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  )ره(سازي از منظر امام خميني رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  
  1اميد علي يوسفي
  2مصطفي مستكملي

  
  چكيده
نقش فرهنگ چنان برجسته و حياتي است . ، اصالح فرهنگي آن است اولين قدم در راه اصالح يك جامعه ترديد بي
، سياسي و صنعتي  اي كه پيشرفت در همه ابعاد اقتصادي گونه دهنده يك جامعه ناميد؛ به توان آن را حيات اق مياغر كه بي

از . دهد تواند موجبات تعالي جامعه را فراهم سازد و آن را به سوي اضمحالل سوق مي بدون توجه به بعد فرهنگي نمي
از منظر آن فقيه . دانستند اوت يك ملت را از فرهنگ مياساس سعادت يا شق) ره(اين روست كه حضرت امام خميني

ها، جامعه و تربيت الهي هر دو  ، سبب هدايت انسان هاي فردي و اجتماعي قدر، فرهنگ سازنده و پيشرو در حوزه عالي
اين چنين فرهنگ مطلوبي از يك نظام تربيتي فعال و روزآمد برخوردار بوده و دچار جمود و تحجر . خواهد شد

تا بتواند  "ترين تحولي كه بايد بشود بايستي در فرهنگ باشد بزرگ": از اين روست كه ايشان معتقد بودند. گردد نمي
جا كه  از آن. اي براي خودباوري است به درستي ايفا كند زمينه ترين نقش خود را كه تربيت انسان صالح و پيش اصلي

دهد بسيار حساس و  هاست و هويت يك جامعه را شكل مي اكاميها و ن ها و كاميابي فرهنگ سرچشمه همه حسن و قُبح
جهت و من باب اتفاق نيست كه استعمارگران هجمه فرهنگي را  بي) ره(عنصري اساسي است و به فرموده حضرت امام

ا كه دهي فرهنگ برعهده دارد؛ چر در اين ميان دانشگاه نقشي خطير در شكل. اند در سرلوحه اهداف پليد خود قرار داده
ها رهنمون شده و بسترساز حركت به سوي  ها و آرمان آل سازي است؛ فرهنگي كه ملت را به سوي ايده مأمن فرهنگ

، شايستگي  اي است براي توسعه جوامع تا از اين طريق احساس توانمندي هاست و دانشگاه به مثابه موتور محركه مطلوب
آن را بعد از ) ره(اي است كه حضرت امام اهميت دانشگاه به اندازه. يدو خودباوري فرهنگي را به كالبد جامعه تزريق نما

  .دانستند ترين موضوع و مسئله نظام مي ، مهم جنگ تحميلي
مورد بررسي قرار  ")ره(سازي از منظر امام خميني رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ"در اين مقاله 

بخشي به كاركرد  هايي به شرح ذيل در راستاي كيفيت ، رسالت نگذار انقالبگرفته و از پرتو آراي انديشمندانه بنيا
  :فرهنگي اين نهاد مقدس استنباط گرديد

 سازي انسان. 

                                                            
  پرورش تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران كارشناسي ارشد آموزش و. 1
 .پرورش تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران كارشناسي ارشد آموزش و .2
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 توسعه وحدت فكري و عملي حوزه ودانشگاه . 

 ساز رشد و اعتالي فرهنگي ، زمينه هاي دانشگاهي تضارب آرا در محيط . 

 ده فرهنگ منحط غربيپااليش كتب دانشگاهي از افكار القاكنن. 
 نيل به خودباوري فرهنگي از طريق تربيت متخصصان مستقل . 

 همنوايي با ساير مراكز علمي جهان اسالم و اتحاد تمامي دانشجويان مسلمان. 
 جهاني كردن فرهنگ اسالمي. 

