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 رسالت دانشگاه در منظر امام خميني 

 دكتر سيد علي آدمي  

  سرآغاز
بوده اسـت و ايـن،       همراه دينداري و علم و علم آموزي با تهذيب      همواره اسالمي، انديشه در

 رسـالت  تعلـيم، دو   و تهـذيب  بـر  قـرآن  مكـرر  تأكيد. حكايت از تقدس فرايند تعليم و تربيت دارد       
 و گذارنـد مـي  پيـامبران  راه در گـام  كـه  نهـد مي كساني روي را فرا  روشني الگوي پيامبران، بزرگ
   . كشندمي دوش بر را راهبري و آموزش رسالت

هاي ديني ابتناء يافتـه اسـت، معلـم،         در نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران نيز كه بر آموزه         
دهـي بـه    نـش، در شـكل    استاد عـالوه بـر انتقـال دا       . مربي و استاد از شأن و منزلتي ويژه برخوردارند        

او كـارگزار فـضيلت بخـشي كـه خـود مقدمـه بيـنش و        . شخصيت آموزندگان علم نيز مـؤثر اسـت       
چنين شناختي مانع از بكـارگيري علـم در مقاصـد غيـر الهـي               . گرددباشد، محسوب مي  شناخت مي 

  .شودمي
يـك  از سوي ديگر نيز بر آموزنده علم فرض است كه در كنار هر گام بـراي تحـصيل علـم،                    

  )37،ص2صحيفه امام،ج( .گام هم براي تحصيل اخالق و تهذيب بردارد

جمهـوري اسـالمي ايـران، امـام        گـذار   در نوشتار حاضر به رسالت دانشگاهيان از منظـر بنيـان          
دهـيم و   بدين منظور جايگاه و اهميت دانـشگاه را مـورد ارزيـابي قـرار مـي               . پردازيممي) ره(خميني

  )61،ص8همان،ج( .نماييمهيان، اعم از اساتيد و دانشجويان توجه ميمتناسب با آن به نقش دانشگا
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  رسالت و وظايف دانشگاه
از دانشگاه بايد سرنوشـت يـك       . دانشگاه مركز سعادت و در مقابل، شقاوت يك ملت است         «

كند و دانشگاه غير اسالمي، دانشگاه بد،         دانشگاه خوب يك ملت را سعادتمند مي      . ملت تعيين شود  
  )61،ص8همان،ج(».زند  به عقب مييك ملت را

اين فراز از سخنان حضرت امام خميني  به خوبي اهميـت و جايگـاه واالي دانـشگاه را نـشان                     
 كـه از    بيان مي كنـد   متناسب با اين جايگاه، امام خميني رسالت و وظايفي را براي دانشگاه             . دهد  مي

 مقوله  3 در    از منظر امام خميني      رسالت و وظايف دانشگاه   . خالل سخنان ايشان قابل استخراج است     
  :دگير جاي مي
  انسان سازي: اول
  قطع وابستگي و استقالل كشور: دوم
  حفظ و تداوم انقالب اسالمي: سوم

  .پردازيم هاي فوق مي در ادامه به توضيح و تبيين هر يك از مقوله
  

  سازي انسان: اول
تـوان متـصور شـد كـه          بيتـي مـي   قدر مسلم دانشگاه در كنار خانه و مدرسه، به عنـوان مهـد تر             

هـاي مختلـف كـشور بايـد از قـابليتي منحـصر بـه فـرد                   محصوالت آن به سبب پيوند وثيق با بخـش        
دانشگاه . خواهيم، نه معلم و دانشجو      ما انسان دانشگاهي مي   «: بنا به تعبير امام خميني    . ر باشد برخوردا

شود كه كشور خـودش را        ان حاضر نمي  انس.... بايد انسان ايجاد كند و انسان بيرون بدهد از خودش         
آنهـا هـم از انـسان       . ارتشـود كـه تحـت ذلـت بـرود و اسـ              انـسان حاضـر نمـي     . تسليم كند بـه غيـر     

