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 نقش آموزش عالی و دانشگاههاي اسالمی در اتحاد ملی و انسجام اسالمی

 *علیرضا قاسمی زاد: نویسنده گان 
 **افسانه رنجبر

  ناحیه یک شیرازاداره آموزش و پرورش ، دانشجو دکتراي مدیریت آموزش عالی: مدرك تحصیلی *
 

 : چکیده 

مقالـه حاضـر بـه بررسـی مفهوم اتحاد ملی و انسجام اسالمی ، راهکارهاي تقویت آن و نقش                     

 این مقاله  راههاي بهبود و رسیدن   در. آموزش عالی  و دانشگاه اسالمی در رسیدن به  آن می پردازد            

تقویت عزت عمومی، ارائه تصویر روشن از تمدن ایران و      : بـه اتحاد ملی و انسجام اسالمی عبارتند از          

، خودسازي اخالقی و تقویت ایمان ،    ) امر به معروف و نهی از منکر      (اسـالم ، افزایش نظارت همگانی       

دانشگاههاي اسالمی که به طور مشروح مورد بحث   و توجه به   سیاسی -حضـور در اجتماعات عبادي    

 . و بررسی قرار گرفته شده  است

 :کلید واژه

 اتحاد ملی و انسجام اسالمی ، آموزش عالی ، دانشگاه اسالمی

 :مقدمه

 بـه نام سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی از جانب مقام معظم رهبري               1386نامگـذاري سـال     

تداوم ، بقا و استواري اسالم و مسلمین و پیچیدگی و به هم             خـود بیلنگـر اهمـیت ایـن موضـوع در            

بی شک طی کردن . تنیدگـی اتحاد ملت ایران و نقش آن در انسجام و استحکام روابط مسلمین دارد          

مـدارج کمـال و سـعادت مسـتلزم داشـتن الگویـی عملی است که حرکت در این مسیر را سرعت و                      

 .استمرار بخشد

لت ایران به عنوان ملتی که با تجارب موفق در پیاده کردن ابعاد        از این جهت وحدت و الفت م      

ریشه .مختلف اسالم پیشرو و ممتاز بوده می تواند مقدمه اي موثر جهت انسجام میان مسلمین باشد               

رهبـر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی امام  ایـن وحـدت و الفـت را مـی تـوان در سـخنان         
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 همواره امت اسالمی را به وحدت و انسجام در          که   و کالم دلنشین خود   در سخنان نغز    ) ره(خمینـی   

برابـر بـیگانگان، ملحدان و دشمنان داخلی و خارجی دعوت می کردند و مسلمانان را از هرگونه تفرقه    

اگر چه توطئه ها و دسیسه هاي دشمنان علیه وحدت و          . پیدا نمود  و اختالف افکنی برحذر می داشتند     

ان جهـان بـه قـدمت تـاریخ اسالم است و به صدر آن باز می گردد، اما در دوران            یکپارچگـی مسـلمان   

معاصـر اسـت کـه بـا شـدت بیشتر و البته موذیانه تر و با ابزارهاي مدرن و روش هاي نرم پی گیري          

  ) 86/03/01  ،جمهوري اسالمی( .می شود

 راهکارهاي تقویت اتحاد ملی و انسجام اسالمی

  تقویت عزت عمومی-الف

دولت و ملت اگر بخواهند به      . رسـیدن بـه سعادت دنیا و آخرت هدف متعالی ملت ایران است            

پیـروزي و اهـداف اسالمی با تمام ابعادش ، که سعادت بشر است دست یابند باید از اختالف و تفرقه           

ملت ایران در صورتی که از نظر ).89،ص  6صحیفه نور، جلد    (بپرهیـزند و فرمان حق را اطاعت نمایند       

مـادي و معـنوي ارتقـا یابد و به استقالل ملی و عزت ملی دست یابد و از تمام ظرفیتهاي خود بهره                       

گیـرد و در پـیاده کردن عدالت اجتماعی بکوشد می تواند براي تمام جوامع مسلمان  الگو باشد و آن     

