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  )ره(نقش دانشگاه در جامعه از منظر امام خميني
  

 1دكتر سيدمهدي آقاپور

   2سرايي مختار حسني سوخته

  
  چكيده

اجتمـاعي و سياسـي خـود، همـواره از اهـم امـور و مبـدا همـه          دانشگاه به جهت نقش ويژه فرهنگي، )ره(از ديدگاه امام راحل
قدر بـراي دانشـگاه اهميـت قائـل هسـتند كـه در        حات دانشگاه است و آناصالحات اجتماعي تابعي از اصال .تحوالت جامعه است

  .اين نهاد اجتماعي با سرنوشت انقالب و اسالم پيوند ناگسستني دارد ،كالمشان
در تحـوالت   دانشـگاهيان شناخت ديدگاه ايشان در خصوص دانشگاه و نقـش   در زمينه )ره(با بررسي رهنمودهاي حضرت امام

توانند در اجتماع نقـش مـؤثري ايفـا     دانشگاهيان قشر آگاهي هستند كه مي) ره(رسيم كه از ديد امام خميني ه مياجتماعي به اين نتيج
  . د بايد در كنار ساير اقشار اجتماعي و مردم باشندند نقش خود را كامل نمايندر اين راستا دانشگاهيان براي اينكه بتوان .ندنماي

اند كـه اگـر بـا دقـت و از ابعـاد       ها و سخنان مبسوطي بيان فرموده هيان و دانشجويان، پيامبراي دانشگاه، دانشگا )ره(خمينيامام 
 .شـود  گوناگون تجزيه و تحليل شوند، راه نجات يك ملت و كشور مشخص و در صورت عمل به آن رهنمودها، اين امر محقـق مـي  

اجتماعي براي دانشگاه و دانشگاهيان جايگـاه ممتـازي    دهد كه در ميان اقشار مختلف نشان مي )ره(هاي حضرت امام انديشه  همچنين
و همواره تأكيد داشتند كه با قشر ممتاز ديگر يعني روحانيون در ارتباط باشـند تـا بتواننـد در تحـوالت اجتمـاعي، نقـش        بودندقائل 

 .محوري ايفا نمايند

سازي بسـيار مهـم    به عنوان يك كارخانه انسان )هر(توان گفت كه دانشگاه در نظر امام مي )ره(هاي حضرت امام انديشه  اساس بر
توانند به عنوان يك قشـر   تلقي شده و معتقد بودند كه اگر دانشجويان بتوانند در دانشگاه، علم و ايمان را با يكديگر همراه سازند، مي

عامل روشنگري اجتماعي  )ره(به عبارت ديگر يك دانشگاهي از نظر امام. يند روشنگري اجتماعي را به دست گيرندكرده، فرآتحصيل
  .هاي الهي به كار گيرد خود را در مسير تحقق ارزشهاي  تواند موفق باشد كه بتواند آگاهي و توانايي است و زماني مي

اي و با توجـه   كتابخانهدر مورد نقش دانشگاه را در جامعه با روش تحليلي و  )ره(امام خمينيهاي  مقاله حاضر سعي دارد ديدگاه
يافتگان دانشـگاه بـا اسـتفاده از منـابع      يي چون ضرورت انقالب فرهنگي و توجه عملي به رشد آن و رمز موفقيت پرورشها فهلّؤبه م

يي از امـام  هـا  نويسنده اميد دارد تا با ارائه ديـدگاه . معتبر، ضمن مرور مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي مورد بررسي قرار دهد
  . دارد و افق آينده را روشن نمايدهاي بزرگ بر دآوري آن آرمانراحل قدمي هرچند كوچك در يا

  سياسي نقش اجتماعي و انقالب فرهنگي، ،)ره(امام خمينيدانشگاه،  :واژگان كليدي
  
  

  مقدمه
                                                            

 aghapour@ut.ac.ir؛  فرهنگي انقالب عالي شوراي ارزيابي و نظارت تهيأ پژوهشگر ؛ تهران دانشگاه استاديار -1

  Mokhtar_h60s83@yahoo.com؛  فرهنگي انقالب عالي شوراي كارشناس -2
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امـام   خـاص كيد و توجه زي و تحول در كشور همواره مورد تأسا ساز دانشگاه در تصميم جايگاه سرنوشت
سياسي و اجتمـاعي و  هاي  تر شدن دانشگاهيان در عرصه هاي اخير به دليل فعال در سال .بوده است) ره(خميني

و نقش آنهـا در جامعـه، موضـوع     دانشگاهيانها و وقوع حوداث گوناگون، مسئله  روي نيز به دليل برخي زياده
نه هـاي مغرضـا   و تحليـل  هـا  گذشـته از گـزارش  . اسـت  گرديدهاالت و مقها  ، تحليلها روز بسياري از گزارش
هاي داخلي نيز با توجه بـه خاسـتگاه سياسـي، اجتمـاعي،      هاي دانشجويي، افراد و گروه خارجي درباره حركت

  )1388، حسنيو  آقاپور.(ندا هيك سخني در اين باب مطرح كرد اقتصادي و علمي خود هر
يـن مقالـه   در ا. مختلفي مطـرح شـده اسـت   هاي  درباره نقش اجتماعي دانشگاه و دانشگاهيان تاكنون نظريه

نظران  برخي از صاحب ءدرباره نقش اجتماعي اين قشر در كنار آرا )ره(سعي بر آن است تا نظرات امام خميني
  .به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد

معنـي اسـالمي شـدن    «: دانسـتند  مـي  هدف دانشگاه را به استقالل رساندن كشـور  )ره(حضرت امام خميني
خودش را از وابستگي به شـرق جـدا    و خودش را از غرب جدا كند يدا كند واين است كه استقالل پ دانشگاه

، 12صـحيفه امـام، ج  (»دانشـگاه مسـتقل، يـك فرهنـگ مسـتقل داشـته باشـيم        كند و يك مملكت مستقل، يك
  .)252-251ص

نظـر  . ها نگارش يافته اسـت  درخصوص اسالمي شدن دانشگاه) ره(اين مقاله با توجه به بيانات امام خميني
؛ و )64، ص8همـان، ج (له اين است كه دانشگاه مبدأ همه تحـوالت و مقـدرات يـك كشـور اسـت      ي معظمكل

