ک��ه مقدمه ی برگزاری جلس��ات کرس��ی های 

آزاداندیشی است، مفید می باشد. 
- مقرر اس��ت ک��ه در آین��ده ای نزدیک، در 
تکمیل این جلسات، کرس��ی های آزاداندیشی 
به صورت ارائه ی تک نفره یا مناظره، با حضور 
اس��اتید و عموم دانش��جویان با موضوع بسیار 
مهم انقالب اس��المی در دانشگاه تربیت معلم 

آذربایجان برگزار گردد.

جلسات با حضور دانشجویان و اعضای بسیج 
دانش��جویی و طیف های مختلف دانش��جویی 
ب��ا نظ��ارت نماین��ده ی دفت��ر نه��اد رهبری، 
حجت االسالم احمدی و آقای دکتر کسایی هر 
هفته در روز یکش��نبه برگزار ش��د. به علت اوج 
گرفتن تبلیغات انتخاباتی و حضور دانشجویان در 
ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و 
نزدیک شدن به تعطیالت تابستانی، این جلسات 

با تعداد اعضای کمتر تشکیل شد.
از ترم مهرماه 88 با توجه به رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، این جلسات با عنوان کرسی آزاد 
اندیشی ش��روع شد. تفاوت های جلسات کرسی 
آزاداندیشی با جلسات معرفت شناسی در این بود 
که 1- موضوع جلس��ات در مورد والیت فقیه و 
اختی��ارات، انتخابات، ح��وادث و فتنه بعد از آن 
بود. 2- محل برگزاری جلسات، تعمدًا نمازخانه 

انتخاب شد.
ب��ا پیگیری های نهاد رهبری و دانش��جویان، 
سعی بر آن ش��د که در این جلسات، به همه ی 
س��ؤاالت و شبهات مطرح شده به صورت کامل 
و منطقی پاسخ داده شود که این جلسات باعث 

روشنگری در بین دانشجویان شد.

برای بهبود جلس��ات، در ترم دوم س��ال 88 ، 
جلساتی به صورت مشترک با اعضای فعال بسیج 
برگزار شد که تصمیم بر آن شد از اساتید مجرب 
و متعهدی مانند حجت االس��الم مصطفوی و 
دکتر کوش��کی در این جلسات استفاده شود، و 
جلسات با طرح مسائل بنیادی تری در زمینه ی 
اندیش��ه و درس��ت اندیش��یدن برگزار گردد و 
موضوع بحث ها بنا به نظر مشترک دانشجویان 

و اساتید انتخاب شود.

در کالم رهبر معظم انقالب:
ش�ما تجربه ی این پدر پیرتان را در این 
زمینه داشته باشید. آنی که کمک می کند به 
پیش�رفت کشور، آزادی واقعِی فکرهاست؛ 
یعن�ی آزادان�ه فکر ک�ردن، آزادان�ه مطرح 
کردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشویق 
و تحریض ای�ن و آن هم نگاه نکردن. )در 
دی�دار جمع�ی از نخب�گان علم�ی کش�ور 

)1388/8/6

ولی فقیه کیست و وظیفهاش چیست؟
در انتخابات چه کسی را باید انتخاب کرد؟

حق با چه کسی است؟
مقصر و علت اغتشاش�ات بعد از انتخابات 

کیست؟
از اواخر س��ال 87 با درخواس��ت دانشجویان 
مجازی، در یکی از کالس های درسی، جلساتی 
آغاز ش��د. مح��ور بحث جلس��ات ب��ه انتخاب 
دانش��جویان و به صورت آزاد بود، که بیشتر در 

مباحث معرفت شناسی انجام گردید.

جلساتیدرکالس
درسونمازخانه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشکده 
هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

مناظره ی  درخواست  مورد،  اولین  در 

دانشجویی به صورت کتبی و رسمی 

دانشگاه ی  درون  نشریه ی  طریق  از 

بیحنجره«  »فریاد  دانشجویی  بسیج 

»بررسی  با موضوع  اواخر مهرماه  در 

صورت  انتخابات«  در  تقلب  ادعای 

گرفت که در پی آن هیچ شخصی از 

گروه مقابل حاضر به مناظره نشد.
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توضی�ح: گزارش�ی ک�ه در ادام�ه می آید، 
مرب�وط ب�ه تجرب�ه ای موف�ق از س�الیان 
عل�وم  دانش�کده ی  بس�یج  گذش�ته ی 
اجتماع�ی دانش�گاه عالم�ه طباطبایی، در 

حوزه ی آزادفکری است.

حاصل دو سال بحث و جدل های بسیارمان 
با بچه های بسیج دانشکده و دانشگاه، کم کم 
داش��ت بار و َب��ر می داد. ارزیاب��ی ما از وضع 
موجود مبتنی بر ماهیت »دانش��گاه« بود که 
به نظر ما با فرهنگ و س��نت دینی یکی نبود. 
کلی اردوی آموزش��ی رفتیم و آمدیم؛ تو س��ر 
و کله همدیگ��ر زدیم، تا توانس��تیم ضرورت 
»غرب شناسی« و ش��ناخت ماهیت تجدد را 
برای کار فرهنگی در دانش��گاه علوم انسانی 
جا بیندازیم و تو بگو بماس��ونیم! حاال دیگر ما 
استراتژی کلی بسیج دانشکده علوم اجتماعی 
و ارتباطات را جا انداخته بودیم و کار خودمان 
را می کردی��م و راه خودم��ان را می رفتیم. با 
دیگران یا کاری نداش��تیم یا اگر داش��تیم بر 
همین مبنا بود. همه برنامه ها و فعالیت ها باید 
با این جمله از س��ید مرتضی آوینی هماهنگ 
می شد: »ما ش��هروندان مطیعی برای دهکده 
جهانی نیس��تیم«. ما می دیدیم که دانش��گاه 
علوم انس��انی در ش��رایط کنون��ی کاری جز 
تربیت ش��هروند مطیع ب��رای دهکده جهانی 
انجام نمی دهد. پس فه��م هرچه عمیق تر از 
ماهیت علم، فلس��فه، دانش��گاه و همه شئون 
تاریخی تجدد را در درجه اول برای بچه های 
بسیج به عنوان فعاالن فرهنگی انقالب الزم 
می دانستیم. قهر و آش��تی هم برای این مبنا 
زیاد داش��ته ایم، اما باألخره کارها یکی بعد از 

دیگری انجام می شد.
به هر َکَلکی بود می خواس��تیم صدای تفکر 
دین��ی را ب��ه گ��وش حافظان وض��ع موجود 
برس��انیم. از بحث و گفتگوهای چالش��ی سر 
کالس با اس��اتید گرفته تا شب شعر و پخش 
فیلم و نقد کتاب و سخنرانی های دانشجویی. 
مخصوص��ًا بحث های کالس��ی برای ما یکی 
از مهم تری��ن کاره��ای فرهنگ��ی ب��ود. هم 
ذهن عموم بچه ها را با بس��یج آش��تی می داد 
و هم ذهنی��ت برخی اس��اتید را از یکه تازی 
می انداخ��ت. چ��ه دوس��تان زی��ادی از این 
طری��ق یافت��ه بودیم؛ هم از اس��اتید و هم از 
دانشجوهایی که گمان نمی کردیم. دفتر بسیج 
دانش��کده مان کم کم داش��ت بالتشبیه شبیه 

کاف��ه نادری قبل از انقالب می ش��د. معمواًل 
بس��اط مباحث��ه و کتابخوان��ی – مخصوصًا 
داستان و شعر و موسیقی - برپا و ردیف بود! 
س��ال اول دوره جدید فعالیت در بس��یج را 
به مباحث��ات و گفتگوه��ای آزاد علمی برای 
خود بچه های بس��یج اختص��اص داده بودیم. 
سه نشست هفتگی داشتیم: »غرب شناسی«، 
»فلس��فه علم« و »مطالعات زنان«. هر س��ه 
این جلسات برای خودمان و توسط بچه های 
بس��یج اداره می شد. غالبًا س��عی می شد خط 
انتقادی و چالش��ی این گفتگوه��ا با گفتمان 
مس��لط بر کالس ها و درس ها تقویت شود تا 
خ��ود به خود به فضای عمومی دانش��کده نیز 

سرایت یابد. 
س��ال دوم، س��ال ش��روع دوب��اره – و اگر 
خودم��ان را تحوی��ل بگیریم – س��ال تبلیغ 
آشکارمان بود! برنامه های فکری و هنری ما 
توانسته بود مخاطب خود را بسازد. از بین آنها 
نشست های نقد کتاب »عبور از خط« حسابی 
گل انداخ��ت و با اینکه به بحث جدی فکری 
اختصاص داش��ت، برای اولین بار با استقبال 

گرم اساتید و دانشجوها مواجه  شد!

عبور از خط؛ چگونه؟
داستایوفس��کی گفته اس��ت: »خ��دا را از 
جهان ب��ردار؛ هر کاری مباح اس��ت«. و این 
اصلی تری��ن نش��انه نیهیلیس��م و روح دوران 
مدرن اس��ت. کم نیس��تند متفکران ایرانی و 
غیر ایرانی که روش��نگری های ویرانگری در 
این زمینه داشته اند و پرده ای از ظاهر فریبنده 
تجدد و مدرنیسم را به سهم خود کنار زده اند. 
با اندکی جس��تجو دریافتیم که دغدغه »عبور 
از خِط« تجدد و نیهیلیس��م غربی تنها دغدغه 
ما انقالبی ه��ای فرزند خمینی نیس��ت، بلکه 
بس��یاری از متفک��ران دردمن��د معاصر نیز از 
نفس��انیت و اراده معطوف ب��ه قدرت به جان 
آمده و نس��بت به پوش��یدگی حقیقت در علم 
و تفک��ر م��درن تذکر داده اند. ولی متأس��فانه 
معمواًل ص��دای این متفک��ران دیر به گوش 

دانشگاهیان ما می رسد. 

ب��ر آن ش��دیم ت��ا بنیانی تری��ن دیدگاه ها، 
نویس��نده ها و کتاب های انتق��ادی را در این 
فضای یک س��ویه دانش��گاه علوم انس��انی 
به بح��ث و نقد بگذاریم و آنه��ا را از انزوای 
س��کوت به حرف آوریم. واقعیت این است که 
تفکر انتقادی در فضای نظری کشور، معمواًل 
با س��کوت، بایکوت می ش��ود؛ نه له و نه علیه 
آن هیچ حرفی به می��ان نمی آید، حتی به آن 
فحش داده نمی ش��ود. ام��ا در عوض، گاهی 
می بین��ی که کتاب های دس��ت چن��دم تاریخ 
مصرف گذش��ته خارجی، باره��ا و بارها نقد و 

بازخوانی و مرور و واکاوی می شود. 
سلس��له نشس��ت های نق��د کتاب، ب��ا این 
پش��توانه ی نظ��ری و در حالی ک��ه حتی در 
عنوان خ��ود نیز وام��دار یک��ی از مهم ترین 
کتاب های بایکوت ش��ده دهه ه��ای اخیر بود 
ش��روع به کار کرد. اولین بازتاب های خبری 
این مراس��م این گونه روایت ش��د: »عبور از 
خط«، هم نام كتابی است از »ارنست یونگر« 
- ك��ه در ایران با مقدمه ی ج��الل آل امحد 
و مؤخره س��ید مرتضی آوینی به طبع رس��یده 
اس��ت - و هم عنوان سلس��له نشس��ت هایی 
اس��ت كه به مهت بسیج دانشجویی دانشكده 
عل��وم اجتماعی و ارتباطات دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی )ره( با ه��دف معرفی و نقد كتاب 
برگزار می ش��ود. نشس��ت خنس��ت »عبور از 
خط« به معرفی و نقد كتابی از »دكرت حسني 
كچویان« - عضو هیأت علمی دانشكده علوم 
اجتماعی دانش��گاه تهران - به نام »جتدد از 
نگاهی دیگر« اختصاص یافته اس��ت. )برخی 

سایت ها و جراید(
اصلی تری��ن معیاره��ای ما ب��رای گزینش 
کت��اب، یکی بیرون ایس��تادن از س��یطره ی 
مفهومی تجدد، و دیگ��ر امکان بهره گیری از 
آن در تقوی��ت فکر دینی ب��ود. انتخاب کتاب 
م��ورد نظر، حاصل س��اعت ها بح��ث و جدل 
بین بچه های بس��یج ب��ود. مخصوصًا در مورد 
اولین کتاب، می توانیم بگوییم که دست روی 
غریب تری��ن و مهم ترین کتاب دکتر کچویان 
گذاش��ته بودیم. در بولتن داخلی مراسم آمده 

اس��ت: »حسني کچویان در این کتاب روایتی 
ناگفت��ه از چگونگ��ی ظهور و رش��د جتدد را 
معرفی می کند. روایتی که بر آراء و اندیش��ه ی 
»اریک ُوگلني«، متفکر و فیلسوف آملانی ابتناء 
دارد و جتدد را به عنوان ش��کل بدعت آمیزی 
از مس��یحیت در قرن 19 می بیند.« در واقع، 
معرف��ی و نقد اریک وگلی��ن و دکتر کچویان 
به فضای دانش��کده خودم��ان در مرحله اول، 
و ش��کل گرفتن ش��خصیت این نشست ها در 
مرحله دوم، هدف این مراس��م بود. شکر خدا، 
این جلسه هم از نظر اساتید موافق و مخالف 
جال��ب بود و هم از ای��ن نظر که حاال نگاه ها 
به بس��یج، ن��گاه فکری و به قول خودش��ان 

ایدئولوژیک شده بود نه سیاسی صرف. 
بعد از هر جلسه، آسیب شناسی همان جلسه 
از داغ ترین مباحث ب��ود. مجری خوب بود یا 
نه؟ انتخ��اب کتاب دقیق بود یا نه؟ و ...حرف 
و حدیث های اجرایی. برخی مش��کالت پیش 
روی این جلس��ات که تاکنون به دست آمده 

از این قرار است: 
1 - متأس��فانه حکایت سعدی در مورد دور 
هم نشس��تن برخی اس��اتید دانشگاهی ما نیز 
صدق می کند. »دو پادشاه در اقلیمی نگنجند 
و دو درویش در گلیمی بخس��بند«. مخصوصًا 
ب��رای چنی��ن نشس��ت های انتق��ادی، کمتر 
اس��اتیدی که به عنوان منتقد دعوت شده اند، 
حاضرند کل اثر را با حوصله و دقت بخوانند و 
در جلسه حاضر شوند. در همین اولین نشست، 
یکی از اس��اتید دعوت شده در آغاز سخنش و 
در نقد کتاب مورد بحث، یادآور شد که راجع به 
کتاب حرفی نخواهد زد! و چون با تفکر دکتر 
کچویان )مؤلف اثر( آش��نایی دارد، بیش��تر به 
نقد آن خواهد پرداخت!! احتمااًل ایشان کتاب 
را اص��اًل نخوانده بود. این گون��ه کم لطفی ها 
گاهی امید گفتگو و آزاداندیشی را به ناامیدی 
نزدیک می کند. یا حتی گاهی بعضی اس��اتید 
صاحب نام با اینکه برای نقد اندیشه ی مطرح 
شده در کتاب دعوت شده اند، ترجیح می دهند 
فرصت را غنیمت شمرده راجع به دیدگاه ها و 

نظریه های خودشان صحبت کنند! 

عبورازخط؛سلسلهنشستهاینقدکتاب
بسیج دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

اشاره:
راه آزاداندیش�ی با تفکر گش�وده می ش�ود نه با سیاس�ت، و این، همه ی دش�واری آزاداندیشی اس�ت. چگونه می توان بدون 
فهم ماهیت علم، فلس�فه، دانش�گاه، سیاس�ت، تاریخ، تجدد و نس�بت آن با اسالم، دم از آزاداندیش�ی زد؟ همه ی حرف ما )در 
بس�یج دانش�کده علوم اجتماعی دانش�گاه عالمه طباطبایی( از همین جا شروع می ش�د. باور کنیم که راه علم و مقدمات آن - که 

آزاداندیشی از مهمترین آنهاست – تنها با تفکر گشوده می شود؛ هموار می شود و رونق می یابد.

ویژه نامه کرسی های آزادفکری106
نشریه دانشجویی انعکاس



البت��ه نبای��د برخ��ی بدس��لیقگی ها را هم 
در ای��ن زمینه پوش��اند. بدس��لیقگی هایی که 
عمدت��ًا ریش��ه در زمین سیاس��ت زدگی دارد. 
مثاًل دع��وت و معرفی و »تروی��ج کتابی« از 
استاد یا نویسنده ای که ممکن است با ایشان 
اختالف نظر سیاس��ی هم داشته باشیم، نباید 
به محاق تنگ نظری کش��یده شود. تجربه ی 
ما از این مس��أله، ب��ه برنامه ریزی برای طرح 
کت��اب ارزش��مند »تکنوپول��ی« نوش��ته نیل 
پس��تمن مربوط می ش��ود که دومی��ن کتاب 
عب��ور از خطی ما بود. مترجم خوب این اثر و 
دیگر آثار نویسنده به فارسی، آقای دکتر سید 
صادق طباطبایی بود و همین، باعث شده بود 
که عنوان »س��خنگوی دولت موقت« داشتِن 
ایشان، برای بعضی دوس��تان ما موجب بروز 
برخ��ی خلجان های ذهنی ش��ود. در حالی که 
س��عی بی منت ایشان در دهه هفتاد در انتشار 
مجموع��ه ی 5جل��دی »ش��بیخون فرهنگی؛ 
ابزاره��ا و میدان ها« و ترجم��ه 4 جلد از آثار 
مهم نیل پستمن به فارسی خدمت ارزشمندی 
اس��ت که نبای��د ب��ا سیاس��ت زدگی آمیخته 
ش��ود. خوش��بختانه از ایش��ان دعوت کردیم 
و ایش��ان هم با روی باز پذیرا ش��دند. ما نیز 
یکی از بهترین کتاب ه��ای انتقادی در حوزه 

ارتباط��ات را به فضای دانش��کده مان معرفی 
کردیم.  

2- مس��أله دیگ��ر اینک��ه، وقت��ی برگزار 
کنندگان یک نشس��ت علمی که می کوش��ند 
چالش��ی نظری بین اس��اتید را تقویت کنند، 
دانش��جو هستند باید خود در اندازه و سطحی 
باش��ند که بتوانند از پ��س ظرایف اجرای آن 
برآیند. مثاًل گفتگوی ما با اساتید برای دعوت 
ایش��ان به مراس��م باید چنان باشد که استاد 
مدع��و بتواند به اندیش��مندانه ب��ودن مجلس 
اعتم��اد کن��د. خصوصًا اینکه برگ��زار کننده، 
تش��ّکل بسیج باش��د. خود بچه ها باید نسبت 
به جوانب بحث، اشراف کافی داشته باشند و 
حتی به نوعی صاحب نظر همان موضوع باشند 
ت��ا بتوانند تعارفات و ش��انه خالی کردن های 

ماهرانه برخی اساتید را با گفتگو حل کنند.
از طرف دیگ��ر، مجری چنین مراس��ماتی 
بس��یار محل مناقشه است. در نشست نخست 
عب��ور از خط با اینکه خود ما یک پا ورزیده ی 
ای��ن مباحث و موضوعات بودیم، اما نمی دانم 
می ترس��یدیم یا خجالت می کشیدیم یا چه، به 
هر ح��ال هیچ کدام از بچه ها حاضر نش��دند 
به عنوان مجری به روی س��ن بروند. مجری 
از نظر ما بای��د کفایت الزم برای گرم کردن 

بحث و در صورت بروز جدال در جلس��ه توان 
کافی برای جمع کردن بحث را می داشت. به 
همین خاطر در نشس��ت اول از فردی بیرون 
از مجموعه خودمان دعوت کردیم. اما تجربه 
نش��ان داد که باید برای رشد فکری خودمان 
هم که ش��ده به توان دانش��جویی مان اعتماد 
کنیم و روی سن در کنار اساتیدمان بنشینیم. 
ب��ا ای��ن کار عالوه ب��ر اینکه اس��تعدادهای 
دوستان خودمان رشد می کند، هویت مجموعه 
و تش��کل نی��ز به جای اینکه ب��ه عنوان یک 
برگ��زار کننده ی صرف امور اجرایی ش��ناخته 
ش��ود، به عنوان ی��ک نهاد و کان��ون فکری 

شناخته می شود. 
3- به جز هدیه ی مادی، رس��م ما این بود 
که کتاب م��ورد نظر برای میزگ��رد بعدی را 
به عن��وان هدیه ی معنوی به اس��اتید حاضر 
در بحث تقدی��م می کردیم. با ای��ن کار، هم 
پیشاپیش موضوع نشست بعدی مان را معلوم 
می کردیم، هم اس��اتید را در جریان برنامه ی 
خودمان قرار می دادیم. باید اعتراف کنیم که 
اغلب اس��اتید ما کتاب های همکاران ایرانی 
خودش��ان را نمی خوانن��د و از آن ه��ا معمواًل 
خب��ری ه��م ندارند. م��ا بدین وس��یله عمدًا 
می خواستیم آنها را از همدیگر مطلع کنیم!  

 آیا ما توانس��ته بودیم کار در خوری انجام 
دهی��م؟ چگونه باید می فهمیدی��م؟ بازتاب ها 
امید بخش بود. یک روز اس��تاد دکتر مرتضی 
فرهادی از اس��اتید شناخته ش��ده ی دانشکده، 
کالس خ��ود را ک��ه همزمان با مراس��م نقد 
کتاب بود به برنامه آورد. از برخی اساتید مبرز 
فلس��فه و معارف نیز شنیده بودیم که دورادور 
احوال برنامه را می پرس��ند و از برگزاری آن 
خش��نودند. گاهی بعضی مباحث نشست ها به 
کالس های اس��اتید نیز کشیده می شد. گاهی 
به خاطر یک نویسنده یا یک کتاب مهم، اکثر 
اعضای هیئت علمی گروه مربوطه در مراسم 
ش��رکت می کردن��د. کتاب های م��ورد بحث 
معمواًل ب��ه تعداد زیادی همزمان با مراس��م 
به فروش می رس��ید و کتابفروشی بسیج نیز از 
این طریق مایه دار می ش��د. و از همه مهم تر 
از طریق برگ��زاری موفق این برنامه  ها، و در 
اتصال با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری 
خ��ود می دیدیم که در ش��هروند مطیع پروری 
دانش��جویان ب��رای دهکده جهان��ی، اخالل 
می کردیم. آیا طرح مس��أله و ایجاد پرسش و 
تردید، در پاس��خ های مشهور و مسلط بر ذهن 

دانشگاهی، خوشحالی و شعف کمی است؟ 

برای  کالسی  بحث های 
مهم ترین  از  یکی  ما 
کارهای فرهنگی بود. هم 
با  را  بچه ها  عموم  ذهن 
بسیج آشتی می داد و هم 
را  اساتید  برخی  ذهنیت 
می انداخت.  یکه تازی  از 
چه دوستان زیادی از این 

طریق یافته بودیم؛

در راس��تای ایجاد کرسی های آزاداندیش��ی، که از تأکیدات مکرر 
مق��ام عظمای والیت اس��ت، دانش��گاه عالمه طباطبای��ی)ره( هم 

فعالیت هایی انجام داده که به استحضار می رساند:
- سلسله نشست های کرسی های آزاداندیشی پیرامون نسبت علوم 
انسانی و تاریخ، با حضور دکتر اکبر جباری و دکتر محمدعلی مرادی 
در دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه عالمه طباطبایی برگزار شد. 
این برنامه که با استقبال دانشجویان مواجه شد، اولین جلسه از این 

سلسله نشست ها بود.
- سلس��له نشست های علم شناسی که با حضور اساتیدی هم چون 
دکتر غالم حس��ین مقدم حیدری و دکتر حس��ین س��وزنچی و دکتر 
ابراهی��م فیاض در دانش��گاه برگزار می گردد. در ای��ن برنامه که با 
تأکید بر ایجاد کرسی های آزاداندیشی برگزار می گردد، دانشجویان 
به دو گروه تقس��یم می ش��وند و در مورد مباح��ث، مواضع موافق و 
مخالف خود را ابراز می-دارند و اس��اتید هم به عنوان ش��روع کننده 
و اداره کننده ی جلس��ات و همچنین انجام جمع بندی مطالب، ایفای 

نقش می کنند.
- در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه، سلسله مناظرات دانشجویی 
در حال اجراس��ت که جلس��ه ی اول آن، با عنوان اقتصاد اس��المی 
برگزار گردید. در این برنامه، دانشجویان به دو گروه تقسیم می شوند 

و به ارائه ی مطالب خود می پردازند.
- برگزاری مناظرات دکتر کواکبیان -عضو هیت علمی دانش��گاه 
عالمه طباطبایی)ره(- و جناب حجت االسالم حمید رسایی -نماینده 

مجلس ش��ورای اس��المی-، با عنوان »خط ام��ام، اصول گرایی و 
اصالح طلب��ی« نی��ز برنامه ای بود ک��ه در آبان ماه برگزار ش��د و در 
راس��تای ایجاد کرس��ی های آزاد اندیش��ی با اس��تقبال دانشجویان 

دانشگاه مواجه شد.
- مناظ��ره ی مدیرمس��ئوالن نش��ریه ی جوان و نش��ریه ی ابتکار 
نی��ز برنامه ای بود که در دانش��کده ادبیات دانش��گاه برگزار گردید 
و دانش��جویان نی��ز در ای��ن برنامه با موضع مواف��ق و یا مخالف با 

مناظره کنندگان به پشت تریبون رفتند و به ایراد مواضع پرداختند.
- برگزاری اردویی با موضوعات تولید علم و نقد علوم انس��انی و 
تدوین کرسی های آزاداندیشی که در شهر مقدس قم برگزار گردید. 
اس��اتید صاحب نظر در ای��ن حیطه ها که در جمع ش��ورا و اعضای 
فعال کانون علمی بسیج دانشجویی و همچنین اعضای فعال بسیج 
دانش��گاه حضور به هم رس��اندند، جناب آقایان دکت��ر کتابی، دکتر 

سوزنچی، دکتر خسروپناه و دکتر جهان بین بودند. 
- جلس��ه ی نق��د کتاب با عنوان »روانشناس��ی م��درن و حقیقت 
فراموش شده ی انسان« که به صورت مناظره ای با حضور دو تن از 
اساتید هیئت علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر گلزاری و جناب آقای 
دکتر برجعلی -ریاس��ت محترم دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه 
طباطبای��ی)ره(-، و همچنین جناب آقای دکتر ش��هریار زرش��ناس 
-عض��و هی��ات علمی پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه- و با حضور 
دانش��جویان دانش��کده روانشناسی دانش��گاه عالمه طباطبایی)ره( 

برگزار می گردد. 

مناظرهیدانشجویاندر
حضوراساتید

بسیج دانشجویی دانشگاه 
عالمه طباطبائی
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الّلُهمَّ إنََّک َتعَلُم أنَُّه َلم َیُکِن الِذی َکاَن ِمنَّا 
ُمناَفَسًة ِفی ُس��لَطاٍن َو ال االلِتماَس َشیءٍ ِمن 
ُفُضوِل الُحَطاِم َو لِکن لُِنِردَّ الَمعاِلَم ِمن ِدیِنک، 
ُنظِهَر اإلصالَح ِفی ِبالِدک، َفَیأَمِن الَمظُلوُموَن 

َلِة ِمن ُحُدوِدک ِمن ِعباِدک َو ُتقاُم الُمَعطَّ
موضوع آزاداندیش��ی در دانش��گاه شریف 
از تابس��تان 88 ش��کل گرفت و ع��ده ای از 
بچه ه��ا ک��ه در این زمینه احس��اس دغدغه 
می کردن��د روی این موضوع متمرکز ش��دند. 
ب��ا تأکیدهای صریح مق��ام معظم رهبری بر 
بحث آزاداندیش��ی در دانش��گاه ها در دیدار 
نخب��گان، ب��ار دیگ��ر تنور این بح��ث میان 
فعاالن دانش��جویی داغ ش��د و افراد زیادی 

وارد فضای این بحث شدند.
اما آنچه در دانش��گاه شریف اتفاق افتاد را 
می توان این گونه دید که از طرفی عده ای از 
بچه ه��ا به دنبال کارهای اجرایی و برگزاری 
مناظ��ره و... رفتن��د و در مقاب��ل عده ای هم 
معتقد بودند قبل از ورود به این موضوع باید 
بررس��ی هایی در مورد موضوع صورت بگیرد 
و آن گاه پخت��ه وارد عمل ش��د؛ برای همین 
فعالیت-های گروه آزاداندیش��ی در دانشگاه 
ش��ریف را می توان در دو فاز مورد بررس��ی 
قرار داد: 1- بحث ه��ای نظری ای که حول 
این موضوع ش��کل گرفت ک��ه منتج به یک 
طرح و نقشه راه برای پیاده سازی مباحث این 
گروه در دانشگاه ش��د. 2- کارهای عملی و 

برنامه هایی که در این رابطه شکل گرفت.
برای بیش��تر روش��ن ش��دن موض��وع، به 

توضیح هر کدام از این دو فاز می پردازیم:

الف( فاز نظری
ابتدا بای��د مأموریت گروه را در دانش��گاه 
مش��خص کرد ت��ا بدانیم دنب��ال چه چیزی 
هس��تیم: مأموریت این گ��روه فراهم کردن 
زمینه مس��اعد و مس��اوی برای بیان نظرات 
متفاوت در مورد موضوعات مختلف معرفتی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در انجام 
این مأموریت، این گروه باید بی طرفانه و آزاد 

برخورد کند.
اما این گروه، یک گروه با تفکر اس��المی 
و مبتنی بر ارزش های انقالب اسالمی است 

تغییرنامبرنامهبافشاراساتید!
بسیج دانشجویی
 دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران

مدیریت دان��ش به معنای انباش��ت منظم 
دانش کسب شده، طبقه بندی آن، ذخیره سازی 
و توزیع دانش و بازیابی آن است. برای آن که 
در ه��ر کاری دوباره کاری انجام نش��ود و به 
اصط��الح »چرخ را دوباره نس��ازیم«، باید از 
تجربیات قبلی به نحوی بهینه س��ود جس��ت. 
از جمله تجربیاتی کم نظیر در راستای عملی 
ساختن نظر مقام معظم رهبری برای برگزاری 
کرسیه ی نظریه پردازی، نقد و مناظره، تجربه 

دانشگاه تهران بود. 
پ��س از نام��ه ی جمع��ی از فض��الی قم 
ب��ه رهبری و پیش��نهاد آنها ب��رای برگزاری 
کرسیه ی مناظره و نقد، ایشان در پاسخ جامع 
خود، ضمن تایی��د نظر این جمع طالب علوم 
اسالمی، به گسترش آن به سایر علوم انسانی 
و علوم پایه و تعمیم آن به فضای دانش��گاه ها 
و عل��وم دانش��گاه ی تاکید کردن��د: »من بر 
پیش��نهاد مشا می افزامی که ای��ن ایده ...تنها 
حم��دود به برخی قلمروهای فکر دینی یا علوم 
انس��انی و اجتماعی نیز مناند، بلکه در کلیه ی 
علوم و رش��ته های نظ��ری و عملی )حتی در 
عل��وم پایه و کاربردی و...( و در جهت محایت 
از کاش��فان و خمرتعان و نظریه سازان در این 
عل��وم و در فنون و صنایع نیز چنني فضایی به 

وجود آید«.
در پ��ی این نامه، ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگ��ی هیأتی را با ن��ام »هیأت حمایت از 
کرس��ی های نظریه پردازی، نق��د و مناظره« 
تشکیل داد. پس از مدتی اقدامات این هیأت 
زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
با مدیریت حجت االسالم رشاد قرار گرفت. در 
سال های ابتدایی فعالیت این هیأت، کرسی ها 
با تمرکز بر مجامع حوزوی و پژوهش��گاه های 
نزدیک به آن برگزار ش��د و در حدود دو سال 
تقریبًا هیچ کرس��ی ای در سطح دانشگاه ی و 

در درون دانشگاه ها برگزار نگردید.
ب��ه همی��ن منظور، ش��ورای علمی بس��یج 
دانش��جویی دانش��گاه تهران و علوم پزشکی 
ته��ران با مدیریت آقای حس��ین زاده، تصمیم 
گرفت ت��ا این حرک��ت را از دانش��گاه مادر، 
دانش��گاه ته��ران، آغاز نماید. در این راس��تا، 
با توجه به امکانات آماده تر بس��یج دانش��کده 
مدیریت این دانشگاه، بار اجرای اولین کرسی 

به این دانش��کده محول ش��د. با رایزنی بسیار 
با اس��اتید صاحب نظر در رشته مدیریت، دکتر 
حس��ن دانایی فرد، از اس��اتید رشته مدیریت 
دولتی دانش��گاه تربیت مدرس، ارائه بحثی را 
پیرامون نظریه پردازی در مدیریت و همچنین 
تئوری خودشان با نام »کبوتران حرم: چگونگی 
گردش مدیران در نظام دولتی ایران« پذیرفتند. 
ب��ا توجه به آئین نامه ی هی��أت، مبنی بر لزوم 
وجود هیأت داوران س��ه نفره از صاحب نظران 
رشته، جمعی متشکل از دکتر فرهنگی )استاد 
مدیریت دولتی و چه��ره ی ماندگار مدیریت(، 
دکت��ر عاب��دی جعف��ری )اس��تادیار مدیریت 
دولتی( و دکتر حس��نقلی پور )استادیار مدیریت 
بازرگان��ی(، هی��أت داوران کرس��ی اول را بر 
عهده داشتند. البته این کرسی بنا به روال های 
دس��ت و پاگیر هیأت حمایت از کرسی ها، زیر 
نظر این هیأت برگزار نشد، اما با استقبال کم 
نظیر اساتید و دانشجویان رو به رو گردید. این 
کرسی در بهار 1385 در تاالر الغدیر دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در بهار س��ال بعد، دومین کرسی با موضوع 
»مفه��وم جدید تم��دن س��ازمانی« با داوری 
هی��أت علم��ی متش��کل از دکت��ر فرهنگی، 
دکتر تس��لیمی )استاد مدیریت دولتی( و دکتر 
الوانی )اس��تاد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی( برگزار ش��د. نکته متمایزکننده ی 
این کرس��ی نسبت به کرس��ی پیشین، وجود 
فضای جدی تر بحث و نقد و بررسی بود که از 
س��وی داوران و حاضران در نشست پیگیری 

گردید. 
در سال س��وم، مخالفت های بسیاری برای 
برگزاری کرس��ی ها صورت گرف��ت. یکی از 
مهم تری��ن انتقادها، ناظر به س��وء اس��تفاده! 
بس��یج دانش��جویی از عن��وان پ��ر طمطراق 
»کرس��ی های نظریه پردازی« بود که برخی 
اس��اتید با نگرش ه��ا و نیات مختل��ف آن را 
برنمی تافتن��د. به همین دلیل، ن��ام برنامه به 
»سلس��له نشست هایی به س��وی کرسی های 
نظریه پ��ردازی، نقد و مناظ��ره« تغییر یافت، 
اگرچ��ه که همی��ن عنوان نیز ب��ا طنز برخی 

اساتید در جلسه برگزاری کرسی مواجه شد!
با این وجود در س��ال سوم نیز این نشست 
برگزار شد و با ارائه دکتر قلی پور )که دو سال 

بعد در حداقل زمان به مرتبه دانش��یاری ارتقا 
یافت( و با عنوان »هیدروکراسی یا بروکراسی 
در ایران« و با داوری اس��اتیدی همانند دکتر 
طالقان��ی )دانش��یار مدیریت دولت��ی( و دکتر 
مش��بکی )دانش��یار مدیریت دولتی دانشگاه 
تربی��ت م��درس( برگ��زار گردی��د. همچنین 
گزارش مش��روحی از محتوای کرسی اول در 

اختیار اساتید قرار گرفت.
به طور کلی انتقادها را در دو دسته می توان 
طبقه بندی نمود: انتقادهایی که برخاس��ته از 
موانعی بود که اتفاقًا این کرس��ی ها در صدد 
مقابل��ه با آنه��ا بودند و به نوعی مش��کالت 
طبیع��ی چنی��ن حرک��ت نوئ��ی به حس��اب 
می آمدن��د. دوم، انتقاده��ای منطقی که ناظر 
به کاس��تی های برگزارکنندگان این برنامه و 

شکل و نوع اجرای آن بود.
به طور مثال در دس��ته اول می توان به این 
انتقاد اش��اره کرد که یکی از اس��اتید دعوت 
ش��ده برای نظریه پردازی اساسًا در این حوزه 
»ج��وان« اس��ت و نباید به عرص��ه ی نظریه 
پردازی وارد شود. از انتقادات نوع دوم نیز می 
ت��وان به نبود هیأت علمی قوی برای انتخاب 
نظریه ی مناسب برای داوری، مکانیزم ضعیف 
پیگیری و اس��تمرار کرسی ها در طول سال و 
چگونگی اشاعه ی نظریات در مجامع علمی و 
محدود بودن کرس��ی به یکی از گرایش های 
مدیریت )مدیریت دولتی( اش��اره کرد. اگر چه 
که هیأت حمایت از کرسی ها در این زمینه ها 
کارهای خوبی انجام داده است، اما به دالیلی 
ارتب��اط قوی و مناس��بی میان ای��ن هیأت و 
برگزارکنندگان کرسی ها در دانشکده مدیریت 
برقرار نش��د. امری که خوشبختانه تا حدودی 
در مورد کرسی های پربار دانشکده جغرافیای 

دانشگاه تهران صورت گرفت.
متأس��فانه عللی همانند عدم انتقال درست 
تجربیات به دانشجویان جوان تر، ضعف ارتباط 
ب��ا هیأت حمایت از کرس��ی ها و یا تش��کیل 
هیأت علمی مجزا و قوی برای کرس��ی های 
مدیریتی و همچنین مخالفت های زیاد برخی 
اساتید، مانع برگزاری نشست جدیدتری در دو 

سال اخیر شده است.

دنبال  به  بچهها  از  عدهای  از طرفی 

مناظره  برگزاری  و  اجرایی  کارهای 

و... رفتند و در مقابل عدهای هم معتقد 

بودند قبل از ورود به این موضوع باید 

صورت  موضوع  مورد  در  بررسیهایی 

بگیرد و آنگاه پخته وارد عمل شد.
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و کل ای��ن کار را نی��ز ادای دین��ی ب��ه این 
ارزش ها و آرمان ها می داند و معتقد اس��ت در 
یک فضای به معنای واقعی آزاد، حق خود را 
بهتر جلوه گر می کند و در این س��احت، دیگر 
آگراندیس��مان های رسانه ای و بی تقوایی های 
سیاس��ی نیس��تند که چهره ی حق و باطل را 
عوض کنند، بلکه اینجا حقانیت تفکرهاس��ت 
ک��ه جل��وه می کند و دس��ت دغلب��ازان را رو 
می کند. پ��س نبای��د از مطرح ش��دن عقاید 
گوناگون ترس��ید و باید به عقیده های مختلف 
اج��ازه داد تا در فضایی برابر با هم زورآزمایی 
کنند تا دس��ت باطل رو شود و حق اعتال یابد 
ک��ه »ِانَّ الُق��رآَن َیعلُو َو ال ُیعَل��ی َعَلیه« و یا 
ب��ه قول امام هش��تم ش��یعیان حضرت علی 
اب��ن موس��ی الرضا علیه الس��الم: »َل��و َعِلَم 
الّناُس َمحاِس��َن َکالِمن��ا اَلتََّبُعوَنا«. مردم اگر 

زیبایی ه��ای کالم م��ا را بدانن��د، قطعا از ما 
تبعیت خواهند کرد.

ج��ا دارد اندکی هم در مورد نحوه ی ارتباط 
ای��ن گروه با بس��یج بحث ش��ود. ارتباط این 
گروه با بسیج ارتباطی فکری و آرمانی است؛ 
نه گروهی و س��ازمانی. البت��ه برای اطمینان 
خاط��ر از این که این گروه به دس��ت نااهالن 
و نامحرم��ان نیفتد بایس��تی این گروه ارتباط 
س��ازمانی مختصری هم با بسیج داشته باشد. 
البته این ارتباط نباید آزادانه بودن رفتارهای 
این گ��روه در می��ان گروه های دانش��گاه را 
مخ��دوش کند و خدای ناک��رده این گروه به 
ورط��ه ی جانب��داری بی دلیل بیان��دازد. زیرا 
نمی ت��وان جانبدارانه آزاد اندیش��ید. از طرفی 
این گونه هم نیس��ت که پلورالیستی فکر کنیم 
و برنامه هام��ان جه��ت دار و ب��رای اعتالی 

ارزش��ه ی اسالمی نباش��د، بلکه به قول مقام 
معظم رهبری باید نقط��ه تعادل میان »هرج 
ومرج« و »دیکتاتوری« را شناس��ایی و تثبیت 

کرد تا دوران جدیدی آغاز شود.
اما س��وال بعدی این است که چگونه باید 
به یک موضوع بپردازیم تا هم »هرج ومرج« 
پی��ش نیای��د و برنامه ها دارای نتایج روش��ن 
و قابل اس��تفاده باش��د و هم اینکه به ورطه 
»دیکتاتوری« نیفتی��م تا ذهن ها در این فضا 

رشد فکری و بینشی پیدا کنند.
در ابتدا باید گفت ما با دو نوع موضوع س��ر 
و کار خواهیم داش��ت: 1-»موضوعات دارای 
زمینه اجتماعی« و 2-»موضوعات تأسیسی«

زمین��ه  دارای  »موضوع��ات  از  منظ��ور 
اجتماعی« موضوعاتی است که دارای پایگاه 
اجتماعی میان مردم و بالخصوص دانشجویان 

اس��ت و ذه��ن آنها را به خود مش��غول کرده 
اس��ت. از آنجای��ی که ای��ن موضوعات جنبه 
اجتماعی پیدا ک��رده اند دارای ابعاد مختلف: 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی 
و... هس��تند. معم��وال تعداد ای��ن موضوعات 
در جامعه کم اس��ت ول��ی از آنجایی که این 
موضوع��ات دارای ابع��اد گوناگون هس��تند 
قابلیت های زی��ادی در پرداختن به آنها وجود 

دارد.
تأسیس��ی«  »موضوع��ات  از  منظ��ور  و 
موضوعاتی اس��ت که به خ��ودی خود در بین 
عامه مردم عمومی��ت ندارند، ولی بحث هایی 
مهم و ریش��ه ای هس��تند. معموال دارای یک 
بعد خاص اند، مثال: سیاس��ی ی��ا اقتصادی. 
مورد بررس��ی گرفتن این بحث ه��ا مورد نیاز 
اس��ت، اما قب��ل از پرداختن به آنها بایس��تی 
دغدغ��ه ای در آن موض��وع در جامعه ی مورد 
نظر مثل دانش��جویان ایجاد کرد. حل ش��دن 
این موضوعات در سطح اجتماع، حل کننده ی 
بس��یاری از موضوعات دارای زمینه اجتماعی 
نیز هست، یعنی: مجموعه ای از چند موضوع 
تأسیس��ی به ایجاد یک موضوع دارای زمینه 
اجتماع��ی می انجامد و حل کردن موضوعات 
تأسیس��ی ب��ه پیش��گیری از به وج��ود آمدن 
موضوع��ات اجتماعی و باالت��ر رفتن بصیرت 
اف��راد در آن موضوع��ات می انجام��د. مث��اًل 
موضوعاتی مانند: »الگوهای توسعه«، »فلسفه 
سیاسی اسالم«، »مبانی مشروعیت در دیدگاه 
مکتبه ی مختلف« موضوعاتی تأسیسی هستند 

که همه دارای بعد سیاسی اند.
با این دس��ته بندی که ذکر شد )موضوعات 
تأسیسی و دارای زمینه اجتماعی( باید دید که 
حال ش��رایط پرداختن به هر کدام از این دو 

موضوع چگونه است.
می دانی��م ک��ه موضوع��ات دارای زمین��ه 
اجتماعی در جامعه بس��یار سطحی و ظاهری 

روندیبرایتبدیلاتهاماتبهسوالهایپخته
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
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مط��رح می ش��وند و آنچه در م��ورد آنها گفته 
می ش��ود، جدال ه��ای پراکن��ده و بحث ها ی 
بی ثمر اس��ت. زیرا اساسا در این سطح، اصال 
صورت مس��اله درست مش��خص نشده است. 
مثاًل در مورد انتخابات بحث های مطرح شده 
در س��طح اجتماع بحث هایی بسیار ظاهری و 
سطحی هس��تند و از شاخه ای به شاخه دیگر 
پریدن در آنها کامال مش��خص اس��ت و غالبًا 
افراد از روی آزاداندیش��ی و جس��ت و جوی 
حقیق��ت در این بحث ها ش��رکت نمی کنند، 
بلکه فقط برای گفتن منویات خودشان و خالی 
کردن وجودشان دست به این بحث ها می زنند 
و س��رانجام ای��ن بحث ها هم عقده گش��ایی 
و تهم��ت زدن طرفین به یکدیگ��ر و تعمیق 
کدورت هاست. این ها به آن ها می گویند قاتل، 
و ط��رف مقابل هم می گوی��د قاتل خودتانید، 

تازه منافق و وابسته به بیگانه هم هستید!
بر هر صاحب عقلی واضح اس��ت که بحث 
کردن روی این موضوعات فایده ای ندارد! اما 
باالخره این بحث ها وجود دارند و نمی توان به 

آنها بی اعتنا بود. پس چه باید کرد؟
راهب��رد پیش��نهادی در این زمین��ه مبتنی 
بر یک برداش��ت از آدم هاس��ت: انسان ها تا 
وقتی در مقابل هم ق��رار نگرفته اند و رودررو 
و در یک محیط س��الم )محیط��ی که در آن 
هوچی گ��ری و زدن حرف ه��ای بی منط��ق و 
افراطی علیه طرف مقابل، ضدارزش شناخته 
می ش��ود و طرفین مجبورند یگدیگر را مالیم 
نق��د کنن��د و حرف ه��ای هم را بش��نوند(، با 
هم بحث نکرده اند، ط��رف مقابل را خالی از 
منط��ق می دانند و تمام حق را نزد خود فرض 
می کنن��د و به هیچ وجه رفتارهای طرف مقابل 
را دارای توجی��ه نمی بینند. با ادامه یافتن این 
جو و تعامالتی که در این فضا شکل می گیرد 
)طرفی��ن علیه هم بیانیه می دهند، همدیگر را 
ب��ه هزار گن��اه کرده و نک��رده متهم می کنند 
و...(، طرفین ماجرا کینه ای می ش��وند و دنبال 
فرصت��ی می گردند که بر س��ر ط��رف مقابل 
عقده گش��ایی کنند! در یک همچنین فضایی 
احمقانه ترین کار، برگزاری مناظره است؛ زیرا 
هیچ دس��تاوردی که ندارد، باعث یک دعوای 
تمام عیار هم می ش��ود. اما چاره آنجاست که 
بای��د ابتدا برای طرفین محیطی س��الم برای 
ارای��ه نظرات فراهم ک��رد و این دقیقا همان 
چیزی است که از برنامه هایی مثل: »گفتگو« 
و »بحث میدانی« و... می توان انتظار داشت. 
در ای��ن فضا موض��وع مورد بح��ث، پخته تر 
م��ی ش��ود و موضوعات حاش��یه ای از اصلی 
جدا می ش��وند و دغدغه ها عمیق تر می شوند. 
مانند آنچه در جلس��ه 16 آبان در دفتر بس��یج 
دانش��جویی دانشگاه ش��ریف اتفاق افتاد که 
در ابت��دا بحث ب��ا همان کلیش��ه های »چرا 
مردم را کش��تید؟« و »ش��ما که در انتخابات 
ش��رکت کردید، چرا از چارچوب های قانونی 
خارج ش��دید و قصد براندازی کردید؟« شروع 

ش��د، ولی در پایان دغدغه و س��وال محوری 
جمع تبدیل به این ش��د که »آیا طبق اسالم 
حکومت ح��ق دارد با مخالفی��ن خود برخورد 
خش��ونت آمیز کند یا خی��ر؟« و طرفین عقاید 
خود را در مورد این موضوع بیان کردند و هر 
یک شواهدی از اسالم در این مورد آورد که 
البته باید در نظر گرفت که جو این جلس��ه 

تحت تأثیر وقایع 13 آبان نیز بود.
دیدی��د چ��ه اتفاقی افتاد!! س��وال های 
ابتدایی ک��ه در واق��ع اتهام هایی بودند 
که س��وال کننده در پی جواب آنها نبود، 
بلکه فقط می خواس��ت طرف مقابل را 
محکوم کند، تبدیل به سوالی پخته شد 

ک��ه حاال می توان در مورد آن فکر کرد و 
از صاحبان اندیش��ه در این زمینه در خواست 
کرد ک��ه در مورد آن توضیح بدهند و در انتها 

به یک جمع بندی صریح رسید.
پ��س باید ابت��دا دغدغه ه��ای اجتماعی را 
ب��ا بحث آزاد در حول و حوش آن به س��مت 
خاس��تگاه های تئوریک آن سوق داد و آن گاه 
در م��ورد آن موضوع، مناظره و س��خنرانی و 
میزگ��رد و... برگزار کرد. اینجاس��ت که این 
برنامه ها مثمر ثم��ر خواهند بود و انتهای آن 
در کاسه ی مستمعین چیزی باقی خواهد ماند.

پ��س به ط��ور خالصه باید ب��ه موضوعات 
دارای زمینه ی اجتماعی این گونه پرداخت:

1- ابتدا با برگزاری »تریبون« و »گفتگو« 
دغدغ��ه ی اجتماع��ی موج��ود را پخته کرد و 
آن را به س��والی قابل بحث رس��اند. یعنی از 
بحث های ظاهری به هسته های نظری رفت 

و مبنای نظری اختالف را ردگیری کرد.
2- مرحله دوم از انتهای مرحله اول شروع 
می شود. حال باید اطراف سوالی که در مرحله 
اول به آن رسیدیم برنامه هایی مثل »مناظره« 

و »میزگرد« و »سخنرانی« و... برگزار کرد.
در این ش��رایط است که می توان قدمی رو 
به جلو برداش��ت وگرنه مناظره برگزار کردن 
قبل از این که دغدغه ای پخته بشود درجازدن 

است.
در م��ورد موضوعات تأسیس��ی نیز مراحل 
مانند دو مرحله ی باالست با یک تفاوت و آن 
ه��م اینکه قبل از همه چیز باید ذهن ها را در 
مورد آن موضوع حس��اس کرد و این مهم با 
تبلیغات هوشمندانه قابل دستیابی است: یعنی 
در مورد موضوع مورد نظر سوال هایی اساسی 
و چالش��ی مطرح کنیم ت��ا ذهن های فعال با 
آنها درگیر ش��ود. مثال اگر خواس��تید در مورد 
موضوعی مثل فمینیسم و موضوع زنان بحث 
راه بیاندازید، ابتدا 5 س��وال جدی مخالف با 
فمینیسم )مثال: "آیا می دانید هزینه ی تبلیغات 
برای فمینیس��م در آفریق��ا 10 برابر بودجه ی 
مبارزه با گرس��نگی در این قاره است؟" یا "آیا 
می دانی��د کارخانه داران انگلیس��ی که دنبال 
نیروی ارزان کار بودند، اولین مدافعان حقوق 
زن در تاریخ هستند؟"( و 5 سوال جدی موافق 

ب��ا 
فمینیس��م )مثال: "آیا می دانید 80 درصد زنان 
در معرض خش��ونت هس��تند؟" ی��ا "آیا زنان 
باید ماش��ین جوجه کش��ی باش��ند؟"(در سطح 
دانشگاه مطرح کنید و در مورد آنها تبلیغ کنید 
تا اذهان با آن درگیر ش��وند. پ��س از این با 
تقریب می توان گفت ادامه ی کار، با دو مرحله 
مطرح شده در قسمت موضوعات دارای زمینه 

اجتماعی یکسان است.
سوال بعدی این اس��ت که برای برگزاری 
کرس��ی های آزاداندیش��ی از چ��ه قالب هایی 

می توان کمک گرفت:
ب��ه اختصار قالب هایی که به نظر ما رس��ید 

این گونه است:
1- »مناظ��ره« میان: ال��ف( صاحب نظران 
ب( اساتید دانش��گاه ج( دانشجویان در زمینه 
تخصص��ی        د( دانش��جویان در زمین��ه 

غیرتخصصی )مثال: سیاست(
2- »میزگ��رد« با ترکیب های پیش��نهادی 

گزینه ی قبل
3- »س��خنرانی« و ارائه ی مطلب توسط 3 

ترکیب اول
4- ارائه ی »بس��ته کت��اب«: یعنی در یک 
زمین��ه )مثال توس��عه به معن��ای غربی( یک 
بس��ته کتاب ارائه کنیم که شامل کتاب های 
ح��اوی چند نظر مختلف در مورد یک موضوع 
است و دانشجویان را با جنبه های مختلف آن 

موضوعات آشنا می کند.
5- »گفتگو« با حضور دانشجویان و اساتید

6- »تریب��ون« ب��ا موضوع مش��خص یا با 
موضوع آزاد

7- »بحث میدانی« با شکل گیری حلقه های 
بحث و تبادل نظر در محل های عبور و مرور 
8- »بازخوانی آراء و افکار« یک فرد یا یک 

گروه یا یک جریان
ب( فاز عملیاتی

در این قس��مت می توان گف��ت که تاکنون 
توفیقات گروه به اندازه ی فاز اول نبوده است. 
ضمنًا بای��د یادآوری کرد ک��ه این گونه نبوده 
اس��ت که ابتدا بررس��ی های نظ��ری صورت 
گرفته باش��د و س��پس کارهای عملی شروع 

ش��ده باش��د، بلکه این دو قسمت با 
یکدیگر جلو رفته اند.

اما به ه��ر روی، فعالیت های انجام 
گرفته در این زمینه، شامل 3 برنامه ی 
»گفتگو« با حضور اساتید دانشگاه و با 
موضوع ح��وادث پس از انتخابات بوده 
اس��ت. البته یک برنامه ی »تریبون« با 
موضوع راهپیمایی 22 بهمن با نام »من 
در راهپیمایی ش��رکت ...« هم در شرف 
اجرا بود که با دخالت مسئولین دانشگاه 
لغو ش��د و یک »مناظره« دانش��جویی 
حول مس��ایل پس از انتخاب��ات نیز به 
دلیل حاضر نشدن یکی از طرفین لغو شد.

اما برنامه ی دیگری که دو بار با موفقیت 
صورت گرف��ت، برنامه »بحث میدانی« بود 
ک��ه بچه ها ابتدا با راه اندازی یک حلقه بحث 
روبروی دفتر بسیج، برنامه را شروع کردند که 
پس از گذش��ت مدتی این حلقه به چند حلقه 
تکثیر ش��د و تا ساعت ها، بسیار داغ و پر شور 
و حرارت پیگیری ش��د که در هر نوبت حدود 
100 تا 150 نفر در بحث ها مشارکت داشتند.

مناظ��ره ی مکت��وب روی پان��ل، برنامه ی 
دیگر در این زمینه اس��ت. به این صورت که 
با فراخوان موض��وع و اعالم آدرس اینترنتی 
پانل بس��یج، مقاله های رس��یده را به ترتیب 
زمان��ی در صورت دارا بودن ش��رایط بر روی 
ب��رد نص��ب می کنی��م. ارائه ی مقاله توس��ط 
هم��ه ی دانش��جویان آزاد می باش��د. و زمان 
برگزاری یک موضوع، متناس��ب با مقاله های 
رسیده خواهد بود. در مقاله ها، نقد کاماًل مجاز 
اس��ت، اما در صورتی که مقاله، حاوی توهین 
یا تخریب باش��د، بر روی ب��رد نصب نخواهد 
شد. ضمنًا مقاله ها نباید خیلی طوالنی باشند. 
در سر تا سر دانش��گاه نیز تبلیغاتی برای این 
برنامه نصب می ش��ودکه مخاطب را به پانل 

ارجاع می دهد.
اما در مورد آینده و برنامه هایی که در دست 
اجرا داریم، باید گفت در آینده ی نزدیک، یک 
جلسه »گفتگو« پیرامون بحث هدفمندسازی 
یارانه ها برگزار خواهد شد و عالوه بر آن، یک 
»مناظره« دانش��جویی با موضوع مسایل پس 
از انتخابات ش��کل خواهد گرفت. موضوعات 
دیگ��ری که در ادامه ب��ه آن خواهیم پراخت 
بحث »قتل ها ی زنجیره ای« و »دموکراسی و 

مبنای مشروعیت در غرب« خواهد بود.
ام��ا آنچه در م��ورد آینده ی گ��روه به نظر 
می رس��د، این اس��ت که باید ارکان مدیریتی 
دانش��گاه با این موضوع هماهنگ باش��ند تا 
این ک��ه تالش های دوس��تان، بی ثم��ر نماند 
و دیگ��ر این ک��ه فع��االن این گ��روه باید در 
شناسایی و انتخاب موضوعات مورد بحث در 
دانش��گاه کمال دقت و زمان سنجی را به کار 
گیرن��د تا بتوان به حداکثر تأثیرگذاری در این 

موضوع رسید. 

ارتباطی  بسیج  با  گروه  این  ارتباط 

و  گروه ی  نه  است؛  آرمانی  و  فکری 

خاطر  اطمینان  برای  البته  سازمانی. 

نااهالن  به دست  گروه  این  اینکه  از 

این گروه  بایستی  نیفتد  نامحرمان  و 

با  هم  مختصری  سازمانی  ارتباط 

بسیج داشته باشد.
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کرسی آزاداندیشی با عنوان جنبش نرم افزاری در دی ماه سال 
88 به مدت دو روز در دانش��گاه زابل برگزار گردید. این اولین 
دوره ی برگزاری کرس��ی های آزاداندیشی در این دانشگاه بود. 
همان طور که پیش بینی می ش��د این برنامه با استقبال کمی از 
س��وی اس��اتید و دانشجویان مواجه شد. ش��اید مهم ترین علت 

آن، عدم اطالعات کافی در این خصوص بوده اس��ت و اهمیت 
این موضوع برای قش��ر دانشجو و به ویژه اساتید به طور کامل 
مشخص نشده بود. بسیج دانشجویی این دانشگاه قصد دارد در 
این ترم به برگزاری کرسی های آزاداندیشی در خصوص جنبش 

نرم افزاری و س��ایر موضوعات بپردازد.

خردمندانند.
این شکس��ت فک��ری آنها باعث نش��د که 
دست از مطرح کردن شبهات تکراری بردارند 
و در س��ال های بع��د، باز هم همان ش��بهات 
پیش��ین را به طور گسترده تر مطرح می کردند. 
اینج��ا بود ک��ه تصمیم گرفتیم برای آش��کار 
کردن بنیان های سست فکری و عقیدتی آنها 
و جلوگیری از نفوذ ش��بهات بی اساس ش��ان 
در میان دانش��جویانی ک��ه از مطالعات کافی 
در ای��ن حوزه برخ��وردار نبودند و متأس��فانه 
عده شان هم کم نبود، خودمان جلساتی را به 
صورت بحث آزاد برگ��زار کنیم. با هماهنگی 
با دفتر نهاد رهبری دانش��گاه قرار ش��د این 
جلسات توس��ط مجموعه ی نهاد برگزار گردد 
تا حساسیت کمتری نسبت به آن وجود داشته 

باشد.
آزاد  »بح��ث  جلس��ات  اطالعیه ه��ای 
دانش��جویی« با موضوع ش��بهات مطرح شده 
در نش��ریات مجم��ع ب��ه اصطالح اس��المی 
دانش��جویان بر در و دیوارهای دانش��گاه زده 
ش��د. یکی دو جلس��ه ای گذش��ت ام��ا جناح 
مقابل از جلس��ات بحث آزاد ما کوچک ترین 
اس��تقبالی نکرد، حتی ی��ک نفر از آنها هم در 
بحث ش��رکت نکردند. افراد حاضر در جلسات 
نیز قلیل اف��رادی از همفکران م��ا بودند که 
اصواًل ش��بهه ای در ذهن نداشتند و برای این 
آمده بودند که اگ��ر عده ای از تفکر مقابل در 
جلس��ه حضور پیدا کردند با شرکت در بحث، 
پاسخ های مناسب و دفاع الزم را انجام دهند.

»جنبشنرمافزاری«؛موضوعاولیندورهیکرسیها
بسیج دانشجویی دانشگاه زابل

همینکهگفتم!مرغیکپادارد!!
دانشگاه سمنان

دفاع کنند.
در واپس��ین نفس ها و ته مانده ی رمق تفکر 
انحراف��ی مقابل، ناگهان دبیر تش��کیالت به 
اصطالح روش��ن فکر ک��ه از ناتوانی اعضای 
مجموعه اش در برابر حرف حس��اب بچه های 
م��ا به ج��وش آمده ب��ود، برای دف��اع آخر و 
ماس��ت مالی قضیه گف��ت: »م��ا اینجا جمع 
ش��ده ایم ت��ا حرف ه��ای خودم��ان را بزنیم، 
ن��ه اینکه حرف های ش��ما را بپذیریم«!! این 
س��خن، گویی پتکی از تعصب بود که از س��ر 
لجاجت بر س��ر ما کوبیده می ش��د. پس از آن 
دیگ��ر بحث کردن فایده ای نداش��ت. چگونه 
می ش��د کسانی که خود را به خواب زده بودند 
و بن��ای بر بیداری نداش��تند را بیدار کرد؟! با 
خود فکر می کردیم که این فرد چه بی شرمانه 
این آیه ی شریفه را پیش چشم خود و دیگران 

ذبح می کند: 
ٰ�ُغوَت َأن َیْعُبُدوَها َوَأَناُبوٓا  َوٱلَِّذیَن ٱْجَتَنُبوا ٱلطَّ

ْر ِعَباِد ]زمر:17[ إَِلی ٱهللَِّ َلُهُم ٱْلُبْشَرٰی َفَبشِّ
و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند 
و به س��وی خداوند بازگش��تند، بشارت از آن 

آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده!
ٱلَِّذی��َن َیْس��َتِمُعوَن ٱْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَس��َنُه 
ُأوَلٰ�ِئَك ٱلَِّذیَن َهَدٰیُهُم ٱهللَُّ َو ُأو َلٰ�ِئَك ُهْم ُأو 

ُلوا ٱأْلَْلَبٰ�ِب ]زمر:18[
مهان کس��انی که سخنان را می شنوند و از 
نیکوترین آنها پریوی می کنند؛ آنان کس��انی 
هس��تند که خدا هدایت ش��ان ک��رده، و آنها 

توجیه مطالب منتشره ی خودشان مطرح 
کردند. موضوع مورد تنش، بحث حجاب 

و حقوق زن بود.
م��ا هم در بس��یج و انجمن اس��المی 
ب��ی کار ننشس��تیم و از چن��د روز قب��ل، 
ع��ده ای از دوس��تان اه��ل مطالعه و به 
خص��وص خواهران ارزش��ی را فراخواندیم تا 
پ��س از مطالعه و آش��نایی کافی با ش��بهات 
مربوط به حجاب و حقوق زن، در این جلس��ه 

شرکت کنند.
هرچند عده ی قلیلی در این جلس��ه شرکت 
می کردند -چرا که اصواًل دانشجویان، کارهای 
مهمتری همچون سر زدن به سلف سرویس یا 
بوفه و گ��پ و گفت و دارن��د- ولی در موعد 
جلسه، بیشتر بودن نیروهای ارزشی ما نسبت 
ب��ه نیروهای حامی تفکر آنان کاماًل مش��هود 
بود. همه آمده بودند تا از اعتقادات خودش��ان 
دفاع کنند و به آنان بفهمانند که از س��ر عقل 
و منطق و دلیل به اس��الم و اح��کام مترقی 
آن -از جمله حج��اب- اعتقاد دارند. دختران 
مس��لمان بی وقفه، حمالت فّکی -گونه ای از 
تهاجم است که از ناحیه ی فک و چانه صورت 
می گیرد- گس��ترده ای را نسبت به حریف به 
عمل آوردند و با استدالل های قوی و روشن، 
شبهات پوشالی و سست بنیاد شبهه افکنان در 
احکام ال��ه ی را یکی پس از دیگری پاس��خ 
می گفتند. غالب پس��ران نیز در بحث سکوت 
اختی��ار کرده بودن��د تا دخت��ران -که اکنون 
غیرتی ش��ده بودند- خود از پوشش دینی شان 

»خس��تگی تمام کارهای این چند س��ال از 
تن��م بیرون آمد«، این جمل��ه ای بود که حاج 
آقای مبش��ری مس��ئول وقت نهاد دانش��گاه 
ما پس از س��خنرانی مق��ام معظم رهبری در 
دانشگاه سمنان، به زبان آوردند. ما هم همین 
حس را داشتیم؛ احساسی سرشار از افتخار و 
رضایت. چرا که وقتی نایب امام عصر -عجل 
اهلل تعال��ی فرجه- از یک حرکت��ی تجلیل و 
تش��کر به عم��ل بیاورن��د و آن را تأیید کنند، 
حرکتی ک��ه حاصل ت��الش و پیگیری مکرر 
م��ا بود؛ این کار نش��انه ی رضایت امام عصر 

-عجل اهلل تعالی فرجه- نیز هست.
اصل داس��تان به چند س��ال پی��ش از این 
برمی گش��ت؛ فکر کنم س��ال ۸۲ ی��ا ۸۳ بود. 
زمان��ی ک��ه تش��کل دانش��جویی مجمع به 
اصطالح اسالمی دانش��گاه سمنان -وابسته 
ب��ه دفتر تحکی��م وحدت طی��ف عالمه- در 
نش��ریاتش آش��کارا بس��یاری از اح��کام و 
اعتقادات اس��المی را زیر سوال می برد. حتی 
یک بار که اعتراضات دانش��جویی نسبت به 
برخی مطالب نش��ریه ی این تش��کل گسترده 
ش��د، آن ه��ا اطالعیه زدند و جلس��ه ای را به 
عنوان بحث آزاد -برای بار اول و آخر- برای 

»ما اینجا جمع شده ایم تا 
حرف های خودمان را بزنیم، 
نه اینکه حرف های شما را 

بپذیریم«!! این سخن گویی 
پتکی از تعصب بود که از 

سر لجاجت بر سر ما کوبیده 
می شد.

»آزادی فكر؛ همان نهضت آزادفكری كه ما دو س�ه س�ال قبل مطرح كردیم و البته دانش�جوها هم اس�تقبال كردند؛ اما عماًل آن 
كاری را كه من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در حوزه، نه در دانشگاه. من گفتم كرسی های آزاداندیشی بگذارید. البته حاال 
این جا اآلن یادم آمد كه در گزارش های مربوط به دانشگاه های سمنان خواندم كه خوشبختانه مجموعه های فعال دانشجویی در 

سمنان با همدیگر مناظرات آزاد دارند. اگر این گزارش كه به من دادند، دقیق باشد، بسیار چیز مثبت و خوبی است«. 
)مقام معظم رهبری(

111 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



گویی انس��ان امروزی به هیچ وجه تحمل 
ش��نیدن صدای منتقدش را ندارد! آمده است 
ت��ا هرچ��ه می تواند حرف بزن��د و انتقاد کند، 
اعتقادات را به س��خره گی��رد، هرگونه قید و 
بن��دی را ب��درد و کوچک تری��ن محدودیتی 
را برنتاب��د. آزاد و رها باش��د و افکار دیگران 
و حقوق ش��ان را ب��ا تراوش��ات چرکین ذهن 
بیمار خود، آلوده و مغش��وش کند، اما به هیچ 

وجه پاسخگو نباشد!!
ما ک��ه متوجه نمی ش��دیم! قس��م حضرت 
عباس آن ه��ا را در نبود فض��ای آزادی بیان 
بپذیری��م ی��ا دم خروس نشریات ش��ان را که 
سرشار از ش��بهه افکنی و توهین به مقدسات 

دینی ما بود؟!! و دریغ از ذره ای پاسخ گویی!
آری اینجا بود که طاقت مان به س��ر آمد و 
به دفتر مجمع مراجع��ه کردیم. اعتراض مان 
را نس��بت به برخورد دوگانه ی آنها نس��بت به 

جلس��ات بحث آزاد و مقوله ی آزاد اندیشی و 
داعیه ی بی اساس ش��ان مبنی بر نبود فضای 
آزادی بیان و برخورد با دگراندیشان، و حاضر 
نشدن شان در بحث های آزاد، صریح و بی پرده 
مط��رح کردیم. دبی��ر مجموعه ی آنه��ا، نبود 
فض��ای امن و برخوردهای نیروهای امنیتی و 
حراس��ت دانشگاه با افراد دگراندیش را بهانه 
کرد و دلیل عدم حضور دانش��جویان منتسب 
به طیف آن ها را ترس از اقدامات آتی کمیته 

انضباطی دانست.
هرچند می دانس��تیم که این سخن بهانه ای 
بیش نیست و فرار از عقالنیت و منطق است، 
ب��ا این حال ب��ه آنها گفتیم اگر این مش��کل 
حل بش��ود و جلس��ات بح��ث آزاد ب��ه طور 
محدود برگزار گردد تا از نیروهای دانش��گاه 
و ی��ا اطالعاتی کس��ی در آن حضور نیابد، آیا 
حاض��ر می ش��وید بیایید ت��ا از تفکرتان دفاع 
کنید و انتقادات را پاس��خ گو باش��ید؟ باز هم 
پاسخش��ان منفی بود! گفتیم برای چه؟ گفتند 
ما به ش��ما اعتماد نداریم و می ترس��یم ما را 

لو دهید. گفتیم مگر چ��ه می خواهید بگویید؟ 
حرف هایتان در نشریه تان گاه ی در حد ارتداد 
نیز پیش می رود! از این هم باالتر می خواهید 

بگویید؟!
رفتیم و با مسئول نهاد دانشگاه -حاج آقای 
مبشری- صحبت کردیم و گفتیم قضیه این 
اس��ت. ایشان گفتند شما مطمئن باش آن ها 
اهل بحث کردن با شما نیستند. گفتیم حاال 
بیایید و کاری کنید که جای هرگونه عذر را 
از آنه��ا بگیریم تا از این پ��س نتوانند برای 
حاضر نش��دن در بحث بهانه بیاورند. گفتند 
چطور؟ گفتیم ش��ما با مس��ئولین دانشگاه و 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی ش��هر صحبت 
کنید که افراد حاضر در جلس��ات بحث آزاد 
ما از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باش��ند و 
در حین بحث آزاد هرچه می خواهند بگویند!! 
ب��ه این ترتی��ب به آنها رس��مًا ضمانت های 
الزم برای حض��ور در بحث آزاد و جلوگیری 
نهاد رهب��ری از هرگونه برخورد احتمالی را 

می دهیم. ایش��ان با نظر ما موافقت کردند و 
هماهنگی های الزم را با حراس��ت دانشگاه و 

اطالعات انجام دادند.
بار دیگر ب��ه دفتر مجمع رفته و مس��أله ی 
ضمانت دفتر نه��اد رهبری برای حاضران در 
بحث آزاد را مطرح کردیم. این بار پذیرفتند. با 
این همه وساطت و تضمین نمی توانستند که 

نپذیرند! ضایع می شدند!
جلس��ات بار دیگر از س��ر گرفته ش��د؛ ولی 
هرچن��د چند نف��ری از آنه��ا در بحث حضور 
داش��تند، ولی این حضور، بسیار کم رنگ بود. 
یک بار یکی از دختران وابسته به این جریان 
کذای��ی در بحث آزاداندیش��ی حاضر ش��د و 
هرچه توانس��ت ش��بهات تکراری را با داد و 
فری��اد اعالم کرد. مدیر جلس��ه هم اجازه داد 
ت��ا هرچه می خواهد بگوید و خودش را تخلیه 
کند. هیچ وقت فراموش نمی کنیم! همین که 
صحبت هایش به پایان رسید، اندکی از شروع 
پاس��خ منتقدان نگذشته بود که جلسه را ترک 
کرد و حتی حاضر نش��د کم ترین پاس��خی را 
بشنود. او پس از چند سال دوباره ما را به یاد 
صحبت های دبیر سابق تشکیالتشان انداخت 
که در جلسه بحث آزاد گفت: »ما اینجا جمع 
ش��ده ایم تا حرف های خودم��ان را بزنیم، نه 

اینکه ...«!!

َوَمَث��ُل ٱلَِّذیَن َكَفُروا َكَمَثِل ٱلَّ��ِذی َیْنِعُق ِبَما 
ً ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌی َفُهْم اَل  ً َوِنَدآء اَل َیْس��َمُع ِإالَّ ُدَعآء

َیْعِقُلوَن ]بقره:171[
َمَثل )تو در دعوت( کافران، به س��ان کسی 
اس��ت که )گوس��فندان و حیوان��ات را برای 
نج��ات از چنگال خطر( صدا می زند؛ ولی آنها 
چیزی جز س��ر و صدا نمی ش��نوند؛ )و حقیقت 
و مفه��وم گفت��ار او را درک نمی کنن��د. این 
کافران، در واقع( کر و الل و نابینا هستند؛ از 

این رو چیزی نمی فهمند!

کانون پژوهش��ی دانش��جویان با این هدف 
که دانش��جو نسبت به مس��ائل پیرامون خود 
بینش و تحلیلی صحیح داش��ته باش��د و خود 
بتواند به دغدغه ها و س��واالت خویش بپردازد 
و پاس��خ دهد، در س��ال 77 توسط عده ای از 
دانش��جویان دانش��گاه تبریز تأسیس شد و 
محوری��ت کار خود را بر پای��ه ی مطالعه و 
مباحثه پیرامون موضوعات علوم اجتماعی 
و انس��انی قرار داد و در طی این س��ال ها 
رون��دی را در پیش گرفت که معرفی این 
روند را ب��رای مخاطبان خال��ی از لطف 

نمی دانی��م. لذا روال��ی که در یک س��ال، از 
انتخاب موضوع تا انتش��ار مجله می گذرد، به 

طور خالصه بیان می شود.
موضوعات کان��ون به صورت س��االنه، در 
ابتدای س��ال جدید یا انتهای س��ال گذش��ته 
انتخاب می شود. ش��یوه ی انتخاب موضوع به 
این ترتیب است که موارد پیشنهادی که غالبًا 
برآمده از دغدغه های اعضا می باش��د، معرفی 
و بررس��ی می ش��ود و در نهایت به وس��یله ی 

رأی گیری، یک موضوع انتخاب می شود. 
جلسات کانون به طور هفتگی تشکیل شده 
و در هر جلس��ه، یک مقاله توس��ط یک نفر از 
اعضا در مورد مبحثی از موضوع ارائه می گردد، 
و پس از هر مقاله، پرسش و پاسخ بین اعضا و 
ارائه کننده صورت می گیرد که قوت آن برآمده 
از مطالعه ی ارائه کننده و حاضرین در جلس��ه 
می باشد. این جلس��ات به صورت هفتگی، به 
همراه راهنمایی و مش��ورت با اس��اتید ادامه 
پی��دا می کند تا آن جا ک��ه ابعاد موضوع تا حد 
مطلوبی بسط یافته و روشن گردد. سپس برای 
موضوع یک چارت مطالعاتی تدوین می شود و 
هر یک از اعضا با توجه به دغدغه و مطالعات 
پیش��ین خود، ادام��ه ی مطالعات خ��ود را به 
قس��متی از چارت محدود می کند و پس از آن 
ارائه مقاالت هر ش��خص در قسمت مختص 

او  ب��ه 
ادام��ه پی��دا می کند. این روند تا پایان س��ال 
ادامه دارد. در پایان همان سال اعضا دیداری 
را با اس��اتید و کارشناس��ان خبره در موضوع 
ب��ه منظور رفع چالش ه��ا و نقایص مطالعاتی 
خ��ود انجام می دهن��د و در نهایت هر یک از 
آنه��ا، ماحصل مطالعات خ��ود را در مقاله ای 
مکتوب، جمع بندی می کنند و با چاپ و انتشار 
این مقاالت در نش��ریه ی کانون، کار به پایان 

می رسد.
الزم به ذکر اس��ت ه��دف از انتش��ار این 
نشریه، طرح موضوعات و مسائل جدیدی که 
به طور تخصص��ی در آن مبحث انجام گرفته 
شده باشد، نیست. بلکه هدف، ارائه ی ماحصل 
کار یک س��اله ی کانون در س��طحی مطلوب، 
ایجاد انگی��زه در اعضا برای تالش بیش��تر، 
ایج��اد فضایی ب��رای ارائه ی نظ��ر و جرئت 
نوش��تن و نیز آمادگی برای تحقیق و پژوهش 

و تولید علم در سطوح باالتر در آینده است.

در پایان خداون��د را که توفیق چنین امری 
را ب��ه م��ا عطا ک��رد، ش��کر می کنی��م و از 
مس��ئول محترم نهاد رهبری دانشگاه تبریز و 
دوس��تانی که در این راه ما را یاری می کنند 

سپاسگزاریم.

جلساتارائهیمقاالت؛
هرسال،یکموضوع
کانون پژوهشی دانشجویان دانشگاه تبریز

در هر جلسه، یک مقاله توسط 

یک نفر از اعضا در مورد مبحثی از 

موضوع ارائه می گردد، و پس از هر 

مقاله، پرسش و پاسخ بین اعضا و 

ارائه کننده صورت می گیرد.

داستان به چند سال پیش از این 
برمی گشت؛ فکر کنم سال ۸۲ یا 

۸۳ بود. زمانی که تشکل دانشجویی 

مجمع به اصطالح اسالمی دانشگاه 

سمنان -وابسته به دفتر تحکیم 
وحدت طیف عالمه- در نشریاتش 

آشکارا بسیاری از احکام و اعتقادات 
اسالمی را زیر سوال می برد.
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کرس��ی های آزاد اندیش��ی موضوعی است که 
ض��رورت آن ام��روز بیش از هر زم��ان دیگری 
احس��اس می شود. شاید اگر اولین باری که مقام 
معظم رهبری س��خن از کرسی های آزاداندیشی 
و آزادفک��ری به میان آوردند، به اندازه ی امروز به 
آن بها داده می شد، روند رشد سیاسی و اجتماعی 
کش��ور تغییر یافته و امروز ب��ه مراتب در جایگاه 
بهتری قرار داش��تیم. اما ایرانی ها ضرب المثل 
معروفی دارن��د که می گوید: ماهی را هر وقت از 
آب بگیری تازه است. بدیهی است چنانچه امروز 
نیز این بح��ث را جدی نگرفته و برای ایجاد آن 
چاره اندیش��ی نکنیم، در آینده-ای نه چندان دور 
حس��رت فرصت های از دس��ت رفته را خواهیم 

خورد.
امروز به جرئت می ت��وان مهم ترین عرصه ی 
ایجاد کرسی های آزاداندیشی را دانشگاه دانست؛ 
چراکه دانشگاه و دانشجو همواره موتور محرکه ی 
جامعه بوده اس��ت و به فرموده ی امام )ره(: »اگر 
دانش��گاه اصالح شود، جامعه اصالح می شود«. 
به همین دلیل باید کرسی های آزاداندیشی را در 
سطح دانش��گاه جدی گرفت و از همه امکانات 
برای زمینه س��ازی آن بهره برد. واضح است که 
مس��ئولیت اصلی ایجاد کرسی های آزاداندیشی 
در دانش��گاه نیز بر عهده ی تش��کل ها و فعالین 

دانشجویی است.
نکته مه��م دیگری که بی��ان آن ضروری به 
نظر می رس��د این که کرس��ی های آزاداندیشی 
را نمی ت��وان در یک قالب خاص گنجاند. هرجا 
فکر و اندیش��ه ای باش��د و تمایلی برای تبادل 
نظر و رس��یدن به حق، کرسی های آزاداندیشی 
موضوعی��ت پیدا می کند و این امر، چه در قالب 
مناظره، چه گفتگو، چه س��خنرانی و چه س��ایر 
قالب ها، توان اجرا شدن دارد و هر کس به تناسب 
محل فعالیت خود باید یک یا چند شیوه را جهت 

ایجاد این کرسی ها به کار برد.
فعالین دانشجویی و خصوصًا بسیج دانشجویی 
دانش��گاه علم و صنع��ت ایران نیز ب��ا توجه به 
ش��رایط این دانشگاه، اقدام به برگزاری و ایجاد 
کرسی های آزاد اندیش��ی کرده اند که چند نمونه 
از آن ها که رویکرد دانشجویی بیشتری داشتند، 
در زیر آورده ش��ده است. به امید آن که مثمر ثمر 

واقع شود.
1. برگزاری تریبون آزاد دانشجویی:

تریب��ون آزاد ب��ه عن��وان یک��ی از مهم ترین 
راهکارهای بی��ان نظرات، هم��واره مورد توجه 
دانشجویان دانش��گاه علم و صنعت قرار داشته 
اس��ت. تریبون های آزاد که معمواًل با اس��تقبال 
زیاد دانشجویان همراه است، می تواند موضوعات 
مختلفی داشته باشد: موضوعات فرهنگی، سیاسی 

و اجتماعی از این قبیل هستند. نکته ی قابل 
توجه دیگر این که تریبون های آزاد می تواند 
در فضای باز و یا در س��الن برگزار شود. از 
محاسن برگزاری تریبون آزاد در فضای باز، 
جذب مخاطب و ایجاد دغدغه ی بیش��تر 
راجع به موضوع مورد بحث اس��ت. حال 
به برگزاری چن��د نمونه از تریبون های 
آزاد در دانش��گاه علم و صنعت اش��اره 

می کنیم.

الف( تریبون آزاد با موضوع حجاب: این مراسم 
در صحن دانش��گاه و با حض��ور جمع کثیری از 
دانش��جویان برگزار شد به طوری که هرکدام از 
افرادی که تمایل به صحبت داش��تند، با گرفتن 
نوبت می توانستند به پشت تریبون آمده و برای چند 
دقیقه نظرات خود را بیان کنند. این مراسم با بیان 
نظرات موافقان و مخالفان حجاب پایان یافت.

ب( برگ��زاری تریبون آزاد با موضوع انتخابات 
دهم ریاس��ت جمه��وری: انتخابات س��ال 88 
فرصت مناس��بی را برای ب��روز نظرات متفاوت 
در س��طح دانشگاه فراهم آورد. در تریبون آزادی 
ک��ه با ای��ن موضوع در دانش��گاه برگزار ش��د، 
اکثریت دانشجویان نظرات خود را درباره ی امام 

خمینی)ره( و سیره ی او بیان کردند.
ج( تریب��ون آزاد پ��س از حض��ور برنام��ه ی 
تلویزیون��ی منطق��ه آزاد در دانش��گاه: ش��اید 

جنجالی ترین تریبون آزاد چند س��ال گذشته ی 
دانش��گاه علم و صنعت این تریبون آزاد بود که 
حاشیه های فراوانی به همراه داشت. ماجرا از این 
قرار بود که عوامل برنامه ی تلویزیونی منطقه آزاد 
-که در ایام انتخابات در دانشگاه های مختلف به 
تهیه ی برنامه می پرداختند-، قصد تهیه ی برنامه 
در دانش��گاه علم و صنعت را داشتند که پس از 
ورودش��ان به دانشگاه با برخورد سلبی عده ای از 
دانش��جویان مواجه ش��دند. این دانشجویان که 
با برنامه ریزی قبل��ی، قصد جلوگیری از تهیه ی 
برنامه را داشتند، با ایجاد درگیری و تشنج، مانع 
از تهیه ی برنامه شدند که این اقدام آنها با واکنش 
عده ای دیگر از دانش��جویان مواجه شد و ماجرا 
تا آنجا پیش رفت ک��ه درگیری بین دو طیف از 
دانشجویان در حال باالگرفتن بود. در این زمان 
با پیشنهاد برگزاری تریبون آزاد دانشجویی، غائله 
ختم به خیر شد و تمام دانشجویان فرصت ابراز 

در دانشگاه علم و صنعت برای 

جلوگیری از سوء استفاده ی برخی 

از فرصتطلبان از تریبون، آییننامهای 

جهت برگزاری این مراسم با 

محوریت تشکلهای دانشجویی 

تنظیم شده است که پس از این، 

مبنای برگزاری تریبون آزاد قرار 

خواهد گرفت.

نظر خود را پیدا کردند.
نکته دیگری ک��ه در مورد تریبون آزاد الزم به 
ذکر است این که در دانشگاه علم و صنعت برای 
جلوگیری از سوء استفاده ی برخی از فرصت طلبان 
از تریبون، آیین نامه ای جهت برگزاری این مراسم 
با محوریت تش��کل های دانشجویی تنظیم شده 
است که پس از این، مبنای برگزاری تریبون آزاد 

قرار خواهد گرفت.
2. مناظره ی دانشجویی:

این مناظره در ایام منتهی به انتخابات سال 
88 با موضوع انتخابات و در صحن دانش��گاه 
بی��ن یکی از حامیان دکتر احمدی نژاد و یکی 
از حامی��ان مهندس موس��وی برگزار ش��د. از 
ن��کات قابل توجه این که ب��رای برگزاری این 
مراسم در صحن دانش��گاه، برای دانشجویان 
صندلی چیده شد. همچنین در پایان این مراسم، 
دانشجویان سواالت خود را به صورت شفاهی از 

مناظره کنندگان پرسیدند.
3. مناظره:

در سال گذشته، چندین مورد مناظره در دانشگاه 
علم و صنعت برگزار شد که یکی از آنها رنگ و 
بوی دانشجویی بیشتری داشت. این مناظره در 
آمفی تئاتر ش��هید بهرامی و بین آقایان زاهدی 
)مس��ئول ستاد دانش��جویی دکتر احمدی نژاد و 
دانشجوی دانش��گاه علم و صنعت( و اسپندانی 
)مس��ئول شاخه دانش��جویی حزب اعتماد ملی( 

برگزار شد.
4. گفت و شنود دانشجویی:

در این مراسم که در سالن و با موضوع حوادث 
پس از انتخابات برگزار شد، هر یک از دانشجویان 
می توانستند آزادانه به بیان نظرات خود بپردازند. 
از تفاوت های این جلسه با تریبون آزاد دانشجویی 
م��ی توان ب��ه محدودیت بیش��تر موضوع، حق 
صحبت برای مسئولین و یا نمایندگان تشکل ها و 
نیز بخش های متنوع مانند پخش کلیپ اشاره کرد.

مناظرهدرصحندانشگاه
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
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دفتر مطالعات فرهنگی بس��یج دانش��جویی 
دانش��کده فنی، پ��س از انجام یک بررس��ی 
اجمال��ی و تحصیل ش��ناختی کلی از زمینه ها 
و نیازهای جامعه ی دانش��جویی هدف، اقدام 
به برگزاری سلس��له جلسات بحث و گفتگوی 
آزاد دانشجویی تحت عنوان »آزادراه اندیشه« 
نم��ود؛ در ادامه، گزارش��ی از مش��خصات و 

چگونگی اجرای طرح ارائه می گردد.

الف( قالب:
دانشکده  جلسات  اتاق  زمان:  و  مکان   -1
انتخاب  جلسات  برگزاری  محل  عنوان  به 
گردید تا بدین ترتیب شاهد حضور حدود 

50 نفر از دانشجویان در هر جلسه باشیم.
زم��ان جلس��ه، س��اعت 18 ت��ا 20 )پ��س 
از نم��از مغرب( تعیی��ن گردید که ب��ا توافق 

شرکت کنندگان، قابل تمدید نیز بود.
بر  جلسه  اداره ی  اجرا:  نحوه ی   -2
از میان  عهده ی مجری است که پیش تر، 
وظیفه ی  می گردد.  مشخص  دانشجویان 
برای  وقت  )تنظیم  زمان  مدیریت  مجری، 
زمان  پایان  اعالم  و  افراد  کردن  صحبت 
جلسات  عمومی  نظم  مدیریت  و  آن ها( 

است.

4- انجمن گفتگوی مج�ازی )اینترنتی(: 
آنچ��ه از یک جلس��ه ی 2 س��اعته، آن هم با 
حضور ح��دود 50 دانش��جو می ت��وان انتظار 
داش��ت، چیزی بیش از واداش��تن ذهن ها به 
تفکر و تعمق بیش��تر پیرامون موضوع نیست. 
اگرچ��ه در خالل همی��ن بحث ه��ا، حقایقی 
رخ می نمای��د و ابهام��ات به ش��فافیت تبدیل 
می گ��ردد، اما بدون تردید و به گواه ی تجربه، 
افق هایی در بحث گش��وده می شود که در این 
زمان کوتاه، به نقطه روش��نی نمی رس��د و لذا 
پیگیری بحث ضروری می نماید. به این منظور 
انجم��ن گفتگوی اینترنتی تش��کیل و معرفی 

می گردد.
پس از پایان هرجلسه، یک صفحه با عنوان 
آن جلسه در نظر گرفته می شود. در صفحه ی 
مورد نظر، فایل صوتی جلس��ه ب��ه همراه دو 
مقال��ه، که تأمین آن برعهده ی طراحان بحث 
است، قرار داده می ش��ود. بدین ترتیب، اعضا 
می توانند ضمن اطالع از گفتگوهای جلس��ه، 
به تکمی��ل و ادامه ی بحث در فضای مجازی 

بپردازند.

ب( چگونگی اجرای طرح
در قال��ب ارائه ش��ده ، بس��یج دانش��جویی 
دانش��کده فن��ی در اواخ��ر آذرم��اه و اوای��ل 
دی ماه س��ال 88 اقدام به برگزاری 3 جلس��ه 
از برنامه های آزادراه اندیش��ه نمود. جلس��ه ی 
اول با موضوع )مشروعیت و مقبولیت( در اتاق 
جلسات دانشکده برق و کامپیوتر با حضور 35 
نفر برگزار گردید. در این جلسه دانشجویانی از 
بسیج دانشجویی، جامعه اسالمی دانشجویان، 
انجمن اس��المی دانش��جویان و کتابخانه ی 
دانش��جویی حضور داش��تند. در ابتدای جلسه 
هم دو نفر از بس��یج دانشجویی و کتابخانه ی 
دانش��جویی به ارائه ی بحث خود پرداختند. از 
ویژگی های این جلس��ه به موارد زیر می توان 

اشاره کرد:
1- جلسه ی  اول به عنوان جلسه ی آغازین 
با توجه به تجربه ی اول در دانشکده، جلسه ای 
پراضطراب بود، ولی با گذش��ت مدتی از زمان 
جلسه، افراد مختلف با صف بندی ها و نحوه ی 

در ابت��دای جلس��ه، دو تن از دانش��جویان، 
هریک ب��ه مدت 15 دقیقه ب��ه طرح موضوع 
مورد بحث جلس��ه از دیدگاه خود می پردازند. 
انتخاب طراحان بحث، برعهده ی برگزارکننده 
می باشد، با این شرط که دو طراح بحث، باید 
دارای نظراتی مش��خص و لزوم��ًا متفاوت از 

یکدیگر حول موضوع مورد بحث باشند.
هدف از طرح بحث ابتدای جلس��ه، نمایش 
اجمال��ی س��ؤاالت و نقاط اصلی م��ورد نزاع، 
و مهم ت��ر از همه، فراهم نمودن یک ش��روع 
مناس��ب برای سیر بحث ها و گفتگوهاست؛ با 
این وجود، در ابتدای جلسه، ضمن تبیین این 
مقصود برای ش��رکت کنندگان، تأکید می شود 
ک��ه هیچ یک از آن��ان، در اظه��ار نظر خود، 
ملزم به محور قرار دادن نظرات طراحان و یا 

پاسخگویی به آنان نیست.
پس از پایان فرص��ت 15 دقیقه ای هریک 
از طراحان، ش��رکت کنندگان ق��ادر به اظهار 
نظرات خ��ود خواهند بود؛ ب��ه این ترتیب که 
هری��ک از حاضران با بلند کردن دس��ت، نام 
خ��ود را در لیس��ت نوبت، که توس��ط مجری 
تنظیم می گردد، قرار می دهد. با رسیدن نوبت 
به ش��خص، 5 دقیقه زم��ان در اختیار او قرار 
می گیرد و او موظف اس��ت با پایان 5 دقیقه، 

که توسط مجری اعالم می شود، صحبت خود 
را قطع کند.

مدت زمان جلس��ه، 2 ساعت در نظر گرفته 
می ش��ود که با توافق ش��رکت کنندگان قابل 

تمدید است. جلسه با پذیرایی، پایان می یابد.
3- تبلیغات و نظرسنجی: تبلیغات جلسات، 

به دو صورت انجام میگیرد:
آ. پوستر: برای هر فاز موضوعی، یک پوستر، 
ب��ه صورت ثابت، ب��ر روی تابلوهای اعالنات 
نصب می گردد ک��ه در آن عناوین موضوعات 
خ��رد )که هرکدام در یک جلس��ه مورد بحث 
قرار می گیرن��د(، مکان و زمان جلس��ات )در 
صورت ثابت ب��ودن( و راه ارتباط با مجموعه 
)نش��انی انجمن گفتگ��وی اینترنتی و ایمیل( 
ارائ��ه می گردد. زم��ان، م��کان و زیرموضوع 
م��ورد بحث در هر جلس��ه، یک هفته پیش از 
جلس��ه و در اطالعیه ای مس��تقل، روی بردها 

قرار می گیرد.
ب. رایانام��ه: الاقل 3 روز پیش از برگزاری 
هر جلس��ه، رایانامه ای ش��امل زمان، مکان و 
زیرموضوع مورد بحث در آن جلسه، به تمامی 
گروه های اینترنتی دوره های درسی، تشکل ها 

و نیز اعضاء و مرتبطین ارسال می گردد.
در هر جلس��ه، برگه های نظرس��نجی میان 
ش��رکت کنندگان توزیع می شود و بدین وسیله 
ع��الوه بر نظرس��نجی پیرامون ک��م و کیف 
جلس��ه، از آنان درخواس��ت می گ��ردد تا با در 
اختی��ار ق��رار دادن آدرس رایانام��ه ی خود، 
به لیس��ت مرتبطین بپیوندند؛ آنگاه با ارس��ال 
دعوتنام��ه هایی برای مرتبطین، از آنان برای 
عضویت در انجمن گفتگو دعوت به عمل می 

آید.

آزادراهاندیشه
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
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نگرش افراد به مسئله آشنا شدند و کم کم فضا 
برای گفتگو آماده گردید.

2-از محاس��ن این جلسه، تلطیف فضای به 
وجود آمده بین دانشجویان بعد از حوادث 16 

آذر 88 بود.
3-از معایب این جلسه، عدم مدیریت زمان 
بود، به نحوی که مدت زمان زیادی که عده ای 
صحب��ت می کردند، س��بب منحرف ش��دن از 

موضوع اصلی می شد.
جلسات بعدی نیز در شورای دانشکده معدن 
و دانش��کده برق برگزار ش��د. در این جلسات 

به ادامه ی بح��ث حول موضوع قبلی پرداخته 
شد. مدت زمان مش��خصی برای حد صحبت 
طرفی��ن درنظر گرفته ش��د ت��ا از انحراف در 
بحث ها جلوگیری ش��ود. اما ب��ا ادامه ی این 
جلس��ات، محس��نات و معایب دیگری از این 

نحوه ی اجرا را نیز تجربه کردیم:
ن��گاه و جهان بینی ه��ای  1- مش��اهده ی 
متفاوت بین افراد که سبب اختالفات می شود 
برای جویندگان جبهه و راه حق، قطعًا راهگشا 

خواهد بود.
2- مس��ائل و مطال��ب، به عم��ق و بنیان 
موض��وع متمای��ل می ش��دند. به نح��وی که 
مس��ائلی مانند هرمنوتیک، فلسفه ی حقوق و 
... هم در این جلس��ات بیان ش��دند که برای 
مس��تمعینی که به این مباحث آشنا نبوده اند، 

غیر قابل استفاده می نمود.
3- در بین صحبت ها، مس��ائلی هم ممکن 
بود مطرح بشوند که فرصت پاسخ ده ی به این 

مسائل در داخل جلسه پیش نیاید.

دفت��ر جریان س��ازي نهض��ت نرم افزاري 
دانشکده علوم اقتصادی

جلس��ه ی آزاداندیش��ی با موضوع اصالح 
الگ��وي مصرف، در فضاي باز س��لف، بیش 
از 2 و نیم س��اعت به طول انجامید. شیوه ی 
برگزاري این جلسه كه با ابتكار و نوآوري از 
سوي دفتر جریان سازي نهضت نرم افزاري، 
وابسته به دفتر گسترش معارف قرآني همراه 
بود، دانش��جویان را به ش��ركت در مباحث 
مطرح ش��ده تش��ویق نمود. در این جلس��ه، 
مباحث چالشي اي بین دانشجویان پیرامون 
مس��ایل مبنایي اقتصادي، همچون الگوي 
تولید و مصرف مطرح ش��د و دانش��جویان 
به ارائه ی نظرات خود در راس��تاي موضوع 

جلسه پرداختند.
مدیر امور دانشجویي و فرهنگي كه در این 
جلسه حضور به هم رسانده بود، در سخناني 
ضمن تشكر از برگزاركنندگان این جلسات، 
مدیریت امور دانشجویي و فرهنگي را حامي 

این جلس��ات خواند و به ل��زوم ادامه ی این 
جلس��ات تأكید ك��رد. همچنین ایش��ان به 
برگزاري جلس��ات مش��ابه چ��ون برگزاري 
نشس��ت هاي كرس��ي هاي نظریه پردازي در 

آینده اي نزدیك اشاره نمودند.
مس��ئول دفتر گس��ترش معارف قرآني با 
تش��كر از حضور پرشور دانش��جویان، آن ها 
را ب��ه ارائه ی موض��وع و آمادگي در جهت 

برگزاري جلسات بعدي تشویق نمود.
در پایان جلس��ه چند تن از دانش��جویان 
با مراجعه به مس��ئولین ط��رح، آمادگي خود 
را جه��ت تش��كیل گروه هاي پژوهش��ي و 
مطالعاتي ب��راي موضوع هاي مطرح ش��ده 

بعدي اعالم نمودند.
این جلس��ات قرار است به صورت سلسله 
جلسات از س��وي دفتر جریان سازي نهضت 
نرم افزاري در دانش��کده ی علوم اقتصادي 

برگزار گردد.

جلسهیپرشور
درسلفدانشگاه
دفتر جریان سازي نهضت نرم افزاري 
دانشکده علوم اقتصادی

دو تن از دانشجویان، هریک به 

مدت 15 دقیقه به طرح موضوع 

مورد بحث جلسه از دیدگاه خود 

می پردازند. انتخاب طراحان بحث 

برعهده ی برگزارکننده می باشد، با 

این شرط که دو طراح بحث، باید 

دارای نظراتی مشخص و لزومًا 

متفاوت از یکدیگر حول موضوع مورد 

بحث باشند.
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کانون سیاس��ی بسیج دانشجویی دانشگاه ش��اهد برنامه های کرسی 
آزاداندیش��ی را ابتدا در اردوی سیاسی-تشکیالتی و به صورت آموزشی 
بین بچه های ش��ورای بسیج و هس��ته های مختلف علمی و فرهنگی و 
سیاس��ی در زمینه های مختلف به صورت آزمایشی و در فضاهایی مانند 

)گعده و تریبون آزاد( برگزار کرد و الحمدهلل موفق بود.
همچنین بسیج دانشگاه شاهد جهت رسیدن به یک وضعیت بهتر، در 
اردوی تفریحی-سیاس��ی که با حضور غیرمنتظره و پرشور دانشجویان 
در مازندران برگزار می گردد و اس��تقبال دانشجویان را در همان ساعات 
اولیه به همراه داش��ت، برنامه های آزاداندیش��ی را به صورت عمومی و 

با حضور س��ایر دانش��جویان دانش��گاه، در قالب های مختلف و مباحث 
مشخص برگزار خواهدکرد.

الزم به ذکر اس��ت که کانون سیاسی بسیج در نظر دارد در هفته های 
آتی، تریبون آزادی با حضور دانش��جویان و عالقمندان، در فضایی آزاد 

و صمیمی برگزار نماید.
همچنین در س��ال 1388 کانون سیاسی دانش��گاه عالوه بر جلسات 
هم اندیشی و مباحثه و دعوت از چهره های سیاسی، اقدام به مناظره ای 
دانشجویی با حضور مسئول ستاد دانشجویی آقای احمدی نژاد )علیرضا 
زاهدی( و مسئول ستاد دانشجویی آقای کروبی )سعید قندهاری( نمود.

برگزاریکرسیآزاداندیشیدراردو
بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد

دوکرسیبرایخواهرانوبرادران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز

با ثم��ره ی آن به کمال حقیقی خود نزدیک و 
نزدیک تر گردد و ش��یاطین و منحرفان نتوانند 
وی را از کم��ال مطلوب منحرف س��ازند. از 
طرف دیگر اسالم در صدد تربیت امتی است 
که با اس��تفاده از ودیعه ی مبارک و خدادادی 
عقل، راه ما را از مس��یر پیش��رفت روزافزون 
مادی و معنوی قرار دهد و راه را بر حاکمیت 
نادانی، بی خردی، جموداندیشی، فریب خوردن 
و گمراه��ی بربن��دد تا هیچ موج��ودی نتواند 
انس��ان را به بازی بگیرد و او را به مس��یری 

نادرست رهنمون سازد.
بس��یج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز با 
توجه ب��ه ضرورت و اهمیت فضای آزاد بحث 
و کرس��ی های آزاداندیشی و تأثیر آن در آغاز 
فصل نوین��ی از حیات جمهوری اس��المی و 
حرکت به سمت تحلیل افکار و عقاید انسانی 

و بینش ه��ای گوناگ��ون به عن��وان یکی از 
آرمان های بلند انقالب اس��المی ایران، اقدام 
به راه اندازی کرس��ی های آزاداندیشی نموده 
اس��ت؛ تا محیط فکری و علمی دانش��گاه در 
پرتو افکار و اندیش��ه های دانشجویان متفکر 
و گرام��ی ب��ه افق برت��ر در فض��ای فکر و 
اندیشه دس��ت یابد و با انوار طالیی خورشید 
حقیق��ت بیش از پیش روش��ن و گرم گردد و 
از ای��ن رهگذر نام جمهوری اس��المی ایران 
و متفک��ران آن در جغرافیای اندیش��ه و فکر 
جهان��ی بدرخش��د و فض��ای فک��ری جهان 
هستی را ش��فافیت و زاللیت بیشتری بخشد. 
و بدیهی که دس��تیابی ب��ه این افق مبارک و 
پ��ر ثمر، منوط به همی��اری و همدلی همه ی 

دانشجویان اندیشمند و محترم می باشد.
کرس��ی های  تش��کیل  اجرای��ی  مراح��ل 

آزاداندیش��ی در اواخر سال 1388 آغاز گردید 
و با ط��رح بحث موضوع و تأمل بر س��خنان 
مق��ام معظم رهبری و نیز دریافت و بررس��ی 
نظرات مختلف دانشجویان دانشگاه از عقاید 
و س��الیق گوناگون، پیش نویس آن تدوین، و 
با در اختیار گذاش��تن آن در بین دانشجویان 
عالقمن��د و برگزاری دو جلس��ه پیرامون آن، 
ب��ه مرحله ی برگزاری رس��یده اس��ت. بنا بر 
پیش بینی های انجام ش��ده در حال حاضر، دو 
کرس��ی -یکی برای برادران و دیگری برای 
خواهران- پیش بینی گشته، اما جلسه ی اول 
رس��می کرس��ی، پیرامون بحث و تبادل نظر 
پیرامون پیش نویس مقررات مش��ترک برگزار 

خواهد گردید.

الذی��ن یس��تمعون القول فیتبعون احس��نه 
اولئ��ک الذین هداه��م اهلل و اولئک هم اولوا 

االلباب 
)کس��انی ک��ه س��خنان را می ش��نوند و از 
نیکوتری��ن آنها پیروی می کنند، آنها کس��انی 
هس��تند که خدا هدایت ش��ان ک��رده، و آنها 

خردمندانند(.
منطق اسالمی ش��اید تنها مکتبی در میان 
مکاتب متداول بش��ری اس��ت ک��ه از همان 
ابتدا و ب��ه عنوان ورود به مکتب، انس��ان را 
به تحقیق و اندیش��یدن در مورد س��ه دغدغه 
و موضوع جهان هس��تی یعنی توحید، نبوت و 
مع��اد وا می دارد و تقلید از هیچ موجودی را در 
مورد این س��ه موضوع مهم جایز نمی شمرد و 
از همان ابتدا بذر تفکر و اندیش��ه ی بنیادین 
را در فضای ذهن انس��ان می افشاند تا انسان 
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از همان ابتدا که خبر تدفین شهدای گمنام 
در دانشگاه  مان )5 اسفند 87( پخش شد، به 
مهم  ترین موضوع دانش��گاه تبدیل شد. پچ  
پچ  ها و صحبت  ها شروع شد، و تقریبًا کسی 

نبود که بی  تفاوت مانده باشد. 
س��ؤاالت مختلفی در ذهن بعض��ی از هم  
دانش��گاهی  ها ش��کل گرفته بود. اقلیتی در 
دانشگاه بودند که از آن  جایی که کاًل نسبتی 
میان خود و ش��هدا احساس نمی  کردند، می  
خواس��تند به ه��ر ترتیب ممک��ن جلوی این 
تدفین را بگیرند و به وس��یله  ی شبهاتی که 
در اذه��ان می  انداختند و دهان به دهان می  
چرخید س��عی می  کردند زمین��ه  ی مقاومت 
دانش��جویی را علی��ه این کار فراه��م کنند. 
ضدانقالب روی این واقعه خیلی حس��اب باز 
کرده بود. معلوم اس��ت ک��ه وقتی در صدای 
امریکا، تدفین شهدا مورد بررسی قرار بگیرد، 

مسئله چقدر برای  شان مهم است. 
مش��خص بود که بیشتر کس��انی که سؤال 
دارن��د، عناد ندارند. در نتیجه تصمیم جدی ما 
بر این ش��د که تبیی��ن و توجیه همه  جانبه و 
رودررو را در دس��تور کار قرار دهیم. ما تقریبًا 
به محض این  که خبر تدفین رس��ید، مشغول 
تهیه  ی نشریه  ای شدیم که در آن به بیست 
و چند ش��بهه در مورد تدفین شهدا پاسخ داده 
شده بود. این ش��بهات با مطالعه  ی نشریات 
و منابع اینترنتی مخالف، اس��تخراج شده بود. 
این نشریه به طور گسترده در دانشگاه پخش 
ش��د و بچه  های خودمان ه��م آن را مطالعه 
کردند و می  توان گفت جرئت و قدرت زیادی 
برای پاسخ به شبهات ایجاد شده بود. در طول 
این مدت، هر روز چند نشریه چاپ می  کردیم 

و این فضا را تقویت.
اما چه ش��د ک��ه مناظ��رات گس��ترده  ی 
دانشجویی در صحن و به مدت طوالنی در این 
ده روز برگزار ش��د؟ ما با برنامه  های محتلف 
فرهنگی-هن��ری از جمل��ه پارچ��ه  نویس��ی 

ک��ردن  درس��ت  و 
پالکارد و آزین  بندی 
توزی��ع  و  دانش��گاه 

نش��ریات و ... فضای فیزیکی صحن دانشگاه 
را گرفت��ه بودیم؛ در هم��ه  ی این کارها هم 
دانشجویان آزادنه مشارکت می  کردند، ستاد 
تدفین ش��هدا هم مسئول سازماندهی بود. در 
این بین، افرادی که سؤاالتی داشتند، نزدیک 
می  آمدند و با بچه  های ما مش��غول صحبت 
می  شدند. سؤاالت مختلفی می  پرسیدند، از 
جمل��ه این  که چرا این کار را می  کنید و چه 
توجیه��ی دارد؟ اصاًل ای��ن کار در هیچ جای 
دنیا انجام شده؟ چرا به جای دفن شهدا، بنای 
یادبود نمی  سازید؟ اگر به شهدا بی  احترامی 

ش��ود چه؟ و ... بچه  ها هم با توکل به خدا و 
عشق به راه و حقیقت شهدا پاسخ می  دادند. 
خیلی اوقات، بحث  ها طوالنی می  ش��د. ده  
ها نفر دور نفرات بحث  کننده جمع می  شدند 
و گوش می  دادن��د و گاهی به صورت کوتاه 
در بحث  ها مشارکت می  کردند. طوری می  
شد که بحث پر از آدم  هایی می  شد که دارند 

بحث می  کنند.

ط��ول  در  ح��دودًا 
این ده روز، مناظرات 
دانشجویی در صحن 
ادامه داش��ت و کل فضای دانش��گاه شدیدًا 
تح��ت تاثیر ای��ن مناظرات ق��رار گرفته بود. 
خبرش در همه جا پیچیده بود و پرس��ش  ها 
و پاس��خ  ها به گوش خیلی  ها رس��یده بود. 
درست و منطقی و ساده بودن پاسخ  ها، باعث 
تحلیل رفتن روانی جبهه  ی ضدانقالب شده 
بود. فکر م��ی  کنم دو روز مان��ده به تدفین، 
یک تجم��ع دانش��جویی را ب��رای اعتراض 
برنامه  ریزی کردند. اما دانش��جویان به هیچ 
وج��ه با آن  ها همراهی نکردند. ش��اید کمتر 
از ص��د نفر در صحن جمع ش��دند و علیه این 

کار شعار دادند و پراکنده شدند. مشخص بود 
ک��ه گفتگوهای رودرروی ما با دانش��جویان، 
کار خودش را کرده و از آن  جایی که بیش��تر 
دانش��جویان قلبًا شهدا را دوست می  دارند و 
به س��واالت  شان راجع به مس��ائل پیرامون 
تدفین پاس��خ داده شده است، همراهی با این 
اف��راد را به صالح نمی  دانند. نش��ریات هم 
تاثیر بسزایی داشتند که نباید از آن  ها غافل 

شویم.
بسیاری از گفتگوها به مسائل بنیادی  تری 
مث��ل وح��ی و نبوت و وجود خ��دای متعال و 
روش تعامل انس��ان و خدا می  کش��ید. بعضًا 
حلقه  های بحث دانش��جویی از قبل از اذان 
ظهر شروع می  ش��د و تا اذان مغرب به طور 
پیوس��ته صحن دانش��گاه، محل بحث  ها و 
گفتگوها بود. شبهه انداختن آسان بود و پاسخ 
دادن سخت، ولی آن  چه که باعث قانع شدن 
طرف مقابل می  ش��د، فقط اس��تدالل  های 
قوی م��ا نبود، بلکه صداقت و راس��تی حرف 
اول را م��ی  زد و وقت��ی بچه  های دیگر این 
وضعیت و پافش��اری بی  جای طرف مقابل را 

می  دیدند، به راحتی قانع می  شدند.
م��ا در این بی��ن وبالگی ه��م راه  اندازی 
goftogoo.( ک��رده بودیم با ن��ام گفتگ��و

mihanblog.com( و ن��ام آن را در تمام 
دانشگاه به عنوان محلی برای بحث و تبادل 
نظر مط��رح کردی��م. رویکرد کل��ی وبالگ، 
بازت��اب نظرات موافقی��ن و مخالفین بود. در 
نتیجه، پس��ت  هایی که در این وبالگ منتشر 
می  ش��دند، از منابع مختلف و حتی متضادی 
بودن��د. حتی بعضی مقاله  های رس��انه  های 
خارجی ضدانقالب درباره  ی تدفین را بازتاب 
دادیم. افراد نظرات  ش��ان را پیرامون پست  
ه��ای وبالگ می  گفتن��د و بعضًا بحث  های 

زیادی درمی  گرفت.
کاًل تدفی��ن ش��هدای امیرکبیر را می  توان 
یک خاط��ره  ی فوق  العاده خ��وب از نتیجه 
دادن گفتگو و تبیین و مباحثه  ی میدانی بین 
دیدگاه  های مختلف ارزیابی کرد. اتفاقی که 
بع��د از آن در فض��ای انتخاباتی اردیبهش��ت 
و خرداد 88 در دانش��گاه  مان تکرار ش��د، و 
کش��انده ش��دن آن به میادین بزرگ شهر در 
روزهای قبل از انتخابات، تأثیر به  سزایی در 

روشنگری  ها داشت.