تی که به مل. امـا همه اینها در گرو تقویت و کرامت این ملت بزرگ است      . را بـه دیگـران عرضـه دارد       

ایمان و باور . توانایـی هـاي خـود ایمـان و باور دارد به راحتی می تواند قله هاي افتخار را فتح نماید                

نسـبت بـه توانایـیها و ظـرفیتها مـی تـواند بزرگترین نیروي محرکه براي شکستن سدها و موانع در             

 : ازیکی از مهمترین راههاي افزایش عزت عمومی عبارت است. رسیدن به هدف باشد 

 ارائه تصویر روشن از تمدن ایران و اسالم

ایرانیان . کارنامـه تمدن ایران و اسالم هرکدام فصلی درخشان و طلوعی در تاریخ انسانی است              

نـیاکان ما همواره با پیروي از فرهنگ واالي ایرانی نسبت به  . وارث دو تمـدن بـزرگ و پـویا هسـتند      

نمونه هایی از آن را می توان در وصایا ي کورش و .رعایـت حقـوق بشـر و عـدالت وامـدار بـوده انـد          
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چند قرن عرضه کننده علم     ) ص(همچنین نیاکان ما با پیروي از پیامبر        .داریـوش کبیر مشاهده نمود    

 .، فرهنگ ، معنویت و کشورداري براي جهانیان بوده است

د ایرانیان نقش در طـول تاریخ در میان اقوام و ملل مختلفی که از ابتدا ي اسالم به آن گرویدن   

در عرصه هاي علم و  عمل خوش درخشیدند و پرچمداري آیین حق را              . واال و برجسته اي داشته اند     

 ایرانیان بزرگترین سهم را در ": فرمودند) ص(در حـدیث آمده است پیامبر اکرم       . بـر دوش کشـیدند    

اسالم وارد ایران زمین ایـن بالندگـی در صحنه هاي علم ،عمل و ایمان از زمانی که         . "اسـالم دارنـد   

کارنامه اسالم در طی فرون طالعی آن  کارنامه یک فرهنگ انسانی         .شـد تـا کـنون ادامه داشته است        

زرین (.یک فرهنگ به قدر قامت انسان است   فون  گرونه باوم     اسـت ، یـک فرهنگ جامع که به قول             

مدارس ، .  آوري کرد پـس شناسـاندن تمـدن اسـالمی و ایرانـی را بایـد به مردم یاد        . )1362کـوب ،  

دانشـگاهها ، حـوزه هاي علمیه و سایر رسانه ها بهترین وسیله براي معرفی عظمت فرهنگ ایرانی و                   

سیسـتم آموزشـی باید اهمیت ایرانی بودن را در پناه فرهنگ اسالمی به کودکان ،         ..اسـالمی هسـتند   

 .نوجوانان وجوانان تفهیم نماید

 خودسازي اخالقی و تقویت ایمان-ب

گامـی کـه تمـام افـراد جامعـه هـم سو و هم جهت رو به سوي یک معبود داشته باشند و                         هن

با گسترش . دسـتورات خـداي واحـد را بکـار برند، تقوي و فضایل اخالقی در بین آنها رواج می یابد                

فضـایل اخالقـی و احـیاي سنتهاي دین مدار ، برتري هاي قومی و نژادي و طبقاتی در جامعه رو به                      

در این رابطه قرآن کریم در . هاده ، جاي خود را به همدلی ، مهر و محبت و برادري خواهد داد           افول ن 

 ابتدا مومنان را به تقوي دعوت می کند تا مقدمه اي براي            " یا ایهالذین امنو اتقواهللا حق تقاته      "آیـه   

 اعتقادي بی   در حقیقت دعوت بدون استمداد از یک ریشه اخالقی و         . دعـوت به اتحاد و انسجام باشد      

از این رو در این آیه کوشش شده است تا عوامل ایجاد کننده اختالف و         . اثـر  یـا بسیار کم اثر است          

