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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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 در يك نگاه
 مقدمه ۱
 موضوع ۲

 م؟یکن توجه ینکات چه به عنوان و موضوع انتخاب هنگام 
 نباشد یسطح ای قیعم حد از شیب 
 باشد آنها یواقع یازهاین با متناسب و انیدانشجو به مبتال و دغدغه 
 باشد داشته اصالت و تیاهم 
 دهد قرار انفعال و نقد موضع در را ما و باشد یانفعال دینبا 
 نگردد جلسه در مخالف و موافق جادیا باعث اما باشد داشته یدوقطب خود درون در 
 باشد کرده یر یگ جهینت و یطرفدار  بحث مورد مسئله مورد در و باشد جانبدارانه دینبا 
 شود توجه موضوعات تیجامع و تنوع به دیبا 
 باشد داشته مناسب یها عنوان ریز 

 محتوا ۳
 جزوات یها بسته کردن آماده د،یاسات از یمطالعات ستیل گرف 
 یداخل جلسه در ارائه و جزوات و کتاب کردن خالصه 
 گرانید بحث و خودمان یقو  یها بچه یها مناظره با! یصور  یکرس 
 یکرس موضوع حول دیاسات حضور با یداخل جلسه 
 جلسه در نشده داده جواب شبهات به پاسخ 
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 مقدمه ١
سمت و در ق یبه انتخاب موضوع در کرس ییشده است که در قسمت ابتدا یبند یمسند به دو بخش تقس ینا

  .یمپرداز یم یکرس یمختلف محتوا یقسمت ها یحدوم به توض
  موضوع ٢

 يم؟توجه كن ينگام انتخاب موضوع و عنوان به چه نكاته 
 دیباشد. ابتدا با یموفق، انتخاب درست موضوع و عنوان م یکرس یک یطراح یقسمت ها یناز مهمرت یکی

مله و ج یرتعنوان، آن ت یول یمبه آن بپرداز یمخواه یاست که م یمساله توجه شود که موضوع، مسئله ا ینبه ا
  خورد. یم یغاتتبل یاست که رو  یا

  :یمکن یم یاناز نکات مهم در انتخاب موضوع و عنوان را ب یادامه برخ در
 نباشد يسطح يا يقاز حد عم يشب 
دغدغه  یقعم یلیباشد. مسل موضوعات خ یو تخصص یقعم یلیخ یدنبا یآزادفکر  یها یموضوعات کرس

ارتباط برقرار نخواهند کرد و در  یموضوعات ینبا چن یانخواهد بود و عموم دانشجو یاناز دانشجو یافراد معدود
 یطحس یکرد. از طرف خواهد یداکاهش پ یریبه طور چشمگ یاناستقبال دانشجو یموضوعات ینرت انتخاب چنصو 

شود مانع محقق شدن  یبه حضور در جلسه م یاندانشجو یعالقگ یباعث ب ینکهضمن ا یزبودن موضوعات ن
  دد.گر  یم -هاست یکرس یبرگزار  یاز اهداف اصل یکیکه  –مختلف  یو تضارب آرا یشهفکر و اند یتوسعه واقع

 یانوعامه دانشج یفراتر از دغدغه ها یپوپر موضوع یاو فلسفه کانت  ییعنوان مثال: تقابل فلسفه صدرا به
  است.

 آنها باشد يواقع يازهايو متناسب با ن ياندغدغه و مبتال به دانشجو 
وضوع م ینبا ا یانمطرح شده بود و دانشجو یبه طور جد یدر برهه ا یتیجنس یکبه عنوان مثال موضوع تفک

  برگزار کردند. یموضوع کرس یناز دانشگاه ها با ا یلیشده بودند و خ یردرگ
 از یها، در انتخاب موضوع جلسه بعد یدر جلسه کرس یادر سطح دانشگاه  ینظرسنج یتوان با برگزار  می

وجه بات یدکار ابتدا با ینا یکرد. برا یمموضوع مورد عالقه شان سه ییننظر خواست و آن ها را در تع یاندانشجو
 نیسپس از مخاطب خواست که ب وبخش گفته شده است چند موضوع مناسب انتخاب کرد  ینکه در ا یبه نکات

  مکتوب باشد. یا یامکیتواند پ یم یآن ها موضوع مورد عالقه و دغدغه اش را انتخاب کند. نظرسنج
 یم یربا آن درگ یبه نوع یانافتد که عموم مردم و دانشجو یدر جامعه اتفاق م یاز وقت ها مسائل بعضی

 ها انتخاب یتوان به عنوان موضوع کرس یگفتگو کردن دارند را م یتمسائل که ارزش و اهم یناز ا یند. برخشو 
  کرد.