  )417،ص13همان،ج(.ترسند مي
كـارگزاراني  . ساز استاد و دانشجو اسـت   ركن انسانساز بدون ترديد نيازمند دو      اه انسان دانشگ

  :الت دانشگاه دارنداي در تحقق اين رس كه هر يك سهم ويژه
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                   حضرت امام ابتدا با خاطرنشان نمودن جايگاه مهم اساتيد دانشگاه، به تبيـين و تـشريح وظـايف

از منظر ايشان اساتيد بايد سايه انبياء باشند و متناسب با آن مـسئوليت نيـز زيـاد                  . پردازند  آنان مي 
  سازي است ترين مسئوليت اساتيد، انسانمهم. گردد مي

  
  

  سازي  اساتيد دانشگاه و انسان)الف
حضرت امام ابتدا با خاطرنشان نمودن جايگاه مهم اساتيد دانشگاه، به تبيين و تشريح وظـايف            

از منظر ايشان اساتيد بايد سـايه انبيـاء باشـند و متناسـب بـا آن مـسئوليت نيـز زيـاد                       . پردازند  آنان مي 
  )292،ص14همان،ج( .تسازي اس ترين مسئوليت اساتيد نيز انسانمهم. گردد مي

  :فرمايند يگر ميامام خميني در جاي د
روحانيون با دانشگاهي يك مسير دارند و مسئوليت اين دو طايفـه از همـه طوايـف ديگـر                   «

  ».شود براي اينكه اگر چنانچه به شرايط عمل بشود انسان درست مي. بيشتر است
  )467،ص7همان،ج(

اما به منظور . توان مهمترين رسالت اساتيد فرض كرد     سازي را مي     انسان ،با توجه به تعابير فوق    
انقـالب  . هـاي ديگـر بـه اقتـضاي فـضا و شـرايط موجـود هـستيم                  تحقق اين امر نياز به برداشتن گام      

اسالمي ايران در شرايطي به پيروزي دست يافت كه مردم جامعه اسـير و گرفتـار عـادات و خلـق و                      
لذا در بادي امر، اصـالح فكـري جوانـان و بـه ويـژه               .  ساله شاهنشاهي بودند   دو هزار و پانصد   خوي  

حضرت امام  در اوايـل پيـروزي انقـالب در جمـع وزيـر و مـسئوالن                  . نمود  دانشجويان ضروري مي  
  :فرمايند رت بهداري و بهزيستي ميوزا

حاال مـا  . هاي طول پنجاه سال ما االن جمعيتي هستيم كه از حبس بيرون آمديم، از آن حبس  «
هاي زياد ديگـري داريـم كـه در           لكن از اين حبس كه بيرون آمديم، باز يك گرفتاري         .... بيرون آمديم 

 -ايـن را بايـد اسـاتيد دانـشگاه، معلمـين          ... هـا، همـين گرفتـاري فكـري اسـت           رأس همه گرفتاري  
  ».هاي ما را از اين انگل بودن و از اين افكار بيرون بياورند  اين را بايد بچه-آموزگارها

  )181،ص11همان،ج(
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در رشد و توسعه آتي كشور هـم  » از بين بردن گرفتاري  فكري« و به تعبير امام     فكرياصالح  
چرا كه وابستگي فكري روشنفكران جامعه منجر به وابستگي كشور در حوزه عملي نيز              . مؤثر است 

چنانكه تاريخ نيز شاهد بوده است، روشنفكران غرب زده نقش حلقه واسط ميان استعمار              . گردد  مي
گـر حكومـت      هـا همـواره توجيـه       هـا و فروغـي      زاده  هـا، تقـي     خـان     ملكم. اند  و استبداد را بازي كرده    

   )124عليجاني،ص( .اند استبدادي و حافظ منافع بيگانگان بوده
هاي آموزشي نيز بايد مصون از فـساد و آلـودگي باشـند تـا نهـالي كـه                 در كنار اين امر محيط    

مند شـوند،   نومند و پربار گردد و از ثمره آن، اعضاي جامعه بهره        بناست در آينده تبديل به درختي ت      
  :امام خميني بر اين نكته تصريح دارند كه. از بستر رشد و بالندگي برخوردار گردد

