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اولینجشنوارهملی کرسیهایآزاداندیشی

دستورالعملبرگزاری
کرسیآزاداندیشی
مقدمه
فرهنگ هر جامعه برآیندی از افکار و اندیشــههای متفاوت اســت.
در هر جامعهای نظرات و اندیشهها و تفکرات گوناگون با مبنای نظری
متنوعی وجود دارد .در این شــرایط پیشــرفت و اقتدار کشــور و جامعه
که در گرو وفاق و وحدت ملی اســت -تنها یک راه حل دارد و آن راهحل گفتگوست .گفتگو و تضارب آرا میان اندیشهها و تفکرات متنوع
و متکثر موجود در داخل جامعه .کرسیهای آزاداندیشی بستری برای
تحقــق گفتگو و تضــارب آراء در فضای جامعه به ویژه در محیطهای
دانشجویی اســت که وظیفه سنگینتری در قبال پیشرفت فرهنگ،
اندیشــه و علم در کشــور دارند و این پیشــرفت به جز از طریق فرهنگ
آزاد اندیشی امکان ندارد .به تعبیر مقام معظم رهبری «اگر بخواهیم در
ً
واقعى فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتا کار
زمینهی گسترش و توسعه ِ
ّ
کنیــم ،احتیاج داریم به این کــه از مواهب خــدادادى و در درجه اول از
آزاداندیشىاستفاده کنیم» 1.
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دانشجویان کشورعنصرفعالیهستند کهمیتواننددرمسائل گوناگون
کشــور اثرگذار باشــند و عمده این اثرگذاری به حضور در صحنه و اظهار
نظردر موضوعاتمختلفاست.میداندادنبهدانشجویانبرایاظهار
نظرتاکیدویژهمقاممعظمرهبریخطاببهمسئولین کشور است«.یکى
دیگراز کارهائى کهبایددر زمینهىمسائل گوناگوناجتماعىو سیاسى
و علمــى انجــام بگیــرد ،میــدان دادن به دانشجوســت بــراى اظهارنظر.
از اظهــار نظر هیــچ نباید بیمناک بود .این کرس ـیهاى آزاداندیشــى که
ما گفتیم ،در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود .اگر
چنانچهبحثهاىمهمتخصصىدر زمینهىسیاسى،در زمینههاى
اجتماعى،در زمینههاى گوناگونحتىفکرىو مذهبى،در محیطهاى
ً
قدرتبحثمطرحبشود،مطمئناضایعاتى
سالمىبینصاحبانتوانو ِ
که از کشاندن این بحثها به محیطهاى عمومى و اجتماعى ممکن
استپیشبیاید،دیگرپیشنخواهدآمد» 2.
ایشــان در جای دیگری تســهیلگری و مدیریت امکان تضارب آراء را
جزء وظایفنظام اسالمی برشمرده اند« .یکی از وظایف نظامجمهورى
اســامى ،حمایت صریح از برخورد افکار به شکل سالم است .اینکار،
خــود دوســتان
ظــرف و مجــرا الزم دارد و ایــن مجــرا بایســتى بــه وســیله ِ
دانشگاهىو حوزوىدر بخشهاىمختلفتنظیمشود»3.
تاکیدایشانبرایننکته کهمجراو بسترالزمبرایایناتفاقبایدتوسط
خود دوســتان دانشــگاهی در دانشگاهها تنظیم شــود ،ضرورتی بر تهیه
دســتورالعمل حاضر اســت .ذکر این نکته ضروری اســت که آییننامه
1388/6/8 .2
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کرسیهای آزاداندیشی توسط وزارت محترم علوم ،تحقیقات و فناوری
آماده شــده اســت اما با توجه به شــرایط ویژه دانشگاه عالمه طباطبائی
به عنوان بزرگ ترین دانشــگاه علوم انســانی کشــور و با توجه به ضرورت
تدوین قالب بومی و جذاب با لحاظ کردن مکانیزمهای انگیزشی برای
دانشــجویان دانشــگاه ،ضــرورت تهیه «دســتورالعمل» ذیــل «آیین نامه
کرس ـیهای آزاد اندیشــی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» احســاس
میشد.
دســتورالعمل حاضــر بــا جهتگیــری زیــر در جهــت تعالــی فضای
آزاداندیشیو برایدانشگاهعالمهطباطبائیتهیهشدهاست.
 )1شفافیت موضوع و آموزش نحوه برگزاری کرسی آزاداندیشی موفق و
مؤثر
 )2تســهیلگری اجرا و رفع موانع موجود در فرآیند پیشــینی و پســینی
برگزاری کرسیآزاداندیشی
 )3طراحی و به کارگیری مکانیزمهای حمایتی و انگیزشی در جهت
ترغیبدانشجویانبهبرگزاری کرسیهایآزاداندیشی

