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  چکیده
براي پاسخ به این سؤال که  :روش. هاي کرسی آزاد اندیشی بر اساس آیات قرآن بوده است ها و شاخصه هدف این پژوهش، تعیین مالك :هدف
ئه دهد یا نه؛ تواند مالکهایی را در این رابطه ارا هاي آزاد اندیشی بر اساس قرآن یافت و آیا این کتاب عزیز می اي را براي کرسی توان مبانی آیا می

ه نخست، تعریفی روشن از کرسی آزاداندیشی بیان شده تا هم بتوان تمایز آن را از کرسی مناظره فهمید و هم مصادیقی را از قرآن که نزدیک ب
ده در مجموع عوامل مورد نیاز در یک کرسی آزاد اندیشی و رعایت ش: هاي آن، که عبارتند از سپس شاخصه. شرایط ذکر شده باشد، دریافت

هاي عملی آن مطالعه و از نظرات مفسران و  بدین منظور، آیات قرآن در این رابطه بررسی، نمونه. شدة قرآن، بیان شده است قضایاي مطرح
ل صریح به توان با قضایاي زیادي برخورد کرد که یا به شک تر نسبت به آیات قرآن، می با نگاهی عمیق :ها یافته .اندیشمندان اسالمی نیز استفاده شد

هاي کرسی آزاد  شاخصه :گیري نتیجه. توان متوجه آنها شد اند که با تأمل بیشتر می برگزاري یک فضاي آزاد گفتگویی اشاره دارند یا مواردي
امعه، برابري اندیشی و دوري از فشار و هیاهو، مستدل سخن گفتن، صبر و بردباري، توجه به افکار عمومی ج  حاکمیت روح آزاد: اندیشی عبارتند از

وجود . و جدال و مشاجره، خارج نشدن از مرز عدالت  مجریان و داوران با دیگر افراد در بحث، پذیرش مبنا یا قدر مشترك در بحث، پرهیز از مراء
    .ها، فضاي کرسی را فضایی براي پیدایش حق خواهد کرد این ویژگی

  
  .ها قرآن، کرسی آزاد اندیشی، شاخصه: واژگان کلیدي 

                                                   
  13/08/92: ؛ تصویب نهایی 05/02/92: دریافت مقاله .  

 .دانشیار گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد دکتراي علوم قرآنی؛. 1
  .حکیم سبزواري دکتراي فقه و حقوق؛ استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه. 2
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  مقدمه) الف
سازي فضاي  کرسی آزاد اندیشی اصطالحی است که در کشور ما به شکل رسمی مطرح شده است و در راستاي تقویت و نهادینه

شود، اشاره به نوعی  اولین مفهومی که از این اصطالح به ذهن متبادر می. شود عقالیی و نیز لزوم آزادي اندیشه و بیان استفاده می
ها قرار است در یک کشور اسالمی و به عنوان نمادي از فرهنگ و تمدن در  از آنجا که این کرسی گفتگوي خاص است؛ اما
برداري شود و از طرفی، به عنوان مسیري در جهت هدایت انسانها از آن استفاده شده، نیاز است الگوها و  دانشگاههاي اسالمی بهره

  .، به دست آوریم1ی ما مسلمانان استهایی را از قرآن که به عنوان کتاب هدایت و زندگ شاخصه

هاي دقیقی براي اجراي یک کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآن حکیم به کمک  بنابر این، در این مقاله به دنبال یافتن شاخصه
  :باشیم که براي رسیدن به آن الزم است به دو سؤال پاسخ داده شود روایات می

باشد و به این وسیله از  که مبناي ما در انطباق آن بر قضایاي مختلف قرآن میچه تعریفی از کرسی آزاد اندیشی وجود دارد  .1

  شود؟ مناظره متمایز می

  ها در قرآن وجود دارد؟ چه مصادیقی از این کرسی .2

  

  شناسی تحقیق پیشینه و روش) ب
المعارفها در  ها و دایره نامه نگهاي زیاد در کتابها و مقاالت مختلف راجع به این موضوع، با آثاري در فره پس از جستجو و بررسی

هاي آزاد اندیشی مواجه شدیم، اما اینکه  بررسی معانی آزادي، آزادي بیان و تفکر برخورد کرده و با مقاالتی راجع به اهمیت کرسی
م است آیات قرآن بنابر این، الز. هایی با محوریت متون دینی به ویژه قرآن مطرح شود، در میان آثار انجام گرفته مشاهده نشد شاخصه

هاي عملی آن مورد مطالعه قرار گیرد که در این مورد، از نظرات مفسران  حکیم بررسی و به مصادیق آن در این مورد پرداخته شود و نمونه
  .توان استفاده کرد و اندیشمندان اسالمی نیز می

  

  تعریف کرسی آزاد اندیشی) ج
رسد معنایی که در آزاد اندیشی مطرح است، به  به نظر می 4و نیز آزادي اجتماعیلفظ آزاد  3و اصطالحی 2با توجه به معناي لغوي

آزادي معنوي بشر بیشتر نزدیک باشد؛ یعنی همان مفهومی از آزادي که پیامبران آمدند تا آن را حفظ کنند و نگذارند شرافت، عقالنیت 
است و با وجود آنکه آزادي بیان از  5حتی باالتر از آزادي بیانو انسانیت انسان اسیر شهوات شود و این بر خالف آزادي اجتماعی یا 

                                                   
ا الْقُرْآنَ یهدي للَّتی هی أَقْوم و یبشِّرُ الْمؤْمنینَ الَّذینَ یعملُونَ الصالح«: چرا که طبق آیات موجود، باالترین و برترین هدایتها درآن است. 1 : اسراء(»ات أَنَّ لَهم أَجراً کَبِیراًإِنَّ هذَ

  .دهد که براى آنها پاداش بزرگى است دهند، بشارت مى کند و به مؤمنانى که اعمال صالح انجام مى ؛ این قرآن، به راهى که استوارترین راههاست، هدایت مى)9
  )68: 1381عمید، .(رها و وارسته: آزاد. 2
  )12: تا ؛ همو، بی53: 1373مطهري، .(اي کلی افراد بشر وجود نداشته باشدیعنی مانعی براي بروز استعداده. 3
  )44: 1378زکریایی، .(محبوس نکردن فردي و به کار نگرفتن قواي فکري و جسمی در منابع خودشان. 4
  )51: 1385حسینی دشتی، .(ها و انتقادها آزاد بودن آحاد رعیت در بیان مرادات خویش اعم از خواسته. 5