از  آزادفک��ری  ه��ای  کرس��ی  
بس��یج  توج��ه  م��ورد  موضوع��ات 
دانش��جویی امیرکبیر در سال جاری 
بود. پ��س از طراحی-ه��ای اولیه، 
موضوعات  ب��ا  متنوع��ی  جلس��ات 
مختل��ف مث��ل وارثان خ��ط امام، 
انحراف انقالب، اسالم و لیبرالیسم، 
بررسی حوادث تدفین شهدا )پس از 
پخش فیلم مس��تند تدفین در اولین 
سالگرد آن(، حقوق زنان در ایران و 
اسالم، حکومت اسالمی و... از طرف 

بسیج دانشجویی در دانشگاه برگزار 
گردید. و فعالیت  های نش��ریاتی و 

اینترنتی مکمل این برنامه  ها بود.
بزرگترین مش��کل، نب��ود فرهنگ 
و ع��ادت برگزاری جلس��ات آرام و 
منطقی دانشجویی در دانشطگاه بود 
که باید با طراحی گام به گام ایجاد 
می  ش��د. جلساتی که از طرفی آرام 
و ب��ه دور از فضای هیاهو و هوچی  
گری باش��ند و از ط��رف دیگر مورد 
استقبال قرار گیرند. در همین راستا 

آئین  نامه  های عملیاتی آماده ش��د، 
و طراح��ی  هایی متن��وع برای این 
جلسات صورت گرفت، و با کارهای 
مختل��ف مثل نمره  ده��ی حضار به 
مناظره  کنندگان در چند ش��اخص، 
ارس��ال نقاط ضعف و قوت مناظره  
کنن��دگان )از نظر حضار( به آن  ها، 
دریافت مقال��ه از مناظره  کنندگان 
قبل از مناظره و چاپ و توزیع آن در 
دانشگاه، فراخوان عمومی و دعوت 
از دانش��جویان برای اعالم آمادگی 

برای انجام مناظ��ره با هر موضوع، 
ایجاد تنوع در مکان، نوع موضوعات، 
نحوه  ی برگزاری جلسات و... سعی 

شد که جلسات پرشورتر شود. 
در ادام��ه، گزارش��ی از برنامه  ی 
گفتگوه��ای تدفین ش��هدا، و س��ه 
گزارش از جلس��ات آزادفکری -که 
autbasij. پیش از این در س��ایت

org منتش��ر ش��ده بودند-، آمده   
است.

آزمون روش های 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمختلف برای کرسی ها

گزارش گفتگوهای تدفین شهدا
 در صحن دانشگاه

117 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



گفتگوي  ی  برنام��ه  
از  یک��ی  دانش��جویي، 
اش��کال طراحی ش��ده  
جلس��ات  سلس��له  ی 
دانش��جویی،  مناظرات 
و مجال��ي اس��ت براي 

بیان نظ��رات دانش��جویان از طیف  
ه��اي گوناگون و ب��ا آراء متفاوت. هر 
دانش��جویي مي  تواند نظر  خود را به 
دور از هیاه��و و جنج��ال، بیان كند و 
آن را در ت��رازوي س��نجش حاضران 

قرار دهد.
جلس��ه  ی گفتگ��وي دانش��جویي 
ب��ا موض��وع «وارثان خ��ط امام چه 
کس��انی هس��تند؟» با حضور بیش از 
از دانش��جویان امیركبیري  نفر   200
در مس��جد دانش��گاه برگزار شد. این 
حضور بار دیگر نش��ان داد كه قاطبه  
ی دانشجویان، خواهان ایجاد فضایي 
منطقي به منظور تضارب آراء هس��تند. 
قبل از شروع برنامه، حدود 20 نفر به 

صورت حضوری یا از طریق ارس��ال 
پیامک به شماره  ی اعالم شده، براي 
صحبت، ثبت نام ك��رده بودند که در 
طول برنام��ه افزایش نی��ز پیدا کرد؛ 
اسامي با گرایش  ها و عقاید متفاوت 
در این بین دیده مي  ش��د. البته چند 
نفر نی��ز در آخرین دقایق قبل از آغاز 
برنام��ه از صحب��ت ك��ردن انصراف 

دادند.
مراس��م ب��ا قرائت قرآن آغاز ش��د. 
س��پس مجري برنامه، بخشي از آئین  
نامه برنامه  ی گفتگوی دانش��جویی 
)كه قب��اًل از طریق نص��ب در بردها 
و نیز وب  س��ایت بس��یج دانشجویی 
به اطالع دانش��جویان رسیده بود( را 
خواند و همزمان فرم هاي نظرسنجي 
بین حاضران در جلس��ه توزیع ش��د. 

گفتگوكننده  اولین  سپس 
با دعوت مجري، صحبت 
خود را ش��روع نم��ود، و 
بدون وقف��ه، صحبت  ها 
یكي پس از دیگري ادامه 

پیدا كرد.
در این حین، حاضران مي  توانستند 
براي صحب��ت، ثبت نام كنند. پس از 
دقایق ابتدایي، با مطرح شدن نظرات 
مختلف، كم  كم بحث  ها داغ ش��د و 
برخ��ي بالفاصله پس از صحبت اول  
ش��ان، براي صحب��ت دوم وقت مي  
گرفتند. با جلو رفتن بحث، دانشجویان 
در وق��ت 3 دقیقه  ای خ��ود، به طور 
مختصر س��عی در پاس��خ ب��ه مطالب 
مطروحه توس��ط افرادی که پیش از 

خود صحبت کرده بودند، می  کردند.
در حال��ي كه قبل از ش��روع برنامه، 
خانم  ها ترجی��ح داده بودند كه ثبت 
ن��ام نكنند، اما در بین جلس��ه، بعضي 
از ایش��ان نی��ز درخواس��ت صحبت 
كردند ك��ه میكروفون در 

اختیارشان قرار گرفت.
در  حاضری��ن  عم��وم 
جلس��ه نیز ضمن شنیدن 
ارزیابی  ب��ه  صحبت  ها، 
هر یک از گفتگوکنندگان 
ی  ش��اخصه    5 در 
«رعایت ادب و ش��ئونات 
و  اخالقی»،«مس��تند 
مس��تدل ب��ودن صحبت 
ه��ا»، «مفی��د و نو بودن 
صحب��ت ه��ا»، «مرتبط 
بودن صحبت ها و پرهیز 
از حاشیه روی»، و «روان 
بودن و جذابیت صحبت»  

می پرداختند.
در حال��ي كه پ��س از 
گذش��ت حدود 2 ساعت 
از ش��روع برنام��ه، بحث  
ها ب��ه اوج خود رس��یده 
بود، برنام��ه باید به دلیل 
برگزاري مس��ابقات قرآن 
كریم رأس ساعت 14:15 
به پایان مي  رس��ید و به این ترتیب، 
تعداد قابل توجهي از دوستان كه ثبت 
ن��ام ك��رده بودند، موف��ق به صحبت 
نش��دند. در مجموع حدود 30 وقت 3 
دقیقه  اي در اختی��ار گفتگوكنندگان 

قرار گرفت.
پ��س از پایان جلس��ه، حاضران از 
ش��ركت در این برنامه راضي به نظر 
مي  رس��یدند. پس از جم��ع  آوری و 
جمع  بندی نظ��رات حاضرین، نمره  
های ه��ر ی��ک از گفتگوکنندگان به 
ایمیل وی ارس��ال شد تا هرکس نظر 
حاضرین پیرامون نقاط ضعف و قوت 

صحبت  های خود را دریابد. 
فایل  های صوتی این برنامه نیز -به 
تفکی��ک گفتگوکنندگان- در س��ایت 
autbasij.org قابل دسترس است.

این ب��ار، آمفی  تئاتر دانش��کده عمران 
میزبان دانش��جویان اه��ل بحث و گفتگو 
ب��ود. موض��وع برنامه، یک س��وال اصلی 
داش��ت و چند س��وال فرعی، سوال اصلی 
این بود: «انقالب اس��المی؛ در مس��یر یا 

خارج از مسیر؟»
و سوال  های دیگر این  ها : آیا مصلحت  
اندیشي  ها انقالب را از آرمان  هایش دور 
كرد؟ چه كس��اني م��ي  خواهند انقالب را 
از مسیرش منحرف كنند؟ مردم از انقالب 
چه مي  خواهند؟ نس��بت هریك از دولت  
هاي پس از انقالب با مس��یر انقالب؟ آیا 
انحراف انقالبیون موجب انحراف انقالب 

مي  شود؟
برنامه ساعت سیزده و پانزده دقیقه آغاز 
شد. طبق روال، قبل از شروع برنامه، عده  
ای به صورت پیامك��ي و عده-اي هم به 
صورت حضوري در صحن دانش��گاه براي 

صحبت در جلسه ثبت نام كرده بودند.
مج��ری، در ابتدای برنام��ه از حاضران 
خواست که به ایجاد فضای بحث منطقی 
در دانشگاه کمک کنند و هرگونه پیشنهاد 
در مورد سلس��له مناظرات دانش��جویی را 
به برگزارکنن��دگان انتقال دهند. همچنین 
در صورت تمایل ب��ه مناظره در موضوعی 
خاص، ن��ام و موضوع مورد نظر خود را به 
مس��ئولین برنامه ارائه دهند تا در طراحی 

برنامه های بعد مورد توجه قرار گیرد. 
با صحبت گفتگوکنن��دگان اولیه، معلوم 
ش��د که جلسه داغ  تر از آن که تصور می  
ش��د، پیگیری خواهد شد. تا جایی که چند 
تن از گفتگوکنندگان سایرین را به مناظره 
دعوت م��ی  کردن��د. البته فض��ای بحث 
همچن��ان آرام و ب��ه دور از هیاهو بود. در 
هنگام صحبت هر یک از گفتگوکنندگان، 
پرده  ی نمایش مشخص می  کرد چندمین 
نفر در حال صحبت اس��ت و تایمری برای 
هر نفر، زمان س��پری ش��ده  ی وی را به 

حاضرین در جلسه نشان می  داد. 
حدود یک ساعت از جلسه گذشته بود که 
با درخواست مجدد دو تن از گفتگوکنندگان 
و برخی از حضار، قرار شد بخشی از جلسه 
به مناظره اختص��اص یابد. مناظره ابتدا با 
حضور دو تن از گفتگوکنندگان شروع شد. 
ب��ه دلیل این  که یک��ی از گفتگوکنندگان 
ابراز داشت که به لیبرال بودن خود افتخار 
می  کند، بیشتر بحث حول همین موضوع 

ادامه یافت. 
پس از ش��روع مناظره، مجری از حضار 
دیگ��ر هم خواس��ت در ص��ورت تمایل به 
جمع مناظ��ره  کنندگان اضافه ش��وند. با 
آمدن نفر س��وم، مناظره بین سه نفر شکل 
گرفت. موضوعاتی مانند لیبرالیزم، حکومت 

و والی��ت  اس��المی 
فقی��ه مط��رح ش��د. 
موضوعات  این  چون 
دقیق��ًا ب��ه موض��وع 
اصلي جلس��ه مربوط 
نب��ود، مج��ري افراد 
حاض��ر را به صحبت 
موضوع  چارچوب  در 
دعوت م��ی  نمود. با 
ساعت  نیم  گذش��ت 
تعدادی  مناظ��ره،  از 
از حضار درخواس��ت 
كردن��د ک��ه صحبت 
کنند. با وجود نزدیک 
ش��دن به پایان زمان 
برنام��ه )ب��ا توجه به 
این  ک��ه از قبل قرار 
بود به دلیل برگزاری 
دیگری،  ی  برنام��ه  
گفتگو حدود س��اعت 
15:45 تم��ام ش��ود( 
ق��رار ش��د فق��ط به 
زمان  دیگ��ر،  نفر  دو 
اختصاص  صحب��ت 
داده ش��ود. ام��ا ن��ه 
گفتگوکنن��دگان و نه 
اي  عالق��ه   حض��ار 
بحث  خاتم��ه  ی  به 
نداش��تند و ب��ا تأخیر 
س��اعتی  نیم  افتادن 
برنامه  ی بعد، گفتگو 
دیگر هم  نیم ساعت 
ادام��ه پیدا ک��رد. در 
این نیم س��اعت هم، 
بحث  ه��ای مختلفی 
موضوع  چارچوب  در 
اصل��ی و همچنی��ن 
پیرامون  هایی  بحث  
موض��وع والیت فقیه 

مطرح شد. 
مه��م  ی  نکت��ه  
ک��ه از ط��رف یکی 
گفتگوکنن��دگان  از 
بیان ش��د، ای��ن بود 
ک��ه تا کنون س��ابقه 
دانشگاه  در  نداش��ت 
به صورت  امیرکبی��ر 
منطقی،  و  دوس��تانه 
افراد با نظرات کاماًل 
متفاوت، حرف هم را 
به سواالت  بشنوند و 
یکدیگر جواب دهند. 

گـزارش برنامه ی
 »انقالب اسالمی؛

 در مسیر یا خارج از مسیر؟«

 گزارش برنامه ی
 وارثان خط   امام»

»چه کسانی هستند؟ 
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برگ��زاری  از  پ��س 
گفتگ��وی  جلس��ه  ی 
دانش��جویی با موضوع 
اس��المی؛  »انق��الب 
در مس��یر ی��ا خ��ارج 
از مس��یر؟« و مط��رح 
پیرامون  مباحثی  شدن 
موضوع نس��بت اسالم 
آن  در  لیبرالیس��م  و 
جلسه و اعالم آمادگی 
یکی از گفتگوکنندگان 
حول  مناظ��ره  ب��رای 
ای��ن موضوع، جلس��ه  
ی  مناظ��ره   ی 
دانش��جویی با موضوع 
لیبرالیسم«،  و  »اسالم 
ب��ا حض��ور دو ت��ن از 
دانش��جویان امیرکبیر، 
بادکوبه  عرفان  آقایان 
کارشناسی  )دانشجوی 
ارش��د فلس��فه علم( و 
محمدمهدی میرزایی-

)دانش��جوی  پ��ور 
ارش��د  کارشناس��ی 
تجارت الکترونیک( در 
مسجد دانشگاه برگزار 

شد.
ش��روع  از  قب��ل   
هرک��دام  از  برنام��ه، 
از مناظ��ره  کنن��دگان 
خواس��ته ش��ده بود تا 
مقال��ه  ای ک��ه حاوی 
خالص��ه  ی نظرش��ان 
موضوع  ای��ن  پیرامون 
توزیع  ب��رای  را  باش��د 
دانش��گاه،  صح��ن  در 
پی��ش از برنامه، معرفی 
بادکوبه،  عرف��ان  کنند. 
»رهای��ی  مقال��ه-ی 
از یقی��ن و یقی��ن ب��ه 
کت��اب  از  رهای��ی« 
خدای��ان«  »اخ��الق 
دکتر سروش را معرفی 
ک��رد و محمدمه��دی 
مقاله   پ��ور،  میرزایی  
ی »افسانه  های یک 
ذهن لیبرال« را در نقد 
در  و  نوشت  لیبرالیسم 
برگزارکنندگان  اختیار 
همچنی��ن  داد.  ق��رار 

در مح��ل پخش ای��ن مقاالت در صحن 
دانشگاه، جمله  های پیشنهادی مناظره  
کنندگان نیز نصب ش��ده ب��ود تا ضمن 
تبلی��غ برنام��ه، فضای بح��ث عقالنی و 

علمی را حاکم کند.
در ابت��دای برنامه، مناظ��ره  کنندگان 
و راب��ط هر ی��ک از آن  ها )که از طرف 
مناظ��ره  کننده معرفی ش��ده بودند و در 
طول جلسه می  توانستند به فرد مناظره  
کننده یادداش��ت بدهند( به حضار معرفی 
شدند. با توافق طرفین مناظره، برای هر 
بار صحب��ت، زمان به مقدار مورد نیاز به 
ه��ر مناظره کننده تعل��ق می  گرفت، به 
طوری ک��ه در پایان مجموع زمان  های 

دو طرف، برابر شود.
موضوع، بیشتر معرفتی بود تا سیاسی، 
بحث دو مناظره  کننده هم خیلی جدی و 
به دور از هیاهو دنبال شد. بعد از گذشت 
حدود یک س��اعت از مناظ��ره، برنامه با 
گفتگ��وی دانش��جویی ادامه پی��دا کرد. 
بدین صورت که هر یک از حضار -پس 
از ثبت نام- می  توانس��ت در فرصتی 3 
دقیق��ه  ای به نق��د صحبت  های مطرح 
ش��ده توس��ط مناظره  کنندگان بپردازد. 
تعداد افرادی که برای صحبت، ثبت نام 
کرده بودند، به صورت واضحی بیشتر از 
جلسات گفتگوی قبلی بود. به نظر، علت 
اصل��ی آن نیز، مناظره  ی جدی  ای بود 
ک��ه پیش از آن انجام ش��ده بود. در هر 
صورت، این برنامه نیز گام نوی بود برای 

تحقق فضای عقالنی در دانشگاه  مان.

نمونه  ای از ایمیل 
هر  بـه  ارسـالی 
گفتگوکننده بعد 

از جلسه  

باسمه تعالي
 

جناي آقاي ...
با سالم و احترام

ایج��اد فض��اي آرام و عقالني به 
منظ��ور بیان نظ��رات در جهت نمایان 

شدن حقیقت، آرمان همه  ي ماست. بدین  
وس��یله از جنابعالي كه با حض��ور و بیان نظرات 

خود در برنامه  ی گفتگوي دانشجویي، دوشنبه 30 آذر، 
به تحقق این آرمان كمك كردید، تقدیر و تشكر مي  شود.

نتایج نظرس��نجي از حضار در مورد صحبت  هاي جنابعالي در زیر آمده 
است:

نظرات و پیش��نهادات خود را به منظور برگزاري بهتر این سلسله برنامه  
ها با ما در میان بگذارید.

گزارش مناظره و گفتگوی دانشجویی
 با موضوع 

»اسالم و لیبرالیسم«
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لیستی از موضوعات پیرامونی 
کرسی های آزادفکری مشخص 
شده بود تا دانشجویان با مقاالت 
خود پیرامون آن موضوعات، 
به واکاوی نقاط ناگفته در آن 
زمینه ها بپردازند و پاسخ گوی 
ابهامات موجود باشند. موضوعاتی 
مانند: روش های باال بردن کارایی 
مباحثات، شباهت ها و تفاوت های 
کرسی های نظریه پردازی و 
کرسی های آزادفکری، حدود 
آزادي بیان در اسالم و قانون، 
نسبت مناظره و تالش های عقلی 
در رسیدن به حقیقت، آزادفکری 
و تمدن اسالمی، آزادفکري و 
جنگ نرم، نمونه های تاریخی، 
دستاوردها و آسیب شناسی 
تجربیات مشابه، دستوري نبودن 
کار، فرهنگ آزاداندیشي، ادب 
آزاداندیشي، ایده های پرهیز از 
جدلی شدن مناظرات، ظرفیت 
جریان سازی اجتماعی کرسی ها، 
پاسخ به شبهات مطرح، و... در 
مجموع 22 مقاله از دانشجویان 
دانشگاه های مختلف کشور و 
سابقه داران جنبش دانشجویی 
برای انتشار در این پرونده انتخاب 
شد تا نکات مطرح شده در آن ها، 
مورد استفاده ی فعالین حوزه-ی 
آزادفکری در کشور قرار گیرد.

 مقاالت دانشجویی
دانشجویان چه می گویند؟ 



تعابیر مختلفی در آزاد اندیشی وجود دارد. در 
این نوشته سعی بر بررسی یکی از آن هاست. 
اندیشیدن  یعنی  اندیشی  آزاد  تعبیر،  این  در 
بیرون  اندیشیدن  یا  و  اندیشه ها  سایر  از  فارغ 
از ساختارهای بینشی و ارزشی مشخص و یا 

الاقل فارغ از تعلق خاطر بدان ها.
سوال اول: آیا این آزاد اندیشی 

ارزشمند است؟ 
بینشی  ساختار  به  خاطر  تعلق  که  ادعا  این 
و ارزشی، عواطف و احساسات )که در فضای 
جلوه  نظری  وابستگی  صورت  به  عقلی 
می کند( مانع درست اندیشیدن می شود، یکی 
اندیشی  آزاد  از  برداشت  این  پشتوانه های  از 
است. حال باید پرسید چه دلیلی برای این ادعا 
نظر می رسد موضع طرفداران  به  دارد؟  وجود 
این ادعا دو گونه باشد. یا به این نظر پایبندند 
چراکه به آن عالقه دارند. که خود این عامل، 
بر  دوم  گونة  بود.  خواهد  مذکور  ادعای  نافی 
نسبی  و  شکاکیت  بر  مبتنی  استدالل های 
گرایی است. یعنی این عقیده که ما چون راه 
به درک حقیقت نداریم و یا هرکسی از نظرگاه 
اندیشه ای  هر  پس  اندیشد،  می  درست  خود 
دارد.  اعتبار  اندازه  یک  به  و  است  محترم 
بنابراین نباید خود را به یک چهارچوب خاص 
که  است  مبرهن  خود  جای  در  کنیم.  وابسته 
این گونه استدالالِت مبتنی بر تردید )شکاکیت 
و نسبی گرایی(، خود ویرانگر هستند و از نظم 
که  چرا  نیستند.  برخوردار  درونی  همخوانی  و 
اتخاذ  گرایی  نسبی  موضع  اگر  مثال  طور  به 
کنیم، نقیض این ادعا هم درست است، و جای 

پرسش است که آیا همین ادعا حقیقت دارد؟
آیا  که  پرسید  مدعیان می توان  از  همچنین 
اصوال اندیشة صرف وجود دارد؟ آیا احساسات 
روی  بر  متقابلی  تاثیرات  اندیشه  و  عواطف  و 
هم نمی گذارند؟ به گونه ای دیگر نیز می توان 
این ادعا را بررسی کرد. اگر معتقد باشیم غایت 
وجود  انسانی  جوامع  و  انسان  برای  هدفی  و 
دارد، آیا صرف فعالیت ذهنی برای رسیدن به 

آن نقطه کافی است؟ 
مسائل و موضوعات فراوانی برای اندیشیدن 
و مورد بحث و فحص قرار دادن وجود دارد. 
در این میان اندیشمند باید کدام موضوعات را 
اندیشیدن  و  فعالیت ذهنی  انتخاب کند؟ خود 
به این پرسش پاسخ نمی دهد و یا به عبارت 
صحیح تر روش عقلی، خود الزاما پاسخ گوی 
به نوعی راهبر و تعیین  این پرسش مهم که 
کنندۀ حوزۀ اندیشیدن است، نمی باشد. در این 
امور  دخالت  از  حکایت  »باید«  کلمة  سوال 

این سوال  به  پاسخ  از  تنها پس  دارد.  ارزشی 
چند  هر  می پردازیم.  اندیشیدن  به  که  است 
ارزشی  عقاید  بر  است  ممکن  اندیشه  همین 
تاثیر بگذارد ولی حداقل می توان گفت در واقع 
دانش و ارزش با هم آمیختگی دارند. البته این 
احساسات  اعمال  پذیرش  معنای  به  سخن 
بدون ضابطه در اندیشه نیست. معین سازی و 
اندیشیدن بحثی  ضابطه مندسازی ارزش ها در 
پرداختن  برای  دیگری  مجال  که  است  دیگر 

می طلبد.
سوال دوم: آیا چنين برداشتی از 

آزاد اندیشی ممکن است؟ 
ساختار  یک  بر  مبتنی  ما  اعتقادات  تمام 
ساختار،  این  بدون  و  می باشد  اندیشه ای 
اندیشیدن و گفتگو ممکن نیست. این مبنا در 
پس هر بیانی وجود دارد هر چند مستقیما ذکر 
)مبنا(  ساختار  این  است  ممکن  حتی  نگردد. 
اندیشمند یا گوینده و مورد توجه  در خودآگاه 
روشنفکران  نمونه  برای  نباشد.  وی  مستقیم 
اندیشة آزاد دارند  معموال ادعای عدم تعلق و 
ولی در حقیقت به ساختاری وابسته اند و در غیر 

گفتارشان  صورت  این 
تا  دارد؛  آشفته ای  بستر 
پدران  از  یکی  که  آنجا 
ما  جامعة  روشنفکری 
این  »حقیقت  گوید:  می 
را  کس  هیچ  که  است 
نوعی  گرفتن  کار  به  از 
گفته ها  در  متافیزیک 
گریزی  داوری هایش  و 
نیست. حقیقت این است 
متافیزیکی  همه  ما  که 
فکر می کنیم، متافیزیکی 
نظر میکنیم و متافیزیکی 
بدین  می کنیم.  داوری 
در  ما  سخنان  که  معنی 
بندی های  تقسیم  دل 
جای  بزرگ  و  فراخ 

احکام  کردن  معین  و  آنها  تبیین  که  می گیرد 
آنها به معنای دقیقش از وظائف ما بعد الطبیعه 
است.« )سروش، علم چیست، فلسفه چیست؟ 

ص 49(
علمی  بلکه  غیر  و  رایج  نظرات  تنها  نه 
که  هم  فیزیکی  تئوری های  و  علمی  نظرات 
هستند،  روشن  و  دقیق  بسیار  می رود  گمان 
»متافیزیک  می یابند.  معنا  بستر  این  در  تنها 
می دهند  نشان  مستقل  طبیعی  فلسفة  یک  و 
که آنها ]تئوری های فیزیکی[ دقیقا به چه معنا 

انسان و طبیعت، ص  هستند.« )حسین نصر، 
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این  در  توجه  مورد  نکات  از  دیگر  یکی 
استفاده  مورد  »مفاهیم«  که  است  این  زمینه 
یک  در  علمی  غیر  حتی  و  علمی  بیانات  در 
بستر تاریخی و اجتماعی خاص و یک ساختار 
اند. مفاهیم  اندیشه ای خاص تر به وجود آمده 
در آن بستر معنا پیدا می کنند و کاربرد خاص 
این  به  توجه  بدون  که  افرادی  دارند.  را  خود 
موضوع برای مسائل جامعة خود آزادانه از هر 
غفلت  امر  این  از  می کنند،  استفاده  مفهومی 
می ورزند که این مفاهیم در تاریخ خاصی در 
ای خاص  اندیشه  فضای  در  جامعه ای خاص 
تولید شده اند و در آن فضا کاربرد خاص خود 
را دارند و حتی معنی می یابند. این نکته بسیار 
فرهنگ،  دو  مواجهة  است، چرا که »در  مهم 
هر گاه فرهنگی بتواند مفاهیم اصولی و حیاتی 
وارد  دیگر  فرهنگی  زیسِت  قلمرو  در  را  خود 
به موازات آن مفاهیم کلیدی فرهنگ  و  کند 
سابق را منزوی سازد و خصوصا لغاتی را که 
تسخیر  اند،  شده  پرداخته  مفاهیم  آن  برای 

ظرف  در  را  خود  به  مربوط  مفاهیم  و  نماید 
آن لغات و کلمات قرار دهد، بدون شک پیروز 
است و فرهنگی که نتواند مفاهیم اصلی خود 
را حفظ نماید محکوم به فنا و نابودی است.« 

)حمید پارسانیا، علم و فلسفه، ص 146( 
کشور  در  »روشنفکری«  مفهوم  ماجرای 
است.  تامل  قابل  زمینه  این  در  خودمان 
همچنین یک مثال عینی در جامعة ما می تواند 
جامعه ای  دنبال  به  که  افرادی  که  باشد  این 
عدالت  مبنای  بر  آن  در  روابط  که  هستند 

باشد، چرا از دو مفهوم رایج راست و چپ در 
فضای سیاسی استفاده می کنند؟ آیا تولد این 
دو مفهوم در بستری بوده که مسئله و محور 
تعریف اسالمی(  با  )آن هم  آن عدالت  اصلی 
بوده است؟ آیا در اندیشیدن پیرامون سیاست 
به  دستیابی  هدف  با  و  ایران  چون  کشوری 
و  صحیح  مفهوم  دو  این  از  استفاده  عدالت 
)در  آوینی  شهید  قول  به  یا  و  کارگشاست؟ 
کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب( چرا کشورها 
نیافته  توسعه  و  یافته  توسعه  به دو قسمت  را 
طور  به  بندی  تقسیم  این  آیا  کنیم؟  تقسیم 
است؟  مناسب  عدالت  به  رسیدن  برای  مثال 
کدامیک  فراوان  بندی های  تقسیم  بین  در 
برای رسیدن به عدالت مناسب تر است؟ چرا 
مالک تقسیم بندی )و مفهوم سازی( اسالم، 
ایمان، علم، اخالق، ظلم، هنر و ... نباشد؟ هر 
از این مفاهیم موجود در بستری خاص  کدام 
رشد نموده اند و ناظر به هدف خاصی هستند. 
فرزند  مفاهیم،  حتی  که  جایی  حساب  این  با 
یک بستر تاریخی اجتماعی اندیشه ای هستند، 
آزاد  از  برداشتی  چنان  از  می توان  چگونه 
به  راند؟  سخن  اندیشی 
وابستگی  می رسد  نظر 
و  بینشی  نظام  یک  به 
چه  موجود،  )چه  ارزشی 
الزم  التاسیس(  جدید 
چنان  است.  ضروری  و 
نظر  به  معقول  برداشتی 

نمی رسد. 
راهگشا  پیشنهاد 
که  باشد  این  می تواند 
عالمانه،  گفتگوی  در 
آگاهانه  باید  وابستگی ها 
که  بهتر  چه  و  باشد 
گردد  تصریح  آن  به 
آن  لزوم  صورت  در  تا 
که  اساسی  ساختارهای 
هستند  گفتگو  بنیان 
تصحیحی  اگر  و  گیرند  قرار  بحث  موضوع 
انجام  حوزه  آن  در  بگیرد  صورت  بناست 
و  دموکراسی  تبیین  در  فردی  اگر  مثال  شود. 
بر  که  بداند  باید  می گوید  سخن  لیبرالیزم  یا 
قسمت عظیمی از فلسفة غرب تکیه زده است. 
و به طور مثال دیگری که بر جامعیت دین در 
تمام امور اجتماع و یا حکومت مبتنی بر قونین 
الهی و یا برتری قوانین الهی بر قوانین بشری 
و حکمت  فلسفه  بر  که  بداند  باید  دارد  تاکید 

اسالمی تکیه زده است.

در آزاد اندیشی به دنبال آزادی 
مهدی کفاییاز چه چیزی هستیم؟

دانشجوی کارشناسی ارشد پرتو پزشکی دانشگاه امیرکبیر
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اگر  خصوص  به  آشناست.  تجربه ای 
تشکل های  در  را  کوتاه-  –هرچند  دورانی 
تماس  وقتی  باشی.  گذرانده  دانشجویی 
سیاسی  جریان  از  فردی  با  می گیری 
دعوت  برای  امروز  سبز  و  دیروز  دوم خرداد 
در  سعی  بهانه  هزاران  با  او  و  مناظره،  به 
آنجا حاضری  تا  تو  و  دارد.  مناظره  از  گریز 
که زمان، شیوه و نفر مقابل را مطابق میل 
ایشان تغییر دهی، تا شاید بیاید. اما دریغ؛ و 
این سنتی دیرپاست در این جریان. و با آنکه 
می دانی در هر حضورشان بحث را منطقی و 
عقالنی دنبال نمی کنند و تنها با شیوه های 
روانشناختی، تبلیغاتی و شانتاژگرانه، بی وقفه 
آنکه  بدون  می کنند  »پرت«  را  ادعاهایی 
حتی به صحبت ها و سوال های طرف مقابل 
این همه اصرار  با  اما  باشند.  توجهی داشته 
مخاطب  فهم  به  که  چرا  بیایند.  که  داری 
احترام می گذاری و می دانی که بعد از جلسه 
آنچه می ماند نه کف و سوت و احساسات که 

منطق و حقیقت است.
و این تجربه ای است که صدا و سیما در 
دوران پس از انتخابات به خوبی حس کرده 
موسوی  آقای  از  که  اوایل  آن  چه  است. 
کارشناسان  حضور  با  تا  کردند  دعوت 
ادعاهای خود را طرح کند. اما ایشان قبول 
هم  سیما  به  اگر  می داد  ترجیح  و  نمی کرد 
می آید، متکلم وحده باشد و تئوری فخیمه ی 
آنکه  چه  نماید.  افاضه  را  لرستان«1  »داماد 
که  بود  داده  نشان  قبلی  مناظره های  در 
در  مخالف  دهان  بر  کوبیدن  قوتش  تنها 
اواخر سال  ...؛  و چه  نبودش است و گرنه 
88 که سلسله مناظره های سیما تجربه ای از 
نزدیک تر بود برای آنکه حضرات از هر گونه 
که می آیند،  آنها هم  و  بروند  مناظره طفره 
فقط ادعاهای خود را بگویند بدون توجه به 

موضوع بحث و کالم مخاطب.
استثنایی  نه  غیرعقالنی،  رفتار  این  و 
که  جریان  آن  سران  از  چندنفر  مخصوص 
جریان  سطوح  تمام  در  که  است  رویه ای 
چه  است.  برقرار  آنها  فکری  و  سیاسی 
سابقه ی گریز متفکرانشان )سازگارا، گنجی 
این  دانشجویی  پیاده نظام  و  سروش2(  و 
گروهک از مناظره فراوان است. نمونه های 

در  دانشجویی  سطح  در  را  بسیاری  عینی  
دانشگاهمان دیده ایم. که شبیه اش در باقی 
اصرار  چقدر  است.  موجود  نیز  دانشگاه ها 
زباله  سطل  زدن  آتش  جای  به  که  کردیم 
و شکستن درب و شیشه ی3 دانشگاه، بیایید 
پای کالم و مناظره. اما گویا ترجیح شان این 
بود که چند نفری جمع شوند وسط صحن 
هر  و  بیندازند  راه  سوت  و  کف  و  دانشگاه 
توهینی می خواهند بکنند و بعد با لباس زنانه 

بگریزند.
دراز  سالیان  چرا  است؟  اینگونه  چرا  اما 
سر  مخالف  تحمل  گفتگو،  آزادی،  شعار 
ایشان  مخالف  نظر  کس  هر  اما  می دادند، 
میمون  بی سواد،  موات،  جوات  باشد،  داشته 

و عنتر4 است؟ مگر یادمان رفته آقای 
می دهد  دستور   83 سال  خاتمی 

در  را  ایشان  مخالف  دانشجویان 
خشونت  با  تهران  دانشگاه 
خود  البته  و  بیندازند؟  بیرون 

همین ها در سال 84 در 
دانشگاه امیرکبیر عکس 
آقای احمدی نژاد را آتش 
کاری  کسی  و  می زدند 

نداشت؟  باهاشان 
روحیه  همین 
کس  هر  که  است 
مخالف ایشان باشد 
چه  نمی بینند.  را 
باشند  ملیون   25

نفر!  یک  چه 
روحیه  که همین  است 

دیالوگ  می کند ادعای 
منولوگ  جا  همه  ا و  ر

اعمال می کند.
خصیصه ای  چنین  ریشه های 

را باید در نوع زیسِت فکری و سیاسی این 
پشتوانه  و  فکری  عمق  کرد.  دنبال  جریان 
نظری این جریان را حداکثر بتوان تا حوالی 
که  روزگاری  برد.  به عقب  دوران مشروطه 
به  مشهور  افراد  از  جمعی  در  غرب زدگی 
منورالفکران نضج می گیرد. و از اینجا است 
که یک انقطاع جدی تاریخی-فرهنگی برای 
منورالفکری  جنبش  می دهد.  رخ  جمع  این 

بوده  اجتماعی  بدنه ی  فاقد  امروز  تا  که 
است5 شکل گیری اش بر اساس احساسات 
است.  بوده  خام اندیشی  و  فریب خوردگی  و 
نبوده است که  از درون  حرکت و جوششی 
نشان پیش رفت باشد. تحمیلی خارجی برای 
باعث  عامل  همین  است.  بوده  نوکیسه ها 
پرسش  به  پاسخ  در  تنها  نه  تا  است  شده 
از »عقب ماندگی در کجا و در چه موضعی، 
فهم  در  بلکه  آن«،  حل  شیوه ی  و  چرایی 
بیرونی  القاء  به  وابسته  عقب ماندگی  اصل 
این  از خودبیگانگی عمیق  این  باشند.  بوده 
جریان را عقیم و ناکارامد کرده است. با آنکه 
لباس های  با  است  کرده  سعی  امروز  به  تا 
مختلف ظاهر شوند، ولی همواره بی حاصل 

و ناتوان بوده اند.
جریان،  این  متفکرین  گروه  دوم  مشکل 
اصلی  بروز  آنهاست.  مبتذل  سطحی زدگی 
این سطحی زدگی این است که این جریان 
و  ژورنالیستی  جنجال های  پی  در  همواره 
عجله ی خام اندیشانه برای رسیدن به نتایج 
بوده است. و این جریان به جای تولید کتاب، 
اکثر کتاب هایشان  و  تولید کرده اند6.  نشریه 
ژورنالیستی شان  نوشته های  مجموعه  نیز 

است. این جریان علی رغم عالقه 
غربی  برای  مدعایش  و 

دلیل  به  شدن 
ن  د عمیق نبو

تنها 

شده  خام  غرب زدگی  . دچار  ست ا
احیانا  و  مواجهه  نه  غرب  با  آنها  مواجهه ی 
تنها  که  غرب  تمدن  و  فرهنگ  فهم 
غربی  تمدن  مبتذل  رویه ی  سطحی ترین 
را   آنها  فکری،  بی عقبه  این شیفتگی  است. 
تنها به وارد کردن لوکسیات و زندگی اشرافی 
و  می پسندید.  نیز  غرب  که  چیزی  کشاند. 
و  فکر  تا  بود  همین ها  ورود  بر  ترجیح اش 

را  این سطحی زدگی همچنان خود  اندیشه. 
از  مخدوش  ترجمه های  و  تاریخ نویسی  در 
متون فلسفی و عمیق غربی نشان می دهد. 
آنها  که  است  سطحی زدگی  همین  اتفاقا  و 
و  نشر  را  کسی  آثار  تمام  تا  می دارد  وا  را 
فلسفه  در  حرفی  خرده  اگر  که  کنند  توزیع 
علم داشته باشد، بی شک در فلسفه سیاسی 
بی اهمیت  و  پرت  آدم  نیز  غرب  خود  در 
شناخته می شود. همین سطحی زدگی است 
که شاگرد ایرانی همین فیلسوف وقتی حتی 
در حوزه علم و فلسفه قلم می زند، حاصلش 
می شود ملغمه ای از نظریات پوپر، کوهن و 
بین  پینه ای  وصله  دیگر.  نفراتی  و  کواین 
گوناگون  خاستگاه های  از  مختلف  نظریات 
این  کردن  پنهان  برای  و  متضاد7.  البته  و 
و  منطقی  انسجام  فقدان  سطحی نگری، 
عقالنی و نداشتن ژرف اندیشی را با استفاده 
از سبک نوشتاری ادیبانه جبران کنند. لیست 
فراوان  منطقی-عقالنی  مغالطات  کردن 
سالم  تفریحات  جزء  آثار  این  در  موجود 
که  است  روحیه  همین  می شود.  محسوب 
حرف هاشان  مبانی  فهماندن  می شود  باعث 
آنکه  حال  شود.  مشکل  بسیار  خودشان  به 
غربی ها خود 

تا حدی بر این مبانی آگاهند.
موارد مذکور باعث ایجاد خصیصه ای سوم 
است.  شده  جریان  این  متفکرین  گروه  در 
تاریخ  آثار  از  محض  ترجمه  و  تقلید  آن  و 
گذشته ی غرب است. سطحی بودن آنها از 
یک سو، و انقطاع تاریخی- فرهنگی آنها با 
جامعه خودمان از سوی دیگر آنها را مجبور 
می رسد  دستشان  به  چه  هر  تا  است  کرده 
اصلی و  از متن  بدون فهم  ترجمه کرده  را 

چرا  از منـاظـره
 فـراری اند؟

علی اللهیاری
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه ی علم و
 مسئول سیاسی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
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این  بگیرند.  بهره  آن  از  ترجمه،  مقصد  نیز 
فلسفی  بسته ی سیاسی،  است که هر  گونه 
و کالمی در غرب را که گمان می کنند به 
مورد  می خورد،  اینجا  در  مقاصدشان  درد 
اسالم  و  مسیحیت  می دهند.  قرار  استفاده 
در  چه  هر  و  می کنند!  یکی  دین  نام  به  را 
متن اصلی مسیحیت بوده است و کشیش، 
در متن بازنویسی شده شان اسالم و روحانیت 
و  بودند  امانت دار  حداقل  کاش  و  می کنند. 
در  یا  بودند  فهمیده  درست  را  اصلی  متن 
نوشتارشان اشاره می کردند که از چه منبعی 

کپی می کنند. 
نظام  نوع  در  روحیه ها  این  وقتی  حال 
وارد  سیاست  ساحت  به  اندیشه ای شان 
جریان  این  که  دارد  مهمی  اثرات  می شود، 
به  کوتاهش  تاریخ  همین  در  آنرا  کامال 

نمایش گذاشته است. 
انقطاع تاریخی-فرهنگی آنها را دچار خطا 
می کند.  مساله  انتخاب  و  سوال  تعیین  در 
را  مشکل  که  رضاخانی  استبداد  دوران  در 

و  می دهند  تشخیص  حجاب  و  دین 
رضاخان  و  بیگانگان  با  هم راستا  لذا 
ویژگی  همین  و  می کنند.  حرکت 
حلقه ی  این  همیشه  که  است 

ی  لفکر ا ر منو
ُعّمال  را، 

مستبدین  و  بیگانگان 
داخلی قرار داده است. پس از انقالب اسالمی 
نیز همین خطا را تکرار می کنند. چه باز در 
تعیین مساله دچار اشتباه می شوند و دین و 
استبداد را مشکل اصلی می دانند. حال آنکه 
اتفاقا دین اصلی ترین عامل پیشرفت و حیات 
جامعه ی ماست. و استبدادی نیز وجود ندارد. 
اتفاقا به عکس به مدد انقالب اسالمی ایران 
به مستقل ترین، آزادترین و مردم ساالرترین 

این جریان  نظام جهان است. خالف تصور 
را در نظام  آزادی و جمهوریت  مردم کامال 

لمس می کنند. 
خطای  این  است  مجبور  جریان  این  اما 
لذا  کند.  واقع نمایی  جوری  یک  را  فهمی 
نبود  علی رغم  که  است  این  سعی اش  تمام 

استبداد  هوادارانش حس  برای  استبداد، 
روش ها  انواع  به  لذا  کند.  ایجاد  را 
دلیل  به  را  اگر کسی  می شوند.  متوسل 
نپرداختن مهریه هم زندانی کنند آنرا به 
از  کسی  اگر  می دهند.  ربط  آزادی  نبود 
یا جاسوسی  به دلیل اختالس و  را  آنها 
برای بیگانگان بگیرند به نبود آزادی ربط 
با  قانونی  برخورد  هر  خالصه  می دهند. 
به  را  از جناح سیاسی شان  قانون شکنان 
مجبورند  لذا  می دهند.  ربط  آزادی  نبود 
و دروغ  راست  اخبار  با  را  رسانه هاشان 
این حس  تا  کنند  پر  تهدید  و  بازداشت 
استبداد را زنده نگه دارند. و همین روحیه 
باعث می شود سناریو خودربایی و شهید 

سازی دروغین و بدتر شرکت در 
 88 سال  در  را  زنده  آدم  ختم 

پیاده کنند8.

ایجاد  واقعی تر شدن  برای   و حتی 
نفوذی های  اندک  به  خفقان«  »حِس  این 
خود در نهادهای امنیتی متوسل می شوند. تا 
بتوانند چند وقت موج احساسات راه بیندازند. 
که هر بار با روشن شدن واقعیات فروکش 

می کند.
درباره  را  خود  مساله  فهم  در  اشتباه  این 
به  اینها  آنچه  می دهد.  نشان  زنان  مسائل 

می کنند  مطرح  ما  زنان  مشکالت  عنوان 
خودشان  اندک  جمع  همان  مشکل  تنها 
جنسی  آزادی  نبود  و  خانواده  وجود  است. 
نیست.  مشکل  ما  جامعه  زنان  برای  اصال 
که  تبعیض هایی  و  است!  اتفاقا حسن  بلکه 
تبعیض  ما  زنان  برای  هستند،  مدعی  آنها 

محسوب نمی شود تنها تفاوت هایی به دلیل 
تفاوت های واقعی مرد و زن است.

همین انقطاع و فهم اشتباه درباره مسائل 
می کند.  متوهم  شدت  به  را  آنها  جامعه، 
آنچنان سالیان دراز با این توهم زیست 
آنها  عین  کس  هر  که  کرده اند 
هر  نیست؛  نخبه  نکند  فکر 
عین  دانشگاه  در  کس 
دانشجو  نکند،  فکر  آنها 
 88 سال  در  نیست؛ 
توهم شان  این 
تعمیم  را 
و  داده 
شدند  مدعی 
به  کس  هر 
نداده،  رای  ما 
وجود  اصال 
در  آنچه  ندارد!! 
رخ  گذشته  فتنه ی 
توهم های  بروز  داد 
در  جریان  این  دراز  سالیان 
خود  کوچکتر  محیط های 
روانشناسی  کار  با  که  بود 
برای  توانستند  رسانه ای  و 
کوتاهی  خیلی  مدت 
خیلی  که  کنند.  اجتماعی 
نشان  را  خود  واقعیت  سریع 

داد. 
تمام  با  جریان  این  اتفاقا  و 
رای،  آزادی  و  جمهوریت  علیه  قوا 
را  توهم شان  و هنگامی که  شورش کردند. 
واقعی  نمی توانستند  نیز  طرفدارانشان  برای 
نشان بدهند، دست به تحقیر مخالفان زدند. 
حتی اگر مخالفانشان اکثریت مطلق جامعه 
باشد. تئوری کیفی بودن آرایشان از سویی 
توهم  و  نامیدن  مزدور  و  ساندیس خور  و 
تحقیر  برای  تالش هایی  اتوبوسی  انتقال 
را  این تحقیرها  مخالفانشان است. که قبال 

»سهمیه ای«  عنوان  با  دانشگاه  محیط  در 
بودن مطرح می کردند9.

اما سطحی بودن این جریان خود را در دو 
نوع کنش سیاسی بروز می دهد. این جریان 
اپوزیسیون می داند. چاره ای  را  همیشه خود 
ندارد. چیزی برای عرضه ندارد. لذا مجبورند 
فقط نفی کنند. فقط غر بزنند. با آنکه 
در  سال   16 رسمی  صورت  به  خود 
رده ی  در  همچنان  و  بوده اند  قدرت 
میانی نیروهاشان در عرصه ی قدرت 
حضور دارند، اما همواره سعی کرده اند 
پز »اپوزیسیونی« خود را حفظ کنند. 
خرداد  دوم  8ساله ی  دوران  در  حتی 
افراطی ترین جریانات اصلی ترین  که 
حتی  و  می دادند  انجام  را  کارها 
در  نیز  را  میانه رو  دوم خردادی های 
نمی دادند،  راه  خود  بسته ی  حلقه ی 
باز خود را اپوزیسیون نشان می دادند. 
کارهایش  برای  را  خود  هرگز  لذا 
سعی  همیشه  و  نمی داند.  پاسخگو 
برای  آیا  بازی کند.  را  طلبکار  نقش  می کند 
اقداماتی که در اوایل انقالب انجام می داده 
اند پاسخگو بوده اند؟ آیا برای این همه سال 
و  هرگز!  بوده اند؟  پاسخگو  بودن  قدرت  در 
جالب آنکه خودشان قوانین اسالمی را اجرا 
نداده اند،  انجام  درست  را  کارها  نکرده اند، 
همه ی  بعد  کرده اند،  ایجاد  را  مشکالت 
این ها را به پای اسالم و نظام می نویسند و 

خودشان را مدعی نشان می دهند.
این ضعف  پوشاندن  برای  دیگر  از سوی 
جنجال  ایجاد  به  عجیبی  عالقه ی  بنیه، 
دارند.  حزبی  هوچی گری های  و  رسانه ای 
گفتگو  و  آرام  فضای  ایجاد  از  شدت  به 
به  بهانه ای  کوچکترین  به  می کنند.  احراز 
بیفتد  راه  صدایی  و  سر  یک  تا  آنند  دنبال 
با کارهای سطحی و ژورنالیستی )پخش  و 
شایعات، زدن حرفهای غیرقابل بررسی، نقل 
قول از منابعی که نخواستند نامش فاش شود 
و ...( فضا را داغ کنند. نوع مساله سازی هایی 
انجام  جریان  این  سیاسیون  و  رسانه ها  که 
می دهند ، قریب به اتفاق از همین نوع است. 
و اساسا نوع زیست سیاسی این جریان بسته 
به همین نوع رفتار جنجالی است. گویا اصال 
فضای  در  سیاسی  کار  تصور  جریان  این 
منطقی و آرام به عنوان مرگ تلقی می شود.

همان  در  که  است  شیوه ای  اینها  اتفاقا 
اندک مناظراتی نیز که شرکت می کنند پیاده 
اتخاذ  روشن  موضعی  آنکه  بدون  می کنند. 
کنند تنها خود را در موضع انتقاد و طلبکاری 
که  سوالهایی  به  آنکه  بدون  می دهند.  قرار 
پاسخی  کوچکترین  می شود  پرسیده  ازشان 
بدهند، سعی می کنند با پرت کردن سواالت 
فضا  ژورنالیستی  و  سطحی  ادعاهای  و 
ایجاد  دنبال  به  همواره  لذا  شود.  مشوش 
فضای کف و سوت در مناظره ها هستند. و 
صحبت های آرام، مستدل که الزمه ی یک 
بحث منطقی و عمیق است، برای اینان به 

شدت ناپسند است.

چ�را س�الها ش�عار آزادی، 

گفتگ�و، تحمل مخالف س�ر 

می دادند، ام�ا هر کس نظر 

مخالف ایشان داشته باشد، 

جوات موات، بی س�واد، و...  

است؟
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کامال  نیز  جریان  این  دانشجویی  عقبه ی 
گرفتار همین معضالت است. لذا از هرگونه 
مناظره و گفتگوی منطقی-عقالنی گریزان 
است. به شدت به دنبال تجمع، شعار دادن، 
کف و سوت زدن است. تمام داشته ی خود 

را در مبارزه با استبداد توهمی 
می بیند. هر چیزی که آزادی 
دهد  نمایش  را  موجود  واقعا 
گویا  است.  مضر  آنها  برای 
اقدامات  در  را  خود  هویت 
تعریف  جنجالی  و  احساسی 
بقای سیاسی  لذا  است.  کرده 
گفتگو  از  دوری  در  را  خود 
و  عقالنی  مناظره های  و 
جنجال،  ایجاد  عوض  در 
و  کف  فضای  و  هوچی گری 
به شدت  پس  می داند.  سوت 
مناظره های  در  شرکت  از 
)کرسی های  دانشجویی 

آزادفکری و یا هر نام دیگر( پرهیز می کنند. 
واضح است که حضور در چنین برنامه های 
را  آزادی  نبود  دروغین  کامال  ادعای  اوال 
مجبور  باالخره  ثانی  در  و  می گیرد  آنها  از 
می شوند تن به بحث های عقالنی و منطقی 
را  آنها  تهی  دست های  که  چیزی  بدهند، 

نمایان می کند.
این  دالیل  ماجرا،  بخش  کمدی ترین 
است.  منطقی  بحث  از  گریز  برای  جریان 
می کنند،  مطرح  که  ادعایی  اصلی ترین 
بیان  از  پس  آزادی  یا  بیان  آزادی  نبود 
بحث ها  این  در  اگر  که  مدعی اند  است. 
می شوند.  مشکل  دچار  بعد  کنند  شرکت 

همین ها  که  اینجاست  ماجرا  طنز  نکته ی 
دانشگاه  همین  در  غیرقانونی  تجمعات  در 
شرکت می کنند، تندترین شعارها و توهین ها 
را می کنند، بزرگترین دروغ ها و تهمت ها را 
وارد می کنند، به مقدسات مردم بی احترامی 

می کنند، مخالفان خود را تحقیر می کنند و... 
اما هیچ باکی از عواقب آن ندارند. اما برای 
حاوی  مسلما  که  منطقی  بحث  در  شرکت 
تهمت و دروغ نیست )یا نباید باشد( و برای 
ادعاها دلیل و سند آورده می شود –فارغ از 
باشند- نگران  اسناد چقدر معتبر  این  اینکه 
دلیل  این  واقعا  هستند؟  آن  از  پس  برخور 
دلیل  آیا  واقع  به  است؟  منطقی  و  عاقالنه 
برای  حرفی  نداشتن  آنها،  نیامدن  اصلی 
استبداد  دروغ  ادعای  شدن  باطل  و  گفتن 

نیست؟

جنب��ش من�����ورالفکری 

بدنه ی  فاقد  امروز  تا  که 

شکل  است  بوده  اجتماعی 

گ��ي��ری اش ب��ر اس��اس 

احساسات و فریب خوردگی 

و خام اندیشی بوده است

پاورقی:
1- مهمترین مدرک تقلب که توسط روشنفکرترین زن ایران )ز. هـ.( در همان ساعت اولیه 

به تلویزیون دولتی انگلستان )بی بی سی فارسی( گفته شد!
2- آخرینش برخورد غیر علمی و توهین آمیز سروش در جواب پاسخ های مکتوب آیت اهلل 

سبحانی درباره ادعاهای پیرامون وحی الهی بود. 
شیشه های  و  دانشگاهمان  ولیعصر  درب  شکستن  با  که  بود   88 آذر   16 نمونه اش   -3
دانشکده های آن محوطه سعی داشتند ادب و منطق خود را نمایان کنند. جالب آنکه خودشان 
بیرون در  از ورود سبز هایی که  نیز دعوت  فیلم شکستن درب، کف و سوت و شادی شان و 
جمع شده بودند، را در اینترنت گذاشته بودند. و از چند زاویه این شکستن درب و ورود حجم 
زیادی سبز با شعار »بیا تو، بیا تو« به عنوان افتخارات خود منتشر کرده  اند. که در سایت بسیج 

دانشجویی امیرکبیر این فیلم ها موجود است. 
4- تعابیر سرشار از ادب پیش انتخاباتی جریان سبز به هواداران احمدی نژاد!!

5- همین فقدان بدنه ی اجتماعی آنها را همیشه وابسته به بیگانگان و حامی شاه ها کرده 
بود. چه حمایت آنها از برنامه های رضاخان چه خاندان پهلوی. که این حمایت ها همچنان از 

این طاغوتیان ادامه دارد.
6- که البته باعث شده است حداقل در ژورنالیسم تجربه و تبحر بیشتری نسبت به ما داشته 

باشند. هر چند ژورنالیسم شان زرد و بی مایه باشد.
آثار مربوط به علم و فلسفه دکتر سروش. »علم چیست؟ فلسفه چیست؟«، »دانش و   -7

ارزش« و ...
8- ماجرای خودربایی عاطفه ی امام که به صورت تاسف باری به رسانه هایشان به آن پوشش 
آنکه  جالب  و  کردند.  منتشر  بی شرمی  نهایت  در  که  تن   72 دروغین  لیست  نیز  و  می دادند. 

مدعیان صداقت حتی برای این دروغ های آشکار از ملت عذرخواهی هم نکردند.
9- متوجه تناقض جالب شعارهای »دانشجوی سهمیه همینه همینه« )که به مخالفانشان 
می گویند و تحقیر شهدا توسط این شعار( و »بسیجی واقعی همت بود و باکری« که در سال 

گذشته توسط اینها سر داده می شد که هستید؟

گامی 
استراتژیک 
برای تحقق
کلمه حق

مجتبی عرب

دانشجوی کارشناسی مکانیک و مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شریف

نبرد حق و باطل
تا  که  بردنیاست  از سنن حاکم  یکي  این 
و  میان حق  است جنگ  برقرار  و  بوده  دنیا 
باطل نیز وجود داشته و ادامه خواهد داشت. 
فطرت،  براساس  حق  به  رسیدن  و  کشف 
انسان نماها!  جز  انسانهاست-  همه  مطلوب 
که فطرت خود را مسخ کرده اند-  اما چه رخ 
داده و درحال وقوع است که وقتي به تاریخ 
نظاره مي کنیم در این جنگ اعتقادي دست 
نیست  خالي  تنها  نه  یاران  و  ُعّده  از  باطل 
و  درظاهرجامعه  حق  همواره  عکس  به  که 
است!  اقلیت  در  مي آید  چشم  به  که  آنچه 
چه مي شود که فطرت حق طلب این اندازه 

اشتباه مي کند؟
ظاهرا مشکل درصورت مسئله یعني حق 
سراغ  باید  بلکه  نیست  انسانها  اکثر  طلبي 
خود  براي  باطل  که  گرفت  رویکردهایي  از 
بتوان  تابدرستي  و  مي کند  کرده  انتخاب 
دریافت که چه چیز این همه از خالیق را در 
تشخیص مصداق حق دچار خطا کرده است. 
باطل از آن رو که درواقع »پوچ« است براي 
که  با حق -  رقابت  قدرت  داشتن  و  حیات 
درواقع تنها او »موجود« است- قاعدتا باید 
سراغ دو رویکرد کلي برود و نگاه به تاریخ 
نشان مي دهد که رفته است. اول پوشاندن 
حق  جاي  به  را  خود  دوم  و  )اضالل(  حق 

جازدن )اغوا(
مردم  اگر  اینکه  اول  مورد  کوتاه  توضیح 
حق را ببینند- وقتي در یک کفه حق باشد 
و دیگري باطِل پوچ- به سمت آن متمایل 
خواهند شد پس قاعدتا اولین گام اینست که 
حق را نبینند و بلکه حتي حق را باطل ببینند 
این  القا کند که  آنها  به  باطل  یعني جریان 
بیاندازد.  حق بد است و پرده اي روي حق 
کریه  چهره  بعد  گام  در  اینکه  دوم  توضیح 

بقبوالند  اینگونه  و  بدهد  نشان  زیبا  را  خود 
که حق منم.

دنيای رسانه
چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دین مدار 
باشیم و چه سکوالر، تمدن حاکم بر دنیاي 
امروز تمدن مادِي غرب است یعني فضاي 
که   - را  ما  زندگي همة  بر  حاکم  فرهنگي 
مثل هواییست که روحمان تنفس کند- این 
را  امروز  دنیاي  است.  داده  شکل  تمدن 
آن   از  رسانه  و  اند  نامیده  رسانه«  »دنیاي 
جدیِد  تمدن  این  که  لوازم«هاییست  »شاه 
بوده  درتالش  آن  کمک  به  کهنگي  روبه 
سیطره  تحت  را  بشریت  فکري  فضاي  تا 
خواستهاي خود قرار بدهد. نباید منکر معدود 
استفاده هاي خوب هم از رسانه ها بشویم اما 
اگر بخواهیم کارکردی اصلي که رسانه براي 
آن بنا شده است را بطور خالصه بیان کنیم 
باید گفت: »دادن حجم زیادی از اطالعات 
و  جهت دار  درواقع  اما  بي طرف  ظاهرا 
درنتیجه القاي یک مطلب معموال غیرواقعي 
به مردم.« رسانه ها از تکنیک هاي مختلفي 
براي پیشبرد این هدف استفاده مي کنند مثل 
نشان دادن  زیبا  و  رؤیاپردازي  بزرگنمایي، 
شبهه پراکني  و  دادن  زشت نشان  چیز،  یک 
راجع به چیز دیگر، سروصداکردن روي یک 
اهمیت و سانسور یک موضوع  بي  موضوع 

مهم و...
عصر وارونه نمایی

اگر به کارکردهاي رسانه و آن استراتژي 
اساسي باطل یعني اضالل و اغوا نگاه کنیم 
خواهیم دید که دنیاي رسانه یعني آماده ترین 
محیط از نظر ابزار براي باطل درجنگ باحق. 
به اصطالح  مواضع  در  نه تنها  امروز  روزگار 
الیه هاي  در  بلکه  روبنایي تر  و  تر  سیاسي 
بسیار عمیق تر و به اصطالح فرهنگي تر نیز 
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»تبلیغات«  پدیده  و  رسانه ها  جوالن  محل 
شده است. دراین بین آن چیزي که درمیان 
که  آنچه  است.  حق  مي شود  گم  سروصدا 
ناجوانمردانه به دلیل خواست اصحاب ثروت 
و قدرت – که همان اربابان رسانه اند- زیبا 
نشان داده مي شود، باطل است و باطل خود 
غیرحقیقي ها  و  مي زند  جا  حق  جاي  به  را 
خود را واقعي نشان مي دهند. نه هدف و نه 
منش حق اجازه نمي دهد که در برابر جوالن 
دنیاي  لذا  بزند.  پروپاگاندا  به  دست  باطل 
ابزار  نظر  از  نابرابر  دنیاي کامال  رسانه یک 
و به نفع جوالن باطل و فریب فطرت هاي 
در  بصیرت  بي  و  زودباور  اغلب  اما  پاک 
همانطور  است.  حق  مصادیق  تشخیص 
تنها  روبنایي سیاست  دنیاي  که عرض شد 
حتي  ماجرا  و  است  نبرد  این  ساحت  یک 
به دنیاي علم هم کشیده شده است. امروز 
یک سوفیسط را به جاي عالم فیلسوف جا 
کنج  به  را  مسلمان  دانشمند  ویک  مي زنند 
دولت  وسیله؟  کدام  به  فرستند،  مي  انزوا 
ناموفق را موفق معرفي مي کنند و بلعکس، 
ابزار؟ گزاره هاي جاهالنه خودساخته  باکدام 
جا مي زنند،  ناب  علم  عنوان  به  را  بشري 
را  غربي  تجربي  پیش  قرن  چند  تئوریهاي 
به خورد  علمي  مقدس  گزاره هاي  به عنوان 
امثال جوامع دانشگاهي ما مي دهند آن هم 
دنیا،  در  مطالب  سنجش  میزان  عنوان  به 
اصیل  دردهاي  از  را  جامعه  نخبگان  ذهن 
دردهاي  با  و  مي دارند  نگه  دور  به  مردم 
همت  مي کنند،  سرگرم  بي درد  مرفهین 
نخبگان را از پرداختن به کندوکاو در منابع 
خوداتکایي  براي  براي  تکاپو  و  علم  اصیل 

علمي کناره مي دهند، با کدامین وسایل؟ 
نبرد رودررو، نبرد متوازن

برابر، هراندازه که  و  به تن  نبرد تن  یک 
دور  به  و  تر  آرام  فضایی  در  و  تر  عاقالنه 

از جنجال برقرار گردد بی شک به نفع حق 
و به ضرر باطل خواهد بود. حیات باطل در 
سروصدا و هوچی گریست و حق متکی بر 
علم حقیقی و استدالل است. در یک فضای 
رودررو که رسانه ها و انواع ابزارهای هوچی 
مراتب  به  نباشند  حاضر  تبلیغات  و  گری 
لّب حرف هر  به  توان  تر می  بهتر و دقیق 
نخبگان  و  مردم  و  برد  پی  حقانیت  مدعی 
که  شوند  آگاه  توانند  می  تر  صحیح  خیلی 
چه کسی در چه اندازه ای راست می گوید 
و چه کسی دروغ. لذا هرکسی که به عقیده 
ای مطمئن تر باشد بیشتر از چنین فضایی 
از  استقبال خواهد کرد و هرکسی که دفاع 
عقایدش متکی بر فضای جنجالی و رسانه 
ای باشد باید از نبرد رودررو گریزان تر باشد.

در  قبل تر  قرن  چندین  به  بازگردیم 
و  ابزاري  ازنظر  باطل  هرچند  ها  زمان  آن 
سازماندهي شبکه اي بسیار ضعیف تر از امروز 
بود و روزنامه ها،کانال هاي ماهواره اي، فیس 
طورکلي  به  و  وبالگ ها   ؛  میل  و  بوک 
فضاي مجازي و... نبودند اما  باطل به سبب 
از  داشت  که  زکاوت تري   با  بسیار  رهبران 
فریب  در  و  برد  مي  بهره  عمیق تري  اقتدار 
مدعیست  شیعه  بود.  موفق تر  بسیار  توده ها 
میزان  بلکه  دستانش  در  فقط  نه  حق  که 
حق ائمة بزرگوار آن هستند. مأمون درعین 
و  علم  اهل  زیرک،  بسیار  انسانی  خباثت 
درس خوانده بود به مشورت وزیر خود فضل 
بن سهل تصمیم گرفت تا مجلسی باحضور 
بزرگان مذاهب مختلف تشکیل دهد تا درآن 
بین آنها و حضرت رضا)ع( مباحثاتی شکل 
این  در  ایشان  اگر  خود  خیال  به  و  بگیرد 
مباحثات از خود ضعفی نشان دادند مأمون با 
محق نشان دادن خود در برابر امام)ع(، مردم 
را تحمیق کند. زرنگی کرد و وقتی تمام آن 
بزرگان مذاهب را دعوت کرده بود به حضرت 

برای شرکت در آن مجلس امر نکرد تا احیانا 
در صورت امتناع از آن بهره ببرد و تنها به 
عنوان یک پیشنهاد، شرکت در این مجلس 
مباحثه را مطرح کرد. حضرت)ع( بی درنگ 
صبح  فردا  من  که  دادند  پیام  و  پذیرفتند 
در  یارانشان  از  یکی  به  ایشان  آمد.  خواهم 
مورد این مجلس چنین فرمودند :  »مأمون 
بعد خودش پشیمان می شود، می گوید ای 
کاش این جلسه را تشکیل نداده بودم. چون 
آنها  برکتب  آنها  درمجلس  من  ببیند  وقتی 
همه  بعد  و  هستم  تر  مسلط  خودشان  از 
نتیجه  شوند  می  مغلوب  من  درمقابل  اینها 
معکوس می گیرد و پشیمان می شود«....و 

شد آنچه باید می شد1 .
گامی استراتژیک برای تغيير 

موازنه ابزارها به نفع حق
چنین  ها  رسانه  که  امروز  شرایط  در 
کاه،  را  کوه  و  دهند  می  نشان  کوه  را  کاه 
پیشنهاد تشکیل کرسیهای آزاداندیشی یک 
گام استراتژیک در عیان شدن و درخشیدن 
که  کس  هرآن  است.  حق  بیشتر  هرچه 
مدعی استدالل و منطق است و خود را در 
امری چه سیاسی چه فرهنگی چه گزاره ای 
علمی برعقیده ای نزدیک تر به حقیقت می 
کند.  استقبال  پیشنهادی  چنین  از  باید  داند 
تنها کسانی از چنین مجالسی فراری هستند 
همواره الی  را  خود  تا  اند  کرده  عادت  که 
بدهند  نشان  جامعه  به  مختلف  زرورقهای 
پرسروصدایشان،  دوستان  کمک  به  و 
مزین  برچسبها  انواع  به  نیز  را  مخالفانشان 
کنند و عده ای بی منطق و دیکتاتور و اهل 
خشونت و از همه مهمتر »غیرعلمی« نشان 
و  مباحثه  یک  اندازه  به  چیز  هیچ  بدهند. 
مناظره به دور از جنجال و مجادله با نظارت 
به روشن شدن  و قضاوت مردم و نخبگان 
حق و شفافیت مرزهای افکار و افراد کمک 

مباحثه ها  و  مناظره ها   این  کرد.  نخواهد 
 ، فرهنگی  سیاسی،  مختلف  موضوعات  در 
گردوغبارها  خواباندن  به  علمی  و  اجتماعی 
و یادآوری اصول و مرزها و حتی ایجاد حس 
نزدیکی و برادری نیز می تواند کمک کند. 
ای بسا که همان رسانه ها بسیار نقشه می 
کشند تا افراد دور را نزدیک نشان بدهند و 
افراد نزدیک را دور و کم کم با واسطه دوبه 
هم زنی که روش شیاطین است جامعه را به 
اختالفات مبنایی بکشانند. تذکر اصول و به 
یادآوردن مبانی برای افراد و بیدارکردن آنها 
از  تدریجی  دوری  از  جلوگیری  به  و کمک 
عقایداصیل نقش جدی دیگریست که چنین 
کرسی هایی می تواند در جامعه و نخبگان 
که  کرد  فراموش  نباید  باشد.  داشته  آن 
احساسی  از فضای  ها  مباحثه  این  هراندازه 
و جنجالی بیشتر به دور باشد و هرمقدار که 
پردامنه تر و پربسامدتر باشد، از کشیده شدن 
به منازعات استقالل – پرسپولیسی و حالت 
انفجاری داشتن بیشتر فاصله می گیرد و این 
نباید  است.  حق  شدن  روشن  نفع  به  همه 
مباحثه  این  از  بسیاری  در  که  داشت  توقع 
ها یک طرف به طور کامل پیروز شود بلکه 
برای  که  اینست  ها  مباحثه  این  جدی  اثر 
فطرت حق جوی مردمان روشن شود که چه 
کسانی بیشتر به صراط مستقیم نزدیک اند 
و چه کسانی بیشتر منحرف اند. پس آن که 
خود را در مسیر می بیند از مناظره چه باک؟

» لِيُِحقَّ الَْحقَّ َوُیبِْطَل الْبَاِطَل َولَْو 
َکِرَه الُْمْجِرُموَن «2

پاورقی:
1- به نقل از استاد مطهری، آشنایی با 

قرآن ج7 منقول از عیون اخبارالرضا)ع(
2- آیه 8 سوره مبارکه انفال

مقدمه:
چه مي شود که فطرت حق طلب این اندازه اشتباه مي کند؟ باطل از آن رو که درواقع 
اول  می رود:  رویکرد  دو  سراغ  حق  با  رقابت  قدرت  داشتن  و  حیات  براي  است  »پوچ« 

پوشاندن حق )اضالل( و دوم خود را به جاي حق جازدن )اغوا(.
کارکردی اصلي »دادن حجم زیادی از اطالعات ظاهرا بي طرف اما درواقع جهت دار و 

درنتیجه القاي یک مطلب معموال غیرواقعي به مردم.« است.
دنیاي رسانه یعني آماده ترین محیط از نظر ابزار براي باطل درجنگ باحق.

در یک فضای رودررو که رسانه ها و انواع ابزارهای هوچی گری و تبلیغات حاضر نباشند 
به مراتب بهتر و دقیق تر می توان به لّب حرف هر مدعی حقانیت پی برد.

 کسی که دفاع از عقایدش متکی بر فضای جنجالی و رسانه ای باشد باید از نبرد رودررو 
گریزان تر باشد.

پیشنهاد تشکیل کرسی های آزاداندیشی یک گام استراتژیک در عیان شدن و درخشیدن 
هرچه بیشتر حق است.

نباید توقع داشت که در بسیاری از این مباحثه ها یک طرف به طور کامل پیروز شود 
بلکه اثر جدی این مباحثه ها اینست که برای فطرت حق جوی مردمان روشن شود که چه 

کسانی بیشتر به صراط مستقیم نزدیک اند و چه کسانی بیشتر منحرف اند.
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مقام  که  آزاداندیشی«  »کرسی های 
معظم رهبری در سخنان خود بدان ها 
در  ایجادشان  لزوم  از  و  کردند  اشاره 
دانشگاه سخن گفتند، ایده ای نوپاست. 
بدان  بسیار  ما  امروز  آن چه  رو  ازین 
و  جانبه  همه  اندیشیدن  محتاجیم، 
ما  واقع  در  است.  آن  مورد  در  عمیق 
مورد  در  فراوانی  سؤاالت  با  هنوز 
کرسی های آزاد اندیشی مواجه ایم. آزاد 
اندیشی به چه معناست؟ حدود و ثغور 
صورت  چه  به  و  کجا  کرسی ها  این 
آن ها  برگزاری  قالب  بهترین  است؟ 

کدام است؟ 
بررسیدن  برای  می رسد  نظر  به 
بیش  آزاداندیشی،  کرسی های  ایده ی 
آزاد  مفهوم  روی  بر  باید  چیز  هر  از 
»آزاد  آیا  شویم.  متمرکز  اندیشی 
»آزادی  چون  مقوله ای  اندیشی« 
بیان« است؟ یا متفاوت از آن؟ و از آن 
گذشته، اساسًا معنا و مفهوم آزادی در 

اندیشه چیست؟ 
معضله ی  یا  مسئله  عنوان  به  آنچه 
»آزادی« در فلسفه ی سیاسی از آن یاد 
می شود، به یک معنا، چالشی است که 
ایده پردازی  هرگونه 
با  آزادی  درباره ی 
گریبان  به  دست  آن 
اساسًا  آیا  است. 
چیزی  از  می توان 
آزادی  عنوان  به 
گفت؟  سخن  مطلق 
عوامل  پس  نه،  اگر 
طبیعی  غیر  و  طبیعی 
کننده ی  محدود 
به  چیستند؟  آزادی 
عواملی  دیگر،  عبارت 
»عدم  به  منجر  که 

»آزادی«  با  می شوند، چگونه  آزادی« 
با  آزادی  عدم  رابطه ی  اند؟  مرتبط 
به  سوال  این  است؟  چگونه  آزادی 
هر  در  که  دارد  اشاره  مسئله  این 
وضعیتی که مدعی وجود آزادی باشد، 
که  هستیم  سازوکارهایی  محتاج  ما 
داده  نظم  را  آزاد  وضعیت  آن  بتوانند 
به  سازوکارها،  این  ببخشند.  جهت  و 
آزادی  تحقق  برای  مانعی  خود  نوعی 
خواهند بود، اما گریزی از آن ها نیست. 
آنچه اهمیت دارد تعیین حدود، شکل و 
میزان درگیری این دو عامل »آزادی« 

و »عدم آزادی« با یکدیگر است.
اندیشی  آزاد  کرسی های  ایده ی  در 
هستیم  سازوکارهایی  محتاج  ما  نیز 
که بتوانند این کرسی ها را به کارآمدی 
که  این  است  روشن  آن چه  برسانند. 
این کرسی ها نمی خواهند تنها تربیونی 
برای افکاری باشند که هیچ نظمی در 
آیا  است.  نشده  اندیشیده  آنها  طرح 
جلوی  باید  ما  که  معناست  بدان  این 
در  را  گروه ها  از  برخی  گفتن  سخن 
این کرسی ها بگیریم؟ خیر! این گفتار 
که  دارد  اشاره  موضوع  این  به  بیشتر 
اصلی ترین  عنوان  به   - »گفتگو« 
وجه ی کرسی های آزاد اندیشی- حتی 
موضوعی،  باب  در  که  گروه  دو  میان 
باید  دیدگاه اند،  و  نظر  اختالف  دارای 
بر اساس برخی اشتراکات بنیانی انجام 
در  اشتراک  می تواند  این  حال  پذیرد. 
بنیان های  در  یا  باشد،  موضوع گفتگو 
ریشه های  در  یا  عقیدتی  و  فکری 
به  معرفت شناختی.  و  متدولوژیک 
کنار  را  برداشت  این  باید  روی،  هر 
قرار  کنار هم  با  تنها  گفتگو،  که  نهاد 
گرفتن فیزیکی دو گفتگو کننده فراهم 
از  نظمی  مستلزم  گفتگو،  می شود. 
ما  بتواند  تا  است  شده  طراحی  پیش 
برساند.  به یک مقصد  از یک مبدأ  را 
این طراحی هم یک طراحی فکری و 

نظری است نه فیزیکی.
با این مقدمه ی طوالنی، باید بگویم 
که آن چه امروزه تا حدی کرسی های 
عام تر،  صورتی  به  و  اندیشی  آزاد 
دچار  ما  دانشگاه های  در  را  »گفتگو« 
است،  کرده  بیهودگی  و  ناکارآمدی 
برای  فکری  ساختاری  نبود  همین 
گفتگوهای  گفتگوست.  یک  ارائه ی 
»زمین  یک  بدون  ما  دانشگاهی 
و  می شود  انجام  شده  طراحی  بازی« 
مخاطبان  تا  است  موجب شده  همین 
یک مناظره یا گفتگو بعد از اتمام آن، 
نتوانند سیر و مسیری را که اندیشه در 
دریابند.  است،  کرده  طی  گفتگو  آن 
مکررات  فراوان  تکرار  موجب  همین 
ما  اندیشمندان  از  بسیاری  سوی  از 
شده است. ما با گوینده هایی مواجهیم 
متروک  جزیره ی  در  یک  هر  که 
به  عالقه ای  و  می گویند  سخن  خود 

سرزمینی مشترک ندارند. 
آنچه امروزه بیش از هر موقع دیگر 
بر عهده ی دانشجوی مسلمان و معتقد 
نظام است، طراحی یک  و  انقالب  به 
بازی ای  زمین   است،  بازی  زمین 
در  هم  حریف  بازیگران  آن  در  که 
کنند. بازی  نظام«  و  »انقالب  میدان 

دانشجوی معتقد ما امروز باید به جای 
کنار کشیدن و دوری گزیدن از محیط 
عرصه ای  به  را  آن  بتواند  دانشگاه، 
منازعات  و  مناقشات  که  کند  تبدیل 
نفع  به  امر  کلیت  در  آن،  در  فکری 
آرمان های انقالبش باشد و این پیش 
و بیش از هر چیز مستلزم باال بردن هر 
چه بیشتر آگاهی و دانش خود اوست. 
او باید به همگان بقبوالند که حریفی 
که  معارضه جویی  هر  از  و  است  قدر 
استقبال  دارد،  مدعایی  میدان  این  در 
از  این سادگی  به  می کند. حریفی که 
که  را  میدانی  و  نشست  نخواهد  پای 
متعلق به اوست، واگذار نخواهد کرد.  

آنچه امروزه بيش از هر موقع دیگر 

ب�ر عه�ده ی دانش�جوی مس�لمان 

و معتق�د ب�ه انقالب و نظام اس�ت، 

طراحی یک زمين بازی است، زمين  

ب�ازی ای که در آن بازیگران حریف 

هم در ميدان »انقالب و نظام«

 بازی کنند.

جزایر 
امروزی و 
میداِن  بازِی 
کرسی های 
آزاداندیشی 

مقدمه:
»گفتگو« - به عنوان اصلی ترین وجه ی کرسی های آزاد اندیشی- حتا میان دو گروه که در 
باب موضوعی، دارای اختالف نظر و دیدگاه اند، باید بر اساس برخی اشتراکات بنیانی انجام پذیرد.

باید این برداشت را کنار نهاد که گفتگو، تنها با کنار هم قرار گرفتن فیزیکی دو گفتگو کننده 
فراهم می شود. گفتگو، مستلزم نظمی از پیش طراحی شده است.

و  دانشجوی مسلمان  بر عهده ی  از هر موقع دیگر  بیش  امروزه  آنچه 
بازی  زمین  یک  طراحی  است،  نظام  و  انقالب  به  معتقد 

است، زمین  بازی ای که در آن بازیگران حریف 
محمد مالعباسیهم در میدان »انقالب و نظام« بازی کنند.

دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
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یکی از برکات فتنه اخیر شکستن رخوت 
مطرح  بنیادی تر  مسائلی  بود.  جامعه  فکری 
بود،  مدفون  خاکستر  زیر  در  مدتها  که  شد 
مزمن  دردهایی  به  تبدیل  که  هایی  شبهه 
شده بود سر باز کرد و مسائلی به دنبال آورد. 
نیازمند محک  مؤمن  زیرا  برکت؟  حال چرا 
خود  اعتقادات  و  ایمان  کردن  قوی  و  زدن 
حدیثنا صعب  است. در حدیث داریم که 
مستصعب ال یحتمله اال ثالث : نبي 
مرسل او ملک مقّرب او مؤمن امتحن 
نیست  بعید  که  لإلیمان)1(  قلبه  اهلل 
بتوان این امتحان را نیز از آن برداشت کرد. 
می کردم،  صحبت  اولی ها  نسل  از  یکی  با 
کمونیست  تا  ده  متوسلیان  احمد  می گفت 
واقعی را در بحث مغلوب کرده بود تا شده 

بود احمد متوسلیان. 
نیازمند تجدید  امتحان هم  از  مؤمن پس 

پس  خودست.  اعتقادات  و  ایمان  ای  دوره 
بیرون  و  با حذف  انقالب،  ابتدایی  از دوران 
رفتن گروه های الحادی و باطله ای آشکار 
از جامعه، این برخورد حق و باطل بسیار کم 
عدم  برای  نیز  تالشی  دیگر  طرف  از  شد. 
جامعه  به  باطل  نظرات  و  اندیشه ها  ورود 
وجود داشت )2( که هنگامی که ترکیب شود 
این  بسترسازی  برای  نهادی  وجود  عدم  با 
امتحان و مواجهه، این می شود که بسیاری 
از مؤمنین و حزب اللهی های ما گلخانه ای 
شدند!نظریات مخالف را نیز تنها به صورت 

ضعیف شده و واکسن دریافت کردند.
اختناق  فضای  بگویم  می خواهم  یعنی 
و  شبهه  ایراد  همه  این  پس  بود؟  حاکم 
حمله ها، از روزنامه ها گرفته تا وبالگ ها و 
شبکه های ماهواره ای، چه بود؟ خیر. برای 
اختناق  فضای  به  نیازی  شدن  گلخانه ای 

فکری  برخورد  فضای  که  همین  نیست.  
حق و باطل و امتحان مؤمنان فراهم نشود 
به ضعف مؤمنان می انجامد. خصوصًا اینکه 
در سالهای اخیر بسیاری از افراد که تمایل 
داشتند   )3( دنیاگرایانه  تفکرات  و  غرب  به 
بدون اظهار علنی آنها، و احیانا تحت عنوان 
اسالم  به  آمیخته  نشر  به  سابق،  انقالبیون 
 ، بسیاری  برای  لذا  پرداختند.)4(  افکار  این 
خصوصا آنها که بصیرت الزم برای شناخت 
این افکار دنیاگرایانه جاسازی شده در افکار 
اسالمی و انقالبی را نداشتند، عماًل فرصت 
مواجهه با باطل به وجود نیامد. از طرف دیگر 
نظریات ضعیف شده نیز که عمومًا در متون 
می  داده  آموزش  واکسن  به صورت  درسی 
را  مؤمنین  برای  الزم  انگیزی  چالش  شود 
فراهم نکرد تا نیاز به تفکر را واقعًا احساس 
با  مواجهه  برای  آنها  فکری  توان  لذا  کنند؛ 

نیافت. چه زیبا گفته  دشمن واقعی پرورش 
اند: موال – که سالم بر او باد –»که گیاهان 
صحرایی سخت تر و استوار ترند. پس خانه 

هایتان را در دامنه آتشفشان بنا کنید!«
کرسی های آزاد فکری می توانند به عنوان 
باطل،  با  آشکار  رویارویی  برای  بستری 
فرصت ارتقای نیروهای حزب اللهی را فراهم 
برابر  در  دانشجویان  آفت پذیری  از  و  آورده 
 – نرم  جنگ  در  غرب  استراتژیک  سالح 
مصادره  در  سعی  و  منافقانه  مواجهه  یعنی 
ارزشهای انقالب اسالمی به نفع دنیا گرایی 
بکاهد.   - آمریکایی  اسالم  ترویج  همان  یا 
ابتکار  این  در  را  رهبرمان  و  بکوشیم  پس 
که  روزی  نیاید  تا  دهیم  یاری  استراتژیک 
خواب  از  دشمن مان  لگد  با  ناکرده،  خدای 

غفلت برخیزیم.

حزب اللهی 
گلخانه ای آفت پذیر است

پژمان امین مدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه ی علم دانشگاه امیرکبیر

پاورقی:
1.کافي، کتاب الحجه، باب »فیما جاء اّن 

حدیثهم صعب مستصعب.«
2.البته این تالش برای عدم ترویج باطل 
محافظت  این  نحوه  بلکه  نمی کنم،  رد  را 

مورد انتقاد است.
3.سکوالر در لغت به معنای »دنیایی« در 

مقابل آخرتی است.
هیچ  باشد  تنهایی  به  اگر  باطل  4.آری 

جذابیتی ندارد.
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در هر اجتماع، افراد عضو آن در تعامل با 
یکدیگر دارای دیدگاه ها و نظریات متفاوتی 
هستند و کمتر پیش می آید که افراد اجتماع 
یا گروهی یک دست و هم نظر باشند. این 
کوچکترین  از  گوناگون  جوامع  در  وضعیت 
آن ها که خانواده باشد تا مجامع بین المللی و 
جهانی بر قرار است. این اختالفات در گروه 
عقیده  و  زیاد  مشترکات  با  اجتماعی  های 
های یکسان نیز اتفاق می افتد. در دسته ای 
به  دیدگاه ها  در  نظر  اختالف  جوامع  این  از 
می پذیرند  اعضا  و  رسمیت شناخته می شود 
تعامل  هم  با  اختالف  وجود  عین  در  که 
جوامع  از  دیگر  دسته ای  در  و  باشند  داشته 
هر گروه معتقد است که تمامی افراد بایستی 
دیدگاه  چه  اگر  بپذیرند.  را  او  نظر  و  رای 
و  کوچک  گروه های  در  است  ممکن  دوم 
اما  باشد  اجرا  قابل  اعضای محدود  تعداد  با 
این  بودن  نادرست  یا  از درست  نظر  صرف 
به  بزرگتر  جوامع  در  آن  به کارگیری  روش، 
گسترده تر  نظرهای  اختالف  وجود  دلیل 

امکان پذیر نیست. 
وجود  ما  جامعه ی  در  که  بپذیریم  اگر 
اجتماعی،  عقاید  و  آرا  در  نظر  اختالف 
است  طبیعی  امری  سیاسی  و  فرهنگی 
به  پرداختن  بشناسیم،  رسمیت  به  را  آن  و 
اختالفات و طرح دیدگاه های مختلف را نیز 
باید پذیرفت. عدم بیان اختالفات، نپرداختن 
در  سکوت  توقع  و  مختلف  دیدگاه های  به 
است  نابه جایی  توقع  جدل  مورد  موضوع 
حذف  تنها  واقع  در  برخورد  شیوه ی  این  و 
وجود  تبعات  و  آثار  و  است  مسئله  صورت 
این  می ماند.  باقی  خود  جای  بر  اختالف 
افزایش  و  شفافیت  عدم  موجب  تنها  مسیر 
همین  از  است.  اختالفی  موارد  در  ابهام ها 
است  موضوع  با  مواجهه  نادرست  نحوه ی 
آغاز  ها  برداشت  سوء  و  تفاهم ها  سوء  که 
را  جدیدی  اختالف نظرهای  خود  و  می شود 
ایجاد می کند. این سوتفاهم ها و ابهام ها در 
طرفین  که  می رود  پیش  جایی  تا  مواردی 
دست  از  را  گفتگو  برای  مشترک  زبان 
با  رابطه  در  نیستند  دیگر حاضر  و  می دهند 
باشند.  داشته  نظری  تبادل  هم  با  موضوع 

پس باید پذیرفت که به اختالف ها پرداخته 
البته  نهراسید.  آن ها  با  مواجهه  از  و  شود 
و  مهم  بسیار  امر  آن  به  پرداختن  چگونگی 
ظریفی است و چه بسا پرداختن به اختالف 
و واداشتن طرفین به مواجهه با یکدیگر به 

شیوه ی ناصحیح وضع را بدتر کند. 
با آراء و نظرات مختلف در  شیوه برخورد 
مجامع نخبگان می تواند به عنوان سرمشق 
و الگو برای مردم عامه مطرح باشد زیرا که 
مردم نحوه مواجهه با هم را از بزرگان خود 
یا  و  درست  نخبگان  شیوه  چه  می آموزند، 
نادرست باشد. متاسفانه در وقایع قبل، حین 
و بعد از انتخابات رهبران و نخبگان سیاسی 
روش صحیح برخورد با اختالفات را در پیش 
نگرفتند و تاثیر مستقیم آن بر روش برخورد 
این  با یکدیگر را مشاهده کردیم. در  مردم 
وضعیت، جا دارد قشر دیگر نخبگان جامعه 
در دانشگاه ها بخصوص دانشجویان الگوی 
صحیح مواجهه با اختالفات را ارائه کنند تا 
هم آموزش و الگویی برای مردم و هم برای 

نخبگان و رهبران سیاسی آنها باشد.
شیوه های بیان اختالف نظر که هم اکنون 
در میان دانشجویان رواج دارد خود نیز نقاط 
ضعف و کاستی های متعددی دارد. به عنوان 
دانشجویی  تجمع های  به  می توان  نمونه 
به  بیشتر  که  اجتماعات  این  در  کرد.  اشاره 
میدان جنگ می ماند هر گروه سعی می کند 
ترتیب  را  خود  تجمع  مناسب  زمان های  در 
لو  تجمع  برپایی  زمان  مواقعی  در  بدهد. 
اصل  از  استفاده  با  مقابل  گروه  و  می رود 
هم زمان،  تجمع های  برپایی  و  غافل گیری 
از  را  تجمع  اهداف  به  دستیابی  اجازه ی 
راندن  عقب  به  می کند.  سلب  خود  حریف 
فیزیکی و شعار دادن  با فشارهای  همدیگر 
علیه شعار گروه مقابل از رفتارهایی است که 
در این نوع نمود از بیان اختالف دو دیدگاه 
تقابل، هدف  این نوع  مشاهده می کنیم. در 
غلبه ی  دادن  نشان  اغلب  طیف  هر  نهایی 
جمعیتی خود بر دسته ی دیگر است تا نشان 
حامی  خود  دانشگاه  در  دیدگاهی  چه  دهد 
بیشتری دارد. رفتارهای مرسوم در این نوع 
خوبی  به  دیدگاه ها  اختالف  بیان  از  نمود 

در  که  موضوعی  تنها  که  می دهند  نشان 
و  منشاها  همان  نمی شود  مطرح  تجمعات 
است.  شده  ایجاد  اختالفات  عوامل  و  علل 
اینکه  دلیل  به  تقابل هایی  چنین  نتیجه ی 
بررسی  آن  در  اختالف  موضوع  گاه  هیچ 
و  دیدگاه   دو  نزدیکی  گاه  هیچ  نمی شود 
به  رسیدن  حداقل  یا  و  تفاهم  به  رسیدن 
مشترکات ابتدایی نخواهد بود، بلکه برعکس 
آن  بر  حاکم  هیجانی  و  غیرمنطقی  فضای 
از  کوتاهی  زمان  گذشت  با  می شود  موجب 
نهایتًا  رادیکال تر شود و  آغاز تجمع شعارها 
برای  حتی  کنترل  غیرقابل  برخوردهای  به 
که  است  طبیعی  برسد.  گروه  دو  لیدرهای 
در این شیوه ی بیان اعتراض تندروهای دو 
گروه رهبری و هدایت تجمع اعتراض آمیز را 
در دست می گیرند و افراد منطقی و معتدل 

جایگاهی در این رهبری نخواهند داشت.
اختالفی  دیدگاه های  طرح  دیگر  شیوه ی 
در  است.  مناظره ها   برپایی  دانشگاه ها  در 
فضای  قبل  روش  نسبت  به  که  شیوه  این 
منطقی تری در آن حاکم است همچنان نقاط 
ضعفی دیده می شود. مناظره کننده ها ممکن 
دانشجویی  تشکل های  طرف  از  که  است 
دعوت شده باشند و یا خود دانشجو باشند. 
که  مناظره هایی  در  که  داده  نشان  تجربه 
می شوند  برگزار  سیاسی  رجال  از  دعوت  با 
حساسیت ها باالتر است. دانشجویان گاهی 
مانع از شروع برنامه می شوند و یا اینکه در 
بعضی موجب  اعتراض   فریاد  میانه ی بحث 
اغلب  که  می شود  برنامه  در  اختالل  ایجاد 
مجری و برپاکنندگان مناظره سعی در آرام 
کردن فضا دارند. مدعوین برنامه نیز به دلیل 
متشنج  فضاهای  و  افراد  باالی  حساسیت 
ایجاد شده به سختی دعوت ها را می پذیرند. 
تقابل های  با  مواقعی  در  مناظره ها  خاتمه ی 
در  است.  یکدیگر  با  دانشجویان  شدید 
اینکه  وجود  با  مناظره  شیوه  این  مجموع 
ظرفیت های طرح منطقی دیدگاه ها و بیان 
آفت های  دستخوش  اما  دارد  را  اختالفات 
دیده  بسیار  آنکه  مثال  شاهد  است.  زیادی 
ناگهان  مناظره  از  قبل  ساعاتی  در  شده 
یا  و  می شود  گرفته  برنامه  لغو  به  تصمیم 

برگزاری  مجوز  سیاسی  حساس  مقاطع  در 
برخورد  نحوه  این  نمی شود.  داده  مناظره 
ناشی از  التهاب هایی است که مناظره برای 

دانشجویان و دانشگاه به همراه دارد. 
طرح  روش های  از  یکی  نیز  آزاد  تریبون 
اختالف نظرها  مورد  در  بحث  و  دیدگاه ها 
است. این شیوه نیز با مخالفت هایی از سوی 
خصوص  به  می شود  مواجه  دانشجویان 
از  خارج  افراد  آن  کننده های  برگزار  اگر 
دانشجویان  دیگر  دغدغه ی  باشند.  دانشگاه 
برای  بخصوص  آزاد  تریبون  برگزاری  در 
عدم  دارند  متفاوتی  دیدگاه های  که  کسانی 
احساس امنیت در طرح دیدگاه های اعتقادی 
این  در  آزاداندیشی  و  است  خود  سیاسی  و 
شیوه ی  نمی کند.  پیدا  واقعی  تحقق  جایگاه 
خاص برگزاری برنامه و اجتماع  دانشجویان 
دلیل  به  مناظره  همانند  تریبون  حول  ناظر 
برنامه  بودن  متمرکز  و  دانشجویان  تجمیع 
ایجاد  زمینه ی  و  ظرفیت  تریبون  محل  در 

التهاب و تندروی را دارد.   
اختالف  بیان  از  دیگری  شیوه ی  اما 
دیدگاه ها و تبادل نظر وجود دارد که اغلب 
فضای  در  را  آن  بیش  کم  دانشجویان 
دانشگاه خود مشاهده کرده اند. در حاشیه ی 
تجمعات اعتراض آمیز، در پایان مناظره ها و 
دیده  آزاد،  تریبون  برنامه های  حاشیه ی  در 
به  با هم  دو  به  دو  دانشجویان  می شود که 
دانشجویان  و  می پردازند  گفتگو  و  بحث 
دقت،  با  و  زده  حلقه  آن ها  دور  به  دیگر 
مباحثه  طرف  دو  استدالل های  و  منطق 
از  یکی  که  گاهی  می کنند.  رصد  را  کننده 
شنوندگان، خللی  در بخشی از استدالل های 
وارد بحث  احساس می کند  از طرفین  یکی 
می شود و به بیان دیدگاه خود می پردازد. گاه 
و  مناظره ها  بحث ها،  همین  از  که  می شود 
گاهی  و  می شوند  متولد  جدیدی  حلقه های 
دو  که  شنوندگانی  که  می شود  مشاهده 
افرادی  به  زده اند  حلقه  را  کننده  مناظره 
می دهند  تذکر  می شوند  وارد  بحث  در  که 
جلوگیری  بحث  شدن  صدایی  چند  از  و 
می کنند و خود مناظره را مدیریت می کنند. 
در  طبیعی  صورت  به  مناظره  از  شیوه  این 

تأملی در
الگوهای مرسوم مواجهه 

با اختالف های فکری
و آسیب شناسی آن ها

حجت علمداری

دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه امیرکبیر
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فضای دانشگاه شکل می گیرد و خصوصیت 
بر  استدالل  و  منطق  حاکمیت  آن  برجسته 
شایسته ی  که  مشخصه ای  است,  بحث 
طور  به  مباحث  است.  دانشگاه  و  دانشجو 
ابراز  در  طرفین  امنیت  احساس  با  جدی 
دیدگاه ها و عقاید خود همراه است. فضای 
بحث در عین وجود اختالف نظر آرام است 
و گاه دیده شده که طرفین برای ساعت های 
متوالی با یکدیگر به بحث می پردازند و حتی 
برای ادامه ی آن در زمان دیگری با یکدیگر 

توافق می کنند. 
از خود سوال کنیم که  جای آن دارد که 
این شیوه ی مباحثه چه خصوصیاتی دارد که 
آزاداندیشی به معنی واقعی کلمه به صورت 

بهتری در آن تحقق می یابد.
را  آن  مثبت  ویژگی های  است  کافی 
بیابیم و با نظم دادن به شکل آن و اندکی 
عنوان  به  را  مناظره  شیوه  این  سازماندهی 
کرسی های  ایجاد  برای  موفق  الگویی 
ویژگی های  از  بگیریم.  کار  به  آزاداندیشی 
مثبتی که این شیوه مباحثه دارد می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.
1- برخالف دیگر روش ها تمرکز جمعیت 
در آن وجود ندارد و امکان ملتهب و احساسی 

شدن فضای بحث را کاهش می دهد.
بیان  در  کننده  مناظره  طرفین   -2
منطق  و  آرامش  دلیل  به  خود  دیدگاه های 
امنیت  احساس  جلسه  بر  حاکم  نسبی 
بعدی  عواقب  ها  دیدگاه  طرح  و  می کنند 

برای افراد ندارد.
3- موضوع مورد بحث را خود افراد تعیین 
کرده اند و دغدغه ی مشترک دو طرف است، 
بنابراین انگیزه برای رسیدن به دیدگاه های 
مورد  در  مفاهمه  حداقل  یا  و  مشترک 

اختالف دیدگاه ها قوی است.
 , مجریان  ها،  کننده  مناظره   -4
ناظران و شنوندگان همگی  برگزارکننده ها، 
خود  با  جلسات  مدیریت  و  هستند  دانشجو 
سعی  افراد  تمامی  بنابراین  است.  آن ها 
مورد  اصول  با  مناظره  جریان  که  می کنند 
برگزاری،  توانایی  و  برود  پیش  همه  توافق 

از  نظر  مناظره صرف  اتمام صحیح  و  ادامه 
اینکه کدام طرف مناظره توانسته موضع خود 
را اثبات کند  برای همه ی افراد برگزار کننده 

آن توفیق و پیروزی محسوب می گردد.   
در  بار  اولین  برای  مناظره  از  شیوه  این 
در  اجرا  به  دانشگاه  در  متعددی  جلسات 
آزاداندیشی  گفتگوهای  نام  با  که  آمده 
برگزار می شود. هر فرد با ثبت نام خود برای 
زمان  مدت  در  نوبت،  به  تواند  می  صحبت 
چند دقیقه به بیان دیدگاه های خود بپردازد 
و جلسه با صحبت افراد متعدد ادامه می یابد. 
در اینجا قصد بررسی جزئیات اجرایی الگوی 
مذکور را نداریم که آن خود مجال دیگری 

شناسی  آسیب  و  بررسی  با  می طلبد.  را 
تجربه،   این  مختلف  جلسات  محتوایی 
می توان اشکاالت و اصالحات الزم در این 
خواستگاه  به  توجه  با  کرد.  واکاوی  را  الگو 
عدم  یعنی  ها  آسیب  این  تمامی  مشترک 
اصالحی  راهکار  بحث،  در  منطق  رعایت 
قابل  مشترک  خواستگاه  همین  به  توجه  با 

زیر  شرح  به  ها  آسیب  این  است.  بررسی 
هستند :

1- عدم حفظ سیر منطقی بحث و پراکنده 
سیالن  از  ناشی  که  ناخواسته  های  گویی 

فکر در موضوعات مختلف است.
بحث  به  نیاز  که  هایی  گزاره  و  ادعا   -2
های فراوان دارد به صورت کوتاه و تیتروار 
بیان می شود. بحث در مورد چنین مواردی 
حتی ممکن است الزمه ی به نتیجه رسیدن 
از آن  اما سهواً  باشد  گفتگوها و مناظره ها 

عبور می شود.
توسط  منطقی  گفتگوی  فرض  3-با 
مناظره کنندگان، گاهی شنوندگان در بحث 

های مطرح شده متوجه سیر منطقی آن نمی 
عدم  نظیر  دالیلی  به  نارسایی  این  شوند. 
از سخنان گوینده،  به بخشی  توجه مستمع 
مشکالت  مطلب،  نامناسب  بیان  ی  شیوه 
موجب  فهم  عدم  این  است.   .  .  . و  صوت 

خستگی شنونده می شود.
است  نحوی  به  برخی  مباحثه  روش   -4
که پراکنده گویی های عمدی و جهش به 
موضوع دیگر بعد از عدم توانایی در استدالل 
روی موضوع در حال بحث انجام می شود. 
بایستی مکانیز می اتخاذ شود که چنین تغییر 

مسیر هایی کمتر قابل اجرا باشد.
جلسات  برگزاری  می شود  پیش بینی   -5
منجر  هم،  به  نزدیک  موضوعات  با  متعدد 
به تکرار بحث ها شود و هر جلسه از همان 
نقطه ای آغاز شود که جلسه قبل آغاز شده 
بود. مطالبی که با صرف وقت زیادی، بین 
دو مناظره کننده مورد توافق واقع شده بودند 
برای  تکرارها  این  شود.  می  مطرح  مجددا 
کننده  شنوندگان خسته  و  کنندگان  مناظره 
است.پس از اتمام مناظرات از افراد متعددی 
بار  »هر  که  شنویم  می  را  ها  جمله  این 
همون حرف ها ی قبلی رو میزنن – از قبل 
که  حالی  در  بگن«  خوان  می  چی  معلومه 
باید پیگیری مسائل جلسات قبل خود انگیزه 
ای برای شرکت در جلسات آتی باشد. برای 
مطرح  مباحث  بایستی  مشکلی  چنین   رفع 
انتقال به جلسه ی  شده در هر جلسه قابل 
دیگر باشد به گونه ای که در جلسات بعدی 
نیز  مباحثه  حین  در  و  بوده  استفاده  قابل 

بتوان به مطالب پیشین رجوع کرد.
6- به دلیل کمبود زمان جلسات و طرح 
اکثر شبهات مطرح شده بی  مسائل متعدد، 
ها  مناظره  بایستی  بنابراین  ماند.  پاسخ می 

در دس�ته ای از ای�ن جوام�ع اخت�الف 

نظر در دیدگاه ها به رس�ميت ش�ناخته 

می ش�ود و اعضا می پذیرند که در عين 

وجود اختالف با هم تعامل داشته باشند 

و در دس�ته ای دیگر از جوامع هر گروه 

معتقد اس�ت که تمامی افراد بایس�تی 

رای و نظر او را بپذیرند.
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با قدم های منطقی کوچک ادامه یابد. اگر 
در هر جلسه موضوعات کمتری بحث شود 
از  بهتر  کنیم  بررسی  کامل  را  همان ها  اما 
ها  استدالل  از  طوالنی  زنجیره ی  پیمودن 

نهایی  نتیجه گیری  و  انتها  به  رسیدن  برای 
است.

دیدگاه  دو  شده  ذکر  عیوب  رفع  برای 
متصور است.

 1- وضع قانون و الزام به اجرای آن:
طوری  مناظره   قوانین  روش  این  در 
و  کنندگان  مناظره  که  شود  می  وضع 
گفتگوکنندگان ملزم هستند شیوه ی صحیح 
استداللی را در سخنهایشان رعایت کنند و 
از بحث منحرف نشوند. به طور کلی در این 
وضع  قانونی  آسیبی  هر  برای  نگرش،  نوع 
می شود تا از وقوع آن آسیب جلوگیری کند. 
قوانین  اجرای صحیح  بر  نظارت  وظیفه ی 
جلسه  برگزار کنندگان  با  نیز  شده  وضع 
است و مجری با تذکرهای خود از خاطیان 
درخواست رعایت قوانین وضع شده را دارد. 
روشی که هم اکنون در جلسات استفاده می 

شود نیز به این شیوه است.
آسیب شناسی روش »وضع قانون و الزام 

به اجرای آن«
و  است  محور  مجری  بیشتر  شیوه  این 
اجرای  ضمانت  اصلی  بخش  او  تذکرهای 
می دهد  تذکر  زمانی  مجری  است.  قانون 
او  و  باشد  داده  رخ  قوانین  از  انحراف  که 
جلوگیری  ابتدائًا  قانونی  انحراف  ایجاد  از 
مبنای  بر  دستوری  های  روش  نمی کند. 
اصالح پس از وقوع تخلف در واقع مانع از 
آن  ادامه  مانع  بلکه  شود  نمی  تخلف  وقوع 
ابتدای  در  تذکراتی  او  اینکه  با وجود  است. 
جلسه به صورت کلی بیان می کند اما افراد 
اغلب رعایت نمی کنند. از طرفی در صورت 
تکرار تخلف برای مجری مناسب نیست که 
در میان صحبت ها به دفعات تذکر بدهد و 
فرد صحبت کننده احساس می کند مجری 
مانع و مزاحم صحبت اوست و او از مجری 
می خواهد که اجازه ی بیان دیدگاههایش را 

داشته باشد.
برخی آسیب ها نیز وجود دارند که با وضع 

نمونه  عنوان  به  نیستند.  رفع  قابل  قوانین 
به  توجه  با  بحث  شروع  برای  درخواست 
دشواری  کار  عماًل  پیشین  جلسات  مباحث 
به خاطر  را  آن  کلیت  تنها  افراد  زیرا  است. 

به  بخشی  نظم  دیگر  مورد  دارند. 
که  است  شنوندگان  برداشت های 
می  انجام  صحیح  صورتی  در  تنها 
واضح  مباحث  منطقی  سیر  که  شود 

و روشن باشد.
البته ذکر این نکته الزم است که 
اما  است  الزم  کامال  قوانین  وضع 

کافی نیستند. 
به  دهی  قالب  و  2-بسترسازی 

جلسه:
اگر در جلسه های مناظره، فرایند 
برای  قالب هایی  ضمن  در  بحث 
تعریف  محتوا  سیر  به  مسیردهی 
و  استدالل ها  برای  افراد  و  شوند 
به  ملزم  خود  گیری های  نتیجه 
قالب های  این  مراحل  کردن  طی 
مناظره  باشند  شده  تعیین  پیش  از 
جهت مند خواهد شد. در واقع زمین 
از  مسیرهای  دارای  جلسات  بازی 
هر  که  است  شده ای  تعیین  پیش 
به  رسیدن  برای  است  مجبور  فرد 
چهارچوب  در  خود  نظر  مورد  نتیجه 
کند.  حرکت  شده  تعریف  قالب های 
هستند  مشخص  کامال  قالب ها  این 
و ابتدا و انتهای آنها بر حسب قوانین 
و  شنوندگان  برای  پیش  از  منطق 
شده اند.  مشخص  مناظره کنندگان 
فرآیند  و  مراحل  به  قالب دهی 
هر  که  می کند  معین  استدالل ها 
در  و  شود  آغاز  باید  کجا  از  بحث 
گزاره های  روی  توافق  صورت 
اولیه ای مانند پیش فرضها، تعاریف، 
قضایای مورد توافق دو طرف، و . . . 

چگونه بایستی از این مواد به نتایج واسطه و 
سپس نتایج نهایی رسید. در واقع وظیفه ی 
هر مناظره کننده تکمیل بخش های مختلف 
این قالبها است. این قالب ها طوری تعریف 
آن  در  بتواند  موضوعی  هر  که  می شوند 

نتیجه گیری  و  مرحله بندی  بیان،  چهارچوب 
و  کلی  کامال  که  است  الزم  بنابراین  شود. 
قوانین  واقع  در  باشند.  شده  تعریف  جامع 
این  مولد  و  پایه ریز  منطق صوری  قواعد  و 

قالب ها هستند.
به دو صورت  این روش  اجرای  شیوه ی 

امکان پذیر است:
1- فرم های متنی قالب

  wordمتنی فایل  یک  صورت  به  قالب 
این عناوین کلی  البته  با عناوین زیر است. 
هستند و با مطالعه قواعد منطق می توان با 

تقسیم  را  مراحل  دقیق تر  و  بیشتر  جزئیات 
بندی کرد که این کار نیاز به مطالعه یبیشتر 

دارد.
1- عنوان قضیه

2- تعریف مفاهیم قضیه و بیان صفات و 
خصوصیات معَرف

3-  بدیهیات، پیش فرض ها و قضایای 
پیشین مورد نیاز برای اثبات قضیه 

از گزاره های  با استفاده  اثبات قضیه   -4
دو بند قبل

به  مربوط  نواحی  منطقی  قضیه  برای هر 

عدم بيان اختالف�ات، نپرداختن 

ب�ه دیدگاه ه�ای مختل�ف و توقع 

موضوعم�ورد ج�دل  در  س�کوت 

توقع نابجایی اس�ت و این شيوه  

تنها حذف صورت مس�ئله است و 

آثار و تبعات وجود اختالف بر جای 

خود باقی می ماند. این مسير تنها 

موجب عدم ش�فافيت و افزایش 

ابهام ها در موارد اختالفی است.
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هر بخش به ترتیب مراحل تایپ و تکمیل 
تماما  شده  استفاده  فرم های  شود.  می 
به  گفتگوها  و  مناظره  یکدیگرند.  مشابه 
صورت مرحله به مرحله حول نحوه تکمیل 
محتوای هر بخش از فرم انجام می شود و 
وارد  محتوا  تکمیل  نحوه  حول  هر شخص 

شود.  می  دیگر  طرف  با  مباحثه  و  گفتگو 
فرم  دو  همواره  مناظره   برگزاری  حین  در 
مربوط  یک  هر  که  شود  می  داده  نمایش 
صورت  در  یا  کننده ها  مناظره  از  یکی  به 
از  یکی  به  مربوط  گفتگو  جلسه  برگزاری 

دو دیدگاه حاکم بر بحث می باشد. دو طرف 
بایستی الزاما بر روی دو مورد اول فرم یعنی 
این  نهایتا  و  کنند  توافق  تعاریف  و  عنوان 
دو قسمت را شبیه به یکدیگر تکمیل کنند. 
توافق  به  لزومی  سوم  مرحله ی  تکمیل  در 
نیست و در صورت اختالف نظر روی یکی 

ایجاد فرم جدید و  با  پیشنیاز های قضیه  از 
ذکر مرجع در فرم اول به تکمیل فرم جدید 
برای   تکمیل  حین  در  فرمها  می پردازند. 
حضار نمایش داده می شود. تکمیل فرم ها 
می تواند به عهده ی نماینده هرگروه باشد 

متولی  توسط  که  توسط شخصی  تنها  یا  و 
جلسه تعیین می شود انجام بگیرد.

