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ٔ
گزارش برگزاری سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
سارا حرفت -ادارۀ کل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط فضای معنوی و
عطرآگین قرآن و عترت در محیط دانشگاهی ،همواره
مورد اهتمام متصدیان و مسؤولین فرهنگی دانشگاهها بوده
است .ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اسالمی و اعتالی
اخالق و ایمان دینی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،
ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان دانشگاهها
ٔ
توسعه فضای معنوی و
با قرآن و عترت ،تقویت و
قرآنی در دانشگاههای سراسر کشور ،ارجگذاری به
فعالیتهای قرآن و عترت و تشویق نخبگان دینی و قرآنی
ٔ
برجسته قرآن
دانشگاهها ،شناسایی و معرفی استعدادهای
ٔ
جامعه دانشگاهی ،و در نهایت
و عترت دانشجویان به
فرهنگسازی با محوریت قرآن و عترت از جمله اهداف
این جشنواره است.
این جشنواره زیر نظر و هدایت شورای هماهنگی
و سیاستگذاری مستقر در نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها و با مشاركت دانشگاههای تحت
پوشش وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری ،نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه

َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ً
ً
یانا ل ُك ِّل َش ْیء َو ُه ً
دى َو َر ْح َمة َو
ٍ
«و نزلنا علیك ال ِكتاب ِتب ِ
ُب ْشرىل ْل ُم ْسل َ
مین»
ِ ِ
«و ما این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز ،و ٔ
مایه
هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است»
ٔ
(قرآن کریمٔ ،
مباركه نحل ،آیه .)۸۹
سوره

توجه به ٔ
جنبه عمومی ،قرائت ،تالوتُ ،بعد ظاهری قرآن،
پرداختن به جنبههای تفسیر ،تبلیغ و تبیین علوم ،معارف
و حقایق قرآن و عترت ،و نیز عمل به آنها جزو وظایف هر
دانشجوی مسلمان است .این مهم باید با همت حوزهها،
علماء ،نهادها و سازمانهای فرهنگی و آموزشی ،بهویژه
دانشگاها ،مورد توجه قرارگیرد .اهتمام در استفاده از قرآن
ٔ
جامعه قرآنی و الگو در
و معارف اسالمی ،در ایجاد یك
تمام ابعاد ،چه علمی و عملی ،و چه مادی و معنوی از
اهم فعالیتهای وزارت علوم است .در این راستا ،برگزاری
ٔ
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از جمله برنامههای
دیرپایی است كه در ٔ
حوزه ترویج آموزههای دینی و قرآنی
در دانشگاهها ،بهمنظور فراهم آوردن زمینهای جهت انس
بیش از پیش دانشجویان با کالم انسانساز الهی و مفاهیم
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عکـس و پوسـتر)؛ فنـاوری (شـامل رشـتههای تولیـد
پیام نور ،دانشگاه جامع علمی و كاربردی ،دانشگاه فنی
نرمافـزار و اپلیکیشـن و کانـال شـبکههای مجـازی)؛
و حرفهای ،سازمان جهاد دانشگاهی ،دانشگاه علوم و
ادبـی (شـامل رشـتههای شـعر ،داستاننویسـی،
معارف قرآنی ،و دانشگاه فرهنگیان سیاستگذاری و
ٔ
نمایشنامهنویسـی و فیلمنامهنویسـی)؛ و پژوهشـی
تجربه برگزاری سی و
برنامهریزی میشود .مروری بر
(شـامل رشـتههای مقالهنویسـی ،و تلخیص ونقد كتاب)
چهار دوره از این جشنواره در دانشگاهها ،نشان میدهد
برگزارشـد.
كه اوأل آغاز این حركت ،باور و عزمی توأم با اخالص
ٔ
داشته و مورد اهتمام ٔ
مرحله دانشگاهی این دوره از جشنواره در بخشهای
همه كسانی بوده است كه تاكنون
متولی این امر بودهاند؛ و ثانیأ تداوم سه ٔ
آوایی ،ادبی ،هنری ،پژوهشی و فناوری در بهمن و
دهه آن نشان از
ٔ
مرحله دانشگاهی
اسفندماه سال  ،1398و بخش معارفی
آن دارد كه این حركت ،عملی منطقی ،نظاممند و همراه
و استانی بهصورت همزمان و برخط در
با اعتقاد و باور دینی بوده كه تاكنون جایگاه
تاریخ  27خردادماه  1399برگزار شد.
و قوت و غنای بسیاری نیز یافته است .این
ٔ
در مرحلـه سراسـری ایـن دوره از
جشنواره در طی مسیر تكاملی خود اکنون
آموزههــای دینی و
از دو رشته ،به ٔ 6
جشـنواره در بخـش آوایـی قریـب به ۴۰۰
حوزه فعالیت با بیش از 34
نق شآفرینی که این
شـرکت کننـده ،در بخـش معارفـی قریب
آموزههــا در هویت
رشته در زمینههای مختلف شفاهی ،كتبی،
دانشــجویان
دینی
بـه  ۲۰۰شـرکت کننـده در  ۹رشـته ،در
هنری ،فناوری ،پژوهشی ،و ادبی در سطح
علمی
فضاهای
در
بخـش هنـری حـدود  ۸۰اثـر برگزیـده،
تمامی دانشگاههای كشور گسترده شده و به
است
بدیل
ی
ب
دارند،
ٔ
در بخـش فنـاوری قریـب بـه  ۵۰اثـر و در
جشنواره دانشجویی كشور تبدیل
بزرگترین
و تالشهایی که در
بخـش ادبی نیز حـدود  ۸۰اثر ارسـالی به
شده است و هر سال ،ب ه مدد قرآن و عترت،
ایــن عرصه صورت
رقابـت پرداختنـد.
به مخاطبان و نیز كیفیت برگزاری آن افزوده
م یگیــرد ،امکان و
در ایـن رویـداد بـزرگ قرآنـی ،شـعار
میشود.
فرصتبیشتریبرای
جشـنواره ،بـا توجـه بـه توهیـن نشـریهٔ
ٔ
یوپنجم نیـز
جشـنواره سراسـری سـ 
آشنایی با آموزههای
فرانسـوی بـه پیامبـر اکـرم و بـا تصمیـم
بهماننـد سـالهای گذشـته ،بـا حضـور
قرآنی فراهم م یسازد
شـورای سیاسـتگذاری« ،محمـد(ص)،
چشـمگیر دانشـجویان بهصـورت مجـازی
پیامبـر رحمـت و مهربانـی» انتخـاب شـد.
و غیرحضـوری بـه میزبانی دانشـگاه صنعتـی اصفهان در
آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر سی و پنجمین
بخشهـای آوایـی (شـامل رشـتههای قرائـت ،تحقیـق،
ٔ
دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور،
و ترتیـل ،حفـظ  5جـزء  ،حفـظ  10جـزء ،حفـظ 20
نرانی دکترمنصور غالمی
روز یكشنبه  25آبان ماه با سخ 
جـزء و حفـظ كل قـرآن كریـم ،اذان ،تواشـیح ،دعـا ،و
وزیرعلوم ،تحقیقات ،و فناوری ،بهصورت مجازی در
مناجـات خوانـی)؛ معارفی (شـامل رشـتههای آشـنایی
بـا ٔ
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
سـیره معصومیـن ،آشـنایی بـا نهـج البالغـه ،آشـنایی
ٔ
دكتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
بـا صحیفـه سـجادیه ،احکام ،پرسـمان معارفی ،آشـنایی
ٔ
تحقیقات ،و فناوری سی و پنجمین جشنواره سراسری
بـا احادیـث اهـل بیـت (ع) ،ترجمـه و تفسـیر قـرآن
قرآن و عترت دانشجویان کشور ،در گفتوگویی مجازی،
کریـم ،حفـظ موضوعـی قـرآن كریـم ،و سـبک زندگـی
یکی از رویدادهای مهم در سطح معاونت فرهنگی
ایرانـی -اسلامی)؛ هنـری (شـامل رشـتههای نقاشـی،
وزارت علوم را برگزاری مداوم این جشنواره دانست وگفت:
خوشنویسـی ،تذهیـب ،معـرق و منبـت ،فیلـم کوتـاه،
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«آموزههای دینی و نقشآفرینی که این آموزهها در هویت
دینی دانشجویان در فضاهای علمی دارند ،بیبدیل است
و تالشهایی که در این عرصه صورت میگیرد ،امکان
و فرصت بیشتری برای آشنایی با آموزههای قرآنی فراهم
میسازد».
دکترسیدمهران نحوی ،معاون فرهنگی و اجتماعی
ٔ
جشنواره سی و پنجم نیز
دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر
ٔ
در این آیین ،با اشاره به توسعه زیرساختهای فناوری
دانشگاه در ٔ
دوره آموزش مجازی گفت« :شرایط پیش آمده
ما را برای برگزاری جشنوارهای باکیفیت باال بهصورت
مجازی آماده ساخت» .وی برگزاری این شیوه از جشنواره
را همراه با فرصتهایی دانست که افرادی از نقاط مختلف
و دانشگاههای کشور در این رویداد بدون رنج سفر و
ٔ
مخاطره بیماری شرکت کنند.
ٔ
كمیته داوری بخش آوایی ،دکتر ستوده نیا،
مسؤول
داور بینالمللی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود
که دو کارگاه آموزشی تجوید با حضور وی و نیز کارگاه
آموزشی لحن با حضور استاد شاه میوه در روز  ۱۹آبان نیز
بهصورت برخط برگزار شد .معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه صنعتی اصفهان ،برگزاری نمایشگاهی از
آثارهنری دانشجویان شرکت کننده در جشنواره در محل
این دانشگاه را از دیگر برنامههای جنبی آن عنوان کرد.
ٔ
مرحله دانشگاهی،
برگزیدگان رشتههای مختلف در
ٔ
مرحله سراسری به رقابت پرداخته و
پس از ورود به
ٔ
برگزیدگان این مرحله نیز پس از راهیابی به مرحله ملی
جشنواره ،با برگزیدگان معرفی شده از سوی دستگاههای
دیگر( وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،سازمان فنی و حرفه ای،
دانشگاه جامع علمی كاربردی ،و دانشگاههای علوم قرآنی
و )...به رقابت خواهند پرداخت.
ٔ
مرحله ملی این دوره از جشنواره به میزبانی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی اسفندماه  1399برگزار
خواهد شد.
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نقش آموزش عالی در صیانت از
سالمت روانی -اجتماعی جامعه
(گزارش نشست گف توگوی دانشگاه و رسانه)
نشست گفتوگوی دانشگاه و رسانه با حضور مسؤوالنی
ٔ
رسانه ملی و دانشگاه تربیت
از وزارت عتف ،بهداشت،
مدرس با هدف بررسی مسؤولیتهای اجتماعی دو نهاد
ٔ
دوسویه آنها
«دانشگاه» و «رسانه» و ظرفیتهای تعامل
در محل این دانشگاه برگزارشد.
در این جلسه دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی
ٔ
درباره نقش نظام آموزش عالی در سالمت
وزارت علوم،
روانی و اجتماعی جامعه گفت« :امروزه خصوصأ در
شرایط سخت و بحرانی کنونی ،دانشگاه به سمت اقدامات
ٔ
مطالبه جامعه
ویژهای پیشمیرود و این نگاه برمبنای نوع
تعیین شده تا تأثیرگذاری بیشتری را به مردم نشان دهیم .از
این نظر ،نظام آموزش عالی یکی از نهادهای تغییرساز و
تغییرآفرین است .نهاد دانشگاه همواره در اذهان عمومی
با انجام اقدامات مفید و سودمند تداعی میشود لذا در
شرایط سخت کنونی ،وظایف این نهاد دو چندان میباشد؛
چرا که عالوه بر وظایف آموزشی ،مسؤولیت اجتماعی نیز
به آن اضافه میشود».
دکتر احمدی ،رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز با
اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر جامعه اظهار داشت:
«درحال حاضر نگاه جامعه به دانشمندان و محققان
برای حفظ سالمت جسم ،روان و مناسبات اقتصادی و
اجتماعی معطوف میباشد . ...تحوالت اجتماعی پس
از کرونا رخ میدهد ،لذا دانشگاه باید با ار ٔ
ائه طرحی
اندیشمندانه با پشتیبانی معاونت فرهنگی وزارت علوم
به شناخت زمینههای فرهنگی جامعه و ساماندهی
ٔ
تجربه
نگرانیهای مردم تحقق بخشد و کرونا را بهعنوان
ملی مطرح نماید».
همچنین دکتر فروغ اسرافیلیان ،مشاور معاون فرهنگی
و اجتماعی وزارت عتف ،تصریح کرد« :گرچه دانشگاه

و رسانه دو نهاد میباشند اما میتوان رسانه را محصول
دانشگاه دانست؛ در واقع رسانه با وجه علمی بودناش
رسانه است و علم و دانش مصرفی رسانه توسط دانشگاه
تولید میشود .بهعبارتی ِدیگر ،رسانه وجه اجتماعی ٔ
شده
دانشگاه است . ...دانشگاه برای رسانه ضمانت اجتماعی
بودن فراهم میکند چراکه علم در تملک هیچکس نیست،
به این ترتیب اگر رسانه نیز همیشه در جانب مسؤولیت
اجتماعی بایستد ،به تملک هیچکس درنمیآید و با کمک
دانشگاه ،اجتماعی خواهد ماند».
ٔ
مشاوره دانشگاه
سپس دکتر آزاد فالح ،مدیر مرکز
تربیت مدرس گفت:
حوزه سالمت روانی و ار ٔ
ٔ
ائه خدمات
«توجه به
روانشناختی در جامعه کمرنگ است .نبود بیمههای
درمانی ،استفاده از سرویسهای روانشناختی را برای
جامعه پرهزینه و گران ساخته است؛ لذا ضرورت دارد
اقدامات دانشگاهیان در راستای اصول و آموزشهای
ٔ
ثانویه بهداشت و سالمت
تأثیرگذار در پیشگیری اولیه و
روانی باشد».
همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات مرکز
ٔ
مشاوره دانشگاه تربیت مدرس در دوران شیوع بیماری
کوید  19ارائه شد ،از جمله:
▪ تولید کلیپهای آموزشی جهت ارتقای مهارتهای
حل مسأله و تابآوری افراد؛
▪ برگزاری پویشهای دانشجویی با هدف مشارکت
حداکثری دانشجویان در پیشگیری از ابتال به بیماری و
حفظ سالمت روانی افراد جامعه؛
ٔ
مشاوره آنالین؛
▪ راه اندازی سیستم
▪ برگزاری کارگاههای آموزشی برخط ویژه دانشگاهیان،
بهمنظور سازگاری افراد با شرایط زیست کرونا؛
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ٔ
▪ انتشار بروشورهای آموزشی با هدف افزایش
همه دانشگاهیان و همگرایی آنان در رفع معضالت و
سطح سواد سالمت دانشگاهیان؛ و
ایفای رسالت اجتماعی خود.
▪ ارزیابی و سنجش سالمت روانی دانشجویان بهمنظور
در پایان نشست ،با توجه به ظرفیتهای آموزشی-
ٔ
مداخله بههنگام و پیشگیری از بروز اختالالت روانی حاد.
پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بهعنوان قطب تحصیالت
ٔ
همچنین دکتر الری ،معاون فرهنگی و دانشجویی
تکمیلی کشور ،پتانسیلهای مرکز مشاوره دانشگاه ،توان
ٔ
وزارت بهداشت ،اظهار داشت« :در تمام جوامع عدهای
علمی استادان گروه روانشناسی ،و نیز سابقه اقدامات
ٔ
از افراد قدرت آموزشپذیری دارند و در
زمینه کنترل بیماری
بدیع دانشگاه در
کشور ما ،به دلیل تنوع فرهنگی در مناطق
کووید ،19مقرر شد بهمنظور تحقق شعار
مختلف ،آموزشپذیری متفاوت است،
دانشگاه اجتماعی ،با همکاری و حمایت
در تمــام جوامــع
لیکن دانشگاههای ما در این شرایط
معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت
عــدهای از افــراد قدرت
آموزشپذیــری دارنــد و
چقدر در سیاستگذاری ها نقش دارند؟
دانشجویی وزارت علوم ،معاونت فرهنگی
در کشــور ما ،بــه دلیل
دانشجویی وزارت بهداشتٔ ،
ضرورت دارد دانشگاههای ما وارد عرصه
اداره کل روابط
تنوع فرهنگی در مناطق
شده و سپس تأثیر این هماندیشیها در
عمومی وزارت علوم ،شبکههای تلویزیونی
مختلف ،آموزشپذیری
ٔ
سیاستگذاریهای کشور بررسی شود».
و رادیویی سالمت ،فعالیت دبیرخانه طرح
متفاوت اســت ،لیکن
دانشــگاههای مــا در
در ادامه ،دیگر شرکت کنندگان در
«آمایش و تولید محتوا در ارتقای سالمت
این شــرایط چقــدر در
روانی اجتماعی جامعه» به مرکز مشاورهٔ
این نشست ،ضمن بررسی ابعاد مختلف
سیاس تگذاری ها نقش
ٔ
جامعه علمی و
بحران کرونا و تأثیر آن بر
دانشگاه تربیت مدرس واگذار شود و آن
دارنــد؟ ضــرورت دارد
فرهنگی ،بر موارد ذیل تأکید کردند:
مرکز نیز با استفاده از ظرفیتهای موجود و
دانشــگاههای مــا وارد
عرصه شــده و ســپس
▪ نقش تعامل رسانه و دانشگاه در توجه
بهرهمندی از متخصصان و کارشناسان این
تأثیر این ه ماندیشــیها
بهمقولهسالمتروانوساماندهیمشکالت
حوزه ،به تدوین محتوای آموزشی علمی
در سیاســتگذار یهای
روحی و روانی حاصل از شیوع کرونا؛
و معتبر برای جامعه بپردازد .امید است
کشور بررسی شود.
▪ آگاهی بخشی ،ترویج و تقویت
فعالیتهای این دبیرخانه ،با ایجاد وحدت
رویه و ار ٔ
دانش عمومی نسبت به مسائل جامعه ،بهعنوان سه ضلع کار
ائه خط مشی مناسب ،منجر به پیوستگی در
ار ٔ
تخصصیدانشگاه؛
ائه خدمات هدفمند شده و با توانمندسازی افراد در
▪ لزوم آموزش تابآوری در دانشگاهها و شناسایی
مواجهه با چالشهای این بیماری به افزایش تابآوری و
نقاط ضعفی که جامعه از آن آسیب میبیند؛ و
امید در سطح جامعه کمک شایانی اعمال کند.
▪ کرونا فرصتی برای ایفای نقش علمی و اجتماعی
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ٔ
گزارش نهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه و
عکس دانشجویی (امید)
حسین یزدانشناس  -دبیر جشنواره

ٔ
ٔ
جشنواره فیلم کوتاه و عکس امید ،عصر
اختتامیه نهمین
ٔ
ت وگاز دانشگاه
دانشکده نف 
روز پنجشنبه  8آبان در سالن
خلیج فارس در شهر بوشهر برگزار شد.
دکتر غفاری :تالش مجموعههای کانونی ،در خلق آثار
هنری با رویکرد اجتماعی ،در خور تحسین است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در آیین پایانی نهمین
ٔ
جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید طی
سخنانی ،ضمن تمجید از آثار ارسالی به جشنواره،گفت:
«تالش مجموعههای کانونی ،در تولید آثار هنری با رویکرد
اجتماعی ،در خور تحسین است».
دکتر غالمرضا غفاری در این مراسم که از طریق ویدیو
ٔ
«عرصههنر،دارایقابلیت
کنفرانسسخنمیگفت،اظهارداشت:
هایچشمگیریدرپرداختنبهموضوعاتاجتماعیاست».
وی شرایط پیش ٔ
آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا را
نیازمند کنشگری مضاعف اهالی هنر در افزایش امید و
ٔ
«جشنواره فیلم کوتاه
نشاط جامعه دانست و خاطر نشان کرد:
و عکس امید میتواند پیوند میان دانشجویان هنرمند را با
سایر دانشجویان و نیز با دیگر اقشار جامعه تحکیم بخشد» .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در ادامه ،توجه
دانشجویان هنرمند ،بهویژه دانشجویان عضو کانونهای
فرهنگی در خلق آثار هنری با رویکرد اجتماعی را ستوده و
افزود« :مسؤولیتپذیری مجموعههای کانونی در ورود مؤثر
به موضوعات اجتماعی از قبیل آسیب های اجتماعی ،دارای
ارزش و اهمیت فوقالعادهای است که این نقش -آفرینی
میتواند کمک حال دستگاههای مسؤول در این زمینه باشد».

