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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
ن را رو  ینمسئله در انتخاب قالب ا ینتربرنامه است. مهم یمدل برگزار  یقالب به معن  کی یاست که ذهن

 یآرام و منطق یبحث و گفتگو  یشکل دادن فضا هایکرس یهدف از برگزار  یراز یم؛قالب خاص و مشخص نبند
فاده که است یمموضوع توجه کن اینبه  یدبا ینبرآورده شود. همچن یمختلف یهابا روش تواندیهدف م یناست و ا
  .دهدیم یشها را افزابرنامه یتمتنوع و متناسب با موضوع، جذاب یاز مدلها

. وجه مشرتک و محور یمامختلف اجرا شده است را آورده یهاکه در دانشگاه ییهااز قالب یادامه برخ در
  است. »یانصحبت کردن دانشجو«ها قالب ینهمه ا یاصل

  برنامه هاي رسمي ٢
سبت تر ن یحالت رسم یناز دانشگاه مجوز گرفت. همچن یکرس یبرگزار  یبرا یداست که با ییهامنظور برنامه

  .است یررسمیغ یهااز برنامه یشرتها معموالً ببرنامه ینکننده در اها دارد و تعداد افراد رشکتقالب یربه سا
  گفتگوي آزاد دانشجويي 

 یآمده و در زمان مشخص یبونبه پشت تر کنند،ینام مثبت یانبرنامه دانشجو یکصورت است که در  ینبه ا
مدل  ین. در اایندیم یانبه موضوع مشخص شده، نظرات خود را ب شود،راجعیها در نظر گرفته مآن یکه برا

که نسبت  تییکنند . مز یارتباط برقرار م امهبا برن یشرتاظهارنظر کرده و ب توانندیم یاناز دانشجو ییشرت تعداد ب
سته ب یدر فضا ینکها یلبه دل یندارد همچن یکمرت  ی یهکه موضوع مشخص و حاش ینستآزاد دارد ا یبونبه تر

پرداخ به موضوع هست به  یبرا یدارد. اما وقت کم یشرتیشود مخاطب گذرا ندارد و جلسه نظم ب یبرگزار م
است  ادیچون تعداد گفتگوکنندگان ز یناز نظرات خود دفاع کنند. همچن توانندی کاملگفتگوکنندگان  یلدل ینهم

  .رسدی یخاص یجهندارد، موضوع به نت یها متفاوت است و محور مشخصو گاها بحث
  : گیردیقالب به سه نحو صورت م یننام در اثبت 
ره یاندانشجو) ۱    .دهندیم یامکمشخص شده است، پ یغاتکه در تبل یاقبل از برنامه نام خود را به ش
نام . ثبتشودیچسبانده م یکرس یغاتیو در آنجا پوسرت تبل شودیدر محل پر تردد دانشگاه قرار داده م یزی) م۲

  .پذیردیدر آنجا صورت م
و  گیردینام صورت مو در سالن قرار دارد، ثبت شودیم یعرفم یکه از جانب مجر  یبرنامه توسط فرد ین) ح۳

  .خواندیفرا م یبونها را به پشت تربرنامه آن یرسانده و مجر  یرا به مجر  یآن فرد اسام

 باشدطرفه نترتیب صحبت کنندگان اهمیت بسزایی دارد. باید به صورتی چیده شوند که بحث یک  
 رسد.دقیقه وقت اظهارنظر می ٣یا  ٢هر کس  چون تعداد گفتگوکنندگان زیاد است، به  
 هایی برایتئاتر، صحن دانشگاه، یک کالس درس و مسجد، گزینهمکان مناسب برای این قالب: آمفی 

ه های برگزاری پرداختمکان گفتگوی آزاد دانشجویی هستند. در انتهای این سند به نکات کلی مکان
  شده است.