بر اساتيد و معلمان متعهد است كه با تمام توان و قدرت، در شناسايي عوامل فساد كوشش     «
  ».وث وجود آنان پاك نمايندهاي آموزشي و پرورشي را از ل كنند و محيط

  )244،ص15صحيفه امام،ج(

 به جايگـاه اسـاتيد دانـشگاه در تربيـت دانـشجو،      تشك با پيمودن مسير يعني توجه و التفا    بي
هــاي آموزشــي، افــرادي متعهــد و متخــصص بــه جامعــه تقــديم  اصــالح فكــري و بازســازي محــيط

  :گذار انقالب اسالمي اكتفا كرد كه نيانتوان به اين فراز از سخنان ب در اين راستا مي. گردد مي
اش  اميدوارم با كوشش اساتيد و معلمين، وضع به صورتي درآيد كه فردي كه دوره درسي«

تمام شد، فردي متعهد بارآمده، فردي كه بداند بـراي كـشورش خـدمت كنـد و كـاري بـه رضـايت                       
  ».باشدكشورهاي بيگانه نداشته 

  )222،ص19صحيفه امام،ج(

  
  سازي يان و انساندانشجو) ب

شايد بتوان  . سازي از دانشجويان، تزكيه نفس است       يكي از انتظارات امام خميني در بعد انسان       
اين امر را بدين صورت تعبير نمود كه دانشجو با توجـه بـه رسـالتي كـه در جامعـه بـر عهـده دارد،                          

كـه نفـس بـه      گـو اين  . ضروري است در مرحله نخست درون را بنگرد و نفس خويش را مهـار كنـد               
  لذاسـت كـه حـضرت امـام خطـاب بـه       . شـود   ماند كه موجب هالكت انـسان مـي         اسب سركشي مي  
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 »     ها كـه هـستيد، ايمـان را در خودتـان             ها و دانشگاه    كوشش كنيد كه در اين دانشكده
كند و هم در پيشگاه حق آبرو         ايماني كه هم در اينجا شما را شرافتمند مي        .   تقويت بكنيد 
  » شويد به حق تعالي برومندي وارد ميداريد و با آ

  
  

داريد، بـراي عمـل ظـاهري و        كوشش كنيد كه هر قدمي كه براي علم برمي        : فرمايند  دانشجويان مي 
براي اعمال باطني، ايجاد تقوي در خودتان، ايجاد استقامت، امانت در خودتان بكنيـد كـه وقتـي از                   

دار  يد كه هـم معلومـات داشـته باشـيد و هـم امانـت      آييد يك انساني باش بيرون مي... ا شاء  دانشگاه ان 
  )3ص ،9ج  همان،( .»نفس خود را مهار كرده باشيد.... باشيد

  :كنند كه ت تقويت ايمان گوشزد ميهمچنين ايشان با مخاطب قرار دادن دانشجويان جه
ها كه هـستيد، ايمـان را در خودتـان تقويـت              ها و دانشگاه    كوشش كنيد كه در اين دانشكده     «

كنـد و هـم در پيـشگاه حـق آبـرو داريـد و بـا           ايماني كه هم در اينجا شما را شرافتمند مـي         . كنيدب
  .»شويد به حق تعالي آبرومندي وارد مي

   )403،ص12همان،ج(

در اين مقام، شناخت اصول اساسي اسالم كه در رأس آن توحيـد و عـدل و شـناخت انبيـايي                   
  .نمايد  ضروري مي)326،ص3همان،ج(بزرگ است

ر مسلم پس از كف نفس و تزكيـه درون، مـسئوليت دانـشجويان نـسبت بـه جامعـه مطـرح              قد
  :كنند امام خميني در جايي، بيدارسازي خفتگان را خاطرنشان مي. گردد مي

ها را از اين خواب مرگبـار         بر شما جوانان روشنفكر است كه از پاي ننشينيد تا خواب رفته           «
هـا،  فرهنـگ آن    هـاي اسـتعمارگران و پيـروان بـي          و جنايـت  هـا     برانگيزانيد و با فاش كردن خيانت     

