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اسالمي شدن دانشگاهها درفرآیند قدرت نرم انقالب اسالمي
دکتر سیدمهدی آقاپور
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چکیده
اسالمی شدن دانشگاهها به عنوان یک شاخص کلیدی مهم در راستای پیشرفت و توسعه همه ابعاد علمی ،آموزشی ،پژوهشی و
فرهنگی و دینی و دانشجویی دانشگاهها محسوب می شود که میتوان ان را یکی از شاخص های برجسته قدرت نرم انقالب
اسالمی محسوب داشت  .این نگرش زیرساختی ،ازبدو شروع انقالب اسالمی ،از سوی معمار کبیر انقالب اسالمی و سپس رهبر
معظم انقالب به عنوان یکی از باورها و رویکردهای اساسی نظام اسالمی همواره مطرح بوده و مورد تاکید قرار گرفته است.
هدف از نگارش این مقاله بررسی جایگاه و نقش فرآیند اسالمی شدن دانشگاهها در افزایش و کارآیی قدرت نرم انقالب اسالم
ایران با استفاده از روش بررسی اسنادی و تحلیل وضعیت می باشد.
نتایج این بررسی حاکی از آن است که منابع قدرت نرم در ایران اسالمی امروز ،فراوان و گسترده است که امر حیاتی اسالمی
شدن دانشگاه ها به معنی هماهنگی و همکاری سیستمی و متقابل دانشگاهها با نظام اسالمی یکی از مهمترین آنهاست به
طوریکه بر منابع دیگر قدرت نرم کامال اثرگذار است .در واقع اسالمی شدن دانشگاهها برخالف نگرشهای سطحی و صوری،
همانگونه که در مصوبات قانونی شورایعالی انقالب فرهنگی با  10ماده  6 ،شاخص کالن 50 ،راهبرد و  244راهکار اجرایی آمده
است همه ساختارها و سازوکارهای دانشگاهی را اعم از دانشجو ،استاد  ،مدیر ،برنامه ریزی ها و محتوا های آموزشی  ،پژوهشی
و فرهنگی را در بر می گیرد.
آسیب شناسی قدرت نرم فرهنگی و علمی و اسالمی شدن دانشگاهها ،لزوم بررسی و شناخت دقیق بینش عامیانه و سطحی و
تفاوت آن با بینش فرهنگی و عمقی در این زمینه و تحلیل و ارزیابی وضعیتها و ظرفیتهای موجود و اتخاذ راهکارهای
مناسب با شرایط هر منطقه دانشگاهی را ایجاب می کند  .میزان ،شدت ،شتاب و اثربخشی این قدرت نرم فرهنگی ودانشگاهی
موجود باید بررسی و ارزیابی شو د که آیا متناسب با ظرفیت های این مردم شهیدپرور وگستره جوانان و دانشجویان  ،جنگ نرم
و تهاجم فرهنگی دشمن استکباری و بویژه مطالبات و رهنمود های رهبری شجاع و فرزانه انقالب است یا اینکه باید حرکت و
تحول تازه ای در پیکره دانشگاههای سراسر کشور ایجاد نمود؟ که به نظر نگارنده این مقاله ،در شرایط حساس کنونی ملی و
فراملی بسیار الزم و ضروری است.
کلید واژه  :قدرت نرم ،اسالمي شدن ،دانشگاهها ،رهنمود ها ،مصوبات

مقدمه
به تحقیق ،دانشگاه ها در باور جامعه ما بر اساس نگرش نافذ امام راحل(ره) به عنوان مبدأ همه تحوالت کشور و
کارخانه انسان سازی دانسته شده است ،این نگرش از سوی رهبری فرزانه انقالب نیز تاکید شده است که میتوان ان
را یکی از شاخص های برجسته قدرت نرم انقالب اسالمی محسوب داشت ..لذا مفهوم هماهنگی و همراهی این نهاد
پر اهمیت و فراگیر جامعه با آرمانها و اهداف نظام جمهوری اسالمی با نام اسالمی شدن دانشگاه ها پیوند خورده
است .طبیعی است که از سویی  ،کلیه دانشگاهها باید در مسیر تحقق اهداف و سیاستهای نظام اسالمی حرکت
نمایند و از سویی دیگر ،نظام اجتماعی و حکومتی و دولت و مدیران دولتی نیز باید در پرتو همین نگرش از