  مناظره دانشجويي 



  آزادفکری
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اند، نام کردهموضوع دارند و از قبل ثبت یکراجع به  یکه نظرات متفاوت یانگروه از دانشجوقالب دو  یندر ا
د صحبت کردن دارن یبرا یشرتیوقت ب ین. چون طرفپردازندیبه مناظره م اییقهدق ۲۰تا  ۱۰ ینب یدر دو دور زمان

ان تو  یم یو تا حد شودیته مپرداخ یشرتب ضوعرود به مو  یجهت مشخص جلو م یکها غالباً در آن ینو بحث ب
. در مناظره شودیمحور خاص دنبال  یکها پراکنده است و در مدل ها بحث یرشد اما در سا یکنزد یجهبه نت

نامه کمرت در بر  یاندانشجو یلدل ینبه هم نشینندیدر دو گروه به بحث و گفتگو م یاناز دانشجو یتعداد اندک
نظر ندارند،  اظهار یبرا یبونیتر یگرد یانچون دانشجو ینکنند. همچن یبرنامه ارتباط برقرار م بانقش دارند و کمرت 

  خورد. یکنند و گاها نظم جلسه برهم م یوسط برنامه صحبت م
ا ینطرف ینوقت ب یعتوز کندیم یجادا یهها حاشکه در مناظره یاز مسائل یکی   شیاست که با استفاده از 

 یبانشتپ  ی. در بسته هاکندیم یانیرود و به نظم جلسه کمک شا یم ینشبهه از ب ینسالن ا گریشا یزمان بر رو 
  زمان آمده است. یریتنرم افزار مد یشیآزاداند

  روش گوناگونی برای انتخاب مناظره کنندگان وجود دارد که مخترصی به آن پرداخته
  شود:می

  کرد؟ یدنشد چه با یدا) اگر فرد مخالف موضوع پالف
  است: یردارند، به رشح ز یخوب یانموضوع که فن ب ینمخالف ییشناسا راهکارهای

ظر اظهارن یبرا یبونتر یانجلسات پرسش و پاسخ که دانشجو یاسی،مناظره س ید،) در جلسات مناظره اسات۱
  ارتباط گرفت. شودیها مداشتند، با آن

 ییهاآن آید،یم یشپ یاسیبحث س یعلوم انسان یهادر کالس یا یدرس: مثالً در کالس عموم یها) در کالس۲
  کرد. ییشناسا شودیم اندیقو  یانو فن ب ییرا که از نظر محتوا

  افراد مخالف را شناخت. توانیم یرهو غ یهنرش یزدو نفره در دانشگاه، کنار م یها) با صحبت۳
د به کرس ینافراد اگر مخالف ییاز شناسا بعد با  شودیترس داشته باشند، م یتینداشته و از لحاظ امن یاعت

دساز  یها صحبت کرد و براآن   ود. یآنان اعت
مر مست یشبهه با برگزار  یناست که ا یوجود دارد، واه ینکه در ذهن مخالف یتیاز اوقات مشکالت امن خیلی

دانشگاه صحبت کرد.  یتیامن ینبا مسئول توانیاست، م یشد که مشکل جد یدهقابل حل است. اگر د یکرس
 یلها مشکبچه یگرفت که برا تعهد هایتیجا انداخت و از امن یشانرا برا هایحرضت آقا راجع به کرس یهاصحبت

د به مخالف تواندیم یج. مسئول بسیایدن یشپ  ینهاگر تو  یعنیها حفظ بشود بدهد که اگر چهارچوب یناعت
  .یایدن یشپ یکه مشکل کندیم یننباشد، او تضم

مناظره کنندگان را انتخاب  یراز طرق ز توانیجلسه بود م یازاز حد ن یشب ینو موافق ین) اگر تعداد مخالفب
  ود:
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  هاآن یناند و انتخاب دو نفر از بنام کردهکه از دو طرف ثبت یکسان ینب یکشقرعه )۱
ا ینام کنندگان، براثبت ینب گیرییرأ  )۲ روه اند در دو گنام کردهکه ثبت یهر طرف: کسان ییندهانتخاب 