نیز بر آن تأکید شده، اما در واقع؛ فرد با آزاد اندیشی یاد  1ضروریات حکومت اسالمی بر پایۀ عدل و ایمان است ودر روایات دینی
براي آزاد «: فرمایند می) ع(ه حضرت علیگیرد که چگونه بدون هیچ فشار و هیاهویی، آزادانه فکر کند و تصمیم بگیرد؛ چنانک می

  )2516: 1372خواه،  معادي(.»اندیشی باید از تعلقات دنیایی رها شد

اي و بر اثر تلقین دنبال  آزاد اندیشی یعنی آزادانه فکر کردن، تصمیم گرفتن، ترجمه«: فرمایند مقام معظم رهبري نیز در این باره می
عالوه بر . )6/8/88(»از هیاهو و جنجال نترسیدن و به تشویق و تحریض این و آن نگاه نکردن«. )15/8/82(»بلندگوهاي غرب حرکت نکردن

ترین تعریف از کرسی آزاد اندیشی، گذشته از  مطرح شده است، شاید مناسب 2این، با توجه به معانی متعددي که براي واژة کرسی
که در آن اظهار نظر علمی به دور از فشار و هیاهو و جنجال و تشویق و تحریض فضایی «، )90: تا نام، بی بی(تعاریفی که براي این واژه شده

گیرد، به طور  البته وقتی چنین اظهار نظري در رابطه با امري به شکل نامتعارف یا حتی متعارف انجام می. باشد» گیرد دیگران انجام می
  .حتم مالزم با بحثها و گفتگوهایی خواهد بود

تواند با کرسی مناظره مشترك باشد و هر دو  شویم که کرسی آزاد اندیشی هر چند در هدف می د، متوجه میبا تعریفی که بیان ش
که در قرآن نیز مصادیقی از این دست  سازي جامعه براي تولید علم و ایجاد فضایی در جامعه همراه با عقالنیت شوند، چنان موجب آماده

نظر  هایی منطقی فقط میان دو صاحب هاي مناظره، مباحثه شود؛ زیرا کرسی مناظره متمایز می اما در مواردي نیز از کرسی 3بیان شده است،
اما در کرسی آزاد اندیشی،  4اند؛ کشند و افراد دیگر در آن فقط شنونده است که دیدگاههاي هم را در موضوعی خاص به چالش می

بنابر این، در بیان مصادیق و تعریف . پردازند قی در حضور دیگران میافراد به صورت آزاد و به دور از فشار به گفتگوي عقالنی و منط
  .ها به دنبال مواردي هستیم که به معناي واقعی بتوان فضاي آزاد علمی به دور از فشار را در آن یافت شاخصه

  

  بیان مصادیقی از قرآن) د
عیت آن است که با نگاهی دوباره و با تأمل بیشتر نسبت شاید در نظر اول بیان چنین مصادیقی از قرآن، سخت به نظر برسد؛ اما واق

توان به دو بخش  این موارد را از یک بعد، می. توان شاهد فضایی بودکه شاید نزدیک به تعریفی که بیان کردیم، باشد به آیات قرآن، می
  :تقسیم کرد

سورة غافر  45تا  27دارد؛ از جمله در آیات  بعضی از این موارد به شکل صریح به برگزاري یک فضاي آزاد گفتگویی اشاره. 1
شود که  قرآن، بین چند شخصیت ایجاد می گفتگوهاياین گفتگو بر خالف بسیاري از . که شاهد ایجاد یک گفتگوي آزاد هستیم

را شبیه به توان در آن، شرایطی  ، مؤمن آل فرعون، فرعون و مشاورانش در مقابل دیدگان مردم؛ که می)ع(حضرت موسی: عبارتند از
                                                   

؛ همو، 229: 8، ج 1350کلینی، .(شمرد محیطی را که شأن آزادي بیان حاکم باشد، تبلور یک زندگی خوب و انسانی، پیاده کردن وظایف و دستورات دینی می) ع(ام صادقام. 1
1385 :54(  

  )ذیل واژه کرسی: 1381ي، انور.(جایگاهی سکومانند - کرسی وزارت، رشته تخصصی دانشگاهی: شغل و مقام - )صندلی(نشینند آنچه بر آن می. 2
نَ الْمشْرِقِ فَأْت یحیِی و یمیت قالَ أَنَا أُحیِی و أُمیت قالَ إِبراهیم فَإِنَّ اللَّه یأْتی بِالشَّمسِ مأَ لَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبراهیم فی ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْک إِذْ قالَ إِبراهیم ربی الَّذي «. 3

؛آن کسى را که خدا به او پادشاهى ارزانى کرده بود، ندیدى که با ابراهیم درباره پروردگارش )258: بقره(»بِها منَ الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذي کَفَرَ و اللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ
خدا خورشید را از مشرق : ابراهیم گفت. میرانم کنم و مى من نیز زنده مى: او گفت. میراند کند و مى ار من زنده مىپروردگ: کرد؟ آن گاه که ابراهیم گفت محاجه مى

این آیه، داستان جالبى از جریان مناظره حضرت ). 1374ترجمه آیتی، (کند آن کافر حیران شد؛ زیرا خدا ستمکاران را هدایت نمى. آورد تو آن را از مغرب برآور برمى
  .کند با نمرود بن کنعان را بیان مى) ع(براهیما

مباحثۀ رو در رو، روشمند  هرگونه به: هاي آزاداندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آمده است نامۀ تشکیل کرسی چنان که در تعریف مناظره در آیین. 4
شود و  کشند تا دیدگاه برتر محرز شود، گفته می یات یکدیگر را دربارة موضوعی خاص به چالش مینظر، که به گونۀ نقّادانه دیدگاهها و نظر و منطقی میان دو صاحب

  .شود پردازي برگزار می هاي نظریه هاي تشکّلهاي اسالمی دانشگاهیان یا هیئت حمایت از کرسی نامه حسب مورد، بر اساس آیین



مأمور بود، ) ع(زمانی که حضرت موسی: در بخشی از این آیات، ماجرا چنین بیان شده است. یک کرسی آزاد اندیشی مشاهده کرد
اي را براساس عدالت ایجاد کند، با مخالفتهاي زیادي مواجه شد؛ به طوري که فرعون براي جلوگیري از پیشرفت انقالبی او  جامعه

