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چرایی نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه *
كليد موفقيت و رمز پيروزى انقالب
بيسـت و هفتـم آذر مـاه روز شـهادت دكتـر مفتـح اسـتاد دانشـگاه و روحانـى مبـارز وانقالبـى روز وحدت حـوزه و
دانشـگاه ناميده شـده اسـت  .تخصيص ايـن روز به اين مناسـبت ناشـى از نيـاز مبرمى بود كـه در جامعـه ى انقالبى
ما احسـاس ميشـد  .چرا كه (وحدت) كليد موفقيـت و رمز پيـروزى انقالب خونبـار ما بوده و هسـت و حفـظ و ادامه
ى آن بـه آسـيب ناپذيرى انقلاب و نيل بـه اهـداف انقالبـى و حفظ كامـل دسـتاوردهاى آن خواهـد انجاميـد .بقا و
اسـتمرار انقالب ما كـه پس از تأیيـدات الهى بـه وحدت اقشـار مختلف ملت بـر محور اسلام و رهبرى مرجـع و امام
عزيز و عظيـم امت متكى و اسـتوار بـود جز با اتـكال به خـدا و حفظ وحـدت همـه جانبه امـكان پذير نخواهـد بود و
هر اقدامى كـه در راه حفـظ وحدت بعمـل آيد عمل صالحى اسـت كه بايـد مورد تأييد و پشـتيبانى كامل مسـؤوالن
و دسـت اندركاران قرار گيـرد  .امـا در ايـن راه و كار ،دقايق و ظرايفى هسـت كه بى توجـه به آن حفظ وحـدت امكان
پذير نخواهد شـد و شـعار وحدت با همـه ى طنين دلنشـين و روح نـوازى كـه دارد در مرحلهى حرف و سـخن باقى
خواهـد ماند .حـال آنكـه انقالب مـا امروزه بيـش از هـر زمان ديگـر نياز بـه آن دارد كـه شـعارهاى خـود را جامعهى
عمل بپوشـاند و بدون ترديـد امكان و شايسـتگى و ابـزار ايـن كار را نيز در اختيـار دارد .
عوامل مهم در توجه به وحدت حوزه و دانشگاه
قبل از اينكـه به ايـن نـكات بپـردازم ميخواهـم در ايـن زمينه كه چـرا وحـدت حـوزه و دانشـگاه و وحـدت روحانى
و دانشـجو از همـان روزهـاى آغـاز انقالب بيشـتر مـورد توجه مـردم جامعـه ى ما بـوده اسـت توضيح دهم  .روشـن