فیلم و عکس ،پدیدهای است که در ٔ
سده اخیر توانسته است
جایگاه خود را در جوامع بازکرده و با بهرهگیری از رشد فنی
بهعنوان یک صنعت ،ایفای نقش نماید .فیلم و عکس عالوه
بر اینکه صنعتی عظیم ،متنوع و هنری پیچیده است ،نیروی
اجتماعی نیز هست که میتواند مقاصد مختلف اجتماعی را
ٔ
توسعه رشتههای
بیان نموده و بهگونهای در تغییر آن مؤثر باشد.
هنری در سالهای اخیر و نیز ورود بسیاری از فیلمسازان
و هنرمندان جوان به این عرصه موجب تغییر نگرش از
سینمای حرفهای به سینمای آکادمیک (دانشگاهی) شده
است .ازاینرو ،با توجه به ظرفیتهای هنری در ٔ
زمینه فیلم و
ٔ
خواسته
عکس دانشجویی ،ضمن مسؤولیتپذیری نسبت به
ٔ
جشنواره ملی فیلم کوتاه و
کنشگران اینعرصه ،مدل اجرایی
عکس دانشجویان مورد باز طراحی قرار گرفت و اینجشنواره
ٔ
ٔ
جشنواره امید شامل  3بخش فیلم کوتاه
عرصه اجرا درآمد.
به
(مستند ،تجربی ،داستانی ،انیمیشن ،صد ثانیه) ،فیلمنامه ،و
عکس (دوربینی ،موبایلی) است که با محوریت موضوعی
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شده است .در این
جشنواره عالوه بر نمایش و اکران آثار دریافتی ،کارگاههای
آموزشی و نشستهای نقد و نظر نیز برگزار شد.
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عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از بین این آثار ۶۰
فیلم کوتاه و  ۵۲عکس توسط اعضای هیأتهای انتخاب
ٔ
عرصه رقابت شدند».
وارد
عسکری در پایان سخنان خود اعالم کرد« :با توجه به
ٔ
جشنواره امید در این دوره به استانداردهای الزم رسیده
اینکه
ٔ
است ،از دوره بعدی بهصورت بینالمللی برگزار خواهد
شد».
ٔ
هیأت داوران بخش فیلم کوتاه نهمین جشنواره ملی امید
متشکل بود از دکتر احمد الستی ،احسان عبدیپور ،نرگس
آبیار ،مرتضی نجفی ،پگاه آهنگرانی ،مرتضی فرشباف و
ماهور الوند.
ٔ
نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی امید ،از
پنجم تا هشتم آبان  1399به دبیری حسین یزدان شناس در
دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
پخش فیلمها در این دوره از جشنواره بهعلت شیوع
ویروس کرونا بهصورت آنالین و مراسم اختتامیه با حضور
مسؤوالن وزارت علوم و دانشگاه بوشهر و اعضای هیأتهای
داوری برگزارشد و بهصورت زنده از صفحه اینستاگرام
جشنواره و سایت آپارات پخش شد.

بینالمللی می شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات،
ٔ
«جشنواره
و فناوری ،طی سخنانی در این مراسم گفت:
فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید ،یکی از باسابقهترین
جشنوارههای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است
که تالش شد در سالهای اخیر مورد بازنگری قرار گیرد و از
انسجام و انتظام الزم برخوردار شود .برگزاری این جشنواره
در راستای برنامههای وزارت علوم است و به همین دلیل در
ٔ
مطالبه بهحق کنشگران فعال این عرصه پیگیری
پاسخ به
میشود».
مهندس عسکری توضیح داد« :در این جشنواره،
از ظرفیت استادان صاحبنظر دانشگاهی و چهرههای
ٔ
عرصه حرفهای بهمنظور ارزیابی و داوری
صاحبنام در
استفاده شد».
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی و
نشستهای نقد و بررسی فیلمها که بهصورت آنالین برای
اولین بار در نهمین ٔ
دوره جشنواره اجرا شد ،خاطرنشان
کرد« :بهمنظور اثربخشی بیشتر این جشنواره برای جامعه،
پرداختن به موضوعات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت .از
اینرو ،مشارکت و همکاری با دستگاهها و نهادهای مسؤول
پیگیری و حمایت ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر ،برای
این منظور جلب شد .وی همچنین گفت« :در این دوره از
ٔ
جشنواره امید ۲۹۲ ،فیلم کوتاه ۷۲ ،فیلم نامه و  1137فریم
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ٔ
امضای اساسنامه همكاریهای مشترک بین وزارت عتف
ٔ
و مركز مدیریت حوزههای علمیه قم
محمد حسین باقری -دفتر سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگی و اجتماعی

ٔ
«دبيرخانـه مشـترك» توسـط مركـز
و دانشـگاه» و
مديريـت حـوزه و وزارت عتف برای تحقـق همافزايی
دو نهـاد «حـوزه» و «دانشـگاه» تشـكيل خواهد شـد.
همچنیـن از سـامانۀ نرمافـزاری «کتابشـناخت
گفتمـان علمی انقالب اسلامی» رونمایی شـد و این
سـامانه با آدرس  https://ketabshenakht.comدر
دسـترس اسـتادان ،محققان و پژوهشگـران حوزوی و
دانشـگاهی ،طلاب ،و دانشـجویان قـرار گرفـت.
دکتر غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت
ٔ
خاطره شهدای
علوم ،ضمن گرامیداشت یاد و
حوزه و دانشگاه اظهار داشت« :انشاءالله بتوانیم
تمام تالشها را مصروف این کنیم که فضایی را در
دانشگاهها داشته باشیم که شایسته است بهعنوان
دانشگاه اسالمی و دانشگاهی که تحت نظام جمهوری
اسالمی وجود داشته باشد و این امر مستلزم همکاری
بین نظام آموزش عالی و حوزههای علمیه است».
ٔ
ادامه نشست ،دکتر غالمی وزیر علوم،
در
تحقیقات ،و فناوری نیز ضمن گرامیداشت یاد و

بیست و هفتم آذر ماه سالروز شهادت آیتالله دکتر
ّ
محمد مفتح ،عالمی ربانی و مجاهدی خستگیناپذیر
است که پرچمدار اندیشۀ وحدت حوزه و دانشگاه بود.
به پاس تالشهای ارزشمند این عالم بزرگ و برای
تحقق این مهم ،سالروز شهادت ایشان ،روز وحدت
حوزه و دانشگاه نام گرفته است.
امسـال بـه مناسـبت ایـن روز بـزرگ نشسـت
صمیمانهای میان وزیـر علوم ،تحقیقات ،و فناوری و
ٔ
علمیه کشـور و جمعی از مسـؤوالن
مدیـر حوزههای
هر دو نهاد در سـالن «شـهدای جهـاد علمی» وزارت
علـوم برگـزار شـد .در پایان این نشسـت ،اسـاسنامۀ
ٔ
حـوزه علمیـه و وزارت
همکاریهـای مشـترک بیـن
عتـف بهمنظـور ايجـاد تعامـل مسـتمر ،نظاممنـد و
نهادينـه ميـان اركان و سـطوح مختلـف حوزههـای
مربوطـه و اعتلای متـوازن علمـی و فرهنگـی ايـران
اسلامی ،بـه امضـای دکتـر غالمـی و آیتاللـه
اعرافـی رسـید .طبـق اسـاس ٔ
نامه مذكـور« ،شـورای
راهبـری و سياسـتگذاری همكاریهـای حـوزه
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ٔ
در دانشگاهها است ،در  15استان دبیرخانۀ وحدت حوزه
خاطره شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه
گفت« :با گذشت ٔ
و دانشگاه شکل گرفته است .حدود  1700عضو هیأت
دوره طوالنی از نامگذاری این روز
علمی طلبه و 2هزار مبلغ طلبه در فضای دانشگاهها فعال
توفیقات زیادی درخصوص وحدت حوزه و دانشگاه
هستند و  40مرکز علوم اسالمی و حوزوی دانشگاهی به
حاصل شده ّاما آرمانها دورتر از آن چیزی است که
تربیت دانشجویان میپردازد 200 .عنوان کتاب درسی
اتفاق افتاده .حضور تعداد زیادی از اساتید حوزوی در
نیز در زمینۀ دروس معارف اسالمی و مجموعۀ دروس
دانشگاه و حرکت فارغالتحصیالن دانشگاهی بهسمت
دانشگاهی با فضای حوزوی ،در مقطع کارشناسی
تحصیل در مدارس حوزوی ،وجود مؤسسات
تألیف شده و  70جلد کتاب موضوعی در پاسخگویی
دانشگاهی که با ساختار جدید آموزش عالی اداره
به شبهات ،در دسترس دانشجویان قرار گرفته است که
میشوند ،ولی محتوای آنها منطبق بر معارف اسالمی
حوزه علمیه است .بر اساس ٔ
این بخشی از برکات ٔ
بیانیه
و تخصصهای حاصله از دانشی است که در
گام دوم انقالب اسالمی ،تولید انبوه دانش
حوزههای علمیه به آن پرداخته شده مانند
که منجر به سبک زندگی و فناوری شود
دانشگاه امامصادق(ع) ،دانشگاه مفید
ٔ
جامعه آرامش فکری و
ضروری است ،در این بخش نیز حوزه
مدرسه عالی شهید مطهری ،نشانگر
و
روحی خود را از قل ههای
نقش اصلی را دارد و ما فرصت تولید و
همکاری و وحدت این دو نهاد است....
فکــری و نخبگان خود
عرضۀ این محتواها را در حوزههای مختلف
بر اساس ارزیابیها و در سالهای اخیر
الهام م یگیــرد؛ اگر در
آثار منتشره ٔ
علوم انسانی داریم».
شده اساتید علوم انسانی
گروههــای نخبگانی و
دکتر حسین سلیمی ،رئیس دانشگاه
بهلحاظ تولیدات علمی نسبت به بقیۀ
سرآمد جامعه انسجام
این
باشد،
داشته
جود
و
عالمه طباطبایی(ره) گفت« :برای تحقق
گروههای علمی بیشتر بوده و امیدواری
انسجام در همۀ اجزای
وحدت حوزه و دانشگاه احتیاج به یک
بسیار زیادی در بحث توان حضور در
انتشــار
و
نفوذ
جامعه
دیدگاه پایه داریم و اگر غیر از این باشد
مجامع بینالمللی فراهم شده است که
پیدا م یکنــد ... .ایران
تالشهای بوروکراتیک ما برای وحدت
انشاءالله با پیوند عمیقتر و همراهی و
امــروز مه مترین قطب
حوزه و دانشگاه ثمری نخواهد داشت.
همکاری مشترک حوزه و دانشگاه محقق
تفکر فلسفی در جهان
با نگاه شهید مطهری به علم است که
خواهد شد».
اســام و حتــی در دنیا
میتوانیم به سمت وحدت حوزه و
آیتالله اعرافی با بیان این مطلب که
است و حوزه علمیه این
افتخار را دارد که فلسفۀ
دانشگاه رهنمون شویم».
چ روز و هفتهای
در 40سال گذشته هی 
اســامی آن در دنیــای
حجتاالسالم و المسلمین هاجری،
از دانشگاه جدا نبودهاند و اینکه سالها
اسالم برجسته و ب هعنوان
حوزه و دانشگاه را دو بال پرواز کشور و
حضور در دانشگاه افتخاری برای او بوده
یــک تفکــر فلســفی
انقالب اسالمی برشمرد که قلههای
است ،گفت« :جامعه آرامش فکری و
شناختهم یشود.
عزت ،رشد و بالندگی با یکی از آنها
روحی خود را از قلههای فکری و نخبگان
میسور نبوده و تصور نمیشود« :بعد از
خود الهام میگیرد؛ اگر در گروههای
گذشت چهل سال ،دیگر از مرحلۀ تعریف و تبیین
نخبگانی و سرآمد جامعه انسجام و جود داشته باشد،
اندیشۀ وحدت حوزه ودانشگاه گذر کردهایم و اکنون
این انسجام در همۀ اجزای جامعه نفوذ و انتشار پیدا
باید از محصوالت و نمادهای این پیوند مبارک سخن
میکند ... .ایران امروز مهمترین قطب تفکر فلسفی
در جهان اسالم و حتی در دنیا است و ٔ
گفت» .وی در ادامه ،با تشریح فعالیتهای انجام
حوزه علمیه این
ٔ
شده درخصوص سامانه کتابشناخت گفتمان علمی
افتخار را دارد که فلسفۀ اسالمی آن در دنیای اسالم
ٔ
انقالب اسالمی اظهار داشت« :سامانه کتابشناخت،
برجسته و بهعنوان یک تفکر فلسفی شناخته میشود».
یک مرجع دانش مطمئن برای همۀ محققان و عالمانی
ت االسالم والمسلمین
در ادامۀ این نشست ،حج 
است که برای تحقیق و پژوهش در زمینۀ علوم انسانی
رستمی گفت« :با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب که
و اسالمی بهدنبال آثار مرجع و فاخر هستند».
فرمودندنهادنمایندگیدرابتدانهادنمایندگیحوزۀعلمیه
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کمند -رویداد کار،
مهارت و نوآوری
دانشجویاندختر

ٔ
محمدامین بنایی -اداره کل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

ٔ
توسعه
یکی از شاخصههای نوسازی اقتصاد ملی و
اجتماعی ،مشارکت زنان و ٔ
نحوه ایفای نقش آنها در
ساختارهای اقتصادی است .در واقع ،با توجه به نقش
ٔ
توسعه اقتصادی ،اجتماعی،
حساس زنان ،تولید و
فرهنگیوسیاسی،کارآفرینیبهعنوانمهمترینعاملدر
بهظهور رساندن تواناییهای زنان بوده و هر اندازه میزان
مشارکت آنان افزایش یابد ،روند رشد و توسعه تسهیل
ٔ
توسعه همهجانبه
میشود  .بنابراین ،جوامعی که خواهان
هستند ،باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای
تمامی اعضای خود ،از جمله زنان شاغل ،فراهم سازند.
ٔ
عرصه جهانی ،زنان خالق ،نوآور و
از اینرو در
مبتکر بهعنوان کارآفرینان ،منشأ تحوالت بزرگی در
زمینههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی شدهاند و نقش
ٔ
توسعه اقتصادی ،قهرمانان ملی و
آنان بهعنوان موتور
ٔ
توسعه صنعتی ،محرك و مشوق سرمایهگذاری ،عامل
ایجاد اشتغالٔ ،
گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع
خلل و تنگناهای بازار ،در جوامع تبیین یافته است.
موفقیت زنان کارآفرین در جوامع در حال توسعه
ن ه تنها موجب سود اقتصادی میشود ،بلکه منافع
اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد میکند .
برای حمایت بیش از پیش از زنان برای حضور
حداکثری در جامعه ،الزم است ابتدا آموزشهای الزم

جهت اشتغال و فعالیتهای اجتماعی مورد نظر کشور
به آنها داده شود و سپس فرصت همکاری در سازمانها،
شرکتهاومشاغلگوناگونبرایآنهافراهمشودتابتوانند
استعدادهایخودراشکوفاکردهوبهتوسعهوتعالیکشور
کمککنند.ب ههمینمنظور،معاونتفرهنگیاجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری با همکاری معاونت
ٔ
خانواده ریاست جمهوری ،رویداد کار ،مهارت
زنان و
و نوآوری (طرح كمند) را برای تحقق این امر برنامهریزی
نمودهاند .این رویداد که با محوریت توانمندسازی
دختران دانشجو و حمایت از ایدهها و طرحهای نوآور ٔ
انه
آنها با اولویت دانشجویان سال آخر ٔ
دوره کارشناسی
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام گرفته است،
برای اولین بار در دانشگاههای ایالم ،بیرجند ،حضرت
معصومه(س)،حکیمسبزواری،علومکشاورزیومنابع
طبیعی خوزستان ،زنجان،با هنر کرمان ،لرستان،شهید
مدنی آذربایجان و یزد بهصورت استانی و یا منطقهای
برگزارشد.
طی برگزاری این رویداد ،بیش از  1200دانشجوی
دختر عالقهمند در کسب و کار آموزش دیدند که پس از
این آموزشها ،در مجموع  760ایده و طرح کسب و
ٔ
دبیرخانه هریک از رویدادهای دهگانه ارسال شد.
کار به
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نامۀ فرهنگی

گزارش

شمارۀ  -7بهمنماه 1399

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه حضرت معصومه(س)

1399/07/01

150

150

12

عناوین دورههای آموزشی )1 :کارآفرینی و نوآوری؛  )2ایدهیابی کسب و کار؛  )3کسب و کار اینترنتی؛  )4روانشناسی مشتری؛ )5
بوم و استارتآپ ناب.
محورهای رویداد )1 :صنایع دستی؛  )2صنایع غذایی؛  )3گردشگری؛  )4طراحی دوخت و پارچه و لباس؛  )5محیط زیست

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه یزد

1399/08/05

120

80

19

عناوین دورههای آموزشی )1 :اصول خالقیت و تکنیکهای ایدهپردازی؛  )2چگونه بدون سرمایه کارآفرینی کنیم؟؛  )3مشاوره
در خصوص طرحها و نحوهٔ ایجاد کسب و کار.
محورهای رویداد )1 :صنایع دستی؛  )2تولیدات غذایی و خوراکی؛  )3تکنولوژی و مهندسی؛  )4پوشاک ،دوخت ،طراحی پارچه و
لباس؛  )5گرافیک و هنرهای تجسمی؛  )6محیط زیست(تولیدات بازیافتی و )...

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه ایالم

1399/08/12

100

33

8

عناوین دورههای آموزشی )1 :فن بیان و ارائهٔ مطلب؛  )2تجاریسازی و برندسازی؛  )3استارتآپ و صنایع موفق؛  )4بازاریابی
و تیمسازی در کسب و کارها؛  )5انتقال تجربه و الگوهای موفق کارآفرینی؛  )6اصول کارآفرینی
محورهای رویداد )1 :صنایع دستی؛  )2تولیدات غذایی و خوراکی؛  )3تکنولوژی و مهندسی؛  )4پوشاک؛  )5گرافیک؛  )6محیط زیست

16

گزارش

نامۀ فرهنگی
شمارۀ  -7بهمنماه 1399

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه حکیم سبزواری

1399/08/07

102

62

29

عناوین دورههای آموزشی )1 :چگونه دخترانه کارآفرینی کنیم؟؛  )2از ایده تا عمل؛  )3انتقال تجارب و معرفی الگوهای موفق
کارآفرینی زنان

محورهای رویداد )1 :صنایع غذایی؛  )2صنایع دستی؛  )3تکنولوژی و مهندسی؛ )4پوشاک و دوخت و دوز؛  )5هنرهای تجسمی
و گرافیک؛  )6فناوری اطالعات (اپلیکیشن و نرم افزار و)...؛  )7محیط زیست (تولیدات بازیافتی و )...