2- برنامه کامپیوتری قالب:
که  دارد  دشواری هایی  فرم ها  سازماندهی 
با استفاده از نرم افزار به جای فرم های متنی 
امکانات  و  شود  می  کاسته  آن  معایب  از 
جدیدی نیز فراهم می آید. در ادامه 

به مقایسه دو روش می پردازیم.
تعاریف  و  مفاهیم  از  برخی   -1
بسیار پرکاربرد هستند و بهینه تر این 
است که در بانک اطالعاتی مستقلی 
گنجانده  ها ی  فرم  و  شوند  تعریف 
کننده  احضار  تنها  نرم افزار  در  شده 
تعریف  تکرار  به  نیازی  و  باشند  آنها 

مفاهیم در هر فرم نباشد.
قضایا  میان  منطقی  ارتباط   -2
یکدیگر  به  فرم ها  ارتباط  موجب 
این  گذاری  کد  نحوه ی  شوند.  می 
ارتباطات و همچنین یافتن فرم های 
تعداد  افزایش  با  یکدیگر  با  مرتبط 
فرم ها پیچیده می شود و جستجوی 
بود.  خواهد  زمان بری  کار  ها  فرم 
کدگذاری  جستجو،  فرایند  واگذاری 
به  افزار  نرم  به  ها  فرم  احضار  و 
طوری که این کار به صورت خودکار 
انجام بگیرد موجب تسریع دستیابی 
آن ها خواهد شد.  میان  ارتباطات  به 
امکان  لینک ها  با کلیک روی  کاربر 
خواهد  را  دلخواه  های  فرم  احضار 

داشت.
شبکه  سلسله ی  مشاهده   -3
صورت  به  ها  فرم  بین  ارتباطی 
نرم افزار  توسط  درختی  نمودارهای 
تواند سلسله علل و عواملی که  می 
منجر  بخصوصی  منطقی  قضیه  به 
ریشه یابی  در  و  دهد  نشان  را  شده 
در  افراد  های  دیدگاه  اختالف 
و دست چندم  پایین  قضایای سطح 

مفید واقع شود.
مجموعه  مقایسه  امکان   -4
)دو  دیدگاه  دو  یا  نفر  دو  های  فرم 
یافتن  و  متفاوت(  اطالعاتی  بانک 
تعاریف،  حوزه ی  در  اختالفی  موارد 

پیش فرضها و فرایند اثبات و . . .  به صورت 
خودکار توسط نرم افزار می تواند باعث تسریع 
اختالفی  اصلی  گلوگاه های  به  رسیدن  در 
شود و از بحث های انحرافی جلوگیری کند.

تر  جزئی  فرایندهای  که  صورتی  در   -5
روند  در  منطق  علم  که  نکاتی  و  استدالل 
قضایا  اثبات  و  مفاهیم)تصورات(  تعریف 
های  ارتباط  صورت  به  دارد  )تصدیق ها( 
مجاز بین مفاهیم موجود در بانک اطالعاتی 
به نرم افزار داده شود، می توان واحدی برای 
پردازش صحت قضایا به نرم افزار افزود. در 
تولید  برای  را  بخشی  می توان  صورت  این 
قضایای  بر  مبتنی  ثانویه  قضایای  خودکار 
روند  در  تسریع  برای  پیشین  شده ی  اثبات 
استدالل ها طراحی کرد. طراحی این قسمت 
کار پیچیده ای است و نیاز به تسلط کامل به 
علم منطق و برنامه نویسی دارد و بهتر است 
شود  تلقی  جداگانه  نرم افزار  یک  عنوان  به 
که قابلیت ارتباط با نرم افزار طراحی شده را 
دارد. پرداختن به این بخش در مرحله اول 

طراحی نرم افزار توصیه نمی شود.
6- نرم افزار می تواند کاربرد شخصی نیز 
داشته باشد و پس از اینکه بانک اطالعاتی 
آن به اندازه کافی غنی شد به طور انفرادی 
نیز مورد استفاده کاربران قرار گیرد. امکان 
حسب  بر  اطالعاتی  بانک  کل  در  جستجو 
برای  تعاریف  و  مفاهیم   ، کلیدی  کلمات 
رسیدن به  قضایای شامل کلمه مورد نظر 

نیز می تواند به آن افزوده شود.
7- نحوه  ی ثبت و ذخیره مفاهیم و ارتباط 
های  بانک  در  منظم  صورت  به  آنها  بین 
که  می کند  فراهم  را  امکان  این  اطالعاتی 
با به اشتراک گذاشتن بانک های اطالعاتی 
مختلف  موضوعات  در  افراد  از  یک  هر  که 
بانک  اند، یک  تولید کرده  به طور جداگانه 
منطقی  شبکه ی  همراه  به  جامع  اطالعاتی 

ارتباط دهنده آن تولید شود.
اطالعاتی  بانک   شامل  نرم افزار  ارائه   -8
تجمیع شده به عنوان نرم افزار مرجع سریع 
سیاسی              اعتقادی،  شبهات  به  گویی  پاسخ 
ثمره  به عنوان  دانشجویان می تواند   .  .  . و 
نهایی برگزاری جلسات متعدد مناظره  تلقی 

شود.

ش�يوه های بيان اختالف نظر که 

هم اکنون در ميان دانش�جویان 

و  مانندتجمعه�ا  دارد،  رواج 

مناظره ها و تریبون آزادها، نقاط 

ضع�ف و کاس�تی های متع�ددی 
دارد.
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تاکیدات  راستای  در   ،1381 سال  در 
مقام معظم رهبری به لزوم جهش علمی 
از  جمعی  پیشنهاد  به  ایشان  کشور،  در 
فضالی قم مبنی بر برگزرای کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره پاسخ مثبت 
پیشرفت  برای  الزم  امری  را  آن  و  دادند 

کشور دانستند. 
باید تولید نظریه و فکر، تبدیل به یک 
شود  دانشگاه  و  حوزه  در  عمومی  ارزش 
و  نظری  عقل  گوناگون  قلمروهای  در  و 
عملی، از نظریه سازان، تقدیر به عمل آید 
و به نوآوران جایزه داده شود و سخنانشان 
و  خالقیت  به  نیز  دیگران  تا  شود  شنیده 

اجتهاد تشویق شوند. )1386/10/16(
دهم  انتخابات  از  بعد  ایام  در  همچنین 
ریاست جمهوری و بعد از اتفاقات صورت 
بار  این  تلویزیونی،  مناظرات  در  گرفته 
پیشنهاد برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 
در جمع دانشجویان مطرح شد و ایشان آن 
را امر الزمی دانستند و سخنان بعدی بر 

اهمیت آن تاکید کردند:
از همین من راضی نبودم که از سه ماه 
قبل از انتخابات - انتخابات بیست و دوم 
از  بلکه زودتر  اسفند،  ماه  از  بود -  خرداد 
و  تبلیغاتی  سفرهای  از  بعضی  اسفند، 
که  تظاهراتی  و  شد  زده  که  حرفهائی 
گرفت،  مي  انجام  که  مجادالتی  و  میشد 
تو  متأسفانه  که  شود،  پخش  تلویزیون  از 
تلویزیون پخش شد؛ به خاطر همین، که 

آزاداندیشیم!  ما  یعنی 
اینها توهم است؛ این 
در  جنجال آفرینی 
است.  کشور  داخل 
غیر  فکری  جنجال 
صحیح  مباحثات  از 

است. )1388/8/6( 
کرسی  همانند  اما 
پردازی  نظریه  های 
سال  یک  حدود  که 
اقدام  تا  آقا  فرمان  از 
و  برد  مسئولین زمان 
ایشان  نظر  تامین  تا 

کرسی  است،  پیش  در  درازی  راه  هنوز 
سپرده  فراموشی  به  نیز  آزاداندیشی  های 
شد گرچه هر از چندی مرآتی - خبرنگار 
بیست و سی- پی اش را می گیرد! اما تا 

حرکت مسئولین راه درازی است.
اگر در مورد کرسی های نظریه پردازی، 
مسئولیت برگزاری آن بیش از دانشجویان 
بر دوش اساتید و مسئولین آموزش عالی 
های  کرسی  مورد  در  اما  بود،  کشور 
پیش  و  بیش  مسئولیت  این  آزاداندیشی 

از هر کسی متوجه »دانشجویان« است:

گفتم  بنده 
کرسی آزادفکری 
دانشگاه ها  در  را 
بیاورید.  وجود  به 
شما  خوب، 
به  چرا  جوانها 
نیاوردید؟  وجود 
کرسی  شما 
ی  فکر د ا ز آ
را،  سیاسی 
آزاد  کرسی 
معرفتی  فکری 
همین  تو  را 
تهران،  دانشگاه 
تو همین دانشگاه 
شریف، تو همین 
دانشگاه امیرکبیر 
بیاورید.  وجود  به 
دانشجو  نفر  چند 
آنجا  بروند، 

نقد  را  همدیگر  حرف  بزنند،  را  حرفشان 
کنند، با همدیگر مجادله کنند. حق، آنجا 

خودش را نمایان خواهد کرد. )همان(
اما این دو نوع کرسی چه تفاوت هایی 

دارند؟
با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، 
نظریه  های  کرسی  که  گفت  توان  می 
نقد  و  علم  تولید  فرآیند  به  ناظر  پردازی 
از هر کسی  علمی است. کاری که بیش 
از دانشجویان مقاطع 
تکمیلی  تحصیالت 
می  انتظار  اساتید  و 
این  لذا جلسات  رود. 
کاماًل  ها،  کرسی 
حضور  با  و  علمی 
رشته  نظران  صاحب 
چه  اگر  بود.  خواهد 
رویه  خالف  به  که 
کرسی های  معهود 
از سوی  برگزار شده 
از  حمایت  هیأت 
این  باید  ها،  کرسی 
ویژه  به  دانشجویان  حضور  در  جلسات 
صورت  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
گیرد. حتی حضور سایر دانشجویان نیز در 
این جلسات در ارتقای روحیه خودباوری و 
آشنایی با بحث علمی و همچنین شکسته 
شدن فضای عدم نقد علمی بسیار موفق 

خواهد بود.
اما کرسی های آزاداندیشی یا آزاد فکری 
ناظر به بصیر شدن دانشجویان نسبت به 
جریان  و  سیاسی  اجتماعی،  رویدادهای 
های فکری متداول در سطح جامعه است. 

اگر چه قوت علمی این مباحث به غنای 
طرح  آن  اصلی  وجهه  اما  افزاید  می  آنها 
دانشجویی  سطح  در  گوناگون  نظرات 
است.  تشریفاتی  های  پیرایه  بدون  و 
این  در  اصلی  خطاب  مورد  و  متولی  لذا 
کرسی ها دانشجویان اند و طبیعتًا برگزاری 
نظام مند این کرسی ها با همکاری تشکل 
از  بود.  خواهد  تر  قوی  دانشجویی  های 
مجموعه  دانشجویی،  های  تشکل  میان 
ای که وظیفه خود را پیاده سازی منویات 
را  بداند و خود  دانشگاه  رهبری در سطح 
انقالب  های  آرمان  از  پاسداری  مسئول 
»بسیج  ببیند،  ها  دانشگاه  در  اسالمی 
صورت  کاهلی  پس  است.  دانشجویی« 
گرفته در برگزاری کرسی های آزادفکری 
از هر کس یا مجموعه ای  بیش و پیش 

متوجه بسیج دانشجویی است!
نظر  به  شده  طرح  مطالب  به  توجه  با 
آزادفکری  های  کرسی  که  رسد  می 
و  مباحثات  به  دادن  منطقی  روال  برای 
مجادالت روزمره است تا این مباحثات به 
شکل هتاکی ها و کینه ها و تهمت ها در 
نیاید و در فضایی آزاد و بی التهاب مضرو 
با رویکردی منطقی و زمینه ای علمی تر 
دانشگاه  در  تلویزیون،  یا  خیابان  از سطح 

ها پیگیری شود:
شما کرسی آزادفکری سیاسی را، کرسی 
دانشگاه  همین  تو  را  معرفتی  فکری  آزاد 
تو  شریف،  دانشگاه  همین  تو  تهران، 
همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید. 
حرفشان  آنجا  بروند،  دانشجو  نفر  چند 
با  کنند،  نقد  را  همدیگر  حرف  بزنند،  را 
آنجا خودش  کنند. حق،  همدیگر مجادله 
را نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان 

پرتاب  را  انتقادی  یک  کسی  که  نمیشود 
فهمیده  درست  حق  که  اینجوری  بکند. 
با  ذهنی  آشفته ی  فضای  ایجاد  نمیشود. 
کشور  پیشرفت  به  کمکی  هیچ  لفاظی ها 
را  پیرتان  پدر  این  تجربه ی  شما  نمیکند. 
در این زمینه داشته باشید. آنی که کمک 
واقعِی  آزادی  کشور،  پیشرفت  به  میکند 
فکرهاست؛ یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه 
نترسیدن،  جنجال  و  هو  از  کردن،  مطرح 
به تشویق و تحریض این و آن هم نگاه 
نکردن. یک وقت شما یک حرفی میزنید، 
سیاسی  ناظران  همه ی  می بینید  ناگهان 
پلیدی  از  انباشته ی  وجودشان  که  جهان 
میزنند.  کف  شما  برای  است،  خباثت  و 
بین  رائج  قول  به  نشوید.  تشویق  این  به 
جوانها، جوگیر نشوید. بحث درست بکنید، 
بشنوید،  را  سخنی  بکنید.  منطقی  بحث 
بنشینید فکر کنید.  بعد  را بگوئید؛  سخنی 
این همان دستور قرآن است. »فبّشر عباد. 
احسنه«. فیّتبعون  القول  یستمعون  الّذین 

)2( سخن را باید شنفت، بهترین را انتخاب 
کردن،  درست  جنجال  فضای  وااّل  کرد. 
قبل  جنجاِل  دیدید.  که  میشود  همین 
انعکاسش  انتخابات،  از  بعد  انتخابات،  از 
میشود این؛ بخصوص وقتی دست بیگانه 
چه  با  دلیل،  چه  به  دارد.  دخالت  هم 
دستگاه های  میکنید  فکر  شما  توجیهی 
تبلیغاتی دنیا حوادثی را که فکر میکنند به 
ضرر نظام جمهوری اسالمی است، لحظه 
به لحظه منتشر میکنند؟ با چه محاسبه ای 
فکر  نباید  را  این  میگیرد؟  انجام  کار  این 
کرد؟! نباید رویش مطالعه کرد؟! اینهاست 
کرد.  توجه  آنها  به  باید  که  چیزهائی  آن 

)همان(

کرســی های 
نــظـریه پردازی،

کرسـی های آزاداندیشـی: 

تفـاوت؟ یا  یکسانـی 

محمد مهدی شاه آبادی

دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی و
 قائم مقام بسیج دانشجویی دانشگاه تهران 
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1 . تعریف مناظره
در فرهنگ معین ذیل کلمه ی »مناظره« 

آمده است:
مجادله  و  مباحثه  )مصدر(   -1 مناظره: 
کردن ستیهیدن. 2- مانند شدن 3- )اسم( 
مباحثه و مجادله: )اکنون چون می خواهی 
 ) را...  منافره  و  مناظره  این  باش  ساخته 
مناظرات.  جمع:   )1:97 الحکایات  )جوامع 
توضیح عبارت است از: توّجه متخاصمین در 
اثبات نظر خود در مورد حکمی از احکام و 
نسبتی از نسبت ها برای آشکار کردن حّق 
و صواب،در امری با هم بحث و گفت و گو 

کردن«
طرف  دو  مناظره،  در  توضیح،  این  بر  بنا 
در  و  اند  متخاصم  و  ندارند،  یکسانی  عقاید 

تالش اند تا حّق و صواب مشّخص شود.
عنوان  ذیل   Wikipedia در  ولی 
آمده  توضیحی  چنین   )Debate( مناظره 

است:
مباحثه ی  برای  است  روشی  »مناظره 
عمومی  قالب  مناظره،  ای.  ارائه  و  تعاملی 
که  منطقی،  استدالل  به  نسبت  است  تری 
مّد  اصول  از  صحیح  استنتاج  صرفا  آن  در 
به  وابسته  استدالل  به  نسبت  و  است،  نظر 
نبودن  یا  بودن  مطرح  صرفا  که  امر،  واقع 
به  نسبت  و  کند،  می  بررسی  را  مورد  یک 
قدرت نطق و فّن بیان، که صرفا فّنی است 
دیگران.  کردن  متقاعد  سازسی  زیبا  برای 
گرچه سازگاری منطقی، تطابق با واقع و تا 

حدودی برانگیختن احساساِت حّضار، عناصر 
مهّمی از هنر متقاعد کردن هستند، ولی در 
می  عمل  دیگری  راهکارهای  با  مناظره، 
شود، معموال یک طرف به وسیله ی ارائه ی 
تر  قوی  )context( ی  زمینه  و  فضا  یک 
یا/و ساختار قدرتمند تر سعی می کند که بر 
طرف دیگر فائق آید، کاری که بسیار بسیار 

ظریف تر و راهبردی تر است.«
ندارد  لزومی  مناظرات،  دیدن  برای 
باشیم،  انتخاباتی  های  رقابت  منتظر  حتما 
روزمّره ی  زندگی  در  رسمی  غیر  مناظرات 
با  حال  هر  به  ولی  گیرند.  می  صورت  ما 
و  کیفیت  طرفین،  دانش  و  مهارت  افزایش 
عمق مناظره نیز افزایش می یابد. ولی وقتی 
مناظره شکلی رسمی تر به خود می گیرد، 
شود.  تعریف  آن  برای  قالبی  و  قوانین  باید 
خروجی یک مناظره توّسط حّضار، داوران و 

یا از ترکیبی هر دو مشّخص می شود.
مناظرات، معموال در رقابت ها معنی پیدا 
می کند و به خصوص میدان آن در رقابت 
های انتخاباتی باز می شود. از این جا است 
فضاهای  در  »مناظره  شود  می  گفته  که 

مردم ساالر بسیار فراگیر است.«
اضافه می  را  نکاتی  ادامه،  پدیا در  ویکی 
کند که نگران کننده است. ویکی پدیا می 
رنگ  پر  خیلی  مناظره  در  که  عاملی  گوید 
هر  از  بتواند  کس  هر  که  است  این  است، 
از عقیده و نظر شخصی  دو طرف، مستقل 
دهد.  را شکست  مقابل  دارد، طرف  که  ای 

این کار سخت به  تازه کارها،  گرچه  برای 
نظر می رسد، ولی برای مناظره گران حرفه 
ای، هر عقیده ای، در یک زمان نسبتا کوتاه، 
قابل دفاع و یا قابل تخریب است. تا جایی 
که گفته می شود »هدف اصلی از مطالعه ی 
مناظره به عنوان یک رویه یا هنر، این است 
که مهارت یک فرد به نوعی پرورش یابد تا 
بتواند از هر دو طرف، با یک حّد از سهولت، 

بازی کند.« 
ویکی پدیا، وکال را مثال می زند، کسانی 
حق  که  این  از  مستقل  خود،  موّکل  از  که 
نه، حمایت می کنند.  یا  او هست  با موّکل 
معموال تصّور اشتباهی در مورد مناظره وجود 
دارد: این که »مناظره با عقاید مستحکم کار 

دارد«، خیر، متأّسفانه این طور نیست.
البّته نباید زیاد نا امید بود، با همه ی این 
مسائل، هنوز هم مناظره شاید بهترین روش 
برای روشن شدن حقایق است. اگر یک نفر 
بپردازد،  خود  نظرات  تبیین  به  تنهایی  به 
همواره این گمان می رود که نقاط تاریکی 
در دیدگاه او وجود دارد که به آن اشاره نمی 
شود. و این مناظره است که می تواند این 

نقاط را به خوبی روشن سازد.
2 . مشکالت مناظره

از  کار  ابتدای  در  که  تعریفی  به  توّجه  با 
و  ها  نارسایی  سری  یک  کردیم،  مناظره 
و  دارد،  وجود  مناظره  ذات  در  مشکالت 
به  ولی  رهایی جست،  ها  آن  از  توان  نمی 
به  زیر  در  اند.  مناظره  مشکالت  حال  هر 

یک سری از این نارسایی ها اشاره می شود. 
اهّمیت  جا  آن  از  مشکالت  این  شناخت 
بررسی خواهیم  مقاله،  ادامه ی  در  دارند که 
مناظره ی ساخت  معّرفی  با  کرد که چگونه 
یافته،چگونه این مشکالت را می توان به حّد 

اقل رساند.
2-1 صحبت بدون مدرک

در مناظراتی که تا کنون انجام شده است، 
می توان به مواردی اشاره کرد، که مطلبی 
نادرستی  بعدا  بدون مدرک ذکر می شود و 
آن مشّخص می شود. حّتی اگر یک مطلب 
مستند نیز ارائه شود، به خاطر نبود امکانات 
)زمان، تجهیزات و ... ( سند غیر قابل وصول 

است.
برای  توانایی  بدون  باز کردن بحث   2-2

بستن آن
شرایطی را در نظر بگیرید که یک طرف 
را  سوال   7 یا   6 خود،  فرصت  در  مناظره، 
دادن  پاسخ  که  جا  آن  از  کند.  می  مطرح 
می  زمان  پرسیدن  سوال  از  بیش  معموال 
پاسخ سواالت  تواند  نمی  مقابل  برد، طرف 
شود،  می  حاصل  که  چیزی  تنها  بدهد.  را 
پیش  است. همان وضعی  احساسات  تهییج 
هم  دور  فکر  هم  نفر  چند  وقتی  می آید 
جمع می شوند و شروع می کنند به یادآوری 
انتقاداتی که به طرف مقابل وارد می دانند و 
با این کار، صرفا احساسات خود را به غلیان 

در می آورند.
2-3 بی پاسخ گذاشتن سواالت و یا پاسخ 

مناظره، همان طور که به ذهن می 
رسد، شاید جایی برای تبیین حقیقت 
کند  کمی  با  مسئله  این  که  نباشد. 
دست  به  آن  های  تعریف  در  کاو  و 
مناظره  هر چه هست،  ولی  آید،  می 
سود  تواند  می  حقیقت  تبیین  برای 
مند باشد. در این مقاله یک سری از 
آورده  را  مناظره  مشکالت مشکالت 
ساختار  یک  معّرفی  با  سپس  ایم. 
به  بحث  و  گو  و  گفت  برای  جدید 
سعی  یافته  ساخت  مناظره ی  نام 
شود.  حل  مشکالت  این  ایم  کرده 
پیاده  الکترونیک،  مناظره ی  یا  مونل، 
است  یافته  ساخت  مناظره ی  سازی 
پرداخته  آن  به  مقاله  ادامه ی  در  که 

شده است. 

مناظره ی ساخت یافته
محمد حسین فیاض بخش
دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات دانشگاه امیرکبیر
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دادن ناکافی و یا نادرست 
یک طرف مناظره، می تواند سوال طرف 
پاسخ  یک  با  یا  و  بگیرد،  نادیده  را  مقابل 
سرسری، از مهلکه بگریزد. این کار به چند 

دلیل صورت می گیرد:
برای  پاسخ  نداشتن   -

سوال.
سوال  مورد  طرف   -
حربه،  این  با  گرفته،  قرار 
بیشتری  فرصت  می تواند 
پرسیدن  سوال  برای 
تنها  نه  یعنی  باشد.  داشته 
زمانی برای پاسخ به سوال 
نداده  دست  از  طرفش 
است، بلکه فرصت بیشتری 
کشیدن  چالش  به  برای 

طرف مقابل دارد.
2-4 به هم خوردن زمان 

طرفین
زمان  مناظره  مجری  معمول  طور  به 
تخصیص داده شده به هر طرف را مدیریت 
می کند، به طوری که دو طرف در مجموع، 
باشند.  داشته  اختیار  در  را  یکسانی  زمان 
هم،  مناظره  طول  در  که  است  آن  آرمانی 
هر کس در یک بازه ی مثال 10 دقیقه ای 
صحبت کند، نه کمتر و نه بیشتر تا مساوات 
کار  مسئله  این  رعایت  ولی  شود.  برقرار 

آسانی نیست.
های  طرف  گرفتن  قرار  فشار  زیر   5-2

مناظره
کسی که در یک مناظره ی واقعی شرکت 
قرار  زیادی  فشارهای  تحت  کند،  می 
گرفتن،  قرار  سوال  زیر  صرف  گیرد:  می 
و  است،  آفرین  اضطراب  خود  خودی  به 
به  و  باشند  حاضر  محل  در  هم  حّضار  اگر 
تشویق یا شعار بپردازند، این فشار مضاعف 
می شود، فشاری که قدرت تفکّر را از طرف 
که  شود  آن  موجب  شاید  و  گیرد  می  ها 
که  افرادی  از  ها  بار  ماند.  پوشیده  حقیقت 
در مناظرات زنده شرکت کرده اند شنیده ایم 
که بعد ازمناظره، جواب های خیلی بهتری 
به یاد آورده اند، جواب هایی که اگر فضای 
مناظره سبک تر بود، حتما به ذهنشان خطور 

می کرد.
یک  خاطر  به  بحث  شدن  منحرف   6-2

مطلب نا به جا
بسیار طبیعی است که در جریان مناظره، 
با یک مطلب نا به جا، موضوع اصلی مناظره 
بگیرد.  قرار  حاشیه  در  و  برود  یاد  از  کامال 
انجام  مختلفی  های  موقعیت  در  کار  این 
می شود. برای مثال طرفی از مناظره را در 
نظر بگیرید که هیچ پاسخی در مقابل سوال 
فرد  که  است  تقوا الزم  خیلی  ندارد.  مقابل 
اذعان کند جوابی برای این سوال ندارد، ولی 
کاری که معموال انجام می شود، آن است 
مناظره  اصلی  بحث  دادن  ادامه  بدون  که 
)بحثی که منجربه این سوال بی پاسخ، شده 
اشاره  مقابل  طرف  ضعف  نقطه  به  است( 

می کند تا به اصطالح کم نیاورد. در این جا، 
نیست،  حقیقت  تبیین  برای  جایگاهی  هیچ 
جایگاه طرف  کردن  کم  بلکه هدف، صرفا 

مقابل است.
3 . مناظره ی ساخت یافته

در این جا، به تعریف سامانه ای می پردازیم 
که سعی می کند مشکالتی را که در بخش 
قبل به آن ها اشاره شد، رفع کند و در عین 

حال، معادل مناظره های سّنتی باشد.
برای ادامه، الزم است که به تعریف چند 

مفهوم بپردازیم:
بیشتر(  )یا  دو  مناظره،  یک  در  طرف. 
با یک دیگر  به بحث  طرف وجود دارد که 
از  کار،  سهولت  برای  ادامه  در  می پردازند. 
دو طرف، با عنوان های»الف« و »ب« یاد 
می کنیم. دّقت کنید که ممکن است که چند 

نفر در یک طرف حاضر باشند.
متوالی  سری  یک  به  بحث.  رشته ی 
تنها یک طرف  آن  در  که  پاسخ  و  پرسش 
مقابل  طرف  و  است  کننده  پرسش  )الف(، 
بحث  رشته ی  است.  گو  پاسخ  تنها  )ب( 
که به اختصار آن را رشته می خوانیم، باید 

وحدت موضوع داشته باشد.
طریق  چند  از  رشته،  یک  یافتن  خاتمه 

صورت می پذیرد: 
مناظره  طرف  دو  رسیدن  نتیجه  به  با   -

بر سر نتیجه،
- فرض گرفتن یک نتیجه و جلو رفتن.

موضوع  چند  وجود  رشته،  خالل  در  اگر 
دیگر نیز احساس شد، رشته ی حاضر معلّق 
می شود و رشته های جدید باز می شود. به 
وابسته  شده،  معلّق  رشته ی  رسیدن  نتیجه 
است به خاتمه یافتن همه ی رشته های زیر 

مجموعه.
برای مثال به گراف فوق که یک مناظره 

را مدل کرده است، توّجه بفرمایید. 
 هر کدام از دایره ها، نماینده ی یک رشته 
و  سوال  سری  یک  از  کدام،  هر  لذا  است، 
آن  برای  است.  شده  تشکیل  متوالی  پاسخ 
باز   1 رشته ی  شود،  روشن تر  منظور  که 
در  آن  های  جواب  و  سوال  و  است  شده 
مستطیل خط چین توضیح نمایش داده شده 
اند. در جریان رشته ی 1، یک سوال جدید 
به  ربطی  آن  است که موضوع  مطرح شده 

برای  لذا  است،  نداشته   1 رشته ی  موضوع 
 1 حفظ وحدت موضوع، در جریان رشته ی 
 2 رشته ی  و  است  نشده  داده  پاسخ  آن  به 
منشعب شده است. بعد از خاتمه ی رشته ی 
2، امکان ادامه دادن رشته 1 مهیا می شود 
که با دایره ی 3 نشان داده شده است. )دّقت 
کنید که در این جا رشته ی 1 و 3 هر دو یک 
موضوع را دنبال می کنند، ولذا هر دو یک 
داشته  بازبینی  به  نیاز  مدل  شاید  اند.  رشته 
به دو  نیز در جریان خود   3 باشد.( رشته ی 
وحدت  حفظ  برای  که  می خورد  بر  سوال 
تعریف   5 و   4 جدید  رشته ی  دو  موضوع، 
اند. با خاتمه ی این دو رشته، موضوع  شده 

رشته ی 3 با گره 6 ادامه می یابد.
ای،  رشته  تک  جلسات  از  ای  نمونه 

آنها  در  پاسخ اند.  و  پرسش  جلسات 
حضار  از  یکی  سوال  با  رشته،  هر 

تولید می شود، و با پاسخ سخنران پیش 
چرا می رود )و لزوما  شود،  نمی  بسته 

سوال  کننده معموال که 
ه ی  ز جا ا

مه ی  ا د ا
ندارد،  را  بحث 

باشید  داشته  دّقت 
یافتن  خاتمه  شرط  که 
یک رشته، تنها متقاعد 
کننده  سوال  شدن 
به  کنید  رجوع  نیست، 

رشته  خاتمه ی  شروط 
یک  در  رشته(.  تعریف  در 

در  پاسخ،  و  پرسش  جلسه ی 
نهایت، به خاطر مطرح شدن چندین سوال 
با موضوعات مختلف، مجموعه ای از رشته 

ها خواهیم داشت. )وحدت موضوع(
برای  مناظره،  مدل کردن  که  کنید  دّقت 
است.  الزم  مناظره  روند  کردن  مکانیزه 
انشاءاهلل، این طرح می تواند سر آغاز تولید 

یک نرم افزار مناظره باشد.
تعریف  برای  الزم  مفاهیم  جا،  این  به  تا 
مناظره ی ساخت یافته را به دست آورده ایم:

مناظره ی ساخت یافته، جلسه ای است که 
در آن دقیقا دو رشته با دو موضوع مختلف و 

به صورت توام جلو می روند.
در  داریم،  رشته  دو  مناظره،  در یک  پس 
یک رشته طرف الف سوال می کند و طرف 

رشته ی  را  رشته  )این  است  گو  پاسخ  ب 
دیگر،  رشته  در  و  نامیم(  می  الف  حمله ی 
ب  طرف  سواالت  گوی  پاسخ  الف،  طرف 
است که  بدیهی  الف(.  دفاع  )رشته ی  است 
است  ب  دفاع  رشته ی  الف،  حمله  رشته ی 
و بر عکس. برای توأم کردن این دو رشته 
هم  صورت  به  رشته  دو  هر  بردن  پیش  و 
برای سخن گفتن،  روند، فرصت هر طرف 
به دو تّکه تقسیم می شود: قسمت دفاع و 
قسمت حمله. برای مثال از منظر طرف الف، 
پاسخ  به سواالت ب  الف  دفاع،  قسمت  در 
می دهد )رشته ی دفاع خود را پیش می برد( 
پرسد  می  سوال  از ب  حمله،  قسمت  در  و 
دهد.(  می  توسعه  را  خود  حمله ی  )رشته ی 
بدیهی است که در اّول کار هر طرف تنها 

حمله  در قسمت  و  دارند 
ین  خر حله آ مر
 ، تنها نیز
قسمت 

عملی  دفاع 
می شود.
شکل 

زیر 

را  یک مناظره ی ساخت یافته 
نشان می دهد که دو طرف الف و 

ب در آن شرکت می کنند. این مناظره 
مناظره ی  است.  شده  تشکیل  دور   4 از 
ساخت یافته، اجبار می کند که دقیقا دو رشته 
داشته باشیم که این دو رشته از منظر الف، 
با »رشته ی حمله ی الف« و »دفاع الف« نام 
گذاری شده است. نوبت هر طرف، متشّکل 

ب�رای دی�دن مناظ�رات، لزومی 

ن�دارد حتم�ا منتظر رقاب�ت های 

انتخابات�ی باش�يم، مناظرات غير 

رس�می در زندگ�ی روزم�ّره ی ما 

ص�ورت م�ی گيرن�د. ول�ی به هر 

ح�ال با افزایش مه�ارت و دانش 

طرفين، کيفيت و عمق مناظره نيز 

افزایش می یابد
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ست  ا
قسمت  ع از  فا د

برای و قسمت حمله،  که 
الف،  های  قسمت نوبت 

است و قسمت سمت چپ، قسمت حمله 
بدیهی  اوست.  دفاع  قسمت  راست،  سمت 
است که در اّولین و آخرین نوبت به ترتیب 

قسمت دفاع و حمله وجود ندارد.

و  ای  رشته  دو  های  مناظره  انواع   1-3
مسئله ی وحدت موضوع

باید  حتما  و  حتما  رشته  یک  که  گفتیم 
باشد. و هم چنین  تنها یک موضوع داشته 
بیان کردیم که مناظره ی ساخت یافته دقیقا 
دو تا رشته دارد. اگر دو تا رشته ی مناظره، 
باشند،  داشته  هم  از  جدای  موضوع  تا  دو 
مناظره ی  مثال،  )برای  نیست.  مشکلی 
به  را  موسوی  آقای  و  احمدی نژاد  آقای 
اقتصادی  مسائل  از  یک طرف  بیاورید،  یاد 
و  کرد  می  انتقاد  نژاد  احمدی  آقای  دولت 
در  موسوی(  آقای  ستاد  حامیان  از  دیگری 
این حالت، حفظ وحدت موضوع کار سختی 
نیست. مسئله ای که جای کار بیشتری دارد، 
زمانی است که دو رشته یک موضوع دارند، 
برای مثال هر دو طرف نظرات خود را در 
می  سعی  و  کنند  می  طرح  حجاب  مورد 
کنند نشان دهند که مدل فکریشان بهتر می 
تواند مسئله را تفسیر کند. با این حساب، 
باید تعریف قسمت دفاع را باز تر کرد، 
دفاع  قسمت  در  هر طرف  یعنی 
سوال  به  هم  خود،  نوبت 

طرف مقابل باید پاسخ 

هم  و  دهد 
که  دهد  توضیح 
خود  فکری  مدل 
دهد،  بسط  را 
بگوید  و 
نه  چگو

ند  ا تو می 
مسئله را حل کند.

3-2 چه چیزهایی به دست 
آمده است؟

به  رشته  تعریف 
قید  همه ی  همراه 
های آن اساسا برای 

حفظ وحدت موضوع 
وحدت  حفظ  است. 
برای  رشته،  موضوع 

جلو گیری از مشکالت زیر است: 
برای  توانایی  بدون  بحث  کردن  باز   -

بستن آن.
ماندن  پاسخ  بی  و  زیاد شدن سواالت   -
در  اگر  ها.  آن  )گذاشتن( 
این  به  حقیقی،  مناظرات 
که  خوریم  می  بر  مطلب 
یک طرف برای آن که نمی تواند جوابی به 
یک سوال بدهد، طرف مقابل را با سواالت 
مسئله ی  دهد،  می  قرار  هجوم  مورد  خود 
وحدت موضوع، دقیقا برای جلوگیری از این 
مسئله است. به عبارت دیگر، وقتی در یک 
مناظره در مقابل یک سوال بی ربط طرفتان، 

می گویید: »...قبول، سوال شما وارد است، 
ولی ربطی به حرفمان ندارد، لطفا به سوال 
وحدت  دارید  واقع  در  بدهید...«  پاسخ  من 

موضوع را پیاده می کنید.
- فراهم شدن فضای جدل به جای انتقاد 

سازنده.
مناظرات  در  تر.  عادالنه  دهی  نوبت   -
به هر طرف داده می  معمولی، فرصتی که 
شود، تنها بر مبنای زمان است؛ به طوری که 
در مجموع دو طرف زمان یکسانی در اختیار 
مفهوم  کشیدن  میان  به  با  باشند.  داشته 
ای،  رشته  دو  مناظرات  از  استفاده  و  رشته 
بندی  نوبت  برای  دیگری  مبنای  توان  می 
که  ترتیب  این  به  آورد.  دست  به  مناظرات 
هر طرف موظف است قسمت حمله و دفاع 
از  آن.  قیود  همه ی  با  کند،  تکمیل  را  خود 
جمله رعایت وحدت موضوع. همین مسئله 
که یک نفر در قسمت حمله ی خود موظف 
بپرسد،  سوال  مطلب  یک  از  تنها  باشد 
به  ولی  است.  کننده  کنترل  اهرم  خود یک 
طور  به  توان  نمی  را  زمان  عامل  حال  هر 
این حساب، هر طرف  با  کرد،  کامل حذف 
باید حّداقل قسمت دفاع را پر کند و حّداکثر، 
در زمان معین شده مطالب خود را طرح کند.
4. مناظره ی الکترونيکی یا مونل

 برای بحث کردن در فضای اینترنت چند 
بستر وجود دارد:

گروه ایمیل. منافع این روش عبارت اند از: 
سادگی و نیاز به وقت گذاری کم. نارسایی 
مسائل  تشّتت   -1 از:  اند  عبارت  آن  های 
درمیان  شاید   که  طوری  به  شده،  مطرح 
بحث یک نفر یک مطلب بی ربط را مطرح 
کند و بحث منحرف شود. 2- افراد باید سیر 
را در ذهن خود  بحث و سؤال و جواب ها 
دنبال کنند. 3- چون نامه ها از هم تا حّدی 
دقیقا  فردی  که  ندارد  لزومی  اند،  مستقل 
نظر  صرفا  بلکه  دهد،  را  مقابل  نظر  جواب 

خود را عنوان می کند.
انسجام خوب، چون   -1 منافع:  وبالگ.   

تنها یک نفر نظرات خود را 
می نویسد. نارسایی ها: 1- 
تنها نظرات یک نفر مطرح 
دیگران  نظرات  و  شود  می 
در  »نظر«  صورت  به  تنها 

زیر مطالب می آید.
همان  گو.  و  گفت  تاالر 
ولی  است  ایمیل  گروه 
دنبال کردن بحث به خاطر 
تر  راحت  تاالر،  قیافه ی 
سوال  تاالر،  یک  در  است. 
صورت  هایی  جواب  و 
می گیرد و روندی پیش می 
ساختار  گرچه  تاالر،  رود. 

از یک  دارد، ولی  استاندارد و مدّونی  کامال 
به  تا   -1 برد.  می  رنج  ها  نارسایی  سری 
میان آمدن یک مطلب نا به جا، مسیر بحث 
منحرف می شود و یک رشته ی تاالر گفت 
و گو، لزوما وحدت موضوع ندارد. 2- وقتی 

شود،  می  داده  سوال  یک  به  جواب  یک 
بسیار محتمل است که ناپخته باشد، ولی به 
خاطر این که »پست« ها غیر قابل ویرایش 

است، این جواب ناکافی باقی می ماند.
ویکی. گرچه ویکی ها عموما برای »گفت 
و گو« به کار نمی روند، ولی ویژگی جالب 
نفر به طور  این است که چند  توّجه آن ها 
همزمان روی یک متن کار می کنند و متن 

همیشه قابل ویرایش است.
مونل  یا  الکترونیکی  مناظره ی  مونل. 
و  »مناظره«  کلمه ی  دو  ابتدای  از  که   (
کنون  تا  است(  شده  ساخته  »الکترونیکی« 
انجام بحث  برای  بهترین بستری است که 
تا کنون  مونل،  برای  است.  شده  مطرح 
نمونه ی پیاده سازی شده ای به وجود نیامده 
است، ولی برای به دست آوردن تصّوری از 
آن چه که قرار است تولید شود، باید گفت 
بستر  دو  خوب  های  خصوصیت  مونل،  که 
کرده  جمع  را  گو  و  گفت  تاالر  و  ویکی 
است  گو  و  گفت  تاالر  یک  مونل،  است. 
که رشته های بحث در آن وحدت موضوع 
دارند، و پست ها بعدا نیز قابل ویرایش اند 
بهترین  بهترین سوال ها پرسیده شود و  تا 
جواب ها داده شود. در مونل، چنان چه در 
تاالر صورت می گیرد، چند نفر با اسم های 
حقیقی خود به بحث نمی پردازند، بلکه دو 
با  ایده، دو مکتب فکری، سیاسی، عقیدتی 

هم بحث می کنند.
خاص  گروه  یک  که  است  جایی  مونل، 
اجازه ی دسترسی به آن را دارند )بینندگان( و 
از میان ایشان، تنها تعداد محدودی توانایی 
برای  )همکاران(.  دارند  را  مطالب  ویرایش 
مثال در نظر بگیرید که قرار است که بر سر 
مسئله ی حجاب یک مونل انجام گیرد. یک 
بحث  دو طرف  و  باز می شود  بحث جدید 
طرف  دو  طرف،  دو  این  شوند.  می  تعریف 
کامال اعتباری هستند که ما در این گزارش، 
توضیحش  برای  را  حقوقی  نقش  تعبیر 
با  حقوقی،  نقش  یک  ایم.  کرده  استفاده 

یک فرد حقیقی تفاوت دارد؛ هر فرد حقیقی 
نظرات شخصی  و  ها  ایده  از  ای  مجموعه 
دارد. این نظرات و ایده های شخصی معموال 
و  است،  مشترک  اجتماعی  گروه  یک  بین 
همین اشتراک است که باعث می شود گروه 

س�اخت  مناظ�ره ی 
یافته، جلسه ای است 
دو  دقيق�ا  آن  در  ک�ه 
رش�ته ب�ا دو موضوع 
مختل�ف و ب�ه صورت 

توام جلو می روند.
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شرایط و مقدمات آزاد اندیشی 
آزادی  برای  آزادی  نیست،  هدف  آزادی 
مطلق  حق  یک  آزادی  ندارد،  معنایی  هیچ 
نیست، آزادی ابزار و شرایطی است که برای 
رشد و اصالح الزم است. برای تحقق رشد 
مفقود  مانع  هم  و  موجود  مقتضی  باید  هم 
به  و  بیافتند  تحرک  به  استعدادها  تا  باشد 
فعلیت برسند. بر اساس همین منطق است 
که مفهوم آزادی منفی و سلبی را از آزادی 
آرنت(.  )هانا  اند  کرده  جدا  ایجابی  و  مثبت 
به معنی رفع دشواری  یاسلبی  آزادی منفی 
ها و رهایی از موانع است و آزادی مثبت به 
معنای مهیا کردن توانائی ها برای به فعلیت 
با  منفی  آزادی  خواست  استعدادها.  رسیدن 
خواست  و  است  آمیخته  موانع  برکناری 
پیدا  توانائی ها معنی  با ظهور  آزادی مثبت 

می کند. 
و  بسته  تفکر  از  دوری  و  آزاداندیشی 
فکری  و  علمی  رشد  الزمه  کاری  محافظه 

کلی  میزان  همین  به  توان  نمی  اما  است، 
دادن  سر  و  اندیشی  آزاد  درباره  گویی 
آن  فواید  و  منافع  درباره  زیبا  شعارهای 
برداشته شد  موانع  اینکه  از  اکتفا کرد. پس 
به  هم  آزاد  بیان  و  اندیشه  های  فرصت  و 
وجود آمد بالفاصله این سوال پیش می آید 
ایجابی  جنبه  و  آزادی  این  مقتضای  آیا  که 
برای استفاده از آن هم به وجود آمده است 
یا خیر؟ اگر آزادی فقط به معنای رهایی و 
داشته  اما  باشد،  وجود  ابراز  فرصت  داشتن 
های ارزشمندی برای آمدن به صحنه مهیا 
نشده باشد، این نوع آزادی فکر و بیان همان 
آزادی تجارت  ارزش خواهد داشت که  قدر 

برای فقرا! 
ضروت  بر  تکیه  با  همزمان  بنابراین 
آزاداندیشی و فراهم کردن فضای آزاد برای 
هم  ماجرا  ایجابی  جنبه  به  باید  افکار،  بروز 

پرداخته شود. اگر مقدماتی که برای ظهور و 
تالقی افکار ارزشمند الزم است آماده نشده 
چه  به  آزاداندیشی  طلبل  بر  کوبیدن  باشد 
نتیجه ای منجر خواهد شد؟ داشتن فضاهای 
چه  نامساعد  اذهان  و  فقیر  افکار  برای  باز 
فکری  هرزگی  و  ابتذال  جز  ای  نتیجه 
که  است  بدیهی  داشت؟  خواهد  دنبال  به 
باید  هایی  حداقل  آزادی  از  زدن  دم  برای 
که  کسانی  های  چنته  و  باشد  شده  پیموده 
می خواهند از نعمت آزادی استفاده کنند نباید 
از کمترین ها خالی باشد، تنها در اینصورت 
ضرورت  از  اطمینان  با  توان  می  که  است 

آزادی و منافع آزادی سخن گفت. 
کرسی های آزاد اندیشی

به  اندیشی  آزاد  ضرورت  از  بحث  طرح 
بهمن ماه سال 81 برمی گردد. نقطه شروع 
ماجرا سخنان رهبر انقالب در دیدار اعضای 
انجمن اهل قلم بود: »اگر بخواهیم در زمینه 
گسترش و توسعه واقعِی فرهنگ و اندیشه 

به  داریم  احتیاج  کنیم،  کار  حقیقتًا  علم  و 
اّول  درجه  در  و  مواهب خدادادی  از  این که 
در  آزاداندیشی  کنیم.  استفاده  آزاداندیشی 
گفته  تا  است.  مظلوم  شعار  یک  ما  جامعه 
خیال  فوری  عّده ای  آزاداندیشی،  می شود 
می کنند که بناست همه بنیانهای اصیل در 
هم شکسته شود، و آنها چون به آن بنیانها 
دلبسته اند، می ترسند. عّده ای دیگر هم تلّقی 
بنیانها  این  باید  آزاداندیشی  با  که  می کنند 
آزاداندیشی  به  گروه  دو  هر  شود.  شکسته 
- که شرِط الزم برای رشد فرهنگ و علم 
آزاداندیشی  به  ما  می کنند.  ظلم   - است 

احتیاج داریم.« 
رهبری  سخنان  در  متقابل  تفکر  دو  هر 
)متحجرین و محافظه کاران در مقابل هرج 
سلبی  و  منفی  آزادی  حول  طلبان(  مرج  و 
تعریف می شوند و تنها با وارد کردن مفهوم 

آیا  ظرفیـــــــــــت های   برگزاری
کرسی هــــــــــــای آزاد اندیشی
در دانشگـــــــــــاه ها وجود دارد؟ 

های عقیدتی تشکیل شوند. یکی از نظریه 
هایی که دوست شدن دو فرد را توضیح می 
افراد  که  گرفته  شکل  اساس  این  بر  دهد، 

اشتراک  خاطر  به  انسانی، 
با  خود  نظرات  و  ها  ایده 
می  برقرار  رابطه  یکدیگر 
این  عضو  هر  گرچه  کنند. 
در  عقیدتی  های  گروه 
را  خود  راه  عقاید  جزئیات 
انسانی  دو  هیچ  و  رود  می 
می  ولی  نیستند،  هم  شبیه 
حذف  را  جزئیات  این  توان 
یک  به  و  کرد  )تجرید( 
ایده ای  ایده ی کلّی رسید. 
که نماینده ی آن، یک نقش 
حقوقی است. پس نظرات و 
حقوقی،  نقش  یک  عقاید 

گروه  یک  افراد  همه ی  عقاید  مشترک  حّد 
عقیدتی است )که به خاطر این حّد مشترک 
اند(. برای مثال، بسیج،  گرد هم جمع شده 
از گروه  است  مثال هایی   ... و  جنبش سبز 

های عقیدتی.
نوعی  به  طرف،  یک  مونل،  یک  در 
گروه  یک  نماینده ی  که  شود  می  انتخاب 
از  قبل  طرف  یک  تولید  در  باشد.  عقیدتی 
شروع مونل، عقایدی که مربوط به آن گروه 
عقیدتی است لیست می شود. و یا اگر همه 
درک درستی از اصطالحات دارند، )با دّقت 
طرف  این  که  شود  می  گفته  فلسفی(  غیر 
سبزی  جنبش  است:  تفّکری  چه  نماینده ی 

است، بسیجی است و یا ...
تعریف  تعریف طرف ها، همکاران  از  بعد 
شده،  تدوین  قوانین  طبق  بحث،  شده ی 
شروع می کنند به سوال و جواب. هر کسی 
می تواند از جانب هر دو طرف مونل اظهار 
نظر کند، ولی باید مقید به عقاید لیست شده 
یک  مثال  برای  باشد.  آن طرف  تعریف  در 
ای  علمی  تسلّط  خاطر  به  حجاب  با  خانم 
که بر سواالتی که در مورد حجاب وارد شده 
است، دارد، می تواند برای گرم شدن بحث، 
به حجاب، مطلب  به عنوان طرف معترض 
بنویسد. لذا در مونل، اصالت با طرف است 
امتیازات  از  یکی  این  و  حقیقی  افراد  نه  و 

فضای مجازی است.
یک مونل باید در جایی متوّقف شود. اگر 
طرفین برای زمان اتمام مونل توافق داشته 
طور  این  اگر  ولی  است،  آرمانی  که  باشد 
نشود، باید قانون حکم فرما باشد. مثال یک 
مونل بیش از 2 هفته نباید به طول انجامد، 
و یا هر طرف برای نوبت خود نباید بیش از 

1 روز تاخیر بیاندازد و ... .
این قوانین از آن جا اهّمیت می یابند که 
شاید یک طرف، به خاطر آن که در مناظره 
ناکام بوده است، دوست ندارد که مناظره با 
مونل  اتمام  برای  لذا  شود،  تمام  وضع  آن 
جلوی  باید  قوانین  کند.  می  اندازی  سنگ 

این کار را بگیرند.
باید  مونل  روی  مقصودی  چه  برای   
که  است  این  اصلی  دلیل  گذاشت؟  وقت 

می خواهیم، کاری در جهت امر به معروف 
در  عالوه،  به  باشیم.  کرده  منکر  از  نهی  و 
این مطلب  به  جریان تدوین مونل، همواره 
کار،  نهایی  نتیجه ی  که  داشت  توّجه  باید 
یک مناظره ی واقعی خواهد بود؛ یعنی وقتی 
به  مونل  و محتوای  مورد سیر  در  گروه  دو 
تعیین  گروه(  دو  )یا  نفر  دو  رسیدند،  توافق 
می شوند تا نماینده ی هر یک از دو طرف 
مونل باشند و جلوی جمعیتی، مناظره ای را 
انجام شده است، دوباره اجرا کنند  که قبال 
که  کنید  دّقت  کنند.  بازی  بهتر  تعبیر  به  و 
در فضای مجازی مونل، الزم نیست که دو 
باشند،  حقیقی  های  شخصیت  مونل  طرف 
در  مناظره  یک  به  مونل  تبدیل  برای  ولی 
ناپذیر  اجتناب  مسئله  این  واقعی،  دنیای 
جذابیت  کار  این  با  که  است  روشن  است. 
یک برنامه غیر قابل پیش بینی را از دست 
ارائه  محتواهای  بر  مدیریت  ولی  ایم،  داده 
ساخت  های  مناظره  شرایط  اعمال  و  شده 
یافته، بسیار بهتر صورت می گیرد، مراجع و 
مستندات، در فرصت کافی مورد مداّقه قرار 
می گیرند، کاری که در یک مناظره ی سّنتی 
است.  دشوار  بسیار  نباشد،  ممکن  غیر  اگر 
ولی نباید فراموش کرد که گرچه مناظره ای 
آماده  قبل  از  شود  می  بازی  نهایت  در  که 
شده است، مخاطبین مناظره از محتوا و سیر 
مناظره بی خبر اند، چرا که دو طرف مونل را 
افراد معدودی تشکیل داده اند. افرادی که از 
سطح معلومات باالتری از عاّمه برخوردارند 
اند،  و صاحب نظران گروه عقیدتی خویش 
بحث داغی را ترتیب می دهند و می توانند 
به  ارائه  برای  را  نامه ی جذاب  مناظره  یک 

عموم آماده کنند. 
سیری  و  محتوا  مونل،  دیگر،  عبارت  به 
کند  می  فراهم  را  یافته  ساخت  و  منطقی 
و اجرای زنده ی مناظره، کاری می کند که 
عمل  به  سایت  مخاطبین  بر  مطلوب  تاثیر 
آید، تاثیری که هیچ گاه یک گفت و گوی 

مجازی صورت نخواهد پذیرفت.

مون�ل، جای�ی اس�ت که یک 

گروه خاص اجازه ی دسترسی 

ب�ه آن را دارن�د )بينن�دگان( و 

از مي�ان ایش�ان، تنه�ا تعداد 

مح�دودی توانای�ی ویرای�ش 

مطالب را دارند )همکاران(.

مجتبی دانشطلب
فارغ التحصیل مدرسه ی عالی شهید مطهری
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علت  توان  می  که  است  آزادی  از  ایجابی 
و هدف این دو نوع موضع گیری را روشن 
آزاداندیشی  و  آزادی  از  که  کرد. کسانی  تر 
به  اطمینانی  کلی  طور  به  دارند  هراس 
که  آنجا  از  و  ندارند  آزاد  افکار  و  دیگران 
در  بازنگری  و  تشکیک  جرأت  خودشان 
گمانند  این  بر  اند  نداشته  را  باورهایشان 
الجرم  منفی(  )آزادی  موانع  برداشتن  که 
دستکاری دیگران در داشته های را به دنبال 
متکی  که  را  آنها  موقعیت  و  داشت  خواهد 
به همان باورهاست به خطر خواهد انداخت. 
کسانی هم که به طور کلی از حق آزادی و 
رهایی )آزادی منفی( دم می زنند ابدا توجهی 
اینکه چه استفاده  آزادی و  ایجابی  به جنبه 
این  نظر  از  ندارند.  بشود  آزادی  از  باید  ای 
آزادی به خود خود اصالت دارد و هر  عده، 

نتیجه که به دنبال آزادی بیاید مطلوب 
هر  حساب  این  با  بود.  خواهد 

گونه تمایل به استفاده از 
آزادی را جایز و هر نوع 
نتیجه آن را، ولو اینکه 

و  مرج  و  هرج  به 
منجر  ابتذال 
مشروع  شود، 

می دانند. 
از  پس 
نی  ا سخنر

رهبری در جمع انجمن قلم نامه ای از طرف 
از دانش آموختگان و پژوهشگران  عده ای 
حوزه علمیه به ایشان نوشته شد و در پاسخ 
به آن نامه سه روش پیشنهاد شده )تشکیل 
کرسی های نظریه پردازی، کرسی های پاسخ 
و  نقد  و کرسی های  و شبهات،  به سؤاالت 
سه  هر  و  گرفت  قرار  تأیید  مورد  مناظره( 
شدند.  دانسته  معقول  و  عملی  روش هایی 
عمل  عرصه  در  رهبری،  تأکید  وجود  با 
تنها کرسی های نظریه پردازی آنهم بیشتر 
حدودی  تا  و  دانشگاه  در  کمتر  و  حوزه  در 
شبهات  و  سواالت  به  پاسخ  های  کرسی 
ادعا  توان  می  مجموع  در  اما  شدند  برگزار 
عملی  نتیجه  کنون  تا   81 سال  از  که  کرد 
تغییر فضای حوزه  از  و ملموسی که حاکی 
و دانشگاه، به طرف تحقق این سه پیشنهاد 
باشد، به دست نیامده و پیشنهادهای مذکور 
به  مانده  زمین  بر  پیشنهادهایی  همچنان 

حساب می آیند. 
به نظر می رسد که هدف اصلی از طرح 
این سه پیشنهاد ایجاد آزادی برای تفکرات و 
تضارب آراء با رویکردهایی علمی و محققانه 
شدن  وارد  برای  آزادی  صرفا  نه  و  است 
امکان  و  تخصص  بدون  ای  عرصه  هر  به 
داوری. همچنان که در ادامه گفته می شود 
این سه پیشنهاد »چه در قالب »مناظره های 
قانونمند و توأم با امکان داوری« و با حضور 
»هیئت داوری علمی« و چه در قالب تمهید 
»فرصت برای نظریه سازان« و سپس »نقد 
و بررسی« ایده  آنان توسط نخبگان فن و در 
محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه« برای 
همه رشته های علمی سودمند دانسته می 

ند  شو

تأکیدات  همین  و 
که  کند  آن حکایت می  از 

اندیشی  آزاد  های  کرسی 
باید با وجهه ای 
و  علمی 

برگزار  محققانه 
شوند و نه تنها 
نمایشی  برای 

شعار  از 

آزادی. 
می  تأکید  ادامه  در  که  همانطور  و 
کنند:»مطلوب ما، آوردن حرف نو به میدان 
اندیشه، با یک حرکت صحیح و جهت گیري 
ضریب  آن که  »برای   : و  است.«  درست 
مناظرات،  و  نظریات  این  بودن«  »علمی 

سطح  و  شود  پخته گوئی  و  نیاید  پائین 
نشود،  تبلیغاتی  و  عوامانه  و  نازل  گفتگوها 

باید تمهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت«
نکته ای که می توان اضافه کرد اینست 
را  شده  مطرح  پیشنهاد  سه  توان  نمی  که 
کدام  هر  و  گرفت  نظر  در  هم  از  جدا  جدا 

برای  مجزا  راهکاری  را 
فکری  و  عملی  تحول 
نظر  به  آورد.  حساب  به 
های  کرسی  که  رسد  می 
باید  اندیشی  آزاد  و  مناظره 
کرسی  برگزاری  به  نسبت 
و  پردازی  نظریه  های 
کرسی های پرسش و پاسخ 
از  قبل  باشند.  موخر 
کرسی های 

د  ا ز آ
اندیشی 
به  باید 
ی  نحو
و  کامل 
فی  مستو
به آن دو پیشنهاد دیگر پرداخته شود تا پس 

جدال  و  تعارض  فرهنگ  شدن  نهادینه  از 
و  نقد  سالم  فضای  گرفتن  شکل  و  علمی 
و  فضا  بازتر کردن  به سمت  انتقاد، حرکت 
آغاز  نیز  اندیشی  آزاد  کرسی های  برگزاری 
آزاداندیشی  که  معناست  این  به  این  شود. 
تمرین  و  آغاز  علمی  باالتر  از سطوح  باید 
دنبال تحقق  به  یکباره  توان  نمی  و  شود 
سطوح  همه  در  انتظار  مورد  حداکثرهای 

بود. 
دانشگاه و کرسی های آزاد اندیشی

در  »آزاداندیشی«  ضرورت  از  سوال 
می شود  منصرف  سوال  این  به  دانشگاه ها 
موانع  ها  دانشگاه  در  کنیم  تصور  که 
آیا  شود،  برداشته  کلی  طور  به  آزاداندیشی 
آیا  دارد؟  وجود  هم  آزاداندیشی  مقتضای 
برای  علمی  غنای  و  امکانات  و  ها  توانائی 
اندیشه و سخن  باز برای  از فضای  استفاده 
آزاد مهیا شده است؟ و اگر چنان اقتضائاتی 

وجود ندارد چنین آزادی ای در دانشگاه ها 
اگر کرسی  آورد؟  بار خواهد  به  نتایجی  چه 
و  مقدمات  به  توجه  بدون  آزاداندیشی  های 
شرایط آزادی تشکیل شوند این کرسی ها به 
چه سمتی خواهند رفت؟ و دانشجویان چه 
از آزادی موجود در این کرسی  استفاده ای 

ها خواهند کرد و چه بهره ای از آن خواهند 
برد؟ 

وقتی شرایط و زمینه فرهنگی آزاد اندیشی 
بدفهمی  با  هم  آزادی  باشد  نداشته  وجود 
ناگواری  پیامدهای  هم  و  شود  می  مواجه 
منفی  نتایج  بارز  نمونه  آورد.  می  دنبال  به 
آزادی در شرایطی که فرهنگ آن تمرین و 
نهادینه نشده است حوادث پس از انتخابات 
تلخ  های  جرقه  که  پذیرفت  باید  بود.   88
مناظرات  همین  در  سیاسی  حوادث  ترین 
بر  پافشاری  که  بود  متوجه  باید  و  شد  زده 
فضای باز بدون توجه به  پیش زمینه های 
فرهنگی آن، چه اتفاقاتی را منجر می شود. 
شخص رهبر انقالب در همین ارتباط تذکر 
می دهند: »اگر این جور مناظره ها در طول 
سال و در طول چهار سال ادامه داشته باشد، 
آمد،  پیش  انتخابات  هنگام  در  وقتی  دیگر 
حرفها  همه ی  نمیکند؛  پیدا  انفجاری  حالت 
در طول زمان گفته خواهد شد، شنیده خواهد 
اینها محسنات  شد؛ نقدها، پاسخها، جوابها. 
این مناظرات بود که خیلی خوب بود.« هر 
مناظرات  به  بینانه  خوش  نگاهی  این  چند 
است، اما نمی توان بدون داشتن جانب حزم 
و احتیاط و عاقب اندیشی نسبت به عواقب 
بر  فقط  و  فقط  اشتباهاتی،  چنین  تکرار 
ضرورت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 

تأکید کرد و از لوازم آن غافل شد.
دانشجوی ایرانی نیاز به آموزش و تمرین 
که  ای  زمینه  پیش  اما  دارد  اندیشی  آزاد 
برای رسیدن به مرحله آزاد اندیشی ضروری 
است.دانشجوی  نشده  مهیا  هنوز  است 
اندیشی،  آزاد  فرهنگ  باید  کجا  از  ایرانی 
وقتی  بیاموزد؟  را  احسن  جدال  و  مناظره 
خود  اساتید  سطح  در  و  دانشگاه  در  هنوز 
بیند و فضای سیاسی  نمی  را  چنین چیزی 
و رسانه ای کشور هم تا کنون آماده چنین 
امیدوار  باید  کجا  از  است  نبوده  ای  تجربه 
بود که دانشجو تجربه موفقی از آزاد اندیشی 

دانشجوی ایرانی نياز به آموزش 

اما  دارد  اندیشی  آزاد  تمرین  و 

پيش زمينه ای که برای رسيدن 

اندیشی ضروری  آزاد  مرحله  به 

است هنوز مهيا نشده است.

آیا  ظرفیـــــــــــت های   برگزاری
کرسی هــــــــــــای آزاد اندیشی
در دانشگـــــــــــاه ها وجود دارد؟ 
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ندارد  وجود  احتمال  این  آیا  باشد؟  داشته 
فضای  در  ناموفق  های  تجربه  همان  که 
دانشجویی  فضای  در  ای،  رسانه  و  سیاسی 
هم تکرار شوند و تنها وقت تلف کنی، هرز 

رفتن فرصت ها، هرزگی و ابتذال فکری و 
بی اخالقی های زبانی و حرمت شکنی در 

دانشگاه را به ارمغان بیاورند؟
ایران  در  ها  دانشگاه  که  اینست  واقعیت 
ملتهب  و  زده  سیاست  فضایی  شدت  به 
دارند، میانگین سنی دانشجویان بسیار پائین 
و  رادیکالیسم  اعتراض،  به  عالقه  و  است 
روحیه  نماید.  می  مشهود  ساختارشکنی 
جوانی با سیالیت و بی نظمی فکری، هیجان 
زیاد و خواست دائمی تغییر آمیخته است و به 
همین دالیل دانشگاه و دانشجو به بهترین 
ابزارها برای موج سواری سیاسی تبدیل شده 
به  اعتراض  و  پرخاش  و  جنجال  و  هو  اند، 
و  شده  تبدیل  دانشجوئی  فرهنگ  از  جزئی 
عده ای )استاد و دانشجو( دانشگاه را رسما 
اعتراضات  تخلیه  محل  یا  احزاب  خانه  با 
گرفته  اشتباه  خودشان  سیاسی  و  شخصی 
تنها  نه  ما  دانشگاه های  این  بر  اند. عالوه 
بلکه بسیاری  نیستند  از نظر فرهنگی سالم 
دارند  آنها محیط های ضد فرهنگی هم  از 
و این مسئله ای نیست که بر کسی پوشیده 
باشد یا بتوان با الپوشانی آن را انکار کرد. 
در اولویت نبودن علم و تخصص در دانشگاه 
ها یا فقر فرهنگی آنها خود به خود مانع بروز 
جنبه های ایجابی در موقعیت برطرف شدن 

موانع آزادی می شوند. 
در  منفی  آزادی  خواست  بودن  پررنگ 
ایجاد  مانعیت  مثبت  آزادی  برای  دانشگاه، 
به  دستیابی  بر  حد  از  بیش  تکیه  و  کرده 
آزادی منفی )رهایی از هر گونه قید و بند( 
محیط دانشگاه را از تولید شایسته علمی دور 
هم  نهایت  بی  تا  جماعتی  اگر  است.  کرده 
جایی  باید  باز  بروند  منفی  آزادی  دنبال  به 
بایستند و چنته خود را برای ارائه کردن آنچه 
واال  کنند  باز  خواستند  می  آزادی  آن  برای 
و  ابتذال  دام  به  آزادی  اثر  در  فقیر  اذهان 
بیهودگی و تکرار می افتند. وقتی از همین 
کمترین  ها  دانشگاه  موجود  های  آزادی 
جای  به  و  شود  می  علمی  های  استفاده 
به  دانشگاه  صحنه  علمی،  سازی  فرصت 

بیهوده  نزاع های  ابزار فرصت سوزی ها و 
سیاسی تبدیل می شود نمی توان با باز شدن 
فضاهای آزاد بیشتر به تحول علمی امیدوار 

بود. 
مستعد  محیطی  چنین 
به  سیاسی  و  ابزاری  نگاه 
اندیشی  آزاد  های  کرسی 
آزاد  های  کرسی  است. 
برای  جایی  نباید  اندیشی 
تنها  یا  روانی  تخلیه 
ارضای  برای  وسیله ای 
شنیده  و  توجه  احساس 
برداشت  این  باشد.  شدن 
تقلیل گرایانه ای از کرسی 
خواهد  اندیشی  آزاد  های 
بود که تنها وسیله ای برای 
تخلیه  و  شخصیت  ابراز 

های  کرسی  شوند.  گرفته  نظر  در  روانی 
آزاد اندیشی در وهله اول باعث بروز اعتماد 
کاریهای  کنار گذاشتن مالحظه  و  نفس  به 
بی مورد در تفکر می شود اما این احساس 
برای  محققانه  و  علمی  مسیری  در  باید 
بیافتد،  به کار  بیشتر  پرسشگری و پژوهش 
تواند  می  ترتیب  به همان  غیراینصورت  در 
برای دانشجویانی که غنای علمی و فکری 
کافی ندارند ایجاد اعتماد به نفس کاذب کند 
و حضور در کرسی ها به جز تخلیه روانی و 
نمی  پیدا  دیگری  موضوعیت  نفس  ارضای 

کند. 
»تخصص« در کرسی های آزاد اندیشی 

دانشجو حیثیتی علمی  دانشگاه و  حیثیت 
از  بیش  رود  می  انتظار  دانشجو  از  و  است 

اهمیت  علمی  تحرک  و  پویایی  به  چیز  هر 
جریان  در  شد  گفته  که  همانطور  بدهد. 
به  که  نیز   81 سال  های  نگاری  نامه 
کرسی  و  باز  فضای  ضرورت  شدن  مطرح 
و  رویکرد علمی  انجامید  اندیشی  آزاد  های 
تخصصی به این کرسی ها در اولویت قرار 
گرفته است. اما به نظر می رسد جو عمومی 
و  ندارد  را  رویکردی  چنین  طاقت  دانشگاه 
در  )که  هم  دانشجویان  جمعیت  اکثریت 
توان  کنند(  می  تحصیل  کارشناسی  مقطع 
و بنیه علمی الزم برای وارد شدن به بحث 
های آزاد علمی را ندارند. به این ترتیب و با 
وسواس می توان کرسی های آزاد اندیشی 
علمی را تنها متوجه دانشجویان مقاطع باالتر 
)ارشد و دکتری( دانست که اشراف بیشتری 
هم بر رشته های تخصصی خودشان دارند. 
طبیعی است که  در کرسی های سطح پائین 

تری  سطحی  و  تر  عمومی  های  بحث  تر 
که  گیرد  می  شکل  هم 
علمی  فواید  است  بعید 
قابل توجهی بر آنها مترتب 

باشد.  
اخیر  ساله  دو  یکی  در 
فضای عمومی جامعه چنان 
نوع  که  است  زده  سیاست 
آزاد  کرسی های  به  نگاه 
چرخش  دچار  نیز  اندیشی 
سیاسی  انتظارات  و  شده 
از کرسی های آزاد اندیشی 
باال رفته است. مقام  معظم 
در  و   88 سال  در  رهبری 
از تذکرشان نسبت  بخشی 

به پیاده نشدن کرسی های آزاد اندیشی به 
کرسی  »شما  فرمودند:  صراحتا  دانشجویان 
فکری  آزاد  کرسی  را،  سیاسی  فکری  آزاد 
تو  تهران،  دانشگاه  همین  تو  را  معرفتی 
دانشگاه  همین  تو  شریف،  دانشگاه  همین 
نفر دانشجو  بیاورید. چند  به وجود  امیرکبیر 
بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر 
با همدیگر مجادله کنند. حق،  را نقد کنند، 
با  کرد.«  خواهد  نمایان  را  خودش  آنجا 
دانشجویی  ساده  های  مناظره  حساب  این 
فکری  و  سیاسی  مختلف  های  حوزه  در 
اندیشی  آزاد  های  کرسی  بارز  مصداق  نیز 
تلقی شده و این نیز مطالبه امروز رهبری از 

جریانات دانشجویی است. 
های  کرسی  اگر  که  رسد  می  نظر  به 
تخصصی  غیر  فضایی  در  اندیشی  آزاد 
برگزار شوند محمل آفات بیشتری هم قرار 
می گیرند. در چنین مباحثاتی رعایت 
کمتر  اندیشي  آزاد  آداب  و  ادب 
علمي  داوري  زمینه  افتد،  می  اتفاق 
و  رسد  می  حداقل  به  منصفانه  و 
تضمین کمتری هم بر بقاي فضاي 
دارد.  وجود  مباحثه  و  مناظره  سالم 
المثل  اندیشی فی  آزاد  کرسی های 
مهندسی  و  فنی  دانشکدههای  در 
کارشناسی  دانشجویان  میان  در  و 
و  سیاسی  کالن  مسائل  به  اگر 
علمی  نظارت  و  منجر شود  معرفتی 
و تخصصی هم بر آن حاکم نباشد، 
بحث ها عمدتا به بیراهه می روند و 
شوند.  می  کشیده  مراء  و  جدال  به 
این نوع کرسی ها اگر هم محقق و 
مسمتر شوند بیش از آنکه فایده ای 
برای دانشجویان داشته باشند باعث 
اتالف وقت و استهالک اندیشه آنها 
یا  شود،  می  رفته  های  راه  تکرار  و 
پرسشگری  روحیه  تقویت  جای  به 
تسلط  های  راه  جویی  حقیقت  و 
ناصواب  های  روش  و  بیان  فن  بر 
تجربی  به صورت  را  مخاطب  اقناع 
به دانشجویان می آموزد! یعنی نتایج 
منفی ای حاصل می شود که جامعه 
حال  در  دانشگاهی  زده  سیاست 

حاضر به حد کافی از آنها رنج می برد. 

پررنگ بودن خواس�ت آزادی منفی 

در دانش�گاه، ب�رای آزادی مثب�ت 

مانعي�ت ایجاد ک�رده و تکيه بيش 

از حد بر دس�تيابی ب�ه آزادی منفی 

)رهایی از هر گونه قيد و بند( محيط 

دانش�گاه را از توليد شایسته علمی 

دور کرده است.

برگزاری کرس�ی های آزاد اندیشی 

در فضای�ی غير تخصص�ی به جای 

تقویت روحيه پرسشگری و حقيقت 

جویی راه های تسلط بر فن بيان و 

روش های ناص�واب اقناع مخاطب 

را به صورت تجربی به دانشجویان 

می آموزد.
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محیط  در  خود  تاسیس  بدو  از  دانشگاه 
اجتماعی ایران همیشه عرصه ای تاثیرپذیر 
در  که  چرا  است.  بوده  تاثیرگذار  بیشتر  و 
تعیین سرنوشت یک ملت و یک کشور بعد 
از توده های مردم، افراد تحصیلکرده نقش 
مهمی را ایفا کرده اند. این افراد آینده سازان 
و  ثبات  و  بوده  سیاسی  فکری  نظام  یک 
کنند.  می  تعیین  و  تضمین  را  آن  استمرار 
از فضای دانشگاهی  برآمده  آنها که عموما 
حیطه  در  خود  رسالت  به  باید  باشند  می 

دانشگاه و بعد از آن به آشنا باشند.
نقش  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
ساز  سرنوشت  و  اساسی  بسیار  ها  دانشگاه 
ویژه  اهمیت  آن  فکری  استقالل  و  بوده 
را  اشخاصی  باید  دانشگاه  است.  داشته  ای 
دانشگاه ها  نباشند.  غربزده  که  کند  تربیت 
باید از بنیان اصالح شوند، تا اینکه فرآورده 
های آن برای جامعه ملموس باشد و مانع از 
ترقی فرزندان این آب و خاک نشود، که رمز 
رسیدن به این ترقی، اعتماد به نفس ملی و 
احساس استقالل است. افراد در دانشگاهها 
در کنار تحصیل علم، باید به تربیت اسالمی 
نیز دست یابند. دانشگاه ها باید خودشان را از 
غرب جدا کرده و مستقل باشند، چرا که آنچه 
استقالل نظام را را تهدید می کند، وابستگی 
وابستگی  بلکه  نیست  اقتصادی  یا  نظامی 
بستر  مهمترین  دانشگاه  که  است  فرهنگی 
باشد. جهت  می تواند  فرهنگ  گیری  شکل 
بر  و  دانشگاهی  آل  ایده  این  به  رسیدن 
اساس تاکیدات مقام معظم رهبری بر پایه 
ریزی و اجرای کرسی های آزاداندیشی در 
پرداختن  دانشگاه،  ویژه  به  جامعه  فضای 
ادامه  در  پس  است.  بحث ضروری  این  به 
برگزاري   در  افزاری  نرم  اجرائیات  بحث 
ذکر  حوزه  سه  در  آزاداندیشی  کرسي  یک 

می  شود :
1(تعیین موضوعات: اولین گام در برگزاری 
تعیین موضوع قابل  آزاداندیشی  یک جلسه 
که  چرا  می باشد  کرسی  اصلی  و  اهمیت 
متن  این  پیرامون  کرسی  حواشی  مابقی 
این  تعیین  و  انتخاب  در  گیرد  می  شکل 
قرار  توجه  مورد  باید  چند  مواردی  موضوع 

گیرد. 

الف( تطابق موضوع با محیط: به دومعنا، 
اول اینکه اگر محیط را منطقه جفرافیایی که 
دانشگاه در آن واقع است تعریف کنیم طبیعتا 
در این تطابق و با عنایت به اصل اقتضایی 
بودن بعضی مباحث موضوعیت پیدا می کند 
عام  طور  به  مثال  عنوان  به  خیر.  بعضی  و 
مباحثی چون  مرکز کشور  دانشگاههای  در 
اختالفات مذهبی و یا قوم گرایانه موضوعیت 
نداشته و مبتال به نمی باشد، در حالی که در 
دانشگاه های استان های مرزی بنا به فراخور 
آن دانشگاه اختالفات مذهبی و قوم گرایانه 
می باشد.  مرتبط  و  اساسی  چالش های  از 
محیط  اگر  محیط،  از  دیگر  تعریف  در  دوم 
را فضای غالب در هر دانشگاه تعریف کنیم 
دانشگاهی  هر  فضای  اینکه  به  توانیم  می 
بیشتر چه موضوعاتی را می پسندد یا رد می 
دانشگاهها  بعضی  مثال  کنیم.  پیدا  راه  کند 

تحت لفظ کلی سیاسی بودن قرار می 
گیرند و پرداختن به مسایلی چون مردم 
ساالری دینی، غرب شناسی و یا حتی 
خود  خاص  مخاطبان  آنها  در  فمنیسم 
کبیر  امیر  مثل  دانشگاههایی  دارد.  را  
و خواجه نصیر و تهران از جمله چنین 

دانشگاه هایی هستند.
فضای  با  موضوعات  ب(تطابق 
موضوعاتی  دانشگاه:  و  دانشجویی 
چون ارتباط صنعت و دانشگاه، مسایل 
فرهنگی و حوزه جوانان و ... به فضای 
دانشگاه مرتبط تر به نظر می رسند تا 
فلسفی  عمیق  تخصصی  های  حوزه 
دینی و یا موارد خاص در حیطه های 

علمی. به طور کلی می توان گفت که باید 
موضوعات به گونه ای انتخاب شوند که در 
ضمن در نظر گرفتن دانشجویان به عنوان 
خواص جامعه، جوان بودن و دانشجو بودن 
هماهنگی  و  همگونی  دید .  لحاظ  نیز  آنها 
چون  هایی  مولفه  با  دانشجویی  فضای 
استقالل، نشاط و جوانی و .... که به کرات 
در سخنان رهبر انقالب آمده است با مباحث 

مطرح شده در این کرسی ها حفظ شود . 
ج( اولویت بندی موضوعات: طبیعتا الزم 
فعلی  زمان  مبتالبه  موضوعات  بر  است 
چالش  نزدیک  زمان  در  که  آنهایی  یا  و 

موضوعات  این  شود  تمرکز  می کنند  ایجاد 
معموال می توانند مشکالت روز ایران را در 
تحقق  موجبات  و  تئوریک حل کرده  حوزه 
را  کشور  ایرانی  اسالمی-  پیشرفت  الگوی 

فراهم کنند.
2( حوزه مخاطب: در درجه اول مخاطب 
شامل دانشجویان و اساتید و کسانی هستند 
تاثیرپذیری  و  نفوذ  حوزه  مستقیم  بطور  که 
و  دوم  درجه  در  و  می باشند  مباحث  این 
افراد  بطور غیر مستقیم خانواده ها و دیگر 
مطرح  های  کرسی  ؛  ایشان  با  ارتباط  در 
نکته  دو  مخاطب  حوزه  باشند.در  می  شده 
انتخاب  تامل است.اول؛ شیوه  قابل  اساسی 
و یا دعوت مخاطبین جهت حضور در جلسه 
و  تبلیغات  بعد  در  اجرایی  لحاظ  به  چه  که 
اطالع رسانی و چه به لحاظ کیفیت اعضای 
شرکت کننده حایز اهمیت است. چگونگی 

تواند  می  موضوع  طرح  و  ایشان  از  دعوت 
نوع نگاه به مخاطب را به کار و جدی بودن 
و  اطالعات  سطح  دوم:  دهد .  نشان  را  آن 
موضوع های  پیرامون  مخاطب  معلومات 
قابل بحث است چرا که همگونی و نزدیک 
پیشبرد  در  یکدیگر  به  افراد  سطح  بودن 
های  کرسی  حوزه  در  شده  مطرح  مباحث 
این  به  باشد.که  می  مهم  اندیشی  آزاد 
برای یک  یا فرایند  جهت تدوین یک سیر 
می  پیشنهاد  مخاطبین  دانش  کردن  سطح 
شود به عنوان مثال اگر قصد داشته باشیم 
بحث  پیرامون  آزاداندیشی  کرسی  یک 

نظر  و  نقد  و  دولت  اقتصادی  سیاست های 
پیرامون آن برگزار کنیم، شایسته است که از 
مدتی قبل از برگزاری کرسی تعدادی نشریه 
فیلم های  پخش  یا  و  نامه  ویژه  صورت  به 
یا  و  مربوطه  مسئولین  اظهارات  از  مرتبط 
قالب  در  کارشناسان  متفاوت  نظرات  اظهار 
و  جامع  اطالعاتی  دانشجویی،  بردهای 
این  که  برسانیم.  مخاطبان  به  را  هماهنگ 
سطح  سازی  همسان  در  مناسبی  اثر  امر 

معلومات مخاطبان دارد.
کرسی  اصوال  موضوع:  طرفین   )3
که  کند  می  پیدا  معنا  زمانی  آزاداندیشی 
وجود  چالشی  بحث  مورد  موضوع  سر  بر 
موضوعی  مورد  در  گاهی  باشد.  داشته 
طرح  جای  یا  و  ندارد  وجود  چالشی  خاص 
آن چالش دانشگاه نمی باشد. وجود چالش 
تایید  را  آن  بودن  مورد بحث، دو طرفه  در 
بحث  طرفین  انتخاب  در  کند.  می 
باشد  بدین گونه می  پیشنهادی  مدل 
که ابتدا باید موضع خود را به عنوان 
برگزار کننده کرسی به صورت واضح 
کنیم.  مشخص  گفتمانی  لحاظ  به 
دو  بحث(  )طرفین  اساتید  درانتخاب 
و  گفتمان  مبلغ یک  عنوان  به  را  نفر 
دو نفر دیگر را به عنوان گفتمان دیگر 
انتخاب می کنیم. دو نفر هم به عنوان 
می  مشخص  داور  یا  منصفه   هیئت 
شوند تا نظارت مناسب بر روند بحث 
در  بحث  حفظ  جهت  باشند.  داشته 
چهار چوب اصلی خود حتما وجود یک 
یا گرداننده جلسه ماهر و بی  مجری 
طرف ضروری به نظر می رسد. نکته قابل 
توجه در مورد طرفین بحث توجیه مناسب 
زمان  مدت  چون  مسایلی  مورد  در  آنها 
عقالیی  و  استداللی  بحث،  عمق  جلسه، 
بودن بحث و حاکمیت منطق و اخالق در 
روند کرسی می باشد، که باید مورد توافق 

همگی آنها قرار گیرد.
پیشنهادی که  روند  این  با  امید است که 
در  گامی  باشد  می  عملی  تجربه  از  برآمده 
منویات  و  انقالب  آرمانهای  تحقق  راستای 

رهبری در دانشگاهها برداریم.

در  بحث  طرفين  مناسب  توجيه 

زمان  مدت  چون  مسایلی  مورد 

و  استداللی  بحث،  عمق  جلسه، 

حاکميت  و  بحث  بودن  عقالیی 

منطق و اخالق در روند کرسی می 

همگی  توافق  مورد  باید  که  باشد، 

آنها قرار گيرد.

اجرائیات نرم افزاری
در برگزارِي

 محمد افکانهیک کرسي آزاداندیشی
دبیر اتحادیه ی انجمن های اسالمی مستقل دانشجویی
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سال ها  انقالب  عزیز  رهبر  اینکه  وجود  با 
پیش موضوع کرسی های نظریه پردازی، آزاد 
فکری و آزاداندیشی را مطرح و چندین بار بر 
اهمیت آن تاکید کرده اند، بدلیل شرایط جامعه 
و کوتاهی نخبگان در شرح و بسط جوانب آن، 
در  است.  مانده  مغفول  و  مظلوم  موضوع  این 
این نوشتار سعی شده است تا به گوشه ای از 

فواید و آثار مثبت این موضوع پرداخته شود:
1.شکستن سلطه رسانه ها:

در دنیای کنونی رسانه ها از قبیل شبکه های 
ماهواره ای، شبکه های تلویزیونی، شبکه های 
وبالگ ها،  سایت ها،  خبرگزاری ها،  مجازی، 
روزنامه ها،  نشریات،  مجالت،  ایمیل ها، 
کتاب ها و... نقش بسیار زیادی در شکل گیری 
مفاهیم در اذهان و قلوب مردم دارد. همچنین 
ارتباطات  گسترده  و  سریع  توسعه  و  پیشرفت 

این تاثیر را دوچندان می کند.
بودن سطح  پایین  دلیل  به  ما  جامعه  در 
مطالعه و گستردش استفاده از ماهواره 
و اینترنت ، تاثیرگذاری این رسانه ها 
رسانه ها  این  است.  زیاد  بسیار 
و  استکبار  سلطه  تحت  مطلقا 
لذا  هستند  غربی  کشورهای 
کامال  عقایدی  و  دیدگاه ها 
غربی و سکوالر در اذهان مردم 
شکل می دهند. در واقع اینگونه 
بر  است  افساری  رسانه ها 
از  که  کشورهایی  گردن 
رنج می برند  فرهنگی  فقر 
را  کشورها  این  اینگونه  و 
که  سویی  و  سمت  هر  به 

می خواهند می کشند.
رسانه ها  این  همچنین 

گوشه ای از 
فواید  و آثار 

کرسی های 
آزاد اندیشی

 88 سال  خرداد   22 انتخابات  از  پس 
وضوح  به  که  آنچه  آن،  از  پس  وقایع  و 
مواضع  زیاد  ی  فاصله  شد  می  احساس 
و  بود  جامعه  عمومی  فضای  از  دانشجویان 
روشن ترین مسائل به سختی برای فضای 
های  ویژگی  بود.  هضم  قابل  دانشجویی 
انقالب  چهارم  دهه  در  دانشجویی  فضای 
»عدم  منطق«،  وجود  »عدم  توان  می  را 
گیری  شکل  جهت  مناسب  ارتباطی  کانال 
مباحثه«، »وجود مسائل و شبهات سطحی«، 
»سؤاالت تکراری که مربوط به دهه هفتاد 
بوده است و االن زمان آن ها سپری شده 
است« بر شمرد. نکته قابل توجه این است 
که این ویژگی ها مختص زمان فعلی نبوده 
و در سالیان پیش نیز وجود داشته است اما 
آنچه باعث بیداری بیشتر و احساس دغدغه 
بیشتر پیرامون این دست موضوعات گردیده 
انتخابات  از  آمده پس  بوجود  است؛ حوادث 

است.
مطالبه ی  بار  چندین  شرایطی  چنین  در 
رهبری  سوی  از  آزاداندیشی  کرسی های 
بیانات  در  آنها  مهمترین  که  گردید  مطرح 
مشهود  رضوی   مطهر  حرم  در  ایشان 
این  پیرامون  رهبری  بیانات  البته  می باشد. 
پس  که  می گردد  بر   81 سال  به  موضوع 
آموختگان  دانش  از  جمعی  بیانات  این  از 
حسن  )مثل  علمیه  حوزه  پژوهشگران  و 
رسول  الریجانی،  صادق  ازغدی،  رحیم پور 
جعفریان و...( با ارسال نامه ای برای ایشان 
باره  این  در  عملی  راهنمایی های  خواستار 
 81/11/16 تاریخ  در  ایشان  که  بودند  شده 
پاسخ گفتند.آنچه دغدغه  این درخواست  به 
نحوه  است  گرفته  قرار  دانشگاهیان  خاطر 

عملی کردن این سیاست ها می باشد. 
اندرکاران چنین  نکته ای که برای دست 
این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  موضوعی 
انجام چنین کاری شاید در کوتاه  است که 
باشد-که  التهاباتی  مدت دارای هزینه ها و 
البته باید درصدد کاهش آن بود- ولی سود 
کالن چنین کاری در بلندمدت برای کشور 

و نظام به این هزینه ها می ارزد.  
زمینه مطرح  این  در  که  مسائلی  دیگر  از 
مبنای  که  است  موضوعاتی  نوع  می شود، 
قرار می گیرد و حول آن گفتگوها  مباحثات 
که  مواردی  اولین  شاید  گیرد.  می  صورت 
دغدغه خاطر مجموعه های دانشجویی قرار 
که  است  موضوعاتی  به  پرداختن  گیرد  می 
نظام  مبانی  پیرامون  شبهات  پاسخگوی 
)مثل آزادی، جمهوریت، نقش مردم در نظام 
...(است.  و  فقیه  والیت  شبهات  اسالمی، 
انفعالی  مسائل  اینگونه  به  پرداختن  گرچه 
به نوبه ی خود الزم است ولی باید به وزن 

ایجابی  موضوعات  سایر  با  مقایسه  در  آنها 
و همچنین نوع پرداختن به آنها مورد توجه 

قرار گیرد. مواضع انفعالی گرچه به 
ناچار از آنها ناگزیر هستیم اما اگر 
تداوم یابد مناسبتی با روند حرکت 

در  اسالمی  انقالب  ندارد.  اسالمی  انقالب 
چهارمین دهه از حیاتش –در حیثیت جمعی 
خود- از برخی چالش های فکری گذر کرده 
است. چالش در مبانی نظام و موضوعاتی از 
این دست در دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی 
امروز  و  به طور جدی مطرح گردید  هشتاد 
فضای  در  انقالبی  نگاه  تثبیت  سایه ی  در 
ایجابی  بحث های  به  نوبت  جامعه  عمومی 
»تولید  همچون  موضوعاتی  رسد.  می  تر 
مبادی  در  »تغییر  بومی«،  توسعه  مدل 
های  سیستم  »اصالح  انسانی«،  علوم 
اقتصادی بویژه موضوع اساسی طرح تحول 
اقتصادی«، »افق های پیش روی جمهوری 
اسالمی در عرصه ی بین الملل«، »سیستم 
به   ... و  انقالبی«  نگاه  مبنای  بر  سازی 
اندازه ی کافی چالش برانگیز بوده و به اندازه 
کافی نظرات متنوع و متضاد در انها متصور 
است فلذا موضوعاتی از این دست باید غالب 
در  برگیرد.  در  را  ها  دانشگاه  فضای فکری 
واقع اگر قرار است اختالف سلیقه ای باشد 
و اگر قرار است مباحثه ای باشد حول این 
باید صورت گیرد. در  موضوعات رو به جلو 
واقع »مخاطب محور بودن افراطی« باعث 
توجه  با  نگارنده  البته  شود.  می  درجازدن 
کشور  های   دانشگاه  در  که  فضایی  به 
که  است  واقف  نکته  این  به  دارد  ذهن  در 
بسترهای  گیری  شکل  شروع  برای  طبیعتًا 

آزاد اندیشی در دانشگاه ها در ابتدا 
موضوعات  همان  به  باید 
بعضا سطحی - که به آنها 

پرداخت  شد-  اشاره 
طیف  ورود  عامل  تا 
عمده ی دانشجویان به 
فضای چنین مکالماتی 

منتها  باشد؛ 
کار  ی  ادامه  برای 

مذکور  پیشنهاد 
را توصیه می نماید.  

ذکر  آخر  در 
نکته  چند 
ضروری  را 

می بینم:
فضای   -1

درون  مباحثات 
باید  گفتمانی 

که  شود  تقویت 
در  آن،  الزمه ی 

تقویت  گرفتن  قرار  اولویت 
تشکل های مذهبی 

بالی  بی محتوایی  است.  محتوایی  نظر  از 
جان تشکل های مذهبی بوده و از اّولیات و 
آزاد فکری رفع  انجام کرسی های  ملزومات 
است  بذکر  الزم  البته  می باشد.  نقیصه  این 
خود  اندیشی  آزاد  جلسات  برگزاری  نفس 
محرک تشکل های مذهبی و تقویت کننده 

محتوا خواهد بود. 
جلسات  و  همایش  برگزاری  لزومًا   -2
آشنا  نام  و  مطرح  اساتید  حضور  با  مناظره 
چاره ی کار نیست. می توان از برنامه های 

کوچک شروع کرد. برنامه هایی از قبیل:
- جلسات گپ و گفتگوی آزاد دانشجویی 
کشاندن  و  خوابگاه  و  تاالر  و  دانشکده  در 

بحث به درون اتاق ها
- فعال نمودن بردهای موجود در دانشگاه 

)درون دانشکده ها(
- مناظرات قلمی در نشریات

3- دانشگاه های شهرستانی نباید همیشه 
دنبال افراد خاصی که در یک موضوع تبدیل 
در  بایستی  بلکه  بگردند  اند  کلیشه شده  به 
استان خود دنبال افرادی که توانایی الزم را 
در آن موضوع دارند؛ بگردند. بدینوسیله می 
توانند چهره هایی که هنوز آنچنان شناخته 
را  اند  مانده  ناشناخته  یا  و  نیستند  شده هم 
چهره  کار  این  با  عمل  در  و  کنند  مطرح 

سازی کنند.

دانشجوی کارشناسی مکانیک و مسئول کانون مطالعات 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

احسان حسینی رنجبر

آزاد اندیشی آری؛
مخاطب محور بودن افراطی نه

دانشجوی کارشناسی هوافضا 
و قائم مقام بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

علی جهانشاهی
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نشریه دانشجویی انعکاس



برای تحریک احساسات مردم هستند  ابزاری 
را  بتوانند در شرایط الزم کشورهای هدف  تا 
دچار هرج و مرج و یا بدبینی نسبت به ارزش ها 

و اصول خود کنند.
به طور کلی رسانه ها عموما تحت سلطه  ی 

و   می باشد  ثروت  و  قدرت  صاحبان 
صاحبان اصلی فکر و اندیشه که عامل 
توسعه  کشور،  در  سازی  جریان  اصلی 
مردم  تفکر  ارتقای سطح  و  جانبه  همه 
تحول  پیشرفت،  سرمداران  و  می باشند 
برای  تریبونی  عموما  هستند  نوآوری  و 
خود  نظرات  نقطه  و  دیدگاه ها  ارائه 
ندارند و نهایتا منزوی و ساکت شده و 
جامعه تشنه دیدگاه های و نقطه نظرات 
انقالب  حرکت  با  متناسب  و  جدید 

اسالمی می ماند.
سیاست  بدنبال  گروهی  متأسفانه   «
زدگی و گروهی بدنبال سیاست زدائی، 
دائمًا تبدیل فضای فرهنگی کشور را به 
گرداب  تالطم  یا  گونه  مرداب  سکوت 
فقط  بلبشو،  این  در  تا  می خواهند  وار 
تریبون،  و  ثروت  و  قدرت  صاحبان 

و سطح  باشند  ساز  جریان  و  تأثیرگذار  بتوانند 
فرصت  همه  و  آورده  پائین  را  اجتماعی  تفکر 
ملی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و 
درگیری های غلط و منحط قبیله ای یا فرهنگ 
فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان 
و  بمانند  مسکوت  و  ساکت  احساس،  و  خرد 
حاشیه  در  و  برکنار  خردمندان،  و  صاحبدالن 

مانده و منزوی، خسته و فراموش شوند.«)1(
حوزه های  در  معموال  رسانه ها  همچنین 
ایجاد  را  صدایی  تک  فضای  یک  سیاسی 
تخریب  منظور  به  بیشتر  آنها  از  و  می کنند 
استفاده می شود تا مشخص شدن حقیقت. در 
که  می کند  ایجاد  فضایی  کرسی ها  که  حالی 
و  آرام  منطقی،  فضایی  در  شبهات  و  انتقاد ها 
چند صدایی موشکافی شوند تا حقیقت فرصت 
تاثیر  آشکار شدن پیدا کند و مخاطبان تحت 

لفاظی، شانتاژ و مغلطه قرار نگیرند.
کسی  که  نمي شود  نمایان  اینجوری  »حق 
که  اینجوری  بکند.  پرتاب  را  انتقادی  یک 
فضای  ایجاد  نمي شود.  فهمیده  درست  حق 
به  کمکی  هیچ  لفاظی ها  با  ذهنی  آشفته ی 

پیشرفت کشور نمي کند.« )2(
2.شکستن سلطه تفکرات غربی

همواره  استعمارگر  و  مستکبر  کشور های 
سعی دارند روحیه اعتماد به نفس، خودباوری 
و استقالل را از کشورهای جهان سوم بگیرند 
و جایگاه خود را جایگاهی دست نیافتنی جلوه 
دهند، تا مانع ایجاد حرکت، تحول و پیشرفت 
از  پیش  نیز  ما  جامعه  شوند.  کشورها  این  در 
این  تاثیر  تحت  شدت  اسالمی به  انقالب 
پس  سال   30 که  تاجایی  است  بوده  موضوع 
تفکرات  عده ای  همچنان  انقالب،  پیروزی  از 
پیشرفت  عامل  تمامی حوزه ها،  در  را  غربی 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  می دانند. 
روشنفکران  از  برخی  که  نظریاتی  و  تفکرات 
پیش  سال ها  نظریه های  می کنند،  مطرح  ما 

کشور های غربی می باشد و نظریاتی است که 
گذشت زمان موفق نبودن آن ها را اثبات کرده 
در  اندیشه  برخی صاحبان  که  جایی  تا  است. 
غرب نیز بر این موضوع اذعان دارند و بسیاری 
به مطالعه و بررسی برخی از مدل ها و نظریات 

اسالمی ما روی آورده اند. 
برای  مناسب  بستری  مادامی که  متاسفانه 
ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف وجود نداشته 
تجربه هایی  صورت  به  دیدگاه ها  این  و  باشد 
انباشته در نیاید و کاربردی نشود و مادامی که 
اظهار  جسارت  و  جرئت  اندیشه  صاحبان 
باشند)بخصوص  نداشته  را  دیدگاه های شان 
مورد  دیدگاه های  از  برخی  که  دیدگاه هایی 
قبول گذشته را زیر سئوال می برد( و بستری 
سالم فارغ از جنجال آفرینی، هوچی گری وجود 
نداشته باشد که در آن انصاف و منطق رعایت 
اسالمی  دیدگاه های  و  می میرد  نوآوری  شود، 
با  رقابت  و  شدن  پخته  شدن،  مطرح  مجال 

تفکرات غربی را پیدا نمی کند.
ترجمه  فکر،  ترجمه  فرهنگ،  ترجمه   «
ُمنزل  وحی  شکل  به  را  آنها  بیگانه،  نظریات 
تلّقی کردن و در یک جایگاه غیرقابل خدشه 
قرار دادن، بالیی بوده که در جامعه ما وجود 
داشته است. همان ترجمه ها را تکرار کرده ایم؛ 
هر چه را که دیگران گفته اند، تکرار کرده ایم 
و دچار جمود شده ایم. اگر بخواهیم رشد کنیم، 
بایستی بتوانیم در فضای الیتناهِی فکر بال و 
در  بخواهیم  اگر  کنیم.  حرکت  باید  بزنیم؛  پر 
در  و  فلسفه  انسانی،  علوم  فرهنگ،  اقتصاد، 
همه زمینه های علمی و فرهنگی در چارچوب 
آن نظری که فردی در جایی گفته و یک عّده 
را  آن  مترجمی  و حاال  پیدا کرده  طرفدار هم 
گرفته ایم؛  یاد  را  آن  ما  خود  یا  کرده  ترجمه 
یعنی در چارچوب آن فکر به عنوان یک شی ِء 
مقّدس غیرقابل دست زدن، حرکت کنیم، این 

آزاداندیشی نیست. « )3(
3.اسالمی و بومی شدن علوم 

دانشگاهی
و  علوم  باید  همواره  شرایطی  چنین  در 
خورده  شکست  و  بی خاصیت  تئوری های 
غربی را در دانشگاه ها سال ها و سال ها بازگو 

کنیم و با دست خود دانشجویانی تربیت کنیم 
تفکرات  پایه  بر  کامال  شان  فکری  نظام  که 
که  نیست  معلوم  و  است  گرفته  شکل  غربی 
چگونه می خواهیم با این دانشجویان و با این 
مدیریت  را  اسالمی  جامعه  غربی  مدل های 

کنیم. 
و  شده  بومی  علوم  به  نیاز  ما  کشور 
به  تا  دارد  اسالم  فرهنگ  با  متناسب 
باالترین جایگاه ها دست یابد و نظریات 
و دیدگاه ها را به کشورهای مسلمان و 

غیر مسلمان دنیا ارائه نماید.
ساز  زمینه  و  بستر  کرسی ها  واقع  در 
بومی شدن  و  اسالمی  و  علم  تولید 
مورد  دو  هر  که  است  دانشگاهی  علوم 
بارها  انقالب  عزیز  رهبر  فرمایشات  در 

تاکید شده است. 
انسانی،  علوم  مباحث  از  بسیاری   «
مبتنی بر فلسفه         هائی هستند که مبنایش 
مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن 
در  انسان  مسئولیت  عدم  است،  انسان 
نگاه  نداشتن  قبال خداوند متعال است، 
انسان و جهان است. خوب،  به  معنوی 
این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که 
را  همان  ما  عینًا  نوشتند،  و  گفتند  غربی         ها 
بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در واقع 
شکاکیت و تردید و بی         اعتقادی به مبانی الهی 
و اسالمی و ارزشهای خودمان را در قالبهای 

درسی به جوانها منتقل کنیم.« )4(
و  فنی  علوم  زمینه های  در  این  بر  عالوه 
صنعتی نیز باید تفکر غرب باوری شکسته شود 
دیدگاه ها  نظریه ها،  ارائه  برای  محفل هایی  و 
و  مشکالت  علمی حول  تحقیقات  نتایج  و 
و  شود  اندازی  راه  صنعت  اساسی  موضوعات 
دهی  امتیاز  و  بررسی  نقد،  از  پس  آن  نتایج 
ارائه  علمی کشور  جامعه  به  نشریاتی  قالب  در 
گردد تا به تدریج و با افزایش استقبال و ارتقای 
نشریات  این  در  دادن  مقاله  مطالب،  سطح 
معیارهای  از  یکی  به  و  شود  ارزش محسوب 

ارتقای علمی اساتید تبدیل گردد.
صنعت  فاصله  واقع  در  موضوع  این   
و   تحقیقات  می کند،  کم  را  دانشگاه  و 
نیاز  راستای  در  را  دانشگاهیان  پژوهش های 
کشور سمت و سو می دهد، ایده ها، نوآوری ها 
و ظرفیت های نخبگان دانشگاهی را به صنعت 
و  اتکا  خودباوری،  روحیه  و  می کند  معرفی 
اعتماد به متخصصان داخلی را در دانشگاه و 

صنعت تقویت می کند.
» پژوهش اواًل مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیًا 
را  نیازهای کشور  به  پرداختن  و سوی  سمت 
بکنیم که  پژوهشهائی  یعنی حقیقتًا  کند.  پیدا 
مورد نیاز ماست. مالک پیشرفت علمی         مان را 
درج مقاالت در مجالت آی.اس.آی نباید قرار 
پیشنهاد میشود،  آنچه که  نمیدانیم  بدهیم. ما 
تشویق میشود، برایش، آن مقاله         نویس احترام 
میشود، دقیقًا همان چیزی باشد که کشور ما به 
آن احتیاج دارد. ما خودمان باید مشخص کنیم 
که درباره         ی چی مقاله مینویسیم، درباره         ی چی 

تحقیق میکنیم.«)5(

4.جلوگيری از مظلوم نمایی و 
القای فضای خفقان در دانشگاه ها:

در  ضدانقالب  اصلی  حربه های  از  یکی 
بدست گرفتن فضای دانشگاه ها، مظلوم نمایی 
جنجال  با  عموما  طیف  این  واقع  در  است. 
و  فضا  کردن  ملتهب  هوچی گری،  آفرینی، 
تنها و بی یاور نشان دادن خود، قصد تحریک 
احساسات دانشجویان و القای فضای خفقان و 

سرکوب را دارند.
دانشجویان  همه  برای  کرسی ها  برگزاری 
فراهم می کند  دیدگاه های مختلف فرصتی  با 
خود  نظرات  نقطه  آرام  فضایی  در  بتوانند  تا 
دیگران  دیدگاه های  نقد  به  و  کنند  مطرح  را 
برای  توجیهی  دیگر  شرایط  این  در  بپردازند. 
به آشوب کشیدن دانشگاه ها وجود ندارد و در 
نگاه جامعه دانشگاهی این نوع حرکت ها خود 
بی پایه و اساس بودن ادعا های آشوبگران را 

اثبات می کند.
5.توفيقی اجباری برای طرفداران 

جریان های فکری!
زیاد  و  لشکرکشی  دیگر  فضایی  چنین  در 
بودن جمعیت برای کسی معیار و مالک برتری 
استدالل های  تنها  و  نیست  بودن  حق  بر  و 
منطقی شنیده می شود و از البه الی جنجال ها 

و عوام فریبی ها سر بر می آورد. 
مردم و حتی نخبگان جامعه عقاید و تفکرات 
تاثیر  تحت  و  احساسات  پایه  بر  عموما  شان 
شکل  و...  جامعه  شرایط  خانوادگی،  شرایط 
و  تحقیق  با  که  نیست  اینگونه  و  می گیرد 
رسیده  آن  به  مستدل  صورت  به  و  بررسی 

باشند. 
فکری  جریان های  طرفداران  نتیجه  در 
خود  تفکرات  و  اعتقادات  از  دفاع  هدف  با 
نظرات  تفکرات،  عقاید،  بررسی  و  مطالعه  به 
آشنا  آن ها  با  و  پرداخته  مختلف  شبهات  و 
مسائل  برای  پاسخ هایی  دنبال  به  و  می شوند 
مطرح شده می گردد. در خالل این مطالعه ها 
اعتقادی  و  فکری  پایه های  بررسی ها،  و 
به  جو  حقیقت  افراد  و  می گردد  مستحکم 
حقایق پی می برند. نتیجه اینکه پایه تفکرات 
تفکرات  و  می گردد  مستحکم  اصیل  و  ناب 
فضایی  و  می شوند  در  به  میدان  از  انحرافی 
از  رفته  رفته  و  نمی کنند  پیدا  جوالن  برای 

طرفداران آن کاسته می گردد.