 . 1دانشیار دانشگاه تهران و پژوهشگر شورایعالی انقالب فرهنگی
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دستاوردهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و فناوری و راهنما ئیهای دانشگاه ها و استادان گرانقدر انها برای
برنامه ریزی و اداره کلیه شئون کشور در ابعاد ملی و فراملی استفاده کنند تا اهداف پیشرفت و عدالت در چارچوب
ارزش های اصیل اسالمی در جامعه تحقق یابد ،در غیر این صورت دانشگاه اسالمی به طور یک طرفه و بدون همکاری
نظام اجتماعی ،هرگز تحقق نخواهد یافت و نظام اجتماعی نیز در راستای دستیابی به آرمانها و اهداف اسالمی خود
همواره با مو انع و مشکالت اساسی مواجه خواهد بود .وجود چالشهای متراکم و پایدار موجود در مسیر فعالیتهای
دانشگاهها و چالشهای کنونی نظام مقدس جمهوری اسالمی در مقیاس ملی و فراملی در زمینه های فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی علیرغم موفقیتهای آن به خوبی نگرش زیرساختی لزوم اسالمی شدن دانشگاهها به معنای مذکور
را کامال ثابت می کند.
بدون شک  ،منابع قدرت نرم در ایران اسالمی امروز ،فراوان و گسترده است که از مهمترین آنها فرهنگ وارزش های
دینی ،زنده بودن یاد و راه و آرمان های امام را حل (ره) ،رهبری شجاع و نافذ  ،اقتدار سیاسی و دیپلماسی فعال در
سطوح منطقه و جهان  ،یکپارچه گی و ا نسجام مردم سرافراز و کثرت جوانان سلحشور و بابصیرت را می توان محور
قرار داد .شاخص های قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن و راهکارهای د ستیابی بدان می تواند به عنوان یکی از
اولویت های باالی فرهنگی و سیاسی کشور محسوب گردد و بسیج عمومی مردم وجوانان بویژه جلب مشا رکت
نخبگان و دا نشگاهیان برای همکاری در راستای تحقق ارزشهای انقالب اسالمی و ارمانهای معمار کبیر انقالب
اسالمی ،یکی از وجوه مهم قدرت نرم در کل جامعه اسالمی می باشد( .آقاپور )1392
در این راستا دانشگاهها به عنوان یکی از برجسته ترین شاخص های توسعه قدرت نرم جمهوری اسالمی به باور
بسیار از اند یشمندان معظم ایرانی که به اعتالی این آب و خاک کهن و اسالمی عالقه مند هستند رسالت سنگینی
دارند و در صورت توجه نظری و بابرنامه دولت و مدیران باال دستی به این مهم و ارتباط ا رگا نیک و دو سویه آن با
دانشگاهها در سراسر کشور ،قدرت نرم انقالب اسالمی در داخل و خارج به مراتب ا فزایش خواهد یافت .این مقاله
درپی بررسی ارتباط قدرت نرم انقالب اسالم با فرآیند اسالمی شدن دانشگاهها می باشد.

چارچوب نظری
اسالمی شدن دانشگاه ها یعنی هماهنگی و همراهی متقابل و سیستمی دانشگاه هاا و مراکاز عاالی آموزشای و پژوهشای
با نظام اجتماعی کشور که در دنیای امروز چیز غریبی نیست ،زیرا در زمینه همااهنگی هادفی و کاارکردی دانشاگاهها و
نظامهای اجتماعی در جهان پر تالطم امروز بسیاری از دانشمندان اجتمااعی نظیار سای رایات میلاز در نظریاه معاروف
مجتمع های دانشگاهی -نظامی  -صنعتی ،ادواردبارمن در کتااب تحقیقای کنتارل فرهنگ،میشال کلیار در اثار معاروف و
سه جلدی جنگ بی پایان ،جمیز کوننت رئیس اسبق دانشگاه هاروارد در کتااب جامعاه شناساانه علام و ماردم  ،دانیال
گرینبرگ در کتاب افشاگرانه و مفصل  ، the politics of pure scienceبرتراند راسال دانشامند برجساته در کتااب
معتبر علم و قدرت و بسایاری دیگار در آثاار و تفلیفاات خاود از تناساب و همااهنگی وتعامال دانشاگاههاا باا نظامهاای
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اجتماعی کشورهای مختلف سخن گفته و این واقعیت اجتماعی  -دانشگاهی جهان معاصار را باه گوناه مشاروح معرفای
نموده اند که می توان به این تفلیفات مراجعه و با نظرات آن ها در این زمینه آشنا شاد .براسااس ایان رویکارد اجتمااعی
و جهانی  ،در کشور ما  ،چون نظام اجتماعی کنونی ایران در حال حاضر با ناام دیان مباین اساالم مازین شاده اسات از
این رو هماهنگی دانشگاه ها با آن در مفهوم اسالمی شدن دانشگاه ها معرفای شاده اسات کاه در کاالم اماام راحال(ره) و
رهبری نیز بر آن تفکید شده است.
موضوع اسالمی شدن دانشگاهها و مبحث پیراماون آن در دائاره المعاارف بازرگ و دو جلادی آماوزش عاالی باا عنااوین
مختلفی آمده است و چگونگی روند اسالمی شدن و شاکل گیاری دانشاگاه اساالمی باه گوناه مفصال ماورد بحاث قارار
گرفته است (دائره المعارف آموزش عالی -قورچیان و همکاران .)1383
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  459مورخ  1378/12/24به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل
شورای اسالمی شدن دانشگاه ها را تصویب کرد:
«شورای اسالمی شدن مراکز آموزشی براساس آیین نامه مصوب جلسه  424مورخ  77/ 5/13شورای عالی انقالب
فرهنگی ،طی جلساتی «اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی» و « سیاست های راهبردی اسالمی شدن مراکز آموزشی» را
را ذیل شش مولفه استاد ،دانشجو،نظام برنامه ریزی فرهنگی،متون و برنامه ر یزی درسی ،نظام برنامه ریزی آموزشی و
پژوهشی و مدیریت تصویب کرده است .مالحظه اصلی شورای اسالمی شدن در تدوین سیاست های راهبردی به گونه
ای طراحی و تنظیم گردید که زمینه های تحقق دانشگاه اسالمی به شرحی که در متن «اصول حاکم بر دانشگاه
اسالمی » آمده فراهم آید(.دان شگاه اسالمی،رسالت ها)1381،...

