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»نقد  و  گريخت  »مناظره«  از  و  ترسيد  »آزادى«  از  نبايد  آرى، 
كرد؛  تبديل  تشريفاتى،  امرى  يا  و  قاچاق  كاالى  به  را  انتقاد«  و 
چنانچه نبايد به جاى مناظره، به »جدال و مراء«، گرفتار آمد و به 
جاى آزادى، به دام هتاكى و مسئوليت گريزى لغزيد. آن روز سهم 
»آزادى«، سهم »اخالق« و سهم »منطق«، همه يك جا و در كنار 

يكديگر اداء شود.
مناظره  و  مشاوره  جز  اى  چاره  جمعى،  عقل  كردن  بيدار  براى 
نيست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بيان و گفتگوى 
صاحب  و  علما  »هدايت  و  اسالمى«  حكومت  »حمايت  با  آزاد 
نظران«، توليد علم و انديشه ي دينى و در نتيجه، تمدن سازى و 

جامعه پردازى، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود.

پاسخ رهبر معظم  انقالب
به نامه جمعی از دانش آموختگان و 

پژوهشگران حوزه علمیه
1381/11/16
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تاريخ نشان مى دهد كه تكامل علوم، به ويژه معارف عقلى بشر در پرتو مباحثات علمى، تضارب آرا و تعاطى 
افكار تحقق يافته است و ثمره آن، رشد و شكوفايى فرهنگ جوامع مختلف است.

 در آثار اسللالمى نيز بر اين امر تأكيد شللده اسللت حضرت على)عليه السللالم( فرمودند: آرا و نظرات خود را 
بللر يكديگللر عرضه داريد تا رأى صحيح از آن پديد آيد. در همين راسللتا امام صادق)عليه السللالم( مباحثه و 
مذاكللره علمللى را عامل شللكوفايى و موجب حيات علم و دانش مى دانند. اصللوالً الزمه ى حق جويى و حس 

حقيقت طلبى، تالش براى كشف حقيقت ميان نظرات متفاوت و مختلف است. 
 لذا با توجه به ماموريت سللازمان دانشللجويان ايران در برقرارى ارتباط ميان دانشللگاه ها و مراكز آموزش عالى 
كشور و استفاده از ظرفيت هاى بالقوه دانشجويان، بر آن شديم تا زمينه اى فراهم سازيم براى آموزش هر چه 
بهتر و مفيدتر نگاه به مسائل روز كشور، تا ضمن مشخص شدن معايب و محاسن آنها، امكان تكامل و توسعه 
آن مسائل فراهم شده و با بازيابى دقيق منابع و مأخذ علم و آگاهى از طريق مناظره علمى، گامى در جهت 
رشللد و اعتالى فرهنگ گفت وگو و يادگيرى مؤثر و پايدار برداشللته و موجبات رشللد فكرى و شكوفايى علم و 

دانش و توسعه شناخت در ميهن عزيزمان را فراهم آوريم.
 ايده ى برگزارى مسابقات دانشجويى مناظره در كشور براى اولين بار در اين سازمان مطرحشد و اقدامات زير 

براى اجرايى شدن آن صورت پذيرفت:

• جمع آورى پيشينه مسابقات در خارج از كشور	

• تدوين آيين نامه مسابقات	

• تهيه نقشه ى راه 	

• تاليف كتابى با موضوع مناظره	

• اعالم فراخوان شركت در مسابقه	

• اطالع رسا نى به تمامى خبرگزارى ها، روزنامه ها و صدا سيما	

• راه اندازى سايت مسابقات	

• تشكيل شوراى علمى 	

• تشكيل شوراى داورى مسابقات	

• برگزارى كارگاه هاى آموزشى 	

•  ثبت نام از گروه هاى دانشجويى شركت كننده	
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و باالخره در 24و 25 ارديبهشللت ماه1391 مسابقات مناظره دانشجويى به نحوى كه شايسته جهاد دانشگاهى باشد، 
بر گزار شد.