عالوه ب�ر ای�ن در زمينه ه�ای علوم 

فن�ی و صنعتی نيز بای�د تفکر غرب 

باوری شکس�ته ش�ود و محفل هایی 

ب�رای ارائ�ه نظریه ه�ا، دیدگاه ه�ا و 

نتایج تحقيقات علمی حول مشکالت 

و موضوعات اساسی صنعت راه اندازی 

ش�ود و نتایج آن پس از نقد، بررس�ی و 

امتياز دهی در قالب نش�ریاتی به جامعه 

علمی کشور ارائه گردد

پاورقی:
)1( پاسخ  رهبر عزیز انقالب به نامه جمعی 
از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه 
در مورد کرسی های نظریه پردازی 16/11/81 
از   جمعی  انقالب  عزیز  رهبر  بیانات   )2(

نخبگان علمی  4/6/88 
دیدار  در  انقالب  عزیز  رهبر  بیانات   )3(

اعضای انجمن اهل قلم  7/11/81
)4( بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید 

دانشگاه ها 8/6/88 
)5( بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید 

دانشگاه ها 8/6/88

141141 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



اهداف کرسی ها
صحبت  آزادفکری  و  آزاداندیشی  از  وقتی 
 freedom( منفی  آزادی  از  می کنیم، بحث 
کفایت  موانع،  از  آزادی  معنای  به   )from
نمی کند که باید از غایت این مسئله صحبت 
تا   ،)freedom for مثبت،  )آزادی  کنیم 
اساس  این  بر  بتوان  را  آزادی  دایره  و  حدود 
برداشتن  معنای  به  اندیشه  آزادی  داد.  سامان 
اندیشه  دریافت حقایق و جوالن  برای  موانع، 
در موضوعات، برای بررسی شرایط، آثار، لوازم، 
مشخص  موضوِع  آن  ابعاد  و  مختلف  شقوق 
این  در  اندیشیدن  در  اسالمی  نگاه  در  است. 
شدن  منتج  عدم  چارچوب  در  موضوعات، 
به  مطلق  آزادی  گناه  و  انسان  روح  فساد  به 
رسمیت شناخته شده است. اما کار به همین جا 
ختم نمی شود. هدف از آزاد اندیشی گستردن 
افق های نو برای زندگی انسانی در بعد علم و 
عمل است، اما عدم وجود رابطه بین اندیشه ها 
و عالم حقیقی و عدم مفاهمه با مردم، اندیشه 
اشرافیت  یا   )subjectivism( انانیت  به  را 
معرفتی و استعال و تفکیک رابطه بین عین و 
ذهن می کشاند، لذا ضرورت برقراری مفاهمه 
و گفتگوی دو جانبه در این جا درک می شود. 
در  از خطای  آراء  هم  تضارب  و  مفاهمه  که 
اآلراء  استقبل وجوه  فهم خواهد کاست »من 
عرف مواضع الخطأ« )امام علی علیه السالم(، 
تولید  عرصه  این  در  معرفت  از  بخشی  هم 
لیعلم  الناس  یخالط  المومن  »ان  می شود. 
و  السالم  علیه  حسن  امام  لیفهم«  یناطق  و 
و  اراء  تضارب  به  را  پیروانش  نیز  اسالم  لذا 
موشکافي در بخش هاي مختلف آن با برخورد 
»اضربوا  است.  کرده  دعوت  نظریات  باقي  با 
بعض الرای ببعض الرای یتولد منه الصواب و 
امخضوا الرای مخض السقاء« )امام علی علیه 

السالم( 
در  االذهانی  بین  و  ارتباطی  عقالنیت  این 
جهان مدرن تا آن جا به رسمیت شناخته شده 
که حقیقت منوط به آن چه از درون این گفتگو 
و کنش متقابل استخراج می شود گشته است 
)پلورالیسم(،  معرفتی  گرایی  تکثر  مبنای  بر  و 
و  فردگرایانه  نگاه   )Relativity( نسبیت 
در  و  است  نسبی  نومینالیستی حقیقت  فلسفه 
نهایت به غالب شدن یکی از اندیشه ها در یک 
گفتگوی گسترده منوط گشت و وجود هرگونه 
اند.  شده  منکر  را  حقیقت  برای  دیگر  مالک 
این مسئله، هم در عرصه نظر و هم در عرصه 
عمل به رسمیت شناخته شده و حتی درعرصه 
گفتگویی  و  مشورتی  دموکراسی  به  سیاست 
غالب  اساس  بر  که  اکثریت  آراء  بر  مبنی  نه 

کردن اندیشه خود در گفتگو انجامیده است. 
)نوصوفسطایی گری سیاسی( و هر گروه بر 
قدرت(  و  )ثروت  امکانات  و  توانایی  مبنای 
می تواند نظر خود را به کرسی بنشاند. و پر 
واضح است که در این میدان که حتی نظر 
غلب  لمن  الحق  تنها  نیست  مالک  اکثریت 
است و هر اندیشه هرچند صحیح باید تسلیم 
این مدل شود. و آن کس می تواند نظر خویش 
را لباس حقیقت بپوشاند که از ابزار قدرت چه 
نرم  چه  ثروت(و  و  قدرت  مادی  )ابزار  سخت 

)رسانه و...( بهره مند باشد!
اما در نگاه دینی مسئله این نیست و حقیقت، 
قراردادی بین ذهن افراد نیست، لذا از ضرورت 
نگره های  اساس  بر  اندیشه ها  ارزیابی  و  نقد 
بنیادین بسیار گفته است. »کونوا نقاد الکالم« 
امام باقر)ع( به نقل از حضرت عیسی علیهما 
السالم، و توانایی تمییز و اتباع احسن نه حسن 
)نیکوترین نه صرف نیکویی( را شرط شنیدن 
عباد  »فبشر  است  داده  قرار  مختلف  نظریات 

الذین یستمعون القول فیستبعون احسنه« 
کرسی هاست  ورای  حقیقت  به  پس وصول 
و به شرط گفتگو نیست، و ما در کرسی ها در 
را  خطاها  و  اندیشه ها  ضعف های  تا  آنیم  پی 
ارزیابی کنیم، و نیز در فضای مباحثه بسیاری 
حاصل  تفاهم های  سوء  و  موجود  مرزهای  از 
دلیل مند  و  برود  بین  از  فضا  بودن  غبارآلوده 
در  بگذاریم.  نمایش  به  را  تفکر خویش  بودن 
بی  جدل های  دنبال  به  دقیقا  گفتگو ها  این 
حاصل، متقاعد کردن طرف مقابل یا به دنبال 
نفی قطعی وی نباید بود. »ادع الی سبیل ربک 
بالتی هی  الموعظه الحسنه و جادلهم  بالحمه 
احسن« بلکه باید با حفظ مرز بندی ها به تبیین 
آزادی  از  پرداخت که یک جلوه  باطل  و  حق 
)و  اختیار  شیعی،  اسالم  نگاه  اساس  بر  دینی 
نه انتخاب( بین این دو مسیر است »انا هدیناه 
السبیل اما شاکرا و اما کفورا« اما مسئله این 

قدر انتزاعی نیست. 
موانع آزاد اندیشی و
 گفتگوی بی ستيز

با معضالت  ما  و جامعه  دانشگاه  در محیط 
متعدد مواجهیم، سیاست زدگی و گره خوردن 
منافع درون و بیرون دانشگاه با قدرت و ثروت 
و  غرب زدگی  از  حاصل  فرض های  پیش  و 
سنت زدگی و ساختار سکوالر )اصالت دنیایی( 
صاحبان  منافع  کننده ی  بازتولید  که  دانشگاه 
ثروت و قدرت و اطالعات است و اساتید خود 
تغییر  و  زده  شرق  و  غرب  و  کرده  فراموش 
طبقات  سمت  به  دانشجویان  طبقاتی  هرم 
تبلیغات  و  شدید  فرهنگی  شکاف  و  مرفه 
هستی  سراسر  امروز  که  رسانه هایی  منسجم 
آن چه خود  در  را  واقعیت  و  پوشانده اند  را  ما 
می سازند مستحیل کرده اند و به ویژه طبقه ی 
پیش  چنان  اند،  فراگرفته  را  جدید  متوسط 

افراد  از  بسیاری  برای  یتغیری  ال  فرض های 
گفتگوی  و  اندیشی  آزاد  از  که  ساخته  فراهم 

بی ستیز افسانه ساخته است.
در این فضا از همه مظلوم تر، اندیشه دینی 
به  حوزه  نه  ندارد،  حامی ای  هیچ  که  است 
و  می پردازد  حقایق  تبیین  در  خویش  وظیفه 
ارزش های  تولید  باز  به  که  نیز  سیما  و  صدا 
و سرمایه داری می پردازد  متوسط جدید  طبقه 
و از سوی دیگر فروکاستن سطح تبلیغ دینی 
و نفوذ صوفیه، حتی تریبون بسیاری هیئات و 
مساجد را از علما به دست افراد فاقد صالحیت 
از  مهمی  بخش  فضایی  چنین  در  است.  داده 
اصل دعوت و امر و نهی به دانشگاه و فعاالن 
اسالم گرا منوط می شود. و لذا کرسی ها به غیر 
از هدف گشودن افق های نو به عنوان ابزاری 
حالی  در  است  اسالمی  دعوت  رساندن  برای 
مخاطب  به  تریبونی  هیچ  از  دعوت  این  که 
نمي رسد و شنیده نمی شود و شکست ارتباطی 
رخ می دهد. انقالب اسالمی و انسان آن عالوه 
بر ضرورت آزادی و آزادفکری به دنبال گفتگو 
با »دیگری« های خویش است و او نه به دنبال 
صرف گفتگو که با توجه به حرف های تازه ای 
دنبال  به  شنیدن  از  بیش  دارد  دنیا  برای  که 
گفتن است – و این فرصت در هیچ کجا حتی 
صدا و سیما به او داده نمی شود – در این فضا 
حصارهاست  این  شکستن  راه  یک  کرسی ها 

چه  گر

از  و بسیاری  موانع  آن 
و  رسانه ای  تبلیغات  ساخته  فرض های  پیش 
ساختار دانشگاه بر شانه کرسی ها نیز سنگینی 
می کند. و این تداخل کارکردها، کار را دشوار 
برای  مهم  غایت  یک  حقیقت  در  می کند. 
انسان  که  است  فرصتی  از  استفاده  کرسی ها 
سخن  شدن  شنیده  فرصت  اسالمی  انقالب 
خویش را - که از عهد تازه فراهم امده پس 
نه صرف  و  بیابد  انقالب حکایت می کند-  از 
رسانه ها  تمام  که  بیان  آزادی  برای  محیطی 
به  را  فرصت  این  دانشگاهی  ساختارهای  و 
تنها  این  و  است  داده  آن  »دیگری« های 
ما  یابد.  نمی  گفتن  سخن  فرصت  که  اوست 
انقالب کرده ایم و حکومت تشکیل داده ایم و 
انسان انقالب در دیوان ساالری ها و رسانه ها 
شنیده  انقالب صدای اش  این  دانشگاه های  و 
که  آن  از  پیش  و  بیش  کرسی ها  نمی شود. 
باز کردن فضا برای سخن گفتن این  محمل 
تعبیر  به  و  است  الزم  که  باشد  »دیگری« ها 

مرتضی مطهری پیش رفت های اسالم حاصل 
دوره هایی است که طرح این اندیشه ها موجب 
عده ای  وسیله  به  اسالمی  ناب  اندیشه  شده 
دوباره اندیشی شده و فرصت عرضه بیابد، باید 
محمل باز کردن فضا برای شنیده شدن سخن 

انسان انقالب شود.
لکنت زبان انسان ایرانی در ارتباطات درونی 
و بیرونی و عدم مفاهمه حاصل از آن، نتیجه 
شکاف  حدی  تا  و  عمیق  فرهنگی  شکاف 
طبقاتی است، در نتیجه پیگیری پروژه دولت 
مدرن در طول دویست سال گذشته و حتی بعد 
از انقالب یک فردگرایی افراطی را در نسل ما 
به ظهور رسانده و با حضور فعال تفکر انجمن 
است،  گرفته  را  مذهبی ها  دامن  حتی  حجتیه 
بندی ها  جناح  تبع  به  که  بندی هایی  مرز  و 
شکل گرفته و تبلیغات تفرقه افکنانه و... همه 
را  مفاهمه  و  موثر  ارتباط  برقراری  راه  و همه 

بسته است.
یکی  دختر  که   - اساتید،  از  یکی  زمانی 

انقالب  دوران  برجسته  فکران  روشن  از 
است-  از نگارنده می خواست که دست 
بردارد  حجتیه  انجمن  علیه  نوشتن  از 
انقالب  دوره  در  که  زمانی  و می گفت 
دو  سوربون  در  بودم  دانشجو  فرانسه 
نفر ایرانی بودیم دو میز داشتیم میز من 
که طرفدار انقالب بودم و میز دیگر که 
طرفدار مارکسیسم و من با 

یک 

علیه  بلندگو 
گفتم  می  سخن  او 

و  می کرد  چنین  نیز  او  و 
نبود و چه بسا  ایرانی  از ما دو تن  کسی غیر 
به  اینجا  ما  کار  بود  گرفته  شکل  گفتگو  اگر 
نمی رسید و... گرچه حرف او مبتنی بر همان 
نسبی کردن حقیقت و التقاط حق و باطل بود 
آن  و  داشت  خود  بین  در  را  حقیقت  یک  اما 
برقرار  موثر«  گفتگوی  و  »مفاهمه  که  این 

نمی شود. 
که  است  داده  نشان  ما  تاریخی  تجربه ی 
می توان با سامان دهی یک گفتگوی گسترده 
حول مسائل بنیادی و درگیر کردن طرف ها بر 
را  فردگرایی  و  تحجر  پیله های  اصلی  مسائل 
شکست و طرفین را بر سر میز مفاهمه کشاند. 
تکلیف  تعیین  برای  انقالب  اول  بحث های 
انتخابات  ماقبل  بحث های  و  آینده  حکومت 
ریاست جمهوری دوره دهم بر اساس احساس 
یک ضرورت در مورد تعیین واقعی مسیر آینده 
به دور از هیاهوها و زد و خوردها شکل گرفته 

الزامات کرسی ها، بحثی در باب
آن چه از کرسی ها نمی خواهیم!

دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران و دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

صادق شهبازی
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گروه های  افسارگسیختگی  که  )افسوس  بود. 
روشن فکر چماق به دست در ابتدای انقالب 
این  در  آزادی  از  سیاسیون  استفاده  سوء  و 

انتخابات مسیر را به سمت دیگری برد.(
حدود آزادی بيان در کرسی ها

بر این اساس بیان در کرسی ها در چارچوب 
)اخالق و منطق( عدم توهین، تمسخر، افترا، 
دروغ، تحریف، تهمت، غیبت، اغواگری، عدم 
دنبال کردن منافع بیگانگان، عدم افساد، عدم 
گرچه  است،  آزاد  مطلقا  فتنه  و  مفسده  ایجاد 
حاصل  بی  جدل های  به  منتهی  نباید  اخالقًا 
و مراء شود که این خود شدیدا مذموم است. 
را  بیان  چارچوب  این  در  ندارد  حق  کسی  و 
مقابل  در  حتی  علی)ع(  امام  که  کند  محدود 
خوارج تا آنجا که به صف بندی مقابل حکومت 
نایستادند حتی اجازه محاجه علیه خویش را در 
تریبون های رسمی می داد )ان سکتوا ترکناهم 
قاتلناهم(  و ان تکلموا حاججناهم وان فسدوا 
این  در  کننده  محاجه  مقابل  خشونت  از  و 
چارچوب نهی می کرد )ان الطیش ال یقوم به 
اسئل  اهلل...  براهین  به  تظهر  ال  و  اهلل  حجج 
بکل لسانک و ما فی جوانحک( که جواب قلم 

قلم است!

درباره  بحث  تا  می توان  حتی  کرسی ها  در 
اصالت  در  و  رفت  پیش  دینی  بنیادین  اصول 
بزرگان  بسیاری  که  )چنان  کرد  تردید  آن ها 
چنین می کردند و مانند یک ماتریالیست بحث 
مسیر  اگر  حتی  دیگر  سوی  از  و  می کردند( 
مناظره  از  کسی  که  برود  سمتی  به  مناظره 
نسبت  اساس شبهه  بر  یا مخاطبین  کنندگان 
این  پیدا کند  آن مسئله  یا ضروریات  به دین 
آن  ضروری  شرط  که  نیست  ارتداد  مصداق 
بر  و  است  آن  لوازم  به  علم  با  انکار  و  جحد 
بالشبهات(  ترتدء  )الحدود  درء  قاعده  اساس 
باید  و  نیست  مرتد  مصداق  کسی  چنین 
بگیرد  قرار  معروف  به  امر  و  تبیین  مخاطب 
و  به جحد  کار  مگر  الدین(  فی  اکراه  ال  )که 
با علم بکشد که در آن مسیر هم روند  انکار 
مخصوص به خود دارد. از آزادی بیان و لوازم 
احتمالی آن نظیر بعضی از ریزش ها و رویش ها 
نباید ترسید که  ای بسا ایمان بر اساس تقلید 

و عادت شکننده است و شاک متفحص )شک 
طریق  در  راه  حقیقت(  جستجوی  در  کننده 
ایمان دارد که پیامبر در پاسخ به فردی که از 
شک خود و تفکر در توحید بیمناک شده بود 

گفت ذلک محض االیمان.
ضمانت های اجرایی
 و گونه های داوری

دو  به  می کنیم  صحبت  که  حدود  این  از 
معناست یکی این که الزامات حقوقی و عواقب 
این چنینی به دنبال دارد یکی هم آن چه که 
شود،  لحاظ  کرسی ها  مدیریت  روند  در  باید 
طرف های  بین  شده  پذیرفته  منشور  ضرورت 
اصول  پذیرش  متضمن  که  کننده  شرکت 
اساس  بر  داوری  پذیرفتن  و  مناظره  اخالقی 
اینجا  در  باشد  منطق  و  اخالق  رعایت  و  آن 
مطرح می شود. بر این اساس بخش عمده ای 
مدیران کرسی ها  وسیله  به  باید  این حدود  از 
حدود  این  بر  شود،  کنترل  داوران  هیئت  یا 
بی افزایید: از این شاخه به آن شاخه پریدن، 
مغالطه، بحث های بی مبنا گفتن، یا استنادات 
غیرقابل تحقیق با منابع بدون بنیاد مشخص، 
حل  و  کرسی ها  فضای  کردن  استادیومی 
معضل ضعف مبنا و عدم استحکام اندیشه با 
تبدیل  و  مخاطبین  یا  کننده  مناظره  هیاهوی 
سالن مناظره به استادیوم فوتبال و ... همه 
به  احتیاج  که  است  مواردی  همه  و 
این  داوری  و  طرف ها  رعایت 
رعایت و از همه مهم تر تعهد 
داوری  این  پذیرش  به 

دارد.
کرسی ها  داوری 
در  می تواند  هم 
قالب معرفی داور از 
نفر  طرفین و یک 
مرضی الطرفین با 
حوزه  در  تخصص 
هم  و  مربوطه 
نظارت  قالب  در 
جوری  هیئت  یک 
هیئت های  نظیر 
منصفه ی دادگاه باشد 
به  می توانند  که 
تصادفی  صورت 
مخاطبان  میان  از 
برگزیده شوند و بر حسن اجرای منشور نظارت 
کنند یا هر جا که بحث از موضوع خارج شد 
یا اصول رعایت نگردید با رأی اکثریت گوینده 

را متوقف کند. 
نشدن  استادیومی  برای  دیگر  مهم  عنصر 
باید  کنندگان  مناظره  که  است  این  فضا 
مسئولیت طرفداران خویش و کنترل آن ها را 
ادعا  با آن ها عمل کنند چه در  چه هماهنگ 
یا واقعیت بعضی حرکت های خارج از چارچوب 
خودسرانه صورت بگیرد، برعهده بگیرند و این 

موضوع نیز در داروی ها لحاظ شود.
نفی سطحی شدن، اشرافی گری 

معرفتی و نخبه گرایی، سخنرانی های 
جداگانه و تشتت در کرسی ها

متضمن  باید  گاه« ی  »دانش  مناظرات 
به  مناظرات  فکری  و  علمی  بخش  چربیدن 
باشد. چرا که سیاست هم  آن  بخش سیاسی 
سطحی است هم متکثر و چون نسبت مستقیم 

با منافع دارد آن گاه که اخالق ماکیاولسیتی بر 
آن حاکم شود حقیقت قربانی منافع و مغالطات 
بحث های  مقایسه  می گردد.  بازی ها  زبان  و 
مناظرات  با  فردا«  به  »رو  مناظرات  نازل 
عمیق و گسترده »در جستجوی عدالت« که 
مهم  چهره های  اکثر  و  یافت  ادامه  سال  دو 
تفکرات مختلف که در آن حضور یافتند، خود 
چند  صرف  گرنه  و  است.  مطلب  این  گویای 
کد سیاسی دادن و متهم کردن یک دیگر و 
افشاگری های پالیزداری دردی از مسائل حل 
ریاست  انتخابات  مناظرات  که  چنان  نمی کند 
دانشگاهی  رایج  مناظرات  جمهوری گذشته و 
)بخوانید رینگ های بوکس آکادمیک! که بیش 
از جنبه حقیقت جویی ارضای هیجانات کاذب 
مخاطبین را بر عهده می گیرد( چنین کرد. مقام 
معظم رهبری نیز چهار عرصه مهم کرسی ها 
بنیادین )اساسی ترین مسائل و  را نگرش های 
مسائل  انقالب،  بینات  توحید(،  اصل  درباره ی 
مسائل  و  اسالمی  جمهوری  نظام  اساسی 
علمی دانستند. البته باید این بحث های عینی 
نظری  یا  بی حاصل  بحث های  صرف  و  باشد 
نَما و سی  از سنخ سی  نتیجه ی عملی  بدون 
نُما و سی نِما که دردی از امروز و فردای ما 
و  موضوعی  بررسی های  کرد.  نخواهد  دوا  را 
پراکنده  بحث های  نه صرف  و  مورد  به  مورد 
و طرح پرسش در حوزه های مختلف، متشتت 
باید  که  است  دیگری  مهم  نکته  متعارض  و 
عصر  در  گرنه  و  شود.  لحاظ  مناظره ها  در 
بعضا  و  ده ها  بین  حقیقت  اطالعات،  انفجار 
صدها گزاره و کد اکثراً غیر قابل ارزیابی فدا 
به  مورد  به  مورد  را  باید موضوعات  می گردد. 
به  تا  مناظرات  المقدور  حتی  و  رساند  نتیجه 
ادامه  مناظره  مورد  موضوعات  رسیدن  نتیجه 
کنندگان  مناظره  شدن  عوض  با  ولو  بیابد، 
دانشجویی  مناظرات  تجربه های  در  که 
مناظره  یک  ساعت   8-7 گاه  انقالب  آغاز 
قوی  طرفدار   6-5 با  تنه  یک  مذهبی  کننده 
می پرداخت.  مناظره  به  الحادی  اندیشه های 
طرفین  دقیق  تصویر  یا  صوت  متن،  انتشار 
مناظره به دور از دخل و تصرف در قالب های 
دانشجویی مثل نشریه، برد و رسانه های خبری 
افزایش دقت  این مسئله هم  به  می تواند هم 

مناظره ها بینجامد.
نخبه  مناظرات  نباید  که  این  آخر  دست 
آزاداندیشی  کرسی های  البته  شود،  گرایانه 
ذاتی  پردازی،  نظریه  کرسی های  ویژه تر،  و 
محدود  صرف  اما  دارد،  کانونی  و  نخبگانی 
شدن کرسی ها در خواص اساتید یک حرکت 
دامنه دار ایجاد نخواهد کرد، برای فراگیر شدن 
آن و تحقق غایت اصلی کرسی ها از شکستن 
التقاط تا روشن کردن فضای  حصار تحجر و 
و  معرفتی  فرا  فرض های  پیش  و  غبارآلود 
و  مطالعه  و  حقیقت جویی  روحیه ی  ایجاد 
کافی  این  هاست،  دانشگاه  در  علمی  حرکت 
نیست شاید طرح کرسی آزاد فکری از جانب 
رهبری هم بر همین مبنا بود تا مناظرات در 
این  حتی  نشود.  محدود  کالسیک  قالب های 
آدم های  یک سری  هم  مناظرات  این  در  که 
بیابد  را  آزادها  تریبون  و  مناظره ها  ثابت همه 
هم مسئله ای را حل نمی کند. باید دانشجوی 
کف تشکل ها و کف دانشگاه درگیر این بحث 
دوران  خیابانی  بحث های  تجربه  شاید  شود. 

بود  سنخ  همین  از  جمهوری  ریاست  تبلیغات 
که یادآور بحث های خیابانی و دانشگاهی اول 
جنوب  بحث های  الخصوص  علی  و  انقالب 
مناظرات  قالب  آن  البته  بود.  تهران  دانشگاه 
جای  در  دانشجویی  و  استادی  کالسیک 
رسانه ای  را  فضا  و  است  مناسب  و  خود الزم 
همه ی  دوم  صورت  با  اما  می کند.  رسمی  و 
پویایی  بر  عالوه  و  می شود  درگیر  دانشگاه 
به  درگیری  و  اردوکشی  دانشگاه،  محیط 
گفتگو بدل می شود، بدنه ی عادی دانشجویی 
و کف تشکل ها هم انگیزه و دغدغه ی مطالعه 
آزاده  تریبون  قالب  در  هم  باید  می کنند.  پیدا 
گعده ای  و  آزاد  بحث های  هم  کرد  نو آوری 
چند نفره راه انداخت این هم می تواند از قالب 
اعالم رسمی با موضوع مشخص، توزیع یک 
اعضا  تشویق  و  فرهنگی  محصول  یا  نشریه 
بپذیرد.  انجام  و...  دانشگاه  کف  در  حضور  به 
و  طرح  را  گفتمان هایی  می توان  فضا  این  در 
یافت. گرچه  آدم های جدیدی  و  عمومی کرد 
نیروهای  بعضی  ریزش  خطر  با  است  ممکن 
ضعیف مواجه شود که راه حلش هم برگزاری 
دوره های معرفتی و سیاسی است که معطوف 
به این فضا از آن استقبال هم خواهد شد. حتی 
اگر استراتژی دوم به کار گرفته شود استراتژی 
و مدل اول ضروری است چرا که هم فضا را 
رسمی و رسانه ای کرده و هدایت می کند هم 
به  اگر  اما  می کند،  ایجاد  انگیزه  بچه ها  برای 
آن محدود شود ابتر خواهد ماند. ما مهم تر از 
همه چیز ما نیازمند تکان دادن فضای جبهه    ی 
انقالب برای ترک خمودی و رکود  و شکستن 
روحیه فردگرایانه  ی نسل خویش و این لکنت 

زبان تاریخی هستیم.
برای حسن ختام بد نیست پای صحبت یکی 
از بچه های اول انقالب، مرتضی مصطفوی در 
اول  بنشینیم. »انقالب که شد من  این حوزه 
و  مناظره  و  بحث  اوایل  آن  بودم.  راهنمایی 
خیلی  مختلف  گروههای  بین  دعوا  و  جنگ 
تهران  دانشگاه  روبروی  است  یادم  بود.  زیاد 
برای  دسته ها  و  گروهک ها  پاتوق  بود  شده 
هر  که  بود  شده  این  ما  کار  مناظره.  و  بحث 
از ظهر می رفتیم  بعد   5  ،4 روز حدود ساعت 
بحث  به  می کردیم  شروع  و  دانشگاه  در  دم 
تا  با گروههای مختلف. بحث و حرف  کردن 
می شد  که  ده  ساعت  شب.  ده  حدود  ساعت 
و  کافیه  امشب  همین جا  تا  خب،  می گفتیم 
تازه  می گشتیم  بر  که  وقتی  می گشتیم.  بر 
بحث ها  در  اینکه  برای  بایستی  بود.  کار  اول 
را خوب  نیاوریم کتابهای فکری خودمان  کم 
می خواندیم، و برای اینکه طرف را خوب گیر 
کتابهای  بایستی  بیاندازیم و محکومش کنیم 
چه  ببینیم  که  می خواندیم  هم  را  آن طرفی ها 
می گویند. دوباره روز بعد ساعت 4 همین آش 
و همین کاسه. کار هر روزمان بود. ما آن زمان 
راهنمایی بودیم. و در همة بحث ها هم شرکت 
و  بود  گونه  آن  زمان  آن  فضای  می کردیم. 
فضا و جو حزب اللهی های اآلن هم اینگونه. 
اآلن تشنگی نیست. امروز بچه هیئتی ها تعداد 
برچسب ها  و  نوارها  تعداد  از   ، کتابهای شان 
)مصطفوی  است.«  کمتر  پوسترهای شان  و 
ماهنامه  نیست،  تشنگی  1385،االن  مرتضی، 

حیات شماره2(
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در دیدار با اعضا انجمن اهل قلم در اسفند 
از  مفصل  و  جدی  طور  به  آزاداندیشی   81
سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان 
از عدم وجود چنین موهبتی در کشور گالیه 

کردند: 
شعار  یک  ما  جامعه  در  »آزاداندیشی 
آزاداندیشی،  می شود  گفته  تا  است.  مظلوم 
بناست  که  می کنند  خیال  فوری  عّده ای 
شکسته  هم  در  اصیل  بنیانهای  همه 
دلبسته اند،  بنیانها  آن  به  چون  آنها  و  شود، 
می کنند  تلّقی  هم  دیگر  عّده ای  می ترسند. 
شکسته  بنیانها  این  باید  آزاداندیشی  با  که 
شود. هر دو گروه به آزاداندیشی - که شرِط 
الزم برای رشد فرهنگ و علم است - ظلم 

می کنند. ما به آزاداندیشی احتیاج داریم.«
نتیجه  ایشان  سخنان  که  می آید  نظر  به 
کشور  در  گفتگو  سالم  فضای  وجود  عدم 
در آن سال ها ست. پس از روی کار آمدن 
جریان اصالحات پس از سال 76 جریان هایی 
در کشور با نام های آزاداندیشی، دگراندیشی، 
توسعه فرهنگی و ... اندیشه های سکوالر را 
از  اندیشه ها  این  اما  دادند  رواج  جامعه  در 
جامعه  به  اندیشه  یک  ورود  اصلی  مجرای 
در  اندیشه ها  این  جای  بلکه  نگذشت؛ 
رسانه ها و در فضای منولوگ بود. نشریات 
زنجیره ای, محلی برای تبیین این اندیشه ها 
شده بود، ترجمه اندیشه های غرب را بدون 
اینکه از بوته نقد عبور کند به جامعه پمپاژ 
نواندیشی  ادعای  که  می کردند. سخنرانانی 
ترجمه های  نبودند  حاضر  هیچگاه  داشتند, 
بوته  به  اندیشمند دیگری  را در مقابل  خود 

نقد بسپارند. 
رهبری  معظم  مقام 
تأکید  دیدار  این  در 
الزمه  که  می کنند 
که  است  این  رشد 
فضای  در  بتوانیم 

الیتناهِی فکر بال و پر بزنیم:
» فردی در جایی گفته و یک عّده طرفدار 
هم پیدا کرده و حاال مترجمی آن را ترجمه 
کرده یا خود ما آن را یاد گرفته ایم؛ یعنی در 
چارچوب آن فکر به عنوان یک شی ِء مقّدس 
این  کنیم،  حرکت  زدن،  دست  غیرقابل 
»کاغذباد«  دنباله  بلکه  نیست،  آزاداندیشی 
بادبادکها،  این  به  مشهد  در  ما  است.  شدن 
کاغذباد می گوییم. خیال می کند در هوا پرواز 
می کند، اما دنباله کاغذباد است، نخ آن هم 
دست یکی دیگر است. این کار آزاداندیشی 
خاّصی  محیط  آزاداندیشی،  محیط  نیست. 
است که باید آن را ایجاد کرد؛ آن هم کار 
آزاد  به نظر من، گفتگوی  البته  شماهاست. 

باید از حوزه و دانشگاه شروع شود.« 
و  بیگانه  اندیشه های  ترجمه  آری 
برآنها  تعصب  و  ایران  جامعه  با  نامتناسب 
را  آزاداندیشی  که  است  آفت هایی  از  یکی 
با  دیدار  این  در  ایشان  می کند.  دار  خدشه 
تأکید بر اینکه باید ادب آزادی را یاد بگیریم، 

حدود آزاداندیشی را تبیین می کنند:

مرزهای  آزاداندیشی  نام  به  »عّده ای 
فضیلت و حقیقت را لگدکوب کرده اند و به 
نام آزاداندیشی و نوآوری، همه اصول مقّدس 
حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و یا مسخره 
کرده اند ... یا باید هرج و مرج و کفرگویی و 
اهانت به همه مقّدسات و ارزشهای مسلّم و 
و  شود  بسته  ذهنها  باید  یا  و  شود  مستدل 
تاکسی حرف تازه ای زد، فوراً همه او را هو 
کنند و علیه او جنجال نمایند! کأنُّه هیچ حّد 
باید آن  وسطی بین این دو وجود ندارد. ما 
حّد وسط، همان »امر بین االمرین« و تعادل 
گفتگوی  راه  از  هم  این  البته  کنیم.  پیدا  را 
استدالل،  با  و  منصفانه  عاقالنه،  محترمانه، 

عملی است.« 
حقایق  و  فضایل  کردن  لگدکوب  ایشان 
دو  عنوان  به  را  اذهان  داشتن  نگه  بسته  و 
از  و  می کنند  معرفی  آزاداندیشی  تیز  لبه 
یاد  آزاداندیشی  آفت های  عنوان  به  آن 
این  بین  که  دارند  تأکید  ایشان  می کنند. 
دو باید تعادل را یافت. تعادل در آزاداندیشی 
راه  از  تنها  فرموده اند  ایشان  که  همانطور 
با  و  منصفانه  عاقالنه،  محترمانه،  گفتگوی 
آزاداندیشی  هدف  است.  ممکن  استدالل 
بتواند  تا  است  کشور  یک  تکامل  و  رشد 
نرم افزارهای تمدنی خود را برای به دست 
پس  نماید.  کسب  متعالی  اهداف  آوردن 
نخبگان باید صلب اندیشی و تعصب بر روی 
نظر خود و جنجال آفرینی برای به کرسی 
نشاندن حرف خود را کنار گذاشته تا بتوانند 
به وظیفه خود در جامعه جامه عمل بپوشانند. 
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: 
خود  اندیشه  بتوانند  باید  فکر  صاحبان   «

هوچیگری،  بدون  تخّصصی،  محیط  در  را 
بدون عوام فریبی و جنجال تحمیلی و زیادی 

مطرح کنند و آن نّقادی شود.«
مناسبتری  محیط  را  حوزه  محیط  ایشان 

نسبت به محیط دانشگاه می دانند: 
از  بهتر  جهت  این  از  حوزه  »محیط 
که  است  این  علّت  است.  دانشگاه  محیط 
اصلی  محورهای  از  یکی  نّقادی  حوزه،  در 
شما  که  حوزه  بزرگان  این  همه  است. 
امروز  که  آنهایی  چه   - می کنید  مالحظه 
نسلهای  در  که  بزرگترهایی  چه  و  هستند 
محیط  همین  در  اصاًل   - بودند  ما  گذشته 
و هیچ  متکلّمی  بزرگ شده اند. هیچ  نّقادی 
فیلسوف یا فقیهی از این که یک نظر مسلّم 
را  خود  از  قبل  کالمِی  یا  اصولی  یا  فقهی 
این که  از  و  ندارد  ابایی  کند،  ابطال  به کلّی 
هم  کردی  ابطال  چرا  بگوید  او  به  کسی 
در  اصاًل  چیزی  چنین  چون  ندارد؛  باکی 
این سّنت حوزه است  حوزه گفته نمی شود. 
شما  کنند.  مطرح  را  گذشتگان  نظرات  که 
مالحظه کنید؛ امام رضوان اهللهَّ علیه، آن وقت 

داشتند در درس اصول،  که در قم تشریف 
نظرات ُمد روز را که نظرات مرحوم آیت اهللهَّ 
نائینی بود، ذکر می کردند، بعد فیه اّواًل، ثانیًا، 
اصاًل  را  حرف  اساس  خامسًا،  و  رابعًا  ثالثًا، 
به هم می ریختند. هیچ کس نمی گفت چرا. 
بود،  نظریه  آن  طرفدار  کسی  اگر  خوب؛ 
می رفت در درس خود یا در حاشیه ای که به 
تقریرات استاد می زد، می نوشت که من این 
حرف استاد را قبول ندارم... البته این کارها 
این تجربیات  باید  باید سازماندهی شود. ما 

ناشی از مباحثه و گفتگوی سالم و 
به صورت  را  شجاعانه  و  محترمانه 
تا  درآوریم  انباشته ای  تجربه های 
استفاده کنیم و علم  آنها  از  بتوانیم 

را بارور نماییم. «
که  است  شده  موجب  که  آنچه 
محیط  به  نسبت  حوزه  محیط 
محیط  آزاداندیشی  برای  دانشگاه 
محیط  وجود  شود،  تلقی  بهتری 
می باشد.  علمیه  حوزه  در  اخالقی 
این  در حوزه علیمه به سبب وجود 
محیط و اینکه تعلم بر جایگاه علمی  
که  است  شده  موجب  است  افضل 
کند.  پیدا  جریان  بتواند  آزاداندیشی 
اینکه  از  همیشه  علما  همچنین 
اختالفات آنها در جامعه دامن گیر و 
جنجال آفرین شود دوری داشتند و 
این ویژگی است که در حوزه وجود 
نخبگان  بین  در  متأسفانه  اما  دارد 
دانشگاهی وجود ندارد. اما در حوزه 
هم باید از این زمینه استفاده شود و 
این زمینه برای تولید و پویایی حوزه 

گسترش یابد. این تجربیات در حوزه 
به  و  است  نشده  روال مند  هیچگاه 
آزاداندیشی  برای  طرح  یک  عنوان 
سوی  از  جدی  طور  به  جامعه  در 

حوزه مطرح نشده است.
در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 

ادامه این دیدار می فرمایند: 
» یکی از وظایف نظام جمهوری 
برخورد  از  صریح  حمایت  اسالمی، 
این کار،  به شکل سالم است.  افکار 
ظرف و مجرا الزم دارد و این مجرا 
دوستان  خوِد  وسیله  به  بایستی 
بخشهای  در  حوزوی  و  دانشگاهی 
این  باید  آنها  شود.  تنظیم  مختلف 
مجرا را درست کنند و امکان بدهند. 

 »
مســــئوالن جمـــــــــهوری  
اسالمی  وظیفه دارند که برای رشد 
جلوی  به  رو  حرکت  و  نظام  این 
حمایت  آزاداندیشی  نهضت  از  آن 
چه  در  آزاداندیشی  اینکه  اما  کند. 

نو  نظریه های  و  گیرد  صورت  قالب هایی 
مطرح شود وظیفه نخبگان حوزه و دانشگاه 
آن  مجرای  باید  کسی  است  طبیعی  است. 
را بسازد و لوازم آن را رعایت کند که قرار 
است جریان آزاداندیشی را به وجود بیاورد و 
نظریه های نو را برای کشور به ارمغان آورد.

مقام معظم رهبری خود برای اینک یک 
یک  شود  جامعه  عرصه  وارد  بتواند  نظریه 

سیر مشخص می نمایند: 
» اّول باید در یک مجمع تخّصصی مطرح 

بـال و پــر زدن در 
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شود، هیأت منصفه مورد قبولی علمی بودن 
آن را تأیید کند که بر پایه های علمی استوار 
و عوام فریبی  لّفاظی  و  مثاًل حّرافی  و  است 
را  این  باید  اّول   . نیست  جنجال سازی  و 
مشّخص کنند. بعد از آن که معلوم شد ارزش 
حّق  و  گیرد  قرار  نّقادی  مورد  دارد،  علمی 
و ناحق بودن، اشکال کردن بر موارد آن و 
 ... آغاز شود  پایه هایش  کردن  رد  یا  تثبیت 

حوزه و دانشگاه این کارها را باید بکنند. «
آزاداندیشی   بین  فرق  همچنین  ایشان 

بی بندوباری را بیان می کنند: 
بی بندوباری  و  حرف  یک  »آزاداندیشی 
یک حرف دیگر است. آزاداندیشی این است 
سرزمینهای  سمت  به  حرکت  در  شما  که 
کنید،  آزاد  را  خودتان  معارف،  ناشناخته 

را  انرژیهایتان  و  نیروها  بروید، 
اما  کنید؛  حرکت  و  بیندازید  به کار 
که  است  این  بی بندوباری  معنای 
کوه،  یک  قله  سمت  به  حرکت  در 
راه  از کدام  ندهید که  اهمیت  اصاًل 
می شود  این  نتیجه  بروید. 
به  و  می روید  راهی  از  که 
نقطه ای می رسید که نه راه 
و  راه پس  نه  و  دارید  پیش 
در  دارید!  سقوط  راه  فقط 
کوهنوردی، آنهایی که اهل 
را  این  ارتفاعاتند،  به  رفتن 
کاماًل تجربه کرده اند. خوب؛ 
قلّه  به  انسان  این که  برای 
باید  دارد؛  وجود  راه  برسد، 
هیچ  شناخت.  را  راه  آن 
یک  ما  که  ندارد  مانعی 
باشیم  داشته  راهنما  نقشه 
به  که  راههایی  بگوییم  و 
و  اینهاست  می رود،  قلّه 

جیبمان  در  را  راهنما  نقشه  این 
کنیم.  حفاظت  آن  از  و  نگه داریم 
این نیست که ما  این کار به معنای 
متحّجریم، بلکه به معنای این است 
بدون  که  می دانیم  و  عاقلیم  ما  که 
کردِن  حرکت  هدایت،  نقشه  این 
منتهی  سقوط  به  را  ما  نااندیشیده 

خواهد کرد. «
به یک  نیاز  قله  به  رسیدن  برای 
حرکت  این  در  اگر  اما  است  نقشه 
پاره شود دیگر  راه  نقشه  باشد  قرار 
این آزاداندیشی نیست و عین بی بند 
این  به  باید  اینجا  باری است. در  و 
آزاداندیشی  که  داشت  توجه  نکته 
برای  وسیله ای  بلکه  نیست  هدف 
است.  متعالی  اهداف  به  رسیدن 
به اهداف  بعبارت دیگر برای رسید 
متعالی باید به آزاداندیشی به عنوان 
کرد.  پیدا   دست  میانی  هدف  یک 
اگر قرار باشد که به نام آزاداندیشی 
جواب  و  نقد  نه  را  متعالی  اهداف 
این  کرد،  لگدکوب  بلکه  عاقالنه، 

می شود بی بندوباری.
و  آموختگان  دانش  از  جمعی 
چند  علمیه  حوزه  پژوهشگران 
انقالب  رهبر  سخنان  از  پس  روز 
کرسی های  مورد  اسالمی در 
از  نامه ای  طی  نظریه پردازی 

ایشان نسبت به فضای غوغاساالری در امر 
خود  نامه  در  و  نموده اند  انتقاد  آزاداندیشی 

این چنین نوشته اند: 
و  »مناظرات  نیز  هم اکنون  گرچه   «
جامعه ی  در  بیش  کما  نظریه پردازی« 

درستی  به  چون  اما  دارد  جریان  علمی ما 
هدایت  و  حمایت  گاه  و  قانونمند  نهادینه، 
نمی شود و جمع بندی دقیقی از آن ها صورت 
تبدیل  انباشته  تجربه ی  به  و  نمی گیرد 
نتیجه،  در  و  شده  کم تأثیر  عماًل  نمی شود، 
به تدریج مجتهدان و مولدان و صاحبان خرد 
و  سیاسی کاران  پاچال داران،  نفع  به  دل  و 

ترک  را  صحنه  متحجران،  یا  و  مترجمان 
طرح  با  که  فرصت طلبانی  آنگاه  و  می کنند 
خام و ناقص مسائل تخصصی در قلمروهای 
نیز  و  پاسخگوئی  عدم  با  و  غیرتخصصی 
عوام فریبی،  ابزار  به  نظریه  و  فکر  تبدیل 
دینی  فرهنگ  علمی و  فضای  عماًل 
و  ضددینی  جنجالهای  تحت الشعاع  را 

غیرعلمی قرار می دهند.«  
در این نامه که از سوی کسانی چون رحیم 
پور ازغدی، حمید پارسانیا، صادق الریجانی 
و ... نوشته شده است، از مقام معظم رهبری 
یک  تا  نمایند  مساعدت  در  که  خواسته اند 
بسیج عمومی در این موضوع در کشور ایجاد 

شود تا: 
و  عمومی حوزه  وجدان  محضر  »در 
دانشگاه، شاهد »طرح منطقی ایده ها«، رواج 
روشمند«  نوآوری  و  »نظریه پردازی  بازار 
و  قانونمند  علمی و  »مناظره های  نیز  و 
و  غوغاساالری«  از  فارغ  و  نتیجه بخش 
»نهادسازی برای اجابت پرسش های جدید« 
نتیجه »تولید نرم افزار علمی و دینی«  و در 

در حوزه و دانشگاه بیش از قبل باشیم.«
نامه  این  مقام معظم رهبری در پاسخ به 
تمام نکات موجود در نامه را تأیید می نمایند 
از آنها می خواهند طرح های خود در این  و 
زمینه را تا لحظه عملی شدن پیگیری نمایند 
نامه  به  پاسخ  در  وی  نشوند.  مأیوس  و 

نخبگان حوزه و دانشگاه می نویسند: 
از  و  ترسید  »آزادی«  از  »نباید 
را  انتقاد«  و  »نقد  و  گریخت  »مناظره« 
تشریفاتی،  امری  یا  و  قاچاق  کاالی  به 
مناظره،  بجای  نباید  چنانچه  کرد  تبدیل 
آمد و بجای  به »جدال و مراء«، گرفتار 
آزادی، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی 
لغزید. آن روز که سهم »آزادی«، سهم 
یکجا  »اخالق« و سهم »منطق«، همه 
روند  آغاز  شود،  اداء  یکدیگر  کنار  در  و 
در  دینی  بالنده  تفکر  و  علمی  خالقیت 
»تولید  جنبش  کلید  و  است  جامعه  این 
علوم  کلیه  در  دینی«  و  علمی  افزار  نرم 
و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده 

است.« 
اخالق  نقش  به  باال  در  که  همانطور 
در آزاداندیشی پرداخته شد ایشان نیز به 
سهم اخالق و منطق در کنار سهم آزادی 
تأکید دارند. ایشان همچنین سه پیشنهاد 
مطرح شده توسط اساتید را علمی و معقول 

می دانند: 
» که هر سه روش پیشنهادی شما یعنی 
 )2 نظریه پردازی«  1( »کرسی های  تشکیل 
شبهات«  و  سؤاالت  به  پاسخ  »کرسی های 
و 3( »کرسی های نقد و مناظره«، روشهائی 
که  است  خوب  و  باشند  معقول,  و  عملی 
حمایت و مدیریت 
که  بنحوی  شوند 
بیشتر،  چه  هر 
علم،  مجال 
و  یافته  گسترش 
فضا بر دکانداران و فریبکاران و راهزنان راه 

علم و دین، تنگ تر شود. «
دارند  تأکید  نامه  این  در  همچنین  ایشان 
که از ایده مطرح شده آزاداندیشی برای رشد 

کلیه متون دانشگاهی استفاده شود: 
و  فرهنگی  انقالب  محترم  شورای  »از 
می خواهم  نیز  آن  محترم  ریاست  بویژه 
کار شورا  اولویت دستور  در  را  ایده  این  که 
برای رشد کلیه علوم دانشگاهی و نقد متون 
ترجمه ای و آغاز »دوران خالقیت و تولید« 
بویژه  و  صنایع  و  فنون  و  علوم  عرصه  در 
رشته های علوم انسانی و نیز معارف اسالمی 
قرار دهند تا زمینه برای اینکار بزرگ بتدریج 
فراهم گردد و دانشگاههای ما بار دیگر در 
رشد  و  اسالمی  سازی  تمدن  مقدم  صف 
علوم و تولید فناوری و فرهنگ، قرار گیرند.«

نکته قابل توجه این است که مقام معظم 
رهبری آزاداندیشی را مقدمه ای برای تمدن 
این  با  که  دارند  تأکید  و  می دانند  سازی 
سازی  تمدن  در صف  ما  دانشگاه های  ایده 
اسالمی قرار می گیرند. هرگاه دانشگاه بتواند 

جلس�ات مناظره بين دو دانشجو به 

ندرت در برنامه های دانشجویی به 

چش�م می خورد. اینکه مقام معظم 

رهبری تأکيد دارند که دانشجویان 

با ه�م صحبت کنند ش�اید ناظر به 

این ضعف باشد. دانشجویان دارای 

روحيه حقيقت طلبانه تری نسبت به 

شخصيت های جناحی هستند و وجدان 

دانش�جو حرف حق را راحتت�ر از زبان 

یک دانش�جو می پذیرد. عالوه بر این 

یک دانش�جو نگ�ران باخ�ت و هزینه 

سياسی خود نيست.

فضای الیتناهی فکر ...

سجاد اکبری

دانشجوی کارشناسی معدن دانشگاه امیرکبیر
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آزادی  و  تعصب  محوری،  ترجمه  قیود  از 
عقیده و ... خود را رها سازد و به سمت تولید 
نظریه های بومی، آزادی فکر و اندیشه و ... 
برود خواهد توانست نرم افزارهای الزم برای 

تمدن سازی را فراهم آورد.
82 در  اردیبهشت  مقام معظم رهبری در 
شهید  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان  جمع 
بهشتی بار دیگر به این مسئله می پردازند: 

قبل  ماه  چند  که  اندیشی  آزاد  »جنبش 
مطرح شد، اصرار بر مسأله اشتغال - که در 
دو سه سال اخیر در این زمینه خیلی تالش 
شده است - و اصرار بر تقویت پول ملی، از 
شعارهایی است که ما در این چندسال روی 
حساب  کدام  هر  برای  و  کردیم  تکیه  آنها 
حرکت  الهی  فضل  به  و  شد  باز  خاصی 
آغاز  آنها  به  خاصی در دستگاههای مربوط 
چه  دشمن  می بیند  انسان  وقتی  گردید. 
می خواهد بکند، می فهمد که باید در داخل 

چه کار کند.«
جنبش  شعار  کردن  مطرح  از  پس  ایشان 
این  به  شعارها  سایر  کنار  در  آزاداندیشی 
نکته اشاره دارند که: » وقتی انسان می بیند 

می فهمد  بکند،  می خواهد  چه  دشمن 
این  کند.«  چه کار  داخل  در  باید  که 
هنگامیکه  که  معناست  بدین  سخن 
که  را  غربی  آزادی  دارد  سعی  دشمن 
بی اخالقی  و  رسانه ای  توحش  همان 
وارد  ما  جامعه  به  را  است  سیاسی 
بیان علیه  آزادی  با چماق  کند و مدام 
در  می کند  اسالمی تبلیغات  جمهوری 
حالی که  در داخل کشور هنوز مجرای 
وجود  به  نخبگان  از سوی  آزاداندیشی 
چنین  کشور  داخل  باید  است،  نیامده 
توطئه های  تا  آید  وجود  به  جنبشی 
دشمنان که تمدن اسالمی را هدف قرار 

داده اند بی اثر کند.
دانشگاه سمنان مقصد بعدی مقام معظم 
رهبری برای پرداختن به موضوع آزاداندیشی 
بود. ایشان در دیدار با دانشجویان و اساتید 
دانشگاه سمنان به نهضت آزاد فکری اشاره 
نمودند اظهار داشتند که: » عماًل آن کاری 
است؛  نشده  انجام  بودم،  گفته  من  که  را 
در  ایشان  دانشگاه.«  در  نه  حوزه،  در  نه 
که  دارند  تأکید   دیگر  بار  یک  دیدار  این 
اساتید  نخبگان،  عهده  بر  کار  این  مدیریت 
فعال، دانشجوی فعال و مجموعه های فعال 

دانشجویی است: 
گفتیم،  ما  که  آزاداندیشی ای  »مسئله ی 
اندیشی  آزاد  راه  باید  است.  این  به  ناظر 
منتها  گذاشت،  باز  را  تحول  و  نوآوری  و 
و  ساختارشکنی  به  تا  کرد  مدیریت  را  آن 
شالوده شکنی و بر هم زدن پایه های هویت 
ملی نینجامد. این کار، مدیریت صحیح الزم 
نگاهها  کند؟  مدیریت  باید  کسی  چه  دارد. 
وزارت علوم  و  به سمت دولت  می رود  فوراً 
و...؛ نه، مدیریتش با نخبگان است؛ با خود 
شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوی فعال و 
حواستان  دانشجویی.  فعال  مجموعه های 

کردن  پیدا  و  نو  حرف  دنبال  باشد!  جمع 
اما مراقب باشید که  حرف نو حرکت کنید؛ 
حرکت  دارد  جهت  کدام  در  نو  حرف  این 
می کند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترمیم 
این  دارد.  تفاوت  هم  با  اینها  تکمیل؛  و 

وظیفه ای است به عهده ی خود شماها. «
88 در دیدار  آبان  مقام معظم رهبری در 
به  نسبت  نخبگان علمی کشور  از  با جمعی 
عدم پیگیری کرسی های آزاد فکری از سوی 

دانشجویان گالیه می کنند: 
صحیح  مباحثات  از  غیر  فکری  »جنجال 
در  را  آزادفکری  کرسی  گفتم  بنده  است. 
شما  خوب،  بیاورید.  وجود  به  دانشگاه ها 
کرسی  شما  نیاوردید؟  وجود  به  چرا  جوانها 
فکری  آزاد  کرسی  را،  سیاسی  آزادفکری 
تو  تهران،  دانشگاه  همین  تو  را  معرفتی 
دانشگاه  همین  تو  شریف،  دانشگاه  همین 
نفر دانشجو  بیاورید. چند  به وجود  امیرکبیر 
بروند آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر 
کنند.  مجادله  همدیگر  با  کنند،  نقد  را 
کرد.  خواهد  نمایان  را  خودش  آنجا  حق، 
کسی  که  نمیشود  نمایان  اینجوری  حق 

که  اینجوری  بکند.  پرتاب  را  انتقادی  یک 
فضای  ایجاد  نمیشود.  فهمیده  درست  حق 
به  کمکی  هیچ  لفاظی ها  با  ذهنی  آشفته ی 
این  تجربه ی  شما  نمیکند.  کشور  پیشرفت 
باشید.  داشته  زمینه  این  در  را  پیرتان  پدر 
کشور،  پیشرفت  به  میکند  کمک  که  آنی 
فکر  آزادانه  یعنی  فکرهاست؛  واقعِی  آزادی 
کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال 
آن  و  این  تحریض  و  تشویق  به  نترسیدن، 

هم نگاه نکردن.« 
نکته قابل توجه در سخنان ایشان مطرح 
و  سیاسی  فکری  آزاد  کرسی های  شدن 
که  می کنند  پیشنهاد  ایشان  است.  معرفتی 
دانشگاه های صنعتی  در  کرسی ها  نوع  این 
در  شود.  برگزار  شریف  و  امیرکبیر  نظیر 
سخنان قبلی ایشان کرسی های آزاداندیشی 
ناظر به نظریه پردازی و تولید علم اما سخنان 
سیاسی  فضای  به  ناظر  جلسه  در  ایشان 
چنین  این  سخنان  این  از  و  است  کشور 
برداشت می شود که کرسی های آزاد فکری 
سیاسی نسخه ای از کرسی های آزاداندیشی 
چه  عمومی دانشگاه ها  فضای  که  است 

صنعتی و چه غیر صنعتی را شامل می شود. 
ایشان ادامه می دهند: 

میزنید،  حرفی  یک  شما  وقت  یک   «
سیاسی  ناظران  همه ی  می بینید  ناگهان 
پلیدی  از  انباشته ی  وجودشان  که  جهان 
به  میزنند.  کف  شما  برای  است،  خباثت  و 
این تشویق نشوید. به قول رائج بین جوانها، 
بحث  بکنید،  درست  بحث  نشوید.  جوگیر 
منطقی بکنید. سخنی را بشنوید، سخنی را 
همان  این  کنید.  فکر  بنشینید  بعد  بگوئید؛ 
الّذین  عباد.  »فبّشر  است.  قرآن  دستور 
یستمعون القول فیّتبعون احسنه«.)2( سخن 
انتخاب کرد. وااّل  باید شنفت، بهترین را  را 
فضای جنجال درست کردن، همین میشود 
از  بعد  انتخابات،  از  قبل  دیدید. جنجاِل  که 

انتخابات، انعکاس اش میشود.« 
توجه به موضع دشمن در سخنان ایشان 
بسیار روشن است و نکته قابل توجه در این 
سخنان دوری از جو گیری و توجه به بحث 

منطقی است.
این  به  مناظرات  کنون  تا  دانشگاه ها  در 
گونه بوده است دو یا چند تن از جناح های 
دعوت  دانشگاه  به  سیاسی  مختلف 
مناظرات  این  در  غالبا  که  می شد 
رسیدن  نتیجه  به  دنبال  به  کسی 
نبود  سیاسی  موضوع  یک  باره  در 
این  از  کدام  هر  که  سیاسی  وزن  و 
که  می شد  این  از  مانع  داشتند  افراد 
به اشتباهات خود اعتراف کند و برای 
شکست نخوردن در مناظره یا گفتگو 
دست به غوغاساالری می زد و مانع از 
می شد.  آزاداندیشی  سمت  به  حرکت 
البته جنجال رسانه ای که پس از این 
مزید  خود  می آمد  وجود  به  مناظرات 
بر علت می شد تا جریان مناظرات به 

سمت آزاداندیشی نباشد.
جالب اینجاست که جلسات مناظره بین دو 
برنامه های دانشجویی  به ندرت در  دانشجو 
به چشم می خورد. اینکه مقام معظم رهبری 
صحبت  هم  با  دانشجویان  که  دارند  تأکید 
جریان  در  ضعف  این  به  ناظر  شاید  کنند 
روحیه  دارای  دانشجویان  باشد.  داشجویی 
حقیقت طلبانه تری نسبت به شخصیت های 
جناحی هستند و وجدان دانشجو حرف حق 
می پذیرد.  دانشجو  یک  زبان  از  راحتتر  را 
باخت  نگران  دانشجو  یک  اینکه  بر  عالوه 
سیاسی و هزینه سنگین سیاسی خود نیست 
جایگاه  دارای  فردی  صورت  به  که  چرا 

سیاسی رده باالیی نیست.
آنچه که در این کرسی ها باید به آن توجه 
داشت این است که در هر نوع از کرسی ها 
باید حق نمایان شود و بر ای اینکه به این 
مرحله برسیم باید بتوانیم فرهنگ آن را در 
و  کار صبر  این  البته  بیاندازیم؛  جا  دانشگاه 
حوصله از سوی برگزار کنندگان را می طلبد 
تا بتوانیم در دراز مدت نتایج قابل توجهی را 

بدست بیاوریم. انشاء اهلل

آنچه که موجب ش�ده اس�ت که محيط 

حوزه نس�بت به محيط دانش�گاه برای 

آزاداندیش�ی محيط بهتری تلقی شود، 

وج�ود محي�ط اخالقی در ح�وزه علميه 

می باش�د. عامل دیگر اینست که تعلم 

بر جایگاه علمی افضل است. همچنين 

علما هميش�ه از اینکه اختالفات آنها در 

جامعه دامن گير و جنجال آفرین ش�ود 

دوری داشتند.

آدم هــــــا مــاشیـن نیــستند!
یکم؛ در تاریخ بشریت آنچه که همواره 
کرده کشف حقیقت  را مشغول خود  بشر 
فرضها،  پیش  مفاهیم،  وجود  است.  بوده 
نهایتا  که  متفاوت  رویکرد های  و  تعاریف 
به اختالف نظر منجر شده است بزرگترین 
مانع در راه رسیدن به حقیقت بوده است. 
داعیه ای  و  زده  حقیقت  گروهی الف  هر 
هدایت گری انسان ها به طریق درست سر 
داده است و طبق قول زیبای قرآن کریم 
هر کدام به آنچه که در نزدشان داشته اند 
: »کل حزب  اند  بوده  خوشحال و راضی 

بما لدیهم فرحون«.
تاریخ  مدعیان تفکر و حقیقت در طول 
همواره سعی داشته اند با نشان دادن نقاط 
ضعف تفکرات دیگران و نقاط قوت خود، 
خود  روش  و  مسلک  سوی  به  را  مردم 
بکشانند. بنابراین سنت مناظره را می توان 
برشمرد  بشری  سنت های  دیرینه ترین  از 
 - بداهت  دلیل  به   - آن  خود  شاید  که 

کمتر موضوع بررسی بوده است.
رویکردهای  می خواهیم  مقاله  این  در 
و  ببینیم  را  مناظره  پیرامون  مختلف 

انتظارمان را از آن واقعی کنیم.
دوم؛ فارغ از این که مناظره – به مثابه 
به چه میزان   – آراء  مفهوم کلی تضارب 
واجد تاثیر مثبت فرهنگی و اجتماعی است 
بی تردید اولین قدم در راه اجرای آن وجود 
دنیای  است.  نظر مخالف  فرهنگ تحمل 
زمینه  این  در  را  زیادی  تحوالت  غرب 
شاید  که  طوری  به  است  کرده  تجربه 
بتوان همواره آن ها را در دو طرف افراط 
 - معرفتی  مسائل  در  الاقل   – تفریط  و 
کلیسا  وسطی  قرون  در  دید.  باره  این  در 
باب چون و چرا در مفاهیم  به طور کلی 
دوران  این  انتهای  در  بود.  بسته  را  دینی 
مذاهب  میان  خونین  های  جنگ  نیز 
کارنامه  خود  )که  مسیحیت  مختلف 
محسوب  زمین  مغرب  مردم  برای  بدی 
واداشت  فکر  به  را  اروپائیان  می شود( 
پایه گذاری  با  صلح  ایجاد  بهانه  به  که 
اباحه گری،  دادن  قرار  اصل  و  لیبرالیسم 
به  را  الهی  مغرورانه هر معرفت وحیانی- 
عنوان داستان های گذشتگان )یا به تعبیر 
قرآن »اساطیر االولین«( معرفی کنند که 
هرگز  آن،  متون  از  تفاسیر  انبوه  میان  از 
کرد  استحصال  یقینی  حقیقتی  نمی توان 
درباره  بیجا  تعصبات  دلیل،  همین  به  و 
باشند.  بحث  محل  نمی توانند  اساسا  آن 
و علی  ادیان  به طرفداران  این طریق  به 
وارد  بنیادگرایی  اتهام  اسالم  الخصوص 

ویژه نامه کرسی های آزادفکری146
نشریه دانشجویی انعکاس



زیاده  برابر  در  اسالمی  مقاومت  و  آورده 
خواهی های دنیای غرب را متهم کردند؛ 
و با استفاده از رویکردهای تبلیغاتی و البته 
پشت نقاب آزادی بیان و جامعه مدنی هر 
نوع اصولگرایی را بنیادگرایی نامیدند. این 
باب  دیگری  طریق  به  حقیقت  در  امر 

دقیق  و  عمیق  معرفتی  گفتگوهای 
که   - اصلی  مفاهیم  حول  را 

می تواند ارکان خود مدرنیته 
 - ببرد  سؤال  زیر  را 

بست. اینگونه تضارب 
خود  خودی  به  آراء 
هدف شد و به طور 
عقیده  این  ضمنی 
و هست  بوده  رایج 
حقیقتی  هیچ  که 
که  ندارد  وجود 
ارزش صیانت الاقل 

را  سخن  عرصه  در 
داشته باشد.

به  اسالمی  تمدن  اما 
را  متفاوت  سیری  کلی  طور 

تجربه کرده است که در ادامه به 
آن می پردازیم.

سوم؛ برخی چه در گذشته و چه اکنون 
معتقدند که مناظره نمی تواند شفاف کننده 

حقیقت باشد و این امر عمال کاری بیهوده 
دیگری  وسائل  به  باید  و  است  عبث  و 
مانند تبلیغ و مونولوگ و تفکر در خلوت به 
نتیجه رسید. گروه دیگری نیز می پندارند 
که مناظره و تضارب آراء تنها راه رسیدن 
به کمال بشری و فهمیدن حقیقت است و 
تقریبا می توان درباره هر مساله ای مناظره 

کرد و به نتیجه روشن رسید و مردم را قانع 
کرد که حول آن اجماع کنند. حتی گاهی 
تنها  و  می شوند  گرا  تمامیت  نظر  این  در 
اجماع  و  اجتماعی  صالح  به  رسیدن  راه 
اما  می دانند.  آراء  تضارب  را  حقایق  حول 

بر  عالوه 
متعدد  شواهد 

بودن  افراطی  بر  تاریخی 
نشان  قرآن  آیات  بررسی  نظر،  دو  این 
دو  این  بین  اسالم چیزی  نظر  می دهد 
قطب است، آیات متعددی نیز می توانند 
به  تنها  که  باشند  ما  بحث  مثال  شاهد 
ذکر چند مورد بسنده می کنیم. چند آیه 
استدالل  و  داشتن  منطق  اهمیت  که 

آوردن را نشان می دهند: 
کنتم  ان  برهانکم  هاتو  قل   -1
صادقین )آیه 64 سوره مبارکه نمل(؛ به 
بیاورید  را  برهانتان  و  دلیل  بگو  ها  آن 
اگر راستگو هستید. قرآن کریم در آیات 
و  می دهد  قرار  مخاطب  را  کفار  فراوانی 
بنیان های فکریشان را هدف می گیرد و از 
آن ها پاسخ می خواهد. خود این موضوع 
و  آراء  تضارب  برای  را  اسالم  آمادگی 
می دهد.  نشان  شبهات  به  پاسخگویی 

نمونه هایی از استدالالت قرآن: 
اگر  لفسدتا؛  آلهتان  فیه  کان  الن   .a

دو خدا وجود می داشت آن دو فساد می 
کردند. )انبیاء 22(

b. ان کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه 
اختالفا کثیرا؛ )نساء 82(

القول  یستمعون  الذین  عباد  فبشر   -2
و   17 زمر  مبارکه  )سوره  احسنه  فیتبعون 
18(، بشارت بده به بندگانی که سخن را 
می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند.

گرفت  نتیجه  می توان  چهارم؛ 
امری  قرآن  دیدگاه  در  گفتگو 
اما  است،  الزم  بلکه  و  پسندیده 
حقیقت،  به  رسیدن  راه  در  آیا 
مناظره  ابزار  داشتن  تنها  آیا 
از  شواهدی  است؟  کافی 
نشان  که  آمده  قرآن  آیات 
تنهایی  به  مناظره  می دهد 

کافی نیست.
بکم عمی فهم  1-  صم 
الیرجعون؛ کر و کور و الل 
بر  حق(  راه  )به  و  هستند 

نمی گردند. )بقره 18(
2- و سواء علیهم اأنذرتهم 
یؤمنون؛  ال  تنذرهم  لم  ام 

)یس 10(
3- افال یتدبرون القرآن، 
ام علی قلوب اقفالها؟ )سوره 
مبارکه محمد صلی اهلل علیه و 

آله آیه 24(
این  در  درون؛  به  ارجاع   -4
موارد اساسا قرآن کریم به دنبال 
فقط  و  نیست  پاسخ  دریافت 
درون  به  را  ها  انسان  می خواهد 
خودشان ارجاع بدهد و خودشان را قاضی 
یا  طلبند  حق  آیا  که  بدهد  قرار  نفسشان 

خیر.
a. هنگام ترس خدا را می خوانید

ُدوِن  ِمْن   ِ هلِلهَّ أَْولَِیاُء  أَنهَُّکْم  َزَعْمُتْم  إِْن   .b
النهَّاِس َفَتَمنهَُّوا الَْمْوَت إِْن ُکْنُتْم َصاِدِقیَن؛ اگر 
)جمعه  کنید  مرگ  طلب  می گوئید  راست 

)6
فی  و  اآلفاق  فی  آیاتنا  سنریهم   .c
انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق )فصلت 

)53
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة  5- َونَُنزِّ
َخَساًرا  إاِلهَّ  الِِمیَن  الظهَّ َیِزیُد  َواَل  لِلُْمْؤِمنِیَن 

)اسراء 82(
بر  عالوه  کریم  قرآن  ترتیب  این  به 
)در  مخالف  صدای  تحمل  و  شنیدن 
فضای تئوریک و آکادمیک نه در فضای 
را  جو  حقیقت  نفسی  داشتن  تبلیغاتی(، 

بر  و  می داند  حقیقت  به  رسیدن  الزمه 
امروز  پلورالیست  خالف دنیای تکثرگرا و 
غرب، هرگز تفاوت دیدگاه را به طور کلی 
را  آن  از  فراوانی  موارد  و  نمی کند  تایید 
این  البته  می داند.  طینت  خبث  از  ناشی 
در  نظری  اختالف  هر  که  نیست  طور 
بسیاری  و  بخورد  برچسبی  چنین  اسالم 
نرسیدن  دلیل  به  واقعا  نظرها  اختالف  از 
و  فضاها  یکسان،  و  درست  اطالعات 
اولویت های فکری متفاوت و کج فهمی 
های ناخواسته است. اما همواره باید بین 
با  و  شد  قائل  تفکیک  خطا  نوع  دو  این 
هر کدام به روش مناسب خودش برخورد 

نمود.
پنجم؛ پس اگر مناظره نمی تواند حقیقت 
را به طور قاطع برای ما روشن کند چگونه 

می تواند به ما کمک کند؟
- مناظره باعث می شود اعتقادات خود و 

طرف مقابل شفاف سازی شوند.
- مناظره باعث می شود با انتقاداتی که 

به اعتقاد ما وارد است بهتر آشنا شویم.
مخاطب  می شود  باعث  مناظره   -
این  به  و  کند  انتخاب  در  آزادی  احساس 
وسیله به کرامت او احترام گذاشته می شود.

به  مخاطب  می شود  باعث  مناظره   -
دنبال تحقیق پیرامون معتقداتش برود.

که  هایی  آن  می شود  باعث  مناظره   -
طرفدار حق هستند در موضعشان محکم 

تر بشوند.
- و ...

برای  کارآمد  ابزاری  مناظره  نتیجه؛ 
شدن  روشن  نه  و  فضا  شدن  شفاف تر 
حقیقت قطعی و نهایی است. نه می توان 
و  قطعی  راهی  غلوآمیز  به صورتی  را  آن 
یقینی برای رسیدن به حقیقت نامید و نه 
پیدا  در  بی تاثیر  را  آن  ناامیدانه  می توان 
واقع  باید  بلکه  پنداشت.  حقایق  کردن 
پذیرفت  را  این روش  کاستی های  بینانه 
و تا مخاطب بتواند از دیگر فواید گسترده 
مناظره بهره مند شود. در عین حال مناظره 
یک ابزار است و بدون وجود نیروی محرکه 
واقعی، که همانا نفس پاک و مهذب است 
نمی توان از رسیدن به حقیقت مطمئن شد 
از  که همانا  مورد  این  قرآن  دیدگاه  در  و 
با  هرگز  که   - است  انسان  های  ویژگی 
نظری  ماشینی  عقل  امروزی  محاسبات 
بی بدیل  نقشی  دارای   - نیست  سازگار 
است و می توان آن را وجه ممیزه تعریف 
اسالم از عقل و حقیقت نسبت به دنیای 

غرب دانست.

آدم هــــــا مــاشیـن نیــستند!

مناظ�ره  ک�ه  معتقدن�د  برخ�ی 

نمی توان�د ش�فاف کنن�ده حقيقت 

باشد. گروه دیگری نيز می پندارند 

که مناظره و تض�ارب آراء تنها راه 

فهميدن حقيقت اس�ت و می توان 

درباره هر مس�اله ای مناظره کرد و به 

نتيجه روش�ن رس�يد و بعضا تنها راه 

رس�يدن به صالح اجتماع�ی و اجماع 

حول حقایق را تضارب آراء می دانند.

محمد مهدی میرزایی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
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ضرورت توليد نرم افزار
اکنون اصلي ترین بحران کشور و دنیاي 
سکوالر  کارشناسان  که  است  این  اسالم 
بر کرسي نقد نشسته اند و با جسارت تام، 
اینان  مي کشند.  نقد  به  را  دیني  حکومت 
دیني  عدالت  مدعي  که  شما  پرسند  مي 
برنامه  چه  هستید  مختلف  عرصه هاي  در 
و منطق عملي دارید و موضع شما در برابر 
تکنولوژي و علم مدرن چیست؟ اگر ما نرم 
افزار الزم براي ایده هاي بلند انقالب تولید 
نکنیم و به ضرورت و راه کارهاي جنبش 
نرم افزاري و حضور دین به عنوان محور 
توسعه اجتماعي ما و شاخصه اصلي انقالب 
اسالم، و مباحثي از این قبیل نپردازیم در 
فرآیند توسعه سکوالریسم منحل خواهیم 
شد و جریان جهاني سازي به نفع لیبرال 

دموکراسي به پایان خواهد رسید. 
آزاداندیشی، ضرورت تحقق 

جنبش نرم افزاری
تحقق جنبش نرم افزاری به عنوان نیاز 
به  نیل  جهت  در  ما  امروز  جامعه  اصلی 
نیازمند  از هر چیز  بیش  تکامل،  توسعه و 
است.  مناسب  زمینه های  و  بسترها  ایجاد 
بسترها،  و  زمینه ها  این  از مهمترین  یکی 
در  اندیشه  آزادی  و  اندیشی  آزاد  رواج 

الزام  یک  عنوان  به  اسالمی  جامعه 
به  اهتمام  است.  عقلی  و  دینی 
آزاداندیشی در بعد فردی و بخصوص 
ضابطه های  و  مولفه ها  و  اجتماعی 
آفات  و  موانع  شناسایی  نیز  و  آن 
یک  عنوان  به  مي تواند  آزاداندیشی 
ای  زمینه  اصولی،  راهکار  و  هدف 
منسجم تر  چه  هر  شکل گیری  برای 
امروز  جامعه  در  افزاری  نرم  جنبش 
از طرح  7 سال  به  قریب  باشد.    ما 
نظریه  و  اندیشی  آزاد  کرسی های 
انقالب می گذرد  پردازی توسط رهبر 
تالش هایی  آغاز  همان  از  چه  اگر 
برای ساماندهی کرسی ها کلید خورد 

تدوین  هم  دستورالعمل هایی  و  طرح ها  و 
شد، اما گذشت زمان نشان داد این مطالبه 
مانده  محصور  خاص  چارچوبی  در  تنها 
فراهم  بوده،  نظر  مورد  که  گستره ای  و 

نشده است. 
معنای آزاداندیشی

اندیشه هر دو در  آزادی  و  اندیشی  آزاد 

مقوله ای به نام آزادی مشترکند، آزادی نیز 
به نوبه خود دارای تبار مفهومی و معنایی 
خطیر و پر مناقشه ای بوده است و به تبع 
مفاهیم  به  ابهام ها  و  مناقشات  این  آن 
است.  نموده  سرایت  نیز  آن  از  مرکب 
بگفته منتسکیو: »هیچ کلمه ای به اندازه 
کلمه آزادی اذهان را متوجه نساخته و به 
هیچ کلمه ای معانی مختلف مانند آزادی 
داده نشده است« )1( در اندیشه غرب که 
منسوب  دیدگاههای  سیطره  تحت  بیشتر 
یک  نفسه  في  آزادي  است،  لیبرالیسم  به 
هدف و حتی باالترین هدف است: »آزادي 
تر  متعالي  هدف  یک  به  رسیدن  وسیله 
هدف  عالیترین  نفسه  في  بلکه  نیست 
منبع  عنوان  به  کریم  قرآن  در  است«. 
اصلی دانش و معرفت اسالمی به معنای 
مقوله  به  اهتمام  شاهد  آن،  اخص  و  اعم 
آزادی انسان به صور مختلف هستیم. اما 
مهم آن است که آزادي را چگونه تعریف 
بدانیم؟  را چه  کنیم و شرایط و موانع آن 
آیا آزادي، رهایي خواسته ها، امیال و آرزوها 
است؟ آیا آزادي، عدم محدودیت در افکار، 
اعمال و رفتار است؟ و آیا هر محدودیتي، 

مزاحم و مانع آزادي است؟
به  آزادي  مطهري،  استاد  نظر  از 
تکامل  و  ترقي  راه  در  مانع  »نبود  معناي 

است  کسي  آزاده  انسان  و  است«؛  انسان 
که هرگونه مانعي را از راه تعالي و تکامل 
یعني  چه؟  یعني  آزادي  بردارد:»...  خود 
جلوي راهش را نگیرند، پیش رویش مانع 
ایجاد نکنند ... انسان هاي آزاد، انسان هایي 
رشد  جلوي  در  که  موانعي  با  که  هستند 
مي کنند.  مبارزه  هست  تکاملشان  و 

مانع  وجود  به  که تن  هستند  انسان هایي 
نمي دهند.« 

جایگاه آزادی و آزاداندیشی در 
نظام دین

امام خمیني )ره( نیز به عنوان بنیانگذار 
دیدگاهی  در  اسالمی  جمهوری  نظام 
اسالمی  ناب  معارف  و  احکام  از  منبعث 
اعالم مي کنند :»آزادي یک امانت الهي 
به   )2( کرد.  ما  نصیب  خداوند  که  است 
عنوان نمونه به آیات زیر مي توان به عنوان 
انسان  آزادی  بر  ناظر  آیات  از  ای  گزیده 
به خصوص آزادی اندیشه، از دیدگاه قرآن 
)و  هالک  که  آنها  »تا  کرد:  اشاره  کریم 
گمراه( مي شوند، از روي دلیل روشن باشد 
هدایت  )و  شوند  مي  زنده  که  هم  آنها  و 
»خداوند  باشد.«  دلیل  روي  از  مي یابند( 
در  اگر  که  فرماید  مي  مشرکان  برابر  در 
ادعاي خود راستگو هستید برهان و حجت 
آیات،  این  طبق  کنید.«)10(  ارائه  را  خود 
دعوت  در  اسالم  روش  فهمید  توان  مي 
درخواست  درنتیجه  و  برهان  اقامه  مردم، 
از مردم به تفکر و اندیشه است. براساس 
این آیات، انسان باید حیات خود خصوصا 
زندگي دیني خویش را براساس اندیشه و 
تفکر بنا نهد و براي عقاید و اعمالش، دلیل 
سلوک  براي  و  بیاورد  دست  به  حجت  و 
داشته  برهان  خود  عملي  و  عقیدتي 
باشد. آیه 47 سوره یونس و آیه 24 
سوره فاطر همگي بر اهمیت اندیشه 

و آزادي اندیشه به منظور یافتن 
حقیقت داللت مي نمایند خداوند 
درآیه 36 سوره یونس مي فرماید: 
»گمان ، هرگز انسان را از حق 
از  بنابراین  سازد.«  نمي  نیاز  بي 
برداشت  می توان  قرآن  دیدگاه 
از  پیروي  در  آزادي  که،  کرد 
زیرا گمان چه  ندارد  معنا  ظنون 
یا  برساند  حق  به  را  انسان  بسا 

مایه انحراف از آن گردد. 
تفکر  آزادی  بین  مطهری  شهید 

تفاوت  عقیده  آزادی  و  اندیشه  و 
مي گذارد:»در نظام اسالمی عقیده ای آزاد 
است که مبنایش تفکر باشد، عقایدی که 
جهالت  روی  از  و  تقلید  وارثت،  مبنای  بر 
به دلیل فکر نکردن و تسلیم شدن در  و 
مقابل عوامل ضد فکر در ایران پیدا شده 

است این ها را اسالم به نام آزادی عقیده 

نمي پذیرد. 
چنین 

یک  عقایدی 
زنجیرهای  سلسله 

و  عرفی  و  اعتیادی 
دست  به  که  است  تقلیدی 

بسته  انسان  روح  و  فکر  پای  و 
استاد  حال  این  با  می شود.«)36( 
اسالم  چه  »آن  مي کند:  تأکید  شهید 

ایمان  و  است  ایمان  مي خواهد،  انسان  از 
اجبار بردار نیست.)37(

فایده آزاداندیشی در جنبش 
نرم افزاری

از سوی دیگر آزاد اندیشی و آزادی 
تاثیرگزار  و  مهم  عنصر  با  اندیشه 
دیگری در جنبش نرم افزاری یعنی 
ناگسستنی  پیوندی  نیز  خالقیت 
به  دانش  امروز که  در جهان  دارد. 

و جهانشمول  عام  مقوله ای 
دسترس  در  و 

همگان بدل شده 

آزاد اندیشی و 
کرســی های آزادانـدیشی

اسالم  طرفداران  و  جوانان  به  من 

هشدار مي دهم که خيال نکنند راه 

حفظ معتقدات اسالمی جلوگيری از 

ابراز عقيده دیگران است. از اسالم 

فقط با یک نيرو مي شود پاسداری 

کرد و آن علم است و آزادی دادن 

به افکار مخالف و مواجهه صریح و 

روشن با آن ها

امین نصیری
دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی
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و  افراد  ممیز  وجه  مي تواند  آنچه  است 
فناوری های  و  علم  تولید  لحاظ  از  جوامع 
جدید باشد عنصر خالقیت و نوآوری است. 
داشتن  رغم  علی  ما،  جامعه  در  متاسفانه 
بهره  امکان  خاّلق،  و  مستعد  نیروهای 
که  آنچنان  آنها  فکری  توان  از  برداری 
این  اصلی  علت  ندارد.  وجود  شاید  و  باید 
امر را شاید بتوان نامشخص بودن جایگاه 
خالقّیت و فقدان بستر رشد آن در جامعه 

کنونی ما دانست. امروزه در جامعه رو به

توجه  یافته  توسعه  و  رشد   
زیرا  دارد؛  حیاتی  نقش  مسأله  این  به 
برای نایل شدن به پیشرفتهای اجتماعی، 
افراد  به  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

مستعد و خالق نیازمند هستیم.)38(
مانع آزاد اندیشی

نظر  از  که  مي شود  مشاهده 
آزاد  محیطی  داشتن  علمی 
)از کلیه جهات اندیشه ای 
و  تفکر  برای  عملی(  و 
اندیشه ورزی عنصری 
است  اولیه  و  بنیادین 
رهبري  معظم  مقام 
نو  تبیین  هنگام 
یکي  عنوان  به  اندیشي 

نیز  را  تحجر  دانشگاهها،  مهم  وظایف  از 
به عنوان بال و مانع بزرگ در مسیر رشد 
تحّجر  »مسأله  نمودند:  مطرح  نواندیشي 
دین  افکار  و  دیني  فقط بالي محیطهاي 
ایستایي  تحّجر،  محیطها  همه  در  نیست، 
و پایبند بودن به جزمي گراییهایي که بر 
انسان تحمیل شده، بدون این که منطق 

درستي به دنبالش باشد، یک بالست.«
تعریف کرسی های 

آزاداندیشی
مقام  در  اندیشی  آزاد  کرسی های 
علوم  براي رشد  تنها جایي  نه  تعریف 
رشد  براي  امن  مکاني  بلکه  درسي 
است.  جامعه  بینش مندي  و  فرهنگ 
هیچ  سوال  پرسیدن  آن  در  که  جایي 
مانعي ندارد و همه جمع شده اند تا در 
نگاه اول با دید تئوریک و بعد با بعمل 
تعالي  و  رشد  به  تئوري ها  درآوردن 
که  مي دانند  همه  کنند.  کمک  جامعه 
اگر اختالف سلیقه و نظر وجود نداشت 
را  نشاط  و  رشد  جاي  کندي  و  رکود 
به همین خاطر   . جامعه مي گرفت  در 

تعریف  مقام  در  اندیشی  آزاد  کرسی های 
قلمداد  ونظریات  افکار  مقابله  براي  جایي 
مي شود، امري که در سراسر جهان با نظریه 
پردازي ها و گاه تعارض و تضاد نظرات و 
افکار در میان دانشگاهیان و اصحاب فکر 
و  برتر شکل گرفت  انتخاب نظرات  براي 
جدا  و  فرهنگي  و  علمي  رشد  آن  حاصل 
شدن از تعصبات و فئودالیسم اندیشه بود. 
با ایجاد کرسي هاي آزاد اندیشي، دانشجو 
بیان کند  را  افکار خود  و  مي تواند نظرات 
و دانشجویان مي توانند نقد سازنده داشته 
اندیشي  آزاد  کرسي هاي  همچنین  باشند. 
بصیرت  تعمیق  مسیر  از  مهمي  بخش 
سیاسي در دانشگاه را هموار مي کند. 
تا  باشد  آزاد  باید  انسان  عقل  و  فکر 
آشنا  گوناگون  مکاتب  و  نحله ها  با 
دیدار  در  رهبري  معظم  مقام  شود. 
ضمن  علمي  نخبگان  با  خود  اخیر 
دادن  قرار  عتاب  مورد  و  مواخذه 
بي  تعلل  به  نسبت  دانشگاه  متولیان 
آزاد  کرسي هاي  اندازي  راه  در  مورد 
اندیشي فرمودند: »آزاداندیشي واقعي 
کرسي هاي  ایجاد  مانند  اقداماتي  با 
آزاد “فکري - سیاسي” و معرفتي در 
دانشگاهها و بحث منطقي دانشجویان 
براي درک حق و حقیقت محقق مي 
جایگزیني  مسیر  آزاداندیشي  شود.« 
تدبیر و احساس است. آزاد اندیشي به 
معناي زیر پاگذاشتن بنیان هاي اصیل 
نیست. آزاد اندیشي و تضارب آراء مادر 
است.  جامعه  یک  اقتدار  و  پیشرفت 
تمام آگاهي بشر از دل آزادي اندیشه 
است.  شده  متولد  افکار  تعاطي  و 

علمي  گفتگوهاي  و  مناظره  آراء،  تضارب 
معصومین)علیهم  سیره  از  مهمي  بخش 

السالم( و اولیاء دین است.
الزامات تحقق کرسی آزاد 
اندیشی و جنبش نرم افزاری

دو  اندیشه«  »آزادی  و  اندیشی«  »آزاد 
نرم  جنبش  تحقق  که  هستند  مفهومی 
افزاری بدون اعتنا و اتکای به آنها امکانپذیر 

نخواهد بود. حقیقت این است که تشکیل 
پردازي  نظریه  و  اندیشي  آزاد  کرسي هاي 
نیاز امروز است و بر آورده کردن این نیاز، 
ضامن امنیت و اقتدار فرداي ایران اسالمي 
به  رهبري  معظم  مقام  موافق  نظر  است. 
نامه برخي از اندیشمندان حوزه راهگشاي 
و  علم  تولید  بحث  محورهاي  ترسیم 
این  از  برخي  است.  اندیشي  آزاد  نهضت 

محورها عبارتند از:
1-شبهه شناسي و پاسخ به شبهات

2-ایجاد فضاي مناسب براي نقد و آزاد 
اندیشي.

3-بسترسازي، برنامه ریزي و استفاده از 
اصول و مباني مدیریت جهت بهره برداري 

از توانایي هاي موجود.
براي  افکار  تعاطي  و  آراء  4-تضارب 

تأمین و تضمین رشد فکري.
داوری، از الزامات کرسی 

کرسي هاي  اندازي  راه  دیگردر  نکته 
منصفانه  و  علمي  داوري  اندیشي  آزاد 
مناظرات و مباحثات در دانشگاه هاست در 
تائید  انقالب در  رابطه رهبر معظم  همین 
و  آزاداندیشي  کرسي هاي  ایده  تکمیل  و 
ایده چه در  این  نظریه پردازي معتقدند:» 
قالب مناظره هاي قانونمند و توام با امکان 
و  داوري علمي  با حضور هیئت  و  داوري 
نظریه  براي  فرصت  تمهید  قالب  در  چه 
آنان  ایده   بررسي  و  نقد  سپس  و  سازان 
وجدان  محضر  در  و  فن  نخبگان  توسط 
به  محدود  تنها  دانشگاه،  و  حوزه  علمي 
برخي قلمروهاي فکر دیني یا علوم انساني 
و اجتماعي نیز نماند بلکه در کلیه  علوم و 
رشته هاي نظري و عملي )حتي علوم پایه 

و علوم کاربردي و...( و در جهت حمایت 
از کاشفان و مخترعان و نظریه سازان در 
چنین  نیز  صنایع  و  فنون  در  و  علوم  این 
فضائي پدید آید...« نهادینه سازي اندیشه 
گفتگو  منطق  اخالق،  با  منطبق  بیان  و 
دانشجویان  و  نخبگان  اساسي،  قانون  و 
سازي  شفاف  و  علمي  محیطهاي  در 
جمع بندي  و  سیاسي  و  فکري  منازعات 
در  بحثها،  دستاوردهاي  و  نتایج 
از  فارغ  منصفانه  داوري هاي  قالب 
تواند  مي  مرسوم  جانبداري هاي 
بحران هاي  و  تنشها  کاستن  ضمن 
براي  را  زمینه  معرفتي  و  فکري 
محیط هاي  نیازهاي  به  پاسخگویي 
بیدار  برای  کند  فراهم  کشور  علمي 
جز  چاره ای  جمعی،  عقل  کردن 
بدون  و  نیست  مناظره  و  مشاوره 
آزادی  انتقادی سالم و بدون  فضای 
»حمایت  با  آزاد  گفتگوی  و  بیان 
»هدایت  و  اسالمی«  حکومت 
تولید  صاحب نظران«،  و  علماء 
نتیجه،  در  و  دینی  اندیشه ی  و  علم 
یا  ناممکن  جامعه پردازی،  و  تمدن سازی 

بسیار مشکل خواهد بود. 
جایگاه کرسی های آزاداندیشی

 در دانشگاه
طبیعتا آنچه اکنون بیش از همه متوجه 
جنبش دانشجویی است برگزاری جلسات 
مناظره آزاد دانشجویی است. جلساتی که 
در آن حرف ها و نقدها در چارچوب ادب و 
مخاطبان  به  قضاوت  و  شود  بیان  قانون 
واگذار گردد. و این در واقع همان چیزی 
امام)ره(  اندیشه های  در  پیشتر  که  است 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مطهری  شهید  و 
خصوص  این  در  مطهری  استاد  بود. 
فرموده بودند:»من به جوانان و طرفداران 
نکنند  خیال  که  مي دهم  هشدار  اسالم 
از  جلوگیری  اسالمی  معتقدات  حفظ  راه 
فقط  اسالم  از  است.  دیگران  عقیده  ابراز 
آن  و  کرد  پاسداری  مي شود  نیرو  یک  با 
علم است و آزادی دادن به افکار مخالف 
به  آن ها.«  با  روشن  و  صریح  مواجهه  و 
بود که رهبر  انتخاباتی  دنبال مناظره های 
انقالب ضمن مثبت دانستن اصل مناظره 
فرمودند:»اگر این جور مناظره ها در طول 
داشته  ادامه  سال  چهار  طول  در  و  سال 
انتخابات  هنگام  در  وقتی  دیگر  باشد، 
نمیکند؛  پیدا  انفجاری  حالت  آمد،  پیش 
همه ی حرفها در طول زمان گفته خواهد 
پاسخها،  نقدها،  شد؛  خواهد  شنیده  شد، 
بود  مناظرات  این  محسنات  اینها  جوابها. 
که خیلی خوب بود.« در واقع التهاب های 
ناشی از مناظره های انتخاباتی از بر زمین 
ماندن همان مطالبه رهبری یعنی برگزاری 
کرسی های آزاد اندیشی نشأت مي گرفت.

اگر نرم افزار الزم را براي ایده هاي 

بلند انقالب توليد نکنيم و به جنبش 

نرم افزاري و حضور دین به عنوان 

محور توسعه اجتماعي نپردازیم در 

منحل  سکوالریسم  توسعه  فرآیند 

خواهيم شد و جریان جهاني سازي 

به پایان  دموکراسي  ليبرال  نفع  به 

خواهد رسيد.
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کار  عالمه  دانشگاه  در  »اگربخواهیم 
اینست  مثل  نباشیم  اندیش  آزاد  ولی  کنیم 
معظم  مقام   .» باشیم  کرده  هوا  بادبادک  که 

رهبری.
با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در 
مورد ایجاد کرسی های آزاداندیشی ، با گذشت 
چند سالی از طرح این مبحث از سوی معظم 
با  است.  نگرفته  صورت  خور  اقدامی در  له، 
توجه به شرایط حساس کشور به لحاظ علمی 
آزاداندیشی  ضرورت  انسانی  علوم   باالخص 
مبحثی  می شود. طرح  احساس  پیش  از  بیش 
زیر  عوامل  سری  یک  نیازمند  چنین  این 
آنجا که  از  مثابه اساس کار است.  به  ساختی 
علم با آزاداندیشی و تعقل رشد می کند، تعصب 
رفتن  به هرز  باشد،  در علم  ورزی و عصبیت 
تالش فکری است. است زیرا تعصب و جمود 
تنها  و  می کند  وارد  آسیب  تفکر،  ساحت  به 
می شود. انسانها  تفکر  رشد  باعث  آزاداندیشی 

غفلت  از  شدن  دور  و  تفکر  وسیله  عقالنیت، 
و  بصیرت  منبع  عقل  همچنین  است  غرور  و 
انسان ها است. تفکر, سئواالت  خالقیت برای 
نیز  اندیشمندان  ذهن  و  می کند  ایجاد  جدید 
یافتن  برای  تالش  و  جدید  سئواالت  طرح  با 
پاسخ، ورزیده می شود که نتیجه آن دوراندیشی 

و افق نگری است.
است  دانشگاه  طرح  ایجاد  برای  کار  بستر   

)ره(  امام  حضرت  فرموده  به  که 
سطح  در  تحوالت  همه  مبدا 
که  دانشگاه ها  است.  جامعه 
انصافا هم به عنوان شکل دهنده 

در  تحوالت  خروشان  امواج 
به  می توانند  بوده اند  مطرح  اخیر  سالهای 
نمایند.  نقش  ایفای  بستر،  عنوان مهمترین 
هم  عرصه  این  نیروهای  بستر،  بر  عالوه 
به  که  همانهایی  دانشگاهیانند،  قطعا 
فرماندهان  رهبری  معظم  مقام  فرموده 
باید  ناگزیر  لذا  اند؛  نرم  جنگ  افسران  و 
یادداشت مختصری در باب دانشگاه از سر 
براي  جایي  تنها  نه  دانشگاه  بگذرانیم. 
به  دهنده  غنا   و  عمق  بلکه  علم   رشد 

رشد  محل  که  جایی  است.  جامعه  فرهنگ 
افکار است هر چند افکاری متضاد و مقابل 

که  می کند  ایجاب  هم  ضرورت  هم. 
افکار  آن  در  که  جایی  زیرا  باشد  چنین 
و  سست  مکانی  نباشد  موجود  متضاد 
آنرا  و رخوت سراسر  بی رمق می شود 

می گیرد. دانشگاه جایي براي مقابله افکار 
ونظریات قلمداد مي شود، امري که با نظریه 

پردازي ها و گاه تعارض و تضاد نظرات و افکار 
براي  فکر  اصحاب  و  دانشگاهیان  میان  در 
حاصل  و  می گیرد  برتر شکل  نظرات  انتخاب 

آن رشد علمي و فرهنگي و جدا 
شدن از تعصبات است.

شهید،  استاد  فرموده  به   

مرتضی مطهری تنها راه دفاع از دین و اعتقاد 
مبتنی بر معرفت ناب وحیانی، آزادی دادن به 
افکار مخالف و مواجهه صحیح با آنهاست. با 
تولید  روند  در  دانشگاه  کلیدی  نقش  به  توجه 
به  امر  این  آزاداندیشی  فضای  ایجاد  و  فکر 
واقعی  جایگاه  هنوز  و  نشده  محقق  خوبی 
بررسی کرد که  باید  لذا   . نیافته است  را  خود 
و  است  نیافته  تحقق  هنوز  مهم  امر  این  چرا 
چاره ای برای آن یافت. آیا اگر در دانشگاهها 
عقیده  ابراز  براي  را  راه  متفکرانه  روشهای  با 
ولو عقیده اي باطل باز نکنیم و تنها از طریق 
اعمال فشار و به آنها پاسخ بگوییم این عقیده 
سئواالتی  جواب  شده اند؟  اصالح  گمراه  هاي 
بدهیم  عقالنیت  با  اگر  را  سئوال  این  نظیر 
رسید.  خواهیم  جامعه  امروز  مسائل  ریشه  به 
ما  اگر  آیا  که  است  متفکران  همه  سوال  این 
را  نظریه پردازی  و  آزاداندیشی  محیطي  در 
امروز  می کردیم  ایجاد  نگرشها  ابراز  براي 
با  خیابانها  درکف   که  شدیم  مي  این  شاهد 
عقیده  ابراز  دنبال  به  خیابانی  کشی های  اردو 
که  داشت  مي  وجود  محیطي  اگر  آیا  باشیم؟ 

خود  هاي  اندیشه  و  افکار  با  آن  و در 
به  نیازی  بودیم  مواجه  دیگران 

آفرینی  جنجال 
در عرصه 

فرهنگی  علمی و
دیدن  داشتیم؟   جامعه 

واقعیات یک ضرورت است. 
کرسي  تشکیل  که  است  این  حقیقت 
پردازي   نظریه  و  اندیشي  آزاد  هاي 

برای تحقق چشم اندازهای 
عظیم علمی  و فرهنگی 

امروز  نیاز است.
ی  سی ها کر د  یجا ا
دانشگاهی  آزاداندیشی 
محفل  دانشجویی  و 
رشد  مهمی برای  بسیار 
و  فرهنگی  شکوفایی  و 

علمی است و آن چه که در این 
عدم  نیست،  قابل چشم پوشی  میان 

طرح  و  فکر  تولید  از  جلوگیری 
سوال قشر   

سابقه  بی  سئواالت  است.  جامعه  فرهیخته 
ای که می تواند با جواب هایی پاسخ داده شود 
که در صورت نبود فضای الزم برای  مطرح 
در  تناقض  ایجاد  باعث  سئواالت،  این  شدن 
سئوالت  این  می شود.  نظر  مد  فکری  طبقه 
شروع  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه  از  می تواند 
ختم شود. سئواالتی  دینی  به شبهات  و  شده 
کامل  و  جامع  پاسخ های  تشنه  دانشجو  که 
نسبت به آن است و باید منابع الزم برای آن 
را در دسترس داشته باشد تابتواند محفلی برای 
پرسش و پاسخ ایجاد نماید.  بی اعتنا بودن به 
آنها  از  راحت گذشتن  و  دانشجویان  سئواالت 

میتواند اثراتی را به دنبال داشته باشد نظیر: 
انحرافات در  آغاز  ماندن شبهات و  1-باقی 

ساختار فکری دانشجو
 فرد با این شبهات انس میگیرد و تصورش 
بر این است که جامعه علمی ای که در آن به 

قادر  می برد  پاسخ سر  به 
گویی او نیست.

د  یجا ا -2
ی  فضـــــــا
میحــط های شبــهه ناک در 
آکادمیـــــــک

 

انحراف  به  موجب 
دانشجو  قشر  رفتن 
می گردد و با کوچکترین 
می افتد.  لرزه  نسیمی به 
که  رادیکالی  رفتارهای 
برخی  سوی  از  بعضا 

افراد صورت میگیرد 
از غبار  مثالی است 

آلود بودن محیط . 
توجه  با 
نکات  به 
ق  فو

جویی  چاره 
کار  چه  ؟  چیست  اساسی 

برای  مناسبی  الگوی  می توان  آیا  کرد؟  باید 
جامعه بزرگ دانشگاهی تدوین کرد که در پرتو 

این الگو دانشگاه ها کارخانه انسان سازی شود و 
کرسی های آزاداندیشی دانشجویی، آزاد فکری 
مقام  بیشمار  تاکیدات  از  که  پردازی  نظریه  و 
عظمای والیت است در دانشگاه ها شکل گیرد؟

ایجاد بستر مناسب در دانشگاه ها نیازمند چند 
عامل مهم است، که به شرح زیر می باشد:

دانشجویی  آزاداندیشی  1-ایجاد کرسی های 
در محیط دانشگاه به همراه ضوابط قانونی

2-پذیرا بودن مسئولین دانشگاهی نسبت به 
نقد های موجود

منزلت  به  دانشجویی  جنبش های  3-آگاهی 
خود در آزاد اندیشی

از  موجود  فضای  و  دانشگاه  کردن  4-دور 
سیاسی کاری های احزاب و گروههای وابسته 

در  آزاداندیشی  و  نقادی  فضای  ایجاد   -5
مباحث علمی 

تحوالت  مبداء  دانشگاه ها  که  بپذیریم  اگر 
صحیح  انعکاس  برای  فرصت  ایجاد  با  است 
تولیدات فکری دانشگاه ها می توانیم شاهد این 
باشیم که دانشگاه به عنوان  خط مقدم در جبهه 
نرم عمل می کند. خط مقدم بودنی که منوط به 
با  دینی  علوم  حوزه های  بینانه  واقع  تعامالت 
تعاملی که در  دانشگاه است. 
عمده  بخش  تحقق،  صورت 
فکری  بحران های  از  ای 
علوم  حوزه  در  را 
علوم  و  انسانی 
عی  جتما ا
ف  طر بر

خواهد کرد.
دانشگاه  رسالت   ، است  دانشگاه  جا  این  اما 
و  گری  مطالبه  روحیه  پرورش  آموزش، 
آزاداندیشی ، تولید علم و ارائه خدمات به جامعه 
رسالت  به  توانسته  دانشگاه  اینکه چقدر  است. 
نیازمند  است.  توجه  درخور  نماید  عمل  خود 
جویی  چاره  نیازمند  و   دانشگاه  در  بازنگری 
برای  است  محلی  دانشگاه  که  چرا  هستیم، 
چه  اما  بعد.  نسل  به  نسلی  از  فرهنگ  انتقال 
فرهنگی، چه علمی، مسئله اینست : تولید علم 
بوده  ممکن  پژوهش  و  تحقیق  طریق  از  تنها 
و این امر باید عمال جزو اهداف دانشگاه قرار 
گیرد؛ به نحوی که دانشگاه دنبال افرادی برود 
به پژوهش دارند. دانشگاه  بیشتری  که عالقه 
نه حزب، نه رسانه و نه دولت است، بلکه جایی 
قرار  مورد مطالعه  آن  در  نهادها  این  که  است 
می گیرند. سیاست بازی،رسالت دانشگاه نیست. 
باشد،  باید درک سیاسی داشته  گفت: دانشجو 
اسیر سیاست بازی های موجود  نباید  اما 

در دانشگاه ها شود.

اما اینجا دانشگاه است...
حامد بخشی
دانشجوی کارشناسی تکنولوژی آموزشی و مسئول
علمی بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی

ویژه نامه کرسی های آزادفکری150
نشریه دانشجویی انعکاس



از دیدگاه  بسیاری از جامعه شناسان،مردم 
هستند.  سیاست  به  عالقمند  افرادی  ایران 
سیاسی  های  صحنه  در  بارها  ایران  ملت 
حاضر  گذشته-  قرون  در  -حتی  گوناگون 
شده اند و حقیقتا نشان داده اند که سرنوشت 
دارد.  باالیی  اهمیت  برایشان  کشورشان 
از  جزئی  سیاست  واقعا  افراد  از  برخی  برای 
زندگیست. اگر با آنها مدت کمی هم صحبت 
نمیتوانند  صحبتهایشان  میان  در  شوید 
لطیفه  با  حتی  نزنند.  سیاست  به  گریزی 
کنند!حال  می  را  کار  این  هم  سیاسی  های 
انتخابات  یک  مردمی  چنین  که  کنید  تصور 
کند.  می  برگزار  85درصدی  حضور  با  را 
سابقه  کم  ایران  در  که  پرشوری  انتخابات 
بود. انتخاباتی که به قول رهبر معظم انقالب 
بوسیله ی آن انقالب اسالمی بعد از سی سال 
وجود  با  است  حدس  قابل  کرد.  تازه  نفس 
با  انتخاباتی  و  سیاست  به  عالقمند  مردمی 
چنین شور و حرارت، بازار مباحثات انتخاباتی 
بین مردم در ایام انتخابات گرم بوده باشد.  

جالب  های  تجربه  از  یکی  قطع  طور  به 
مباحثات آزاد در انتخابات اخیر دیده می شد.  
انتخاباتی که بحث های پیرامون آن از رسانه 
و  ها  مدرسه  ها،به  روزنامه  و  سایتها  و  ملی 
خانه ها هر مکان عمومی وخصوصی کشیده 
 5 نفر  دو  وقتی  اتوبوس  در  حتی  بود.  شده 
گفتگو  باب  نشستند  می  هم  کنار  در  دقیقه 
تبادل  هم  با  و  میشد  باز  انتخابات  پیرامون 

نظر می کردند. 
یکی از صحنه های جالبی که در ایام قبل 
از انتخابات به چشم می خورد و در گذشته 
بود، مناظرات و بحثهای خیابانی  کم سابقه 
در  است  پیش بینی  قابل  هم  حتما  و  بود. 

حوادث  که  ولیعصر  مثل  خیابانی 
سیاسی زیادی به خود دیده این بازار 

داغ تر از دیگر مناطق باشد. 
به  منتهی  پایانی  های  هفته  در 
انتخابات من و دوستم سعید بعد از 
خروج از دانشگاه معموال با توجه به 
ولیعصر)تقاطع  چهارراه  از  مسیرمان 
انقالب و ولیعصر( عبور می کردیم. 
با توجه نزدیکی ستاد انتخاباتی یکی 
از نامزدها به این نقطه انتظار میرود 
حجم تبلیغات زیادی در این چهارراه 

متمرکز باشد.
این  از  سعید  و  من  که  زمان  هر 
میکردیم،حدود5-4  عبور  نقطه 
نامزدها  از  یکی  ازطرفداران  نفر 
نقطه  آن  در  موسوی(  )میرحسین 
از  هایی  حلقه  که  شدند  می  دیده 
مردم به دور آنها جمع شده بودند و 

برای مردم صحبت می کردند. 
از  توجه  بی  مردم  از  ای  عده 
چند  گذشتند،عده ای  می  کنارشان 
عبور  و  میکردند  توجه  ای  ثانیه 
به  و  ایستاده  ای  می کردند،عده 
می دادند  گوش  صحبتها  تمامی 
شده  ها  حلقه  وارد  هم  ای  عده  و 
صحبت  فرد  با  مباحثه  مشغول  و 

دسته  از  هم  سعید  و  من  شدند.  می  کننده 
دانشگاه  صحن  در  ما  چون  بودیم.  آخر  ی 
و  داشتیم  را  مباحثاتی  چنین  دوستان  با  هم 
کم و بیش تجربه ای کسب کرده بودیم. از 
طرفی هم سطح آگاهی و اطالعات سیاسی 
مردم جامعه از دانشگاه کمتر است.  این نکته 
در همین حلقه ها واضح بود. چرا که مردم 
احساسات  تحریک  و  بی سند  با صحبتهای 
و انتقادهای بی انصافانه از دولت که توسط 
قانع  راحتی  به  گرفت  می  صورت  مبلغان 

میشدند!
در یکی از روزهایی پایانی که ما هم وقت 
کافی داشتیم، من و سعید هم بیکار نماندیم 
واز هم جدا شده،هر کدام وارد گفتگو با یکی 
با  مباحثه  تجربه ی  آنروز  تا  شدیم.  آنها  از 
را  و در جلوی چشم مردم  کسی در خیابان 
بودم که در جای مناسبی  نداشتم!لذا منتظر 
وارد بحث شوم. آن جوان که هر نقطه ای از 
بدنش که میشد سبز کرده بود و دانشجو به 
نظر می آمد، میگفت: »مردم،این نکته واضح 
است که در هر انتخاباتی مسلما حداقل 10 تا 
15 درصد تقلب میشود حاال...« من همینجا 
حرفش را قطع کردم. نمیدانستم از این حرف 
از وی  ولی  بگیرد  میخواست  ای  نتیجه  چه 
سوال کردم: »شما فقط یک دلیل و مدرک 
و سند برای من و بقیه افراد حاضر بیاور که 
انتخاباتها تقلب میشود؟سایتی یا روزنامه  در 
ای یا هر منبع دیگری که حرف شما را ثابت 
می کند لطفا به ما ارائه کنید!« صحبتهایش 

همینجا نیمه کاره ماند!
واقعا تعجب میکردم که افرادی با این قدرت 
کم مناظره و گفتگو مشغول تبلیغات هستند. 

نمي  باورم 

در  راحتی  این  به  که  شد 
میان مردم او را به چالش 

کشیدم. 
در  سعی  که  بود  اینجا 
عوض کردن بحث داشت 
انتقاد  به  کرد  شروع  و 
اقتصادی  سیاستهای  از 
در  که  ای  نکته  دولت. 
باید  مناظرات  اینگونه 
که  اینست  داشت  توجه 
در  که  افرادی  معموال 
موضع باطل هستند،موضع 
نمیکنند.  تبیین  را  خود 
تبیین  برای  چیزی  یعنی 
تبیین شدنی  باطل  ندارند. 

حق  موضع  از  توانند  می  تنها  لذا  نیست. 
انتقاد کنند. اینگونه افراد در مباحثات همیشه 
سیاست تهاجمی در پیش گرفته و سعی می 
کنند توپ را به زمین طرف مقابل بیندازند. 

میکردم  تالش  نکته  این  به  توجه  با  من 
شود.  گرفته  او  از  مباحثه  در  عمل  ابتکار 
پیش  در  تهاجمی  سیاست  هم  من  بنابراین 
کاندیداتوری  اعالم  ی  بیانیه  از  گرفتم. 
انتقادم را شروع کردم تا  میرحسین موسوی 
صحبتهایش که شب قبل از تلویزیون پخش 

شده بود!
بعد از دقایقی متوجه شدم که جمعیت دور 
من حلقه زده اند و مثل اینکه کال جو عوض 
شده!مردم هم واقعا به دور از هر گونه توهین 
یا عصبانیت به حرفها گوش می داند و بعضا 
ای  رد می کردند. عده  یا  تایید  را  صحبت ها 
هم که در حال عبور بودند چیزی می گفتند 

می کردند،  انتقاد  نظام  از  برخی  می رفتند.  و 
می  برخی  فالنی!  باد  زنده  می گفتند  برخی 
ما  از  ای  عده  گویند،  می  دروغ  همه  گفتند 

حمایت می کردند!
که  بود  این  من  برای  توجه  جالب  نکته 
اگرچه مردم برای اولین بار این مباحثات را 
تجربه می کردند، اما واقعا عقالنی و منطقی 
در آن فضا حضور پیدا می کردند. یعنی واقعا 
نشان میدادند که یک ایرانی هرگز به دنبال 
هوچیگری و سر و صدا و رفتار غیر اصولی 
حقایق  کشف  دنبال  به  واقعا  مردم  نیست. 
می  گوش  صحبت ها  به  دقت  با  و  بودند 
پرچم  که  دانشجویان  برخی  از  حتی  دادند. 
دار گفتگو در جامعه هستند رفتارشان عقالنی 

تر بود!
خالصه من و سعید خیلی از روزها همین 
در  آنرا  نتیجه  هم  واقعا  و  می کردیم  را  کار 
حاضرین می دیدیم که وقتی کسی در مباحثه 
مردم  روی  چقدر  می خورد  شکست 
هر  از  مباحثات  این  در  است.  موثر 
برداشت  از  می شد.  صحبت  دری 
و  ارزی  ذخیره ی  حساب  از  دولت 
قیمت مسکن و اجالس ژنو و نابودی 
اسرائیل بگیرید تا استفاده از کلمه ی 
بزغاله توسط رییس جمهور در یکی 

از سخنرانی ها!
این  گفت  میتوان  کل  در 
این  در  گفتگو  و  خیابانی  مناظرات 
کوچکی  نمونه ی  دوستانه  فضای 
و  مباحثات  بود.  آزاد  مباحثات  از 
گفتگوهای منطقی که می توان آنها 
اگر  گرفت.  پیش  در  دانشگاه  در  را 
حقایق  کشف  دنبال  به  واقعا  افراد 
باشند،  دیگران  نظرات  شنیدن  و 
فضای  یک  در  مباحثات  اینگونه 
شکل  آرام  و  منطقی  و  عقالنی 
بحث  که   است  گیرد.بدیهی  می 
به  را  انسان  حتما  فضایی  چنین  در 
بسیار  و  کند  می  نزدیک  حقیقت 

مفید خواهد بود.
آزاد  های  کرسی  آنکه  امید  به 
به چنین  فکری در دانشگاه ها هم 

نتیجه ای منجر شود. 

اگرچه مردم برای اولين بار این 

مباحثات را تجربه می کردند،اما 

آن  در  منطقی  و  عقالنی  واقعا 

کردند. می  پيدا  حضور  فضا 

که  دانشجویان  برخی  از  حتی 

جامعه  در  گفتگو  دار  پرچم 

هستندرفتارشان عقالنی تر بود!

خاطراتی از تجربه ی 
مباحثات آزاد خیابانی

دانشجوی کارشناسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر

صادق امیرزادگان
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لزوم بحث مبنایي
لذا در این راستا بهترین راه، فاصله گرفتن 
مناظرات  همانند   - احساسي  فضاهاي  از 
حرکت  و  دانشگاه-  درون  در  سیاسیون 
و  مفاهیم  این  الیه هاي  درون  در  منطقي 
کلمات  این  نظري  مفاهیم  دقیق  تبیین 
است  همانجایي  نقطه  این  اتفاقا  و  است 
که مخالفین تفکر دیني و انقالب اسالمي، 
در  ندارند.  را  زمین  آن  در  بازي  به  تمایل 
دقیق  به طور  تفکري  بایستي هر  واقع مي 
مشخص کند که با چه مباني نظري موافق 
مفهوم  مباني  این  درون  از  چگونه  و  بوده 
موردنظرش را – مثال آزادي- استخراج مي 
اندیشه  مباني  با  مباني  این  نسبت  و  نماید 
اسالمي چه مي باشد. بحثهایي مبنایي اي از 

این جنس کمک مي نماید تا از دام بحثهاي 
نیتجه هستند خارج  مصداقي که عمدتا بي 
از تبیین مشترکاتشان، بر  افراد پس  شده و 
اساس آنان به بحث بپردازند. تجربه اینجانب 
در بحث در درون فضاي دانشگاهي حاکي 
به  آزادي  طرفداران  که  است  بوده  این 
نظري  دقیق  مباني  از  عمدتا  غربي،  مفهوم 
توجه  به  و  نبوده  آگاه  شان  اندیشه هاي 
تعاریف  با   - غرب  از  که  اي  کارآمدي  به 
کارآمدي  مفهوم  از  دارند  سراغ  خودشان- 
صدق را نتیجه گرفته اند. حال اولین سوال 
از دوستان این است که بر چه مبنا و اساسي 
از کارآمدي، صدق نتیجه گرفته شده است؟!

