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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
 یگیریپ .یاندا یرهرب معظم انقالب رخ م یاناتست در بها است که سال یمفهوم یشیآزاد اند یها یکرس

 تحقق یحارص یشانماجرا دارد. ا یتهمراه بوده است، نشان از اهم یزن ییهاکه بعضا با عتاب  یشانفراوان ا یها
  گذاشته اند: ییدانشجو یها و تشکل یاندانشجو یامر بزرگ را بر عهده  ینا

رود به سمت دولت و وزارت  یکند؟ نگاه ها فوراً م یریتمد یدبا یالزم دارد. چه کس یحصح یریتکار، مد ین"ا
ست؛ با اسات یریتشعلوم و...؛ نه، مد ال فع یها فعال و مجموعه یفعال، دانشجو  یدبا نخبگان است؛ با خود ش

  ).۱۸/۸/۸۵. حواستان جمع باشد!" (ییدانشجو
طق اها در من دانشگاه یو انقالب یمذهب یها تشکل ینفعال یندر ب یشیآزاداند یها یکرس یبرگزار  ی دغدغه

 استیجهت فضا کامالً مه ینها وجود دارد و کامال جا افتاده است. از ا دانشگاه یندر کوچکرت یمختلف کشور و حت
 رو به رشد یاربس یتوضع یز. از جهت اجرا ندها وجود نداشته باش یاز مفهوم کرس یقیدرک عم یدهرچند که شا

کشور تعداد  یدانشگاه اصل ۱۲۰) در ۹۱ -۹۰گذشته ( یلیکه تنها در سال تحص یو قابل توجه بوده است، به صورت
د. باش ی یسهبا سال قبل قابل مقا ی یسهرقم در مقا ینبرگزار شده است. ا یحصح یشیِ آزاد اند یکرس ۵۴۰

  رشد داشته است.  یریگ باز هم به شکل چشم یزانم ینا ۹۲-۹۱ یلیتحص الدر ترم اول س ینهمچن
ها به صورت کامل در اک نقاط  یمناسب کرس یریگو شکل  یراه انداز  ی گفت مرحله توان یم یطور کل به

بر  دیتاک یدمرحله با ین. در ایمها قرار دار یکرس یتعال ی در مرحله ینککشور، پشت رس گذاشته شده است و ا
ن ال ا یگر. به عبارت دیمرا هم شاهد باش یحال رشد کم ینو در ع یردها صورت گبرنامه  یو محتوا یفیتک یرو 
ار با ک ینها بوده است که ا یکرس یکه هدف از برگزار  یمحرکت کن یشیآزاداند یفضا یجادبه سمت ا یستبا یم

  .یرفتها صورت خواهد پذبرنامه  یفیو ک یکم یشافزا
ام ا یاتتجرب یما با جمع آور  ینجاا در ران، نظها و با مشورت با صاحب یکرس یها در حوزهسال ینمختلف در 

ر ام ینتا در تحقق ا یماآماده کرده  ییدانشجو یها ها و تشکل کامل از دانشگاه یبانیرا جهت پشت یا مجموعه
لف در مراتب مخت یها تا دانشگاه یمرا ارائه ده یمحصول یما کرده یسند سع ین. ما در ایمشو یدروسف یرخط

  را بربند. یکاف یمختلف بتوانند بهره 
  شاالله. ان یرد،السالم) قرار گ یه(عل حرضت صاحب یتآن که مورد رضا امید

  چيستي كرسي هاي آزادانديشي ٢
ه اال بُعداً «فرموده اند:  امیراملومنین (علیه السالم) موال ٍة ال يزداُد رسعُة س  كه كيس نآ  ( »السائر عيل غ بص

ت بدون و بينش بدون  دور از غ چيزي خود، حركت اين به بدهد رسعت كه هم چقدر هر كند،مي حركت بص
ش مقصد از شدن   )!آيدي گ
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ی بسیار مهم در هر کاری معرفت پیدا کردن نسبت به آن مساله است، به عبارت دیگر نیل به یک هدف مساله
، فهم دقیق موضوع است. برای این امر راهی بدون فهم دقیق آن هدف، محقق نخواهد شد. در نتیجه اولین مساله

های ایشان در این رابطه مطالعه گردد. صحبت یهای حرضت آقا. و الزم است کلیهوجود ندارد اال رجوع به صحبت
 ه پشتیباندر بستآزاد اندیشی و مفاهیم مرتبط با آن، با سیر زمانی،  های حرضت آقا مرتبط با فضایی صحبتکلیه(

  )قابل دسرتسی است آزاد اندیشی
وده و بر اساس آن تعریفی عام ارائه میجا ما به بعضی صحبتدر این   کنیم: های ایشان اشاره 

بايد روى مسائل فكر كرد. عزيزان من! روى مسائل فكر كنيد تا به نتيجه برسید. نهضت آزادفكرى اى كه  -
 من پيشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بيفتد، براى هم است.  