بگذارید من موسی را : گوید می) 30: غافر» ...یا قوم«(او در جمع درباریان و مشاوران خود یا مردمی که آنجا بودند. گیرد تصمیماتی می
حضرت موسی در این . کند سپس علت سخن خود را تباه شدن دین و دنیاي آنها بیان می 1.بکشم، آن وقت او پروردگار خود را بخواند

اینجاست که مؤمن آل . )27: غافر(آورد روردگار خودم و شما از هر متکبري که به روز حساب ایمان نمیبرم به پ من پناه می: فرماید بین می
: 11، ج 1363؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، 79: 9ج  تا، بى طوسی،(کرد فرعون که از نزدیکان فرعون بود و دعوت موسی را پذیرفته بود، ولی آشکار نمی

مکارم (، از چند طریق براي نفوذ در فرعون و اطرافیان او وارد شد)359: 9، ج 1377قرشی، (ن او داشتندو سخنانش نشان از موحد بود )300

؛ در حالی که او با خود )29: غافر(!خواهید کسی را به قتل برسانید که پروردگار او اهللا است می: وي ابتدا گفت. )84: 20، ج 1374شیرازي، 
شود  اگر دروغگو باشد، رسوا می. نیازي به کار شما نیست: سپس گفت. آیا معجزات او را ندیدید. رسد دالیلی دارد که به نظر موجه می

  و اگر راستگو باشد و عذاب الهی به سراغ ما بیاید، کیست که ما را یاري کند؟

نیل گذشتند و فرعونیان اسرائیل به حضرت موسی ایمان آورده، از  و باالخره در اثر این گفتگوي مدلّل و بیان معجزات بود که بنی
اند، هم در زندگی دنیا و هم روزي که  ما قطعاً فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آورده: فرماید خداوند متعال می. هالك شدند

  )52: غافر(.کنیم خیزند، یاري می گواهان اعمال براي اداي شهادت به پا می

، گفتگوي بین خدا و مالئکه )سوره بقره 34تا  29آیات (ر داستان خلقت انساناز دیگر مواردي که شاهد یک گفتگوي آزاد هستیم، د
یکی از مطالب اساسى مطرح در این سلسله آیات، خبر دادن پروردگار به . کند است، که هر کس به صراحت سخن خود را بیان می

اند، است که نگرانى فرشتگان از فسادهاى  اشتهفرشتگان راجع به خالفت و سرپرستى انسان در زمین و گفتگویى که آنها با خداوند د
  .بشر و توضیح و توجیه خداوند و سجدة آنان در برابر نخستین انسان را به دنبال دارد

توان به مضامینی دست یافت که به  در بعضی آیات، به صراحت به این موضوع اشاره ندارد ولی با کمی تأمل در آنها می) 2
ک است و آن مواردي است که خداوند از زبان افراد مختلف در قضایاي گوناگون نظرات و دالیلی را هاي آزاد اندیشی نزدی کرسی

کند که البته این بیان نظرات و گفتگوها شاید در یک زمان هم اتفاق نیفتاده باشد، اما به  مطرح، سپس پاسخی را نسبت به آن مطرح می
سورة فرقان که در این آیات از زبان  11تا  4ي آزاد اندیشی است؛ نظیر آیات ها نحوي بیانگر فضایی است که نزدیک به فضاي کرسی

و در اینجاست که هر کسی فکر و نظري را  2فرماید مشرکان و کافران، مطالب و دالیلی را راجع به عدم پذیرش قرآن و پیامبر بیان می
  .کند میکه راجع به این مطلب دارد و حتی در مواردي با عناد همراه است، بیان 

                                                   
بهو لْید  و قالَ فرْعونُ ذَرونی أَقْتُلْ موسى«. 1 ر ؛ 475: 1، ج 1419سبزواري نجفی، . (کردند نشان از مردمی بود که با کشتن موسی مخالفت می» ذرونی«کلمه ). 26: غافر(»ع

  )7: 20، ج 1374؛ مکارم شیرازي، 497: 17تا، ج  ؛ همدانی، بی1374طباطبایی، 

2 .»و افْتَراه ذا إِالَّ إِفْکینَ کَفَرُوا إِنْ هقالَ الَّذ وراً  وز جاؤُ ظُلْماً و آخَرُونَ فَقَد م قَو هلَیع 4(أَعانَه (لىتُم ها فَهِیینَ اکْتَتَبلیرُ الْأَوقالُوا أَساط یالً   وأَص کْرَةً وب هلَیع)ي ) 5الَّذ قُلْ أَنْزَلَه
  أَو یلْقى) 7( نَذیراً و قالُوا ما لهذَا الرَّسولِ یأْکُلُ الطَّعام و یمشی فی الْأَسواقِ لَو ال أُنْزِلَ إِلَیه ملَک فَیکُونَ معه) 6(رحیماً  یعلَم السرَّ فی السماوات و الْأَرضِ إِنَّه کانَ غَفُوراً

تَبارك الَّذي إِنْ شاء ) 9(انْظُرْ کَیف ضَرَبوا لَک الْأَمثالَ فَضَلُّوا فَال یستَطیعونَ سبِیالً ) 8(بِعونَ إِالَّ رجالً مسحوراً إِلَیه کَنْزٌ أَو تَکُونُ لَه جنَّۀٌ یأْکُلُ منْها و قالَ الظَّالمونَ إِنْ تَتَّ
این فقط دروغى است . 1: در این آیات، مشرکان نسبت به سخنان پیامبر بیان می کنند. »)10(جعلَ لَک خَیراً منْ ذلک جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار و یجعلْ لَک قُصوراً

چرا . 3شود؛  هاى پیشینیان است که وى آن را رونویس کرده و هر صبح و شام بر او امال مى این همان افسانه. 2اند؛  که او ساخته و گروهى او را بر این کار یارى داده
اى بر او نازل نشده که همراه وى مردم را انذار کند و  چرا فرشته. 5!) نه سنت فرشتگان دارد و نه روش شاهان(رود؟  چرا در بازارها راه مى. 4خورد؟  این رسول غذا مى

ش کند؟ و خداوند می آن بخورد و امرار معا) میوه(چرا باغى نداشته باشد که از . 7. چرا گنجى از آسمان براى او فرستاده نشده است. 6گواه صدق دعوت او باشد؟ 
ها زدند و گمراه شدند، آن چنان که  داند، او غفور و رحیم بوده، ببین چگونه براى تو مثل کسى آن را نازل کرده است که اسرار آسمانها و زمین را مى: بگو«: فرماید