ماده  )1اهداف
 تغییــر فضــای هیجانــی و رادیکالــی دانشــگاه بــه ســمت فضایعقالنی و فکری
 ایجــاد تحــرک فکــری و تربیت بهتر دانشــجویان و افزایش ســطحمطالعه
 ایجاد همگرایی و تضارب آراء میان تفکرات متکثر و همدلی بهتردانشجویان
 عامل گفتمان سازی و تصمیم سازی حول مسائل اساسی کشور ایجاد جریان سیال فکری و پیشرفت علمی فرهنگی دانشگاه6

دستورالعملبرگزاری کرسیآزاداندیشی

ماده  )2کلیات
در سطح کالن دو نوع برنامه مبتنی بر آزاداندیشی وجود دارد که باید
موردتوجه قرار گیرد .کرســی آزاداندیشــی و کرسی نظریه پردازی .تمایز
این دو گونه در جدول زیر نشان داده شده است:

کرسی آزاداندیشی

طرفین گفتگو

هدف از گفتگو

حوزه مباحث

متولی برگزاری

کرسی نظریه
پردازی

دانشجویان

اساتید و
صاحبنظران

عقالنی کردن

نظریه پردازی و

فضای دانشگاه

تولید علم

مباحث فکری،

مباحث نظری

سیاسی و علمی

و عملی تخصصی

تشکلها و
فعالین دانشجویی

نهادهای رسمی
دانشگاه

این دستورالعمل برای موضوع کرسیهای آزاداندیشی (صورت اول)
نوشته شده است.
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ماده  )3تعریف
کرسی آزاداندیشی بستر و محفلی است برای گفتگوی آزادانه حول
موضوعاتمختلففکری،سیاسی،فرهنگیو علمی.ویژگیاصلی
کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه «محوریت دانشجویان در اظهارنظر»
و «حاکمیتعقالنیتو فضایمنطقی»در گفتگوهاست.هرمحفلی
که در آن دانشجویان بتوانند حول یک موضوع مشخص با یکدیگر در
یک فضای آزاد ،منطقی و اخالق مدار ،گفتگو کنند ،مصداقی از یک
کرسیآزاداندیشیاست.
قابــل ذکر اســت تعــداد حضار جلســه ،عامــل تعیین کننــدهای در
برنامه نیست .جلسات آزاداندیشی میتواند از حلقههای چندنفره تا
جلسات بزرگ چند صدنفره را شامل شود .حتی در قالب برگزاری نیز
روشــهای بســیار متنوعی را میتوان ذکر کرد .از جلســات تخصصی و
ساختارمند تا جلسات عمومیتر و تریبونهای آزاد در این فرایند قابل
انجاماست.
ماده  )4ویژگیهای کرسی آزاداندیشی دانشجویی
یهــای کرس ـیهای آزاداندیشــی دانشــجویی بــا توجــه بــه
ویژگ 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و با توجه به تجربیــات موجود چندین
ســاله دانشــگاههای کشــور عبارتانــد از ســه مؤلفــه اخــاق ،منطــق و
آزادی اســت .بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری «نبایــد از آزادى» ترســید و
از «مناظــره» گریخــت و «نقــد و انتقــاد» را بــه کاالى قاچــاق و یــا امــرى
تشــریفاتى ،تبدیــل کــرد چنانچــه نبایــد بجــاى مناظــره ،بــه «جــدال و
مــراء» گرفتــار آمــد و بجــاى آزادى ،بــه دام هتاکــى و مســئولیت گریــزى
لغز یــد.
آن روز کــه ســهم «اخــاق» و ســهم «منطــق» ،همــه یکجــا و در کنــار
8
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یکدیگــر اداء شــود ،آغــاز رونــد خالقیــت علمــى و تفکــر بالنــده دینــى در
ایــن جامعــه اســت و کلیــد جنبــش «تولیــد نــرم افــزار علمــى و دینــى»
در کلیــه علــوم و معــارف دانشــگاهى و حــوزوى زده شــده اســت»4 .
دانشجویان میتوانند با رعایت اخالق و منطق در تمامی موضوعات
و حوز ههــای نظــری و معرفتــی اظهارنظــر کــرده و عقیــده خــود را بیــان
کننــد .در کرســیهای آزاداندیشــی بــه جــز از اخــاق و منطــق هیــچ خــط
قرمــزی وجــود نــدارد.