ها، جوگیر نشوید. بحث درست بکنید، بحث منطقى بکنید. سخنى را بشنوید،   به قول رائج بین جوان -
 بگوئید؛ بعد بنشینید فکر کنید. سخنى را

، یکى از مسائل مهم که همت مضاعف و کار مضاعف می طلبد، مسئله - ى تولید فکر است؛ کتابخوا
هاى آزاداندیىش که ما عرض کردیم، پیشنهاد هاى گوناگون. این کرىسافزایش معلومات عمومى در زمینه

یتواند یک جریان سیال فکرِى بسیار با ارزىش را در ها به راه بیفتد، مها و در حوزهکردیم در دانشگاه
 جامعه به راه بیندازد.  

تأكيد كردم، راه بيندازيد و اينها را هى  -با كم و زيادش  -هاى آزادانديىش را كه من صد بار آن كرىس -
د، نآنجا بگوئيد؛ اين ميشود يك فضا. وقتى يك فضاى گفت به وجود آمد، همه در آن فضا فكر مي كن

ى پيدا مي كنند، همه در آن فضا كار مي كنند.   همه در آن فضا جهتگ
، آزادی کند به پیرشفت کشوری این پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشید. آنی که کمک میش تجربه -

واقعِی فکرهاست؛ یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نرتسیدن، به تشویق و 
 نکردن تحریض این و آن هم نگاه

؛ترجمه آزاد اندیشی - ای، تقلیدی و بر اثر تلقین دنبال یعنی آزادانه فکر کردن؛ آزادانه تصمیم گرف
 بلندگوهای تبلیغاتی غرب حرکت نکردن

، عّده ای فوری خیال آزاد اندیشیشود در جامعه ما یک شعار مظلوم است. تا گفته می آزاد اندیشی -
د، انها دلبستهکنند که بناست همه بنیانهای اصیل در هم شکسته شود، و آنها چون به آن بنیانمی
ها شکسته شود. هر دو باید این بنیان آزاد اندیشیکنند که با ترسند. عّده ای دیگر هم تلّقی میمی

 کنند. ظلم می -م است که رشط الزم برای رشد فرهنگ و عل - آزاد اندیشیگروه به 
ش كرىس آزادفكرى سياىس را، كرىس آزاد فكرى معرفتى را تو هم دانشگاه تهران، تو هم دانشگاه  -

كب به وجود بياوريد. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را بزنند، حرف  رشيف، تو هم دانشگاه ام
ايان خواهد كرد. همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق،  آنجا خودش را 

  با توجه به جمالت باال می توانیم بگوییم:
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ی دانشجویان با یکدیگر در فضایی آرام، آزاد و اخالقی. گفتگو کرسی های آزاد اندیشی بسرت و محفلی است برای 
 ط متفاوتی. با توجه به رشااست ویژگی اساسی و بنیادین کرسی ها محوریت منطق و عقالنیت در اظهار نظر

ی آید و جزییات برنامه می دانشگاه ها، تجویز نسخه ای واحد برای همه امری مطلوب و خردمندانه به نظر 
بایست با توجه به موضوع و رشایط هر دانشگاه تعیین شود. قابل ذکر است که تعداد حضار نیز مسئله اساسی 

قه های کوچک چند نفره تا جلسات بزرگ چند صد می تواند حل آزاد اندیشیدر برگزاری کرسی ها نیست، محفل 
نفره را شامل شود، حتی در قالب برگزاری نیز روش های بسیار متنوعی را می توان متصور بود از جلسات ساختار 
مند و تخصصی در رشته های مختلف تا جلساتی با سبک تریبون آزاد، در هرصورت مهم ایجاد فضای توصیف شده 

  در سطور فوق است.
ها وجود دارد که اساسا دو کارکرد و ی کرسیهای مختلف رهربی حداقل دو عنوان مختلف دربارهصحبت در

های آزاد اندیشی را های نظریه پردازی. اگرچه کرسیهای آزاد اندیشی و کرسیی مختلف دارند، کرسیکارویژه
  های نظریه پردازی فرض کرد. توان مقدمه ای بر کرسیمی

  توان گفت:های نظریه پردازی میهای آزاد اندیشی و کرسیکرسی در تبیین تفاوت
  کرسی ها نظریه پردازی  کرسی های آزاد فکری  