شوند كـه مـا بايـد     ؛ و لذا متذكر مي)430، ص14همان، ج(كند دانشگاه است كه يك كشور را اصالح يا تباه مي
تقالل داشـته باشـند و   هـا بايـد اسـ    ؛ بدين معني كه دانشگاه)363، ص14همان، ج(دانشگاه اسالمي داشته باشيم

هـا و   دهند كه مبـادا دانشـگاه   و اين مسأله را به استادان و دانشجويان توجه مي. وابسته به شرق و غرب نباشند
  )1388موسوي، .(طلبان بيفتد دست اجانب و منفعت درنهايت مملكت به

اند كه اگر با دقـت و از   دهها و سخنان مهمي بيان فرمو براي دانشگاهيان و دانشجويان، پيام) ره(امام خميني
ابعاد گوناگون تجزيه و تحليل شوند، راه نجات يك ملت و كشور در دنيـا و آخـرت مشـخص و در صـورت     

در ايـن راسـتا   . شـود  عمل به آن رهنمودها، تحوالت اساسي در راستاي توسعه و پيشرفت جامعه حاصـل مـي  
سـازي و   تحليل ساختارها و سازوكارهاي درونهاي كيفي فرهنگي، سياسي و ديني دانشگاه و  ارزيابي شاخص

آقـاپور،  . (هاي امروزي بسيار ضـروري اسـت   سازي آن در فرآيند كنوني جامعه و نظام اجتماعي و چالش برون
1387 (  

ها و مصوبات از جمله مصوبات شوراي عـالي انقـالب    در اين مطالعه سعي شده است با ذكر برخي نگرش
بندي شـود تـا ضـمن     آوري و جمع مندان و پيروان ايشان جمع ام همام براي عالقهفرهنگي، افكار و گفتار آن ام

بررسي و بازشناسي مجدد آنها در راستاي شناخت نقش و جايگاه دانشگاه اسالمي و اهميـت دسـتاوردهاي آن   
و هـا   آفـرين بـه عنـوان مـالك     در فرآيند پيشرفت جامعه و تحكيم نظام اجتماعي، اين نگرش بنيادين و تحـول 

ها در صدر مسائل دانشگاهي قرار  كننده براي ارزيابي و بازنگري روند كنوني دانشگاه هاي اساسي و تعيين معيار
  .گيرد و افق آينده در اين فرآيند انقالب فرهنگي و تحول دانشگاهي بر همگان روشن گردد
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 بيان مسئله

شيم كه براي احتياجاتي كه اين ملـت دارد  خواهيم يك دانشگاهي داشته با ما مي )ره(خميني اماماز ديدگاه  
  .داشته باشد و براي ملت باشد كرسي

قدر اهميت دارد كه اگر نقش واقعي خود را نداشته باشد، همـه چيـز    آن) ره(دانشگاه از ديدگاه امام خميني
سسـت   اگـر دانشـگاه را مـا   «: اند اي اين اهميت را گوشزد كرده ايشان در جمله. مملكت از دست خواهد رفت

تـوان   بنابراين، مـي . )141ص ،8 ج امام، صحيفه(»برود، همه چيزمان از دستمان رفته است ما و از دست بگيريم
كـه   اصالح كشور است و بسته به ايـن  أدردها و فسادهاي موجود و هم منش أنتيجه گرفت كه دانشگاه هم منش

  .ند، ثمرات آن نيز مشخص خواهد شدهايي داشته باش گيري  ها، استادان و دانشجويان چه جهت دانشگاه
دانشـگاه را بيـدار نگـه داشـتن      يكي از اهداف مهم تعليم و تربيـت  )ره(معمار بزرگ انقالب حضرت امام

چنانچه تربيت يك تربيـت انسـاني باشـد، و موافـق بـا       اگر: فرمايند ميدانستند و در اين مورد  فطرت آدمي مي
» الناس عليهـا  التي فطر هللافطرت ا«شده از طرف خداوند است، و گذاشته  فطرت انسان كه همان فطرت وديعه

 ، و مقـدرات ندشو طور تربيت باشد، اينها بعد كه تحويل به جامعه داده مي دانشگاه هم همان طور باشد، در آن
كشور به فطرت اهللا تربيت  شود يك كشور را كشور نوراني، كشور انساني، ميبه دست اينها سپرده  جامعه قهراً

جامعه داشته و دانشجويان  خاص خود را در  ها جايگاه امروزه نيز دانشگاه ).33ص ،14 ج امام، صحيفه(كنند مي
هاي سياسي و اجتماعي جامعـه نقـش مثبـت ايفـا      فعاليت توانند در روند به عنوان افراد تحصيلكرده و فهيم مي

اند كه فعاليت آموزشي و تربيتـي   ن مسئله بودهمدعيان آنها هميشه در فكر اي از طرفي استكبار جهاني و. نمايند
بـه   طلبـد دانشـگاهيان مثـل هميشـه بـا توجـه       را از مسير الهي و مقدس خود خارج نمايند كه مـي  ها دانشگاه

اهـداف انقـالب اسـالمي تـالش      و مقام معظم رهبري در جهت پيشـبرد  )ره(رهنمودهاي حضرت امام خميني
با تحقيق و پـژوهش موجبـات رشـد و تعـالي      اسالمي خود با تالش و نمايند و با حفظ و پاسداري از هويت

  )1387 آقاپور،(.جامعه را فراهم آورند
گيري صحيح علوم انساني بر اساس علـوم اسـالمي، ضـمن     ها جهت دانشگاههاي  يكي از مهمترين شاخص

اين امر اساسي بعد از  سفانه عدم تحققمتأ .باشد هاي علوم انساني در مغرب زمين مي توجه به آخرين پيشرفت
تدريج موجب ازدياد فقر فرهنگي در زمينه علوم انساني و تجربي جديـد و در نتيجـه   ه وقوع انقالب اسالمي ب