ماده  )5قالبها و ساختارهای آزاداندیشی
هر کرســی آزاداندیشــی بســته به موضــوع گفتگو میتوانــد در یکی از
ساختارهای زیر برگزار شود؛
توصیف قالب

در این مدل ،تمام
حضار شرکت کننده
گفتگوی آزاد
دانشجویی

در برنامه میتوانند طبق
آییننامه برنامه و در یک
مدت زمانی مشخص
ثبت نام کرده و برای
اظهارنظر اقدام نمایند.

1381/11/16 .4
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ویژگی قالب
ویژگی اصلی این
مدل مشارکت
گسترده دانشجویان
در گفتگوهاست و
برای بیشتر موضوعات
سیاسی ،اجتماعی
و عقیدتی مناسب
است.
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توصیف قالب

ویژگی قالب

در این مدل موضوع
گفتگو ،یک موضوع

ویژگی اصلی این

دوقطبی است که بین

مدل ،داغ شدن گفتگو

مناظره

دو موضع که ممکن

به دلیل دوقطبی شدن

دانشجویی

است از دو نفر تا چندین

آن و باال رفتن کیفیت

نفر را شامل شود ،مورد

گفتگوها نسبت به

بحث و واکاوی قرار

مدل قبلی است.

میگیرد.

ویژگی اصلی این
در این الگو ،موضوع
میزگرد
دانشجویی

گفتگو به بیش از دو
موضع شکسته شده و
از جوانب بیشتری مورد
بررسی قرار میگیرد.

مدل ،منطقیتر و
آرامتر شدن فضای
جلسه نسبت به
مدلهای دوقطبی و
مناظرهای است .برای
موضوعات تخصصی
مناسبتر است.
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توصیف قالب

در این قالب گفتگو
حول نقد یک نظریه یا
یک کتاب یا یک فیلم
کرسی نقد

مشخص انجام میشود.
در ابتدای جلسه موضوع
ارائه شده و در ادامه
مورد نقد و چالش قرار
میگیرد.

کرسی مطالبه
گری

ویژگی قالب

ویژگی اصلی این مدل
عالوه بر تخصصیتر
شدن فضای گفتگو،
ایجاد امکان نقد
نظریههای رایج علمی
در حوزههای مختلف
علوم انسانی است.

در این مدل نقد عملکرد

این قالب برای

یکی از مسئولین

پیگیری رفع مشکالت

دانشگاهی یا یکی از

و کمک به پیشرفت

مسئولین کشور موضوع

کشور کارایی باالیی

کرسی است.

دارد.