ب كه سيراب از معمار انقال گيري اصولي موارد ذكرشده كه برگرفته از تفكرات عالمانه آن بزرگ اميد كه با بهره
  . ، گامي بنيادي در اعتالي فرهنگي اين مرز وبوم برداريم ، نقلي و شهودي بوده گون عقلي هاي گونه مشرب

 سازي ، فرهنگ، فرهنگ امام خميني، دانشگاه :واژگان كليدي

  
  

  مقدمه
. عه استساخت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جام شك باالترين و واالترين عنصري كه در بي

اي وابسته و مرتزق از  اگر فرهنگ جامعه .دهد اساساً فرهنگ هر جامعه موجوديت آن جامعه را تشكيل مي
شود و  گرايد و در نهايت در آن مستهلك مي سو مي فرهنگ بيگانه باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه نيز به آن

نشأت ه از استقالل فرهنگ آن جامعه استقالل و موجوديت هر جامع. دهد موجوديت خود را از دست مي
  .اند به همين دليل از ديرباز استعمارگران فرهنگ جوامع زير سلطه را نشانه رفته ؛گيرد مي

ها مرهون تحول اساسي در فرهنگ است و به باور بنيانگذار انقالب اسالمي  تحول اساسي در همه زمينه
ملت از آثار شوم و تخريبي بيگانگان مصون با تحول در فرهنگ است كه يك  ،)ره(حضرت امام خميني

يافتگان آن، به  گردد و در صورت ناصواب بودن يك فرهنگ، پرورش ها مي خوشبختيمبدأ و  منشأماند و  مي
فرهنگي كه افراد يك جامعه را تحت سلطه خويش درآورد . عامالن فساد در آينده تبديل خواهند شد

چرا كه فرهنگ استعماري، جوانان را  ؛تر است از مبارزه مستقيم بيش تر و اثرات تخريبي آن به مراتب خطرناك
ترتيب از منافع و منابع خود ارتزاق نموده و  نموده و وابسته ساخته، بدين الينهاند  كه زيربناي موفقيت يك ملت

  .گردند از نظر فكري و فرهنگي در خدمت اجانب و عمال بيگانه مي
،  هاي تكنولوژيكي نيز همراه باشد، باز پوچ ا دستيابي به همه پيشرفتنفوذ فرهنگ انحرافي اجنبي اگر ب

از اين روست كه بيداري و هوشياري يك ملت، حاكي از عمق بينش فكري و فرهنگي . تهي است پوك و ميان
هاي فرهنگي  اي پررنگ و بنيادين در فرهنگ و پاسداري از ارزش ها جلوه آنان دارد و در اين ميان دانشگاه

  .ي دارندخود
گيري فرهنگ صحيح و قدرتمند تا بدان جاست كه امام ارزش وجايگاه كليدي  اهميت دانشگاه در شكل

شقاوت  ها را سرچشمه سعادت يا دانستند و دانشگاه همه تحوالت ميمبدأ آن را  بودند وقائل براي اين نهاد 
اي كه در  رايط و مشكالت عديدهترين ش حتي در بحراني. )64، ص 8صحيفه امام، ج( دانستند يك ملت مي

ناچيز  اي مسئلهزمان جنگ تحميلي بر كشورمان حاكم بود با آرامش مثال زدني همراه با دورانديشي، جنگ را 
  :با اين بيان كه. كردند تر از جنگ عنوان مي دانشگاه را مهم مسئله حل ناميده و و قابل
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العاده است كه اين افرادي كه از  يك مسئله فوق اما مسئله دانشگاه...شود جنگ چيز مهمي نيست،حل مي«
  ).443، ص 19همان، ج( »هستند يا سازنده آن يآيند يا مخرب يك كشور دانشگاه در مي

غايت يك ملت و  سرنوشت و ،به بيان ديگر. دار است لذا دانشگاه نقش راهبردي جامعه و ملت را عهده
 ها و ن دانشگاه را بازوي تواناي كشور و مركز تبلور انديشهتوا اغراق مي بي. شود كشور در دانشگاه تعريف مي

  .تجربيات و مهد استقالل و سربلندي كشور ناميد
ضميراني چون آن بزرگوار  از اين جهت حايز اهميت است كه روشن) ره(هاي حضرت امام بررسي انديشه

ترين شرايط، حضور  بوده و در بحرانينصيب ن واسطه هدايت بشر به سوي آرامش معنوي هستند و ما از اين اقبال بي
توانيم با تمسك جستن از راهش كه  اين بزرگمرد را درك نموده و امروز كه از فيض حضورش محروميم مي

هاي آن حكيم بزرگ پرداخته تا از اين رهگذر  هاي ناب اسالم است به تحقيق در آرا و انديشه برخاسته از انديشه
هايي اساسي به  ها، كه واالترين جايگاه فرهنگي است به صورتي توانمند گام شگاهجامعه فرهنگي و در رأس آن، دان