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1399/08/15

93

29

9

عناوین دورههای آموزشی )1 :محیط زیست؛  )2تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی و خوراکی؛  )3صنایع دستی؛  )4تکنولوژی
و مهندسی؛  )5عکاسی و گرافیک؛  )6پوشاک ،دوخت ،طراحی پارچه و لباس؛  )7کرونا و راههای مقابله با بحران
محورهای رویداد )1 :فن بیان؛  )2اصول کارآفرینی؛  )3ثبت اختراع و پتنت؛  )4تیمسازی و اصول کار تیمی؛  )5کارگاه مدل
کسب و کار و بوم مدل کسب و کار؛  )6اعتبار سنجی ایده؛ MPV؛  )7ارائهٔ مؤثر

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه لرستان

1399/08/25

193

80

14

عناوین دورههای آموزشی )1 :فن بیان و ارائه مطلب؛  )2آشنایی با اصول کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری؛  )3آشنایی با
استارتآپها و فرآیند اجرایی آنها
محورهای رویداد )1 :طراحی وگرافیک؛  )2صنایع دستی؛  )3پوشاک و دوخت و طراحی پارچه و لباس؛  )4مهندسی و معماری

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1399/09/09

80

156

21

عناوین دورههای آموزشی )1 :مبانی کارآفرینی و کسب و کار؛  )2کارآفرینی در صنعت پوشاک قومی؛  )3کارآفرینی در
صنعت چوب؛  )4کارآفرینی در صنایع غذایی
محورهای رویداد )1 :صنایع دستی؛  )2تولیدات غذایی )3 :فناوری اطالعات؛  )4محیط زیست؛  )5پوشاک؛  )6هنرهای تجسمی
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نامۀ فرهنگی

گزارش

شمارۀ  -7بهمنماه 1399

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان

1399/09/04

85

45

12

عناوین دورههای آموزشی )1 :صنایع غذایی؛  )2صنایع دستی؛  )3تولیدات دامی؛  )4پوشاک و دوخت و دوز؛  )5بهداشتی و آرایشی
محورهای رویداد )1 :ایده تا استارتآپ؛  )2مدل زیست بوم کسب و کار؛  )3ورود به بازار کار

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه زنجان

1399/08/26

138

37

12

عناوین دورههای آموزشی :صنایع دستی

محورهای رویداد )1 :چرمسازی؛  )2برند و تجاریسازی صنایع دستی؛  )3نقش صنایعدستی در پرکردن؛  )4اوقات فراغت و
درآمدزایی دانشجویی

نام دانشگاه

زمان برگزاری

تعداد افراد
آموزش دیده

تعداد ایدههای
دریافتی

تعداد ایدههای
پذیرفته شده

دانشگاه بیرجند

1399/08/05

180

38

15

عناوین دورههای آموزشی )1 :هنر و صنایع دستی؛  )2کشاورزی و دامپروری؛  )3ورزش و سالمت
بوکار؛  )3کار تیمی و تحلیل تیپهای شخصیتی
محورهای رویداد )1 :خالقیت و خلق ایده؛  )2بوم کس 
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نامۀ فرهنگی

شمارۀ  -7بهمنماه 1399
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سیاستگذاری در حوزۀ کرسیهای
آزاداندیشی
مصاحبه با دکتر مسعود فکری -مدیرکل دفتر
سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی
امکان یا امتناع آزاداندیشی
دکتر بهروز سپیدنامه -عضو هیأت علمی گروه علوم
اجتماعی دانشگاه ایالم
تأملی در چالشهای کرسی آزاداندیشی
دردانشگاهها
حجتاالسالم والمسلمین دکتر جعفر شانظری -معاون
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان
کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی؛
ٔ
مقدمهانقالبعلمی
دکتر مجید قلهکی -دانشیار دانشكده مهندسی
عمران دانشگاه سمنان
گزارش تحلیلی برگزاری کرسیهای
ٔ
آزاداندیشی از سال  92تا نیمه 99
پریسا آریانفر -دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی
فرهنگی و اجتماعی
نگاهیبهجریانآزاداندیشیدردانشگاهها

(گفتوگویی کوتاه با حجتاالسالم و المسلمین
رزاقی ،مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان البرز)

هستی فهیمینژاد -کارشناس کرسیهای آزاداندیشی
دانشگاهخوارزمی

19

اداندیشی در دوران
کرسیهای آز ٔ
پساکرونا« :مدرسه آزاداندیشی جهش»؛
توصیفیکتجربه
سمیه محمودی پیام -کارشناس مسؤول فرهنگی و
اجتماعیدانشگاهفرهنگیان

نامۀ فرهنگی

گفتوگو

شمارۀ  -7بهمنماه 1399

سیاس تگذاری در حوزۀ کرس یهای آزاداندیشی

مصاحبه با دکتر مسعود فکری ،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
هرچند سیاستگذاری و نظارت کالن در حوزه کرسیهای آزاداندیشی بر عهده «شورای اسالمیشدن دانشگاهها و
مراکز آموزشی» است و آییننامههای مربوطه از سوی این شورا به وزارت عتف ابالغ میشود ،اما دفتر سیاستگذاری
و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی به فراخور وظایف تعریفشدۀ خود ،مسؤولیت سیاستگذاریهای خرد و
برنامهریزیهای الزم در راستای اجرای این آییننامهها را بر عهده دارد؛ لذا بر آن شدیم تا گفت و گویی در این ارتباط
با مدیرکل دفتر مذکور انجام دهیم که در ادامه میآید.
ٔ
زمینـه خـاص علمـی تلقـی میشـود .امـروزه
در یـک
در نظامهـای آموزشـی ،وقتـی کـه فـردی در یـک زمینـهٔ
خـاص دارای تخصـص ویژه اسـت ،صاحب کرسـی در
آن زمینـه بهحسـاب میآیـد .بـه نوعـی ،نقـش محوریت
و مرجعیـت علمـی در ایـن زمینـه را بـه او اختصاص می
دهنـد .بهعنـوان نمونـه ،افـراد برجسـته یـا اسـتادانی که
در یـک زمینـه کار کردهانـد را صاحبـان کرسـی مرتبـط
بـا آن موضـوع میشناسـند .توجـه فرماییـد ،مثلأ در
دانشـگاههایی کـه رشـتههای شرقشناسـی دارند ،کسـی
كـه در ابنسیناشناسـی كار مفصلـی كردهاسـت ،بهعنوان
صاحـب كرسـی ابنسیناشناسـی شـناخته میشـود.
دومیـن مفهومـی که ما بـا آن سـر و کار داریم ،مفهوم
«آزاداندیشـی» اسـت .اگرچـه خـود ایـن ،یـک مفهـوم
ترکیبـی اسـت كـه یـک بخـش آن مربـوط بـه ضـرورت

از نظـر شـما عبـارت «آزاداندیشـی» بـه چـه معناسـت
و آیـا «کرسـیهای آزاداندیشـی» برگزارشـده توسـط
دانشـگاهها ،ایـن معنا را محقق میسـازند؟ یا دسـت کم
زمینهسـازی بـرای تحقـق آن محسـوب میشـوند؟

دکتـر فکـری :در پاسـخ بـه ایـن سـؤال باید بـه چند
نکتـه توجـه کـرد .بهنظـر میرسـد کـه بـرای دسـتیابی
بـه یـک معنـای دقیق از عنـوان کرسـیهای آزاد اندیشـی
در دانشـگاهها ناگزیـر بایـد چنـد مفهـوم را تعریـف
کنیـم .مفهـوم اول ،مفهـوم کرسیهاسـت .در نظامهـای
دانشـگاهی و علمـی و پژوهشـی ،وقتـی کـه یـک رشـته
ٔ
عرصـه علمـی از سـطحی از اهمیت برخـوردار
یـا یـک
میشـود و شـكل مجموعـهای از تحقیقـات ،پژوهـش و
آمـوزش مرتبـط بـا آن پدیـد میآیـد ،بـرای آن «کرسـی»
در نظـر گرفتـه میشـود .کرسـی ،بـه نوعـی ،مرجعیـت

20

گفتوگو

نامۀ فرهنگی
شمارۀ  -7بهمنماه 1399

ٔ
اندیشـه انسـان
آن تعریـف کرد ،یعنی اینکه ممکن اسـت
در قیـد و بندهایـی باشـد کـه آن آزادی و امـکان پویایـی و
حرکـت و درنوردیـدن افقهای گسـترده را نداشـته باشـد،
چنانچـه امـوری ایـن توانمندی انسـان را مقیـد و محدود
کنـد ،طبیعتأ اندیشـههای حاصلشـده از آن ،اندیشـههای
ٔ
کننـده مشـکالت و
بـزرگ و کارآمـدی نبـوده و حل
پاسـخدهنده بـه پرسـشها نخواهـد بـود .مثـال سـادهٔ
آن ایـن اسـت کـه اگـر کسـی ذهـناش درگیـر موضوعی
باشـد ،ذهن من مشـغول مسـئلهای باشـد ،از مسـائلی که
بـه زندگـی مـادی وماننـد آن ارتبـاط پیـدا میکنـد ،چنین
فـردی نمیتوانـد در یـک افـق بـزرگ فکـر کنـد؛ مثلأ
فـرض بفرمایید اگـر کسـی در نیازهای ٔ
اولیه خـود گرفتار
باشـد ،چیزهایـی که برای حیـات مادی ضروری اوسـت،
بهدنبـال حاصـل کـردن آنها باشـد ،ایـن انسـان نمیتواند
بـه امـور ثانـوی و امـوری کـه فرامـادی و برتـر از حیـات
مـادی اسـت ،بیندیشـد .نیازهای مـادی میتواننـد فرآیند
اندیشـیدن انسـان را محـدود و مقیـد کننـد .عادتهـا،
تقلیدهـا ،خرافههـا ،نیازهأ ،
همـه اینها میتوانند بخشـی
ٔ
اندیشـه انسـان را محـدود کننـد و حتـی ممکـن اسـت
از
عوامـل اجتماعـی چنیـن اثـری داشـته باشـند .گاهـی
اوقـات مـا تحت تأثیر عوامـل اجتماعی ،مثل سـودجویی
ٔ
اندیشـه خالـص و نـاب را در
یـا هراسـناكی ،نمیتوانیـم
یـک فضـای آزاد ارائـه کنیم .آزاداندیشـی یعنی بر اسـاس
اصـول درسـت و منطقی اندیشـیدن ،بدون تأثیـر پذیرفتن
از عواملـی کـه این اندیشـه را مقیـد میکنـد؛ در واقع ،به
یـک مسـأله فکـر بکنیـم و بـه ایدههای نـو و اندیشـههای
نـو دسـت پیـدا کنیـم .ایـن موضـوع یکـی از موضوعـات
ضـروری در جامعـه اسـت که بهدنبـال تحول و پیشـرفت
اسـت .اكنـون متوجـه میشـوید کـه ایجـاد کـردن
زمینههایـی کـه متخصصـان بـر ٔ
پایـه دادههـای درسـت و
قابـل اعتمـاد و بـا اسـتفاده از یـک روش منطقـی موجه و
معتبـر بـه بازتولیـد اندیشـه در بـاب موضوعـات مختلف
بپردازنـد و از این راه بتوان اندیشـههای پیشـین را مورد نقد
قـرار داد و از طـرف دیگـر جایگزین آنها ،یعنی اندیشـهها
و افـکار جدیـد را بهدسـت آورد .ایـن معنـای محصـل
کرسـیهای آزاداندیشـی است .اما بسـتر این کار ،بیش از
هـر جـای دیگر ،در دانشـگاه فراهم اسـت ،چـون کارکرد
ٔ
زمینـه فکـر
دانشـگاه در بخـش اساسـی آن ایجـاد کـردن

اندیشـیدن و بازتولید فكر اسـت و بخش دیگـر آزاد بودن.
ٔ
برجسـته انسـانی ایـن اسـت کـه
از ویژگیهـای روشـن و
ً
دائما با دریافت اطالعات از بیرون و اسـتفاده از اطالعات
انباشـته شـده در ذهن خودش و با مکانیسـم وسـازوکاری
کـه در وجود انسـان نهاده شـده ،دسـت به ترکیـب ،تلفیق
ٔ
تجزیـه ایـن دادههـا میزنـد تا بـا اسـتفاده از آنها
و حتـی
بتوانـد در ایـن فرآینـد کـه در معرفت شناسـی مـورد توجه
اسـت ،افـکار جدیـدی تولیـد کنـد .افـکار یـا اندیشـهها
ٔ
فاهمـه
حاصـل عملیاتـی هسـتند کـه افـراد در دسـتگاه
خـود ،بـر اسـاس و بـا بهرهگیـری از اطالعـات پایـه به آن
ً
دسـت پیدا میکننـد و طبیعتا اهمیت و جایگاه اندیشـیدن
بهعنـوان یـک کنـش ،و اندیشـه و فکـر بهعنـوان محصول
و نتیجـه و بـرون داد آن میتوانـد در دو بعـد شـناخت و
آگاهـی مـا نسـبت به آنچـه که بیـرون از مـا وجـود دارد و
زندگـی مـا با آن همراه اسـت و به دنبـال آن تغییر در منش
و رفتـار مـا روی میدهد ،مطرح اسـت  .اهمیـت و ارزش
اندیشـه تا آنجاسـت کـه در ادبیـات کهن ما «اندیشـه» را
برابـر بـا «انسـان» دانسـتهاند .تعبیر معـروف منطقیون که
انسـان را حیـوان ناطـق معرفـی میكنند كه آنجـا «ناطق»
بهمعنای گویای «اندیشـهورز» اسـت ،نه صـرف «زبان»،
ً
زیـرا بیـن ذهن و زبـان همین ر ٔ
ابطه کامال معنـادار و قطعی
ٔ
متمایزكننده انسـان از موجودات دیگر
وجـود دارد .فصل
همیـن ُبعـد ناطقی اوسـت كـه حاکـی از بازگوکنندگی یا
ٔ
تعبیرکننـده آن اندیشـه اسـت .انسـان اندیشـههای خود را
ٔ
واسـطه زبـان بازگـو میکنـد و ایـن در مفهـوم ناطـق او
به
تجلـی پیـدا میکنـد و یا بـه تعبیر معـروف مولـوی که:
ای برادر! تو همه اندیشهای
ما بقی از استخوان و ریشهای
گر بود اندیشهات گل ،گلشنی
ور بود خاری ،تو ٔ
هیمه گلخنی
در ایـن تعبیـر ،مولـوی کـه البتـه اومیراثدار سـترگ
ٔ
اندیشـه شرقی و اسلامی اسـت ،انسـان را برابر با اندیشه
میدانـد .هویـت انسـان بـا اندیشـه و افـکار او شـناخته
میشـود .اگر بخواهیم بدانیم هرکسـی چه شـخصیتی در
چه تراز و اندازهای دارد ،با تشـخیص اندیشـه و بازشناسـی
ٔ
اندیشـه او میتوانیـم بـه جایـگاه انسـانیاش دسـت پیـدا
کنیـم؛ امـا قید دیگـری که ایـن مفهـوم دارد ،آزاداندیشـی
اسـت .از آنجـا که خیلـی از مفاهیـم را میتـوان با متضاد
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یک فهم مشـترک شـکل بگیرد .کرسـیهای آزاداندیشـی
مبتنـی بـر ایجـاد فضـای گفتوگـوی هدفمنـد و علمی
و ضابطهمنـد و قاعدهمنـد اسـت .در جامعـه بایـد افـراد
بتواننـد بـا یکدیگـر بـر اسـاس یـک منطـق گفتوگویی
بـ ه بحـث بپردازنـد و ماحصـل آن ،پدیدآمـدن آراء و
اندیشـههای جدیـدی باشـد .ایـن امـر نیازمنـد ادبیاتـی
اسـت کـه فاقـد آن هسـتیم؛ مثلأ فـرض بفرماییـد کـه
ٔ
حـوزه اقتصـاد ،اگـر بحـث اقتصـاد مقاومتـی مطـرح
در
میشـود ،قبـل از اینکـه عملیاتی اتفـاق بیفتد بایـد همهٔ
کنشگـران مرتبـط بـا اقتصـاد مقاومتـی بـا ادبیـات ایـن
معنـا آشـنا شـوند .ایـن کمک میکنـد به اینکـه موضوع
بهتـر در بسـتر خـود و در جایـگاه خـودش قـرار گیـرد.
بخشـی اینگونـه بـوده اسـت .مباحثـی از ایـن دسـت
و سـوءتفاهمها ،یـا در واقـع خـارج شـدن از آن قالـب
منطقـی را درپـی داشتهاسـت.
دومیـن مشـکلی که وجـود دارد این اسـت که توازن
در مباحـث مربـوط بـه کرسـیهای آزاداندیشـی نبایـد
بههـم بخـورد ،بـه ایـن معنا کـه کرسـیهای آزاداندیشـی
صرفـأ تریبونـی بـرای موضوعات سیاسـی شـود .هرچند
موضوعـات سیاسـی هـم نـه بـه نـگاه مـوردی و مصرفی
آن ،بلكـه بهعنـوان مسـألههای سیاسـی و بهعنـوان
مبانـی سیاسـتورزی و زیرسـاختهای مباحـث
سیاسـی میتواننـد موضـوع ایـن كرسـیها باشـند ،امـا
نـه بهایـن معنـا کـه ٔ
بقیـه عرصههـا را بـ ه حاشـیه برانـد؛
مثلأ موضوعـات دیگـری همچـون فرهنـگ ،مسـائل
اجتماعـی ،مسـائل اقتصـادی ،هنـر ،و مسـائل دینـی هم
میتواننـد موضـوع كرسـیهای آزاداندیشـی قـرار بگیرند
و صرفـأ بـردن آن رو بـه یک سـمت خاص ،ممکن اسـت
ٔ
ذائقـه همگانـی خـوش نیایـد و طبیعتـأ بخشـی از آن
بـه
دلزدگیهایـی ایجاد کند .این تعبیر «سیاسـت زدگی» در
شـكل افراطـی آن در دورههایـی در عرصههای دانشـگاه،
موجـب این شـد که اقبال بـه موضوعات سیاسـی کاهش
پیـدا کند .بنابـر این یکـی از موانع موفقیت نهادینه شـدن
آن ،بههـم خـوردن تـوازن موضوعاتی اسـت کـه میتوان
در ایـن کرسـیهای آزاداندیشـی بـه آن پرداخـت.
سـومین آفـت وآسـیب در ضعـف مبانـی اسـت که
میخواهـد زیـر سـاخت بازتولیـد اندیشـههای نویـن
در عرصـهای قـرار گیـرد کـه در آن کارهـای تخصصـی،

کـردن و اندیشـیدن اسـت .اصـوأل آموزشهایـی کـه در
دانشـگاه انجام میگیرد ،در شـكل درسـت آن ،باید بیش
از اینکـه بهدنبـال انباشـته کردن ذهـن افراد باشـد ٬قدرت
ٔ
درباره یک مسـأله
خالقیـت ،نـوآوری و چگونه فکر کردن
و مسـألهیابی و یافتـن بهتریـن راه حـل بـرای این مسـأله را
بـه افـراد آمـوزش دهـد .در رشـتههای مختلـف ،چـون
اینگونـه زمینـهای در دانشـگاه فراهم اسـت ،کرسـیهای
آزاداندیشـی بـا اسـتفاده از این بسـتر مهیـا میتواند زمینه
را بـرای تبـادل افکار و تولید افکار جدید  ،و نقد و بررسـی
افـکار پیشـینی فراهـم کنـد .نقـد و واكاوی اندیشـهای
ت کرسـیهای آزاداندیشی اسـت ،بهویژه
پیشـین ،مأموری 
اینکـه عنصـر جانبـی روانـی را هم بـه آن اضافـه میکنیم
ٔ
جامعـه بزرگ دانشـگاه،
و ایـن عنصـر جوانیسـت .چون
بهویـژه ٔ
بدنـه آن کـه دانشـجویان هسـتند ،عمدتـأ از نظـر
سـنی در شـرایط بسـیار مناسـبی قرار دارند و دارای انرژی
و تحـرک و پویایـی باالیـی هسـتند .وقتی که ایـن ویژگی
ٔ
اندیشـه آنهـا قرار میگیـرد ،به آنهـا انرژی
در کنـار فرآینـد
مضاعفـی میدهد؛ لـذا کرسـیهای آزاداندیشـی بیش از
اینکـه در هـر جـای دیگری قابـل ارائـه و برگزاری باشـد،
در دانشـگاهها تحقـق یافتنی اسـت.

در سـالهای اخیـر در سیاسـتگذاری و برنامهریـزی
فرهنگـی و اجتماعـی بـرای جلـب مشـارکت بیشـتر
دانشـجویان و ارتقـای محتوای کرسـیهای آزاداندیشـی،
برنامههایـی ،از قبیـل برگـزاری دورههـای آموزشـی بـرای
کارشناسـان كرسـیها و معرفـی موضوعـات علمـی و
فرهنگـی بهجـای مباحـث سیاسـی ،در اولویـت قـرار
گرفتهاسـت .بهنظـر شـما ایـن اقدامـات و سیاسـتها و
برنامههـا تـا چـه انـدازه موفـق بودهانـد؟

دکتـر فکـری :هرچنـد در یک نـگاه کلـی ،توقعی که
ازکرسـیهای آزاداندیشـی بهعنـوان یک حرکت مسـتمر،
و نـه یـک حرکـت مقطعـی ،مربـوط بـه یـک ٔ
دوره زمانی
اسـت؛ و بـه بیـان رهبـر معظـم انقلاب (کـه بهعنـوان
ٔ
کننـده ایـن موضـوع و اهمیتدهنـده بـه آن ،تأکیـد
طرح
بـر راه انـدازی آن داشـتهاند) ،تـا حـد زیادی تحقـق پیدا
نکردهاسـت ،امـا میتـوان بـه چنـد مانـع اساسـی در این
زمینـه اشـاره کرد:
اول ایـن کـه همـواره بایـد برای یـک برنامـه ،ادبیات
متناسـب با آن تولید شـود و سپس براسـاس این ادبیات،
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جهـان در ٔ
همـه ادیان و بهصـورت طوالنی مـدت محدود
ٔ
شـیوه رفتـاری
شـده اسـت؛ بازگشـت افـراد بـه همـان
تعاملی گذشـته دشـوار است .در شـرایط کنونی ،بخشی
از آن نیـاز معنـوی را بهدسـت میآوردنـد و از دسـت دادن
اینهـا را نمیشـود انـکار کـرد امـا بازگشـت بـه آن هـم
نیازمند سـپری شـدن زمان اسـت .مـن معتقدم بـه اینکه
ٔ
جامعـه انسـانی همـواره نشـان داده کـه خـود را با شـرایط
سـازگار میکنـد ،اگرچـه ممکـن اسـت ایـن سـازگاری و
سـازگار سـاختن زمانبر باشـد ،همانگونـه که مـا از ٔ
دوره
آزادیهـا در رفتارهـای اجتماعی ،بـه ٔ
دوره محدودیتهای
دسـتورالعملی بهداشـتی و سلامت منتقـل شـدیم .مثأل
هـر کـس هـر جایـی میخواسـت میرفـت ،هر سـاعت
کـه میخواسـت رفـت و آمـد میکـرد ،در مهمانیهـا،
نشسـتها ،تجمعـات و ماننـد اینهـا حضـور مییافـت.
بسـیاری از افـراد بـه مسـائل بهداشـتی بـه این شـدتی که
در ایـن دوره توجـه دارنـد ،اهتمـام نداشـتند ،امـا وقتی که
بـا موضـوع درگیـر شـدند ،خـود را بـا آن سـازگار کردنـد.
ٔ
ٔ
ذائقـه دیگـر امـکان پذیـر
ذائقـه فرهنگـی بـه
چرخـش از
امـا زمانبـر اسـت .در ایـن یکسـالی کـه در کشـور مـا
ً
تقریبـا ٔ
همـه جهـان درگیـر ایـن اپیدمـی شـدهاند ،ایـن
و
بیمـاری ملـزم میکنـد کـه مـردم دسـتورالعملهایی را
رعایـت کننـد :دسـت ندهنـد ،تمـاس مسـتقیم برقـرار
نکننـد ،در اسـتفاده از وسـایل پیشگیرانـه مثـل ماسـک
جدیـت داشـته باشـند و بدین ترتیـب خیلـی از رفتارهای
ٔ
نتیجـه
دیگرشـان نیـز تغییـر کردهاسـت .تغییـر رفتـار در
تأثیـرات موضوعـی که بـا آن درگیر هسـتند ،نـوع جدیدی
از زندگـی را پدیـد میآورد و به همین شـکل ،بازگشـت آن
هـم امکانپذیر اسـت و همین اتفـاق خواهد اتفـاق افتاد.
امیدواریـم بـا بازگشـایی مجـدد دانشـگاهها ،ایـن زمینـه
ٔ
همـه فعالیتهـای فرهنگـی بهویـژه کرسـیهای
بـرای
آزاداندیشـی کـه در آن دو شـاخص مهـم وجـود دارد ،بـه
وضـع گذشـته بازگـردد :یـک شـاخص ایـن اسـت کـه
دانشـگاهیان بیـش از اینکـه تأثیرپذیـر از یـک فضـای
فرهنگـی باشـند ،میتواننـد خودشـان فضـای فرهنگـی
کارآمـدی را بسـازند .ایـن فرهنـگ فضایی را کـه متضمن
گفتوگـو ،نواندیشـی ،نقـد و انتقاد اسـت ،تولید میکند.
ویژگـی دوم این اسـت که ایـن فعالیت فرهنگـی مبتنی بر
ُبعـد احساسـی و یـا ابعاد دیگر انسـان نبـوده ،بلکه مبتنی