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای اسالمی شدن دانشگاهها

ماده

شاخص

راهبرد

راهکار

10

6

50

244

همچنین بررسی و ارزیابی وضعیت اسالمی شدن دانشگاهها در هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورایعالی
انقالب فرهنگی باهمکاری حدود  30نفر از اساتید و کارشناسان رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با روش
اسنادی و مدل فراتحلیلی راهبردی اجرا و تحلیل وضعیت شده اس ت( آقاپور )1387
* جنگ نرم و قدرت نرم
قدرت نرم از اهمیت فوق العاده ای برای بقا و استمرار نظام های مردم ساالر ،در مقایسه با نظام های اقتدارگرا و
استبدادی ،برخوردار هست .جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان یک نظام مردم ساالر دینی ،از بدو تولد در پی کسب،
حفظ ،استمرار و افزایش مؤلفه های قدرت نرم خود بوده است .چرا که با افزایش قدرت نرم در مواقع عادی ،ضمن
توانایی جلب و جذب افکار ،اذهان ،و قلوب توده ها ،میتواند به هم افزایی و ذخیر ه سازی قدرت سخت و نیمه سخت
خود در مواقع بحرانی دست یابد( .هرسیج)1391
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قدرت نرم از جمله مقوالت نوظهوری است که به رغم جدید بودن آن ،از نظر ماهیت واژه ای مسبوق به سابقه است.
به گونه ای که موشکافی دقیق اندیشه اما م خمینی حاکی از غلبه وجه نرم افزار قدرت بر سخت افزار آن است سیره
نظری و عملی امام گویای آفرینش نوع جدیدی از قدرت است که جهان بینی اسالمی مرکزیت آن را تشکیل می دهد
و سایر عناصر قدرت آفرین بر گرد این محور ،توان اعمال قدرت دارند( .عیوضی)1391
جنگ نرم عبارت است ازانحراف دادن ساختار ها و سازوکارهای علمی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و توانایی شکل
دهی ذهنی به اندیشه و رفتار دیگران در جامعه هدف  .در عصر رسانه های جهانی ،به مدد تکنولوژهای نوین
ارتباطات و اطالعات ،کسب قدرت نرم به مراتب راحت تر از بدست آوردن و نگهداری قدرت سخت است و دولت ها
اگر بتوانند مفاهیم جدیدفرهنگی  -امنیتی را برای خود باز تعریف کنند ،در آن صورت مجبور نیستند هزینه ها
ولشکرکشی های عظیم نظامی خود را تقویت نمایند .جنگ نرم از سوی دشمنان ایرا ن اسالمی علیه آرمانها و منافع
جمهوری اسالمی ایران از بدو انقالب اسالمی شروع و شیوه های مختلف آن درفضای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در
داخل و خارج کشور استفاده شده است(.نا ئینی ) 1391
حوزه مانور جنگ نرم در عرصه علمی و فرهنگی و رسانه ای وسیع تر است .از این رو کشورهایی مانند کشورما که ً از
فرهنگ غنی و ارزشی برخوردارند و همین ویژگی علت اصلی اقتدارشان محسوب می گردد ،همواره مورد تهاجم
فرهنگی و جنگ نرم استکبار جهانی می باشند .در عین حال ،سرمایه مردمی و فرهنگی می توانند به عنوان منبع
قدرت نرم محسوب شود .در حال حاضر فضا های ارتباطی ،رسانه ای ،تبلیغاتی و فرهنگی موجود در دنیا به صورت
ابزارهای قابل اعتماد برای استفاده در جنگ نرم استفاده می شوند و اگر ما نتوانیم از ابزارها و سیاست های قدرت نرم
با استمرار بسیج فرهنگی ومردمی استفاده کنیم اسیر جنگ نرم دشمن خواهیم شد .برای رسیدن به این امکان و در
اختیار داشتن این قدرت باید ابزارها ،شیوه ها و سیاست ها را شناسایی کرد و زیرساخت های دانشگاهی و فرهنگی
مرتبط با آن را مهیا نمود.
به زعم نگارنده ،مصادیق قدرت نرم دانشگاهی و فرهنگی و جلب مشارکت همه مردم بویژه استادان و کلیه

