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  1395)، تابستان 109شمارة دوم (پیاپی دوم،  و بیست سال هاي اجتماعی اسالمی،پژوهش

 

  هاي آزاد اندیشیموانع برگزاري کرسی
  ∗عالی در مؤسسات آموزش

  1حبیب زمانی محجوب *         

  2سید نادر مددي *           

  3هدشتالسادات گرامیان داعظم  * 

  چکیده
م هاي مقـام معظـ  ترین خواستهندیشی یکی از جدياهاي آزادبرگزاري کرسی

است که همـواره در دیدارهایشـان بـا دانشـجویان و اسـاتید مطـرح        رهبري
مـوزش  اند. با وجود این هنوز این مطالبه و دغدغه از سوي مؤسسـات آ فرموده

ی نشده ید و شاید اجرایکه با عالی کشور مورد توجه قرار نگرفته است و چنان
  است.
 چـرا بـا وجـود تأکیـد مقـام معظـم رهبـري،       «کـه  این نوشتار ایـن اسـت    ۀلأمس

  ».شود؟هاي آزاداندیشی در مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار نمیکرسی
اي است، اطالعات مورد نیـاز مـرتبط   رشتهکه پژوهشی میان در پژوهش حاضر

و سپس  اي و مصاحبه، گردآوريخانههاي آزاداندیشی، با روش کتاببا کرسی

                                                                 
  .30/01/1395ـ تاریخ پذیرش:  26/08/1394تاریخ دریافت:  ∗
  zamani1358@gmail.com سؤول)(نویسندة م 7تاریخ و تمدن ملل اسالمی پژوهشگاه امام صادقاستادیار . 1
  ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد آشتیان. کارشناس 2
  a.s.g@gmail.com                                  . کارشناس علوم تربیتی                                                               3
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رفـت از آن ارائـه   کارهـاي بـرون  هاي آزاداندیشی و راهموانع برگزاري کرسی
  است. شده
 هاي آزاداندیشی، مؤسسات آموزش عـالی، دانشـگاه،  کرسی کلیدي: گانواژ

  دانشجو، مقام معظم رهبري.

  مقدمه
 ۀگـردد. نقطـ  بـازمی  81بـه بهمـن مـاه سـال      1طرح بحث از ضرورت آزاداندیشی

اگر بخـواهیم  «سخنان رهبر انقالب در دیدار اعضاي انجمن اهل قلم بود:  ع،شرو
واقعـىِ فرهنـگ و اندیشـه و علـم حقیقتـاً کـار کنـیم،         ۀگسترش و توسع ۀدر زمین

اول آزاداندیشى اسـتفاده   ۀه از مواهب خدادادى و در درجکاحتیاج داریم به این
هـاي  اي بـه کرسـی  اشـاره  ایـن نشسـت   درله معظم چند  هر. )7/11/1381( »کنیم

ــدریج، ده اســتکــرآزاداندیشــی ن ــه ت ــی ب ــدي در ، ول ــخنان بع ــايکرســی س  ه
 صـورت بارهـا بـه   ایشـان   یافتند؛ به طـوري کـه   را خود خاص فضاي آزاداندیشی

. ضــرورت هــاي آزاداندیشــی شــدندخواســتار ایجــاد و تشــکیل کرســی رســمی 
شوراي عالی انقـالب فرهنگـی    596 ۀسهاي آزاداندیشی در جلاندازي کرسیراه

  تصویب شد. 5/10/1385نیز در تاریخ 
 ،هاي آزاداندیشیسال از فراخوان رهبر انقالب کرسیچند اما پس از گذشت 

تشکیل نشـدند و   ،نظر ایشان بود به آن شکل که مددر فضاي علمی و دانشگاهی 
 ةنشد محقق فرامین( ده استگردینظر رهبري در این خصوص محقق ن اهداف مد

  .2)6/4/1391 ،هاي آزاداندیشیرهبري در خصوص کرسی
ال فعــ ۀهــاي خــود بــا بدنــکــه مقــام معظــم رهبــري بارهــا در ســخنرانی بــا آن
انـدازي و  ها و اساتید برجسته) بر لزوم راه(دانشجویان، نخبگان، تشکل دانشگاهی

  هـا و ههـاي آزاداندیشـی در مراکـز علمـی کشـور، یعنـی دانشـگا       استقرار کرسـی 
اند، این راهبرد مهم هاي تدریس، تأکید ورزیدهه، در کنار کرسیهاي علمیحوزه

هاي سیاسی تساتید و در گیرودار فعالیدر انبوه کار آموزشی و پژوهشی مرسوم ا
تا آنجـا   3،مهري قرار گرفته است... مورد بیهاي کشور ودانشجویی دانشگاه ۀبدن
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منـدي  اظهار گلـه  هاو حوزه هاله در دانشگاهأساز عدم تحقق این م که خود ایشان
و در جمع  18/6/1385است (بیانات مقام معظم رهبري در دانشگاه سمنان،  کرده

و در دیدار با نخبگـان و برگزیـدگان    8/6/1386قم،  ۀعلمی ةاساتید و طالب حوز
  ).13/7/1390علمی، 

آبـان   16در  .البته این به آن معنا نیست که هیچ کاري صـورت نگرفتـه اسـت   
متشکل از نماینـدگان وزارت   ،ايها توسط کمیتهتشکیل کرسی ۀنامینئآ 88سال 

تدوین و بـه   ،علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی، بسیج دانشجویی و...
اصالحی ارسال شده است. برخی  ۀنامهم آئین 1390در سال  ها ابالغ شد.دانشگاه
 ند است.ولی حرکت بسیار ک اند،قدم شدهها پیشدانشگاه

ــلبی و    ــاظ س ــه لح ــه ب ــی، چ ــاظ آزاداندیش ــه لح ــه ب ــت   چ ــا رعای ــاتی و ب اثب
اي آن هـ که موانع و محـدودیت  مگر آن ،شودمحقق نمی هاي قانونیارچوبهچ

هـا و موانـع آزاداندیشـی چیسـت     کـه محـدودیت   برطرف گردد. ایـن و شناسایی 
  باشد.یاي است که این مقاله در پی بررسی آن ملهأمس

هـاي فراوانـی صـورت گرفتـه و برخـی      این موضوع تـا بـه حـال بحـث     ةدربار
هـاي  ر سـایت کرسـی  آنهـا د  ةها و مقاالت هم نوشته شده اسـت کـه عمـد   کتاب