*در تمامــی ســاختارهای فوقالذکر بهکارگیری یک نفر کارشــناس
علمیجهتتشریحموضوعجلسهپیشنهادمیشود.
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ماده  )6موضوعات آزاداندیشی
کرس ـیهای آزاداندیشــی میتوانــد موضوعــات مختلــف فکــری،
سیاسی ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،عقیدتی ،هنری و  ...را شامل
شــود .در یــک دســتهبندی کلــی دو دســته موضــوع برای کرســیهای
آزاداندیشــی وجــود دارد؛  )1موضوعــات عمومــی و  )2موضوعــات
تخصصی.
توصیف موضوع

دستههای موضوعی

موضوعات عمومی شامل کلیه
موضوعات فکری ،سیاسی ،فرهنگی،
موضوعات
عمومی

اجتماعی واقتصادی است که به همه
دانشجویان دانشگاه مرتبط میشود و تمامی
رشتههای تحصیلی میتوانند در آن برنامه
اظهارنظر کنند.

موضوعات تخصصی ،موضوعاتی است
موضوعات
تخصصی

که حول هر رشته دانشگاهی شکل میگیرد و
به محتوای آن رشته و مسائل کشور که به
آن حوزه تخصصی برمیگردد ،میپردازد.
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ماده  )7مکان برگزاری برنامه
مکان برگزاری برنامه نیز میتواند آمفیتئاتر ،کالسهای دانشــکده،
ســالنهای کنفرانــس ،مســاجد یا نمازخان ههــا ،خوابگاههــا و صحن
دانشگاه را شامل شود و محدودیتی وجود ندارد.
ماده  )8نقش مجری کارشناس و نقش حضار در برنامه
در هر برنامه آزاداندیشی ،حضور یک فرد با عنوان مجری کارشناس
ضروری است .مجری کارشناس وظیفه مدیریت جلسه را بر عهده
دارد .این فرد کسی است که عالوه بر توانایی اداره فضای جلسه و
مدیریت گفتگوها،بهموضوعبرنامهنیزتسلطداشتهو میتواند گفتگوها
را ذیل موضوع برنامه متمرکز کند و از پراکندهگویی و خارج شدن از
موضوع جلوگیری به عمل آورد .وظیفه دیگر مجری کارشناس شرح
و بسط موضوع برنامه در ابتدای برنامه و پیش از آغاز گفتگوهاست تا
زوایای بحث و محورهای اصلی موضوع روشن شود .مجری کارشناس
میتواند یکی از دانشجویان دانشگاه و یا یکی از اساتید دانشگاه باشد.
حضار در برنامه کرسی آزاداندیشی با توجه به قالب برگزاری برنامه
تعریف میشود .در عمده قالبها نظیر گفتگوی آزاد دانشجویی،
کرسی نقد ،تریبون آزاد و  ...حضار برنامه نقش فعال داشته و میتواند
در گفتگوهشرکتنماید.در قالبهایدیگرنظیرمناظراتدانشجویی
اگرچه حضار برنامه شنونده بوده اما در انتهای برنامه با برگزاری پرسش
و پاسخ نقش خود را در جهت دادن به موضوع ایفا کرده و میتوانند
در موضوع برنامه اظهارنظر نمایند .به تعبیر دیگر در تمامی قالبهای
برگزاری کرسی آزاداندیشی به دلیل درگیر شدن مخاطبان با موضوع
برنامه حق اظهارنظر برای تمامی حضار وجود دارد.
13
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ماده  )9اخذ مجوز
واحــد کرس ـیهای آزاداندیشــی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی
دانشــگاه مرجــع بررســی درخواس ـتها و صــدور مجــوز بــرای
کرس ـیهای آزاداندیشــی اســت .ایــن واحــد موظــف اســت در اســرع
وقــت بــه درخواسـتها پاســخ دهــد .بــرای درخواســت برگــزاری کرســی
آزاداندیشــی ،محدودیــت ویژهای وجود نداشــته و مجــوز برگزاری برنامه
بــا اولو یــت در دســتور کار مســئولین دانشــگاه اســت.
ماده  )10حمایت از متصدیان و فعاالن آزاداندیشی
ً
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه رســما اعــام میکنــد ،در
صــورت رعایــت مؤلفه اخالق و منطق در برگزاری کرســی آزاداندیشــی،
اظهارنظرهــا و ابــراز عقید ههــا ،محرومیــت و یــا هیچگونــه هزینــه دیگری
را بــرای دانشــجویان بــه همــراه نخواهــد داشــت و ایــن اقــدام پیــرو
آییننامــه مصــوب وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و در چارچــوب
مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و قانــون کشــور اســت.
ماده  )11جایگاه کرس ـیهای آزاداندیشــی در دانشگاه
عالمه طباطبائی و خدمات معاونت فرهنگی اجتماعی
برگــزاری کرسـیهای آزاداندیشــی و حا کــم شــدن فرهنــگ عقالنیت
در دانشــگاه جــزء اهــداف اصلــی و مهــم مســئولین دانشــگاه اســت.
بهو یــژه بــا توجــه به اینکه دانشــگاه عالمه طباطبائی بزرگترین دانشــگاه
علــوم انســانی کشــور اســت ایــن ضــرورت بــه صــورت مضاعــف در
برنامهریزیهــای مســئولین دانشــگاهی وجــود دارد .بــه همیــن دلیــل
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه بــه عنــوان متولــی موضــوع
14
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کرسـیهای آزاداندیشــی عــاوه بــر تســریع فراینــد اعطــای مجوز برگــزاری
برنامــه جهــت ترغیــب فعــاالن دانشــجویی بــه برگــزاری ایــن برنامــه
خدمــات ذیــل را ارائــه میکنــد:
 تأمین هزینههای اجرای هر برنامه اعطای گواهی حضور به فعاالن و مشارکت کنندگان در برنامه تقدیر از برترین کرسیها در پایان هر ترم و اعطای لوح تقدیر اعطای جوایز نقدی به کرسیهای برتر در هر ترم تحصیلی -اعطای یک امتیاز در انتخاب دانشجوی نمونه