  .هاي فرهنگ غني اسالمي رهنمون شود سوي استقالل فرهنگي برداشته و جامعه را به سوي آرمان
هاي علمي و پژوهشي درون  گيري آيد دانشگاه مظروفي است كه جهت گونه كه از سطور پيشين برمي همان

كننده فن  ميندانشگاه نه تنها تأ .اي از جامعه فعال و بالنده دارد از ميزان پويايي يك جامعه و نشانه آن حكايت
دانشگاه . كننده بازتوليد شكل و محتواي فرهنگي جوامع است دهنده فرهنگ و تضمين دانش، بلكه جهت و

اي همت گمارد كه عالوه بر  گونه بههاي عالمانه به تربيت فراگيران  هاي علمي و پژوهش تواند در كنار كنش مي
دهنده و مروج فرهنگ غني  برخورداري از جايگاه واالي علمي، متخصصان متعهدي پرورش يابند كه انتقال

البته نايل شدن به اين مهم در گرو موفقيت در ساير كاركردهاي اين نهاد مقدس است كه در . اسالمي باشند
هاي ذيل  هاي آن بزرگوار رسالت و رهنمود) ره(انه حضرت امامهاي حكيم اين پژوهش با مطالعه انديشه

  :پردازيم ها مي استخراج شده است كه به تبيين هر يك از آن
 

 ره(سازي از منظر امام خميني انسان( 
هايي است كه  ساختن انسان ،آنان ايدئولوژينظر از نوع  ها صرف اولويت و دغدغه اصلي همه حكومت

در اين راستا تنها نهادي . هاي فرارو سرافراز نمايند مملكت خويش را در برابر چالشلوم، بتوانند در آينده نامع
نيز دال بر اين ) ره(بيان صريح امام. تواند به صورتي مؤثر و كارا نقش كليدي را ايفا نمايد دانشگاه است كه مي

  :مدعاست كه 
  .)417، ص13همان، ج( »دانشگاه بايد انسان ايجاد كند و انسان بيرون بدهد از خودش«

ايشان بر  شود و تأكيد قلمداد مي) ره(خطير دانشگاه از منظر امام هاي سازي يكي از رسالت انسان
بلكه تربيت انسان كاملي است كه دغدغه  ؛فراتر از ساختن آدم به مفهوم عام و كلي است ،سازي انسان
دنبال اهداف  هاي قدرت نبوده و به اهاش نقش ابزاري براي رسيدن به منافع مادي و تصاحب جايگ فكري

راواني بر اين رسالت فاز اين روست كه امام تأكيد . نوع و بشريت است واالتري است كه همانا نجات هم
  :سازد كه كند، دارد و خاطرنشان مي ياد مي "عالمان امت" دانشگاهيان كه از آنها به عنوان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

4  

و اگر اساتيد به خوبي و به نحو احسن اين مهم را  اين نقش بسيار حساس و وظيفه بسيار سنگيني است«
به انجام برسانند سعادت يك ملت را بيمه نموده و در صورت انحراف از آن ملت را به حضيض ذلت و 

  .)31ص 1386احمدي فشاركي، (»دهند شقاوت سوق مي
و دانشجويان را با خوانده و همه دانشگاهيان اعم از اساتيد  "حجاب اكبر"علم بدون تهذيب را ) ره(امام

  :اند علم و تقوا با عنوان دو بال پرواز انسان توصيه و سفارش نموده و فرموده
 "....، علم توحيد باشد، ولو علم اديان باشد در آن عالم ارزش ندارد تقوا باشد ولو علم اگر علم تنها و بي"

  .)148دانشگاه و انقالب فرهنگي، ص(
عد تزكيه نفساني محقق انسان الهي است و اين رسالت بدون تأكيد بر ب دانشگاه در درجه اول مأمور تربيت

بر اين اساس، خداباوري وخداترسي اصل مقومي است كه بايد به وضوح در محصوالت نظام . شود نمي
حاكميت فرهنگ معنوي بر فضاي عمومي  و سالمت اخالقي و اعتقادي اساتيد و ،دانشگاهي جلوه نمايد