 مقـاالت  ۀقابل مشاهده است. در ضمن مجموعـ  (www.korsiha.ir) آزاداندیشی
درآمـدي بـر   جلـد) بـا عنـوان     2( هـایی لد) و سخنرانیج 4( جلد)، گفتگوها 4(

بـه همـت    1384و  1383 ، در سـال پردازي در علوم دینیآزاداندیشی و نظریه
قـم چـاپ    ۀعلمیـ  ةنهضت آزاداندیشی و تولید علم مرکز مدیریت حـوز  ۀدبیرخان

رضـا   اند. محمدبه مباحث نظري این موضوع پرداخته به طور عمدهشده است که 
آزاداندیشی در نگاه در پژوهشی با عنوان  ،)1393( غالمرضا گودرزي بشارتی و

به بررسی موضوع آزاداندیشی از منظر رهبر انقالب پرداختـه   مقام معظم رهبري
 اند. اما با ایـن حـال،  هاي آزاداندیشی بیان کردهکرسی ةو مطالب خوبی نیز دربار

ی موانـع برگـزاري   ورت جـامع و کامـل، بـه بررسـ    صـ  مسـتقلی، بـه   ۀتاکنون مقالـ 

http://www.korsiha.ir)
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ها نپرداخته است و خأل بررسی ایـن موضـوع   هاي آزاداندیشی در دانشگاهکرسی
  کامالً روشن است.

  هاي آزاداندیشیمفهوم کرسی
بنـد و روشـی منسـجم و     و آزاداندیشی، به بیان ساده، یعنی فکرکردنِ بـدون قیـد  

هـاي  سـی کربدون ترس از ساختارهاي رایـج.    ،اندیشیدن هماهنگ براي درست
آزاداندیشی، چه در حوزه و چه در دانشگاه، جایگاهی است که افراد بتواننـد در  

هـا و موضـوعات مختلـف، بـدون تـرس و      یک فضاي معقول در ارتباط با حـوزه 
هـا مشـکلی ایجـاد    بـراي آن  آراءبیان  ۀواسط و بهواهمه، به بحث و بررسی بنشینند 
 دیشی مصونیت قضایی پیـدا کننـد  هاي آزاداننشود؛ حتی قرار شده فعاالن کرسی

  .4)11/3/94، کنندهاي آزاداندیشی مصونیت قضایی پیدا میکرسی(
بــراي اظهــار نظرهــاي غیرمتعــارف  دانشــجویان را آزاداندیشــی هــايکرســی

و به صورت آزاد، و در عین حال  دهندخودشان در حضور جمع نخبه تشکیل می
ــار  ــی درب ــی و منطق ــ   ةعقالن ــه اظه ــادل آراء   ارموضــوعات مشــخص ب ــر و تب نظ

. آنجا بنا نیست که داوري بشود و امتیاز داده شود و رتبه تعیـین شـود،   پردازندمی
ات شـایع و  یـ مخالف و مغایر و متفـاوت بـا نظر   آراء ۀبلکه مجالی است براي ارائ

 ۀخواهـد نظریـ  هاي آزاداندیشی فرد نمـی در کرسی ).90ص ،1390(رشاد، رایج 
بنابراین  ؛5پردازيبیشتر مباحثه و گفتگو هستند تا نظریه هاجدید بدهد. این کرسی

در این گفتگو برخـی   .هاي گفتگوهاي آزاداندیشی یعنی برگزاري نشستکرسی
  و در ایـن میـان حقیقـت اسـت کـه خـود رخ      مطالب نفـی و رد یـا اثبـات گـردد     

  ).8/6/1388(ر.ك: بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با نخبگان،  نمایاندمی
که در آن دانشجویان، از  مجموع، کرسی آزاداندیشی یعنی نشستی قانونی در
 هاي مختلف، به دور از تـرس، حـرف و نظـر خـود را بـا رعایـت منطـق و       جریان

(بشـارتی   اخالق بیان کنند و منتقدان و مخالفان به گفتگو و مباحثه با هم بپردازند
  ).231 و 92صص، 1393و گودرزي، 
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  هال کرسیاهمیت و ضرورت تشکی
شـود. بـر   است که باعث بروز استعدادها و تکامل انسـان مـی   الهی موهبتی آزادي

(جعفـري،   این اساس آزاداندیشی حق هر انسان و احترام به کرامت انسانی اسـت 
 ).222ص ،1369

دلیـل ایـن مـدعا     6آزاداندیشی و تفکر از مختصات اساسی دین اسـالم اسـت.  
ا عبارات گونـاگون دسـتور بـه تفکـر و تعقـل      آیات فراوان قرآن مجید است که ب

دهد. از دیدگاه قرآن بیان واقعیات و حقایق، چه در قلمرو مادي و چـه قلمـرو   می
) و اگـر کسـی   233ص ،1369(جعفـري،   معنوي، نه تنها آزاد، بلکه واجب اسـت 

؛  71/عمـران (آل گیردکوتاهی کند و حق را کتمان نماید، مورد سرزنش قرار می
ی و نداشـتن جمـود فکـري و    . اسالم پیـروان خـویش را بـه آزاداندیشـ    )159/بقره

) و شـرط ایمـان و   195ــ 194صـص  ،1391(عبدالمحمـدي،   خوانـد میتعصب فرا
؛  64/عمــران؛ آل 3/(انســان دانــدانســان مـی  ۀمسـلمانی را آزادي عقیــده و اندیشــ 

 ).17/زمر
ر ساري و جاري شدن عقالنیت و خردورزي در جامعـه منـوط بـه یـک عنصـ     
 اساسی است و آن تمهید فضاها و بسترهاي مناسب براي مراودات فکري و نظري

 باشدمی» پردازيهاي آزاداندیشی و نظریهکرسی«، که یکی از این راهبردها است
  ).287ـ286صص ،1392ـ1391بین، (جهان

غنابخشیدن به فرهنگ و هویـت ملـی و اسـالمی و رشـد و تعـالی آن نیازمنـد       
ــر برگــزاري کرســی  ایجــاد فضــاي آزاد ــه ب ــه طــور عــام، و تکی هــاي اندیشــی، ب

ۀ علمـی  آزاداندیشی با حضور فعـال اسـاتید، دانشـجویان و دیگـر نخبگـان جامعـ      
تـرین ارکـان نظـام فکـري     ترین و اصـلی یکی از مهم است. کشور، به طور خاص

اش تولیـد، تبیـین،   سـاز اسـت کـه وظیفـه    انقالب اسالمی، دانشگاه پیشرو و تمدن
سازي نـوین  علم، معرفت و فرهنگ اسالمی، به عنوان پایگاه معرفتی تمدنتعمیق 