  صاحب نظران و اساتید درجه یک کشور  دانشجویان  طرفین
  تولید علم در حوزه و دانشگاه  عقالنی سازی فضای دانشگاه ها  هدف

  ام زمینه های علمی و نظری(تخصصی)  تخصصی نیست) سیاسی(لزوما-معرفتی  حوزه مباحث
  نهادهای عالی علمی کشور  تشکل های دانشجویی  متولی

  ۸۱نامه بهمن   ۸۸سمنان، آبان   آقاحرضت صحبت 
  
  چرايي كرسي هاي آزادانديشي ٣
ند، که کن یگیریکند که بروند و پ یم یتبوده است کفا یرهرب  یجد ی کار مطالبه ینکه ا ینهم ی،بعض یبرا

 ن،یاد یرو غ ی،واقع یعزم ینو همچن یشیمفهوم آزاد اند تر یقدرک دق یاست، اما برا ینالبته درست هم هم
رات ا  صحبت از م یارات،  ینمهم آن که ا ی ته. (نکیمکن یانرا ب یشیآزاد اند یفضا یجادالزم است برکات و 

 انیکشور است که درک کرده و ب یکرس یانمجر یواقع ی تجربهحاصل  یاحرضت آقا استخراج شده است و  یها
بدون  های پردازی یبوده و حاصل تئور  یو شدن یواقع یگ رات و برکات، جمله ینا یگرداشته اند. به عبارت د

  !):باشد یاستفاده 
  يفكر يبه سمت فضا يجانيزده و ه ياستس يحركت از فضا 
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 و یاسیس ییها، به فضا دانشگاه گر یو هوچ زده یاستس یفضا ییرتغ ها، یکرس های ییچرا یناز مهم تر
 افراط یک یناست ب یفضا خط سوم ینبر منطق و اخالق، است. ا یمبتن یاسیداغ س یهمراه با گفتگوها

خارج از دانشگاه  سیاسی یاناتاز جر یها که عموما ناش در دانشگاه یاسیو هرج و مرج و تنش س یکار  (شلوغ
راط تر از آن اف خطرناک یاربس یطتفر ین). و چه بسا ایاسیس یرِک منجمِد غ(دانشگاه خش یطتفر یکاست) و 

  باشد.
  يرون يتترب يجه،خودمان و در نت يبچه ها يحرك فكرت 

 ازمندیمعرکه ن ینمختلف است. ورود به ا یها یشهافکار و اند یاروییرو یبرا ای ینهزم یشیآزاد اند های یکرس
ه اعتقاد ک یاثبات افکار  یافکار مختلف برا یندگانا یز،ن یجلسات ینچن یمطالعه و تفکر است. پس از برگزار 

من ض یجهدارند. در نت یازمقابل ن یدخود و عقا یددر عقا یشرتکنند به مطالعه ب یاست، احساس م یحدارند صح
  .یابد یمختلف توسعه م یها ینهشان در زم فکرشان و مطالعه یرند،گ یم یادرا  یگرانبحث و تبادل نظر با د ینکها

  حرف ما را هم بشنوند! يانكه عموم دانشجو يبونيرت 
ود و ش ی یدهالقا شود که حرف مخالفان اسالم و انقالب شن ینگونهت اشده اس یمعموال سع ینکهبرخالف ا
ه . وگرنشود ی یدهپر رس و صدا شن یها رسانه یاهویاست که در ه یانقالب یها حرف ینا گردد، یسانسور م

 یزدهو غرب یربالل یداسات عی،اجت یها و شبکه ها یتماهواره، سا یقحرف مخالفان که هر روز از طر
در داخل کشور  ی. حتیرندگ یها قرار م در معرض آن یانرسد و عموم دانشجو یها و... به گوش م دانشگاه

ن انقالب توسط برخ یزن  یه مگرفت یدهعمل کردن ناد یقگیبا تساهل و تسامح و سل یرسم ینهادها یگفت
  الب و دوستداران آن است.انق یها شدن حرف یدهشن یبرا ای ینهزم یشیآزاد اند های یکرس یجه. در نتشود

موضوع كه طرفداران نظام، عامل حكومت اند و منطق  ينا يغكردن تبل ينثخ 
  ندارند

آزاد  های یکرس یانداز  است. با راه یو انقالب یارزش یروهایدشمنان برچسب زدن به ن یها از حربه یکی
ر و به دو  یحصح یمنطق داشته، اهل گفتگو  یکه واقعا چه کسان یددر عمل، خواهند د یانعموم دانشجو یشی،اند