و افراد مورد نظر خود را  کنندیم گیرییخودشان رأ  یندعوت کرده و هر گروه ب یجمخالف و موافق به دفرت بس
  ایندیم یمناظره معرف یبرا

 :مکان مرتبط با این قالب  
  مکان مناظره هستند. یبرا هاییینهصحن دانشگاه، کالس درس و مسجد، گز تئاتر،آمفی

  ميزگرد دانشجويي 
صحبت  یقهدق ۱۰اند هر کدام مثالً متفاوت که از قبل مشخص شده هاییدگاهبا د یانچند نفر از دانشجو

فرصت  اییقهدق ۱۰دور  یک ینکها یبه جا یعنیگفتگوکنندگان مهم است؛  ینزمان ب یریتمدل مد ین. در اکنندیم
کل زمانش را صحبت کند  یباشد که فرد رتصو  ینبه ا یدزمان داشته باشند. نبا اییقهدق ۳داشته باشند سه دور 

  ها را بدهد.آن یهانداشته باشد که پاسخ حرف یزمان یگرافراد د یاناتو بعد از ب
  .ودشیقرعه مشخص م یدقبل از رشوع برنامه به ق یزگرد،م یکنندهرشوع موردیب هاییهاز حاش یدور  ی)  برا۱
موضوع جلسه صحبت کنند و از طرح مباحث نامرتبط به  یرامونپ یزگردکنندگان ملزم هستند در مت)  رشک۲

  بدهد. اینامهیینتذکر آ یمجر  یدصورت با ینا یرکنند در غ یزموضوع پره
  شود.تذکر داده ب یها از طرق مجر به آن یدبپرند؛ با یکدیگر،صحبت  یندر ح یزگردکنندگان در م)  اگر رشکت۳
که  کنندینفر را به عنوان رابط مشخص م یکاز رشوع برنامه  یشپ یزگردکنندگان در مهر کدام از رشکت ) ۴
در جلسه، تنها از  یندهد. حارض »یادداشت«که فرصت صحبت دارد به او  یمناظره و به تعداد دفعات یندر ح

نظرات خود جلسه را  یانب یحضار برا تصور  ینبه مناظره کننده را دارند در ا یادداشت یرابط امکان ارائه یقطر
نظم در  یشرتب یکار باعث برقرار  ین. ارسانندیکنندگان مبه رشکت یقطر ینو نظرات خود را از ا کنندیشلوغ 

  .شودیجلسه م
پرده، مطالب  یو در رو  ایندیم یانبا آوردن لب تاپ مطلب خود رو مستند ب یاناز دانشجو ی)  بعض۵

  .گرددیم یصحبت و  یشرتب یکه باعث اثرگذار  شودیداده م یشا کنندیکه بدان استناد م یتیساشده از برداشت
  گفتگو پيرامون يك فيلم، مستند كتاب يا مقاله 
ا یا یلمف یکاز  ییهاابتدا قسمت  یال ۳۰(مثالً  شودیمقاله ارائه م یاکتاب  یک یا شودیداده م یشمستند 

 انیاست که عموم دانشجو ینا یقت. حقکندیم یداادامه پ ییدانشجو یمانند گفتگو  ) و پس از آن جلسهیقهدق ۶۰
که  یورتجذاب نباشد. در ص یشانبرا یانکنند  برقراررا بشنود ارتباط  یدر آن صحبت یدکه با یممکن است با جلسات

 یندهامست یا یلماز ف ییهابا پخش قسمت توانیم یجهدارد. در نت یتجذاب یانعموم دانشجو یو مستند برا یلمف
  نظر دارد جلسه را برگزار کرد.بحث و تبادل یتگف دارند و موضوعش قابل یفاخر که حرف برا
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  برنامه هاي غيررسمي ٣
ها برنامه ینا یبرگزار  یبه مجوز گرف برا یازیاست که ن یندر ا یرسم یهاها با برنامهبرنامه گونهینتفاوت ا