* .پیام بمناسبت برگزاری سمینار هفته وحدت حوزه و دانشگاه 1360/09/27

وحدت
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اسـت كه(وحدت) يـك ارزش اجتماعـى و قبـل از آن يـك ضـرورت و نيـاز اجتماعى اسـت بخصـوص در جامعه اى
كه راه تحـول را ميرود .امـا ديديم و شـنيديم كه حتى قبـل از پيـروزى انقالب نيز شـعار(روحانى دانشـجو پيوندتان
مبارك) در راهپيمايىهـاى عظيـم و ميليونى مردم انقالبى كشـور ما يكى از شـعارهاى اصلى و اساسـى بـود  .اينكه
چرا توده هـاى عظيم ملـت وحدت بيـن اين دو قشـر را ايـن چنيـن صريـح و پرخـروش ميطلبيدند در خور سـخن
مسـتقلى اسـت  .و من اكنون به اشـاراتى كوتاه بسـنده ميكنـم  .طلب وحدت بيـن حوزه و دانشـگاه از سـوى مردم و
ابـراز شـادمانى و حمايت آنـان در لحظاتى كـه بارقـهی اين عمـل انسـانى و اجتماعى را مشـاهده ميكردند ناشـى از
چندعامـل بوده و هسـت :
 -1نقش ارزنده در روند تحول فکری و فرهنگی
نخسـت آنكـه ايـن دو قشـر در حركتهـاى اجتماعـى و در رونـد تحـول فكـرى و فرهنگـى جامعه مـا نقشـى ارزنده
و واال داشـته انـد و دارنـد  .در برهوتـى كـه رژيم طاغوتـى به جامعـه تحميـل كـرده بـود و در انجماد خفقـان حاكم
در آن لحظـات سـكوت و سـكون در زير نـگاه ريز بيـن ميرغضبهـا و جلادان رژيـم و در زيـر چكمه ى مـزدوران و
دژخيمـان پهلـوى دم گـرم روحانيـون و دانشـگاهيان متعهد و مسـئول بـود كه آتـش مبـارزه را گرم نگه ميداشـت
و فرياد اينـان بود كـه از فيضيـه و دانشـگاه صلاى مقاومـت و مبارزه سـر ميـداد  .چه بسـيار فريـاد كه از سـر منابر
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برخاسـت و قبل از انتشـار در سـطح جامعـه به صفيـر گلولـه ى مـزدوران خاموش شـد  .و چه بسـيار دانشـجوهاى
مبارز كـه در خون خـود تپيدند و گل وجودشـان پژمـرد و كسـى از آنان با خبـر نگرديد  .ايـن مناديـان آزادى با همه
ى اهداف مشـتركى كـه داشـتند دريغا كـه چه ديـر همديگررا بـاز يافتنـد و خوشـا بانگ پرخـروش مردم كـه آواى
وحـدت سـرداد و نقشـه ى دشـمنان را نقش بـرآب كرد .
 -2وجود دشمن مشترک هوشیار
ِ
مشـترك ايـن دو قشـر مبـارز و انقالبـى در بسـيارى از لحظـات تاريخ
دوم آنكـه عليرغـم هـدف مشـترك ،دشـمن
هشـيارتر از آنـان عمـل كـرد و بـه برنامه خويـش كه ايجـاد شـكاف و افتـراق بيـن اين دو قشـر بـود جامـه ى عمل
پوشـاند .در دورتريـن مقاطـع تاريـخ اسلام نيـز آثـارى از ايـن سياسـت (تفرقـه بينـداز و حكومـت كن) به چشـم
ميخورد مغوالن مسـاجد را بيهـوده عرصهى سـم سـتوران نكردنـد  .دژخيمـان ميدانند از كـه و از كجا بايد ترسـيد
در انقالب مشـروطيت نيز مسـاجد هـدف بـود  .نهضت ملى در بيسـت و هشـتم مرداد نشكسـت مگـر در اثـر ايجاد
شـكاف و افتـراق بين روحانيـت و آنـان كه علم روشـنفكرى بر سـر دسـت ميبردنـد  .چه بسـيار مهر جهـل و خرافه
پرسـتى كه بر پيشـانى حوزه هـاى علميـه كوفتنـد و چه فـراوان تهمـت بى دينـى و بـد دينى كـه به دانشـگاهيان
زدنـد  .چنين شـد كه هركـس بـه راه خويش رفـت و دژخيم بر سـر هـر دو راه كـه غايت و هـدف آن يكى بـود چنان
آسـان و كم ضرر هر دو قشـر را سـاليان دراز گرفت و بسـت و شكسـت و كشـت و جـز ناله اى برنخاسـت و دسـتهاى
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يـاران و همرزمـان بهـم نرسـيد  .و اينـك اوراق تاريـخ در پيش روى ما گشـوده اسـت .