دا

نشگاهیان برای مقابله با جنگ نرم دشمن  ،شناسایی قدرت نرم ،و کارکرد ها و رویکردهای آن ،دستیابی به مفهوم
بومی و شناسایی حوزه ها و گستره وسیع آن ،همچنین راهکارهای د ستیابی و در اختیار گرفتن قدرت نرم برای
جمهوری اسالمی می تواند به عنوان یکی از اولویت های دانشگاهی و فرهنگی کشور محسوب گردد و باید نسبت به
آن اقدام مستمر ،با برنامه و عملی صورت پذیرد( .آقاپور )1392
* اسالمي شدن دانشگاه
بدون تردید ،شکل گیری دانشگاه اسالمی و اهداف و رویکردهای علمی  ،فرهنگی و سیاسی آن چیزی نیست جز
توجه انقالب اسالمی به افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی در درون جامعه که از طریق دانشجویان و استادان
دانشگاهها و جلب مشارکت عموم مردم امکان پذیر می باشد .انقال ب نوظهوری که از همان ابتدا در همه عرصه های
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از طرف دشمن استکباری در کشاکش جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نشانه گرفته شد تا
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بویژه برجوانان و دانشجویان این خاک کهن و اسالمی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی وفرهنگی ونیز بر همه
پیکره انقالب و جامعه اسالمی اثرات منفی و شوم خود را بگذارد.
در واقع ،توقع از دانشگاهها و تداوم پرشتاب حرکت علمی کشور تا رسیدن به مرز استقالل کامل و جایگاه علمی
واال و شایسته ملت ایران ،اصلی ترین خواسته از دانشگاهها و مراکز علمی است .توقع رسیدن به قله پیشرفت علمی
و تربیت انسانهای دانشمندان ی همچون شهید چمران ،سند برجسته اسالمی شدن دانشگاههای کشور است( ..
رهبری معظم انقالب )1389
دانشگاه در جامعه یک واسطه نهادی است که با مجموعه شرایط فرهنگی و اجتماعی در تعامل است مراکز علمی از
روند تحوالت اجتماعی و فرهنگی تاثیر می پذیردو بر آنها تاثیر می گذارد و کارکردهایی چون ارتقای آگاهی های
عمومی ،نظم اجتماعی درونی مبتنی بر تعادل در نظام قشربندی اجتماعی  ،اجتماعی کردن افراد همسو با اهداف و
ارزش ها،هماهنگ سازی خرده فرهنگ ها،تحکیم روابط قراردادی،تهیه فلسفه اجتماعی جامعه و نقد سیاستهای
عمومی سبب ایجاد نقش فعال آن در جامعه شده است(.ذاکر صالحی؛)10- 11 ،1382
با این نگرش می توان گفت که تعامل دانشگاه و جامعه یک تعامل دوسویه در جهت رفع نیازها و تعالی بخشی است.
عوامل درون زا و برون زا در تغییر فضای دانشگاه ها و اسالمی شدن آنها نقش بسیار مهمی داشته وتحول در نگرش
استاد ،دانشجو و مدیر از نظر نوع رفتار ها و بینش ها و چگونگی جهت گیری علمی و اجتماعی آنان در روند اسالمی
شدن دانشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است(.فرتوک زاده و بهداروند)1382،


هدف های دانشگاه به عنوان یک نهاد مهم وفراگیر اجتماعی به ترتیب الویت عبارت است از:

-1

گسترش مرز های علم و دانش در جامعه

-2
-3

افزایش روحیه تحقیق و تتبع و پژوهشگری دربین عموم مردم
تع لیم و تربیت عالی و گسترش و ارتقاء فرهنگ و سبک زندگی مطلوب در جامعه

-4

شناخت نیاز ها ی جامعه و کمک به دولت در برنامه ریزیها ی خرد و کالن

-5

پرورش نیروهای انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز جامعه
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گسترش مرز های علم و
دانش در جامعه

افزایش روحیه تحقیق و تتبع
و پژوهشگری

ارتقاء فرهنگ و سبك
زندگي مطلوب

پرورش نیروهای انساني
متعهد و متخصص

شناخت نیاز ها ی جامعه و
کمك به دولت

با توجه به این اهداف مهم دانشگاهها برای ارتقا و پیشرفت جامعه و شاخصهای اساسی آن مانند استادان و
دانشجویان و مدیران دانشگاهها و برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی  ،شکل گیری اسالمی شدن
دانشگاهها به معنای واقعی و صحیح کلمه می تواند به عملی شدن این اهداف ارزشمند بسیار کمک نموده و جامعه
را در مسیر پیشرفت و تعالی رهنمون گردد و بدین ترتیب موجبات گسترش قدرت نرم جامعه اسالمی و استقالل آن
را در دنیای پر تنش امروز فراهم آورد.
شکل زیر ارتباط دانشگاه اسالمی و شاخصها و اهداف آن را با قدرت نرم جامعه نشان می دهد.
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• استادان