باعث تشديد وابستگي فكري برخي از جريانات روشنفكري ايران به غرب گرديـد كـه ايـن امـر نيـز تـاكنون       
در اين سرزمين شده است و امروز بعد از سه دهه هاي فكري، سياسي و دانشگاهي  موجب ظهور برخي بحران

هـاي ايـران    هنوز هم دانشـگاه  تحقق نظام جمهوري اسالمي در اين كشور با تهاجم و شبيخون فرهنگي غرب،
   )1388 باوند،.(باشد مي هاي غيراسالمي و وارداتي انديشه  عرصه تاخت و تاز

آن كـه  جنبه معرفتـي  يكي : انشگاه دو جنبه داردتوان گفت كه موضع امام در باب د براساس اين نگرش مي
آن كـه بـر اسـتقالل و عـزت مسـلمين       جنبه سياسي و اجتمـاعي شناسي عرفاني و ديگري  مبتني بر نظام جهان
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ايـن  . ن خلقـي اوسـت  أموريت اجتماعي و شـ أن توحيدي دانشگاه و ديگري مأجنبه نخست ش. معطوف است
 .يدي باشدجنبه خلقي بايد در مسير و جهت جنبه توح

استاد و دانشجو در دانشگاه اسالمي از تعهد و تخصص كافي به صورت مكمل برخوردار بوده و در جهت 
نفس و خدمت به جامعه از طريق به كارگيري علم و دانش و هـدايت فكـري و اجتمـاعي     آموزي، تهذيب علم

 .كنند مردم عمل مي

و ) ره(ه در جامعـه از منظـر امـام خمينـي    هـاي نقـش دانشـگا    در مجموع مسـئله ايـن مطالعـه بـه ويژگـي     
  .هاي كلي و كيفي آن اشاره دارد شاخص

  
  چارچوب نظري

 ؛گذارد مي ملي بر جامعهتأثيرات جدي و قابل تأ شود و مي امروزه دانشگاه مظهر تحول و نوآوري محسوب
يقت بسياري از مسائل در واقع دانشگاه منزوي از جامعه نيست و در حق .پذيرد كه خود بسيار تأثير مي همچنان

به عنوان شريانات اصلي گسترش علم و فرهنـگ  ها  دانشگاه. باشد مي آن انعكاسي از دنياي در حال دگرگون ما
  .آفرين ساز هستند و هم فرهنگ هم انسان اند در جامعه همواره از ارزش و احترام خاصي برخوردار بوده

 .عه شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي در تعامـل اسـت     يك واسطه نهادي است كه با مجمو جامعهدانشگاه در 
گذارد و كاركردهايي چـون   تأثير ميو بر آنها  پذيرد تأثير ميمراكز علمي از روند تحوالت اجتماعي و فرهنگي 

اجتمـاعي كـردن    ،نظم اجتماعي دروني مبتني بر تعادل در نظام قشربندي اجتماعي، عموميهاي  ارتقاي آگاهي
تهيـه فلسـفه    تحكـيم روابـط قـراردادي،    ،هـا  سازي خـرده فرهنـگ   هماهنگ ،ها ارزش افراد همسو با اهداف و

، ذاكـر صـالحي  ( .فعال آن در جامعه شـده اسـت   نقشهاي عمومي سبب ايجاد  اجتماعي جامعه و نقد سياست
1382 ،11-10(  
و تعـالي  توان گفت كه تعامل دانشگاه و جامعه يك تعامل دوسويه در جهت رفع نيازهـا   مي با اين نگرش 

مهمي داشـته   بسيارو اسالمي شدن آنها نقش ها  زا در تغيير فضاي دانشگاه زا و برون عوامل درون. بخشي است
گيـري   و چگـونگي جهـت  هـا   و بينشها  دانشجو و مدير از نظر نوع رفتار، تحول در نگرش به تعريف استاد و

زاده و  فرتـوك ( .ت زيـادي برخـوردار اسـت   از اهميـ هـا   اسالمي شدن دانشگاه علمي و اجتماعي آنان در روند
  )1382 بهداروند،

  

  لويت عبارت است ازودانشگاه به عنوان يك نهاد مهم اجتماعي به ترتيب اهاي  هدف:  
  فناوري علم و دانش وهاي  گسترش مرز -1
 ويژه نسل جوان هافزايش روحيه تحقيق و تتبع در جامعه ب -2

 اجتماعي روشنگري فكري و هنگي جامعه وفر عليم و تربيت عالي و ارتقاءت -3

 ها  ريزي كمك به دولت در برنامه و مشكالت مردم و مشاركت در رفع آنها،ها  شناخت نياز -4

  ها همه عرصه در آموزش و پرورش نيروهاي انساني متعهد و متخصص براي اداره كشور -5
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  و جايگاه دانشگاه در آن )ره(سيره رهبري امام خميني  
به همراه مشـاهده   »سياست وحكومت تربيت، تعليم و«يي همچون ها در حوزه) ره(امام خمينيهاي  ديدگاه

به عنوان عامل تعيين كننده سرنوشت كشور متكي بر نگرشـي عميـق و كارآمـد    ها  آثار و دستاوردهاي دانشگاه
ـ   ها،  كيد ايشان بر اسالمي كردن دانشگاهبدين ترتيب تأ .بوده است ي تـاريخي در  ا نظريـه  راز يك سـو مبتنـي ب

هـاي   مدي نظام پيشين دانشگاهي ايران است و از سوي ديگر ريشـه در ديـدگاه  آخصوص علل انحراف و ناكار
 كـه دانشـگاه را جزيـي از سيسـتم اجتمـاعي و مهمتـرين آن بيـان       ، تربيتي و حكومتي ايشـان دارد  عام سياسي

  .دارند مي
يي چون استقالل و عدم وابستگي فكري به ها في و داراي ويژگيپيراسته از آثار من دانشگاه) ره(امام خميني

اهميـت   توجه به تهذيب نفس و خودسازي معنوي عالوه بر كسب دانش و تخصـص،  استعمارگر،هاي  قدرت
توجه جدي به حفظ روحيه و آگاهي سياسي و انقالبـي  ، مورد نياز كشورهاي  دادن به علم و تخصص در رشته