ماده )12
هرگونــه تغییــر در ایــن دســتورالعمل منحصــر در اختیــار معاونــت
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه اســت.
ماده )13
ایــن دســتورالعمل در  13مــاده در تاریــخ  1395/04/28به تصویب
شــورای فرهنگــی دانشــگاه رســیده و از همــان تار یــخ الزماالجــرا
میباشــد.

15
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چگونه کرسی آزاداندیشی
خوبیبرگزار کنیم؟
بــرای برگــزاری یــک کرســی آزاداندیشــی موفــق و اثرگــذار در فضــای
دانشجوی اقداماتی الزم است که در سه بخش گردآوری شده است:
 .1.1انتخاب موضوع ،محورها و عنوان برنامه

 .2.1انتخاب قالب برگزاری برنامه

.1
اقدامات
قبل از برنامه

 .3.1انتخاب مکان برگزاری برنامه
 .4.1تبلیغات مؤثر برای برنامه
 .5.1ایجاد آمادگی در طرفین گفتگو

16

دستورالعملبرگزاری کرسیآزاداندیشی

.2
اقدامات
حین برنامه

 .1.2مدیریت جلسه
 .2.2مستندسازی جلسه
 .1.3بازتاب جلسه

.3
اقدامات
پس از
برنامه

 .2.3تداوم ارتباط با مخاطبان برنامه
 .3.3پیگیری مسائل مطروحه در جلسه
 .4.3بازطراحی و برگزاری برنامه بعدی

Ó Óتوضیح اقدامات (گام به گام)