متاسفانه بحث آزادي در ایران در رده نازل 
مطرح  روشنفکري  بحثهاي  سطوح  ترین 
شده و کمتر اندیشمنداني به الیه هاي عمیق 
نیاز  به  توجه  با  دارند. حال  ورود  بحث  این 
امروزه جامعه دانشگاهي، اینجانب نیز اجبارا 
امروزه جزو  از طرح بحث در الیه هایي که 
بحثهاي روز اندیشمندان غربي است صرف 
نظر کرده و صرفا به ارائه بحث در الیه هایي 
که جزو موضوعات مطرح فضاي روشنفکري 

جامعه ما هستند خواهم پرداخت.  
سوالت اساسي

پاسخ به یک سري سواالت اساسي کمک 
گستره  از  کلي   چشم اندازی  تا  نماید  مي 

موضوع در آغاز بحث بدست آید.
مي  اثبات  را  آزادي  حقانیت  چگونه   -

کنیم؟ 

یا  قائلیم  طریقیت  آزادي  براي  آیا   -
موضوعیت؟

- آیا آزادي ارزش ذاتي دارد یا عرضي؟ 
- آیا آزادي مهمترین ارزش است یا یکي 

از ارزشهاست؟
- آزادي هدف است یا وسیله؟ و اگر وسیله 

است وسیله براي چه اهدافي است؟
فلسفه  نوع  کدام  با  آزادي  نوع  کدام   -
اخالق  فلسفه  و  حقوق  فلسفه  و  سیاسي 

سازگار است؟
کنار  را  آزادي  خود  که  آزادیم  آیا   -

بگذاریم؟
- نسبت آزادي با عدالت چیست؟

اینکه  یا  دارد  مي  بر  حد  آزادي  آیا   -
تعیین  چگونه  آزادي  حدود  و  است؟  مطلق 

مي شوند؟
آیا آزادي مطلق است؟

میان  به  سخن  آزادي  از  چنان  برخي 
مي آورند که گویي آزادي نمي بایستي هیچ 
آیا  که  است  این  سوال  حال  بردارد.  قیدي 
هر فردي در جامعه آزاد است که هر کاري 
را انجام دهد. آیا مثال یک فرد مي تواند در 
خیابان راه افتاده و انسانهاي بي گناه را قتل 
و...  را لگدمال کند؟  ارزشها  عام کند؟ همه 
پاسخ به این پرسش نیازي به توضیح ندارد، 
چرا که اگر فردي قائل به آزادي مطلق باشد، 
مي بایستي بپذیرد که افراد آزادند خود آزادي 
را نیز محدود نمایند. پس آزادي مشخصا قید 

بر مي دارد. 
حد آزادي چيست؟

انگارانه  ساده  برخي  چیست؟  آزادي  حد 
است که  این  قانون. حال سوال  گویند  مي 
این قانون چگونه نوشته شود؟ تعدد نظرات 
مباني اي  شویم  مجبور  که  شود  مي  باعث 
براي نوشتن این قانون وضع نماییم. اما این 

مشخص  پس  شوند؟  تعیین  چگونه  مباني 
مي شود که آزادي ها مقیدند به ایدئولوژي ها. 
یک  آزادي  حد  غربي  مباني  با  آزادي  در 
براي  فرد  یعني  است.  دیگران  آزادي  فرد 
انجام هر کاري آزاد است مگر اینکه باعث 

محدودیت آزادي دیگران بشود. 
آیا با مباني غربي ها آزادي

 اثبات مي شود؟
جداي از اینکه تشخیص محدودیت آزادي 
دیگران تا چه حد دشوار است، مي بایستي 
به مباني فلسفي و هژموني  یا توجه  پرسید 
نسبي  مبناي  بر  که  امروزین،  غرِب  غالب 
گرایي و شکاکیت استوار بوده و قائل به هیچ 

پذیرفته اي  و  ثابت  مسلم،  قطعي،  حقیقت 
اثبات  آزادي  خود  حقانیت  چگونه  نیستند، 
غربي  متفکرین  از  بسیاري  است؟!  شده 
لیبرال قائل به این مساله هستند که با توجه 
تنها  ارزشها،  بودن  نسبي  و  بودن  مشکوک 
باشد  مي  مطلق  و  نبوده  نسبي  که  ارزشي 
و ارزش ذاتي داشته و سایر ارزشها قداست 
خود را از آن مي گیرند آزادي است. به بیان 
ارزش  مهمترین  آزادي  آنان،  نظر  از  دیگر 
مي باشد که در سایه تحقق آزادي است که 
سوال  حال  شوند.  مي  محقق  ارزشها  سایر 
این است که ذاتي بودن ارزش آزادي خود 
دیگر  بیان  به  است؟!  شده  اثبات  چگونه 
سوگند  آزادي،  قداست  جنس  از  مفاهیمي 
به آزادي اساسا مفاهیمي دیني هستند و با 
مباني تفکر لیبرال  که بر مبناي نفي حقیقت 
استوار است اساسا نمي توان حقانیت آزادي 
قرارداد  یک  حداکثر  آزادي  و  کرد  اثبات  را 

اجتماعي است.
 حال سوال دیگر این است که اگر آزادي 
یک قرارداد اجتماعي است آیا مي توان خود 
این قرارداد را زماني نادیده انگاشت؟ با مباني 

خواهد  مثبت  سوال  این  پاسخ  لیبرال  تفکر 
با مباني  ادامه خواهیم دید  بود در حالي در 

تفکر اسالمي چنین چیزي جائز نیست. 
استبداد، افراط در
 مرز آزادي فردي

سوال دیگري نیز جائز است در مرز آزادي 
اگر  که  است  این  آن  و  بشود  پرسیده  بیان 
مرز آزادي افراد را آزادي هاي دیگران تعیین 
دیگران  که  هست  تضمیني  چه  نمائیم، 
مرزهاي خود را گسترش نداده و از مرزهاي 
اندیشمندان،  برخي  نظر  از  نکاهند؟  حریف 
آزادي  مرز  در  که  است  کسي  »مستبد« 

فردي اش افراط کرده است.

مرز آزادي کجاست؟

مقدمه
بسیاري از کلمات که مباني اندیشه اي سنگین و عمیقي پشت آنهاست، در فضاي سیاست 
به صورت ابزاري جهت اسقاط حریف استفاده شده و عمال مباني نظري عمیق و پیچیده اي 
که جهت تعریف آنها و تعیین مرزها و حدود آنها وجود دارند، مغفول واقع مي شوند. در فضاي 
امروز جامعه ایران نیز، آزادي مفهومي است که از سوي سیاستمداران مورد سوء استفاده واقع 
شده و در بحثها و مناظرات به سوي رقبا پرتاب مي شود و جالب اینجاست کساني بعضا دغدغه 
مند آزادي بیان در کشور شده اند که در زمان تصدي و مسئولیت خودشان، حداکثر تالش هاي 
خود را جهت محدود کردن منتقدین و تنگ کردن مرزهاي آزادي انجام داده و مخالفینشان را 
به سنگین ترین تهمت ها مزین مي کردند. نخست وزیر اول انقالب و اولین رئیس جمهور بدون 
نخست وزیر ایران، دو نفر از افرادي هستند که فقط در حوزه هاي حجاب، پوشش هاي بانوان و 
گزینش، آنچنان در دولتهایشان افراط آمیز عمل کردند که تلخي رفتارهاي غیر مسئوالنه آن 
همچنان در کام جامعه وجود دارد. کلماتي از جنس گزینش، برخورد با بدحجابي، ریش و ... بعد 

از عملکرد آنها دچار بار مفهومي منفي در نظر برخي از اقشار جامعه شدند. 

دانشجوی دکترای برق دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا پورفرد
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مرز آزادي در اسالم
آزادي  هم  افراد  آزادي  مرز  اسالم  در 
دیگران است و هم تکالیف خود فرد. به بیان 
دیگر حتي اگر اجراي تکلیفي از سوي خود 
نداشته  هم  دیگران  آزادي  با  تنافي اي  فرد 
انجام  را  تکلیف  آن  ندارد  حق  فرد  باشد، 
به ضرر  اقدام  نیست  مجاز  فرد  مثال  ندهد. 
به جسم خودش کرده و خودکشي نماید و یا 
حتي به روح و روان و شخصیت خود آسیبي 
در  آبرویش  که  بدهد  انجام  اقدامي  و  زده 
بي حد  مانع گسترش  قید  این  برود.  جامعه 
و حصر و بي ضابطه آزادي خواهد شد. شاید 
بود،  مي  حاکم  غرب  در  قیدي  چنین  اگر 
سالها  دنیا،  مستضعف  مختلف  کشورهاي 

طعم تلخ استعمار غربیان را نمي چشیدند. 
مباني آزادي در اسالم

توحید  مبناي  بر  اسالمي  تفکر  واقع  در 
تناسب ربطي  به  ارزشي  شکل گرفته و هر 
ارزش  داراي  مي کند  پیدا  توحید  به  که 
مي شود. در سایه تحقق این هدف، به یک 
تکامل  اسالمي  تفکر  در  اصلي  تعبیر هدف 
انسان مي شود و صرفا این ارزش است که 
داراي ارزش ذاتي مي باشد و آزادي و سایر 
ارزشها قداست خود را از این ارزش دریافت 
از  باالتر  ارزشي  اسالم  در  آزادي  کنند.  مي 
ارزشهایي  اسالم  در  ندارد.  ارزشها  سایر 
دوستي،  انسان  برادري،  عدالت،  همانند 
آزادي  با  تقریبا همسطح  رفاه هم  و  اخالق 
مفید  بشر  براي  تر(  پایین  یا  باالتر  )بعضا 

برشمرده شده اند.
آزادي، هدف یا وسيله

خود  آزادي  اسالمي  تفکر  در  واقع  در   
نیل  بلکه وسیله اي در جهت  نیست  هدف 
به هدف مزبور  است و لذا در جهت نیل به 
هدف قید بر مي دارد. در بسیاري از نظریاِت 
غربِي امروزي، آزادي اصالت دارد. حال آنکه 
این نظریات با »اسالم« که به معني »تسلیم 
شدن در برابر حقیقت عالم« است، ناسازگار 
است. )حافظ چه خوب گفته است: من از آن 
آزادي  آزادم( در اسالم  توام  بند  در  روز که 
تعریف خود را دارد و با بقیه مفاهیم ارزشمند 
هندسه  اسالم  دارد.  مشخص  اي  رابطه 

مشخص و ویژه اي از شبکه مفاهیم را دارد 
که مخصوص به خود او است.

برخي قيود آزادي در غرب
محدود  قانون  با  افراد  آزادي  غرب،  در 
مي شود و قید برمي دارد. به طور مثال مصالح 
بهداشتي جامعه، افراد را مجبور مي   کند که 
واکسینه بشوند و یا در شرایطه قرنطینه قرار 
مجبور  را  افراد  امنیتي  مصالح  یا  و  بگیرند 
مصالح  یا  و  بروند  سربازي  به  که  مي  نماید 
بعضا  که  مي کند  مجبور   را  افراد  آموزشي 
آموزش رایگان دوران دبستان را تجربه کنند 
و  قوانین  این  چرا  که  نمي پرسد  کسي  اما 

مصلحتها آزادي ما را سلب کرده است؟
حال سوال این است که با توجه به اجتناب 
ناپذیر بودن قوانین محدود کننده آزادي، این 
نوشته  مي بایستي  مباني اي  چه  با  قوانین 
بشوند؟ چرا بر اساس نظر برخي روشنفکران، 
آزادي صرفا مي بایستي قیود  بر  قیود حاکم 
مادي و سکوالر باشند؟ چرا قیود وحیاني و 

دیني جائز نباشد؟! 
زیر  عنوان  به  نیز  بیان  آزادي  حوزه  در 
حکم  مشابهي  قواعد  آزادي،  از  اي  شاخه 
جعفري  عالمه  مرحوم  قول  به  فرماست. 
دهها  آسپیرین  قرص  یک  براي  چطور 
استاندارد وضع مي شود اما براي یک تفکر 
و اندیشه اي که در جامعه پخش مي شود و 
در سرنوشت هزاران نفر موثر واقع مي افتد، 
استانداردي وضع نشود. ایشان جمله ولتر را 
که »من حاضرم جانم را در جامعه بدهم تا 
همگان حق بیان نظراتشان را داشته باشند« 

گویند »گویا  و مي  مي نمایند  نقد  به شدت 
ولتر جان خود را از سر راه آورده است!«.

برخي حدود آزادي بيان در غرب
در  نیز  غرب  خود  در  عمال  که  آنچه 
عمال  شود،  مي  اعمال  بیان  آزادي  حوزه 
مثال  است.  افکار  نشر  روي  بر  قید  ایجاد 
داده  نظراتشان  تبلیغ  اجازه  فاشیست ها  به 
نمي شود و یا اجازه تاسیس دفتر و فعالیت 
مطبوعاتي به طالبان داده نمي شود و گفته 
مي شود که تبلیغ برخي اندیشه ها از ترویج 
ویروس ایدز بدتر است. حال مي شود برخي 
سواالت مبتذل مطرح در جامعه ایران را که 
هستند،  شده  حل  غرب  خود  در  مدتهاست 

همه  گذارند  نمي  »چرا  که  پرسید  مجددا 
نظرات مطرح بشوند؟ حال آنکه وقتي همه 
توجه  با  درست  نظر  بشوند،  مطرح  نظرات 
به قدرت تعقل انسان، خود به بخود سربلند 

خواهد کرد؟!«
دو راه حل جهت بحث

 نتيجه بخش
یا  فردي  در  وقتي  دارم  اعتقاد  اینجانب 
جامعه اي عقاید غلطي رسوخ مي کند، دو 
بخش  نتیجه  بحثي  جهت  مناسب  حل  راه 

وجود دارد. 
تفکر  آن  اساسي  مولفه هاي  اینکه  یکي 
موردي  نقد  بجاي  و  شده  مشخص  غلط 
بر  در  را  وسیعي  دایره  هم  که  مصداقي  و 
نتیجه نمي رسد،  به  مي گیرد و هم عمدتا 
این  دیگر  بیان  به  بشوند.  نقد  مولفه ها  این 
مولفه ها به مانند بردارهاي مستقل خطي اي 
مي مانند که سایر نظرات ترکیب خطي اي از 

آنها هستند. 
پرسش هاي  که  است  این  هم  دوم  راه 
کلیدي پاسخ داده بشوند. در واقع بعضا که با 
افراد بحث مي شود در مسیر بحث مشخص 
دیگري  چیز  فرد  اصلي  سوال  که  مي شود 
در صدد  دیگر  پوشش سواالت  با  که  است 
یافتن پاسخ آن سوال است. نقد این سواالت 
به  ادامه  در  باشد.  رهگشا  تواتند  مي  رایج 
این  از  پرسش هاي  این  از  برخي  به  پاسخ 
دو جنس در رابطه با موضوع مقاله خواهیم 

پرداخت.
پاسخي به برخي 

پرسش هاي رایج
چرا در جامعه ایران نمي گذارند   -1
همه عقاید مطرح بشوند؟ مگر ادعا نمي شود 
که اسالم براي همه سواالت جواب دارد و 
تشخیص  قدرت  و  عقل  انسان،  براي  مگر 
عقاید  همه  بگذاریم  پس  نیستیم؟  قائل 
آزادانه مطرح بشوند و طبعا در چنین فضایي 

حق خودبخود نمایان خواهد شد.
این سوال مساله اي را پیش فرض گرفته 
افراد  اکثر  قضاوت  ندارد.  صحت  که  است 
نیست.  استدالل  و  منطق  اساس  بر  صرفا 
فرضها،  پیش  باورها،  خرافات،  احساسات، 
تعصبات همه و همه در قضاوت افراد تاثیر 

چنین  وجود  بدلیل  اساسا  و  هستند  گذار 
شناسي  جامعه  علم  که  است  بوده  مسائلي 
و یا شاخه هایي از روان شناسي شکل گرفته 
جامعه  تحلیل  بدنبال  شناسان  جامعه  است. 
پیچیده  مولفه هاي  با  جامعه  رویدادهاي  و 
جامعه  برخي  حتي  و  هستند  گذار  تاثیر 
کمک  به  مي کنند  تالش  سیاسي  شناسان 
این مولفه ها، جامعه را به سمت و سویي که 
خود مي خواهند سوق بدهند. لذا به همین 
دلیل است که »تبلیغات« و »باورهای غالِب 
موثر  افراد  قضاوت  در  روشنفکري«  فضاي 
هستند. هنر مهندسي افکار عمومي بر همین 
افراد  همه  واقعا  اگر  مي گیرد.  شکل  اساس 
نهایتا  کردند  مي  قضاوت  تعقل  اساس  بر 
در  شدند،  مي  همگرا  جهان  در  اندیشه ها 
حالي که واقعیت از تکثر روزافزون اندیشه ها 

حکایت مي کند.
انگاري اي  بدانیم چنین ساده  است  جالب 
در  و  لیبرال  خرد  اقتصاِد  در  نیز  گذشته  در 
مبحث »عرضه و تقاضا« وجود داشته است. 
این تفکر تصور مي کرد که با توجه به اینکه 
را  عرضه  افزایش  جامعه  در  تقاضا  افزایش 
منتج  تقاضا  کاهش  و  داشت  خواهد  پي  در 
روابط  عمال  شد،  خواهد  عرضه  کاهش  به 
اقتصادي جامعه بر این اساس شکل گرفته و 
لذا دخالت دولت در اقتصاد نیاز نخواهد بود 
اما بعد از رخداد بحران اول بزرگ اقتصادي 
آمریکا، این تفکر مورد بازنگري قرار گرفت 
و مفهوم اقتصاد کالن شکل گرفت. تفکرات 
این  از  پیچیده تر  بسیار  نیز  اقتصادي  جدید 

مشخص  امروزه  و  هستند  اولیه  تحلیلهاي 
ایجاد تعادل  پارامتر در  شده است که دهها 
امروز  اقتصاد  لذا  و  هستند  موثر  اقتصادي 

بسیار فربه تر از گذشته است.
توجه  شایسته  که  دیگري  نکته  همچنین 
بزرگوار،  استاد  تعبیر  به  که  است  این  است 
دقت  بدون  گفتن،  »صرِف  جعفري،  عالمه 
در چه گفتن« قابل ارزشگذاري نیست و خود 

بیان، في نفسه موضوعیت ندارد.
آزادي اندیشه، عقيده، تبليغ

همچنین الزم به ذکر است که بین آزادي 
اندیشه، آزادي عقیده، آزادي تبلیغ و آزادي 
عمل، تفاوت وجود دارد. به بیان دیگر وقتي 

مرز آزادي کجاست؟
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در حوزه آزادي صحبت از قید مي شود، این 
قید به همه حوزه ها باز نمي گردد. در واقع 
افراد در حوزه اندیشه و عقیده فردي آزادند، 
و  تبلیغ(  اما در حوزه نشر عقایدشان )حوزه 

به طور کلي تر حوزه عمل قید وجود دارد.
در ضمن اصل طرح چنین سوالي مي تواند 
سکوالر  ریشه هاي  شناختي  روان  حیث  از 
حقانیت  که  سکوالر  تفکر  در  باشد.  داشته 
تاگزیر  برده شده است  زیر سوال  همه چیز 
بود. در  همه چیزها هم عرض هم خواهند 
و  زد  داوري  به  دست  شود  نمي  تفکر  این 
یک عقیده را برتر از بقیه دانست و لذا میل 
طبیعي در جهت طرح همه ایده ها و مسائل 
نیز در جوامع سکوالر  است گرچه در عمل 
چنین اتفاقي نیفتاده است. به عبارت دیگر به 
نظر مي رسد یک نوع شکاکیت خاص در این 

سوال مستتر باشد. 
2- اگر جلوي نشر عقاید گرفته شود عقاید 
زیر زمیني خواهند شد و این اوضاع را وخیم 
تر مي کند؟ پس باید نشر همه عقاید را آزاد 

گذاشت.
مي تواند  مواردي  در  مساله اي  چنین 
صحیح باشد اما زیرزمیني شدن برخي عقاید 
لزوما چیز بدي نیست. حتي بعضا مي بایستي 
شدن  زیرزمیني  سمت  به  را  عقاید  برخي 

سوق داد. 
نیست.  تحمیلي  مساله  یک  اندیشه   -3
در قرآن هم آیه اي به این مضمون داریم 
اجباري  الدین« »در دین  اکراه في  که »ال 
همه  دهید  نمي  اجازه  چرا  پس  نیست«. 
با اختیار   افراد  عقاید آزادانه مطرح بشوند تا 

دست به انتخاب بزنند.
به  منتج  ترویج  اجازه  عدم  اول 
شود  نمي  اختیار  سلب  و  تحمیل 
بلکه حتي ممکن است به ترویج خود 
عقیده مورد نظر، کمک هم بکند. ثانیا 
به  مجبور  کس  هیچ  فردي  حوزه  در 
نیست.  اسالم  نظر  و  اندیشه  پذیرفتن 
گواه  نیز  اسالم  تاریخي جهان  تجربه 
و  مشرکان  مدعاست.  این  بر  خوبي 
یا  و  کردند  نمي  توطئه  که  کافراني 
راه  مسلمین  علیه  مسلحانه  جنگ 
با  اسالمي  جامعه  در  نمي انداختند، 
مي کردند.  زندگي  براحتي  خراج  دادن 
جامعه  در  نیز  یهودیان  و  مسیحیان 
زندگي  مسلمین  کنار  در  اسالمي 
جریان  در  حتي  داشتند.  راحتي 
اینگونه  تاریخ  در  صلیبي  جنگ هاي 

نقل شده است که مردمان بومي یهودي و 
مسیحي ساکن قدس تمایل داشتند قدس در 
پناه مسلمین  در  باشد چون  دست مسلمین 
زندگي راحتتري نسبت به صلیبیان داشتند. 
است،  متفاوت  قضیه  عمومي،  حوزه  در  اما 
چرا که وارد حوزه آزادي تبلیغ خواهیم شد 
و به دالیلي که در سوال اول ذکر شد وجود 
قید براي این نوع آزادي اجتناب ناپذیر است. 
و  اندیشه  آزادي  نافي  هرگز  قید  این  البته 

عقیده افراد در حوزه خصوصي نیست.

قیود  به  مقید  را  آزادي  که  کساني   -4
دیني مي کنند و اساسا دنبال تحقق جامعه 
دیني هستند در واقع در یک پارادایم هستند. 
عام  طور  به  و  پارادایم  این  دین.  پارادایم 
ایدئولوژي، محدودیت هاي خاص خود را به 
آزادي  جلوي  و  کند  مي  تحمیل  افراد  این 
تفکر سکوالر  در  گیرد.  را مي  افراد  اندیشه 
همه نظرات آزادانه طرح مي شوند و به علت 
نظرات  از  هیچکدام  روي  بر  تعصبي  اینکه 
نیست، وصول به حقیقت راحتتر خواهد بود.

در  پارادایم  مفهوم  که  گفت  باید  ابتدائا 
تجربی مطرح  علوم  به  توماس کوهن  نگاه 
به  آن  اطالق  بودن  صحیح  و  است  شده 
محل   )... و  دینی  و  )فلسفی  تفکرات  بقیه 
سوال است. با فرض امکان این اطالق نیز، 
سکوالر  تفکر  گرایانه  نسبي  مباني  در  اوال 
حقیقت معنا ندارد که بخواهیم به آن نزدیک 
کنیم  اگر فرض  ثانیا  بشویم.  دور  یا  بشویم 
متاسفانه  باشد،  داشته  هم  معنا  حقیقت  که 
ابعادي  شناخت  عدم  در  سوال  این  پرسش 
از علم ریشه دارد. همه افراد داراي هر نوع 
ایدئولوژي  یک  دارای  باشند  که  تفکري 
تفکر که »عصر  این  دیگر  بیان  به  هستند. 
یک  خود  است«،  گذشته  ایدئولوژي ها 
کنند  مي  فکر  که  کساني  است.  ایدئولوژي 
اگر متعلق به مجموعه الف و ب و ج نباشد 
یافت  رهایي خواهند  بودن  قید مجموعه  از 
حاصل  مجموعه  یک  هم  باز  اشتباهند.  در 
مي شود. منتهي این مجموعه خود را با نفي 
مجموعه هاي دیگر تعریف کرده است. علم 
مي کند  حرکت  مختلفي  پارادایم هاي  درون 

پارادایم رخ مي دهد.  تغییر  به گذر زمان  و 
سکوالرها  هستند.  پارادایم  داخل  همه 
هستند.  سکوالریزم  پارادایم  داخل  در  هم 
سکوالریزم قواعد خاص خود را داشته و این 
قواعد محدودیت هاي خاص خود را تحمیل 
پارادایم ها  تغییر  تئوري  همچنین  مي کند. 
بر  توماس کوهن است خود  نظریات  از  که 
مباني نسبي گرایانه استوار شده است و نافي 
باید  البته   . باشد  مي  مزبور  سوال  نظرات 
توجه داشت که تئوري تغییر پارادایم توماس 

با مباني غیر نسبي گرایانه و نگاه به  کوهن 
اثبات  قابل  هم  حقیقت  یک  مختلف  ابعاد 
است. پس همه تفکرات در دایره پاردایم ها 
اما  ناگزیرند.  آن  درون  بودن  از  و  هستند 
بودن درون یک پارادایم الزامًا به معني عدم 

امکان دسترسي به حقیقت نیست.
هم  ما  نظر  اگر  نظري  و  عقیده  یک   -5
عقاید  همه  و  بود  خواهد  محترم  اما  نباشد 

از نظر ما محترمند و لذا حق ترویج دارند.
متاسفانه یکي از جمالت رایج در محاوره 
باشد.  مي  جمله  این  ما  روشنفکران  برخي 
به هیچ عنوان نمي شود ادعا کرد که همه 
مباني  برداشتي  چنین  محترمند.  عقاید 
سکوالر داشته و از عدم دسترسي به حقیقت 
حکایت دارد. آیا قتل و جنایت و آدم کشي 
محترم است؟ آیا نظرات امثال هیتلر، صدام و 
شیمون پرز و برخي  استعمارگران اروپایي و 
آمریکائي محترم است؟ آیا نظر قدیم اعراب 
جاهلي، مبتني بر اینکه دختران چون نه مولد 
زورند و نه مولد زر، پس بهتر است سوزانیده 
شوند محترم است؟ آیا نظرات برخي قبایل 
هند مبتني بر اینکه بعد از فوت شوهر باید 
نظرات  آیا  است؟  محترم  سوزانید  را  همسر 
تنها همه  نه  است؟  محترم  بازان  همجنس 
عقاید  بسیاري  بلکه  نیستند  محترم  عقاید 
برخي عقاید  با  بایستي  و مي  بوده  مزخرف 
مبارزه کرد و بر علیه برخي عقاید دست به 
اقدام عملي زد. البته وارد عمل شدن لزوما 
در  اما  نیست  خشونت  به  توسل  معني  به 
مواردي ممکن است حتي توسل به خشونت 

نیز جائز باشد.
نسبت آزادي و عدالت

مساله مهم دیگري که محل مناقشه 
در مبحث آزادي بوده است نزاع عدالت 
لیبرالي  نگاه  در  آزادي  است.  آزادي  و 
از  پس  ارزشهاست  باالترین  چون 
اما  شود  مي  تلقي  تر  مهم  نیز  عدالت 
و  است  اصل  عدالت  اسالمي  تفکر  در 
با توجه به نگاه توحیدي به نوعي هدف 
آزادي  و  بوده  اسالمي  جوامع  تشکیل 
صرفا ابزاري براي تحقق آن مي باشد. 
براي  که  را  آزادي  ما  دیگر  عبارت  به 
آزادي نمي خواهیم بلکه آزادي ابزاري 
براي تحقق یک هدف بزرگتر است و 
مسیر  در  انسان  تکامل  و  عدالت  آن 

توحید مي باشد. 
آزادي براي آزادي

براي  آزادي  عمل،  در  نیز  غرب  در 
بحثهاي  به  وقتي  وقاع  در  نیست.  آزادي 
متفکرین غربي نگاه مي شود آزادي وسیله 
زندگي  یا  جامعه،  رفاه  تحقق  جهت  در  اي 
مي باشد   ... و  سود  یا کسب  آمیز،  مسالمت 
و اگر عمیق تر نگاه کنیم آزادي براي لذت 
تبیین  بشر  محوري  خود-  ارضاي  و  بیشتر 
مي شود. پس در آنجا هم آزادي براي آزادي 

نیست.
و  آزادي  نسبت  تبیین  در  دیگر  بیان  به 
عدالت باید گفت، آزادي و عدالت هم عرض 

نیستند بلکه آزادي در طول عدالت مي باشد. 
از  بعد  خاتمي  محمد  سید  می آورم  به خاطر 
انتخاب دکتر احمدي نژاد که گفتمان غالب 
از  مدتي  براي  جامعه،  روشنفکري  فضاي 
آزادي به سمت عدالت جابجا شده بود و گویا 
جمالتي  نبود،  خوشایند  چندان  وي  براي 
لیالي  از  یکي  در  مضمون  این  به  قریب 
فرمودند:  بیان  امام)ره(  مطهر  حرم  در  قدر 
»ما آزادي را براي عدالت نمي خواهیم بلکه 
عدالت  خواهیم.  مي  آزادي  براي  را  عدالت 
در  همین  براي  و  است  قدیمي  مفهومي 
متون دیني زیاد به آن اشاره و پرداخته شده 
است اما آزادي مفهومي است جدید و براي 
همین کمتر به آن پرداخته شده است«. آن 
اظهارات وي  این  عدم سنخیت  فقط  موقع 
با اصول اسالمي را احساس کردم و از این 
بابت بسیار متعجب شدم اما بعدها که مباني 
در  شدم،  آشنا  بیشتر  لیبرالي  آزادي  فلسفي 
در  جمله  این  وي  لیبرالیسم  اندیشه  پازل 
عدالت  شد.  معنادارتر  جمالت  سایر  کنار 
شمرده  انبیاء  بعثت  علت  اسالمي  تفکر  در 
شده و از نظر فلسفي نیز جایگاه ویژه اي در 
دارد. حتي خداوند  نظري دین  مباني  تبیین 
رفتار  عدالت  دایره  از  خارج  تواند  نمي  نیز 
یک  از سوي  نظراتي  چنین  و طرح  نماید  
مقام مسئول بسیار معنادار است گرچه اکثر 
پشت  اندیشه اي  عمیق  مباني  متوجه  مردم 

این اظهارات نمي شوند. 
نسبت آزادي با حقيقت،

 فضيلت و عدالت
آزادي با تعریف غربي در حوزه اندیشه، بر 
مباني  آن  است که  استوار  فلسفي اي  مباني 
، شکاکیت  اندیشه دچار سفسطه   در حوزه 
آنها  همچنین  هستند.  معرفتي  آنارشیسم  و 
در حوزه اخالق نیز بر مبناي ارزش ستیزي 
و خود- محوري  تعریف شده اند. در حوزه 
اساس  بر  مباني  این  نیز  اجتماعي  رفتار 
اند.  یافته  نفي عبودیت شکل  و  اباحي گري 
حوزه  در  مباني  این  دیگر  بیان  به  واقع  در 
اندیشه با سالح شکاکیت به جنگ حقیقت، 
در حوزه اخالق با ابزار حق انتخاب به جنگ 
فضیلت، و در حوزه عدالت نیز با ابزار اراده 
بشر به جنگ عدالت مي آیند. اما آزادي به 
مفهوم اسالمي نسبت مستقیمي با حقیقت، 

عدالت و فضیلت دارد.
آزادي مفهومي وارداتي

 یا اصيل اسالمي
مي گیرد  شکل  که  مهمي  سوال  حال 
آزادي  مساله  از طرح  بعد  آیا  که  است  این 
که  است  بوده  غربي  متفکرین  سوي  از 
یافتن  صدد  در  اسالمي  متفکران  برخي 
این  براي  اسالمي  احادیث  در  کدواژه هایي 
مفهوم افتاده اند و آیا اسالم اساسا با آزادي 

سر سازگاري دارد.
در تاریخ اسالم و من جمله زمان فعالیت 
علي  و  السالم(  )علیهم  اطهار  ائمه  علمي 
و  باقر  امام  و  صادق  امام  زمان  الخصوص 
آزادي  که    - السالم  علیهم   - رضا  امام 

طرف�داران آزادي ب�ه مفهوم 

غرب�ي، عمدت�ا از مباني دقيق 

نظري اندیش�ه هاي شان آگاه 

نبوده و به توج�ه به کارآمدي 

اي ک�ه از غرب - ب�ا تعاریف 

از  خودش�ان- س�راغ دارن�د 

را  کارآم�دي ص�دق  مفه�وم 

نتيجه گرفته اند.
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و  داغ  بحث هایی  داشتند،  بیشتري  عمل 
مبنایي در جهان اسالم بر روي موضوعات 
به  حتي  و  است  مي گرفته  شکل  مختلف 
دهریون  بحثها  این  در  طبیعي  صورت 
مي بردند.  سوال  زیر  نیز  را  متعال  خداوند 
مقابل  در  یونانیان  آثار  گسترده  ترجمه 
در  استراتژي  یک  بیت  اهل  فکري  مکتب 
بوده  عباسي  حکومت  براي  اندیشه،  حوزه 
اکرم )صلی اهلل علیه  پیامبر  است. در زمان 
و آله( و حضرت امیر)علیه السالم( نیز مردم 
حاکم  از  مساجد  در  را  سواالتشان  آزادانه 

مي پرسیده اند.
در واقع بجز بحث تاریخي، آزادي در تفکر 
به  توجه  با  و  دارد  توحیدي  ریشه  اسالمي 
نسبتي که با تکامل بشري دارد، قابل سلب 
اگر  واقع  در  نیست.  اجتماعي  قرارداد  با 
آزادي  براي  حقانیت  ادعاي  بتوانند  کساني 
داشته باشند، افرادي با مباني تفکر توحیدي 
هستند و با مباني نسبي گرا، حقانیت آزادي 

قابل اثبات نیست.
آیا آزادي در اسالم مفيد است؟

 در جامعه اسالمي نیز مدل حرکت جامعه 
مردم  بدنه  آگاهي هاي  افزایش  اساس  بر 
مي باشد و لذا آزادي ابزاري غیر قابل اجتناب 

است. 
جامعه  در  اگر  که  اند  کرده  تصور  برخي 
مطلوب  جهتي  از  نباشد  آزادي  اسالمي 
یا  نشده  زده  باطل  حرف هاي  چون  است 
نکرده اند  توجه  آنان  اما  مي شوند  زده  کمتر 
کنار  در  باطل  حرف هاي  نشدن  زده  که 
است  حق  حرف هاي  برخي  نشدن  زده 
مجموع  در  حق  حرف هاي  این  ارزش  و 
است.  نشده  زده  باطل  حرف هاي  از  بیشتر 
و  تکمیل  پروسه  در  حق  حرف هاي  برخي 
رشد جامعه اسالمي شکل مي گیرند. برخي 
تئوري ها محصول برخي اقدامات در جامعه 
اسالمي بوده و یا مرتبا بر اساس بازخورد از 
جامعه بروز رساني مي شوند. نبود آزادي مانع 
بزرگي در جهت ایجاد یک حکومت و تمدن 

اسالمي است.
جهت  ویژه اي  حقوق  اسالم  در  همچنین 
شده  وضع  مردم  براي  مسئولین  از  مطالبه 
است که بدون آزادي ممکن نیست. جامعه 
ناهي  معروف،  به  آمر  بایستي  مي  اسالمي 
شرط  آزادي  که  باشد  قسط  به  قائم  منکر، 

الزمه همه آنهاست. 
بر  کاري  پنهان  و  نفاق  آزادي  بدون 
سیاست حکومت خواهد کرد و کنایه گویي 
و استعاره در ادبیات و فرهنگ رواج پیدا مي 
کنند که در مواردي خصلتهایي غیر اسالمي 
و  انحراف  ضریب  آزادي  بدون  هستند. 
طغیان و فساد در جامعه و مسئولین باال مي 
رود و به کمک آزادي بسیاري خرافات ها از 

جامعه زدوده مي شوند.
آزادي در چهارچوب مصالح دیني حد  اما 
داشته و محدوده آن نیز مي تواند به تناسب 
شرایط زماني و مکاني تغییر نماید. آزادي در 
حوزه  در  و  جمود  و  خرافه  از  اندیشه  حوزه 

اخالق از ریاکاري و در حوزه اجتماعي نیز از 
استبداد جلوگیري مي نماید. آزادي در حوزه 
اندیشه با منطق  ، در حوزه رفتار اجتماعي با 
قانون، و در حوزه گرایشات شخصي با یک 

نظریه اخالقي محدود مي شود.
نظرات مغفول مانده

 اندیشمندان مسلمان 
مولفه هاي  که  شباهت هایي  به  توجه  با 
و  دارد  قدیم  یونان  با  غرب  امروزین  تمدن 
حتي برخي از صاحبنظران، غرب امروزین را 
ادامه یونان باستان سابق مي دانند ؛ خواندن 
جالب  اسالمي  متفکرین  نقدهاي  برخي 

مثال  طور  به  بود.  خواهد  توجه 
مسلمان  نابغه  اندیشمند  فارابي 
بشري  تاریخ  نوادر  از  انصافا  که 
تمدن  بحث  در  مي شود  محسوب 
و مدلهایي که امکان حیات مدني 
در  بحثي  در  دارند،  جامعه  در  را 
»مدینه  فاضله«،  »مدینه  مقابل 
چند  و  کرده  تعریف  جاهله« 
شمرد.  مي  بر  جاهله  مدینه  نوع 
است  غلبه«  »مدینه  آنها  از  یکي 
حکومت هاي  با  وي  تعریف  که 
سنخیت  امروزین  خواه  تمامیت 
دارد. مدینه هاي جماعیه، ضرورت 
دیگر  مدینه هاي  از  نیز  خست  و 
از  اما  هستد  وي  اشاره  مورد 
حریه«  »مدینه  تر  جالب  همه 
که  مي باشد  االحرار«  »مدینه  یا 

بسیاري  تشابه  امروز  لیبرال  آزاد  جوامع  با 
تعابیري  مدینه  این  در  تعریف وي  در  دارد. 
مردم  »همه  است:  آمده  مضمون  این  به 
محدود  منافع  سر  از  که  مواردي  در  بجز 
شوند آزادند که هر چه بخواهند بکنند و از 
این لحاظ بین آنها تساوي وجود دارد و در 
مگر  نیست  مراتبي  سلسله  جامعه  نوع  این 
در  همچنین  وي  حریت«.  تامین  اساس  بر 
بیان عیوب این جامعه مي گوید که »تضاد 
جامعه  این  در  تالش ها  و  اغراض  و  منافع 
زیاد مي شود و ریاست روسا چون اصل بر 
لذت است، تابع خواست مرئوسین است. در 
فاقد صالحیت پشت  جامعه دست هاي  این 
پرده بر روساي جامعه حاکمند و مجریان و 
داراي  آن  مدافعان  و  آزادي مطلق  حافظاِن 
احترامند. برخي اینگونه مدینه هاي جاهلیه را 
مدینه هاي سعیده شمرده اند که شرور بزرگ 
از آنها بیرون مي آید در عین حال که استعداد 

خیرات بزرگ در آنها هست «. 
مالحظه مي شود که تا چه حد قرابت با 
زمان حال وجود دارد و این تفکر چقدر ساده 
امروزین  مدلهاي  از  قدما  که  است  انگارانه 
تمدن به کلي غافل بوده و در آنان اندیشه 
به  که  شدیدي  نیاز  بجز  بوده اند.  نکرده 
دارد،  وجود  گذشته  متون  برخي  بازخواني 
امروزین  مسیر  که  است  جدي  تامل  جاي 
انساني و  با یک مسیر درست  تا چه  تمدن 
عاقالنه سازگاري دارد که بحث در این حوزه 

از حوصله مقاله خارج مي باشد.   

آیا در غرب آزادي هست؟
این  دارد  وجود  که  جدي اي  سوال  حال 
است که کساني که منادي آزادي در جهان 
بوده و دیگران را متهم به نقض آزادي بیان 
در  اصول  این  به  حد  چه  تا  خود  مي نمایند 
آیا  و  پایبندند  جوامع  سایر  و  خود  جوامع 
پیدا  شدن  عملي  قابلیت  آنها  تئوري هاي 

کرده است یا خیر؟ 
کشورهاي  اکثر  حکومت،  مدل  حیطه  در 
مردم  راي  به  را  خود  اساسي  قانون  غربي 
حتي  کشورها  این  از  برخي  در  نگذاشته اند. 
راي  با  نیز  اساسي  قانون  کنندگان  تدوین 

حکومت ها  این  نشده اند.  انتخاب  مردم 
در  را  خود  مشروعیت  نیستند  حاضر  هرگز 
مردم  راي  به  مجددا  رفراندوم  یک  قالب 
تنها  آنان  که  است  حالي  در  این  بگذارند. 
دانند.  مي  مردم  راي  را  مشروعیت  مالک 
 30 انتخابات کشورهاي غربي مشارکت  در 
درصد مردم یک مشارکت معمول تلقي شده 
و از نظر آنان خدشه اي به دموکراسي وارد 
متفاوتي  کامال  انواع  همچنین  کند.  نمي 
شمرده  دموکراسي  حکومت،  مدل هاي  از 
شاهنشاهي  مدل  از  مثال  طور  به  مي شوند 
انگلیس وجود دارد تا مدل جمهوریت فرانسه 
یا مدل ایالتي آمریکا. حتي در برخي از این 
راي  بدون  مملکت  اول  شخص  مدل ها 

مستقیم مردم انتخاب مي شود. 
حیات  زمان  در  نیز  بیان  آزادي  حوزه  در 
کمونیست  حزب  یک  به  هرگز  کمونیسم، 
در آمریکا و برخي کشورهاي اروپایي اجازه 
فعالیت داده نشد. امروزه نیز مخالفین اصل 
درون  فعالیت  طالبان حق  همانند  حکومت، 
از  و  ندارند  را  اروپایي  کشورهاي  و  آمریکا 
با  نیز  اروپا  در  محرومند.  تریبون  داشتن 
ملزومات  از  که  مسلمان  بانوان  حجاب 
و  مي شود  برخورد  آنهاست،  دیني  شرعي 
آزادي عمل به تکالیف شرعي داده نمي شود. 
علي رغم برتري رسانه اي فوق العاده گسترده 
جمهور  رئیس  سخنراني هاي  برخي  آنها، 
کشور ما در اکثر شبکه هاي آنان به صورت 
و  گزینشي پخش مي شود  و  سانسور شده 

مي  تحریف  آنها  از  بخش هایي  بعضا  حتي 
منعکس  بدرستي  فلسطین  حقایق  شوند. 
فرانسه  همانند  برخي کشورها  در  نمي شود. 
جرم  هولوکاست  علیه  کردن  صحبت 

محسوب شده و جریم نقدي و زندان دارد.
دنیا  کشور   34 در  فقط  آمریکا  کشور 
آزادي  از  بسیاري  و  کرده  نظامي  دخالت 
خواهان و افراد ضد امپریالیسم و ملي گرا را 
ترور کرده است. الجزایر، ایران، کوبا، ترکیه، 
کشورها  این  از  نمونه  چند  اندونزي  شیلي، 
هستند. دیکتاتورترین کشورهاي منطقه اگر 
بوده ولي  باشند حکومتشان بالعیب  آنها  با 
آراي  بر  مبتني  که حکومتشان  کشورهایي 
دیکتاتور  هستند  آنها  مخالف  و  بوده  مردم 

شمرده مي شوند. 
کشورهاي  مردم  که  اینجاست  جالب 
فوق  جهاني  اطالعات  از  اغلب  غربي، 
عملکرد  از  و  بوده  برخوردار  ضعیفي  العاده 
حکومت هاي متبوعشان بي اطالعند این در 
حالي است که امروز ادعا مي شود به علت 
فهمیده ترین  جزو  غربي  بشر  بیان  آزادي 

مردمان زمین است! 
استوارت میل که از نظر برخي پدر تساهل 
و تسامح و لیبرالیسم نامیده شده است، پس 
از تبیین تئوري حکومتي لیبرال خود، براي 
ملت هاي غیر اروپایي همچون هندوستان، 
استثناء قائل مي شود و مي گوید این ملت ها 
کافي  شعور  از  و  نیستند  یافته  رشد  چون 
برخوردار نیستند، لذا در این کشورها اکنون 
بر  باید  و  نمي دهد  جواب  دموکراسي  مدل 
کرد.  حکومت  آنها  بر  دیکتاتوري  مبناي 
حال سوال اینجاست که در روش استداللي 
به  بشر  خصوصیات  همواره  فیلسوفان  این 
پس  مي شود   واقع  بحث  مورد  عام  معناي 
چگونه است که این استدالل ها براي برخي 
رویکردي  با  اگر  اما  دارند.  مي  بر  قید  ملل 
ابعاد  کنیم،  نگاه  تئوري ها  این  به  تاریخي 
تئوري  این  شود.  مي  باز  برویمان  جدیدي 
استوارت میل، مقارن با چپاول هند از سوي 
استعمار بریتانیا بوده و با منافع ملي انگلستان 

همخواني دارد!
تساهل و تسامح یا چپاول؟

بازدید  در  انگلستان  ملکه  رفتار  همچنین 
از هند نیز جالب توجه است. ملکه انگلستان 
در بازدید از یکي از معابد هند، از فاصله دور 
وارد  احترام  با  و  را درآورده  کفش هاي خود 
بر  ما  گوید  مي  و  شود  مي  هندوان  معبد 
براي همه  تسامح،  و  تساهل  تئوري  مبناي 
مکاتب احترام قائلیم. وي مشخص نمی کند 
که اگر احترامي براي هندوستان قائل است 
مي  غارت  آنگونه  را  کشور  آن  چرا  پس 
ساالنه  درآمد  برابر  چند  اندازه  به  که  کنند 
انگلستان  نصیب  عایدي  هند  از  انگلستان، 
مي شود. این مساله به نحوي است که حتي 
صداي وزیر خارجه هند هم در مي آید و به 
را  هند  که  کند  مي  گله  مستعمرات  وزیر 

چپاول بکنید اما دیگر اینگونه غارت نکنید!
این  که  باورند  این  بر  برخي صاحبنظران 

ح�د آزادي چيس�ت؟ برخي س�اده 

انگاران�ه م�ي گوین�د قان�ون. حال 

س�وال این اس�ت ک�ه ای�ن قانون 

چگونه نوش�ته ش�ود؟ تعدد نظرات 

باع�ث مي ش�ود که مجبور ش�ویم 

مبان�ي اي براي نوش�تن این قانون 

وضع نمایي�م. اما این مباني چگونه 

تعيي�ن ش�ود؟ پس مش�خص مي 

ش�ود ک�ه آزادي ه�اي مقيدن�د ب�ه 

ایدئولوژي ها.
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بجز  که  غرب  در  نژادي  برتري  احساس 
نظریه  تئوري هاي  برخي  در عمل، حتي در 
پردازان آنها نیز تبلور پیدا کرده است، ریشه 
در گذشته تاریخي غرب دارد. در زمان یونان 
این دو مجموعه  نیز مردمان  باستان  و روم 
خود را برتر و بقیه جهان را بربر مي دانستند. 
بر  صاحبنظران  از  دیگر  برخي  همچنین 
حکومتي  تئوري هاي  اساسا  که  باورند  این 
عمل  حوزه  در  غربي  فیلسوفان  آزادي  و 
قابل اجرا نبوده و هرگز نیز اجرا نشده است 
بلکه این تئوري ها صرفا به عنوان یک ابزار 
در  رقیب،  تئوري هاي  مقابل  در  تبلیغاتي 
مي شده  استفاده  توسعه  حال  در  کشورهاي 
این  بر  صاحبنظران  برخي  حتي  مي شود.  و 
استعمار  جهت  در  تئوري ها  این  که  باورند 
و  استثمار و تحمیق دیگران ساخته شده  و 
حکومتي هستند و کتبي نیز در این رابطه ها 
نوشته شده اند. برخي معتقدند ترویج بي بند 
و باري در خود جوامع غربي عمدی بوده و 
مسائل  به  توجه  از  را  کشورها  این  مردمان 
آنان  باز داشته و حوزه خواسته های  اساسي 
را دگرگون کرده است و در واقع سیاستی در 

جهت تخدیر توده ها ست.
آزادي بيان بدون عدالت
 همان دیکتاتوري پنهان

قابل  نکاتي  هم  بیان  آزادي  با  رابطه  در 
آزادي  این است که  طرح مي باشد. حقیقت 
بیاِن بدون عدالت در غرب، در حقیقت نوعي 
دیگر  عبارت  به  است.  پنهان  دیکتاتوري 
علي  گرچه  عدالت،  بدون  آزاد  جامعه  در 
الظاهر براي همه تریبون وجود دارد، اما در 
این  در  نیست.  اینگونه  مساله  حقیقت  واقع 
و  سرمایه  مدد  به  موجود  رسانه هاي  جوامع 
آنچنان  خود،  سر  پشت  داران  سرمایه  نفوذ 
قدرتمند و قوي عمل مي کنند و چنان رانتي 
در فضاي سیاست براي خود فراهم کرده اند 
که یک جریان سوم و یک رسانه ثالث، ولو 
حرفش را هم در جامعه بزند، در هیاهوهاي 
فضا  این  تعبیر  شد.  نخواهد  شنیده  سایرین 
همانند این است که فردي را در یک جنگل 
زمین  روي  بر  نقشه  هزاران  بعد  کنند  رها 
از  برخي  فقط  که  دهند  قرار  مقابل وي  در 
آنان راه واقعي به سوي بیرون جنگل باشند. 
این  به  راهنما  ظاهر  به  مبلغ  نفر  دهها  بعد 
نقشه ها  برخي  براي  و  جنگل فرستاده شده 
از  تواند  مي  چگونه  فرد  حال  کنند.  تبلیغ 
اگر  یا  و  یابد.  رهایي  اي  رسانه  این هجمه 
بدهد،  تشخیص  درست هم  توانست  فردي 
فراهم  امکانی  افراد چنین  براي چند درصد 
خواهد بود؟ به دلیل همین مساله است که 
سالهاست که در کشور مدعي آزادي بیان و 
حقوق بشر، آمریکا، هیچ جریان سومي نمي 
مرتب  قدرت  توپ  و  بیاید  به روي کار  تواند 
دموکرات  و  خواه  جمهوري  حزب  دو  بین 
جابجا مي شود. حتي از روي ظاهر نیز حاضر 
به سر کار آوردن فردي مستقل نیستند. همه 
این مسائل بدلیل آزادي بدون عدالت است. 
جامعه  در  دولت  جهت  همین  به 

براي  تریبون  ایجاد  مسئول  اسالمي 
همه  داران  سرمایه  تریبون هاست.  بي 
بخشي  ثروتشان،  مدد  به  همواره  جوامع، 
و  گرفته  اختیار  در  را  جامعه  رسانه هاي  از 
جامعه  در  از ضریبشان  فراتر  میزاني  به  لذا 
مثابه  به  را  و حرفهاي خود  زنند  مي  حرف 
مي  تزریق  جامعه  فضاي  به  همه  حرفهاي 
مي  سهم  حکومتها  از  طریق  بدین  و  کنند 
ستانند. حال در جوامع غربي به همین علت 
آزادي موجود در واقع یک دیکتاتوري پنهان 
نگذارند  اینکه  بجاي  است.  آورده  بوجود 
حرفها زده بشود. به عمده حرفها در  فضاي 
بیان مي دهند  اجازه  غوغاساالري و هیاهو 
حرفهایش  که  کند  احساس  مخاطب  تا 
اینجاست  جالب  اما  است.  شده  زده  آزادانه 
مخالفي  حرف  شود  مي  احساس  که  وقتي 
جان  آنها  اي  رسانه  هجمه  از  است  ممکن 
توجهي  قابل  طرفداران  و  ببرد  در  به  سالم 
نمونه  کنند،  مي  ایجاد  محدودیت  کند  پیدا 
دیده  هولوکاست  موضوع  در  اتفاقي  چنین 
اروپایي  کشورهاي  برخي  در  که  شود  مي 
بیان نظري بر خالف  هولوکاست جرم است 
و پیگرد قانوني دارد. رابرت فوریسون، سند 
بدین  بار  فرانسوي چندین  90 ساله  شناس 
علت جریمه شده است. در جامعه اسالمي، 
حکومت موظف به تعادل رسانه اي است و 
بي  براي  تریبون  در مسیر تحقق  تواند  مي 
دارها  تریبون  به  تریبون  کمتر  تریبون ها، 
بدهد و تالش نماید از قدرت تریبوِنِ سرمایه 

داران بکاهد.
آیا در جامعه ما آزادي 
وجود دارد؟ آیا حرفهاي 
مخالفين شنيده مي شود؟

آزادي یکي از سه شعار محوري 
مردم در راهپیمایي هاي اول انقالب 

بوده است و لذا از ابتدا حساسیت قابل 
توجهي در جهت حراست از آن وجود داشت 
اما امروز برخي منکر وجود آزادي در جامعه 
آیا  که  است  این  سوال  حال  هستند.  ایران 
واقعا در جامعه ایران آزادي وجود دارد؟ قبل 
است  ذکر  شایسته  پرسش  این  به  پاسخ  از 
مخالفین  صداي  آیا  شود  مشخص  اول  که 

حکومت به گوش مردم 
مي رسد یا خیر؟ 

شبکه   34 وجود  با 
فارسي  اي  ماهواره 
جمهوري  ضد  زبان 
از  خارج  در  اسالمي 
کشور که انواع مختلف 
سالیق را نیز در بر مي 
نفود  ضریب  و  گیرد 
که  کشور  در  ماهواره 
روستاهاي  حتي  بعضا 
در  را  کشور  دورافتاده 
ادعاي  مي گیرد،  بر 
صداي  نشدن  شنیده 
اي  گزافه  مخالفین 
بیش به نظر نمي رسد. 

تهران  مردم  درصد   60 آمارها  برخي  طبق 
کشور  از  اي  منطقه  تقریبا  دارند.  ماهواره 
باشد.  نداشته  حضور  ماهواره  که  نیست 
و  تلفن  همانند  ارتباطي  ابزارهاي  گسترش 
اخبار خواهد  انتقال سریع  باعث  نیز  موبایل 
بلوتوث  و  پیامک  همانند  ابزارهایي  شد. 
تقریبا هر خبري را در اسرع وقت در اقصي 
نقاط کشور پخش مي کنند. افزایش ضریب 
ایمیل  همچون  بخش هایي  و  اینترنت  نفود 
باعث  نیز  امانند،  در  نیز  فیلترینگ  از  که 
گردش هرچه بیشتر اطالعات در کشور شده 
امروزه گسترش فناوري اطالعات به  است. 
حدي است که هیچ دولتي اگر هم بخواهد 
اخبار  تواند به طور کامل مانع رسیدن  نمي 
که  نیز  ویدئو  و  فیلم  بشود.  مردم  به دست 
است  رسانه اي  قدرتمند  ابزارهاي  از  یکي 
ایفا  انتقال پیام به مخاطب نقش مهمي  در 
و  ترین  دورافتاده  در  تقریبا  امروزه  مي کند. 
وجود  ویدئو  نیز  کشور  نقاط  محرومترین 
همه  منزل  در  براحتي  غرب  فرهنگ  دارد. 
ارزان  فیلم هاي هالیوودي  قالب  در  ایرانیان 
این  در  چطور  حال  مي شود.  پخش  قیمت 
شنیده  صداها  که  کرد  ادعا  مي توان  فضا 
بیشتر  نیز  فیلم  نمي شود؟! فضاي سینما و 

و  است  روشنفکران  دست  در 
 90 موضوع  و  ته مایه 

این  در  فیلم ها  درصد 
کند.  مي  سیر  فضا 
رسانه  دیکتاتوري 

اي روشنفکري به حدي است که مي توان 
ادعا کرد انقالبیون در اقلیت بوده و اتفاقا این 

صداي آنان است که شنیده نمي شود.
نیز  خیابان  و  کوچه  در  ما  کشور  در 
و  کنند  مي  نظر  اظهار  براحتي  مخالفین 
کنند.  نمي  هم  خطري  احساس  گونه  هیچ 
نقد  به  ارزش ها  و  شخصیت ها  مهمترین 
عمومي  محیط هاي  در  و  شود  مي  کشیده 
همانند تاکسي ها، شنیدن فحاشي به برخي 
می شود.  تلقی  هزینه  بدون  امري  مسئولین 
آزادند.  از حوزه ها  بسیاري  در  نیز  روزنامه ها 
بسیاري حرف ها هم گرچه به ظاهر صریح 
منظور  کل  لفافه،  در  اما  شود  نمي  زده 
واقعا  مي شود.  منتقل  مخاطب  به  نویسنده 
چه مفهومي است که مطبوعات نتوانسته اند 

آنرا به مخاطبینشان منتقل کنند؟!  
مشکلشان  که  اند  نشده  متوجه  مخالفین 
مشکل  نیست.  صداهایشان  نشدن  شنیده 
شنیدن  رغم  علي  مردم  که  است  این 
صداهاي آنان، نظرات متفاوتي با آنان دارند 
که  مختلفي  افراد  که  است  این  مشکل  و 
یک مطلب واحد را مي شنوند برداشت هاي 

متفاوتي دارند.
شدن  مشخص  جهت  به 
بیان،  آزادي 
بر  مروري 
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از لطف نخواهد  نیز خالي  برخي شاخص ها 
انتخابات هاي  در  مردم  شرکت  میزان  بود. 
کشورها نشان از میزان رضایتمندي و تعلق 
انتخابات  خاطر مردم است. در کشوري که 
در  حضور  جهت  رقبتي  مردم  نباشد  آزاد 
پاي صندوق راي ندارند چرا که بین آمدن 
تالش  نمي بینند.  فرقي  خود  نیامدن  و 
انتخابات ها  اکثر  در  نیز  بیگانه  رسانه هاي 
کشور  در  اما  است  بوده  انتخابات  تحریم 
60 درصد مردم یک مشارکت  ما مشارکت 
معمول تلقي مي شود و حتي کشور مشارکت 
98 درصد را در اوان حیات خود و مشارکت 
خود  حیاِت  ام   30 سال  در  را  درصد   85
تجربه مي کند. این در حالي است که تنوع 
انتخاباتي در ایران نیز بسیار باالست و مردم 
تقریبا ساالنه پاي صندوق هاي راي هستند. 
حال به بیان پاسخ این سوال مي پردازیم 
که آیا در ایران آزادي وجود دارد؟ اگر منظور 
که  است  اسالم  انتظار  مورد  و  مطلوب  حد 
رسیدن  تا  زیادي  فاصله  هنوز  بنده  نظر  به 
تالش  میبایستي  و  دارد  وجود  نقطه  آن  به 
گسترده اي در این راستا در کشور، با همت 
در  باشد  بنا  اگر  اما  بگیرد  شکل  همگاني 
پاسخ  سوال  این  به  خیر  و  آري  قالب 

توجه  با  به دهیم 

بود.  آري خواهد  یقینا  پاسخ  حقایق مذکور، 
حتي به جرات مي توان ادعا کرد که ایران 
)نه  واقعي  شاخص هاي  با  آزادي  لحاظ  از 
شاخص هاي غربي( در رتبه بسیار باالیي در 

جهان قرار دارد.  
نسبت آزادي در ایران

 با مسائل امنيتي
مسائل  کشوري  هر  در  همواره 
امنیتي یکي از محدودیت هاي آزادي 
بیان بوده است. محدودیت رسانه ها 
مسائل  از  یکي  جنگ  زمان  در 
خود  و  است  جهاني  شده  پذیرفته 
آمریکا نیز در جنگ صوري با عراق 
مشخصا  اما  برد.  بهره  ابزار  این  از 
به  صرفا  را  جنگ  دایره  توان  نمي 
این  کرد.  محدود  نظامي  جنگ هاي 
کشور  همانند  کشوري  در  مساله 
سنگین  معرض  در  همواره  که  ما 
ترین هجمه هاي اطالعاتي و رسانه 
چندان  دو  است،  بوده  دشمن  اي 
مقابل  در  غرب  جهان  مي شود. 
به  مخالف  شبکه   34 کشوري  هیچ 
زبان بومي ایجاد نکرده است. دایره 
نفوذ غرب در دانشگاههاي ما آنقدر 
گسترده است که یکي از دانشجویان 

دانشگاه  سابق  اسالمي  انجمن 
امیرکبیر به نام علي افشاري 
که داعیه استقالل فکري 
و سیاسي هم دارد، سر از 

در  تظلم  نداي  و  درآورده  آمریکا  کنگره 
که  وقتي  دهد.  مي  سر  آمریکائیان  حضور 
کشوري همانند آمریکا در 8 ماه اول حیات 
متنوع  و  گسترده  توطئه هاي  آنقدر  انقالب 

اسناد  در  زمان  آن  در  که  میکند  طراحي 
صلح  جائزه  ارائه  از  جاسوسی صحبت  النه 
یا  و  ایران  در  خودشان  طرفداران  به  نوبل 
ارائه جوائز فیلم نامه هاي بین المللي به افراد 
عجیب  هیچ  شود،  مي  همفکرشان 
این  طي  در  که  بود  نخواهد 
مراتب  به  روشهایي  سال   30
طراحي  پیچیده تر  و  متنوع تر 
مثل  کشورهایي  طبعا  کنند. 
آمریکا جهت ضربه زدن به نظام 
جمهوري اسالمي سعي مي کنند به 
از ملت  یا بخشي  زبان خواسته هاي ملت و 
وارد صحنه شده و از هر نوع مخالفي متعلق 
به هر نوع تفکري که باشد حمایت کرده و 
به حرفهاي آنان به کمک قوت رسانه اي و 

تبلیغاتي شان ضریب بدهند. 
رخداد بسیاري از پدیده ها در جوامع صرفا 
شناختي  جامعه  علل 
برخي  به  و  ندارد 
نیز  اطالعاتي  مسائل 
بر مي گردد. کساني که 
پدیده هاي  تحلیل  در 
به  صرفا  اجتماعي 
شناختي  جامعه  علل 
رسیدن  از  دارند  توجه 
باز مي  مسائل  کنه  به 
حقایق  واقع  در  مانند. 
این  از  ترکیبي  جوامع 

دو عامل هستند.
احساس  ایجاد   
با  ضدیت  و  ظلم 
مردمان  در  حکومت 
غرب،  مخالف  جوامع 

غربي  رسانه هاي  همیشگي  استراتژي  یک 
نقطه ضعف حکومت ها  بر روي  آنان  است. 
ظلم هاي  کند  مي  سعي  و  گذاشته  دست 
همگي شان  اوال  را  جوامع  درون  در  موجود 
را به حکومتها منتسب کرده و ثانیا به 
آنان ضریب بدهند. طبعا در کشوري 
با چنین فضایي، مرزهاي آزادي بیان 
بایستي  مي  کشورها  سایر  به  نسبت 
هرگز  خود  غربي ها  باشد.  محدودتر 
علیه  بر  که  قوي  رسانه هاي  تجربه 
تفکرات  بنیان  و  کرده  فعالیت  آنان 
آنان را نقد کرده و اساس حکومتهاي 
و  اند  نداشته  ببرد  سوال  زیر  را  آنان 
نیز  را  کمونیسم  تبلیغاتي  موج  اندک 
سرکوب  شدت  به  کشورهایشان  در 

کرده بودند.
در اوایل انقالب به دلیل عدم فهم 
صحیح از این مسائل و فرایند استقرار 
اي  گسترده  موج  اسالمي،  جمهوري 
کشور  در  آزاد  کامال  مطبوعات  از 
به  مطبوعات  این  گردید.  ایجاد 
صورت قارچ وار در کشور رشد کردند 
موج  و  تهمت ها  دروغ ها،  سیالب  و 
شروع  کشور  در  سیاسي  آفریني هاي 
شد. این آزادي مطلق به حدي بود که 
نشریاتشان  در  تروریستي  گروههاي  برخي 
دست  به  رژیم  »سفاکان  که  نوشتند  مي 
دالورمردان گروه ما به درک واصل شدند«. 
در چنین فضاي آنارشیسم خبري نیز صدام، 
فضا را جهت حمله نظامي به کشور مناسب 
دید و کشور رو به سقوط مي رفت. با بسته 
شدن نزدیک به 40 روزنامه در یک روز به 
اعمال محدودیت  و  امام خمینی)ره(  دستور 
بر روي آزادي مطبوعاتي، آرامش سیاسي به 
مسئوالن کشور  به  و عمال  بازگشت  کشور 
ثابت شد که دشمن چگونه از فضاي بي قید 
استفاده  سوء  کشور  در  بیان  آزادي  شرِط  و 

مي کند.
غرب از چه نوع آزادي خواهان

 و آزادي هایي در ایران
 حمایت مي کند؟

به یک تعبیر سه نوع جریان مدعي احیاي 
فکر دیني، در سده هاي اخیر در جهان اسالم 
و  سکوالرها  جریان  یکي  اند.  آمده  بوجود 
دین  از  بخش هایي  با  که  مدرنیستهاست 
دنیاي  نظریات  و  دستاوردها  با  که  موافقند 
بخش هاي  آنان  باشد.  سازگار  امروز  مدرن 
دیگر دین را نیز به گونه اي تفسیر مي نمایند 
آنان  نظر  از  باشد.  سازگار  مدرنیته  با  که 
تنها راه حیات دین سازگاري آن با اینگونه 
جایزه  که  عبادي  شیرین  است.  مفاهیم 
تطبیق  مدیون  را  خود  نوبل  صلح  سیاسي 
اي  جمله  زماني  غربي هاست،  با  نظراتش 
بدین مضمون گفته بود که »من با اسالمي 
موافقم که با حقوق بشر سازگار باشد« و وي 
در خوشبینانه ترین حالت نماینده مناسبي از 
این جریان مي باشد. زهرا رهنورد )کاظمي( 
زن  روشنفکرترین  را  وي  که همسرش  نیز 

پشت  که  مجموعه هایي  و  افراد 

و  شده  پنهان  دیني  ظاهر  و  تفکر 

یارگيري  انقالبيون  و  متدینين  از 

به  را  آنان  آرام  آرام  بعدا  و  کرده 

نباید  دهند،  مي  سوق  دیگري  مسير 

در دانشگاه فعاليت نمایند. یک تشکل 

که  از تشکلي  و سکوالر،  مدرن  رسماً 

افراد  از  مختلفي  طيف  اسالم  اسم  به 

کرده  جمع  خود  درون  در  را  متضاد 

که  چرا  است  بهتر  مراتب  به  است، 

مجموعه ها  این  با  را  نسبتشان  افراد 

عالمانه انتخاب مي کنند.  
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علني  و  صریح  حمایت  با  داند،  مي  ایران 
که  کند  مي  اثبات  عبادي، عمال  از شیرین 
جریان  این  شاخص  هاي  چهره  از  یکي 
جبرگرایي  جریان  دوم  جریان  باشد.  مي 
که  است  اسالم  جهان  مسلکان  اشعري  و 
تشکیل  نیز  را  اسالم  جهان  اکثریت  طیف 
مي دهد. این جریان به نوعي الهیاتي قائل 
علت  به  و  بوده  عقلي  غیر  بعضا  که  است 
نزدیکي اي که به سکوالریسم دارد از نظر 
سریع  رشد  علل  از  هم  صاحبنظران  برخي 
سکوالریسم در جهان اسالم بوده و هم در 
نفود  ضریب  از  است  توانسته  غرب  جهان 
خوبي برخوردار باشد. جریان سوم نیز جریان 
وحیاني- عقالني است که در حوزه اندیشه، 
امثال شهید مطهري ها از شاخصهای آن به 
شمار مي روند. در تفکرات این جریان عدل 
به  قائل  احکام مي باشد و  جزو سلسله علل 
درستي برخی مفاهیم همچون عدالت قبل از 
تاکید شریعت بوده و به مصالح نفس االمري 

قائل مي باشد. غرب از جریان اول حمایت 
بنیادگرا  را  سوم  و  دوم  جریان  و  کرده 

مي نامد. 
در جامعه و دانشگاه چه 

بکنيم؟
ترین  کلیدي  از  یکي  به  حال 
در  رسیم.  مي  حوزه  این  بخشهاي 

آزادي و من  گذشته مشخص شد که 
به  مقید  مي بایستي  بیان،  آزادي  جمله 

محدودیت هاي  اعمال  و  بوده  ایدئولوژي ها 
دیني بر آن مجاز است. همچنین مشخص 
دایره  تعیین  در  حکومت  مصالح  که  شد 
سوال  حال  مي کنند.  ایفا  نقش  آزادي ها 

باشد؟  چگونه  مرزها  این  که  اینجاست 
سوالي  و  بحثي  هیچ  اینجانب  نظر  از 
حق  اساسا  نمي بایستي  که  نیست 
باشد.  داشته  را  محفلي  هیچ  در  طرح 
بر روي حق  بیان  آزادي  مرزهاي  بلکه 
متمرکز  جامعه  در  نظرات  علني  نشر 
که  تخصصي  کامال  بحث هاي  هستند. 

زیر سوال  را هم  مباني نظري دیني  حتي 
حق  تخصصي  محافل  در  میبایستي  ببرند، 
اسالمي  اندیشمندان  و  باشد  داشته  بیان 
اما  بپردازند.  نظرات  این  به  پاسخ  بیان  به 
فني  دانشگاههاي  دانشجویي  نشریات  طبعا 
در  گیرند.  نمي  قرار  دسته  این  زمره  در 
مي  گرچه  نیز  انساني  علوم  دانشگاههاي 
توان دایره وسیع تري براي ارائه این بحثها 
نیز  کننده  محدود  عامل  دو  اما  شد  قائل 
وجود دارد. عامل اول این است که در این 
دانشگاهها بعضا دانشجویان فني نیز حضور 
دارند و لذا مشکل قبل همچنان پابرجاست. 
که  داشت  توجه  بایستي  مي  همچنین 
جنبه  عمدتا  دانشجویي  نشریات  بحثهاي 
بر  آنها  احساسي  صبغه  و  داشته  سیاسي 
صبغه استداللي و اندیشه اي شان غالب است 
و افراد کمتر مسئولیت حرفهاي خود را مي 
پذیرند. عامل دوم هم این است که شبهات 
هر حوزه با حوزه هاي دیگر متفاوت است و 

افراد دانشگاهي )ولو دانشگاههاي تخصصي 
علوم انساني( بعضا در برخي حوزه ها مطالعه 
دارند و با ادبیات بحثها آشنایند در حالي که 
کافي  عمق  از  حوزه ها  از  دیگر  برخي  در 
اهمیتي  به  توجه  با  حال  نیستند.  برخوردار 
و  فکري  فضاي  در  انساني  علوم  بحث  که 
به  بعضا  و  داشته  افراد  زندگي  مسیر  تعیین 
گره مي خورد، طرح  آنان  و شقاوت  سعادت 
اینگونه بحثها به صورت کامال آزاد در حضور 

همه صحیح نمي باشد چرا که بعضا 
هستند  دانشگاهها  در  دانشجویاني 

سر  از  که 
حقیقت 

یي  جو
و به رشته مزبور نیامده 

بر اساس قضاي روزگار و انتخاب 
رشته کنکور و جهت گرفتن مدرکي 

اگر  افراد  اینگونه  آمده اند.  دانشگاه  به 
بعضا شبهه اي هم در ذهنشان ایجاد بشود 
مفاهیم  اساس  بر  و  نرفته  جواب  دنبال  به 
دانشگاهي(  جامعه  )معموال  جامعه  در  شایع 
جامعه  در  هم  حکومت  و  مي کنند.  قضاوت 
عمومي  افکار  به  نسبت  نمي تواند  اسالمي 
بي تفاوت باشد. بدین جهت به نظر مي رسد 
ایجاد مراکز کامال تخصصي در موضوعات 
با  و  تخصصي  نشریات  با  همراه  مختلف 
توزیع محدود در جمع عالقمندان آن حوزه، 
بهترین راه حل مي باشد. مناظرات مکتوبي 
مي تواند در درون این نشریات شکل گرفته 

کنند.  دنبال  را  مطالب  نیز  عالقمندان  و 
تخصصي  پژوهشکده هاي  این  درون  در 
کرد  برگزار  نیز  حضوری  مناظرات  مي توان 
یک  در  مي توانند  نیز  واقعي  عالقمندان  و 
حضور  در  احساسي  غیر  و  علمي  فضاي 
صاحبنظران آن حوزه، مسائل را دنبال کنند. 
سر  هرمي  مدل  یک  اینجانب  مدل  پس 
بریده است. در ضلع بزرگتر قاعده این هرم، 
دانشگاه  و  حوزه  تخصصي  پژوهشکده هاي 
قرار دارد که آزادي بیان با قید رعایت ادب 
و عدم توهین به مقدسات طرفین، به غایت 
وجود دارد و هر گونه 
مجاز  بحثي 

 . ست ا
دانشگاه  هرم  اواسط  در 

نشریات  بیان  آزادي  طبعا  و  دارد  قرار 
از  انساني  علوم  دانشکده هاي  تخصصي 
اما  بود  خواهد  بیشتر  دانشجویي  نشریات 
تخصصي  مراکز  بیان  آزادي  به  نسبت 
محدودتر است و در  ضلع کوچکتر این هرم 
بریده )این هرم راس ندارد( جامعه قرار دارد 
و در فضاي جامعه قید آزادي نسبت به مراکز 
بیشتر است چرا که همانطور که  تخصصي 
جامعه  در  نظري  گونه  هر  طرح  شد،  اثبات 
مي بایستي  همچنین  نیست.  صالح  به 
و  نشریات کشوري  فعالیت  دقت داشت که 
تلقي  تبلیغ  و  عمل  مصداق  دانشگاهي  یا 

می شود و لذا قیدبردار است.  
لزوم شناسنامه دار شدن حرفها

نکته مهم دیگري که در رابطه با فضاي 
دانشگاه وجود دارد این است که تشکل های 
مختلف مي بایستي با شناسنامه خود حرف 
بزنند. افراد و مجموعه هایي که پشت تفکر 
و  متدینین  از  و  شده  پنهان  دیني  ظاهر  و 
انقالبیون یارگیري کرده و بعدا آرام آرام آنان 
حق  دهند،  مي  سوق  دیگري  مسیر  به  را 
ندارند در دانشگاه فعالیت نمایند. تشکل هاي 
تاسیس  مجوز  بایستي  نمي  یا  اینچنیني 
بایستي هویت  اگر گرفتند، مي  یا  بگیرند و 
آنان برهمگان مشخص شود و لذا دلسوزان 
موظفند آنان را در معرض انتخاب قرار دهند. 
مدرن  رسمًا  تشکل  یک  اینجانب  نظر  از 
سکوالر یا لیبرال، از تشکلي که به اسم 
متضاد  افراد  از  مختلفي  طیف  اسالم 
به  است،  کرده  جمع  خود  درون  در  را 
مراتب بهتر است چرا که افراد نسبتشان 
را با این مجموعه ها عالمانه انتخاب مي 

کنند.  
چگونه مي شود بحث هاي 
آکادميک را رسانه اي کرد؟

و  مباحثات  برخي  شدن  اي  رسانه 
پارادایم  از  خارج  افراد  با  دیني  مناظرات 
دین و انقالب به شرطي مطلوب است که 
کارشناسان خبره اي در پشت میز مناظره 
بنشینند و لذا في نفسه مطلوب نیست. اما با 
توجه قدرت فوق العاده رسانه هاي تصویري 
بین  در  مناظرات  اینگونه  که  دلگرمي اي  و 
چنین  به  توجهي  بي  مي نماید،  ایجاد  مردم 
بدین  نمي رسد.  نظر  به  درست  پتانسیلي 
علم،  تولید  جهت  در  که  است  الزم  منظور 
تالش مضاعفي صورت بپذیرد و تالش شود 
مفاهیم عمیق و سنگین، به زباني قابل فهم 
براي عوام طرح بشوند. همچنین می بایستي 
از طرح مسائلي که برداشت عوام و مطلعین 
بعضا  و  داشته  تباین  یکدیگر  با  حوزه،  آن 
به  کرد.  اجتناب  باشد،  متضاد  است  ممکن 
بیان دیگر بر اساس مصلحت جامعه دیني 
بحثهایي  چه  که  گرفت  تصمیم  میتوان 
چه  و  دارند  شدن  رسانه هاي  صالحیت 

بحثهایي چنین صالحیتي ندارند.
آیا اساسا بازي در ميدان آزادي 

درست است؟
برخي اعتقاد دارند که بازي در زمیِن بازي 
آزادي از اساس صحیح نیست. استدالل این 
افراد بر این اساس استوار است که آزادي در 
اسالم بیشتر مفهومي امضایي است تا بومي. 
مفاهیم  درون  در  مفهوم  این  دیگر  بیان  به 
علت  و  است  بوده  مستتر  ما  دیني  دیگر 
مستقل  مفهومي  صورت  به  آزادي  اینکه 
سده هاي  در  جهان  اي  اندیشه  فضاي  در 
فلسفي  مباني  به  است  گردیده  مطرح  اخیر 
که  ذاتي  ارزش  و  آن  غربي  تعاریِف  پشِت 
مي گردد.  بر  قائلند  مفهوم  این  براي  آنان 
به  آزادي  که  است  شده  باعث  مساله  این 
اندیشمندان  اکثر  نظر  در  امروزینش  مفهوم 
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حتي داخلي، بیشتر یک مفهوم غربي جلوه 
کند تا مفهومي اسالمي و با توجه به اینکه 
دنیا  عمومي  افکار  نه  و  دنیا  رسانه هاي  نه 
نیست،  ما  دست  در  دنیا  آکادمي هاي  نه  و 
مفهومي  اغتشاش  باعث  کلمه  این  کاربرد 
خواهد شد و هر چقدر هم که تالش کنیم 
تعریف درستي از آزادي از نگاه اسالم ارائه 
کنیم، باز قواعد بازي در دست غربي هاست. 
لذا به همین جهت بهتر است از لغات بومي 
دیني استفاده کرده و یا با خلق لغات جدید 
نمائیم.  جلوگیري  مفهومي  اغتشاش  این  از 
که  دارند  اعتقاد  نیز  دیگري  عده  مقابل  در 
آزادي مثل یک میدان مشترک نفتي است 
که اگر شما از آن استفاده نکنید رقیب شما 
از آن استفاده خواهند کرد. نظر نگارنده در 
اما  است  نزدیکتر  اول  نظر  به  مدت  دراز 
نقادي  مدت  کوتاه  در  تاکتیکي  لحاظ  از 
رخنه  از  جلوگیري  جهت  را  آزادي  روشمند 
مي  الزم  ذهن ها  در  مفهوم  این  ناصحیح 
این  اینجانب  نظر  از  مهمتر  نکته  اما  دانم. 
است که اساسا چرا از بین دهها سوال، این 
بسته  نقش  ما  اندیشمندان  ذهن  در  سوال 
در  که  کلماتي  و  سواالت  در  تدقیق  است. 
زمانهاي مختلف در فضاي جامعه مطرح مي 
شوند و جاي مفاهیم مهمتر و هم رده خود 
را مي گیرند، علل مختلف جامعه شناسي و 
بعضا اطالعاتي داشته که تفکر در مورد آنها 
بابهاي ارزشنمدي را بروي انسان مي گشاید.

مراجع:
حسن  استاد  سخنراني هاي  مجموعه   ]1[

رحیم پور ازغدي
]2[ مجموعه سخنراني هاي استاد آیت ا... 

مصباح یزدي
]3[ آثار عالمه جعفري

علمي  پارادایم هاي  ناپذیري  قیاس   ]4[
نوشته غالمحسن مقدم حیدري

]5[ علم و فلسفه نوشته حمید پارسانیا
نوشته  مدرن  غرب  نظري  مباني   ]6[

شهریار زرشناس

در  را  مطلق  آزادی  همواره  که  ای  نکته 
چالش  به  بیان  آزادی  از جمله  ای  زمینه  هر 
می کشد، نسبت و ارتباط این مقدار از آزادی 
می شود  مثال  برای  است.  حقیقت  و  حق  با 
چه  هر  آزادند  همه  که  کرد  اعالم  جامعه  در 
خواستند بگویند و برای عقیده ی خود تبلیغ 
کنند. نژاد پرست می تواند برای عقیده ی خود 
تبلیغ کند و آن را ترویج دهد، کسی هم که 
اندازه  همان  به  است  انسانی  کرامت  طرفدار 
می تواند برای عقیده ی خود تبلیغ کند، عده 
ای به تبلیغ و ترویج بت پرستی می پردازند، و 
عده ای در نقطه مقابل آن به تبلیغ خداپرستی 

و ادیان توحیدی مشغول می شوند. 
متضاد  که  هایی  سلیقه  و  عقاید  همه 
همدیگر هستند در این بین به یک اندازه حق 
دارند در اجتماع فعالیت کنند، این وضعیت بر 
بنا نهاده شده است که در  پایه ی یک اصل 
آن حقیقت، مبهم و دست نیافتنی است! یعنی 
غیر  آن  به  دستیابی  ولی  دارد،  وجود  حقیقت 
نیافتنی است  ممکن است و برای این دست 
مختلفی  نظرات  موضوع  یک  باره ی  در  که 
وجود دارد؛ یعنی نمی توان بین علم و جهل، 
کمال و انحطاط، نژاد پرستی و کرامت انسانی 
فرق گذاشت، همان قدر که احتمال دارد که 
به  باشد  درست  پرست  نژاد  یک  عقیده ی 
که  کسی  یک  دارد  امکان  هم  میزان  همان 
مالک برتری انسانها را در اعمال و کردار آنها 
می بیند، نه نژاد و اصل و نسب او، درست بگوید 
و هیچ معیار سنجش و تشخیصی وجود ندارد. 
در حقیقت و به طور کلی در این ایدئولوژی، 
اعتقاد بر این است که حقیقت دست نیافتنی 
است و چون امکان دستیابی به حقیقت وجود 
ندارد پس هیچ ایدئولوژی ای نمی تواند جامعه 
را به سمت حقیقت ببرد. به همین دلیل همه 
اظهار نظر ها از باب نسبت شان با حقیقت به 
یک اندازه ارزش گذاری می شوند و هیچ فرقی 
با هم ندارند. در این جا انسان کرامت دارد و 
کرامت انسانی در گرو رها بودن اوست. چیزی 
می رسد،  نظر  به  اهمیت  حائز  و  جالب  که 
این مطلب است که در این عقیده، خود این 
رو  این  از  زیر سؤال می رود؛  ایدئولوژی هم 
برتری  مالک  تا  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  که 
این عقیده بر دیگر عقاید باشد، و این از ابهام 
در دستیابی به حقیقت نتیجه گرفته می شود! 
معیاری  هیچ  نمی تواند  جامعه  همین,  برای 
برای حکومت داری داشته باشد، یعنی معلوم 
حکومت  مبنای  که  است  بهتر  کدام  نیست 
این  درباره ی  بحث  اساسًا  بگیرد.  قرار  داری 
موضوع از این دیدگاه نتیجه ای ندارد، چون 
ندارد،  وجود  حقیقت  که  است  این  بر  اعتقاد 
و اساس بحث و مباحثه، شفاف سازی برای 
است!  بهترین  یک  یا  و  حقیقت  به  دستیابی 
و  ندارد  وجود  »ترین«  دیدگاه  این  در  ولی 
عقیده  دو  ؛  اند!  محترم  اندازه  یک  به  همه 

اندازه  یک  به  می کنند  نقض  را  همدیگر  که 
با حقیقت فاصله دارند.

سازی  شفاف  در  فرد  یک  بیان  نسبت 
نه  باشد  مثبت  باید  حقیقت  به  رسیدن  و 
حقیقت.  پنهان شدن  در جهت  کمکی  اینکه 

یک  به  نمی توان 
داد  اجازه  نشریه 

حد  این  کند،  منتشر  واقع  مطالب خالف  که 
از آزادی برای روشن شدن واقعیت مسائل و 
حقیقت مضر است. اظهار نظر درباره ی مسائل 
اظهارات  این  مسئولیت  پذیرفتن  به  مشروط 
شد  ای  قضیه  یک  مدعی  کسی  اگر  است، 
برای  و  بپذیرد  را  آن  اثبات  مسئولیت  باید   ،
ارائه  بود سند  نیاز  اگر  یا  و  استدالل کند  آن 
دهد، در غیر این صورت چنین اظهار نظری 
جامعه  در  منفی  تبعات  اگر  و  بوده  فایده  بی 
با آن برخورد  داشت، الزم است که حکومت 
نظر ها  اظهار  این  بیشتر شدن  و جلوی  کند 
در  گونه ای  به  باید  بیان  آزادی  شود.  گرفته 
بتواند  شهروند  که  باشد  داشته  وجود  جامعه 
انتقاد کند و در چهارچوب  آزادانه از حکومت 
قانون  حقوق خود را مطالبه کند، و این حقوق 
جامعه  در  پس  کند،  می  مشخص  عدالت  را 
برای این که آزادی مشروع باشد باید عدالت 
هم وجود داشته باشد. عدالت فهرستی است از 
حقوق یک شهروند که منشاء آن صرفا الهی 
اسالمی  فرهنگ  در  که  ای  برتری  و  است 
نسبت به دیگر مکاتب وجود دارد تمسک به 
حکومت  که  همین  است.  الهی  وکالم  وحی 
یک  خود  به  خود  شود  می  تشکیل  اسالمی 
سری گزاره های دینی در امور داخل می شوند. 
ما نمی توانیم بگوییم حکومت اسالمی داریم 
ولی با ایده های غربی با مسائل برخورد کنیم، 
این ایده های غربی در صورتی که در حکومت 
با  آشکار  تعارض  یک  در  شود  گرفته  کار  به 
را  جامعه  افراد   اسالمی،  جامعه  و  فرهنگ 
می برد  پیچیده  هم  در  کالف  یک  سمت  به 
و جامعه را از اهداف و هویت اصلی خود دور 
مسئولیت  از  جدای  بیان،  آزادی  در  می کند. 
کرامت  حافظ  های  حریم  به  باید  پذیری، 
حریم ها  این  نشود؛  تعدی  اسالمی  انسانی- 
اعتقادات  و  ها  ارزش  و  فرهنگ  به  توجه  با 
افراد جامعه شکل می گیرد و در همه ی جوامع 
جزو خطوط قرمزی است که پایمال کردن آن 
ها جایز نیست. طبیعتًا در یک جامعه مذهبی، 
این ارزشها و اعتقادات تقدس دینی هم دارند. 
در فرهنگ اسالمی عقایدی که ضد کرامت 
آن  مقابل  نقطه  در  درست  و  هستند  انسانی 
قرار دارند مورد احترام نیستند و اجازه ی تبلیغ 
در سطح جامعه را ندارند ، برای نژاد پرستی 
هیچ جایگاهی وجود ندارد چون خالف کرامت 
را  آن  اجازه ی شیوع  عدالت  و  است  انسانی 
نخواهد داد. این به معنی آن نیست که چنین 
عقاید  در جلسات  تخصصی  نتوانند  عقایدی 

کنند  بیان  را  خود 
بحث  به  را  ها  آن  و 

بگذارند. 

به  ملزم  را  بیان  آزادی  اسالمی،  فرهنگ 
رعایت اخالقیات و احترام به ارزشهای دینی 
مبانی  از  دفاع  و  مباحثه  ی  آماده  و  می کند 
هیچ  در  است.  استدالل  و  منطق  با  خود 
ندارد که  دنیا هم چنین چیزی وجود  کجای 
ترویج  اجازه ی  اندازه  یک  به  عقاید  همه ی 
که  آمریکا  در  حتی  مثال  برای  باشند.  داشته 
برای  آزادی  آزادی مطلق است و حد  مدعی 
افراد جامعه است،  آزادی دیگر  یک فرد، حد 
ندارد چون  فعالیت  اجازه  نیز حزب کمونیسم 
درست نقطه مقابل نظام سرمایه داری حاکم 
اعتقاد  به  بنا  که  در صورتی  است،  جامعه  بر 
اینها باید چنین اجازه ای داده شود. کالج های 
اسالمی در اروپا ممنوع می شوند و اجازه تبلیغ 
احزاب  به  فعالیت  اجازه  انگلستان  در  ندارند. 
با  که  معتقدند  چون  نمی شود  داده  اسالمی 
مبانی حکومتی آنها در تضاد است. در حکومت 
اسالمی هم برای برخی گروه ها و عقیده ها 
در تبلیغ و فعالیت اجتماعی محدودیت وجود 
دارد ولی تفاوت این ها در مبانی است. برای 

همین مصادیق شان هم بعضا متفاوت است.
جامعه  برای  چیز  همه  است  معتقد  اسالم 
مفید نیست و در تشخیص مصادیق این قضیه 
عقالنی تر از همه ی مکاتب دیگر اعمال نظر 
امیال  را  جامعه  مصالح  است  معتقد  می کند. 
انسان  چون  کند،  تأمین  نمی تواند  شخصی 
بعضا به امور نامشروع و خالف کرامت انسانی 
کرامت  منشأ  باید  همین  برای  می کند،  میل 
)عدالت(  جامعه,  افراد  حقوق  منشأ  و  انسانی 
الهی باشد و اصول حکومتی و حقوق افراد باید 
از دل شریعت و از زبان وحی و فراتر از حدود 
امکان  باید  جامعه  در  شود.  استخراج  انسانی 
رشد و رسیدن به کمال حقیقی و حفظ کرامت 
انسانی وجود داشته باشد. یک عقیده ی فاسد 
عمل  جامعه  در  واگیر دار  بیماری  یک  مانند 
مردم  بین  در  آن  نفوذ  جلوی  باید  و  می کند 
اسالمی  فرهنگ  در  بیان  آزادی  گرفته شود. 
و صرفا  است  منطق  و  اخالق  با  توأم  آزادی 
و حقیقت  به سمت حق  آن حرکت  از  هدف 
است که غایت نهایی هر انسان آزاده می باشد. 
اندیشی  آزاد  های  کرسی  در  همین  برای 
باید اساس گفتگو تبیین حقیقت باشد نه اثبات 
که  این  ولو  روشی  به هر  زدن  و چنگ  خود 
خالف حقیقت و اخالق باشد برای اثبات خود! 
ما معتقدیم که »جاء الحق و زهق الباطل« و 
نمایان  تا حقیقت  رو سخن می گوییم  این  از 

شود.

بگوییم تا حق نمایان شود
حامد اکبری
دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
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در همیشه تاریخ به این شکل بوده است 
با  عقایدش  بیان  برای  حق  جریان  که 
موانعی رو به رو بوده است؛ چرا که هر گاه 
فرصتی پیش می آمده است که جریان حق 
مواضعش را توانسته به گوش مردم برساند، 
داشته  دنبال  به  را  باطل  جریان  رسوایی 
است. اگر سخن علی)ع( به شام می رسید 
جنگ  سر  دیگر  علی)ع(  با  شامیان  کی   ،

در  آنچنان  شامیان  داشتند؟ 
عملیات  معرض 

جنگ 

کاخ  روانی 
سبز شام قرار داشتند 

ضربت  شنیدن  با  که 
محراب  در  علی)ع(  خوردن 

مسجد کوفه با تعجب از هم می 
هم  نماز  علی)ع(  مگر  که  پرسیدند 

می خوانده است؟
 ،) رضا)ع  امام  عهدی   والیت  دوران  در 
مامون به زعم خود با برپایی جلسه مناظره 
بین بزرگان مذاهب مختلف با امام در صدد 
تخریب حضرت بود، ولی هنگامی که دید به 

دست خود تریبونی برای نشر  حقانیت 
شیعه ایجاد کرده است پشیمان شد.

انقالب  عمر  سال  سی  طول  در 
نه  خورده ایم  ضربه  چه  هر  هم 

در  بلکه  آشکارا،  در  و  صحنه  جلوی  در 
که  بوده  آنانی  سوی  از  و  آلود  مه  فضای 
عالمه  اگر  داشتند.  چهره  بر  نفاق  نقاب 
الهیات  تاکید داشتند که در دانشکده  شهید 
تا  بشود  داده  کرسی  ها  مارکسیست  به 
مارکسیسم را تدریس کنند از آن جهت بود 
انقالب  و  اسالم  مبین  دین  حقانیت  در  که 
که  داشتند  ایمان  و  نداشتند  اسالمی شکی 
و  استداللی  و  منطقی  مباحث  فضای  در 
حقانیت  دادن  نشان  کار،  میوه  آکادمیک، 
است.  مادی  های  مکتب  این  بر  اسالم 
عده ای  جامعه،  فضای  در  می دیدند  چراکه 
دچار لغزش شده اند، به زعم خود اسالم را 
پذیرفته اند ولی با تفسیر مارکسیست ها یا با 
قرائت لیبرالها! اگر فضایی فراهم نشود برای 

تببین و روشنگری، جامعه با مشکلی 

بزرگ رو به رو 
خواهد شد.

چون  شخصی  اگر 
مناظره  از  سروش 
یزدی  مصباح  عالمه  با 
فرار  گذشته  سالیان  طی  در 
اقدام  آگاهانه  کامال  کند،  می  

و  است  هماهنگ با کرده 
سیستم 

نه  سا همفکر ر ای 
عالمه  استدالل  خود. 

و  است  منطقی  چون 
ترور  راه   ، رد  قابل  غیر 

باقی  عالمه  شخصیت 
می ماند. اگر قرار است سروش 

به عنوان روشنفکر دینی جریان 
باید  شود  معرفی  اصالحات  
شخصیت  از  تر  قوی  استداللی 
های علمی جریان ارزشی داشته 

باشد و چون اینچنین 
نیست پس باید روزنامه های 
بر  رسانه ای  شانتاژ  با  زنجیری 
علیه منقدین، سروش را از نقد 

مصون نگاه دارند.

 روز 

مرگ تفکر 
روزی  آن  باطل 
لعاب  و  رنگ  بدون  و  واسطه  بی  که  است 
های رسانه ای در معرض تقابل با تفکر حق 
قرار گیرد. کسانی که از این تقابل می ترسند 
از دوگروه خارج نیستند. یا در جریان باطلند 
و آگاهانه از باطل حمایت می کنند و یا در 
به حقانیت آن  ظاهر  در جریان حقند ولی 

ن  یما ا
ناب  اسالم  تفکر  ندارند. 
هر  که  است  آهن  همچون  محمدی 
باشد  شدیدتر  آن  به  انتقاد  ضربات  چه 
انتقاد  و  کردن  سئوال  شود،  می  ناب تر 
به  تهدید  حق  جبهه  برای  تنها  نه  کردن 
گرانبها  است  فرصتی  بلکه  نمی آید  حساب 

برای عرضه تفکر خود و اثبات حقانیت.
انقالب  اول  فکری  مناظرات  از  غیر  به 
دیگر سابقه ای از این تقابل آشکار درتاریخ 
مشاهده  اسالمی  جمهوری  ساله   30
مسئولین  غفلت  این  از  دشمنان  نمی شود. 
خوشحالند  همه  از  بیش  اسالمی  جمهوری 
در  لیبرالی  تفکر  بود  قرار  اگر  سرخوش.  و 
اسالمی  تفکر  با  مقابله  به  منطق  فضای 
بپردازد آیا االن دانشگاه های ما این چنین 

در دام این تفکر می افتاد؟

این  که فهمیدن  موضوع 
های  رسانه  غربی از فراهم چرا 

بیان  آزادی  منصـــفانه  فضــــای  کردن 
خودداری  اسالمی  تفکر  مورد  در  مناظره  و 
می کنند قابل فهم است ولی امتناع مسئولین 
فرهنگی و علمی در جمهوری اسالمی نه!!! 
اگر غرب برای معرفی اسالم ترجیح می دهد 
از  علمی  گفتگوهای  و  مناظرات  جای  به 
که  است  آن  برای  کند  استفاده  سینما  ابزار 
در گفتگوی  حقیقت  چهره  کردن  مخدوش 
علمی و مناظره سخت است ولی در سینما و 

تلویزیون راحت!
امروز دانشگاه ها باید کانون عقالنیت در 
باشند ولی دست هایی در کار است  جامعه 
بر  منطق  فضای  شدن  حاکم  جای  به  که 
سیاست  فضای  می خواهند  ها،  دانشگاه 
زده و احساسی غلبه پیدا کند. کرسی های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی و مناظره های 
علمی می تواند سکوی پرشی برای انقالب 
مقابل  در  را  خود  حقانیت  تا  باشد  اسالمی 
به  التقاطی  و  مادی گرایانه  تفکرات  تمام 
آن  مقدمات  اولین  از  یکی  و  برساند  اثبات 
حاکم شدن فضای عقالنیت است، امری که 

دشمنان بر مقابله با آن کمر بسته اند.

کرسی ها 
سکوی پرش است برای انقالب

محمد حسین زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مسئول 
فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
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ظهور انقالب اسالمی برونداد اندیشه ای بود 
که به افق های تمدن اسالمی می نگریست تا 
بلکه پای انسان بشرانگاِر بعد از رنسانس را بار 
دیگر به ساحت ملکوت بکشد و او را از رنج 
هدف  این  بخشد.  رهایی  افراطی  اومانیسم 
که  داشت  ملزوماتی  بلند  آرمان  این  و  غایی 
فراز و نشیب های سیاسی بعد از انقالب کمتر 
مجالی برای طرح آن باقی گذاشت و اکنون از 
پس تمامی این سال ها رهبر انقالب بار دیگر 
به مقوله هایی توجه داده اند که در عرصه  های 
نیز  و  فرهنگی  و  فکری  سیاسی،  مختلف 
افق ها  همان  نشستن  بار  به  بستِر  علمی 
راه  نقشه  حکم  واقع  در  و  می کند  فراهم  را 
این  دارد.  آرمان ها  همان  به  وصول  برای 
نگاه منظومه ای به مجموعه سخنان رهبری 
است که ما را در تشخیص مسیری که اکنون 
انقالب قرار گرفته، یاری  فراروی نسل سوم 
آرمان  های  به  وصول  برای  را  راه  و  می کند 

واقعی انقالب هموار می سازد. 
که  شد  متولد  فضایی  در  اسالمی  انقالب 
از  گام به گام  نشینی  های  عقب  کمونیسم 
سیاست  های  می کرد.  تجربه  را  خود  مواضع 
مرحله ای  به  ورود  برای  گورباچف  میخائیل 
یکی  شاید  گرفت،  نام  پراسترویکا  که  جدید 
تا حدودی  که  بود  نشینی  ها  عقب  آخرین  از 
نقش دولت را به دست بازار می سپرد. چندی 
را  فروپاشی  شوروری،  که  شرایطی  در  بعد 
تجربه  می کرد، فوکویاما از پایان تاریخ سخن 
نویدبخش  همیشه  برای  لیبرالیسم  تا  گفت 
باشد.  بشر  فراروی  جهان  مطلوب  زندگی 
چنین  دار  و  گیر  در  اسالمی  انقالب  ظهور 
جانی  را  جهان  عدالتخواهان  که  بود  فضایی 
دوباره بخشید. انقالبی با داعیه اداره جهان بر 
مبنای آموزه  های دینی در حالی پا به عرصه 
گذاشته بود که کمونیست  ها از اساس خدا را 
را  بودند و کاپیتالیست  ها هم خدا  منکر شده 
بازنشسته کرده بودند و با مدل دست نامرئی 
مدلی  می گذراندند.  شب  و  روز  اسمیت  آدام 
فکر  دیگری  به  نبود  نیازی  بشر  آن  در  که 
کند. مطلوب ترین وضعیت وضع موجود بود و 
شرایطی که در دنیای واقع به صورت طبیعی 
رقم  دولت  مثل  نهادی  نظر  اعمال  بدون  و 
نامرئی خداگونه  با دست  می خورد. همه چیز 
همان  طبیعی  وضع  واقع  در  و  شد  می  تراز 

وضع عادالنه بود. 
فضایی  در  اسالمی  انقالب 

دیگر  خدا  که  شد  متولد 
به هنگامی  نقش 

زندگی  در 
بشر 

بود.  بلند  افقی  اسالمی  انقالب  افق  نداشت. 
مدل  از  و  می گفت  انقالب  صدور  از  امام 
آن  در  که  مدلی  بشر.  زندگی  برای  جدیدی 
پیوند  در  و  می یافت  ملکوتی  هویتی  انسان 
راه  دینی  علوم  گذرگاه  از  عرفان  و  فلسفه 
با  البته  افق  ها  این  می برد.  حقایق هستی  به 
ظهور دولت تکنوکرات کم کم رنگ باخت تا 

غرب  آموزه  های  به  خرداد  دوم  از  بعد 
به چشم متون مقدس نگریسته شود و 
عرفی  افراطی،  نگاه  همین  موازات  به 
کار  دستور  در  قدسی  امور  تمام  کردن 
تا  می رفتند  طلبان  اصالح  بگیرد.  قرار 
با تبیین پروتستانتیزم اسالمی به گمان 
و  بگذارند  لوتر  پای  جای  پا  خودشان 

سنت را به مدرنیته تحویل کنند.
سخنان  جنس  نهم  دولت  ظهور  با 
در  این  از  پیش  تا  که  انقالب  رهبر 
انقالب  آرمان  های  و  فرهنگ  حوزه 
بیشتر  و  شد  عوض  بود،  هشدارگونه 
همه  این  پس  از  و  یافت  ایجابی  وجه 
نسلی  برای  جدید  گذاری  ریل  که  بود 
جدید کلید خورد تا بازگشت به گفتمان 
انقالب با بازگشت به همان آرمان  های 

بلند انقالب قرین شود.
جایگاه  میانه  این  در  مفهوم  چند 

جنبش  آنها  جمله  از  که  کرد  پیدا  کلیدی 
آزادفکری،  و  آزاداندیشی  کرسی  نرم افزاری، 
انقالب  رهبر  بود.  نظریه پردازی  و  تولید علم 
انقالب  عالی  شورای  از  گله  پر  دلی  که 
فرهنگی داشتند، در سال 84 رسما از احتجاج 
پیرامون  قیامت  در  متعال  خدای  با  خود 
عملکرد این مجموعه سخن به میان آوردند. 
ایشان فرمودند:»این همه تاکیدی که بر علوم 
به  اشکال  این  همچنان  باز  شده،  انسانی 
قوت خودش باقی است. ما آغوش مان را باز 
کرده ایم و حرف  هایی که االن در زمینه  های 

و  تاریخ  روانشناسی،  فاصله  جامعه شناسی, 
از  است،  مطرح  ادبیات  و  فلسفه  حتی 

ما  می شود!  دیکته  ما  برای  خارج 
باید در زمینه علوم انسانی یک کار 
حرفی  حرف،  این  و  بکنیم  اساسی 

امروز  که  نیست 
ذهن  به 

کسی 
نه،  باشد؛  رسیده 
سال  هاست  حرف،  این 
تحقق  باید  و  شده  گفته  که 

پیدا کند.«
ایشان این سوال را مطرح کردند که:»چه 
پاسخ  در  و  بکنند؟«  را  کار  این  باید  کسانی 
جمله ای به کار بردند که بار معنایی سنگینی 

 . شت ا د
فرمودند:»این  سوال  پاسخ  در  انقالب  رهبر 
ما  که  مجموعه ای  همان  و  حاضر  مجموعه 
ان شاء اهلل پیش خدای متعال با آنها احتجاج 
کرد،  سوال  متعال  خدای  اگر  کرد  خواهیم 

امیدواریم که از عهده احتجاج هم بربیایند.«
نظیر همین سخنان اتمام حجت گونه خطاب 

به جنبش دانشجویی رقم خورد. مقام معظم 
با  کشور  همچنان  که  شرایطی  در  رهبری 
وقایع حزن انگیز بعد از انتخابات دست و پنجه 
کرسی  گفتم  فرمودند:»بنده  می کرد،  نرم 
بیاورید.  وجود  به  دانشگاه ها  در  را  آزادفکری 
خب! شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما 
آزاد  کرسی  را،  سیاسی  آزادفکری  کرسی 
تهران،  دانشگاه  همین  تو  را  معرفتی  فکری 
تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه 
دانشجو  نفر  چند  بیاورید.  وجود  به  امیرکبیر 
بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر 
با همدیگر مجادله کنند. حق،  نقد کنند،  را 
آنجا خودش را نمایان خواهد کرد.« لحن 
سخنان رهبر انقالب این بار نیز حکایت 
که  مطالباتی  و  داشت  درد  پر  دلی  از 
انگار همچنان بر زمین مانده بود. ایشان 
فرمودند:»شما تجربه ی این پدر پیرتان را 
در این زمینه داشته باشید. آنی که 
کمک مي کند به پیشرفت کشور، 
یعنی  فکرهاست؛  واقعِی  آزادی 
آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو 

و جنجال نترسیدن...«
با  حجت  اتمام  یعنی  حجت  اتمام  دو  این 
با  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اعضای 
دانشجویان عدالتخواه از یک جنس اند. هر دو 
به یک افق می نگرند و مختصات یک نقشه 
راه را تبیین می کنند. و این همان احتجاجی 

است که همچنان باقی است.
اکنون به درستی باید این واقعیت را دریافت 

که دیگر چون ماههای 
باید  نیست.  کشور  اول  اولویت  فتنه  اخیر، 
بر  را  جدید  ریل گذاری  دانشگاهی  نخبگان 
دهند  شکل  بلندی  آرمان  های  همان  مبنای 
اسالمی  دولت  نهم, که  دولت  ظهور  با  که 
انتظار بسترسازی برای آن  لقب گرفته بود،  
می رفت. دستیابی به این آرمان  های بلند البته 
مسیری  تبیین  مهم  اما  می طلبد  زمان 
راهی که هست  باید داشت و  است که 
باید بعد از درک درست آن در پی گرفت.

آزاداندیشی و نظریه پردازی است که 
ساحت خرد و اندیشه را از تعلق تعصبات 
واهی می رهاند و کبوتر روح بلند خلیفة 
بشنود،  تا  می دهد  پرواز  را  انسان  الهی 
حقیقت،  تشخیص  ضمن  و  کند  فکر 
مقصود  سوی  به  را  جدیدی  گام  های 
درگیر  که  ای  جامعه  بردارد.  غایی 
چالش  های  در  حتی  عصبیت  هاست، 
فهم  را  موضوع  عمق  هم  سیاسی  خرد 
منازعه  سطح  درک  به  جز  و  نمی کند 

نائل نمی آید.
فهم  باید  انقالبی  نسل  اکنون  آنچه 
کند، نخست ضرورت ریل گذاری جدید 
است. بعد نوبت به درک مختصات راه و 
افق  های واقعی انقالب می رسد؛ چرا که 
بدون درک درست این افق  ها اصوال حرکت 
تعریف  بعدی  گام  نیست.  میسور  و  ممکن 
مسأله  های جدید است. جنبش دانشجویی به 
جای آنکه به نق زدن اکتفا کند، می بایست با 
فهم مسیر و موقعیت به مسأله سازی اهتمام 
ورزد. به عنوان مثال در خصوص صدا و سیما 
و فیلم  ها و سریال  ها؛ همه می دانند که ما در 
داریم.  ضعف  رمان  و  فیلم نامه  نمایشنامه، 
معضل  این  درک  به  اگر  دانشجویی  جنبش 
رسید، باید رمان نویسی را مسئله نسل جدید 

کند.
یا در مورد وضعیت فرهنگی کشور و برخی 
دانشجویی  جنبش  فرهنگی  سیاست های 
باشد، در کنار مطالبه  باید  و  منتقد است  اگر 
به  رسیدن  ایجابی  راهکارهای  می بایست 
برداشتن  گام  کند.  طراحی  نیز  را  مقصود 
موضوع  کردن  مسئله  با  جز  راستا  این  در 

»مهندسی فرهنگی« ممکن نیست. 
ترتیب  همین  به  نیز  را  دیگری  مثال های 
یا  مسئله سازی  گذراند.  نظر  از  می توان 
گفتمان سازی رسالت واقعی جنبش دانشجویی 
باز  ایجاد فضای  با  باز جز  این همه  است. و 
به  رسیدن  نمی آید.  فراهم  تفکر  و  اندیشه 
نسل  ظهور  نیازمند  اسالمی  تمدن  مقصود 
فکری  مختصات  این  به  که  است  جدیدی 
حاضر  نسل  نسل،  این  باشد.  داشته  اعتقاد 
رشد  و  پرورش  برای  را  گام  ها  باید  و  است 
این نسل محکم کرد و احتجاج رهبر انقالب 

را مدام در خاطر مرور نمود.

احتجاجی که همچنان باقی است...

رسيدن به مقصود تمدن اسالمی 

جدیدی  نسل  ظهور  نيازمند 

مختصات  این  به  که  است 

این  باشد.  داشته  اعتقاد  فکری 

باید  و  است  حاضر  نسل  نسل، 

رشد  و  پرورش  برای  را  گام  ها 

این نسل محکم کرد و احتجاج 

خاطر  در  مدام  را  انقالب  رهبر 

مرور نمود.

محمد مهدی تهرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی و قائم مقام 
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
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آقا در دیدار آبان 88 شان از 3 
دانشگاه بزرگ کشور اسم برده، و 
بر راه اندازی کرسی های آزادفکری 
در این دانشگاه ها تأکید کرده بودند 
: »شما كرسى آزادفكرى سیاسى 
را، كرسى آزادفكرى معرفتى را تو 
همین دانشگاه تهران، تو همین 
دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه 
امیركبیر به وجود بیاورید«. در این 
پرونده، 3 مصاحبه انجام داده ایم با 
مسئولین بسیج دانشجویی این سه 
دانشگاه، تا ببینیم با دستور آقا چه 
کرده اند. در این مصاحبه ها که هر 
3 مصاحبه شونده اش، از دانشجویان 
کارشناسی ارشد و با سابقه ی طوالنی 
فعالیت دانشجویی هستند، نکات 
اجرایی تر و عملیاتی تر و کاملًا منطبق 
به فضای واقعی موجود در دانشگاه ها 
مطرح شده و از این جهت قابل توجه 
است.