پراکندگـی در پـرتو ایمـان و تقـوي تضـعیف گردد لذا ، افراد با ایمان را مخاطب ساخته می فرماید                 

اد و برادري اشاره کرده همگی از خدا بپرهیزید و حق تقوي را به جا آورید سپس به نعمت بزرگ اتح              
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و مسـلمانان را بـه تفکـر در وضـع اندوهـبار گذشته دعوت می نمایدو می فرماید فراموش نکنید در                     

گذشـته چگـونه بـا هـم دشـمن بـودید ولی خدا در پرتو ایمان و اسالم دلهاي شما را به هم مربوط                          

 )404ص ،20تفسیر نمونه، جلد .(ساخت و شما دشمنان دیروز برادران امروز شدید

پـس هـرچه در جامعـه اي محـوریت انسـان بیشـتر تحـت الشـعاع خدا محوري قرار گیرد ،                       

قرآن این . یکپارچگـی بیشـتر و خودخواهی ها و منیت ها که منشاء تفرقه هستند کمترخواهد بود                   

 آنان پراکنده " و مـا تفرقوا اال من بعدما جاء هم العلم بغیا بینهم         "مهـم را چنـین بـیان مـی نمایـد          

نشـدند مگـر بعـد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی به دلیل انحراف از حق             

در این آیه تفرقه جویی را حب دنیا ، ریاست ، حسد و عداوت می داند که دانشمندان دنیا طلب    . بـود 

سیر نمونه ، تف.(و عـوام متعصب و کینه توز دست به دست هم دادند و این اختالف را به وجود آوردند      

 )40 ، ص 3جلد 

 

 )امر به معروف و نهی از منکر( افزایش نظارت همگانی -ج 

خـود سـازي فـردي ، روح خود خواهی و تشتت را در جامعه از بین برده ، صفا و صمیمیت را          

امـا ، میان انسانها ، افرادي مشاهده می شوند که یا به دالیل عدم آگاهی و  .جایگـزین آن مـی نمایـد     

یـا تعصـبات کـور و برخورداري از حد اقل کرامت نفس، سر جدال با حق و تمایل به گناه                شـناخت     

اگـر در مقابل گناهکار اقدام مناسب صورت نگیرد رفتار نابهنجار  " در چنـین مـواردي     . رفـتار دارنـد   

این اقدام . همانـند یک بیماري مسري به دیگران سرایت می نماید و جامعه را از درون تهی می سازد  

ناسـب ،همـان نظـارت همگانـی اسـت کـه بـه صورت امر به معروف و نهی از منکر به اجرا در می                  م

خداوند در قرآن کریم پس از آنکه تو صیه به حبل اهللا نموده و مساله وحدت               ) 1384قرائتی ،   .("آیـد 

و اخـوت را توصـیف مـی نمایـد ، بالفاصـله بر امر به معروف و نهی از منکر که به منزله یک پوشش                

بی اهمیتی به این اصل و وظیفه مهم و بی          . اجتماعـی بـراي محافظـت مـردم است تاکید می نماید           

تفاوتـی مـردم نسـبت به یکدیگر  موجب می شود عواملی که دشمن وحدت اجتماعی است همچون         
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از این رو است که قرآن . مـوریانه از درون ، ریشـه هاي اجتماع را بخورد و آن را از هم متالشی سازد        

اره بـا دعـوت از مسلمین به صلح و خوبی و امر به معروف و دوري از رذایل  می خواهد وحدت                    همـو 

در احادیث نیز موارد زیادي از معصومین آمده است که اگر این اصل فراموش   . جامعـه پایـدار بمانـد       

 شـود جامعـه بـه گـناه و زشـتی آلـوده شده و مکارم اخالقی از بین مردم رخت بر می بندد  و اتحاد         

 . میان آنان زایل می گردد

 امر به معروف و نهی      ": گویاي این حقیقت است که فرمودند     ) ع(سـخن گهر بار حضرت علی       

 )47نهج البالغه ، نامه ("از منکر را ترك نکنید که افراد شرور و بد کار بر جامعه مسلط می شوند