هنگ شود،یکمرت برگزار م یکنندهتر و با تعداد افراد رشکتکوچک یها. چون در مکانیستن تر ساده یارآن بس یه
 هایکرس گونهین. غالباً اکندیکمک م یاربس یشیآزاداند ایفض یجادجهت، به ا یناست از ا یرسم یهااز برنامه

  .پردازیمیم یلدر ذ یررسمیغ یهاانواع قالب یح. حال به توضباشدیم یرسم یهابرنامه یبرگزار  یمقدمه
  مناظره مكتوب 

ره از نرش هاییدگاهبا د یانقالب، چند نفر از دانشجو یندر ا  ایهیمتفاوت مقاالت و مطالب شان را در چند ش
و  ددگر یبرگزار م ییدانشجو یگفتگو  یا یزگردبه صورت م یاجلسه توانیو در ادامه م کنندیمشخص منترش م

  .شودیادامه مباحث دنبال م
و  انیبا حضور چند نفر از دانشجو یزگردیصورت است که م ینمناظره مکتوب به ا یبرگزار  یبرا یگرید روش

  .ردگییعموم قرار م یارو در اخت شودیمنترش م اییهها در نرشو م صحبت شودیبدون حضور مخاطب برگزار م
  اشاره کرد: یروارد زبه م توانیقالب م ینا هاییتمز از
و در موضوع صحبت کنند که باعث زودتر به  یافراد مستدل، منطق شودی) مکتوب شدن مباحث باعث م۱

  .شودیم –. احساسات و.. ییجو ته یکتحر ی،حداقل مانع شانتاژ، فرافکن یا – آن یدنرس یجهنت
 تئاتریجلسه در آمف یرود که برگزار  یآن م یمکه فضا ملتهب است و ب یخاص یطاز رشا ی) در بعض۲

  مدل استفاده کرد. ینرشوع از ا یبرا توانینرسد، م یجهها به نتباشد و بحث کنرتلیرقابلغ
  يرهفروم و غ ينترنتي،مانند گروه ا يمجاز يدر فضا ييدانشجو يگفتگو 

گروه  یک gmail مثال با به طور توانیاست. م یمجاز  یدر آن ورود کرد، فضا شودیکه م ییهااز عرصه یکی
طرح بحث و صحبت  یبسرت خوب برا یک ینرا عضو آن گروه کرد. ا یاناز دانشجو یادیساخت و تعداد ز یمیلیا

  مشخص است. یکردن راجع به موضوع و عنوان
در  انیرفت که دانشجو یدقالب با ینبه سمت ا یمسئله توجه کرد که در صورت ینبه ا یدفضاها با گونهینا در

 طرفهیکفراهم شده است و ممکن است بحث  یاسوءاستفاده عده یبرا یفعال باشند وگرنه بسرت  یمجاز  یفضا
  شود.

  ريزكرسي 
 یمرت تعداد افراد ک یعتاً تر هستند و طب یاست. فقط موضوعات تخصص »ییآزاد دانشجو یگفتگو «مدل  یهشب

 یتر است و به جامدل، کوچک ینمکان مناسب ا تر خواهد بود. یقها عمبحث یجهدر نت کنندیدر آن رشکت م
ود و برنامه را دانشکداز کالس دانشکده توانیم تئاتریآمف  ینا ییزکرسر یایبرگزار کرد. از مزا ایهها استفاده 

 یانو نظرات خود را ب شوندیبحث م یرکنندگان درگاست که چون تعداد افراد حارض در جلسه کم است اک رشکت
که مطالعه و فکر کنند و وارد بحث و گفتگو  آیدیبه وجود م یازاحساس ن ینها، ادر آن یلدل ین. به همایندیم

  شوند.
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  گعده ها 
با  و آرام یمنطق یتضارب آرا یبلکه هدف شکل دادن فضا یست،برنامه ن یک یرصفاً برگزار  هایهدف از کرس

