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ضرورت و چگونگی  ،تمدن سازی اسالمی یها شاخصیکی از  دانشگاه اسالمی

 (ره) آن در اندیشة امام خمینی

 3معصومه محمدی، 1معظمه صابری، 1صالح اصغری

 

 دهکیچ

فرهنگی مسوالن  یها دغدغهدانشگاه اسالمی از جمله مقوالتی است که پس از انقالب اسالمی در زمره 

و مساله انقالب فرهنگی در اوایل انقالب گواهی بر اهمیت  ها دانشگاهکشور بوده است. تعطیل شدن 

در پرتو مختلف  یمنظرهااین قضیه است. هدف این مقاله پرداختن به مساله دانشگاه اسالمی از 

 یها یژگیو . این پژوهش توصیفی از نوع اسنادی است و به بیانباشد یمامام خمینی  یها شهیاند

است. مقوالتی چون نقش دانشگاه در  پرداخته یممختلف دانشگاه اسالمی در اندیشه امام خمینی 

نقش دانشجویان و اساتید و محتوای اسالمی در ، غربی یها شهیانداستقالل دانشگاه از ، پیشرفت کشور

امام خمینی در تحقق جامعه اسالمی مبتنی بر  ٔشهیاندایجاد دانشگاه اسالمی از مواردی است که در 

 نقش دانشگاه دارای اهمین است.

 انقالب فرهنگی، امام خمینی، انقالب اسالمی، دانشگاه اسالمی: یدیلک یها واژه

 

 مقدمه  -1

اساسی دوران معاصر چالش بنیادین ناشی از تهاجم فرهنگی و تفکر مدرن غربی به ویژگی عمده و  

استعمار تحت سیطره و تسلط  ٔدورهاسالم نیز مانند دیگر مناطقی که در  جهان دنیای اسالم است.

امر باعث گردید تا  ینهم را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ییها چالشغربیان قرار گرفتند چنین 

تمدن و فرهنگ غرب قرار گررفته و حتی پیروی از دنیای  یرتأثاندیشند ما نیز تحت  ٔجامعهبخشی از 

غرب را در نشر و عمل بیان نماید. این رویارویی فرهنگ غرب و دنیای اسالم منجر به ایجاد بحران 

علمی باعث گردید تا دنیای ، یبهداشت، های مختلف صنعتی یشروفتپ هویت در دنیای اسالم گردید.

اسالم با غنای فرهنگی و تاریخی عظیم خود به مساله ای به نام بحران هویت دچار شود. وضعیت 

 ها یشهاندو از سویی دیگر  کرد یماسالمی از یک سو آنان را در مقابل دنیای غرب سرافکنده  یکشورها

. دوگانگی که شد یممسلمان  یها ملتتر و تاریخ پر افتخار تمدن اسالمی باعث سردرگمی هرچه بیش

. روشنفکران کشید یممسلمان را به چالش  یها ملترا در پی و هویت  "ما چگونه ما شدیم "به 

متفاوت تبیین  یها گونهرا به  ها یماندگاجتماعی در این عرصه بود که هریک علت این عقب 

ناشی  های یتهوسالمی و ملی گرایی و . به رغم بیش از یک سده از به حاشیه رفتن هویت اکردند یم
                                                                                                                                                                          

  saleh.asghari.cs@gmail.com  ،کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ -1
   moazzameh.saberi@yahoo.com   ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 2
 masoome_mohammadi@yahoo.com، ات فارسی دانشگاه اصفهانیدانشجوی دکتری زبان و ادب 3
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از آن در عمل مسلمانان نتوانستند هویت ملی را با فرهنگ دینی خویش پیوند زنند و گاه و بی گاه با 

در صد سال گذشته روشنفکران  ییها بحرانمواجه با چنین  در ناشی از آن مواجه شدند. یها بحران

احیای هویت اسالمیتالش کردند که جوامع اسالمی رات به هویت اصلی  یشعارهامسلمان با طرح 

آخر قرن بیستم در ایران به صمر نشست و مسلمانان  یها دههامر سرانجام در  یا خویش بازگردانند.

 بازگشت به هویت اسالمی خویش را در انقالب اسالمی خویش به نظاره نشستند.

تثبیت و پیشرفت فرهنگی کشور و ، کز علمی جامعه در حفظاهمیت نقش مرا حائز ٔنکتهدر این میان 

دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی  ردیگ یمارتقائ فرهنگ ایرانی اسالمی مورد بحث قرار 

 جایگاه چه جایگاهی در این زمینه دارد.

با رویکرد ایجاد تغیرات سخت  ها دانشگاهدستور امام به تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی و تعطیلی 

به وضوح نشانگر نقش دانشگاه در تحوالت اجتماعی و بلند  افزاری و نرم افزاری در نظام آموزش عالی

 نظری امام خمینی در این زمینه بود.

 

 مساله طرح .2

که  فرهنگ و سایت بود ٔحوزهاتفاقات  نیتر مهمانقالب فرهنگی یکی از  ٔمسالهدرتاریخ پس از انقالب  

امام خمینی  این امر خطیر را که ٔشهیرارتباط وثیقی با نظام آموزش عالی کشور داشت. شاید بتوان 

 دستور به انجام آن داد را گسست تاریخی دانست که یک صد سال پیش درنظام آموزش کشور رخ داد.

، آموزشی که جهت مدرنیزاسیون در ایران به وجود آمد. به زعم حاکمین آن دوره پیشرفت نظامی نظام

نظام  لذا بهداشتی تمدن غرب دیگر توسط نظام آموزشی سنتی ما قابل دست یابی نبود.، صنعتی

مدارس تخصصی و فنی و در طرف دیگر مدارس مذهبی قرار ، مدرن یها دانشگاهآموزشی متشکل از 

مدرسه دارالفنون دانست که برای رشد  سیتأسشاید بتوان اولین اقدام جدی در این زمینه را  داشت.

گردید. این مدرسه همچنین سنگ بنای  سیتأسایران و جلویگیری از عقب ماندگی صنعتی 

به مدارس سنتی بیشتر شد طرح  فشارهاکنونی مارا نیز بنا نهاد.. در دوران رضا شاه نیز  یها دانشگاه

شاه برای مدرنیزاسیون بار دیگر نوک حمالت خویش را به بنده نه فرهنگ بومی کشور گرفته بود.  رضا

علمیه را تنها  یها حوزهسنتی کم کم از میان رفت و از مدارس مذهبی شاید بتوان  یها خانهمکتب 

 یادگار نظام آموزش سنتی دانست که بر جای مانده است.

اسالمی سازی دانشگاه و از میان بردن ، اهداف مهم انقالب فرهنگیپس از انقالب اسالمی یکی از 

فاصله میان دانشگاه و حوزه بود. از میان بردن فاصله حوزه و دانشگاه که به طرح وحدت حوزه و 

چگونگی  شود میاما آنچه در این مقاله بدان پرداخته ، بود ها تیفعالدانشگاه معروف شد بخشی از این 

که در بیانات امام خمینی به صراحت بارها و بارها بدان پرداخته  یامر المی است.ایجاد دانشگاه اس

چگونگی و اهداف ایجاد دانشگاه اسالمی از منظر امام خمینی در این مقاله به حد ، ضرورت شده است.

