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شیوهنامه
برگزاریکرسیهای
آزاداندیشی

اولینجشنوارهملی کرسیهایآزاداندیشی

مقدمه
آزاداندیشــی مفهومی اســت بــه مثابه یک فرهنــگ و یک گفتمان.
فرهنگی که با تکیه بر گفت و گو و عقالنیت جامعه را از مرداب سکوت
و جمود و گرداب هرزه گویی و کفرگویی به طریق ســومی رهنمون می
ســازد و بــا محیطی جدید برای رشــد و بالندگی آشــنا می کنــد و جز از
این راه نمی توان به پیشرفت واقعی در فرهنگ و اندیشه و علم دست
یافت.
در این میان کرســی آزاداندیشــی بازیگری اصلی و عنصری تعیین
کننده است .کرســی آزاداندیشی محفلی است برای گفتگوی آزادانه
حــول موضوعــات مختلف .محفلی که با تمســک بــه آن حاکمیت
فرهنگ آزاداندیشــی محقق می گردد .دو مولفه اصلی شــکل دهنده
ی آزاد اندیشی در دانشگاه ها محوریت دانشجویان در اظهار نظر
کرس 
و حا کــم بــودن فضای منطقی و عقالنی اســت .هر محفلی کــه در آن
دانشــجویان بتواننــد حول یک موضوع مشــخص با یکدیگــر و در یک
فضــای آزاد ،منطقــی و اخــاق مدار ،گفتگــو کنند ،مصداقــی از یک
کرسی آزاد اندیشی است.
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بــر ایــن اســاس ،کرســی آزاداندیشــی را نباید محصــور در یک قالب
خاص دانست .مناظره های تخصصی و غیر جنجالی ،میزگرد های
دانشــجویی ،تریبون هــای آزاد ،حلقه های نقــد و گفتگو ،گعده های
دوســتانه در دانشــکده و خوابگاه ،کالس هــای درس ،و حتی محیط
هــای مکتــوب و مجازی و به طــور کلی هر محفل گفتگویی می تواند
مصداقی از کرسی آزاداندیشی باشد.
بر اساس آنچه گفته شد ،برای تبدیل شدن آزاداندیشی به فرهنگ،
کرســی هــای آزاداندیشــی به عنوان یک وســیله ،بایــد در موضوعات و
قالب های مختلف پی در پی برگزار شود تا به گفتمان غالب فضای
نخبگانی کشور تبدیلشود.
شــیوه نامه ی برگزاری کرســی های آزاداندیشــی به بیان شــیوه های
مختلف برگزاری کرسی های آزاداندیشی می پردازد .طبیعی است که
بسیاری از برنامه هایی که برگزاری آن ها در فضای دانشگاه مرسوم بوده
است از قبیل تریبون آزاد ،مناظره دانشجویی و ...در صورت دارا بودن
مولفه های آزاداندیشی که در باال ذکر شد ،کرسی آزاداندیشی محسوب
میشوند.
الزم به ذکر است تمامی مدل ها و قالب هایی که در این شیوه نامه
ذکر می شود ،به صورت واقعی در دانشگاه ها تجربه شده است.
نکتــه ی آخــر اینکه کرســی های نظر یــه پــردازی از مــورد بحث این
نوشــتار خارج اســت .چرا که هدف و رســالت ،مخاطب و همچنین
متولی آن ها با کرسی های آزاداندیشی کامال متفاوت است.

5

اولینجشنوارهملی کرسیهایآزاداندیشی

قالب های برگزاری کرسی

 .1گفتگوی آزاد دانشجویی
این برنامه شــباهت زیــادی به تریبــون آزاد دارد اما ســاختارمندانه و
منطقی .در این برنامه همه ی افراد می توانند برای اظهار نظر ثبت نام
کننــد و در مــدت زمان مســاوی به اظهار نظر درباره ی موضوع جلســه
بپردازند.