  ».ها را آگاه نماييد زده غفلت
  )142،ص2همان،ج(

  :فرمايند ها مي سازي ملت وص آگاههمچنين ايشان در خص
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ها را آگاه     باشد كه ملت    ، كه مايه اميد مسلمين هستيد، الزم مي         بر شما جوانان ارزنده اسالم    «
  ».مان سوز استعمارگران را برمال نماييدهاي شوم و خان سازيد و نقشه

  )439،ص2همان،ج(

ام خمينــي از برخــورد بــا منحــرفين و اســاتيد منحــرف، محــور ديگــر انتظــارات حــضرت امــ 
  .باشد دانشجويان مي
اگر از استادان و دبيران و سران قوم، انحرافي از مقاصد ملي و ديني كه سـرنگوني رژيـم                   «

يداً اعتـراض كنيـد و راه ملـت را كـه راه خداسـت بـه آنـان             پوسيده در رأس آن است، ديديد، شـد       
پيشنهاد كنيد و در صورتي كه نپذيرفتند، از آنان احتراز كرده و صريحاً مقاصد منحـرف آنـان را                   

  .»براي مردم مظلوم شرح دهيد
  )484،ص3همان،ج(

  :خميني در جاي ديگري مي فرمايند امام
ها ممكن است در كار باشد كـه بـاز            ها كه دست    دانشگاه كه باز شده است، بدانند اين جوان       «

همان دفعه اولي كه شما از يك استاد يا از يك           . مسائل را طور ديگري كنند و شماها را منحرف كنند         
  ».دانشجو يك چيز انحرافي ديديد، همان دفعه اول گزارش بدهيد تا جلويش گرفته شود

  )156،ص17همان،ج(

 گام ايجـابي    دوازي با رويكرد رسالت دانشجو، در قالب        س  با اين اوصاف، رئوس مقوله انسان     
هـا و     شوند كه عبارتنـد از تزكيـه نفـس، بيـداري و آگـاه سـازي ملـت                   و يك گام سلبي تعريف مي     

  .برخورد با منحرفين
  

  قطع وابستگي و استقالل كشور: دوم
ر نظـام  به وضوح گوياي شأن و جايگاه استقالل د    » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي   «شعار  

دانشگاه نيز كه بنا به تعبير حضرت امام مبدأ همه تحوالت است بـه طريـق                . جمهوري اسالمي است  
امـام  . پـذيرد  بدين نحو پويايي و زايايي مورد انتظار تحقق مـي      . اولي بايد از استقالل برخوردار باشد     

  :فرمايند  مطلب ميبا مالحظه اين) ره(خميني 
هاي ما هم درست نشود، اميـد اينكـه يـك جمهـوري               درسهها درست نشود و م      اگر دانشگاه «

  خواهـد، تربيـت     اگر اين دو قشر تربيت شدند، به طوري كه اسالم مـي           . اسالمي ما پيدا كنيم نداريم    
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كند   شود از تصرف شياطين و روي چرخ خودش گردش مي           انساني شدند، هم مملكت ما مصون مي      
  .»شود براي شما هاي داخلي و هم ترقيات حاصل مي خيانتبدون وابستگي به خارج و بدون 

   )3،ص9همان،ج(

هاي وابستگي، بيانگر ماهيت ضد اسـتعماري         طلبي و قطع ريشه   تأكيد حضرت امام بر استقالل    
ايشان عامل فروپاشي حكومت پهلوي را متكي نبـودن آن          . و سلطه ستيز نهضت اسالمي ايران است      

دانستند و با حكومت شاه از آن جهت به مبارزه برخاسته بودند  گان ميبه قدرت ملت و اتكا به بيگان     
 .كه به بيگانگان و عوامل استعمار خارجي اجازه داده بود تا در امور مملكت اسالمي دخالـت كننـد       

