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سیاستگذاری تحقق دانشگاه اسالمی با تأمل بر دیدگاه امام خمینی

(س)

فرانک موسوی

چکیده :از نظر امام خميني دانشگاهها دو كارعمده دارند كه يكي تربيت و اصالالح
انسان و ديگري تربيت دانشمندان و متخصصان است و هالردوي ايالك كارهالا بايالد در
كنار يكديگر انجام شود دانشگاه همچنانكه مي تواند براي پيشرفت و تعالايي كشالور
يک زمينه و فرصت مناسب تلقي گردد اگالر از شالرايم مولالور برخالوردار ن،اشالد
يک تهديد جدّي براي عزت و استقالل و سالمت فرهنگ جامعه به شمار ميآيد.
با توجه به اهميّت ايك موضوع بايد به،ود كيفيت دانشگاه را مورد توجه جالدّي رالرار
داد.

در ايك پژوهش سعي شده است افكار و گفتار امام در خصالو

راه،ردهالاي تحقال

اسالمي شدن دانشگاهها براي دانشگاهيان و سياستگذاران جمال آوري و جمال بنالدي
شود تا ضمك بررسي و بازشناسي مجالدد آنهالا در راسالتاي شالناخت نقالش و جايگالاه
دانشالالگاه و اهميالالت دسالالتاوردهاي آن در فرآينالالد پيشالالرفت جامعالاله بالالراي ارزيالالابي و
بازنگري روند كنوني دانشگاه ها در صدر مسائل دانشگاهي ررار گيالرد و افال آينالده
در فرآيند انقالر فرهنگي و تحول دانشگاهي بر همگان روشك گردد.
کلیدواژهها :سياستگذاري دانشگاه اسالمي امام خميني تربيت تهذيب تعليم 


مقدمه
دانشگاه در سرنوشت كشور نقش برجسته و تأثيرگذاري دارد .دانشگاه با تربيت دانشجويان اثالري
ماندگار و درازمالدت بالر سرنوشالت كشالور و مصالاي ملالت و فرهنالگ مالردم برجالاي ماليگالذارد.

 .4استاديار گروه مديريت آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني واحد كرمانشاه دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه
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برجستگي ايك نقش در ماندگاري و آثالار ديرپالاي دانشالگاه اسالت فالرآوردههالايي كاله هريالک در
ساختمان ايك اثر ماندگار چون خشت و مصاي

جايگاه تأثيرگذار دارند (مؤسسه فرهنگي ردر واليالت

 .)44 :4111بنابرايك جايگاه سرنوشت ساز دانشگاه در تصميم گيريها و تحول در كشالور همالواره
مورد تأكيد و توجه خا

امام خميني بوده است (آراپور و حسني .)15 :4111

ايشان در جملهاي ايك اهميت را گوشزد كردهاند « :اگر دانشگاه را ما سست بگيريم و از دست
ما برود همه چيزمان از دستمان رفته است»(امام خميني 4119ج  .)414 :1بنابرايك مي توان نتيجه گرفت
كه دانشگاه هم منشأ دردها و فسادهاي موجود و هم منشالأ اصالالح كشالور اسالت و بسالته باله اينكاله
دانشگاهها استادان و دانشجويان چه جهتگيريهايي داشته باشند ثمرات آن نيز مشخص خواهالد
شد .امام خميني در سخنان خويش به ايك دو جهتگيري كامالً مجزا و مشالخص بالهطالور صالري
اشاره فرمودهاند .دربارة جهتگيري اول معتقدند همة دردهاى ايران از دانشگاه شروع شالده اسالت
(امام خمينالي 4119ج  )111 :45و در خصو

جهتگيري دوّم هم عقيده دارنالد كاله اگردانشالگاه يالک

كشورى اصالح شود آن كشور اصالح مىشود(امام خميني 4119ج  .)115 :49آنگاه در بيانالاتي ديگالر
ايك دو جهتگيري متضاد را در كنار هالم رالرار ماليدهنالد و نتيجالة هالر يالک را گوشالزد ماليكننالد:
«دانشگاه خور يک ملت را سعادتمند مىكند .و دانشگاه غير اسالمى دانشگاه بد يک ملت را به
عقب مىزند (امام خميني 4119ج .)14 :1

امام دانشگاه را م،دأ همة تحوالت مي دانند و معتقدند سرچشمة سعادت و شقاوت يالک ملالت
از دانشگاه است و بايد با جديّت آن را درست و اسالمي كرد (امام خميني 4119ج  .)11 :1اي،ته ممكك
است واژة دانشگاه اسالمي در ميان بيانات ايشان كمتر به چشم بخورد اما اگر دانشگاه اسالالمي را
دانشگاه مولور در جامعة اسالم ي بالدانيم كاله حال نيالز هماليك اسالت ماليتالوان گفالت كاله تمالامي
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

تصويرات انتظارات و توصيههايي كه ايشان در مورد دانشگاه و عناصر دانشگاهي دارند بيانكنندة
مؤيفههاي دانشگاه اسالمي است؛ بديك معني كه دانشگاه ها بايد استقالل داشالته باشالند و وابسالته باله
شرق و غرر ن،اشند .و ايك مسأيه را به استادان و دانشجويان توصيه ميكنند كه م،ادا دانشالگاههالا و
در نهايت مملكت به دست اجانب و منفعت طل،ان بيفتد )موسوي.)1 :4111

در ادامة بحث ضمك ت،ييك مفهوم دانشگاه اسالمي از ديدگاه امام راه،ردهالاي تحقال دانشالگاه
اسالمي از ديدگاه ايشان ارائه و تشري ميشود.

اصالح سوم 4151/1/11

821
اسالمي كردن دانشگاهها يا حركت به سوي اهداف آرماني اسالم حركتي بنيادي به منظور به،ود

مقاله

مفهوم دانشگاه اسالمی
همه جان،ة جامعه و ساختار اجتماع است كه از دغدغههاي مهم وآرمانهاي امام خميني بالوده كاله
در بيانات ره،ري نيز تداوم يافته و بر آن تأكيد نمودهاند (آراپور و حسالني .)15: 4154دانشالگاه اسالالمي
گستره اي به پهناي دانشگاه مولور دارد وايك دو مفهالوم را نماليتالوان از همالديگر جالداكرد؛ زيالرا
نمي توان دانشگاه مولور را به دو دسته اسالمي وغير اسالمي تقسيم كرد .اي،ته جداناپذيري ايك دو
مفهوم از حيث مصداق است

ويي از حيث مفهوم ميتوان بيك ايالك دو تفكيالک رائالل شالد (فالي

و

شريفي .)15 :4111در ادامه مفالاهيم دانشالگاه اسالالمي از منظالر امالام خمينالي شالوراي عالايي انقالالر
فرهنگي و تني چند از كارشناسان امر بازگو ميشود.