ناگفته نماند؛ دراين ميان بودند كسللانى كه با حمايت هاى معنوى خود همراهمان بودند و ما را در برگزارى مسللابقات 
يارى نمودند. 

اميد است كه به لطف خداوند متعال، دبيرخانه مسابقات مناظره سازمان دانشجويان ايران بتواند با حمايت مسئوالن، 
جامعه دانشگاهى و دانشجويان، فرهنگ گفتگو و مناظره را نهادينه كرده و در پربارتر كردن اين اتفاق دقيق و واجب 

فرهنگى براى جامعه امروز ما، تمام تالش خود را به كار گيرد.

 

1- شورای سیاست گذاری مسابقات 

این شورا متشکل از سه نفر از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی، رئیس، معاون فعالیت های دانشجویی، معاون آموزشی  
ومدیران آموزشی و پژوهشی سازمان دانشجویان بود.

 وظیفه اصلی این شورا تدوین آیین نامه های اجرایی مسابقات و همچنین انتخاب اعضای کمیته های برگزاری و شورای علمی 
مسابقات بود.

2-شوراي علمي مسابقات

جلسه شوراي علمي مسابقات دانشجویي مناظره با حضور 10 تن از اساتید و اعضاء هیئت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي در سالن اجتماعات معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي برگزار شد.

 در این جلس��ه،آیین نامه اجرایی مس��ابقات مناظره توسط اساتید 
بررس��ی و طی بحث های فراوان مورد اصالح قرار گرفت و تصویب 

شد.

 همچنین موضوعات مس��ابقات مناظره در قالب گزاره های علمی 
تعیی�ن شد و در اختی�ار کمیته اج�رای�ی مس�ابق�ات قرار گرفت.

  دراین جلس��ه 6 نفر از اعضای هیئت علمی بعنوان داور در قالب 
2 گ�روه 3 ن�فره جه�ت داوری مس�ابق�ات مناظره مشخص شد.
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3-نشست خبری 

برگزاری  مکان  و  زمان  دقیق  معرفی  و  اطالع رسانی  برای 
مسابقات مناظره دانشجویی، نشست خبری در محل سازمان 
با حضور مجریان طرح و اصحاب رسانه برگزار  دانشجویان 

شد.

در این نشس��ت مهندس علیرضا زجاج��ي معاون فرهنگی 
جهادب��ا بی��ان اینکه به رغ��م  اهمیت موض��وع و تالش هاي 
بس��یاربرای برگزاری کرسي هاي آزاد اندیشي در کشور، هنوز 
اتفاق چش��مگیری را در بر نداشته است، گفت که این بحث 
منحصر به دانش��جویان نیست چرا که حتي در یك محیط 
کوچك مثل خودرو، عموم مردم حرف ها و س��وال هایي در ذهن خود دارند، اما چون دانش��جویان از اقشار فرهیخته و 

متفکران رده باالي جامعه هستند در این رابطه مورد توجه اولیه برای برگزاری چنین مسابقاتی هستند.

در پایان در پاسخ به سوالي درباره موضوعات این مسابقات،گفت: باید اجازه دهیم ابتدا مسائل اجتماعي و علمي وارد 
بحث شود تا ضوابط و ظرایف این گونه مسابقات آموخته شود و پس از جا افتادن این مسائل در مراحل بعدي وارد 

موضوعات دیگر نیز خواهیم شد.

فریدزاده،رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نیز در این نشست هدف برگزاری مسابقات را عمل به منویات 
مقام معظم رهبری، با هدف رشد و شکوفایی فرهنگ گفت وگو، زمینه سازی برای شکل گیری تفکر خالق و نقاد در 

میان دانشجویان و ایجاد انگیزه در جامعه جهت گرایش به ارتقای دانش و آگاهی معرفی کرد.