یضه بزرگ الهی است که     امر به معروف  ونهی از منکر فر       : کـه می فرمایند   ) ع( یـا امـام باقـر       

همـه واجـبات بـا آن بـر پـا مـی شود و به وسیله آن امنیت برقرار شده ، کسب و کار مردم حالل و                     

حقـوق افراد تامین و در سایه آن آبادانی می آید ،از دشمنان  انتقام گرفته می شود و کارها روبه راه                     

ه مسلما خیري جز آرامش ، و در نتـیجه این فریض   ) 395،ص  11وسـایل الشـیعه، جلـد       .(مـی گـردد   

 .یکدلی و وحدت نخواهد بود

 

    سیاسی- حضور در اجتماعات عبادي-د

براساس تعالیم دینی، اجراي فرایض دینی هرچه با اخالص، در خلوت و دور از چشم مردم صورت                    

الم با وجود این، اس   .  گیرد، ارزش افزونتري دارد و در ارتقاي معنوي انسان مؤمن تأثیر مهمتري دارد             

دستور داده نماز به جماعت برگزار شود و ثواب این نماز بیش از آنچه تصور می رود، از نماز فرادا                        

باالتر است، زیرا بر اثر حضور مسلمانان، آنان از وضع یکدیگر با خبر می شوند؛ دلهایشان به یکدیگر                    

عه، اجتماعی عمومی   نماز جماعت یک اجتماع عبادي روزانه است و نماز جم          ...  .  نزدیک می گردد و   

تر و هفتگی است که امام جمعه باید به جاي دو رکعت، خطبه بخواند و در خطبه ها عالوه بر                           

مواعظ، مسائل جهان اسالم را به آگاهی عموم نمازگزاران برساند و مصالح عمومی را مطرح کند و                    

اجتماعی )  ر و عید قربان   عید فط (نماز عیدین   .  نیرنگهاي استکبار و توطئه هاي آنان را گوشزد نماید         
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از همه اینها مهمتر، عمومی تر و طوالنی تر و متنوع تر، برنامه           .  دیگر است که ساالنه برگزار می شود      

حج است که بر هر انسان مسلمانی واجب است، درصورت توانایی بدنی و مالی حداقل در طول عمر                    

یم، زمان واحد، مکان واحد، و حتی       در این عبادت عظ   .  خود یک بار در این اجتماع مهم حضور یابد         

هدف آن است که شرکت کنندگان عالوه بر تمرین تزکیه            .  لباس یکسان در نظر گرفته شده است       

درونی و آمادگی بیشتر براي تقوا و روي آوردن به فضیلت، در میعادگاه اهل توحید یعنی مسجد                     

  .ی به خود گیرندالحرام و اطراف خانه کعبه، رنگ توحید و وحدت و یگانگی اجتماع

حج می تواند روح توحید را در دلها زنده کند، تکه            «:  مقام معظم رهبري نیز دراین باره فرموده اند        

پاره هاي امت بزرگ اسالمی را به هم وصل کند، عظمت مسلمانان را به آنان برگرداند و آنان را از                       

 )2/4/86وزنامه قدس ، ر(».احساس حقارت و ذلتی که برایشان تحمیل کرده اند، نجات دهد

 

 تالش بیشتر براي پیشرفت در عرصه علم و فناوري -ه

تولـید دانـش و فـناوري از مهمتـرین ابـزارهاي توسـعه و در عـین حـال از جمله شاخصهاي                

پیشـرفت در سطح بین المللی است ویکی از مهمترین عوامل اقتدار ، عزت و سربلندي هر ملتی  می    

کشوري که مردم آن از علم .  استقالل یک ملت را تقویت می نماید       پیشـرفت علمی پایه هاي    . باشـد 

ملت ایران در صورتی می تواند یک    . بـی بهـره باشند در عرصه بین المللی جایگاهی نخو اهند داشت            