را دانشگاه ملي و اسالمي دانسته و نقطه مقابـل  ... ختالفات جناحي در تربيت دانشجو ودر عين حال پرهيز از ا
  )1387 آقاپور،. (دانند مي چنين دانشگاهي را دانشگاه استعماري

  

  سيشنا روش
 تحليـل آن  تجزيـه و  در جامعـه و هـا   در بـاب نقـش دانشـگاه   ) ره(يشه امـام اند  مطالعه حاضر كه به رصد

  .اسنادي و با استفاده از كتب و اسناد و مدارك معتبر و مختلف در اين زمينه تهيه شده استپردازد، از روش  مي
و  )ره(مطالعـه آثـار امـام   استفاده شده و بـا   روش تحليلي و نظري اي و براي اين منظور از مطالعه كتابخانه

اسـالمي شـدن    اسـناد و مـدارك شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و شـوراي       ، دانشـگاه منابع نظري مربوط به 
مقاالت چاپ شده در مجالت علمي و پژوهشي  دانشگاهي،هاي  رساله ،ها بررسي و مطالعه پژوهش ،ها دانشگاه

  .گيري شده است تجزيه و تحليل و نتيجه، بندي و تنظيم مطالب موجود در اين زمينه، ضمن طبقه
  

  ها يافته
اما  ؛تواند در اجتماع نقش مؤثري ايفا نمايد دانشجو يك قشر آگاهي است كه مي )ره(امام خميني گاهاز ديد

ايشان معتقد است دانشجو براي اينكه بتواند نقش خود را كامل نمايد بايـد در كنـار سـاير اقشـار اجتمـاعي از      
پيـامي كـه حضـرت امـام دربـاره نقـش        125از مجموع . جمله روحانيون، بازاريان، نظاميان و عامه مردم باشد

به همراهي و همياري دانشجو با روحانيون ) 0/0 83(پيام  110در  اند ويان بيان داشتهاجتماعي و سياسي دانشج
پيـام   9، در انـد  به همراهي دانشجويان با بازاريان اشـاره كـرده  ) 0/0 5/3(پيام  5، در اند تأكيد كرده) حوزويان(
خواسته با نظاميان همراهـي   دانشجويان را به همراهي عامه مردم دعوت كرده و در يك پيام از آنان) 0/0 5/6(

 )1387 دژاكام،( .كنند

مين نيروي انسـاني متناسـب بـا نظـام جمهـوري      أسازي و ت مهمترين وظيفه دانشگاه در نظام اسالمي انسان
گونه كه در بيانات امام راحل و رهبر معظم انقالب تصريح شده است تحقق اين هـدف   همان .باشد مي اسالمي

البته منظور اين نيست كه كاوش علمي بـه طريقـي   . باشد مي دانشگاه و آموزش عالي منوط به تغيير در ساختار

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

6  

بلكـه منظـور    ؛صورت ديگر انجام شود و يا ظواهر اسالمي در آن رعايت شوده بها  جديد ايجاد شود يا تجربه
نگاه ) ره(ينيعد باطني آن است و به قول امام خمن دانشگاه است كه بميت بينش و منش اسالمي بر افراد آحاك

 در جهت شناخت بهتر دانشـگاه اسـالمي نظـرات امـام راحـل را از نظـر گذرانـده و       . بايد نگاه توحيدي باشد
  .گيريم مي پي رويكرد فكري او را

  

  دانشگاه و اهميت آن  -
دانشـگاه، مبـدأ   «اند كـه   بيانات متعدد خويش با عبارات گوناگون اين مطلب را متذكر شده) ره(امام خميني

كـارگيري اصـطالحات    همچنـين در مـواردي ديگـر بـا بـه     ). 64، ص8صـحيفه امـام، ج  ( »ه تحوالت استهم
خواننـد؛ از   دانند و آن را در رأس امـور مـي   ، دانشگاه را منشأ اين سرنوشت جامعه مي»سرنوشت«و » مقدرات«

بايـد  ] است كـه [ از دانشگاه«، )249ص ،3 ج همان،(»هاست مقدرات اين مملكت، دست اين دانشگاهي«: جمله
دانشگاه كـه در رأس امـور هسـت و تقـديرات يـك      «و ) 61، ص8همان، ج(»سرنوشت يك ملت تعيين بشود

كشوري، مقدرات يك كشوري بسته به وجود آنهاست، بايد جديت بكنند كه روي خودشان را از غرب و شرق 
 ).1376آقاپور، ). (241ص ،17 ج همان،(»برگردانند

  

  م و علوم انسانيگيري صحيح علو جهت -
از نظر بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نه تنها علوم انساني از فلسفه و عرفان تا علوم اجتمـاعي، سياسـي،   

بلكـه   ،موسيقي و ادبيات ارتباطي مستقيم با برخي مباني و اصول اعتقادي و معنوي اسالم دارند، اقتصادي، هنر
اني مابعـدالطبيعي كـه در دو علـم شـريف فلسـفه و عرفـان       حتي علوم طبيعي و رياضي نيز ريشه در همين مب

  .گرديد كه صرفاً در قرون وسطي و گذشته به آن توجه مي چنان نه آن ؛باشد، دارند اسالمي مطرح مي
چيزي كـه  . گشتند هنر و سينما ل به ارتباط ميان فقه وئايشان در پيامي ديگر برخالف سنت گذشته حتي قا

در اجتهـاد و   باشد و يا ايشان با طرح نقش عظيم زمان و مكان سابقه مي آور و بي بدر نظر بسياري امري اعجا
دنبال آن با صدور فتاواي بزرگي در خصوص شطرنج، موسيقي و هنر خواستار تحولي جديد در عرصه نگـاه   هب

م ميـان همـه علـو    طـرف ديگـر،   از .هاي علميه نسبت به مسائل مذكور و جديد بودنـد  سنتي و حوزوي حوزه
لذا  .باشند انساني و حتي علوم تجربي و طبيعي با برخي اصول مابعدالطبيعي و ديني و معنوي قائل به ارتباط مي

يشمند و متعهد اسالمي در عرصه طرح مواد علمي، آموزشي و پژوهشي با توجه به اند  جا دارد تدوين كنندگان
تدوين مباحث علمي و دانشـگاهي جمهـوري    اقدام نموده و در نكات مذكور به ايفاي نقش بسيار بزرگ خود