تـرین  ). یکـی از مهـم  186و  161صـص  ،1388اسالمی است (خرمشاد و آدمـی،  
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  فرهنگ و معرفت، آزاداندیشی است. گیري و تعمیقابزارهاي شکل
سـاز و اسـالمی هسـتیم،    اگر ما در انقالب اسالمی دنبال تشکیل دانشگاه تمدن

چـرا کـه    ؛)91، ص1392(دارا و کرمـی،   اسـت » آزاداندیشی«آن  تور محركمو
اگر این خصلت از آن گرفتـه شـود، دیگـر در دانشـگاه از خالقیـت و نـوآوري،       

 ۀهـاي آزاداندیشـی بـه منزلـ    خبري نخواهد بود. کرسی متضارب آراء و تولید عل
آزادي  ،آن يهـا تکمیل کاسـتی یا ایجاد نهادي است که در کنار نظام آموزش و 

بخشد و دانشجویان و اساتید ارچوب گفتمان دانشگاهی تحقق میهعلمی را در چ
(دارا و  کنندخود را در مورد مسائل گوناگون مطرح می آراءها و آزادانه دیدگاه

هدف تضارب آراء و تقویت  هاي آزاداندیشی با). کرسی110ص، 1392کرمی، 
و تفکر و رفـع  تشویق دانشجویان به مطالعه سازي آزادي، اندیشه و بیان، و نهادینه

هــاي علمــی بــه   هــا و جلــوگیري از مبتالشــدن محــیط   ابهامــات و شــبهات آن 
هـاي  نگري پدید آمد. در چنین فضایی اسـت کـه دانشـجویان بـا گفتمـان     سطحی

هـاي مربوطـه را هـم دریافـت     هـا آشـنا شـده و پاسـخ    هـاي آن گوناگون و دیدگاه
ها سؤال دارند. این سؤال را باید در جوان م انقالبرهبر معظ ةکنند. به عقیدمی

و  اسـت گـویی بـه سـؤال آنه   کجا مطرح کنند؟ دانشگاه بهترین بستر بـراي پاسـخ  
  است. »هاي آزاداندیشیکرسی«ها بهترین جا براي طرح این پرسش

ها این است کـه  هاي آزاداندیشی در دانشگاهضرورت دیگر برگزاري کرسی
مسـائل سیاسـی، اجتمـاعی، فکـري و مـذهبی در       ةدربار مهم تخصصی يهابحث

  گـري از محیطی سـالم و در میـان دانشـگاهیان مطـرح و بررسـی گـردد و مطالبـه       
هاي عمـومی و  ها به محیطگیرد؛ وگرنه این بحثدانشگاه شکل می ترین الیۀعام

(ر.ك: بیانات  بند و ضایعات بیشتري خواهند داشتیااجتماعی نامربوط سوق می
  ).8/6/1388ام معظم رهبري در دیدار با اساتید دانشگاه ها، مق

زودبازده است کـه  هزینه و در عین حال اي کمهاي آزاداندیشی برنامهکرسی
رهبـري و  کنـد ( هیجان قشر دانشجو، بلوغ سیاسی آنان را تقویت می ۀضمن تخلی
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 شـود و ، باعث تقویت تحرك و نشـاط دانشـجویی مـی   7)هاي آزاداندیشیکرسی
  ).16/4/94حضوري،  ۀ(توانا، مصاحب بردمی اعتماد به نفس دانشجویان را باال

ابزارهاي  ۀسابقدلیل افزایش بی بهتر شدند و امروزه دانشجویان پویاتر و متوقع
با حضور فعال خود  دارتباطی، با انبوهی از سؤاالت و شبهات روبرو هستند که بای

شـک،  ها فـراهم شـود. بـی   گویی به آناسخبستر و قالبی مناسب براي پدانشجویان 
تواننـد  ترین بسـترهایی اسـت کـه دانشـجویان مـی     هاي آزادندیشی از مهمکرسی

ــد     ــدا کنن ــا پی ــود را در آنج ــؤاالت خ ــیاري از س ــخ بس ــاحب  پاس ــیري، مص  ۀ(نص
  ).18/5/94غیرحضوري، 

  هاي آزاداندیشیحد و مرز کرسی
گونه دار هیچتعبیري است که وامترین شاید به نظر برسد که آزادي تنها و بزرگ

ایـاي آن بایـد اذعـان    تقیید و تحدیدي نیست، امـا بـا شـناخت عمیـق آزادي و زو    
واقـع هـر    اش، داراي موازین خاصـی اسـت. در  وجود ظاهر فریبنده ، باداشت که

نوعی از آزادي که داراي حدود و ثغور و محدوده نباشد، آزادي نبوده و کرامت 
 این ). از85ص، 1393(بشارتی و گودرزي،  نی آن خواهد بودانسانی نخستین قربا

هاي آزاداندیشی دارند، باید براي آن حـد و مـرزي   رو، با تمام اهمیتی که کرسی
کـه بـه    هاي علمی و اعتقادي، بـراي آن قائل شد. هر نوع حرکتی در تمامی زمینه

یی بـراي  ارچوبی منظم تعریف شود و خط قرمزهاهاهداف خود برسد، باید در چ
هـاي  تردید عبور از این خـط قرمزهـا و شکسـتن بنیـان    آن در نظر گرفته شود. بی

ها تأکید و باور دارند، یک خطر بزرگ بر جامعه بر اصالت آن اکثریتاصیلی که 
  شود.هاي آزاداندیشی محسوب میسر راه کرسی

زادي دهند و نه آنهـایی کـه آ  دور آزادي اندیشه مرز قرار می نه آنهایی که به
کمـک  » آزاداندیشـی «توانند به کنند، نمیاندیشه را در بدون حد و مرز طلب می

  کنند.
هاي آزاداندیشی منطق و اخالق اسـت و هـر   حد و مرز آزادي بیان در کرسی
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توانـد بـا   هاي آزاداندیشی طرح شود، مـی خواهد در قالب کرسیاي که میعقیده
  رعایت این دو اصل بیان شود.