  است. تر یکدام گروه متعال یدگاهاز تحجر هستند و منطق و د
 ییشجودان یجبس یژهو به و یانقالب یها نسبت با تشکل یاننگاه و تفکر عموم دانشجو یمساله کامال رو  ینا

  ابراز نشود.   یدگاهد ییرتغ ینولو ا دهد یم ییرها را به طور کامل تغ آن یدگاهاثر گذاشته، و د
  با نظرات مختلف يانِ دانشجو يو همدل يكيزدن 

 یدنمختلف و شن های یدگاهافراد با د ایِ  یشهو اند یفکر  وییِ یار رو یبرا ای ینهزم یشیآزاد اند های یکرس
 وجود نداشته باشد. افراد نسبت یبسرت  یناگر چن یعتاکند. طب یرا فراهم م -توام با آرامش – یکدیگر یها حرف
 زارهگ یرو تحت تاث یواقع یرِ اند و در اغلب موارد، غ دارند که خودشان ساخته یطرف مقابل تصور  های یدگاهبه د

شده  یگریکدمختلف نسبت به  یها نگاه یکیموجب نزد ها یدگاهد ینغلط شکل گرفته است. گفتگو بر رس ا یها
  .شود یاز مشکالت برطرف م یاریو بس

  دانشگاه يمذهب ياننسجام عموم دانشجوا 
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ودشان خ یو با دوستان دانشجو  ینند،دانشگاه، هر هفته مجبور باشند بنش یک یمذهب یانکه دانشجو یهنگام
و ...، به  دیرنسوال کنند، کمک بگ یکدیگربحث و گفتگو کنند و از  ی،مسائل اساس هستند، بر رس یشکه دگر اند
 یاه  نبود حرف یلبه دل یان،دانشجو همینکه  یبا حالت یسهدر مقا برد  یانسجام آنان را باال م یعیصورت طب

  .کنند  یعبور م یکدیگراز کنار  تفاوتی  یبا ب ی،و چالش یجد
 آید  یم یدپد ی،نربد فکر  یک ینو در ح ی،و چالش یو بر رس مسائل اساس ینچنینکه ا هایی  یدوست ینهمچن

  است. یگرد های  یاز دوست یدترو مف یاتر)، چه بسا پایدئولوژیکا های  ی(دوست
ن آ  توان  یم یقطر ینمهم است. و از ا یاربس یزن یانقالب یها  در خود مجموعه تشکل یگانگیانسجام و  ینا
 و مانع به خواب رف دارد  یکه هست، نگه م یو جنگ یاتعمل یها را در فضا  بچه یگرعبارت دود. به  یجادرا ا

  است.
  دانشگاه يدر فضا يجد يثرگذارا 

به تفکر آن تشکل) اثر  تر  یک(و نزد یها بر قرش محدود  نوعا در دانشگاه یانقالب یها  تشکل یها  برنامه
ا ه  دانشگاه (که عموما و به غلط به آن یاناز دانشجو یریقابل توجه و کث یفط یجهو در نت گذارد  یم یممستق

آزاد  یها-یفاجعه است! کرس ینو ا مانند  یما کنار م یها  ) از برنامهشود  یاطالق م یخاکسرت  یاندانشجو
 یل) و به دلشود  یبودن و ... م یبودن، چالش یدبودن (که موجب جذاب شدن، جد ییدانشجو یلبه دل یشیاند

ودن متنوع ب یلشود) و به دل-یبودن، سا بودن و ... م یدکالس بودن، مف بودن (که موجب با یو عقالن یمنطق
ع یاسی،س ی،مباحث معرفت ی  یه(که کل  یاربس یفط تواند  ی)، مشود  یو ... را شامل م یتخصص ی،علم ی،اجت

 یضادر ف یجد های  یبه اثرگذار  یله،وس ینمند به حضور در برنامه کرده و بد  را عالقه یاناز دانشجو یا  گسرتده
  دانشگاه بپردازد.
  يفيو ك يدجد يرويذب نج 

است. عمده مساله  یادها ز  در دانشگاه یو حزب الله یمذهب یاناز ما، تعداد دانشجو یبر خالف تصور بعض
و  ،یمختلف (و البته اساس یها  برنامه یفبا تعر یدافراد است. با یحجم باال  ینا یریما در به کارگ یتظرف یکم

از  یکی را فعال کرد. یمعظ ی  بالقوه یتظرف اینآدم!)  یتعداد یریبه کارگ یرصفا برا محتوا،  یب ییها  نه برنامه
  رنامهب کند،  یم یجادا ی،و فکر  یفیک یروهایخصوصا ن ید،جد یرویجذب ن یبرا ییباال یتکه ظرف ییها  برنامه