Ó Óمدیریتجلسه

یک نفر مســئول ثبت نــام که در بین حضار اســت ،داوطلبینی که
قصــد صحبــت دارنــد را ثبت نــام کرده و نــام آن ها را بــه مجری برنامه
مــی دهد .مجری نیز با رعایت نوبت ،افراد را برای صحبت به جایگاه
دعــوت کــرده .مجری وظیفــه دارد در صــورت خارج شــدن از موضوع
اصلی به افراد تذکر دهد .در واقع باید سیر بحث هدایت شود .طبیعتا
مجری باید روی موضوع مورد بحث ،تسلط نسبی داشته باشد.
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Ó Óموضوع

در ایــن جلســات بایــد بــر روی موضوعــات عمومی صحبــت کرد.
موضوعاتعمومیشامل کلیهموضوعاتفکری،سیاسی،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی اســت که به همه دانشجویان مرتبط میشود و
همه می توانند درباره آن اظهار نظر کنند.

Ó Óایده های جانبی:

-1استفاده از نرم افزار مدیریت زمان و نمایش زمان صحبت هرفرد.
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 -2اســتفاده از برگه نظر ســنجی برای صحبت کنندگان و ارســال
نتایج آن برای افراد.

-3نمایــش اهــم مباحــث مطــرح شــده بــر روی صفحــه نمایش به
صورت تیتر وار
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Ó Óمکانبرگزاری

ایــن برنامــه را مــی تــوان در آمفــی تئاتــر و مســجد برگــزار کــرد .برگــزاری
ایــن برنامــه در فضــای آزاد و یــا صحــن دانشــگاه ممکــن اســت تداعــی
کننــده ی تربیــون هــای آزاد و هیجانــی باشــد و نظــم و منطــق مطلــوب،
بــر آن حا کــم نشــود.

Ó Óامتیازات

در ایــن برنامــه مشــارکت دانشــجویان بســیار بیشــتر اســت و همــه ی
افــراد مــی تواننــد اظهــار نظــر کنند و فرصتی بــرای محــک زدن فکر و نظر
بدنــه ی دانشــجویان اســت .همچنیــن اغلب دانشــجویان بــرای اظهار
نظــر در جلســات پــر جمعیــت اســترس دارنــد .ایــن جلســات تمرینــی
اســت بــرای رفــع ایــن اســترس.

 .2مناظره دانشجویی
در مناظــره ،موضــوع گفتگــو ،یــک موضــوع دوقطبــی اســت کــه بیــن
دو موضــع ،موردبحــث و واکاوی قــرار میگیــرد .هــر طــرف از مناظــره می
توانــد یــک نفــر یــا چنــد نفــر باشــد .بایــد دقــت داشــت کــه ایــن دو قطبــی
شــدن ،اخــاق و منطــق حا کــم بــر جلســه را تحــت الشــعاع قــرار ندهــد.
در ایــن برنامــه بــه دلیــل اینکــه افــراد بحــث کننــده محــدود هســتند،
بحــث هــا بهتــر شــکل مــی گیــرد و کیفیــت گفتگــو باال تــر خواهــد بــود.
یتــوان از نظــرات ســایر دانشــجویان نیــز بهــره بــرد.
در ایــن برنامــه م 
بــه ایــن صــورت کــه بخشــی از زمــان پایانــی جلســه بــه گفتگــوی آزاد
دانشــجویان اختصــاص داده شــود و یــا اینکــه در اثنــای مناظــره ،بــه
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اقتضــای محــل بحــث ،فرصــت صحبــت کــردن و اظهــار نظــر حضــار
نیــز فراهــم شــود.

Ó Óمدیریتجلسه

مجــری در ایــن برنامــه بایــد در ضمــن تذکــرات آییــن نامــه ای ،از
چارچوب بحث مراقبت کند و افراد را از حاشیه رفتن و پراکنده گویی
بر حذر دارد.

Ó Óموضوع

در ایــن جلســات دربــاره موضوعــات عمومــی بحــث کــرد .اما می
توان بحث های جزیی تر و تخصصی تر را نیز بســته به ســطح مناظره
کنندگان ،ذیل بحث های عمومی مطرح کرد.
از نــرم افــزار مدیر یــت زمــان و نظر ســنجی ،در این مدل نیــز می توان
استفادهنمود.