  .است كه براي تحقق اين امر بايد مورد تأكيد قرار گيرد يناپذير اجتنابدانشگاه از لوازم 
تهذيب است كه به معنويت و كمال انساني ختم شده و  تمعيهاي آكادميك در صورت همراهي و  آموزش

االرضي خواهند  ساز تحول و در نتيجه تربيت رجال صالحي خواهد شد كه ذخيره مملكت و ذخاير فوق زمينه
  :اند در اين راستا فرموده) ره(امام حضرت. شد

آن كسي كه دانش دارد لكن دانشش توأم با يك تهذيب اخالق و يك تربيت روحي نيست، اين دانش «
يك كشور زيادتر باشد از آنهايي كه دانش ندارند، همين دانش را بر شود كه ضررش بر ملت و  مي اين موجب
انش ممكن است كه ريشه يك كشور را از بين ببرد و قطع كند در دست خودش و با آن شمشير د مي يشمشير

  .)310ص ،8ج ،صحيفه امام( »...كند
 

  دانشگاهتوسعه وحدت فكري و عملي حوزه و  
هاي مهم دانشگاه بسترسازي مناسب در جهت تحكيم وحدت با حوزه است تا بتوانند  يكي ديگر از رسالت

. نسل آينده را در مسير سالم و درست قرار دهندبا وحدت فكري و عملي در واقع روند اجتماعي شدن 
تالف آنها را ئا) ره(اي حياتي است كه حضرت امام به اندازه) حوزه و دانشگاه(وحدت و پيوستگي اين دو قشر

اتحاد و  »اين دو مغز متفكر« دانسته و معتقد بودند كه تنها در صورت پيوند ساريتالف همه ملت ئابا 
ايشان وحدت حوزه و دانشگاه را از دو بعد فكري و عملي . پذير خواهد بود امكان يكپارچگي ساير مردم نيز

  :به عبارت ديگر. كنند ياد مي» وحدت كلمه«مورد تأكيد قرار داده و از وحدت فكري با واژه 
  .)123، ص1383آبادي،  علي(» كيان اسالم آن هم توافق بر سر حفظ كشور و وحدت كلمه در يك كلمه و«

 ه اجانب در جداسازي اين دوئوحدت دانشگاهيان و حوزويان و هوشياري در قبال توط برواره امام هم
  :از جمله ؛قشر تأكيد خاص داشتند

قشر جدا  ايناست براي اين كه اين قشر را، از  توطئهتر باشد و االن  ها بيشتر و شايد دقيق توطئهامروز "
  .)465ص ،8ج ،صحيفه امام( ".ندكن
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  .)389ص، 12جهمان، ( »...همه ملت ئتالفا قشر يعني اين دو ئتالفا«
 داشتهتوانايي روحانيون توجه خاصي  ناميده و بر »مركز فقاهت راستين«حوزه علميه را ) ره(حضرت امام

هاي معاندين خنثي و از  و بر اين باور بودند كه در صورت تحكيم وحدت دانشگاهيان با اين قشر آگاه، دسيسه
  .گردد عادت كشور هموار ميطرفي راه ترقي و س

هاي كشور  توانند دو مركز باشند براي تمام ترقيات و تمام پيشرفت ميو روحانيون هاي علميه  دانشگاه و حوزه«
  .)412ص، 13جهمان، (» توانند دو مركز باشند براي تمام انحرافات و تمام انحطاطات و مي

كه  چنان وستي ميان دو قشر دانشگاهي و روحاني آنسفانه در جامعه امروز ميزان مودت و دأبا اين حال مت
  .شايسته اين دو قشر روشنفكر و نخبه بايد باشد نيست

ها خصوصاً نسل جديد مداخله و  براي ايجاد وحدت و احساس همدلي بايد در روند اجتماعي شدن انسان
و حوزه كه فعلشان براي  دانشگاه. رساند جلوگيري نمود از هرگونه سخن و عملي كه به اهداف فوق آسيب مي

بايد براي دستيابي به اين  ،ها ديگران الگوست به عنوان كارگزاران اصلي روند اجتماعي و فرهنگي كردن انسان
خودداري نمايند و از  ،دهد سخني كه منزلت اجتماعي قشري را بر قشر ديگر برتري مي از هر حركت و ،مهم