 .الگوي حسنه باشد که در تمام ابعاد مختلف خود را تقویت کند 

  به سرمایه هاي فکري و تبدیل توسـعه و رشـد در ابعاد کیفی و کمی آن مستلزم توجه کامل         

کارآمدي نظام اقتصادي ، اجتماعی و هدایت صحیح سرمایه ها   . آن بـه دانـش و فـناوري مـی باشـد           

از این رو متخصصین هر     . مـنوط بـه واگـذاري نقش هاي مناسب به نیروهاي متخصص و ماهر است              

ه مدام در حال تولید ثروت کشـور و نیـروي انسانی آن به منزله سرمایه ملی می باشند که این سرمای     

کمبود سرمایه هاي فکري موجب عقب افتادگی جامعه می شود  و جامعه عقب مانده         .ملی می باشند  
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همـواره وابسـته بـه بـیگانگاه خـواهد بـود که باید محصوالت علمی خود را از بیگانگان تکدي نماید                    

 )1378ري ، غفوري و اکب.(همین عامل موجب وابستگی و استثمار کشور خواهد شد.

لـذا بـر مسـئولین است که با برنامه ریزي دقیق و تخصیص منابع مالی الزم به این مهم یعنی      

تجهیـز مراکـز علمی به امکانات ، وسایل ، مواد منابع اطالعاتی، کتب مرجع ، اینترنت و ارتقاء سطح            

ه بخش  کیفـی دانشـگاهها ومراکـز آمـوزش عالـی و تحقیقاتـی ، تقـویت جـدي تحقیقات و توجه ب                     

خصوصـی و ایجاد همکاري هاي الزم بین مراکز تحقیقاتی و علمی ، زمینه ارتقاء،  پیشرفت و توسعه        

تا ملت ایران بتوانند در تمام عرصه هاي بین المللی سربلند و   . همـه جانـبه کشـور را فـراهم نمایـند          

 . پیروز باشند که خود این امر باعث  عزت و یکپارچگی کشور می شود 

 

 گاه  اسالمی در تقویت و بهبود اتحاد ملی و انسجام اسالمینقش دانش

این یک حقیقتى     ":  مقام معظم رهبري در سخنرانی خود به مناسبت حلول سال نو می فرمایند                

کفایت  است که ملت ایران بر اثر تسلط قدرتهاى طاغوتى و قدرتهاى فاسد و دولتهاى وابسته یا بى                   

هاى  هاى زیادى در عرصه    ماندگى  دچار عقب  -دویست سال    شاید نزدیک به      -در طول دهها سال      

امروز که ملت ایران به برکت اسالم و نظام جمهورى اسالمى به خودآگاهى و                 .  گوناگون بوده است  

هاى  ما فاصله. هاى طوالنى را با سرعت طى کنیم       اعتماد به نفس دست یافته است، باید ما این فاصله         

رافتخار است، داریم؛ این فاصله        بسیار زیادى با آنچه که شأن ای        ها جز با همت بلند،      ران سربلند و پ

مقام معظم رهبري ، سخنان     (".  ى ملى میسر نخواهد شد     جانبه پایان، جز با تالش همه     جز با امید بى   

 )1386نوروزي ،

بی شک یکی از راههایی که می تواند این فاصله را پر نماید آموزش عالی به ویژه                             

ن باالترین         یعال دانشگاهها و مراکز آموزش    .می می باشند  دانشگاههاي اسال  هر جامعه معرّف و مبی 

 جامعه  ی و ارزش  ي و نظام اعتقاد   یبین شوند و اصول جهان    یجامعه محسوب م   سطح تفکر و علم آن    

 سازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران آینده در جهت بخشیدن به              ی م یمتجلّ را در خود  
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توان  یم از اینجا .  شوند ی جامعه مؤثر واقع م    ی و سیاس  ی، فرهنگ ي، اعتقاد يوناگون فکر  گ يحرکتها

بودن، با یکدیگر     که به اعتبار دانشگاه     ی مختلف جهان، عالوه بر اشتراکات       يگفت که دانشگاهها   