وحدت
حوزه و دانشگاه

وحدت ،نه با شعار بدست مى آيد و نه با امريه و فرمان
امـا اكنون مجـال چـون و چرا نيسـت كـه "حـرم در پيش اسـت و حرامـى درپس" صلاى وحـدت خلق را بـه گوش
جان بشـنويم و از شكسـت هـاى تاريخى كـه نتيجـه ى قهرى اختلاف و افتـراق بـوده اسـت بپرهيزيـم  .از حوادث
تاريخ شكسـت هـاى بـزرگ ناكامـى هـاى گذشـته و از همـه مهمتـر از پيـروزى انقالب شـكوهمند اسلامى درس
عبـرت بگيريم و بشـنويم كه تـوده هـاى عظيـم و ميليونى ملتـى مبـارزه و مصمـم و مقـاوم و ايثارگر بانـگ وحدت
سـرداده اند  .بـا اين سـرود الهـى و انسـانى همآوايـى كنيـم و با هـم يكپارچـه و متحد بـه درياى مـواج و خروشـان
خلق بپيونديم و به شـعار بـر حق آنان كه "وحدت حوزه و دانشـگاه" اسـت پاسـخى شايسـته و سـزاوار بدهيـم و اين
شـدنى و امـكان پذير اسـت اگـر  :فرهنـگ اصيل حاكـم بر جامعـه ى خويـش را بدرسـتى بشناسـيم و بدان مسـلح
شـويم  .كه با شـناخت اين فرهنگ اصيـل و پويا كه منشـاء در سرچشـمه ى تعاليم الهـى دارد هـر كارى از آن جمله
"وحـدت" آسـان تـر و معنى دارتـر ميشـود  .چرا كـه "وحـدت" نه با شـعار بدسـت مـى آيد و نـه با امريـه و فرمـان .و
اگر امـروز در جامعـه ى انقالبى وحـدت حـوزه و دانشـگاه و وحـدت روحانى و دانشـجو مطرح ميشـود ناشـى از اين
واقعيت اسـت كه تاكنـون و حداقـل تا قبـل از انقلاب ايـن وحدت وجود نداشـته اسـت .
نخستین گام در وحدت حوزه و دانشگاه
اين دو قلمـرو علـم و روحانيت بايد نخسـت از هر آنچه بـا فرهنگ اصيـل جامعه ى اسلامى ما بيگانه اسـت تطهير و
پاك شـوند و نخسـتين گام در راه وحدت را از اينجا بردارنـد  .حاكميت دو فرهنـگ با مميزات و مشـخصات متفاوت
و از علـم نيز تنهـا به جنبـه هـاى مصرفـى آن دل بسـتن و در نهايت كارگـزار قدرتهـای علمـى جهانى شـدن و بازار
مصـرف را بـراى توليد كننـدگان خارجـى گـرم و داغ نگهداشـتن ضايعه اى اسـت تلـخ و دردنـاك كه دانشـگاه بايد
هر چه سـريعتر بـه جبران آن قيـام كنـد و نقصان و خللـى را كـه از ايـن راه به جامعـه ى مـا وارد آمده اسـت  .ترميم
نمايـد  .از آن سـوى در حـوزه ها نيـز نيازهاى ملمـوس جامعـه و مـردم و واقعيت هـاى زمانه بايـد مطرح شـود  .چرا
كه اگـر "دين عين سياسـت اسـت" كـه هسـت پـس بايـد قـدم در واقعيـت هـاى عصـر و دوران نهـاد و از حيطه ى
ذهنيـت هاى مجـرد رها شـد .

چرایی نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه

بر ايـن دو حـوزه تاكنـون خسـارات فراوانى بـه جامعهى مـا تحميل كـرده اسـت  :علـم را محور هـر چيز قـرار دادن