دانشگاه اسالمی از دیدگاه امام خمینی
معنى اسالمى شدن دانشگاه ايك است كه اسالتقالل پيداكنالد و خالودش را از
غرر جدا كند و خودش را از وابستگى به شرق جالدا كنالد و يالک مملكالت
مستقل يک دانشگاه مستقل يک فرهنگ مستقل داشالته باشاليم(امالام خمينالي

4119ج  .)194-191 :41ما از حصر ارتصادى نمىترسيم .ما از دخايت نظالامى
نمىترسيم ...آن چيزى كه ما را مىترسالاند وابسالتگى فرهنگالى اسالت .مالا از
دانشگاه استعمارى مىترسيم (امام خميني 4119ج .)191 :41

خوانده بشود همة درسها هم براى خدا خوانده بشالود .اگالر ايالك را توانسالتيد
كه شما براى ايك كار برويد و ايالك كالار را بكنيالد در كارتالان موفقيالد (امالام
خميني 4119ج .)111 :45

بايد تالش كنيد جهات دينى را در دانشگاه بيشتر كنيد .بايد ر،ل از هر چيالز
دانشگاه اسالمى باشد (امام خميني 4119ج .)141 :45

دانشجويان و علماى دانشمند دست به هم بدهند و هر چه زودتالر دانشالگاهها
را به طريقة اسالمى به طريقه ملالى دانشالگاهى كاله مالال خالود ملالت باشالد
دانشالالگاهى كالاله مالالال خالالود ملالالت اسالالالمى باشالالد زودتالالر بالالاز بشالالود و دسالالت
اشخاصى كه مىخواهند ايك دانشگاه را به طرف شالرق بكشالند يالا باله طالرف
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دانشگاه را بايد شما رو به خدا ب،ريد رو به معنويت ب،ريد و همة درسالها هالم
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غرر بكشند كوتاه كنند و مقدرات دانشگاه را معلميك و اسالاتيد اسالالمى باله
دست بگيرند و دانشگاه يک دانشگاه ملى براى ملت باشد نه اينكه زحمالت
را ملت بكشد و خرج دانشگاهها را ملت به عهالدهبگيالرد و يالک دانشالگاهى
باشد كه اشخاصى كه از او بيرون مىآيند يا ر،لهشان شرق باشد يالا ر،لالهشالان
غرر باشد (امام خميني 4119ج .)114-114 :41

دانشگاه اسالمی از دیدگاه شورای عالی انقالب فرهنگی
از نظر ايك شورا دانشگاهي اسالمي است كه در آن بينش توحيدي در تمام شئون دانشگاه و تفكر
و انديشة دانشگاهيان حاكميت دارد وعلم آموزي به منزية يک ع،ادت در جهالت ايجالاد و تقويالت
ايك نگرش ايفاي نقش ميكند .دانشالگاه اسالالمي دانشالگاهي اسالت كاله در آن محيوالي سرشالار از
معنويت و مكارم اخالري به منظور رشد و تعالايي فالردي و تربيالت صالحي و تزكيالة نفالو

ايجالاد

ميشود .حيات و شخصيت معنوي و اخالري افراد اعتال مييابالد (مصالوبه شالوراي عالايي انقالالر فرهنگالي

.)4111

پیشینة بحث
بحث از دانشگاه اسالمي و اسالمي كردن دانشگاهها تاريخچهاي بال

طويالل دارد .در دهالة اخيالر

م،احث فراواني در ايك زمينه صالورت گرفتاله كاله باله اختصالار گزارشالي اجمالايي از برداشالتهالاي
گوناگون در ايك رابوه ع،ارتند از:
 )4صورت گرايي :گروهي بر رعايت ظواهر و شالعائر در رفتالار فالردي و جمعالي دانشالگاهيان
فضاي ظاهري دانشگاه و وض ظاهر و پوشاک دانشجويان و اساتيد و نوع روابم دانشجويان دختر
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

و پسر تأكيد داشتهاند.
 )1معناگرايي :گروهي ديگر نگاهي دري تر و علمي تر به بحث دارند دانشگاه اسالمي را نه در
ظاهر بلكه در معنا و باطك جستجو ميكنند .و بر ايك باورند كه بايد اسالمي سازي علوم اتفاق بيفتد
به ويژه در مورد علوم انساني و اجتماعي؛ در ايك مورد تالالشهالايي را هالم در جهالت تحقال علالوم
اجتماعي اسالمي انجام دادهاند؛ مانند ارتصاد اسالمي روان شناسي اسالمي و ...امالا عالدة ديگالري
نيز عالوه بالر تأكيالد بالر ظالواهر و شالعائر دينالي معتقدنالد كاله دانشالگاهي اسالالمي اسالت كاله در آن
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و...حاكم باشد (رن،ري و منافي.)411 :4159

مقاله

ارزشهاي اسالمي ايهي ملي از ر،يل استقالل فايدهمندي سعة صدر تضارر آرا انديشهورزي

سیاستهای تحقق دانشگاه اسالمی
با تأمل بر بيانات و سخنان امام خميني راه،ردهاي اسالم سازي دانشگاه و تحق دانشگاه اسالمي از
ديدگاه ايشان را ميتوان به شرح زير برشمرد:
 )1ایجاد فضای سالم و عاری از فساد
رف موان وچايشهاي اسالميسازي از جديتريك و اساسيتريك مسائلي اسالت كاله بايالد در طالرح
دانشگاه اسالمي بدان توجاله كالافي م،الذول شالود .از ايالك رو بحالث گالزينش بالراي اسالالمي كالردن
دانشگاهها اهميت ويژهاي پيدا ميكند .ايك گزينش در خصو
جدي گرفتاله شالود .سالنگر علالم و دانالش مقالد

اساتيد دانشجويان و كاركنان بايد

اسالت و سالرماية كشالور اسالالمي بايالد در اختيالار

انسانهايي مؤمك و متديك ررار گيرد نه افرادي كه به راحتي مقدسات ديني و ارزشهالاي اسالالمي
را زير سؤال ميبرند .يذا حضور مغرض و ناسايم و در پارهاي از مالوارد معانالد و معالارض در كاي،الد
دانشگاهها از موان جدي و محسو

اسالميسازي دانشگاه محسور ميگردد.