مورد در قبال  هاي بي ست قشري خاص پرهيز نموده، از حساسيتدر انحصار قرار دادن نقش يا موقعيتي در د
يكديگر اجتناب ورزيده، زمينه وفاق فرهنگي را از طريق كنش ارتباطي به وسيله ايجاد سمينارهاي علمي و 

 .فرهنگي و امثالهم فراهم آورند

هاي روز دنيا بوده و از  هاي خود مجهز به انديشه ها بايد در آموزش ، حوزه)ره(هاي امام با توجه به انديشه
ها نيز در جهت بومي شدن و حفظ پيوند ارزشي ـ فرهنگي با  دانشگاه .نمايندعلوم انساني استفاده  دستاوردهاي
هاي  تالش با عنايت به دستاوردها و را به ويژه در حوزه علوم انساني ،بايد كنكاش در معاني علوم ،جامعه خود

ها  در جهت كم كردن فاصله ،فلسفيتا با تلفيق دو فرهنگ نظري و  ،مايندتعقيب ن ،نظري حوزه و معارف ديني
و ذوب اين دو نهاد در يكديگر، ميدان براي گسترش و بسط فرهنگ و معارف اسالم و شناساندن چهره اسالم 

  .گردد تر واقعي وسيع
  

 ساز رشد و اعتالي فرهنگي هاي دانشگاهي، زمينه تضارب آرا در محيط

به انجام  مطلوبدانشگاه بتواند وظيفه و رسالت خويش را در رشد و اعتالي فرهنگي به نحو كه  براي اين
استفاده از قول و بيان جذاب براي . اي مطلوب استفاده نمايد بايستي در روش ترويجي خويش از شيوه ،رساند

. امور خواهد شد انديشي در جهت پيشبرد هاي گوناگون و هم باعث ورود سليقه ،ايجاد كشش در نزد مخاطب
برخورد هوشيارانه و محتاطانه از اهم اموري است كه زمينه الزم را فراهم آورده و برخوردهاي خشك و 

گيري افكار خالق خواهد شد و لطماتي  اعتمادي و كناره تحجرآميز نسبت به افراد باعث ايجاد حس بي
  .سازد هاي علمي وارد مي زا بر پيكره محيط ناپذير وخسران جبران

در حفظ تعادل در تعامالت محيطي بايد استفاده از قدرت جاذبه و پرهيز از بروز رفتارهاي  دانشگاه
سازنده و  هايانگيز را سرلوحه اهداف خويش قرار دهد تا به كشف استعدادهاي برتر، جذب پيشنهاد دافعه
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و به بهانه تضارب  ظر دور داشتالبته ظرافت در برخوردها را نيز نبايد از ن. ل آيدسازي فرهنگ خودي نائ غني
اي براي  آرا و كثرت در جهت وحدت با تسامح و تساهل با قضايا برخورد نمود و اين مركز بزرگ به عرصه

كه در زمان طاغوت بدان مبتال بود تبديل شود و دانشگاه مملو از جريانات انحرافي سكوالر و  مسائليابتالي 
راندازانه غربي نشود كه ذهن و باور نظام ارزشي دانشگاهيان را نشانه جريانات نوظهور و ب رشد مظاهر فساد و

  :دارند ها اذعان مي احترام متقابل در جهت استفاده از افكار همه گروه با تأكيد بر) ره(امام. رفته است
مارگر در طول تاريخ به آن رسيده كه بايد اين سد شكسته شود و تبليغات مطالعات دقيق اجانب استث«
دار آنها و عمال آنها در چند صد سال، موجب شده كه مقداري از روشنفكران را از آنها جدا و به آنها  هدامن

  .)325، ص3صحيفه امام، ج(» ...بدبين كند
  :فرمايند همچنين در جاي ديگر مي

» ...بخش اسالم در تكاپو هستند به هم پيوندند ها كه در پيشرفت مكتب رهايي الزم است تمام جناح«
  .)360، صمانه(

خصوص جذب نيروها  هاي برشمرده باال در وظيفه و رسالت خويش را با در نظر گرفتن مؤلّفه دانشگاهاگر 
گيري از  هاي متنوع و توانمند تبديل شود كه در سايه بهره تواند به نهادي سرشار از پتانسيل مي ،مدنظر قرار دهد