   )101دهشيري،ص(

از منظـر امـام خمينـي را در    » قطع وابستگي و اسـتقالل كـشور   «متناسب با بخش پيشين، مقوله      
  .دهيم ظارات و رسالت اساتيد و دانشجويان مورد بررسي قرار ميقالب انت
  

  اساتيد دانشگاه و قطع وابستگي و استقالل كشور) الف
ذار جمهوري اسالمي ايران، حركتي بنيـادي       گ و استقالل فرهنگي از ديد بنيانگ      اصالح فرهن 

  :كنند كه ايشان در اين باره تأكيد مي. شود و اساسي محسوب مي
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آميـز    هاي شـيطنت    ايران و ساير كشورهاي مستضعف جهان اگر بخواهند از دام         ملت عزيز   «
اي جز اصالح فرهنـگ و اسـتقالل آن ندارنـد، و ايـن                هاي بزرگ تا آخر نجات پيدا كنند، چاره         قدرت

  .»اند ها راه يافته ها تا دانشگاه ميسر نيست جز با دست اساتيد و معلمان متعهدي كه در دبستان
  )445،ص15صحيفه امام،ج(

هــا خطــاب بــه اســاتيد،  امــام خمينــي طــي پيــامي بــه مناســبت بازگــشايي مــدارس و دانــشگاه
  :فرمايند آموزان مي جويان و دانشدانش

كنند همه چيز از غـرب        بزرگترين فاجعه براي ملت ما اين وابستگي فكري است كه گمان مي           «
شـما اسـتادان و فرهنگيـان و        . ارج وارد كنـيم   است و ما در همه ابعاد فقيـر هـستيم و بايـد از خـ               

سراها و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان معظم بايد كوشش  ها و دانش دانشجويان دانشگاه
كنيد و مغزها را از اين وابستگي فكري شستشو دهيد و با اين خدمت بزرگ و ارزنده، ملت و كشور 

  .»خود را نجات دهيد
  )79،ص10همان،ج(

ها را از بين ببرنـد و بـا ايجـاد     سير، اساتيد موظفند فضاي يأس و نااميدي در دانشگاهدر ادامه م 
  .ش مستقل دانشجويان ترسيم نمايندانداز مناسبي را براي ايفاي نق فضايي پرنشاط، چشم

تر به اين امر حيـاتي        امروز بر دانشمندان بزرگ و مبلغان اسالمي واجب است هرچه سريع          «
دور كننـد و بداننـد كـه        ... هاي طالب و دانشجويان و      هاي خود و از دل      ي را از دل   اقدام كرده، نااميد  

  .»نااميدي، سرچشمه سستي و مانع اصلي رسيدن به حق است
   )56كتاب البيع،ص(

  :دباوري در دانشجويان همت گمارنددر تكميل اين اقدام، اساتيد بايد به ايجاد خو
هاي ما را يك       هستيد و متفكر هستيد، اين جوان      شماهايي كه در دانشگاه هستيد و دانشمند      «

  ».اند جوري بار بياوريد كه خودشان بفهمند كه خودشان يك چيزي
   )25،ص12همان،ج(

در واقع موارد مذكور را در راستاي نيل به استقالل فكري دانشجويان بايد تصور كـرد و ايـن                   
البتـه حـضرت امـام ايـن        . د آورد خود زمينه را براي قطع وابستگي و اسـتقالل كـشور فـراهم خواهـ              

  :دهند  كنار تخصص مد نظر قرار مياستقالل فكري و تعهد را در
خواهيم كه اگر بيماري پيدا شد، اينطور نباشد كه بگويند حتماً برويد بـه انگلـستان،                  ما مي «

  خواهيم كه همانطوري كه يك آمريكـايي اگـر مـريض شـد بـه ايـران                  ما مي . حتماً برويد به آمريكا   
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     هـايي كـه      خواهيم كه جوري بار بياورد كشور را و جوان          ما يك همچون تخصصي مي
در رأس امور  كشور هستند كه اين مغزهايشان وابسته نباشد و فكري جز اسالم و ايـران در     

  »سرشان نباشد

  
  