 مناسبت یکبا  یکرس یزمان برگزار  یقو تطب یمتقو یانتخاب موضوع مرور مناسبت ها یاز روش ها یکی
  خوب است.
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ها  از دانشگاه یجامعه بود که برخ یطاو متناسب با رش  ییاقتضا یعنوان مثال موضوع انتخابات موضوع به
دغدغه  به یدر برهه ا ی،و مسائل اقتصاد یمسکه و دالر، تحر یمتق یشموضوع افزا یابرگزار کردند  یحول آن کرس

  شده بود. یلتبد یانمردم و دانشجو
 و اصالت داشته باشد يتاهم 

و اصالت و  یتاهم یبرخوردار باشند ول یخاص یتوجود داشته باشند که از جذاب یممکن است موضوعات
را انتخاب  یمسئله توجه کرد که موضوعات ینبه ا یدارزش گفتگو کردن نداشته باشند. در انتخاب موضوع همواره با

  متفاوت را داشته باشند. یها یشهآزاد شدن فکر و اند یکه واقعا جا یمکن
 یا انیکنالت بازمباد  یابرتر فوتبال  یگل یباشگاه ها یتحول وضع یعنوان مثال ممکن است موضوعات به

 لییخ یدحول آن شا یکرس یبرگزار  یجذاب باشد ول یاناز دانشجو یادیتعداد ز یبرا یرانفوتبال در ا یریتمد
  اصالت نداشته باشد.
 باشد و ما را در موضع نقد و انفعال قرار دهد يانفعال يدنبا 

ز جبهه انقالب را ا یمخواه یم یا یمرصفا به دنبال پاسخ به شبهه هست یکرس یاز اوقات ما در برگزار  یلیخ
م اسال  یها یدگاهها و د یشهکه اند ی. در حالیمموجود دفاع کن یر برابر هجمه هاو د یمتهمت ها مربا کن یکرسی

ا از مقابل ر  یها یشهاستوار است که اند چنانو انقالب در مسائل مختلف نه تنها قابل دفاع کردن است بلکه آن
  برد. یسوال م یرکند و آن ها را ز یم یرونب یصحنه تقابل فکر 

 کتاتورییکند دو مفهوم د یاست که مخاطب در نگاه اول تصور م یعنوان »یکتاتوریو د یهفق یتوال« عنوان مثال
 میعنوان قصد دار ینبا ا یکرس یبا هم دارند و ما با برگزار  یبودن ینقر یکفرض  یشبه طور پ یهفق یتو وال
عامل  ،یهفق یتوال «توان از عنوان  یم االعنوان ب ی. به جایستن یکتاتورید یهفق یتوال یر،که نه خ ییمبگو

سئله را م ینا یمخواه یم یعنوان یناستفاده کرد. که در واقع با انتخاب چن »یکتاتوریتنها مانع د یا یکتاتورید
مام اتفاقا تنها مانع ا یش) بلکه با توجه به فرمای(جنبه تدافعیستن یکتاتورید یهفق یتکه نه تنها وال یمکن یینتب
  )یاست(جنبه تهاجم یهفق یتوال ینهم یر یکتاتو د

موافق و مخالف در جلسه  يجادداشته باشد اما باعث ا يدر درون خود دوقطب 
 نگردد

ا یها یدگاهداشته باشد،  و د یدر درون خود حت دو قطب یدموضوع با ینکهبا ا دن اما ز  ید،مختلف را ارائه 
 یشهدو ان یدر مباحث انسان ینکه. بخصوص ایستن یخالف در جلسه به دو طرف مناظره، کار درستانگ موافق و م