 توان بیان خواهد شد.
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 تحقیق سؤاالت. اهداف و 3

 از: اند عبارتاهداف تحقیق  نیتر مهم

 ایجاد دانشگاه اسالمیضرورت  -1

 ها دانشگاهاسالمی شدن  ٔحوزهزمینه سازی برای عملیاتی شدن مطالعات  -2

 فرهنگ به ویزه متولیان آموزش عالی ٔحوزهجلب توجه مدیران مسولین و سیاستگذاران -3

 :اند شدهتحقیق مبتنی بر اهداف ان اینگونه طراحی  سؤاالتاز این رو 

 دارد؟ ییها مؤلفهامام خمینی چگونه است و چه  ٔهشیانددانشگاه اسالمی در  -1

 هدف از ایجاد دانشگاه اسالمی چیست؟-2

 

 تحقیق ٔنهیشیپ .4

انجام  ها دانشگاهتحقیقات توصیفی زیادی در مورد معیارهای اسالمی شدن  دهد یمنشان  ها یبررس

 یها چالشو موانع و  ها دگاهیدنشده است و اغلب به صورت مطالعات کتابخانه ای سعی در تبیین 

ها مارا در روشن  انیاجمالکه بررسی  اند داشتهپیش روی و احیاناً راهکارهای تحقق دانشگاه اسالمی 

 .شود یماشاره  ها آن. در زیر به برخی از کند میتر شدنوجوه مختلف مساله کمک 

بر ، ها دانشگاهدر تحلیلی بر اسالمی کردن  ها دانشگاهگروه مطالعاتی معاونت پژوهشی نهاد رهبری در 

و  اجتناب از اندیشه انتزاعی، عملی و منطقی استفاده از افراد صاحب نظر و متمرکز برای برنامه ریزی

و جلوگیری از ارعاب و  و استفاده از تبلیغات صحیح شرایط و امکانات واقع بینی و توجه عملی به

و گزینش تأکید  یق امربه معروف و نهی از منکر کمیته انضباطیتهدید دانشجویان و دانشگاهیان از طر

 .دینما یم

راهکار را در  نیتر مهم« ها دانشگاهاولویت گذاری در برنامه کوتاه مدت اسالمی شدن »در مقاله اولویت 

 .داند یمبه دلیل تأثیراتش در ابعاد مختلف دانشگاه  تربیت استاد

برای تبیین دقیق  ها ییگردهماو  ها شیهمابرگزاری « شگاه اسالمیاز دانشگاه تا دان»مروتی در مقاله 

دقت در ، بخصوص مدیریت مراکز آموزش عالی، ها دانشگاهموضوع و تزریق نیروهای متعهد و معتقد به 

پژوهشی و اداری و طرد نیروهای ، و تغییر در ساختار آموزشی، گزینش و سازماندهی استادان

اصالح ، و تربیت استادان متعهد داند یمکوتاه مدت  یها برنامهرا به عنوان  ها تیمسئولدگراندیش از 

برنامه ریزی فرهنگی و نهادینه کردن ، منابع براساس منابع اسالمی و ایمن سازی و مصونیت فرهنگی

 .کند یمبیان  ها دانشگاهرا از راهکارهای بلندمدت اسالمی شدن  ها ارزش

راهکارها را در گزینش رؤسا  نیتر مهم ،«ها دانشگاهعملی اسالمی شدن  راهکارهای»مقاله باقرآبادی در 

 یها مراسمو جدیت در انجام ، بازنگری متون درسی و جهت دادن به تحقیقات، و اعضای هیئت علمی

 .داند یمعبادی از جمله نماز و حجاب و جلوگیری از اختالط دانشجویان دختر و پسر 
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پرهیز ، ایجاد فرهنگ اخالص و تحصیل برای خدا ،«ها دانشگاهاسالمی کردن  یها راه»زراعت در مقاله 

نظارت و کنترل ، مطابق منابع شرعی و اسالمی ها رشتهتجدید نظر در دروس و ، از مدرک گرایی

انتخاب و انتصاب افراد متخصص و متعهد در ، دانشجویان و کارکنان، گزینش استادان، جزوات درسی

برای « بحث آزاد»وحدت حوزه و دانشگاه و احیای سنت اسالمی ، افزایش اعتبارات، ها دانشگاهمدیریت 

. نیز در نقش دانشجویان در اسالمی دینما یمارائه افکار و عقاید را به عنوان راهکارهای مناسب معرفی 

ری تغییر بنیادی در همه ابعاد دانشگاه با مسئولیت پذیری همه ملت و دولت را ام، ها دانشگاهشدن 

 .داند یمقابل تحقق برای عملی شدن و خروج از شعار 

یعنی دانشجو و استاد در ایجاد دانشگاه اسالمی و ، دو رکن اصلی دانشگاه «قطره ای از دریا»در مقاله 

 بسیار مهم دانسته شده است.، به منصه ظهور رسانیدن اهداف متعالی اسالم و رعایت تعلیم و تزکیه

گرداندن ، پرداختن صرف به تهذیب، اکتفا به ظواهر دینی، «دانشگاه اسالمیمفهوم و ماهیت »مقاله 

مساجد و غفلت از آموزش عمیق و تخصصی دین را از عوامل اصلی عدم توفیق ستاد انقالب فرهنگی 

 .داند یمدر سالیان گذشته 

فقدان ، سالمیفقدان تلقّی واحد از دانشگاه ا« گوناگون از دانشگاه اسالمی یها برداشت»در مقاله  

فقدان همپوشی تعامل و ، فقدان وحدت منطقی و مبنایی بین حوزه و دانشگاه، نظریه پردازی علمی

 .اند شدهروابط واقع بینانه بین علم و دین از موانع شکل گیری دانشگاه اسالمی معرفی 

و ضرورت توجه و حدود و وظایف فقهی و حقوقی  ها ارزشوجود ابهام در برخی از ، مقیسه در مقاله ای

 علمیه را از موانع تحقق دانشگاه اسالمی دانسته است. یها حوزهفضای اجتهادی 

استاد و مدیر و ، پاک عناصر سه گانه دانشجو یها زهیانگاطالع رسانی صحیح به همراه تهییج و تحرک 

از دیگر ، بررسی ریشه ای و علمی موانع و مشکالت و ارائه راهکارهای بنیادین و تبلیغات اثربخش

 معرفی شده است. ها دانشگاهراهکارهای مناسب اسالمی شدن 

ضرورت اجماع بر سرشاخص های اسالمی ، «در ایران ها دانشگاهاسالمی کردن  فرآیند»نویسنده مقاله 

، استادان، مدیریت، محتوای اموزشی، نظام آموزشی یها مؤلفهو توجه به ، اعمال مدیریت واحد، شدن

 .داند یممناسب تحقق این مهم  یها حلدانشجویان و فضای دانشگاه را از راه 

تأکید بر ، را در زدودن موانع ها دانشگاهراهکارهای اسالمی شدن ، همچنین اخوان کاظمی در مقاله ای

، سیاست شایسته ساالری و تقویت علوم انسانی و جنبش تولید علم و حل مشکالت معیشتی استادان

 غربی دانسته است. یها ارزشاسالمی و انقالبی و تضعیف  یها ارزشرویج تحکیم و ت

را تکیه بر اصول مدیریت اسالمی و بهینه سازی مدیریت  ها دانشگاهنوایی راهکارهای اسالمی شدن 

انقالب اسالمی و اصل تحول ساختاری متون  یها ارزشو تربیت دانشجویان متناسب با  ها دانشگاه

 درسی و گزینش استادان و پرهیز از سیاست بازی معرفی کرده است.