  است. یشیآزاد اند یها
  اعضا ينمطالعه در ب يگاهجا يشفزاا 
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 ینتر  از جمله مهم گردد،  یآنان و آن تشکل م یاعضا ، که موجب رشد معرفت ی  مطالعه یزان رف مباال
 یو نه در فضاها افتد  یو در عمل اتفاق م یواقع یمساله در فضا یناست. ا یهر تشکل های  یتمامور
  یها به وجود م  بچه در ییبه مطالعه آن جا یاز. احساس نیرکاربردیمکرر و غ یمطالعات یها  و حلقه یتصنع

ام و  آید ها   خود دفاع کنند و با علم و منطق و اخالق آن یدها و عقا  جود از ارزشکه در عمل بخواهند با 
و موثر خواهد بود.  یداست که مساله محور و مف یا  مطالعه ینبه اثبات برسانند. اساسا چن یگراند یرا برا

  طالعهمبه  یدها را مق  ) بچهی(و نه تصنع یاتیعمل ییرا دارد که در فضا یتظرف ینا یشیآزاد اند یها  برنامه
  مباحث مختلف کند. ی

  در دانشگاه و قدرت مانور آن يانقالب يتشكل ها يگاهباال رفتن جا  
و مهم  یچالش یها  برنامه یآن تشکل، برگزار  ینمخاطب یرگ  چشم یشتشکل، افزا یک یها  با باال رف برنامه

 یشرتیب نییآفر  نقش تواند  یم یدر مناسبات دانشگاه یجهدر سطح دانشگاه و ...، برند آن تشکل باال رفته و در نت
  . یدا یتهدا یانقالب نشگاهدا یکاثر بگذارد، و دانشگاه را به سمت  یشرتداشته باشد، ب

هنگ افتد  یآن تشکل اتفاق م یفیو ک یمهم، با رشد کم ینا مورد -یب یباال و دعواها یبا نهادها یو نه با ه
  !فایده  یو ب

  شدن حق ياننما  
ا ی  طبق گفته  و بروند، آنجاچند نفر دانشج: «هاست  یکرس یشدن حق، جزء برکات حتم یانحرضت آقا 

ايان خواهد كرد » ( حرفشان را بزنند، حرف همديگر را نقد كنند، با همديگر مجادله كنند. حق، آنجا خودش را 
  )۶/۸/۸۸کشور  یبا نخبگان علم یدارد

  يگفتمان ساز  
ن یافضا و  یشیآزاد اند یها  استمرار برنامه اِت «دهد.  یجامعه را شکل م یها  گفت ي از مهمرتين تأث

ن  ها، اين است كه ش فضاسازى مي  كردنهم فكر  کشور  یبا نخبگان علم یدارد» ( كنيد  سازى ميكنيد، گفت
۱۳/۷/۹۰(  

ا كنند، همه در آن فض  شود يك فضا. وقتى يك فضاى گفت به وجود آمد، همه در آن فضا فكر مي  اين مي«
ى پيدا مي  جهت   )۱۳/۷/۹۰کشور  یبا نخبگان علم یدارد» ( كنند  كنند، همه در آن فضا كار مي  گ

  يفكر يالس يانجر يك يجادا  
ت در جامعه نهض یدکه فقط چند نفر فکر کنند، با ینبه فکر دارد، آن هم نه ا یازن یتعال یبرا یا  هر جامعه
فراد است و افکار و اعتقادات ا یکبسرت گفتگو به دنبال تحر یجادبا ا یشیآزاد اند های  ی. کرسیفتدتفکر به راه ب

در  یمردک یشنهادپ یم،که ما عرض کرد یىشآزاداند هاىکرىس ینا«که به فکر بپردازند.  دکن  یرا مجبور م ینمخاطب
 »ندازدیبا ارزىش را در جامعه به راه ب یارفکرِى بس یالس یانجر یک یتواندم یفتد،ها به راه بها و در حوزهدانشگاه

  )۱/۱/۸۹در حرم امام رضا(ع)  یانات( ب
  و علم يشهفرهنگ و اند يواقع يتوسعه   
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 ی  عهگسرتش و توس ی  ینهدر زم یماگر بخواه: «یدتوجه کن یقتاحق یدها به قالزم ندارد. تن یا  اضافه یحتوض
که از مواهب خدادادى و در درجه اّول،  ینبه ا یمدار یاجاحت یم،کار کن یقتاً و علم حق یشهواقعِى فرهنگ و اند