 .3میزگرد دانشجویی
معم ــوال میزگرده ــای مت ــداول در فض ــای دانشـــگاه ،مختـــص
ب ــه اس ــاتید اس ــت و کمت ــر ای ــن برنام ــه در بی ــن دانش ــجویان و ب ــا
اس ــتفاده از خ ــود دانش ــجویان اس ــتفاده مـــی شـــود .در حالیکـــه
اج ــرای ای ــن الگ ــو ،ب ــرای دانش ــجویان نی ــز مـــی توانـــد جذابیـــت
داش ــته و ب ــه هو ی ــت بخش ــی آن ه ــا کم ــک کن ــد.
در ای ــن الگ ــو ،موض ــوع گفتگ ــو ب ــه بی ــش از دو موض ــع شکس ــته
ش ــده و از جوان ــب بیش ــتری موردبررس ــی ق ــرار میگی ــرد.
ویژگ ــی اصل ــی ای ــن م ــدل ،منطقیت ــر و آرامتـــر شـــدن فضـــای
جلس ــه نس ــبت ب ــه مدله ــای دوقطب ــی و مناظ ــرهای اس ــت .ب ــرای
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موضوع ــات تخصص ــی مناسـ ـبتر اس ــت.
ب ــه عن ــوان مث ــال در ش ــرایطی ک ــه برگ ــزاری مناظ ــره منجـــر بـــه
ایجــاد تشــنج و کشــمکش مــی شــود ،بــا برگــزاری میزگــرد و دعــوت
از اف ــراد مختل ــف ،ای ــن فض ــا متع ــادل م ــی ش ــود و از هیج ــان اف ــراد
ب ــرای مخالف ــت و ی ــا موافق ــت ب ــا ی ــک ش ــخص ی ــا موض ــع خ ــاص
کاس ــته م ــی ش ــود.

Ó Óمدیریتجلسه

مجــری در ایــن مدل ،باید ضمن مــواردی که در مدل هــای باال ذکر
شد ،تالش کند همه ی افراد در بحث مشارکت کنند و بحث دو طرفه
نشود.

Ó Óموضوع

در این مدل ،هم مباحث عمومی دانشجویی قابل طرح است و هم
موضوعاتتخصصیتر.

 .4کرسی نقد
این قالب شباهت زیادی به گفتگوی آزاد دارد .با این فرق که در این
نقد یک نظریه یا یک کتاب یا یک فیلم مشخص
قالب ،گفتگو حول ِ
یشــود .به عنوان مثال از یک هفتــه قبل از برنامه ،یک کتاب
انجــام م 
معرفی می شود ،خالصه ای از کتاب در اختیار همگان گذاشته می
شــود و در حیــن جلســه ،دانشــجویان این کتاب را نقد مــی کنند و به
چالش می کشند .و یا اینکه یک فیلم پخش می شود و بعد از پخش
فیلم ،توسط خود دانشجویان نقد می شود.
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ویژگی اصلی این مدل عالوه بر تخصصیتر شــدن فضای گفتگو،
ایجــاد امکان نقد نظریههای رایج علمی در حوزههای مختلف علوم
انسانی و دیگر حوزه ها می باشد.

Ó Óمدیریتجلسه

مجری برنامه باید کارشناس باشد .به طوری که بتواند موضوع مورد
نقد را به دانشجویان ارائه دهد و برای آن ها تشریح کند .بدیهی است
که کارشناس برنامه باید بی طرفی خود را نسبت به موضوع مورد بحث
نشاندهد.

 .5کرسی مطالبه گری
یکی از ارکان اساسی جمهوری اسالمی ،مشارکت مردم در
حاکمیت است .این مشارکت مصادیق مختلفی دارد که یکی از آن
ها حرف زدن و اظهار نظر درباره مسائل کشور است .اینکه دانشجویان
ببینند یک تریبونی وجود دارد که می توانند حرف هایشان را درباره
مسائل اساسی کشور و حتی مسائل دانشگاه خودشان مطرح کنند،
این احساس مشارکت در وجودشان تقویت می شود.
از طرفی ،مطالبه گری و حساس بودن به مسائل کشور ،یکی از
رسالت های دانشجو است .او به دلیل آزادگی و نداشتن روحیه ی
محافظه کاری ،می تواند مطالبات مردم را فریاد بزند و به عنوان نماینده
مردم ،مسئولین را در قبال وظایف و تعهداتشان بازخواست کند.
کرسی مطالبه گری قالبی است جهت تحقق اهداف مذکور .در این
مدل،موضوع کرسی،نقدعملکردیکیاز مسئولیندانشگاهییایکی
از مسئولین کشور است.
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در واقــع برگــزاری این مدل از آزاداندیشــی یک گام مثبت در جهت
تحقق آرمان آزاداندیشی و آن هم ترویج روحیه¬ی نقدپذیری است.