 پیمایشی نشان داد: -به صورت یک مطالعه توصیفی، ها دانشگاهبانشی در راهکارهای اسالمی شدن 

بر ، علوم انسانی و اسالمی بومی یها یتوانمندمدیریت صحیح منابع و محتواهای دانش براساس 

آموزشی و دانشجویان  -فرهنگی یها برنامهو غنی سازی محتوای  دیافزا یم ها دانشگاهاسالمی شدن 
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، . این مطالعهبخشد یماسالمی شدن را تسریع  فرآیندمطابق با بینش سیاسی اجتماعی و اسالمی 

اسالمی و تعامل علمی بین حوزویان  یها ارزشآموزشی و پژوهشی مناسب با  -نقش بازسازی فرهنگی

 .اندینما ینمو دانشگاهیان را چندان اثربخش 

با رویکردی به ، ها دانشگاهراهکارهای عملی اسالمی شدن »فضل اللهی و حاج ابراهیمی در مقاله 

متدین و حساس به مبانی و ، نشان داد: به کارگیری مدیران متعهد« دیدگاه استادان معارف اسالمی

تجدید نظر بنیادین در ساختار نظام آموزشی و پژوهشی ، اسالمی در کوتاه مدت و بلندمدت یها ارزش

راهکارها برای اسالمی شدن  نیتر یعملبه ترتیب از ، شفاف یک دانشگاه اسالمی یها شاخصو ترسیم 

 .هاست دانشگاه

 

 دانشگاه اسالمی .5

طبقه یا یک صنف خاص نیست بلکه عجین ساختن ، دانشگاه اسالمی به معنی تحمیل یک حاکمیت

علمی است و به معنای مبارزه با  ٔجامعهانسانی و دینی در  یها ارزشدانش اندوزی با آداب معنوی و 

جلوگیری از تبدیل شدن دانشمندان به عناصری بدون احساس عاطفی و تهعد ، علمی ٔجامعهانحرافات 

، ها آرمانکشور است باید روح دانشگاه اسالمی باشد.  دینی و دمیدن روح استقالل در جامعه علمی

اهداف و خلق و خوی آن اسالمی و ظاهر آن اصالح شود. هرچند ظاهر شرط الزم است ولی کافی 

نیست. دانشگاه اسالمی دانشگاهی است که هدف آن هدف اسالمی و دینی باشد و ارکان ان را 

یز در اولویت باشد. در دیدگاه دیگری دانشگاه ن ها ارزشو متعهد تشکیل بدهد و  مؤمننیروهای 

حاکم در آن اسالمی باشد. و اگر اصول  یها ارزشاسالمی جایی است که  ٔجامعهاسالمی همچون 

 تعبدی و علمی اسالم در محیط دانشگاه به صورت ارزش درآمد آن دانشگاه اسالمی است.

 یها دهیاو  ها ارزشآن همسو و هم جهت با این است که تمامی عناصر  ها دانشگاهمراد از اسالمی شدن 

 ندیفرآ واالی الهی انسانی نباشد. یها آرمانو  ها آرش، اسالمی باشند و یا حداقل در تعارض با الگوها

فراوان هنوز هم از حیث نظری و تحلیلی و  یها بینشعلی رغم گذر از فراز و  ها دانشگاهاسالمی شدن 

در ارتقای فرهنگ دینی از طریق  تواند یمبسیاری مواجه است که  یها پرسشهم از لحاظ علمی ب 

دمیندن روحیه تتعهد و الزام اجتماعی در میان دانشجویان و ، ارائه الگویی توامان از علم و دین

پنهان  یها درسپژوهشگران برایبهره مندی از معرفت و افزایش مسولیت پذیری جهت دهی 

دینی و ارتقای فرهنگ عمومی آنان فضا سازی علمی مطلوب  متعالی یها ارزشدانشگاهی به سوی 

 ٔتوسعهعملی به منظور فائق آمدن بر اختالفات بازسازی تمدن اسالمی در پرتوی  یراهکارها ٔارائهبرای 

ضرورت انقالب فرهنگی و جدی گرفتن ادامه یآن در قالب  دیدگاه موافقان از داشته باشد. ریتأثعلمی 

ارج نهادن به رشد و تکامل در حرکت پرتوی فرهنگی و لزوم تبیین برخی ، ها دانشگاهاسالمی کردن 

برای آینده از دالیل تداوم این کار است. اما مخالفان معتقدند این کار  ها برنامهو ترسیم برخی  ها ضعف

انحصار طلبی و گروه گرایی بوده و انقالب فرهنگی را زیان ، به عنوان نوعی قشری گری و فرصت طلبی

اسالمی کردن را حرکتی برای بی رقیب کردن حاکمیت و در راستای ظاهر پسندی  شانیا .کند میبار 
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. این دو دیگاه به طور کلی در برابر اسالمی رندیگ یمقشریون و تحقیر اساتید و دانشجویان در نظر 

 شدن دانشگاه وجود دارد.

 

 . اندیشه امام خمینی و دانشگاه اسالمی6

 کنیم. در این بخش نظر امام خمینی پیرامون اسالمی شدن دانشگاه ر آموزش عالی تبیین می

 . مفهوم اسالمی شدن دانشگاه6.1

این است که ، اسالمی باشد ها دانشگاه خواهند یمبعضی گمان کردند که کسانی که اصالح دانشگاه را 

، علوم دو قسم است: علم هندسه یکی اسالمی است -اشخاص توهم کردند که این -گمان کردندکه

یکی غیر اسالمی. علم فیزیک یکی اسالمی است یکی غیر اسالمی. از این جهت اعتراض کردند به 

به اینکه باید  اند قائلکه  ها نیااسالمی و غیر اسالمی ندارد و بعضی توهم کردندکه ، اینکه علم

را که  یهمانشانیعنی  بشود؛ یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا باشد؛ اسالمی ها دانشگاه

اشتباهاتی است که بعضی  ها نیاهم همان تدریس بشود.  ها دانشگاهباید در ، مدارس قدیمه دارند

، ما یها دانشگاهبگوییم این است که  میخواه یم. آنچه که ما اندازند یمیا خودشان به اشتباه ، کنند یم

ما اشخاصی را که  یها دانشگاهاستعماری است.  یها دانشگاهما  یها دانشگاهوابسته است.  یها دانشگاه

غربزده  شان یاریبساشخاصی هستند که غربزده هستند. معلمین ، کنند یمتعلیم ، کنند یمتربیت 

 .آورند یمما را غربزده بار  یها جوانهستند و 

نیست. ما بیشتر از ، که برای ملت ما مفید باشد ییها انشگاهدما یک  یها دانشگاهما می گوییم که 

هنگفت کمرشکن که از دسترنج همین ملت حاصل  یها بودجهبا ، پنجاه سال است که دانشگاه داریم

خود کفا باشیم. ما  شود یمکسب  ها دانشگاهو در این پنجاه سال نتوانستیم در علومی که در  شود یم

یا بسیاریشان می  شانیها یبعضاطبای ما ، بعد از پنجاه سال اگر بخواهیم یک مریضی را معالجه کنیم

، گویند این باید برود به انگلستان؛ پنجاه سال دانشگاه داشتیم و طبیبی که بتواند کفایت از ملت بکند

دانشگاه داشتیم و داریم و برای تمام شئونی به حسب اقرار خودشان نداریم. ما ، از احتیاج ملت بکند

احتیاج به غرب داریم. ما که می گوییم دانشگاه باید از بنیان تغییربکند و ، که یک ملت زنده الزم دارد

تغییرات بنیادی داشته باشد و اسالمی باشد نه این است که فقط علوم اسالمی را در آنجا تدریس 

هر علمی دو قسم است: یکی اسالمی و یکی غیر اسالمی ما می  .اند قسمکنند. نه این که علوم دو 

دانشگاه را برای ما عرضه  یها فراورده، گوییم که در این پنجاه سال یا بیشتر که ما دانشگاه داریم