پژوهشـی و علمی دقیق در زمینههای مختلف انجامشـود
ومبنـای محتوایی این کرسـیها قـرار گیرد .افـراد صرفأ در
سـطح روییـن ودر الیههـای باالیی بـا یکدیگـر گفتوگو
نکننـد ،بلکه بهشـکلی عمیـق و ژرف و برخـوردار از نگاه
چنـد جانبـه بـه یک موضـوع بپردازنـد .ممکن اسـت نوپا
بـودن ایـن کرسـیها و عمـق کم محتـوا موجب شـده که
بـرونداد و خروجـی آن کمتر از توقع باشـد .بـا بهرهگیری
از روشهـای آموزشـی و تعییـن زمینههـای تخصصـی و
ٔ
حـوزه ویـژهای ،میتـوان تا
یافتـن متخصصـان مرتبـط بـا
حـد زیـادی این کاسـتی را درمـان کـرد .ماحصل عرض
مـن این اسـت کـه کرسـیهای آزاداندیشـی میتواند یک
تمریـن هدفمنـد بـرای چگونـه اندیشـیدن و یـاد دادن
چگونـه اندیشـیدن بـه نسـل جدیـد باشـد کـه عالوهبـر
ٔ
نتیجـه آن
اینکـه ایـن تمرین اتفـاق میافتـد ،بـرون داد و
هـم میتوانـد افـکار و ایدههـای نو باشـد.

در نیمـی از سـال 98و سراسـر سـال ،99بـا پدیـدار
شـدن بیمـاری کوویـد  ۱۹و گسـترش ویـروس کرونـا،
فعالیتهـای فرهنگـی دانشـگاهها از جملـه کرسـیهای
آزاداندیشـی بهشـدت کاهـش یافـت و در برخـی از
ً
دانشـگاهها کاملا تعطیل شـد و ایـن پروسـه همچنان در
سـال  99نیزادامه دارد .هرچند برخی از دانشـگاهها تالش
کردنـد فعالیتهـای فرهنگی خـود را از طریـق روشهای
مجـازی و برخـط برگـزار کننـد ،امـا ایـن افـت شـدید و
کاهـش فعالیتهـای فرهنگـی در ایـن ٔ
دوره زمانـی اتفاق
افتادهاسـت .بـه نظـر شـما بـا پایـان همهگیـری بیمـاری
ً
کویـد ،۱۹چگونـه میتـوان مجـددا ایـن فعالیتهـا
بهویـژه کرسـیهای آزاداندیشـی را احیـا کـرد؟

دکتـر فکـری :در پاسـخ بایـد عـرض کـرد کـه یکـی
از عـوارض مهـم ایـن بیمـاری جهانـی ،محـدود شـدن
فعالیتهایـی اسـت کـه در آنها حضـور فیزیکـی و چهره
ً
بـه چهـره مـورد نیـاز و توجـه اسـت .طبیعتـا عالوهبـر
اینکـه ایـن زیـان بهلحـاظ مداومـت پیـدا کـردن و
طوالنیشـدناش ،مشـکالتی را در تغییـر ٔ
ذائقـه فرهنگـی
بهوجـود آورده اسـت ،بازگشـت آن هـم دشـوار خواهـد
بـود .ایـن مطلـب اختصـاص به کرسـیهای آزاداندیشـی
ً
ٔ
حـوزه دین ،ارتبـاط مردم
نـدارد؛ مثلا فـرض کنید کـه در
بـا نهادهـای دینی مثـل مسـجد و مراکز مذهبـی بهلحاظ
محدودیتهـای دسـتورالعملها در بسـیاری از مناطـق
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ٔ
توسـعه کمی
اگـر بتوانیـم بـه موضوعـات تنوع ببخشـیم،
ٔ
توسـعه کیفـی یعنـی بتوانیـم بـهدور از
اتفـاق میافتـد.
آن فضـای قشـرینگری و سـطحینگری بـه مسـائل و بـا
اسـتفاده از متخصصـان و صاحبنظـر ِان هـر کـدام از ایـن
حوزههـا ،مباحـث را طـرح بکنیـم چـون خیلـی از وقتـی
تنهـا جنبههـای تبلیغاتـی و رسـانهای پیـدا میکنیم ،بیش
از آنکـه جنبههـای بنیادین داشـته باشـیم ،تخصصهای
کاملأ متمایـز را انتخـاب کنیـم ،افـراد مربـوط بـه ایـن
تخصـص را دعـوت کنیـم ،از منظرهای گوناگـون .تأکید
ً
ٔ
توسـعه کیفـی کرسـیهای آزاداندیشـی حتمـا
میکنـم
مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه درآن نقـد وجود داشـته باشـد.
ً
نقـد یـک دیـدگاه و ترجیـح دادن دیـدگاه دیگـر .اصـوال
نـگاه انتقـادی همـواره میتوانـد بـه انتخـاب بهتـر منجر
ٔ
توسـعه کیفی مؤثـر خواهد
شـود در نتیجـه ،ایـن هـم در
ً
بـود .اقدامـات شـکلی هـم بایـد داشـته باشـیم .طبیعتـا
بخشهـای سـتادی معاونت فرهنگـی و اجتماعی وزارت
علـوم ،بهویـژه دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی،
تلاش میکنـد کـه آییننامههـای اجرایـی کرسـیهای
ً
آزاداندیشـی را اگـر نیـاز اسـت ،مجـددا بازنگـری کند تا
دانشـگاهها بتواننـد بـا تسـهیل کـردن و برگـزاری درسـت
و بایسـته و آسـان آنهـا بـه ایـن موضـوع بپردازنـد ،یعنـی
ً
محدودیتهـا و شـروطی گذاشـته نشـود کـه عملا
جریانهـا و تشـکلها و گروههـای دانشـجویی کـه
بخواهنـد بهسـمت ایـن فعالیتهـا برونـد ،مسـیر کار را
محـدود بداننـد .مـن در پایان به ایـن نکته اشـاره میکنم
کـه اگـر بخواهیـم نقـش مثبـت و کارآمد دانشـگاهیان را
در مسـائل کالن یـک جامعـه ردیابی بکنیم ،کرسـیهای
آزاداندیشـی میتوانـد بـه خـود مشـارکتکنندگان در آن
فایـده برسـاند و هـم بـرونداد آن بـرای کالن جامعه مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .بـر ایـن اسـاس ،باید بـه مسـأله و به
ٔ
برنامـه کرسـیهای آزاداندیشـی نـگاه دقیقتر و همـراه با
اهمیتدهـی بیشـتر داشـته باشـیم.

بـر هویت اندیشـهای انسـان اسـت .هـر فعالیتی از سـنخ
اندیشـه ،از اسـتحکام و قـوت بیشـتری برخـوردار اسـت.
اگـر شـما فعالیتهـای فرهنگی را دسـتهبندی کنیـد ،این
دسـته از فعالیتهـای فرهنگـی کـه منجـر به فعال شـدن
ُبعـد اندیشـهورزی انسـان و تقویـت فرآینـد اندیشـیدن
در انسـان میشـود ،از اسـتحکام بیشـتری برخـوردار
اسـت .بـرای ایـن موضـوع بایـد تدبیـری اندیشـید .یکی
از راهحلهـا در دوره بازگشـایی دانشـگاهها تقویـت ایـن
زمینـه اسـت ،یعنـی مثل یـک بیمـار کـه در ٔ
دوره بازیافت
سلامت یـا ریـکاوری سـعی میشـود ضعـف و ناتوانی
دوره بیمـاری را برطـرف کنـد ،بـرای ٔ
ٔ
دوره پسـابیماری و
انشـاءلله رسـیدن جامعـه از نظـر سلامتی بـه حالـت
ثبـات و پایـداری بایـد ،هـم صـف و هـم سـتاد ،بهدنبـال
ایـن سیاسـت باشـند کـه بخـش ضعیـف ٔ
شـده فرهنـگ
و ارتباطـات میـان مخاطبـان بـا مسـائل و فعالیتهـای
ٔ
توسـعه کرسـیهای آزاداندیشـی -را
فرهنگـی -از جملـه
تقویـت کنـد .بـا طراحـی برنامههـای بیشـتر و هدفمند
کـردن آنها ،با عمق بخشـیدن بـه آنها ،با ایجـاد زمینههای
جذابیـت بـرای مشـارکت مخاطبان ،تالش میکنـد تا این
ٔ
دوره زیاندیدگـی تاحـدود زیـادی جبـران شـود.
ازجمله پرسـشهای مطرح این اسـت که چـه راهکارهایی
ٔ
توسـعه کمی و کیفی کرسـیهای آزاداندیشـی و رفع
بـرای
موانع رسـیدن این کرسـیها بـه اهداف خود وجـود دارد؟

ٔ
توسـعه کمی کرسـیهای آزاداندیشـی
دکتـر فکری:
بـه اینگونـه خواهـد بـود کـه موضوعاتـی را کـه میتواند
ذهـن فرهیختـگان ،دانشـگاهیان بهویـژه دانشـجویان ،و
جوانـان را بـه خـودش مشـغول کنـد ،در دسـتور کار قرار
دهیـم .بـرای جوان امـروز مـا موضوعـات اجتماعی مثل
آسـیبهای اجتماعـی ،ناهنجاریهـا ،سـبک زندگـی،
مقایسـه میـان کشـورهای برخـوردار وکشـورهای عقـب
مانـده ،مفاهیمـی مثـل توسـعه یافتگـی ،اینهـا مفاهیمی
هسـتند کـه جـوان امـروز چـه بخواهـد چـه نخواهـد بـا
آنهـا درگیـر اسـت؛ یـا مسـائل اقتصـادی ،اقتصـاد آزاد،
اقتصـاد مالکیـت محـور ،اقتصـاد دولتـی و ماننـد اینهـا
کـه اثـرآن را در زندگـی خـود میبینـد و بهدنبـال ایـن
ٔ
جامعـه
اسـت کـه مـدل درسـت بـرای ُبعـد اقتصـادی
خـودش را بشناسـد ،در همـه عرصههـا یعنـی اقتصـاد،
فرهنـگ ،مسـائل اجتماعـی ،سیاسـی و ماننـد اینهـا .مـا
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امکان یا امتناع آزاداندیشی
دکتر بهروز سپیدنامه -عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایالم

برآیند ترجیحات اوسـت و آزاداندیشـیدن ،حقی اسـت که
در لـوح آفرینـش به نـاماش رقـم زدهاند.
پرسـش مهمـی کـه در این مجـال مطرح میشـود آن
اسـت که اندیشـیدن فرآیندی ذهنی اسـت و آزاداندیشـی،
فعلـی اسـت مختارانـه؛ امـا آیـا آدمـی میتوانـد هـر
اندیشـهای را در زبـان ،عینیـت بخشـیده و بـه فعـل تبدیل
نمایـد؟ در پاسـخ بایـد اظهـار کـرد کـه هیـچ امتناعی در
فعلیـت بخشـیدن بـه اندیشـهها وجـود نـدارد امـا ممکن
اسـت مالکهـای ارزیابـی ،مانعی در این مسـیر باشـند.
در امتـداد ایـن پاسـخ ،پرسـش دیگـری موضوعیـت
یافتـه اسـت مبنی بـر اینکه :چگونـه میتوان بـه حقانیت
یـک اندیشـه پی بـرد و آن را معیـار عمل قـرار داد؟
اندیشمنـدان در تعریـف و تشـخیص «مسـألهٔ
اجتماعی» ،شـاخصی تحـت عنوان «گسسـت بین وضع
مطلـوب و وضـع موجود» یـا «گسسـت بین اسـتاندارد و
فعلیـت» (گسسـت بیـن آنچـه کـه بایـد باشـد و آنچه که
هسـت) مـد نظـر قـرار دادهانـد و «نخبـگان جامعـه» را
بهعنـوان آگاهـان کلیدی این گسسـت ،در مقام شـاخص

از لحظـهای کـه خداونـد متعـال از روح خـود در کالبـد
آدمی دمید ،انسـان به مقام مسـجود فرشـتگان رسـید؛ که
ٔ
سـجده فرشـتگان ،نه به ُمشـتی پوست و اسـتخوان ،که به
اندیشـهای بـود که خداونـدگار ،در قالب کلمـات به آدمی
آموخـت .پـس سـجده بـر اندیشـه ،یعنی صحه گذاشـتن
بـر ایـن داللـت معنایـی ،که «انسـان بـه ٔ
مثابـه اندیشـه»
اسـت و تصور انسـان بیاندیشـه بـه همان انـدازه ناممکن
اسـت که تصـور جهان بـدون زبـان و بـدون فرهنگ.
ای برادر تو همه اندیشهای
ما بقی خود استخوان و ریشهای
ٔ
ّ
علو اندیشـه الهی،
امـا در کنـار خضوع فرشـتگان بـه 
شـاهد وزش تاریکـی در فضـای نـور بودیـم و شـیطان بـا
تمـرد خویـش از امـر مقدس ،گفتمـان تاریکـی را ممکن
سـاخت و مـا را به ایـن امر ّ
متنبه کـرد که اندیشـه میتواند
در قرارگاههـای مختلفـی تجلـی یابـد و در گفتمانهـای
متعـددی پیکرینـه گـردد ،کـه انسـان در انتخـاب هر یک
ّ
از آنهـا مختار اسـت؛ پس آزاداندیشـی ،حق مسـلم آدمی
اسـت .انسـان موجودی مختار و ارادهمند اسـت .افعال او
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شـد .اندیشمنـدان مکتب «کنـش متقابل نمادیـن» نیز به
ارزیابـی پذیرفتهاند .پس اندیشـهای حق اسـت که مطابق
گسـترش فضاهای میانذهنیتی بهمنظور گسـترش مفاهمه
اسـتانداردها باشد.
اعتقـاد دارنـد و کرسـیهای آزاداندیشـی ،بهترین فرصت
پرسـش دیگر آن اسـت که حجیـت این اسـتانداردها
ٔ
بـرای توسـعه فرآیندهـای میانذهنیتیانـد؛ بهشـرطی کـه
و شـاخصها چگونـه تعیین میشـود؟
«منطـق» بسـتر ایـن گفتوگوهـا باشـد؛ و
بـا مسـامح ه در تعبیـر و پرهیـز از
منطق ،راه و روش درسـت اندیشـیدن است.
فروافتـادن در دامان پوزیتیویسـم منطقی،
اگــر کرســیهای
اگـر کرسـیهای آزاداندیشـی – بـه
میتـوان گفـت کـه «صدقپذیـری»
آزاداندیشــی – به تعبیر
تعبیـر «ماکـس وبـر»ی -کنشهـای سـنتی
گزارههـا ،معیاری برای تشـخیص حجیت
«ماکــس وبــر»ی-
کن شهــای ســنتی و
و عاطفـی را جایگزیـن کنـش منطقـی و
و حقانیـت آنهاسـت .صدقپذیـری یعنی
ٔ
عاطفــی را جایگزیــن
صحنه
عقالنـی کننـد ،فضـای گفتوگو بـه
اینکـه «مشـاهدات بیرونـی» (اعـم از
کنش منطقی و عقالنی
«گفتوگـوی کـران» مبـدل گشـته و در این
شـواهد تجربـی و نظـری) مؤیـد صـدق
کنند ،فضای گف توگو
شـرایط ،امکان آزاداندیشـی با امتنـاع مواجه
و تأییدپذیـری گزارههـا باشـند؛ هرچنـد
به صحنه «گف توگوی
کران» مبدل گشــته و
خواهـد شـد .کنشهـای سـنتی و عاطفـی
کـه در ایـن مجـال نیـز ممکـن اسـت
در این شــرایط ،امکان
بـر مدار احسـاس و هیجـان و تقلیـد و تقید
دریافتهـای تأویلـی مانـع از اجماع نظر
آزاداندیشــی با امتناع
ٔ
میچرخنـد و «جـدل بـه مثابـه مباحثـه» در
بـر سـر صـدق پذیـری گزارههـا شـوند و
مواجــه خواهد شــد.
دسـتور کار آنـان قـرار دارد.
بـه نوعـی «قیاسناپذیـری» منجـر شـود
کن شهــای ســنتی و
ُ
ٔ
عاطفی بر مدار احساس
امـا در کنـه اسـتعاره «آزاد اندیشـی»،
و شـرایطی را رقـم بزنـد کـه هـر کـدام از
و هیجان و تقلید و تقید
نوعـی التـزام بـه «کنـش مفاهمـهای»
صاحبـان اندیشـه ،بـر طبـل حقانیـت
م یچرخند و «جدل به
مسـتتر اسـت کـه مبتنـی بـر فرآینـد «ذوب
ادعـای خـود بکوبنـد.
ٔ
مثابه مباحثه» در دستور
افقها»سـت و بـه انطبـاق بیـن «اسـم»
و پرسـش پایانـی :برای گسـترش آزاد
کار آنان قرار دارد.
و «مسـمی» منجـر خواهـد شـد .ایـن
اندیشـی چه بایـد کرد؟
کرسـیها ،اتفاق خجسـتهای برای گسـترش
«هابرمـاس» اعتقـاد دارد با گسـترش
حوزههـای عمومیانـد؛ اتفاقی کـه «اصالح
«حوزههـای عمومـی» ،شـرایط مناسـب
اجتماعـی» در ابعـاد مختلفـی «ذهنـی» و «عینی» غایت
بـرای گفتوگـوی آزاد و گفتمانسـازی فراهـم خواهـد
آن اسـت.
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تأملی در چال شهای کرسی
آزاداندیشی در دانشگاهها

حج تاالسالم والمسلمين دكتر جعفر شانظری -معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه اصفهان

و تبییـن منطقـی و علمـی بهدسـت میآیـد .از سـویی،
در ایـن سیاسـتزدگی ،مسألهشناسـی بهدرسـتی اتفـاق
نمیافتـد چـرا کـه موضـوع و مسـأله بهتنهایـی سـهم
مهمـی در مخاطبپذیـری و جذابیت حداکثـری دارد .از
ایـنرو ،اگر عناوین و مسألهشناسـی کرسـی آزاداندیشـی
در فضایـی صـورت پذیـرد کـه در آن انصـاف علمـی و
تقوایـی عملـی پدیـدار نباشـد ،میتوانـد مهمترین خطر
بـرای فـرار از کرسـی آزاداندیشـی باشـد .اصـوأل ویژگـی
روانشناسـی و جامعهشـناختی جوانـان اقتضـاء میکنـد
کـه موضوعـات و مسـائل قابـل طـرح در کرسـیهای
آزاداندیشـی ،هـم جدیـد و تازه باشـد و هـم ایدئولوژیک
نباشـد .بدیهـی اسـت موضوعـات تکـراری ،جذابیتی نه
نرانان ،و نـه بـرای مخاطبین
بـرای برگزارکننـدگان و سـخ 
و دانشـجویان دارد؛ لـذا پیشـنهاد میشـود هر چه بیشـتر
در فرهنـگ سـازی موضـوع کرسـیهای آزاداندیشـی
سـرمایهگذاری شـود ،چـرا کـه آزاداندیشـی به ٔ
مثابـه یـک
ٔ
عرصه
فرهنـگ و یـک گفتمـان فرهنگـی در گفتوگـو در
عقالنیـت شـکل میگیـرد؛ یعنـی بایـد فرهنـگ تعقـل را
بهجـای تعصـب ،و تفکـر را بهجـای تحجـر بنشـانیم تـا
رشـد و بالندگـی جوانـه زند و جز ایـن ،راه توسـعه ،تولید
و پیشـرفت علـم و فرهنـگ دسـت نیافتنی اسـت.
در حوزههـای علمـی پیشـین ،روش مباحثـه و
گفتوگـو بهتریـن روش در تبـادل ایدههـا بـود و امـروز
ٔ
صحنـه
در محیـط دانشـگاه کرسـیهای آزاداندیشـی،
بازیگـری افـکار و محفل روشـنگری اندیشههاسـت که
بایـد در مدلهـا و قالبهایـی نـو تنظیـم شـود.