هاي جديد براي توسعه و پيشرفت كشور  شايش افقخرد جمعي حاصل شده است و اين تجميع افكار باعث گ
لذا . فرهنگي خواهد شدـ ساز رشد و اعتالي فكري  هاي احتمالي رفع و در نهايت زمينه گرديده و كاستي
اي براي تعامل رفتار به جاي تقابل كردار است، در غير اين صورت به  فراهم آوردن زمينه ،رسالت دانشگاه

خورد عقايدي كه مضر به حال مملكت است تبديل خواهد شد كه  و و ميدان زد تعارضاتگاهي براي  جوالن
  .دهنده تضارب كه موجد تعارض است نه تنها شكل

  
 پااليش كتب دانشگاهي از افكار القاكننده فرهنگ منحط غربي 

از سوي امام راحل مطرح شد، نقطه  "انقالب فرهنگي"ها كه تحت عنوان  اسالمي شدن دانشگاه مسئله
آن بزرگوار تربيت را ميزان علم . ها گرديد في در جهت حاكميت و حضور فرهنگ اسالمي در دانشگاهعط

دانستند  كه در گذشته، جوانان ما تربيت صحيحي نشدند را تبليغات سوء و كتب منحرفي مي دانسته و دليل اين
ها همه اساتيدي  بدبختي همه منشأ. هويتي آنان شدند ها جلوگيري كردند و باعث بي كه از رشد صحيح آن

بودند كه به دليل عدم تعهد، القاكننده فرهنگ مادي در بين جوانان شده و فراگيران را از بينش 
  .ساختند اگزيستانسياليستي و هويت وجودي خويش دور و به سوي نيهيليسم متمايل مي

ز خصوصيات بارزي است ا ،اين ذهنيت ياي انديشيدن و القا مقيد نمودن افكار در يك محدوده و جزيره
 هاي كالن خويش به دنبال آن سياست د و درداركه فرهنگ غرب سعي در تحميل آن به كشورهاي جهان سوم 

تا به طريقي ديگر كشورها را تحت سلطه خود در آورده و جهان پيرامون خويش را به بازار مصرف هستند 
هاي  نيست و امروز نيز سعي در القاي باور اين طرز تفكر مختص به گذشته. كاالهاي خويش تبديل نمايند

از . ها گردد تحميلي دارند تا از اين طريق وابستگي فرهنگي ايجاد نموده و اين امر آغازي براي تمام وابستگي
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رات بنيادي در فرهنگ را ضروري شمرده يامام با هوشياري و دقت نظر به اين مهم پرداخته و لزوم تغي ،اين رو
ها، تغييرات بنيادي  دبيرستان و ها ها، خصوصاً دانشگاه دستگاهتمام كي از مسائل بسيار مهم در ي« :اند و فرموده
هاي تحصيلي و روش آموزش و پرورش است كه دستگاه فرهنگ ما از  خصوصاً برنامهو  ها در برنامه

  ).81ص، 10جهمان، (» هاي استعمار نجات يابد آموزشاز زدگي و  غرب
 :اند كه فرموده چنان آن ؛كتب درسي از جهت بارآمدن فراگيراني آزاد و مستقل است تأكيد امام بر پااليش

اي شود كه فراگيران را  اصالح كتب درسي و دانشگاهي در نهايت بايد منجر به دروس انقالبي و اسالمي
  . )194ص ،6ج همان،( مستقل و آزاد بار بياورد

  
 متخصصان مستقل نيل به خودباوري و استقالل فكري از طريق تربيت 

لذا حق ندارند خود  .باشند ها آزاد آفريده شده و داراي شخصيت و هويت مستقل مي انسان ،از نظر اسالم
ها هميشه زير سلطه ديگران هستند، گاهي به  كه چرا بعضي از ملت ولي اين ؛را تحت سلطه ديگران قرار دهند
عامل اصلي  ،بيني درست مبتني بر ايمان مان و جهاننداشتن اي. انگاري است دليل جهل و ناداني و گاهي سهل

  .انحرافات فكري بشريت در اين مسير است
نيافته است كه در قالب نگاه به شرق يا غرب از جانب برخي  هاي مزمن جوامع توسعه خودباختگي از درد

ي كه همه آمال و كند تا جاي از شبه متفكران شروع و به تدريج به سطوح ديگر جامعه رسوخ و نفوذ پيدا مي
  .آرزوهاي خود را در فراسوي مرزها جستجو نمايد