پرستان  در مواجهه با ماه) ع(شاید نظیر این قضیه را در جایی دیگر در قرآن نیز بتوان یافت و آن در جایی است که حضرت ابراهیم
  1.کند گیرد و سپس قرآن پاسخ حضرت ابراهیم را نسبت به آنان بیان می پرستان قرار می و خورشیدپرستان و ستاره

  اي آزاد اندیشی در قرآنه هاي برگزاري کرسی شاخصه) هـ
  :ها، باید به دو نکته توجه کرد قبل از پرداختن به شاخصه

اوال اینکه، گذشته از اهدافی که خداوند در آیات پیرامون این موضوع در قرآن دارد، مثل تقویت و ایجاد فضاي عقالنی در 
مهم است؛ چراکه تا این نشستها برگزار نشود، بسیاري از  جامعه و شنیدن و گفتن بهترین سخنان، خود برگزاري این نوع گفتگوها بسیار

بینیم  که می ماند که نتیجۀ آن، ایجاد یک رشته آثار و پیامدهاي غیر اخالقی است؛ چنان سخنان به صورت ناگفته در دل افراد باقی می
ارزش برگزاري  بنابر این، .کند مردم نیز اعالم میگیرد، بلکه آن را به همۀ  حتی خداوند نه تنها این شیوه را براي بیان حقایق به کار می

کند و  بینیم خداوند آن را براي همۀ زمانها و استفادة همۀ افراد و جوامع نقل می شود که می کرسی آزاداندیشی زمانی بسیار آشکار می
توانیم  بنابر این، امروز ما می. انند از آن بهره ببرندتو اند، بلکه همۀ افراد در تمام زمانها می این یعنی نه تنها مردم آن زمان از آن بهره برده

که از  چنان. هاي زیادي بکنیم، که این خود تأثیر بسیار زیادي در برگزاري و ایجاد فضاهایی به این مناسبت دارد از نکات آن، استفاده
مقام معظم رهبري در سخنانی . )1390پناه، خسرو(ها به صورت جمعی است ها همین عدم اعالم آن توسط رسانه موانع برگزاري این کرسی

شما کرسی آزادفکري سیاسی را، آزادفکري معرفتی را در همین دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیر کبیر به «: فرمایند می
حق آنجا خودش را . ندچند نفر دانشجو بروند آنجا حرفشان را بزنند، حرف همدیگر را نقدکنند، با همدیگر مجادله کن. وجود بیاورید

  )1392نیوز،  بسیج(.»نمایان خواهد کرد

ثانیاً، با توجه به تعاریفی که از کرسی آزاد اندیشی بیان شد، شاید گمان بر آن رود که همان مباحثه یا مجادله است؛ در حالی که 
بنابر این، نباید گمان . کدام از آنها نیست ع هیچممکن است در کرسی آزاد اندیشی، مباحثه یا مجادله اتفاق افتد، اما در واق. چنین نیست

هاي یک کرسی آزاد اندیشی مطرح  تواند به عنوان شاخصه هاي مباحثه یا مجادله به اصطالح عموم مردم می بر این رود که همان شاخصه
مغلوب کردن وي بوده  گویی و شود؛ چرا که جدل در اصطالح، فن احتجاج از طریق سؤال و جواب و وادار ساختن طرف به تناقض

با  2و شاید به همین دلیل متفاوت بودن معناي جدل در منطق )592: 1، ج 1369؛ آریانپور کاشانی، 1588-89: 2، ج 1376؛ معین، 988: 1، ج 1381عمید، (است
- 23: 1، ج 1377قرشی، (ده استقرآن است که خداوند متعال در قرآن اکثر استعمال این صیغه را در معناي منازعه و مخاصمۀ ناحق به کار بر

خلق را با ! ؛ اي رسول ما)125: نحل(»سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِ و الْموعظَۀِ الْحسنَۀِ و جادلْهم بِالَّتی هی أَحسن  ادع إِلى«: فرماید و نیز می )22

                                                                                                                                                        
دهد، باغهایى که از زیر درختانش نهرها جارى باشد و اگر  از این مىزوال ناپذیر و بزرگ است خدایى که اگر بخواهد براى تو بهتر ! قدرت پیدا کردن راه را ندارند

  .»دهد بخواهد براى تو قصرهایى مجلل قرار مى
فَلَما رأَى ) 76(باً قالَ هذا ربی فَلَما أَفَلَ قالَ ال أُحب الْآفلینَ کَوکَ  فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأى) 75(و کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ و لیکُونَ منَ الْموقنینَ «. 1

ء  ربی هذا أَکْبرُ فَلَما أَفَلَت قالَ یا قَومِ إِنِّی برِي فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَۀً قالَ هذا) 77(الْقَمرَ بازِغاً قالَ هذا ربی فَلَما أَفَلَ قالَ لَئنْ لَم یهدنی ربی لَأَکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضَّالِّینَ 
دادیم، تا  ؛ اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان»)79(إِنِّی وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و الْأَرض حنیفاً و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ ) 78(مما تُشْرِکُونَ 

این خداى من است؟ اما هنگامى که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست : اى مشاهده کرد گفت شب او را پوشانید ستاره) تاریکى(هنگامى که  .اهل یقین گردد
د گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایى نکند مسلما از افول کر) آنهم(شکافد گفت این خداى من است؟ اما هنگامى که  مى) که سینه افق را(ندارم و هنگامى که ماه را دید 
بزرگتر است، اما هنگامى که ) که از همه(شکافت گفت این خداى من است؟این  مى) که سینه افق را(و هنگامى که خورشید را دید  .جمعیت گمراهان خواهم بود

من روى خود را به سوى کسى کردم که آسمانها و زمین را آفریده من در ایمان خود  - .سازید بیزارم مى) براى خدا(من از شریکهایى که شما ! غروب کرد گفت اى قوم
  )انعام.(خالصم و از مشرکان نیستم

گاهی دور از انصاف و  هایی که گاه منازعه و دشمنی شدید و در سخنی لجاجت نمودن و ایجاد خصومت گفتاري است که بیشتر اوقات همراه است با به کار گرفتن حیله. 2
  )311: 1377مظفر، .(عدل است