سـخن را بـا سـخن امیـر و حکیـم ،بیـان مـوال
امیرالمؤمنـان علـی(ع) آغـاز میکنـم کـه فرمودنـد:
«خداونـد حکیـم ،سرشـت آدمیـان را بـا دو اصـل
علـم و اختیـار آمیختـه ،بـا حریـت و آزادی سـاخت و
شـرافت و کرامـت آنـان را براسـاس انتخـاب خردمندانـه
شـناخته اسـت» .بدیهی اسـت پـرورش خـرد و انتخاب
خردمندانـه در گـرو تبـادل اندیشـه و تعامـل ایدههـا و
ٔ
مسـأله کرسـیهای
افـکار رخ میدهـد .از ایـن رو،
آزاداندیشـی کـه مقـام معظـم رهبـری بارهـا بـر آن تأکید
کردهانـد ،از مهمتریـن رسـالت خطیـر نهـاد دانشـگاه و
از وظایـف مهم فرهیختگان و اسـتادان و دانشـجویان در
محیـط رشـد علمـی و تربیـت انسـانی اسـت.
بیتردید ،کرسـی آزاداندیشـی مهمترین مظهر تبلور
تضـارب آراء و تعامل اندیشههاسـت ،بهویـژه در محافل
دانشـجویان کـه سرشـار از پرسـش و نوگرایـی هسـتند.
کرسـی آزاداندیشـی در مسألهشناسـی ،چالششناسـی و
اقنـاع نظری نسـل جـوان ،از اهمیت مضاعفـی برخودار
اسـت .از ایـنرو ،میطلبـد کـه در فرآینـد برگـزاری آن،
ظرافتهـای فرهنگـی ،مسـائل نظـری و زمـان اجرایـی
را مـد نظـر قـرار دهیـم ،لیکـن مجموعـهای از شـرایط
موجـود در جامعـه و دانشـگاه و تصـور دانشـجویان
سـبب شـده اسـت که ایـن مسـأله اهمیـت ٔ
ویژه خـود را
از دسـت بدهـد .سیاسـتزدگی حاکم بر افـکار جامعه،
مهمتریـن دلیـل و عاملـی اسـت کـه سـبب رویگردانی
یـا عدم اسـتقبال شایسـته از این موضوع شـده اسـت .در
فضـای سیاسـتزده و در نگـرش و ذهـن سیاسیشـده و
سیاسـتزده ،نـه انصـاف علمی میجوشـد و نـه تحلیل
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غـرب و گذشـته تبدیل شـود.
ّ
آنچـه مسـلم و مشـهود اسـت ،ایناسـت کـه
رویکـرد و کارکـرد دانشـگاهها در دنیـا در حـال تغییر
اسـت .همزمـان کـه دانشـگاهها در نسـلبندی خـود
بـه تشـخیصهای مختلـف از سـطوح آموزشـی،
پژوهشـی و کارآفرینـی میپردازنـد ،امـا متأسـفانه از
منظـری و خوشـبختانه از نگاهـی دیگر ،ایـن فضا در
دنیـا در حـال تغییـرات بنیادیـن اسـت .غفلتهـا در
ایـن باب به پسرفتـی عمیق و طوالنـی منجر خواهد
شـد .تأثیـر این تغییـرات ،تا سـطوح و سـبک زندگی
جامعـه بـدون شـک انکارناپذیر اسـت.
فرضیـه ،نظریـه ،علم ،و اندیشـه بهعنوان کلماتی
کلیـدی در ذهـن هر انسـان ،جایگاهی برای رسـیدن
از سـطح کاربـرد بـه سـطح کمـال را ایجـاد میکند.
اندیشـه در جایگاهـی فراتـر از علـم میتوانـد منجـر
بـه تولیـد آن شـود و عـدم تبدیـل آن میتوانـد آن را به
فراموشـی و بایگانـی بسـپارد .آزادی اندیشـه میتواند
منجـر به بـروز توانمندی علم شـود و بهعنـوان نیازی
مقدماتـی بـرای بروز علم نگریسـته شـود .بزرگترین
خطـری که امـروز در نظام آموزشـی کشـور (و دنیا)،
اعـم از آمـوزش مقدماتـی و عالـی را تهدیـد میکند،
ٔ
حـوزه اندیشـه ،فکـر ،فلسـفه ،و نظریـه
مربـوط بـه
اسـت .آن چـه امـروز بهعنـوان خـوراک راهبـردی در
مجامـع علمی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،مربوط
بـه تفکراتی اسـت کـه در دهههـای  30و  40میالدی
در نشسـتهای علمـی غیـر عمومـی آغـاز شـده و
سـپس گسـترش یافتـه اسـت .ایـن موضـوع در  30تا
ٔ
اسـتفاده اقتصـادی ،تحـت
 40سـال گذشـته مـورد
عنـوان «تکنولـوژی» بهشـکلی توسـعه یافته نیـز بوده
اسـت .این درحالی اسـت که نظریاتـی چون «حجم
مباحثات دانشگاهی ،با میزان اهمیت موضوعات آن،
نسـبت عکس دارد» ،در کشورهای توسعهیافته و حتی
دانشـگاههای نسـل سـوم آنـان ،منجـر بـه رویکردی
نویـن در نظـام دانشـگاهی شـده اسـت که به سـمت
همگرایـی علـوم بـا شـعار کفایـت تخصصیسـازی
فرادسـتی پیـش مـیرود .هرچند،گفتمانـی از جنس

کرس یهای آزاداندیشی و
ٔ
نظری هپردازی؛ مقدمه انقالب علمی
دکتر مجید قلهکی -دانشیار دانشكده مهندسی
عمران دانشگاه سمنان

چند زمانی اسـت سخن از کرسـیهای آزاداندیشی و
کرسـیهای نقد و نظریهپردازی در فضای دانشگاهی
کشـور شـنیده میشـود؛ موضوعـی کـه براسـاس
ضـرورت تأکیـدی مقـام معظـم رهبـری ،با گذشـت
تهيـه آیین ٔ
دهـه مقدماتـی از آن و ٔ
بيـش از یـک ٔ
نامـه
اجرایی و تشـکیل جلسـاتی را شـاهد بودهاسـت ،اما
متأسـفانه تاکنـون ایـن تأکیـد بـا رویکردی مناسـب
و فزاینـده بهپیـش نرفتـه اسـت .در ایـن چارچـوب،
ً
ٔ
مقدمه آن
قطعـا نیاز بـه بازنگریهایی وجـود دارد کـه
ً
تشـکیل جلسـات و کشـف نیازمندیهاسـت .قطعا
بدون قدم گذاشـتن در این زمینـه ،اتفاقات جدیدتری
رخ نخواهـد داد .تشـکیل ایـن جلسـات میتوانـد
ٔ
مطالبه
در سـطح تکالیـف اعضـای هیـأت علمی تـا
آن توسـط آنـان گسـترش یابـد .بـدون شـک ترویـج
ایـن فضـا میتواند بـه تولیدات علمـی -کاربـردی با
پشـتوانهای مسـتحکم بینجامد؛کما اینکه عدم اقبال
بـه آن میتواند به بحـران علمی در دانشـگاهها و ٔ
ادامه
گرتهبـرداری دانشـگاهی از نظام ٔ
نامـه دانشـگاه هـای

28

یادداشت

نامۀ فرهنگی
شمارۀ  -7بهمنماه 1399

ً
از تشـبه بـه گرتهبـرداری علمـی ،و متعاقبااجتماعی و
اصطالحـات «بینرشـتهای» در  50سـال گذشـته
ٔ
جامعـه علمی و
کاربـردی ،منجـر شـود :بحرانی کـه
مطـرح بـوده اسـت ،امـا هماکنـون بـه الـزام در نظـام
ٔ
غیرعلمـی را ناخودآگاه بهسـمت آنچـه نظریه بنیادین
دانشـگاهی پیـش رفتـه و خواهـد رفـت تا حـدی که
حاکـم بر فضـای جهـان امروز اسـت ،پیـش میبرد.
عدم التـزام به آن ،در مفهومی ،منجر به ورشکسـتگی
ٔ
اطالق «علمی» ،مقدمه گسـترش تمایـل به پرداختن
علمـی دانشـگاه خواهـد شـد .البته ایـن رویکـرد در
بـه ایـن موضوع در جمع دانشـگاهیان اسـت .یکی از
حـا ل گسـترش ،بدون دیـدگاه و نگرشهـای اعتقادی
محدودیتهـای نانوشـته در ایـن کرسـیها ،تفکیک
و الهیاتـی در دانشـگاههای تـراز اول کشـورهای
ٔ
دانشـجو و اسـتاد در ارائـه آنهـا اسـت کـه نیازمنـد
توسـعهیافته ،هماکنون نیز سـمت و سـویی خطرناک
بازنگـری اسـت؛ چنانکـه آزاداندیشـی
بهخودگرفتـه اسـت کـه پروژههـا و
بـرای دانشـجویان و نظریهپـردازی بـرای
پیشبینیهـای کاربـرد روباتهـای فـوق
اسـتادان مطرح میشـود؛ کاری که بهنظر
هوشـمند از آن دسـته است.
نگاهــی ه مگــرا بــه
میرسـد در صـورت وقـوع ،نیـاز بـه یک
مباحث
مضامیـن
نگاهـی همگرا بـه
مضامیــن مباحث در
کرســیها ،تضمینــی
تیـمکاری خواهـد داشـت که الـزام به این
در کرسـیها ،تضمینـی در کفایـت
گو
خ
پاســ
کفایــت
در
کارگروهـی میتوانـد بـه پیشمباحثـات
پاسـخگو بـودن ارائهدهنـدگان اسـت.
بــودن ارائ هدهنــدگان
سـازنده و منجـر بـه مستندسـازی بـرای
انتقـادی کـه بـه کرسـیهای آزاداندیشـی
اســت .انتقــادی که به
ارئهدهنـدگان ،منتهـی شـود .همچنیـن
مطـرح اسـت ،انتسـاب آن بـه موضوعات
کرس یهای آزاداندیشی
ً
مطرح اســت ،انتساب
تعییـن هـدف و طـی سلسـله مراتـب
سیاسـی بـوده کـه عمومـا بـه ذهـن متبادر
میشـود .حتی ٔ
آن بــه موضوعــات
از «آزاداندیشـی» بـه «نظریهپـردازی»
اضافه موضـوع «فرهنگی»
ً
سیاسی بوده که عموما
میتوانـد بـه امیـدواری و رفـع نگرانـی
نیـز بـرای ایـن کرسـیها کفایتـی بههمراه
به ذهن متبادر م یشود.
ٔ
ارائهدهنـدگان ،کمـک شـایانی بهشـمار
نخواهـد داشـت .نگاه اصلی بـه این زمینه
اضافــه موضوع
حتــی
«فرهنگــی» نیــز برای
آیـد .امید اسـت بـا اهمیـت دادن بـه این
بایـد به محتـوای علمی و فرهنگـی تبدیل
این کرســیها کفایتی
کرسـیها ،جایگاهی برای ایجاد انقالبی
شـود؛ محتـوای علمـی جامـع و همگـرا
ب ههمراه نخواهد داشت.
علمی در تاریخ بشـر سـاخته شـود :نقطهٔ
بیـن تمام شـاخههای آن .اطلاق محتوای
نگاه اصلی به این زمینه
تکاملـی که بـرای تعالی اهـداف انقالب
«علمـی» بـه ایـن کرسـیها میتوانـد
باید به محتوای علمی و
بزرگ اسلامی ایـران و جهانیسـازی آن،
از بـار نگرانیهـای پیـش زمینـهای بـه
فرهنگی تبدیل شود ...
الزم و حیاتـی اسـت .در ایـن چارچوب،
ارائهدهنـدگان آن ،از جملـه برچسـبهای
ً
توجـه و الـزام تشـکیل هیأتهـای متذکر
سیاسـی بکاهـد .قطعـا التـزام بـه اخلاق
و اصـول تعریـف ٔ
در سـاختار آییننامـهای این کرسـیها در دانشـگاهها
شـده آییننامـهای ایـن کرسـیها،
ٔ
ٔ
و حتـی تشـکیل دفتر مسـتقلی برای این کرسـیها در
توسـعه آن در کشـور اسـت و چه بهتر
مقدمـه قابلیت
معاونتهـای فرهنگـی يا دفاتـر نهـاد نمايندگی مقام
کـه بـا عـدم جهتگیـری و مصـادرات بهمطلـوب
معظم رهبری در دانشـگاهها ،میتوانـد گامی مهم در
سیاسـی ،فضایی برای آزادی اندیشه و تعالی آن ایجاد
ٔ
تصحیح ،تبلیغ و خروج از سـردرگمی در دانشـگاهها
مطالبه
شـود .تبدیـل فضـای دانشـگاهی بـه فضـای
و ایجـاد اقبـال مضاعـف بـه آن تلقی شـود.
نظریههـای بنیادیـن میتوانـد منجـر بـه یـک انقالب
ً
علمـی در نظامـات دانشـگاهی دنیـا شـود کـه قطعـا
پیمـودن سلسـله مراتبـی را میطلبد .ایجـاد نظریات
زیرسـاختی میتوانـد بـه اسـتقالل اندیشـه و رهایـی
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گزارش تحلیلی برگزاری کرس یهای آزاداندیشی
ٔ
از سال  92تا نیمه اول 99

پریسا آریانفر -دفتر سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگی و اجتماعی

ٔ
«اندیشـه آزاد» ،نه صرفـأ بهعنوان
«آزاداندیشـی» یـا
یـک مطالبـه یـا آرمـان ،بلکـه بهعنـوان فرهنگـی
مطلوب ،و روشـی راهگشـا در طرح و نقـد دیدگاهها
و بحـث و مناظـره پیرامـون موضوعـات مختلـف
علمـی و فرهنگـی ،همـواره مـورد توجـه قشـر
ٔ
فرهیختـه دانشـگاهی بودهاسـت« .آزاداندیشـی» به
تفکری اطالق میشـود کـه رهـا از هرگونه تعصب،
تصلـب و تأثـر از احساسـات و هیجانات شـخصی
بـوده و بهعبارتـی مبتنـی بـر اصـول عقالنـی و در
چارچـوب منطـق همهفهـم شـکل گیرد ،بـه نحوی
که مسـیر مفاهمـه و گفتوگوی دوطرفـه را هموار و
موانـع درک متقابـل را مرتفع سـازد .بر این اسـاس،
برگـزاری «کرسـیهای آزاداندیشـی» در دانشـگاهها
که از سـالها پیش مـورد تأکید و حمایـت معاونت
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف بـوده اسـت،
بهعنـوان بسـتری مناسـب بـرای تمرین خـردورزی،
تحمـل نقـد و رشـد تفکـر عقالنـی در میـان
ی
دانشـجویان ،همچنـان از اولویتهـای برنامهریز 
فرهنگـی بـرای دانشـگاهها بهشـمار مـیرود.
نگاهـی بـه آمـار مرتبط بـا برگـزاری کرسـیها
در طـی  8سـال اخیـر ،نشـان میدهـد کـه ایـن
موضـوع بـا فرازهـا و فرودهایـی همراه بود ه اسـت و
نمیتـوان در یـک کلمـه ،عبارت «رشـد» یـا «عدم
رشـد» را در مـورد آن بـهکار بـرد .اما مهمتـر از این
آمار و سـنجش کمـی ،ارتقای کیفی این جلسـات و
رسـاندن آنهـا بـه سـطوح نزدیک بـه اسـتاندارد یک
ٔ
جلسـه «آزاداندیشـی» اسـت کـه بـه نظـر میرسـد
ً
تـا حدی در مسـیر تحقـق قرارگرفتهاسـت .احتماال

تغییـر سیاسـتها و برنامهریزیهـای صورتگرفتـه
از سـوی معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت
عتـف ،در زمینهسـازی بـرای تحقـق ایـن هـدف،
ٔ
ادامـه ایـن روند در سـالهای آتی،
بیتأثیـر نبـودهو
میتوانـد موانع فعلی را از سـر راه برداشـته و فضایی
رضایتبخـش از ایـن حیـث فراهـمآورد .در ادامه،
گزارشـی مختصـر از آنچـه در ارتبـاط بـا برگـزاری
کرسـیهای آزاداندیشـی در طـی  8سـال گذشـته،
توسـط وزارت عتـف و دانشـگاهها رخ دادهاسـت،
ارائـه میشـود.
الـف) نگاهـی اجمالی به اقدامـات وزارت عتف
ٔ
از سـال  92تـا نیمه اول 99

ٔ
فاصله بهمن  92تا فروردین  ،93در راسـتای
در
ٔ
توسـعه کمـی و کیفـی کرسـیهای آزاداندیشـی،
جلسـات متعـددی بـا حضـور كارشناسـانی از
دانشـگاهها ،وزارت عتـف ،سـازمان بسـیج اسـاتید
و  ...تشـكیل شـد كـه هـدف آنهـا شناسـایی موانع
موجـود در مسـیر تحقـق فضـای آزاداندیشـی در
دانشـگاهها و بازبینـی رویكردهـای گذشـته بـود.
حاصـل ایـن جلسـات ،تدویـن آییننامـهای جدید
در خـرداد  1393بـود که پس از تأیید شـورای عالی
انقلاب فرهنگی در آبان سـال  1393به دانشـگاهها
ابالغ شـد.
پـس از ابلاغ آیین ٔ
نامـه جدیـد بـه دانشـگاهها،
برگـزاری جلسـات و نشسـتهای همفکـری کـه
محوریـت اصلـی آنهـا ارتقـای مشـاركت نهادهای
علمـی در برگـزاری كرسـیهای آزاداندیشـی و
دریافـت بازخوردهـای مجریان بود ،توسـط وزارت
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ٔ
توسـعه كمی و كیفی كرسـیهای آزاداندیشـی
عتـف همچنـان ادامـه یافت .همچنین ،در راسـتای
نشسـتهایی تخصصـی بـا معاونیـن فرهنگی دانشـگاهها برگزار شـد ،از جمله در شـهریور سـال
 94كمیسـیون ٔ
ویژه كرسـیهای آزاداندیشـی در نشسـت سراسـری معاونین فرهنگی دانشگاههای
كشـور تشـكیل شـد كه ماحصل آن تحلیل نظـرات معاونیـن فرهنگی در خصوص آسیبشناسـی
برگـزاری كرسـیها و راهكارهـای رفـع ایـن آسـیبها بـود .نشسـتهایی نیـز در برخـی مناطـق
آمـوزش عالـی بـا حضـور مسـؤولین فرهنگـی و بعضـأ رؤسـای حراسـت دانشـگاهها ،بهمنظـور
ٔ
«برنامه
بررسـی چالشهـا و راهکارهـای مرتبـط بـا فضاهـای امنیتی برگـزار شـد .در همین زمـان
عملیاتی برگزاری کرسـیهای آزاداندیشـی» از سـوی دفتر سیاسـتگذاری و برنامهریزی فرهنگی
و اجتماعـی تدویـن و بـه دانشـگاهها ابلاغ شـد .در ایـن برنامه ،نقـاط ضعف و قـوت و همچنین
فرصتهـا و تهدیدهـای كرسـیهای آزاداندیشـی مـورد بررسـی قـرار گرفتهبـود.
اقـدام مؤثـر دیگـری کـه بهمنظـور ایجـاد فضـای رقابتـی ،آمـوزش برگزارکننـدگان و تقدیر از
دانشـگاههای موفـق صـورت گرفـت ،برگـزاری جشـنوارههای ملـی کرسـیهای آزاداندیشـی بود.
ٔ
جشـنواره اول در آذر سـال  95بـه میزبانی
تاکنـون دو جشـنواره بـا ایـن عنـوان برگـزار شدهاسـت؛
ٔ
جشـنواره دوم در آذر  98بـه میزبانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد .از
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی ،و
ٔ
مهمتریـن خروجیهای جشـنواره اول ،تدویـن کتابچههای آموزشـی و دسـتورالعملهای اجرایی
بـرای برگـزاری کرسـیها بود کـه ٔ
زمینه برگـزاری چندین ٔ
دوره آموزشـی بـرای کارشناسـان را فراهم
جشـنواره دوم نیـز پیشـنهادهای اصالحـی بـرای بازبینـی آیین ٔ
ٔ
نامـه
کـرد .مهمتریـن دسـتآورد
برگـزاری کرسـیها و ٔ
تهیـه بیانیـهای توسـط کارشناسـان بـرای تأکیـد بر لـزوم این بازبینـی بود.
ٔ
فاصلـه سـالهای  95تـا  97صـورت گرفـت ،میتـوان بـه
از دیگـر اقدامـات مهمـی کـه در
ٔ
مـوارد زیـر اشـاره کـرد :مكاتبـه با دانشـگاهها جهـت معرفی كارشـناس ویـژه كرسـیها و صدور
حکـم برای ایشـان توسـط معاونین فرهنگـی ،احصای دانشـگاههای موفـق در برگزاری كرسـیها
از طریـق تحلیـل گـزارش اقدامـات آنهأ ،
تهیه بانک اطالعاتی از كارشناسـان كرسـیها و تشـكیل
گـروه تلگرامـی بهمنظـور ارتبـاط مسـتمر بـا آنهـا ،بارگـزاری کاربرگ گزارشنویسـی کرسـیهای
آزاداندیشـی در درگاه فرهنگـی بـا هـدف ٔ
تهیـه آرشـیو مناسـب از محتـوای کرسـیها و اطالعات
کافـی بـرای ٔ
تهیه گزارشهـای تحلیلی ،برگزاری نشسـتهای توجیهـی برای کارشناسـان بهمنظور
ٔ
نحـوه برگـزاری کرسـی موفق و نیز ٔ
ٔ
جشـنواره ملی ،برگزاری نشسـتهای
نحوه شـرکت در
آمـوزش
تخصصـی در دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی فرهنگـی و اجتماعـی بـا حضـور اسـتادان و
صاحبنظـران بهمنظـور بررسـی مبانی نظری آزاداندیشـی و تهیـه و تدوین کتب و جـزوات مرتبط
ٔ
حـوزه تفکـر نقادانـه ،و فرهنـگ گفتوگو و نقـد و نظر.
بـا
بهنظـر میرسـد اقدامـات مذکـور تأثیـر مطلوبی بـر افزایش مشـارکت گروههای دانشـجویی
و هدایـت موضوعـات بهسـمت مباحـث علمـی و فرهنگـی اجتماعی داشـت ه اسـت ،بهنحوی که
ایـن تغییـر در آمـار مربوط به سـال  97خـود را نشـان میدهد.
ٔ
ب) برگزاری کرسیها در دانشگاههای کشور از سال  92تا نیمه اول 99