  )۷/۱۱/۸۱اعضاى انجمن اهل قلم  یدار( د »یماستفاده کن یىش،آزاداند
  )۷/۱۱/۸۱اعضاى انجمن اهل قلم  یدارد» ( که رشِط الزم براى رشد فرهنگ و علم است یىش،آزاداند«

 وانع و مشكالت برگزاري كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه هام ٤
روبرو  یدر دانشگاه ها، تا کنون با موانع و مشکالت مختلف یشیآزاد اند یها یکرس یبرگزار  یبرا یاندانشجو  

ن که بر طرف نکردن آ  هستند یموارد هم مشکالت یشوند، برخ یم یموارد هستند که مانع برگزار  یبوده اند. برخ
  خواهد آمد که دانشگاه یموارد یل. در ذشوند  یبه هدف م یدنو نرس یتها در ادامه راه منجر به عدم موفق

بر رفع آن  یخود ملتفط به آن بوده اند و سع ینکهاند؛ چه ا  مختلف کشور در عمل، با آنان مواجه بوده یها
تر  یا هیشر ییمرتب شده و مسائل ابتدا یتاولو یبت به ترتنکا یبامتوجه نبوده اند. تقر ینکهکردند و چه ا

  .اند  یکاز هم قابل تفک یمشکالت به هم مربوط بوده و در عمل به سخت یناز ا یاریهستند. در ضمن بس
  ها يكرس يراه انداز يبرا ييدانشجو يزهعدم همت و انگ 
عامل  ینو درک رضورت آن است. ا یازاحساس ن یشی،آزاد اند یچون کرس یبرنامه مهم یبرگزار  یقدم اول برا

ها به وجود آمد، با افول فتنه و موجود در کف دانشگاه یو منازعه یمقام معظم رهرب  یداتتاک یکه به واسطه
ار گفت ینکه در ا -وجود موانع و مشکالت فراوان  یکشور، کم رنگ شد. از طرف یاسیس یفضا یآرام شدن مقطع

ن آزاد اند یجادا یبرا یفعل یشکس فضا -یمبرشمردن آن ها هست یدر پ سخت  انیر نگاه دانشجورا د یشیگفت
  .بخشند  یم یشرا به لقا یشعطا یشانکه ا یتر جلوه داده به طور 

آن وجود  یبرا یمانع یچمسائل حل خواهند شد و ه یباشد، باق یکرس یبرگزار  یبرا یو اراده جد یزهانگ اگر
  کار است. ینا یبرا یجد یزهاراده و انگ یبرگزار  ینا یعامل برا یننخواهد داشت. مهمرت

  به بر هم خوردن سكون دانشگاه يلدانشگاه و عدم تما ينمسئول يمحافظه كار 
 یاننسبت به نظام و مب یانتقاد یدانشگاه هستند و فضا یدانشگاه خواستار آرام بودن فضا ینمعموال مسئول

سب ک یدادن برا ینهو حارض به هز کنند  یم یتشنج و اغتشاش و بر هم خوردن نظم مصطلح تلق یزرا ن یاعتقاد
ود به ش یقینکه منجر به  یا یآرام . چه بسا شک و ناباشند  یاست،  یقتمنغعت باالتر که آن روشن شدن حق

انده اند و هر کجا که ا یناز ا یزها ن یمراتب از آرامش جاهالنه بهرت است. کرس ه ب ینظم ظاهر  یننگاه مصون 
  یم یزن یمانع برگزار  یبلکه در موارد کنند،  ی یآن همکار  یدانشگاه نه تنها در برگزار  ینهم بخورد، مسئول

  .شوند
  يشينسبت به مفهوم و مصداق آزاد اند ياننادرست دانشجو يدد 
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آرام  یفضا یجادبودن، ا ییمطرح فرمودند(دانشجو یشیآزاد اند یکرس یانقالب برا یزکه رهرب عز هایی  یژگیو
 قیبلند و جامع است که فهم دق یدبا افق د یقنقشه راه دق یکو...)، مانند  ینامطلوب بودن وضع فعل ی،و منطق
 یسطح ید. داش ددهد  یان مها به انس  یکرس یبرگزار  یفیتبه هدف و ک یدنرس یاز چگونگ یروشن یرآن، تصو

 یاست که اگر چه ممکن است در کوتاه مدت کرس ییها یباز آس یگرد یکیمعظم له  یشاتدر فرما یقو عدم تدق
 یننادرست ا یدهاید ینرساند. از جمله ا یها را با مشکل مواجه نکند، اما قطعا در بلند مدت ما را به مقصد 