این آب و خاک است. ما می گوییم که  یفرزندهامانع از ترقی ، ما یها دانشگاهدارید. ما می گوییم که 

ما اگر علم هم  یها جوانشده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی. ما می گوییم که دانشگاه ما مبدل 

برای این است که یک ورقه ای به دست ، کنند یمکه تحصیل  ییها آنپیدا کردند تربیت ندارند. مربی 

به حسب احتیاجاتی ، بیاورند و بروند و سرباز ملت بشوند. آن طور نیست که به حسب احتیاجات ملت

بسیار  یها جوانبزرگ و این  یها نسلدانشگاه بهآن ترتیب رفتار کند و نگذارد این ، ر ما داردکه کشو

وادار کردند.  ها یخارجعزیز به هدر بروند. در این پنجاه سال قوای ما را به هدر بردند یا به خدمت 

ست و لهذا آن معلمین اسالمی به حسب نوع نیست و تربیت در کنار تعلیم نبوده ا، معلمین مدارس ما
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یک شخصی که برای مملکت خودش ، یک انسان متعهد، ما بیرون آمده است یها دانشگاهچیزی که از 

ما نداریم. ما که می گوییم ، نظرش به این نباشد که منافع خودش را بدست بیاورد دلسوز باشد و تمام

ما باید در احتیاجاتی که ملت دارند.  یها دانشگاهبگوییم که  میخواه یم، تغییر بکند ها نیاباید بنیادا 

اساتیدی که در ، نه در خدمت اجانب. ما معلمینی که در مدارس ما، در خدمت ملت باشند

. دهند یمما را شستشوی مغزی  یها جوان. اند غربدر خدمت  ها آنبسیاری از ، ما هستند یها دانشگاه

. ما میخواه ینموییم ما علوم جدیده را بگ میخواه ینم. ما کنند یمما را تربیت فاسد  یها جوان

ما ، یا از روی جهالت عمداً. کنند یمبگوییم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه  میخواه ینم

ما اخالق اسالمی ندارد. دانشگاه ما تربیت اسالمی ندارد. اگر  یها دانشگاهبگوییم  میخواه یم

ما تربیت اسالمی و اخالق اسالمی داشت میدان زد و خورد عقایدی که مضر به حال این  یها دانشگاه

این زد و خوردهایی برای ما بسیار ، بود ها دانشگاه. اگر اخالق اسالمی در این شد ینم، مملکت است

و تربیت اسالمی  دانند ینمبرای این است که اسالم را  ها نیا. کرد ینمسنگین است تحقق پیدا 

 «دارند.ن

 دانشگاه اسالمی و امام خمینی، . آموزش عالی6.2

خودشان را فرستادند؛ و مطالعه کردند ایران  یها کارشناس، راه پیدا کردندبه ایران ها یغرباز وقتی که 

... ذخائر ، معادن اینجا، اینجا یها نیزمرا؛ و شرق را مطالعه کردند. یک قسم مطالعات در خصوص 

در تاریخ ، شرق... بود است که آن وقتی هم که این وسایل نقلیه حاال نبوده استزیرزمینی ممالک 

؛ و البد کردند یمبی آب و علف را هم گردش  یها ابانیب؛ و حتی آن رفتند یمبا شتر  ها نیااست که 

که و با وسایل علمی  ها یبرداربا نقشه  ها آن، ؛ و معادنی که در این ممالک استکردند یمنقشه برداری 

... چه چیزهایی است که ، ... که بفهمند ممالک شرقی چه دارند، کردند یمپیدا  ها آناطالع بر ، داشتند

تا چه ، دارند ها نیااستفاده کرد و چپاول کرد. یک مطالعات دیگر راجع به عقایدی که  ها آناز  شود یم

جلوگیری کند از چپاول گرایی؛ که این  تواند یمو تا چه حدودی ، فعالیت داشته باشد تواند یمحدودی 

هم مطالعات  مطالعاتشان. یک صنف اند داشتهدر این معنی  ها نیا، هم یک مطالعات دامنه داری

، که حاال مملکت خودمان را حساب کنیم، مختلفه ای که در این ممالک بوده است یها گروهروحیات 

 (26: 7ج ، 1361، امام خمینی) ....«، عشایری که بوده، که در این مملکت ما بوده ییها لیا

این است که مغزهای ما را ازمان بدزدند؛ و به جای او یک مغز فرنگی ، ها نیابزرگ  یها نقشهیکی از »

از آنجاست. ، که افکار این شود که هرچه ما داریم، که مارا همچو فرنگی درست بکنند، بگذارند

-55: 1382، امام خمینی) «استقالل نغزی ما را دزدیدند.دزدیدندغ ، استقالل فکری را از ما بدزدند

56) 

و عزیزان ، شد یمبدست کسانی اداره  ها رستانیدبو  ها دانشگاهلکن چه غم انگیز و اسف بار است که »

همه از غرب زدگان و شرق  –جز اقلیت محرومی  –که  دندید یمما به دست کسانی تعلیم و تربیت 

در ، و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما، در دانشگاه کرسی داشتند -با برنامه و نقشه دیکته شده -زدگان

قانون گذاری و حکومت و قضاوت  یها یکرسبزرگ شده و به ، ها قدرتدامن این گرگان وابسته به ابر 

 .«کردند یمتکیه 
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گوناگون  یها رشتهدر ، یار غنی هستیم. هزاران کارشناس ایرانیاز جهت متخصصین کار آزموده بس»... 

مجبور به ، بدلیل ظلم شاه و فقدان برنامه صنعتی اصیل ها نیادر کشورهای خارجی هستند؛ ، علمی

به ایران برخواهند  ها نیااکثر ، و با رفتن شاه، اند شدهخارجی  مؤسساتترک مملکت و کارر برای 

 (194: 1361، 4ج ،، امام خمینی) «گشت.

به درد همان بخورند؛ ، شوند یمدانشگاه را به یک صورتی درآوردند که اشخاصی که از آنجا خارج »

ما را در  یها جوانآنقدر تبلیغات کردند که ، از جلو رفتن به طرف غرب، آنقدر تبلیغات کردند از غرب

تبلیغات  -بودند ها آنکه از خود  -ی... بعضی از اساتید، غربی بار آوردند. از همان دانشگاه، دانشگاه

؛ نه به درد کشور ما. خوردند یم ها آنشدند که به درد  ییها جوانما  یها جوانجوری که ، کردند

غربی گذاشتند؛ به طوری که اعتقاد ، را شستشو کردند؛ به جای مغزهای انسانی ایرانی ها نیامغزهای 

 «این باشد که باید همه چیز ما غربی باشد. شان یلیخو جوانان ما این شد؛ و حاال هم شاید  ها بچه

 (71-79: 1382، امام خمینی)

از اسالم  -که نسل جوان ما باشند -دستهای اجانب برای اینکه مسلمین و روشنفکران مسلمانان را»

روحانیت  یها حوزهکه اسالم چیزی ندارد... و به واسطه اهمالی که در  اند کردهوسوسه ، منحرف کنند

 (11: 1358، امام خمینی) .«اند گشتهموفق ، شده

بخاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی از جامعه اسالمی ، ما یها یماندگتمام عقب »

از ، ایران بود؛ و متاسفانه هم اکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است

؛ نندیب یم؛ و دندید یمکه همیشه خود را بزرگ ، است[] یادست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته 

و می زنندکه دوست به اصالح روشنفکر دیگرش بفهمد؛ ... برای اینکه بد  زدند یم ییها حرفو تنها 

ارزشی برای خلق  اصوالًکه  آورد یمروشنفکر دانشگاهی را طوری بار ، آموزی های دانشگاهی زمان شاه

 (74-73: 1382، خمینیامام ) «مستضعف قائل نبودند.