• تولید علم

• دانشجویان

• روحیه تحقیق

• مدیران

دانشگاه • برنامه ریزی آموزشي
اسالمي
• برنامه ریزی
پژوهشي

هدفها

• ارتقاء فرهنگي

قدرت نرم

• کمك به دولت
• پرورش
متخصص

• برنامه ریزی فرهنگي

بدون شک ،موضوع اسالمی شدن دانشگاهها و جهت گیری و به جریان افتادن شاخص های اساسی آن در جهت
تحقق اهداف آن و در نتیجه تقویت قدرت نرم جامعه زمینه های مناسب خود را الزم دارد.
در واقع روح دانشگاه جسم متناسب با خود میطلبد و فرهنگ سیاسی و دینی در دانشگاهها ی اسالمی محیط
مستعد برای بروز و توسعه را خواهان است .دانشگاه ،پیکره و فرهنگی دارد .این فرهنگ بر تمام پیکره دانشگاه و همه
اجزا و تشکیالت وبرنامه ها و کادر نیروهای انسانی وعلمی و دانشجویی آن حاکم است .در فرآیند اسالمی شدن
دانشگاهها نمی توان ساختار کالن فرهنگی و علم ی و آموزشی دانشگاه را جدا از هویت سیاسی و هویت دینی آن
فرض نمود .چنانچه بخواهیم ،درتداوم نهضت خمینی(ره) ،با تحقق دانشگاه اسالمی فرهنگ نظام اجتماعی با ساختار
دانشگاهی هماهنگ باشد ،الزم است علم ودین و سیاست در تفسیری واحد دنبال شده و مصداقهای عملی آن در
برن امه ها و ساختارهای دانشگاهی شناخته شده و تقویت شود( .آقاپور)1387
شاخص های اسالمی شدن دانشگاهها که در مصوبات شورایعالی انقاالب فرهنگای باا  10مااده 6 ،شااخص کاالن50 ،
راهبرد و  244راهکار اجرایی آماده اسات هماه سااختارها و ساازوکارهای دانشاگاهی اعام از دانشاجو ،اساتاد  ،مادیر،
برنامه ریزی ها و محتوا های آموزشی  ،پژوهشی و فرهنگی را در بر می گیرد( .مصاوبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای
،)1387
بررسی و تحلیل این شاخصها و راهبردها اساسی در ارتباط با فرآیند قدرت نارم جمهاوری اساالمی باه خاوبی ماا را باا
نقش وجایگاه دانشگاه اسالمی در راستای تحقق الگوهای اساالم –ایرانای پیشارفت و
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برابر چالشهای داخلی و دشمنان خارجی آشنا می سازد .برای تحقق دانشگاه اسالمی و اساالمی شادن دانشاگاهها بارای
افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی براساس رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبری فرزاناه انقاالب زمیناه هاا وملزومااتی
الزم و حتمی است.
الف  -در درجه نخست تفکر و علم ،تعهد و تقوا و مسئولیت پذیری در قبال اسالم وجامعه اسالمی از شعار های توخالی
بدر آمده و در نظر و بویژه درعمل به طور هماهنگ به عنوان مالک های ارزیابی و برتری مورد توجه قرار گرفته
وشایسته ساالری با شاخص های معین ودرست حاکم شود.
ب  -روحیه تعهد و خودسازی به معنای صحیح کلمه در سراسر دانشگاهها تقویت شود و ضمن نفی هرگونه
ظاهرسازی و سطحینگری و عوامفریبی ،فرهنگ سادگی و بیآالیشی دینی و عبادی و ارتباط صمیمی و صادقانه
انسان آگاه و متقی با معبود مطلق توسط همه دانشگاهیان دنبال شود.
ج  -از آنجایی که اداره و جهت گیری دانشگاه و تقویت هویت دینی و سیاسی آن در درجه نخست ،بر عهده مدیران
دانشگاهی است ،بی تردید این افراد می بایست از بین عناصر متعهد و الیق وسخت کوش وپاکدست و ساده زیست و
دانش دوست بر مبنای مالکهای مذکور انتخاب شوند .و نظارت وارزیابی م ستمر بر عملکرد آنان وجود داشته باشد.
د  -فرهنگ تجاری و مدرک گرایی مسلط بر صحنه دانشگاهها ناشی از رشدقدرت پرستی ها،ثروت اندوزیها،منافع
پرستی ها و عافیت طلبی های افراطی در جامعه بوده و آفت بزرگ ساختار دانشگاهی امروز است که باید در یک
جریان تدریجی و منطقی تضع یف شده و به جای آن علم و تحقیق و تفلیف با جهت گیری پیشرفت اسالمی  -ایرانی
جایگزین شود.
ها  -برای اسالمی شدن دانشگاهها تاکید می شود که راهبردها و قوانین و مقررات و مصوبات و بخشنامههای علمی و
مدیریتی و اداری دانشگاه بر تقویت و رشد هماهنگ روح سیاسی و هویت دینی و تقویت فرهنگ علمی وپژوهشی در
دانشگاه مبتنی باشد ودرعمل تحقق یابد.
و  -اساتید محترم دانشگاهها در واقع اساسی ترین رکن استقالل جامعه علمی و قدرت نرم دانشگاهی را تشکیل
میدهند و ترسیم هویت اسالمی دانشگاهها و پرورش شخصیت سیاسی دانشجویان بر عهده آنان است .برآنان فرض
است که در فرآیند درسهای تخصصی خود  ،درسهای زندگی و سبک زندگی اسالمی را نیز با برنامه پنهان تحصیلی
به دانشجویان عزیز در نظر و عمل و رفتار بیاموزند.
ز  -سیستم آموزشی و به ویژه محتوای دروس علوم انسانی واجتماعی ودروس معاف اسالمی در ترسیم و تحقق
فرهنگ اسالمی حاکم بر دانشگاه و ارتباط آن با روحیات سیاسی و دینی وفرهنگی وعلمی بسیار مؤثر است .چنانچه
یک جریان آموزشی کلیشهای ،تکراری و تحمیلی خشک و رسمی و یک طرفه و بدون انعطافپذیری و ابتکار و انتقاد
با پذیرش محض از جانب دانشجو همراه باشد ،روح آزاداندیشی و ژرف نگری تضعیف و دانشجو در مخمصه اضطراب
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آلود امتحان و نمره و نمره گرایی گرفتار شده و حصار تنگ تخصص و در واقع اخذ مدرک به هر قیمت ،بر افکار و
شخصیت دانشجو کشیده می شود .توجه به کیفیت و ابتکار وپویایی فکری وعلمی در این زمینه در راستای اسالمی
دانشگاهها بسیار مهم وحیاتی است.
ح  -دانشجویان و تشکل های دانشجویی از مهمترین اقشار موثرو تحول آفرین اجتماعی در جامعه و در فرآیند قدرت
نرم محسوب شده و در واقع حضور فعاالنه و جسورانه آنان در صحنه دانشگاه هویت سیاسی شان را بروز میدهد و
روحیه دینی را تقویت میکند .فراهم کردن زمینه های مناسب برای فعالیت های گوناگون علمی و فرهنگی و سیاسی
آنان در دانشگاهها وجامعه تاکید می شود که خود در بالندگی وپویایی دانشگاه اسالمی وتداوم نهضت خمینی(ره) و
قدرت نرم انقالب اسالمی نقش شایانی ایفا می نماید. .
ط  -در راستای اسالمی دانشگاهها بروز فرهنگ سیاسی وفرهنگ دینی در صحنه دانشگاه با اصل اساسی پیوند
دانشگاهها با نظام اسالمی ارتباط مستقیم دارد .ارتباط دوسویه ،صمیمی ،اصولی و عملی آنان میتواند قدرت نرم را
افزایش داده و نظام اجتماعی و جامعه اسالمی را در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی بیگانگان حفظ نماید.
ی  -اهمیت قائل شدن برای نهاد اساسی دانشگاه و تحقق کارکردهای علمی و فرهنگی و سیاسی و دینی آن در
راستای اهداف و راهبردهای ملی و اسالمی زمانی امکان پذیر است که احتیاجات و نیازهای عمومی دانشگاه و
دانشگاهیان اعم از استادان ،کارمندان و دانشجویان از لحاظ تخصیص بودجه و امکانات برای فعالیتهای علمی و
پژوهشی و فرهنگی در حد نسبی مرتفع شده باشد در غیر این صورت این شاخص برجسته قدرت نرم نظام در حد
شعارو بدون اثربخشی کافی باقی خواهد ماند..
ک  -بی شک ،نهاد دانشگاه یک نهاد تولید کننده است ،نه خدماتی با مصرفکننده ،زیرا اساسی ترین تولیدات جامعه
یعنی پرورش نیروهای انسانی متخصص و تولید علم و اندیشه و فرهنگ در درجه اول توسط دانشگاه اسالمی صورت
میگیرد و بهره وری آن به نظر همه اندیشمندان داخلی و خارجی بیش از تمامی سازمانها و نهادهای دیگر جامعه
است .وهرگز نباید فراموش کرد که د ر نهضت خمینی(ره) و باور امام راحل (ره ) ،دانشگاه مبدا همه تحوالت بوده و
اسالمی شدن دانشگاهها یکی از مهمترین ا رکان قدرت نرم جمهوری اسالمی است.
نتیجه گیری :
بدون شک ،منابع قدرت نرم در ایران اسالمی فراوان  ،گسترده و قابل بهره برداری است که از مهمترین آنها ارزش
های دینی ،زنده بودن یاد وراه وآرمانهای امام راحل(ره) ،رهبری نافذ در سطوح منطقه وجهان ،اقتدار سیاسی و
دیپلماسی فعال ،جوانان سلحشور ومردم و انسجام و همبستگی آنها را می توان محور قرار داد.
اسالمی شدن دانشگاهها به عنوان یک شاخص کیفی مهم در راستای توسعه همه ابعااد و علمای ،آموزشای ،پژوهشای و
فرهنگی و دینی دانشگاهها محسوب می شود و میتوان ان را یکی از شاخص های برجساته قادرت نارم انقاالب اساالمی
محسوب داشت  .این نگرش زیرساختی ،ازبدو شروع انقالب اساالمی ،از ساوی معماار کبیار انقاالب اساالمی و ساپس
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رهبر معظم انقالب به عنوان یکی از باورهای اساسی نظام اسالمی همواره مطارح باوده اسات .البتاه باه سابب برداشات
های متفاوت و سطحی و کلی گویی ها و بی تفاوتی هاای رایاج ،شایساته اسات باا فرهناگ ساازی و اطاالع رساانی
مستمر وبا برنامه منظور و مفهوم از اسالمی شدن دانشگاهها و اهاداف عمیاق و تعیاین کنناده آن در راساتای دساتیابی
به پیشرفت و عدالت و ارتقای نظام جمهوری اسالمی در ساطح ملای و باین ا لمللای بارای همگاان باویژه دانشاگاهیان
عزیز روشن شود.
)1