  )1388، حسنيآقاپور و . (ه جهان بشري موفق گردنداسالمي ايران و بلك
به صورتي است كه با تجربـه و لمـس   اي  حوزهها و مراكز غير فرهنگ دانشگاه« :فرمايند مي) ره(امام خميني

تلفيـق ايـن دو فرهنـگ و كـم كـردن      بايـد بـا    تا فرهنگ نظري و فلسـفي،  ه استبيشتر عادت كردها  واقعيت
» .تـر گـردد   حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا ميدان براي گسترش و بسط معارف اسـالم وسـيع  ها،  فاصله

  ) 99ص ،21ج ،امامصحيفه (
  

  مسئوليت اجتماعي و سياسي -
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هـاي   آگاهي دانشمندان و علما از جايگاه و نقش خطير خـويش در جامعـه و توجـه علمـي بـه مسـئوليت      
اسـت   هايي رهنموداستعماري از مهمترين هاي  مردم در مقابل سياستهاي  اجتماعي سياسي براي راهبري توده

پـذيري   يكـي از ابعـاد مسـئوليت    .دهد مي را در زمينه اجتماعي و سياسي تشكيل )ره(امامهاي  يشهاند  كه محور
وابسته و حكام جور هاي  ر قبال حكومتگري د عدم سكوت و نفي هرگونه سازش و توجيه ،علما و دانشمندان

 )1375 آقاپور،( .در جهان اسالم است

 دانشـگاه شخصي اساتيد و دانشجويان باشد هاي  با بيان اين ديدگاه كه دانشگاه نبايد محيط دغدغه) ره(امام
: فرمايند مي همچنين. دانند مي جامعه يشمندان براي درك دردهاي اقشاراند  اجتماعيهاي  را محلي براي دغدغه

 ،13، جامـام صـحيفه  (»شود مي اي براي آينده كشور پايه دانشگاهي كه قوام آن به استاد و دانشجو است حقيقتاً«
  .)417ص

دانسـتند و   مـي  ل نگهبـاني از انقـالب اسـالمي   ئوپس از پيروزي انقالب، دانشجويان را مس )ره(امام خميني
د در قلب نهضت قرار داشته باشند و عامل حركـت نهضـت   كردند بايد بتوانن مي همواره به دانشجويان سفارش

را هـا   رفته كه از پا ننشينيد تا خواب استبر شما جوانان روشنفكر «: نيز فرمودند 1364همچنين در سال  .باشند
فرهنگ آنها،  هاي استعمارگران و پيروان بي ها و جنايت از اين خواب مرگبار برانگيزانيد و با فاش كردن خيانت

  )1387 دژاكام،( )142، ص2همان، ج( »...را آگاه نمائيدها  زده غفلت
  :مانند ؛شوراي عالي انقالب فرهنگي با همين نگرش مصوباتي دارد

سياسي و فرهنگي اسـتادان بـه منظـور فـراهم آوردن محيطـي سـالم و آزاد و       هاي  قانونمند كردن فعاليت«
مصـوبه شـوراي عـالي انقـالب     (» .ثر آنـان ؤيفاي نقش ميشه ديني و ااند  مطمئن براي بحث و گفتگو و ارتقاي

  )1377، فرهنگي
جويي و تشويق و تقويت  حقيقت، جويي مشاركت آزادگي، نقادي، جويي، كمال، گرايي تقويت روحيه آرمان«

  )1377ي انقالب فرهنگي، مصوبه شوراي عال(» .احساس مسئوليت اجتماعي دانشجويان
  

  رسالت فرهنگي و علمي  -
نخبگـان  هاي  ترين شاخصه پويايي و بيداري از اصلي .شود مي كانون توليد علم در جامعه محسوب دانشگاه

 باشد و بديهي است كه پيشرفت و توسعه همه جانبه هر كشوري از دانشگاه و دانشگاهيان سرچشمه مي كشور
اندن آن بيكار ننشـيند  گيرد و بر اساس همين است و طبيعي نيز است كه دنياي استكبار براي به انحراف كش مي

 .بندد مي و تمام تالش خويش را در اين راه به كار

امام راحل ضمن ارائه چنين تصويري از دانشگاه بر اين باور بودند كه فرهنگ و دانشگاه مـا بايـد متحـول    
) ره(امـام خمينـي   .كردند مي شود و بارها در بيانات خويش از همه كساني كه در اين راه قدم برمي دارند تشكر

توانست به ايفـاي نقـش    نمي دانستند كه مي فرهنگ حاكم بر دانشگاه و دانشگاهيان قبل از انقالب را غيركارآمد
  )1384 شفيعي،( .خطير خود در جامعه بپردازد

  

 حفظ استقالل جامعه -
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مي تالش در جهت قطع وابستگي به بيگانگان و استقالل كشور اسال، هاي دانشگاهيان يكي ديگر از رسالت
ساز استقالل مملكت اسالمي و موجـب خودبـاوري و معبـري مطمـئن بـراي       چرا كه دانشگاه بايد زمينه .است

سـاز اسـتقالل نظـام اسـالمي اسـت از جملـه        خروج از وابستگي را كه زمينه )ره(از اين رو امام .استقالل باشد
 :كنند كه مي ريشمارند و بر اين عقيده پافشا هاي مهم دانشگاهيان برمي وظايف و رسالت

البتـه   .بلكـه بايـد مسـلمان بـود     ؛گيريم انگليسي يا روسي يا آمريكايي بشـويم  مي نبايد اگر صنعتي از آنها«
ولي بايد توجه داشـت كـه از جـايي علـوم را بگيـريم كـه        استفاده از علوم و گرفتن آن از ديگران مانعي ندارد

خواسـتند مـا را    مي ندددا مي به ماها را  از علوم و تخصص مقداريد ما را منحرف كنند كه در سابق اگر ننخواه
  .)219ص ،18ج صحيفه امام،( »از همه چيزمان منحرف نموده و مصرفي بار بياورند

  