که... در ، بزرگ استعمار و استعمارگر... به انزوا کشیدن روحانیت است یها قدرتشیطانی  یها نقشهاز 

ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون  ها آنکه یکی از  -دیگر یها روشزمان محمدرضا با نقشه و 

و مع االسف بواسطه بی خبری هر دو قشر از توطئه ، که تبلیغات وسیعی در این زمینه شده، بود

کوشش شد  ها دانشگاهاز دبستان تا ، نتیجه چشم گیری گرفته شد؛ از یک طرف، ها قدرتشیطانی ابر 

از بین غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از ، ها دانشگاهکه معلمان و دبیران و اساتید و روسای 

در اقلیت قرار گیرند؛ که قشر  مؤمنکار گماشته شوند؛ و متعهدان و به ، اسالم و سایر ادیان انتخاب

طوری تربیت کنند ، از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی -رندیگ یمکه در آتیه حکومت را بدست  -را مؤثر

روحانیون و مبلغان متنفر  خصوصاً، و از وابستگان به ادیان، و از اسالم بخصوص، مطلقاً، که از ادیان

و طرفدار سرمایه داران و زمین خواران و طرفدار ارتجاع  -در آن زمان -نان را عمال انگلیسباشد. و ای

روحانیون و ، با تبلیغات سوء، . و از طرف دیگرنمودند یممعرفی  -در بعد از آن -و مخالف تمدن وتعالی

بند و باری و مخالف و همه را به بی دینی و بی ، مبلغان ومتدینان را از دانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده

. نتیجه آنکه دولت مردان مخالف ادیان و اسالم و روحانیون و نمودند یمبا مظاهر اسالم و ادیان متهم 

مخالف دولت و حکومت و هر چه  -که عالقه به دین و روحانی دارند -مردم یها تودهمتدینان باشند؛ و 
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راه را برای ، و دانشگاهی و روحانی، باشند؛ و اختالف عمیق بین دولت و ملت، متعلق به ان است

و تمام ذخایر ملت در جیب ، چپاول گران آنچنان باز کند که تمام شئون کشور در تحت قدرت آنان

 (174-173: 1382، امام خمینی) «آنان سرازیر شود.

 یاه دانشگاهوابسته است.  یها دانشگاه، ما یها دانشگاهبگوییم این است که  میخواه یمآنچه که ما »

اشخاص ، کنند یمتعلم ، کنند یماشخاصی را تربیت ، ما یها دانشگاهاستعماری است.  یها دانشگاه، ما

ما را غرب زده بار  یها جوانغربزده هستند؛ و  شان یاریبس، هستند که غرب زده هستند. معلمین

نیست. ما بیشتر ، که برای ملت مفید باشد ییها دانشگاهیک ، ما یها دانشگاه. ما می گوییم که آورند یم

که از دسترنج همین ملت حاصل ، کمر شکن یها بودجهاز پمجاه سال است که دانشگاه داریم؛ با 

خود کفا باشیم. ما ، شود یمکسب  ها دانشگاهنتوانستیم در علومی که در ، ؛ و در این پنجاه سالشود یم

به  -از احتیاج ملت بکند، بی که بتواند کفایت از ملت بکنددانشگاه داشتیم؛ و طبی، بعد از پنجاه سال

نداریم. ما دانشگاه داشتیم و داریم؛ و برای تمام شئونی که یک ملت زنده الزم  -حسب اقرار خودشان

ما دانشگاه داریم؛ ، احتیاج به غرب داریم. ما می گوییم که در این پنجاه سال یا بیشتر، دارد

مانع از ترقی فرزندان ، ما یها دانشگاهبرای ما عرضه دارید. ما می گوییم که دانشگاه را  یها فرآورده

مبدل شده است به یک میدان جنگ تبلغاتی. ما می  ها دانشگاهاین آب و خاک است. ما می گوییم که 

که  ییها آنمربی به تربیت اسالمی نیستند. ، تربیت ندارند، اگر علم پیدا کردند، ما یها جوانگوییم که 

برای این است که یک ورقه ای به دست بیاورند؛ و بروند سربار ملت بشوند. آن طور ، کنند یمتحصیل 

دانشگاه به آن ترتیب رفتار ، به حسب احتیاجاتی که کشور ما دارد، نیست که به حسب احتیاجات ملت

به هدر  ها آنقوای  بسیار عزیز به هدر بروند؛ و یها جوانو این ، بزرگ یها نسلکند؛ و نگذارد این 

معلمین ، وادار کردند. معلمین مدارس ما ها یخارجبرود. قوای ما را به هدر بردند؛ یا به خدمت 

آن چیزی که از ، نیستند؛ و تربیت در کنار تعلیم نبوده است؛ و لهذا، به حسب نوع، اسالمی

کت خودش دلسوز باشد یک شخصی که برای ممل، یک انسان متعهد، ما بیرون آمده است یها دانشگاه

 ما نداریم.، و تمام نظرش به این نباشد که منافع خودش را بدست بیاورد

 . جایگاه ونقش آموزش عالی در کالم امام3. 6

حاال گلستان بود مملکت ما. محتاج به جنگ ، اگر ... دانشگاه یک محصول دلخواهی داده بود بیرون»

 (221: 1387، خمینیامام ) «.محتاج به انقالب نبودیم.، نبودیم

شقاوت یک ملت است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین ، در مقابل، دانشگاه مرکز سعادت و»

یک ملت را ، دانشگاه بد، ؛ و دانشگاه غیر اسالمی،کند یمیک ملت را سعادتمند ، بشود. دانشگاه خوب

چه دانشگاه ، انشگاه علوم قدیمچه د -همه تحوالت است. از دانشگاه مبدأبه عقب می زند. دانشگاه 

، امام خمینی) .«ردیگ یمشقاوت یک ملت سرچشمه ، در مقابل، ... سعادت یک ملت و -علوم جدید

 (12:113ج ، 1361

ما اگر دانشگاه مان اداره نشود کارمان زار است. تمام مسائل به سمت دانشگاه است. یعنی این دو »

قوه تفکر ملت هستند. اگر  ها نیاباید حل شود؛  ها نیاهمه مسائل توی دست ، قطب دانشگاه و روحانی
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: 1382، امام خمینی) «همه چیزمان از دست رفته است.، دانشگاه را سست بگیریم؛ و از دست ما برود

151) 

نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است. ممکن است از دانشگاه انسانی خارج شود که یک 

ات بدهد و ممکن است یک انسان درست بشود که کشور را به هالکت بکشاند. ... مقدرات کشور را نج

دانشگاه ، است؛ بنابراین، ندیآ یمکه از دانشگاه بیرون  ییها آنو ، هر کشوری به دست دانشگاه

، امام خمینی) «را هم دانشگاه دارد. ها تیمسئول نیتر بزرگاست در کشور؛  مؤثرموسسه  نیتر بزرگ

1382 :151) 

از امور مهمه است؛ و نقش بزرگی دارد که این نقش ، آنچه که دانشگاه در یک کشوری نقش دارد»

 .«رساند یمکشور را به مقصد اعالء خودش ، بزرگ را اگر... به طور صحیح ایفا کند

 استعماری در دیدگاه امام یها دانشگاه. پیامدهای 4. 6

؛ آن چیزی که ما را میترس ینم؛ ما از دخالت نظامی میترس ینماز حصر اقتصادی  ما !عزیزان من»