امام نيز حضور افراد مسأيهدار و مشكلآفريك و آسيبزاي دستگاههالاي آموزشالي -تربيتالي را
مورد اشاره ررار ميدهند و با حساسيت و هشدارهاي جالدي تأكيالد ماليكننالد كاله بايسالتي عرصالة
جديت و نظارت دري

مان از حضور چنيك افرادي به مجموعالة آموزشالي – تربيتالي كشالور شالوند

(رن،ري و منافي .)499 :4159به باور امام «بر دانشآموزان و دانشجويان عزيز و اسالاتيد و معلمالان متعهالد
است كه با تمام توان و ردرت در شناسايى عوامل فساد كوشش كنند و محيم آمالوزش و پالرورش
را از يوث وجود آنان پاک نمايند» (امام خميني 4119ج .)111 :49

ايشان وجود چنيك افالرادي را باله جهالت اينكاله مالان از اصالالحات فرهنگالي و اسالالميسالازي
دانشگاه مي شوند و دانشگاه را از مسير اصلي و صحي خالود منحالرف ماليكننالد و سالدي در برابالر
تحق صورت مولور دانشگاه اسالمي ميسازند بسيار خورناک ميدانند و كاركرد ط،يعي آنها را

(س)

به طور جدي ايجاد انحراف معارضه و وابستگي به غير ميدانند؛ يذا معتقدند كه بايد مراكز علمى
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دانشگاه و ساير مراكز آموزشي از يوث تمامي اشخا
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و تربيتى از عناصر فاسد و خدمتگزاران و سرسپردگان به رژيم ساب تصفيه شود؛ زيرا تا ايك عناصر
كه در خدمت اجانب هستند تصفيه نشوند

نخواهيم توانست به استقالل فكرى و درونى برسيم (امام

خميني 4119ج .)11 :44

)2انسان سازی و اخالق مداری
از جمله مهمتريك رسايتهاي مراكز علمي و فرهنگي در ديدگاه بنيانگذار ك،يالر انقالالر اسالالمي
انسان سازي است و در ايك مسالير دانشالگاه و دانشالگاهيان ماليتواننالد تالأثير بسالزايي داشالته باشالند.
همانوور كه حوزههاي علميه چنيك وظيفة خويري را برعهده دارند (امام خميني 4119ج .)114-111 :1

امام خميني دانشگاه را مركز درستكردن انسان ميدانند و معتقدند سهل انگاري نس،ت به ايك
رسايت عظيم دانشگاه به معناي بياعتنايي به رسايت ان،ياست «همة ان،يا بالراى آدمسالازى آمالدهانالد.
ررآن كريم يک كتار آدمسازى است .همة ان،يا آمدهاند كاله آدمهالا را درسالت كننالد .باله درسالت
كردن آدم همة بساط درست مىشالود .ايالك دو روالب كاله هالر دو مالأمور آدمسالازىهسالتند روالب
دانشگاه مأمور آدمسازى هست و روب روحانيت مأمور آدمسازى كارشان شالريفتريك كارهاسالت
بالالراى اينكالاله همالالان كالالار ان،ياسالالت» (امالالام خمينالالي 4119ج .)51-51 :1از ديالالدگاه امالالام خمينالالي تحالالول
ودگرگوني در اشخا

(امام خميني 4119ج )19 :1تالش در جهت انسانيت افراد (امالام خمينالي 4119ج:1

 )11تعليمات توأم با تربيت انساني (امام خمينالي 4119ج )144 :1نجات جوانان از غربزدگالي (امالام خمينالي

4119ج )444 :41تربيت مواب فوالرت انسالاني (امالام خمينالي 4119ج )11 :41در راسالتاي رسالايت انسالان
سازي دانشگاه و دانشگاهيان است (رن،الري ومنالافي .)491 :4159در بالار اهميالت رسالايت انسالان سالازي
دانشگاه امام خميني معتقدند كه دانشگاهها و حوزههاي علميه ن،ايد فقم همّشان گفتك در

باشالد

بلكه بايد در كنار آموزش تربيت معنوي هم باشد اگالر اينوالور ن،اشالد و انسالانهالا را در ايالك زميناله
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

همدوش با هم تربيت نكنند علم به تنهايي بدون اخالق موجب فسالاد و هالكالت اسالت (امالام خمينالي
4119ج.)944-944 :41

 )3کارآمدی و برقراری ارتباط با جامعه
يكي ديگر از راه،ردهاي تحق دانشگاه اسالمي از ديدگاه امام خميني ايالك اسالت كاله در خالدمت
جامعة ديني باشد يعني در رف نيازها كارگشايي كند .ايك تور امام خمينالي از دانشالگاه ريشاله در
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مقاله

متون ديني دارد كه براسا

آن علم بايد ناف باشد .از نظر امام دانشگاه مولور «نياز محور» است.

تحرکآفريني نمايد (بابايي .)1 :4151دانشالگاه اگالر بركنالار از احتياجالات و معضالالت جامعاله باشالد
رخوت آيود و بينشاط خواهد بود .مشكالت جامعه به منظور تحليل و بررسي بايد در دانشالگاههالا
انعكا

يابد و به هميك منظور فراهم آمدن همة يوازم بررراري ارت،اط شايستة دانشگاه با بخشهاي

مختلف جامعه ضروري است كه از جملة ايك يوازم شفافيت در عملكرد مسئوييك جامعاله و آزادي
بيان در دانشگاههاست .از ايك منظالر مالي تالوان گفالت كاله دانشالگاه بايالد مردمالي باشالد و نسال،ت باله
مشكالت مردم بياعتنا ن،اشد و حل معضالت را در فضايي كه شايستة شأن دانشگاه است يعني بالر
اسا

علم و عقالنيت و به دور از ايتهابات و كشمكشهاي سياسي مورد بررسي ررار دهالد .تأكيالد

امام بر اينكه دانشگاهيان بايد در عرصة سياست و ادارة امور جامعه حاضر و ناظر باشالند باله هماليك
نكته اشاره دارد«.دانشگاهيها بدانن د ايك را كه همان طوري كه يک مجتهد در سرنوشالت خالودش
بايد دخايت كند

يک دانشجوي جوان هم بايالد در سرنوشالت خالودش دخايالت كنالد» (امالام خمينالي

4119ج« .)111 :41ما كه مي گوييم كه بايد دانشالگاه و فرهنالگ اصالالح بشالود مالا نماليخالواهيم كاله
دانشگاه ن،اشد؛ ما مي خواهيم دانشگاهي باشد كه براي ملت باشد براي خودمان باشالد .دانشالگاهي
كه در خدمت آمريكا باشالد ن،الودش بهتالر اسالت» (امالام خمينالي 4119ج « .)141 :41مالا كاله ماليگالوييم
دانشگاه اسالمي ما ميخواهيم كه يک دانشگاه داشالته باشاليم كاله روي احتياجالاتي كاله ايالك ملالت
داشتهباشد كرسي داشتهباشد و براي ملت باشد»(امام خميني 4119ج  .)114 :41بنابرايك دانشگاه به عنوان
نيروي انساني كشور را فراهم ميگرداند

ضرورت دارد با احتياجالات جامعاله همسالو باشالد (رن،الري و

منافي.)411 :4159

اگر دانشگاه بتواند به ايك ويژگي مورد نظر امالام پاسالخ گويالد؛ يعنالي رسالايت خالود را بالا رفال
نيازهاي جامعه گره بزند از يک سو دانشالگاه نشالاط و تحالرک الزم را خواهالد يافالت و از سالوي
ديگر از ظرفيت دانشگاهها براي گره گشايي از مشكالت استفاده خواهد شد .شرايم دانشگاه بايالد
به گونهاي تغيير يا بد كه هر دانشجويي بتواند با مشكالتي از جامعه كه با رشالتة تحصاليلي او مالرت،م
است آشنا باشد و ايك مشكالت را مسأية ذهني خود ساخته باشد.