امروزه به جای نگرش فرهنگی به مفهوم اسالمی شدن دانشاگاه هاا باا ناوعی نگارش و بیانش عامیاناه مواجاه

هستیم که به جای ریشهها و علتها به شاخهها و معلولها میپردازد و الیه های سطحی و صوری را باه جاای الیاههاای
عمقی و حقیقی مورد نظر قرار میدهد که خود موجب تقویت ذهنیت های غلط و منفی نسبت باه امار حیااتی اساالمی
شدن دانشگاه ها یعنی همان هماهنگی و همکاری سیستمی و متقابال دانشاگاه هاا و نظاام اساالمی مایگاردد .در واقاع
اسالمی شدن دانشگاهها همانگونه که در مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی با  10ماده  6 ،شااخص کاالن 50 ،راهبارد
و  244راهکار اجرایی آمده اسات هماه سااختارها و ساازوکارهای دانشاگاهی را اعام از دانشاجو ،اساتاد  ،مادیر ،برناماه
ر یزی ها و محتوا های آموزشی  ،پژوهشی و فرهنگی را در بر می گیرد.
)2

بار مبنااای نگارش فرهنگاای در موضاوع اسااالمی شادن دانش اگاهها ،اگار آماادیم آماوزشهااا و پاژوهشهااا را