 مشاركت در سازندگي و توسعه -

ـ     توسعه همه )ره(از ديدگاه امام خميني خصـوص قشـر    هجانبه مستلزم مشاركت همـه قشـرهاي جامعـه و ب
 :فرمايند مي كنند و مي اساسي تلقي دانند و سهم اين گروه را مهم و مي كردهدانشگاهي و تحصيل

ري ميسر نيست و اين كشور متعلق به اسالم و همه ملت فكاز طريق تعاون و همبازسازي و سازندگي جز «
در صلح و سازندگي هـم بايـد در كنـار يكـديگر     ، گونه كه در جنگ همه در كنار هم بودند ايران است و همان

 ،21ج همـان، ( »له بـزرگ سـهيم خواهنـد بـود    ئاهللا مراكز علمي و دانشگاهي نيـز در ايـن مسـ   ءشا باشند كه ان
  .)157ص

  

  تعهد و تهذيب -
دانشـگاه بايـد   «: فرماينـد  امام خميني با اشاره به عامل تخصص و تعهد در كنار هم بسيار تأكيد كرده و مـي 

اگر دانشگاه واقعاً دانشگاه باشـد و دانشـگاه اسـالمي باشـد،     « :فرمايند و باز مي» كردن انسان باشد مركز درست
تواننـد بـه    يعني در كنار تحصيالت متحقق، در آنجا تهذيب هم باشد، تعهد هم باشد، يك كشوري را اينها مـي 

با اشاره به اين كه دانشگاه بايد انسان را رو به خدا ببرد ) ره(امام). 412-413ص ،13 ج همان،(»سعادت برسانند
و درس بايد براي خدا خوانده شود، صريحاً معتقد بودند كه دانشگاه بايـد انسـان درسـت كنـد و اگـر انسـان       

شود كه ايشان در اين مجموعه بيانات ضمن اشاره  پس مالحظه مي. دهد درست كرد مملكت خود را نجات مي
داننـد و   را هـم الزم مـي  سازي و خداجويي باشـد، كسـب تخصـص     به اينكه دانشگاه بايد مركز تربيت، انسان

كنند و متخصص غيرمتعهد و فاقد تربيت انساني را  نپرداختن به چنين موضوعي را باعث نابودي كشور ذكر مي
 .دانند به حال كشور مضر مي

محيطي سرشار از معنويت و مكارم اخالق به منظـور رشـد و   «دانشگاه اسالمي دانشگاهي است كه در آن، 
شود و حيات و شخصيت معنوي و اخالقي افراد  ح و تزكيه و تعليم نفوس ايجاد ميتعالي فردي و تربيت صحي

  )1377مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، (» .يابد اعتال مي
  

  وحدت حوزه و دانشگاه -
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امام خميني ره همواره از وحدت حوزه و دانشگاه و اتحاد و يكرنگي ميان ايـن دو قشـر تحصـيلكرده يـاد     
روابـط   هـم طالب علوم دينـي و دانشـجويان بـا    «: فرمود داد؛ ايشان مي ها هشدار مي به توطئهكرد، و نسبت  مي

دوستانه و فعاالنه داشته باشند و بر اساس به دست آمدن استقالل و آزادي و خلع يد غاصبان از حقـوق ملـت   
 ).486، ص3صحيفه امام، ج(»...در تمام ابعادش، به ساير طبقات ملت بپيوندند

توانسته  خواسته يا نمي ودي دانشگاه در كنار حوزه در گذشته، آن بوده است كه رژيم گذشته نميفلسفه وج
اكنون با وجود نظام اسالمي تفكيـك حـوزه و دانشـگاه در    . از محصول حوزه در اداره امور جامعه استفاده كند

انساني در تقابل بـا حـوزه   است و با اين تحليل دانشگاه علوم  هاي پزشكي و فني مهندسي حد تفكيك دانشگاه
الهيات و حقوق در كنار حوزه علميه  هاي دانشكدهعلميه كاري عبث و بيهوده و غيرمعقول است تا چه رسد به 

  )1387آقاپور، . (وبه طوري موازي با آن
نظام اسالمي نيازمند آن است كه اصل علم و فرهنگ و معرفـت  «: فرمايند مقام معظم رهبري در اين باره مي

ها هرچه بيشتر به هم نزديك شوند و با يكديگر همكاري كننـد و هريـك ديگـري را در     ها و دانشگاه حوزهدر 
  )15/10/1377(».جهت تكامل هر چه بيشتر ياري دهند

دهد كه ايشان در ميان اقشار مختلف اجتماعي براي دانشجويان  نشان مي) ره(امام حضرتهاي  انديشه  مرور
و همواره تأكيد داشتند كه با قشر ممتاز ديگر يعني حوزويـان در ارتبـاط باشـند تـا     جايگاه ممتازي قائل است 

  .بتوانند در تحوالت، نقش محوري ايفا نمايند
اي در كار بوده و هست تا روحاني و دانشجو را به جان هم بيندازند و بـا اسـتفاد از    امام معتقد بود توطئه 

. معتقد بودند كه دشمنان در اين نقشه تا حدودي موفق شده بودندايشان . به كشور آسيب برسانند آناناختالف 
يك ]. بود[ها  شان گرفت و آن جدا كردن روحانيت از دانشگاه يك جايي نقشه«: فرمايند ايشان در اين رابطه مي

دانشـگاهي هـم آخونـد بـه     ... روحاني حق نداشت، پيش خودمان حق نداشت كه از دانشگاهي صحبتي بكنـد 
-44، ص6صـحيفه امـام، ج  (».ها آوردند گذاشتند اينجـا  د كه يك موجود مضري است كه انگليسآم نظرش مي

اقشار اجتماعي و به ويژه روحانيون قرار گيرنـد؛   سايركرد در كنار  از اين رو امام به دانشجويان توصيه مي )45
  )1387دژاكام، . (دانستند زيرا ائتالف اين دو قشر را ائتالف همه ملت مي

بخش امام راحل را در ارتباط بـا نقـش دانشـگاه در     هاي ارزشمند كه بخشي از رهنمودهاي حيات فتهاين يا
 اهميـت به صورت جـامع و بسـيار عميـق، بـه مسـئله      )ره(دهد كه امام كند به خوبي نشان مي جامعه معرفي مي