پیـش از آنکـه بـه بررسـی آمار مربـوط به برگـزاری کرسـیها دردانشـگاهها بپردازیم ،ذکـر این نکته
ضروری اسـت کـه مالک این تحلیـل ،اطالعات دریافت شـده از «درگاه فرهنگی» اسـت .علیرغم
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تا نیمـه اول  ،99از عوامل متعـددی همچون رویدادهای
سیاسـی کشـور ،ابالغـات سـتادی در خصـوص توجـه
بیشـتر بـه ارتقـاء کیفیـت بهجـای تمرکـز بـر رشـد صرفأ
کمـی کرسـیها ،ارتقـای درگاه فرهنگـی و ایجـاد
ٔ
انگیـزه بیشـتر بـرای ثبت گـزارش کرسـیها ،شـرکت در
ٔ
ٔ
جشـنواره ملـی ،ابلاغ کاربرگهـای ویژه ثبت گـزارش به
دانشـگاها ،فعالیـت تخصصیتر کارشناسـان کرسـیها،
شـیوع ویـروس کرونـا و ...ناشـی میشـود .در ایـن ٔ
بـازه
زمانـی ،در مجمـوع  8968کرسـی در دانشـگاههای
ٔ
هزینـه اختصاصیافتـه
کشـور برگـزار شدهاسـت کـه
بـرای برگـزاری ایـن تعـداد کرسـی آزاداندیشـی ،بالـغ بر
 38،788،505،825ریـال بودهاسـت.

تأکیـد فـراوان وزارت عتـف بـر لـزوم ثبـت گزارشهـای
برگـزاری کرسـیهای آزاداندیشـی توسـط دانشـگاهها در
درگاه فرهنگـی ،متأسـفانه هنـوز برخی از دانشـگاهها به این
امـر اهتمـام ندارنـد و ممکن اسـت گزارش فعلـی از حیث
مطابقـت کامل بـا واقع ،با درصـدی از خطا مواجهباشـد؛
البتـه ایـن امـر از سـال  96بـه بعـد بـا تعییـن کارشناسـان
ٔ
ویـژه کرسـیها بـه حداقـل رسیدهاسـت؛ لـذا بـا توجـه به
مشـارکت اکثر دانشـگاهها در ثبـت گزارشهـا ،در مجموع
میتـوان درگاه فرهنگـی را منبع موثقی بـرای احصای تعداد
کرسـیهای برگزارشـده دانست.
افـت و خیزهـای آمار مربوط به برگزاری کرسـیهای
آزاداندیشـی در دانشـگاهها در ٔ
بـازه زمانـی سـالهای 92

جدول و نمودار تعداد کرسیهای برگزارشده در دانشگاههای کشور به تفکیک سال برگزاری
سال برگزاری
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ٔ
موضوعـات برگـزاری کرسـیها از سـال  92تـا نیمـه

از میـان کرسـیهای برگـزار شـده در ایـن  8سـال،
بیشـترین تعـداد متعلق بـه دانشـگاههای دولتـی (3224
کرسـی) و سـپس بهترتیـب ،دانشـگاه پیـام نـور (2508
یـکاربـردی (1565
کرسـی) ،دانشـگاه جامـع علم 
کرسـی) ،دانشـگاه فنـی و حرفـهای ( 525کرسـی)،
دانشـگاههای غیرانتفاعـی ( 513کرسـی) ،دانشـگاه
فرهنگیـان ( 512کرسـی) ،رایزنهـای علمـی و فرهنگـی
( 102کرسـی) ،و پژوهشـگاهها ( 18کرسـی) بودهاست.

اول 99

از میـان  8968کرسـی برگزارشـده در ایـن  8سـال،
بیشـترین موضـوع متعلـق بـه موضوعـات فرهنگـی و
اجتماعـی اسـت کـه از سـال  95بـه بعد رشـد بیشـتری
داشـته اسـت .بعـد از این موضـوع ،بهترتیـب موضوعات
سیاسـی ( ،)2976علمـی ( ،)1305دینـی ( ،)981و
هنـری ( )98کرسـی را بـه خـود اختصـاص دادهانـد.
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بـا نگاهـی بـه آمـار مذکـور بـه نظـر میرسـد یکـی از
مهمتریـن اقداماتـی کـه باعـث جلـب بیشـتر مشـارکت
دانشـگاهها در برگـزاری کرسـیها شدهاسـت،
«جشـنوارههای ملـی» اسـت .چـرا کـه بیشـترین تعـداد
کرسـیها مربـوط بـه سـالهای  94و  97اسـت.
جشـنوارههای ملـی نیـز در سـالهای  95و  98برگـزار
شـدهاند؛ بـه عبارتـی ،دانشـگاهها بـا هـدف شـرکت در
جشـنواره ،کرسـیهای بیشـتر ،پرمحتواتـر و متنوعتـری
برگـزار کردهانـد .البتـه در سـال  94موضوعـات سیاسـی
از دیگـر موضوعـات پیشـیگرفته اسـت کـه ایـن موضوع
بهدلیـل فعالیت بیشـتر تشـکلهای سیاسـی بوده اسـت؛
امـا ایـن امـر در سـال  97جـای خـود را بـه موضوعـات
علمـی ،فرهنگـی واجتماعـی میدهـد کـه بهخاطـر
مشـارکت بیشـتر گروههـای دانشـجویی اسـت و بـه
سیاسـتها و اهـداف معاونـت فرهنگـی وزارت عتـف
نزدیکتـر شـده اسـت .البتـه در سـال  98بـا کاهشـی
مواجـه هسـتیم کـه علـت آن چندان مشـخص نیسـت و
چـون در پایـان این سـال با شـیوع ویـروس کرونـا و عدم
ٔ
ادامـه ایـن روند در
حضـور دانشـجویان در دانشـگاهها و
سـال  99روبـهرو هسـتیم ،ار ٔ
ائـه تحلیلـی منطقـی از این
کاهـش در سـال  98کمـی دشـوار بـه نظـر میرسـد .بـه
هـر روی ،مسـلمأ رونـد کاهـش در سـال  ،99از شـرایط
کرونایـی و عـدم حضـور دانشـجویان در دانشـگاهها
تأثیـر پذیرفتهاسـت .هرچنـد در حـال حاضـر برخـی از
دانشـگاهها کرسـیهای آزادندیشـی را به فضـای مجازی
و جلسـات آنالیـن بردهانـد ،امـا بـه هـر حـال تعـداد این
جلسـات بـا توجـه بـه سـالهای قبـل بسـیار کـم شـده
و آنچـه محتمـل بـه نظـر میرسـد ،بـه وجـود آمـدن
چالشهایـی نـو در مسـیر برگـزاری کرسـیها در دوران
بعـد از کرونـا و دشـواریهای احیای مجدد ایـن فعالیت
اسـت .شـاید توجه به مطالبات کارشناسـان کرسـیهای
آزاداندیشـی دانشـگاهها در خصـوص بازبینـی آییننامـۀ
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و رفـع موانـع فعلـی
مشـارکت دانشـجویان و اسـتادان در برگـزاری جلسـات
آزاداندیشـی ،از طریـق مکاتبات و پیگیریهای سـتادی،
بهتریـن اقـدام در شـروع ایـن مسـیر باشـد.
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در سـالهای  92تـا  ،99کرسـیها ،از نظـر مرجـع
برگـزاری نیـز تغییراتـی بهخـود دیده اسـت ،بهنحـوی که
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 95به بعد بیشـتر شـده اسـت .بیشترین کرسـیها در این
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رهبـری( ،)447کانونهـای فرهنگـی و هنـری (،)439
جهاد دانشـگاهی ( ،)96مدیریتهـای اجتماعی (،)33
و سـایر گروهها ( )76برگزار شـده اسـت .برگـزاری 307
کرسـی نیـز بـا مشـارکت بخشهـای مختلـف صـورت
گرفته اسـت.
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نگاهی به جریان آزاد اندیشی در دانشگاهها

(گفتوگویـی کوتـاه بـا حجتاالسلام و المسـلمین رزاقـی ،مسـؤول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاههای اسـتان البـرز)
هستی فهیم ینژاد -کارشناس کرس یهای آزاداندیشی دانشگاه خوارزمی

آورد .ایـن اتفـاق بایـد بیفتـد»https:// - 81/11/8( .
)farsi.khamenei.ir
بعـد از گذشـت دو سـال ،معظم له در نشسـتی که با
نخبـگان علمـی داشـتند ،فرمودنـد« :آزادی فکـر ،همان
نهضـت آزاد فکـری کـه مـا دو -سـه سـال قبـل مطـرح
کردیـم و البتـه دانشـجوها هم اسـتقبال کردنـد ،اما عمأل
آن کاری را کـه مـن گفته بودم ،انجام نشـده اسـت؛ نه در
حـوزه ،نه در دانشـگاه .من گفتم کرسـیهای آزاداندیشـی
بگذاریـد»)https://farsi.khamenei.ir - 85/8/8( .
امـا آنچـه هنـوز هـم در فضـای برخـی از دانشـگاهها
مشـهود اسـت ،عدم اسـتقبال دانشـجویان و اسـتادان برای
ً
مشـارکت در برگـزاری این کرسیهاسـت .بعضا اسـتادان،
بهویـژه اسـتادان جـوان تر کـه هنوز بایـد مراحـل گزینش و
ارتقـاء رتبه را طی کننـد ،از اینکه در خصـوص دیدگاههای
خـود در حوزههـای مختلـف علـوم ،بهویـژه علوم انسـانی
گفتوگـو کننـد ،اجتنـاب میکننـد چـرا کـه بر ایـن گمان
هسـتند کـه نهادهـای نظارتـی و حراسـتی در دانشـگاهها

موضـوع برگـزاری کرسـیهای آزاداندیشـی و ضـرورت
پرداختـن بـه آن حـدود  18سـال پیـش از سـوی رهبـر
تاللـه خامنهای عنوان شـد:
معظـم انقالب ،حضـرت آی 
ٔ
جامعـه مـا یـک شـعار مظلوم اسـت .تا
«آزاداندیشـی در
ّ
گفته میشـود آزاداندیشـی ،عـدهای فوری خیـال میکنند
کـه بناسـت همه بنیانهـای اصیل در هم شکسـته شـود،
و آنهـا چـون بـه آن بنیانهـا دلبسـتهاند ،میترسـند.
عـدهای دیگـر هـم تلقی میکننـد که بـا آزاداندیشـی باید
ایـن بنیانها شکسـته شـود .هـر دو گـروه به آزاداندیشـی
شـرط الزم بـرای رشـد فرهنگ و علم اسـت  -ظلم
 کـه ِمیکننـد .مـا بـه آزاداندیشـی احتیـاج داریـم .صاحبـان
ٔ
اندیشـه خـود را در محیـط تخصصی،
فکـر بایـد بتواننـد
بـدون هوچیگری ،بـدون عوامفریبی و جنجـال تحمیلی
و زیـادی مطـرح کننـد و آن نقـادی شـود؛ یـک وقـت
بهطـور کامـل رد خواهـد شـد ،یـک وقـت بهطـور کامل
قبـول خواهـد شـد ،یـک وقـت هـم در نقـادی اصلاح
خواهـد شـد و شـکل صحیـح خـود را بهدسـت خواهـد
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▪ آیـا حـد و مـرزی بـرای آزاداندیشـی وجـود دارد؟
آزاداندیشـی چـه سـاحتی را دربـر مـی گیـرد؟

سـلیقهای عمـل کـرده و مشـکالتی را در روند اسـتخدامی
ایشـان ایجاد خواهند کرد و یا دانشـجویان پاسـخ مناسـبی
را بـرای دغدغههـای ذهنی و پرسـشهای خـود نمییابند.
حتـی گاهی برخـی از مسـؤولین فرهنگـی دانشـگاهها هم
بـرای جلوگیـری از حواشـی ایـن کرسـیها و چالشهایـی
کـه در حیـن برگـزاری و یـا بعـد از آن گریبان آنهـا را خواهد
گرفـت ،اصـرار و اهتمـام جدی بـرای برگزاری کرسـیهای
آزاداندیشـی بهمعنـای واقعـی آن ندارند .از اینرو اسـت که
شـاهد رشـد صعودی آمار برگـزاری این کرسـیها چنانکه
که بایسـته و شایسـته اسـت ،نیستیم.
دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاهها ،یکـی از متولیـان اصلی برگزاری این کرسـیها
و یکـی از سـه عضـو حقوقـی صدور مجـوز بـرای برگزاری
آنهـا در دانشگاههاسـت؛ از اینرو،گفتوگـوی زیـر بـا
حجتاالسالم و المسـلمین رزاقی ،مسؤول نهاد نمایندگی
مقـام معظم رهبـری در دانشـگاه های اسـتان البـرز ،انجام
ٔ
دغدغـه اسـتادان در ایـن خصـوص مطـرح شـود:
شـد تـا

حجت االسلام و المسـلمین رزاقی :در کرسـیهای
آزاداندیشـی مسـألهای کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت،
چگونگـی بیان مسـأله اسـت ،بهطوری که اگر اندیشـهای
در جـای غیـر تخصصـی و علمـی مطرح شـود ،منجر به
ایجـاد شـبهه و شـک بـرای شـنونده خواهـد شـد ،بـدون
اینکـه پاسـخی بـرای آن باشـد و ایـن امـر شـنونده را از
ٔ
ادامه مسـیر تکاملیاش باز خواهد گذاشـت .مقام معظم
رهبـری ضمـن تأکید بـر برگزاری ایـن کرسـیها مرزها و
شـیوههای آنرا هـم مشـخص کردهانـد .در کرسـیهای
آزاداندیشـی ،افـراد بایـد بتواننـد آزادانـه دیـدگاه و عقایـد
خـود را در علـوم مختلـف بیـان کننـد البتـه مشـروط بـه
رعایـت سـه اصل:
 )1منطـق و اسـتدالل بهگونـهای کـه هـر دیـدگاه و
اندیشـهای برپایه اسـتدالل عقلی و منطق محکم بیان شـود؛
 )2رعایـت اخلاق و ادب در گفتـار و نوشـتار و نیـز
حیـن مناظـره و گفتوگـو و پرهیـز از توهیـن و حقیـر
شـمردن طـرف مقابـل؛ و
 )3رعایـت انصـاف بهطـوری کـه اگـر در خلال
بحـث دالیـل و مسـتندات طرف مقابـل کامل بـود ،آن را
پذیرفتـه و از لجاجـت پرهیـز کنیـم.

▪ لطفـأ رویکرد دین اسلام را در خصوص آزاداندیشـی و
مواجهه با افـراد آزاداندیش بیـان فرمایید.

حجتاالسلام و المسـلمین رزاقی :آنچه که مسـلم
اسـت و در آیـات و مکتـب اهـل بیـت (ع) مشـاهده و
تأکیـد شـده اسـت« ،گفتوگـو» و «پرسـش» بـرای فهم
دقیقتـر علـوم اسـت .این حقی اسـت برای هر کسـی که
ٔ
نشـانه
صاحب اندیشـه اسـت ،فرض شـده .پرسـشگری
فهـم و علم اسـت .در روایتـی از پیامبر اکرم(ص) کسـی
که سـؤال علمـی میپرسـد تا ٔ
نکته مبهمی روشـن شـود،
چنـد دسـته ثـوابمیبرند :سـؤال کننـده ،پاسـخ دهنده،
کسـی کـه ایـن بحـث را نظـاره میکنـد ،وکسـی کـه بـه
ٔ
مباحـث علمـی عالقهمند اسـتٔ .
ٔ
سـوره
شـریفه  18از
آیه
ٔ
ٔ
توصیـه دین
مبارکـه «زمـر» ،از جملـه مصادیـق تأکیـد و
مبین اسلام به «آزاداندیشـی» اسـت« :فبشـر عباد الذین
يسـتمعون القـول فيتبعـون احسـنه»  .همچنیـن در قـرآن
کریـم آیاتـی اسـت کـه خداونـد بـه پیامبـر خـود توصیه
ٔ
«سـعه صـدر» « ،منطـق و اسـتدالل»  ،به
میکنـد کـه با
سـؤاالت و پرسـشهای افـراد پاسـخ بدهد.

▪ رویکـرد دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاهها در خصـوص حمایـت و برگزاری کرسـیهای
آزاداندیشـی چگونه اسـت؟

حجتاالسلام و المسـلمین رزاقـی :بعـد از تأکیـد
مقـام معظم رهبـری ،تا حـدودی برگزاری این نشسـتها
و تریبونهـای آزاد رونـق گرفـت امـا بـا آنچـه مـد نظـر
ایشـان بـود ،هنـوز فاصله بسـیار اسـت .به نظر میرسـد
یکـی از عوامـل ،ار ٔ
ائـه بحـث علمی خـاص در جمع عام
ٔ
شـنونده آن قـادر بـه تحلیـل ایـن
و در جایـی اسـت کـه
مطلـب نیسـت؛ و ایـن امـر منجر به شکسـت آن کرسـی
بـه جهـات مختلـف خواهد شـد.
نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری در دانشـگاههای
اسـتان ،در صورتـی کـه اصـول فـوق در مباحـث رعایت

35

گفتوگو

شـده باشـد ،از آزاداندیشـی اسـاتید در محفلـی علمی با
حضـور متفکریـن آن مبحـث خـاص ،حمایـت خواهـد
کـرد چرا کـه در این محافل اسـت کـه تضـارب آرایی که
مقـام معظـم رهبری بـر آن تأکید داشـتند ،شـکل خواهد
گرفـت .همچنیـن بـه اسـتادان گـروه معـارف تأکیـد
شـیوه ٔ
ٔ
اداره کالس بهصـورت برگـزاری
شـده اسـت کـه
کرسـیهای آزاداندیشـی و نقـد باشـد تـا دانشـجویان
بتواننـد آزادانـه دغدغههـای ذهنـی خـود را در بـاب
موضوعـات مختلـف مطـرح نماینـد.
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بازنگـری کنـد و همانطـور کـه در بنـد  7آییـن نامـه حق
اعمـال نظـر و یـا دخالـت در برگـزاری و عـدم برگـزاری
کرسـی را بـرای تمامـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی
خـارج از دانشـگاه سـلب میکنـد ،سـازوکاری را هـم
بـرای نهادهـای نظارتی و گزینشـی در داخل دانشـگاه ها
بهصـورت مشـخص تدویـن کنـد؛ تـا در صـورت تغییـر
مدیریـت از برخـورد سـلیقهای متولیـان امـر در دانشـگاه
ممانعـت بهعمـل آورنـد.
بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاه خوارزمـی هـم تـا
حـدودی بـا دغدغههایـی که ذکر شـد دسـت بـه گریبان
بـود ،متولیـان امـر را بـرآن داشـت تـا راه چـارهای بـرای
آن بیاندیشـند .از آنجاییکـه یکـی از اصلیتریـن دالیـل
عـدم مشـارکت در این کرسـیها ضعـف در مهارتهای
گفتوگـو و چگونگـی نقـد سـازنده اسـت ،آمـوزش
ٔ
شـنونده فعـال
شـیوههای مهارتهـای گفتوگـو ،نقـد و
بـودن در دسـتور کار معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی قرار
ٔ
شـبکه ملـی
گرفـت ،بهطـوری کـه بـا مسـؤولیت دبیـر
ارتبـاط جامعـه و دانشـگاه در اسـتان البـرز اجـرای طرح
«تفکـر انتقـادی» در دسـتور کار گنجانـده شـد .تفکـر
انتقـادی نوعـی مهـارت اسـت کـه بـا مـرور و تمرین در
شـخص نهادینـه میشـود و ابـزاری اسـت برای سـنجش
ٔ
گسـتره وسـیع اطالعاتی که به شـیوههای مختلف انسـان
مـدرن را احاطـه خواهـد کـرد .ایـن طـرح از ابتـدای ترم
جـاری بهطـور آزمایشـی بـه اجـرا درخواهـد آمـد .امیـد
اسـت بـه مـرور بـا کسـب مهارتهـای الزم و حمایـت
نهادهـای ذیربـط ،آزاداندیشـی کـه ویژگـی ذاتـی محافل
دانشـگاهی اسـت ،بیـش از پیـش رونـق پیـدا کند.