آيد، يك ايراني هم اگر مريض شـد، جـاي ديگـر      آيد و يك انگليسي اگر مريض شد به ايران نمي          نمي
هايي كه در رأس      خواهيم كه جوري بار بياورد كشور را و جوان          ما يك همچون تخصصي مي    . رودن

امور كشور هستند كه اين مغزهايشان وابـسته نباشـد و فكـري جـز اسـالم و ايـران در سرشـان                      
  ».نباشد

  )360،ص14همان،ج(

  
  دانشجويان و قطع وابستگي و استقالل كشور) ب

) ره(هايي از وابستگي به شرق و غرب بنا به باور امام خميني             مهمترين قدم دانشجويان براي ر    
  :فرمايند ايشان در اين رابطه مي. خوديابي و خودباوري است

ايـن  . زدگـي بيـرون بياييـد       شما دانشجويان عزيز، خودتان درصدد اين باشيد كه از غـرب          «
شـمايي كـه    . مـت كنيـد   شما بايـد مقاو   ... گمشده شما خودتان هستيد     . گمشده خودتان را پيدا كنيد    

خواهيـد خودتـان سـرپاي خودتـان ايـستاده       خواهيد آزاد باشيد، مي   خواهيد مستقل باشيد، مي     مي
  ».باشيد، بايد همه قشرها در اين مملكت، همه قشرها بنابراين بگذارند كه خودشان باشند

  )7،ص12همان،ج(

أن دانشگاهيان داراي دو بعد     توان بدين نتيجه رسيد كه استقالل طلبي متناسب با ش           بنابراين مي 
سـاز تحقـق حكومـت نـه          استقالل سلبي همانا استعمار زدايي است كـه زمينـه         . سلبي و ايجابي است   

گردد و اسـتقالل ايجـابي در چـارچوب خودكفـايي سياسـي، نظـامي،               شرقي، نه غربي محسوب مي    
  )51-52دهشيري،ص( .شود گي، اقتصادي و فكري تعريف ميفرهن
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  اوم انقالب اسالميحفظ و تد: سوم

اگر وقوع انقالب اسالمي ايران را امري ضروري بـراي تحقـق و اجـراي ديـن خـدا در ميـان                      
بدون ترديـد، دانـشگاه نيـز       . شود   بدانيم، حفظ و تداوم انقالب از اوجب واجبات محسوب مي           مردم

  :در استمرار اين حركت ايفا نمايدبايد سهم خود را 
آن چيزي كه الزم است ايـن اسـت         ... يك تبدل معنوي پيدا بكند      من اميدوارم كه دانشگاه ما      «

ها داريد، اين معنـا را تـذكر بدهيـد كـه ايـن                كه شما كه در دانشگاه هستيد، شما كه تماس با جوان          
تحولي كه رمز پيروزي شما بود و شما را تا اينجا رساند و اين سد بزرگ شيطاني را شكستيد، اين 

  .»ن معنا كه هست، حفظش كنيدتحول و اين نهضت را به اي
  )412-414،ص10صحيفه امام،ج(

  :توان از دو منظر به نظاره نشست دانشگاه و حفظ و تداوم انقالب اسالمي را مي
  

  اساتيد و حفظ و تداوم انقالب اسالمي) الف
و كـشور را اينگونـه بيـان         مسئوليت اساتيد دانشگاه در قبال حفـظ ديـن           حضرت امام خميني،  

  :كنند مي
اگر عالقه داريد به اينكه كشور شما، دين شما محفوظ بماند، اين محفوظيت كليـدش دسـت                 «
  .»شماست

  )439،ص10همان،ج( 

خواهند كه از طريق هدايت دانشجويان و تربيت صـحيح آنـان    از اساتيد دانشگاه مي) ره(امام  
  :گر نهضت اسالمي باشند ياري

ها شده    متوجه بشوند كه غفلت   ...  دانشگاه ما و   هاي ما، اساتيد ما، اساتيد      اميدوارم كه جوان  «
نهضت، گوينده كمك كنـد بـه ايـن         بايد دست به دست هم بدهيم، نويسنده كمك كند به اين            ... است