تبادل امتیازات حوزه و دانشگاه
با اينهمـه امتيـازات حـوزه و دانشـگاه نيز بايـد تبادل شـود  :اخلاص صفا ايثـار معنويـت زهـد احترام به سـنتهاى
اصيل و ارزشـمند از يكسـو و توجه بـه واقعيات؟ ديد باز و گسـترده وسـعت بينـش نوگرايـى مفيد نگرش سـازنده و
پويا و اسـتفاده از روشـهاى جديد و كارسـاز از سـوى ديگـر ميتوانـد و بايد كه مكمل هم شـوند  .آن سـخت كوشـى
در آموختن كـه از مميزات حـوزه هاى علميه اسـت بايد در دانشـگاه بعنوان سـنت اصيـل دانش آموزى بـكار گرفته
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شـود و آن آينده نگـرى همراه با طـرح و برنامه كه از مشـخصات محيط دانشـگاهى اسـت بايـد در حوزه هـا پذيرفته
شـود  .آن هماهنگـى و اختالط سـازنده با مردم جامعـه كه از روشـهاى سـازنده و سـالم و از مميزات بارز حـوزه هاى
علميه اسـت بايـد در دانشـگاه ملحوظ باشـد  .دانشـجو بايـد مـردم جامعـه ى خـود را عملا و از نزديك بشناسـد و
آموختـن دانـش نبايـد او را از ارتباط مسـتقيم با مـردم محـروم كنـد  .همچنانكه ارتبـاط دائم و پيوسـته بـا مردم و
آگاهـى از دردها نيازها و خواسـتهاى روزمـره مردم نبايد طلبه و دانشـجو را از كسـب علـم كه چراغ راه جامعه اسـت
بـاز دارد  .سـخن در زمينه ى ضـرورت وحـدت و روشـهاى ايجـاد آن بين حوزه و دانشـگاه بسـيار اسـت .امـا در اين
فرصت كوتاه اين قدر هسـت كه از مسـؤوالن و محققان و دانشـگاهيان و روحانيـون بخواهم كه ايـن مقوله ى عظيم
را با رعايـت جوانب متنـوع آن به بحث و بررسـى بگذارنـد و راهها و شـيوه هاى ايجـاد آن را در فرصت هـاى گوناگون
بيابند و بشناسـانند .
توصیههایی به اساتید دانشگاه و طالب متعهد
در نخستين گام به استادان و دانشجويان و روحانيون و طالب متعهد ومسؤول پيشنهاد ميكنم كه :
لزوم شناخت محیط حوزه برای اساتید و دانشجویان
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 - 1اسـاتيد و دانشـجويان عزيـز و ارجمنـد دانشـگاهها عليرغـم توطئـه هـا و تبليغـات دشـمنان شـناخت محيـط
طلبگـى را در برنامه كار خـود قرار دهنـد  .متجاوز از هزار سـال اسـت كـه كار تعليم و تعلـم و تحقيق در حـوزه هاى
علميه جريـان دارد  .شـناخت واقعـى اين محيط از دور ميسـر نيسـت  .ايـن محيط قطعا نـكات جالـب و آموزنده اى
بهمـراه دارد كه دريـغ اسـت دانشـگاهيان از آن بىخبر بماننـد و بدون مشـاهده كه نخسـتين مرحله تحقيق اسـت
در اين بـاب نظـر دهند.
استفاده از اساتید دانشگاهها در حوزه
 - 2روحانيـون با حضـور در دانشـگاهها عملـى متقابل انجـام دهنـد  .در دانشـگاهها نكات بسـيارى بـراى آموختن
وجود دارد و ذهن هاى آمـاده اى براى يـاد گرفتن  .روحانيـون ميتوانند در دانشـگاه بياموزند و بياموزاننـد  .و متقابال
از اسـاتيد دانشـگاهها بـراى تدريس در حـوزه ها دعـوت كنند .
شناختن نظامطلبگى براى دانشگاه و آگاهى از نظام دانشگاه براى حوزه
 - 3نظـام طلبگـى نظام كشـف نشـدهاى اسـت  .در رژيـم گذشـته از هر نظـام موفـق و ناموفـق آموزشـى جهانى در
برنامهريزىهـاى دانشـگاهى اسـتفاده كـرده انـد  .امـا طراحـان و برنامـه ريزانى كه از سـنت هـاى آموزشـى جامعه
ى خويـش كوچكترين اطالعـى نداشـتند و يـا داشـتند و مأمور اجـراى برنامـه هـاى غربى بودنـد هيچـگاه از خود
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وحدت
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حـكام و فرمانروايـان و بـا همـه كار شـكنى هـاى عوامل آنان سـالهاى سـال روشـن مانـده اسـت؟ شـناختن نظام
طلبگـى بـراى دانشـگاهيان و متقابلا آگاهـى از نظام آمـوزش دانشـگاهى براى مدرسـان حـوزه هاى علميـه بدون
ترديـد آموزنـده و الهام بخـش خواهـد بود .
روحانيون و دانشگاهيان ،مبشر و مبلغ معنويت
 - 4انقالب اسلامى ايران قبـل از هر چيـز يك انقلاب معنوى اسـت  .اگر ايـن انقالب كه خـود حاصل فـداكارى ها
و ايثارهـاى همه ى مردم از جمله روحانيون و دانشـگاهيان اسـت توانسـته باشـد كه مبشـر و مبلغ معنويـت و مروج
آن در جامعـه شـود بـه بخش عمـده اى از اهـداف خـود دسـت يافته اسـت  .حضـور و رسـوخ معنويـت در جامعهی
به وضـوح ديـده ميشـود و در همـه ابعـاد آن از جنگ كه اولين مسـأله اسـت تـا كارخانـه ،خانـه ،مدرسـه و حتى در
نحـوهى مصـرف و راه و روش زندگـى روزمـره مردم به چشـم ميخـورد  .بديهى اسـت كـه هـم در دانشـگاه و هم در
حوزههـاى علميه نبايـد جز اين باشـد  .خلأ معنويـت از آفـات اجتماعـى در رژيم گذشـته بوده اسـت.
دانشگاهها و حوزه ها براى دفع اين آفت در خود و در جامعه نقش مهم و مسؤوليت عمده بر عهده دارند .
لزوم توجه به غایت علم در دانشگاه و حوزه
 – 5نظريـه "علم بـراى علم" افسـانه كهنه اى اسـت كه بخصـوص در يك جامعـه ى انقالبـى پذيرفتنى نيسـت  .علم
اگر براى انسـان بـراى آرمانهاى انسـانى براى بشـريت كه غايت آن رسـيدن به خدا اسـت باشـد معنى پيـدا ميكند .
و حوزه هاى علميه و دانشگاهها را به تفكر در اين باب دعوت ميكنم .