***
شـایان ذکـر اسـت در مهرمـاه سـال  97دفتـر
سیاسـتگذاری و برنامهریـزی وزارت علـوم ،بـا توجـه
بـه اطالعـات ثبـت شـده در درگاه فرهنگـی ،گزارشـی را
منتشـر کرد که حاکـی از برگزاری  335کرسـی از ابتدای
همـان سـال در دانشـگاه های سراسـر کشـور بـود؛ با این
ٔ
ٔ
جشـنواره
واسـطه
وجـود در نشسـتهای متعـددی کـه به
کرسـیهای آزاداندیشـی برگـزار شـد ،اکثـر کارشناسـان
از عـدم اسـتقبال مطلـوب و نگرانیهـای موجـود در
بـاب آزاداندیشـی سـخن میگفتنـد ،هرچنـد اقدامـات
اخیـر وزارت عتـف در بـاب کرسـیهای آزاداندیشـی،
از جملـه برگـزاری دورههـای آموزشـی و توانمندسـازی
کارشناسـان ،گنجانـدن میـزان مشـارکت در ایـن امـر
بهعنـوان یکـی از معیارهـای اصلـی ارزیابـی عملکـرد
دانشـگاهها و برگـزاری جشـنواره ارزشمنـد و راهگشـا
بـود؛ ولـی جـا دارد تـا بـار دیگر شـورای محتـرم انقالب
ً
فرهنگـی ،آییـن ٔ
نامـه کرسـیهای آزاداندیشـی را مجـددا
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کرس یهای آزاداندیشی در دوران
ٔ
پساکرونا« :مدرسه آزاداندیشی جهش»؛
توصیف یک تجربه
سمیه محمودی پیام -کارشناس مسؤول فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

ٔ
واسـطه
بسـیاری از نهادهـای دولتـی شـد .به
شـرایط پیشآمـده ،دانشـگاهها نیـز در سراسـر
جهـان تعطیـل شـدند .بـا تعطیلـی دانشـگاهها و
ٔ
شـیوه آمـوزش از آموزش
نظامهـای آمـوزش عالی،
کالسـیک بـه آموزش مجـازی تغییر پیدا کـرد .مرکز
ٔ
«نحوه
پژوهشهـای مجلـس در گزارشـی با عنـوان
ٔ
مواجهـه نظام آموزشـی کشـور بـا ویـروس کرونا»،
ٔ
دربـاره تعطیلـی مـدارس و دانشـگاهها در چیـن
نوشـته اسـت« :سیاسـت دولت چیـن در این مدت
ایـن بـوده اسـت کـه مـدارس و دانشـگاهها تعطیـل
اسـت؛ لکـن آمـوزش و یادگیـری تعطیل نیسـت».
(مرکـز پژوهشهـای مجلـس.)1398 ،
تغییـر و حرکـت از آمـوزش کالسـیک بـه
آمـوزش مجـازی ،علاوه بـر امـر آمـوزش ،در
سـایر زمینههـا نیـز سـبب ایجـاد چالشهایـی
در حوزههـای مختلـف ،از جملـه فعالیتهـای
فرهنگـی و اجتماعی و باعث تعطیلـی ناگهانی -اما
مقطعـی -فعالیتهـا در اکثـر دانشـگاههای کشـور
شـد .بهتناسـب ایـن تغییـر رویکـرد ،کانونهـا،
انجمنهـای علمـی و تشـکلهای دانشـجویی
در انجـام فعالیتهایـی همچـون کرسـیهای
آزاداندیشـی ،بـا چالشهایـی مهـم مواجـه شـدند.
در دانشـگاه فرهنگیـان نیـز بـا شـیوع ویـروس
کرونـا و بـا توجـه بـه آنکـه اکثـرأ دانشـجو-معلمان
مشـغول بـه تحصیـل در پردیسهـای دانشـگاه

ٔ
میانـه عصـر پیشـرفت و
شـاید تصـور آنکـه در
تکنولـوژی در قـرن  ،21بـا وجـود بهبـود وضعیـت
شـاخصههای سلامت در دنیـا ،بـروز یـک بحـران
ٔ
حـوزه سلامت تمامـی کشـورهای جهـان را
در
تحتالشـعاع خـود قـرار دهـد ،امـری غیرممکـن
بهنظـر برسـد ،امـا ظهـور ویـروس کرونـا در چین،
بهواقـع تمامـی جهـان را تحـت تأثیر خود قـرار داد.
شـیوع ویـروس کرونـا ،بحـران جهانـی آن ،و دنیای
پسـاکرونا ،انسـانها را بـا چالشهـای جدیـدی
مواجـه کـرد .ایـن چالشهـا از آن جهـت اسـت
ٔ
همـه پیشـرفتهای
کـه ایـن ویـروس ،بهرغـم
ٔ
عرصـه علمـی ،توانسـته اسـت
شـگرف انسـان در
ٔ
جهـان را بـه دو دوره قبـل و پسـاکرونا تبدیـل کنـد.
«اسلاوی ژیـژک» در کتـاب «پاندمـی :کرونـا دنیا
ٔ
دربـاره ایـن بحـران مینویسـد:
را تـکان میدهـد»
«هیـچ بازگشـتی بـه وضعیـت نرمـال قابـل تصـور
نرمـال جدیـد میبایسـت تنهـا
وضعیـت
نیسـت؛
ِ
ِ
زندگـی ٔ
کهنه ما سـاخته شـود»
هـای
ه
ان
ر
وی
بـر روی
ِ
(ژیـژک .)1399 ،البتـه کـه ایـن چالشها انسـان را
بـا واقعیـت جدیدی نیز آشـنا کـرده اسـت :ویروس
کرونـا تنهـا ویروسـی نخواهـد بـود کـه جهـان را
دچـار بحـران کنـد؛ ایـن زنـگ هشـداری اسـت
بـرای جامعـه جهانی بـرای مواجهه بـا ویروسهای
ٔ
ناشـناخته آینـده.
کرونـا در جهـان و ایـران موجـب تعطیلـی
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فرهنگیـان ،بهصـورت شـبانهروزی هسـتند ،تعطیلی
دانشـگاه و توقـف فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعی
در دانشـگاه امـری اجتنابناپذیـر بـود .بـا گذشـت
مدتـی کوتـاه و بـا توجـه بـه ادامـهدار بـودن وضعیت
تعطیلـی دانشـگاهها ،بـا توجـه بـه شـرایط ٔ
ویـژه ایـن
دانشـگاه و مأموریتمحـور بـودن و اقتضائات خاص
ٔ
دوبـاره فعالیتهـای فرهنگی و
آن ،ضـرورت برپایـی
اجتماعـی در دانشـگاه فرهنگیان جهـت تربیت معلم
چند فرهنگی و معلم شـش سـاحتی ،در بستر فضای
مجـازی ،بیـش از پیـش احسـاس شـد.
بـر ایـن اسـاس ،فعالیتهـای فرهنگـی و
اجتماعـی از سـطح دانشـگاهی و پردیسهـای
اسـتانی به فضـای مجازی منتقل شـد .کرسـیهای
آزاداندیشـی نیـز بهتبـع آن ،به بسـتر مجـازی منتقل
ٔ
«مدرسـه آزاداندیشـی
و بـه شـکلی نـو و در قالـب
جهـش» برپـا شـد.
ٔ
دبیرخانـه کرسـیهای آزاداندیشـی در دانشـگاه
فرهنگیـان ،با توجه به ضرورت برپایی کرسـیها در
دانشـگاه و در جهـت تقویت ٔ
بنیه علمـی و فرهنگی
ٔ
«مدرسـه علـوم
و روحیـه نقـادی دانشـجویان،
ٔ
«مدرسـه آزاداندیشـی»
انسـانی جهش» را در قالب
ٔ
مدرسـه جهـش بـا توجـه به شـرایط
تأسـیس کـرد.
ٔ
ویـژه جامعـه ،بهصـورت مجـازی در قالبهـای
مختلـف آزاداندیشـی (مناظـره ،نقد و نظـر و  )...به
بررسـی موضوعـات مختلف در حوزههـای تربیتی،
فرهنگـی و اجتماعـی میپـردازد.
بهمنظـور تسـهیل در دسترسـی دانشـجویان،
اسـتادان ،کارکنـان دانشـگاه ،و عموم مـردم جامعه،
ٔ
صفحـه مجازی این مدرسـه در سـه بسـتر سیسـتم
شـوکا دانشـگاه فرهنگیـان ،اینسـتاگرام و آپـارات
ٔ
صفحـه مجـازی مدرسـه
تشـکیل شـد .تشـکیل
جهـش در ایـن سـه بسـتر باعـث شـد کـه طیـف
ٔ
جامعـه دانشـگاه فرهنگیـان و عمـوم
وسـیعی از
مـردم جامعـه بتوانند بهصـورت برخط در جلسـات
حضـور پیـدا کننـد.
ٔ
اولیـن نشسـت مدرسـه علـوم انسـانی جهـش
بـا موضـوع «فرصتهـا و چالشهـای اربعیـن
حسـینی(ع) ،در راسـتای تحقـق تمـدن نویـن
اسلامی» بـا حضور اسـتاد محمـد حسـین رجبی
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دوانـی بهصـورت همزمـان و برخـط در هـر سـه
بسـتر یـاد شـده برگـزار شـد .در ایـن جلسـه در
بسـتر اینسـتاگرام در مجمـوع  150نفـر ،در صفحه
ٔ
سـامانه شـوکا نیـز
آپـارات  43نفـر ،و از طریـق
 63پردیـس بهصـورت همزمـان مشـارکت فعـال
ٔ
مدرسـه
داشـتند .همچنیـن شـرکتکنندگان در این
آزاداندیشـی میتوانسـتند پرسـشهای خـود را از
طریـق فضای مجـازی مطرح کنند تا توسـط اسـتاد
در همـان نشسـت پاسـخ داده شـود.
ٔ
مدرسـه علوم انسـانی جهش
از دیگـر اقدامـات
ی آزاداندیشـی ،انجـام سـه
پـس از برگـزاری کرسـ 
فعالیـت پـس از پایـان هـر نشسـت بـود :بعـد از هر
نشسـت ،ابتـدا خالصـهای از آن جلسـه بـا عنـوان
ٔ
«خالصـه نشسـت» در قالـب یـک فیلـم ویدیویـی
تهیـه و در صفحـات فضـای مجـازی بارگـذاری
میشـود« .یـک قـاب از جهش» نیـز بخـش دوم این
فعالیـت اسـت که یکـی از مطالب مهـم و کلیدی هر
نشسـت ،با طراحی گرافیکی تهیه و منتشـر میشـود.
همچنیـن «معرفـی کتاب» بهعنـوان آخریـن فعالیت
هـر نشسـت ،به معرفـی کتابهای مرتبط با نشسـت
برگـزار شـده توسـط اسـتاد اختصـاص دارد.
ٔ
ٔ
«مدرسـه علوم انسـانی جهش»
تجربه فعالیت
نشـان میدهـد کـه برگـزاری ایـن نشسـت توانسـته
ٔ
زمینـه برپایـی کرسـیهای آزاداندیشـی در
اسـت
دانشـگاه فرهنگیـان را بهشـکلی نـو و متناسـب بـا
شـرایط کرونـا احیـا کنـد .آمارهـا و بازخوردهـا در
ٔ
شـبکه آپـارات ،اینسـتاگرام ،و پردیسهـای اسـتانی
گـواه ایـن نکته اسـت کـه در صـورت اسـتمرار این
رونـد و حمایـت بیشـتر از سـوی وزارت عتـف و
ٔ
«مدرسـه آزاداندیشـی جهش»
دانشـگاه فرهنگیـان،
میتوانـد در احیـای کرسـیهای آزاداندیشـی در
میـان دانشـجویان دانشـگاههای سراسـر کشـور
نقشـی مؤثـر ایفـا کند.

منابع:

• مرکـز پژوهشهـای مجلـس :دربـاره مقابلـه
بـا شـیوع ویـروس کرونـا ( :)1نحـوه مواجهـه نظام
آموزشـی کشـور با ویـروس کرونـا.۱۳۹۹ ،
• ژیژک،اسلاوی :پاندمـی :کرونـا دنیا را تکان
میدهـد ،ترجمه نویـد گرگین ،شـبخیز.۱۳۹۹،
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آیا تئاتر ،بعد از جنگ جهانی سوم
(کرونا) باز هم م یتواند به همین شکل
امروز ادامه پیدا کند؟
(بـه بهانـه معرفـی انتخـاب شـدگان بخـش
پژوهـش بیسـت و سـومین جشـنوارۀ بینالمللی
تئاتـر دانشـگاهی ایـران)
سید مجتبی جدی -دبیر جشنواره
ارزیابی و آسی بشناسی انجم نهای
علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی
مشهد
ملیحه تابعی -کارشناس گروه مطالعات و
ب رنام هریزی فرهنگی -اجتماعی دانشگاه
فردوسی مشهد
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آیا تئاتر ،بعد از جنگ جهانی سوم
(کرونا) باز هم م یتواند به همین شکل
امروز ادامه پیدا کند؟

(به ٔ
بهانه معرفی انتخاب شـدگان بخش پژوهش بیسـت و سـومین جشـنوارۀ
بینالمللی تئاتر دانشـگاهی ایران)

سید مجتبی جدی -دبیر جشنواره

ٔ
شناخته شود که تاریخ مصرفش گذشته است و این
بحبوحه جنگ جهانی سوم (جنگ
اکنون که در
ٔ
چهره ژانوسی وضعیت اخیر است که یک روی
بیولوژیک کرونا) به سر میبریم و بدون اینکه ماشه
زشت و کریه و یک ٔ
سویه افسونگر دارد؛ اینکه این
اسلحهای چکانده شود و یا بمبی بر سر انسان آوار
جنگ ناگزیرمان میکند به شکلی بنیادی به
گردد ،آمار کشتهشدگان آن در جهان یادآور
تغییر در جهان پیرامونمان بنگریم و اگرچه
جنگی خاموش است ،این پرسش روزبهروز
ٔ
عنوان
ه
ب
تئاتر،
اگرچه
تئاتر ،بهعنوان ّیک شیوه هنری ،بهتنهایی
بیشتر بر منظر ما حک میشود که تئاتر ،بعد
ٔ
شــیوه
یــک
هنــری ،توان ایجاد تحولت اجتماعی را ندارد اما
از این جنگ عصیانگر چگونه میتواند به
ب هتنهایی تــوان ایجاد
تحــوالت اجتماعی بیشک توان باالیی در انتقال اندیشههایی
حیات خود ادامه دهد؟
شــک
ی
ب
اما
ندارد
را
نوین به نسل پویایی دارد که خواهان
▪ آیا تئاتر ،بدون پژوهشهای تازه
تــوان باالیی در
انتقال فهمی تازه از جهان پیرامون خود هستند،
در این حوزه میتواند نگاهی قابلتأمل به
اندیش ههایی نوین به
مسائل انسان بعد از این جنگ عجیب داشته نســل پویایی دارد که بهخصوص که کرونا چهره آن را بهتمامی
خواهان فهمی تازه از تغییر داده و فهم آن را دشوار کرده است.
باشد؟
جهان پیرامــون خود
و در این بین ،دانشجویان تئاتر که
از
بعد
معاصر
انسان
زیست
آیا
▪
هســتند ،ب هخصوص
ٔ
چهــره آن را همیشه در صف اول تجربههای نو بودهاند
جنگ ،تئاتر را بدین شکل که اکنون وجود
که کرونا
و
داده
ب هتمامی تغییر
و با اینکه ماههاست البراتوارهایشان
دارد ،خواهد پذیرفت؟
فهم
است.آن را دشوار کرده (دانشگاه) تعطیل است و فضایی برای
تجربه به ما میگوید بعد از هر
آزمایش کردن پژوهشهایشان وجود ندارد،
جنگ ویرانگر تحوالت مهمی در ساحت
ٔ
دریچه تئاتر به دور
بیش از همیشه از منظر و
اندیشه ،بهویژه در هنر رخ داده است.
و برشان نگریستهاند.
جنبشهای فکری و هنری بعد از جنگ جهانی
و امید است اینبار هم مثل همیشه منتظر نمانیم
اول و دوم و ظهور چهرههایی همچون ساموئل
تا ببینیم در سوی دیگر جهان چه تجربیات تازهای
بکت ،ژان ژنه ،اوژن یونسکو ،آلبر کامو ،ژان پل
رخ میدهد ،تا بهلطف اینترنت و یوتیوب با اندکی
سارتر در نمایشنامهنویسی ،و یا کارگردانانی چون
تأخیر آنها را مصرف کنیم و به روی صحنه آوریم،
گروتفسکی ،آرتو ،و...که تجربیات بعد از جنگ،
بلکه خود در این بحبوحه به نوبه و سهم خود در
نگاه آنها را به تئاتر تغییر داده بود ،گواه این ادعاست.
تأمل ورزیدن در آن و صورتبندیهای نوین فکری
پس این امکان وجود خواهد داشت که در
و هنری آن دستی داشته باشیم.
آیندهای نزدیک این شکل از تئاتر که اکنون در جریان
است ،از سوی انسان بعد از جنگ ،تئاتری «موزهای»
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ارزیابی و آسی بشناسی انجم نهای
علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی
مشهد
ملیحه تابعی -کارشناس گروه مطالعات و برنام هریزی فرهنگی-
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ٔ
مواجهه مستمر
دانشـجویی بودن فعالیت تشـکلها،
آنهـا با بخـش اداری ،فعالیـت جمعی و نیـز جهتگیری
یـتخصصـی ،موانـع و مشـکالت زیـادی را در
علم 
مسـیر فعالیتهـا قـرار میدهنـد .بـا وجـود اینکـه
انجمنهای علمی دانشـجویی دارای کارکردهای آشـکار
و پنهـان متعـددی هسـتند ،امـا برخـی از ایـن کارکردهـا
نتایـج زیـانآوری دارنـد و باعـث انحـراف فعالیتهـای
انجمنهـا از مسـیر اصلی خـود میشـوند؛ بنابراین یکی
از نـکات مهـم در آسیبشناسـی انجمنهـای علمـی
شـناخت اهـداف و کارکردهـای انجمنهاسـت (متقـی
دسـتنائی ،متقـی ،1386 ،ص .)268 .آسیبشناسـی
هـر پدیـده داللـت بـر آن دارد کـه برخـی از سـاختها
و کارکردهـای آن در حـد غیرعـادی بـوده و ایـن باعـث
شـده اسـت تـا آن پدیـده از مسـیر عـادی خـود خـارج
شـود .در جامعهشناسـی ،خاسـتگاه آسیبشناسـی
ٔ
مطالعـه علمـی بینظمیها و نابسـامانیهای
اجتماعـی،
اجتماعـی اسـت .ضـرورت آسیبشناسـی انجمنهـای
علمـی دانشـجویی از آنجاسـت کـه ایـن انجمنهـا
ٔ
توسـعه
دارای کارکردهـا و وظایفی هسـتند که در راسـتای
علمـی انجـام میگیرنـد ،امـا ممکـن اسـت در ایـن
مسـیر بـا چالشهـا و مشـکالتی روبرو شـوند کـه باعث
شـکلگیری مسـائلی گـردد (همـان ،ص .)247

در دوران جدیـد ،دانشـگاه کـه اصلیتریـن وظیفـهاش
آمـوزش ،تولیـد و ترویـج پژوهـش اسـت ،یک رسـالت
فرهنگـی و اجتماعـی را نیـز برعهـده گرفتـه و آن تربیـت
ٔ
جامعـه مدنـی و آمـوزش بهتـر زیسـتن در
شـهروند
جامعـه اسـت .دانشـگاه ،علاوه بـر تربیـت متخصـص
بایـد شـهروند متعهـد نیـز پـرورش دهـد .در این راسـتا،
نهادهایـی هماننـد انجمنهـای علمـی ،کانونهـای
فرهنگـی هنـری و ...در مسـیر رسـالت جدیـد دانشـگاه
تشـکیل شـدهاند.
انجمـن علمـی ،سـازمانی داوطلبانـه اسـت کـه بـر
ٔ
داوطلبانـه گروهـی از افـراد
اسـاس توافـق و مشـارکت
ٔ
رشـته علمـی ،تشـکیل میشـود .در
متخصـص در یـک
ایـن تعریـف ،بـر داوطلبانـه بـودن ،تخصصـی بـودن و
مشـارکت متخصصـان تأکیـد شـده اسـت .ویژگیهـای
انجمنهـای علمـی شـامل :اسـتقالل و خودمختـاری و
عـدم وابسـتگی بـه دولـت ،خوداتکایـی ،خودبسـندگی،
دموکراتیـک بـودن ،دارای جایـگاه و پایـگاه مردمـی،
غیربوروکراتیـک بـودن ،بـاز بـودن بـه روی تجربـه و
نـوآوری ،انعطافپذیـری ،بهویـژه در ارتبـاط بـا شـرایط
اجتماعـی و تطابـق بـا خواسـتههای مردمـی ،کارآمدی و
مؤثـر بـودن در جلب مشـارکت مردمی ،تعامل بـا هم در
همـه سـطوح محلـی و ملی و حتـی بینالمللـی در قالب
ٔ
جامعـه مدنـی اسـت (عبداللهـی ،1381 ،ص.)53 .
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مسـائل انجمـن (شـامل کارکردهای منفـی و بیکارکردی
آشـکار و پنهـان)  ،و راهکارهـای حل مسـائل ،به تفکیک
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتنـد.