  افسران جوان
با دستور آقا چه کردید؟



تعريف و ويژگي هاي کرسی های 
آزادفکری در دانشگاه ها از نظر شما 
هاي  کرسي  بين  )تفاوتي  چيست؟ 
نظريه  و  انديشي  آزاد  فکري،  آزاد 

پردازي قائل هستيد؟(
آن چیزی که از صحبت های حضرت آقا 
آزاد  بر کرسی های  مبنی  برداشت می شود 
فکری و آزاد اندیشی، که هر دوی این ها را 
فرمودند و در یک سیر 7،8 ساله هم تأکید 
کرده اند و همچنین آخرین بار در دیدار آبان 
ماه، روشن گفتند، این است که چند دانشجو 
بیایند در مورد مواردی که محل بحث است 
با هم گفتگو کنند و ناظرین هم نسبت به 
منطق و استدالل های مطرح شده قضاوت 
را  خودش  حق  تعبیری،  به  و  کرد  خواهند 
ایجاد  یعنی  کرد.  خواهد  نمایان  آن جا 
دانشجویی  مباحثه  و  طرح  برای  فضایی 

ذهن ها  که  مختلفی  موضوعات  پیرامون 
مالحظاتی  البته  است.  کرده  درگیر  را 
جنجال  و  هیاهو  اینکه  است؛  نظر  مد  نیز 
و  بیفتد  اتفاق  این  آرامی  فضای  در  نباشد، 
با  این  فرق  باشد.  فراهم  اندیشیدن  بستر 
کرسی های نقد و نظریه پردازی این است 
که نظریه پردازی بیشتر ناظر به تولید علم 
اندیشی شاید در میدان های  آزاد  اما  است، 
آقا  که  کانتکسی  آن  در  است.  وسیع تری 
آزاد  کرسی های  سمت  به  بروید  گفتند 
عده  یک  که  بود  این  جواِب  در  اندیشی، 
یک  سیما  و  صدا  چرا  پرسیدند:  آمدند 
از یک موضع دفاع  و  طرفه عمل می کند 
ما که  گفتند: خوب  آقا  آن جا  در  کند؟  می 
گفتیم شماها خودتان بروید این بحث ها را 
و  سیاسی  مباحث  بیندازید.  راه  دانشگاه  در 
معرفتی را هم تصریح کردند. آن چیزی که 

پردازی  نظریه  کرسی های  از  را  این  شاید 
جدا کند، شاید تفاوت در اهداف این ها باشد. 
ارائه  و  علم  تولید  پردازی هدف،  نظریه  در 
دانشگاه  در  ما  مثال  است،  جدید  نظر  یک 
پردازی  نظریه  و  نقد  کرسی  پنج  تهران 
یک  و  می آید  استادی  یک  یعنی  داشتیم، 
حرف جدید می زند، در زمینه ی تخصصی 
حرف ها  همه  انسانی  علوم  در  خودش. 
تکراری است، نهایتا چیزی که بچه ها یاد 
می گیرند این است که بقیه در آن علم و در 
سیر اندیشه ای که اتفاق افتاده چه گفته اند؛ 

و شاید بشود اینطور تعبیر کرد که کسی که 
دکترا در علوم انسانی می گیرد، صرفا کسی 
است که بهتر از همه می داند بقیه چه گفته 
اند! در این فضا یک استادی می آید و می 
گوید من یک حرف جدیدی دارم. در سالن 
اساتید حضور  و  دانشجویان  و در حالی که 
دارند، نظرش را ارائه می کند و چند نفر از 
صاحب  که  زمینه  آن  در  متخصص  اساتید 
نظر هستند نظریه را علمی داوری می کنند. 
مطلب  شدن  روشن  به  و  می پرسند  سوال 
استاد کمک می کنند و نهایتا نمره می دهند. 
 آيا آزاد انديشی چيزی بين نظريه 

پردازی و آزاد فکری است؟
آزادفکریست.  همان  آزاداندیشی  گمانم  به 
آن چیزی که من احساس می کنم، این است 
ایشان  تآکیدات  و  فرمایشات  همه ی  اگر  که 
نمایان می شود  ببینیم، یک هدفی  با هم  را 
که چیزی فراتر از برگزاری صرف یک سری 
اندیشی«  آزاد  »نهضت  آن،  و  است  جلسات 
است که البته خود ایشان هم تأکید کرده اند. 
شاید این اولین مقصدی که دارد، این است که 
فضای دانشگاه را به سمت عقالنی تر شدن و 
اندیشه ای تر شدن ببرد، چراکه فضای حاکم 
بر دانشگاه االن بیشتر هیجانی است. این که 
و  بکوبیم  پا  بدهیم،  شعار  دانشگاه  در  بیاییم 
بدون  و  زودگذر  لکن  است،  جذاب  این ها   ...
مبنایی  مسائل  سر  بر  وقتی  اما  است.  نتیجه 
فکر بشود و بحث درگیرد، نتیجه هر چه باشد، 

تأثیرگذار و منشأ اثر است.

علت تأکيد رهبری روی اين موضوع 
به نظر شما چه بوده است؟ علت تأکيد 
رهبری آيا پاسخی به نياز دانشجويان 

و جامعه دانشگاهی است ؟ 
است.  مسیر  هدایت  جور  یک  واقع  در  این 
وقتی در جامعه می گویند »دانشگاه«، جایی 
بحث  آن جا  در  که  شود  می  متبادر  ذهن  به 
و  اصولی  خیلی  مسایل  و  می شود  گفتگو  و 
مبنایی بررسی می شوند؛ ولی در واقع دانشگاه 
درگیری  جامعه  از  بیشتر  که  است  جایی 
است!  هیجانی  بیشتر  فضا  و  آید،  می  پیش 

این  برای  اولیه  هدف  یک  به  بخواهیم  اگر 
برنامه ها اشاره کنیم، این است که فضا را به 
مباحثه  ببریم و  بیشتر پیش  اندیشیدن  سمت 
را  اساسی  و  جدی  مسائل  پیرامون  گفتگو  و 
هایشان  از صحبت  یکی  در  آقا  بیندازیم.  جا 
خطاب به حوزویان، قریب به این مضمون می 
یک  آمد  نفر  یک  و  آمدیم  حاال  که:  فرمایند 
نظر فقهی شاذی داد، شما سریع نیایید شلوغ 
کنید، مگر شما از لحاظ منطقی جواب ندارید؟ 
در  بحث  برای  کنید  ایجاد  فضا  بیایید  خوب 
این موضوع. آن وقت مشخص می شود کدام 
یک  این  است.  تر  نزدیک  حقیقت  به  موضع 
دارد.  نظر  در  را  دو وجه  رویکردیست که هر 
هم این که تک صدایی نباشد و آرای مختلف 
مجال طرح پیدا کنند و هم اینکه حقیقت در 
اینکه یک  بحث دوسویه مشخص شود و نه 

سویه قضاوت شود.
آزاد  آيا شما در زمينه کرسی های 

فکری برنامه ای هم داشته ايد؟
 بله. قبل از انتخابات 88 در دانشکده های 
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
که  سخنرانی،  و  بود  اساتید  از  دعوت  بیشتر 
حول این محور چند مناظره هم شکل گرفت. 
اما بحثی که در مجموعه ی ما در نظر گرفته 
فاصله  سخنرانی  از  اوال  که  بود  این  شد، 
برویم،  گفتگو  و  مناظره  سمت  به  و  بگیریم 
و در ثانی بیشتر سعی کنیم مناظره کنندگان 
فعال  عناصر  نه  باشند،  دانشجویان  بین  از 

برگزاری کرسـی ها
  یــکـی از قطعات پازل 
»نهضـت آزاد اندیشـی«

برای رسيـدن بـــه حقــيقت، 
ايستـگاه های زيـادی وجود دارد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
محمد مهدی مقام فر

163 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



سیاسی خارج از دانشگاه و نمایندگان احزاب. 
سه مناظره دانشجویی شکل گرفت؛ دو تا در 
دانشکده ی علوم پایه و یکی در پزشکی. البته 
به  بود، یکی  بسیار هیجانی  دلیل فضا  به دو 
دلیل کوران تبلیغات و فضای هیجانی شکل 
گرفته در جامعه، که خب فضای دانشگاه هم 

همیشه بیشتر از جامعه شلوغ بوده است، 
دو  که  بود  بار  اولین  این  اینکه  دوم  و 
این شکل  به  و  آمدند  دانشجو می  نفر 
)انتخابات(  موضوعی  اینچنین  حول  و 
مناظره می کردند. این دو باعث شد که 
اینکه  از  بیش  و  شد  شلوغ  بسیار  فضا 
تشویق  را  خودشان  نماینده ی  بچه ها 
کنند، نماینده ی طرف مقابل را هو می 
و  سر  زدنش  حرف  زمان  در  و  کردند 
نشان  خاطر  جا  همین  می کردند.  صدا 
شوم، یکی از عواملی که می تواند این 
از  تا  است؛  تکرار  بیندازد،  جا  را  برنامه 
کاسته  آن  پیرامون  هیاهوی  و  هیجان 
بیفتد.  برنامه کم کم جا  شود و فضای 
کما اینکه ما دوباره بعد از برنامه های 
مربوط به انتخابات، به مناسبت 13 آبان 
یک میزگرد دانشجویی برگزار کردیم و 
روز  یک  آبان   13 که  این  به  توجه  با 

آن  راحل  امام  و  ما،  تاریخ  در  است  بزرگی 
آن  در  دانشجویان  و  نامیدند  دوم  انقالب  را 
نقش بی بدیلی داشتند، از سه تشکل اصلی در 
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  کردیم:  دعوت 
تهران و علوم پزشکی تهران، انجمن اسالمی 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و جامعه 
اسالمی دانشگاه تهران. از تشکل ها خواستیم 
نماینده ی  و  کنند  معرفی  را  نمایندگانشان 
پیرامون  را  متبوعش  تشکل  موضع  آن ها 
میزگرد  یک  واقع  در  کند.  بیان  واقعه  این 
و  بود  مناظره  که شبیه  فضایی  با  دانشجویی 
زیادی  جمعیت  زد.  می  را  حرفش  کسی  هر 
هم در تاالر شیخ انصاری دانشکده ی حقوق 
هم  سالن  کف  که  بود  حدی  به  و  بود  آمده 
که  این  به  توجه  با  بودند.  نشسته  دانشجو ها 
فاصله  انتخابات  ملتهب  فضای  آن  از  هم 
اتفاق  قبلی  تجربه های  هم  و  بودیم  گرفته 
مناسب تر  بسیار  بحث  فضای  بود،  افتاده 
برگزار  انتخابات  از  قبل  که  بود  جلساتی  از 
کردیم و می توان گفت فضایی شکل گرفت 
هم  تشویقی  اگر  و  شود  شنیده  مطالب  که 
گفتگو  فضای  و  می شد  صحبت  از  بعد  بود، 
موضوع  این  به  بشود  شاید  بود.  شده  فراهم 
هم اشاره کرد که برگزاری کرسی ها یکی از 
اندیشی است. مثال  آزاد  پازل نهضت  قطعات 
داشتیم  فنی  دانشکده  در  ما  که  تجربه ای 
مثال  بعنوان  بود؛  دانشجویی  گپ  برگزاری 
یا مقبولیت، یک  پیرامون موضوع مشروعیت 
بحثی وجود دارد، در ساعت فالن و در کالس 
فالن که هر کسی می خواهد در آن شرکت 
کند می تواند حضور پیدا کند و چند دقیقه ای 
این ها  را طرح کند.  دارد نظرش  هم فرصت 
آن  جلسه ی  دو  و  داشت  خوبی  نتایج  هم 

برگزار شد. البته یک نفر هم به عنوان مجری 
که  کرد؛  اداره  را  کننده وقت جلسه  تنظیم  و 
باالتر  مناظره ها  به  نسبت  بحث  سطح  البته 
و تخصصی تر بود و بچه هایی که عالقه مند 
بودند می-آمدند نظراتشان را ارائه می کردند. 
آزاداندیشی  بود که  تجربه ی دیگر نشریه ای 

نشریه  که  این شکل  به  می کند؛  پیگیری  را 
و  دارد  وجود  اجتماعی  علوم  دانشکده  در  ای 
بنایش بر این است که در هر شماره نظرات 
در  را  متضاد  حتی  بعضا  و  متفاوت  کامال 
طیف  با  افراد  از  و  آزاد  یا  مشخص  مسائل 
دو  بعضا  و  می دهد  بازتاب  گوناگون  فکری 
دو  در  و  صفحه  یک  در  مخالف  کامال  نظر 
شما  وقتی  می گیرد.  قرار  هم  کنار  در  ستون 
نظرات  که  می بینید  زنید  می  ورق  را  نشریه 
دارد جوری که  و دیدگاه های مختلفی وجود 
چه  را  نشریه  این  که  گفت  نمی توان  شاید 
دانشکده  در  زمانی  یا  می کند.  منتشر  طیفی 
نظرات  که  داشت  وجود  بردی  یک  ما  فنی 
گاهی  می شد،  نوشته  برد  روی  مختلف 
پاک  را  آن ها  ولی  می شد،  توهین  آنجا  هم 
می کردیم؛ تا بعد از مدتی که کار ادامه داشت، 
منطق طرح نظر جا افتاد و بحث، خیلی جدی 
دنبال می شد و بچه ها نظراتشان را روی برد 
پازل  همان  قطعات  همه،  این ها  می نوشتند. 
آزاداندیشی است که به صورت های  نهضت 

مختلف می شود آن را پیش برد. 
دانشگاه  در  که  نشاطی  و  شلوغی ها  البته 
به مناسبت های گوناگون وجود دارد هم باید 
باشد و قابل گرفتن از دانشگاه نیست و نباید 
هم گرفته شود و این حتی مطلوب هم نیست، 
ولی حق آن جایی مشخص می شود که بشود 
بحث کرد، صحبت کرد و جمع بندی نظرات 
را داشت و هدف ما این است که دانشجویان 
البته  و  بزنند  را  حرف هایشان  آزادانه  بیایند 
آزادانه و از روی منطق هم تصمیم بگیرند و 
قضاوت کنند، بدور از هرگونه تعصب و بدون 
و  تبلیغات  برخی  چنبره ی  در  شدن  احاطه 

جوسازی ها.
آقا  حضرت  که  اين  از  قبل  آيا   

کنند،  صحبت  نخبگان  جمع  در 
انديشی  آزاد  نهضت  بستر  در  شما 

برنامه هايی داشته ايد ؟
قبل  همه  گفتم  االن  من  که  تجربیاتی 
البته  است،   88 آبان  در  آقا  صحبت های  از 
دانشگاه  بسیج  عنوان  به  ما  را  تجربیات  این 
تهران و علوم پزشکی تهران داشته ایم، 
برنامه های  هم  دانشکده ها  در  وگرنه 
دانشکده  مثال  می شد،  برگزار  زیادی 
علوم اجتماعی در این زمینه بسیار کار 
کرده است. در همایش های تخصصی 
اساتید  معموال  و  می شود  برگزار  که 
یک  همایش  مثل  کنند،  می  شرکت 
روزه انتخابات و علوم اجتماعی، اساتید 
صحبت  می آمدند  مختلف  جریانات  از 
بود  برنامه ای  انتها  در  ولی  می کردند، 
به عنوان پنل دانشجویی؛ که اگر چهار 
بررسی  در باره ی  دارد  وجود  دیدگاه 
جامعه  در  انتخابات  از  بعد  اتفاقات 
چهار  آن،  شناسانه  جامعه  بررسی  و 
با  موضوع  باره ی  در  و  آمدند  دانشجو 
یک  شکل  به  یعنی  کردند  گفتگو  هم 
از  قبل تر  مثال  یا  دانشجویی.  میزگرد 
این، یک بحثی پیرامون علوم اجتماعی 

نظری  دو طیف  که  داشت  وجود  بومی 
موجود آمدند و بحث کردند.

ای  برنامه  شما  آيا 
در  ها  کرسی  ادامه  برای 
می شود  داريد؟  دانشگاه 

توضيح دهيد؟
بنای ما بر این است که در فضای 

دانشگاه  و  تهران  دانشگاه 
علوم پزشکی 

این  تهران 
بنا  سنگ 

داشته  را 
همه ی  که  باشیم 

بیایند  عقاید  و  افکار 
پیرامون  و  شوند  طرح 

در  ما  شود.  بحث  آن ها 
موضعمان  که  معتقدیم  اسالم 

حق است و 
کی  با

یم  ر ا ند
این  که از 

کند  بیان  را  نظرش  بیاید  هم  مقابل  طرف 
غالب  که  است  حق  موضع  طبیعت  این  و 
بهتری  عیار  که  کسی  بحث،  در  بود.  خواهد 

از استدالالت ارائه دهد، می تواند پیروز شود.

بسیج  مجموعه  خود  کار،  ادامه ی  در 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، جدای 
برای  دانشکده ها هر کدام  دانشکده ها که  از 
تعریف  کار  هم  دارند،  برنامه هایی  خودشان 
مثال  بعنوان  دانشکده ها  در  است.  کرده 
فضای  بچه ها  بیشتر  الهیات،  دانشکده  در 
نظریه  کرسی های  سمت  به  را  کرسی ها 
در  می آیند  دانشجویان  که  اند  برده  پردازی 
دارند  تخصص  که  علمی  خاص  موضوعات 
معموال  که  می کنند  مطرح  را  نظراتشان 
الهیات  علم  خود  بومی  موضوعات  درباره ی 
در  موسیقی.  حرمت  و  حلیت  مثل  است، 
دکترا  یا  ارشد  که  کسانی  حقوق  دانشکده 
تحصیالت  دانشجویان  یعنی   - می خوانند 
تکمیلی-  و یک نظراتی دارند، زمانی مشخص 
شده است که هر هفته می آیند و نظریه های 
خود را بعد از تبیین، با بقیه به بحث می گذارند. 
اتفاق  دانشجویی  گپ های  فنی  دانشکده  در 
می افتد و در دانشکده علوم اجتماعی همچنان 
ادامه  فضای مناظرات و پنل های دانشجویی 
طرفه  چند  بحث  مختصات  همین  با  دارد. 
آرایی  تعداد  به  و  نیست  دو طرفه  لزوما  -که 

در  که  ن است  آ

ع  موضو
د  جو و

ما  دارد- 
برنامه  تا  سه 

تا  مشخص  ی 
امتحانات  از  پیش 
خردادماه داریم که 

 من صحبت های رهبر را به خاطر 

مضمون  اين  به  قريب  می آورم، 

فرمودند که: گمان نکنيد که نهضت 

و  تحول  و  حرکت  و  انديشی  آزاد 

را  گوناگون  کارهای  در  شجاعت 

هستيد،  محقق  که  شما  جای  به 

هستيد  استاد  يا  هستيد  دانشجو 

انجام  بيايد   ... و  دولت  است  ممکن 

ما  است.  مشخص  همه  نقش  دهد. 

اصلی  نقش  ولی  می کنيم،  کمک  هم 

بر عهده ی دانشجو است.
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پيش ترها  باشد  خاطرتان  اگر 

عنوان  تحت  داشتيم  چيزی  يک 

که خيلی  پروری سياسی«،  »نخبه 

بحث می شد درباره ی مفهوم اين 

آمدند  رهبری  معظم  مقام  نکته. 

ارائه  اين  از  ای  يک تعريف ساده 

کردند که نخبه پروری سياسی يعنی 

يک نفر حرفی را که می شنود، نه به 

به سادگی  نه  و  بپذيرد  آن را  سادگی 

تحليل  و  دنبالش  برود  کند،  رد  آن را 

کند تا ببيند آيا درست است يا نه.

إن شاءاهلل موضوعات هم وقتی قرار شد برنامه 
اما عجالتا  به اطالع می رسد.  تبلیغ بشود،  ها 
موارد  از  موضوعات  که  کنم  عرض  می توانم 

مبتالبه دانشجویان انتخاب شده اند.
اصلی  وظيفه ی  شما  نظر  به   
برگزاری اين کرسی ها در دانشگاه 
يک  است؟  کسی  چه  عهده ی  بر 
تشکل خاص وظيفه دارد يا نه، بايد 
برگزار  بيايند  مسئولين  و  دانشگاه 

کنند؟
من  می زنید،  را  حرف  این  شما  وقتی   
صحبت های رهبر را به خاطر می آورم، قریب 
نکنید  گمان  که:  فرمودند  مضمون  این  به 
اندیشی و حرکت و تحول و  آزاد  که نهضت 
شجاعت در کارهای گوناگون را به جای شما 
استاد  یا  هستید  دانشجو  هستید،  محقق  که 
انجام  بیاید   ... و  دولت  است  ممکن  هستید 
دهد. نقش همه مشخص است. ما هم کمک 
می کنیم، ولی نقش اصلی بر عهده ی دانشجو 
دانشجویی  تشکل های  که  این  پس  است. 
بیایند اینگونه برنامه ها را برگزار کنند، مطلوب 
خواهد بود، اما قطعا دانشگاه هم باید پشتیبانی 
فراهم  را  شرایط  و  کند 

آورد.

 به نظر شما 
بلند  اهداف 
و  مدت 
ه  تا کو

در  که  برگزاری مدتی 
کرسی ها وجود دارد چيست؟

در کوتاه مدت این است که عالوه 
موضوعات  در  گفتگو  بر 

افراد  دید  مهم، 

وسیع خواهد شد و افکار دانشگاهیان که قشر 
بیشتر  می دهند  تشکیل  را  کشور  نخبه ی 
مواضع  مدت  بلند  در  و  می کند،  پیدا  رشد 
دانشجویان در مسائل گوناگون پخته می گردد 
شکل  مسائل  از  عمیق  درک  مبنای  بر  و 
پیش ترها  باشد  خاطرتان  اگر  گرفت.  خواهد 
یک چیزی داشتیم تحت عنوان »نخبه پروری 
درباره ی  می شد  بحث  خیلی  که  سیاسی«، 
آمدند  رهبری  معظم  مقام  نکته.  این  مفهوم 
که  کردند  ارائه  این  از  ای  ساده  تعریف  یک 
نخبه پروری سیاسی یعنی یک نفر حرفی را 
که می شنود، نه به سادگی آن را بپذیرد و نه 
به سادگی آن را رد کند، برود دنبالش و تحلیل 
کند تا ببیند آیا درست است یا نه. به نظر من 
این  ها  کرسی  برگزاری  در  مدت  بلند  هدف 
است که در جامعه دانشگاهی ما و بعد به تبع 
آن، در سراسر جامعه رشد فکری حاصل شود.
مباحثات  می دهد  نشان  تجربه 
برای به نتيجه رسيدن موانعی پيش 
خلط  هوچی گری،  مثل  دارند؛  رو 
غيرشفاف  و  گويی  مبهم  مبحث، 
سند  بدون  حرف  کردن،  صحبت 
اين  از  و  مسائل  انبوه  طرح  زدن، 
لّفاظی  پريدن،  شاخه  آن  به  شاخه 
چگونه  کرسی ها  طراحی  در  و... 

می توان اين آسيب ها را کم کرد؟
جا  دانشگاه  در  برنامه ها  جنس  این  باید 
بیفتد. یعنی بشود جزو آن چیزهایی که االن به 
عنوان فعالیت های دانشجویی جا افتاده است، 
چاپ  و  همایش  برگزاری  اردو  برگزاری  مثل 
نشریه و ... به نظر باید با استمرار این برنامه ها 
آن را به عنوان یک برنامه معمول در دانشگاه 
درخواهند  همه  صورت  این  در  و  انداخت  جا 
آزاد  مباحثه  و  اندیشیدن  بر  اصل  که  یافت 
این  به  نگاه  دیگر  و  است  مسائل  پیرامون 

شکل نخواهد بود که برنامه ای برگزار 
می شود و موج تبلیغی دارد که هر گروه 
سوءاستفاده  آن  از  بخواهد 
گری  هوچی  با  و  کند 
کارها  قبیل  این  و 
به  را  آن  فضای 
تغییر  خود  نفع 

دهد. 
ید  با
ی  ر قد

به 
ر  ا تکر
دیگر  نکته  سپرد. 
موضوعاتی  چه  که  است  این 
به  نگاهی  یک  وقتی  شود.  انتخاب 
دانشگاه بیندازیم خواهیم 
برخی مسائل  در  دید 
حتی حداقلی از فهم 

مشترک وجود ندارد، خوب 
را  بحث  مسائل  این  طرح 
معلوم نیست به کجا می برد. 
برای  فضا  است  ممکن  بعضا  یا 
طرح موضوعی مساعد نباشد، یعنی در 

گذاشتن  دست  که  باشیم  داشته  قرار  بازه ای 
روی فالن موضوع بیش از اینکه کمک کند 
به روشن شدن موضوع، فضا را رادیکال تر و 
غبارآلوده بکند، خوب آن جا نباید آن موضوع 

مطرح شود. 
به  مبتال  مسائل  در باره ی 
مثال  چند  توانيد  می  دانشجويان 

بزنيد؟
تبیین  خوب  جامعه  در  که  مسائلی  مثال 
نشده است و در دانشگاه هم مورد سوال قرار 
مقبولیت  یا  مشروعیت  بحث  مثل  می گیرد؛ 
یک نظام که چند سال پیش یک بحثی هم 
چیستی  نیز  و  شد،  مطرح  محور  این  حول 
های  مدل  با  آن  نسبت  و  اسالمی  جمهوری 
حکومتی دیگر. اینکه جمهوریت ارجح است یا 
اسالمیت یا اصوال این دو از هم جدایند یا در 
دل یک کل منسجم اند. این ها از مواردیست 
موارد  دیگر  از  است.  نشده  تبیین  خوب  که 
انتخابات،  از  پس  که  اتفاقاتی  به  می توان 
پیرامون قانون شکل گرفت اشاره کرد. طرف 
معترض هم در مواردی ادعای قانون مداری 
داشت و خواستار اجرای بی نقص آن بود، و 
روی  بر  حداکثری  تأکید  نظام  هم  مقابل  در 
دادن  قرار  با  می شود  باالخره  داشت.  قانون 
قانون بعنوان یک محور، عملکردها را بررسی 
کرد؛ بهترین جایش هم همین دانشگاه است. 
 بخش دیگری که می توانم بعنوان مسائل 
اشاره  آن  به  دانشگاه  در  بچه ها  اساسی 
دانشگاه  گمانم  به  دینیست.  مباحث  کنم، 
و  دانشجویان  بسیار  سؤاالت  به  پاسخ  محل 
بررسی مبنایی موضوعات دینیست. ما معموال 
فقط  و  ایم  نپرداخته  مسائل  این  به  ریشه ای 
بدنبال اعمال بوده ایم. همین موضوع حجاب 
و  می شود  کننده  نگران  چندگاهی  از  هر  که 
مقطعی                     باز  باشیم،  حل  راه  بدنبال  هم  اگر 

ا.                 اقداماتی صورت می گیرد و 
اصل داستان هم، همچنان پابرجاست. 

یک بخش جدی دیگر هم می توانم بگویم 
و آن حوزه مربوط به مسائل علمی دانشجویان 
است. در دانشکده های فنی یکی از مسائلی 

ادامه ی  هستند،  روبرو  آن  با  دانشجویان  که 
تحصیل در خارج از کشور است که می توان 
اینچنین  پیرامون  آزادفکری  و  بحث  با 
تجربه  و  دقت  از  پشتوانه ای  موضوعاتی، 
را  مواردی  چنین  در  گیری  تصمیم  جهت 
بحث های  یا حتی  آورد.  بوجود  بچه ها  برای 
انسانی؛  علوم  موضوع  همین  مثل  معرفتی تر 
علوم  نه،  یا  داریم  بومی  انسانی  علوم  اینکه 
انسانی، اسالمی می شود یا نه؛ و موارد دیگری 

از این دست.
 به نظر شما بحث بيشتر معرفتی 

باشد يا مبتال به دانشجويان؟
 به نظر من هر دوی این ها می تواند باشد، 
سیاسی  لزوما  دانشجویان  به  مبتال  مسائل 
نیست و می تواند معرفتی و مبنایی هم باشد.
 به نظر شما در دانشگاه های فنی 
کرسی ها  ساختار  انسانی،  علوم  و 

چه تفاوتی دارد؟
قرار  کرسی ها  محور  االن  که  چیزی  آن 
باشد.  سیاسی  اجتماعی-  بیشتر  شاید  گرفته، 
کرسی های  مقام  در  که  گفت  می توان 
در  کرسی ها  ساختار  پردازی،  نظریه  و  نقد 
متفاوت  انسانی  علوم  و  فنی  دانشگاه های 
فنی  هم  ما  تهران  دانشگاه  در  اما  می شود، 
پزشکی  هم  داریم،  انسانی  علوم  هم  داریم، 
داریم، هرکدام از این فضاها نیازهای خودش 
را دارد، منتهی بحث کرسی های آزاد اندیشی 
چون بیشتر اجتماعی و سیاسی است و حتی 
فرهنگی، دغدغه ی همه ی دانشجویان است 
و فرق ماهوی ندارد و برای همه یکسان است.
دو  در  کرسی های  بحث  چون 
حوزه کلی معرفتی و سياسی مطرح 
با  اولويت  شما  نظر  به  است،  شده 
بايد  کدام  هر  در  و  است؟  کداميک 

چه مالحظاتی را رعايت کنيم؟
اینکه ببینیم اولویت با کدام است، این 
را نیاز جامعه مشخص می کند. راجع به 
که  بحثی  هر  وارد  طبیعتا  مالحظات، 
را  خودش  خاص  مالحظات  می شویم 
کلی  موارد  نتوانم  االن  من  شاید  دارد. 
بگویم که ناظر به همه مباحثات باشد، 
در شکل دهی  ما  نظر می رسد  به  اما 
برنامه می توانیم این موضوع را هم در 
بی طرفانه  واقعا  که  باشیم  داشته  نظر 
حرف  آن  برویم.  بحث  یک  سراغ 
کند  کمک  ما  به  می تواند  که  اصلی 
این  را جلب کنیم،  اعتماد مخاطبین  تا 
است که اینجا اینطور نیست که بحثی 
ترتیب داده شده باشد که نتیجه خاصی 
بگیرد. اینجا موضوع این است که بیاییم 
حرف بزنیم و جمع بندی هم به عهده 
مخاطب باشد. این به نظرم نکته خیلی 
هر  طبیعتا  این،  کنار  در  است.  مهمی 
به  باید  که  دارد  را  خودش  مالحظات  بحثی 

آن توجه داشت.
در برگزاری کرسی ها طبيعتا موانع 
از سوی  يا  دارد؛  و مشکالتی وجود 
برنامه  بازخورد  صرفا  يا  دانشگاه 
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پيشنهاد  راهکاری  چه  دانشگاه.  در 
می کنيد؟

یکی از بزرگترین موانعی که وجود دارد شاید 
همان بحث هیجانی شدن فضای جلسه است 
یکی  عامل،  تا   2 همان  می رسد  نظر  به  که 
تکرار جلسات و یکی اطمینان به مخاطبین و 
اعتماد در بین دانشجویان -که  ایجاد فضای 
برای  و  کنند  صحبت  دانشجویان  است  قرار 
همه نظرات نماینده وجود دارد- تا حد زیادی 
کمک می کند. ریزه کاری های اجرایی هم در 
است.  مؤثر  بگیریم  نتیجه ای که می خواهیم 
اینکه چه کسی می خواهد بحث را اداره کند و 
یا کسی که مجری است چه رویکردی داشته 
ریزی  موارد  این ها  بحث.  هدایت  در  باشد 
است که به شدت در نتیجه مهم است. مثال 
تلویزیونی  مناظرات  به  که  ایراداتی  از  یکی 
گرفته می شد و یک نقدی که وجود داشت، 
مجری،  یا  بحث  کننده  هدایت  که  بود  این 
خودش در بحث شرکت می کند و وارد بحث 
می شود و بیرون گود نمی ماند. مثال این یکی 
از مالحظاتی است که باید رعایت شود تا مانع 
این شود که کسانی که نشسته اند نگران این 
باشند که حرفشان زده نمی شود، و آن وقت 
این منجر به سر و صدا و شلوغی شود. مانع 
است.  دانشگاه  خود  دارد  وجود  که  دیگر 
دانشگاه و مسئولین دانشگاهی ما بعضا نگران 
شکل  و  مباحث  شدن  مطرح  با  که  این اند 

و  شلوغی  جلسات،  این گونه  گرفتن 
التهاب دانشگاه باال برود. من عرضم 
به این بزرگواران این خواهد بود که 
و  بپردازیم  مباحث  به  وقتی  اتفاقا 
ورود  مطلب  به  درست  زاویه ی  از 
اختالف  محل  که  مباحثی  به  کنیم، 
و بحث است بیشتر کمک کرده ایم 
و به اینکه فضای دانشگاه آرام شود، 
بود؛  خواهد  درستی  نتیجه  نتیجه،  و 
شود  احساس  امر  بدو  در  اگر  حتی 
دامن  دانشگاه  التهابات  به  این  که 
پیدا  ادامه  زنجیره  این  اگر  می زند. 
می کند  کمک  این  به  اتفاقا  کند، 
که آرامش در فضای دانشگاه حاکم 
باشد. یکی دیگر از موانعی که پیش 
آن  خود  کار،  ابتدای  در  داریم  رو 
می آیند  که  هستند  نماینده هایی 
یک  این  باالخره  می کنند.  صحبت 
مسیر  این  در  است.  تازه ای  مسیر 

که  شویم  روبرو  مشکل  این  با  است  ممکن 
بیایند بحث کنند و  آن کسانی که می توانند 
که  باشند  داشته  اقبالی  کمتر  کنند،  صحبت 
یکی  مثال  یا  کنند.  شرکت  برنامه  در  بیایند 
که  بود  این  بودیم،  آن  شاهد  که  مواردی  از 
بچه ها خیلی راحت تر بودند بنویسند تا اینکه 
بیایند صحبت کنند؛ و از اینکه بیایند پای میز 
اکراه داشتند. شاید هم چون  و صحبت کنند 
دور  بحث ها  این  از  کمی  ما  دانشگاه  فضای 
بوده است، کمتر به این افراد بر می خوریم. اما 
به نظر می رسد که اگر بشود کار را شروع کرد 

و کار را روی غلطک انداخت، کم کم آن افراد 
هم خودشان را نشان می دهند. 

اين  است  خوب  شما  نظر  به 
»کرسی های  عنوان  با  برنامه ها 
»کرسی های  يا  آزادفکری« 
اين  يا  شوند  برگزار  آزادانديشی« 
برنامه ها ذکر  اصطالحات در عنوان 

نشود؟ چرا؟
مهم  خیلی  برنامه  این  اسم  معتقدم  من 
نیست. البته این را هم معتقدم که نباید چون 
بحثی گفته شده و یک مطالبه ای شده، حتما 
یعنی  کنیم.  استفاده  را  اسم  همان  بیاییم  ما 
شروع  فکری  آزاد  کرسی های  خب،  بگوییم 
شد. به نظر من نیازی نیست و الزم هم نیست، 
چون هدفی پشت این عنوان است. وقتی طرح 
می شود »کرسی های آزادفکری«، این یک 
آن  بتوانید  وقتی  شما  طلبد.  می  را  محتوایی 
محتوا را آماده کنید، آن فضا را شکل دهید، 
خیلی مهم نیست که اسم آن چه باشد؛ هرچند 
به نظر می آید بحث از این لحاظ که بخواهیم 
یک جریان سازی بکنیم هم قابل توجه است. 
خوب است که این جلسات پیرامون یک اسم 
برگزار شود؛ و این ها می تواند حول یک محور 

کلی شکل گیرد.
از  بحث  اين  اينکه  به  توجه  با 
نظام مطرح شده  طرف دوستداران 
اين  با  ای  عده  يک  شايد  است، 

جلسات  در  يا  کنند،  مخالفت  بحث 
حضور پيدا نکنند و به نوعی تحريم 
ادامه  مانع  تواند  می  اين  آيا  کنند؛ 

کار شود؟
که  معتقدند  مسلک ها  و  مرام ها  همه  در 
معروف هیچ  قول  به  داریم،  را  برتر  ما دست 
ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است. 
اما این ادعا باید یک جایی ثابت شود. من بعید 
می دانم چنین چیزی باشد که کسانی باشند 
که بگویند ما حاضر نیستیم بحث کنیم؛ چون 
دانشجویی و حداقل آن  باالخره حداقل فهم 
ایجاب می کند که هر  شعور فضای تضارب 

اگر  بزند،  را  خودش  حرف  و  بیاید  ای  دسته 
انجام  را  کار  این  گروهی  اگر  و  دارد.  حرفی 

دهد خودش را ایزوله کرده است.
به نظر شما بين مناظره و رسيدن 
به حقيقت چيست؟ آيا در مناظره می 

شود به حقيقت رسيد؟
جدی  بحثی  و  است  مهمی  موضوع  خیلی 
ایستگاه های  به حقیقت،  برای رسیدن  است. 
بزرگترین  از  یکی  شاید  دارد.  وجود  زیادی 
کسی  اگر  که  باشد  این  طرح،  این  محسنات 
گرفته  شکل  ذهنش  در  صلبی  ساختارهای 
فضایی  در  یعنی  شد.  خواهد  شل  این  است، 
ای  فایده  حداقل  باز مطرح شود،  مباحث  که 
ساختارهای  که  است  این  است  متصور  که 
ذهنی صلب ذهن تک تک ما شل خواهد شد 
و یک کمی آمادگی به وجود خواهد آمد برای 

پذیرش حرفی که شاید درست تر باشد.
از حالت مباحثه  اينکه بحث  برای 
خارج نشود و به جدل کشيده نشود، 

بايد چه راهکارهايی اتخاذ کرد؟
اولین الزمه این موضوع، فهم افرادی است 
که حضور دارند. مشخص است که چه کسی 
جنجال  برای  کسی  چه  و  آمده  بحث  برای 
آمده. نکته دوم هم شاید یک درصد زیادی، 
بحث  که  کسی  و  باشد،  بحث  هدایت  خوِد 
حداقل  یک  است  نیاز  هم،  می برد  پیش  را 
ورودی به بحث داشته باشد و جایی که بحث 
اصل  سر  را  بحث  یابد،  می  انحراف 
موضوع بیاورد، و نهایتا اینکه بی طرفی 
روح  کلیت  در  نیست.  بی تأثیر  مجری 
حاکم بر برنامه این قابل مشاهده است؛ 
یعنی اگر مخاطب احساس کند که فضا 
یک طرفه چیده شده، یک طرف حتما 
بازنده خواهد بود. این ها کمک می کند 
باید  نگیرد.  در  اصلی  بحث  اینکه  به 
برگزار  را  برنامه ها  بی طرف،  و  آزادانه 
این  نگران  ساکن  به  ابتدا  نباید  کرد. 
مباحثه  این  از  نتیجه ای  چه  که  باشیم 
این است که  با  اولویت  بیرون می آید. 

فضای تضارب آرا شکل بگیرد. 
آيا با توجه به اينکه تبيين حق 
نبايد  است،  باطل  از  پيچيده تر 
نگران اين بود که به دليل ضعف 
موضع  آن  حق،  موضع  يک 

ضايع شود؟
این  در  اما  هست،  نگرانی  جای  چرا 
موارد باید مطلب مهم تر در نظر گرفته شود. 
گفتگو،  و  بحث  از  کنیم  فرار  که  وقتی  تا  ما 
وارد  که  وقتی  ولی  رسید؛  نخواهیم  بجایی 
زمین بازی شویم، باید بدانیم که در این زمین 
در  را  خودمان  کنیم  سعی  و  کنیم  بازی  باید 

مواردی که ضعف داریم تقویت کنیم.
بيان  آزادی  حد  شما  نظر  به 
قانونی  و  فقهی  قرمز  خط  چيست؟ 

در اين زمينه چيست؟
پرسید.  نظران  صاحب  از  باید  را  این ها 
مناظره ای  هر  و  بحثی  هر  برای  قطعا  اما 
آن  به  توانیم  نمی  و  است  نیاز  حداقل هایی 

اگر به آن حداقل ها  نباشیم.  پایبند  حداقل ها 
پایبند نباشیم، آن بحث و گفتگو مجال ادامه 
پیدا کردن نخواهد داشت. اگر دو نظر حداقل 
اشتراکاتی برای بحث نداشته باشند، آن بحث 
اصال شکل نمی گیرد. ولی اینکه خط قرمزها 

چیست، باید از صاحبان نظر پرسید.
کننده  مناظره  افراد  شما  نظر  به 

بايد چگونه انتخاب شوند؟
تشکل ها  از  افراد  که  نیستم  موافق  من 
تشکل ها  موضوع،  اینکه  مگر  شوند؛  انتخاب 
باشند. اگر بخواهیم یک خطی مشخص کنیم 
بر دانسته ها و  باید مبتنی  انتخاب فرد،  برای 
توانایی های نظری وی در موضوع مورد بحث 
انتخاب صورت گیرد، نه شخصیت سیاسی او. 
افرادی  چنین  معموال  دانشگاهی  فضای  در 

مشخص اند و خیلی دور از ذهن نیستند.
به نظر شما مکان جلسه کجا باشد؟

دارد.  دانشگاه  فضای  به  بستگی  شدت  به 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  در 
آمفی  و  سالن ها  افتاده،  جا  فضای  تهران 
تئاتر دانشکده هاست. منتها خب ممکن است 
در دانشگاهی این فضا مثال در مسجد وجود 
داشته باشد. به نظر  من کالس به علت آن 
هدفی  آن  حداقل  دارد،  که  محدودی  فضای 
در  این  و  نمی کند  برآورده  را  داریم  ما  که 
فضای دانشگاه گسترده نمی شود؛ و می تواند 
تخصصی تر  کمی  که  باشد  مفید  درمباحثی 

است و افراد کمتری در آن شرکت می کنند.
داوران  هيأت  حضور  شما  نظر  به 

الزم است؟
را  فضا  باید  که  کنم  می  فکر  نه.  کل  در 
آزاد بگذاریم. ولی اگر بحث علمی است،- در 
کرسی های نقد و نظریه پردازی- الزم است. 
منتها در مباحث سیاسی و مبنایی، نهایتا اگر 
این وظیفه کسی است  تذکر،  به  باشیم  قایل 
که بحث را هدایت می کند. البته می توان بعد 
از برگزاری برنامه ی دانشجویی، از اساتید هم 

برای بحث در همان موضوع دعوت کرد. 
برای کسانی که نشسته اند، يعنی 
داشته  ای  برنامه  چه  بايد  حضار، 

باشيم؟
مثال  است،  مهم  بسیار  برنامه  حواشی 
بحث  یا  موضوع  درباره  تاریخچه ای  اینکه 
را  بحث  موضوعیت  و  بیان شود  برای حضار 
سوال  می رسد  نظر  به  کند.  بیان  جامعه  در 
البته  که  است  مهمی  چیز  مخاطب  پرسیدن 
بهتر است مکتوب باشد تا وقت برنامه گرفته 
بچه  از  برنامه  کلیت  درباره  می شود  نشود. 
در  مدنظرشان  موارد  تا  کرد  نظرخواهی  ها 

برنامه های بعدی رعایت شود.
از شما متشکريم.

تشکر متقابل.
در  می کشید  که  زحمتی  این  شااهلل  ان   
شفاف کردن فضای آزاداندیشی سهم خواهد 

داشت.

بعضا  ما  دانشگاهی  مسئولين  و  دانشگاه 

مباحث  مطرح شدن  با  که  اين اند  نگران 

و شکل گرفتن اين گونه جلسات، شلوغی 

و التهاب دانشگاه باال برود. من عرضم به 

اتفاقا  که  بود  خواهد  اين  بزرگواران  اين 

زاويه ی  از  و  بپردازيم  مباحث  به  وقتی 

درست به مطلب ورود کنيم، به مباحثی که 

محل اختالف و بحث است بيشتر کمک کرده 

و  شود،  آرام  دانشگاه  فضای  اينکه  به  و  ايم 

اگر  حتی  بود؛  خواهد  درستی  نتيجه  نتيجه، 

در بدو امر احساس شود که اين به التهابات 

دانشگاه دامن می زند.
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تعريف و ويژگي هاي کرسی های 
آزادفکری در دانشگاه ها از نظر شما 
کرسي هاي  بين  )تفاوتي  چيست؟ 
نظريه  و  انديشي  آزاد  فکري،  آزاد 

پردازي قائل هستيد؟(
هر مسأله ای که ذهن انسان با آن درگیر 
به  توجه  با  که  است  موضوعی  می شود، 
گاهی  می شود.  بررسی  اهمیتش  درجه 
اهمیت  از  و  است  سخیف  مسأله  اوقات 
چندانی برخوردار نیست و به راحتی فراموش 
می شود، گاهی اوقات هم بررسی آن بسیار 
افراد  هرحال  به  می گیرد.  انرژی  و  وقت 
هم  زیادی  تنوع  از  که  موضوعات  اکثر  در 
این  پیدا می کنند و  برخوردار است، دخول 
بجز رشته تخصصی است که باید همه آنچه 
راجع به مسأله است بدانیم. این ورود افراد 
در مسائل گوناگون و با موضوعات مختلف، 
فکری  آزاد  کرسی های  نام  به  بستری  در 
مجال این را می یابند که در کنار یک دیگر 

محک خورده و افراد با دید جامع تری، آنچه 
را که فهمیدند بپذیرند. آنچه که در نهایت 
باید مد نظر و مورد توجه قرار گیرد این است 
اندیشه  از باب فکر و  بیان شده،  آزادی  که 
است  مسخره  بسیار  مثال  عنوان  به  است. 
که کسی در باب اینکه فالن اتفاق افتاده یا 
نیفتاده، آزاد اندیشی کند؛ زیرا این یک خبر 
آزاد  اینکه  یا  و  تحقیق شود.  باید  که  است 
باید  اینکه االن چه کاری  اندیشی در مورد 
انجام شود – مثال شیشه ها را بشکنیم و یا 
نشکنیم – بی معنی است؛ زیرا ممکن است 
اندیشیدن معنا داشته باشد، اما اضافه کردن 
پیش فرض آزاد به آن در مورد مسائل ناظر 

به عمل، ترکیبی بی معنا می سازد.
حقیقت  در  پردازی  نظریه  کرسی های 
که  است  فکری  آزاد  کرسی  از  خاصی  نوع 
افرادی  مخصوص  و  خاص  ای  حیطه  در 
در  کرسی ها  این  می پذیرد.  صورت  خاص 
حقیقت بررسی یک موضوع علمی است که 

به دست متخصصین آن موضوع 
مفید  افراد  عموم  برای  و  می گیرد  صورت 

نیست.
ویژگی های  دلیل  به  دانشگاه  در 
است  فضاهایی  از  یکی  دارد  که  مختلفی 
اندیشی  آزاد  و  فکری  آزاد  کرسی های  که 

اهمیتی دوچندان کسب می کند.
البته این سوال شما را شاید خود رهبری 
بهتر جواب داده باشند. در سال 85 در جمع 
رؤسای دانشگاه ها در مورد موضوع دیگری 

گفتند که به اینجا هم قابل سرایت است:
تولید  نهضت  مسئله ی  بعدی،  »نکته ی 
قبل  سال  هفت  شش  از  ما  که  است  علم 
از این، این قضیه را گفتیم، مطرح کردیم و 
دنبال کردیم. خب، حاال بعضی از بحث های 
پیرامون این مسئله، حقیقتًا وقت تلف کردن 
و خود را مشغول کردن است؛ که: حاال اصاًل 
تولید  علم  آیا  چیست؟  معنایش  علم  تولید 
)ما  است؟  کردنی  کشف  آیا  است؟  کردنی 

به یاد آن جمعی می افتیم که - البته سال ها 
پیش برای ما نقل کردند-  راجع به مسأله ی 
نفری  یک  پیش  و  مي کردند  بحث  سینما 
رفتند تا از او نظر بخواهند. ایشان گفته بود: 
حاال ببینیم آیا سی نِماست یا سی نَماست یا 
حاال  کنیم!(  حل  را  این  اول  سی نُماست؟! 
است،  کردنی  تولید  است،  کردنی  کشف 
تحقیق کردنی است؛ هر چه هست، مقصود 

معلوم است.«
اين  روی  رهبري  تأکيد  علت 

موضوع را در چه می بينيد؟
آزاد فکری خود هدف  اینکه کرسی های 
است.  واضح  ندارند،  ارزش  اصالتا  و  نیستند 
باید دید که این کرسی ها دانشگاه را به چه 
اهمیت  دارای  که  می کنند  هدایت  سمتی 
ما  دانشگاه های  متأسفانه  امروزه  اند.  شده 
بیشتر  هستند.  درگیر  سطحی  مسائل  در 
بدهد  جهت  جامعه  به  دانشگاه ها  آنکه  از 
کند،  تغذیه  را  جامعه  فکری  طیف های  و 

تأکید مجدد رهبری، ضرورت را آشکار کرد! 
حقیقت جویان، باید جریان ساز باشند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
محمدامین آقامیری
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در  موجود  فکری  مختلف  طیف های 
می کنند.  تعریف  کار  دانشگاه  برای  جامعه 
گوناگون  مسائل  در  دانشگاه ها  دانشجویان 
ریزه  باشند،  مباحث  در  پیشرو  اینکه  بجای 

خوار و دنباله رو این جریانات شده اند 
البته تک مثال هایی هم که موجود  و 
ما  اینکه  و  نیستند.  اینگونه  هستند، 
حرکت  مسیر  جامعه  برای  نتوانیم 
در  موجود  جریانات  و  کنیم  طراحی 
همان  از  ناشی  کنیم  تغذیه  را  جامعه 
شد.  مطرح  که  است  بودن  سطحی 
هنگامی که حرف عمیقی در دانشگاه 
نباشد، دانشجویان به ناچار باید مصرف 
کننده حرف سایرین باشند. اما آیا این 
تحوالت  همه  مبدأ  تواند  می  دانشگاه 
معظم  مقام  جمله  این  به  باشد؟!  
72 دقت کنید:« خدا  رهبری در سال 
تالش  که  را  دستهایی  آن  کند  لعنت 
و  جوان  قشر  که  می کنند  و  کرده اند 
این  کنند«  غیر سیاسی  را  ما  دانشگاه 
نگاه فقط با چند شرط رخ می دهد و 
یک توقع ویژه ای را در ذهن متصور 

می کند، که نخست به شرطها می پردازیم و 
سپس به آنچه که می-تواند توقع را عملی 

کند:
باشی  مطمئن  که  است  این  شرط  اولین 
عاقلی هنگامی  انسان  بر حق هستی. هیچ 
که می داند که بر حق نیست، نمی گذارد در 
آن حیطه کسی بررسی کند؛ مانند ممنوعیت 
اگر  اروپا.  در  هولوکاست  پیرامون  تحقیق 
ذره ای مشکل وجود داشته باشد، با بررسی 
آن  اعتبار  و  شده  مطرح  مشکل  آن  افراد، 
باید  بنابراین  زیر سؤال می رود، پس  نظام 

باور حق بودن وجود داشته باشد.
می خواهند  که  افرادی  باید  آنکه  دوم 
آن ها  که  فردی  نگاه  در  کنند،  بررسی 
و  جو  حقیقت  باید  می دهد،  پیشنهاد  را 
دنبال  که   کسی  زیرا  باشند؛  غیرمغرض 
حقیقت نباشد و یا عناد و کینه داشته باشد، 

هر مقدار هم که بحث کند بی فایده است.
قرار  هم  کنار  در  را  موارد  این  همه  حال 
و  است  حق  دنبال  به  اسالمی  نظام  دهید. 
ندارد و  پذیرفتن آن ترسی  یافتن حق و  از 
دانشگاه  در  انسانی  نیروی  از  ای  مجموعه 
یافتن  دنبال  به  صادقانه  که  است  موجود 
حقیقت است و از این مجموعه توقع ایجاد 
افراد  این  برای  می رود.  پیشرفت  و  تحول 
مسائل  در  که  باشد  فراهم  امکان  این  باید 
عمیق شوند و بتوانند با تولید فکر در کشور، 
جریان ساز شوند. برای اینکه دانشگاه بتواند 
از مسائل سطحی به مسائل عمیق تر حرکت 
دوران  این  دارد.  گذاری  دوران  به  نیاز  کند 
اگر  امروز  شود؟  فراهم  باید  چگونه  گذار 
مبانی  از  یکی  حول  ای  برنامه  دانشگاه  در 
کمی  افراد  احتماال  شود  برگزار  ایدئولوژی 
موضوع  فالن  اگر  اما  کنند؛  می  شرکت 
سیاسی جنجالی روز باشد، بسیار پر طرفدار 
باید  مسیر  یک  در  بنابراین  بود.  خواهد 

بتوانیم از مسائل پر هیاهو به مسائل اساسی 
برسیم که بدنه دانشگاه همراهی کند. 

یک  پیرامون  افراد  که  هنگامی 
برای  می کنند،  بحث  سطحی  موضوع 

فرض هایی  پیش  باید  استدالل هایشان 
موارد،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  دهند.  قرار 
افراد، پیش فرض های یکسانی ندارند - زیرا 
گو  و  گفت  هم  با  فرض ها  پیش  در  هرگز 
اما   - برسند  نظر  وحدت  به  که  اند  نکرده 
باعث  اولیه  فروض  در  تفاوت  شدن  مطرح 
فروض  سر  بر  بعدی  گام  در  افراد  می شود 
می  ادله  که  هنگامی  و  کنند،  بحث  اولیه 
عقب  به  گام  یک  مجبورند  بازهم  آورند، 
آنجا را شناسایی کنند.  بروند و تفاوت های 
این اتفاق آنقدر تکرار خواهد شد که بحث ها 
بر سر مبانی برسد و افراد تفاوت های اولیه 
را پیدا کنند. در این هنگام دانشگاه به عمق 
جامعه  برای  محتوا  تولید  جهت  مطلوب 
رسیده است و دیگر درگیر مسائل کم ارزش 
سطحی نیست که فقط هیجان داشته باشد. 
این راه حلی است که در آن، هم حرف ها 
شفاف می شود و هم عمق مسأله به درستی 
افراد  برای  عمیق  مسائل  و  شود  می  بیان 

جذاب می شود.
در کنار عمق بخشی به دانشگاه، در این 
نگاه  به  که  تربیت می شود  نسلی  دانشگاه 
یافته  دست  بینانه  واقع  تحلیلی  و  عمیق 
است – و نه تحلیلی که جریان ها و گروه ها 
به  توجه  با  که   – اند  داده  ارائه  آن ها  به 
پایه حق  بر  اسالمی  نظام  که  موضوع  این 
بنا شده است و این افراد نیز به دنبال حق 
بوده اند، این نسل، خود تبدیل به پشتوانه و 

پشتیبانی برای پیشبرد نظام می شود.
در  گرفته  صورت  فعاليت های 
شريف  دانشگاه  دانشجويی  بسيج 
آيا  و  است؟  بوده  چه  زمينه  اين  در 
قبل از تأکيد رهبری در جمع نخبگان 
گرفته  صورت  کاری  نيز   )88 )آبان 

بود؟
انقالب  رهبر  که  ابتدائی  دفعات  از همان 

مسئله کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها 
دغدغه  طبیعی  طور  به  فرمودند  مطرح  را 
عملیاتی کردن فرمایشات آقا در میان بچه ها 
و  گوناگون  پیشامدهای  منتها  آمد.  بوجود 
روزمره باعث شد تمرکز تشکیالت بر 
این مسئله کم شود. به همین دلیل تا 
قبل از تأکید مجدد ایشان، یک سری 
انجام  گریخته  و  جسته  فعالیت های 
ایشان  مجدد  تأکید  با  اما  می پذیرفت، 
و نیز روشن شدن ضرورت وجود چنین 
بستری در دانشگاه، بخشی از مجموعه 
به طور متمرکز و با برنامه ریزی دقیق 
در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. 

برنامه ی آينده ی شما در اين 
قابل  ايده آل  چيست؟  زمينه 
در  زمينه  اين  در  که  دسترسی 
دانشگاه تان متصوريد چيست؟

در  متنوع  و  گوناگون  برنامه هایی 
کارکرد  هرکدام  که  است  کار  دستور 
برگزاری  از  دارد.  دیگری  از  متفاوتی 
تا  گرفته  مناظره ها  و  سخنرانی ها 
ایجاد فضای هم اندیشی و بحث برای 
به فصل و شرایطی  بسته  دانشجویان، که 

که در آن قرار داریم اجرایی می شوند. 
وظيفه ی اصلی راه اندازی 

در  کرسی ها  اين 
عهده ی  بر  دانشگاه 

کيست؟ 
بحث،  یک 

بحث 
ی  جرا ا

کرسی هاست 
تشکلی  هر  که 

اقدامی  چنین  می تواند 
بسیج  و  دهد؛  انجام  را 

با  عمیقش  ارتباط  سبب  به 
والیت، خود را در این زمینه پیشرو 

شکل  بحث  هم  بحث  یک  و  می داند. 
این  استفاده شدن  قابل  و  رسمی  و  گرفتن 
کرسی هاست که بر عهده همه دانشجویان 
با همت خود،  تا  و اساتید و مسئولین است 

بهره وری چنین امری را باال برند. 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که 
نظر  مد  بايد  کرسی ها  طراحی  در 

قرار داد را چه می دانيد؟ 
اهداف کوتاه مدت عمده به فرهنگ سازی 
در این زمینه معطوف می گردد، و اهداف بلند 
کرسی ها  این  شدن  استفاده  قابل  به  مدت 
برای رفع مشکالت و مسائل نظام و کمک 
به تسریع روند پیشرفت نظر خواهند داشت. 
مباحثات  دهد  می  نشان  تجربه 
برای به نتيجه رسيدن موانعی پيش 
خلط  گری،  هوچی  مثل  دارند؛  رو 
غيرشفاف  و  گويی  مبهم  مبحث، 
سند  بدون  حرف  کردن،  صحبت 
اين  از  و  مسائل  انبوه  طرح  زدن، 

لّفاظی  پريدن،  شاخه  آن  به  شاخه 
چگونه  کرسی ها  طراحی  در  و... 
کرد؟  کم  را  آسيب ها  اين  می توان 
در  تمهيدی  طراحی هايتان  در  آيا 

اين زمينه انديشيده شده است؟
آن  به  که  فرهنگ سازی  مسئله ی  همان 
اشاره شد، امر مهمی است که باید با تالش 
بسیار زیاد محقق شود. باید همه نسبت به 
برای  چنین کرسی هایی  اهمیت  و  ضرورت 
پیشرفت نظام آگاه شوند و خود دانشجویان، 

مقابل حرکات کودکانه بایستند. 
با توجه به اينکه رهبری بحث اين 
دانشگاه های  مورد  در  را  کرسی ها 
صنعتی نيز مطرح کردند، آيا موضوع و 
ساختار اين جلسات در دانشگاه های 
صنعتی و غير صنعتی را متفاوت می 

دانيد؟ 
قطعا متفاوت 

به  است. 
دلیل 

یــــن که  ا
غـــــه ها  غد د

و سؤاالت دانشجویان صنعتی از غیر صنعتی 
متفاوت است. شیوه فکر کردن و حتی طرح 
فنی  رشته های  دانشجویان  برای  بحث 

متفاوت از دانشجویان انسانی و ... است. 
با توجه به اين که رهبری دو حوزه 
برای  را  معرفتی  و  سياسی  کلی  ی 
کرده  مطرح  آزادفکری  کرسی های 
از  يک  هر  در  که  مالحظاتی  بودند، 
داد  قرار  نظر  مد  بايد  حوزه  دو  اين 
کدام اند؟ و آيا به نظر شما اولويتی 

بين اين دو حوزه وجود دارد؟
در حوزه سیاسی می بایست از سیاست زده 

مسائل  از  بتواند  دانشگاه  اينکه  برای 

سطحی به مسائل عميق تر حرکت کند 

نياز به دوران گذاری دارد. اين دوران 

امروز  شود؟  فراهم  بايد  چگونه  گذار 

اگر در دانشگاه برنامه ای حول يکی از 

احتماال  برگزار شود  ايدئولوژی  مبانی 

افراد کمی شرکت می کنند؛ اما اگر فالن 

موضوع سياسی جنجالی روز باشد، بسيار 

يک  در  بنابراين  بود.  خواهد  طرفدار  پر 

از مسائل پر هياهو به  بتوانيم  بايد  مسير 

دانشگاه  بدنه  که  برسيم  اساسی  مسائل 

همراهی کند.
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بحث ها  یعنی  نمود.  جلوگیری  فضا  شدن 
نباید جریانی شود و باید یک ارائه بی طرفانه 
داشته باشیم. و اما در حوزه مسائل معرفتی 
علمی  نمود،  توجه  بدان  می بایست  آن چه 
نباید  این که  یعنی  است؛  مباحث  این  بودن 
به هیچ وجه، فضای روانی و پیش فرض ها و 
ذهنیت ها -که عمده، محصول فعالیت های 
رسانه ای است- بر این فضا تآثیر گذار باشد. 
در مورد اولویت هم به نظر می رسد باید با 
آن چه  اما  نمود.  عمل  روز  شرایط  به  توجه 
این  است که مسائل  بدان توجه نمود،  باید 
است  افراد  ذهن  ویترین  و  روبنا  سیاسی، 
که ریشه در مسائل معرفتی دارد، و لذا اگر 
فرصت پرداختن به ریشه ها را داشته باشیم 

باید سراغ مسائل معرفتی برویم. 
کرسی ها  برای  که  موضوعاتی 

ب  نتخا شوند ا می 
يد  با

چه 

باشند؟  داشته  خصوصياتی 
مبتالبه  مبنايي،  )موضوعات 
دانشجويان و ...( در صورت امکان، 

چند مورد مثال هم بزنيد.
به  باشد که مربوط  باید موضوعاتی  قطعا 
فضای روز است تا دانشجویان احساس نیاز 
کنند و مخاطب قرار بگیرند. به عنوان مثال، 
مسائلی مانند ضرورت تولید علوم اسالمی، 
برخی  و   ... و  دانشگاه  شدن  سکوالریزه 
و  کشوری  از  اعم   - روز  سیاسی  مسائل 

جهانی - از این دسته اند. 
آزادفکري  کرسي هاي  اجراي  آيا 

چه  دارد؟  مختلفي  شيوه هاي 
شيوه هايي؟ )مناظره دو نفره، گفتگو 
و ...( ويژگی های هر قالب چيست؟ 

کدام قالب را مؤثرتر مي دانيد؟
این که  دارد.  مختلفی  شیوه های  قطعا 
درست  شیوه هایی،  چه  بگوییم  بخواهم 
کشور  دانشجویان  تعداد  به  که  چرا  نیست؛ 
باشیم.  ارائه داشته  برای  ممکن است شیوه 
نظر هر کس متفاوت است با نظر دیگری، 
و باید دید کدام شیوه و قالب جواب می دهد. 
مناظره و میزگرد و ... دیگر خیلی کلیشه ای 
شده و باید سراغ شیوه های جدیدتر رفت. به 
نظر من به طور کلی قالبی تأثیر بیش تری 
اعتماد  آن  به  برنامه  مخاطب  که  دارد 
بیش تری داشته باشد. مثال بستری را مهیا 
کرد که همه بتوانند نظرشان را بازگو کنند. 

حاال مناظره کتبی یکی از شیوه هاست. 
اين  است  خوب  شما  نظر  به 
»کرسی های  عنوان  با  برنامه ها 
»کرسی های  يا  آزادفکری« 
اين  يا  شوند،  برگزار  آزادانديشی« 
برنامه ها  عنوان  در  اصطالحات 

ذکر نشود؟ چرا؟
نام ها  این  اگر  دید  باید 
می کنند  ایجاد  مشکلی 
مهیا  مهم  کرد.  حذف شان 
است  بستری  چنین  شدن 
از  باشد  چه  نامش  حاال  و 

فرعیات است. 

کنـــــش  ا و
طيف های  استقبال  و 
خصوص  )به  مختلف 
برگزاری  به  نسبت  مخالفين( 
آيا  است؟  بوده  چه  کرسی ها 
ايجاد  مانع  آن ها  حضور  عدم 

فضای آزادفکری شده است؟ 
هستند!  مخالف  کال  بعضی ها  خب 
باشد،  چه  موضوع  نیست  مهم  یعنی 
قضیه  همان  می کنند!  مخالفت  این ها 
ایجاد  خللی  است. یک  آب  روی  کف 
دعا  برایشان  باید  می روند.  و  می کنند 
خاصی  مشکل  شوند.  اصالح  که  کرد 

پیش نمی آید.  
پرهياهو  مناظره های  تفاوت 
کرسی های  با  جنجالی  و 
اين  آيا  و  چيست؟  آزادفکری 

از  استقبال  کاهش  موجب  تفاوت 
کرسی ها نمی-شود؟

همان تفاوتی که استادیوم با یک کالس 

درس دارد! ما در دانشگاه تجربه کردیم که 
استقبال  کاهش  موجب  تنها  نه  مسئله  این 
نمی شود، بلکه باعث می شود عده ای که به 
دلیل هیاهوهای مناظرات از آمدن به سالن 
امتناع می ورزند، این برنامه ها را شرکت کنند 
و استفاده کنند و استفاده برسانند. اصال دو 
با هم قابل قیاس  فضای متفاوت است که 
نیست. حتی درصد زیادی از مخاطبین فرق 
این که  کنار  بگذارید  را  این  شما  می کنند. 
قطعا  است.  فنی  دانشگاه  یک  ما  دانشگاه 
به  مسئله  این  انسانی  دانشجویان  مورد  در 

مراتب بهتر است. 
و  مناظره  بين  نسبت  کلی  طور  به 
انسان  چيست؟  حقيقت  به  رسيدن 
می شود؟  معتقد  چيز  يک  به  چطور 
مسير  اين  در  عقلی  تالش  نقش 

چيست؟
به  مناظره  با  در جایی می فرمایند جز  آقا 
روشن  را  حقیقت  نمی توان  دیگری  شیوه 
بیان،  نمود. معلوم است که وقتی کسی در 
احساس کند که دیگری نیست که جوابش 
را بدهد، اسب سخن را می تازاند و چه بسا 
ببیند  وقتی  اما  کند؛  عدول  هم  انصاف  از 
داد  خواهد  را  پاسخش  که  هست  دیگری 
مخاطبین  نیز  و  می شود  رعایت  انصاف 
طرفین،  سخن  به  دادن  گوش  با  می توانند 

خود حق و باطل را تشخیص دهند. 
در  افراد  که  اين  به  توجه  با 
دارند  قرار  مختلف  فکری  فضاهای 
دسته  ارزش ها،  مفاهيم،  دارای  که 
فرض- پيش  و  ذهنيت ها  بندی ها، 

اند،  مسائل  به  نسبت  متفاوت  های 
چطور امکان تفاهم فراهم می گردد؟

در  خصوصا  کرد،  شروع  ریشه  از  باید 
باب مسائل معرفتی. کار بلند مدت و جدی 
می خواهد و اصال راحت نیست. حاال باز در 
باب مسائل سیاسی، چون اختالفات معموال 

را  کار  طوری  یک  می شود  است،  سطحی 
اما در باب مسائل معرفتی  انجام رساند؛  به 
خیلی باید دقت کرد که بحث از کجا شروع 

می شود. 
با توجه به اين که به نظر مي رسد 
تبيين حق پيچيده تر از تبيين باطل 
است، آيا نبايد نگران اين بود که به 
واسطه ی ضعف حاميان يک موضع 
حق يا حاکم شدن فضای تبليغاتی و 
به آن موضع  بر جلسه،  ژورناليستی 
وارد  ضربه  عمومی  افکار  در  حق 

شود؟
خب، این مسئله ای است که در طول تاریخ 
همه حق گرایان با آن مواجه بوده اند. باید با 
بیفتد.  اتفاقی  چنین  نگذاریم  و جهد  تالش 
نمی گذارد  مسیر  حقانیت  و  خدا  به  ایمان 
که نگران شویم اما باید نکته ای را هم که 

فرمودید لحاظ کرد و برایش فکری نمود. 
به نظر شما حد آزادی بيان چيست؟ 
آيا ابراز هر عقيده اي در جامعه مجاز 
و  دقيقاً خط قرمزهای فقهی  است؟ 
را  اين حدود  و  اخالقی چه هستند؟ 

چطور بايد اعمال کرد؟ 
ما در مورد دانشجویان صحبت می کنیم، 
نه مردم کوچه و خیابان. فرض بر این است 
نخبگان  و  خواص  قشر  از  مخاطبین،  که 
و  دهند  تشخیص  خود  می توانند  و  هستند 
گمراه نشوند. حدود هم همان حدودی است 
انقالب  آینده  کتاب  در  مطهری  شهید  که 
در  دیگر همه  که  می فرمایند  بیان  اسالمی 

جریان نظر ایشان هستند. 
هيئت  حضور  به  راجع  شما  نظر 
مناظره چيست؟  در جلسات  داوران 
بايد داور باشند و نقش  چه کسانی 
می  چه  مناظره  جلسات  در  شان 

تواند باشد؟
وجدان  داور،  نه!.  داور  عنوان  تحت 
باشند  عده ای  این که  اما  است.  مخاطبین 
تذکراتی  و  کنند  مراعات  را  وقت  مثال  که 
به طرفین بدهند و به طور کلی سعی در باال 
می تواند  بسیار  کنند  کار  کیفیت  بردن 
مجری  یک  گاهی  حاال  باشد.  مفید 
توانمند هم می تواند همین کار را انجام 

دهد. 
تذکراتی  ی  ارائه  انتظار  آيا 
و...  سفسطه  و  مغالطه  مانند 
داوران  توسط  جلسه-  حين   -

معقول و مفيد است؟ 
قطعا مفید است. 

به  دهی  نمره  و  ارزيابی  آيا 
از  پس   - کنندگان  مناظره 
معقول  داوران  توسط  جلسه- 
و مفيد است؟ اگر بله، طبق چه 

معيارهايی؟
مخاطبان  عهده  بر  باید  را  این 
متوجه  خودش  هرکس  گذاشت. 

می شود. 
ذکر  که  دیگری هست  نکته ی  اگر 

آن را مفید می دانید، بفرمایید.
با تشکر از شما. 

ممکن  کشور  دانشجويان  تعداد  به 

باشيم.  داشته  ارائه  برای  است شيوه 

نظر  با  است  متفاوت  کس  هر  نظر 

ديگری، و بايد ديد کدام شيوه و قالب 

و  ميزگرد  و  مناظره  می دهد.  جواب 

بايد  و  شده  کليشه ای  خيلی  ديگر   ...

سراغ شيوه های جديدتر رفت. به نظر من 

به طور کلی قالبی تأثير بيش تری دارد که 

بيش تری  اعتماد  آن  به  برنامه  مخاطب 

داشته باشد. مثال بستری را مهيا کرد که 

کنند. حاال  بازگو  را  نظرشان  بتوانند  همه 

مناظره کتبی يکی از شيوه هاست.
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  از برگزاری این جلسات 
توسط ما 

وحشت 
دارند!

تعريف و ويژگي هاي کرسی های 
آزادفکری در دانشگاه ها از نظر شما 
کرسي هاي  بين  تفاوتي  چيست؟ 
آزادفــــــکري، آزادانــديشي و 

نظريه پردازي قائل هستيد؟
فضاهای  آزادفکری،  کرسی های  کلیت 
آرام  محیطی  در  دانشجویی  آراء  تضارب 
مختلف  اشکال  به  که  است  منطقی  و 

می تواند در دانشگاه ها اجرا شود. 
آزادفکری  کرسی های  تفاوت  به  راجع 
حداقل  ما  نظریه پردازی،  و  آزاداندیشی  و 
دو دسته ی مجزا از کرسی ها را داریم که 
اما  دارند،  هم  با  زیادی  اشتراکات  هرچند 
متولی  شیوه،  بحث،  طرفین  کارویژه،  در 
و  متفاوت اند  هم  با  مباحث  حوزه ی  و 
هم،  جای  به  این ها  گرفتن  اشتباه  اتفاقًا 
خودش یکی از موانع ایجاد این کرسی ها 
در دانشگاه ها شده است. شاید این که آقا 
در جمع  آبان 88  در  در صحبت شان  هم 
لفظ جدید »آزادفکری«  بار  نخبگان، چند 
استفاده  دیگری  لفظ  از  و  بردند  کار  به  را 

مد  را  تفاوت  این  به  دادن  توجه  نکردند، 
نظر داشته اند.

چند  آزادفکری  کرسی های  این 
کرسی های  از  را  آن ها  که  دارند  ویژگی 
نظریه پردازی مجزا می کند. اولین ویژگی 
برخالف  هستند،  دانشجویی  این که 
استادی  که  نظریه پردازی  کرسی های 
هستند. ویژگی دوم این که عقالنی سازی 
شنیده شدن سخنان  و  دانشگاه ها  فضای 
مختلف از جانب دانشجوها را مد نظر دارند، 
نه تولید علم را. البته در اهمیت تولید علم 
کرسی های  در  آن  اما  نیست،  شکی 
نظریه پردازی باید مورد توجه قرار بگیرد و 
کارویژه ی کرسی های آزادفکری یک چیز 
ویژگی  تبع  به  دیگر،  ویژگی  است.  دیگر 
آزادفکری،  کرسی های  این که  قبلی، 
غیرتخصصی  و  عمومی  موضوعات  در 
سه  به  آقا  که  می بینیم  چون  هستند. 
دانشگاه امیرکبیر و تهران و شریف که دو 
تاشان فنی هستند، توصیه  می کنند که در 
موضوعات معرفتی و سیاسی کرسی ها را 
راه اندازی کنید، که طبیعتًا این موضوعات، 

مهندسی  فنی  دانشجویان  تخصصی  کار 
نیست. اگر سابقه ی صحبت های مختلف 
کنیم،  دنبال  خوب  را  حوزه ها  این  در  آقا 
هم  و  مخاطب  در  هم  را،  تفاوت ها  این 
صحبت  جنس  مثاًل  می بینیم.  محتوا  در 
به   81 سال  آزاداندیشی  نامه ی  در  آقا 
جنس  از  است  متفاوت  حوزه،  فضالی 
صحبت هاشان راجع به آزادفکری در دیدار 
دانشجویان در سال 88 یا مثاًل قبل از آن 

در دانشگاه سمنان.
گیر  نمی خواهیم  البته  کلمات  به  حاال 
بدهیم، اما فهم هدف و مفهوم این ها مهم 
است. کرسی های آزادفکری قطعًا متفاوت 
البته  نظریه پردازی اند.  کرسی های  از 
یعنی  پرسیده اید  که  سومی  نوع  مورد  در 
کنیم،  دقت  اگر  آزاداندیشی،  کرسی های 
افراد  طرف  از  عبارت  این  که  می بینیم 
مختلف، حداقل در چهار-پنج معنا و نسبت 
متفاوت به کار می رود. بعضی ها، »کرسی 
آزاداندیشی« را به عنوان یکی از شیوه های 
کرسی های نظریه پردازی به کار می برند 
یعنی  کرسی ها  این  هدف  راستای  در  و 

برجسته.  صاحب نظران  توسط  علم  تولید 
بعضی، آن را به عنوان نوع سوم و واسطی 
و  دانشجویی  آزادفکری  کرسی های  بین 
کرسی های نظریه پردازی به کار می برند. 
استادی  این ها مناظرات  این معنی که  به 
و  تخصصی  که  موضوعاتی  در  هستند 
مجموعه   این  کل  به  بعضی،  نیست.  نو 
آزاداندیشی«.  »کرسی های  می گویند 
دو  آزاداندیشی  کرسی های  برای  یعنی 
نظریه پردازی  و  آزادفکری  کلی  نوع 
قائل اند. بعضی هم آزاداندیشی را به عنوان 
معادل آزادفکری و در مقابل کرسی  های 
نظریه پردازی مورد استفاده قرار می دهند. 
در هر حال، این ها خیلی مهم نیست، مهم 

اجرا شدن اش است!
اين  روی  رهبري  تأکيد  علت 

موضوع را در چه می بينيد؟
و  هیاهو  جای  به  دانشگاه ها  در  این که 
و  منطقی  فضای  شاهد یک  هوچی گری، 
نظام  نفع  به  قطعًا  باشیم،  بانشاط  و  آرام 
طرف  از  است.  انقالب  رشد  موجب  و 
توسط  انقالب  آرمان های  خیلی  دیگر، 

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد ترک یلماز
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کس  هر  از  بهتر  آرمان خواه  دانشجویان 
شود؛  طرح  جامعه  در  می تواند  دیگری 
شود.  زده  باید  که  هست  حرف ها  خیلی 
شوند،  شنیده  باید  که  چیزها هست  خیلی 
و  غرب  رسانه ای  سیطره ی  خاطر  به  اما 
قشر  گرفته،  صورت  که  جوسازی هایی 
اصاًل  آن  حرف ها  دانشجویان  از  عظیمی 
فضای  این که  نمی خورد.  گوش شان  به 
گفت و شنود حرف ها در دانشگاه ها حاکم 
شود، کمک زیادی می کند که حداقل این 
خاطر  به  امروز  ما  شوند.  شنیده  حرف ها 
که  هستیم  این  شاهد  رسانه،  سیطره ی 
می کنند.  سیر  خودشان  دنیای  در  آدم ها 
فکر  که  می شوند  پیدا  کسانی  هنوز  مثاًل 
اگر  شده.  تقلب  انتخابات  در  می کنند 
نشریه یا چیزی خالف این باشد هم اصاًل 
روشنگری  و  دقیق  بحث  راه  نمی خوانند. 
کرسی- همین   موضوعات،  این  به  راجع 

کرسی ها  این  دیگر،  طرف  از  هاست. 
شدن  آماده  و  شدن  پخته  و  رشد  موجب 
کشور  اداره ی  برای  انقالبی  جوانان 
یک  دانشگاه ها،  فضای  وقتی  و  می شود. 
به  می توانیم  شود،  بانشاط  فکری  فضای 
هم  دانشگاهی  نظام  و  دروس  جدی  نقد 
رها  شاهد  درازمدت  در  و  باشیم.  امیدوار 
علم  تولید  و  تقلید،  دام  از  دانشگاه  شدن 

باشیم.
در  گرفته  صورت  فعاليت های 
بسيج دانشجويی دانشگاه اميرکبير 
و  است؟  بوده  چه  زمينه  اين  در 
جمع  در  رهبری  تأکيد  از  قبل  آيا 
کاری  نيز   )88 )آبان  نخبگان 

صورت گرفته بود؟
معنی  به  را  آزادفکری  کرسی های  اگر 
ایجاد فضایی که عده ای دانشجوی بیایند 
و  کنند  صحبت  آرام  فضایی  در  هم  با  و 
حقیقت روشن شود، بگیریم، بله. به عنوان 
به  می توانم  خوب  خیلی  نمونه ی  یک 
یعنی  شهدامان،  تدفین  از  قبل  هفته ی 
ایام،  آن  در  کنم.  اشاره   87 اسفند  اوایل 
مخالف  نشریات  مطالعه ی  با  دوستان 
و  مختلف  دانشگاه های  در  شهدا  تدفین 
شبهات  موجود،  اینترنتی  منابع  همچنین 
و  کرده  استخراج  را  زمینه  این  در  موجود 
به آن مسلط شده بودند. و چند روز پیاپی 
مغرب،  تا  قبل ظهر  از  دانشگاه  در صحن 
شاهد بحث های پررونق دانشجویی حول 
این موضوعات بودیم. و این در اقناع عموم 
این  بودن  بهانه  به  نسبت  دانشجویان 
داشت.  موثری  بسیار  نقش  مخالفت ها، 
انتخابات  جریان  در  کار  همین  مشابه 
توزیعی  نشریات  حول  و  ریاست جمهوری 
به  که  هم  بعد  و  شد.  انجام  دانشگاه  در 
کشیده  شهر  بزرگ  میادین  به  جدی  طور 
استادی  و  دانشجویی  مناظرات  البته  شد. 
آرام  و  منطقی  دلیل  به  اما  داشته ایم،  هم 

زیرمجموعه ی  را  آن ها  فضا،  نبودن 
تحصیلی  سال  در  نمی دانیم.  کرسی ها 
طرح  آماده سازی  از  بعد  هم  جاری 
کرسی های آزادفکری و دو آئین نامه برای 
برنامه ی گفتگوی دانشجویی و مناظره ی 
در  را  کرسی ها  برنامه های  دانشجویی، 
دانشگاه  مسجد  و  آمفی تئاتر  فضای  دو 
خط  »کدام  مثل  مختلف  موضوعات  در 
امام؟«، »انقالب اسالمی در مسیر یا خارج 
از مسیر«، »اسالم و لیبرالیسم«، »بررسی 
»حکومت  زنان«،  »حقوق  شهدا«،  تدفین 
این ها،  کنار  در  البته  و  داشتیم.  اسالمی« 
حوزه ی  در  آزادفکری  تکمیلی  کارهای 

نشریات و فضای مجازی هم بوده است.
اين  در  شما  آينده ی  برنامه ی 
قابل  ايده آل  چيست؟  زمينه 
در  زمينه  اين  در  که  دسترسی 

دانشگاه تان متصوريد چيست؟
ادامه ی همان برنامه ها که گفتیم. باید از 
طرفی روش های مختلف را امتحان کنیم 
از طرف دیگر  برسیم،  پخته تر  به مدل  تا 
کم کم فرهنگ برگزاری چنین جلساتی در 
به  باید طوری شود که  بیفتد.  دانشگاه جا 
طور مستمر در بزرگ ترین آمفی تئاترهای 
چنین  مختلف،  موضوعات  در  دانشگاه، 
برگزار  پرشور  و  منطقی  و  آرام  جلساتی 

شود.
اين  راه اندازی  اصلی  وظيفه ی 
عهده ی  بر  دانشگاه  در  کرسی ها 
چه  نهادها  و  افراد  ديگر  کيست؟ 

نقشی در اين زمينه دارند؟
خود  عهده ی  به  اصلی  وظیفه ی 
و  دانشجویی  تشکل های  ماهاست. 
این  باید  دانشجویی  بسیج  علی الخصوص 

جلسات را در دانشگاه ها ایجاد کنند. 
به  باید  هم  دانشگاه ها  مسئولین 
ضرورت این کار واقف باشند و نهایت 
همکاری و حمایت از تشکل ها را در 
این زمینه انجام دهند. نهادهای کالن 
فرهنگی کشور هم باید پشتیبانی های 
الزم قانونی و فکری و تبلیغی در این 

حوزه را داشته باشند.
بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف 
مدتی که در طراحی کرسی ها 
چه  را  داد  قرار  نظر  مد  بايد 

می دانيد؟
اوآًل  باید  کوتاه مدت  در  کرسی ها 
حرف های  شدن  شنیده  زمینه ی 
طور  این  تا  کنند  فراهم  را  مختلف 
نباشد که همه ی اطالعات و تحلیل 
باشد  منحصر  دانشجویان  از  عده ای 

به آن چه از رسانه های خاص می شنوند. و 
ثانیًا این ابزار مظلوم نمایی که نمی گذارند 
ضدانقالب  از  را  بزنیم  را  حرف مان  ما 
بگیرد، و نشان دهد که چه کسانی عالقمند 
چه  و  اند  آرا  تضارب  و  عقالنی  فضای 

کسانی حیات سیاسی شان در هوچی گری 
اواًل  کرسی ها  بلندمدت  در  غوغاست.  و 
دانشگاه ها  فضای  شدن  عقالنی  موجب 
امروز  این که  افتادن  جا  با  ثانیًا  می شوند. 
موجب  کرسی هاست،  این  مبارزه،  میدان 
و  می شوند.  خودی  نیروهای  فکری  رشد 
درسی  و  آموزشی  نظام  نقد  موجبات  ثالثًا 
موجود، و تحرک علمی در دانشگاه ها برای 

تولید علم را فراهم می کند.
مباحثات  می دهد  نشان  تجربه 
موانعی  رسيدن  نتيجه  به  برای 
هوچی گری،  مثل  دارند؛  رو  پيش 
و  مبهم گويی  مبحث،  خلط 
حرف  کردن،  صحبت  غيرشفاف 
بدون سند زدن، طرح انبوه مسائل 
و از اين شاخه به آن شاخه پريدن، 
کرسی ها  طراحی  در  و...  لّفاظی 
چگونه می توان اين آسيب ها را کم 
کرد؟ آيا در طراحی هاتان تمهيدی 
در اين زمينه انديشيده شده است؟

البته نباید انتظار داشت که این آسیب ها 
طراحی  با  اما  شوند،  مرتفع  کلی  طور  به 
یک سری قواعد و از آن مهم تر با ساختن 
جلسه،  برای  مناسب  فضای  و  فرهنگ 
کم  آسیب ها  این  از  حدی  تا  می توان 
کرد. کاًل هرچه فضای جلسه، علمی تر و 
سنگین تر باشد، این مسائل خودبه خود از 
طرف مخاطب پس زده می شود. عمده ی 
کار، این است. البته در زمینه های مختلف 
مطرح شده در سوال، کارهایی هم می شود 
وقتی  هوچی گری،  درباره ی  مثاًل  کرد. 
هرکس  که  شود  طراحی  طوری  جلسات 
بخواهد بتواند در جلسه صحبت کند، دیگر 
دلیلی برای هوچی گری نخواهد ماند. مثاًل 

در یکی از جلسات مان یک نفر بلند شد و 
فریاد زد، بالفاصله مجریان جلسه، هم از 
پشت میکروفون و هم به طور خصوصی از 
او دعوت کردند که مثل همه وقت بگیرد 
و  بزند،  را  حرفش  تریبون،  پشت  بیاید  و 

رفتار او نزد حاضرین جلسه تقبیح شد. یا در 
مورد حرف بدون سند زدن، در طراحی ای 
با  داوران  هیئت  بود،  گرفته  صورت  که 
بلند کردن برگه ای حین صحبت های هر 
مناظره کننده، می توانستند نیاز به ذکر سند 
در آن رابطه را گوشزد کنند، و موارد نیازمند 
جلسه ی  نمایشگر  صفحه ی  در  سند،  به 
دوستان  تصمیم  البته  شود.  ثبت  مناظره 
این که  برای  فعاًل  که  شد  آن  بر  مسئول 
محدودیت ها  بیفتند،  راه  جلسات  این 
اضافه  موارد  این  کم کم  و  باشند  حداقلی 
کردن  کم  یعنی  زمینه  همین  در  شوند. 
به  بدون سند زدن، می توان  آسیب حرف 
ادامه ی مناظره در تاالر گفتگوی اینترنتی 
اشاره کرد که تا حد خوبی امکان درخواست 
می کند.  فراهم  را  آن  روی  بحث  و  سند 
این  از  و  مسائل  انبوه  طرح  آسیب  برای 
شاخه به شاخه پریدن هم دوستان مسئول، 
بر  مبنی  بودند  کرده  مطرح  را  ایده هایی 
رسم و نمایش درخت مباحثه، و مشخص 
دو  اختالفات  نقاط  روی  توافق  و  شدن 
طرف و این که چرا و چگونه از یک بحث 
به بحث دیگر منتقل شدیم. حتی یکی از 
کارشناسی  پایان نامه ی  موضوع  دوستان، 
پیاده سازی همین طرح  و  را طراحی  خود 

مناظره ی الکترونیکی قرار داده است.
رهبری  اين که  به  توجه  با 
مورد  در  را  کرسی ها  اين  بحث 
مطرح  نيز  صنعتی  دانشگاه های 
اين  ساختار  و  موضوع  آيا  کردند، 
صنعتی  دانشگاه های  در  جلسات 

و غيرصنعتی را متفاوت می دانيد؟ 
است  قرار  موضوعات  که  جهت  این  از 
دانشگاه های صنعتی، موضوعات  در  حتی 
موجبات  و  باشند،  معرفتی-سیاسی 
فراهم  را  دانشجویان  فکری  رشد 
اما تخصصی تر  نیست.  تفاوتی  کنند، 
در  کرسی ها  موضوعات  بودن 
امری  انسانی  علوم  دانشگاه های 
طبیعی است. طبیعتًا در دانشگاه های 
علوم انسانی، این موضوعات می تواند 
در  رایج  دروس  علمی  مباحث  با 
درگیر  با  و  بخورد  پیوند  دانشگاه هم 
کردن دانشجویان با سواالت و مسائل 
علم آموزی  روی  جدی  اثر  جدی تر، 
آن ها داشته باشد. از طرف دیگر، در 
به  توجه  –با  صنعتی  دانشگاه های 
رایج  غلط  فرهنگ  خاطر  به  این که 
استعدادهای  بیشتر  کشورمان،  در 
برتر به این دانشگاه ها می روند- این 
کرسی ها و موضوعات آن ها می تواند 
سمت  به  دانشجویان  این  حرکت  اشتیاق 

علوم انسانی را ایجاد کند. 
دو  رهبری  که  اين  به  توجه  با 
را  معرفتی  و  کلی سياسی  حوزه ی 
برای کرسی های آزادفکری مطرح 

گير  نمی خواهيم  البته  کلمات  به 

مفهوم  و  هدف  فهم  اما  بدهيم، 

کرسی های  است.  مهم  اين ها 

از  متفاوت  قطــعاً  آزادفــکری 

نظريه پردازی اند.  کرســـی های 

که  سومی  نوع  مورد  در  البته 

پرســيده ايد يعــنی کرســـی های 

آزادانديشی، اگر دقت کنيم، می بينيم 

که اين عبارت از طرف افراد مختلف، 

نسبت  و  معـنا  چهار-پنج  در  حداقل 

متفاوت به کار می رود.
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هر  در  که  مالحظاتی  بودند،  کرده 
نظر  مد  بايد  حوزه  دو  اين  از  يک 
قرار داد کدام اند؟ و آيا به نظر شما 
وجود  حوزه  دو  اين  بين  اولويتی 

دارد؟
موضوعاتی  کاًل  و  سیاسی  موضوعات 
بیشتری  کار  و  آن ها سر  با  که مخاطبین 
دارند، برای همه ملموس تر است و بیشتر 
این  از  دانشجویان می شود.  موجب جذب 
اما  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  جهت، 
مقداری  از  پس  سیاسی  دغدغه های  این 
عمیق  طبیعی  طور  به  بحث،  رفتن  جلو 
می رسد.  معرفتی  مسائل  به  و  می شود 
دانشجویی ای  گفتگوی  برنامه ی  در  مثاًل 
که در دهه ی فجر داشتیم راجع به این که 
انقالب اسالمی مسیر صحیحی را پیموده 
یا نه، پس از کمی بحث، برای همه معلوم 
لیبرالیستی  معیار  با  طرف  یک  که  شد 
خوب  و  می کند  ارزیابی  را  انقالب  دارد 
بحث  معیار  همین  اصل  به  راجع  است 
»اسالم  موضوع  با  بعد  برنامه ی  و  شود، 
و لیبرالیسم« گذاشته شد. همین انتقال از 
مسائل سیاسی به مسائل معرفتی، و این که 
برای عموم روشن شود که بعضی مباحث 
به  وابسته  و  مبنایی  و  جدی  سیاسی مان، 

جهان بینی هاست، خیلی ارزشمند است.
به  راجع  صحبت  این که  دیگر  نکته ی 
مسائل سیاسی آسان تر و کم خطرتر است. 
اواًل امکان بحث دانشجویان در این مسائل 
بحث  جایی  احیانًا  اگر  ثانیًا  است،  بیشتر 
کمتری  ایمانی  آسیب  نشود،  جمع  خوب 

ایجاد می کند.

کرسی ها  برای  که  موضوعاتی 
چه  بايد  می شوند  انتخاب 
باشند؟  داشـــته  خصوصـــياتی 
مبـــــــنايي،  )موضوعات 
مبتالبه دانشجويان و ...( در صورت 

امکان، چند مورد مثال هم بزنيد.
این  که  است  خوب  موضوعات 
جذاب  اواًل  باشند:  داشته  را  خصوصیات 
دانشجویان  ذهنی  با دغدغه های  و  باشند 
مهم  خودشان  یا  ثانیًا  کنند.  برقرار  رابطه 
را  مهم  مسائل  طرح  زمینه ی  یا  باشند 
فراهم کنند. ثالثًا موضوعات واقعی خودمان 
باشند، نه موضوعات مورد توجه دیگران که 
از طرف روشنفکرهای غرب زده به عنوان 
رابعًا  موضوع ما در جامعه طرح می شوند. 
گونه ای  به  نباشند.  موضع گیرانه  صریحًا 
باشند که امکان طرح دیدگاه های مختلف 
مخاطب  طرف  از  موضوع  آن  به  راجع 

طبیعی به نظر برسد.
موضوع  انتخاب  در  که  دوگانه ای  یک 
از یک  این است که  با آن مواجه هستیم 
نباشد؛  انفعالی  برنامه،  موضوع  طرف، 
»والیت  نگذاریم  را  برنامه  عنوان  مثاًل 

از  می شود؟«.  دیکتاتوری  موجب  فقیه 
طرف دیگر، موضوع برنامه را طوری قرار 
ندهیم که یک سویه بودن را القا کند. مثاًل 
عنوان همان برنامه را نگذاریم »جز والیت 
دیکتاتوری  از  جلوگیری  برای  راهی  فقیه 
مخاطب  که  بینابین  عنوان  یک  نیست«. 
او  به  انتقال محتوا  تا  بکشاند  به جلسه  را 
مثاًل  کند.  کمک  می تواند  پذیرد،  صورت 
در همین موضوع، می شود عنوان جلسه را 

گذاشت »والیت فقیه؛ عامل دیکتاتوری یا 
مانع دیکتاتوری؟«. 

یک راه خوب دیگر این است که در کنار 
موضوع اصلی، چند زیرموضوع هم اعالم 
شود. این که زیرموضوع ها، سوالی باشند یا 
از دو موضع مخالف با هم طرح شده باشند 

هم موثر است.
سوال  در  که  برنامه ای  همان  در  مثاًل 
شده،  اعالم  موضوع  شد،  مطرح  هم  قبل 
از  خارج  یا  مسیر  در  اسالمی؛  »انقالب 
مسیر؟« بود. اما چند زیرموضوع هم اعالم 
دولت های  از  یک  هر  »نسبت  بود:  شده 
انقالب؟«،  مسیر  با  انقالب  از  پس 
از  را  انقالب  مصلحت اندیشی ها  »آیا 
انحراف  »آیا  کرد؟«،  دور  آرمان هایش 
انقالبیون موجب انحراف انقالب می شود« 

و... . 
این که موضوعات، جزئی و دقیق باشند 
شاید  کار  ایتدای  در  اما  است؛  خوب  هم 
که  کنند  فکر  افراد  که  شود  این  موجب 
در آن موضوع حرفی برای گفتن ندارند و 

کمتر ثبت نام کنند برای صحبت.
آزادفکري  کرسي هاي  اجراي  آيا 
شيوه هاي مختلفي دارد؟ چه شيوه 

هايي؟ 
دارد.  وجود  مختلفی  شیوه های  بله، 
انتخاب  برای  مختلف  روش   10 مثاًل 
مناظره کنندگان در طرح کلی مان -که در 
همین ویژه نامه هم آورده شده-، ذکر کرده 

بودیم. به طور کلی آن چه برایش آئین نامه 
و  گفتگو  قالب  دو  کردیم،  اجرا  و  نوشتیم 
مناظره،  در  بوده.  آن ها،  ترکیب  و  مناظره 
است،  بیشتر  جذابیت  و  مباحث  انسجام 
دیدگاه ها  تنوع  و  مشارکت  گفتگو،  در  اما 
دارند  وجود  دیگری هم  قالب های  بیشتر. 
گفتگوی  تاالر  مکتوب،  مناظره ی  مثل 
ضبط  میدانی،  بحث  حلقه های  اینترنتی، 
مناظره در اتاق و پیاده کردن و انتشار آن 

مناظره و  دانشجویی،  فیلم  نقد  نشریه،  در 
گفتگوی دانشجویی حول کتاب یا پس از 

سخنرانی یک صاحب نظر، و...
اين  است  خوب  شما  نظر  به 
»کرسی های  عنوان  با  برنامه ها 
»کرسی های  يا  آزادفکری« 
اين  يا  شوند  برگزار  آزادانديشی« 
اصطالحات در عنوان برنامه ها ذکر 

نشود؟ چرا؟

برنامه های  که  ندارد  لزومی  هیچ 
عنوان  این  با  را  دانشگاه  در  عمومی مان 
برگزار کنیم. البته اگر واقعًا برنامه ی وزینی 
شود،  برگزار  انتظار  مورد  محتوای  آن  با 
عنوان اش خیلی فرقی نمی کند و ضرری 
هم ندارد که به نام کرسی های آزادفکری 
باشد. اما متأسفانه شاهد هستیم که -هم 
در دانشگاه خودمان و هم در دانشگاه های 
ربط  که  عادی ای  برنامه های  دیگر-، 

اسم  این  به  ندارند،  کرسی ها  به  خاصی 
برگزار می شوند و این کوچک کردن حرف 
به  منحصر  مشکل،  این  البته  و  است.  آقا 
این موضوع هم نیست و شاهد این کار در 

موارد دیگر هم بوده ایم. 
ضرر دیگری که تأکید بر استفاده از عین 
این  دارد،  برنامه ها  عناوین  در  لغت  این 
است که به ذهن عده ای از مخاطبین این 
را متبادر می کند که این برنامه ها یک چیز 

در آن ايام، دوستان با مطالعه ی 

تدفين شهدا  مخالف  نشريات 

در دانشـــگاه های مخــتلف 

اينترنتی  منابع  همچنين  و 

موجود، شبهات موجود در اين 

به  و  کرده  استخراج  را  زمينه 

آن مسلط شده بودند. و چند روز 

قبل  از  دانشگاه  صحن  در  پياپی 

بحث های  شاهد  مغرب،  تا  ظهر 

اين  حول  دانشجويی  پررونق 

موضوعات بوديم.
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فرمایشی و رسمی است. در حالی که مهم 
این است که چنین فضاهایی در دانشگاه ها 
باشد.  چه  اسم اش  این که  نه  شود،  ایجاد 
حسابی ای  درست  کار  وقتی  باید  ما 
آن چه  از  کوچکی  جزء  را  کارمان  کردیم، 
آقا خواسته بود معرفی کنیم، نه این که با 
آن  به  منتسب کردن کارهای ضعیف مان 
کلمات، هزینه اش را به دوش آقا بگذاریم. 
طيف های  استقبال  و  واکنش 

مخالفين(  خصوص  )به  مختلف 
چه  کرسی ها  برگزاری  به  نسبت 
آن ها  حضور  عدم  آيا  است؟  بوده 
آزادفکری شده  فضای  ايجاد  مانع 

است؟
واقعیت این است که طرف مقابل اصاًل 
عالقمند به برگزاری چنین جلساتی نیست. 
این  برگزاری  از  این که  صحیح ترش 
در  ما  دارند!  وحشت  ما  توسط  جلسات 

با  هرکس  که  داده ایم  فراخوان  دانشگاه 
کند،  مناظره  می خواهد  که  موضوعی  هر 
مسئول  دوستان  حتی  کند.  آمادگی  اعالم 
از فعالین مخالفین  با خیلی  برنامه ها،  این 
و کسانی که در شلوغ کاری های دانشگاه 
برای  آن ها  از  و  صحبت  داشتند،  نقش 
اما  کرده اند.  دعوت  برنامه ها  در  شرکت 
خبر  حتی  نیست!  مقابل  طرف  از  تمایلی 
که  دوستان شان  از  بعضی  با  که  داریم 

برنامه ها  در  می خواسته اند 
متقاعد  برای  رفته اند  کنند  شرکت 
کردن شان جهت انصراف صحبت کرده اند 
دیگر  شویم،  حاضر  جلسه  در  اگر  که 
اگر  و  نیست  آزادی  بگوییم  نمی توانیم 
از  بشویم،  تعریف شده  چارچوب  این  وارد 
هر  یعنی  واقع  –در  کاری  هر  بعد  به  این 
هوچی گری ای- بکنیم، خواهند گفت که 

چرا بازی منطقی را نمی پذیریم! 

ترجیح ضدانقالب  است.  واقعیت  این ها 
به عرصه ی  آمدن  به جای  که  است  این 
و  بدهد  شعار  و  بزند  داد  گفتن،  و  شنیدن 
آزادی  در عین حال مظلوم نمایی کند که 
و  نمی گویند،  صریح  را  این  البته  نیست! 
مثاًل  می کنند.  بیان  بهانه هایی  قالب  در 
اغتشاشات  دیگر  و  آذر   16 در  که  کسانی 
تمام  علنًا  و  آمده اند  اخیر  ماه  چند 
حرمت های قانونی و شرعی و عرفی را زیر 
مناظره  میز  از  حرف  وقتی  گذاشته اند،  پا 
به  می ترسیم  که  می گویند  می شود، 
خاطر حرف هامان در مناظره، با ما برخورد 
حل  مرور  به  این ها  البته  شود!  قانونی 
می شود. دانشگاه یک جای بزرگ است با 
حضور افراد با افکار مختلف. و با جلو رفتن 
استقبال  کرسی ها،  این  شدن  فرهنگ  و 
کردن یا نکردن عده ای، نمی تواند جلوی 

کار را بگیرد. 
آزادفکری  کرسی های  تفاوت 
جنجالی  و  پرهياهو  مناظره های  با 
موجب  تفاوت  اين  آيا  و  چيست؟ 
کاهــــــش استقبال از کرسی ها 

نمی شود؟
باید  آزادفکری  کرسی های  فضای 
حرف ها  واقعًا  که  شود  طراحی  طوری 
و  سوت  با  این  و  شوند.  ارزیابی  و  شنیده 
کف و هیاهو و لشکرکشی در آمفی تئاتر و 
شعار دادن و هیجانی حرف زدن و تحریک 
البته  نیست.  ممکن  مخاطبین  احساسات 
بودن مخاطبین، طبیعی  به جوان  توجه  با 

است که عالقه به فضاهای هیجانی بیشتر 
است و به خصوص در شروع کار، ممکن 
کرسی ها  از  استقبال  بودن  کم  با  است 
قباًل  که  هیجانی  مناظرات  به  نسبت 
داشتیم، مواجه شویم. اما باید سعی کنیم با 
برنامه ها  در  جذابیت های صحیح  طراحی 

به تدریج این مشکل را رفع کنیم.
به طور کلی نسبت بين مناظره و 

رسيدن به حقيقت چيست؟ انسان 
چطور به يک چيز معتقد می شود؟ 
مسير  اين  در  عقلی  تالش  نقش 

چيست؟
البته این سوال در حدی نیست که من 
جواب دهم. سوال خیلی مهمی هم هست. 
انسان ها  که  سوال  این  روی  واقعًا  اگر 
کار  می شوند  معتقد  چیز  یک  به  چطور 
سیاست گذاری کالن  امکان  بودیم،  کرده 
را به دست می آوردیم و  و موثر فرهنگی 
خیلی مشکالت و سردرگمی ها حل شده، 
اصطالح  به  کارهای  انبوه  حجم  این  و 
فرهنگی که دارد می شود، اثرش مضاعف 

می شد. 
این که  ضمن  می کنم  فکر  اجمااًل  اما 
مناظره  با  باشیم که  توهم  این  نباید دچار 
امکان  دیگری،  عقلی  صرفًا  روش  هر  یا 
به  و  حقیقت  روی  از  پرده ها  رفتن  کنار 
وجود  انسان ها  رسیدن  مشترک  نتیجه ی 
دارد، ولی این جلسات و شنیدن حرف های 
ایجاد  ذهنی  دگم های  می تواند  مختلف، 
شده برای افراد توسط رسانه ها و فرهنگ 
را بشکند  غالبی که در آن بزرگ شده اند 
و زمینه سازی کند برای رشد فکری افراد 

و جامعه.
در  افراد  که  اين  به  توجه  با 
قرار  مختلف  فکری  فضاهای 
ارزش ها،  مفاهيم،  دارای  که  دارند 
و  ذهنيت ها  دسته بندی ها، 
نسبت  متفاوت  پيش فرض های 
تفاهم  امکان  چطور  مسائل اند،  به 

فراهم می گردد؟
اگر منظور از تفاهم این است که حرف 
بفهمیم،  درست  زیادی  حد  تا  را  یکدیگر 
و  پیش فرض ها  این  تمام  علیرغم  این 
که  است  چیزی  غیرمشترک،  ارزش های 
اتفاق می افتد. اما اگر منظور از تفاهم این 
است که افراد مناظره کننده، در آخر جلسه 
از  نتیجه ی مشترک برسند، اصاًل  به یک 
کرسی ها نباید چنین انتظاری داشت. حتی 
آسیب های  از  دور  به  واقعًا  طرف  دو  اگر 
اخالقی باشند هم این انتظار نابجایی است، 
چه برسد که غالبًا چنین نیست. یک مثالی 
جالب  شاید  برنامه هامان،  از  یکی  از  بزنم 
به  راجع  که  گفتگویی  و  مناظره  در  باشد. 
حکومت اسالمی داشتیم، بحث از جانب دو 
طرف کشیده شد به موضعی پراگماتیستی؛ 
یک طرف، تجربه ی 30 ساله ی انقالب را 
به وضوح شکست خورده می دید و زندگی 
غربی را مطلوب. و طرف مقابل، تجربه ی 
جمهوری  و  موفق  را  انقالب  ساله ی   30
جهان،  حکومت  مردمی ترین  را  اسالمی 
وضوح  به  را  زندگی  برای  غرب  مدل  و 
هر  می کنم  فکر  می دید.  شکست خورده 
واقعًا  که  آن چه  صادقانه  هم  طرف  دو 
به  توجه  با  اما  می گفتند.  را  می دیدند 

آن  با  وزينی  برنامه ی  واقعاً  اگر 

شود،  برگزار  انتظار  مورد  محتوای 

نمی کند  فرقی  خيلی  عنوان اش 

نام  به  که  ندارد  هم  ضرری  و 

باشد.  آزادفکری  کرسی های 

که  هستيم  شاهد  متأسفانه  اما 

در  هم  و  خودمان  دانشگاه  در  -هم 

برنامه های  ديگر-،  دانشگاه های 

به  خاصی  ربط  که  عادی-ای 

کرسی ها ندارند، به اين اسم برگزار 

می شوند و اين کوچک کردن حرف 

آقا است.
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اساسًا  پیش فرض های  و  جهان بینی ها 
هیچ یک  که  است  طبیعی  متفاوت شان، 
را  مقابل  جلسه، طرف  در  بحث  با  نتوانند 
حاصل  تفاهم  معنا  آن  به  و  کنند،  متقاعد 

شود.
مــــناظرات  که  ایــــن  برای 
شوند  غیرجدلی  و  حقیقت جویانه 
و  روکم کني  دنبال  به  افراد  و 
برتري جویي نباشند، چه تمهیداتی 

را می توان اندیشید؟ 
عمده ی کار، ساختن فضایی است که در 
آن، »نمی دانم« گفتن، و اعتراف به جواب 
آماده نداشتن و نیاز به بیشتر مطالعه و فکر 
جواب  از  مقبول تر  و  ارزشمندتر  کردن، 
باشد. همین که  نحو  بأّی  در جلسه  دادن 
فضای جلسه از هیجانی بودن دور شود و 
علمی تر شود، خیلی به این کمک می کند. 
می شود  هم  دیگر  راه های  از  آن،  از  غیر 
این که  مثاًل  کرد.  کمک  هدف  این  به 
امکان ادامه ی مباحث بعد از جلسه –مثاًل 
یا  باشد،  شده  فراهم  مجازی-  فضای  در 
این که نحوه ی مناظره ی مناظره کنندگان 
ارزیابی  مورد  موضع شان-  از  –فارغ 
انتخاب  در  دقت  یا  بگیرد.  قرار  حاضرین 
مناظره کنندگان و توجیه و ساختن فضای 

مناسب برای آن ها قبل از جلسه.
با توجه به این که به نظر مي رسد 
تبیین حق پیچیده تر از تبیین باطل 
که  بود  این  نگران  نباید  آیا  است، 
یک  حامیان  ضعف  واسطه ی  به 
فضای  شدن  حاکم  یا  حق  موضع 
جلسه،  بر  ژورنالیستی  و  تبلیغاتی 
به آن موضع حق در افکار عمومی 

ضربه وارد شود؟
تبیین اش  خود-  خودی  -به  حق  البته 
حق  چون  است،  باطل  از  راحت تر  خیلی 
است! اما اگر منظورتان این است که باطل، 
کثیر است و از جهات مختلف و لباس های 
متفاوت امکان طرح در مقابل حق دارد، و 
کاًل خراب کردن چیزی راحت تر از درست 
کردن است، چرا، باید نگران بود. باالخره 
ما نسبت به کارهامان مسئول هستیم. اگر 
در مبحثی تسلط کافی نداریم، و نتیجه اش 
این می شود که ایمان عده ای از حاضرین 
در جلسه، به واسطه ی برنامه ی ما تضعیف 
اما  کنیم.  برگزار  را  برنامه  آن  نباید  شود، 
این تسلط و عمیق شدن در مباحث، برای 
برگزاری جلسات، -به اصطالح- مقدمه ی 
تحصیلی است، نه مقدمه ی حصولی. یعنی 
امروز اگر این تسلط را نداریم، باید برویم 
نه  کنیم.  برگزار  را  برنامه  و  را کسب،  آن 
نداریم،  علمی  تسلط  که  حاال  این که 
هم  را  این  البته  شویم.  برنامه  بی خیال 
به خصوص  –الحمدهلل-  امروز  بگویم که 
طرف  از  تسلط  این  سیاسی،  مسائل  در 
بچه های حزب اللهی در دانشگاه ها وجود 

دارد.
بیان  آزادی  حد  شما  نظر  به 
عقیده اي  هر  ابراز  آیا  چیست؟ 
خط  دقیقاً  است؟  مجاز  جامعه  در 
چه  اخالقی  و  فقهی  قرمزهای 
هستند؟ و این حدود را چطور باید 

اعمال کرد؟
این سواالت به لحاظ نظری، یک بحث 
علمی هستند که نظرات مختلفی می تواند 
راجع به آن ها وجود داشته باشد؛ اتفاقًا در 
حدی که مطالعه داشته ام، همین طور هم 
هست. و فکر می کنم یکی از انبوه مسائلی 
است که باید برای تولید نرم افزارهای دینی 
آن  روی  اسالمی  جامعه ی  اداره ی  برای 
کار شود. اما در عمل، قانون است که این 
در  تعیین می کند و مالک عمل  را  حدها 
جامعه قرار می گیرد. البته به نظر می رسد 
آزادفکری  کرسی های  به  مربوط  قوانین 
باید بازتر از قوانین مطبوعات باشند. طبیعتًا 
کسی نباید به خاطر بیان نظری علمی در 
این کرسی ها مورد مواخذه ی قانونی قرار 

گیرد.
بعضًا  که  زمینه،  این  در  نکته ای  یک 
می شود،  ضرر  موجب  آن،  به  بی توجهی 
نشود.  دیده  کامل  جامعه،  که  است  این 
مبادی  انبوه  به  توجه  بدون  کسانی  یعنی 
ذهنیت  زمانه،  این  در  که  اطالعاتی 
ایجاد  با  که  کنند  فکر  می سازد،  را  افراد 
این که  جلوی  باید  زیاد،  محدودیت های 
اشتباهی  حرف  کرسی ها  این  تریبون  از 
کار  در  مانعی  این  و  گرفت.  را  شود  بیان 
ما شود، در شرایطی که آن حرف  ها قباًل 

مخاطب  طرف  از  کامل  طور  به 
شنیده شده اند! و این حرف ما -به 
عنوان جناح معترض به نظم کنونی 
جهانی- است که از طرف مخاطب 
شنیده  بستر  باید  و  نشده  شنیده 

شدن اش فراهم شود.
افراد  شما  نظر  به 
ویژگي هاي  چه  مناظره کننده 
چگونه  و  باشند  داشته  باید 

باید انتخاب شوند؟
حداقل در شروع کار، نباید سخت 
گرفت. واقعیت این است که هرکس 
و  است  صاحب نظر  می کند  فکر 
حرفی برای گفتن دارد. باید فضا را 
بدون  حرف ها  این  که  کرد  فراهم 
شنیده  افراد  به  نسبت  پیش داوری 
شوند. فراخوان عمومی که هرکس 

حرفی دارد بیاید بزند، خوب است. کم کم 
تمایل  مخاطب  بروند،  جلو  برنامه ها  که 
پیدا خواهد کرد که افراد پرمطالعه تر بیایند 
یک  مثاًل  شود.  دنبال  جدی تر  مباحث  تا 
کاری که ما در فراخوان مان برای مناظره 
بودیم،  کرده  اسالمی  حکومت  پیرامون 
هرکس  بودیم  خواسته  که  بود  همین 

حاوی  مقاله  یک  می کند،  آمادگی  اعالم 
برای مان  را  موضوع  به  راجع  نظرات اش 
نشریات  در  مناظره  از  قبل  تا  کند  ایمیل 
چاپ شود. خب این یکی از راه هایی است 
طیف  انتخاب  موجب  طبیعی  طور  به  که 
فکری تر و جدی تر برای مناظره می شود.