هاي آزاداندیشـی آداب و ترتیبـی دارد   کرسی يام معظم رهبرمق ةبه فرمود
ــد مســ  ــا آنوالن دانشــگاهؤکــه بای ــد  ه ــدیریت کنن ــا را م ــدار جمعــی از ه (در دی

شـمارند:  هـا برمـی  ایشان شرایطی را بـراي ایـن کرسـی    .)20/4/1394دانشجویان، 
ل هاي آزاداندیشی جاي گفتگوي محترمانه، عاقالنـه، منصـفانه و بـا اعتـدا    کرسی

)، نه متعصبانه و دلجویانـه  7/11/1381است (در دیدار با اعضاي انجمن اهل قلم، 
ها و احـزاب سیاسـی (در دیـدار بـا دانشـجویان و      جریان ۀشده به وسیلو تحریک

آزاداندیشـی   ۀلأمسـ «فرمایـد:  ). ایشان می19/2/1384هاي کرمان، اساتید دانشگاه
و نوآوري و تحول را باز گذاشت، منتها ناظر به این است که باید راه آزاداندیشی 

زدن بایـدهاي  شـکنی و بـرهم  آن را مدیریت کرد تـا بـه ساختارشـکنی و شـالوده    
) و معتقد اسـت  18/8/1385(در دیدار با دانشگاهیان سمنان، » هویت ملی نینجامد

» کنـد ها هیچ کمکی به پیشـرفت کشـور نمـی   ذهنی با لفاظی ۀایجاد فضاي آشفت«
  ).6/8/1388نخبگان علمی کشور، (در دیدار با 

مـا یـک شـعار مظلـوم      ۀآزاداندیشـی در جامعـ  «از دیدگاه  مقام معظم رهبري 
 ۀکننـد کـه بناسـت همـ    خیـال مـی   ايشـود آزاداندیشـی، عـده   ته مـی تا گف .است
ترسند. اند میبستهها دلها چون به آن بنیانشکسته شود و آن هاي اصیل درهمانبنی
ها شکسته شـود. هـر   کنند که با آزاداندیشی، باید این بنیاندیگر هم تلقی می ةعد

ظلـم  ـ    که شرط الزم براي رشد فرهنگ و علـم اسـت  ـ   دو گروه به آزاداندیشی
  ).7/11/1381(در دیدار با اعضاي انجمن اهل قلم، » کنندمی

رهبـر   ۀتلقی از بودن راهی متمایز و گفتمـانی جـایگزین بـه خـوبی در اندیشـ     
آموختگـان و  جمعـی از دانـش   ۀپاسخ به نامـ نمایان است. ایشان در معظم انقالب 

مـن  «نویسـد:  مـی  پـردازي نظریـه  هـاي علمیه در مورد کرسی ةگران حوزپژوهش
گـویی و  هرزه«با گرداب » سکوت و جمود«عمیقاً متأسفم که برخی میان مرداب 
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هر یـک  کنند که براي پرهیز از شناسند و گمان می، طریق سومی نمی»کفرگویی
از این دو، باید به دام دیگـري افتـاد. حـال آن کـه انقـالب اسـالمی آمـد تـا هـم          

ــان و ســرجنبانیدن و جمــود « ــی«و هــم » فرهنــگ خفق ــار و فرهنــگ آزادي ب مه
آزادي «را نقـد و اصـالح کنـد و فضـایی بسـازد کـه در آن،       » غربی ۀخودخواهان

چیـز  و نه به هـیچ  » گرانعنوي و مادي دیمنطق و اخالق و حقوق م«، مقید به »بیان
دیگر، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقالنیت 

هـا فعـال و برانگیختـه    حـوزه  ۀهـا در همـ  اندیشه ۀرایج شود تا هم ۀو انصاف، سک
بیـت  و اهـل  9، که به تعبیر روایـات پیـامبر اکـرم   »ولد فرهنگی و زاد«گردند و 
اســت، عــادت ثــانوي نخبگــان و » و عقــولمحصــول تضــارب آراء « :ایشــان
وران گردد. به ویژه که فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف اندیشه
هـاي دیگـر، شـکفته اسـت و     و تمدن ت جدید و نیز در چالش با مکاتببا معضال

(مقـام معظـم رهبـري،    » نیـز بـدون شـناخت شـبهه، نـاممکن اسـت      پاسخ به شـبهه  
16/11/1381.(  

  هادانشگاه در آزاداندیشی هايکرسی برگزاري مشکالت و موانع
 عـدم درك ضـرورت  مشـکل بـه    : ایـن دانشـجویان ة انگیـز  و همـت  عدم. 1

 ۀگـردد (راغ، مصـاحب  میؤوالن بـاز برخـی مسـ   کرد انفعـالی رويدانشجویان و 
هـاي  رهبري در خصوص کرسی ةفرامین محقق نشد«؛ 7/05/94غیرحضوري، 
  8).6/4/1391، »آزاداندیشی

 نیاز احساس آزاداندیشی، کرسی چونهم مهمیۀ برنام برگزاري براي اول قدم
له أواقعیت این است کـه هنـوز ضـرورت ایـن مسـ     . است آن ضرورت درك و

 ۀنیازهاي برگزاري یـک جلسـ  (« براي بسیاري از دانشجویان تفهیم نشده است؛
  9).31/1/1392، »کرسی مطلوب از نگاه برگزارکنندگان

ها کاسته است، این دانشجویان براي ورود به کرسی ةز انگیزعامل دیگري که ا
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وارد شـدن بـه    و مهـارت علمـی الزم   ۀدانشجویان توان و بنی بیشتر باشد کهمی
ها از جنس اندیشه است و فراتـر  جنس کرسی هاي آزاد علمی را ندارند.بحث

ایـن  کـه   ،ها برگرفته از یک فکر و مطالعه باشداز حرف زدن آزاد. باید حرف
فروکش کردن ذهن و  شود.مطالعه، تفکر و ذهن پویا در دانشجویان دیده نمی

راغ، ( مـا باشـد   ۀپویا در دانشجویان، شـاید زنـگ خطـري بـراي جامعـ      ۀاندیش
 ).7/5/94غیرحضوري،  ۀمصاحب

هـاي  تشـکل ن فعـاال  و سـردرگمی  عدم وجود یـک الگـوي مناسـب   . 2
شود و دانشجو هم ی برگزار میهایی که به نام کرسچه بسا نشست :دانشجویی
یابد. واقع آن است که نظر نمی ۀکند، اما مجالی براي صحبت و ارائشرکت می

(بشـارتی و   هنوز الگوي مطلـوبی بـراي ایـن امـر طراحـی و ارائـه نشـده اسـت        
هــاي تشــکلبــر همــین اســاس، برخــی از فعــاالن  .)235ص ،1393گــودرزي، 
ها، ابهام جدي دارنـد و از نـاتوانی   برگزاري کرسی ةدر مورد نحودانشجویی، 