Ó Óمدیریتجلسه

در ابتدای این جلسه ،مجری مساله ی مورد بحث را طرح می کند.
ســپس دانشــجویان به صورت آزاد ،نظرات و ســواالت خود را بیان می
کنند و پس از آن مسئول یا مسئولین مدعو ،پاسخ و نظرات خود را بیان
می کنند .باید دقت داشــت که جلســه باید صریح باشــد و جنبه ی
تشریفاتیپیدانکند.

Ó Óگسترهیموضوعات

عالوه بر مســائل کالن کشــور ،مســائل صنفی و دانشــجویی مربوط
بــه دانشــگاه مــی تواند مــورد بحث قــرار گیــرد .همچنیــن موضوعات
تخصصی نیز می تواند در این جلسات مطرح شود .به عنوان مثال در
رشته های فنی ،مسائل مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه و فناوری
های نوین ،با حضور مسئولین و اساتید دانشگاه و دانشجویان بررسی
شود.

 .6کرسی مکتوب
کرسی مکتوب انواع و اقسام بسیار متنوعی دارد که در ادامه به چند
نمونه از آن اشاره می شود.
 .6.1مــدل هــای عمومی :مــدل هایی کــه در آن ،همه می توانند
اظهار نظر کنند؛
 .6.1.1دیــوار جیــغ :در ایــن نمونه یک بورد ،بنر ســفید و ...در محل
13
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عمومی قرار داده می شود و باالی آن یک سوال نوشته می شود .همه ی
افراد می توانند بر روی این صفحه ی بزرگ نظر و پاسخ خود را بنویسند.

14
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 .6.1.2برچســب هــای رنگی :ســوال در یک بورد نوشــته می شــود و
نظرات در برگه های جداگانه نوشته شده و چسبانده می شود.

 .6.1.3صندوق نظر سـنجی :می توان یک سـوال یا مسـاله را طرح
کـرد و در محـل ،یـک صنـدوق قرار داد تا افراد پاسـخ و نظر خـود را درون
آن بیندازنـد .سـپس نظـرات به نمایش گذاشـته شـود .این مـدل دارای
نظم و انسـجام بیشـتری خواهد بود.
 .6.2مـدل هـای غیـر عمومـی :در ایـن مـدل هـا همـه ی افراد نمی
تواننـد اظهـار نظـر کننـد ،بلکـه تضـارب آراء بیـن دو یـا چند نفـر خواهد
بود.
 .6.2.1مناظـره بیـن دو یـا چنـد نفـر صـورت مـی گیرد و مشـروح آن به
صورت فیلم یا نشـریه منتشـر می شـود.
 .6.2.2نشـریه :دو یـا چنـد نظـر مقابـل هـم ،در یـک نشـریه بـه طـور
مسـاوی مطلـب مـی دهنـد و مخاطـب در یـک نشـریه تمـام نظـرات را
مـی بیند.
 .6.2.3یـک بـورد کـه فقـط دو نفـر مـی تواننـد در آن مطلب بگذارند.
15
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نفـر اول نظـرش را روی بـورد مـی نویسـد .نفـر دوم فرصـت دارد تـا پاسـخ
دهد .دوباره نوبت نفر اول می شود .به این ترتیب بورد به تدریج کامل
مـی شـود .ایـن روش ممکـن اسـت چند هفته بـه طول بینجامد.

 .7جلسات گفتگوی تخصصی کوچک (پاتوق گفتگو)

Ó Óمخاطب

این جلســات به صورت غیر علنی برگزار می شــود و تعداد شــرکت
کنندگانآنحداکثر15نفرمیباشد .کهشامل 2گروه(حداکثر3نفره)با
دیدگاه های متفاوت به عنوان2طرف بحث و  8-7نفر (از طیف های
مختلف)بهعنوانببینندهیبحثمیباشد.
به زبان ساده تر چند نفر دور هم جمع می شوند و به صورت چهره به
چهره و بی حاشیه گفتگو می کنند.

Ó Óموضوع

معمــوال در موضوعات سیاســی ،بحــث ها به جنجــال و اختالف
کشــیده مــی شــود .به همیــن خاطر بایــد موضوعات مبنایــی و فکری
انتخابشودتادر فضایی کامالمنطقیو عقالنیبحثصورت گیرد.