برای  مناسب  مکان  شما  نظر  به 
جلسه ی مناظره چیست؟ و فضای 
ویژگی  چه  باید  مناظره  ی  جلسه 

هایی داشته باشد؟
هر  شرایط  به  بستگی  مقداری  یک 
مکان های  کلی  طور  به  دارد.  دانشگاه 
و  بزرگ  آمفی تئاترهای  مثل  عمومی تر 
موجب  که  جهت  این  از  دانشگاه،  صحن 
خوب اند،  می شوند  بیشتری  افراد  آمدن 
و  آرام  برگزاری  شرایط  که  شرطی  به  اما 
وجود  به  مکان ها  این  در  برنامه  منطقی 
آمفی تئاترهای  و  کالس ها  باشد.  آمده 
کوچک تر هم شرایطی عکس مکان های 
به  هم  دانشگاه  مسجد  دارند.  عمومی تر 
اجتماع مومنین که در سنت  عنوان محل 
و  بحث  محل  و  جامعه  فرهنگی  مرکز  ما 
گفتگو بوده هم گزینه ی مناسبی است. و 
همین فضای معنوی مسجد، به سالم تر و 
هم  برنامه  شدن  برگزار  حقیقت جویانه تر 

کمک می کند.
هیئت  حضور  به  راجع  شما  نظر 
داوران در جلسات مناظره چیست؟ 
و  باشند  داور  باید  کسانی  چه 
چه  مناظره  جلسات  در  نقش شان 

می تواند باشد؟
حضور هیئت داوران در جلسات مناظره 

مفید است؛ البته به شرطی که حضار، این 
داورها را مزاحم و محدودیت غیرضروری 
این  هم  نقش شان  طبیعتًا  نکنند.  تلقی 
مسابقه ی  داور  مثل  که  باشد  نمی تواند 
کشتی، دست برنده را آخر برنامه بلند کنند! 
خود  اساتید  می توانند  داوران  این 
اساتید  مختلف-،  طیف های  –از  دانشگاه 

یا  دانشگاه،  مسئولین  دانشگاه،  معارف 
مورد  حوزه ی  در  کشور  صاحب نظران 

بحث در آن برنامه باشند.
موجب  داوران،  هیئت  حضور  صرف 
سنگین  شدن جلسه و باال رفتن هزینه ی 
شلوغ کاری می شود. این داوران می توانند 
مناظره کنندگان  به  تذکر  مثل  وظایفی 
لزوم  ادب،  و حفظ  آئین نامه  رعایت  برای 
خارج  اعالم  حرف ها،  برای  سند  ارائه ی 
و...  مناظره کننده،  بحث  بودن  موضوع  از 
داشته باشند. البته این ها به هیچ وجه نباید 
ضربه  جلسه  بودن  دانشجویی  و  روان  به 

بزند.
یک  برای  می توان  موقع  بعضی  حتی 
که  قائل شد  را  نقش  این  داور متخصص 
محل اختالف بحث دو طرف را تشخیص، 
جواب  آن  به  باید  طرف  دو  که  سوالی  و 
را  مناظره  هدایت  و  کند،  بیان  را  دهند 
به  این ها  همه ی  البته  بگیرد.  برعهده 
به قدری علمی  این کار  شرطی است که 
و استادانه انجام گیرد که مخاطب احساس 
نکند که از طرف داور دارد دخالت صورت 

می گیرد.
برای حضار و شنوندگان جلسه ی 
می توان  را  نقش هایی  چه  مناظره 
در نظر گرفت تا مناظرات پرشورتر 

و پربارتر دنبال شوند؟
نقش  ممکن  جای  تا  باید  حضار  برای 
نام  ثبت  بتوانند  مثاًل  کرد.  تعریف  فعال 
و  نظرات  مناظره،  انتهای  در  و  کنند 
نقدشان به صحبت های دو طرف را بیان 
تاالر  در  بحث  ادامه دهندگان  یا  کنند. 
یا فرم های  باشند.  اینترنتی  گفتگوی 
و  شود  توزیع  بین شان  نظرخواهی 
مناظره کنندگان  به  شاخصه هایی  در 
نمره دهند، و نتیجه ی نظرات حضار 
البته  به مناظره کنندگان ارسال شود. 
نه  باشند  باید صوری  این شاخصه ها 
نظرخواهی  فرم  در  مثاًل  محتوایی. 
شاخصه ی  پنج  ما،  شده ی  طراحی 
بودند:  این ها  حضار  توسط  ارزیابی 
اخالقی،  شئونات  و  ادب  رعایت 
صحبت ها،  بودن  مستدل  و  مستند 
مفید و نو بودن صحبت ها، پرهیز از 
حاشیه روی، و روان بودن و جذابیت 

صحبت.
هست  دیگری  نکته ی  اگر 
می دانید  مفید  را  آن  ذکر  که 

بفرمایید.
کار  باید  فقط  نیست.  خاصی  نکته ی 
جلو  هم  با  کرسی ها  اجرایی  و  فکری 
اجرا.  همیشه  و  کنیم  فکر  همیشه  بروند. 
نه عمل زده شویم، و نه این طوری که به 

خاطر برخی ابهامات، کار را معطل کنیم.

تمايلی از طرف مقابل نيست! حتی خبر 

داريم که با بعضی از دوستان شان که 

شرکت  برنامه ها  در  می خواسته اند 

کنند رفته اند برای متقاعد کردن شان 

که  کرده اند  صحبت  انصراف  جهت 

ديگر  شويم،  حاضر  جلسه  در  اگر 

اگر  و  نيست  آزادی  بگوييم  نمی توانيم 

وارد اين چارچوب تعريف شده بشويم، از 

هر  يعنی  واقع  –در  کاری  هر  بعد  به  اين 

که  گفت  خواهند  بکنيم،  هوچی گری ای- 

چرا بازی منطقی را نمی پذيريم!
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 آئین نامه ها
با چه قواعد و تمهیداتی؟

بعضی دانشگاه ها برای بهتر 
برگزار شدن برنامه هاشان، 

اقدام به نوشتن طرح ها و 
آئین نامه هایی کرده اند. این 

کار، بعضًا توسط مسئولین 
دانشگاه و بعضًا توسط خود 

تشکل های دانشجویی 
صورت پذیرفته است. 

آئین نامه های نوشته شده 
هم با توجه به این که با 

اهداف مختلف تهیه شده اند، 
به مسائل متفاوتی توجه 
کرده اند. در این پرونده 

حدود 10 طرح و آئین نامه 
از دانشگاه های مختلف 

آورده شده است. همچنین 
پیش نویس آئین نامه ی تهیه 

شده توسط وزارت علوم 
برای کرسی های آزادفکری 
را نیز به همراه توضیح روند 
تهیه ی این آئین نامه، برای 

اولین بار منتشر کرده  ایم.



»أّلذیَن َیسَمعوَن الَقوَل َفَیتَِّبعوَن أحَسَنه أولِئَک 
ألَّذیَن َهداُهم الّلُ َو أولِئَک ُهم أوُلواأللباب«

کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین 
آنها پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خدا 

هدایت شان کرده و آنها خردمندانند. )سوره 
مبارکه زمر/آیه 18(

هدف کلی: 
هرک��س بتواند ضمن حفظ حقوق دیگران آزادانه 

نظرات خود را بیان کند.
پیش نویس:

این پیش نویس با نظر و موافقت ش��رکت کنندگان به مصوبه تبدیل می ش��ود و تا زمان تنظیم 
مصوبه ها با نظر اعضا بنا بر اضطرار قابل اجرا است.

این پیش نویس پس از بحث در جلس��ه ی اول کرس��ی ها برای نظرخواهی از دانش��جویان و 
امضای آن توسط آن ها ارائه می گردد. 

1. عدم ورود به حریم شخصی افراد حاضر در جلسه
2. رعایت ادب و استفاده از کلمات متناسب با عرف اجتماعی

3. مجری جلس��ه به صورت گردش��ی از میان جمعی که با نظرخواهی از دانش��جویان ناظر و 
شرکت کننده در کرسی در ابتدای هر ماه تشکیل یافته است، به نوبت انتخاب می گردد.

4. عدم جهت گیری مجری جلس��ه در موضوعات گوناگون و عدم اظهار نظر در مورد موضوع 
مورد بحث

5. وظیفه ی مجری، رعایت نظارت بر فضای گفتگو و حراس��ت از حقوق افراد ش��رکت کننده 
مطابق با بند های این مصوبه اس��ت. مجری به عنوان مدیر جلس��ه در مناقشات بر روی بند های 
ای��ن مصوبه، حرف آخر را می زند. ش��رکت کنندگان در صورت اعتراض به عملکرد مدیر جلس��ه 
می بایست اعتراض خود را در جلساتی که به منظور نظارت بر عملکرد مدیر، هر سه جلسه یک بار 
و آن هم با درخواست حداقل 7 نفر از شرکت کنندگان امکان پذیر است، اعالم نمایند و در عین 

حال آن را کتبًا به مدیر کارگروه کرسی های آزاداندیشی بسیج دانشجویی تحویل دهند.
é در صورت تشخیص عدم صالحیت مدیر جلسه، مطابق با مصوبه، مدیر کارگروه کرسی های 
آزاداندیش��ی بس��یج دانشجویی، می تواند مدیر جلسه را عزل کند و مطابق با روال، نفر بعدی در 

سیستم گردشی، عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
é مدیر جلس��ه از میان افراد ش��رکت کننده ی داوطلب و به صورت گردشی انتخاب می شود و 

در مدت چهار جلسه و حداکثر یک ماه، عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
é مدی��ر جلس��ه، وظیفه ی انج��ام فرایند انتخ��اب داوطلبان ش��رکت در جلس��ه به صورت 
قرعه کش��ی )در صورتی که تعداد داوطلبان بیش از ظرفیت -10 نفر- باش��د(، هماهنگی میان 
انتخاب ش��وندگان، دعوت از آنان برای ش��رکت و نیز انجام تمام مراحل و مقدمات برگزاری از 

قبیل پذیرایی، هماهنگی مکان و آماده سازی آن را بر عهده دارد.
é بر مدیر جلسه الزم است با حفظ بی طرفی در فضای بحث، ایرادات شرکت کنندگان را فقط 

در جلسه های که به همین منظور تشکیل می شود و در باال ذکر گردید، استماع کند.
6. در جلس��ه ی گفتگو الزم اس��ت که اعضا، نظر هر ش��خص را از ش��خصیت آن فرد جدا 
بپندارن��د. بدین معن��ی که تصور کنند که اندیش��مند نظردهنده در هاله ی س��یاهی قرار دارد و 
غیرقابل شناسایی است با چنین تصوری، آنچه مهم است، نظر نظردهنده است، مستقل از هویت 

و شخصیت او.
7. لزوم عدم برچس��ب زدن به اش��خاص و بیان توصیفات به شخصیت آن ها. بدیهی است که 

می توان نظر نظردهنده را نقد و تحلیل نمود.
8. بر ش��رکت کنندگان الزم اس��ت که با کنترل احساسات خود به حاکم کردن فضایی آرام بر 
جلس��ه کمک ش��ایانی کرده، تا با تحمل نظرات مختلف و سعه ی صدر، جلسه  منطقی، معقول و 

آزاد از فشار های روحی و روانی برگزار شود.
9. در این جلسات، از آنجا که حوزه ی کاری فقط در حیطه ی آزادی اندیشه می باشد )نه آزادی 

بیان و آزادی عمل( هیچ فردی مسئولیت نظر خود را صرفًا در جلسه ی کرسی ها ندارد.
10. منطقی است که اندیشمندان شرکت کننده، رعایت صداقت در بحث، عدم تعصب گرایی در 
مباحث، عدم پذیرش نظرات بدون اس��تدالل و دلیل محکم، تحقیق و مطالعه و ارائه ی نظرات 
محک��م و مس��تند را )تا حد امکان( در نظر بگیرند، اگرچه در رعای��ت این امور در برابر وجدان 

خویش مسئولیت سنگینی دارند.
11. ش��رکت کنندگان و مدیر جلسه الزم است که برای دستیابی به بحثی شفاف و منطقی به 
شدت از القا یا تفکر برد و باخت در مباحث و دسته بندی و گروه بندی اعضای حاضر پرهیز نمایند.

12. ناظرین جلس��ه، ضمن حفظ آرامش جلس��ه و کنترل احساسات و شنیدن نظرات مختلف، 
حق صحبت و اظهار نظر را ندارند و صرفًا شرکت کنندگان در کرسی، اظهار نظر می کنند.

13. هر کدام از شرکت کنندگان در کرسی که تمایل داشته باشند، می توانند با کسب اجازه از 
مجری جلسه، بخشی از وقت خود را  به ناظرین بدهند تا جهت اظهار نظر به کرسی وارد شوند.

14. شرکت در کرسی ها به صورت ناظر، برای همه ی دانشجویان امکان پذیر است.
15. ش��رکت کنندگان در کرس��ی ها، حق بیان سوالی جز در مورد ادعای حاضران در کرسی را 

ندارند و باید نظرات خود را به صورت جمالت خبری بیان نمایند.

پیش نویس مقررات کرسی های آزاداندیشی
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز

مت�ن زیر، بیان گ�ر چگونگی فرآیند تدوین دس�تورالعمل 
تش�کیل کرس�ی های آزاد اندیش�ی در معاون�ت فرهنگ�ی 
وزارت عل�وم، تحقیق�ات و فن�اوری اس�ت که آقای س�ید 
یوس�ف قرش�ی، دبیر کمیته ی تدوین دستورالعمل تشکیل 
کرس�ی های آزاداندیش�ی وزارت علوم به ط�ور اختصاصی 

برای این ویژه نامه نوشته اند:

پس از تأكیدات ویژه ی مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با مالحظه ی شأن 
س��تادی، به طور مس��تقیم در صدد برآمد تا مقدمات راه اندازی 
كرس��ی  های آزاداندیشی در دانشگاه ها را فراهم نماید. نخست 
پیش نویس دس��تورالعمل كرس��ی  های آزاداندیش��ی توس��ط 
تعدادی از کارشناس��ان این معاونت تدوین شد و پس از اتمام، 

با تشكیل كمیت های متش��كل از معاونین و مدیران فرهنگی 
و دانش��جویی دانش��گاه  های تهران، تربیت مدرس، ش��ریف، 
امیركبی��ر، علوم پزش��كی، آزاد و همچنی��ن نمایندگانی از نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و بسیج دانشجویی 
بحث بر س��ر مفاد این پیش نویس در دس��تور کار جلسات این 
کمیته قرار گرفت. جلسات »کمیته تدوین دستور العمل تشكیل 
كرس��ی  های آزاداندیشی در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی 
سراس��ر کش��ور« به طور رس��می از اواخر دی ماه سال 1388 
آغاز ش��د. این کمیته در هفته 1 بار مبادرت به تش��کیل جلسه 

می ورزید و در مجموع 8 جلسه پربار را برگزار نمود. 
در جلسات اولیه، مطابق با برنامه ریزی  های صورت پذیرفته، 
معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی مباحث توجیهی و ضرورت  های 
مرتب��ط با برگزاری کرس��ی های آزاداندیش��ی را مطرح کرد و 

مالحظ��ات و اظهار نظر های اعضای کمیته را مورد توجه قرار 
داد. پس از شکل گیری اجماع در خصوص ضرورت ها، اهداف، 
راهبردها، اس��ناد باالدستی، نهاد های مجری و نحوه برگزاری 
كرس��ی  های آزاداندیش��ی، كمیت��ه مذك��ور وارد پیش نویس 
دس��تورالعمل تشكیل كرس��ی  های آزاداندیشی و بررسی مفاد 
و بند های آن گردید. چنانکه اش��اره ش��د پس از گذشت قریب 
به 2 ماه، پیش نویس نهایی دس��تورالعمل تشکیل کرسی های 
آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور 
آماده شد. پیش نویس این دستور العمل متشکل از 4 فصل، 14 

ماده و 11 تبصره است. 
در حال حاضر پیش نویس نهایی دس��تورالعمل مذکور، جهت 
ارائه نظرات و مالحظات اولیه به چند دانش��گاه ارس��ال شده 
اس��ت. پس از دریافت نقطه نظرات و دیدگاه  های مس��ئولین 
مرتبط، این دس��تورالعمل، اصالح و ب��ه امضای وزرای علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، و بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
خواهد رس��ید. متعاقب امضای این دو وزارتخانه، دستورالعمل 
تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی سراسر کشور جهت اجرا، ابالغ می گردد.

فرایند تدوین دستورالعمل تشکیل کرسی های آزاد اندیشی
در معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گفتنی است با هماهنگی مسئولین محترم وزارت علوم، این پیش نویس غیرقابل استناد برای اولین بار در همین ویژه نامه )انتهای همین پرونده( منتشر شده است.
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نگاهی متفاوت و عملیاتی به آئین نامه

 طرح و دو آئین نامه ی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

طرح بحثی صمیمانه
در حال حاضر خیلی از تالش  های جنبش دانش��جویی مس��لمان به خاطر مساعد و عقالنی نبودن 
فضای دانش��گاه ها کم اثر می ش��ود. به عبارت دیگر انگار زمین دانشگاه مانند شوره زاری است که 
نهال هایی که در آن می کاریم، سخت بارور می  شوند. ما در دانشگاه گرفتار یک فضای تبلیغاتی و 
پرهیاهو و جنجالی هستیم که بازی کردن و بازی نکردن ما در این زمین، هر دو به نحوی برایمان 
باخت اس��ت. مثاًل در این یک س��ال اخیر هروقت مناظر ه ای در دانش��گاه برگزار شده، دو گزینه 
پیش رو داش��ته ایم؛ گزینه ی اول این که س��اکت و مودب بنش��ینیم بدون شعار دادن، که در این 
صورت با توجه به هوچی گری طرف مقابل، این پیام به جامعه منتقل خواهد ش��د که دانشگاهیان 
همه مخالف انقالب اند، و گزینه ی دوم مقابله به مثل کردن از طریق لشکرکش��ی و ش��عار دادن 
و... که آب ریختن به آس��یاب غوغاس��االران اس��ت. نتیجه این که ما در هر دو صورت بازنده ایم! 
چ��ون بازیگر بازی ای هس��تیم که زمین اش را خودمان طراح��ی نکرده ایم و قواعدش را خودمان 
ننوش��ته ایم. البت��ه در همین دوراهی نیز ایده هایی اجرا می کردی��م برای تن ندادن مطلق به یکی 
از این دو راه، اما کلیت کار همان اس��ت: تالش هایی برای یافتن و اجرای ش��یوه  های جدید برای 
نتیجه ی بهتر کاشت نهال در شوره زار. اما به نظر می رسد بیش از این تالش معطوف به نهال  های 
جدید، نیازمند تالش��ی معطوف به عوض کردن زمین باش��یم. و تأکید رهبر عزیز انقالب بر ایجاد 
کرسی های آزادفکری در دانشگاه ها در همین راستاست. آقا با دید از باالیی که دارند، می خواهند 
در آینده، فضای دیگری در دانشگاه ها حاکم باشد و در همین چارچوب، در دیدار 6 آبان 88 خیلی 
عملیاتی با ما صحبت کردند: »ش��ما کرسی آزادفکری سیاسی را، کرسی آزادفکری معرفتی را تو 
همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید. چند 
نفر دانش��جو بروند، آنجا حرف ش��ان را بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادله کنند. 
حق، آنجا خودش را نمایان خواهد کرد. حق این جوری نمایان نمی شود که کسی یک انتقادی را 
پرتاب بکند. این جوری که حق درست فهمیده نمی شود. ایجاد فضای آشفته ی ذهنی با لفاظی ها 

هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کند«.
آقا در پیامی که قباًل برای تشکیل کرسی های آزاداندیشی داده بودند هم بر پیگیری جدی این 
موض��وع تأکی��د کرده بودند: »این ایده ها را تا لحظه عملی ش��دن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، 
تعقیب کنید. نه مأیوس و نه ش��تابزده، اما باید این راه را که راه ش��کوفائی و خالقیت است به هر 

قیمت پیمود«.
البت��ه موضوع »کرس��ی های آزاداندیش��ی«، نظریه پردازی و تولید عل��م، و مخاطبش محققین 
و نظریه پردازان و اس��اتید هس��تند، در حالی که موضوع »کرس��ی های آزادفک��ری« )با توجه به 
موضوعات و مخاطبان بیان ش��ده توس��ط آقا( مناظرات سیاس��ی و معرفتی دانشجویان در سطح 
عمومی و غیرتخصصی اس��ت؛ اما در هر حال، هم نباید ش��باهت های زیاد بین این دو موضوع را 

منکر شد، و هم نباید به اشتباِه یکی دانستن شان گرفتار آمد.
به نظر می رسد نتیجه ی بدی را که آقا گفته بودند در صورت برپا نشدن کرسی های آزاداندیشی 
رخ خواهد داد، همان اس��ت که امروز دچارش هس��تیم: »...تا در این بلبشو، فقط صاحبان قدرت 
و ثروت و تریبون، بتوانند تأثیرگذار و جریان س��از باش��ند و س��طح تفکر اجتماعی را پائین آورده و 

ï مقدمه: با توجه به اینکه مشکل فعلی راه اندازی کرسی های آزادفکری در دانشگاه ها، به 
فرهنگ و فضای حاکم معطوف است، نه آئین نامه و مسائل رسمی، نگاهی که ما به آئین نامه 
داش��تیم، نگاهی منعطف و غیرحقوقی و غیررس��می بود. در واقع دنبال آئین نامه ها و قوانینی 
بودیم که به شکل گیری چنین فضاهایی در دانشگاه مان کمک کند، نه اینکه یک آئین نامه ی 
جامع و دائمی بنویس��یم که در آن جلوی خیلی چیزها گرفته ش��ده باشد. لذا آئین نامه هامان، 

کوتاه، اجرایی و عملیاتی، و با محدودیت های حداقلی طراحی شده است. 
در ادامه، بعد از طرح بحث موضوع –که در واقع یک سند داخلی مجموعه ی بسیج امیرکبیر 
بوده است-، توضیحی کلی پیرامون اهداف، ویژگی ها و چارچوب کار ذکر شده است، و پس 
از آن، دو آئین نامه ی گفتگو و مناظره آمده اس��ت. گفتنی است که این آئین نامه های کوتاه، 
قبل از برگزاری برنامه هامان در دانش��گاه نصب یا توزیع ش��ده اند تا عموم دانش��جویان در 
جریان چگونگی برگزاری برنامه ی آن هفته قرار بگیرند، و عالقه ش��ان نس��بت به شرکت در 

برنامه افزایش یابد.

همه ی فرصت ملی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط قبیله ای 
یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند 

و صاحبدالن و خردمندان، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی، خسته و فراموش شوند«.
نکت��ه ی دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم، این اس��ت که ص��رف برگزاری مناظره ی چند 
دانش��جو با هم، آن چیزی نیست که کرس��ی های آزادفکری خوانده می شود و اهداف ما در تغییر 
فضای دانشگاه ها را محقق می کند. امروز موضوع اصلی مان این است که چه طور می توانیم یک 
زمین بازی منطقی و به دور از هوچیگری و هیاهو و لفاظی و... برای این مناظره ها طراحی کنیم. 
قطع��ًا هرگونه مناظر ه ای مطلوب ما نیس��ت، و باید در طراحی زمین بازی، دقیق و هوش��مندانه، 
مالحظ��ات -ناش��ی از تعهدمان به حقیق��ت- را تأمین کنیم. به تعبیر رهب��ر عزیز انقالب: »البته 
برای آن که سطح گفت و گوها نازل و عوامانه و تبلیغاتی نشود، باید تمهیداتی اندیشید و قواعدی 

نوشت«.
آن چیز جدیدی که باید تولید کنیم »ساختار«ی برای این مناظرات است که ظرافت های زیادی 
در آن تعبیه ش��ده باش��د. ظرافتهایی که هدف ما در تبدیل فضای دانشگاه ها به فضای عقالنی و 

حقیقت جو را دنبال کند.

اهدافمان
1. اگر مناظرات را بتوانیم آرام و منطقی برگزار کنیم، حقیقت معلوم می  شود.

2. ظاهرش این اس��ت که فضا دست ما اس��ت و ما حرفهامان را به دانشجوها می رسانیم و 
تحمیل می کنیم و... اما در واقع این حرف ماس��ت که در بین دانش��جویان شنیده نمیشود و 
ضدانقالب است که تبلیغاتش را به طرق مختلف انجام می دهد. یک تریبونی ایجاد می  شود 

که عموم دانشجویان حرف ما را هم بشنوند.
3. این تبلیغات که طرفداران نظام عامل حکومت اند و منطق ندارند و... بی اثر می شوند.

4. فضای سیاس��ی دانش��گاه از رادیکال بودن دور می  شود و به سمت فضای فکری می رود.
5. عامل تحرک فکری بچه های فعال و مس��تعد خودی می  ش��ود. و این تربیت نیرو برایمان 

بسیار مهم است.
6. موجب انسجام عموم دانشجویان مذهبی دانشگاه و احیا شدن دوستی  های ایدئولوژیک می  شود.

ویژگی كرسی های آزادفكری با توجه به سخنان رهبر عزیز انقالب:
- کرسی های آزادفکری چیزی است که قباًل نبوده، پس مناظره های فعلی نیست.

- دانشجویی است.
- حوزه ی مباحث، تخصصی نیست، طرح مباحث معرفتی و سیاسی در مورد سه دانشگاهی 

مطرح شد که دوتاشان فنی است.
- باید موجب تغییر فضای دانشگاه و عقالنی کردن آن شود.

چارچوب و كلیاتی برای طراحی قوانین كرسی های آزادفكری:
- هیئت داوران:

1. 3 نفر از اس��اتید؛ یک اس��تاد فنی، یکی از اس��اتید معارف، یکی از مس��ئولین دانشگاه به 
انتخاب معاون فرهنگی دانشگاه

2. نقش هیئت داوران: 
1. اخطار آئین نامه ای )توهین و...(

2. اعالم موارد نیاز به بررسی بعد از مناظره )مرجع و سند حرف ها(
3. اعالم خارج از موضوع صحبت کردن مناظره کنندگان

4. تشخیص مغالطه و سفسطه و...
3. به هر داور باید به تعداد انواع اخطار های موجود، کاغذ به رنگ های مختلف داده شود )یا 

به صورت نرم افزاری امکان اعالم اخطار توسط آنها فراهم شود(
- مجری )یک دانشجو(. وظیفه: 

1. اعالم وقت
2. اعالم اخطار دو سوم هیئت داوران

3. اداره ی جلسه  
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4. تذکر به اغتشاشگران  
- رابط: اعالم یک نفر به عنوان رابط از طرف مناظره کننده، که فقط او می تواند به مناظره کننده 

یادداشت بدهد.
- پس زمینه )توسط ویدئو پروژکتور(

1. شامل این موارد
1. نام و عکس دو طرف

2. موضوع
3. وقت باقیمانده از هر یک
4. تعداد اخطار های هر یک

5. اعالم اخطار هر داور )نوع اخطار و نام داور( در همان لحظه
2. ه��ر مناظره کننده بتواند م��واردی که می خواهد نمایش دهد )متن، عکس، س��ند و...( از 

ویدئوپروژکتور را قبل از جلسه به هیئت داوران بدهد و در صورت قبول آنها نمایش دهد.
- یک انجمن اینترنتی )forum( باشد که در آن:

1. به ازای هر جلس��ه، یک تاپیک باز ش��ود. فایل صوتی جلس��ه در آن قرار داده ش��ود. و 
مناظره کنندگان با ID مش��خص بتوانند بحث را ادامه دهند. همچنین کاربران ثبت شده ی 
دانش��جوی امیرکبیر سایت هم بتوانند نظراتشان را اعالم کنند. )کلیه ی نظرات مرتبط و در 

چارچوب اخالق منتشر می شود(
2. اخبار کرسی اعالم شود.

3. نظرس��نجی راجع به مناظره ها انجام ش��ود )این موجب می ش��ود که کاربران زیادی ثبت 
نام کنند(.

- انتخاب موضوع: 
1. با پیشنهاد حاضرین جلسات قبل، برعهده ی برگزارکننده و با مشورت اساتید می باشد. 

2. موضوعات باید جذاب و مهم باشند. 
3. موضوعات باید طوری باش��ند که دو دس��ته دانش��جو با جواب های بله و نه در جواب آنها 

وجود داشته باشند. 
4. می توان یک هفته در میان، سیاسی و معرفتی باشند. مثاًل:

1. سیاسی: آیا حوادث بعد از انتخابات، کودتای مخملی بود؟  
2. معرفتی: آیا حجاب در جامعه اسالمی باید اختیاری باشد؟  

- انتخاب مناظره کنندگان: روش های گوناگونی که میتواند وجود داشته باشد:
1. منحصر به دو نفر

1. انتخاب دو نفر از اول  
2. قرعه کشی بین کسانی که از دو طرف ثبت نام کرده اند و انتخاب دو نفر  

3. رأی گیری بین ثبت نام کنندگان دو طرف برای انتخاب نماینده ی هر طرف  
4. ارائه ی پروپوزال از طرف هر ثبت نام کننده، و انتخاب مناظره کننده ی هر     

طرف از جانب هیئت داوران  
2. بیش از دو نفر

1. وقت کوتاه دادن به هر یک از ثبت نام کنندگان برای ارائه ی نظرات خود  
2. انجام مناظره های کوتاه دو به دو بین ثبت نام کنندگان  

3. چند بخش کردن موضوع مناظره و سپردن هر بخش به یک جفت دو نفره  
4. دو میز که افراد هر طرف پشت آن نشسته باشند، و در هر نوبت هر طرف،     

یکی شان به ترتیب صحبت کند  
5. دو میز که افراد هر طرف پشت آن نشسته باشند، و در هر نوبت هر طرف،     
یکیشان به انتخاب خودشان )که توسط سرتیم شان اعالم می شود( صحبت کند  

6. اصل مناظره بین دو نفر انجام شود )طبق یکی از روش های مذکور در بند     
اول(، و بعد از آن به ترتیب دیگر ثبت نام کنندگان )به تعداد مساوی از هر دو     

طرف( در یک وقت کوتاه )مثاًل 3 دقیقه ای(، نکات تکمیلی شان را بگویند.  
- مکان: دفتر بسیج، آمفی تئاتر، صحن دانشگاه، یک کالس درس، و مسجد، گزینه هایی  

برای مکان مناظره هستند. 
- نق��ش حضار: برای تعریف نقش حضار -به عنوان اصیل ترین بخش این کرس��ی ها- باید به 
ط��ور ج��دی فکر کرد. ایده آلمان این اس��ت که حتی در حد کف زدن ه��م فضای هیجانی وجود 
نداش��ته باش��د. حضار باید تحویل گرفته شوند و بر روی نقش منطقی و عقالنی آنها در پیش برد 

مناظرات تأکید شود. مثاًل:
1. حضار می توانند ادامه دهندگان همان بحث در فروم باشند.

2. حض��ار در فرم های ارزیابی، به ارزیابی هر مناظره کننده بپردازند، و نتایج نظرات حضار به 
آن افراد اعالم شود.

3. در پایان هر جلس��ه بین حضار نظرسنجی صورت گیرد که مناظره با همین افراد و همین 
موضوع ادامه پیدا کند یا نه.

الف - قوانین برنامه ی گفتگوی دانشجویی
حاضران در برنامه ی گفتگوی دانش��جویی را به 3 دسته ی گفتگوکنندگان، حاضرین در جلسه، 
و مجری��ان برنامه می  توان تقس��یم بندی نمود. در ادامه وظای��ف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر 

شده است.
- گفتگو كنندگان:

é راه های ثبت نام برای صحبت 
1. ثبت نام از طریق ارسال پیامک )حاوی نام و نام خانوادگی و شماره     
دانشجویی( به شماره 30009900090113 )تا یک ساعت قبل از شروع برنامه(.  

2. ثبت نام در صحن دانشگاه به صورت حضوری.  
3. ثبت نام در محل برگزاری برنامه حین برگزاری برنامه.  

- اولویت برای صحبت، با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.
- در صورت برگزاری برنامه در محلی مانند مس��جد ک��ه مکان آقایان و خانم ها جدا از هم 
می  باشد، به منظور حفظ نظم جلسه، تعداد آقایان و خانم هایی که صحبت می  کنند به نسبت 

تعداد ثبت نام کنندگان قبل از شروع برنامه خواهد بود.
- ب��ه هر ک��س 3 دقیقه برای بیان نظر خود وقت تعلق می گی��رد، و این وقت به هیچ وجه 

تمدید نمی شود.
- یک نفر پس از یک بار صحبت می  تواند مجدداً ثبت نام کند و با قرار گرفتن در انتهای صف 

کسانی که نوبت گرفته اند، طبیعتاً در صورتی که مجدداً نوبت به او برسد، صحبت کند.
- یک نفر نمی تواند وقت خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.

- اس��تفاده از یادداش��ت، کتاب و رایانه ی ش��خصی بالمانع اس��ت )و برای مستندتر بودن 
صحبت ها توصیه می  شود(.

- گفتگوکنن��دگان باید پیرامون موضوع جلس��ه صحبت کنن��د و از طرح مباحث نامرتبط به 
موضوع بپرهیزند.

- گفتگوکنن��دگان بی��ن جمعیت می  نش��ینند، و تنها میکروفن در اختیار ش��خصی که نوبت 
اوست قرار می  گیرد.
- حاضرین در جلسه:

- حضور در جلسه برای تمام دانشگاهیان امیرکبیر آزاد است.
- همه ی شرکت کنندگان )حاضرین و گفتگوکنندگان( در یک سطح، کنار هم می نشینند. 

- ب��رای جلوگیری از ایجاد فضای هیجانی، حضار از تش��ویق کردن و صحبت بدون نوبت 
پرهیز می کنند.

- حضار با دریافت فرم نظرخواهی در ابتدای جلس��ه، و تحویل دادن آن در انتهای جلس��ه، 
ضمن کمک به گفتگوکنندگان برای شناس��ایی نقاط ضعف و قوت خود، با پیشنهادات خود 

به برگزارکنندگان، به برگزاری بهتر جلسات بعد کمک می کنند.
- مجریان جلسه:

- تیم مجریان جلسه شامل 3 نفر است: مجری / مسئول زمان / مسئول ثبت نام
- وظایف مجری:

   - اعالم قوانین برنامه ی گفتگو در ابتدای جلسه.
   - اعالم اسامی ثبت نام کنندگان در ابتدای برنامه.

   - اعالم نوبت افراد برای صحبت.
   - اعالم زمان باقیمانده، 30 ثانیه قبل از اتمام زمان هر نفر.

   - اعالم اتمام زمان هر نفر.
   - تذکر به گفتگوکننده در صورتی که خارج از موضوع صحبت کند.

   - تصمیم گیری در مواردی که در قانون مشخص نشده است.
- وظایف مسئول زمان:

- کنترل زمان قانونی صحبت هر نفر.
- اعالم 30 ثانیه پایانی به مجری.

- اعالم اتمام زمان به مجری.
- وظایف مسئول ثبت نام: 

- نوشتن و به روز رسانی نام افرادی که ثبت نام کرده اند بر روی تخته جهت اطالع حاضران.

- اضافه کردن اسامی افرادی که تمایل به صحبت دارند به لیست گفتگوکنندگان در حین برنامه.
- جمع آوری فرم  های نظرخواهی در انتهای جلسه از حاضرین، و جمع بندی آن ها.
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ب- قوانین برنامه ی مناظره دانشجویی
حاضران در برنامه ی مناظره ی دانشجویی را به 3 دسته ی مناظره کنندگان، حاضرین در جلسه، و 
مجریان برنامه می توان تقسیم بندی نمود. در ادامه وظایف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر شده است.

مناظره کنندگان:
-هریک از دانش��جویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، می تواند برای شرکت در برنامه ی مناظره به 
عنوان مناظره کننده؛ نام، نام خانوادگی، ش��ماره ی تماس و موضوع پیشنهادی خود را به شماره ی 
30009900090113 پیامک بزند یا به آدرس AUT.MONAZERE@GMAIL.COM بفرستد. 

تا پیگیری الزم جهت برگزاری مناظر های با آن موضوع، و با حضور وی صورت گیرد.
- روال جلسه ی مناظره، به یکی از دو صورت زیر خواهد بود:

1. مطابق زمان جلسه، زمان به صورت مساوی و به صورت متناوب به دو طرف مناظره تعلق می گیرد.
2. ب��ا موافقت هر دو طرف، مجری بحث را با بیان س��واالت، باز کردن زیر ش��اخه ی جدید از 
موض��وع، جمعبندی هر قس��مت و ... پیش ببرد . زمان به تناس��ب نیاز ه��ر مناظره کننده به وی 

اختصاص یابد و لزومًا به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم نشود. 
- هر کدام از مناظره کنندگان میتواند پیش از ش��روع برنامه یک نفر را به عنوان رابط مشخص 
کند که در حین مناظره و به تعداد دفعاتی که فرصت صحبت دارد به او “یادداش��ت” دهد. دیگر 
حاضرین در جلسه، تنها از طریق رابط امکان ارائه ی یادداشت به مناظره کننده را خواهند داشت.

- هر مناظره کننده باید حتی االمکان به سواالت مناظره کننده ی دیگر، که در چارچوب موضوع 
مطرح می شود پاسخ بگوید.

- مناظره کنندگان باید برای ادعاها و صحبت های خود، اسناد و ادله ی کافی ارائه کنند و از طرح 
سخنان بدون پشتوانه پرهیز کنند.

- استفاده از یادداشت، کتاب و رایانه ی شخصی بالمانع است )و برای مستندتر بودن صحبت ها 
توصیه می شود(.

- مناظره کنن��دگان بای��د پیرامون موضوع جلس��ه صحبت کنند و از ط��رح مباحث نامرتبط به 
موضوع بپرهیزند.

- مناظره کنن��دگان نباید در حین صحبت یکدیگر، صحبت کنند؛ مگر در مواردی که با اجازه ی 
مجری در جهت کمک به پیشبرد بحث صورت گیرد.

- شروع کننده ی مناظره، قبل از شروع برنامه به قید قرعه مشخص می شود.
- مناظره کنندگان از بحث کردن با حضار پرهیز میکنند.

 حاضرین در جلسه: 
- حضور در جلسه برای تمام دانشگاهیان امیرکبیر آزاد است.

- ب��رای جلوگیری از ایجاد فضای هیجانی، در حین مناظره، حضار از تش��ویق کردن، صحبت 
کردن با مناظره کنندگان، طرح سوال و ... پرهیز می کنند. 

- حض��ار با دریاف��ت فرم نظرخواهی در ابتدای جلس��ه، و تحویل دادن آن در انتهای جلس��ه، 
ضمن کمک به مناظره کنندگان برای شناس��ایی نقاط ضعف و قوت خود، با پیش��نهادات خود به 

برگزارکنندگان، به برگزاری بهتر جلسات بعد کمک می کنند.
مجریان جلسه:

- تیم مجریان جلسه حداقل شامل 2نفر است: 
    1. مجری

    2. مسئول زمان
- وظایف مجری:

- اعالم قوانین برنامه ی مناظره در ابتدای جلسه.
- معرفی مختصر مناظره کنندگان در ابتدای برنامه.

- تذکر به مناظره کنندگان در مواردی که خارج از موضوع صحبت کنند.
- در صورتی که روال جلسه طبق حالت 1 باشد:

- اعالم زمان باقیمانده، 30 ثانیه قبل از اتمام زمان هر نفر.
- اعالم اتمام زمان هر نفر.

- در صورتی که روال جلسه طبق حالت 2 باشد:
- سوال از مناظره کنندگان در چارچوب موضوع

- جمعبندی مباحث و کمک به پیشبرد بحث
- تصمیم گیری در مواردی که در قانون مشخص نشده است.

- وظایف مسئول زمان:
- در صورتی که روال جلسه طبق حالت 1 باشد:

- کنترل زمان قانونی صحبت هر نفر.
- اعالم 30 ثانیه پایانی به مجری.

- اعالم اتمام زمان به مجری.
- در صورتی که روال جلسه طبق حالت 2 باشد:

- محاسبه ی مجموع زمان های هر کدام از مناظره کنندگان

مقدمه:
»آن��گاه  كه  نخبگان  ما نقطه  تعادل  میان  »هرج  و مرج « و »دیكتاتوری « را شناس��ائی  و تثبیت  
كنند، دوران  جدید آغاز ش��ده  است . آن  روز كه  سهم  »آزادی «، سهم  »اخالق « و سهم  »منطق «، 
همه  یكجا و در كنار یكدیگر ادا شود، آغاز روند خالقیت  علمی  و تفكر بالنده  دینی  در این  جامعه  
اس��ت  و كلید جنبش  »تولید نرم افزار علمی  و دینی »در كلیه  علوم  و معارف  دانش��گاهی  و حوزوی  

زده  شده  است .« )1(
»اعتقاد ما به آزادی یك مس��ئله         ی تاكتیكی نیست؛ یك مسئله         ی واقعی است. آزادی به همان 
معنایی كه جمهوری اسالمی تعریف می كند، نه به معنایی كه غربی         ها تعریف می كنند، كه آن، به 
نظر ما انحراف است. آنجایی كه باید آزادی باشد، نیست؛ آنجایی كه باید محدودیت باشد، قیدها 
گسسته است و آزادی هست! آن را ما مطلقًا قبول نداریم؛ تو رودربایستی غرب هم گیر نمی كنیم. 
ما آزادی را با همان مفهوم اسالمی خودش قبول داریم، كه البته تو آن آزادی بیان هست، آزادی 

رفتار هست، آزادی فكر هست.« )13(
»آزادیخواهی  و مطالبه  فرصتی  برای  اندیشیدن  و برای  بیان  اندیشه  توأم  با رعایت  »ادب  استفاده  
از آزادی «، یك  مطالبه  اسالمی  است  و »آزادی  تفكر، قلم  و بیان «، نه  یك  شعار تبلیغاتی  بلكه  از 

اهداف  اصلی  انقالب  اسالمی  است .« )1(
»آزادی را نباید بد معنا كرد. آزادی یكی از بزرگترین نعمت های الهی است كه یكی از شعبش 
آزاداندیشی است. بدون آزاداندیشی، این رشد اجتماعی، علمی، فكری و فلسفی امكان ندارد.« )7(

»آزاداندیشی یعنی آزادانه فكر كردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال 
نترسیدن، به تشویق و تحریض این و آن هم نگاه نكردن؛ ترجمه ای، تقلیدی و بر اثر تلقین دنبال 
بلندگوهای تبلیغاتی غرب حركت نكردن. لذا شامل علم، معرفت، مشی سیاسی، شعارها و واژه ها 
و خواس��ته های متعارف سیاس��ی و اجتماعی هم می ش��ود. برای نمونه اگر امروز غرب می گوید 
دمكراسی، ما باید فكر كنیم - آزادفكری یعنی این - ببینیم آیا همین كه او می گوید درست است 

و دمكراسی به صورت مطلق ارزش است، یا نه قابل خدشه است؟« )3(
»برای  بیدار كردن  عقل  جمعی ، چار های جز مشاوره  و مناظره  نیست  و بدون  فضای  انتقادی  سالم  و 
بدون  آزادی  بیان  و گفتگوی  آزاد با »حمایت  حكومت  اسالمی « و »هدایت  علما و صاحبنظران «، تولید 
علم  و اندیشه  دینی  و در نتیجه ، تمدن سازی  و جامعه پردازی ، ناممكن  یا بسیار مشكل  خواهد بود.« )1(

»باید ایده ها در چارچوب  منطق  و اخالق  و در جهت  رش��د اس��المی  با یكدیگر رقابت  كنند و 
مص��اف  دهند تا جهان  اس��الم ، اعاده  هوی��ت  و عزت  كند و ملت  ایران  ب��ه  رتب های جهانی  كه  

استحقاق  آن  را دارد بار دیگر دست  یابد.« )1(
»گمان نكنید كه نهضت آزاداندیشی و حركت تحول و شجاعت در كارهای گوناگون را، به جای 
ش��ما كه دانشجو هستید یا محقق هستید یا استاد هس��تید، ممكن است مسئوالن دولتی یا بنده 
بیاییم انجام بدهیم؛ نه، من نقشم این است كه بیایم بگویم این كار را خوب است بكنیم. نهضت 
نرم افزاری و جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم را ما مطرح كردیم؛ االن حدود ده سال می گذرد 
و امروز یك غوغایی راه افتاده است. چه كسی این را راه انداخته؟ من كه یك كلمه بیشتر نگفتم. 

این كار را شما كردید؛ محقق ما، جوان ما و استاد ما؛ تحول از این قبیل است.« )8(
»دنبال این باشیم كه محیط دانشجوئی تصمیم سازی كند؛ یعنی گفتمان سازی كنید. این، مجری 
و مسئولین اجرایی را می كشاند دنبال این تصمیم، و تصمیم گیری خواهند كرد و عمل خواهد شد. 
بنده وقتی مسئله ی نهضت نرم افزاری را خواستم مطرح كنم، قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها 
مطرح كردم؛ حدود ده سال قبل. نه با وزارتها صحبت كرده بودم، نه با رئیس جمهور وقت صحبت 
ك��رده بودم، نه حّتی با اس��اتید صحبت كردم؛ اول بار در دانش��گاه امیركبیر ای��ن فكر را به میان 
آوردم. امروز شما ببینید این یك گفتمان است، یك مطالبه ی عمومی است، یك خواسِت همه ی 

دانشگاه های كشور است؛« )11(

بنابراین:
- كار، كاِر خود شماهاست. )8(

- بنده گفتم كرسی آزادفكری را در دانشگاه ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوان ها چرا به وجود 
نیاوردید؟ )14(

طرح اجرایی نشست های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی 
بسیج دانشجویی دانشگاه 
شهید چمران اهواز
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- چرا این كرسی های آزاداندیشی در قم تشكیل نمی شود؟ این را عرف كنید در حوزه ی علمیه؛ 
در مجالت، در نوشته ها گفته شود. )10(

- حوزه و دانشگاه این کارها را باید بکنند. )7(
- شما تجربه ی این پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشید. آنی كه كمك می كند به پیشرفت 

كشور، آزادی واقعِی فكرهاست؛ )14(

é کلیات
   1.»یكی از وظایف نظام جمهوری اس��المی، حمایت صریح از برخورد افكار به ش��كل س��الم 

است.« )1(
  2.»آزادی و آزاداندیشی، یكی از مبانی اصلی اصولگرایی است.« )7(

3. »امروز ما احتیاج مبرمی داریم به این كه تفّكر آزاداندیش��انه -كه با آن فرهنگ و علم تولید 
خواهد شد و گسترش و توسعه واقعی پیدا خواهد كرد- در جامعه رشد پیدا كند و بتواند استعدادهای 

افراد را به سمت خود جذب نماید.« )1(
»بدون آزاداندیشی، این رشد اجتماعی، علمی، فكری و فلسفی امكان ندارد.« )7( 

»آنی كه كمك می كند به پیشرفت كشور، آزادی واقعِی فكرهاست« )14(

é رسالت
     پرورش نخبگان متخصص و متعهد با محوریت تولید علم و گفتمان سازی

é چشم انداز
1. »بیدار كردن  عقل  جمعی  و تولید علم  و اندیشه  دینی  و در نتیجه ، تمدن سازی  و جامعه پردازی« 

)1(
»رشد كلیه  علوم  دانشگاهی  و نقد متون  ترجمه های و آغاز »دوران  خالقیت  و تولید« در عرصه  
علوم  و فنون  و صنایع  و بویژه  رشته  های علوم  انسانی  و نیز معارف  اسالمی تا آنجا که دانشگاه های 
ما بار دیگر در صف  مقدم  تمدن سازی  اسالمی  و رشد علوم  و تولید فناوری  و فرهنگ ، قرار گیرند.« 

)1(
2. »رسیدن محیط دانشجویی به مرتبه علمی و عملی الزم جهت تصمیم سازی و گفتمان سازی.« 

)11(

é اهداف
الف( کوتاه مدت:

1. ایجاد فضایی آرام و منطقی جهت تضارب آرا، نقد، شبهه شناسی و پاسخ به شبهات و در پی 
آن افزایش همبستگی و اتحاد

2. »ضایعاتی كه از كشاندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممكن است پیش 
بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.«)13(

3. شناسایی و جذب استعداد های مختلف
4. تقویت روحیه پرسش گری و مطالبه گری در محیط دانشجویی

5. افزایش سطح آگاهی و بصیرت دانشجویان
ب( میان مدت:

   1. »تولید نظریه  و فكر، تبدیل  به  یك  ارزش  عمومی  در حوزه  و دانشگاه  شود.« )1(
  2. »آغ��از رون��د خالقیت  علمی  و تفكر بالنده  دینی  در جامعه  و ش��روع جنب��ش  تولید نرم افزار 

علمی ودینی  در كلیه  علوم  و معارف  دانشگاهی  و حوزوی« )1(
  3. »در محیط تشكل های دانشجویی، نخبه های سیاسی، فرهنگی و ... پرورش پیدا كنند.«)9(

é تحلیل موقعیت
نقاط قوت:

1. »منطق ما قوی است.« )5(
2. »ما از لحاظ منطق در مقابل هیچ كس كم نمی آوریم؛ دیگران در مقابل ما كم می آورند.«)5(

3. »ما به تجربه دریافته ایم كه آن جایی كه سخن حق با منطق و آرایش الزِم خودش به میدان 
می آید، هیچ سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت كردن نخواهد داشت.«)6(

»هرجا ما با همان اصول و تفكرات انقالبِی اصیل جلو رفته ایم، واقعًا پیش رفته ایم.«)5(
4. دغدغه مند بودن و احساس نیاز اغلب نیرو های مذهبی نسبت به تحقق این امر در دانشگاه

5. وجود تشکیالت نسبتًا منسجم و نیرو های کمی و کیفی قابل قبول در این زمینه
6. تجربه اجرایی چند برنامه درون سیستمی و برون سیستمی را در این زمینه داریم.

نقاط ضعف:
1. در حوزه ی نظری و تئوریک و مطالعات فردی نیروها ضعف داریم.

2. بس��یاری از افراد در محیطی که در آن تضارب آرا صورت گیرد و دیدگاه  های آنان به چالش 
کشیده شود قرار نگرفته اند.

   3. نیروها غالبًا با فن بیان و سخنرانی و شیوه  های مناظره و جدل آشنایی ندارند.
   4. آشنایی کامل و جامعی با سایر تفکرات و دیدگاه ها وجود ندارد.

    5. تا کنون تشکیالت منسجم و سازماندهی شد ه ای ویژه ی پیگیری و پیشبرد این طرح نداشته ایم.

é تعیین موقعیت
با توجه به توان عمومی مجموعه از جنبه  های علمی و تئوریک مورد نیاز و سطح اولیه نسبتًا 
خوب آن ها در مقایسه با سایر دانشجویان )با توجه به دوره  های آموزشی تخصصی و جلسات 
توجیهی و گروه  های مطالعاتی و ...( می توان دریافت که مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه 
شهید چمران اهواز از توان نظری و اجرایی قابل قبولی جهت تحقق این امر برخوردار است.

از س��وی دیگر با توجه به ارزیابی ش��رایط عمومی دانش��گاه و جامعه با در نظر گرفتن آثار 
عملیات روانی دش��من بر روی عامه دانش��جویان و ضرورت تروی��ج این فرهنگ با تکیه بر 
بیانات مقام معظم رهبری با محوریت تولید علم و جنبش نرم افزاری و تبیین گفتمان اسالم 

و انقالب، تسریع در روند اجرایی این طرح ضروری به نظر می رسد.

é تحلیل محیط
فرصت ها:

1. »فرهنگ  اس��المی  و تمدن  اس��المی  همواره  در مصاف  با معضالت  جدید و نیز در چالش  با 
مكاتب  و تمدن  های دیگر، شكفته  است.« )1(

2. در دانش��گاه ها تولید علم و لزوم عبور از مرزهای دانش به یك گفتمان عمومی تبدیل ش��ده 
است.

3. تازگی و جذاب بودن برنامه هایی از این دست بویژه برای جامعه دانشجویی

  تهدیدها:
1. »آزاداندیشی در جامعه ما یك شعار مظلوم است.« )1(

»عده ای به نام آزاداندیشی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگدكوب كرده اند و به نام آزاداندیشی و 
نوآوری، همه اصول مقدس حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و یا مسخره كرده اند. یك عده هم 
به صورت عكس العملی یا به خاطر مسائل دیگری كه در ذهنشان بود، به پایه هایی چسبیدند كه 

باید بر روی آن پایه ها نوآوری می شد.« )1(
»در چنین  فضایی ، جامعه  به  جلو نخواهد رفت  و دعواها، تكراری  و ثابت  و سطحی  و نازل  

می گردد، هیچ  فكری  تولید و حرف  تاز های گفته  نمی شود، عد ه ای مدام  خود را تكرار می كنند 
و عد ه ای دیگر تنها غرب  را ترجمه  می كنند و جامعه  و حكومت  نیز كه  تابع  نخبگان  خویش اند، 

دچار انفعال  و عقبگرد می شوند.« )1(
»نه با توقف در گذشته و سركوب نوآوری می توان به جایی رسید، نه با رهاسازی و شالوده شكنی 

و هرج و مرِج اقتصادی و عقیدتی و فرهنگی می توان به جایی رسید؛ هر دو غلط است.« )8(
2. »بخش های فرهنگی به نقِش خودشان به عنوان یك دولت اسالمی در صحنه ی كارزار 

فكری درست عمل نمی كنند.« )6(
3. »در حوزه های علمیه، دانشگاه و محیط های فرهنگی و مطبوعاتی، هو كردن كسی كه حرف 

تازه ای می آورد.« )7(
4. »در صورت عدم مدیریت می تواند به ساختارشكنی و شالوده شكنی و بر هم زدن پایه های 

هویت ملی بینجامد.« )8(
5. به علت تازگی این امر، رسیدن به محتوا و قالب اجرایی مطلوب تا حدی مشکل و زمان بر 

خواهد بود.

é راهبرد ها
1. »گفتگوی آزاد باید از حوزه و دانشگاه شروع شود.« )1(

»از شما و همفكرانتان  در حوزه  و دانشگاه  می خواهم  كه  این  ایده ها را تا لحظه  عملی  شدن  و ثمر 
دادن ، هر چند دراز مدت ، تعقیب  كنید. نه  مأیوس  و نه  شتابزده ، اما باید این  راه  را كه  راه  شكوفایی  

و خالقیت  است  به  هر قیمت پیمود.« )1(
»این كار، ظرف و مجرا الزم دارد و این مجرا بایستی به وسیله خوِد دوستان دانشگاهی و حوزوی 

در بخش های مختلف تنظیم شود.« )1(
2. »این هم از راه گفتگوی محترمانه، عاقالنه، منصفانه و با استدالل، عملی است.« )1(

»صاحبان فكر باید بتوانند اندیشه خود را در محیط تخصصی، بدون هوچیگری، بدون عوام فریبی 
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و جنجال تحمیلی و زیادی مطرح كنند و آن نّقادی شود؛ یك وقت به طور كامل رد خواهد شد، یك 
وقت به طور كامل قبول خواهد شد، یك وقت هم در نّقادی اصالح خواهد شد و شكل صحیح خود 

را به دست خواهد آورد.« )1(
»بحث درست بكنید، بحث منطقی بكنید. سخنی را بشنوید، سخنی را بگوئید؛ بعد بنشینید فكر 
كنید. وااّل فضای جنجال درس��ت كردن، همین می شود كه دیدید. جنجاِل قبل از انتخابات، بعد از 

انتخابات.« )14(
»نظریه پردازی كنید؛ از موجودی این دانش ها در دنیا استفاده كنیم؛ بر آن چیزی بیفزاییم و نقاط 
غلط آن را برمال كنیم. این از جمله ی كارهایی است كه جزو الزامات حتمی پیشرفت است.« )12(

3. این كارها باید سازماندهی شود. )1(
»ما باید این تجربیات ناش��ی از مباحثه و گفتگوی س��الم و محترمانه و ش��جاعانه را به صورت 

تجربه های انباشته ای درآوریم تا بتوانیم از آنها استفاده كنیم و علم را بارور نماییم.« )1(
»ببینید چگونه می توانید محیط بحث و استدالل و ورزیابی فكری و تقویت روحیه و تقویت امید 
و محكم كردن پایه های فكر سیاسی را در این طبقه ی جدیدی كه بعد از شما می آیند، برنامه ریزی 
كنید كه خاطرجمع باش��یم كه مجموعه ی دانش��جویی در دوره ی بعد و دوره های بعد، همچنان در 
جه��ت همین هدف های بلند و آرمان های خوب پیش خواه��د رفت. البته مراقب زاویه ها باید بود؛ 

كج روی ها را بایستی دید و شناخت.« )9(
4. »این كار، مدیریت صحیح الزم دارد.« )8(

»چه كسی باید مدیریت كند؟ نگاه ها فورًا می رود به سمت دولت و وزارت علوم و...؛ نه، مدیریتش 
با نخبگان است؛ با خود شماست؛ با اساتید فعال، دانشجوی فعال و مجموعه های فعال دانشجویی. 
حواس��تان جمع باش��د! دنبال حرف نو و پیدا كردن حرف نو حركت كنید؛ اما مراقب باشید كه این 

حرف نو در كدام جهت دارد حركت می كند؛ در جهت تخریب یا در جهت ترمیم و تكمیل.« )8(
»باید راه آزاد اندیشی و نوآوری و تحول را باز گذاشت، منتها آن را مدیریت كرد تا به ساختارشكنی 

و شالوده شكنی و بر هم زدن پایه های هویت ملی نینجامد.« )8(

é طرح
1. روش های اجرایی:

»كرسی  های نظریه پردازی «، »كرسی  های پاسخ  به  سؤاالت  و شبهات « و »كرسی  های نقد 
و مناظره «، روش هایی  عملی  و معقول  می باش��ند و خوب اس��ت  كه  حمایت  و مدیریت  شوند؛ 
بنحوی  كه  هر چه  بیشتر، مجال  علم ، گسترش  یافته  و فضا بر دكانداران  و فریبكاران  و راهزنان  

راه  علم  و دین ، تنگ تر شود.« )1(
»این  ایده  چه  در قالب  »مناظره  های قانونمند و توأم  با امكان  داوری « و با حضور »هیئت  های 
داوری  علمی « و چه  در قالب  »تمهید فرصت  برای  نظریه س��ازان « و سپس  »نقد و بررسی ایده  
آنان  توس��ط نخبگان  ف��ن  و در محضر وجدان  علمی  حوزه  و دانش��گاه ، تنها محدود به  برخی  
قلمرو های فكر دینی  یا علوم  انسانی  و اجتماعی  نیز نماند بلكه  در كلیه  علوم  و رشته  های نظری  
و عمل��ی  )حت��ی  علوم  پایه  و علوم  كاربردی  و...( و در جهت  حمایت  از كاش��فان  و مخترعان  و 
نظریه سازان  در این  علوم  و در فنون  و صنایع  نیز چنین  فضایی  پدید آید و البته  برای  آنكه  ضریب  
»علمی  بودن « این  نظریات  و مناظرات ، پائین  نیاید و پخته گویی  شود و سطح  گفتگوها نازل  و 

عوامانه  و تبلیغاتی  نشود، باید تمهیداتی  اندیشید و قواعدی  نوشت .« )1(

2. موضوعات قابل بحث:
»بح��ث های مهم تخصصی در زمینه         ی سیاس��ی، در زمینه         های اجتماع��ی، در زمینه         های 
گوناگون حّتی فكری و مذهبی، در محیط های سالمی بین صاحبان توان و قدرِت بحث مطرح 

بشود.« )13(
»این معنا در دانشگاه ها در همه زمینه های علمی حتی علوم محض، علوم پایه، علوم طبیعی 
و علوم انس��انی جاری اس��ت و در زمینه های فرهنگی و اعتقادی و معارف و علوم حوزوی هم 

جاری است.« )1(
»البت��ه منظورم فقط هم علوم طبیعی نیس��ت؛ اهمیت علوم انس��انی كمتر از آن نیس��ت: 

جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه. نظریه های جامعه شناسی غرب.« )12(
»این كار هم باید در حوزه و در زمینه مسائل حوزه، در زمینه فقه، فلسفه، كالم و دیگر علوم 

رایج حوزه انجام گیرد و هم در دانشگاه.«)1(

3. قالب اجرایی:
»چند نفر دانشجو بروند آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله 
كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد. حق اینجوری نمایان نمی ش��ود كه كسی یك 
انتقادی را پرتاب بكند. اینجوری كه حق درست فهمیده نمی  شود. ایجاد فضای آشفته ی ذهنی 

با لفاظی ها هیچ كمكی به پیشرفت كشور نمی كند.« )14(

»كرس��ی نظریه پردازی تشكیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیایند این نظر 
فقهی را رد كنند با اس��تدالل؛ اش��كال ندارد. نظر فلس��فی ای داده می شود همین جور، نظر 
معارفی و كالمی ای داده می شود همین جور. مسئله ی تكفیر و رمی و این حرف ها را بایستی 

از حوزه ورانداخت« )10(
»اگر آن نظریه یك نظریه نو اس��ت، اول باید در یك مجمع تخصصی مطرح ش��ود، هیئت 
منصفه مورد قبولی علمی بودن آن را تأیید كند كه بر پایه های علمی اس��توار اس��ت و مثاًل 
حّرافی و لّفاظی و عوام فریبی و جنجال سازی نیست. بعد از آن كه معلوم شد ارزش علمی دارد، 
م��ورد نّقادی قرار گیرد و حّق و ناحق بودن، اش��كال كردن بر موارد آن و تثبیت یا رد كردن 

پایه هایش آغاز شود.« )1(

é برنامه
با توجه به بیانات جامع و دقیق مقام معظم رهبری در این خصوص و با نگاهی گذرا به اهدافی 
که برای این امر در نظر گرفته شده است در می یابیم که با یک محتوا و قالب اجرایی ثابت نمی 
توان به تمامی اهداف مذکور دس��ت یافت. بطور خالصه می توان اهداف پیش��ین را در سه دسته 

کلی تقسیم بندی نمود:
1. ایجاد فضایی آرام و منطقی جهت تضارب آرا، نقد، ش��بهه شناس��ی و پاس��خ به ش��بهات و 
جلوگیری از ضایعاتی كه از كشاندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممكن است 

پیش بیاید و در پی آن افزایش همبستگی و اتحاد
2. تصمیم سازی و گفتمان سازی در محیط دانشجویی و پرورش نخبه  های سیاسی، فرهنگی و...

3. آغاز روند خالقیت  علمی  و تفكر بالنده  دینی  در جامعه  و شروع جنبش  »تولید نرم افزار علمی  
و دینی« در كلیه  علوم  و معارف  دانشگاهی  و حوزوی 

لذا با بررس��ی وسعت اهداف فوق و سطوح گوناگون آن، برنامه عملیاتی در 3 بخش جداگانه با 
محوریت یک دس��ته از اهداف فوق که در برخی موارد هم پوش��انی نیز دارند به شرح ذیل تدوین 

گردید:

نشست های آزاد اندیشی
اهدافی که در این بخش تحقق می یابند عبارتند از:

1. ایجاد فضایی آرام و منطقی جهت تضارب آرا، نقد، شبهه شناسی و پاسخ به شبهات و در پی 
آن افزایش همبستگی و اتحاد

2. جلوگیری از ضایعاتی كه از كشاندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممكن 
است پیش بیاید.

3. شناسایی و جذب استعداد های مختلف
4. افزایش سطح آگاهی و بصیرت دانشجویان

5. تقویت روحیه پرسش گری و مطالبه گری در محیط دانشجویی

جامعه هدف:
این بخش جهت پوش��ش عموم دانشجویان با تمرکز بر روی قشر خاکستری می باشد تا با رفع 
ش��بهات و ابهامات و افزایش س��طح آگاهی و بصیرت آنان، میزان آمادگی آنان جهت حضور در 

جبهه نبرد نرم افزایش و نیز آسیب پذیری در برابر هجمه  های مختلف دشمن کاهش یابد.

قالب اجرایی:
ب��ا توجه به اه��داف و جامعه هدف، قالب های مختلفی را می ت��وان جهت برگزاری این بخش 
اجرایی نمود. الزم به ذکر است که جهت جذب قشر خاکستری، این برنامه بهتر است به صورت 
میدانی و در دانش��کده  های مختلف و خوابگاه  های دانش��جویی و... برگ��زار گردد. در زیر 2 قالب 

اجرایی مناسب آمده است:
الف( دانشجویانی که با آگاهی از آیین نامه و موضوع از قبل، ثبت نام نموده، در یک کالس یا 
سالن به صورت حلقه وار گرد هم آمده و پس از توضیحات دبیر جلسه پیرامون موضوع، آیین نامه 
اجرایی و طرح س��ئوال هدفمند، حداکثر 10 نفر از دانش��جویان به نوبت و با اجازه دبیر جلسه به 
طرح نظرات و انتقادات خود در زمانی حدود 5 الی 10 دقیقه می پردازند. در پایان نیز کارش��ناس 
برنامه توضیحات تکمیلی و پاس��خگویی به ش��بهات مطرح شده را ظرف 15 الی 20 دقیقه انجام 

خواهد داد.
ب( از می��ان متقاضیان��ی که جهت مطرح نمودن نظرات خود ثب��ت نام نموده اند، 2 تا 4 نفر با 
دیدگاه  های گوناگون به قید قرعه مشخص می شوند. در این برنامه دبیر جلسه، سخنرانان و مهمان 
برنامه در جایگاه از پیش تعیین شده روی سن قرار می گیرند. سخنرانان به ترتیب در زمان حدود 
15 دقیقه به بیان نظرات خود می پردازند. س��پس مجددًا در زمان حدود 15 دقیقه به بیان نظرات 
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تکمیل��ی خود و یا نقد نظرات یکدیگر می پردازند. پس از آن در زمان حدود 20 دقیقه س��ئواالت 
حضار از س��خنرانان مطرح ش��ده و سخنرانان نیز به س��ئواالت مربوط به خود پاسخ می دهند. در 
پایان نیز مهمان برنامه توضیحات تکمیلی و پاس��خگویی به شبهات مطرح شده را ظرف 15 الی 
20 دقیقه انجام خواهد داد. در انتهای برنامه هم حضار س��ئواالت خود را از مهمان برنامه مطرح 

نموده و پاسخ خود را دریافت می نمایند.

نشست های تصمیم سازی و گفتمان سازی
اهدافی که در این بخش تحقق می یابند عبارتند از:

1. نقش آفرینی محیط دانشجویی در جهت تصمیم سازی و گفتمان سازی
2. پرورش نخبه  های سیاسی، فرهنگی و... در محیط تشکل  های دانشجویی

3. »تولید نظریه  و فكر«، تبدیل  به  یك  ارزش  عمومی  در حوزه  و دانشگاه  شود.
4. تقویت روحیه پرسش گری و مطالبه گری در محیط دانشجویی

5. افزایش سطح آگاهی و بصیرت دانشجویان

جامعه هدف:
این برنامه با تمرکز بر قشر های سفید و خاکستری برگزار می گردد و شاخص ترین محور آن، نقد 
و بررس��ی و پختگی الزم مباحث مطرح شده و استفاده از آن ها در جهت تسریع در روند پیشرفت 

و پویایی نهضت اسالمی می باشد.

قالب اجرایی:
با توجه به س��طح مباحثی که مورد بررس��ی قرار می گیرند از می��ان متقاضیانی که جهت ارائه 
نظرات از پیش اعالم آمادگی نموده اند، 2 نفر که حائز ش��رایط الزم باش��ند )معرفت و بینش الزم 
نس��بت به موضوع و تسلط نس��بی بر آن، پایبندی و تعهد به مبانی انقالب و...( انتخاب گردیده و 
در دو ب��ازه زمانی 20 دقیق های به ارائه نظرات خود و نقد و بررس��ی نظرات یکدیگر می پردازند. 
دبیر برنامه نیز وظیفه مدیریت بحث و جلوگیری از به حاش��یه کش��یده شدن آن را دارد. ضمنًا به 
متناسب با موضوعات مورد بحث از یک کارشناس متخصص نیز جهت بررسی و ارزیابی نظرات 

مطرح شده استفاده می گردد.

نشست های نظریه پردازی
اهدافی که در این بخش تحقق می یابند عبارتند از:

1. آغاز روند خالقیت  علمی  و تفكر بالنده  دینی  در جامعه  و شروع جنبش  »تولید نرم افزار علمی  
و دینی « در كلیه  علوم  و معارف  دانشگاهی  و حوزوی 

2. رقابت و مصاف ایده ها در چارچوب منطق و اخالق در جهت رشد اسالمی و اعاده ی هویت 
و عزت جهان اسالم

3. افزایش آگاهی و بصیرت دانشجویان

جامعه هدف:
این برنامه با توجه به موضوع مورد بحث از اس��اتید حوزه و دانش��گاه استفاده می کند و در عین 
حال دارای مخاطب عمومی از تمام س��طوح دانش��جویان و اس��اتید خواهد بود. لکن با توجه به 
مباحث عمیق، مبنایی و تخصصی که برای این نشست ها در نظر گرفته می شود، هر برنامه مسّلمًا 

مخاطب خاص خود را خواهد داشت.

قالب اجرایی:
در این نشس��ت، 2 نفر از اس��اتید دانش��گاه و حوزه که توان اظهارنظر و تسلط جامع و کافی بر 
موضوع مورد بحث را دارند در دو بازه ی زمانی 20 دقیق های به ارائه ی نظرات خود و نقد و بررسی 
نظرات یکدیگر می پردازند. در انتهای برنامه نیز 2 تا 6 نفر از اساتید و دانشجویان حاضر، به طرح 

سئواالت و نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده می پردازند.

با توجه به تأثیر گذاری و اهمیت اس��تفاده از فضای رس��انه در رابطه با نهضت آزاداندیش��ی و 
نظریه پردازی و ویژگی  های منحصر به فرد آن بخشی دیگری نیز با این عنوان که به نوبه ی خود 
می توان��د تاحدی ب��ه تحقق اهداف بخش های قبل نیز کمک ش��ایانی نماید به این طرح اضافه 

گردید.

نشست های رسانه ای
اهدافی که در این بخش تحقق می یابند عبارتند از:

1. آغاز روند خالقیت علمی و تفکر بالنده ی دینی در جامعه اسالمی
2. افزایش سطح آگاهی و بصیرت دانشجویان

3. نقش آفرینی محیط دانشجویی در جهت تصمیم سازی و گفتمان سازی
4. »تولید نظریه  و فكر«، تبدیل  به  یك  ارزش  عمومی  در حوزه  و دانشگاه  شود.
5. کمک به تثبیت  های آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه ها و مراکز علمی

جامعه هدف:
با توجه به ویژگی  های رسانه، مخاطب این بخش بسیار گسترده تر می باشد و به همین سبب ابزار 
بسیار مناسبی جهت فراگیر شدن آزاداندیشی و نظریه پردازی به روش صحیح و انعکاس نظرات و 

دیدگاه  های گوناگون جهت بررسی و ارزیابی در محافل علمی می باشد.

قالب اجرایی:
با توجه به سطح هدف و موضوع مورد بحث و تهیه سئواالتی عمیق و هدفمند، 2 الی 4 نفر از 
دانش��جویان یا اساتید توانمند به بیان نظرات خود پیرامون موضوعی مشخص پرداخته و مشروح 

نظرات و دیدگاه  های آنان در قالب یک نشریه یا ویژه نامه به صورت عمومی منتشر می گردد.

توضیحات و نکات ضروری:
1. در مرحل��ه اول برای هر یک از بخش  های فوق تهیه یک س��یر موضوعی و برنامه هدفمند 
سالیانه با توجه به نیازها و مسائل مختلف جامعه هدف بومی و دانشگاهی و نیز با در نظر گرفتن 

نیاز های حقیقی نظام اسالمی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری ضروری است.
2. در مرحله اجرایی، برای بهره وری بیش��تر هریک از بخش  های فوق در جهت نیل به اهداف 
و نی��ز ایج��اد فضایی آرام و منطقی، تدوین آیین نامه اجرایی کام��ل و دقیق با توجه به نوع قالب 

اجرایی ضروری است. 
3. قالب  های اجرایی و جزئیات طرح فوق با توجه به نیازها و توان بومی هر مجموع های تا حدی 

که به اصل اهداف خدش های وارد نکند، قابل تغییر می باشد.

نمودار تشکیالتی نشست های آزاد اندیشی و نظریه پردازی:

پی نوشت:
1. پاسخ رهبر عزیز انقالب به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه قم، 81/11/16

2. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اعضای انجمن اهل قلم، 81/11/7
3. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار جمعی از اعضای تشکل ها، کانون ها، هیئت  های مذهبی و شماری از نخبگان 

دانشجویی، 82/8/15
4. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار دانشجویان بسیجی، 84/3/5

5. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، 84/6/8
6. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی، 85/3/29

7. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه  های استان سمنان، 85/8/18
8. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعاالن تشکل   های سیاسی و فرهنگی 

دانشگاه ها، 86/7/17
9. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار جمعی از اساتید، فضال، مبلغان و پژوهشگران حوزه های علمیه کشور، 

86/9/8
10. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه  های شیراز، 87/2/14

11. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان کردستان، 88/2/27
12. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار اساتید و دانشجویان کردستان، 88/2/27
13. بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور، 88/8/6
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»اینی كه من توی این چند سال به دانشگاه ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش 
و ن��وآوری و جنبش نرم            افزاری و ارتباط صنعت و دانش��گاه و اینها این همه تأكید كردم، برای 

خاطر این است كه یك ركن امنیت بلندمدت كشور و ملتتان علم است.« 
)بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی 4/6/88(

مقدمه:
جنبش دانش��جویان ایران اسالمی،آزاداندیش��ی و نقدپذیری را از اصول اساسی وظایف خود 
دانس��ته و معتقد اس��ت ایجاد وحدت میان اقش��ار مختلف جامعه در گروی پایبندی به این دو 

اصل میباشد. 
نکته مهم و اساسی ترین هدف که آن را از طریق کرسی آزاداندیشی پیگیری می کنیم، سوق 
دادن جوانان کش��ور به س��مت آگاهی و آشنایی با مس��ائل بومی جامعه و درگیر شدن و تالش 
جمعی نمودن برای حل ورفع آن اس��ت و آنچه در زیر می آید ابعاد کار را در این جهت آش��کار 

ساخته و معین می گرداند. 

اهمیت و ضرورت:
از  قبل  در  ومتخصصان  اساتید  مناظره  برگزاری  در  ما  مکرر  تجربه  های   .1
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و یا برگزاری تریبون های آزاد در ادوار 
گذشته به ما نشان می دهد عموم دانشجویان آمادگی حضور در این برنامه ها را 
در حد کافی دارا نمی باشند وروی کرد استفاده و نتیجه گیری ورسیدن به اهداف 
تریبون یا مناظره را ندارند. افکار عمومی نیز به سطح باالیی که شایسته دانشگاه 
و دانشجو است نرسیده است. بنابراین برگزاری کرسی نظریه پردازی شاید در 
این فضا ناممکن و  بی نتیجه باشد. هدف ما آماده کردن دانشجویان برای حضور 
موثر و نتیجه بخش در کرسی نظریه پردازی از طریق تمرین شیوه  های گفتگوی 
ارتقا سطح  با  آزاد دانشجویی همزمان  برنامه گفتگوی  انجام  از طریق  علمی 

افکار عمومی با طرح مسائل جدی و تزریق آگاهی ها ومعرفی منابع می باشد.
2. تامل در دنیای امروز نشان می دهد جهان در حال تغییر و تحوالت سریع و 
رو به رشد و بیش از هر زمان دانش محور و مبتنی بر علم است.از این رو الزم 
آینده  بتوانند در  پیدا کنند.تا  توانایی حل مسائل و مشکالت را  است جوانان، 
زندگی پویا و فعاالن های داشته باشند.بر این اساس یکی از روش  های توانمند 
کردن جوانان برای مواجهه با مسائل دنیای آینده، توجه به پرورش تفکر خالقانه 
و منتقدانه است که از این رهگذر جوانان بتوانند منطقی و خالقانه بیندیشند 
قدرت حل مسائل را پیدا کنند، اطالعات را مدیریت، اصالح و پردازش کنند و 
به طور موثری ارتباط برقرار نمایند. از این رو برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
بستر مناسبی جهت شکوفایی و پرورش جوانان را فراهم آورده و زمینه حضور 

آنها در عرصه مدیریت آینده کشور را هموار میسازد.
3. نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان حاکی از آن است که عالقه و تمایل 
جوانان به مشارکت بسیار باال است اما در عین حال میزان مشارکت آنها بسیار 
پایین است.این تضاد معرف آن است که جوانان خواهان مشارکت اجتماعی 
بیشتر هستند در حالی که نهاد  های کالن اجتماعی این امکان را در اختیار آنها 
قرار نمی دهند. به همین دلیل این برنامه با ارتقا سطح آگاهی جوانان از مسائل 

زمینه حضور بیشتر جوانان را فراهم خواهد کرد.
و  انتزاعی  تفکر  ظهور  جویی،  هویت  به  مربوط  مراحل  از  گذر  در  جوان   .4
مواجهه با انتظارات اجتماعی به طور طبیعی نسبت به هنجار های گذشته زبان 
به اعتراض می گشاید، آنها را زیر سوال می برد ودر جستجوی یافتن مسیری 
درست برای ترسیم زندگی آینده خویش است. از این رو جوانان در این دوره 
نیازمند توجه ویژه خانواده و نهاد های اجتماعی و حکومتی و مدنی است تا به 
برگزاری کرسی  بسازند.  را  آیندهخویش  و  کرده  عبور  بحران  این  از  سالمت 
آزاداندیشی  از یک سو زمینه ساز توجه ویژه مسئولین به جوانان بوده است )در 
از سوی دیگر بستری مناسب جهت  به سئواالت جوانان( و  پاسخگویی  مقام 

رشد و شکوفایی و بالندگی و هویت یابی موفق جوانان شده و هم اینکه این قشر 
حساس و تاثیرگذار جامعه قدرت حل مسائل را پیدا کنندو ارتباط برقرار کرده 

ودر فعالیت ها مشارکت نمایند.
نیز  ملی  امنیت  و  دارد  وجود  کشور  در  پیچید ه ای  و  زیاد  مشکالت  که  امروز 
نیروی عظیم  از  حداکثری  استفاده  دشمن(  نرم  )جنگ  است  معرض خطر  در 
آنها  شدن  درگیر  برای  بستر  کردن  فراهم  و  دادن  جهت  با  جوان  میلیون ها 
بسیار  راهکار  یافتن  برای  تالش  و  مسئولیت  احساس  و  کشور  بامشکالت 

ضروری به نظر می رسد.

در خاتمه از کرسی آزاداندیشی سه خروجی را پیگیری می کنیم:
1. ایجاد درک متقابل و رفع درگیری بین گروهایی که اشترکات زیادی دارند اما 

اکنون در مقابل هم قرار گرفته اند وبه سمت رادیکال شدن می روند.
2. آوردن آگاهی به جامعه و مبارزه با دروغ، ابهام، شایعه، آشکار شدن حقایق 

واقعیو حاکمیت حقیقت نه دروغ
3. بررسی مسائل جامعه و شفاف شدن صورت مساله ها و مطالبه راه حل ها و 
راهکار آنها از نخبگان و پی گیری و آگاهی بخشی مردم از راه حل مسائل شان 

در جامعه و مطالبه از مسئولین و پیگری برای اجرایی شدن

اهداف:
1. تالش در جهت حفظ استقالل گروه برگزارکننده کرسی آزادآندیشی به عنوان 

رسالتی ملی و دانشجویی
2. ایجاد همبستگی و ارائه تعریفی واقع بینانه ازروابط اجتماعی دینی و سیاسی 

دانشجویان با توجه به معیار ملیت و هویت ایرانی و اسالمی
رفع  منظور  به  دانشجویان  صنف  همکاری های  تقویت  جهت  در  تالش   .3

مشکالت آنها
4. کیفیت بخشی به فهم سیاسی، اجتماعی و علمی و همچنین ارائه تعریفی 
واقع گرایانه از روابط بین المللی و سیاسی حاکم بر جهان براساس محوریت 

ایران ومنافع ملی آن
5. تالش در جهت تقویت بنیه علمی و تکنولوژیکی دانشجویان براساس شناسایی 

فرصت های تحقیقاتی، علمی و مطالعاتی مراکز آکادمیک وتکنولوژیکی.
در  جوانان  تعهدآفرینی  و  وظیفه شناسی  و  پذیری  روحیه مسئولیت  تقویت   .6

قبول و انجام مسئولیت  های اجتماعی
7. فرصت آفرینی درجهت افزایش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوانان
8. بسترسازی به منظور ارتقا سطح آگاهی ها و شکوفایی استعداد  های بالقوه جوانان
9. ارتقا روحیه خودباوری، خوداتکایی، خالقیت، خرد ورزی و تجربه اندوزی جوانان

10. پرورش نخبگان اجتماعی به عنوان مدیران و آینده سازان
11. ایجاد فضای نقادی، پرسشگری، تحقیق و انتقاد پذیری صحیح وکارآمد

12. ابهامزدایی وپاسخگویی به سواالت و شبهات اجتماعی جوانان
13. فرصت آفرینی به منظور آشنایی جوانان با مسائل روز و مهم و اساسی کشور

و  هویتیابی  زمینه های  و  جوانان  روانی  و  فکری  رشد  جهت  بسترسازی   .14
شخصیت پذیری آنان

15. ایجاد پل ارتباطی و اعتمادسازی میان جوانان آگاه و اندیشمند و دلسوز با 
سیاست مداران، مدیران، مجریان قانون گذاران و برنامه ریزان

16. الگو سازی روش اصولی مطالبه گری عمومی به دور از فضا های احساسی 
و بهره گیری جناحی و حزبی

17. احیا و تقویت توأمان عدالت و معنویت در فضای جامعه
18. باالبردن بصیرت عمومی وحضور آگاهانه مردم

19. دفاع از مظلومان و نفی هرگونه ستمگری و سلطه پذیری

کرسی های آزاداندیشی 
در دانشگاه آزاد مشهد
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20. احیای اصل 8 و 142 قانون اساسی در مورد پاسخگویی مسئولین
21. مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و خرافی و تقویت روحیه خودباوری 

و استقالل فکری
22. وحدت حوزه و دانشگاه 

وظایف کرسی آزاداندیشی:
و  جاری  مسائل  ارزیابی  مسائل،  دقیق  بندی  و صورت  توصیف  شناسایی،   .1
مسائل در شرف ظهور و ارایه دیدگاه های تحلیل گرانه در خصوص آن دسته از 

سیاستهایی که سیاست گذاران جامعه به آن نیاز دارند.
به  مربوط  بحث  های  در  و  مستقل  مرجع  یک  منزله  به  نقش  ایفای   .2

سیاست گذاری و ارزیابی نقادانه سیاست ها وبرنامه های دولت یا ...
3. فراهم آوردن زمینه برای مبادله سازنده اطالعات و نظرات میان چهره  های 
آنان  بین  اجماع  ایجاد  امکان  در صورت  و  اندیشمندان  و  دانشجویان  اصلی 
دانشجویان،  بین  اطالعات  مبادله  تسهیل کننده  مقام  در  فعالیت  همچنین  و 

متخصصان و مدیران
4. شناسایی و تربیت نیرو  های صاحب نظردر قلمرو موضوعات مختلف
5. معرفی و عرضه نیروی کار ماهر به دولت مردان و سیاست گذاران

بر  و  دانشجویان  افکار عمومی  برای  تفسیر سیاست ها و مسائل  و  6. توضیح 
انگیختن مشارکت آنان

7. انجام مطالعات تطبیقی و مرور تجربه کشور  های توسعه یافته و یافتن نقاط 
ضعف و قوت آنها و بومی سازی الگو های اندیش های بدست آمده از ترازیابی ها 

و مطالعات تطبیقی
8. تالش برای رشد فرآیند جمع اندیشی و انجام کار ها از این طریق

9. معطوف بودن کوشش ها به مسائل اصلی جامعه
10. درگیر نشدن عملی با مسائل تشریفاتی و حقوقی

11. شناخت عمیق رخداد های اجتماعی از طریق بررسی اظهارات دانشجویان
12. تقویت وحدت وروابط عاطفی ومعنوی بین آحاد دانشجویانوبسترسازی برای 

انجام کار  های جمعی

مدل تقسیم کار:
1. تیِم گرفتن مجوز های حقوقی و مکان برای برگزاری جلسات

مسئول  زمان،  )مجری،مسئول  ووظایف  کننده،ویژگی های الزم  برگزار  تیِم   .2
ثبت نام،مسئول توزیع اعالمیه و نشریه در جلسه و جمع آوری نظرسنجی ها، 

تعامل با گروه 3و5،افراد راهنمایی کننده به سالن و افراد برقرار کننده نظم(
3. تیِم تبلیغات ) تیم نشریه،تیم سایت، اعالمیه،پالت و برد(

4. تیِم محتوا وتشکیل و مدیریت کمیسیون های تخصصی و معرفی منابع
5. تیِم ثبت ومکتوب و ویرایش کردن گزارش جلسات

شرافتمندانه  کمک  های  طریق  از  بودجه  تامین  وظیفه  که  مالی  مسئول   .6
شائبه  گونه  هیچ  استقاللوبدون  حفظ  با  مسئول  مؤسسات  یا  دانشجویان 
انتهای  در  گزارش  دادن  و  عوامل  دیگر  مالی  احتیاج های  ورفع  تاثیرپذیری 

هر ترم.
7. مسئول روابط عمومی

دو  کدام  دانشگاه؛ هر  و مسئولین  دانشجویان  اساتید،  )جمع  نظارت  هیات   .8
نماینده(

9. افراد تیِم اجرایی باید دارای حسن شهرت بوده و به اهداف اساسنامه اعتقادو 
التزام عملی داشته باشند و در حین کار اصل بیطرفی را حفظ نموده و تسلیم 

حقیقت باشند.

مکان:
1. مسجد دانشگاه

2. آمفی تئاتر
3. فضای خارج از دانشگاه در صورت لزوم

زمان:
برگزاری جلسات در ابتدای کار؛ هر دو هفته یکبار )یک هفته جلسه تیم اجرایی 
را  تعداد جلسات  نیاز می توان  برنامه اصلی( در صورت  برگزاری  بعدی  وهفته 

افزایش داد.

شیوه اجرای جلسات:
مبنای کالم رهبری در مورد دانشجویی بودن و عدم الزامی بودن حضور استاد 

جوابگو:
»من گفتم کرسی آزاد فکری را در دانشگاه ها به وجود بیاورید.خوب شما جوانها چرا به وجود 
نیاوردید؟ش��ما کرسی آزاد فکریسیاسی را کرسی آزاد فکری معرفتی راتو همین دانشگاه تهران 
توهمین دانش��گاه ش��ریف تو همین دانش��گاه امیرکبیر به وجود بیاورید، چند نفر دانشجو بروند 
آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادله کنند؛ حق، آنجا خودش را 
نمایان خواهد کرد.حق اینجوری نمایان نمیش��ود که کسی یک انتقادی را پرتاب بکند. )بیانات 

رهرب عزیز انقالب در دیدار مجعی از خنبگان علمی کشور88/8/6(
ش��یوه کل��ی بر این منوال اس��ت که موضوع در جمع مطرح میگ��ردد و جمع در مورد آن نظر 
میدهد و آنگاه که جمع به سوالی جدی رسید که حضور کارشناس الزم بود، از کارشناس دعوت 
میشود تا به سوال جواب دهد.البته اساتید میتوانند در جمع حضور داشته و با جمع در صحبت ها 
همراهی کنند؛ اما اینکه به اس��تادی در جلس��ه عمومی -که اص��ل موضوع در معرض نظرات 

دانشجویان است-وقت ویژه داده شود، پذیرفته نیست.
هیات نظارت مسئول ارزیابی و یافتن راهکار برای رسیدن به اهداف طرح است.

چارچوب  های اجرایی:
مبنا کالم رهبری در مورد آزادی دادن به دانشجو:

»یکی دیگر از کارهایی که باید در زمینه مس��ائل گوناگون اجتماعی و سیاس��ی وعلمی انجام 
بگی��رد میدان دادن به دانشجوس��ت برای اظهار نظر. از اظهار نظ��ر هیچ نباید بیمناک بود.این 
کرس��ی های آزاداندیشی که ما گفتیم در دانشگاه ها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشوداگر 
چنانچه بحث  های مهم تخصصی در زمینه سیاسی در زمینه های اجتماعی در زمینه های گوناگون 
حت��ی فکری و مذهبی در محیط  های س��المی بین صاحبان توان و قدرت بحث مطرح بش��ود، 
مطمئنا ضایعاتی که از کشاندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممکن است پیش 
بیایددیگر پیش نخواهد آمد.« )بیانات رهبر عزیز انقالب در دیدار با اساتید دانشگاه ها 88/6/8(

آزادی باعث رش��د است و اگر ایده آل نگاه نکنیم آس��یب های اجتناب ناپذیری هم دارد. اما 
مناف��ع آن صد ها برابر و به هیچ روی قابل صرف نظر کردن نیس��ت و تنگ نظری نابجا باعث 
افت کارایی و جذابیت می گردد. در صورتی که اگر بر طبق اساس��نامه و آیین نامه ها عمل شود 
آس��یب ها به حداقل می رسد. مانند ارتشی که مجبور است از رودخان های بگذرد و ناچار تلفاتی 

هم می دهد و اگر از روخانه عبور نکند اصل جنگ را باخته است.
از طرفی حتما باید امنیت افرادی که در حوزه علم و منطق و ادب سخن می گویندکامال حفظ 
گردد تا آزاداندیشی واقی در جهت حل مسائل کشور و نیاز های جامعه صورت گیرد.ما باید این 
امنیت را تضمین نموده و این یک حق مس��لم است و آش��وبگر ها و اغتشاشگر ها هرگز در این 

تعریف مانمی گنجند.
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین وزارت 

علومکامالمورد قبولو الزم االجرا است.

زمینه های فعالیت:
1. ایدئولوژی ومبنایی 

2. اقتصادی
3. سیاسی

4. مدیریت و برنامه ریزی اجرایی

جامعه هدف:
1. دانشجویان دانشگاه 
2. اساتید ومتخصصان

3. مدیران میانی و سیاست گذاران

آیین نامه ها:
آیین نامه انضباطی

1. اهمیت و فلسفه:
فلسفه وجودی شورای انضباطی:

حق همان تکلیفی است که از مسئول مطالبه می شود. آنچه روابط بین انسانها 
قبال  در  است.قانون  آنها  شده  پذیرفته  مقررات  و  قوانین  می دهد  سامان  را 
تضعیفاتی که ایجاد می کند تسهیالتی نیز تعریف می کند و همچنان که حدودی 
برای  فعالیت ها ترسیم می کند، حقوقی نیز برای مشموالن خود تعیین می نماید. 
دلیل،  هر  به  یا  و  ناآگاهی  خاطر  به  قانونی  حدود  از  تعدی  و  نبودن  پای بند 
باعث هرج و مرج و عدم استیفای حقوق قانونی موجب سوءاستفاده جاه طلبان و 

گسترش بی عدالتی می شود.
تأکید بر حدود و مجازات خاطیان و متعدیان، ضرورتی اجتناب ناپذیر در صیانت 

از حرمت قانون در سامانبخشیدن روابط اجتماعی است. همچنان که تأمین 
حقوق قانونی رمز ماندگاری و راز نشاط و شادابی مجموعه  های انسانی است.
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برخورد س��طحی با تخلفات دانش��جویان و صدور حكم بدون توجه به اثرات 
تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانش��جو تاثیر تربیتی و فرهنگی آن در 
افراد مختلف یا دیگر دانش��جویان، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامع های 
با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داش��ت. بنابراین ضروریتی است كه در صدور 
اح��كام انضباطی، آثار تبعی اج��رای احكام نیز مدنظر ق��رار گرفته و بگونه ای 
تصمیمگیری و عمل ش��ودكه اثرات منفی برخوردها به حداقل كاهش پیدا كند. 
اتخاذ ش��یوه  های تربیتی و تذكرآمیزدر كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت 
خاص��ی را می طلبد كه در این رابط��ه صدور احكام تعلیقی نقش مهمی در ارائه 

نقش تربیتی كمیته  های انضباطی ایفا خواهد نمود.
نكته دیگری كه لزوم توجه به آن مورد تاكید می باشد پرهیز از استفاده ابزاری 
از كمیته  های انضباطی در واكنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان است. 
ایج��اد و حفظ ج��ّو صمیمیت، تفاه��م و اعتماد از طریق حل و فصل مس��ائل 
دانشجویان و پاس��خگویی به مشكالت و پرسش های آنان نیازمند سعه صدر و 
پذیرش فضای انتقاد و گفتگو اس��ت. در نتیجه، گریز از پاس��خگویی به دانشجو 
و توس��ل به برخورد صرفا انضباطی نتایج زیانباری را به همراه داش��ته و موجب 

كاهش اعتماد و وثوق دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد.

2. اهداف شورای انضباطی 
محیط های  نگهداشتن  سالم  به  کمک  و  دانشگاه  جایگاهرفیع  از  پاسداری 
ترغیب  طریق  از  دانشگاهیان  عمومی  حقوق  تأمین  و  پژوهشی  و  آموزشی 
دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی و رعایت 
حقوق فردی و اجتماعی دیگران از مهمترین اهداف شورای انضباطی محسوب 
می شود. بدیهی است شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی 
و رعایت تقوی در رسیدگی به امور آنان و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و 

خدشه ناپذیر شورای انضباطی تلقی می شود.

3. وظایف شورای انضباطی 
شورای انضباطی نهادی است که بتواند نقش مدیریتی خاص در جلوگیری از 
هرج و مرج و بی نظمی در محیط دانشگاه ایجاد نماید و همچنین فضایی سالم 
و به دور از هرگونه تشنج و بی نظمی در دانشگاه برقرار سازد.با یک تجزیه و 
تحلیل درست و منطقی از اهداف و عملکرد شورای انضباطی می توان به این 
نتیجه رسید که شورای انضباطی بیشتر نهادی فرهنگی است تا نهادی تنبیه 
کننده، حتی واژه تنبیه نیز به معنای بیدار کردن وجدان فرد نسبت به خطایی 
است که انجام داده است و هدف اصلی این است که فرد خاطی متوجه اشتباه 

خود گردد.

1. آزادی ها
نقل اندیشه و دفاع از هر اندیشمند داخلی و خارجی در حوزه ادب و منطق و مرتبط با موضوع 

در چارچوب آیین نامه اجرایی آزاد است.
هیأت کرسی آزاد اندیشی تمام توان و تالش خود را برای حفظ امنیت وحمایت از دانشجویی 
ک��ه در حوزه قوانین به ایراد س��خن و پیگیری موضوع در چارچوب قوانین اساس��نامه پرداخته 
اس��ت به کار می گیرد و در این راه حیثیت خود را به گرو می گذارد و حراس��ت را مسئول امنیت 
در داخل دانش��گاه و نیروی انتظامی را در خارج دانش��گاه مس��ئول می داند و از آنها این امر را 

مصرانه پیگیری و مطالبه می نماید.

2. محدودیت ها
دگر اندیش��ی )در مفهوم اصطالحی که بعدا ش��رح آن خواهد آمد(توصیه نشده و با صالحدید 

اهداف مندرج اساسنامه می تواند ممنوع باشد.
دادن اطالع��ات خ��الف واقع یا كتمان واقعیات از روی عمد نس��بت به خود یا گروهك های 

محارب یا مفسد یاافراد وابسته به آنها
عضوی��ت در گروهك های محارب یا مفس��د یا ملحد یا ه��واداری و انجام دادن هرعملی به 

نفع آنها
توهین به ش��عائر اس��المیی مل��ی و ارتكاب اعمالی برض��د نظام جمهوری اس��المی )مانند 

شعارنویسی، پخش اعالمیه و...(
ایجاد بلوا و آشوب در محیط برگذاری جلسه و همچنین فضای عمومی دانشگاه

3. احکام پیشگیری
هر فرد در مناظره یا در گفتگو مس��ئول طرفداران خود میباش��د و بایس��تی آنها را دعوت به 

آرامش نموده و با پرهیز از جنجال به فضای علمی و منطقی پایبند باشد.
انتخاب افراد با اخالق و اگاه و تشویق ایشان و معرفی به بقیه دانشجویان ودرج در ارگان های 

مجموعه

4. احکام تنبیهی
ë اخطار کتبی

ë منع حضور در جلسات کرسی ها
ë انتش��ار در نش��ریه کرس��ی ها به عنوان فرد مخالف آزادی و منطق ودروغگو وخائن به 

کشور و ملت
ë شکایت قضایی به کمیته انضباطی دانشگاه و یا مراجع خارج دانشگاه

دریافت خس��ارت از دانش��جو در مواردی كه تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه 
یا بیت المال شده باشد

5. هیات رسیدگی کننده 
معاون دانشجویی دانشگاه

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
یك نفر عضو هیات علمی دانشگاه با انتخاب دانشجویان

ë دو نفر از روحانیون عضو هیات علمی دانشگاه با انتخاب دانشجویان
ë معاونت فرهنگی دانشگاه 

ë سه نفر از برنامه ریزان، سیاست گذاران و مسئول اجرایی کرسی ها
دو نفر دانش��جوی دانش��گاه به عنوان نماینده افکار عمومی که توس��ط دانشجویان حاضر در 

جلسات کرسی ها انتخاب می گردند.

6. هیات نظارت
با توجه به اینکه این کار در راستای پیگیری دستور شخص رهبرانقالب است،دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری در دانش��گاه ها مس��ئول نظارت بر حس��ن اجرای كلیه مسائل به این آئین نامه در 

دانشگاه می باشد. 

7. مسئول نتیجه گیری از جلسه
نتیجه گیری از جلس��ه توسط افکار عمومی و از طریق نظرس��نجی ها که در آیین نامه اجرایی 
آمده استصورت می گیرد و هیچ گروهی حتی برگزار کننده، حق ندارد بدون استناد به نتایج نظر 

سنجی ها به اعالم نتیجه بپردازد.

8. تبصره
تبصره 1: اگر به دس��تور رئیس دانش��گاه و یا بواسطه طوالنی شدن رسیدگی به پرونده )بدون 
مجوز آیین نامه(، دانش��جو از ش��ركت در امتحانات پایان نیمس��ال محروم ش��ده باشد و حكم 
انضباطی صادر ش��ده حاوی تنبیهی كمتر از محرومیت یك نیمس��ال باش��د از دانشجو امتحان 
مجدد گرفته می ش��ود. در هرحال زمان رس��یدگی به پرونده عمال نمی بایس��ت موجب افزایش 

محكومیت دانشجو گردد.
تبصره 2: در صورتیكه حكم قطعی مقارن با ایام برگزاری امتحانات پایان نیمس��ال تحصیلی 

صادر شده باشد، زمان اجرای حكم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موكول می گردد.
تبصره 3:در صورتیكه طوالنی ش��دن رس��یدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، 
دانش��گاه باید به نحوی كه منافی مصالح كّلی دانش��گاه و سایر دانشجویان نباشد در جبران آن 

اقدام نماید.

آیین نامه اخالقی
حیائ العلم بالنقد والرد )زندگی علم به این است که نقد شود و رد شود(

دراسئ العلم لقاح المعرفئ )گفتگو های علمی زمینه ساز شناخت صحیح است(
در این بحث قصد داریم پیرامون رعایت اخالق در بحث  های سیاسی صحبت 
کنیم. امید که این آیین نامه مورد قبول جمع دانشجویان باشد و به نتیجه برسد.

9. امام علی )ع( می فرمایند: »مراقب افکارت باش که گفتارت می ش��ود، مراقب گفتارت باش 
که رفتارت می ش��ود، مراقب رفتارت باش که شخصیت ات می شود، مراقب شخصیت ات 

باش که سرنوشتت می شود.«
ما نباید راجع به هم بد فکر کنیم )خصوصا در بحث های علمی علوم انسانی و سیاسی( 

چون فکر بد مفاسد بعدی را به دنبال دارد.
10. برای خدا انس��انها خیلی با ارزشاند. پس برای ما هم باید ارزشمند باشند و همان طور که 

رهبری فرمودند همه مردم ایران عزیز هستند.
11. حق گمش��ده مومن اس��ت. در مباحثات همیشه دنبال حق و حقیقت باشیم و این را بدانیم 
که احقاق حق همیش��ه بهتر از اثبات حقانیت ماس��ت. پس اش��تباهاتمان را بپذیریم که 

این نشانه بزرگواری است.
12. »بهترین امور متعادل ترین آنهاس��ت« باید به همه امور با این بینش نگاه کنیم. مثال برای 
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آیین نامه کرسی های 
آزاداندیشی دانشجویی
بسیج دانشجویی دانشکده الهیات 
و معارف اسالمی دانشگاه تهران

قض��اوت در مورد اف��راد افراط و تفریط نکنیم و همچنین کوچکترین نقطه قوت و ضعف 
را ببینیم.

13. ب��رای اثب��ات امری منفی به دالیل محکمی نیاز داریم و محک��وم کردن دیگران از تایید 
کردنش��ان خیلی سختتر است و باید نس��بت به همه افراد حسن نیت داشته باشیم؛ مگر 

اینکه خالف آن ثابت شود. آبروی مومن از خانه کعبه با ارزش است.
14. همیش��ه در نظر داش��ته باش��یم که ما خواهر و برادر مس��لمان همدیگر هستیم نه دشمن 

یکدیگر.
15. خیلی بیشتر از اینکه اظهار نظر کنیم باید به صحبت های همدیگر توجه کنیم که این امر 

برای به نتیجه رسیدن بحث الزم است.
16. خودمان را کامال بر صراط مس��تقیم و دیگران را کامال گمراه ندانیم. که این نگاه نش��انه 

گمراهی خودمان است.
17. باید در نظر داش��ت که راجع به مس��ائل کشور ونیاز های جامعه، فقط ما دغدغه اسالمی و 

انقالبی داریم.
18. بهترین برداشت را از صحبت های همدیگر داشته باشیم. زیرا ممکن است صحبتی ناقص 
باش��د یا درست بیان نش��ده و مبهم باش��د. حتی اگر صحبتی حاوی نکاتی منفی باشد، 
نباید نکات مثبت آن از دید ما پنهان بماند. گاهی اوقات ممکن اس��ت برداشتی منفی از 

صحبتی داشته باشیم در حالی که منظور گوینده اصال این طور نبوده است.
19. همیش��ه خدا را به یاد داش��ته باش��یم و بدانیم که کلید قلبها دس��ت اوست و ما فقط باید 
وظیفه و تالش خود را انجام دهیم و از چارچوب ادب و منطق خارج نش��ویم و به کسی 

توهین و ظلم نکنیم.
20. پرهیز از ورود به نزاع های غیرعلمی و مجادالت روزمره اجتماعی.

21. اهتم��ام به روزآمدی و کارآیی مباحث و تحقق اهداف مهم و سرنوشت س��از و تاریخ س��از 
اساسنامه. )هر جا ممکن باشد از تعارض واقعی یا فرضی منافع اجتناب کنیم و در صورت 

وجود چنین تعارضی مانع تاثیر آن بر طرف های مربوطه شویم.(
22. در بی��ان ادعا ها یا برآورد ها براس��اس داده  های موجود صحب��ت کنیم و صادق و واقعبین 

باشیم.
23. جویا، پذیرا و ارائه کننده نقد صادقانه کار خود باش��یم. خطا ها را بپذیریم و اصالح کنیم و 

برای نقش دیگران اعتبار شایسته ای قائل شویم.
24. با همه -صرف نظر از عواملی چون نژاد، مذهب، جنسیت، سن و یا ملیت-با عدالت رفتار کنیم.

25. از لطم��ه زدن به دیگران، اموال، ش��هرت، آبرو و یا اش��تغال آنها ب��ا اقدام های کاذب یا 
بدخواهانه خودداری کنیم.

26. همواره مفهوم مباحثه، مناظر، مناقشه و مشاجره را در نظر داشته باشیم. مباحثه به مفهوم 
کاوش مش��ترک برای یافتن حقیقت اس��ت.پس اصال منفی نیست. مناظره به مفهوم دو 
دی��دگاه را در مقابل هم قرار دادن و دیگران را به انتخاب کردن بر انگیختن می باش��د؛ 
اینهم منفی نیس��ت. زمانی که اختالف نظر ها قابل رفع نبود از مناظره استفاده می شود.

اما آنچه منفی ومضر اس��ت مناقش��ه و مشاجره است که با هدف کوبیدن و حذف توسط 
طرفین دنبال میشود. ما دنبال مباحثه و در مرحله دوم مناظره باشیم نه چیز دیگر.

27. امام علی )ع( می فرمایند: »با دیگران همانگونه عمل کن که دوست داری با تو رفتار کنند.« 
28. نه متحجر و به جمود رسیده باشیم که حرف هیچ کس را نپذیریم، نه خودباخته وغرب زده 

باشیم که هیچ هویت وارزشی برای خود قائل نشویم.
29. با تفاوت دیدگاه ها راحت،آرام وبا متانت برخورد کنیم.

30. روی افراد برچسب )ضد والیت فقیه، انحصارطلب و یا...( نزنیم و به شخصیت مستقل همه 
احترام گذاش��ته و به همین دید به آنها نگاه کنیم و تا حرف دیگران را کامال نش��نیده و 

نفهمیده ایم، در مورد آن قضاوت عجوالنه نکنیم.
31. هر کس��ی که س��خن می گوید باید حرفی را بزند که حرف خودش اس��ت وبه آن رس��یده 
است. درد خود را بگوییم نه دیگران. طوطیوار حرف دیگران را تکرار نکنیم و برای خود 

اصالت قائل شویم.
32. خود را در چارچوب کوچک یک حزب یا گروه محدود نکنیم. دانشجو باید کامال فراجناحی 

باشد. باید در موضع جستوجوی حقیقت بود نه دفاع کورکورانه.
33. اجازه ندهیم احساس��ات بر منطق حاکم ش��ود و یا خیلی خش��ک باشد. همواره در خط 

تعادل و آرامش و رعایت ادب و احترام حرکت کنیم.
34. همه حرف های خود را در یک جلسه و به صورت آشفته و ناقص بیان نکنیم و در هنگام 
حضور پشت تریبون احساساتی نشویم. بلکه حضور بلند مدت و پایداری در کرسی ها 

داشته باشیم و آن را پیگیری کنیم.
35. برادران و خواهران برای مبارزه با فس��اد، ظلم وتبعیض موجود در جامعه خود و جامعه 

جهانی برخیزیم. متشکل شویم. مگر از آنها رنج نمی بریم؟
36. همه با هم با رعایت اصول باال و توصیه آن به دیگران از ادامه و بقای جلسات حفاظت 
کنیم و آنرا به س��مت پربار ش��دن و نتیجه دادن سوق دهیم واین فرصت تاریخی را 
از دست ندهیم و نسل خود را منشا این تحول مهم قرار دهیم و به آن افتخار کنیم.

»أّلذیَن َیس�َمعوَن الَقوَل َفَیتَِّبعوَن أحَس�َنه أولِئَک ألَّذیَن َهداُهم الّلُ َو أولِئَک ُهم 
أوُلواأللباب«
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»این كرسی های آزاداندیشی كه ما گفتیم، در دانشگاه ها باید تحقق پیدا كند و باید 
تشكیل بشود. اگر چنانچه بحث های مهم تخصصی در زمینه ی سیاسی، در زمینه های 
اجتماع��ی، در زمینه های گوناگون حّتی فكری و مذهبی، در محیط های س��المی بین 
صاحبان توان و قدرِت بحث مطرح بشود، مطمئنًا ضایعاتی كه از كشاندن این بحث ها 

به محیط های عمومی و اجتماعی ممكن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.
جنج��ال فكری غیر از مباحثات صحیح اس��ت. بنده گفتم كرس��ی آزادفكری را در 
دانش��گاه ها به وجود بیاورید... چند نفر دانش��جو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف 
همدیگر را نقد كنند، با همدیگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد كرد. 
حق اینجوری نمایان نمی ش��ود كه كس��ی یك انتقادی را پرتاب بكند. اینجوری كه 
حق درست فهمیده نمی شود. ایجاد فضای آشفته ی ذهنی با لفاظی ها هیچ كمكی به 
پیش��رفت كشور نمی كند. شما تجربه ی این پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشید. 
آنی كه كمك می كند به پیش��رفت كشور، آزادی واقعِی فكرهاست؛ یعنی آزادانه فكر 
كردن، آزادانه مطرح كردن، از هو و جنجال نترس��یدن، به تش��ویق و تحریض این و 

آن هم نگاه نكردن.« 
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه ها 88/6/8

پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم ایجاد فضای مباحثاتی آزاد در دانشگاه ها اساسنامه ی 
»کرسی های آزاداندیشی« تحت همین نام به شرح ذیل است: 

بند الف( اهداف:
ë پیگیری مطالبه ی سودمند و ثمربخش مقام معظم رهبری

ë ایجاد فضای آزادفکری در جامعه
ë آشنا ساختن دانشجویان با معنای درست آزادی اندیشه و آزادی بیان

ë ارتقاء سطح معرفتی دانشجویان
ë ارتقاء سطح تحمل در شنیدن عقاید مخالف

ë آموزش شیوه ی درست مباحثه
ë ایجاد فضایی شورانگیز و نشاط آمیز آمیخته با رعایت ادب و متانت

ë کنار گذاشتن شرم از پرسش سؤال  های جدید و طرح نظریه  های نو در محیط  های علمی

بند ب( شورای عالی تصمیم سازی:
این شورا متشکل است از 3 عضو اصلی و 2 عضو ناظر می باشد.

é اعضای اصلی:
عبارتند از: مسئول کانون سیاسی مبین )از نهاد مقام معظم رهبری(، دبیر انجمن 

اسالمی، مسئول بسیج دانشجویی.

ْر ِعَباِد الَِّذیَن  “َفَبشِّ
َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل 
َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه”

پس بشارت ده به 
آن بندگان من كه به 
سخن گوش فرامی دهند 
و بهترین آن را پیروی 
می  كنند
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é اعضای ناظر: 
اعضای ناظر از میان اعضای بسیج دانشجویی و اساتید و با رأی اعتماد اعضای اصلی شورا 

انتخاب می گردند. وظیفه ی این اعضا نظارت بر روند بحث در کرسی ها است.

è وظایف:
کرسی های  برگزاری  بار  هر  برای  دارد  وظیفه  تصمیم سازی  عالی  شورای   ë

آزاداندیشی در دانشگاه، حداقل یک جلسه  تشکیل دهد.
ë جلسه با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهد داشت.