بنابر این، وقتی گفتگوهاي پیامبران را با دیگران به . دل نماحکمت و برهان و موعظه و نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق ج
  .جدال احسن تعبیر کنیم، شاهد شرایط ویژه و خاصی هستیم

هایی را مشاهده کرد  توان از قضایاي انجام گرفته و سخنان مطرح شده در قرآن، ویژگی بعد از جستجو در آیات ناظر بر بحث، می
اما باید یادآور شد که مراد ما از شاخصه در اینجا، مجموع عوامل و . باشد زاد اندیشی نیز میرسد قوام یک کرسی آ که به نظر می

بنابر این، بعضی از این . مواردي است که براي برگزاري یک کرسی آزاد اندیشی با تعریفی که ذکر شد در قرآن رعایت شده است
که گفته شد کرسی آزاد اندیشی با کرسی مناظره در عین اشتراك،  نتواند مثالً در کرسی مناظره هم دیده شود، ولی چنا موارد می

  .ها در کرسی آزاد اندیشی منافاتی ندارد تفاوتهاي خاص خود را دارد که البته این با بیان شاخصه

  حاکمیت روح آزاد اندیشی و دوري از فشار و هیاهو. 1

البته این . آیات قرآن، ایجاد فضایی دور از فشار و هیاهوستهاي اصلی در ایجاد یک کرسی آزاد اندیشی با محوریت  از شاخصه
المللی باشد؛ گاهی  گاهی بین تواند از منظرهاي مختلف مورد توجه قرارگیرد؛ یعنی گاهی فشار ممکن است فشار اجتماعی و  فشار می

که براي اظهار نظرهاي علمی و مستدل خود  اما باید فضایی به دور از این فشارها وجود داشته باشد. سیاسی یا حتی گاهی عقیدتی باشد
و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّى یسمع کَالم اللَّه «: فرماید سورة توبه می 6خداوند متعال در آیه . امنیت خاطر ایجاد کند

و در آن (؛ و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد به او پناه ده تا کالم خدا را بشنود »مونَثُم أَبلغْه مأْمنَه ذلک بِأَنَّهم قَوم ال یعلَ
یعنى در نهایت آرامش با او رفتار کن و مجال اندیشه و تفکر . ، سپس او را به محل امنش برسان؛ چرا که آنها گروهى ناآگاهند)بیندیشد

  .اى دعوت تو بپردازند و در صورتی که نور هدایت بر دل آنها تابید،آن را بپذیرندرا به آنها بده تا آزادانه به بررسى محتو

ابراز نظرات را به   و اجازة )30: بقره(دهد خداوند متعال، خود به فرشتگان اجازة اعتراض بر برتري انسان بر سایر مخلوقات را می
دهد و نیز در آیاتی به صراحت به این موضوع اشاره  انگی خدا میمخالفان و پاسخگویی را به پیامبران بر اثبات ربوبیت و پذیرش یگ

لْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ«: فرماید کرده، می ؛ بگو این برنامۀ من است و این حقیقتى است از )29: کهف(»و قُلِ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ شاء فَ
قُلِ اللَّه «: فرماید نیز می. خواهد کافر گردد د و این حقیقت را پذیرا شود و هر کس مىخواهد ایمان بیاور سوى پروردگارتان، هر کس مى

؛ تنها خدا را یاد کند و آنها را در اباطیل و لجاجت و بازیگرى خود رها سازد؛ زیرا آنها جمعیتى )91: انعام(»ثُم ذَرهم فی خَوضهِم یلْعبونَ
  .اند را به بازى گرفته هستند که کتاب الهى و آیات او

 أُمرْت لأَعدلَ بینَکُم اللَّه فَلذلک فَادع و استَقم کَما أُمرْت و ال تَتَّبِع أَهواءهم و قُلْ آمنْت بِما أَنْزَلَ اللَّه منْ کتابٍ و«: فرماید و نیز می
؛ تو نیز آنها را به سوى این آیین واحد )15: شوري(»ُعمالُکُم ال حجۀَ بینَنا و بینَکُم اللَّه یجمع بینَنا و إِلَیه الْمصیرربنا و ربکُم لَنا أَعمالُنا و لَکُم أَ

نازل به هرکتابى که از سوى خدا : اى استقامت نماو از هوا و هوسهاى آنان پیروى مکن و بگو الهى دعوت کن وآن چنان که مأمور شده
ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم، خداوند پروردگار ما و شماست، نتیجۀ اعمال ما از آن ماست و نتیجۀ اعمال شما  شده ایمان آورده

  .کند و بازگشت همه به سوى او است از آنِ شما، خصومت شخصى در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع مى

کند؛ چه آیاتی که به نحوي اخبار، سخنان  کریم اعتقادات صریح پیامبر را در برابر کفار و مشرکان بیان میآیات متعددي از قرآن 
بنابر ). کافرون 4تا  1رعد و  36و  30نظیر آیات (کنند و چه آنها که به سیاق دستوري نازل شده است و مواضع حضرت را بازگو می

یکی از ارکان اساسی ایجاد فضایی براي یک آزاد اندیشی و اظهاراتی مبتنی بر آن باشد  رسد این شاخصه از نظر قرآن، این، به نظر می
 .تواند در موضوعات مختلف محل بحث خود را باز نماید و فضا براي طرح آن ایجاد شود که می

  



  مستدل سخن گفتن. 2

مع علمی جامعه قرار گیرد، حول محور شود کرسی آزاد اندیشی مورد استقبال عموم مردم و مجا یکی از عواملی که باعث می
، )ع(در قضیۀ حضرت ابراهیم. شود دلیل حرکت کردن و جلوگیري از سخنان بیهوده است و تنها به این وسیله است که حق آشکار می

دهد تا  امان میفرعون از سر ناتوانی در پاسخگویی، دستور ساخت برجی را به ه. )76-79: انعام(آورد هر کدام از طرفین دلیل خود را می
و منطقی و  )33: بقره(آورند مالئکه به دلیل منطقی سخن گفتن خداوند، سر تسلیم بر درگاه الهی فرود می. )38: غافر(خداي موسی را ببیند

که  چنان. کردند، حتی اگر خصم بودند است که طرف مقابلشان همواره به این مسئله اعتراف می) ع(مدلل سخن گفتن ائمه معصومین
امیه از چهرة مذهبی او  در منی، حسن بصري را که از دانشمندان بزرگ اسالم در قرن اول هجري بود و دستگاه بنی) ع(زي امام سجادرو