بومی سازی کردیم و موضوعات مقااالت و پایاانناماه هاای دانشاگاهی را در جهات رفاع نیازهاای ماردم ،کشاور و نظاام
اسالمی اولویت گذاری و اجرایی نمودیم ،این خود گام بزرگی در جهات اساالمی شادن دانشاگاههاا اسات کاه احسااس
مذهبی و اسالمی و خدمت به مردم و دین و میهن را در ساختار دانشگاهی و گروه هاای آموزشای و رویکارد دانشاگاهیان
عزیز تقویت خواهد نمود که به طور مسلم بر نگرشها ،رفتارهاا ،پوشاشهاا و ظاواهر دانشاگاهها و کارکردهاای ظااهری
مذهبی و اسالمی آن تفثیر خواهد گذاشت .چرا که بینش اساالمی و احسااس ماذهبی ،خاود ،رفتاار ماذهبی و اعماال و
ظواهر اسالمی در همه زمینه هاا را الجارم باه دنباال خواهاد داشات ولای اگار مساائل ساطحی و ظاواهر را در مساائل
فرهنگی و اسالمی شدن دانشگاه ها اصل قرار دادیم و الیه های عمقی و ریشهای را غفلات کاردیم ،همااهنگی و همراهای
متقابل نظام اجتماعی  -اسالمی با دانشگاهها تحقق نخواهد یافت.
)3

برای تحقق سیاست ها و راهبردهای اسالمی شدن دانشگاهها زمینه ها و ظرفیت هاای خاوبی در دانشاگاههاا در

گذشته وجود داشته و هنو ز هم وجود دارد ولی این ظرفیات هاا ضاعیف شاده اسات .رشاد کمای دانشاگاههاا و فرایناد
مدرک گرایی و مدرکدهی و حجم عظیم دانشجویان و کالس های درسی و انبوه پایان نامه هاا و رسااله هاای دانشاگاهی
موجب شده است کاه رشاد کیفای و فرهنگای دانشاگاههاا کاه زمیناه سااز همااهنگی و همراهای متقابال وسیساتمی
دانشگاه ها با نظام اجتماعی و اسالمی است ،روند دیگری باه خاود گرفتاه و دانشاگاه هاا از جایگااه مبادأ هماه تحاوالت
کشور که در نگاه امام راحل (ره) بود ،فاصله گیرد.
با این حال باتوجه به وجود قوانین غنی و سیاست های مصوب اسالمی شدن دانشگاه ها ،عازم راساج جمهاوری اساالمی
مبنی بر ارتقاء دانشگاه ها و تولید علام و فنااوری گساترده بارای رفاع نیازهاای کشاور و کساب مقاام هاای برتار علمای
وفنااوری در کشاورهای منطقاه و جهاان ،وجااود مادیران الیاق و باتجرباه در دانشااگاه هاای سراسار کشاور و اسااتادان و
10
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دانشجویانی که در این کشور اسالمی با فرهنگ و شهیدپرور نشاو و نماا یافتاهاناد ،بارای تحقاق سیاساتهاای اساالمی
شدن و هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر دانشگاه ها با نظام اسالمی ،ظرفیاتهاا و فرصات هاای شاایان تاوجهی وجاود
دارد که باید آن ها را قدر دانست و به کار بست که زمان هرچاه بگاذرد از قافلاه تمادن و پیشارفت مبتنای بار عادالت و
ارزش های اسالمی جا ماندهایم.
)4

برای تحقق سیاست های اسالمی شدن دانشاگاه هاا باه مفهاوم سااختاری و فرهنگای کاالن ،اطاالعرساانی

رسانه ای و بهره گیری از شیوهها و روش های مختلف و خالق بسیار الزم است ولی با توجاه باه ذهنیاتهاای ساطحی و
نگرش های عامیانه از موضوع ،این اطالعرسانی ها به طور اندک و کاماثار صاورت مایگیارد .بسایاری از ماردم عزیاز ماا و
حتی دانشگاهیان گرامی از این راهبردها و سیاست ها ی رسمی ومصوب که نوعاً فرهنگی هساتند و بارای ارتقااء جایگااه
و نقش دانشگاه ها در راستای پیشرفت جامعه و خدمت باه ماردم و دیان و کشاور تادوین و تنظایم شاده اسات ،اطاالع
کافی را ندارند .در حالی که این سیاست های فرهنگی و راهبردهای اسالمی شدن دانشگاه ها جاز باا آشانایی و مشاارکت
و همیاری خود دانشگاهیان عزیز امکانپذیر نمی باشد .علت آن هم عدم اطالعرسانی کاافی ،ماؤثر و مساتمر وخاالق باا
بینش فرهنگی به جامعه و دانشگاهها است.
)5

وقتی اسالمی شدن دانشاگاه هاا را باا بیانش عامیاناه و باه صاورت ساطحی و پارداختن باه مساائل جنبای و