هـاي   مواره روشنگريآفرين خويش ه دانشگاه در نظام اجتماعي توجه داشتند و در طول حيات پرثمر و انقالب
  .تر گردد هاي فكري، علمي و دانشگاهي نظام جمهوري اسالمي مستحكم دادند تا پايه الزم را انجام مي
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  گيري نتيجه

 سيسـتم توان گفت كـه دانشـگاه جزيـي از     مي) ره(هاي حضرت امام انديشه  هاي حاصل از با توجه به يافته
يان به عنوان يك قشر بسيار مهم نظر داشتند و معتقد بودند كه اگـر  اجتماعي و مؤثر بر آن دانسته و به دانشگاه

توانند به عنوان يك قشر تحصيلكرده محـور   آنان بتوانند در دانشگاه علم و ايمان را با يكديگر همراه سازند مي
» روشـنگري اجتمـاعي  «به عبارت ديگر دانشجو از نظـر امـام، عامـل    . را به دست گيرند »روشنگري اجتماعي«

هاي الهي به كار گيرد و خـود را از   تواند موفق باشد كه بتواند آگاهي خود را در مسير ارزش است و زماني مي
  .هم بايد ارتباط و تعامل وجود داشته باشد نسازد و متقابالًاقشار ديگر و به ويژه روحانيون جدا 

بايد در دو جهـت  » متكي به خود بودن«و » خود را يافتن«توان به اين نتيجه رسيد كه  مي) ره(از بيانات امام
شـدن   يكي از اين دو جهـت، دانشـمند و متخصـص    . ها جامه عمل بپوشد مختلف، اما در كنار هم در دانشگاه

شدن افراد از حيث معنـوي و   افراد و تهيه و توسعه ابزارهاي رسيدن به اين مرحله است؛ و جهت ديگر، ساخته
  .قابل تشخيص است) ره(و صراحت در بيانات مختلف امامخوبي  اين دو جهت، به. انساني است

ها و اتّكا به خود و خودكفايي، نفـوذ آن دسـته از افكـار     رشد و استقالل دانشگاه» موانع«، )ره(از منظر امام
روي از آن افكـار و   ويژه روشنفكران و دانشگاهيان، به دنبالـه  ها، به شوند ملت غربي و شرقي است كه باعث مي

ها و منافع بيگانگان كشانده شوند و هدف اين است كـه آن   از خود و در نتيجه تسليم در برابر خواسته بيگانگي
افكار را بر اقتصاد، فرهنگ و سياست ما مسلط كنند و ما را از خويشتن خويش و استقالل و خوداتّكايي خالي 

مـان را در وجـود آنهـا و در تسـلط و      مان در پي آنها باشد و اهداف و آمال و آرزوهاي سازند تا همواره چشم
  .رهبري آنها بر خود جستجو كنيم

آورد و  هـا را فـراهم مـي    رسوخ چنين افكاري در فضاي روشنفكري و دانشگاهي، زمينه انحـراف دانشـگاه  
شود؛ خاصه آن كه چنين افكاري با  هاي فكري در جامعه مي ها و ناهنجاري ها در دانشگاه باعث تشنج و ناآرامي

هاي اسالمي، فرهنگي و اصولي ملت بـه اشـكال    شوند و در ارزش گرايي مطرح مي خواهي و تجدد آزادينقاب 
  . كنند گوناگون تزلزل و تخريب ايجاد مي

ويـژه   گيري محتواي علمي به ها در نظام اجتماعي، جهت العاده دانشگاه در مجموع امام راحل بر اهميت فوق
هاي مردم، رسـالت فرهنگـي و علمـي     سياسي دانشگاهيان در قبال تودهدر علوم انساني، مسئوليت اجتماعي و 

هـا، تعهـد و تهـذيب در كنـار      ها براي تعالي و ارتقاء جامعه، حفظ استقالل فكـري و علمـي دانشـگاه    دانشگاه
  .فراگيري علم و دانش و وحدت و همدلي متقابل دانشگاهيان و حوزويان تأكيد داشتند

ائه و تبادل مباحث علمي، در چـارچوبي منطقـي و عقالنـي اسـت، هميشـه بـه       دانشگاه از آنجا كه محل ار
از آنجا كه علم به عنوان . انديشمندان براي همه مردم قابل ارج و احترام بوده است و  عنوان جايگاه فرهيختگان

مللي بـراي  ال اسالمي ما را در عرصه بين-ابزار توسعه و پيشرفت كشور، اقتدار و قدرت ملت ايراني ترين اصلي
هـايي   به ارمغان خواهد آورد، مورد توجه همه مردم و نظام اجتمـاعي بـوده اسـت؛ امـا هميشـه آسـيب       كشور

هاي امـام   هاي ما بوده كه سبب دوري آنان از اهداف اصلي دانشگاه و فاصله گرفتن از آرمان گريبانگير دانشگاه
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ان نظـام شـده اسـت، كـه بـراي رفـع آنهـا ايـن         و گاهي عاملي براي سوءاستفاده بيگانگان و دشمن) ره(خميني
 :گردد راهكارها ارائه مي

هاي مختلف فكـري   برخي از دانشجويان از گروه :ها ها در دانشگاه بندي ها و جناح از تندروي جلوگيري  -1
بسـياري از نقـدهاي دانشـجويي از مسـائل اجتمـاعي و      . يا سياسي تاب شنيدن سخنان همديگر را ندارنـد 

هـا و   ر از آن كه داراي محتوايي منطقي و مسـتدل باشـد ناشـي از القائـات بيـرون از دانشـگاه      سياسي بيشت
لذا بايد از افراط و . ماند تا نقدي علمي و دانشگاهي هاست و بيشتر به نقدهاي مرسوم ژورناليستي مي رسانه

   .ها حفظ نمود تفريط پرهيز و استقالل فكري را در دانشگاه
ها در جامعه با توجـه   الزمه حضور فعال شدن دانشگاه :عالمانه محتواي علوم انسانيو اصالح  بازنگري  -2