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني

مهم تريك نهاد فكري -فرهنگي كه ردرت فكري جامعه را در اختيار دارد وخروجي ايالك نهالاد نيالز

(س)

831
پژوهشنامة متين

)4تربیت نیروهای انسانی متخصص و متعهد
امام همچنانكه بر تعهد تأكيد داشت بر ضرورت كسب تخصص نيز اصرار ميورزيد .دانشجويان را
به تحصيل و كسب تخصص دعوت ميكرد .در دانشگاه اسالمي فراگيري علالم يالک اصالل اسالت
كه ناديده گرفتك آن اسا

دانشگاه را زير سؤال ميبرد .ايك تصور اشت،اه است كاله اسالالمي بالودن

دانشگاه را تنها به ركك تعهد نس،ت دهيم .اسالمي بودن دانشگاه منسالور باله هالر دو ركالك تعهالد و
تخصص است .تخصصي كه زمينه ساز خدمت است و افراد را براي خدمتگزاري توانايي ميبخشد.
تخصصي كه زمينه ساز كسب ردرت و ضامك استقالل اسالت .از جملاله مهالمتالريك پاليش نيازهالاي
تحق همه جان،ة اهداف انقالر اسالمي تربيت نيروي انساني دانا مؤمك خالق و سرشار از عشال
و انگيزه است .سرمنشالأ بالدبختي و سالعادتمندي يالک ملالت از دانشالگاه اسالت .دانشالگاه بالا تربيالت
انسانهاي وابسته و بي اعتماد به نف

مي تواند مديريت و ره،ري ملت را به اجانب و اسالتعمارگران

بسپارد و با تربيت انسانهاي با ايمان و وفادار به كشور خود سعادتمندي و ترري يک ملت را ررالم
بزند.
امام خميني رسايت دانشگاه را انسان سازي يعني تربيت انسانهاي مؤمك وفادار به ملت خود و
متعهد مي داند و انسان هايي كه مؤمك باشند و زير بار ظلم اجانب نروند و توميال هالا و تهديالدها در
آنان اثري نداشته باشد (امام خميني 4119ج.)114-111 :1

همچنيك ايشان معتقدند دانشگاه بايد مهد تربيت باشد مهدي كه انسانهاي معنويت گرا تربيالت
كند نه انسانهاي ماديگرا و بيان ميدارند:
اگر دانشگاهها درست نشود و مدرسههاى ما هم درسالت نشالود اميالد اينكاله
يک جمهورى اسالمى ما پيدا بكنيم نداريم .اگر ايك دو رشر تربيت شدند باله
طورى كه اسالم مىخواهد تربيالت انسالانى شالدند هالم مملكالت مالا مصالون
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

مىشود از تصالرف شالياطيك و روى چالر خالودش گالردش مالىكنالد بالدون
وابستگى به خارج و بدون خيانتهاى داخلى؛ و هم تررّيالات حاصالل مالىشالود
براى شما (امام خميني 4119ج.)1 :5

امام خميني با نگرشي ژرف به ابعاد گوناگون از جمله به ايك مسأيه توجه كرده و با كالمهاي
گوهربار خود راه را نشان دادهاند .ايشان در ايك خصو

ميفرمايند« :شما دانشگاهي ها كوشالش

كنيد كه انسان درست كنيد؛ اگر انسان درست كرديد

مملكت خودتان را نجالات ماليدهيالد» (امالام
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مقاله

خميني  4119ج « )11 :1دانشگاهها را مركز تربيت ررار بدهيد؛ عالوه بر دانش

تربيت الزم است» (امام

اگر يک دانشمندي تربيت نداشته باشد مضرّ است» (امام خميني  4119ج « )11 :41دانشگاه را بايد
شما رو به خدا ب،ريد رو به معنويت ب،ريد .و همة در ها هم خوانده بشود همة در ها هم بالراي
خدا خوانده بشود» (امام خمينالي  4119ج )111 :45؛ و باالخره در فرازي ديگر با اشاره به هالر دو عامالل
تخصص و تعهد در كنار هم ميفرمايند« :اگر دانشگاه وارعاً دانشگاه باشد و دانشگاه اسالمي باشد؛
يعني در كنار تحصيالت متحق در آنجا تهذيب هم باشد تعهد هم باشد يالک كشالوري را اينهالا
ميتوانند به سعادت برسانند» (امام خميني  4119ج  )141 :41پ

مالحظه ميشالود كاله امالام خمينالي در

ايك مجموعه از بيانات ضمك اشاره به اينكه دانشگاه بايد مركز تربيالت انسالانسالازي و خالداجويي
باشد كسب تخصص را هم الزم ميشمرند .نپرداختك به چنيك موضوعي را باعالث نالابودي كشالور
ذكر ميكنند و متخصص غيرمتعهد و فارد تربيت انساني را به حال كشور مضرّ ميدانند؛ امّا روشالك
است كه رسيدن به ايك دو عامل و جهت يعني تخصص و تعهد بهآساني صورت نماليگيالرد و باله
كار و تالش جدي استادان و دانشجويان و همة دسالت انالدركاران و متفكالران ديسالوز و هنرمنالدان
دردمند نياز دارد؛ كه هر يک بويژه دانشگاهيان بايد از يک سو به ايك تالش و جدّيت دست زنند
و متحمل سختيها و ناراحتي ها شوند و از سويي ديگالر بالا شالناخت موانال و مشالكالت در صالدد
م،ارزه با آن موان و حل مشكالت برآيند .از ايك جهت است كه امام بهكالارگيري ايالك كوشالش و
تالش را متذكر ميشوند و آن را الزم ميشمارند .ايشان در جايي ميفرمايند« :جديت و فالداكاري
كوشش ارج مينهند و بر فداكاران و تالشگران درود ميفرستند« :سالم بر جوانان برومندي كاله بالا
سالح علم در سرافرازي و اعتالي كشور عزيز اسالمي كوشالا و در رساليدن باله هالدفهاي انسالاني ال
اسالمي از هيچ زحمت و كوشش دريغ ندارند» (امام خميني  4119ج « .)11 :44بايد كوشش در راه علم
و باله دسالالت آوردن تخصالالص در رشالتههالالاى مختلفالاله اسالا