که  میترس یم؛ ما از دانشگاهی میترس یموابستگی فرهنگی است؛ ما از دانشگاه استعماری ، ترساند یم

 (71: 1382، امام خمینی) «که خدمت غرب بکنند.، وان های ما را آن طور تربیت کند

به تعلیم ، در راه منافع کشور، اسالمی و ملی یها برنامهبا ، و مراکز تعلیم و تربیت دیگر ها دانشگاهاگر »

و پس از آن ، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان، و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان جریان داشتند

و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارت زده تحمیل ، رفت ینمآمریکا و شوروی فرو 

؛ ... اگر مجلس و دولت و قوه قضاییه و شد ینمبه ایران باز ، ؛ و هرگز پای مستشاران خارجیشد ینم

ملت ما امروز گرفتار مشکالت خانه ، گرفت یماسالمی و ملی سرچشمه  یها دانشگاهاز ، ها ارگانسایر 

نه آنچه امروز ، به معنای صحیحش -پاکدامن با گرایش اسالمی و ملی یها تیشخصاگر  و بانداز نبود؛

امروز میهن ما ، افتی یمبه مراکز قوای سه گانه راه  ها دانشگاهاز  -کند یمدر مقابل اسالم عرض اندام 

به ملت ، ز... و این ارث کشور بر باد ده و انسان براندا، و محرومان ما از قید محرومیت رها، غیر این

 (54: 12ج ، 1361، امام خمینی) «نرسیده بود.

 

 «دانشگاه اسالمی»از مختلف  یها قرائت. 5. 6

می گویند یعنی تخصص نباشد.  ها آن، که فالن مرکز باید اسالمی باشد شود یمبه مجرد اینکه گفته »

به دنیا ارائه بدهند که اسالم با علم و تخصص مخالف است. در صورتی که آیات قرآن  خواهند یم ها نیا

، امام خمینی) که شاید در سایر کتب دیگر نباشد.، کریم آنقدر راجع به دانش سفارش فرموده است

 (232: 14ج ، 1361

این است که علوم دو قسم ، دانشگاه اسالمی باشد خواهند یمکه کسانی ...  اند کردهبعضی گمان »

اسالمی بشود؛ یعنی فقط علم فقه و  ها دانشگاهبه اینکه  اند قائل ها نیااست. .... بعضی توهم کردند که 

یا خودشان را به اشتباه  کنند یماشتباهاتی است که بعضی  ها نیاتفسیر و اصول در آنجا باشد. ... 

نه اینکه فقط ، و تغییرات بنیادی داشته باشد، تغییر کند .... می گوییم دانشگاه باید از بنیاناندازند یم
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. ما میخواه ینمبگوییم ما علوم جدیده را  میخواه ینم... ما ، علوم اسالمی را در آنجا تدریس کنند

ما اخالق اسالمی ندارد؛  یها دانشگاهبگوییم  میخواه یم...  بگوییم علوم دو قسم است میخواه ینم

 (62-61: 1382، امام خمینی) «می ندارد.دانشگاه ما تربیت اسال

پشتیبان دانشگاه است؛ پشتیبان دانشگاهیان است؛ پشتیبان اساتیدی که ، اسالم جمهوری اسالمی و»

باید  مسلماًهست. آن چیزی که  ها تخصصپشتیبان ، هست، کشند یمبرای اسالم و برای اسالم زحمت 

را خدای نخواسته در دانشگاه دامن بزنند. ... من به همه  ها توطئهفقط آ است که بخواهند ، نباشد

و ، خدمت کنند به کشور خودشان خواهند یمو ، اساتید دانشگاه که تعهند دارند به کشور خودشان

و صادر کنند ، خودشان را پیاده کنند یها تخصص خواهند یمو ، تربیت کنند جوانان ما را خواهند یم

موافق است؛ و نگهدار  ها آنکه ایران و اسالم با  دهم یممن اطمینان  ها آنبه همه ، برای جوانان ما

: 13ج ، 1361، امام خمینی) «؛ و هیچ به خودشان تزلزل راه ندهند.هاست آن؛ و پذیرای هاست آن

269) 

 

 در نگاه امام خمینی« دانشگاه اسالمی» یها یژگیو. 8

 .میپرداز یم( ره) ی از منظر امام خمینیدر ادامه به بررسی برخی ویزگیهای دانشگاه اسالم

 به تهذیب نفس و خود سازی معنوی توجه 8.1

تربیت الزم است؛ اگر یک دانشمندیتربیت ، را مرکز تربیت قرار دهید. عالوه بر دانش ها دانشگاه»

، درست و حسابی، کردید تشانیتربرا تربیت کنید. .... اگر  ها یدانشگاهمضر است ... ، نداشته باشد

 (255: 14ج ، 1361، امام خمینی) «اداره کنند. توانند یم

، شما هم نیستید ... اگر خدای نکرده فاسد باشید، اذا فسد العالم فسد العالم ... این ... عالم من نیستم»

. صالح و فساد یک جامعه دیکش یمعالم را به صالح ، ؛ و اگر صالح باشیددیکش یمعالم را به فساد 

شما هستید و قشر روحانی. ... اگر بنا باشد قط تربیت  ها یمرببدست مربان آن جامعه است؛ و این 

همه خیرات و  مبدأکاسب ...  شود یم... این طبیب فردا ، شما یک طبیب درست کنید، علمی باشد

این است  -در جهت معنویو چه ، چه در جهت مادی -همه ترقیات که برای یک مملکت است مبدأ

 (97: 11ج ، 1361، امام خمینی) «که ایمان در کار باشد.

 مورد نیاز کشور و اتکا به منافع داخلی یها رشتهدادن به علم و تخصص در  تیاهم .2. 8

اساس فعالیت جوانان ، مختلف یها رشتهباید کوشش در راه علم وبدست آوردن تخصص در »

و کشور ما با کوشش ، برآورده ها آنمیهن به دست خود  یها یازمندینکه ، دانشجوی عزیز ما باشد

شماخود کفا شود. ... شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید؛ و احتیاجات کشور 

 (25: 1387، امام خمینی) «خود را برآورید؛ و از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید.

در تمام ، چون سرطان، اجانب منفعت طلب، مردان دانشمند و متخصص شود اگر دانشگاه خالی از»

. باید کنند یم؛ و سرپرستی رندیگ یمو زمام امور اقتصادی و علمی ما را به دست ، کشور ریشه دوانده

مجهز شدن ، جوانان با این فکر غلط استعماری مبارزه کنند؛ و بهترین و موثرترین راه مبارزه با اجنبی
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سالح علم دین و دنیاست؛ و خالی کردن این سنگر و دعوت به خلع این سالح خیانت به اسالم و به 

 (23: 1387، امام خمینی) «مملکت اسالمی است.

بگیریم  آاستفاده از علوم و گرفتن آن ازز دیگران مانعی ندارد؛ ولی باید توجه داشت که از جایی علوم »

 «که نخواهند ما را منحرف کنند.