 یجهشود. در نت یرا شامل م یفط یکتند. بلکه یسو مطلق ن یکیافکار، موضع ها و اظهارنظرها صفر و  ید،عقا یا
  و باز انتخاب شود. یمسئله توجه شود که موضوع بدون مرزبند یندر انتخاب موضوع به ا یدبا

 يريگ يجهو نت يجانبدارانه باشد و در مورد مسئله مورد بحث طرفدار يدنبا 
 كرده باشد

درباره  یداور  یشپ یککند  یکه مخاطب با خواندن آن احساس م یمکن یانتخاب م یرا طور  ینعناو یگاه
  در نظر گرفته شده است. یکطرفهو  یهفرض اول یکاست که در آن  یبحث رس موضوع یاموضوع صورت گرفته 
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ه و فرض را در نظر گرفت یکاست که  یعنوان» خوردگان دشمنان یباز  یارسان فتنه، طراحان فتنه «عنوان  مثال
افراد  نیاعتقاد داشته باشند که ا یممکن است عده ا یکهافراد رسان فتنه و فتنه گر هستند در حال ینا ینکهآن ا
عنوان،  یدبا یاعتقاد غلط است ول ین. هرچند که اندپس از انتخابات را بوجود آورده ا یعگرف حق شان وقا یبرا

  نکرده باشد. یریگ یجهنت یئله ادرباره مس
 موضوعات توجه شود يتبه تنوع و جامع يدبا 

 یجادبا ا دی. بلکه بایمموضوع انتخاب کن یفقط در حوزه مباحث معرفت یا یاسیفقط در حوزه مباحث س یدنبا
  مختلف پرداخت. یبه حوزه ها یت،تنوع و جامع

 ب داشته باشدمناس يعنوان ها يرز 
برنامه و عنوان مناسب، الزم است با جمالتی، زوایا و دیدگاه های مختلف به موضوع پس از انتخاب موضوع 

خواهیم از چه منظرهایی موضوع را بررسی کنیم و درباره اش به گفتگو  را نشان دهیم و بیان می کنیم که می
بنشینیم. این جمالت را زیر عنوان می نامیم. زیرعنوان ها باید طوری انتخاب شوند که تقریبا همه دیدگاه های 

رتی و همچنین باید قسمت های چالشی و اختالفی موضوع را تبیین کند به ص مختلف به آن موضوع را پوشش دهد.
دانشجویان باالخره ذهن شان درگیر یکی از این جمالت شود و برای صحبت کردن یا شنیدن درباره آن به جلسه  که

  بیایند.
  چند مثال واقعی و کاربردی برای تعیین زیرموضوعاتی از موضوعات مهم:

 والیت فقیه )١
a(  دیکتاتوریدر نسبت با دموکراسی: والیت فقیه، عامل دیکتاتوری یا تنها مانع 

 والیت فقیه، ناقض جمهوریت؟!  .أ
 مجلس خربگان رهربی، ناصب یا منصوب رهرب؟!  .ب
 ولی فقیه، اجرای احکام اسالم یا سالیق شخصی  .ج
 ولی فقیه، دخالت در امور قوا  .د
 شورای رهربی  .ه
 والیت فقیه، والیت فقه، والیت حکیم، والیت عارف...  .و

 امر به معروف و نهی از منکر )٢
a( شده، یا ناقض  واجب فراموشCitizenship Rights 

 امر به معروف یا نقض حریم خصوصی   .أ
ی پذیرم!  .ب  همه را نقد می کنم، اما نقد 
 نهی از منکر، انجام وظیفه یا بروز کینه های درونی؟!  .ج
 رورسی من به تو چه ربطی دارد؟  .د

 امام خمینی )٣
a( !خط امام: صحیفه امام یا دفرتچه خاطرات بعضی ها 

 کسانی هستند؟ وارثان خط امام چه  .أ
 امام: کاریزما یا ولی فقیه  .ب
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؟!  .ج  امام: در موزه در حاشیه یا در م
 رابطه با آمریکا )٤

a( ی تواند بکند؟  هنوز آمریکا هیچ غلطی 
 رابطه با آمریکا؛ مرز آرمان خواهی و منافع ملی  .أ