 - 6فلسـفه ى ناهماهنگـى و ناهمگونـى دانشـگاه و حـوزه علميـه از القائـات دشـمنان خـدا و خلـق اسـت ":متصل
جانهاى مـردان خداسـت" آنان كه اين فلسـفه را تبليـغ و القـاء ميكنند البتـه درپى فراهم آوردن وسـائل و اسـباب و
علل آن نيـز هسـتند  .دانشـگاهيان و روحانيون بـراى رد اين نظـر و خنثى كردن نقشـه دشـمنان بايد با هوشـيارى
عمل كننـد و عملا نادرسـتى آن را بـه اثبات برسـانند.
ايجاد و تقويت عوامل وحدت بين حوزه و دانشگاه

چرایی نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه

رد و خنثی کردن نظریه " ناهماهنگی حوزه و دانشگاه"

 - 7تشـكيل سـمينارها و ايجاد گردهمائى هـا در زمينـه وحدت بين حوزه و دانشـگاه تـا روزى كه ايـن وحدت عمال
و بنحو گسـترده حاصل شـود ضـرورى اسـت  .اميـدوارم كه ايـن گردهمائـى ها مبـارزه بـا عوامـل تفرقـه و ايجاد و
تقويـت عوامـل وحـدت را در رأس برنامـه هـاى خود قـرار دهنـد و در كشـف و ايجـاد راههـاى عملى وحدت كوشـا
باشـند و مسـؤوالن امـر تا رسـيدن بـه هدف كـه نيـل بـه وحـدت واقعـى اسـت از پاىننشـينند  .موفقيـت همه ى
خدمتگـزاران به اسلام و انقلاب اسلامى را مسـألت دارم
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شـهید مفتح ،كمنمـود و كمتظاهـر امـا پرحضور و

پرتحرك

اعتقاد شهید مفتح به بازکردن حصار دور حوزه

عـدم غفلـت علمـاى بـزرگ اسلام از معـارف

انسانساز ،جامعهساز و جهانساز

شـهید مفتـح از پيشـروان حقيقى حركـت فكرى

جديد حوزه

شهيد مفتح ملجأ و مالذ جوانهاى دانشجوى مسلمان
مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه

اسـتفادهكردن شـخصیتهای حوزه و دانشـگاه از

یکدیگر

خلقیات و روشهای درسی در حوزه علمیه

-1محسوب شدن درس در حوزه به عنوان عبادت
توصیه به مطالعه کتاب سیاحت شرق

اهمیت انگیزههای معنوی در ادامه تحصیل
و...

وحدت
حوزه و دانشگاه

هدف از وحدت حوزه و دانشگاه *
شهید مفتح ،كمنمود و كمتظاهر اما پرحضور و پرتحرك
خيلى محفـل و مجلس گيـرا سرشـار از صميميتى اسـت .بىشـك خاطرهها يادهـا و گذشـتهها و فضـا در اين جو
معنـوى و روحانى مؤثر هسـت .و حضـور حضرت آقـاى ميرمحمدى عالـم فاضل ارزشـمند زحمتكشـيده در اين
دانشـكده ،در ايـن محيـط و در اين محضر بـر جـ ّو صميميت و صفـا و معنويـت اينجـا مىافزايد .و خوشـحالم كه