کرد، مشغول سخنرانی دیدند و با سؤال و جوابی که در حین صحبت از وي داشتند، طوري  براي توجیه جنایات خود استفاده فراوان می
  )146: 10، ج 1403مجلسی، (.زي بگوید و اعتراف کرد که او از خاندان علم و دانش است و دیگر سخنرانی نکردشد که دیگر نتوانست چی

بنابر این، شیوة استداللی سخن گفتن در قرآن منجر شده است که برخی از روشها و اصول استداللی از قرآن استخراج شود؛ مثل 
، از راه تعمیم و سپس تخصیص، از راه علت و معلول، از راه مقابله و از )جزاي موضوعیعنی ذکر ا(استدالل از راه تعریف، از راه تجزیه

  )1057: 2، ج 1407؛ سیوطی، 418: 1370ابوزهره، (.راه تشبیه آوردن امثال

  صبر و بردباري. 3

سرکوب و مجازات هاي آزاد اندیشی این است که اگر نظر مخالفی وجود داشته باشد، نه تنها  هاي کرسی یکی دیگر از ویژگی
بنابر این، . هاي مخالف است هاي آزاد اندیشی به وجود نظر در واقع؛ قوام کرسی. شود شود، بلکه با آغوش باز از آن استقبال می نمی

کند تا بتواند  مؤمن آل فرعون به پنج طریق در مقابل فرعون استدالل می. صاحب سخن حق باید از استقامت و بردباري برخوردار باشد
و  )55: غافر(فرماید ر او نفوذ کند و شاید به همین دلیل است که خداوند در پایان قضیۀ مؤمن آل فرعون، دعوت به صبر و شکیبایی مید

اگر شما منتظر پیدایش یک «: نویسد در یکی از مقاالتش می کنراد. هاي خود با قومشان بوده است این روش تمام پیامبران در گفتگو
وجود صبر و بردباري در کرسی آزاداندیشی، در . )63: 1370کنراد، (»باشید، باید کمی هم انتظار تحمل داشته باشید آزاد اندیش راستین
  :شود امور ذیل نمایان می

شود، صبر و تحمل  مخالف نظر خود مواجه می چنانچه در یک کرسی، فردي که با آراي  :داشتن ظرفیت تحمل مخالف) یک
خداوند در . اثر خواهد بود حق بگوید، تأثیر آن در طرف مقابل یا حتی مخاطبان وي بسیار کم یا حتی بی نداشته باشد، حتی اگر سخن

یتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ  کَلمۀٍ سواء بینَنا و بینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِه شَیئاً و ال  قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ تَعالَوا إِلى«: فرماید قرآن می
. به سوى سخنى بیایید که میان ما و شما مشترك است! اى اهل کتاب: ؛ بگو)64: آل عمران(»دونِ اللَّه فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلمونَ

از این (پس اگر . عضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا ارباب نگیرداینکه جز خداوند را نپرستیم و چیزى را شریک او قرار ندهیم و ب
بنابر این، خداوند به ایجاد بحث آزاد با اهل کتاب فرمان . »گواه باشید که ما مسلمان و تسلیم خداییم: سر باز زدند، بگویید) پیشنهاد

با آرامش بگویید که ما تسلیم . ازید و فضا را متشنج نکنیدفرماید اگر به توافق نرسیدید، جنگ و دعوا راه نیند دهد و در انتها می می
  .خداییم

با عموي خویش براي دعوت به خداپرستی دارد، ) ع(در سخنانی که حضرت ابراهیم :جلوگیري از توهین به مقدسات یکدیگر) دو
حاکی از نوعی ادب و احترام به ایشان  و تکرار آن در فواصل کوتاه یا حتی به کار بردن سؤاالت به جاي جمالت امري، همه» ابت«لفظ 
وال تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه فَیسبوا اللَّه عدواً بِغَیرِ «: فرماید سورة انعام می 108از این جهت که خداوند در آیه . )42-44: مریم(است

ثُم ملَهمۀٍ عکُلِّ أُمنَّا لیز کلْمٍ کَذللُونَ  إِلى عمعبِما کانُوا ی مئُهنَبفَی مهرْجِعم هِمب؛ »ر)خوانند دشنام  کسانى را که غیر خدا را مى) معبود



سپس بازگشت آنها به . این چنین براى هر امتى عملشان را زینت دادیم. از روى ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند) نیز(ندهید، مبادا آنها 
  ).دهد و پاداش و کیفر مى(سازد  کردند، آگاه مى رشان است و آنها را از آنچه عمل مىسوى پروردگا

قطع علی احد کالمه حتی یفرغ ) ع(ما رایت اباالحسن الرضا«: است که) ع(در حاالت امام رضا :پرهیز از قطع کالم دیگران) سه
  .سخن او را قطع کنند) ع(ن کسی، امام رضا؛ هرگز ندیدم قبل از پایان یافتن سخ)184: 2، ج 1378شیخ صدوق، (»منه

: حجرات(»أَنْ یکُونُوا خَیراً منْه  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال یسخَرْ قَوم منْ قَوم عسى«: فرماید خداوند متعال می :پرهیز از مسخره کردن) چهار

  .کنید، از شما بهتر باشند آنان را که مسخره می شاید. همدیگر را مسخره نکنید! اید ؛ اي کسانی که ایمان آورده)11

متأسفانه بعضی براي حق جلوه دادن کار و سخن خود، دست به تخریب شخصیت دیگران و تخطئۀ  :تخطئه نکردن دیگران) پنج
م یقُولُونَ ربنَا اغْفرْ لَنا و و الذین جاءوا منْ بعده«: فرماید خداوند در قرآن می. زنند که بسیار زشت و دور از شأن انسان است آنان می

 ؤُفر نا إِنَّکبنُوا رینَ آملَّذا للی قُلُوبِنا غلْ فعال تَج قُونا بِالْإِیمانِ وبینَ سنَا الَّذإِخْوانلیمح؛ و کسانى که بعد از آنها آمدند، )10: حشر(»ر
اى نسبت به مؤمنان قرار مده،  ما و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز و در دلهایمان حسد و کینه! پروردگارا: گویند مى

  .تو مهربان و رحیمى! پروردگارا

  

  توجه به افکار عمومی جامعه. 4
که  چنان. د، توجه به فضاي بحث و افکار عمومی استرسد از اموري که الزم است در شیوة اظهار نظر به کار گرفته شو به نظر می