  .»نهضت
  )439،ص10همان،ج(

هدانـه اسـاتيد در     بر اين مبنـا، حفـظ و تـداوم انقـالب اسـالمي منـوط بـه حـضور مـؤثر و متع                      
  .ها است دانشگاه
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 » ها را    باشد كه ملت    ، كه مايه اميد مسلمين هستيد، الزم مي          جوانان ارزنده اسالم   بر شما
  »هاي شوم و خانمان سوز استعمارگران را برمال نماييد آگاه سازيد و نقشه

  

 »         ما همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم، لكن اينهايي كه اينها دارنـد مظـاهر
  »هر تمدن است؟كشي مظااين همه آدم. تمدن نيست

  
  
  
  »اند تا آخر اساتيد بدانند كه اگر دانشگاه را بسازند، كشورشان را بيمه كرده«

  )509،ص12همان،ج(

  
  دانشجويان و حفظ و تداوم انقالب اسالمي) ب

) هر(امام خميني   . بخشي از وظيفه حفظ و تداوم انقالب اسالمي نيز بر عهده دانشجويان است            
  :يندفرما در جمع دانشجويان مي

ايد، اميد اين ملت هستيد كـه بايـد           شما جوانان دانشجو و جوانان عزيزي كه از هر جا آمده          «
اين راهي را كه فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانيد و ايـن نهـضتي را كـه در راه او آن                         

  ».همه جانفشاني شده است، ادامه بدهيد
  )1،ص14همان،ج(

  : كنند ام بر زنده نگه داشتن شعار اسالم پافشاري ميهمچنين در جايگاهي ديگر حضرت ام
بايد طالب و دانشجويان عزيز و شجاع سراسر ايران از هر فرصت استفاده كرده و شـعار                 «

  .»ضد شاهي را كه شعار اسالم است زنده نگه دارند
  )443،ص3همان،ج(

ي از مهمتـرين    توان بدين ارزيابي دست يافـت كـه دانـشگاهيان يكـ             با توجه به موارد فوق مي     
  .شوند كارگزاران حفظ و تداوم انقالب اسالمي محسوب مي
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  ساز ـ دانشگاه تمدن دانشگاه اسالمي
گردد كه تمـدن       درباره تمدن، آشكار مي    هاي حضرت امام خميني     اء و انديشه  با نگاهي به آر   

  :فرمايند ايشان مي.  اسالمي باشدبايد تمدن الهي و
يـك تمـدن صـحيح نـه تمـدن          ] سـوي [همه با هم بـه      .  برويم همه با هم، همه با هم به جلو       «

تمدن الهي، تمدن رسول اللهي، آن كه همه اقشارش را، سياه و سفيدش را هيچ فـرق                 . محمدرضايي
  .»گذارد مگر اينكه به تقوا نمي

    )343،ص6همان،ج(

  :دانند و معتقدند امام با اشاره به گذشته، تمدن مسلمين را تمدن برتر مي
ها بود، معنويات آنها باالترين معنويـات بـود، رجـال آنهـا               فوق تمدن ) مسلمين(ها  تمدن آن «
ديدند كه با اين سيطره، بـا       . سيطره حكومتشان بر دنيا غالب شده بود      ... ترين رجال بود      برجسته

خواهنـد؛ درصـدد چـاره        شود تحميل كرد چيزهـايي را كـه آنهـا مـي             اين وحدت دول اسالمي، نمي    
  ».اين بود كه بين ممالك اسالمي تفرقه بيندارندبرآمدند؛ چاره 

   )374- 375،ص1همان،ج(

در ايـن   . شـود   بدين ترتيب ضرورت احيـاء تفكـر دينـي و مظـاهر تمـدن اسـالمي هويـدا مـي                   
اي راه چـاره را       عـده . گيرند   شيوه را در پيش مي      نخبگان سياسي و فكري به طور كلي سه        خصوص

اين . دانند  ها در ابعاد مختلف توسعه مي       المي از تجربه غربي   پيروي از تمدن غرب و تقليد جوامع اس       
گروهـي ديگـر كـه تعلـق خـاطر و تعهـد بيـشتري بـه           . ناميد» راهبرد نوگرايي «توان    خط مشي را مي   