فعاييالالت دانشالالجويان عزيالز باشالالد؛ كالاله

نيازمنديهاى ميهك به دست خود آنها برآورده و كشور ما با كوشش شما خودكفا شالود»

(امالام خمينالي

4119ج«.)14 :44اگر دانشگاهها خايى از مردانى دانشمند و متخصص شوند اجانب منفعتطلب چون
سرطان در تمام كشور ريشه دوانالده و زمالام امالور ارتصالادى و علمالى مالا را در دسالت مالىگيرنالد و

(س)

سرپرستى مىكنند .بايد جوانان با ايك فكر غلم استثمارى م،ارزه كنند؛ و بهتريك و مؤثرتريك م،ارزه

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني

الزم دارد تا دانشگاه دانشگاه بشود» (امام خمينالي  4119ج )111 :45؛ و در جايي ديگر به ايالك تالالش و
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با اجن،ى مجهز شدن به سالح علم ديك و دنياست .و خايى كردن ايك سنگر و دعوت باله خلال ايالك
سالح خيانت به اسالم و مملكت اسالمى است»(امامخميني 4119ج.)111-111: 1در وارال امالام خمينالي
رسايت و وظيفة دانشگاه را تربيت انسانهاي مؤمك معنويتگرا و متعهد ميداند.
 )5جهت گیری توحیدی و معنوی محتوای علوم
امام خميني نكاتي مهم در مورد نگرش توحيدي به عايم بيان نموده است كاله بالا توجاله باله اهميالت
آثاري كه ايك نگرش در چگونگي توييالد علالم آمالوزش و كالاربرد آن دارد ماليتالوان از نگالرش
توحيدي به عايم به عنوان راه،رد ديگر تحق دانشگاه اسالمي ياد نمود .امالام خمينالي اصالليتالريك
هدف دانشگاه را توجه به خدا ميداند «:بايد به فكر ايك باشد كه آن چيزهايي را كه مقصد اسالت و
براي تربيت انسان است براي آموزش انسان است جهت به آن بدهد .چنانچه در دانشگاه ها جهت
به آن داده نشود همان دانشگاههايي ميشوند كه در بيك بشر هست و از همالان دانشالگاههالا رالواي
مخربه بيرون ميآيد و اگر جهالت باله آن داده شالود دانشالگاههالا كالاري ماليكننالد كاله مسلساللهالا
نميتواند بكند كه هيچ ك

ديگر نميتواند ايك ردر خدمت كند» (امامخميني 4119ج.)115: 41

ايشان فرق بيك دانشگاههاى غربى و دانشگاههاى اسالمى را در ايك مي دانند كاله دانشالگاههالاى
غربى -به هر مرت،هاى هم كه برسند -ط،يعت را ادراک مىكنند ط،يعالت را مهالار نمالىكننالد بالراى
معنويت؛ ويي اسالم به علوم ط،يعى نظر استقاليى ندارد .تمالام علالوم ط،يعالى -باله هالر مرت،الهاى كاله
برسند -باز آن چيزى كه اسالم مىخواهد نيست .اسالم ط،يعت را مهالار مالىكنالد بالراى وارعيالت؛ و
همه را رو به وحدت و توحيد مىبرد .معتقدند تمام علوم يک ورق از عايم است؛ آن هم يک ورق
نازلتر از همة اوراق .عايَم از م،دأ خير مول تا منتهيإييه يک موجودى است كه حَظِ ط،يعالىاش
يک موجود بسيار نازل است؛ و جمي

علوم ط،يعى در ر،ال علوم ايهى بسيار نازل اسالت (امالام خمينالي

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

4119ج.)111: 1

در نگرش توحيدي همة عايم آية خداست .علم در غيار رابوة پديدهها با سرچشالمة فالي
شكل نميگيرد .اگر چه ريزبينيهالا در كشالف پديالدههالا حالذف نماليشالود .امالا باله واسالوة بيالنش
توحيدي هيچ پديدهاي مستقل و جدا تصور نميشود .در پرتالو نگالرش توحيالدي عالايم نظالاممنالد
است و علوم حاصل از اينچنيك نگرشي در هماهنگي به سر ميبرند« ...طالب هالم بايالد باشالد علالوم
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برگردد به آن جهت ايوهيت» (امامخميني 4119ج.)119 :1

مقاله

ط،يعي هم همه بايد باشد  ...يكك مهم آن مركز ثقل است كه مركز توحيد اسالت .تمالام اينهالا بايالد

)6همراهی تهذیب وتعلیم
اخالق تهذيب و تزكيه جايگاه وااليي را در انديشة امام خمينالي باله خالود اختصالا

داده اسالت.

توجه جدّي امام به ايك مقويه ناشي از تفسيري است كه ايشان از رسايت ان،يا و هدف حيات انسانها
داشتهاند .از ديدگاه ايشان رسايت ان،يا محق نمودن هدف حيات انسالانهاسالت .ان،يالا آمالدهانالد تالا
انسانها در پرتو هدايتهاي ايهي به كمال شايستة شأن خود دست يابنالد .باله تصالري رالرآن كالريم
انسانها بايد نف

خود را تزكيه نمايند تا به فالح و رسالتگاري نائالل گردنالد .بالر ايالك اسالا

امالام

خميني بارها ايك نكته را يادآوري كرده انالد كاله در رسالايت ان،يالا تزكياله و تعلاليم همالراه يكالديگر
بودهاند.
دور افتادن تعليم از تزكيه و بلكه غفلت از امر تهالذيب و كسالب فضالائل اخالرالي اگرچاله در نظالام
آموزشي نويك عادي به نظر ميرسد اما بر اسا

م،اني فكري امام كه برخاسته از متون ديني اسالت

رابل پذيرش نيست .ميتوان گفت كه «انسان محوري» از معيارهاي مهم نظام آموزشالي مولالور از
ديدگاه امام است و نظام آموزشي زماني انسان محور است كه نسال،ت باله تربيالت انسالان و شالكوفا
نمودن انسانيت او بياعتنا ن،اشد .از نظر ايشان علم بدون تقوا و يو علم توحيد يالا علالم اديالان در آن
عايم بي ارزش است و از اساتيد حوزه و دانشگاه مي خواهنالد كاله باله ايالك موضالوع اهميالت خالا
براي اينكه جايگاه تهذيب و تزكيه را در انديشة امام بهتر دريابيم ايك نكته را نيز بايالد در نظالر
داشته باشيم كه امام خميني هدف نهايي انقالر اسالمي را فراهم آوردن بسالتر مسالاعد بالراي رشالد
انسان و كسب فضائل اخالري معرفي ماليكنالد .براسالا