 .1اقدامات قبل از برنامه

 .1.1Ó Óانتخاب موضوع ،محورها و عنوان برنامه

اولین قدم در برگزاری کرسی آزاداندیشی ،موضوع برنامه یا مسئله
مشــخص برای برگزاری برنامه اســت .چه مسئلهای میتواند ظرفیت
گفتگو را در فضای دانشگاه فراهم آورد .پس انگیزه درونی و مسئله باید
عامل حرکت به ســمت کرسی آزاداندیشی باشــد .ابالغها و دستورها
منجر به کرسی آزاداندیشی موفقی نخواهد شد.
مســئله دوم تمایز میان موضوع و عنوان اســت .موضوع برنامه،
محور اصلی گفتگوها و هدف متولی از برگزاری برنامه است ،اما عنوان
واژه و عبارتــی اســت که متأثر از موضــوع در تبلیغات برنامه به نمایش
17
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درمیآیــد .کارکــرد اصلــی عنوان ،جــذب مخاطب به برنامه اســت در
نتیجــه عنــوان انتخاب شــده بایــد جذاب ،چالشــی و به روز باشــد تا
دانشجویان را به سمت شرکت در برنامه جلب نماید.
خــوب اســت ذیل موضوع برنامــه ،محورهای چالش برانگیز نیز
معرفی شود تا زمینههای تضارب آراء مشخص شود و نشان داده شود،
این موضوع ارزش گفتگو کردن را دارد .در ادامه مثالهایی برای تقریب
به ذهن آمده است .در جدول زیر ستون سمت راست جذابتر است
یا ستون سمت چپ؟!
موضوع

عنوان و زیر عناوین چالش برانگیز

امر به معروف و نهی از منکر

واجب فراموش شده،
یا ناقض Citizenship Rights
 امر به معروف یا نقض حریم خصوصی همه را نقد میکنم ،اما نقد نمیپذیرم! نهی از منکر ،انجام وظیفه یا بروز کینههایدرونی؟!
 روسری من به تو چه ربطی دارد؟ منکر فردی یا حکومتی؟ بیحجاب مقصراست یا مدیر؟
 منکــرات اخالقــی یــا مفاســد اقتصــادیهزارمیلیاردی؟

18
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امام خمینی (ره)

خط امام :صحیفه امام یا دفترچه
خاطرات بعضیها!
 وارثان خط امام چه کسانی هستند؟ امام :کاریزما یا ولیفقیه امام :در موزه ،در حاشیه یا در متن؟! مخالف آمریکا یا در فکر رابطه با آمریکا؟! -فرزندان امام؛ مادی یا معنوی؟!

هنوز آمریکا هیچ غلطی نمیتواند
بکند؟

رابطه با آمریکا

 رابطه با آمریکا؛ مرز آرمانخواهی ومنافع ملی
 از آمریکا چه گرفتهایم ،به آمریکا چهدادهایم؟
 از ذلت کودتای  22مرداد تا فشارتحریمهای هوشمند
 استقالل طلبی یا جهانیشدن؟! رابطه یا مذاکره؟! فرصت تاریخی یا عبرت تاریخی؟!19
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انتخــاب موضــوع بــر عهده متولــی اجرایی اســت و باید با توجه
بــه دغدغههای فردی فرد یا تشــکل انتخاب شــود امــا ویژگیهایی در
انتخاب موضوع وجود دارد که موجب تأثیرگذاری باالتر برنامه میشود؛
موضوع باید موضوعیت داشته باشد! و جز مسائل اساسی و مهم
ً
کشــور باشد .مثال بحث حول مدل توسعه کشور در مقایسه با موضوع
حجابدانشجویی!
موضوع باید به روز و متناســب با اقتضائات و تحوالت فضای
ً
جامعهباشد.مثالموضوعانتخاباتریاستجمهوریپیشرو در برابر
موضوع اعدامهای دهه 60
موضوع نباید بیش ازحد عمیق و یا بیش ازحد سطحی باشد.
ً
مثال تقابل نگاه فلســفی مالصدرا و پوپر در دانشــکدههای غیرفلسفه
موضوعی عمیق و غیرمتناســب با فضای فکری دانشــجویان است و
از طرف دیگر موضوعاتی حول وضعیت باشگاههای لیگ برتر فوتبال
یا مبادالت بازیکنان اگرچه شاید برای تعدادی از دانشجویان جذاب
باشد ولی بیش از اندازه سطحی بوده و مناسب نمیباشد.
موضوعات باید مورد توجه و مورد دغدغهی عموم دانشــجویان
دانشگاه باشد .به ویژه موضوعات علمی و گفتگو حول مسائل کشور
در یک حوزه تخصصی میتواند موضوع جذابی برای گفتگو در سطح
دانشکدهباشد.
موضــوع بایــد ایجابــی ،رو بــه جلــو و غیر منفعل باشــد .کرســی
20
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ً
آزاداندیشــی صرفــا محــل پاســخگویی به شــبهات فکری و سیاســی
نیست بلکه باید جریان ساز و موج اولی باشد.
عــاوه بــر جذابیت در انتخاب عنوان الزم اســت عنــوان انتخابی و
محورهــای گفتگو جانبدارانه نباشــد به ویژه در موضوعات سیاســی.
ً
مخاطب باید بداند قبال در مورد موضوع داوری نشده و محل بحث و
گفتگویواقعیاست.
استفاده از نظرسنجی در میان دانشجویان برای انتخاب موضوع نیز
روش مؤثــری برای درگیر کردن بدنه گســتردهای از مخاطبان با موضوع
است.