اين توفيـق را پيدا كـردم در خدمـت بـرادران و خواهران عزيز ،دانشـجويان ،اسـاتيد محتـرم و مسـؤولين ،اين ياد
را و اين خاطـره را بـا هم گرامـى بداريم .بسـيار بجاسـت كـه در وحلـهى ا ّول از شـهيد عزيزمـان مرحـوم آيت َّ
الل
َّ
رحمةاللعليـه ياد كنيم كـه ايـن روز و اين مجمع از بـركات خون آن شـهيد بزرگوار ماسـت .خـود آن عزيز
مفتـح
در زندگيـش هـم همينطـور بـود .كمنمـود و كمتظاهر امـا پرحضـور و پرتحرك .اسـمش كمتـر برده مىشـد اما
آثارش خيلى جاهـا بود .يكـى از آنها دانشـگاه بـود و يكـى از آنها حـوزه .آنها كه يـاد آن عزيـز را گرامى داشـتند و
با او انـس گرفتند مىداننـد كه حضور شـهيد مفتح در سـالهاى تاريـك اختنـاق در پايگاههاى مقاومـت و معرفت
و فرهنـگ انقالبـى يعنـى مسـاجد يـك حضـور نمايـان و كمنظيـر بـود ،هر جـا او بـود پايـگاه بـود .همـان وقتها
مسـجد قبا معـروف بود ،مسـجد جاويـد معروف بـود ،كه آثار شـهيد مفتـح بود .اسـم خود ايـن عزيز كمتـر آورده
مىشـد .بـا اينكـه آنهـا از بـركات او بودند .حـاال هـم همانجور اسـت ،هفتـهى وحـدت حـوزه و دانشـگاه معروف
اسـت .مفتح البلاى يادهـاى اين هفتـه گم مىشـود ،يـادش فرامـوش مىشـود .اين جـزو افتخـارات اوسـت كه
آثـارش از اظهاراتـش از منيتهايـش هميشـه بيشـتر و مشـهودتر بـوده .بـد نيسـت بدين جهـت و بـراى اينكه
بنـده به سـهم خودم بـه عنوان كسـى كـه مدتهاى مديـدى آن شـهيد عزيـز را مىشـناختم و سـالهايى با ايشـان

* .بیانات در مراسم سالگرد شهادت دكتر مفتح (در روز وحدت حوزه و دانشگاه) 1364/09/26
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دوسـت بـودم ،از نزديك بـراى رفع ايـن فضـاى غربتآلـود چند جملـهاى عـرض بكنم.
اعتقاد شهید مفتح به بازکردن حصار دور حوزه
شـهيد مفتـح يكـى از مظاهـر آن فرهنگى بـود كـه اسلام را در مرحلـهى عمـل ،بـه فردهـا و زاويههـا و خلوتها
محـدود نمىكـرد و در مرحلـهى معرفـت و تحصيـل بـه حوزههـا و مسـجدها ،اسلام را بـا همـان شـؤون و
همهجانبهگـىاش در اعتقـاد و عمـل ،در معرفـت و تحقـق مىفهميـد و به دنبـال او تالش مىكـرد .بنـده از وقتى
رفتـم قم و شـهيد مفتـح را شـناختم ،كـه البتـه آن وقت ايشـان جـزو فضلا بودند ،سـال سـىوهفت ،من تـازه از
مشـهد رفته بودم .يكـى از چهرههاى فاضـل و برجسـته بود و يكـى از روحانيـون متجدد بـود .يعنى جزو كسـانى
بود كـه معتقد بـود حـوزهى علميـه بايد ايـن حصـارى را كه بـه دور خودش كشـيده بـاز كنـد .هـم راه بدهد ،هم
راه بيايـد ،هم بـر ابعـاد بينـش جهانـى خـودش بيفزايـد ،دنيـا را بشناسـد ،دانشـها را ،دانشـمندها را ،جريانها را،
مسـائل سياسـى را ،مسـائل فرهنگـى نويـن را ،چيزهايـى را كـه در ميـان آنها دشـمنهاى مـا و دشـمنىهاى ما و
دوسـتهاى و دوسـتىهاى بـا مـا را وجـود دارنـد ،اينهـا را بداند .معتقـد به مبـارزه بـود .آن روزهـا هنـوز مبارزهى
سياسـى قـوى و عميقى در حـوزه نبـود .و انقلاب و نهضـت روحانيت هنوز شـروع نشـده بـود ،اما مبـارزهى براى
گسـترش فكر اسلامى و مبـارزه بـراى پيـدا كـردن مفاهيم جديـد در اسلام وجود داشـت .مبـارزه بـود ،اين هم
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يـك مبارزه بـود .چون يـك عـدهاى با هميـن هم مخالفـت مىكردنـد ،چـه در داخـل حوزهها و چـه در بيـرون از