 هستند که آنها را     یخصوصیات  مختلف واجد  يها و ارزشها    با بینش  یدارند، به اعتبار تعلق به جوامع     

 و  ی اله ي خود با رویکرد   یکه در انقالب اسالم    یجامعه ایران .سازد یز یکدیگر متفاوت و متمایز م      ا

 شئون گوناگون زندگى خود قرار داده، خواهان  يرا بر مبنا   ی اسالم ی و نظام ارزش   یبین ، جهان يمعنو

 در آن    داشته باشد تا هم بتواند      ی اسالم ي و ارزشها  یمتناسب با مبان   یآن است که دانشگاههای    

 تر حاصل کند و هم با تربیت        و شناخت دقیقتر و ژرف     یخود آگاه ي   و معیارها  یمبان دانشگاهها از 

 .نمایدمبادرت   و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در کل جامعهیمتفکران و مدیران بر وفق آن مبان

رهنگی روشن بـا برسی ساختار کلی هر یک از استانهاي کشور از نظر اقتصادي ، اجتماعی ، ف               

مـی شـود که عامل عمده توسعه نیافتگی استانهاي محروم کشور به طور عمده فقدان نیروي انسانی                 

متخصـص بومـی و نداشـتن زیرسـاختهاي الزم جهت جذب نیروي متخصص بوده است از این رو از                

زش سـوي بـرنامه ریـزان براي رسیدن به توسعه منطقه اي تاسیس یا تقویت دانشگاهها و مراکز آمو               

که این عمل باعث ایجاد اتحاد محلی ، منطقه اي و به طبع      )1383بوذري،  .(عالـی احسـاس می شود     

 .آن اتحاد ملی می گردد

دانشگاهها به ویژه دانشگاههاي اسالمی از طریق ارتباط با کسب و کار محلی، صنعت،                      

 و شرکتهاي   آموزشهاي هدفمند،مشاوره هاي تحقیقاتی و خدماتی ، ایجاد مراکز رشد تحقیقاتی              

 ، بکارگیري دانشجویان در     2 ،تجاري سازي آموزش عالی از طریق شرکتهاي زایشی        1تحقیق و توسعه  

کسب و کار محلی و گره زدن پروژه هاي دانشجویان با نیاز هاي کسب و کارو اقتصاد  محلی  باعث                      

ارجی شده و   توسعه مناطق می گردند که این توسعه محلی زمینه ساز جلب توجه سرمایه گذاران خ               

و همین عامل نیز باعث ایجاد پیوند بین مردم شده و باعث            .در نتیجه باعث توسعه کشور خواهند شد      

 به راستی دانشگاه اسالمی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟.اتحاد و انسجام جامعه می گردد 

                                                
1-R&D                                                                                                                                                          

    
                                                                                                                                                       2-spin-off    
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 :مفهوم دانشگاه اسالمی

ري دانش همراه است با به کارگیري   دانشـگاه اسالمی دانشگاهی است که در آن تقویت و بارو          

نگـرش اسـالمی دربـاره محـتواي آن،تـالش در جهت تقویت و باروري دانش در زمینه هاي متفاوت            

البـته متضـمن بهـره گیـري از دسـتاوردهاي علمـی دانشمندان در حیطه هاي مختلف علم و دانش        

 )1383صفایی مقدم  ،(.بشري صرف نظر از وابستگی هاي فرهنگی تاریخی و جغرافیایی آنان است

اسالمی شدن دانشگاهها فرایندي بلند مدت ،خود جوش و خود انگیخته ، تعالی دهنده علم و              

فناوري ، ایجاد کننده روحیه نو آوري و ابتکارمی باشد که با توجه به ارتباط علوم و ارزشها ، نیازهاي            

یدن به کمال حقیقی می باشد و مـادي و معـنوي انسان را برطرف نموده و راهنماي انسانها براي رس        

 . در عرض دانشگاهها ي جدید قرار نمی گیرد

  