پرستان و خورشیدپرستان اتفاق افتاد، به این دلیل ایشان با آنها همراه شدند که در  پرستان و ماه و ستاره) ع(در گفتگویی که بین ابراهیم
؛ مکارم 245: 7 ، ج 1374؛ طباطبایی، 155: 8 ، ج 1372طبرسی، (پنداشتند پرستى رایج بوده و ستاره را در تدبیر هستى مؤثّر مى ستاره) ع(زمان ابراهیم

رسد توجه به موقعیت مکانی و زمانی هم  و نیز در همین راستا، به نظر می )29: 3 ، ج 1383؛ قرائتی، 456: 3 ، ج 1381جعفري،  ؛312: 5 ، ج 1372شیرازي، 
مؤمن آل فرعون ! د یا نه و آیا الزم است ابتدا آمادگی ایجاد شود یا نهالزم باشد؛ اینکه آیا االن جامعه ظرفیت پذیرش این مطلب را دار

سورة غافر نیز  23که مراد از آیه  پس از فراهم شدن فضاي الزم توسط حضرت موسی و دالیل روشن،آن سخنان را مطرح کرد؛ چنان
  )327: 17، ج 1374طباطبایی، (1.است) ع(معجزات حضرت موسی

در . آورد فرماید، فضاي سخن را فراهم می بیان می )30: بقره(ی که به مالئکه در رابطه با سجده بر آدمحتی خداوند متعال در سخن
گفتند براي چه منظور آفریده  گذشتند و می روایات آمده است که جسد آدم مدتها بدون دمیدن روح خلق شده بود و مالئکه از او می

  )44: 2تا، ج  قطب راوندي، بی(.»مالئکه فتقول المرٍ ما خُلقتفبقی اربعین سنه ملقی تمرُ به ال«: اي شده

  برابري مجریان و داوران با دیگر افراد در بحث. 5

فضایی عاقالنه و معقول که توسط مجموعه کنترل . بندي آن در یک کرسی آزاداندیشی تمام کار بر عهدة افراد است، حتی جمع
توان مشاهده  هاي اصلی است که فقط در یک کرسی آزاد اندیشی می مورد نیز از شاخصه این. شود تا قوانین رعایت شود و هدایت می

  .کرد

این ویژگی در قضایایی که به عنوان شاهد ذکر شد، به خوبی مشاهده . بنابر این، مجریان برگزاري، خود را باالتر از دیگران ندانند
با پرستندگان ماه و خورشید و ستاره یا مؤمن آل فرعون و حضرت ) ع(در هر کدام از قضایا، مانند مواجهۀ حضرت ابراهیم. شود می

                                                   
  .؛ ما موسى را با آیات خود و سلطان مبین فرستادیم»بِآیاتنا و سلْطانٍ مبِینٍ  و لَقَد أَرسلْنا موسى«. 1



با مخالفان نبوت ایشان، آنها خود نیز مانند سایرین به استدالل و بیان ) ص(با فرعونیان یا خداوند متعال با مالئکه یا پیامبر اکرم) ع(موسی
  .کنیم گیري می ز این سخنان نتیجهگویند و این ما هستیم که ا پردازند و در کنار آنها سخن می دلیل می

  پذیرش مبنا یا قدر مشترك در بحث. 6

سوزي در یک کرسی آزاد اندیشی بپرهیزیم، نیاز است ابتدا مشخص شود موضوع مورد بحث  براي اینکه بخواهیم از فرصت
قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ تَعالَوا «: ایدفرم سورة آل عمران می 64به همین خاطر است که خداوند در آیۀ . چیست و دقیقاً محل بحث کجاست

بیایید به ! اى اهل کتاب: ؛ بگو»ضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّهکَلمۀٍ سواء بینَنا و بینَکُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه و ال نُشْرِك بِه شَیئاً وال یتَّخذَ بعضُنا بع  إِلى
و شما مشترك است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را شریک او قرار ندهیم و بعضى از ما بعضى سوى سخنى که میان ما 

  .دیگر را غیر از خداوند یگانه به خدایى نپذیرد

در ) ع(که امام رضا کردند؛ چنان نیز در چنین شرایطی اظهارات خود را در گفتگوها بیان می) السالم علیهم(ائمه معصومین
کند که ما چه چیز مشترکی داریم که بحث کنیم؟  که با دانشمندان مختلف از جمله جاثلیق داشتند، وقتی جاثلیق اعتراض میگفتگویی 

  )156: 1، ج 1378شیخ صدوق، (.»از انجیل و تورات و عقاید صائبی خودتان با شما بحث خواهم کرد«: فرمایند امام می

  و جدال و مشاجره  پرهیز از مراء. 7

و سایر مردم، حتی در مقابل خصم، از جدال و مشاجره و ) ع(گفتگوهاي مطرح در قرآن یا در روایات بین ائمۀ معصومین در تمام
یا ابن النعمان ایاك و المراء «: فرمایند می) ع(امام صادق 1.مراء پرهیز شده است؛ زیرا هر سه مورد در قرآن و روایات ما نفی شده است

  .برد اش این است که ارزش کار تو را از بین می ؛ از مراء کردن بپرهیزید؛ زیرا نتیجه)309: 1404حرانى، ابن شعبه (»فانه یحبط عملک

فرماید که این گفتگو  خداوند در گفتگوي بین مؤمن آل فرعون و فرعون، بعد از روشن شدن حق، دیگر چیزي را مطرح نمی
و مشَاجرَه النَّاسِ فَإِنَّها تُظْهِرُ الْغرَّه و تَدفنُ   إِیاکُم«: فرمایند می) صض(خداادامه یافته باشد، هر چند طرف مقابل نپذیرد و نیز رسول 

در هیچ جاي . برد ها را افشا و عزت انسانی را از بین می از مشاجره کردن با مردم بپرهیز؛ زیرا مشاجره، کینه ؛  )211: 72 ، ج 1403مجلسی، ( »الْعزَّه
: فرمایند می) ع(امام صادق. فتگویی مطرح شده باشد و هدفی در بیان حقی به دنبال نداشته باشد، حتی مردم با یکدیگرقرآن نیست که گ