حاشیه ای مطرح کنیم اولاین کساانی کاه باه صاورت آشاکار یاا پنهاان باا آن مقابلاه خواهناد کارد بادون شاک خاود
دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و بابصیرت جامعه ما خواهند باود .کلایگاویی ،ساطحی نگاری و افاراط و تفاریط در ایان
مقوله مهم یعنی اسالمی شدن دانشگاه ها که مبدأ همه تحاوالت ناام گرفتاه اسات ،هماان اسات کاه مایگویناد« :اگار
می خواهی چیزی را بکوبی از آن بد دفاع کن»
باید باور کنیم که مسیر فرهنگی و فرایند اسالمی شدن دانشگاههاا ابتادا از راه فرهناگساازی و اطاالعرساانی صاحیح از
مفهوم اسالمی شدن تقویت می شود که نه فقاط فعالیتهاای فرهنگای دانشاگاهها بلکاه براسااس رهنمودهاای اماام(ره)
ورهبری معظم و همچنین بر اساس شاخص ها ،راهبردها وراهکارهای قاانونی مصاوب ،هماه ابعااد وفعالیتهاای گساترده
دانشااگاهها اعاام از آموزشاای ،پژوهشاای ،فرهنگاای ،دانشااجویی و بااویژه ماادیریتی را در باار ماای گیاارد .بااه مااوازات
فرهنگ سازی و اطالعرسانی صحیح به تدریج و باتدبیر و برناماه ساازی و قارار گارفتن در مسایر اجارا ،بایاد سااختارها و
سازوکارهای دانشگاهی را با شاخص های اسالمی شدن دانشگاه ها نظیر مادیریتهاا ،برناماههاای آموزشای و پژوهشای و
فرهنگی و دانشجویی همراه نمود و باید قبول کرد که هرگز به صورت ضربتی و قهری به هدف نخواهیم رسید.
)6

البته واحدهای فرهنگی و مدیران فرهنگای دانشاگاه هاا و نهادهاای دانشاگاهی نظیرواحادهای فرهنگای ،نهااد

نمایندگی ،جهاد دانشگاهی و غیره در راستای اسالمی شدن دانشگاه ها بسیار بااهمیت و ماؤثر هساتند کاه درواقاع یکای
از مجریان اصلی سیاست های اسالمی شدن دانشگاهها محسوب می شاوند ،لاذا برگازاری کارگااه آموزشای – فرهنگای در
این زمینه برای آن ها حائز اهمیت فراوان است .چنانچاه اطاالعرساانی کاافی صاورت گیارد و آماوزشهاای الزم از نظار
آشنایی با سیاست ها وراهبردهای اسالمی شدن و شناخت شاخص ها و ابعاد مختلف آن با بیانش فرهنگای و باه صاورت
کافی و جامع انجام پذیرد ،بدون شک مدیران فرهنگای در راساتای تحقاق اساالمی شادن دانشاگاههاا و ارتقااء نقاش و
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جایگاه دانشگاه ها در جامعه به عناوان مبادأ هماه تحاوالت کشاور باکاارایی و اثربخشای بیشاتری ظااهر شاده و عمال
خواهند نمود .وباید توجه کافی داشت که مدیران فرهنگی دانشگاه ها وظایف خطیر و حساس برعهده دارند.
)7

آسیب شناسی فرهنگی و اسالمی شدن دانشگاه ها ،بررسی و شناخت دقیق بیانش عامیاناه و ساطحی و تفااوت

آن با بینش فرهنگی و عمقی ،تحلیل و ارزیابی وضعیتها و ظرفیت های موجود و اتخااذ راهکارهاای مناساب باا شارایط
هر منطقه دانشگاهی  ،طراحی و برنامه ریزیهای قابل عمل و پیگیاری در فرایناد اساالمی شادن دانشاگاههاا ،نزدیاکتار
شدن و همدلی و همکاری صمیمانه و همه جانبه و متقابل دانشاگاه هاا و دانشاگاهیان باا نظاام اساالمی و دساتگاههاای
متولی و اداره کننده جامعه در همه عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و علام و فنااوری از وظاایف حتمای مادیران
فرهنگی دانشگاه ها است واین را هم باید بدانیم که طبق آیاین ناماه ارتقااء فرهنگای دانشاگاه هاا مصاوب شاورای عاالی
انقالب فرهنگی ،مسئولیت فرهنگی دانشگاهها در درجه نخست و به طور مستقیم برعهاده رسساای محتارم دانشاگاههاا
میباشد.
)8

در فرایند کنونی  ،هرچند دانشگاهها در حال حرکت به سمت استقالل علمی و فرهنگی است و ضمن جلب

مشارکت همه فرهیختگان دانشگاهی و دانشجویان با بصیرت مهمترین وظیفه خود را ارتقا و پیشرفت علمی
کشورمیداند ،که خود گام بلندی در راستای اقزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است  ،ولی میزان ،شدت،
شتاب و اثربخشی آنرا باید بررسی و ارزیابی نمود که آیا متناسب با ظرفیت های این جامعه و مردم شهید پرور
وگستره وسیع جوانان و دانشجویان  ،جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشم ن استکباری و بویژه مطالبات و رهنمود های
رهبری شجاع و فرزانه انقالب است یا اینکه باید حرکت و تحول تازه ای در پیکره دانشگاههای سراسر کشور ایجاد
نمود؟ که به نظر نگارنده این مقاله ،در شرایط حساس کنونی ملی و فراملی بسیار الزم و ضروری است
و سخن آخر اینکه بنا بر رهنمود رهبری فرزانه انقالب :
آنچه باید بشود نشده است،یعنی هنوز دانشگاه،اسالمی نشده است.دانشگاه این کشور را اسالمی کنید این یک تحول
بنیادین است)1375/ 2/29(».
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