 اصول دانشگاه اسالمی

بـراي بررسـی اصـول دانشـگاه اسـالمی ابـتدا بایـد بـه اصول عمومی دانشگاهها پرداخت که                     

 :  عبارتنداز

تأمین رفاه و   وآن در اداره صحیح جامعهی  و قطعي به علم و دانش و اعتقاد به تأثیر بنیاداهتمام-1

 .سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن

 . آراء و نظریات گوناگونی تحقیق و نقد و بررسي برايو وجود آزاد اهمیت داشتن فکر و اندیشه-2

 .ينظر يها  اندیشهي و کاربردی عمليها  جامعه و توجه به جنبهيپیوند با واقعیتها داشتن-3

مشارکت در صحنه   جامعهی در عرصه سیاسی و اجتماعي از مسایل و مباحث فکریداشتن آگاه-4

 . نقش در آني و ایفای اجتماعیزندگ

ها و مفاهیم--5  . جامعهی و فرهنگی و ارزشیاخالق شناخت سنتّ
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 :                                                               اصول اختصاصی دانشگاه اسالمی  

ی  بودن خود ویژگیهایی به اعتبار اسالمیدانشگاه اسالم  دانشگاهها،ی عمومعالوه بر اهتمام به اصول

                                          : شـود  یو اولـویت بـه آنهـا اشـاره مـ      دارد کـه ذیـال و بـه تـرتیب اهمـیت     

یدى بر تمامى شئون دانشگاه و تفکر و بینش توح :  است که در آنی دانشـگاه یدانشـگاه اسـالم  -1

 این  به منزله یک عبادت در جهت ایجاد و تقویتيآموز اندیشـه دانشـگاهیان حاکمـیت دارد و علم   

                            .   .                                                                                 کـند  یمـ   نقـش يیفاااهنگرشـ 

مکارم اخالق به منظور   سرشار از معنویت ویمحیط:  است که در آنی دانشگاهیدانشـگاه اسـالم  -2

ـ   شود و حیات و شخصیت  یم  و تـربیت صـحیح و تـزکیه و تعلـیم نفوس ایجاد    ي فـرد یرشـد و تعال

 .                                             یابـد ی  افـراد اعـتال مـ   یو اخالقـ ي معـنو 

 با احساس تعهد و یافـراد در پـرتو معارف اسالم  :  اسـت کـه در آن  ی دانشـگاه یاسـالم  دانشـگاه -3

 ی اجتماعيها  در فعالیتی اسالمي جامعه و تحقق اهداف و ارزشهاینسبت به رشد و تعال مسوولیت

 .جویند یمشارکت م

 : ن معرف دانشگاه اسالمی بر شمرددر کل مالکهاي زیر را می توا

 ایجاد کننده -ایجاد جامعه اطالعاتی- تعالی دهنده علم و فناوري    -ا هـتمام بـه علـم و دانـش         

-برطرف نمودن نیازهاي مادي و معنوي افراد        - ارتـباط علـوم و ارزشـها       -روحـیه نـو آوري و ابـتکار       

اهتمام . مشارکت در امور-ژوهش روحیه تحقیق و پ-راهـنماي انسـانها براي رسیدن به کمال حقیقی      

 .به علم و دانش و پاسخگویی به جامعه

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 144

  :نتیجه

 بـه نام سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی از جانب مقام معظم رهبري              1386نامگـذاري سـال     

خـود بـیا نگـر اهمـیت ایـن موضوع در تداوم ، بقا و استواري اسالم و مسلمین و پیچیدگی و به هم                  

با کمی تامل در این . لت ایران و نقش آن در انسجام و استحکام روابط مسلمین دارد           تنیدگی اتحاد م  

پیدا نمود ) ره (مسـئله مـی تـوان ریشه هاي اتحاد ملی و انسجام اسالمی را در سخنان امام خمینی        

ه و ائمه اطهار با نگاهی ژرف و موشکافانه ب) ص (کـه ایشـان نیز با تاسی از قرآن کریم و پیامبر اکرم      