حوزههـا ،واقعـاً يكـى از دشـوارترين مبارزههـا همين بـود كـه اسالمشناسـان ،آگاهـان به معـارف الهـى و قرآنى
گفتگو كننـد تا آفـاق جديـد زندگـى را ،تا جهـاد را ،تـا سياسـت را ،تـا جامعـه را ،تا نظـام اجتماعـى را ،تا انسـان
را و زندگـى انسـان را در قـرآن و در اسلام پيـدا كننـد .و اين چيـزى بـود كـه آن روز متخصصين فرهنـگ دين و
معرفت دينـى بـه آن اهتمـام زيادى نداشـتند.
عدم غفلت علماى بزرگ اسالم از معارف انسانساز ،جامعهساز و جهانساز
يك عـدهاى تلاش مىكردنـد و اين افـكار جديـدى را كـه در دنياى اسلام مطرح شـده بـود ،آنهـا را يـاد بگيرند
و در قـرآن جسـتجو كننـد .و روايـح زندگىبخـش قرآنـى را درك كننـد .يك عـدهاى با ايـن مخالفـت مىكردند،
هم در بيـرون از حوزهها آن درسـهايى كـه با بيـدارى روحانيـت و بيـدارى پرچمداران ديـن و فقه مخالـف بودند،
هم در داخـل حوزهها آن كسـانى كـه ديدگاههـاى وسـيعى آنچنانكه شايسـتهى معرفت اسلامى بود نداشـتند.
پيشـروان ايـن حركت ،هميـن عـدهى معـدودى بودند كـه اسـم آنها در صـدر سلسـلهى شـهداى انقلاب ما هم
بـه صـورت افتخارآميزى ثبـت و ضبـط اسـت .البتـه علمـاى بـزرگ اسلام و آگاهـان از معـارف عميق اسلامى
هيـچ وقـت غافـل از معـارف انسانسـاز و جامعهسـاز و جهانسـاز اسلام نبودنـد .يعنـى همان وقـت مـا در ميان
چهرههـاى بـزرگ ،روشـنفكرترين روحانيون را مشـاهده مىكنيـم .هم مرحـوم آيـت َّ
الل بروجردى يـك روحانى

14

روشـنفكر و آگاه بـود ،هم در ميـان مؤلفيـن و محققين مرحـوم عالمـهى طباطبائى يك چهرهى آشـنا به مسـائل

وحدت
حوزه و دانشگاه

جديـد اسلامى بـود و آگاه از مفاهيم نو اسلامى بـود .و شـايد از همهى اينهـا روشـنبينتر و كيستـر در مفاهيم
و معـارف اسلامى و آميختهتر از لحـاظ روحـى و فكرى بـا روح و محتـواى انقالبى اسلام امـام عزيزمان بـود ،كه
از دوران جوانـى بـا نهضت اسلامى ،بـا نهضـت اجتماعى بـر مبناى اسلامى خـو گرفتـه بـود ،در اين بـاره كتاب
نوشـته بود ،بـراى اين هـدف واال تلاش كرده بـود ،بـراى تحقيق نظـام حوزه بـا اين هـدف زحمت كشـيده بود ،و
حتـى تركيب تمركز رياسـت حـوزه به وسـيلهى مرحـوم آيـت َّ
الل بروجـردى را بـا دوستانشـان داده بودنـد .اينها
بود امـا حقيقـت اينكه جـو و فضـاى عمومـى حـوزه اينجـورى نبود.
شهید مفتح از پيشروان حقيقى حركت فكرى جديد حوزه
حوزههـا علىرغـم وجـود يـك چنيـن مشـعلداران روشـنگرىها و روشـنفكريهاى اسلامى در آن سـطحى و