  معضـــالت پـــس از آنهـــا و کرســـی نشـــدن برگـــزار خـــوبدر اجـــرا یـــا 
کند ایـن اسـت کـه    خودنمایی می ذهن آنانالی که در ؤس هراسند. نخستینمی
ها و امکانات و غناي علمی براي استفاده از فضاي باز بـراي اظهـار   آیا توانایی«

هـا و  شـرط در صورت نبودن چنین پیش ».است؟اندیشه و بیان سخن آزاد مهیا 
هـاي آزاداندیشـی بـدون توجـه بـه مقـدمات و شـرایط        اقتضائاتی، اگر کرسـی 
برداشـت و  دانشـجویان چـه    به چه سمتی خواهند رفت؟، آزادي تشکیل شوند

  ؟ها خواهند کرداي از آزادي موجود در این کرسیاستفاده
بیـان دیگـر بروکراتیـک بـودن      (بهگیر  پا و اداري دست مسائل وجود. 3

والن دانشـگاه بـا   ؤهـا، مسـ  ر بسیاري از دانشـگاه د ها):یند برگزاري کرسیافر
هـا،  نکردن مکان مناسب براي اجراي کرسی واگذارها، ندادن مجوز به کرسی

گیـر   پـا  و ایجاد بروکراسی دسـت عدم موافقت با برخی موضوعات و خالصه 
 پیچ بین درمجریان  ةنتیجه، همت و انگیز درشوند. میها مانع برگزاري کرسی
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  .شودمی سست مختلف هاي اداريخم و
ها دشوار است. برخی نتخاب موضوع کرسیا :مناسب موضوع انتخاب عدم. 4

هـا نیـز بـه    پذیرنـد. بسـیاري از کرسـی   نمـی  هاوالن دانشگاهؤموضوعات را مس
و مباحث تکراري و  10هافتاد پا و هایی در مورد موضوعات سیاسی پیشنشست
از  همچنـین بسـیاري  روابط دختر و پسر، تقلیل یافته اسـت.   همچوناي، کلیشه

مورد بررسـی قـرار    ايبرنامه تک صورت به مؤخره و مقدمه بدون موضوعات
شـود؛ گویـا ایـن موضـوعات     نمی گرفته مباحث از مشخصیۀ نتیج و گیرندمی

(نصـیري،   شـوند خاص طـرح مـی   ايگزارش و یا اثبات قضیه ۀصرفاً براي ارائ
هاي فنی و مهندسی و علـوم پایـه و   ) در حوزه18/5/94غیرحضوري،  ۀمصاحب

انتخاب موضوع  ةها سردرگمی دربارپزشکی نیز، به دلیل هویت تکنیکی رشته
  ).236ص ،1393(بشارتی و گودرزي،  بیشتر است

ان مثـال  بـه عنـو   :ولؤاز طرف نهادهاي مس هابرخورد تشریفاتی با کرسی. 5
أله را دانشجویی درگیر شده است و مس ۀتر با بدنوزارت علوم در این زمینه کم

یت بیشتري الزم است. با جد کهنگاري دنبال کرده است؛ درحالیصرفاً با نامه 
ــکــه آ آن ــه خاصــی در مــورد کرســی ۀنامــینئ   هــاي آزاداندیشــی تــدوین و ب

ت. وزارت علـوم در ایـن   نشـده اسـ   ها ابالغ گردیده، خام و آزمـایش دانشگاه
مورد هم بدون مشورت با دانشجویان عمل کرده است و همین باعث شـده در  

ــ ــا مشــکل مواجــه شــود  ۀمرحل حضــوري،  ۀ(جــواد صــالحی، مصــاحب اجــرا ب
16/4/94.(  

عـدم همـت و    شـک، یبـ  :هادانشگاه والنؤمس کاريانگیزگی و محافظهبی. 6
هـاي  عـدم برگـزاري کرسـی    تـرین دلیـل  هـا از اصـلی  توجه رؤسـاي دانشـگاه  
راغ، ؛ 16/4/94حضـوري،   ۀصالحی، مصـاحب ( ها استآزاداندیشی در دانشگاه

). 21/5/94غیرحضــوري،  ۀور، مصــاحب؛ بهــره7/5/94غیرحضــوري،  ۀمصــاحب
هاي آزاداندیشی تصورات اشتباهی است که یکی از موانع مهم در مسیر کرسی
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 والنؤمس معمولبه طور شی دارند. آزاداندی ۀها نسبت به مقولوالن دانشگاهؤمس
 بـه  نسـبت  انتقـادي  فضاي و هستند دانشگاه فضاي بودن آرام خواستار دانشگاه
 هاکرسی کنند.می تلقی نظم خوردن هم بر و تشنج نیز را اعتقادي مبانی و نظام
 از بـین بـرود،   ظـاهري  نظـم  ایـن  که کجا هر و اندنمانده مصون نگاه این از نیز
 مواردي در بلکه کنند،نمی همکاري آن برگزاري در تنها نه اهدانشگ والنؤمس
(نصیري،  کنندتراشی میمانعـ   هماهنگی مکان و...، 12هامانند موضوع کرسیـ 

هـا هـم تحقـق    بسیاري از رؤسـاي دانشـگاه   ).18/05/94غیرحضوري،  ۀمصاحب
 همـان  جـنس  از جلسـه،  چنـد  برگـزاري  در را صـرفاً  آزاداندیشـی  هايکرسی
دانند. می )پاسخ و پرسش و آزاد تریبون و مناظره و سخنرانی( سابق هاينامهبر

 هـاي کرسـی  معنـایی  بـار  رفتن بین از باعث کرسی نام با هابرنامه برگزاري این
 دانشگاه عمومی فضاي در مفهوم این به نسبت اعتماديبی ایجاد و آزاداندیشی

مهـر   15سـیما،   2 ۀشـبک خبـري   ةگفتگوي ویژ ۀ(خواجه سروي، برنام شودمی
1392.(  

دانشگاه و تـرس   برخی نهادهاي امنیتی داخل و خارج مورددخالت بی. 7
 جمهوري مقدس نظام مبانی از حراست و حفظ چند هر :هااز بازخوردهاي آن

 اذهـان  تشـویش  و عقیـدتی  قرمـز  خطـوط  از عبـور  هرگونـه  با مقابله و اسالمی
 درسـت  تشخیص گاه، عدم اما ست،ا امنیتی نهادهاي خطیر وظایف از عمومی
 وجـود  عـدم  بـر  مبنـی  منفـی  تبلیغـات  شده باعث دانشگاه فضاي در وظیفه این