Ó Óمکانبرگزاری

ایــن برنامــه مــی تواند در کالس ،ســالن جلســات ،دفتر تشــکل و یا
محیط آزاد برگزار شود.
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طبیعی است افرادی باید انتخاب شوند که از نظر فکر و تحلیل قوت
داشــته باشــند تا بتوانند بحث علمی و مفیدی داشته باشند .همین
جلســه بهانه ای است تا دانشــجویان به سمت مطالعه و تعمیق فکر
بروند تا بتوانند در بحث ها شرکت کنند.
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Ó Óمزیتها

بــرای برگــزاری این جلســات نیــازی بــه جمعیت حضار نیســت و
دغدغهعدممشارکتاصالوجودندارد.افرادمشارکت کنندهدر بحث
نیز از طیف های فکری گوناگون دعوت می شوند و به آن ها اطمینان
دادهمیشود کهجلسه،صرفا گفتگویصمیمانهاستو هیچتبعاتی
در پــی نخواهد داشــت .همچنین به علــت کم جمعیت بودن ،فضا
بســیار منطقی تر خواهد بود و بحث کنندگان به دنبال غلبه ظاهری
بر نظر مخالفشان نیستند ،بلکه به دنبال بحث منطقی هستند .دیگر
اینکههیچهزینهو کار سنگیناجراییندارد.طبیعیاست کهاینگونه
جلسات به علت بی حاشیه بودن ،معموال با مخالفت و مانع تراشی
مسئولیندانشگاهمواجهنخواهدشد.
برگــزاری مســتمر ایــن جلســات عــاوه بــر ارتقــای ســطح فکــری
دانشجویان می تواند منجر به جذب دانشجویان فکری از طیف های
مختلف و نزدیک شدن قلوب و اذهان شود.

 .8سـاماندهی گفتگوهـای غیـر رسـمی و گعـده هـای
دو سـتانه
برایتحققآرمانآزاداندیشی،عالوهبربرگزاریجلساترسمی،باید
گفتگویهایغیررسمیو صمیمانهرانیزساماندهی کرد.شکلدادن
گعده هایی درون خوابگاه ها ،دانشکده ها و محیط های دوستانه می
تواند به این فضا کمک کند.
در فضای رســمی ،کســی که پشــت تریبون مــی رود ،بایــد از موضع
ـمی خــود دفاع کنــد تا حیثیت او زیر ســوال نرود .حتــی اگر مجبور
رسـ ِ
باشــد جایی خالف واقع ســخن بگوید .اما در محافل دوســتانه و کم
جمعیت این آسیب وجود ندارد.
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این ایده باید توسط خود دانشجویان اجرا شود .در واقع همه ی افراد،
زمان زیادی را مشغول بحث و گفتگو هستند .اما معموال ازین فرصت
ها استفاده نمی شود و به بطالت می گذرد و بحث فراتر از حواشی فالن
مسابقه ی ورزشی یا زندگی شخصی فالن بازیگر نمی رود .در صورتیکه
همینافراددر مسائلاساسیفکریو اعتقادیو بینشیباهماختالف
نظر دارند و سواالت و ابهامات فراوانی در ذهنشان وجود دارد.
با تشــویق دانشجویان می توان به برگزاری این گعده ها کمک کرد.
به عنوان مثال برگزاری مسابقه و...پیرامون بحث های خودمانی و...
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ایدههاییبرای
برنامههایآزاداندیشانه
عالوه بر مدل هایی که در باال به عنوان کرسی آزاداندیشی ذکر شد،
مــدل هــای فــراوان دیگــری وجــود دارد که شــاید تحت عنوان کرســی
نگنجد ،اما به ترویج این فضا بسیار کمک می کند .بلکه در بسیاری
خود کرسی ها بیشتر خواهد بود .در ادامه به
از موارد تاثیر گذاری آن ها از ِ
برخی از آن ها اشاره می شود.