 دیشود. حال آنکه تحقق آن در گرو د یدهچند جلسه د یرصفا در برگزار  یشیاند ادآز  یها یاست که تحقق کرس
ن آزاد اند یآزاد فکر  یفضا یجادبلند مدت، ا   است. یشیو گفت

  يانترس و عدم اعتماد به نفس دانشجو 
تصور  یکشود.  یم یافتاست که در غالب افراد جامعه  یفرد یژگیو یکترس از صحبت کردن در جمع، 

 خوب حرف یا یاست که مبادا خوب برگزار نکردن کرس ینعالوه بر آن دارند ا یمذهب یانکه دانشجو یزن یغلط
مهم  ی. نکتهشودچهره آن  یبموجب ضعف جبهه انقالب و تخر ینزدن و خوب دفاع نکردن در جلسات کرس

ام یتخود موضوع یرشد است و به خود یبرا ییما جا یکه دانشگاه ابتدا به ساکن برا ینجاستا  ندارد. لذا در 
و خطا وجود خواهد داشت. در  یسع یاناً انقالب و تجربه و اح یبرا یرون یتعنرص ترب ییدانشجو هاییتفعال

دارند، وجود دارد که در همه برنامه ها حارضند و  یخوب ماتثابت که معلو  یچهره ها یدانشگاه ها معموال برخ
 ینبا ا یینشدن بدنه دانشجو یردهند. که عمال باعث درگ یزنند و خوب جواب م یبه اصطالح خوب حرف م

  مسائل است.
  با مخالفان يو برخورد انضباط يتيامن يحاكم بودن فضا 

 تییدو مقابله با هرگونه عبور از خطوط قرمز عق یاسالم ینظام مقدس جمهور  یقطعا حفظ و حراست از مبان
 یدر فضا یفهوظ یندرست ا یصاست. اما عدم تشخ یتیامن ینهادها یرخط یفاز وظا یاذهان عموم یشو تشو

کل ها ش یدر مورد کرس یانب ازپس  یو آزاد یانب یبر عدم وجود آزاد یمبن یمنف یغاتدانشگاه، باعث شده تبل
 خود جهت تضارب آرا و یدعقا یاناز ب یزن یشیآزاداند یمنطق یدر فضا یانآن، عموم دانشجو یجهکه در نت یردبگ

  ها. یاز کرس یانعدم استقبال دانشجو یعنی ینکرده و ا یاصالح آن خوددار 
  يكوجود مسائل بروكرات 

ختلف م یها-ساالری  یواند یلو تشک یزاسیونمسئول بروکرات یها و نهادهاشکلدر ت یاز مشکالت برگزار  یکی
ه ک یمداشته باش یها افرادمسأله خوب است که در مجموعه ینو... است. ا یرخانهو دب یشیآزاد اند ی  مثل خانه

 یندر ب کند شود و یکرس یلتشک یندفرا کهشود  یبه گونه ا یدباشد، اما نبا یکرس یبرگزار  شان  یلیاص یتاولو
جا  ینبرود. رسعت، ضمن دقت در ا ینموافقت و کسب مجوز اساساً از ب یمختلف برا یشوراها یهاو خم یچپ

  اند.کرده یمتوقف کردن کرس یمسئله را حربه ینها همدانشگاه یاست. بعض یرضور 
  ناسره يبرنامه ها يرگزارب 

ن برنامه ییبرنامه ها یبرگزار  ان یهااز جنس ه آزاد و پرسش و پاسخ با نام  یبونو مناظره و تر یسابق؛ سخ
د یب یجادو ا یشیآزاد اند یها یکرس ییرف بار معنا ینباعث از ب یکرس  یضامفهوم در ف یننسبت به ا یاعت

  .شود  ین فضا میخوب در ا ینشدن برنامه ها یدهدانشگاه شده و باعث د یعموم



  آزادفکری

۱۲ 

  جلسات يكردن فضا يدوقطب 
ها به دو  یرشکت کننده در کرس یاناست که دانشجو ینا ها  یکرس یموجود در برگزار  یها یباز آس یکی

 امر یناز جلسه و چه در خود جلسه. چرا که ا یششوند. چه در مرحله ثبت نام پ یمدسته موافق و مخالف تقس
 یوقت یراد در تعارض است. زیو آن توسط فکر آزاد از ق یرششدن حق و پذ یانا یعنی ها  یکرس یبا هدف اصل