 .این مسئله اساسی پرداختند

تقویت عزت عمومی، ارائه تصویر روشن از   : بـراي رسـیدن بـه ایـن امر مهم راهکارهایی مانند           

، خودسازي اخالقی و ) امر به معروف و نهی از منکر   (تمـدن ایـران و اسالم ، افزایش نظارت همگانی           

شگاههاي اسالمی می تواند     و توجه به دان      سیاسـی  -حضـور در اجـتماعات عـبادي      تقـویت ایمـان ،      

همچنین . مسـولین کشـور و مـردم را بـراي دسـتیابی بـه وحدت ملی و انسجام اسالمی یاري نماید                

و  اهمیت داشتن فکر و اندیشه- - ب به علم و دانشاهـتمام  -دانشـگاههاي اسـالمی از طـریق الـف     

شناخت  - د جامعهياپیوند با واقعیته داشـتن  - ج آراءی تحقـیق و نقـد و بررسـ   ي بـرا يوجـود آزاد 

ها و مفاهیم  مکارم اخالق به   سرشار از معنویت ویمحیط - ه جامعهی و فرهنگی و ارزشیاخالق سـنتّ

ـ        و توجه به توسعه تمام مناطق     و تربیت صحیح و تزکیه و تعلیم نفوس        ي فـرد  یمـنظور رشـد و تعال

 .ایدکشور ملت و دولت را در رسیدن به اتحاد ملی و انسجام اسالمی کمک می نم

  :پیشنهادات

 :براي اسالمی شدن دانشگاههامی توان پیشنهادات زیر را ارائه داد

 همکاري و مشارکت دانشگاه و حوزه به عنوان دو قطب سیال تولید علم •

 تحول در ساختار آموزش عالی و حرکت ازسوي تمرکز به سمت الگو هاي مشارکتی •

ارکت درتصمیم گیریها و برنامه فـراهم نمودن امکانات مناسب براي هیئت علمی جهت مش       •

           ریزي ها  
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بوجـود آوردن محیطی آزادمنشانه و گفتگو در دانشگاه در برنامه ریزي آموزشی و پژوهشی          •

 و درسی و نقد آن

 مذهبی دانشگاهیان_  حمایت آزادمنشانه از انجمنهاي علمی  •

 احیا و ترویج سنت وقف در توسعه دانشگاهها •

  اسالمی و حمایت از آناحیاي سنت رحله هاي •

 پاسخگو بودن دانشگاه در قبال کیفیت امور  •
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 : منابع

تهران بنیاد .  دایره المعارف آموزش عالی" آموزش عالی و محرومیت زدایی")1383(بوذري، سیما

 دانشنامه بزرگ فارسی

 40ص .جلد سوم. تفسیر نمونه 

 404ص  .20جلد.تفسیر نمونه 

 2/4/86س ، روزنامه قد

  86/03/01  ،جمهوري اسالمیروزنامه 

 تهران ، انتشارات امیرکبیر" کارنامه اسالم " ) 1362(زرین کوب ، عبدالحسین

 89، ص 3صحیفه نور ، جلد 

 دایره المعارف "آموزش علوم و تربیت اسالمی :  دانشگاه اسالمی") 1383(صفایی مقدم ، مسعود

 ه بزرگ فارسیتهران بنیاد دانشنام. آموزش عالی

طب و تزکیه، شماره  ." رسانه ها و استعدادهاي درخشان") 1378(غفوري، علی و اکبري ، حمید

 1378، زمستان 35

، ناشر مرکز فرهنگی " ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر") 1384(قرائتی ، محسن

 درسهایی از قرآن

 17/1/86ن نظام، مقام معظم رهبري ، بیانات در دیدار با کارگزارا

 1/1/86 مقام معظم رهبري ، بیانات در حرم مطهر رضوي ، 

 1/1/86مقام معظم رهبري ، بیانات نوروزي ، 

 47نامه .مترجم، شیروانی ، علی. نهج البالغه 

 395ص .، باب اول 11وسایل اشیعه، جلد 
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