م،الاني فكالري انقالالر اسالالمي دانشالگاه

نمي تواند نس،ت به سرنوشت اخالري مخاط،ان خود بياعتنا بماند« ملالت مالا تالا اينجالا آمالده اسالت و
بحمد ايلَّه با پيروزى به اينجا رسيده است؛ يكك پيروزى ايك نيست كاله مالا فقالم طالاغوت را از باليك
ب،ريم .پيروزى اصيل آن است كه ما بتوانيم مت،دل بشويم به يک موجود انسانى ايهى اسالمى كه
همه كارهايمان همه عقايدمان همه اخالرمان همه اسالمى باشد» (امام خميني 4119ج .)114 :1از نظالر

(س)

امام صاحب علم اگر مهذر ن،اشد ضررش براي جامعه بيشتر است .چرا كه غيرمهذر علم خود

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني

بدهند (امام خميني 4119ج.)411-411 :41
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را آنجا كه ن،ايد به كار ميگيرد .فرد غير مهذر ظرفيت برخورداري از علم را ندارد صالالحيت
استفاده از علم را دارا نيست .اخالق بد فرد علم را همچون ابزار به كار ميگيرد؛ علم را باله سالمت
بسم زشتيها سوق ميدهد.
مهم در دانشگاهها دانشسراها  ...ايك است كه همراه با تعليمات و تعلمالات
تربيت انسانى باشد .چه بسا اشخاصى كه در علم باله مرت،اله اعالال رساليدهانالد
يكالالك تربيالالت انسالالانى ندارنالالد .يالالک همچالالو اشخاصالالى ضررشالالان بالالر كشالالور
ضررشان بر ملت ضررشان بر اسالم از ديگران زيادتر است .آن كسالى كاله
دانش دارد يكك دانشش توأم با يک تهذيب اخالالق و يالک تربيالت روحالى
نيست ايك دانش موجب ايك مىشود كه ضررش بر ملت و بر كشور زيالادتر
باشد از آنهايى كه دانش ندارند .هميك دانش را يک شمشاليرى مالىكنالد در
دست خودش و با آن شمشيرِ دانش ممكك است كه ريشه يک كشالور را از
بيك ب،رد و روال كنالد (امالام خمينالي 4119ج .)144 :1آمالوزش تنهالا اثالر نالدارد.
پرورش پهلوى آموزش بايد باشد .يعنى جوانها ورتالى كاله در دانشالگاهها [و]
دانشسراها بروند براى تحصيل اگر همان تحصيل مح

باشد گاهى ورتهالا

شايد مضرّ هم باشد به حال كشور .بسيارى از ضررهايى كه به كشور ما وارد
شده است از هميك تحصيلكردهها وارد شده است .طرحهاى منافى با كشالور
ما بسيارىاش به دست هميك تحصيلكردهها شده است .تحصيلكردههايى كه
آموزش داشتهاند يكك پرورش نداشتهاند(امام خميني 4119ج.)11 :5

امام به تخصص بياعتنا ن،ود .آن را الزم ميشمرد .اما تقابالل تعهالد و تخصالص را باله رسالميت
نميشناخت .در فضايي كه بر ط،ل تخصص كوبيده ميشد و براي تعهد و بايسالتههالاي اخالرالي در
آموزش مجايي تدارک ديده نميشد؛ ايشان تالش داشت نقالش تعهالد را يالادآوري كنالد و معتقالد
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بودند متخصص بايد متعهد باشد از نظر امام هيچ يک از تعهد و تخصص جاي ديگري را نميگيرد
و اينكه اگر روح تعهد بر جامعه و دانشگاهها حاكم باشد به بركت احسا

مسئوييت ناشالي از آن

تخصص نيز فراهم خواهد شد« .شما بايد در هر جا كه تحصيل مىكنيد و جوانها و كودكان مالا در
سرتاسر كشور در هر مركزى كه اشتغال به تحصيل دارند بايد توجه به ايك داشته باشند كه تحصيل
همراه تهذيب و همراه تعهّد و همراه اخالق فاضلة انسانى است كه مىتواند ما را باله حيالات انسالانى
برساند» (امام خميني 4119ج.)1 :41
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روحية است،دادي رشد ميكند .امام خميني هشدار ميداد كاله اهالل علالم باشاليم و علالم را بالا ادر و

مقاله

امام خميني بر ايك باور بود كه محيوي كه در آن تعلاليم از تربيالت جالدا ماليافتالد فرهنالگ و
اخالق با تعهد و مسئوييت درهم آميزيم« ..اگر ملت مالا علالم را آن علالم جهتالدار را يالاد بگيرنالد
تربيت بشوند در مقابل علم در پهلوىِ علم هم تربيت باشالد؛ تربيالت دينالى تربيالت ايهالى تربيالت
انسانى و هم علم اگر ايك دو حربه در دست شما باشد كسى نمىتواند به شما تعدّى كنالد كسالى
نمىتواند است،داد را برگرداند .و اگر ايك علم ن،اشد مردم را توجيه مىكنند به جايى كه باز هالم آن
مسائل ساب برگردد و آن است،داد ساب و آن وابستگيهاى ساب

» (امام خميني 4119ج.)191 :41

)7خودکفایی و استقالل علمی و فرهنگی
امام خميني دانشگاه را زمينه ساز استقالل مملكت ميداند و ميفرمايد:
اگر دانشگاهها درست نشود و مدرسههاى ما هم درسالت نشالود اميالد اينكاله
يک جمهورى اسالمى ما پيدا بكنيم نداريم .اگر ايك دو رشر تربيت شدند باله
طورى كه اسالم مىخواهد تربيالت انسالانى شالدند هالم مملكالت مالا مصالون
مىشود از تصالرف شالياطيك و روى چالر خالودش گالردش مالىكنالد بالدون
وابستگى به خارج و بدون خيانتهاى داخلى؛ و هم تررّيالات حاصالل مالىشالود
براى شما (امام خميني 4119ج.)1 :5

امام خميني خودباختگي و از دسالت دادن اسالقالل فكالري از جملاله در علالم پزشالكي را عامالل
مري

مىشود مىگويند اروپا بايد ب،الريم! ايالك بالراى ايالك اسالت كاله خودمالان را از دسالت داديالم.