 عمـوم  آن،ۀ نتیجـ  در کـه  بگیـرد  شکل هاکرسی مورد در بیان آزادي اندیشه و
 آزاداندیشـی  منطقـی  فضـاي  در کنند یاها شرکت نمیدانشجویان یا در کرسی

هـا  که، فضاي دانشـگاه  ویژه آن د. بهوزرنمی خودداري خود عقاید بیان از نیز
از نشـاط و تحـرك سیاسـی و اجتمـاعی دور شـد و       1388پس از وقـایع سـال   

هـاي  کرسـی  حضـور در  ةبسیاري از دانشجویان منتقد و یـا دگرانـدیش دربـار   
 خود واهمه دارند. ایـن فضـاي بسـته باعـث شـده       آراءآزاداندیشی و بیان آزاد
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انـد؛ امـا ایـن    کـرده  دلشان را بزنند و به ظاهر سکوت دانشجویان نتوانند حرف
 هـاي سیاسـی  ها در نهایت در اینترنـت و فضـاهاي مجـازي و تشـکل    حرف دل

  کند.انحرافی سر باز می
انـدازي  نبودن متولی دانشجویی و اتاق فکر جدي براي مـدیریت و راه . 8

برگـزار  هـا  چرا کرسی ؛متولی این امر به طور روشن مشخص نیست ها:کرسی
گـو  شود؟ اگر در دانشگاهی برگزار نشد چـه کسـی مقصـر اسـت؟ پاسـخ     نمی

ها یـا  اتاق فکر موجب شده اکثر دانشگاهو  متولی مشخص نبودنوجود ندارد. 
یا موضوعات قابل  ،هاي برگزاريشیوه مانند ،هاورود به کرسی ةدر مورد نحو

  .ن طفره روندو یا از برگزاري آ شوند روبرواستفاده با یک سردرگمی 
 تبلیـغ  هـا کرسـی  تـرویج  و گسـترش  عوامـل  از یکی :ايرسانه تبلیغات عدم. 9

 و مجـازي  فضـاي  در چه و دانشگاه فضاي در چه آن، خبري پوشش و مناسب
 صـورت  بـه  جلسـات  مستندسـازي  مسـتلزم  مهـم  ایـن  که است کشور ايرسانه

 و کننـد نمـی  عمل خوب امر این در دانشجویان متأسفانه. باشدمی ايچندرسانه
 اي وتوجهی رسـانه بی دلیل به اما، شودمی برگزار که خوبی هايبرنامه بسا چه
 فضاسازي، و تجارب انتقال و هاکرسی پیشرفت به آن، نشر و مستندسازي عدم

االسـالم دکتـر   حجـت  ).238ص ،1393بشارتی و گـودرزي،  کند (نمی کمک
ایران، با گالیه  ۀمت و فلسفپژوهشی حک ۀسسؤعبدالحسین خسروپناه، رئیس م

گوید: به همین خاطر گاه می اي کرسی هاي آزاداندیشیاز عدم بازتاب رسانه
ی آزاداندیشی بازتابی نداشته اسـت  شود هیچ اتفاقی نیفتاده و کرساحساس می

  12.)»هاي علمیههاي آزاداندیشی در حوزهموانع کرسی«(
هاي آزاداندیشی رگزاري کرسیمراکز و مؤسسات آموزش عالی براي ب ۀهم. 10

  هـا متوجـه  برگـزاري کرسـی   ۀشرایط یکسـانی ندارنـد. بـا نگـاهی بـه کارنامـ      
معـروف تهـران و دانشـگاه     هـاي ها در دانشـگاه کرسی ترینشویم که بیشمی

ها ها در این دانشگاهو تنور کرسی 13دولتیِ شهرهاي بزرگ برگزار شده است
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 اي شهرهاي کوچک خبري از ایـن برنامـه  هکه در دانشگاهداغ است، درحالی
ــین، در دانشــگاه ــان، هــم  نیســت. همچن هــاي خاصــی ماننــد دانشــگاه فرهنگی

تـر در ایـن حـوزه    شان، کـم دانشجویان، به دلیل اعتبار شغلیو هم  14والنؤمس
هاي غیرانتفاعی نیز اسـتقبال از ایـن برنامـه بسـیار کـم      فعال هستند. در دانشگاه

 است.

  هاهاي آزاداندیشی در دانشگاهق کرسیکارهاي تحقراه
یـک  را بـه   آن ،فرهنگی است و باید با حمایت همـه جانبـه   کار نوعی کار این. 1

رهبـر معظـم    ةبـه اشـار   .کـرد تبـدیل   هـا و گفتمان در دانشگاه یفرهنگ ۀدغدغ
هـاي خـود در   جوانان باید بـا فکـر کـردن، نوشـتن و انعکـاس ایـده       انقالب
(در دیـدار جمعـی از    وجود آورند فضاي گفتمانی بههاي آزاداندیشی کرسی

ــی،   ــدگان علمـ ــان و برگزیـ ــی راه ).13/7/1390نخبگـ ــدازي کرسـ ــاي انـ هـ
آزاداندیشی، در فضاي گفتمان دانشگاهی بسیار مهم است و دانشگاه اسـالمی  

  کند.آفرین میرا حرکت
هـا،  بارچوهـ باید اصل آزاداندیشی را به دانشجویان آموزش داد، قـوانین و چ . 2

 ۀراه و روش آن را یاد داد. این روحیه در دانشجویان کم است. ابتدا باید روحی
هـاي  آزاداندیشی را در دانشجویان تقویت کرد تا خودشـان برگـزاري کرسـی   

بـر  آزاداندیشی را مطالبه کنند. البته بسترسازي براي فضـاي آزاداندیشـی زمـان   
  است و باید حوصله کرد.