 .1.2Ó Óانتخاب قالب برگزاری برنامه

قالب برگزاری برنامه باید بر اساس موضوع برنامه و شرایط دانشکده
یتــر بایــد از قالبهــا و
انتخــاب شــود .بــرای موضوعــات تخصص 
یتــر اســتفاده کــرد ،نظیــر میزگردهــای
یتــر و منطق 
ســاختارهای علم 
تخصصــی و یــا کرس ـیهای نقــد نظریه و بــرای موضوعــات عمومیتر
بهــای فعالتر مثــل مناظره و یا گفتگــوی آزاد
و سیاس ـیتر بایــد از قال 
دانشجوییبهرهبرد.

 .1.3Ó Óانتخاب مکان برگزاری برنامه

انتخــاب مــکان برگــزاری برنامــه مؤلفــه بعدی اســت که بــا توجه به
یشــود .مکانهای
موضوع برنامه و ســاختار برگزاری برنامه انتخاب م 
مرسوم در برگزاری کرسی آزاداندیشی هرکدام شرایط ذیل را دارا هستند:
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مکان
کالس

ویژگیها
ً
برنامهی نسبتا رسمی ،جمعیت متوسط،
حساسیت پایین

آمفیتئاتر

برنامهی رسمی ،جمعیت باال ،حساسیت باال

سالن کنفرانس

برنامهی رسمی ،جمعیت کم ،حساسیت پایین

مسجد یا نمازخانه

برنامهی رسمی ،جمعیت باال ،حساسیت پایین

صحن دانشگاه
خوابگاهها

ً
برنامهی نسبتا غیررسمی ،جمعیت بسیار باال،
حساسیت بسیار باال
برنامهی رسمی و هم غیررسمی ،جمعیت متغیر،
حساسیت پایین

.1.4Ó Óتبلیغاتمؤثربرنامه

یکی از عوامل مهم در موفقیت کرســی آزاداندیشــی ،تبلیغات مؤثر
برنامه اســت .برنامه باید دیده شــود تا مورد اســتقبال واقع شــود و دیده
شدن مهارت نیاز دارد .ابزارها و ایدههای متنوع و فراوانی برای تبلیغات
وجــود دارد امــا نکته مهم در همه آنها خالقیتی اســت که باعث دیده
شدن تبلیغ بشود .باید تبلیغات برنامه هم قسمتی از کار اصلی در نظر
گرفتهشود.
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.1.5Ó Óآمادگیمحتواییطرفین گفتگو

در هــر برنامه آزاداندیشــی طرفینــی وجود دارد که ممکن اســت از دو
نفــر تا چند ده نفر را شــامل شــود .آمادگی محتوایــی افراد عامل مهمی
در داغ شــدن و گرفتــن برنامــه اســت .باید بــرای آن برنامهریــزی کرد .با
برگزاری جلسات کوچکتر قبل از جلسه اصلی ،با توزیع نشریه حول
موضــوع گفتگو و  ...باید فضای محتوایی گفتگــو را کم و بیش ایجاد
کرد .یا میتوان قبل از برنامه از طرفین مناظره یا میزگرد یادداشتهایی
بامحوریتموضوعجلسهدرخواست کرد.اگراندیشهایوجودنداشته
باشد ،آزاداندیشیای هم وجود نخواهد داشت.