ë تعیین زمان و مکان برگزاری کرسی ها، موضوع بحث، مدت توقف روی یک 
موضوع خاص و سایر مسائل مربوطه بر عهده ی شورا می باشد.

ë شورا موظف است در هر بار برگزاری کرسی ها، حداقل یکی از اعضای ناظر 
را به محل برگزاری اعزام کند.

ë در صورت تقاضای طرفین بحث و یا به نتیجه نرسیدن یک بحث، با تأیید 
عضو ناظر حاضر در جلسه، شورا موظف است سمینار، همایش یا نشستی را در 

موضوع مورد نظر با حضور کارشناس مجرب برگزار نماید.
ë تصمیم گیری در رابطه با کلیه ی مسائل مربوط به برگزاری کرسی ها اعم از 
برعهده ی شورا  و...  بودجه  برنامه ریزی  و  تبلیغات، تخصیص  اجرایی،  کار های 
است و روشن است که هرچه بهتر برگزار شدن برنامه ها مشروط به همکاری، 

تعامل و تعاون اعضا و نهاد های شامل آن ها است.
که  دانشجویانی  یا  ناظر  اعضای  افتخاری،  اعضای  به  است  موظف  شورا   ë
تقدیم  هدیه ای  مقتضی  موقع  در  هستند،  مباحثات  اخالقی  � علمی  برگزیده ی 

نموده و از آنان تشویق و تقدیر به عمل آورد.

è اختیارات:
ë دریافت تخلفات طرفیِن بحث، از قوانین موجود در اساسنامه و یا شکایات 
ایشان در حیطه ی اختیارات شورا است و در صورت لزوم شورا باید کتبٌا تخلفات 

و شکایات را همراه با فیلم مباحثه به معاونت دانشجویی تقدیم نماید.
ë در صورت لزوم اعضای شورا می توانند جانشین خود را به جلسه بفرستند.

ë شورا می تواند بنا به ضرورت از یک کارشناس برای حضور در جلسه دعوت 
به عمل آورد. کارشناس حق رأی ندارد.

بند ج( قوانین:
ماده 1( طرفین بحث وظیفه دارند کمال ادب را نس��بت به طرف مقابل خود رعایت نموده و 
از هرگونه حرف یا حرکتی که موجب ناخرس��ندی طرف مقابل گردد، اجتناب نمایند. در صورت 

عدم رعایت این قانون از س��وی یکی از طرفین، فرد باید ش��کایت خود را کتبٌا به شورا تسلیم 
نمای��د.

ماده 2( طرفین بحث نباید از موضوع از پیش تعیین ش��ده توس��ط ش��ورا خارج گردند. 
تبصره1( در غیر این صورت عضو ناظر می تواند به یکی یا به هردو طرف بحث تذکر دهد.

تبص��ره2( عض��و ناظ��ر می توان��د در ص��ورت ل��زوم بح��ث را متوق��ف نمای��د.
ماده 3( طرفین بحث حق ندارند به اس��الم، نظام مقدس جمهوری اس��المی، مسئولین نظام، 
مردم و مس��ئولین برگزاری کرسی ها اهانت نمایند و در غیر این صورت افراد می توانند شکایت 

خود را از آنان کتبٌا به ش��ورا ارائه نمایند.
تبصره( طرح مباحث علمی همراه با اس��تدالل و ارائه ی منابع مس��تند و انتقاد به دور 

از تخریب، جدای از اهانت بوده و تش��خیص
حدود و مرزها، برعهده ی ش��ورا می باش��د.

ماده 4( بحث ها باید دارای روندی منطقی باش��ند به طوری که ش��خص ثالث )ش��نونده یا 
خواننده( امکان پیگیری و قضاوت را داش��ته باش��د.

ماده 5( مدت زمان بحث برای هر کرس��ی 2 س��اعت تمام اس��ت.
تبص��ره( در ص��ورت خاتمه نیافتن بحث در مدت معین، طرفین می توانند درخواس��ت 
تمدید زمان بحث را در همان روز یا روزی دیگر )در فاصله ی زمانی تعریف شده از سوی شورا( 

با عضو ناظر کرس��ی یا نماینده ی ش��ورای کرس��ی ها در میان گذارند.
م��اده 6( داوطلبان مباحثه بای��د ذی��ل دو عن��وان مخال��ف و مواف��ق ثب��ت ن��ام نماین��د. 

ماده 7( هریک از طرفین می توانند با کسب اجازه از طرف مقابل و عضو ناظر بحث را برای 
3 دقیقه به عنوان زمان مشورت به تأخیر بیندازند. الزم به ذکر است که زمان مشورتی از زمان 

کل گروه مربوطه کس��ر خواهد ش��د.
م��اده  8( جایگزین��ی هر یک از طرفین مباحثه بنا به رأی گروه او یا درخواس��ت خود فرد، در 

همان 3 دقیقه ی مش��ورتی صورت خواهد گرفت.
تبصره( جایگزینی باید قباٌل به عضو ناظر اطالع داده ش��ود.

ماده 9( هریک از طرفین باید برای نقل خبر یا مطلب، مدرک و مس��تندات الزم را به همراه 
داش��ته باش��د تا در صورت درخواس��ت طرف مقابل آن را ارائه دهد.

ماده 10( طرفین بحث اجازه ی قطع کالم دیگری را ندارند و شایس��ته اس��ت که نکات مورد 
نظر خود را یادداش��ت نموده و پس از اتمام صحبت طرف مقابل آن ها را بیان نمایند.

ماده 11( عضو ناظر وظیفه دارد مدت زمان صحبت هر فرد را تنظیم نموده و درصورت تقاضا، 
زمان بندی را از روی س��اعت به طرفین نش��ان دهد.

تبصره 1( بازه ی زمانی برای هر طرف 10 دقیقه خواهد بود که در این صورت هر گروه 
60 دقیقه در اختیار خواهد داش��ت. پس

شایسته است که طرفین وقت خود را به درستی و با توجه به اهمیت موضوعات تنظیم نمایند. 
تبصره 2( در صورتی که یکی از طرفین بخواهد کمتر یا بیش��تر از زمان معین صحبت 

کند آن دقایق از کل زمان آن گروه کس��ر یا بر
آن افزوده خواهد ش��د. 

ماده 12( ش��روع کننده و خاتمه دهنده ی بحث با پرتاب س��که توس��ط عضو ناظر، مشخص 
خواهد ش��د.

ماده 13( حاضرین در جلس��ه، موافقین و مخالفین –به جز افراد منتخب- حق صحبت ندارند 
و در صورت برهم زدن نظم جلس��ه، ناظر می تواند متخلفان را از جلس��ه اخراج نماید. جریمه ی 
برهم زدن نظم جلس��ه متوجه گروهی اس��ت که فرد خاطی به آن تعلق داشته و این جریمه به 

صورت کم کردن از وقت آنان اعمال خواهد ش��د.

بند د( اطالع رسانی:
شایس��ته است که جهت اطالع رس��انی، جذب مخاطب و تسری جو پرشور مباحثات به تمامی 
دانش��جویان در تمامی رش��ته ها، هر یک از نهادها به طور مرتب گزارشی -که قباًل به تصویب 
ش��ورا رسیده باش��د- از مباحثات داغ و تأمل برانگیز علمی-معرفتی در نشریات مربوطه ی خود 

انتشار دهند.

اساسنامه کرسی های آزاداندیشی 
دانشگاه الزهرا)س(

سخنی با متقاضی شرکت در کرسی های آزاداندیشی 
در ابتدا باید از دغدغه شما نسبت به ارتقای سطح آزاداندیشی در فضای دانشگاه تشکر کرد؛ 

دردمندی و احساس مسئولیت شما در این امر قابل تحسین است.
در فضای دانش��گاه، منطق حکم می کند که حرفها آزادانه زده و ش��نیده ش��وند و پس از آن 
تصمیم گیری به مخاطبان س��پرده ش��ود. نیاز به وجود این گونه فضا در س��طح دانشگاه روز به 
روز محسوستر می شود؛ لذا در راستای ایجاد فضای باز فکری و نیز در راستای تحقق امر مقام 
معظم رهبری نسبت به ایجاد فضای کاماًل آزاد سیاسی، علمی و برادرانه در فضای دانشگاهها، 
بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسالمی خود را ملزم دانسته وارد این عرصه شده و 

اقدام به برگزاری کرسی های آزاداندیشی نماید.
الزم به ذکر است برای آگاهی از روند برگزاری کرسی ها و نیز آیین نامه های مربوط به اجرای 

آن، صفحات بعدی را دقیقًا مطالعه نموده و با آگاهی کامل اقدام به شرکت نمایید.

تعریف، ضرورت، هدف
تعریف:

آزاداندیش��ی از نظ��ر علما و ب��زرگان به هر گون��ه مباحثه 
روش��مند و منطقی می��ان دو یا تعداد زی��ادی از افراد درباره 
موضوعی خاص با هدف کس��ب آگاهی از دیدگاه های دیگر و 

رفع سوء تفاهمات، اطالق می شود.

هدف:
هدف از ایجاد کرس��ی های آزاداندیش��ی، تب��ادل افکار و نظرات گوناگون و مخیر گذاش��تن 
ذهن ه��ای آزاد از ه��ر نوع جناح گیری و حزب��ی کاری و تعصب در انتخاب نظر و اندیش��ه برتر 

می باشد.           

187 ویژه نامه کرسی های آزادفکری
نشریه دانشجویی انعکاس



ضرورت:
است، به گون های که  بوده  تأکید  و  توجه  مورد  اسالم  از همان صدر  بیان  و  اندیشه  آزادی 
می توان همین آزادی را ضامن بقای اسالم دانست. استاد شهید مرتضی مطهری در تأیید 

این امر اینگونه می گوید که:
“ش��ما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که الاقل به ظاهر خیلی قسمت هایش 
مذهبی بوده ... به غیر مذهبی ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر)ص( 
و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؟ ولی در تاریخ اسالم اینها 
را می بینیم، و به دلیل همین آزادیها بود که اس�الم توانس�ت باقی بماند. اگردر صدر اسالم 
ت�ا کس�ی می آمد در مدینه می گفت من خ�دا را قبول ندارم، می گفتند بزنید بکش�ید، امروز 
اس�المی وجود نداشت. اس�الم به این دلیل باقی مانده که با ش�جاعت و صراحت با افکار 

مختلف مواجه شده.” )1(
بنیانگذار انقالب اس��المی، حضرت امام خمینی)ره( نیز آزادی بیان در اس��الم را امری مسلم 

دانسته و اینگونه می فرمایدکه:
“آزادی بیان هست هر که هرچه می خواهد بگوید، اسالم از اول قدرت داشته است بر رد همه 

حرفها و بر رد همه اکاذیبها...”)2(    
     

بنابرای��ن حفظ و نگهداری اس��الم نیز تنها با همین اصل بنی��ادی، یعنی همان آزادی بیان و 
اندیشه تحقق می یابد، واین یکی از توصیه های مهم شهید مطهری به دوستداران اسالم است:

“م��ن به جوانان و طرفداران اس��الم هش��دار می دهم که یک وقت خی��ال نکنند که حفظ و 
نگهداری اس��الم با س��لب آزادی بیان حتق��ق می یابد. برخی جوانان خی��ال نکنند که راه حفظ 
معتَقدات اس��المی و جهانبینی اسالمی این اس��ت که نگذارمی دیگران حرفهایشان را بزنند. نه، 
بگذارید بزنند، نگذارید خیانت کنند. از اس�الم فقط با یک نیرو می ش�ود پاس�داری کرد و آن 

»منطق و آزادی دادن و مواجهه صریح و ُرک و روشن با افکار مخالف است.« )3(
»آری ، نباید از »آزادی »ترس��ید و از »مناظره« گرخیت  و »نقد و انتقاد« را به  كاالی  قاچاق  و 
یا امری  تشریفاتی ، تبدیل  كرد.... آن  روز كه  سهم  »آزادی«، سهم  »اخالق« و سهم  »منطق «، 
هم�ه  یكجا و در كنار یكدیگر اداء ش�ود، آغاز روند خالقیت  علم�ی  و تفكر بالنده  دینی  در 
ای�ن  جامعه  اس�ت  و كلید »جنبش  تولید نرم اف�زار علمی  و دینی «در كلی�ه  علوم  و معارف  
دانشگاهی  و حوزوی  زده  شده  است . بی شك  آزادخیواهی  و مطالبه  فرصتی  برای  اندیشیدن  و 
برای  بیان  اندیشه  توأم  با رعایت  »ادب  استفاده  از آزادی«، یك  مطالبه  اسالمی  است  و »آزادی  
تفكر، قلم  و بیان «، نه  یك  شعار تبلیغاتی  بلكه  از اهداف  اصلی  انقالب  اسالمی  است .« )4(                     
»آزاداندیشی واقعی با اقداماتی مانند ایجاد کرسی های آزاِد »فکری – سیاسی« و»معرفتی« در 
دانشگاه ها و بحث منطقی دانشجویان برای درک حق و حقیقت محقق می شود. بنده گفتم کرسی 
آزادفکری را در دانشگاه ها به وجود بیاورید. خوب، شما جوانها چرا به وجود نیاوردید؟ شما کرسی 
آزادفکری سیاس��ی را، کرس��ی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه 

شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید.     
چند نفر دانش��جو بروند، آنجا حرفش��ان را بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادله 
کنن��د. حق، آنجا خ��ودش را نمایان خواهد کرد. حق اینجوری نمایان نمی ش��ود که کس��ی یک 
انتقادی را پرتاب بکند. اینجوری که حق درس��ت فهمیده نمیش��ود. ایجاد فضای آشفته ی ذهنی 
با لفاظی ها هیچ کمکی به پیش��رفت کش��ور نمیکند. شما تجربه ی این پدر پیرتان را در این زمینه 

داشته باشید. آنی که کمک می کند به پیشرفت کشور، آزادی واقعِی فکرها است.« )5(
و سخن آخر این که:          

»بحث درست بکنید، بحث منطقی بکنید. سخنی را بشنوید، سخنی را بگوئید؛ بعد بنشینید فکر 
کنید. این همان دس��تور قرآن است »فبّشر عباد الّذین یستمعون القول فیّتبعون احسنه« سخن را 

باید شنفت، بهترین را انتخاب کرد.« )6(

آیین نامه کرسی آزاداندیشی:
ه��ر برنامه مدون نیاز به آیین نام��ه اجرایی و انضباطی دارد که برنامه باید طبق آن آیین نامه 
اجرا ش��ود، در کرس��ی های آزاداندیشی نیاز بیشتری نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی احساس 
می شود، چراکه ایجاد فضایی باز برای تفکر و اندیشه تنها در گرو حرکت در چارچوبی قانونمند 

و استوار امکان پذیر است.
بنابراین آیین نام های برای شرکت کنندگان در این بحث تنظیم شده است که متقاضی شرکت 

در این نوع کرسی ها موظف به تعهد به پایبندی و قبول اصول مذکور می باشد.
خواهش��مند اس��ت که بند های آیین نامه را به طور دقیق مطالعه نموده و پس از آگاهی کامل، 

در صورت پذیرش رعایت آنها اقدام به شرکت نمایید:

1. هر جلسه کرسی با حضور حداکثر 4 نفر گفت وگو کننده و حد ق 2 نفر تشکیل می شود.
1-1. انتخاب شرکت کنندگان در بحث بر اساس بررسی پرسش نامه طراحی 

شد ه ای می باشد که در ادامه خواهد آمد. 
2. وقت جلسه 120 دقیقه می باشد که به طور مساوی بین همه گفت وگو کنندگان تقسیم می شود. 
1-2. کل وق��ت به 8 دوره 15 دقیقه ای تقس��یم می ش��ود که اف��راد به صورت 

دور ه ای صحبت خواهند کرد.
2-2. در صورت تش��کیل کرسی با 2 یا 3 نفر، کل وقت به 6 دوره 20 دقیقه ای 

تقسیم خواهد شد. 
3-2. انتخ��اب ترتیب بحث کنندگان قبل از جلس��ه، به صورت قرعه کش��ی، در 

حضور شرکت کنندگان صورت می پذیرد.
3. در کرسی های آزاداندیشی دانشجویی، شرکت کننده حتما باید دانشجو یا طلبه باشد.

1-3. ارائه کارت دانشجویی یا طلبگی معتبر الزامی است.
4. س��خنان مطرح شده باید علمی و کامال مستدل باشد و از هر گونه تشنج آفرینی و هیجان 

دادن به جلسه و ورود به نزاع های غیر علمی خودداری شود.
1-4. مباحث مطرح شده نباید هیچ گونه رنگ و بوی حزبی و جناحی داشته باشد.

2-4. س��خنان مطرح ش��ده باید تنها در خصوص موضوع کرسی باشد و هرگونه 
بحث انحرافی باعث تضییع وقت خواهد شد.

3-4. اخ��الق اس��المی و رعایت ادب و امانت )در نقل و قول آرا، اش��خاص و 
آثار( و پرهیز از هرگونه توهین و فحاش��ی به حضار، طرف مقابل، مسئولین جلسه، 

مسئولین نظام و هر شخص حقیقی و حقوقی الزامی است.
4-4. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، میکروفون خاطی قطع خواهد ش��د و 

باقیماندۀ وقت وی به دیگران داده می  شود.
5. شرکت کنندگان حق نقد صحبت های طرف مقابل را دارند.

1-5. کیفیت طرح نظرات و نقد های حضار، توس��ط مس��ئول جلسه، در ابتدای هر 
جلسه -با توجه به شرایط موجود آن- ابالغ خواهد شد. 

6. قضاوت و داوری در مورد نتیجه جلس��ه برعهده حاضرین جلسه است؛ لذا خواهشمند است 
در م��دت اختصاص��ی تمام مطالبی که به نظر موثر در نتیجه گیری اس��ت بیان گردد چون وقت 

اضافه به هیچ کدام از شرکت کنندگان داده نمی شود.
جلسه،  آخر  در  که  است  پرسشنامه هایی  صورت  به  نتیجه گیری  فرایند   .6-1

حضار آن را تکمیل می نمایند.
2-6. در صورت نیاز مبرم به وقت اضافه، موافقت مسئول دفتر کرسی ها الزامی است.

7. مس��ئله اصلی در کرس��ی های آزاداندیش��ی توانایی و جرأت یافتن برای ابراز صریح عقاید 
براساس ضوابط منطق و اخالق می باشد. لذا بنابر تعهد دانشگاه دانشجو آزاد است اعتقاد قلبی 

خود را صریحًا اما مستدل بیان نماید. 
          

شرکت کنندگان در کرسی    
      

تعهد نامه:
دانشجویان متقاضی شرکت در کرسی ها باید به آیین نامه ی جلسات پایبند باشند.

برای همین تعهد نام های به صورت زیر ابتدا به متقاضی داده می شود:
رشتة....................... اینجانب............................................................دانش��جو/طلبة 
...................دانشگاه/حوزة..................................................به ش��ماره دانشجویی /طلب
گی......................................................بامطالعه دقیق آیین نامه، تعهد خود را نس��بت به 
رعایت تمام بند های فوق اعالم می نمایم و متقاضی ش��رکت در کرسی آزاداندیشی با 

موضوع..............................................................می باشم.

نام و نام خانوادگی               
تاریخ                

امضا          

پرسش نامه مخصوص شرکت کنندگان در کرسی:
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این پرسشنامه در اختیار کسانی قرار می گیرد که خواهان شرکت در کرسی هستند:

حضار و مستمعین برنامه
این متن در قالب یک برگه در اختیار حضار قرار می  گیرد:

سواالت زیر تنها در راستای آشنایی اجمالی با اتقان و علمی بودن دالیل شما 
در قبول یا رد مسئله مورد بحث و برای انتخاب افراد با عقاید و نظرات گوناگون 

می باشد و به هیچ وجه نظرات و مواضع سیاسی و تعلق به یک جناح باعث حذف از 
لیست شرکت کنندگان نخواهد شد. 

تنها نکته مهم این است که دالیل شما تأثیر زیادی در حضور یا عدم حضورتان 
خواهد داشت، بدین صورت که هر چه دالیلتان مستدلتر و علمیتر باشد شانس 

حضور بیشتری در کرسی خو اهید داشت.
لطفا به سواالت زیر به صورت کامل و مختصر پاسخ دهید:

 موضوع کرسی:.............................................................................
1. نظر شما درباره موضوع کرسی چیست؟ به طور خالصه بیان نمایید.

2. امهات ادله و استدالالت خود را درباره عقیده خویش به طور خالصه و در یک 
بند مرقوم بفرمایید.

3. به نظر شما پیامدها و دست آورد های این آزاداندیشی چه می باشد؟
4. نقطه برجسته و قوت آزاداندیشی شما )کلیدی ترین نکته بحث( که احساس 

می کنید باعث توجه و پذیرش حضار واقع خواهد شد چیست؟  
5. اگر نکات دیگری الزم می دانید مرقوم فرمایید.

قابل توجه حضار محترم
با تشکر و قدردانی صمیمانه از حضور شما، نکاتی را در جهت اجرای هر چه بهتر این جلسه 

یادآور می  شویم:
دانشگاه  سطح  در  سیاسی  فکری  باز  فضای  ایجاد  راستای  در  جلسه  این   .1
تشکیل شده وتحقق این امر، تفکر بدون هیچ گونه جانبداری وتعصب سیاسی 
را می  طلبد؛ لذا خواهشمند است به موضوع بحث نگاهی کاماًل آزاد و بدون هیچ 

تعصبی داشته باشید.
شما حضار گرامی  این جلسه به عهدۀ  نتیجۀ  2. داوری و تصمیمگیری دربارۀ 
است و الزمۀ داوری صحیح و منصفانه؛ دقت، تمرکز و دورکردن فضای فکری 
از هرگونه تمایالت سیاسی، قومی، مذهبی و ... می باشد. لذا خواهشمند است 
پس از اتمام جلسه پرسش نام های که در اختیارتان قرار می گیرد را شفاف و 

منصفانه تکمیل نمایید.
3. خواهشمند است برای حفظ نظم جلسه از هر گونه جنجال آفرینی و تشنج 
نیز توهین به حضار، مسئولین جلسه، بحث کنندگان و یا هر شخص  زایی و 

حقیقی و حقوقی دیگر جدًا خودداری نمایید.
تذکر: عدم رعایت بند فوق، باعث ممانعت از ادامۀ حضور شما در جلسه خواهد 

شد.
باتشکر از آزاد اندیشی و حضور شما

بسیج دانشجویی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی

1- آینده انقالب اسالمی ایران، ص47-46
2- صحیفه امام، ج 6، ص362

3- آینده انقالب اسالمی ایران، ص49-48
4- پاسخ مقام معظم رهبری به نامه برخی دانش آموختگان حوزه-81/11/16

5- دیدارمقام معظم رهبری با نخبگان-88/8/6
6- دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان- 88/8/6

طرح:
مبنای كرس��ی های آزاد اندیشی در دانش��كده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از همان 
بحث معروف اس��تاد حس��ن عباسی در مورد سه نظام معرفتی گرفته شده است كه در این جا به 

صورت كامال مختصر اشار های به آن خواهیم داشت.
ایش��ان س��ه نوع نظام معرفتی تعریف می كنند كه عبارت اس��ت از نظام دانش��كده ای، نظام 

پژوهشكد ه ای و نظام اندیشكده ای.
در نظام اول یعنی نظام دانشكد ه ای علمی را كه در شرایط جغرافی سیاسی خاصی و متناسب 
با شرایط خاص كشور صاحبان آن علم تولید شده است را بدون در نظر گرفتن ویژگی های بومی 

و مقتضیات فرهنگی سیاسی هر كشور در آن تدریس می كنند.
در نظام دوم یعنی نظام پژوهش��كد ه ای برای رس��یدن به هدفی خاص و از پیش تعریف شده 

تحقیقاتی روی مسائل مختلف انجام می شود تا به نتیجه مورد نظر منتهی شود.
در نظام سوم یعنی نظام اندیشكد ه ای شرایطی فراهم می شود كه افراد بتوانند در آزادی كامل 
اندیش��ه به مس��ائل مختلف فكر كنند و همچنین بدون مش��خص كردن چارچوب و حد و مرز 
خاصی تفكراتشان را بیان كنند. در واقع هركس می تواند در مورد مسائل مختلف فكر كند و به 
تحقیق و تفحص بپردازد و به نظر می رس��داین موضوع، همان كرس��ی های آزاداندیشی مد نظر 
مقام معظم رهبری اس��ت. برای تفهیم هر چه بیش��تر این موضوع از مثال معروف نیوتون برای 
كشف جاذبه زمین استفاده شده است كه این كشف به نوعی در یك نظام اندیشكد ه ای رخ داده 
اس��ت. یعنی فردی بدون هدفی خاص و بدون مش��خص كردن س��اختار و سازماندهی خاص و 
بصورت كامال اتفاقی زیر سایه درختی می نشیند و اتفاقی غیرمنتظره اورا هر چند برای لحظاتی 
كوتاه به فكر فرو می برد و این تفكر آزاد فارغ از مرزبندی و هدفمندی كه در نظام دانشكد ه ای 

و پژوهشكد ه ای وجود دارد منجر به باز شدن پنجر های نو به جهان علم و تفكر می شود.

شیوه ی عملیاتی طرح:
آنچه در دانش��كده حقوق و علوم سیاس��ی در نظر گرفته شده، این است كه ابتدا باید فضایی 
ایجاد ش��ود كه دانش��جویان مختلف از طیف های فكری مختل��ف در موضوعات متنوع و جدید 
بتوانند بیایند و حرفشان را بزنند. برای این كار یك جلسه هفتگی در یكی از سالن كنفرانس های 
دانشكده تشكیل می شود و با توجه به موضوعاتی كه از قبل از طرف افراد متقاضی به دبیرخانه 
كرس��ی های آزاد اندیش��ی ارسال شده است،هر هفته یك س��خنرانی دانشجویی به همراه یك 
جلس��ه پرسش و پاسخ كتبی یا شفاهی برگزار می ش��ود. هدف اصلی این است كه افراد بتوانند 
در موضوعات جدیدی كه ش��اید تا كنون هیچ بحث خاصی در هیچ جایی در مورد آن ها نش��ده 
اس��ت و صرفا این بحث ها می تواند به نوعی تحقیق دانش��جویی بوده و یا موضوع پایان نامه 
باش��ند را در یك س��خنرانی حدودا 45 دقیقه ای ارائه كنند و احتماال پاس��خ گوی س��واالت و 
شبهات حاضرین در جلسه باشند و با شنیدن و به بحث گذاشتن حرف های نو و ایده های جدید 
به نوعی ساختار شكنی در مباحث و چارچوب های كهنه و قدیمی موضوعات درسی و آكادمیك 

دانشگاه اتفاق بیفتد. 
البته این طرح در چند فاز دانش��جویی و اس��اتید طراحی ش��ده اس��ت و مرحله بعدی آن نیز 
برگزاری مناظره بین افرادی است كه به نوعی بحث ارایه شده توسط ایشان در تقابل با یكدیگر 

قرار گرفته و از استقبال بیشتری در نزد مخاطبان برخوردار بوده است.
برای فهم بهتر مباحث پیش گفته شده، مروری بر موضوعاتی که تا كنون ارسال شده خواهیم 

داشت. 

موضوعاتی که به دبیر خانه كرسی های آزاد اندیشی ارسال شده است:
1.آزادی در غرب: بررسی وضعیت آزادی های مدنی در غرب -مطالعه موردی ایاالت متحده- 

پس از وقایع ۱۱ سپتامبر و تشکیل وزارت امنیت داخلی آمریکا.
۲. اس��تراتژی ایاالت متحده در مورد فعالیت  های هسته های جمهوری اسالمی ایران: مطالعه 

موردی دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر )2001-8(
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دانشکده حقوق دانشگاه تهران
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۳. نق��ش طالبان بر رواب��ط ایران و آمریکا )۹-۲۰۰۱(: اعتقاد بر این اس��ت که کارویژه  های 
طالبان منجر به نمایش روابط همکاری جویانه از س��وی آمریکا نس��بت به جمهوری اس��المی 

ایران شده است.
۴.جنگ نرم و بایسته  های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: واکاوی مولفه  های جنگ 
نرم لحاظ ش��ده از سوی غرب و ارائه پیشنهاداتی در باب ضرورت های انفعال زدایی از سیاست 

خارجی ایران
۵.احزاب سیاسی ایاالت متحده آمریکا: بررسی روند و ریشه  های شکل گیری احزاب سیاسی 

در آمریکا و درک الگو های رفتاری پیشین و کنونی آنان
6. بررس��ی دیپلماس��ی اجبار آمریکا در رابطه با ایران: دیپلماس��ی اجب��ار یکی از جدیدترین 
رویکردها در حوزه تحوالت دیپلماتیک و نظامی اس��ت که از ق��درت تبیینکنندگی خوبی برای 

تحلیل رفتار آمریکا در قبال دیگر بازیگران خصوصا ایران برخوردار است. 
7. بررسی دیپلماسی اجبار آمریکا در رابطه با لیبی

8. بررسی دیپلماسی اجبار آمریکا در رابطه با عراق
9. تجزیه و تحلیل سیاس��ت خارجی ایران در دهه 80: تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران 

به جهت بیان ضرورت وجود اجماع سازی در منافع ملی
10. اسالمی شدن یا مدرن شدن »تعامل«، »تعارض« و »تکامل«: جامعه علمی واندیشمندان 
ما هنوز نتوانستهاند به این سوال کلیدی که در محیط اجتماعی ایجاد چالش کرده است پاسخ دهند.

11. مهدویت ونقش آن درجهانی ش��دن: امروزه بانگ جهانی ش��دن در اکثر موسسات علمی 
پژوهش��ی به گوش می رسدوایجاد تفکری همچون پایان تاریخ، به دلیل نداشتن راهکاری موثر 

در این حوزه است.
 12 . حق��وق مرد ه��ای دربطن تاریخ: بس��یاری از روش های حقوقی دراکثر رش��ته های آن 
متناسب با شرایط گذشته خود باقی مانده در حالی که شرایط اجتماعی تغییر کرده است. حقوق 

کار؛ بیع؛ اجاره؛ مضاربه.
13 . قانون ظالم، راه نجات کجاست؟: اگر قوای قانونگذار، قانونی ظالمانه وضع کند وزندگی 

عد ه ای مختل شود چه راهکاری برای حل آن وجود دارد. 
 14 . جایگاه عدالت توزیعی در عملکردس��ازمان تجارت جهانی: این سازمان چگونه می تواند 

مسیر پیشرفت وتوسعه اقتصادی را در جهت ازبین بردن نابرابری وفقر بکار ببرد؟
15 . بازنمایی هویت و غیریت در شاهنامه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایرانی: تالش می  شود 

با کمک منابع غنی فارسی سیاست خارجی ممدوح ایرانی معرفی گردد. 
16 . الگوی امکان علوم اجتماعی اسالمی: علم اجتماعی اسالمی چگونه برساخته می  گردد؟

17 . علم اجتماعی اسالمی: قانون یا نظریه؟: توصیح آنکه علم اگر بر قانون بنا شود با نظریه 
صرف تفاوت بنیادین خواهد کرد که ادعای نویسنده این است که تنها علم الهی قابلیت قانون 

شدن را دارد.
18. جایگاه حقوق دریاها در راهبرد مبارزه با تروریس��م از سوی آمریکا: پرسش این است که 
حقوق دریاها از سوی آمریکا چگونه علیه تروریسم و باالتر از آن، حکمرانی جهانی بکار می رود.

19. بررسی امکان همگرایی خاورمیانه در چارچوب نظریه کارکردگرایی: باور بر این است که 
برخالف تصور رایج در شرایط کنونی امکان همگرایی منطق های ممکن نیست.

20. حقوق خدا: بحثی با نگاه مبتنی بر فلسفه حقوق در اسالم و سخنی ازحقوق خدا در مورد 
حقوق انسان 

موضوعات پیشنهادی برای کرسی های آزاد اندیشی

1. دامنه دکترین جمهوری اسالمی ایران 
2 . درآمدی بر دکترین سیاسی امام خمینی)ره(
3 . درآمدی بر دکترین سیاسی امام خامنه ای

4. نهضت انتظار در انتظار دولت حق فراگیر و پایدار
۵. مقایسه انسان طراز انقالب اسالمی ایران و انقالب فرانسه

۶. هیئت گسترده ترین تشکل مردم نهاد
۷. بسیج مستضعفین، نهاد پایه تمدن آتی بشر

۸. نسخه انقالب نرم ایرانی در برابر نسخه کودتای نرم آمریکایی

۹. نظام والیت فقیه؛ مشروعیت فردمحور یا مشروعیت نهاد محور؟!
۱۰. جایگاه امام زمان)عج( در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۱۱. استحاله علوم انسانی به علوم شیطانی در عصر ترانس مدرن
۱۲. پالیتیک سیاست نیست!

۱۳. تروث حقیقت نیست!
۱۴. الو، حقوق نیست! و هیومن رایتز حقوق بشر نیست!

۱۵. نابودی تمدن درخشان ایران باستان در عصر هخامنشیان
۱۶. نسبت جشن پوریم )عید دشمن کشی یهودیان( و سیزده بدر ایرانیان

۱۷. رسانه و استعمار فرانو
۱۸. نقش سینما و تلویزیون هالیوودی در استعمار فرانو

۱۹. سهم اینترنت در استعمار فرانو
۲۰. منشا استعماری حقوق دریاها

۲۱. جایگاه پورنوکراسی در استعمار فرانو
۲۲. فرزندان انقالب اسالمی را فقط شیطان می خورد

۲۳. خداپرستی سیاسی؛ نفس پرستی سیاسی؛ شیطان پرستی سیاسی
۲۴. سیاست ما عین صداقت ماست

۲۵. رسانه های منحصر به فرد ما در جنگ نرم در رویارویی با دشمن مسلح به فناوری پیشرفته 
رسانه ای

۲۶. خون شهید، رسانه ای که باید از نو شناخت
۲۷. کارکرد امام زمان)عج( در نظام جمهوری اس��المی ایران )امام در عصر غیبت خورش��ید 

پشت ابر هستند که از گرما و نور وجود ایشان بهره می بریم(
۲۸. جایگاه سنن و قوانین الهی در تحلیل سیاسی و اجتماعی واقع بینانه

۲۹. جایگاه خدای متعال در برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی!
۳۰ . دمیدن روح خدا در کالبد جهان بی روح
۳۱. حکمت سیاسی  در برابر فلسفه سیاسی

۳۲. نقش مردم در حکومت عصر غیبت، مقدمه ظهور حضرت حجت )عج(
۳۳. ظهور مهدی)عج( در گرو حضور امت مهدی)عج(

۳۴. پیش به سوی پایان نامه های مولتی مدیا
35. نقد دموكراسی لیبرال

36. آزادی در اندیشه  های لیبرالی
37. نقد آرمان بی طرفی در اندیشه لیبرالی

38. عدالت در اندیشه اسالمی و غربی
39. صهیونیسم و ریشه  های تاریخی و فكری آن

40. مبانی نظری حمایت از ملت فلسطین
41. استكبارستیزی چرا و چگونه؟

42. آشنایی با تاریخچه و روند سلطه گری آمریكا خصوصا پس از جنگ جهانی دوم
43. تاریخچه و نتایج جنگ جهانی اول
44. تاریخچه و نتایج جنگ جهانی دوم

45. هولوكاست 
46. حقوق و وضعیت زنان در غرب

47. فقر در ایران و غرب؛ نگاه مقایسه ای
48. مباحث نظری غرب شناسی

49. مشروطیت و نتایج آن
50. انقالب اسالمی و مشاركت گروه  های سیاسی مختلف در آن

51. مبانی عقلی اندیشه والیت فقیه در فقه شیعه
52. والیت فقیه بر مبنای اخبار و روایات

53. تاریخچه والیت فقیه
54. نقد لیبرالیسم
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با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه عقل در مباحث اس��المی و روشن شدن حقایق بر آن شدیم 
تا جلس��ات هفتگی دانشجویی با موضوعات مختلف و مبتال به را راه اندازی کنیم.شاید ضرورت 
و اهمیت این بحث بر کس��ی پوش��یده نباش��د اما توجه ویژه به نحوه اجرایی کردن آن یکی از 
مهمترین مسائلی است که ذهن همگان را به خود مشغول ساخته است. با توجه به این مشکل، 
آئیننامه اجرایی کرسی های آزاد اندیشی را با توجه به مطالعات و همفکری دوستان آماده گردیده 
اس��ت. امید اس��ت که با اجرا ش��دن صحیح این آئین نامه اقدام مؤثری در جهت روشن شدن 
حقایق برداریم. حتما این آئین نامه دارای نقاط ضعفی است که از نظر افتاده، لذا از شما خواننده 

این سطور تقاضامندیم تا نظرات تکمیلی خود را با ما در میان بگذارید.

اصل اول: سلسه جلسات کرسی های آزاد اندیشی تحت عنوان »رو به نور« برگزار می گردد. 
توضی��ح: منظور از انتخ��اب »رو به نور« آن اس��ت که نور جلو ه ای از حقیقت ناب اس��ت،از 
آنجاییکه در کرس��ی های آزاد اندیش��ی قرار است به س��مت نور حرکت کنیم، لذا انتخاب این 

عنوان به این دلیل می باشد.
اصل دوم: کرسی های آزاد اندیشی در سطح دانشجویی برگزار می گردد.

تبصره: در صورت برگزاری کرس��ی آزاد اندیش��ی بین اس��اتید باید از هئیت نظارت دانشگاه 
کسب مجوز الزم شود.

اصل س�وم: تمامی دانش��جویان و اساتید دانشگاه سیس��تان و بلوچستان حق شرکت در این 
سری از جلسات را خواهند داشت.

تبصره: حضور اساتید یا دانشجویان غیر از دانشگاه سیستان و بلوچستان منوط به کسب اجازه 
از هئیت نظارت دانشگاه میباشد. 

اصل چهارم: این سری جلسات به صورت هفتگی با توجه به زمان هماهنگ شده با دانشگاه 
برگزار می گردد.

اصل پنجم: الزم اس��ت موضوعات مورد بحث در جلسات با هئیت نظارت دانشگاه هماهنگ 
شود. 

اصل ششم: چگونگی برگزاری جلسات: 
روش اول: در این روش که بصورت میزگردی بین تمامی حضار در جلس��ه برگزار میش��ود، در 
ابتدا مجری جلس��ه تذکرات الزم در رابطه با نحوه ی برگزاری جلسات، توضیح مختصری راجع 
به موضوع جلس��ه و خالصه ای از مباحث مطرح ش��ده را ارائه خواهد کرد. اگر موضوع جلس��ه 
جدید باش��د، ابتدا کس��انی که آمادگی ارائه مطلب را دارند بحث خود را شروع میکنند و کسانی 
که مخالف و یا موافق باش��ند و یا نظرات خاصی داشته باشند با هماهنگی مجری برنامه بحث 
خود را ادامه میدهند. هر کس حداکثر 5 دقیقه فرصت صحبت خواهد داش��ت و وظیفه مجری 
برنامه مدیریت زمان خواهد بود.این مباحث به مدت 1 س��اعت 30 دقیقه از زمان ش��روع بحث 
ادامه خواهد داشت. در پایان برنامه به مدت 15 الی 20 دقیقه استاد مدعو جلسه نکات تکمیلی 
را ارائه خواهد داد. اگر بحث در همان جلس��ه تمام ش��ود و موضوع جدیدی در جلسه بعد مطرح 
گردد به همین س��بک ادامه پیدا می کند.این روش برای ش��رایطی مناسب است که تعداد افراد 
ش��رکت کننده در جلسه حداکثر 50 الی 70 نفر باشند. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان بیش 

از این باشد، از روش دوم استفاده می گردد.
روش دوم: در ابت��دا موافقان و مخالفاِن موضوع مطرح ش��ده، با مراجعه به مجری جلس��ات 

ثبتن��ام می کنند. س��پس با توجه به اولوی��ت زمان ثبت نام، 
5 نف��ر از موافق��ان و 5 نف��ر از مخالفان انتخاب ش��ده و از 
آن��ان دعوت میش��ود تا خود را برای جلس��ه بعد آماده کنند. 
س��پس این 10 نفر به همراه مجری جلس��ه و اس��تاد مدعو 
روبه روی جمعیت نشس��ته و مباحث خ��ود را مطرح میکنند. 
یکی مواف��ق و یکی مخالف که هر ک��س حداکثر 5 الی 7 
دقیقه زمان برای صحبت خواهد داش��ت. بعد از صحبت دو 
موافق و دو مخالف از بین جمعیت حاضر، کسانی که نظرات 
تکمیلی دارند ی��ک نفر موافق و یک نفر مخالف به مدت 3 
دقیقه صحبت میکنند. این روش به همین صورت به مدت 1 
س��اعت و 45 دقیقه از شروع موضوع بحث ادامه می یابد. سپس استاد حاضر به مدت 15 دقیقه 
نکات تکمیلی خود را ارائه می دهند. در این روش باید س��عی ش��ود که موافقان و مخالفان به 
مدت مساوی صحبت کنند و برای ثبتنام به عنوان مخالف و موافق اولویت با افرادی باشد که 
در جلس��ه قبل ثبت نام نکرده اند. اگر کس��انی که ثبت نام کرده اند به حد الزم نرسید از کسانی 

که در جلسه قبل ثبت نام کرده اند مجددا ثبت نام می شود.
اصل هفتم: موضوعات مطرح شده تا زمانی ادامه می یابد تا افکار عمومی دانشگاه اقناع گردد.

تبص��ره: در صورتی می توان یک موضوع را بدون اقناع افکار عمومی دانش��گاه تغییر داد که 
از آن موضوع اس��تقبال نش��ود و یا موضوع جدیدی که در یک مقطع خاص مطرح می گردد در 

میان باشد.
اصل هشتم: کرسی آزاد اندیشی محفلی است جهت اثبات حق و نه اثبات خود.

اصل نهم: در کرس��ی های آزاد اندیش��ی باید رعایت انصاف حاکم باشد. یعنی اگر حرف حق 
از طرف مقابل ش��نیده شد نباید لجاجت به خرج داده شود تا باعث ایجاد اختالف و کینه توزی 

گردد.
اصل دهم: تمامی ش��رکت کنندگان در کرس��ی آزاد اندیش��ی باید از ایجاد محیط وحش��ت، 
ناسزاگویی، آزار زبانی، تکبر و فخرفروشی خودداری کرده و خود را به رعایت فضایل اخالقی و 

سفارش مسلمین به محبت و مودت موظف بدانند.
اصل یازدهم: دانش��گاه موظف به ایجاد محیطی امن است تا هر کس بتواند آزادانه نظر خود 
را ابراز نماید و خدایی نکرده صحبت های افراد باعث ایجاد مشکل و دردسر برای آنها نگردد.

اصل دوازدهم: مس��ئولین برگزاری جلسه موظف خواهند بود تا محیطی آرام و دوستانه جهت 
اجرایی شدن هرچه بهتر کرسی آزاد اندیشی فراهم نمایند.

اصل سیزدهم: 
مسئولیت ها و وظایف:

دبیر اجرایی: باالترین فرد مس��ئول در رابطه با برگزاری سلس��ه جلس��ات خواهد بود و وظیفه 
هماهنگی و تقویت اجرایی شدن جلسات را برعهده دارد.

مجری جلس��ه: وظیف��ه مدیریت برگزاری جلس��ات و مطرح کردن مباح��ث و همچنین تهیه 
گزارش  های الزم از جلسه را برعهده دارد.

روابط عمومی: وظیفه برقراری ارتباط با مس��ئولین دانش��گاه و رفع مش��کالت پیش آمده در 
جلسه را برعهده دارد.

تزئینات: وظیفه آماده کردن محیط قبل از برگزاری جلسات را بر عهده دارد.
تبلیغات: وظیفه اطالع رسانی به موقع و صحیح در سطح دانشگاه را بر عهده دارد.

 
www.jadzahedan.blogfa.com ارتباط با ما:   

   abdollahshoja@gmail.com
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تضارب آراء سبب تولید نظر صحیح می  شود.
امیرالمؤمنین امام علی )ع(

با اس��تعانت از الطاف باری تعالی و الهام از آموزه  های راس��تین اس��الم، س��نت نبوی و ائمه 
اطهار )ع( در جهت ایجاد فضای آزاد استماع سخن و نیز لزوم آزادی اندیشه که سنت دانشگاه 
تمدن س��از اسالمی- ایرانی محسوب می ش��ود و ایجاد فرهنگ توأم تضارب آراء و تعامل علمی، 
در عین حال اجتناب از فروغلتیدن در مجادالت بی س��رانجام و جلوگیری از ابتالی محیط های 
دانش��گاهی به خواس��ته های منعفت طلبانه، و در راس��تای اجرای منوی��ات رهبر معظم انقالب 
اس��المی، مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش آموختگان حوزه علمیه در تاریخ 81/11/16 و 
بیانات ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ 88/8/6 در خصوص ضرورت 
راه اندازی کرسی های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عال��ی و همچنین با اس��تناد به ماده 2 نظام نام��ه هیأت حمایت از کرس��ی های نظریه پردازی، 
نق��د و مناظره مصوب جلس��ات 531، 532 و 533 م��ورخ 82/10/9، 82/10/30 و 82/11/17 
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی، 
»دس��تورالعمل کرسی های آزاداندیش��ی در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی« با بندهای زیر 

تدوین  شد و پس از تصویب و ابالغ به دانشگاه ها قابل اجراست.

فصل اول: کلیات
ماده 1- اهداف

1-1- نهادینه سازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخالق و منطق گفت وگو
2-1- ایج��اد فرصت قانون��ی و عادالنه برای عرض��ه آزادانه نظرات، دیدگاه ها و س��ؤاالت 

پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه
3-1- تقویت روحیه حقیقت جویی، آزادگی و قانون گرایی

4-1- سامان دهی و علمی سازی مباحثات و گفتگوها
5-1- ایجاد فضای الزم برای طرح و بیان اندیشه های نو، تفکر خالق و فرهنگ نوآور

ماده 2- راهبردها
1-2- محوریت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسی ها

2-2- استفاده از ظرفیت های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی ها
3-2- مشارکت فعال گروه های دانشجویی در برگزاری کرسی ها

4-2- ایجاد رقابت بین گروه های دانشجویی در برگزاری کرسی ها
5-2- تشویق و حمایت از کرسی های موفق

6-2- معطوف نمودن برنامه  کرسی ها به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه
7-2- آسیب شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی ها

8-2- رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی ها

ماده 3� تعاریف
1�3� کرس��ی  آزاداندیش��ی: نشس��تی که در طی آن، دانش��گاهیان به صورت آزاد، نظام مند، 
منطق��ی و عالمانه به اظهار نظر، تبادل آراء و گفتگو در موضوعی خاص با هدف کس��ب آگاهی 
از دیدگاه های یکدیگر و رفع سوءتفاهمات می پردازند. در این دستورالعمل به اختصار، »کرسی« 

نامیده می شود.
2-3- دانش��گاه: به هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور شامل دولتی و 

غیر دولتی گفته می شود.
3�3� وزارتی��ن: ب��ه وزارتخانه های عل��وم، تحقیقات و فناوری و بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی گفته می شود.
4�3� هیأت کرس��ی های آزاد اندیش��ی در دانشگاه: در این دس��تورالعمل به اختصار، »هیأت 

دانشگاه« نامیده می شود.
5�3� هیأت مرکزی کرسی های آزاد اندیشی: در این دستورالعمل به اختصار، »هیأت مرکزی« 

نامیده می شود.

6-3- دس��تورالعمل کرسی های آزاداندیش��ی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: به اختصار 
»دستورالعمل« نامیده می شود.

فصل دوم: ساختار و وظایف

ماده 4� هیأت مرکزی
1-4- وظایف هیأت مرکزی

1-1-4- بررسی و تصویب ضوابط و بخشنامه های مورد نیاز
2-1-4- تصمیم گیری نهایی در خصوص درخواس��ت تجدید نظر اش��خاص حقیقی و حقوقی 

نسبت به رأی شورای فرهنگی دانشگاه در مدت قانونی مقرر
3-1-4- نظارت، بررسی و ارزیابی عملکرد هیأت های دانشگاه ها 

4-1-4- رتبه بندی هیأت های دانش��گاه ها از لحاظ فعالیت در پایان هر ترم تحصیلی، اعالم 
آن و تشویق هیأت های برتر و نمونه

5-1-4- اتخاذ راهبردها و تعیین اولویت های موضوعی کرسی ها
2-4- ترکیب هیأت مرکزی

الف( معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان 

رئیس هیأت
ب( نماینده تام االختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

ج( معاون دانش��جویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش��گاه آزاد اس��المی و یکی از 
معاونین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
د( نماینده تام االختیار سازمان بسیج دانشجویی

ه( دو نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی در رشته های علوم انسانی
و( یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها

تبصره 1� اعضای هیأت مرکزی با حکم باالترین مقام هر دس��تگاه به مدت 2 س��ال منصوب 
می شوند و تمدید این مدت نیز بالمانع است.

تبص��ره 2� حضور دبیر هیأت مرکزی در جلس��ات، بدون ح��ق رأی و با موافقت رئیس هیأت 
بالمانع است.

تبصره 3� جلسات هیأت مرکزی با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار عضو دیگر رسمی است 
و مصوبات می بایست به تصویب اکثریت اعضاء حاضر برسد.

تبصره4- هرگاه پرونده تجدیدنظر نسبت به احکام شورای فرهنگی دانشگاهی در دستور کار 
هیأت مرکزی قرار گیرد با صالحدید رئیس هیأت مرکزی، امکان حضور نماینده هیأت دانشگاه 

مذکور در جلسه و بدون حق رأی وجود دارد.
تبصره 5- دو نفر دانش��جوی مذکور در »بند ه« در هیأت مرکزی وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی از میان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب می شوند.

ماده 5� هیأت دانشگاه
1-5- وظایف هیأت دانشگاه:

1-1-5- تش��کیل جلسه، بررس��ی و اعالم نتیجه در خصوص درخواست اشخاص حقوقی یا 
حداقل 3 نفر از دانشگاهیان متقاضی تشکیل کرسی 

2-1-5- برنامه ریزی به منظور تشکیل منظم و قانون مند کرسی 
3-1-5- نظارت بر کرسی  و نحوه تشکیل جلسات آن ها

4-1-5- تعیین مجری و اداره کننده  کرسی در چارچوب دستورالعمل
5-1-5- ارسال گزارش فعالیت به شورای فرهنگی دانشگاه و هیأت مرکزی

2-5� ترکیب هیأت دانشگاه:
الف( رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیأت

پیش  نویس دستورالعمل تشکیل کرسی های آزاد اندیشی
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

)غیر قابل استناد(
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ب( معاون فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر هیأت
ب( مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا نماینده وی

ج( دو نفر از دانش��جویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه که در رشته های علوم انسانی تحصیل 
می کنند.

د( دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانش��گاه که حداقل یکی از آن ها دانش آموخته رش��ته حقوق 
است.

تبصره 1� احکام عضویت هر یک از افراد عضو هیأت توسط رئیس دانشگاه صادر می شود.
تبصره 2� در خصوص دانش��گاه های وابس��ته به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
دانش��جویان تحصی��الت تکمیل��ی و اعضاء هی��أت علمی من��درج در بنده��ای »ج« و »د« از 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب می شوند.

3-5- نحوه تشکیل جلسات هیأت دانشگاه:
1-3-5- هیأت جهت برنامه ریزی تش��کیل جلس��ات آزاد اندیشی و نیز رسیدگی به هنگام به 
درخواس��ت کتبی افراد متقاضی و انجام دیگر وظایف محوله، در مهلت مقرر در دستورالعمل در 
ایام فعالیت آموزشی دانشگاه ها به استثناء یک هفته قبل و یک هفته بعد از امتحانات پایان ترم 

دانشگاه تشکیل جلسه می دهد.
2-3-5- جلسات هیأت با حضور رئیس یا دبیر هیأت و حداقل چهار عضو دیگر رسمی است 

و مصوبات آن می بایست به تصویب اکثریت اعضاء حاضر برسد.

4-5- نحوه رسیدگی به درخواست ها:
1�4�5� ه��ر کدام از گروه های قانونی دانش��جویی در چارچوب اساس��نامه خ��ود یا 3 نفر از 
دانشگاهیان یا هر یک از اعضای شورای فرهنگی یا هیأت دانشگاه می توانند درخواست تشکیل 
کرس��ی را مطابق با این دستورالعمل پس از تکمیل فرم پیوست به دبیرخانه هیأت ارائه کنند و 

رسید دریافت نمایند.
3�4�5� در صورت ثبت نام حداقل 3 نفر منتقد در مهلت مقرر، موضوع ظرف مدت 5 روز کاری 
به منظور تش��کیل جلسه و اعالم کتبی نتیجه در دستور کار جلسه هیأت دانشگاه قرار می گیرد. 

رئیس دانشگاه مسئول رعایت زمان بندی مقرر است.
4�5�5� در ص��ورت ع��دم ثبت نام حداقل 3 نفر منتقد در مهلت مقرر، موضوع از دس��تور کار 

هیأت دانشگاه خارج می شود.
تبصره 1� چنانچه فرد نس��بت به رأی هیأت دانشگاه اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض 
خود را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ رأی به صورت مکتوب به دبیرخانه ش��ورای فرهنگی 
دانشگاه ارائه دهد. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت 

اعتراض، موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به فرد اطالع دهد.
تبص��ره 2� در صورت اعتراض فرد به تصمیم نهایی ش��ورای فرهنگی دانش��گاه یا امتناع از 
پاس��خگویی در مهلت مقرر، موضوع در صورت درخواس��ت فرد به هیأت مرکزی ارجاع و رأی 

هیأت مرکزی الزم االجرا است.
تبصره 3� هیأت مرکزی موظف است ظرف مدت 45 روز از زمان دریافت اعتراض، به موضوع 
رسیدگی و تصمیم قطعی را اتخاذ و رأی خود را در همان زمان مقرر به دانشگاه و فرد متقاضی 

ابالغ نماید.
تبصره 4� طرح مجدد درخواست تشکیل کرسی با گذشت حداقل 45 روز امکان پذیر است.

ماده 6� فرایند برگزاری کرسی 
الف � قرائت قرآن کریم

ب – سرود جمهوری اسالمی ایران
ج � خیر مقدم و اعالم موضوع

د � اعالم ضوابط و نحوه برگزاری کرسی
ه � شروع بحث از نماینده متقاضی تشکیل کرسی

و � طرح دیدگاه منتقدین
ز � جمع بندی دیدگاه ها

ماده 7- الزامات ارائه دیدگاه در کرسی  
1�7- ارائه مطالب در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی

2�7- پرهیز از ارائه یا القاء مطالبی که منجر به تفرقه و تش��تت در وحدت قومیت ها و مذاهب 

می شود.
3�7- پرهیز جدی از توهین، تهمت، افتراء، نش��ر اکاذیب و ارائه اطالعات و آمار غیر مس��تند 

و نادرست.

ماده 8- وظایف مجری
1�8- اعالم موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات ارائه دیدگاه در کرسی 

2� 8- تذکر به اظهار نظر کننده در مواردی که خارج از موضوع صحبت کند.
3�8- تذک��ر ب��ه اظهار نظر کنن��ده در مواردی که الزامات ارائه دیدگاه در کرس��ی  را رعایت 

نمی کند.
4�8- اعالم زمان باقی مانده برای صحبت هر فرد

5�8- اعالم اتمام زمان هر نفر
6�8- دقت در اختصاص وقت برابر به طرف های گفتگو

7�8- جمع بندی دیدگاه ها

ماده 9- شرایط مجری
1�9- التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی

2�9- عدم عضویت در ارکان هیچیک از احزاب و گروه های سیاسی تابع قانون احزاب 
3�9- دارا بودن مدرک کارشناس��ی ارش��د یا باالتر دانشگاهی یا حوزوی در حیطه تخصصی 

برگزاری کرسی 
4�9- دارا بودن توانایی الزم در مدیریت جلسه

ماده 10� دبیرخانه هیأت و وظایف آن
1�10� به منظور انجام فعالیت ها و پیشبرد امور هیأت های دانشگاه و مرکزی در زمینه تماس 
و مکاتبه با اش��خاص حقیقی و حقوقی، نهادهای ذیربط و حفظ و نگهداری اس��ناد و مدارک، 

دبیرخانه آن هیأت با شرح وظایف ذیل تشکیل می شود:
الف( اعالم دستور کار و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات هیأت

ب( طبقه بندی پرونده ها، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و تشکیل نظام بایگانی
ج( دریافت درخواس��ت کتبی اف��راد حقیقی و حقوقی برابر چارچوب پیش بینی ش��ده در ماده 

4-5- این دستورالعمل و طرح آنها در جلسات رسمی هیأت
د( اب��الغ تصمیم هیأت به صورت مکتوب و با امضا دبیر هیأت در مهلت قانونی تعیین ش��ده 

به افراد متقاضی
ه�( تنظیم صورتجلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور دبیر هیأت

و( تدوین گزارش عملکرد و جلس��ات هیأت و ارس��ال آن با امضای دبیر هیأت برای دبیرخانه 
هیأت مرکزی

ز( اطالع رسانی به موقع در خصوص ضوابط، مقررات و بخشنامه های موجود مرتبط با فعالیت 
هیأت و تغییرات احتمالی آن در آینده

ح( دریافت درخواست تشکیل کرسی با اعالم مهلت یک هفته ای نسبت به فراخوان ثبت نام 
منتقدین یا مخالفین موضوع

ت( انجام سایر امور محوله

فصل سوم: اعتبارات و تشویقات 
ماده 12� در سال اول اجرای دستورالعمل، هزینه های مختلف برگزاری کرسی  توسط رئیس 
دانش��گاه و از محل اعتبارات در اختیار وی تأمین می ش��ود. رئیس دانشگاه موظف است برای 

سال دوم و بعد از آن، ردیف مستقلی برای بودجه کرسی  در بودجه کل دانشگاه منظور نماید.
ماده13- هیأت های دانش��گاه ها و هیأت مرکزی موظفند از کرس��ی های برتر و نمونه و افراد 
فع��ال در برگزاری آن به نحو شایس��ته ای تقدیر نمایند. رئیس دانش��گاه موظف اس��ت اعتبار 

مشخصی را برای این منظور پیش بینی نموده و اختصاص دهد.

فصل چهارم: سایر موارد
ماده 14� این دستورالعمل در 14 ماده و 11 تبصره در جلسه مشترک نمایندگان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها به تصویب رس��ید و از زمان ابالغ توس��ط باالترین مقام هر 

دستگاه الزم االجرا است.
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در صحبت های 
اساتید و 
مسئولین و 
دانشجویان، همچنین 
در گزارش ها و مقاالت 
و آئین نامه های منتشر 
شده در پرونده های 
دیگر، ایده ها و نکات 
ارزشمندی وجود داشت 
که استخراج و طرح 
یک جای آن ها، کمک 
زیادی به فعالین حوزه ی 
آزادفکری می کرد. این پرونده 
در واقع چکیده ی نکات موجود 
در مطالب بخش های مختلف 
ویژه نامه است که در 10 سرفصل 
دسته بندی شده است: هدف، 
تمهیدات برای وصول به نتیجه، 
شیوه ی اجرا، نقش مناظره در رسیدن 
به حقیقت، هیئت داوران، حدود آزادی 
بیان، مسئول راه اندازی، موضوعات، نقش 
حضار، و سایر. طبیعی است که با توجه به 
اختالف نظر های موجود در صاحب نظران، 
نتیجه گیری در هر بخش برعهده ی 
مخاطب گذارده شده است.

ایدهها
چه کارهایی می توانیم بکنیم؟



1- هدف )تعریف و ویژگی ها(
 هدف:

مسعود  خواجه سروی،  )قاسمیان،  مختلف  موضوعات  در  دانشجوها  تربیت   o 
فیاضی، محمدیان، طرح ها، امیرکبیر(

 o فرهنگ مستند صحبت کردن باید باب شود )قاسمیان(
 o ایجاد فضای عقالنی )حاج ابراهیم، جلیلی، علیرضا زاکانی(

سیدجوادی،  سوزنچی، خسروپناه،  ابراهیم،  )حاج  افراد  فکری  ارتقای سطح   o 
مسعود فیاضی، محمدیان، امیرکبیر(

ابراهیم،  به مجموعه ی کسانی که مخاطب هستند )حاج   o روشنگری نسبت 
محمدیان(

 o در بلند مدت، نقص های عملی و نظری بر طرف شود و در کوتاه مدت، مسائل 
جاری )حاج ابراهیم، علیرضا زاکانی(

 o پیدا کردن فرهنگ نقد و گفتگو )سوزنچی، خسروپناه، یامین پور، خواجه سروی، 
علیرضا زاکانی، مخبر دزفولی، طرح ها، سیستان   و   بلوچستان (

 o فضای سیاسی دانشگاه تبدیل شود به یک فضای علمی و بحثی )ترکشدوز، 
علیرضا زاکانی، سیستان   و   بلوچستان ، امیرکبیر(

یامین پور،  کوشکی،  جلیلی،  )سوزنچی،  پردازی  نظریه  برای  زمینه  ایجاد   o 
خواجه سروی(

 o ایجاد فضای انتقاد از وضع موجود )سوزنچی، عباسی(
و  مکاتب  و  فکری  نحله های  از  عظیمی   حجم  برابر  در  سازی  مصون   o 

اندیشه های مختلفی )سیدجوادی، علیرضا زاکانی(
 o رسیدن به الگوی سالم تر برای تعامل با مکاتب مختلف )سیدجوادی(

 o در حواشی این کرسی ها، تعدادی حلقه های فکری شکل بگیرد )سیدجوادی(
 o پر کردن یک سری خالءها در دانشگاه ها )شکوری راد(

 o زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت ها )کوشکی(
 o ایجاد فضای مناسب فکرکردن و یادگرفتن فکرکردن  )کوشکی، جلیلی(

 o ترس از فکر کردن ریخته شود )کوشکی، طرح ها(
 o رسیدن به تولید علم و تمدن اسالمی )کوشکی، مخبر دزفولی(

 o یک روش کالن علمی  است که در ذهن شخص نهادینه شود )کوشکی(
 o شکستن دیکتاتوری شبه علمی غرب زده ها در دانشگاه ها )جلیلی(

بدعتگذاری شبه علمی  این  برابر  در  ما  از سنت علمی صدها ساله ی  دفاع   o 
غرب زده ها )جلیلی(

 o تابوهایی   که  در   فضای   نخبگی   ایران   آنها   ایجاد   کرده   اند    را   نابود   کنید )جلیلی(
علمی  بحث های  متعارف،  غیر  شیوه های  از  جوانی  هیجانات  بروز  جای  به   o 

شکل گیرد )یامین پور(
 o جلوگیری از سوء استفاده از جریانات دانشجویی )یامین پور، علیرضا زاکانی(

کند  برطرف  را  دانشگاهها  بودن  عوام  این  باید  فکری  آزاد  کرسی های   o 
)یامین پور(

 o تحقق آزادی بیان در دانشگاه )یامین پور(
 o ایجاد کرسی برای طرفدران انقالب اسالمی. االن همه فضای دانشگاه در 

اختیار لیبرال هاست )یامین پور، خرمشاد، امیرکبیر(
 o خلع سالح کسانی که ادعای واهی مطرح می کنند )یامین پور، خرمشاد(

 o این ادعا که بسیج عامل حکومت است و منطق ندارد خنثی می شود )امیرکبیر(
 o ایجاد شبهه در مواضع معتقدین به مواضع باطل )یامین پور(

 o جای طرح مسائل تخصصی عموم جامعه نیست بلکه دانشگاه و حوزه است 
)خواجه سروی(

 o مانع رواج هرج و مرج فکری و غوغا ساالری است )علیرضا زاکانی(
 o جوانان ما در این سن ها در بحران هویت جوانی به سر می برند و در پی 
یافتن حق و حقیقت در مباحث گوناگون فکري و اندیشه اي هستند. این جلسات 

به آن ها بسیار کمک می کند )مسعود فیاضی(
 o مخالفان اندیشه های شیعی که بعضًا هم وطنان خودمان هم هستند، به جای 
اینکه بروند در آن طرف دنیا حرفشان را در رسانه های بیگانه بگویند، بیایند در 
حوزه های علمیه یا دانشگاه های خودمان، در جوامع تخصصی خودمان حرفشان را 

بگویند و همانجا هم جواب منطقی خود را دریافت کنند )مسعود فیاضی(
)طرح ها،  سازان  آینده  و  مدیران  عنوان  به  اجتماعی  نخبگان  پرورش   o 

خواجه سروی(
 o الگو سازی روش اصولی مطالبه گری عمومی به دور از فضاهای احساسی و 

بهره گیری جناحی و حزبی )طرح ها(
 o احیا و تقویت توامان عدالت و معنویت در فضای جامعه )طرح ها(

 o احیای اصل 8 و142 قانون اساسی در مورد پاسخگویی مسئولین )طرح ها(
 o آشنا   ساختن دانشجویان با معنای درست آزادی اندیشه   و   آزادی  بیان )طرح ها(

در  نو  نظریه های  طرح  و  جدید  سؤالهای  پرسش  از  شرم  گذاشتن  کنار   o 
محیط های علمی )طرح ها(

 o نگاهها   به   بسیج،   نگاه   فکری   شود،   نه   سیاسی   صرف )علوم اجتماعی عالمه(
 o موجب انسجام عموم دانشجویان مذهبی دانشگاه و احیا   شدن   دوستی های  

 ایدئولوژیک   میشود  )امیرکبیر(
 تعریف:

 o یک نوع داد و ستد فکریست. در کرسی های آزاد اندیشی، ما همدیگر را در 
این زمینه قدری تعدیل می کنیم )حاج ابراهیم(

)خسروپناه،  پردازی  نظریه  تا  هستند  گفتگو  و  مباحثه  بیشتر  کرسی ها  این   o 
یامین پور، کوشکی(

 o فرد بیاید و نظرش را راجع به موضوعی ارائه کند و البته حداقل  های بحث 
علمی و بحث عمومی را هم رعایت کند )ترکشدوز(

 o بیان منسجم افراد درباره سوال ها و پاسخ هایشان به آن )سیدجوادی(
 o آزادی فکر یعنی اینکه کسی فکری را تولید کند و بتواند آزادانه آنرا بیان کند 

) ابراهیم فیاض، خواجه سروی(
 o به نشست هایی می گویند که افراد برای اظهار نظرهای غیر متعارف خودشان 
در حضور جمع نخبه تشکیل می دهند. مجالی است برای ارائه ی نظرات مخالف 

و متفاوت با نظرات شایع و رایج )صادقی رشاد(
 ویژگی ها:

باید  که  می شود  متوجه  مخاطب  اما  می شود،  تکرار  قبلی  همان حرف های   o 
مطالعات بیشتری داشته باشد و بحث، عمیق تر از تصور او بوده است )خسروپناه(

 o یک امر گذرایی نباشد. ما یک نهادی را تعبیه کنیم )ترکشدوز(
 o آزاد اندیشی باید برای مستضعف و محروم هم باشد. مردم بیچاره ای که اگر 
بخواهند حرف هم بزنند زبانشان می  گیرد، کسانی که تاکنون اجازه حرف زدن 

نداشته اند  )ترکشدوز(
 o آزاد اندیشی این است که از قبل هدفی را برای آن در نظر نگرفته باشیم، یک 

روش درستی در پیش بگیریم )شکوری راد(
 o زیر بنای آزادی   فکری را نداریم و یا حتی زیربنای کرسی  های آزاداندیشی 

را نداریم ) ابراهیم فیاض(
 o جای طرح شبهه و سوال پرسدن نیست. جای طرح ایده و فکر است )کوشکی(

که  است  ایده هایی  آید،  می  ادامه  در  چه  آن  اشاره: 
صراحتا در مصاحبه ها یا مقاالت یا گزارش های منتشر 
شده در پرونده های مختلف مطرح شده است. ذکر نام 
ایده دهنده در پرانتز، صرفاً برای راحت تر شدن رجوع 
خوانندگان برای مشاهده ی توضیحات بیشتر پیرامون 

آن ایده است.
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 o نوعی آسیب شناسی است )جلیلی(
 o نباید از موضع انفعال وارد شویم )جلیلی(

 o باید فکر بیاید در جلسات و با فکر مواجه شویم )جلیلی(
 o جریان   آزاد   فکری   وقتی   شکل   می گیرد   که   این   کلیشه ها   و   قفس هایی   که   آن  

 باند   و   جریان   شبه   علمی   ایجاد   کرده   از   بین   بروند )جلیلی(
و  اسالم  بوده که حرفهای  ناحیه  این  از  به حال خورده ایم  تا  که  ما چوبی   o 

انقالب فرصت تبیین نداشتند )یامین پور(
 o ممکن است گروهی نبردهایی را ببازند ولی جنگ را ببرند. ممکن است در 
تن دادن به قواعد منطقی مناظره یا آزاد اندیشی، بنده ی مناظره کننده، نبردهایی 

را ببازم؛ ولی در برآیندش، کشور جنگ را می برد )خرمشاد(
 o کرسی های علمی و کرسی های ترویجی. کرسی های علمی، جلساتی هستند 
که برای دفاع و داوری راجع به یک نظر جدید، چه ایجابی و چه سلبی، تشکیل 
می شود. اما کرسی های ترویجی، صرفًا جنبه ی ترویجی دارد و بیشتر برای ایجاد 
نشاط علمی و فضای باز برای ارائه ی نظرات مخالف و متفاوت تشکیل می شود 

)صادقی رشاد(
 o مانع فرصت سوزی اساسی است )علیرضا زاکانی(

حرف  غنی ترین  و  مترقی ترین  باالترین،  انقالب  و  اسالم  که  معتقدیم  ما   o 
پیدا مي کند )مسعود فیاضی،  اتفاقا عیار بیشتري  این گونه جلسات  را می زند و در 

خواجه سروی، محمدیان(
 o تبدیل آن به فرهنگ سبب بروز خالقیت ها و نوآوري هاي زیادي مي شود که 

نتیجه آن عائد فرد و اجتماع مي شود )مسعود فیاضی(
 o کرسی آزاداندیشی، دستوری نیست. این به صورت یک بخشنامه نیست، یک 

فرهنگ است. باید بسترسازی فرهنگی صورت بگیرد )مخبر دزفولی(
2- تمهیدات برای وصول نتیجه 

)غلبه بر موانع مانند هوچی گری، خلط 
مبحث و حتی مسائل اخالقی مربوط ... (

- کالس آداب مناظره بگذارید )قاسمیان(
- قبل از هر مناظره کسی بیاید و مثال 2 مغالطه بگوید )قاسمیان(

ابراهیم،  حاج  )قاسمیان،  پرسیده شود  اساتید  از  دیگری سوال ها  جلسه ی  در   -
خسروپناه(

- جلب اعتماد کنید )قاسمیان، ترکشدوز(
)حاج  باشند  داشته  را  مخالف  حرف  تحمل  و  باشند  صبور  و  انتقادپذیر  باید   -

ابراهیم، ترکشدوز، سوزنچی، علیرضا زاکانی، شکوری راد، مخبر دزفولی(
سیدجوادی،  نبوی،  سوزنچی،  ترکشدوز،  ابراهیم،  )حاج  نشود  احساسی  فضا   -

یامین پور، مسعود فیاضی(
- وارد صحبت های هم نشوند )خسروپناه(

- عصبانی نشوند )خسروپناه(
)قاسمیان،  باشد  داشته  دلیل  و  سند  و  مدرک  خودش  های  صحبت   برای   -

ترکشدوز، سوزنچی، سیدجوادی، طرح ها(
 o سند صحبت ها با نرم افزارها بررسی شود )قاسمیان(

- به مخالف خود توهین نکند )ترکشدوز، سوزنچی، سیدجوادی(
- در مورد غایبین صحبتی نکند )ترکشدوز(

- روشن باشد که به چه نتیجه ای می  خواهد برسد )ترکشدوز(
اندیشه دانستن )سعید  - دوری از فرهنگ قهرمان پروری و خود را اوج قله ی 

زیباکالم(
- دوری از فرهنگ شفاهی و رفتن به سمت فرهنگ مکتوب )سعید زیباکالم(

- اگر ادعایی می کند باید مسئولیت اثباتش را باید بپذیرد )شکوری راد(
- در نوع گفتگو به گونه ای عمل شود که سوء تفاهم پیش نیاید. مخاطب منظور 

را بفهمد )شکوری راد(
- تواضع زیاد شود ) ابراهیم فیاض، مسعود فیاضی(

- به حرف هم گوش دهیم ) ابراهیم فیاض، کوشکی، خرمشاد(
- اول فکر کنیم بعد حرف بزنیم ) ابراهیم فیاض(

- روش سیاسی کارانه نباشد )کوشکی(
- ما باید در این زمینه تجربه کسب کنیم )نبوی، یامین پور(

- هوچی گری وجود دارد و نمی توان نابودش کرد )یامین پور(
- قواعد بازی توسط خودمان پذیرفته شود )خرمشاد(

- به تدریج، با تمرین و با آموزش دانشجویان باید یاد بگیرند )خرمشاد(
- نسبت به حق تعصب نداشته باشیم )مسعود فیاضی(

- اخطار   کتبی )طرح ها(
- منع   حضور   در   جلسات   کرسی   ها )طرح ها(

- انتشار   در   نشریه   کرسی   ها   به   عنوان   فرد   مخالف   آزادی   و   منطق، دروغگو   و 
خائن   به   کشور   و   ملت )طرح ها(

شکایت   قضایی   به   کمیته   انضباطی   دانشگاه   و   یا   مراجع   در   خارج   دانشگاه   -
)طرح ها(

- در  یافت   خسارت   از   دانشجو   در   مواردی   که   موجب   ضرر   و   زیان   به   بیت   المال  
 باشد )طرح ها(

- گرفتن تعهد نامه    از   شرکت   کنندگان برای پایبندی به آیین نامه )طرح ها(
- افرادي که سابقه آشوب و برگزاري تجمعات غیرقانوني در دانشگاه نموده اند 

حق حضور در کالس ها را ندارند )طرح ها(
- برگزاری   جلسه ی   مناظره ی   اساتید   قبل   از   مناظره ی   دانشجویان  ) باهنر   کرمان (

- جدا پنداشتن نظر هر شخص از شخصیت وی )صنعتی شیراز(
- عدم ورود به حریم شخصی افراد حاضر در جلسه )صنعتی شیراز(

- رعایت ادب و استفاده از کلمات متناسب با عرف اجتماعی )صنعتی شیراز(
- از القا یا تفکر برد و باخت در مباحث )صنعتی شیراز(

- جلوگیری از دسته بندی و گروه بندی اعضای حاضر )صنعتی شیراز(
3- شیوه اجرا 

)مکان، مناظره کنندگان، مخاطب، روش (
علوم  ابراهیم،  )حاج  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  مجریان  خود  توسط  جلسه  - هر 

اجتماعی عالمه(
- رصد اعتقادی دانشجویان )قاسمیان(

- در مقام استراتژی و اجرایی باید شرایط را سنجید )ترکشدوز(
- باید بازدهی کار بیشینه باشد )کوشکی(

- دانشکده های فنی نسبت به انسانی اولویت دارند )یامین پور، کوشکی(
- باید ضابطه مند باشد )کوشکی، مسعود فیاضی(

- آن قدر برایش شاخ و برگ نگذاریم که در اجرا بمانیم )مسعود فیاضی(
- از حرف پیروزی و شکست پرهیز کنید، بلکه بنا بر ارتقاء و رشد باشد )مخبر 

دزفولی(
- شرکت کنندگان در کرسی ها، حق بیان سوال جز در مورد ادعای حاضران در 
کرسی ندارند و باید نظرات خود را به صورت جمالت خبری بیان نمایند )صنعتی 

شیراز(
 مناظره کنندگان:

 o افراد مدعو باید افراد بالغ و پخته ای باشند )حاج ابراهیم(
ابراهیم،  )حاج  شوند  نام  ثبت  قبل  از  کنند،  شرکت  می خواهند  که   o افرادی 

خسروپناه، کوشکی(
 o در آن زمینه ی خاص، مطالعات خوبی داشته باشند )حاج ابراهیم، ترکشدوز(

 o افرادی که می  خواهند از درون دانشگاه برای ضد انقالب سربازگیری کنند 
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باید منزوی شوند )ترکشدوز(
 o بر روی بچه  های سلیم النفس و غیر سیاسی سرمایه گذاری شود )ترکشدوز(

 o ملتزم به قانون دانشجویی باشند )سیدجوادی(
 o باید کسانی را دعوت کرد که دنبال آزاد فکری باشند نه کسانی که با نیات 

سیاسی و آنارشیستی صرفا برای اغتشاش آمده باشند )جلیلی(
اثبات کرده اند عمال به هیچ فکر و مبنایی و هیچ اصلی که   o به کسانی که 

خودشان اعالم کرده اند پایبند نیستند میدان ندهیم )جلیلی(
 o باید از آدمهایی که خوب حرف می زنند و حرف خوب می زنند خوب استفاده 

کنید )یامین پور(
 o برخی مثال باید در حوزه ی نوشتاری استفاده شوند. برخی برای مناظره مناسب 

هستند. عده ای برای سخنرانی مفید هستند )یامین پور(
 o افرادی را دعوت کنیم که ما نیاز به حضور آن ها داریم نه اینکه آن ها به 

حضور در دانشگاه احتیاج داشته باشند )محمدیان(
پرسش نامه ای طراحی  بررسی  اساس  بر  بحث  در  کنندگان   o انتخاب شرکت 

شده )طرح ها(
 o ثبت نام از طریق ارسال پیامک )امیرکبیر(

 o ثبت نام با میز گذاشتن در صحن )امیرکبیر(
روش:

ترکشدوز،  خسروپناه،  ابراهیم،  )حاج  شود  اعالم  قواعد  و  نامه  آیین   o اهداف، 
سوزنچی(

 o در زمینه سازی قبل از جلسات و هم در اجرای آن دقت کرد )حاج ابراهیم، 
ترکشدوز(

 o مجری درباره انحراف از موضوع تذکر دهد )حاج ابراهیم(
 o برگزاری جلسات متوالی در یک موضوع )حاج ابراهیم، کوشکی(

حاج  )خسروپناه،  بگوید   را  نظراتش  تا  باشد  داشته  معینی  زمان  کس   o هر 
ابراهیم، سوزنچی، سیدجوادی(

و صنعت، صنعتی  علم  ترکشدوز،  ابراهیم،  )حاج  دانشجویان  بین   o مناظره ی 
شریف، علوم اجتماعی عالمه(

 o فردی بیاید سخنرانی کند، دیگران پشت تریبون قرار گیرند و له یا علیه او 
را  دانشجویان سواالتشان  از سخنرانی،  بعد  یا  در حین  اینکه  یا  و  کنند.  صحبت 
ابراهیم، سیدجوادی، عباسی، کانون پژوهش تبریز،  از فرد سخنران بپرسند )حاج 

تربیت معلم آذربایجان(
 o میز گرد دانشجویی )حاج ابراهیم، طرح ها، صنعتی شریف، مسعود فیاضی(

باشید  داشته  ریزی  برنامه  بعد  سال  یا  بعد  ماه  دو  بعد،  ماه  جلسات  برای    o 
)خسروپناه، ترکشدوز(

 o دانشجویان با اساتید بحث کنند )خسروپناه(
 o شرکت کنندگان را به دو گروه سه نفری تقسیم کنید که با هم بحث کنند 

)خسروپناه(
 o کرسی  ها را ببریدد به خارج از شهر و حاشیه ی شهر )ترکشدوز(

 o با جمع های محدود شروع شود و بعد گسترش یابد )ترکشدوز، سیدجوادی، 
کوشکی(

 o در عرصه ی دانشجویی به جای فرد از تیم استفاده شود )ترکشدوز(
 o گفتگوی دانشجویی و تریبون آزاد خوب نیست )ترکشدوز، کوشکی(

 o فقط برای مخاطب سوال ایجاد کنید )ترکشدوز، یامین پور(
 o بعد از مناظرات متن مناظره در اختیار افراد قرار گیرد و نقد شود )سوزنچی، 

مسعود فیاضی(
 o مثااًل بعد از این که افراد ثبت نام کردند، کسی که به عنوان دبیر جلسه است 
به افراد می گوید هر کس پنج موضوع اولویت دار را بگوید.  بعد موضوعات مشترک 
به ترتیب اولویت انتخاب می شوند. موضوعاتی که جمع از آن ها غافل بوده ولی 

حائز اهمیت است نیز مشخص شود. بعد بگوییم حال هر کس در مورد این موضوع 
ایده ای دارد، یعنی حرفی دارد که فکر می کند تا حاال زده نشده، بیاید و طرحش را 
به صورت مکتوب بین حضار توزیع کند و بعد به صورت هدفمند در محدوده زمانی 
مشخصی آن را ارائه دهد. استاد ناظر و داور هم هست که اگر نیاز به توضیح باشد 
توضیح می دهد. اگر در این رابطه کسی سوال و ابهامی  داشت مطرح می کند، برای 
جلسه بعد مقرر می شود اگر کسی نقدی به این نظر داشت بیان می کند و شخص 
مطرح کننده یا می پذیرد یا جواب می دهد. محصول قسمت اول توضیح و رفع ابهام 
آن ایده است، نه این که بخواهیم  کارآمدی آن را بسنجیم. در فاز بعدی بعد از 

تأمل و فکر کردن، آن ایده را نقد می کنند. )کوشکی(
ما  اساتید  یعنی  بگذاریم.  آموزشی  دوره های  نظریه پردازی،  برای  بایستی   o ما 
دوره های آموزشی نظریه پردازی را بگذرانند. نظریه پردازی پدیده ای نیست که به 

خودی خود حاصل شود؛ فوت وفن هایی دارد )خرمشاد(
 o در جلساتي اساتید قوی از دو طرز تفکر بیایند و هر کدام مباحثشان را مجزا 
ولی در یک جلسه بگویند و بروند و دانشجو به دقت دالیل هر کدام را مالحظه 

کند و سنجش نماید )مسعود فیاضی(
 o در مورد اساتید مناظره، میزگرد، برد، سخنراني پرسش و پاسخي و مواردي 

شبیه به اینها هم روش هایی هستند.)مسعود فیاضی(
 o گفتگوی آزاد در فضای آزاد )باهنر کرمان(

 o تریبون آزاد دانشجویی )باهنر کرمان، مسعود فیاضی(
 o به شرطی که جلوی آفاتش گرفته شود )مسعود فیاضی(

را  او  فکر  شما  نیست  به حضور  حاضر  مقابل  جلسات طرف  بعضی  در   o اگر 
نمایندگی کنید. مثال بگویید امروز جلسه نقد فالن کتاب یا فالن مقاله از فالن 
نویسنده، یا فالن سخنرانی را داریم. هم بگویید در مقاله چه مي گوید و هم بگویید 

نقد وارد بر آن چیست )مسعود فیاضی(
 o در آیات و روایات آمده این است که اگر دیدید فرِد مقابل، وارد جدل شد بحث 

را رها کنید. جدل به فارسی همان لجبازی است )محمدیان(
 o دعوت از  نمایندگان اتحادیه های دانشجویی  )باهنر کرمان(

 o بحث   و   گفتگوهای   چالشی   سر   کالس   با   اساتید  )علوم اجتماعی عالمه(
 o نشست های   نقد   کتاب  )علوم اجتماعی عالمه(

تا  کنیم  مطرح  چالشی  و  اساسی  سوال هایی  نظر،  مورد  موضوع  مورد   o در 
ذهن های فعال با آنها درگیر شود )صنعتی شریف(

 o مناظره اساتید )صنعتی شریف، مسعود فیاضی(
 o » بحث   میدانی «  با   شکل گیری   حلقه های   بحث   و   تبادل   نظر   در   محل های  

 عبور   و   مرور )صنعتی شریف(
 o » بازخوانی   آراء   و   افکار «  یک   فرد   یا   یک   گروه   یا   یک   جریان  )صنعتی شریف(

 o »مناظره« مکتوب روی برد )صنعتی شریف(
 o ضبط   مناظره ی   دانشجویی   در   یک   اتاق   و   منتشر   کردن   آن   در   نشریه )فردوسی 

مشهد(
 o مناظره مکتوب در نشریه )تربیت معلم آذربایجان(

 o دو تن از دانشجویان، هریک به مدت 15 دقیقه به طرح موضوع مورد بحث 
از  هریک  دقیقه ای   15 فرصت  پایان  از  پس  می پردازند.  خود  دیدگاه  از  جلسه 

طراحان، شرکت کنندگان قادر  به اظهار نظرات خود خواهند بود )فنی تهران(
ادامه  با گفتگوی دانشجویی  برنامه  از مناظره،  با گذشت حدود یک ساعت   o 

پیدا کرد )امیرکبیر(
 o در حدود 30 دقیقه کارشناس )دانشجوی دعوت شده از تهران( بحث را آغاز 
کرده و باقی جلسه با بحث بین دانشجویان و کارشناسی ادامه می یابد )نوشیروانی 

بابل(
 o عنوان   برنامه   را   جمله  ی   نصفه   گذاشتن؛   مثالً  » من   در   راهپیمایی   شرکت  ...« 

 o برگزاری مسابقه کتابخوانی پیرامون موضوعات مطرح شده در جلسات کرسی 
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آزاداندیشی  ) سیتان   و   بلوچستان(
 o برگزاری نمایشگاه کتاب با توجه به موضوع انتخابی  ) سیتان   و   بلوچستان (

 o بیانیه فراخوان مناظره دانشجویی در سطح دانشگاه )آرمان(
 o تبلیغات  : الاقل 3 روز پیش از برگزاری هر جلسه، رایانامه  ای شامل زمان، 
مکان و زیرموضوع مورد بحث در آن جلسه، به تمامی گروه  های اینترنتی دوره  های 

درسی، تشکل  ها و نیز اعضاء و مرتبطین ارسال می  گردد. )فنی تهران(
 o فروم : در صفحه  ی مورد نظر، فایل صوتی جلسه به همراه دو مقاله، که تأمین 
آن برعهده  ی طراحان بحث است، قرار داده می  شود. بدین ترتیب، اعضا می  توانند 
ادامه  ی بحث در فضای مجازی  و  به تکمیل  از گفتگوهای جلسه،  ضمن اطالع 

بپردازند. )فنی تهران(
 o آئین  نامه   برنامه  ی   گفتگوی   دانشجویی   :   نصب  در   بردها   و   نیز   وب  سایت   بسیج  

 دانشجویی  ) امیرکبیر ( 
 o مجري   برنامه،   بخشي   از   آئین  نامه   برنامه  ی   گفتگوی   دانشجویی  ) که   قبالً   از  
طریق   نصب  در   بردها   و   نیز   وب  سایت   بسیج   دانشجویی   به   اطالع  دانشجویان   رسیده  

است(  را بخواند . )امیرکبیر(
 o مجری،   در   ابتدای   برنامه   از   حاضران  بخواهد  که   به   ایجاد   فضای   بحث   منطقی  
 در   دانشگاه   کمک   کنند   و   هرگونه   پیشنهاد   در   مورد   سلسله   مناظرات   دانشجویی   را  
 به   برگزارکنندگان   انتقال   دهند .  همچنین   در   صورت   تمایل   به   مناظره   در   موضوعی  
 خاص،   نام   و   موضوع   مورد   نظر   خود   را   به   مسئولین   برنامه   ارائه   دهند   تا   در   طراحی  

 برنامه   های   بعد   مورد   توجه   قرار   گیرد . ) امیرکبیر ( 
 o از طرف مناظره  کننده رابط معرفی می شود که و در طول جلسه بتواند به فرد 

مناظره  کننده یادداشت بدهد  ) امیرکبیر ( 
معرفی  حضار  به  جلسه  ابتدای  در  آن  ها  از  یک  هر  رابط  و   o مناظره  کننده  ها 

شوند.  ) امیرکبیر ( 
 o با توافق طرفین مناظره، برای هر بار صحبت، زمان به مقدار مورد نیاز به هر 
مناظره کننده تعلق می  گیرد، به طوری که در پایان مجموع زمان  های دو طرف، 

برابر شود.  ) امیرکبیر ( 
 o با درخواست نماینده مبنی بر این  که توان پاسخ  گویی به مطلبی را ندارد؛ که  
 در   این   صورت، یک نفر دیگر بلند شده و از وقتش استفاده کرده و به پاسخ دادن  

 می پردازد.  ) دزفول(
مکان:

 o محل شلوغ بازی نباشد. آرامش بخش باشد )قاسمیان، محمدیان(
 o در مسجد هر حرفی نمی شود زد )قاسمیان، حاج ابراهیم، سیدجوادی(

 o بعضی خانم ها هم نمی توانند در مسجد حاضر شوند )قاسمیان(
 o آمفی تئاتر مناسب تر است )قاسمیان، حاج ابراهیم، خسروپناه(

افراد احساس صمیمیت بیشتری کنند و حقیقت   o فضا به گونه ای باشد که 
پذیری آن ها افزایش یابد. فضاهای معنوی چنین اثری دارند )محمدیان(

 o فضای آزاد )باهنر کرمان، علم و صنعت، صنعتی شریف(
 o اتاق جلسات دانشکده )فنی تهران(

 o اردو )شاهد(
4- نقش مناظره در رسیدن به حقیقت

- رابطه ی الزامی بین مناظره و رسیدن به حقیقت نیست  )قاسمیان، حاج ابراهیم، 
ترکشدوز، سعید زیباکالم، سوزنچی، سیدجوادی، مقدم حیدری، صادقی رشاد(

- در دراز مدت منجر به کشف حقیقت می شود )سوزنچی، سیدجوادی(
- برای ناظرین مناظره بیشتر می تواند اثر گذار باشد. یعنی کسانی که هنوز در 

این موضوع قضاوتی نکرده اند )سیدجوادی، صادقی رشاد، خرمشاد، فنی تهران(
حیدری،  مقدم  زیباکالم،  سعید  )قاسمیان،  نمی شود  حاصل  تفاهم  مناظره  - در 

یامین پور(
- بسته به موضوع می توان به تفاهم رسید )حاج ابراهیم(

سیدجوادی،  ترکشدوز،  )قاسمیان،  افراد  برای  مرزبندی  ها  شدن  - مشخص 
محمدیان، خرمشاد، فنی تهران(

- قبل از جلسه مشترکات را اعالم کنند، می شود به تفاهم رسید )ترکشدوز(
- عدم رعایت چارچوب باعث می شود دانشجویان به جدل می پردازند و در آخرش 

هم دعوا شود ) ابراهیم فیاض(
- اگر تواضع باشد امکان رسیدن به تفاهم هست ) ابراهیم فیاض(

- یاد گرفتن روش فکر کردن باعث تفاهم می شود )کوشکی(
- فقط در مناظره علمی می شود به تفاهم رسید )کوشکی(

- مناظره باعث رشد علم می شود )یامین پور(
- تفاهم جایی معنا پیدا می کند که گروهی بخواهند به هدف مشترکی برسند. 

آنجا باید تفاهم بینشان باشد )یامین پور(
- اختالفات در یک امت رحمت است )یامین پور(

میشود  معلوم  حقیقت  کنیم،  برگزار  منطقی  و  آرام  بتوانیم  را  مناظرات  - اگر 
)امیرکبیر، مسعود فیاضی(

تاثیر عالقه ها بیشتر از اندیشه ها است. ما باید به نوعی بستر سازی  - ظاهراً 
کنیم که افراد در مقابل حقیقت تسلیم شوند )محمدیان(
5- هیئت داوران

- اصال هیئت داوران نباشد ) ابراهیم فیاض، صادقی رشاد(
- به جای هیئت داوران هیئت نقد باشد )صادقی رشاد(

- هیئت داوران در اوایل نباشد. بعد با تجربه ها باشد )قاسمیان(
- طرفداری نکند )قاسمیان، محمدیان(

- از ایجاد جو متشنج جلوگیری کند )قاسمیان(
ابراهیم،  حاج  )قاسمیان،  باشند  دانشکده ها  نسبی  مقبول  و  وجیه  - اساتید 

خسروپناه،  سوزنچی(
تربیت  )ترکشدوز، مسعود فیاضی، محمدیان،  باشد  - باید مورد رضایت طرفین 

معلم آذربایجان(
- حضور استاد باعث عقالنی تر شدن می شود )حاج ابراهیم(

- در پایان نتیجه گیری کنند )حاج ابراهیم، محمدیان(
- تذکر بدهد و بحث را هدایت کند )حاج ابراهیم، خسروپناه، ترکشدوز، سوزنچی، 

سیدجوادی، کوشکی، محمدیان، تربیت معلم آذربایجان، علوم اجتماعی عالمه(
 o در دادن تذکر نوع وابستگی افراد مهم است )حاج ابراهیم(

 o باید تذکرات کامال بی طرفانه و با دقت باشد )حاج ابراهیم(
)خسروپناه،  بفهمند  دانشجویان  خود  باید  ندهد.  تذکر  را  منطقی   o اشکاالت 

سوزنچی(
علوم  فیاضی،  مسعود  ابراهیم،  )حاج  کند  بیان  را  طرفین  نظرات  مهم  - نکات 

اجتماعی عالمه(
- داوران از افراد مذهبی باشند )خسروپناه، الزهرا(

- شبهاتی که پاسخ داده نشد را پاسخ دهند )خسروپناه(
- هیئت داوران هدایایی نیز برای دانشجویانی که در گفتگو شرکت کرده اند در 

نظر بگیرد )خسروپناه(
- از هر گرایش چند نفر بیایند و تشکیل یک هیئت بدهند )ترکشدوز(

- از اساتیدی استفاده شود که در آن حوزه  صاحب نظر باشند )سوزنچی، شکوری 
راد، کوشکی، خواجه سروی(

- نقاط قوت و ضعف استدالل طرفین را بگویند )سوزنچی، سیدجوادی(
- نمره دهی بر اساس فرم صحبت ها نه محتوا )سوزنچی، سیدجوادی(

 o نمره داده نشود. فقط در صورتی که داوران خیلی مقبول باشند )سوزنچی(
 o نرویم به سمت تعیین برنده )سوزنچی، مخبر دزفولی(

- هیئت داوران باید دانشجویی باشد )سیدجوادی(
ندارد  اشکال  کند،  اعمال  را  شده  وضع  قوانین  که  معناست  این  به  اگر  - داور 

ویژه نامه کرسی های آزادفکری198
نشریه دانشجویی انعکاس



)مسعود فیاضی(
- ارزیاب و امتیاز دهنده نباشد )مسعود فیاضی، صادقی رشاد، مخبر دزفولی(

- اگر بحث از حالت منطقی خارج شد و به لجبازی کشیده شد باید بحث را قطع 
کنند )محمدیان(

6- حدود آزادی بیان
- بسته به مخاطبان این حدود فرق می کند )حاج ابراهیم، شکوری راد، یامین پور، 

مسعود فیاضی، محمدیان(
- اگر نیت رسیدن به حقیقت باشد و توهین نشود، هر موضوعی می شود )حاج 

ابراهیم، خسروپناه(
- باید حفط عفاف عمومی را منظور کرد. باید به مقدسات عمومی جامعه اعم از 

بحث خدا و پیغمبر و ... و یا حتی عقاید اهل سنت توجه کرد )حاج ابراهیم(
- حداقل  ها و خط قرمز های قانونی و سیاسی رعایت شود )قاسمیان، ترکشدوز، 

سوزنچی، سیدجوادی، مخبر دزفولی(
- باید مراقب بود هنجارشکنی یا اهانتی پیش نیاید. اهانت با انکار یا تردید فرق 

دارد )حاج ابراهیم، سیدجوادی(
- تا آنجایی که آزادی به کمال انسان کمک کند، خوب است )ترکشدوز(

خرمشاد،  )سوزنچی،  - اگر   بحث   منطقی   باشد   بیان   هر   دیدگاهی   آزاد   است 
محمدیان، طرح ها(

حتی  یعنی  داریم.  معارف  بندی  طبقه  نوعی  به  ما  هم  دینی  معارف  خود  - در 
همه ی معارف صحیح را هم نمی توان برای همه ی انسان ها بیان کرد )سوزنچی(

- نشر و ترویج عقاید باطل در اسالم حرام است. اما بحث در مورد عقاید باطل 
در اسالم حرام نیست )سیدجوادی(

- تا جایی که باعث فساد و گمراهی نشود ) ابراهیم فیاض، یامین پور(
 o مفسده تولید کردن خیلی زود محقق نمی شود. ما نباید به این بهانه آزادی 
دارند  فعلی ظرفیت  از وضع  بیشتر  دانشگاه ها خیلی  کنیم.  را محدود  واقعی  بیان 

)یامین پور(
- خالف عقل و شرع نباشد )خواجه سروی(

- هیچ محدودیتی ندارد )صادقی رشاد(
 o اگر کسی نظر عقیدتی هم دارد و در این حال فعالیت سیاسی می کند، احیانًا 
این دلیل نیست  بازداشت می شود، به  این دلیل  اقدام می کند و به  امنیت  خالف 
که نظریه ی عقیدتی در حوزه ی کالم یا فلسفه داده است و بازداشت شده است 

)صادقی رشاد(
- در برخورد با آزادي شاهد افراط و تفریط هاي زیادي هستیم )مسعود فیاضی(

- آزادی، مطلق نیست. آزادی مطلق را هیچ کس قبول ندارد، حتي همان هایي 
که در غرب ادعاي مهد آزادي بودن را هم دارند نیز براي آزادي  چارچوب قائلند. 

زندان هاي آنها شاهد همین مدعاست )مسعود فیاضی(
- هرچه به دین مردم و دنیاي آن ها لطمه مي زند مجوز ندارد )مسعود فیاضی(

- در مسائل اجتماعی امکان آزادی مطلق وجود ندارد. زیرا مانع آزادی دیگران 
می شود. ولی در حوزه فکر آزادی مطلق وجود دارد )محمدیان(

- رعایت ادب و اخالق )طرح ها(
- در چارچوب آئین نامه ی جلسه )طرح ها(

- حوزه ی کاری فقط در حیطه ی آزادی اندیشه می باشد )نه آزادی بیان و آزادی 
عمل(، هیچ فردی مسئولیت نظر خود را صرفًا در جلسه ی کرسی ها ندارد  ) صنعتی  

 شیراز(
7- مسئول راه اندازی

- نقش نهادها متفاوت است )حاج ابراهیم(
 o برخی نسبت به مشکالت رایج اطالعات می دهند. مثال سازمان ملی جوانان 

)حاج ابراهیم(

 o برخی حمایت مالی می کنند )حاج ابراهیم(
- نهادها فقط زمینه ساز هستند )کوشکی، محمدیان(

- یک وظیفه ی درونی است که باید خود دانشجوها و اساتید ایجاد کنند )کوشکی، 
محمدیان(

- تشکل  های دانشجویی )ترکشدوز، سیدجوادی، مخبر دزفولی(
 o نهادهای دیگر همکاری و زمینه سازی )سیدجوادی، مخبر دزفولی(

 o بسیج )حاج ابراهیم(
- شورای فرهنگی دانشگاه )الزهرا(

- وزارت علوم به دانشگاه ها ابالغ کند که به صورت قانونمند این کار را انجام 
دهند )خواجه سروی(

- لزوما نباید نهادی این کار را بکند )صادقی رشاد(
 o دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، حوزه های علمیه، مؤسسات فرهنگی، تشکل های 

اساتید و تشکل های دانشجویی می توانند کرسی ها را فعال کنند )صادقی رشاد(
- شورای انقالب فرهنگی این کارها را در حمایت انجام دهد: )مخبر دزفولی(

 o تشکل ها آدم های صاحب اندیشه را بهتر بشناسید و راحت تر بتوانید از آنها 
دعوت کنید 

 o اگر الزم است که رؤسای دانشگاه ها و مدیران ارشد دانشگاهی در زمینه ی 
این نوع نگاه و این نوع نگرش توجیه شوند و در جریان قرار بگیرند

 o پشتیبانی های معنوی و مادی که می تواند این فضای مثبت را در دانشگاه های 
ما توسعه و گسترش بدهد

8- موضوعات + مالحظات معرفتی-سیاسی
- خود تعیین موضوع خیلی مهم است )حاج ابراهیم، جلیلی(

- موضوعات تهاجمی باشد نه تدافعی )سوزنچی، ترکشدوز، جلیلی(
- بحث مبنایی نشود )قاسمیان(

- هر نوع موضوع اعتقادی انتخاب نشود )قاسمیان، حاج ابراهیم(
 ... نیاز پرداخته شود. معرفتی، سیاسی، اخالقی و  - به موضوعات رایج و مورد 

)حاج ابراهیم، خسروپناه، سوزنچی،  ابراهیم فیاض، کوشکی، محمدیان(
- در موضوعات گاهی ما قصد داریم و مداوا گاهی قصد پیشگیری. بسته به این 

دو انتخاب شوند )حاج ابراهیم(
ترکشدوز،  ابراهیم،  )حاج  مبنایی شوند  و  معرفت شناسی، عمیق تر  - بحث های 

خرمشاد، محمدیان(
- زهر حرف ها گرفته شود. حتی یک جمله طور دیگری تعبیر شود که بدون زهر 

باشد )حاج ابراهیم، سیدجوادی(
- گاهی موضوعات مطرح در ذهن هاست نه مسائل جاری.  )خسروپناه، کوشکی(

- مسؤولین دعوت شوند تا پاسخ سؤاالت را بدهند )خسروپناه(
- بعد از 22 بهمن دیگر نباید در جلسات موضوعات و مطالبی مطرح شود که فضا 

را به عقب برگرداند )ترکشدوز(
 o باید به سمت موضوعات غیر جنجالی برود )ترکشدوز، سیدجوادی(

- موضوعات نباید در چهارچوب مفهومی آنها باشد یا در چهارچوب گفتاری آنها 
نباشد )ترکشدوز(

- تناقض  های گفتاری و رفتاری دشمنان را باید آشکار کرد )ترکشدوز(
- این اشتباه است که گمان کنیم احساس نیازها همیشه منطبق بر نیازهاست. 
یعنی گاهی یک نیاز برای انسان هاوجود دارد که بخاطر فضای فرهنگی و اجتماعی 
این احساس نیاز برایش مهم و اساسی به نظر نمی رسد، در صورتی که مهم است 

)سوزنچی، کوشکی، مسعود فیاضی(
»روش  مثل  مختلف  دانش های  حوزه ی  از  نباشد.  معرفتی  و  سیاسی  - فقط 
شناسی علوم«. یا مثال مباحث تاریخی یا برخی دیگر از دانش ها مثل روانشناسی، 

ولی، اولویت با مباحث معرفتی است )سیدجوادی(
 o حتی درباره ی علوم طبیعی مثل فیزیک )کوشکی(
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الگوهای  به  مثال  یا  شود.  پرداخته  سیاست  علم  نظری  مبانی  به  است  - بهتر 
سیاست ورزی دانشجویی پرداخته شود )سیدجوادی(

- موضوعات باید در خط سیر تشکل های دانشجویی تأثیرگذار باشند )سیدجوادی(
- همه ی دانشجویان ما عالقه مند به مباحث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیستند. 

بایستی انتظارات را خصوصًا از مخاطبین تعریف کرد )خرمشاد(
- سیاسی کردن این حرکت، سم مهلک است. مسایل کرسی های نظریه پردازی 

نه منشأ سیاسی داشته و نه مقصد سیاسی دارد )صادقی رشاد(
- به طور کلی حوزه معرفتی مقدم بر حوزه سیاسی است )علیرضا زاکانی(

)مسعود  شود  کم  هوچی گری  فضای  تا  نشود  انتخاب  جنجالی  - موضوعات 
فیاضی(

- با انتخاب هدف مند موضوعات باید نیازهای واقعی انسان را آرام آرام تبدیل به 
خواسته او کنیم )مسعود فیاضی(

اجتماعی  موضوعات  می شود  که  سیاسی  و  معرفتی  موضوعات  از  - تلفیقی 
)محمدیان(

- خود آموزش عالی کشور نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد )محمدیان(
- موضوعات فقط پاسخ به شبهات نباشد )جلیلی(

- موضوعات مثالی )جلیلی(:
 o    آزادی   بیان   در   آمریکا

 o  جامعه   شناسی   و   جامعه   نشناسی
 o نخبه   شناسی   و   جامعه   کشی

 o    سیاست   خارجی   آمریکا   از   انفجارهای   هیروشیما   بیایید   تا   کودتای   شیلی   تا  
 گوانتانامو   و   تا   حمایت   از  ریگی ! 

 o جنایت ها   و   سرکوب ها   و   دیکتاتوری هایی   که   اینها   در   دوره ی   دوم   خرداد  
 کرده اند 

 o  آزادی   رسانه ای   یا   عدالت   رسانه ای
- باید اقتضای شرایط دانشگاه ها را در نظر گرفت. در خیلی از دانشگاه ها مثاًل 
مسائل سیاسی اولویت دارد. در برخی دیگر پاسخگویی به شبهات اولویت دارد که 
صرفًا هم شبهات سیاسی نیستند. از نظر موضوع هم به نظرم نباید هیچ محدودیتی 

قائل شد )خواجه سروی(
- امید به آینده و عوامل امید آفرین از موضوعات قابل طرح است )محمدیان(

- چه عواملی باعث از بین رفتن همت هاست؟ما عواملی داریم که اصاًل از ایجاد 
همت ها جلوگیری می کند )محمدیان(

آرای دانشجویی  اندیشی و تضارب  آزاد  - یک موضوع می تواند تدوین مباحث 
باشد )مخبر دزفولی(

- موضوع   برنامه،   یک   سوال   اصلی   داشت   و   چند   سوال   فرعی  )امیرکبیر(
) علوم   - موضوعاتی   که   امکان   بهره گیری   از   آن   در   تقویت   فکر   دینی   باشد  

 اجتماعی   عالمه(
مثال ها:

 o قتل های زنجیره ای  ) شریف (
 o دموکراسی و مبنای مشروعیت در غرب  ) شریف (

 o آرمان های انقالب اسالمی )تربیت معلم آذربایجان(
انقالب اسالمی به  انقالب اسالمی؛ و پاسخ به پرسش مهم »آیا   o کارآمدی 
اهداف خود رسیده است؟ و اگر نرسیده چرا؟ و اکنون چه باید کرد؟« )تربیت معلم 

آذربایجان(
اسالم  جهانی  نهضت  وضعیت  و  جهانی  معادالت  بر  اسالمی  انقالب   o تاثیر 

)تربیت معلم آذربایجان(
 o باالخره عملکرد رهبری در مدیریت و پیشبرد نهضت )تربیت معلم آذربایجان(

 o مبانی نظری والیت فقیه )تربیت معلم آذربایجان(
 o مساله ی حجاب )تربیت معلم آذربایجان(

 o مساله ی آزادی و شاخه هایش )تربیت معلم آذربایجان(
 o انقالب اسالمی و تمدن غربی )آرمان(

 o الگوی پیش رفت و توسعه ی ایرانی- اسالمی )آرمان(
 o مبانی نظری انقالب اسالمی )آرمان(

 o علم شناسی )عالمه(
 o رسانه؛ سالحی پنهان )نوشیروانی بابل(

 o اقتصاد در دهه ی چهارم انقالب )نوشیروانی بابل(
 o مدل های اداره ی جهان )نوشیروانی بابل(

 o جرم بزرگ مجرمان طلبکار )نوشیروانی بابل(
 o تجدد   و   مدرنیسم  ) علوم   اجتماعی   عالمه(

9-نقش حضار
- نظرخواهی بشود

 o درباره جلسه ی فعلی )قاسمیان، محمدیان(
 o موضوع جلسه بعد )قاسمیان(

 o ارائه ی نظرات خود در قالب پیامک به برگزارکنندگان )فردوسی مشهد(
 o  ارزیابی   هر   یک   از   گفتگوکنندگان   در  5  شاخصه ی »رعایت   ادب   و   شئونات  
»مفید   و   نو   بودن   صحبت   ها«،    اخالقی«،»مستند   و   مستدل   بودن   صحبت   ها«،  
»روان   بودن   و   جذابیت   »مرتبط   بودن   صحبت   ها   و   پرهیز   از   حاشیه   روی«،   و  

 صحبت« )امیرکبیر(
- بسته به شکل برگزاری می توان نقش تعریف کرد )حاج ابراهیم(

- سواالت حضار پرسیده شود )سوزنچی(
- پر کردن پرسش نامه ای در انتهای جلسه )طرح ها(

- انتخاب   مجری   ) صنعتی شیراز(
- بعد از هر جلسه، از حضار خواسته شود تا با در اختیار قرار دادن آدرس ایمیل 
خود، به لیست مرتبطین بپیوندند؛ آن  گاه با ارسال دعوتنامه  هایی برای مرتبطین، از 

آنان برای عضویت در انجمن گفتگو دعوت به عمل آید. )فنی تهران(
- پرسش از گفتگو کنندگان )خواجه سروی(

- از قبل ثبت نام کنند و صحبت کنند )محمدیان(
10- سایر

- تبیین باطل اصال ممکن نیست )سوزنچی، سیدجوادی، مسعود فیاضی(
 o ولی ترویج باطل راحت است )سیدجوادی(

- از دو چیز باید احتراز کرد؛ یکی عجله. از این نیز که چون زمان می برد، ما 
رهایش کنیم تا خود به خود محقق بشود. باید صبر و حوصله داشت )خرمشاد(

- در این کرسی های دانشجویی سختگیری نشود )خواجه سروی، مسعود فیاضی(
- طرف مقابل به شدت از شرکت در این گونه جلسات خصوصا در مباحث پایه 

فکری به ویژه در عقاید و باورها ابا دارد )مسعود فیاضی، خرمشاد(
- یک ایرادی که به بسیاري از جوان های متعهد وارد است، این است که این 
خصوصیت را دارند که تا در بحران واقع نشوند و احساس خطر نکنند به عرصه 
البته وقتی هم احساس  نمی آیند و در پي تقویت بنیه هاي فکري خود نیستند. 
خطر کنند بسیار مجدانه وارد می شوند و به همین دلیل به نتایج خوبي هم مي رسند 

)مسعود فیاضی(
- ما حرف دین را درست و مخاطب فهم بگوییم قطعا ظفر همراه است. کجا 

صحیح و با اخالص و توکل عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم؟ )مسعود فیاضی(
از  به شرطی که پس  البته  باشیم.  نگران  بترسیم و  از زمین خوردن  نباید  - ما 
زمین خوردن ناامید نشویم. این موضوع باعث می شود تا با تالشی مضاعف پس 
از زمین خوردن برخیزیم و به موفقیت بعدی در آینده دست پیدا کنیم )محمدیان(

- دعوت   طوری   باشد   که  استاد   مدعو   بتواند   به   اندیشمندانه   بودن   مجلس   اعتماد  
 کند  )علوم اجتماعی عالمه(
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