ت و ارتش باید کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ و پیشرفته دول»

 «بفرستند.، و استعمار و استعمارگر نیستند، دارند

که یک تصدیقی بگیرید؛ یک  دنبال این معنی نباشید، دیرو یمدنبال تحصیل  ها جواناگر شما »

برای استفاده مادی خودتان. این همان انحرافی است ، دیپلمی بگیرید؛ و بروید آن را آلت قرار بدهید

 (97: 14ج ، 1361، امام خمینی) .«خواهند یم ها آنکه 

را تربیت کنید به یک تربیتی که فعال باشد. همه برای این نباشد که چیزی بگیرند؛ آقا  تانیها جوان

... دانشگاه ، اشغال کنند برای اینکه همه میز، زحمت بکشند ها دانشگاهاین یک مصیبت است که همه 

اداری یک مساله کوچکی است؛ ... دانشگاه باید اشخاصی را درست ، باید عالم درست کند؛ نه اداری

از حیث فرهنگ. نه اینکه غایت آمال ، از حیث علمیت؛ اداره کند، کند که مملکت خودش را اداره کند

 «ند. ... این باشد که یک چیزی دستش بیاید؛ برود در یک اداره بنشی

 خوداتکایی و حمایت مادی و معنوی از اختراع و ابتکار، . حرکت در جهت خود کفایی8.3

به این ملت. دانشگاه در خدکت دیگران بوده است. ، دانشگاه نتوانسته آن خدمت خودش را بکند

این طور کردند. االن هم دنبال این هستند که نگذارند این دانشگاه ... در  ها دانشگاهما را  یها جوان

یک دانشگاهی داشته باشیم که روی  میخواه یم، خدمت مردم باشد. ما که می گوییم دانشگاه اسالمی

: 1382، امام خمینی) «کرسی داشته باشد و برای ملت باشد.، احتیاجات که این ملت داشته باشد

174) 

که یک آموزش موافق با احتیاج ، برنامه را تنظیم کنند، ها حوزهو خود علمای  ها یدانشگاهخود »

 (175: 1382، امام خمینی) .«خورد ینمبه درد ما  اصالًنه این چیزهایی که ، باشد[مملکت ]

که از متخصصین  -آینده یها نسلچه در نسل حاضر و چه در  -و دست اندرکاران است ها دولتبر »

 «مادی و معنوی تشویق به کار نمایند. یها کمکدردانی کنند؛ و آنان را با خود ق

تمرکز و هدایت ، بازسازی و توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی، عامل در کسب خود کفایی نیتر مهم»

که ، امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای مستعد و متخصص است

و نشان ، جهل را دارند؛ و از الک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به درآمدهشهامت مبارزه با 

 (72: 1362، امام خمینی) «کشور را روی پای خود نگه دارند. توانند یمکه  اند داده

 توجه جدی به حفظ روحیه و آگاهی سیاسی و انقالبی در عین پرهیز از اختالفات جناحی .8.4

موافق آن زمان تربیت بشوند؛ و ، در هر زمانی، ما یها بچهاز این به بعد شما نظرتان باشد؛ و آن اینکه »

به غیر آن طوری که خودتان هستید. برای زمان ، در روایات هم هست که بچه هاتان را تربیت کنید

را از  ها بچهشما در زمان آتیه باید دست به کار مملکت و کشور بشوند.  ها نیابرای اینکه ، آتیه
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که  شود یمآن فرمی ، از سیاست ها بچهاز این طور چیزها درو نگه ندارید. دور نگه داشتن ، سیاست

مثل اینکه یک آدم کوری وارد در اجتماع بشود. ... اشخاصی که ، وقتی وارد در اجتماع شدند

 ها آن، دستشان باشددر این کشور زندگی بکنند و مقررات این مملکت ، در این مملکت خواهند یم

و به تعلیم ، باید به دست شماها ها نیا... ، که ... استعمار کرده ییها خدعهباید آگاه باشند از همه 

 یها چهرهکه  دینیب یمیک وقت ، گفته بشود ... اگر خدای نخواسته در این قصور بشود ها آنبه ، شماها

 «که وارد بر مسائل روز نیست. -بر چهره حقه کنند یمغلبه  -که وارد در مسائل روز هستند -منحرفه

 (196: 5ج ، 1361، امام خمینی)

دیگر اختالف نباشد؛ گروه گروه ، متعهد و مسلم یها تیجمعبین ، سعی کنید در هر دانشگاهی»

باید جلو یک مفسده ، خارج از این باشد که همه با هم، نشوند ... حاال یک اختالف سلیقه ای هم دارند

 (1387:232، امام خمینی) «رند.ای را بگی

متحرک به حرکت  ها آنو ، هشیار باشند که دیگران نفوذ نکنند، هستند ها انجمنکسانی که در »

 (189-187: 9ج ، 1361، امام خمینی) «دیگران نباشند.

 وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط مستمر وتنگاتنگ دانشگاهیان و روحانیون .8.5

روحانیون و دانشمندان فرهنگی و طالب علوم دینی و ، قدیم و جدیدمراکز علمی و فرهنگی »

 یها نقشهدو قطب حساس و دو مغز متفکر جامعه هستند؛ و از ، و دانش سراها ها دانشگاهدانشجویان 

و تفرقه اندازی بین این دو مرکز حساس آدم ساز بوده و ، کوشش در جدایی این دو قطب، اجانب

و در نتیجه خنثی کردن فعالیت آنان  ها آنو در مقابل هم قرار دادن ، مرکزهست. جدا کردن این دو 

عصر حاضر است؛ فاجعه ای که ما و کشور  یها فاجعه نیتر بزرگاز ، در مقابل استعمار و استعمارگران

. این کشد یمبه فساد  -مخازن کشور است نیتر ارزندهکه از  -به تباهی و نسل جوان ما را، تا آخر، ما را

 اند کردهبدان توجه ، دانشمندان بیدار خصوصاًکه اکنون قشرهای ملت و  -توطئه شیطانی طاغوتی را

خنثی کرد؛ و راه تفاهم و اتحاد را هر چه سریع تر باز نمود؛ و با ، باید با به کار بردن تمام تدبیر و توان

. رسد یمتعالی حقیقی  کشور عزیز به رشد واقعی و ترقی و، این دو قطب متفکر، قطب وحدت این دو

الزم است کوشش کنند در پیوند دهی این دو قشر عزیز؛ و باید بدانند ، علما و دانشمندان این دو مرکز

امام ) «به استقالل برسد؛ و نه روحانی بدون دانشگاهی. تواند یمکه نه دانشگاهی بدون روحانی 

 (189-187: 9ج ، 1361، خمینی

حاضر و آینده غفلت نکنند؛ و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز  توصیه اینجانب آن است که نسل»

 «پیوند دوستی و تفاهم را محکم تر و استوارتر سازند.، هرچه بیشتر با روحانیون و طالب علوم اسالمی

موجب اسالمی شدن ، که دانشگاه و فیضیه با هم مرتبط نباشد؛ برای اینکه این ارتباط خواهند یم»

بین دانشگاه و ، که در طول مدت زیاد -ییها ینیبکه آن بد  شود یمو ... اسباب این  ؛شود یمدانشگاه 

و دانشگاه در کنار ، از بین رفت ها ینیبدباز بین برود؛ وقتی این  -طالب علوم دینی حاصل شده بود

 .«شود یمکوتاه ، شرق یا غرب است شان قبلهکه که  ییها نیادست ، فیضیه مشغمل به فعالیت شدند
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با هم توجه کنند ... تا اینکه یک دانشگاهی ما پیدا کنیم  ها آنهمه متفکران از اساتید دانشگاه و غیر »

این ، لبریز از علم باشد؛ لبریز از تخصص باشد؛ و آرام باشد. اگر در دانشگاه بخواهد آرامش نباشد

علم خودتان را  دیتوان یمنمتخصصین را پذیرا باشد. شما اساتید محترم  یها تخصص تواند ینمدانشگاه 

مگر در یک محیط آرام. آرامش دانشگاه از همه جا الزم تر است. اگر آرامش در ، به دیگران صادر کنید

و در ، اساتید به باد فنا خواهد رفت؛ اگر آرامش در دانشگاه نباشد یها زحمتتمام ، دانشگاه نباشد

افکار خودشان را به حوانان ما صادر کنند؛ و  چطور امکان دارد که متفکران، تعلیمی نباشد یها طیمح

 (1387:181، امام خمینی) «را متفکر و متخصص بار بیاورند؟ ها آنمغزهای 

احساس می کنندکه ، در فضای آزاد کشور اسالمی مان، امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان»

با روی گشاده و آغوش ، خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسالمی بیان دارند یها شهیاند توانند یم

راه راست اسالمی ، از محبت و دوستی آکندهبا بیانی ، روند یمآنان را بشنوید؛ اگر بیراهه  یها حرفباز 

 عواطف و احساسات معنوی و عرفانی شود ینمدهید؛ باید به این نکته توجه کنید که  ها آنرا نشان 

انگ انتقاط و انحراف بر نوشته هاشان زد؛ و همه را یکباره به وادی شک و  فوراًو ، آنان را نادیده گرفت

دلشان برای اسالم و هدایت  مسلماً، کنند یمکه امروز اینگونه مسائل را عنوان  ها نیاتردید انداخت. 