استقالل فكرى ديگر حاال نداريم .همهاش دن،ال ايك هستيم كاله غالرر چكالاره اسالت» (امام مينيا
5831ج.)59 :1

در وار امام وابستگي پزشكي به غرر را از علالل از دسالت دادن اسالتقالل فكالري دانشالگاه از
يحاظ علم و فناوري مي دانسته است و دانشگاه را به سمت اسقالل فكري و به دست آوردن هويت
خودشان سوق ميداده و ماليفرمايالد« :دانشالگاهها برونالد دن،الال اينكاله جوانهالاى مالا را مسالتقل بجالا
بياورند تربيت كنند كه بفهمند خودشان يک فرهنگ دارند؛ يک فرهنگ بالزر

دارنالد .بفهمنالد

فرهنگ از اينجا صادر شده است به خارج .بفهمند كه مالا هالم يالک چيالزى در عالايم هسالتيم؛ و مالا

(س)

خودمان مىخواهيم خودمان را اداره كنيم» (امم ميني 5831ج.)151 :44

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني

وابستگي كشور و بدبختي يک ملت مي داند و مي فرمايد «:در عيك حايى كه ط،يب داريم يكى كه
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امامخميني جهت استقالل كشور در علم و فناوري دانشگاه را به رو احتياج از خارج سالفارش
مي كرده و دانشگاهها را به جديت و تالش در استقالل توييد علم و دانش و خودكفايي در دانش
توصيه مي كرد و مي فرمود« :اگر يک مملكتى بخواهد مستقل باشد اول شرط ايك است كه احتياج
نداشته باشد به غير اگر احتياج داشت كه نمىتواند مسالتقل باشالد .احتيالاج خالودش يالک بسالتگى
[سياسى] است» (امم ميني 5831ج .)111 :44امام خميني اسالتقالل و روال وابسالتگي دانشالگاههالا را در
علم و دانش از غرر نتيجة در انزوا بالودن و ايجالاد محالدوديتهالاي اسالتعمارگران دانسالته كاله بالا
فرصت طل،ي دانشمندان و دانشگاهيان داخل كشورمان به وجود آمده است (امام مينيا 5831ج:41

 .)144بنابرايك امام خودكفايي و استقالل ملتها را از رسايت مهم دانشگاه ميداند و دانشالگاهيان را
به تالش وكوشش فراوان براي به استقالل رساندن ملت از همه يحاظ توصيه و سفارش كرده است.
 )8ایجاد وحدت با حوزة علمیه
موضوع وحدت حوزه و دانشگاه از جمله آرمان هاي اساسي و اصيل انقالبالي اسالت كاله خالاي آن
امام است؛ يعني پيش از ايشان كسي چون او به اهميت ايك موضوع توجه نكرده بود و به آسيبها
و موان پيامدها و آثار مث،ت مسالأيه و فرصالتهالا و تهديالدهاي پيرامالون آن نپرداختاله بالود .ايشالان
نخستيك بار باله نحالو جالام و جالدي باله پيشالينه و پيامالدهاي آن توجاله فرمالود و نظالرات نخ،گالان و
فرهيختگان كشور را به آن جلب كرد .ضرورت وحدت حالوزه و دانشالگاه از يالک حقيقالت چنالد
وجهي ناشي ميشود كه خالصة آن ع،ارت است از اينكه جامعة ما اكنالون داراي دو گالروه مرجال
اصلي است كه اوالً همديي و همراهي آن دو ماية انسجام ملي است كه م،الرمتالريك نيالاز كنالوني و
آتية ماست و ثانياً ايك دو ط،قه كه مرج معرفتي جامعهاند حامالن علماألبدان و علماألديان هستند
و جدايي آنها به معني جدايي ديك و دنيا در جامعة ماست و ايك يعني مر

انقالر اسالالمي ال كاله
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طاليه دار وحدت ديك و دنيا و ديانالت و سياسالت در عهالد فراسكوالريسالم اسالت ال رالوت و رالوام
بايندگي و دوام ايك نهضت عظيم در گرو وحدت ديك و دانش و به تع،ير ديگر توييالد علالم دينالي
است.
امام در ايك خصو

ميفرمايند:
تكليف همه مان چيست.تكليف مهم آنى است كه متوجه به ايك رشر اسالت
و ايك رشر يعنى روحانيون دانشگاهيها و دانشجوها .آنكه مغز متفكالر جامعاله
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دانشگاه بيرون آمدهاند و حاال وكيل دادگسترى شدهاند يا حقورالدان شالدند

مقاله

است هميك دو طايفهاند .اينها مغز متفكرند .دانشگاهيها چه آنهالايى كاله از

818

يا هر چيز چه ايك رشر روحانى كه مشغول تحصاليلانالد يالا از تحصاليل فالار
شدهاند و مشغول ترويج و كارهاى ديگر هستند مغز متفكر جامعه شالما دو
طايفه هستيد .و آن رشرى كه مىتواند خنثى كند آن توطئههايى كه با كمال
درت براى شكسالت دادن نهضالت در شُالرُف تكالويك اسالت آن هالم شالماها
هستيد .تكليف براى شالما دو طايفاله از سالايريك زيالادتر اسالت؛ و مسالئوييتتان
بسيار زياد همه مسئولاند يكك شما دو طايفه مسئوييتتان زيادتر است .و آنها
در صدد هستند كه بيك شما دو طايفالهاى كاله بالا هالم مربالوط شالديد و ديگالر
صح،تى ن،ود كه دانشگاهى كذا و روحانى كذا هماله بالا هالم بوديالد و پاليش
برديد -بحمد ايلَّه -و فهميديد با هم بودن پيش مىبالرد .شالما دو رشالرى كاله
مغز متفكر بوديد ورتى با هم مجتم شديد رشرهاى ديگالر پيونالد كردنالد بالا
شما تكليف شما و ايك رشر روحانيون و شما آرايالان دانشالگاهيها ايالك اسالت
كه دست از هم برنداريد (امام خميني 4119ج.)111-119 :1

دانشگاه براي به انجام رساندن رسايت و وظايف خود از جمله موارد فالوقايالذكر باله تنهالايي و
بدون كمک گرفتك از ساير نهادهاي فرهنگي به خصو

حوزه نمي تواند به اهالداف خالود برسالد.