 از آمریکا چه گرفته ایم، به آمریکا چه داده ایم؟  .ب
  های هوشمند مرداد تا فشار تحریم ٢٨از ذلت کودتای   .ج

  حتوام ٣
وجود  یا هیژ و یآمادگ یکبه   یازموفق ن یکرس یک یبرگزار  یکه برا یممسئله توجه کن ینابتدا الزم است به ا

 ینا قتیانداخت. حق یقبه تعو یدنبا یآمادگ ینرا به منظور کسب ا یکرس یتفکر، چند ترم برگزار  ینندارد و با ا
در  یتا وقت یراشود. ز یم یجادو مکمل ا یجانب یها یتفعال یو با طراح یکرس یدر کنار برگزار  یاست که آمادگ

د نخواهن یکسب آمادگ یبرا یو دغدغه ا یزهنکنند انگ یازاحساس کمبود و احساس ن یاندانشجو یجلسات کرس
  داشت.
  :یمده یم یحرا توض یمکمل و جانب ییها یتاز فعال یادامه برخ در

  جزوات يآماده كردن بسته ها يد،از اسات يمطالعات يستگرفتن ل 
 هیاز جزوات و مقاالت مرتبط با موضوع ته ییبسته محتوا یکصاحب نظر  یدا گرف مشورت از اساتتوان ب یم

  خودمان قرار داد. یاندانشجو یارکرد و در اخت
 يخالصه كردن كتاب و جزوات و ارائه در جلسه داخل 

ده ش یهداوطلب شوند و بروند کتاب ها و مطالب ته یجار  یعالقه مند به موضوع کرس یانچند نفر از دانشجو
 ینکها یکار به جا ینارائه کنند. با ا یگرانبا حضور د یصه مباحث را در جلسه ادر مورد باال را مطالعه کنند و خال 

 یهبق یگذارند و برا یزمان را م یننفر ا ۳ بخوانندساعت وقت بگذارند و همه مطالب را  ۲۰نفر هرکدام  ۵۰مثال 
 یافراد آدمها ینشود و خود ا یساعت زمان رصف م-نفر ۶۰ساعت، -نفر ۱۰۰۰ یدهند و مثال به جا یارائه م

  در آن موضوع خواهند شد. یقیعم
  يگرانخودمان و بحث د يقو يبچه ها ي! با مناظره هايصور يكرس 

 یککنند  یکنند و سع یمقابل و مخالف را باز  یفنقش ط یخودمان در جلسه داخل یانچند نفر از دانشجو
 نیمطالب گفته گفته شده صحبت کنند. ا ییدتا یادر رد  یانشکل دهند و در ادامه عموم دانشجو یمناظره صور 

  را دارد: یرز یدکار فوا
ر یکوچک تر و در جمع رفقا ی)بچه ها در مدل۱ صحبت کردن در جمع و استدالل کردن  یبرا ینیخودشان 

  شوند. یآماده م یجلسه اصل یکنند و برا یم
 یدگاهمقابل و نقاط قوت و ضعف شان و نقاط قوت و ضعف د یفها و نظرات ط یدگاهبا د یان) دانشجو۲

  بروند. یشرتآن و مطالعه ب یلبه دنبال رفع و تکم یلسه اصلتوانند تا ج یشوند و م یخود آشنا م یها
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  يحول موضوع كرس يدبا حضور اسات يجلسه داخل 
الل صحبت ها و استد  یدنصاحب نظر را دعوت کرد و پس از شن یداز اسات یکی یکرس یاز برگزار  یشتوان پ یم

  سواالت شان را بپرسند. یاندانشجو یشان،ا یعلم یها
  در جلسهپاسخ به شبهات جواب داده نشده  

 شود پاسخ یفرصت  یها و جلسات داخل یشود که در جلسات کرس یکردن مطالب یستنفر مسئول ل یک
ارائه  هیکند و به بق یداآن ها ندارند و پاسخ ها را با مشورت و مطالعه پ یبرا یبچه ها پاسخ مناسب یاداده شوند 

  دهد.