 .1کافه انتخابات
کافه انتخابات یک ایده جامع برای برنامه های نزدیک به انتخابات
است .گفتگو و آزاداندیشی یکی از برنامه های کافه است .تفصیل این
طرح در پیوست آمده است.
 .2چای سیاسی
می توان به بهانه ی پذیرایی با یک چای دانشجویان را دور یک میز
و یا در یک مسیر پر رفت و آمد جمع کرد و باب گفتگو و صحبت را باز
کرد .خبرخوانی و تیتر خوانی به شــیوه ی روزنامه فروش ها یکی از ایده
های جذاب در کنار چای سیاسی می باشد.
20

شیوهنامهبرگزاریکرسیهایآزاداندیشی

 .3رادیو گفتگو
نــرم افزارهایی وجــود دارند که می تواند یک مــوج رادیویی محلی با
بورد محدود ایجاد کند و با یک فرکانس موقت در دسترس افراد موجود
در محل قرار گیرد .بدین وســیله می توان قالبی نو را پیاده کرد .به این
صــورت کــه برنامــه ای کــه در حال برگزاری اســت را بــه صورت پخش
رادیویــی در ســطح دانشــگاه تبلیغ کــرد .و یا اینکه مســتقال برنامه ای
رادیوییتولید کرد.
 .4جلسات پایان نامه
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی که پایان نامه می نویسند ،پس از
اتمام پایان نامه و پیش از دفاع ،می توانند پایان نامه ی خود را یا حداقل
بخشی از آن را در معرض نقد دیگران قرار دهند.
برای این کار کافی است که دانشجو ،یک جلسه ی نقد برگزار کند
و از دانشــجویان و اســاتید دعــوت کنــد کــه در جلســه حاضر شــوند و
مباحثی که او در جلسه ارائه می دهد را نقد کنند.
این کار عالوه بر اینکه حقیقتا یک محفل آزاداندیشی است ،باعث
می شود که ایراد های پایان نامه قبل از اینکه در جلسه دفاع نقد بشود،
مشخص شده و اصالح بشود.
البتــه ایــن کار را مــی تــوان در مراحل مختلــف انجام پایــان نامه -از
انتخاب موضوع تا اتمام آن -انجام شود.
باید توجه داشت که نقد ها باید علمی و دقیق باشد و از ارائه نظرات
غیر کارشناسی و علمی پرهیز شود.
اگر اینگونه جلسات متداول بشود ،باعث غنی تر شدن پایان نامه ها
خواهد شد .زیرا یکی از ضعف های فضای دانشگاه ،کاربردی نبودن
آن ها برای جامعه و حل مشکالت جامعه می باشد.
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ای ــن پیش ــنهاد فق ــط ب ــرای دانش ــجویان نیس ــت .اس ــاتید نی ــز بای ــد
دانشــجویان خــود را بــه اینگونــه جلســات ترغیــب کننــد و از برگــزاری
آن حمای ــت کنن ــد.