وی افزود: نخستین دوره مسابقات دانشجویی مناظره ویژه  دانشجویان تمامی مقاطع رشته های علوم انسانی دانشگاه های 
استان تهران برگزار می شود و دانشجویان می توانند در قالب گروه های چهار نفره به همراه یکی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه که مسئولیت علمی و هدایت گروه را برعهده دارد در مسابقات شرکت کنند. همچنین به گروه های 

برگزیده این دوره،نشان خواجه نصیرالدین طوسی به همراه جوایزنفیسی اهدا می شود.

4 -كارگاه آموزشی مناظره

به منظور آماده سازی هرچه بیشتر افراد شرکت کننده در مسابقات، کارگاه هایی با هدف آموزش اصول و پایه گفتگو 
و مباحثه، انتقال مهارت های پایه مربوط به استدالل، صورت بندی مسائل، نتیجه گیری و نقد، تمرین و کار گروهی در 

زمینه ی مناظره کنندگان حداقل آشنایی را با روش های گفتگو و تکنیك های مناظره کسب نمایند، برگزارشد.
در طول این کارگاه فشرده، شرکت کنندگان با روش اجرایی این مسابقات، قوانین و مقررات، داوری و ... آشنا شدند.
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برگزاری مسابقات

اهداف كلی: 

رش��د وتوسع���ه عل��م و دانش بومی •	•

•	•••رشد وشک��وفایی فرهنگ اسالمی ایرانی 

رشد و شکوفایی نیروی بیان، اراده و ایمان   	•

تقویت روحیه ح�ق جویی و حقیقت طلبی   	•

تالش برای کشف حقیقت میان نظرات متفاوت و مختلف و وصول به حقیقت  	•

روش اجرا:

هر گروه متشکل از 4 نفر بوده که فقط 2 نفر از آنها برای انجام مناظره و ارائه سخنرانی حاضر می شوند. 

هر یك از گروه ها در چهار نوبت و مجموعًا 20 دقیقه سخنرانی می کنند.

قرعه كشی

چهار روز قبل از برگزاری مسابقات، مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان گروه های دانشجویی شرکت کننده برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ترتیب رویارویی گروه ها به قید قرعه مشخص شد و موضوعات تمام مسابقات تا مرحله نهایی در قالب 

جدول مسابقات اعالم شد. 
همچنین گروه های شرکت کننده پس از توافق با یکدیگر موضع موافق و مخالف را مشخص کردند.
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معیارهای داوری مسابقات 

رعای���ت اخ������الق من���اظ���ره   •	

اح��ت���رام به آراء و نظ���رات مخالف •	

فن بی���ان و رعای���ت نکات دستوری •	

طی کردن فرایند علمی و مستدل از طرح مسأله تا نتیجه گیری •	

احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث •	

•    و... 	

که توسط سه داور � عضو هیأت علمی � مورد قضاوت و ارزیابی 
قرار می گیرند.

گروه های شركت كننده در مسابقات

•  دانشگاه  تهران	

• دانشگاه  تربیت مدرس	

• دانشگاه  آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات	

• دانشگاه  مذاهب اسالمی	

• دانشگاه  شهید بهشتی	

• دانشگاه  امام صادق)علیه السالم(	

• دانشگاه  علم وصنعت	

• دانشگاه  پیام نور	

• دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه	

• دانشگاه  عالمه طباطبایی	
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موضوعات

مرحله ی اول 

• افزای��ش جریمه های رانندگی باعث کاه��ش تخلفات و ارتقای فرهنگ ترافی��ك می شود.	

• پیش��رفت تکن��ولوژی موج��ب افزای��ش سط��ح رف��اه ش��ه��رون��دان می ش��ود.	

• صرف بودجه کشور برای ورزش های قهرمانی بهتر از صرف برای ورزش های همگانی است.	

• تعطی��ل شدن شر��ک��ت دخانیات باع��ث کاهش تع��داد سیگ��اری ه��ا می ش��ود.	