 یدورهم یها. گعده به جمعشودیها محقق مهدف با گعده یناز ا یبخش یجه،است. در نت یاندانشجو یتمحور
 یامختلف فض یهاشود به بهانه یسع اید. بشودیم یجادها، اردوها، مسجد، خوابگاه اکه در اتوبوس شودیگفته م

ها هاست که گعد یندر ا یزکرسیها با ردرباره مسائل متنوع را فراهم کرد. تفاوت گعده یانصحبت کردن دانشجو
هنگ یکرس یزدر ر یاست ول یررسمیو غ یدورهم یلیخ است که فالن کالس  یازدارد مثالً ن یازن هایبه حداقل ه

هنگ شود. در ذ   ها اشاره شده است:از گعده یتعداد هب یله
با  نتوایشده است م یکدانشگاه ملتهب و تحر یکه فضا یو در مواقع یتجمعات اعرتاض یاز برگزار  یش) پ۱
ود و مانع لشکرکش یمنطق ی،فضا را عقالن یررسمیغ یگفتگو  یهاحلقه یدهشکل  فایدهیو شعار دادن ب یو آرام 
  .یدگرد

  ش داد.گفتگوها را گسرت  گونهینشود ا یسع ید. باگیردیشکل م یاتنرش یعتوز یزاست که کنار م ییها)  بحث۲
نور، مشهد  یانمانند راه ییدانشجو یمحل اسکان در اردوها یاکه در انتها اتوبوس  یررسمیغ یها)  گعده۳

 یاست که با توجه به فضا ینا ییاردو یهاآزاد و گعده یبونتر یهااز تفاوت یکی. شودیبرگزار م مقدس و ...
گوش فرا دهد اما در  یزن یانر دانشجویسا یهااند و به حرف شودیمجبور م دهد،یم یکه نظر  یاردو، کس

 انیگر به حرف د یزند ول ینفر حرفش را م یکامکان وجود ندارد،  ین. در دانشگاه ایستن گونهینآزاد ا یبونتر
  .کندی یتوجه
ونه دبحث و نظر در خوابگاه یها) حلقه۴ ها محل خوابگاه یها است. به طور کلبحث ینا یبرا یگریها 
ا خود ر  یاز زندگ یادیزمان ز یاندانشجو یرات؛ زدور هم جمع شدن و بحث و گفتگو کردن اس ینر یبرا یخوب

 نسبت به هم موضع یانو دانشجو تاس یکو نزد یمیصم یررسمی،غ یفضا یکخوابگاه  یو فضا گذرانندیآنجا م
 گونهینموضوع صحبت کرد. ا یکهر هفته حول  ییدانشجو یگفتگو  یهاحلقه یانداز با راه توانیندارند. م

ر شودیم یانها باعث پخته شدن دانشجوبحث   .شودیکه در سطح دانشگاه برگزار م هایییکرس یاست برا ینیو 
  نصب ديوار جيغ 

ود و از نظراتشان استفاده کرد  یررا درگ یشرتیب یاندانشجو توانیکه در آن م ییهااز قالب یکی موضوع 
 گیردیدر صحن دانشگاه قرار م یکاغذ بزرگ یا یداست که ب سفصورت  یناست. به ا یشیبرد آزاداند یا یغج یوارد

 یگرو د یسندد، آزادانه نظرات شان را بنوشو یکه مطرح م یراجع به موضوع توانندیم یاندانشجو یو همه
است که  ینا یشیبرد آزاداند یا یغج یوارد یگربه آن دهند مدل د یهم آن نظرات را خوانده جواب یاندانشجو

 ظراتاز ن یاصورت مجموعه ین. در ازنندیبرد م یها و سؤاالت خود را با سنجاق رو دانشجوها نظرات و نوشته
نظر خود را در  تواندیم یهرکس ینکهتفاوت نظرات و ا ین. اشودیبرد نوشته م یمخالف و موافق موضوع رو 