معتقدند  ها نیا؛ واال داعی ندارند که خود را با طرح این مسائل به درد سر بیاندازند. تپد یممسلمانان 

. به جای پرخاش و کنند یمهمان گونه ای است که خود فکر ، در موارد گوناگون، که مواضع اسالم

غیر این نشوید. در  وسیمأ، رفتار کنید؛ اگر قبول هم نکردند ها آنبا پدری و الفت با ، ها آنکنار زدن 

و ملی گراها و یا چپ و منافقین می افتند؛ و گناه این کمتر از  ها برالیلصورت خدای ناکرده به دان 

به آینده کشور و آینده سازان امیدوار شویم که به آنان در مسائل  میتوان یمالتقاط نیست. وقتی ما 

و اصولی که منتهی به  ها وهیشو از اشتباهات و خطاهای آنان بگذریم؛ و به همه ، گوناگون بها دهیم

 (1387:243، امام خمینی) «احاطه داشته باشیم.، شود یمتعلیم و تربیت صحیح آنان 

 

 دانشجویان دانشگاه اسالمی یها یژگیو. 7

، اقتصادی، سیاسی یها نهیزمدر  -بر شما جوانان مسلمان که در تحقیق و بررسی حقایق اسالم»

و امتیازاتی که اسالم را از همه مکاتب دیگر جدا ، را در نظر گرفتهاصالت اسالمی  -و غیره، اجتماعی

 (175: 1ج ، 1361، امام خمینی) «فراموش نکنید.، سازد یم

را آگاه سازید؛ و  ها ملتکه  باشد یمالزم  -که مایه امید مسلمین هستند -بر شما جوانان ارزنده اسالم»

بیشتر جدیت کنید؛ ، نمایید. در شناسایی اسالم مألشوم و خانمان سوز استعمارگران را بر  یها نقشه

تعالیم مقدسه اسالم را بیاموزید؛ به کار بندید؛ با کمال اخالص در نشر و تبلیغ و معرفی اسالم به ملل 

بزرگ اسالم بکوشید؛ مهذب و مجهز شوید؛ متحد و متشکل و صفوف خود  یها آرماندیگر و پیشبرد 

 (176: 1ج ، 1361، امام خمینی) «تر هم فکر و انسان فداکار سازید.را فشرده تر سازید؛ هر چه بیش

ما؛ باید جدیت کنند در این معنی که خودشان را گم کردند؛ پیدا  یها جوانباید زحمت بکشند »

 (174: 11ج ، 1361، امام خمینی) «خودشان را نبازند.، دیآ یمبکنند؛ تا اسم غرب 
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این باشید که از غربزدگی بیرون بیایید؛ این گمشده خودتان  خودتان در صدد، شما دانشجویان عزیز»

خودشان را ، در صددند که با هر ترتیبی شده است ها آنخودتان هستید. ... ، را پیدا کنید؛ گمشده شما

 (175: 11ج ، 1361، امام خمینی) «به ما تحمیل کنند؛ و شما باید مقاومت کنید ...

 م دانشجویی در جهت تررویج فرهنگ اسالمیسال یها تشکلایجاد و تقویت  .7.1

دانشجویی و تشکیل یک گروه  یها گروهاتحاد  -و رمز پیروزی است -ام دادهآنچه که کرار تذکر »

که  -در مقابل منحرفان؛ که کوشش دارند تفرقه بیفکنند؛ و شما جوانان عزیز را، ملی است -اسالمی

به تباهی بکشند؛ و نگذارند در  -به فعالیت شماستو سعادت و ترقی میهن بسته ، امید کشور هستید

که مایه پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و  -راه تعالی کشور قدم بردارید؛ و به علم و ادب

و  ها یبدبختاختالف و تفرقه سرچشمه تمام ، اشتغال پیدا کنید؛ و باید بدانید -کهنه است

در بین جوانان ما نفوذ کنند؛ و  -ر دانشگاه و سایر مدارسد -. ممکن است عناصر فاسدیهاست اسارت

را شناسایی کنید؛ و  ها آن، تفرقه افکنی کنند. الزم است با هوشیاری، با برنامه ای حساب شده

امام ) «بشناسانید که جوانان ما از توطئه آنان مطلع شوند؛ و در راه خنثی نمودن آن کوشا شوند.

 (176: 11ج ، 1361، خمینی

 

 . غنای متون درسی و پیراستگی محتوای آن از القائات استعماری9

تصفیه کنید؛ و ، و آنچه ... به نفع استعمار و استبداد است، درسی را ... تغییر اساسی داده یها کتاب»

جایگزین آن ، و جوانان ما را مستقل و آزاده بار آورد، ما را بیدار یها بچهاسالمی که  -دروس انقالبی

 (214: 9ج ، 1361، امام خمینی) «کنید.

بپاخیزید و قرآن کریم را از شر جاهالن متنسکو ، اهل تحقیق یها دانشگاهعلمیه و  یها حوزههان ای »

نجات دهید. ... و شما ای  -تازند یمکه از روی علم و عمد به قرآن و اسالم تاخته و  -عالمان متهتک

بیدار ، را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن ها دانشگاهو  ها حوزه، فرزندان برومند اسالم

محط ، بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را، کنید. تدریس قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن

 (365-364: 1387، امام خمینی) «نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید.

 ها دانشگاه. مجریان طرح اسالمی کردن 19

با هم توجه کنند؛ و همکاری کنند با این هیئت اصالح ، ها آناز اساتید دانشگاه و غیر ، کرانهمه متف»

 (174: 14ج ، 1361، امام خمینی) «فرهنگی و انقالب فرهنگی

که در کنار ستاد کار  ییها ارگانو هم ، هم ستاد انقالب فرهنگی، این به عهده یک ارگان نیست»

مسئول مسئول این ، هم خود دانشجویان و استادان که مشغول کارند و، ... هم وزارت علوم، کنند یم

در برابر دانشگاه به عنوان یک ، کنند یمکار هستند. و در کل باید بگوییم که جو انقالبی را رهبری 

مسئولیت دارند؛ و این چیزی نیست که ما از یک ارگان بخواهیم. این ، نقطه اساسی و مهم در کشور

، و بر خط درست به حرکت افتاد، که وقتی با یکدیگر جمع شده هاست کوششو  اه تالشمجموعه از 
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، امام خمینی) «بتوانیم دانشگاه اسالمی داشته باشیم. -سال 29بعد از  مثالً –که  کند یمما را امیدوار 

 (179-186: 1ج ، 1369
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