• قرار دادن دوربین جهت نظارت در مدارس گامی مثبت در جهت تعلیم و تربیت است.	

• بازی های رایانه ای موجب افزایش خالقیت در کودکان می شود.	

• تفکر اخالقی منجر به عمل اخالقی می شود.	

• شبکه های اجتماعی موجب سست شدن نظام خانواده می شود.	

مرحله ی دوم

• تحصیل دانشجویان در خارج از کشور فرصت یا تهدید.	

• هدف مندی یارانه ها موجب افزایش عدالت اجتماعی می گردد.	

•  دموکراسی باید به کشورها تحمیل شود.	

•  آمارهای جهانی موجب سنجش توسعه است.	
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مرحله ی نیمه نهایی

دولت ها می توانند در مواقع حساس اطالعات خصوصی شهروندان را شنود کنند.

افزایش عدالت اجتماعی موجب گسترش آزادی می شود.

قدرت های استعماری سابق باید با مستعمرات خود جریمه پرداخت کنند.

مرحله ی نهایی 

قدرت با اخالق قابل جمع است.

مسابقات نتایج 

در مسابقه نهایی گروه های دانشجویی »دادبان« از دانشگاه شهید بهشتی و »هرمس« از دانشگاه تهران با موضوع »قدرت 
با اخالق قابل جمع است« به رقابت پرداختند که گروه »هرمس« از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به رتبه نخست 

دست یافت.
 همچنین دو گروه »میقات« از دانشگاه عالمه طباطبایی و »بی جهت« از دانشگاه تهران در مسابقه رده بندی با موضوع 
»قدرت های استعماری سابق باید به مستعمرات سابق خود جریمه پرداخت کنند« به رقابت پرداختند که گروه دانشجویی 

»میقات« از دانشگاه عالمه طباطبایی به رتبه سوم مسابقات دست یافت.
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مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویی روز 25 اردیبهشت در تهران، دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

دراین مراسم رضا فریدزاده رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی اعالم کرد که دومین دوره مسابقات دانشجویی 
مناظره پاییز امسال به شکل گسترده تری برگزارخواهد شد.

  وی با ارائه گزارشی از روند برگزاری این مسابقات، گفت :پایه و اساس 
برگزاری این مسابقات عمل به فرموده مقام معظم رهبری درباره ضرورت 

برگزاری کرسی های نقد، مناظره و آزاد اندیشی بود.

وی خاطرنشان کرد که بررسی ها نشان می دهد جامعه دانشگاهی نیازمند 
چنین فضایی است و تجربه برگزاری مسابقات حاکی از ظرفیت باالی موجود 

در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در این عرصه است.  

سپس  مهندس زجاجی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در سخنانی کوتاه با اشاره به این نکته که مناظره در دوران کنونی 
یکی از ضروریات دانش آموختگی است، برگزاری مسابقات مناظره را در ایجاد 

این بستر و تبادل اطالعات بسیار مفید دانست.

   سخنران دیگر این مراسم دکتر منتظری، رئیس سابق جهاد دانشگاهی، 
ضمن تأکید بر این موضوع که جهاد دانشگاهی یك نهاد دانشجویی است 
و باید دانشجویی بماند خطاب به اعضای سازمان دانشجویان  گفت:  شما 

پیشگامان راهی هستید که در آینده بسیار از آن یاد خواهد شد.

دکتر اسعدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این مراسم  به 
بحث درباره آداب مناظره پرداخت و گفت: سنجش فن بیان ، نحوه استدالل کردن و آداب گفت و شنود، از مهم ترین اهداف 

برگزاری این مسابقات بود که امیدوارم در آینده در سطح وسیع تری ادامه یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که این حرکت در سطوح وسیع تری تداوم پیدا کند.

 این مراسم با اهدای نشان خواجه نصیرالدین طوسی و جایزه نقدی از گروه های برگزیده به پایان رسید و پرونده اولین دوره 
مسابقات بسته شد.
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