ويـژه   هاي علمي مختلـف بـه   الشان در گرو توجه همه جانبه به تمامي علوم و رشته هاي امام عظيم به آموزه
تـر   وجه جدياز اساتيد اليق و انقالبي و لزوم ت علوم انساني در كنار تربيت صحيح دانشجويان با بهرمندي

باشد، كـه ايـن مهـم از     ها مي به بحث الوهيت، توحيد و خداشناسي در مضامين و محتواي دروس دانشگاه
هاي مسئول همچـون مجلـس شـوراي اسـالمي،      هاي ذيربط و دستگاه طريق همكاري همه جانبه همه نهاد
 .باشد هاي علميه و مراكز آموزش عالي مي شوراي عالي انقالب فرهنگي، حوزه

فقدان مطالعات عمومي عميق و اجتمـاعي، مخصوصـاً در مبـاني فكـري و      :نگري با رواج سطحيمقابله   -3
 بدون شك هوشـياري . شود اعتقادي باعث ضعف قوه تحليل در جوان نخبه، پرشور و دانشجوي امروز مي

و مرحـوم  بخشي شهيدان مطهـري، مفـتح، بهشـتي     و بصيرت دانشجويان اول انقالب را بايد مديون آگاهي
اي بـه عنـوان    مختلف با ترفندهاي رسـانه  هاي سياسي ها و روزنامه و شبكه رسانه اما امروز. شريعتي باشيم

 .گيرد اي از دانشجويان قرار مي مرجع فكري عده

خطر ديگري كه امـروز جامعـه دانشـگاهي را تهديـد      :ها خردمحوري و روح جمعي در دانشگاهتقويت   -4
در . باشـد  به اين معنا كه تمام هدف فرد از تحصيل، تأمين آينده خودش مـي . نه استكند نگاه خودگرايا مي

صورتي كه دانشجو بايد نسبت به كشورش احساس تعلق خاطر داشته باشد، و بـراي پيشـرفت و سـعادت    
اندوخته باشد چه در ايران و چه در كشوري ديگر  چنين شد هر آنچه  كشورش نيز تحصيل كند كه اگر اين

 .گيرد خودش و كشورش به كار مي براي

دانشجو به واسطه جوان بودن خود هميشه آرمانگرا بوده است، كه بسيار ارزشمند و  :خواهي آرمان روحيه  -5
. هـا انجـام شـده اسـت     هايي از سوي دشمنان خارجي در جهت قلب اين آرمـان  شايسته است؛ ولي تالش

هاي دانشجويان عزيـز   طلبي از مشخصه خواهي و عزت ديطلبي، آزا خواهي، استكبارستيزي، استقالل عدالت
هـاي   هـا بـه آرمـان    ها باعث پشت كردن جرياناتي در دانشـگاه  ها و شاخص اما تحريف اين آرمان. باشد مي

 .گردد اصيل انقالب و مردم مي

ا و هـ  هـاي امـام راحـل سـرلوحه برنامـه      چنانچه نگرش): ره(هاي دانشگاهي امام خميني به آرمانتوجه   -6
ها وظيفـه اصـلي خـود را     ويژه مديران دانشگاه هاي دانشگاهي قرار گيرد و اساتيد، دانشجويان و به مديريت

ها و جامعه بدانند و بدان عمل نمايند به قطع و يقـين شـاهد    در عرصه دانشگاه) ره(تحقق رهنمودهاي امام
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جامعـه و در مقابـل رشـد    هـا از دردهـاي    هـاي موجـود از جملـه فاصـله گـرفتن دانشـگاه       كاهش آسـيب 
ها خواهيم بود و همـه مـردم از آن    هاي كيفي فرهنگي، سياسي، مذهبي، علمي و تخصصي دانشگاه شاخص

 .شوند مند مي بهره
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  منابع و مĤخذ

 ؛ هيئت نظارت وها طرح ارزيابي فرهنگي، سياسي و ديني دانشگاه، )1387( سيدمهدي آقاپور، )1
 .الي انقالب فرهنگيعلمي شوراي ع ارزيابي فرهنگي و

كنكاشي در جايگاه و نقش استاد و دانشجو در جامعه از ديدگاه امام ، )1375(، سيدمهدي آقاپور، )2
 .نشريه روابط عمومي، دانشگاه تهران، )ره(خميني

رهبري امام  بررسي رويكرد دانشگاه اسالمي در سيره ،)1388( مختار حسني،و  مهديسيد آقاپور، )3
 .يام نوردانشگاه پ ،)ره(خميني

موسسه تنظيم ، تهران، )ره(دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام، )1376( حسنعلي فشاركي، احمدي )4
 .و نشر آثار امام خميني

 .خبرگزاري فارس تهران، ،)ره(اسالمي شدن در نگاه امام خميني، )1388(هللا ا نعمت باوند، )5

سسه تنظيم و نشر آثار امام ؤم، تهران ،ةلواليو ا ةالي الخالف ةمصباح الهداي، )1376(هللا روح ا، خميني )6
 .خميني

، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام )ره(استراتژي رهبري امام خميني  ،)1384(شفيعي، عباس  )7
 .خميني

 ،)ها ها، احكام، اجازات شرعي و نامه ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (امام  صحيفه )8
  . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهرانچهارمچاپ ، )1385(

 ،)ره(نقش دانشجويان در تحوالت سياسي اجتماعي از ديدگاه امام خميني، )1387( رضا دژاكام، )9
 .فصلنامه دانشگاه اسالمي

ها، اصول و  رسالت: دانشگاه اسالمي ،)1381( دبيرخانه شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشي )10
 .تهران ؛ها راهبرد

 قم،، ها اشاراتي در باب اسالمي شدن دانشگاه، )1382( محمدمهدي بهداروند،مد و مح زاده، فرتوك )11
 .صبح صادق

بنياد دانشنامه بزرگ  تهران،، دايره المعارف آموزش عالي  ،)1383(همكاران  نادرقلي و قورچيان، )12
 .فارسي

 .، راسخونتهران، دانشگاه از ديدگاه امام خميني، )1388(هللا فضل اسيد موسوي، )13

14( www.jamejamonline.ir 
15( www.hawzah.net 
16( www.hegmataneh.org 
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