بر همین اساس، در قرآن، جدال . کند ؛ از جدال کردن بپرهیز؛ زیرا تو را گرفتار می)309: 1404ابن شعبه حرانى، (»ایاك و الجدال فانه یوبقک«
بِمنْ ضَلَّ سبِیلِ ربک بِالْحکْمه و الْموعظَه الْحسنَه و جادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ إِنَّ ربک هو أَعلَم   ادع إِلى«: ال احسنمقید شده است به جد

ردگارت دعوت نما، و با آنها به طریقى که نیکوتر ؛ با حکمت و اندرز نیکو به سوى راه پرو)125: نحل(»عنْ سبِیله و هو أَعلَم بِالْمهتَدینَ
  .اند اند و چه کسانى هدایت یافته داند چه کسانى از طریق او گمراه شده پروردگار تو از هر کسى بهتر مى. است استدالل و مناظره کن

  خارج نشدن از مرز عدالت. 8

گویند و به گمان خودشان سخن منطقی را مطرح  تدل سخن میافتد که در چنین بحثهایی، با وجود اینکه افراد مس بسیار اتفاق می
گیرند و همین موجب خروج کرسی آزاد اندیشی به بحثی غیر  کنند، اما چون بر نظر خود اصرار دارند، عدل و عدالت را نادیده می می

قم کَما أُمرْت و ال تَتَّبِع أَهواءهم و قُلْ آمنْت بِما فَلذلک فَادع و استَ«: فرماید سورة شوري می 15خداوند در آیه . شود مفید و بیهوده می
؛ تو »نَنا و إِلَیه الْمصیرُکُم ال حجۀَ بینَنا و بینَکُم اللَّه یجمع بیأَنْزَلَ اللَّه منْ کتابٍ و أُمرْت لأَعدلَ بینَکُم اللَّه ربنا و ربکُم لَنا أَعمالُنا و لَکُم أَعمالُ

اى استقامت نما، و از هوا و هوسهاى آنان پیروى مکن، و  چنان که مأمور شده نیز آنها را به سوى این آیین واحد الهى دعوت کن و آن
                                                   

ي روشن شدن حق، ولی توأم با گفتگو و بحث برا«: و جدال» خواهد بپذیرد بحث و گفتگو است بعد از روشن شدن حق، ولی طرف مقابل نمی«: در تعریف مراء داریم که. 1
  )140: 1375مرتضوي، .(»ارزش گفتگو براي چیزهاي بی«: و مشاجره» توهین



ر ما و شماست، نتیجۀ خداوند پروردگا. ام، و مأمورم در میان شما عدالت کنم به هر کتابى که از سوى خدا نازل شده ایمان آورده: بگو
کند  خصومت شخصى در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع مى. اعمال ما از آن ماست و نتیجۀ اعمال شما از آنِ شما

  .و بازگشت همه به سوى او است

  

  گیري نتیجه) و
فضایی است : ن آن را چنین تعریف کردتوا صورت گرفت، می» کرسی آزاد اندیشی«بعد از بررسی و تحقیقی که در معناي واژة 

  .شود که در آن اظهار نظر علمی، دور از فشار و هیاهو و جنجال و تشویق و تحریض دیگران بیان می

سازي جامعه براي تولید  تواند با کرسی مناظره مشترك باشد؛ زیرا هر دو موجب آماده کرسی آزاد اندیشی هر چند در هدف می
هاي مناظره،  شود؛ زیرا کرسی شوند، اما در مواردي نیز از کرسی مناظره متمایز می با عقالنیت در جامعه می علم و ایجاد فضاي همراه

کشند و افراد دیگر در آن  نظر است که دیدگاههاي هم را در موضوعی خاص به چالش می هایی منطقی فقط میان دو صاحب مباحثه
د به صورت آزاد و دور از فشار و هیاهو، به گفتگوي عقالنی و منطقی در حضور اند، اما در کرسی آزاد اندیشی، افرا فقط شنونده
  .پردازند و در آن روح آزاد اندیشی حاکم بوده و مجریان و داوران با دیگر افراد در بحث برابرند دیگران می

توان به دو بخش  اند و آنها را می اییتوان با قضایاي زیادي برخورد کرد که نمایانندة چنین فض تر در آیات قرآن می با نگاهی عمیق
سورة  29-34سورة غافر یا آیات  27-45مواردي که به صراحت به برگزاري یک فضاي آزاد گفتگویی اشاره دارند؛ نظیر آیات ) الف

سورة  75-79ات سورة فرقان یا آی 5-9توان متوجه آن شد؛ نظیر آیات  مواردي که با تأمل بیشتر می) بقره در داستان خلقت انسان و ب
  .انعام

حاکمیت . 1: هاي ذیل را براي اجراي یک کرسی آزاداندیشی استخراج کرد توان شاخصه با فحص و بررسی آیات و احادیث، می
برابري . 5توجه به افکار عمومی جامعه، . 4صبر و بردباري، . 3مستدل سخن گفتن، . 2روح آزاد اندیشی و دوري از فشار و هیاهو، 

خارج نشدن از . 8و جدال و مشاجره،  پرهیز از مراء . 7پذیرش مبنا یا قدر مشترك در بحث، . 6اوران با دیگر افراد در بحث، مجریان و د
  .مرز عدالت

فضاي : تر است؛ چنانکه مقام معظم رهبري تأکید دارند که تر و مدون هاي مطرح شده، سبک کرسی مناسب با توجه به ویژگی
    .ش حق استکرسی، فضایی براي پیدای
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Indicators of Free Thinking Tribunes From Holly Quran Point of View  
Mortazavi , M. 
Khatami , J.  

Khatami , S. *** 

Objectives: The present study aims at investigating the indicators of free thinking tribunes from the holy 
Quran point of view. Method: The method of the authors of the article is studying and investigating 
the holly verses of Quran which are related to free thinking and mentioned examples based on the 
ideas and opinions of scientists and interpreters of this field. Results: The results of the survey 
indicate the necessity of a deeper attention toward verses of the holly Quran and establishing a free 
atmosphere for free thinking tribunes in order to develop free thinking and conversations on different 
issues in universities. Conclusion: The author of the paper concludes free thinking indicators as 
follow: the sovereignty of free thinking atmosphere far from stress and uproar, logic arguments, 
patience, considering the civil opinions and society, the equality among executers and referees with 
other people engaging in arguments and dialogs, acceptance of a common base in arguments, 
avoiding amphiboly and controversy and polemic matters, justice. 

Key words: free thinking tribunes , indicators , holy Quran. 
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