روش تحقیق

هـدف پژوهش حاضر بررسـی آسیبشناسـی انجمنهای
علمـی دانشـجویی و ار ٔ
ائـه راهـکار بـرای حل آنهاسـت؛
بنابرایـن پژوهـش از جهـت هـدف ،کاربـردی و بهلحاظ
رویکرد ،کیفی اسـت .همچنین شـیوه تحلیـل توصیفی-
تبیینـی اسـت .در پژوهـش کیفی بـا توجه بـه ماهیت آن،
ٔ
مطالعـه عمیـق و همهجانبـه روی پدیدههـا صـورت
میگیـرد (هاوپفـل 1997 ،بـه نقـل از گلافشـانی،
 .)176 :1387بهمنظـور واکاوی دقیـق عملکرد و شـرایط
انجمنهـای علمـی دانشـگاه و اسـتخراج نقـاط قـوت و
ضعـف آن ،عالوه بر بررسـی اسـنادی (آییننامه و گزارش
عملکـرد انجمنهـای علمـی) ،از مصاحبههـای عمیـق
نیـز اسـتفاده شـد کـه در ایـن بخـش بـا مدیـر فرهنگـی،
دانشـجویان انجمنهـای علمـی و کارشـناس این بخش
مصاحبههایـی صـورت گرفـت.
بـا بررسـی جوانـب موضـوع کـه بـا راهنماییهـای
کارشـناس انجمنهـای علمـی بهدسـت آمـده بـود،
مجموعـه پرسـشهایی بـرای مصاحبهنامـه تدویـن شـد
و در گفتوگوهـای حضـوری بـا  24مطلـع کلیـدی
(شـامل مدیـر قبلـی مدیریـت فرهنگـی و فعالیتهـای
داوطلبانـه ،دانشـجویان و اعضـای فعـال انجمنهـای
علمـی گروههـای آموزشـی ،دبیر دانشـگاه انجمن علمی،
اعضـای غیرفعـال انجمنهای علمی گروههای آموزشـی،
و دبیـران دانشـکده انجمـن علمـی) در میان گذارده شـد.
ٔ
مرحلـه اول از متون پیاده شـده
بهطـور کلـی 290 ،کد در
اسـتخراج گردیـد .از کدهـای اسـتخراج شـده 129 ،کـد
مربـوط به مزایـا و نقاط قـوت انجمن علمـی و  161کد به
مسـائل و مشـکالت انجمـن علمـی اختصـاص دارد.

مزایا

منظـور از مزایـا و نقـاط قـوت انجمـن علمـی ،آن دسـته
ً
از کارکردهایـی اسـت کـه اوال ظرفیتهـای بالقوهانـد و
ً
ثانیـا دسـتآوردهایی هسـتند کـه اعضـای درونگروهی
انجمـن علمـی ،افـراد و واحدهـای برونسـازمانی از آن
بهرهمنـد شـدهاند.
جدول  .1مزایا و نقاط قوت انجمن علمی دانشجویی

فردی

 یادگیری مهارتهای اجتماعی فراگیری مهارتهای شغلی گذران اوقات فراغت -افزایش شأن اجتماعی

تعامالتی

 تعامالت درونگروهی تعامالت بین دانشگاهتعامالت بیروندانشگاه

سازمانی

 ارائهٔ خدمات آموزشی بهرهگیری از ظرفیت استادان وجود پشتوانهٔ مالی -محیط مناسب شکوفایی استعداد

 تعیین خطمشی درست عملیاتی و کاربردی شدن آموزشهایآییننامهای دانشگاهی
 قاعدهمند شدن فعالیتهامعایب

ً
عمومـا در نـزد مصاحبهکننـدگان ،تعریـف مشـخصی از
اینکـه چـه چیزهایـی مسـألهاند و چـه چیزهایـی مزیت
و کارکـرد درسـت انجمـن ،وجـود نـدارد .همانطـور که
مزایـا در نـزد افـراد مختلف متفـاوت بودند ،مسـائل بیان
شـده نیز بـه همین ترتیب هسـتند .در عین حـال ،نکتهای
کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه همـه مسـائل
بیـان شـده از سـوی اشـخاص ،یـا علتهـای موجـود
نامطلـوب بودنـد و یـا معلـول آن علتها بهعنـوان نتیجه
یـک فعالیـت در انجمن .مسـائلی که در ادامه در سـطوح
فـردی ،تعامالتـی ،سـازمانی و آییننامـه آمده اسـت.

یافتهها

بـر مبنـای پیش ٔ
زمینـه نظـری کارکردگرایـی سـاختاری،
تجزیـه و تحلیـل یافتـه در قالـب کارکردهـای آشـکار
و پنهـان ،کارکردهـای مثبـت و منفـی ،و بیکارکـردی
صـورت گرفتند 1.یافتههای تحقیق در سـه بخـش مزایای
انجمـن (شـامل کارکردهـای مثبـت آشـکار و پنهـان)،

 .1محتوای این مقاله بخشی از طرح اصلی آسیب شناسی
انجمنهای علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
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جدول  .2معایب و نقاط ضعف انجمن علمی دانشجویی

فردی

 افت تحصیلی قالبها و برنامههای تکراری و بدونخالقیت
 ایجاد نگاه منفی استاد به دانشجو هدررفت زمان -قدرتطلبی و سلطهخواهی

تعامالتی

 سطح پایین همکاری در فضای دانشگاه البیگری سیستمی عدم تحقق کار تیمی عدم همکاری تشکلها موازی کاری -فقدان انتقال تجربه

سازمانی

-

انجمـن اجـازه خالقیـت را بـه آنـان ندهـد .این کـه افراد
خـود را درخصـوص مسـائل فـردی مبـرای از مشـکالت
ٔ
مسـأله اجتماعـی
پیشآمـده میداننـد ،بهگونـهای یـک
اسـت کـه نیازمنـد بررسـی و توجـه ویژه اسـت.
اتفاقـی کـه در موقعیـت ٔ
رده بـاالی اعضـای انجمـن
میافتـد ایـن اسـت کـه بـا دسـتیابی بـه آن نقشهـا،
حـدی از قـدرت را بهدسـت میآورنـد کـه موجـب
سـلطهخواهی ،قدرتطلبـی و عـدم اعتمـاد بیـن طرفین
ٔ
نتیجـه ایـن
میشـود .اسـتمرار دبیـران در سـمتها نیـز
موضـوع اسـت .این امـر گاهی باعـث میشـود دارندگان
قـدرت ،برای حفـظ موقعیت خود دسـت بـه البیگری و
سوءاسـتفاده از نواقـص آییننامـه در خصـوص انتخابات
انجمـن بزنند.
یافتههـای مصاحبههـا نشـان داد تعاملات و روابـط
سـازمانی بیـن افـراد در نقشهـا و موقعیتهـای مختلف
بسـیار محـدود اسـت .عـدم تحقـق کارتیمـی و گروهی
کـه تأکیـد زیـادی نیـز بـر آن شـده اسـت ،بـه ایـن علت
بـه وجـود میآیـد کـه افـراد منافـع شـخصی خـود را در
گـرو فعالیـت جمعـی نمیبیننـد و روی بـه البیگـری،
انجـام امـور غیررسـمی در انجمـن و تصمیمـات فـردی
میآورنـد .تحقـق نیافتـن کار تیمـی علـت شـکلگیری
مسـائل دیگـری از قبیـل عدم تقسـیمکار ،عـدم همکاری
بـا سـایر تشـکلها و انجـام برنامههـای غیرکاربـردی و
غیررسـمی شـده اسـت .تعامالت ناقص نه فقط در درون
انجمـن علمـی ،بلکـه در سـایر بخشهـای دانشـگاه و
افـراد مرتبـط بـا انجمـن نیـز بهچشـم میخـورد .نتایـج
بررسـی محتـوای مصاحبههـا نشـان داد افـراد تأکیـد
فراوانـی بـر وجـود البیگریهـا و مـوازیکاری درون و
برونسـازمانی دارنـد .چنیـن مسـائلی نمـود آشـکار ،اما
ٔ
بالقـوه انجمـن علمـی اسـت.
منفـی ظرفیتهـای
مسـائل سـاختاری و سـازمانی انجمن علمی بیشـتر
مـورد اشـاره واقـع شـده اسـت .برنامههـای نامرتبـط
بـا اهـداف انجمـن ،کاهـش فعالیتهـا ،حاشـیهها و
مشـکالت برنامهریـزی و اجـرای برنامهها ،و نیز مسـائل
مالی معطـوف به ٔ
حوزه سـاختاری و سـازمانیاند .برخی
از ایـن مسـائل سـازمانی ،تهدیدهایی هسـتند کـه تبدیل

 عدم شفافیت مالی ایرادات فرآیند مجوزگیری فقدان تقویم اجراییآییننامهای  -بیتوجهی به اسناد باالدستی
 ارزیابی صرفأ کمی فعالیتها تخصیص ناصحیح امتیازها -عدم تناسب آییننامه با شرایط فعلی

مسـائل انجمـن بـرای افـراد ،زمانی مطرح اسـت که
زیانـی بـرای اعضـاء در زندگـی فـردی و اجتماعیشـان
بـه وجـود آورد .افـت تحصیلـی کـه مهمتریـن مسـأله و
دغدغـه فـردی اعضاسـت و هـدر دادن زمـان نمـود بارز
آن اسـت ،ممکن اسـت متأثـر از عدم یادگیـری مدیریت
زمـان ،برنامهریـزی و اولویتبنـدی کار باشـد .برخـی
مسـائل ممکـن اسـت نشـأت گرفتـه از سـاختار درون و
برونسـازمانی باشـند و یـا از طـرف اعضـاء بهوجـود
آینـد؛ امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه اعضـا خـود را
مقصـر دانسـته باشـند .مسـائلی همچون عـدم خالقیت
در برنامههـا ،عـدم پایبنـدی بـه قانـون و کـمکاری در
بیـن اعضـا و اسـتادان نمونههایـی از ایـن موارد هسـتند.
بهطـور مثـال ،عـدم خالقیـت در برنامههـا ممکن اسـت
از طـرف اعضـا باشـد ،امـا منشـأ آن یـا ممکـن اسـت
کسـانی غیـر از خـود فـرد باشـند یـا فضـای حاکـم بـر
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ٔ
آورنـده
بـه آسـیب در انجمـن علمـی شـده و بهوجـود
مشـکالتی دیگرانـد .برگـزاری برنامههـای نامرتبـط،
فاکتورسـازی و تبعیـض در داوریهـا از ایـن مواردنـد.
یکـی دیگـر از مسـائل ،پرداختـن بـه برنامههـای
ً
خـارج از چارچـوب اسـت که معمـوال جـزو کارکردهای
پنهـان ایـن انجمنهـا بهشـمار میآینـد .از آسـیبهای
انجمنهـای علمـی ایـن اسـت کـه بیشـتر بـه برنامههای
جانبـی ،از جملـه برنامههـای فرهنگـی یـا برگـزاری اردو
فکـر میکننـد .بخـش اعظـم فعالیتهـای انجمنهـای
علمـی دانشـجویی صـرف مسـائلی از قبیل شـب شـعر،
جشـن فارغالتحصیلـی و امـور فرهنگـی میشـود
(حسـینی .)1386،در نـگاه اول ،کارکـرد و فعالیـت
انجمنهـا در روزنامـه و مجلـه ،برگـزاری اردوهـا،
نمایشـگاه و سـمینار خالصـه میشـود .ایـن امـر باعـث
انحـراف انجمنهـا از مسـیر اصلـی خود شـده و کاهش
توجـه اسـتادان و اعضـای هیـأت علمـی را ب ه دنبـال دارد
(متقـی دسـتنائی ،متقـی.)1386،
ازجملـه مسـائلی کـه مصاحبهشـوندگان در
خصـوص سـازمان و آییننامـه وزارتـی و داخلـی انجمن
علمـی عنـوان کردهانـد ،اجـرا نشـدن درسـت آن و عـدم
شـفافیت اسـت .مبنـای کار هر سـازمان و نهـادی قوانین
و مقررات شـفاف آن اسـت .از ایـنرو ،ایـرادات آییننامه
و اسـاسنامههای داخلـی ،آسـیب جـدی بـرای انجمـن
علمـی اسـت کـه بیتوجهـی بـه مـواد و مصادیـق آن،
اجـرای ناقـص و نادرسـت در سـازمان و بیـن اعضـای
انجمـن ،موجـب نارضایتـی فعاالن انجمن شـده اسـت،
بهطـوری کـه مصاحبهشـوندگان آییننامههـا را بهگونـهای
آرمانگرایانـه میدانسـتند و معتقدند ه مراسـتا و همزمان
بـا فعالیتهای روز نبـوده و نیازهـای دوران فعلی انجمن
را پوشـش نمیدهـد .روابطـی کـه خـارج از چارچـوب
برنامههـا و اهـداف انجمـن علمـی باشـد ،بخشـی متأثر
از ابهامـات و عدم شـفافیتهای آیین ٔ
نامه انجمن اسـت.
چنیـن آییننامهای که خطمشـی کلی را برای دانشـجویان
در نظـر داشـته باشـد ،از یـک طـرف موجـب میشـود
دانشـجو فضـای بازتـر و آزادتـری بـرای بـروز خالقیت و
خودشـکوفایی داشـته باشـد ،و از طرفـی ممکـن اسـت
موجـب سوءاسـتفاده از آن نیـز بشـود.

شمارۀ  -7بهمنماه 1399

راهکارها

راهکارهـای پیشـنهادی از سـوی مصاحبهشـوندگان برای
پیشگیـری و حل مسـائل و مشـکالت و رفع آسـیبهای
انجمـن ،در دو بخـش عملیاتـی (کاربـردی) و تئـوری
(بنیـادی) آمـده اسـت .راهکارهـای عملیاتـی بـرای حل
مسـائل تعاملـی و سـازمانی مطـرح شـدهاند؛ در مقابـل
راهکارهـای تئـوری بهمـوازات کاسـتیهای سـاختاری و
مشـکالت آییننامـهای عنـوان شـدهاند.
جدول  .3راهکارهای تئوری حل مسائل انجمن علمی

تعامالتی

سازمانی

 به تجربه گذاشتن فعالیت انجمنها در سطح ملی بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها بهرهگیری از آراء و نظرات دانشجویان توسطاستادان مشاور
 حذف حس رقابت بینرشتهای شدن فعالیتها سنجش کیفی فعالیت انجمنها بهتناسب رشته،تعداد انجمنها ،نوع فعالیتها و علمی بودن برنامه
 مشخص نمودن حیطه همکاری دانشکده دربرگزاری برنامهها با قالبهای متنوع
 توجه به ساختار مرکزی ارزیابی فعالیتها بهتناسب تعداد دانشجویان هر رشته تشکیل کمیتهٔ حمایت و نظارت اسپانسر برای برنامههای خاص -انتخاب کارشناس نظارت مالی

 حل مشکالت آییننامهای در سطح وزارتی وشفافسازی قوانین
 تخصیص بودجهٔ واضح تسهیل فرآیند مجوزگیریآییننامهای  -تأکید بر مأموریتمحور شدن فعالیت انجمنها
 امتناع آییننامه از ثبات شخص در سیستم تنظیم شرح وظایف بهتناسب اعضاء و سمتهایشان -تخصیص بودجهٔ برنامه محور

پیشـنهاد راهکارهـای تئـوری ،بـر اصولـی چـون
تمرکـز بـر علمـی بـودن فعالیتهـا و برنامههـا ،ارزیابـی
فعالیتهـا بهصـورت کیفـی ،اسـتفاده از تجـارب
بینالمللـی و بومـی کـردن آن ،همـکاری انجمـن بـا
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کـه بـا ظرفیتهـا ،امکانـات و تواناییهـای موجـود
همخوانـی داشـته باشـند .بـا ایـن پیشفـرض راهکارهـا
بایـد تهیـه ،برنامهریـزی و اسـتفاده شـوند .ضـرورت
فعلـی :بایـد توجه بـه راهکارهـای پیشگیرانه باشـد تا در
آینـده مسـائل موجود تبدیل به آسـیبهای جدی نشـوند،
ضمـن اینکـه راهکارهـا باید قابلیت این را داشـته باشـند
که از مشـکالت موجود کاسـته و به حل آسـیبها کمک
کننـد .بدین منظور آسـیبهایی که شناسـایی میشـوند،
ٔ
زمینـه فرهنگی ،اجتماعـی ،اقتصـادی -مالی،
در چهـار
و اداری دسـتهبندی میشـوند و راهکارهـا نیـز در
راسـتای همیـن زمینههـا ،بـرای هـر یـک از آسـیبها
ارائـه میشـوند .بـرای دسـتیابی بـه راهـکار ،ابتـدا باید
آسـیبها را مـورد توجـه قـرار داده و سـپس در مسـیر
حـل آسـیبها بـر مبنـای فرصتهـا و نقـاط قـوت و
ظرفیتهـای موجـود انجمـن ،راهکارهایـی بهدسـت
آورد.

واحدهـای علمـی و پژوهشـی و اصالحـات آییننامـهای
(وزارتـی ،داخلـی) متمرکـز هسـتند کـه از سـوی
مصاحبهشـوندگان ارائـه شـدهاند.
جدول  .4راهکارهای عملیاتی حل مسائل انجمن علمی

فردی

 برگزاری کارگاههای مستندسازی و بازنماییفعالیتها
 شیوهٔ کار جمعی ،ارتباط مؤثر ،روابطعمومی و توانمندسازی
 -بررسی ظرفیت و پتانسیل ورودیهای جدید

تعاملی

 فعالتر شدن استادان مشاور در انجمن علمی ایجاد مزایا برای ایدههای استادانایجاد تعامل بین مدیر فرهنگی ،معاون آموزش
دانشکده و دانشجویان در قالب جلسات غیررسمی
 استفاده از فضای مجازی در تبلیغات واطالعرسانیها
ایجاد کانال ارتباطی برای انتقال تجارب
گروههای قبلی
 امکان تعامل بیشتر با استادان جهت سهولتدر کار

سازمانی

 ایجاد و فعالتر نمودن کارگروهها و بازرسهاجهت کاهش حساسیت نقش دبیر در دانشگاه
 ارزیابی فعالیت انجمنهای علمی جلوگیری از برنامههای بیربط تشکیل جلسات توجیهی مدیران گروه ،استادو امور عمومی با تغییر سمتها
 انتخاب کارشناس ثابت و نزدیک به دانشجو اعطای امتیاز به فعاالن انجمن -تشکیل جلسهٔ شورای دبیران در دانشکدهها

پیشـنهاد راهکارهای عملیاتی مبتنـی بر نظارت دقیق
کارشناسـانه و غیرجانبدارانـه ،کارگاه توانمندسـازی
اعضـای فعـال بـا کمـک اعضـای سـابق ،جـذب اسـتاد
از طریـق امتیـازات علمـی و مالـی ،اسـتفاده از فضـای
مجـازی تعاملـی و گزینش کارشناسـان و مدیـران ثابت و
توانمنـد اسـت کـه در قالـب فعالیتهـای سـاختاری در
جهت رفع آسـیبها و پیشگیری از مسـائل و مشـکالت
جدیـد مطـرح شـدهاند .راهکارها بایـد بهگونهای باشـند
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