اي بـه آن  ضـرورت و دغدغـه را بـاور کننـد و نگـاه کلیشـه      والن باید این ؤمس. 3
 آمارهاي غیرحقیقـی بپرهیزنـد.   ۀنداشته باشند. از برگزاري صوري برنامه و ارائ

هــاي توجیــه شــوند کــه شــاید برگــزاري کرســی  هــا بایــدوالن دانشــگاهؤمســ
آزاداندیشی سکون و نظم ظاهري دانشگاه را با چـالش مواجـه کنـد، امـا اگـر      

در یک محیط علمی، ولو متشنج، پاسخ سؤاالت خـود را دریافـت    دانشجویان
 1388و  1378 ۀگــاه برخــی از آنــان در اتفاقــات تلخــی ماننــد فتنــکننــد، هــیچ
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  کنند.آرایی نمیدشمنان در برابر نظام صف ۀو یا با توطئناخواسته 
ــم در     . 4 ــند، آن ه ــاظر باش ــد در نقــش حــامی و ن ــی بای ــی و امنیت ــاي دولت نهاده

 بایـد والن آمـوزش عـالی و امنیتـی کشـور     ؤمسـ  هاي تضمین شده.بارچوهچ
مقـام معظـم    ۀدر مواجهـه بـا ایـن مطالبـ     یمناسـب امنیتی  راهبرد وتصمیم جدي 

هـاي مخـالف   باید در فضاي دانشـگاهی شـنیدن حـرف    .اتخاذ کنند رهبري
  هاي سیاسی زده نشود.تقویت شود و فوراً به مخالفین برچسب

اي علمـی و محققانـه برگـزار شـوند و نـه      ندیشی باید با وجههاهاي آزادکرسی. 5
  در مؤسسات آموزش عالی. نمایشی از شعار آزاديگزارش یا  ۀارائبراي  صرفاً

کـه بتـوان عمـوم     ها باید دقیق و حسـاب شـده باشـد. بـراي آن    موضوع کرسی. 6
هاي دانشجو را مورد بحـث  ها جذب کرد، باید دغدغهدانشجویان را به کرسی

باید توجه نمود که پردازش این موضوعات باید عمیق باشـد و نـه   ، اما قرار داد
سطوح قابل فهم  ۀظریف و جذاب و براي هم دها بایعنوان محتوا.سطحی و بی

  ).16/04/94حضوري،  ۀصالحی، مصاحب( د تا استقبال بیشتر باشدوش
ابی و یـ ارزش مشـخص شـود. مرکـزي بـراي کنتـرل، مـدیریت،       متولی برنامـه . 7

توجه داشت در  داندازي شود. البته بایراه هارسانی پیوسته و دقیقِ کرسیاطالع
ها، متـولی امـر باشـند، کـه     طیف ۀها کانونی از دانشجویان، از همخود دانشگاه

شجو نیروها و مجریان باید دان همچنین مربوط به تشکل خاصی نباشد.دولتی و 
ري با دانشجویان باشد (بیانـات مقـام   رهب باشند و مدیریت آن هم طبق فرمایش

  ).18/8/1385معظم رهبري در دیدار با دانشگاهیان سمنان، 
تا الگویی براي بقیه باشـند؛   پیشرو معرفی، تشویق و حمایت شوندهاي دانشگاه. 8

  ند.اها را نیز رعایت کردههایی که اصول کرسیویژه دانشگاه به
اي آزاداندیشی در اینترنـت و فضـاي   هتقویت پایگاه جامع و تخصصی کرسی. 9

رسانی کامل چیستی، چرایی و چگونگی برگـزاري  مجازي، با تمرکز بر اطالع
هـا و امکـان ارتبـاط    هـاي دانشـگاه  گـذاري و تبـادل تجربـه   ها، اشتراكکرسی
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 اندرکاران فعال این حوزه.والن و دستؤمجازي مس

  گیرينتیجه
است که  يمطالبات مقام معظم رهبرترین هاي آزاداندیشی یکی از مهمکرسی

والن مؤسسـات آمـوزش عـالی کشـور و نهادهـاي      ؤتوجهی مسمورد غفلت و بی
هـاي آزاداندیشـی بایـد    اندازي کرسیفعال دانشجویی قرار گرفته است. براي راه

نه در شـعار،   ،موانع را برطرف، و بسترهاي آن را فراهم کرد. این مطالبه و دغدغه
  محقق شود.که در عمل، باید 

والن مراکـز آمـوزش   ؤتـوجهی مسـ  دانشجویان، بـی  انگیزگی و سردرگمیبی
هـا، تـرس فعـالین دانشـجویی از برگـزاري      کاري رؤسـاي دانشـگاه  عالی، محافظه

اي و و انتخــاب موضــوعات تکــراري و کلیشــه مناســبنداشــتن موضــوع برنامــه، 
یبون آزاد و پرسـش  تر ،مناظره ،سخنرانیهمچون هاي سابق رگزاري همان برنامهب

ول، وجـود  ؤنهادهـاي مسـ   ۀیـا منفعالنـ   تشریفاتی و برخوردو پاسخ با نام کرسی، 
ترین موانع از مهم مسائل اداري دست و پا گیر و نبودن متولی دانشجویی مشخص

  روند.هاي آزاداندیشی به شمار میکرسی برگزاري
ش عـالی و  فراگیر فرهنگـی در مؤسسـات آمـوز    ۀتبدیل این موضوع به دغدغ

هـا، برگـزاري   ویژه رؤسـاي دانشـگاه   به ،والنؤسازي آن، توجه جدي مسگفتمان
 ۀدقیق و اصولی برنامه، انتخاب موضـوع جـذاب، مناسـب و قابـل فهـم بـراي همـ       

شدن متولی برنامه در مراکز آموزش عالی و تقویت پایگاه جامع سطوح، مشخص
ي آزاداندیشـی و تحقـق ایـن    هاکارهاي تقویت کرسیترین راهها، از مهمکرسی
برخـی   رسـد چنـد بـه نظـر مـی     هـر  باشـد. جـدي مقـام معظـم رهبـري مـی      ۀمطالب

سـیاري  ب شده و ضرورت آن تا حد هاي آزاداندیشی انجامهاي کرسیزیرساخت
والن مؤسسـات آمـوزش عـالی اثبـات گردیـده و بـا رفـع        ؤبراي دانشجویان و مس

  انداز خوبی قابل ترسیم است.موانع، چشم
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 هـاي پـردازي اسـت. در کرسـی   هـاي نظریـه  هاي آزاداندیشـی چیـزي غیـر از کرسـی    کرسی. 5
خواهد حرف جدیدي بزند و گرهی را بـاز کنـد، و بـه    صاحب نظریه می پردازي، یکنظریه

ولـی ممکـن اسـت ایـن ادعـا در       ،تعبیري علم را یک قدم جلو ببرد؛ یعنی ادعایش این است
  .جمع کمیتۀ داوران رد شود

 )امـا کَفـوراً  انّا هدیناه السبیل، ِاما شـاکراً و  ()، 256/(بقره )ینفی الد اهال اکرَ(آیاتی مانند . 6
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علوم  معاون فرهنگی وزیر، (دکتر غالمرضا خواجه سروي . به اذعان مسئوالن وزارت علوم،10
مباحـث سیاسـی    1392آزاداندیشی تا سال  هايترین موضوع در کرسی) بیش1392در سال 
(غالمرضا بوده است کارانه اي سیاسی محافظههها صرفاً نشستکه برخی از آن ،بوده است