امام خميني براي هميك ميفرمايد:
دانشگاه و حوزههاى علميه و روحانيون مىتوانند دو مركز باشند بالراى تمالام
انحرافات و تمام انحواطات .از دانشگاه هسالت كاله اشالخا

متفكالر متعهالد

بيرون مىآيد .اگر دانشگاه دانشگاه باشد اگر دانشگاه وارعاً دانشگاه باشد و
دانشگاه اسالمى باشد؛ يعنى در كنار تحصيالت متحقَّ در آنجا تهذيب هم
باشد تعهد هم باشد يک كشورى را اينها مىتوانند باله سالعادت برسالانند .و
اگر حوزههاى علميه مُهذَّر باشند و متعهد باشند يک كشالور را مالىتواننالد
نجات بدهند (امام خميني 4119ج.)141-141 :41

امام براي تحقال اهالداف فالوق ايالذكر وحالدت حالوزة علمياله و دانشالگاه را شالرط و ابالزار و
همسويي هر دو را از رسايتهاي اجتنارناپذير ايك دو مركز فكري برميشمارد و يوازم و موان آن

(س)

را گوشزد مينمايد .از آن جملاله باله فنالي تالريك م،احالث نظالري و ظرايالف روشالي توجاله داشالته و

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني

ترريات و تمام پيشرفتهاى كشور .و مىتواننالد دو مركالز باشالند بالراى تمالام
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ميفرمايد «:فرهنگ دانشگاهها و مراكز غير حوزهاى به صورتى است كه با تجربه و يم

وارعيتهالا

بيشتر عادت كرده است تا فرهنگ نظرى و فلسفى .بايالد بالا تلفيال ايالك دو فرهنالگ و كالم كالردن
فاصلهها حوزه و دانشگاه درهم ذور شوند تا ميدان براى گسترش و بسم معارف اسالالم وساليعتر
گردد» (امام خميني 4119ج.)55 :14

نتیجه
از مجموع ديدگاههاي امام خميني ميتوان دريافت كه امام راحل بر اهميت فوقايعادة دانشالگاههالا
در نظام اجتماعي جهت گيري محتالواي علمالي باله ويالژه در علالوم انسالاني مسالئوييت اجتمالاعي و
سياسي دانشگاهيان در ر،ال توده هاي مردم رسالايت فرهنگالي و علمالي دانشالگاههالا بالراي تعالايي و
ارتقاء جامعه حفظ استقالل فكري و علمي دانشگاهها تعهالد و تهالذيب در كنالار فراگيالري علالم و
دانش دانشگاهيان تأكيد داشتند دانشگاه از آنجا كه محل ارائه و ت،ادل م،احث علمي در چارچوبي
منوقي و عقالني است هميشه به عنوان جايگاه فرهيختگان و انديشمندان براي همة مردم رابل ارج
و احترام بوده است.
در يک جم بندي كلي ميتوان گفت :مهمتالريك بخالش اظهالارات امالام دربالارة دانشالجويان و
اساتيد م،ني بر آگاه ساختك مردم و دانشجويان از نقشههاي استعماري و خارجي است كاله بالر روي
رشر جوان تأثير ميگذارد .دانشگاه از ديدگاه ايشان مهد تربيت انسانهاي ايهي است مهالدي كاله
انسانهاي معنويتگرا تربيت كند نه انسانهاي مادي گرا و از يوازم سعادتمندي و خوش،ختي يک
ملت خودباوري و خود اتكايي علمي و فرهنگي است كه بدون وابسالتگي علمالي باله اسالتعمارگران
ايك امر محق ميگردد و دانشالگاه مالي توانالد گالامي بساليار مهالم و مالؤثر در ايالك راه برداشالته و راه
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سعادت و خوش،ختي ملت را هموار نمايد .همچنيك دانشگاه از منظر امام مي توانالد بالا توييالد دانالش
مفيد و مؤثر و هدايت جوانان و ملتهالا آنالان را از افتالادن باله مفاسالد نجالات داده و باله راه ايهالي و
خدايي سوق دهد و شرط تحق ايك موارد بدون همكاري با حوزة علميه و ديگر نهادهاي فرهنگي
امكانپذير نيست .با توجه به نتايج حاصل از پژوهش راه،ردهاي تحق دانشگاه اسالمي با تأمالل بالر
ديدگاههاي امام ع،ارتند از:
)4ايجالاد فضالاي سالايم و عالاري از فسالاد؛  )1انسالان سالازي و اخالالق مالداري؛  )1كارآمالدي و
بررراري ارت،اط با جامعه؛  )1تربيت نيروهاي انساني متخصص و متعهد؛  )9جهتگيري توحيالدي و
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 )1ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه .ايك راه،ردها عالوه بر اينكه از يكسو از آسيبها و نقاط ضعف

مقاله

معنوي محتواي علوم؛ )1همراهي تهذيب وتعليم؛  )1رو وابستگي به بيگانگان و اسالتقالل كشالور؛
فعلي دانشگاه پرده برمي دارد از سوي ديگر به روشني از تحليل جام امام خميني نس،ت به بايسته-
هاي دانشگاه حكايت ميكند و سياستگذاران و برنامهريزان را از رويكردهاي سوحي و يک بعدي
و غير جام برحذر ميدارد .در نظر گرفتك راه،ردهاي ياد شده مؤيد ايك نكته نيز هست كاله بالراي
تحق آرمان دانشگاه اسالمي بايد همة عواملي كه در شكلگيري كيفيت دانشالگاه مالؤثر هسالتند را
مورد توجه ررار داد؛ به ويژه نيروي انساني و زمينههاي فكري و فرهنگي.

منابع


آراپور سيدمهدي و مختار حسني سوخته سرايي )4154( .بررسي رويكرد دانشگاه اسالمي در سيره
ره،ري امام خميني(ره) مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی سال اول شماره اول
صص.11-11



امام خميني سيدروح اهلل  )4119( .صحیفة امام (دورة  11جلدي) تهران :مؤسسة تنظيم و نشر آثار
( )

امام خميني


چاپ چهارم.

بابايي احسان «)4151(.شاخص هاي دانشگاه اسالمي از منظر امام خميني» سايت دانشگاه علوم
پزشكي مشهد.



في

داود و نويد شريفي«)4111( .طراحي ايگوي مفهومي ارزيابي دانشگاه اسالمي با بهرهگيري از

مدل كارت امتياز متوازن» فرهنگ در دانشگاه اسالمی سال سيزدهم شماره 1صص.11-11
و كاظم منافي « )4159( .ايگوي راه،ردي دانشگاه اسالمي از منظر امام خميني »

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی سال ششم شماره45





.411-415

مصوبه شوراي عايي انقالر فرهنگي )4111(.جلسه 111مور .4111/5/41
(ره)

موسوي سيد فضل اهلل«)4111(.جايگاه دانشگاه از ديدگاه امام » نشر راسخون ماهنامه علوم
انسانی.
مؤسسه فرهنگي ردر واليت )4111(.دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام
(ره)

مؤسسه نشرآثار امام .

(ره)

تهران :معاونت پژوهشي

سياستگذاري تحقق دانشگاه اسالمي با تأمل بر ديدگاه امام خميني



رن،ري سيرو

(ره)

(س)