 .5کالس های عمومی
هم ــه ی دانش ــجویان بای ــد چندی ــن واح ــد از دروس مع ــارف و
عمومــی را بگذراننــد .امــا معمــوال از ایــن کالس هــا اســتفاده وافــی
نم ــی ش ــود و علیرغ ــم ص ــرف وق ــت ز ی ــاد دانش ــجویان و اس ــاتید،
س ــواالت و ابهام ــات فراوان ــی در ح ــوزه هـــای مختلـــف بـــرای
دانش ــجویان باق ــی م ــی مان ــد .ای ــن کالس ه ــا نی ــز یک ــی از فرص ــت
ه ــای طالی ــی ب ــرای پی ــاده ک ــردن قاب ــل آزاداندیش ــی م ــی باش ــد.
مش ــارکت حداکث ــری دانش ــجویان در بح ــث ه ــا ،باع ــث م ــی ش ــود
مباحـــث مبت ــا ب ــه و عین ــی آن ه ــا مط ــرح شـــود و دروس بســـیار
کار بــردی تــر ارائــه شــود .البتــه ایــن ایــده در بســیاری از کالس هــای
درس ــی تخصص ــی نی ــز قاب ــل اج ــرا م ــی باش ــد ک ــه باع ــث رش ــد و
بالندگ ــی فض ــای دانش ــگاه و حرک ــت ب ــه س ــمت تولی ــد عل ــم م ــی
ش ــود.
 .6صندلی های پرا کنده
گفتگ ــوی آزاد دانش ــجویی را م ــی ت ــوان در فض ــای آزاد انج ــام داد
و ب ــا ق ــرار دادن صندل ــی های ــی ب ــه ص ــورت پراکن ــده ک ــه نم ــاد آراء و
نظ ــرات متف ــاوت اس ــت ،اش ــخاص مختل ــف را روی صندل ــی ه ــا
قــرار داد و ایشــان بــه گفتگــو بپردازنــد .نمونــه ی عینــی ایــن مــدل در
برنامــه تلویزیونــی جیوگــی (از شــبکه دوم ســیما) اجــرا شــده اســت.
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 .7بحث در فضای مجازی
بحث هایی که در کرسی های آزاداندیشی مطرح می شوند ،معموال
فرصــت نمــی شــود به ســرانجام برســد و کامل شــود .فضــای مجازی
بستری مناسب است برای ادامه دادن و پیگیری بحث ها.
همچنین می توان مناظراتی کامال مجازی شکل داد .اما باید توجه
داشــت که بــا مدیریت صحیــح گروه بحث ،افراد شــرکت کننــده در
بحث و همچنین سیر بحث کامال مشخص بوده و نظم حاکم باشد.
نکتــه ی مهــم ایــن اســت که افــراد بحــث کننــده بایــد در موضوع،
کارشناس باشند و گرنه مانند انبوه گروه ها و اجتماعات مجازی دچار
هرج و مرج می شود و کار کامال بیهوده و بلکه مضری خواهد بود.
در صــورت مدیر یــت صحیح و خوب شــکل گرفتن بحث ها ،می
توان مباحث افراد را به صورت محتوای مکتوب منتشر کرد.
در پایان به چند نکته مهم اشاره می شود:
 -1روح حاکم بر همه ی مباحثی که گفته شــد این اســت که از
هر ظرفیتی برای ایجاد فضای گفتگو و حرکت به ســمت آزاداندیشــی
استفاده کرد .نباید به قالب های گفته شده بسنده کرد و با خالقیت
خود ،مدل بومی و متناسب با دانشگاه خودمان را تولید کنیم.
 -2آنچه که کرسی آزاداندیشی را از برنامه های هیجانی و پر هرج
و مرج جدا می کند ،حاکم بودن منطق است .یکی از مهم ترین عوامل
حاکم بودن منطق ،نظم داشتن جلسه است .نکته ی مهم این است
که هر برنامه ای که می خواهیم برگزار کنیم ،یک آیین نامه ی جامع برای
آن تدوین کنیم تا چارچوب و حدود بحث ها مشخص شود .داشتن
آییــن نامــه ،هم راه را برای خودمان مشــخص مــی کند و هم مخاطب
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احساس می کند که این برنامه قاعده مند است و هر کس هر رفتاری
خواست نمی تواند داشته باشد.
-3یکیاز مسائلی کهبرگزار کنندگان کرسیباآنمواجههستند،
مسالهیاستادو داور برایحضور در کرسیاست.اوالحضور استاداگر
به عنوان جمع بندی مباحث و یا پاسخ به شبهات باقی مانده باشد،
این ذبح روح آزاداندیشی است .چرا که جلسه ی آزاداندیشی باید کامال
بی طرفانه باشد .اگر هم به عنوان داوری و امتیاز دهی به مطالب مطرح
شده است ،باز خالف آزاداندیشی است .زیرا داور واقعی ،عقل و ذهن
حضار درون جلسه است و خود شنوندگان باید برای خودشان داوری
کنند(.الذینیستمعونالقولفیتبعوناحسنه).پسنقشیبرایاستاد
در جلسه باقی نمی ماند بجز تذکرات آیین نامه ای و منطقی و هدایت
قالبــی بحــث ها که ایــن کار را هم مجری-کارشــناس برنامه می تواند
انجام دهد .به جای این کار ،باید قبل و بعد از جلسه ،از اساتید محترم
استفاده کرد.
 -4آنچه که بیشتر از برگزاری یک برنامه ی خوب اهمیت دارد،
تــداوم و اســتمرار آن اســت .نبایــد بــه برنامــه ها بــه عنوان جزیــره های
جداگانه نگاه کرد .بلکه تک تک آن ها قطعات یک پازل هستند که با
وجود هم تکمیل می شوند .اگر برای کرسی ها نقش اموزشی و تربیتی
نیز قائل باشیم -که صد در صد -اینگونه است ،وقتی دانشجویان در
خاللاین گفتگوهارشدمی کنند که گزارههایعلمیو معرفتیمطرح
شده ،در ذهنشان ماندگار شود و این ممکن نیست مگر با استمرار.
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