ولو  شیبر دفاع از جبهه خو یبه دنبال قول حق باشد، سع ینکها ینشجو به جادا یم،کن یجادرا ا یدوقطب یما فضا
  به نا حق دارد.
  عدم انتخاب موضوعات مناسب 

است که دقت نکردن در آن باعث بروز  یاز موارد یگرد یکیبرنامه،  یموضوع مورد بحث و عنوان انتخاب
قرار گرف ( یشود. انتخاب موضوعات انفعال یموضوع م یدننرس یجهعدم استقبال و به نت یلاز قب ییمشکالت اجرا

 نینداش ابتکار در انتخاب موضوع مناسب و... از ا ی،ا یشهموضوعات به صورت کل یدر آماج شبهات)، نامگذار 
  هستند. یلقب

  حضور استاد و مدعو  
 یاناز موارد، دانشجو یاریاست. اما در بس ها  یکرس یدر برگزار  یاصل یاز مولفه ها یکیدانشجو  یتمحور

کوبنده تر بدهد و موضوع کامال روشن  یناب تر و پاسخ ها یمطرح هستند. تا حرف ها یدعوت از اساتبه دنبال د
ه آن در جلس یجا یاست، ول یکویین امر نیاشناخته شده و ارتباطشان با دانشجو یو چهره ها یدشود. حضور اسات

  آمده است. یکرس ییدر سند نکات اجرا یلموضوع به تفص ین. ایستن یکرس
  موضوع يندادن به ا يتها و اهم يعدم استقبال مخالفان از حضور در كرس  

مطرح شود. لذا گفته نشدن حرف  یکدیگرنظرات مخالف و معارض با  یدتضارب آرا با یجاداست جهت ا یهیبد
برنامه  یاست. که البته به مرور زمان و با برگزار  یبآس یک یزن ینعدم استقبال مخالف یمخالف و به عبارت یها
مشکل قابل حل است. اما  ین... اوو مستمر، انتخاب موضوعات مناسب، دعوت چهره به چهره  یدر پ یپ یها

 هستند که برنامه را با حضور مخالف جذاب ینها برگزارکنندگان به دنبال اوقت یلیاست که خ ینمشکل بزرگرت ا
 یانفعال یفضا یناست که ا ینا یت. واقعشود  یم یبه مسأله اصل یلها تبد  آن یبرا ینحضور مخالف ینکها یاکنند 

شبهات او پاسخ داده شود و  یرس  یکرصفاً به  شودیطرف مقابل است و باعث م نیکردن در زم یباز  یبه نوع
 یکه رسگرم دعواها ییها  ها به عنوان گروه  هم به آن یعموم ی  فعال از دست برود. نگاه بدنه یقدرت اثرگذار 

  .یابد  یم یلهستند تقل معنی  یب
 مشخص و شناور بودن جلسات يرنداشتن س  

داوم بدون ت ییهاو شناور و بدون مقدمه و مؤخره به صورت تک برنامه یالشکل گرفته س یهابرنامه یاریبس
و عمال مباحث رشوع شده در  شودیاز مباحث گرفته  یمشخص ییجهاز موارد نت یاریو در بس رودیجلو م

  رسد. یو مباحث به رسانجام  شودیگرفته  یجلسات پ
  يو مستند ساز يغاتضعف در تبل  



  آزاد اندیشیچیستی و چرایی کرسی 

۱۳ 

دانشگاه و چه در  یآن چه در فضا یو پوشش خرب مناسب  یغها، تبل یکرس یجاز عوامل گسرتش و ترو یکی
اشد. ب یم یجلسات به صورت چند رسانه ا یمهم مستلزم مستند ساز  ینکشور است که ا یو رسانه ا یمجاز  یفضا

 لیشود اما به دل یکه برگزار م یخوب یکنند و چه بسا برنامه ها یامر خوب عمل  یندر ا یانمتأسفانه دانشجو
  .کند  یکمک  ی،ها و انتقال تجارب و فضاساز  یکرس یرشفتو نرش آن، به پ یساز در مستند یتوجه یب

  داوران يئتحضور ه يافتن يتموضوع  
 یبرنامه یک. نقش داور در  کند  یبهرت کمک م یاست نه الزم، اما به برگزار  یداوران، نه رضور  یئتحضور ه

دست  یناز ا یسند و خارج از موضوع و موارد یو گف حرف ب یناخالق و منطق و عدم توه یترعا ییدانشجو
مختلف راجع  یکردهایاست. (رو یابیداوران هم قابل دست  یئتخوب، بدون ه یمجر  یک ییلهاست که به وس

ا ییکارشناس در سند نکات اجرا یابه داور    )ییدآمده است در آنجا مطالعه 