تأثيرات منفي اين آفت در رشد وابستگي و  و) ره(امام هاي خودباختگي فرهنگي از منظر با عنايت به ريشه
 ،، تحول فرهنگي و ايجاد حس خودباوري در جوانان است و دانشگاهيان حل آن استعمار و استثمارزدگي، راه

  .اند ترين و پيشتازان اين عرصه معرفي شده ان اصليبه عنو
ها،  حل مقابله با خودباختگي وحصول خوديابي وخودباوري را در استقالل فكري دانشگاه راه) ره(امام

زدگي، قطع وابستگي از طريق تحول فرهنگي، زودن مظاهر فرهنگ غرب، رشد مغزهاي مستقل  خروج از غرب
ها در خدمت ملت قرارگرفته و به واسطه آن  انستند تا از اين طريق دانشگاهد و انجام اصالحات فرهنگي مي
  .شكل گيرد» توانيم ما مي«كه  هاي دروني و باور اين استقالل فكري و توجه به قابليت

شود كه بخش عظيمي از اين رسالت  مالحظه مي) ره(هاي حضرت امام در بررسي و تحليل آرا و انديشه
  .ان، اعم از دانشگاهيان و روحانيون گذارده شده استبزرگ بر عهده روشنفكر

اي تربيت شوند تا مغزهايشان وابسته نباشد و فكري جز  تربيت متخصصيني بود كه به گونه) ره(آرمان امام
دغدغه دانشگاه براي جامه عمل پوشانيدن به اين آرمان امام و جهش علمي . اسالم و ايران در سرشان نباشد

به مرز خودكفايي و خودباوري فرهنگي بايستي القاي اين عقيده در ذهن جوانان باشد كه  تر تا رسيدن بزرگ
  .جهاني بينديشند و بومي عمل كنند

  
 همنوايي با ساير مراكز علمي جهان اسالم و اتحاد تمامي دانشجويان مسلمان 
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برخورد اصولي  به هم پيوستگي و اتحاد دانشجويان مسلمان در سراسر جهان موهبتي است كه در صورت
هاي انساني ـ  صدا به بسط فعاليت تحقق عيني اين هدف، خواهند توانست هم و صحيح در جهت تداوم و

بخش آن  تر اين نهاد را به پايگاهي براي معرفي اسالم و نشرحقايق نجات اسالمي خود پرداخته و از آن مهم
هاي دانشجويان و  طلبد تا فعاليت ماني هماهنگ مي، ساز)ره(البته كاربردي نمودن اين دستور امام. مبدل نمايند

فكري آنان را سامان بخشيده تا تحت لواي اسالم، همه مراكز جهان اسالم به فعاليت براي نشرعدالت سير 
  .بپردازند

رود، بايستي فرصت را غنيمت  به سوي جهاني شدن به پيش مي ،اي سياره امروز كه پهنه گيتي و اين عصرِ
ها بايد به بسط و گسترش  هاي در دسترس، دانشگاه ن دهكده جهاني و با استفاده از رسانهشمرده و در اي

فرهنگ ناب اسالمي و اشاعه و صدور محتواي اين فرهنگ غني به بشريت پرداخته و چهره دروغين مكاتب 
  :اند موده و فرمودههاي اسالمي تأكيد ن ايجاد پايگاه بر) ره(راستا حضرت امام در اين. انحرافي را آشكار سازند

اي از جهان كه  ش در هر نقطهشبخ اتنجهاي اسالمي براي معرفي اسالم و نشر حقايق  الزم است پايگاه«
  .)324ص، 3جهمان، (»...برقرار باشد استامكان 

در تحقق اين امر بايد به طور جدي مورد مالحظه و مداقه قرار دهد عبارت  ها نكته اساسي كه دانشگاه
 تا از اين رهگذر روشنفكران و متخصصيني ،بخشي به خصوصيات اخالقي، اعتقادي و علمي دتوح: از است

اري به عنوان عامالن پيشرفت متعادل و جامع در جهان اسالم پرورش زهاي عالي براي خدمتگ را با ويژگي
  .دنده
  
 جهاني كردن فرهنگ اسالمي 

شمولي بينش  كه همان جنبه جهان) ره(ي امامها در دنياي كنوني بيش از گذشته ضرورت جهاني شدن آرمان
الگويي براي  كردن خأل ر، پ)ره(هاي امام علت اين امر و توجه به آرمان. شود فرهنگ اسالمي است احساس مي