 .2اقدامات حین برنامه

.2.1Ó Óمدیریتجلسه

در زمانبرگزاریجلسهمهمترینمسئلهمدیریتجلسهاست.برای
ایــن مهم وجود یک مجری کارشــناس که نســبت بــه موضوع مطالعه
کافی داشته باشد ،ضروری است .مهمترین وظیفه دبیر جلسه حفظ
فضای عقالیی و منطقی جلسه است و اینکه گفتگوها حول موضوع
جلســه صورت پذیــرد .در برنامه آزاداندیشــی نیازی بــه داور به معنای
ً
مصطلــح وجــود ندارد و اساســا قضاوتی راجــع به اندیش ـهها در برنامه
الزم نیست صورت پذیرد ،عمده هدایت بحث به معنای نگهداشتن
گفتگوها در چارچوب موضوع و هدف جلسه است.
23
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.2.2Ó Óمستندسازیجلسه

مستندســازی جلســه و گفتگوها و اتفاقات آن ،اقــدام الزم دیگری
اســت که زیرســاخت پیگیری اقدامات پــس از برنامه اســت و باید با
دقــت صــورت پذیرد .در جلســات مناظره یا گفتگــوی آزاد بــه ویژه در
موضوعات عقیدتی و سیاسی ضرورتی بر ضبط صوتی یا فیلم برداری
کاملبرنامهنیستو تصویربرداریبهصورت گزارشیو عکاسیتوصیه
میشود که امنیت و آزادی برنامه را تحت تاثیر قرار ندهد.

 .3اقدامات پس از برنامه

 .3.1Ó Óبازتاب برنامه

هر کرسی آزاداندیشی باید به خوبی بازتاب خبری داده شود .هرچه
اخبار کرس ـیهای آزاداندیشــی بیشتر شــود ،فضای دانشگاه بیشتر به
ســمت گفتگــو حرکــت خواهد کــرد و این بــه معنی مخاطــب باالتر و
گستردهتر در برنامه بعدی است .در انواع ابزارهای مکتوب مثل نشریه و
مجازی مثل تلگرام باید خبر برنامه و گفتگوها منتشر شود.

 .3.2Ó Óتداوم ارتباط با مخاطبان برنامه

هر دانشجویی ممکن است یکبار با توجه به موضوع مورد عالقه خود
در برنامه شــرکت کند ،اگر در همان برنامه اطالعات شــرکتکنندگان
ثبت شــود و در ادامه به صورت مســتمر در جریان برنامهها ،تبلیغات،
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اتفاقــات جلســات و  ...قــرار گیــرد ،فــرد مســتعدی بــرای حضــور در
برنامههای بعدی خواهد شد .به تعبیر سادهتر هر دانشجو با زحمت به
یک برنامه میآید ،اگر آمد نباید او را از دست داد.

 .3.3Ó Óپیگیری مسائل مطروحه در برنامه

در هر کرسی آزاداندیشی مسائلی مطرح میشود که قابلیت پیگیری
ً
دارد .مثال اگر در مورد یکی از مسائل و مشکالت کشور کرسیای برگزار
شــد و حاصل جلســه آسیبشناســی و گفتگوهایی حول راهکارهای
احتمالــی صــورت گرفــت ،ا گــر ایــن برنامــه و گفتگوهــا مکتــوب و به
مســئولین مرتبط کشــور در آن موضوع ارجاع داده شود ،هم برای کشور
مفید خواهد بود و هم انگیزه فراوانی برای شــرکتکنندگان در جلســه
خواهدداشت.

 .3.4Ó Óطراحی و اجرای برنامه بعدی

طراحی و اجرای کرســی آزاداندیشی بعدی خود عاملی در ساخت
ً
فضای آزاداندیشــی در داخل دانشــگاه اســت .برنامهها باید مستمرا و
پرتکــرار برگزار شــود .با چند برنامه فرهنگ دانشــجویی و دانشــگاهی
تغییــری نخواهــد کــرد .برگــزاری متعــدد و متنوع کرســی آزاداندیشــی
مهمترین عامل در تغییر این فرهنگ است.
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