  .گرددیقالب م ینا یباال  یتقرار دهد، باعث جذاب یگراند یدمعرض د



  آزادفکری

۸ 

ود. ابتدا د یغاتیبه عنوان ابزار تبل یغج یواربه د شودمی ن موض یغیج یوارنگاه  وع در دانشگاه نصب و با ه
 توانیبه آن موضوع پرداخت. م شودیم ییمناظره دانشجو یا ییدانشجو یبرگزار کرده و با گفتگو  یبرنامه سالن یک

ود. م یسالن یهابحث در برنامه یمحورها یینتع یشده است برانوشته یغج یوارکه در د یاز مطالب  یجر استفاده 
 یدر خالل برنامه استفاده کرده و آن نظرات را قرائت کند. مجر  یغج یوارشده را در داز نظرات نوشته تواندیم یزن

  را قرائت کند. هاآن تواندیاستفاده کرده و در خالل برنامه م یغج یوارشده در داز نظرات نوشته
  ديگر نكات پيرامون قالب ها ٤

  مكان ها 
 كالس دانشكده 

است  ازیتر نمکان کوچک یککننده کمرت به با تعداد افراد رشکت هایاز کرس یبرخ یبرگزار  یاوقات برا یگاه
هنگدر کالس یکرس یمهم برگزار  هاییتاز مز یکیدانشکده استفاده کرد.  یهااز کالس توانیرو م یناز ا  یها، ه

  راحت آن است.
 آمفي تئاتر 

دانشگاه است. از  تئاتریآمف کنند،یاز آن استفاده م یکرس یبرگزار  یها براکه اغلب دانشگاه ییهااز مکان
 یشرتب هاییبزرگ، تعداد صندل یمناسب، فضا یصوت یستمس یبون،به دارا بودن سن، تر توانیم تئاتریآمف یایمزا
ود.از رشکت یشرتید بتعدا یبرا   کنندگان اشاره 

 سلف 
ز ا یکی یول یستن یجمکان معموًال را ینبرنامه در نظر گرفت و جدا کرد. ا یاز سلف را برا یقسمت توانیم

 اشیبه خرج داد. خوب یابتکار  ینچن باریکباألخص مشکالت غذا و سلف  یها راجع به مشکالت صنفدانشگاه
 یاندانشجو یهابرنامه و صحبت رضناخودآگاه در مع آیندیرصف غذا به سلف م یابر  یاناست که دانشجو ینا
  .گیردیقرار م یگرد

 صحن دانشگاه 
با  یانآشنا شدن عموم دانشجو یبرا یمسئله دقت شود که اگرچه صحن دانشگاه محل مناسب ینبه ا یدبا

ز پس ا یدبا یجهو تردد سخت تر خواهد بود. در نت یطکنرتل جلسه به خاطر باز بودن مح یول هاستیکرس
 نیکه معموالً مسئول ندها رفت. هرچمکان گونهینبلوغ و جا افتادن فرهنگ خاص آن به سمت ا یکبه  یدنرس

  .موافقت نخواهند کرد برنامه در صحن یدانشگاه با برگزار 
 زمان 

ً انتخاب  یاسب برادارد انتخاب زمان من یرکه در حضور مخاطب تأث یاز عوامل یکی برنامه است. مسل
ت نسب یانآخر هفته که دانشجو یروزها یاصبح و  یهاکالس دارند مانند ساعت یانکه اک دانشجو ییهاساعت

 در برنامه رشکت یمخاطب کمرت  شودیحضور در برنامه دارند، باعث م یبرا یوسط هفته رغبت کمرت  یروزهابه
 التیکه به تعط ییروزها یاامتحان دارند  یاناز دانشجو یادیکه بعد از آن تعداد ز ییبه روزها یدبا ینکند. همچن

 توجه شود. – روند یم یربومیغ یانکه اک دانشجو – شودیم یمنته