دانشگاه در زمينه . بشريت است؛ الگويي كه بتواند عمالً قابليت و كارآمدي خود را به جهانيان نشان دهد
فرهنگ اسالمي در  غالباي عمل نمايد كه بتوانيم شاهد گفتمان  جهان بايد به گونهصدور اين فرهنگ غني به 

ها را فراهم  ها موجبات پيشرفت گفتگوي تمدن المللي باشيم تا از طريق ارتقاي تفاهم بين فرهنگ عرصه بين
اصالح انديشه مسلمانان امروزي و . آورده و باعث شناساندن فرهنگ غني اسالمي در جهان شويم

با در اختيار داشتن اين  ها هايي است دانشگاه انساني، از ديگر برنامهسازي علوم روشن اسالمي و علوم  يكپارچه
  .توانند اين مهم را به مقصود برسانند ظرفيت مي

پذيرش دانشجو از سراسر كشورهاي اسالمي و تربيت كادرهاي متعهد براي تحقق رسالت جهاني شدن فرهنگ 
ها بايد كوشش براي  و باالخره دانشگاه. سازد م راحل بر آن تأكيد داشتند، زمينه را براي اين امر مهيا مياسالمي نيز كه اما

هاي علمي ـ پژوهشي با نيازهاي واقعي حال و آينده جامعه اسالمي را سرلوحه اهداف  انطباق هر چه بيشتر مناسبت
  .خويش براي رسيدن به اين مطلوب قرار دهند

 
  سخن پاياني
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در خصوص دانشگاه در بحث فرهنگ و ) ره(هايي كه از منظر حضرت امام خميني توجه به رسالتبا 
ها و پيام انقالب  سازي بيان و مفصالً تشريح گرديد، نظام جمهوري اسالمي ايران كه قصد صدور ارزش فرهنگ

اين  .هدف دست يابدها دارد تنها و تنها از طريق افزايش قدرت علمي خواهد توانست به اين  به ديگر كشور
انديشي متفكران، همنوايي  ، تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه، هم سازي ، انسان قدرت علمي محصول خودباوري

مورد مداقه  دانشگاهگير  ها بايد در بطن نقش چشم هاي اسالمي و امثالهم است كه اين رسالت با ديگر دانشگاه
هاي جهاني رهنمون خواهد  عرصه علمي و عزت و سربلندي در ها ما را به اقتدار عملي نمودن آن وگيرد  قرار

    .ساخت
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  منابع
 مؤسسه فرهنگي قدر ")ره(وصيت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام خميني "صحيفه انقالب اسالمي ،

 .واليت
 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيصحيفه امام ، 

  انتشارات )1362(، "1361تا  1341ميني از هاي امام خ بيانات و اعالميه"دانشگاه و انقالب فرهنگي ،
 .  اميركبير

  انتشـارات  )1362(، "1361تا  1341هاي امام خميني از  بيانات و اعالميه"فرهنگ و تعليم و تربيت ،
 .اميركبير

  انتشارات )1358(، "هاي امام خميني ها و مصاحبه ها، پيام اي از سخنراني مجموعه"رهنمودهاي امام ،
 .ناس
 ره(،  نشر ستاد بزرگداشت امام خميني)1385(، )ره(در ديدگاه امام خميني استقالل.( 

  ره(، نشر ستاد بزرگداشت امام خميني))ره(اي از انديشه ها و آراي امام خميني گزيده(خودباوري( 
 ره(، نشر ستاد بزرگداشت امام خميني)1385(، )ره(جهان اسالم در انديشه امام خميني .( 

 ،نشـر سـتاد بزرگداشـت امـام     سـاز  دانشـگاهيان، نخبگـان آينـده   ، )1386(عليحسـن  احمدي فشاركي ،
 ).ره(خميني

 -----------------  )1383( ،دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام خميني)مؤسسه تنظيم و  ،)ره
 ).ره(نشر آثار امام خميني

 ه امام خميني و انقـالب  ، انتشارات پژوهشكدعوامل مؤثر بر وحدت نخبگان، )1383(آبادي، يحيي،  علي
  .اسالمي
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