گيرند كه مبتني بـر آن تمـام          را در پيش مي   » راهبرد مقاومت حفاظتي  «ها، عقايد و سنن دارند        ارزش
  .كنند انكار ميمظاهر پيشرفت و تمدن غرب را 

. در مقابل اين دو گروه، دسته سوم، درباره غرب و دستاوردهاي آن، رهيافتي گزينشي دارنـد           
بـراي آنهـا شـناخت دقيـق و عميـق           . داننـد   هاي مثبت و منفـي مـي        اين گروه غرب را تمدني با جنبه      

جديـد  از سوي ديگر آنان اسـالم را تمـدني بـا دسـتاوردهاي              . هاي تمدن غرب ضروري است      جنبه
دانند و خواستار ظهور اسـالم همچـون جنـبش اجتمـاعي سياسـي هـستند و نيـز در پـي                        فرهنگي مي 

راهبـرد تجديـد حيـات      «تـوان مبتنـي بـر         اين طرز تفكر را مـي     .باشند  بازگشت به پيام اوليه اسالم مي     
  )56-59ظهيري نژاد،ص( .دانست» اسالمي
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  :فرمايند ايشان با صراحت مي. ستا شيوه حركت امام در قالب انديشه اخير قابل تبيين 
ما همه مظاهر و تمدن را با آغوش باز قبول داريم، لكن اينهايي كه اينها دارند مظاهر تمـدن                   «
  ». اين حكومت نظامي مظاهر تمدن استكشي مظاهر تمدن است؟اين همه آدم. نيست

  )506،ص3صحيفه امام،ج(

  :سازند كه همچنين حضرت امام خاطرنشان مي
خواهد كه آثار تمـدن را از بـين ببـرد، بـا               سالمي اگر چنانچه تأسيس بشود، نمي     حكومت ا «

كنند، از عالم آنقدر  دانشگاه مخالف نيست، با علم مخالف نيست، احاديث ما از علم آنقدر تعريف مي
با اين نحو تربيت و تعليمي كه شـما  . با اين نحو علمي كه شما داريد ما مخالفيم     ... كنند،    تعريف مي 

مـا  ... كند ها ما را فاسد مي با آن مظاهر تمدن كه بچه. خواهيد ما را تربيت كنيد، با اين ما مخالفيم       يم
  »خواهيم مردم را برگردانيم به زمان كذا با آن مخالفيم؛ نه اينكه ما مخالفيم با اصل تمدن و مي

  )264،ص5همان،ج(

از  اركان اسالمي است كـه يكـي         مسلماً تمدن اسالمي مورد نظر امام خميني برخوردار از اين         
  .باشد آنها دانشگاه اسالمي مي

  
  فرجام

توان عنوان كرد كه حضرت امـام خمينـي بـا مالحظـه شـأن و جايگـاه                  بندي مي در مقام جمع  
در اين نوشتار سعي شد با توجه بـه         . نمايندخطير دانشگاه، نقش و رسالت دانشگاهيان را گوشزد مي        

حفـظ و تـداوم     «و  » قطـع وابـستگي و اسـتقالل كـشور        «،  »سازيانسان«رسالت دانشگاه در سه مقوله      
بـا ابتنـاء بـر مـوارد مـذكور،      . ، وظايف استاتيد و دانشجويان تبيين و تـشريح گـردد       »انقالب اسالمي 

دانـشجويان  . شوند و بايد آموزش را همراه با اشاعه تقوا انجام دهند          اساتيد وارث انبياء محسوب مي    
قطع وابـستگي و    . ها بپردازند سازي ملت تقويت ايمان خويش، به بيداري و آگاه      نيز با تزكيه نفس و      

در نهايت امـر نيـز اسـاتيد و         . استقالل كشور هم در گرو تربيت متخصصين مستقل و خودباور است          
  .باشندبخش انقالب اسالمي ايران ميدانشجويان متعهد و متخصص هستند كه تداوم
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