گمـان  اي عـده . )1392مهـر   15سـیما،   2 ۀخبري شبک ةگفتگوي ویژ ۀخواجه سروي، برنام
اسـت؛  نقد نظام و دعـواي سیاسـی    جایگاهی مناسب براي آزاداندیشی هايکرسی کنندمی
 .سرعت عبور کرد از خطوط قرمز سیاسی به که در آنجا می شود چرا

هـاي  هاي آزاداندیشی در دانشـگاه پیگیري برگزاري کرسی ولؤجواد صالحی، مس ۀبه گفت. 11
، یک کرسـی بـا موضـوع امـر بـه      1393اسیدپاشی اصفهان در سال  ۀاستان قم، پس از برنام

معروف و اسیدپاشی در یک دانشگاه برگزار شد، ولی کرسی مرتبط با همـین موضـوع در   
  لغو شد. دانشگاه آزاد اسالمی یک ربع پیش از اجراي آن

12. http://www.bultannews.com/fa/news/ 
والن بسـیج دانشـجویی اسـتان قـم، در     ؤمسـ  ةشهرها این گونه نیست. بـه اشـار   ۀالبته در هم. 13

باشـد، تـا بـه حـال هـیچ کرسـی       ترین دانشگاه استان میترین و مهمدانشگاه قم، که بزرگ
  ).16/04/94، حضوري ۀ(صالحی، مصاحب رگزار نشده است!آزاداندیشی ب

والن دانشـگاه  ؤیکی از نگارندگان مقاله براي مصاحبه سراغ مسـ  1394مرداد  17 تاریخدر  .14
گونـه همکـاري طفـره    والن این دانشگاه سراسیمه از هرؤفرهنگیان استان قم رفت، ولی مس

دانشگاه تعریف نشده و تا به حال هیچ  رفتند. گویا چیزي به نام کرسی آزاداندیشی در این

http://www.yjc.ir/fa/news/4002095
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  کرسی خاصی در این دانشگاه اجرا نشده است.

  نابع و مآخذم
  .قرآن مجید •
آزاداندیشـی در نگـاه مقـام معظـم     )، 1393. بشارتی، محمد رضا و گودرزي، غالمرضا (1

  ، تهران، سخنوران.رهبري
، مصـاحبه  صنعتی قـم مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه )، 1394محمد حسـین ( ، ور. بهره2

  .21/5/1394غیرحضوري 
  .16/04/1394)، رئیس بسیج دانشجویی استان قم، مصاحبه حضوري، 1394. توانا، محمد، (3
حکمت اصول سیاسی اسـالم؛ ترجمـه و تفسـیر فرمـان     )، 1369( جعفري، محمـدتقی . 4

  فرهنگی و اطالع رسانی تبیان. ۀسسؤ، قم، مبه مالک اشتر 7مبارك علی
، »آزاداندیشی؛ پیشران تحقق اهداف انقـالب اسـالمی  «)، 1392ـ1391( بین، فرزادجهان. 5

، 5 و 4هـاي علـوم انسـانی صـدرا،  ش    مرکـز پـژوهش   ،علوم انسـانی اسـالمی، قـم    ۀفصلنام
  .92و بهار  91زمستان 

ساز؛ دانشگاه انقالب اسالمی، انقالب تمدن« ،)1388علـی ( آدمی، باقر و  خرمشاد، محمد. 6
تابسـتان   ،6 مارةدوم، شـ  ةتحقیقـات فرهنگـی، دور   ۀ، فصـلنام »سازدانشگاه تمدنایرانی، 

1388.  
اندیشــی در هــاي آزادآخــرین وضــعیت کرســی«)، 1392( جــه ســروي، غالمرضــاخوا. 7

  .1392مهر  15سیما،  2 ۀخبري شبک ةگفتگوي ویژ ۀ، برنام»ها به کجا رسید؟دانشگاه
 ۀ، فصلنام»آزاداندیشی در گفتمان انقالب اسالمی« ،)1392(مصطفی کرمی، دارا، جلیل و . 8

  .1392، بهار 6 مارةانقالب اسالمی، سال دوم، ش ۀنامپژوهش
آزاداندیشی بسیج دانشجویی کشور، هاي ول سابق برگزاري کرسیؤ)، مس1394( راغ، جالل. 9

  .7/5/1394غیرحضوري  ۀمصاحب
  . http://www.siasi.porsemani.ir، »هاي آزاداندیشیرهبري و کرسی«. 10
هاي آزاداندیشی بسیج دانشـجویی اسـتان   ول برگزاري کرسیؤ)، مس1394( صالحی، جواد. 11

  .16/4/1394حضوري،  ۀقم، مصاحب
، قـم،  :بیـت تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل)، 1391( عبدالمحمدي، حسین. 12
  .1آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀسسؤم

  هـاي هـاي آزاداندیشـی و تفـاوت آن بـا کرسـی     کرسـی «)، 1390( . رشاد، علی اکبر13
، دي  89 مارةها، شمعارف، قم، نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ۀ، ماهنام»پردازينظریه

  و بهمن.
  06/04/1391 ،»هاي آزاداندیشیرهبري در خصوص کرسی ةنشدین محققفرام«. 14
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  11/03/1394 ،»کننداندیشی مصونیت قضایی پیدا میهاي آزادکرسی«. 15
http://isna.ir/fa/news/6872 

)، تهیه 1384( پردازي در علوم دینیمقاالت درآمدي بر آزاداندیشی و نظریه ۀمجموع. 16
 ةقـم، مرکـز مـدیریت حـوز     ۀعلمی ةنهضت آزاداندیشی و تولید علم حوز ۀو تنظیم دبیرخان

  قم. ۀعلمی
   ، پایگاه خبري بولتن نیوز،»هاي علمیههاي آزاداندیشی در حوزهموانع کرسی«. 17

http://www.bultannews.com/fa/news/63844 
  31/01/1392 ،»کرسی مطلوب از نگاه برگزارکنندگان ۀنیازهاي برگزاري یک جلس«. 18

http://www.jadnews.ir/2360 
  اهللا خامنه اي).هاي مقام معظم رهبري آیت(سخنرانی افزار حدیث والیتنرم. 19
م، ول سـابق سیاسـی بسـیج دانشـجویی دانشـگاه صـنعتی قـ       ؤمس)، 1394( امیر سیدنصیري، . 20

 .18/5/1394غیرحضوري  ۀمصاحب
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