حدى كـه مناسـب زمـان بـود در زمينههـاى روشـنفكرى واقعـاً نبودند .يـك عـدهاى بودند افـراد فاضـل ،مؤمن،
روشـنبين ،آگاه ،جـوان ،فعـال ،نتـرس ،بـا محروميتهـاى خـاص حـوزه بسـاز و از خيلـى چيزهـا پرهيزنكـن كه
خيلىهـا پرهيـز مىكردنـد .و اينهـا در حقيقـت پيشـروان حقيقى حركـت فكـرى جديـد حوزهاند .اين شـهداى
عزيزى كـه مـا از ا ّول انقلاب تا حـاال داريـم جـزو اينهايند .مرحـوم شـهيد مطهـرى از ايـن جمله اسـت ،مرحوم
شـهيد بهشـتى ،مرحوم شـهيد مفتح ،مرحوم شـهيد باهنر ،و شـگفتا كه پيشـروترين عناصر روشـنفكرى انقالبى

حوزههـا اولين شـهداى هنـگام بـه ثمر رسـيدن ايـن انقلاب را هـم تشـكيل دادنـد و اين نشـانهى صداقـت اين
دلهـا و زبانهـا و حقانيـت اين راه اسـت .مرحـوم مفتـح يك چنيـن چهـرهاى بـود .بعدها هـم هنگامى كـه نهضت
روحانيـت و نهضـت اسلامى شـروع شـد و مبـارزات حـا ّد روحانيـت در سـالهاى چهلويـك ،چهـلودو و بعـد از

خودش را بـه صـورت خيلـى قـوى ابـراز مىكـرد ،مرحـوم مفتح بـود .ايشـان منبـر گـرم و گيرائـى هم داشـتند

ظاهـرا ً مـن نديـده بـودم ،آن وقتهـا مسـافرت مىكـردم ،آبـادان مىرفتم كـه جاى حساسـى بـود و دسـتگاه هم
روى آن جاهـا خيلـى حسـاس بـود و جاهـاى ديگـر مسـافرت مىكـردم ،تهـران هـم كـه بودنـد يـا مىآمدنـد
سـخنرانى مىكردنـد .يكـى از آن گوينـدگان پرشـور فاضـل روشـنفكر و آگاه بـه مسـائل اسلام و انقلاب ،يـك
چنين عنصرى بـود از ابعـاد كار انقالبـى و كار مبـارزى .در دانشـكدهى الهيـات حضور اين شـهيد عزيـز در دوران
اختنـاق يـك حضـور بسـيار بابركتـى بـود .هـم از نظـر رشـد و اشـاعهى تفكـرات اسلامى عميـق و جديـد ،هم
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ً
عملا در صحنههـاى مبـارزه بود و بـا سـخنرانى و بيـان حقايـق تالش
آن يكـى از روحانيـون با نـام و نشـان كـه

از لحـاظ مقابلـهى بـا امـواج خنثىسـازى حركـت دانشـكدهى الهيـات ،در خـود ايـن دانشـكده يـك امـواج ضد
اسلامى وجود داشـت .شـايد به عمد مراكز فكـرى ضد اسلامى در اينجا كاشـته شـده بـود ،بوجود آورده شـده
بـود .بـراى اينكـه از داخـل خـود دانشـكدهى الهيـات كـه دانشـكدهاى بـراى سـاختن عالـم ضـد الهى يـا الاقل
كماعتقـاد بـه الهيـات بيـرون بيايـد ،اينكار شـده بـود و وجـود داشـت .بنـده همان وقـت هم بـاور نمىكـردم كه
حضـور بعضى از اسـاتيدى كه جـزو پايگاههـاى الحـاد ،از لحـاظ فكرى شـمرده مىشـدند در دانشـكدهى الهيات
يـك چيـز تصادفـى باشـد .به نظـر مـن يـك چيـز تعمـدى مىآمـد .و ايـن يـك واقعيتـى بـود كـه آن روز وجود
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داشـت.
شهيد مفتح ملجأ و مالذ جوانهاى دانشجوى مسلمان
مرحـوم شـهيد مفتـح و همچنيـن شـهيد مطهـرى جـزو كسـانى بودند كـه ملجـأ و ملاذ جوانهـاى دانشـجوى
مسـلمان بودند .آن كسـانى كـه مىخواسـتند واقعاً اسلامى باشـند ،اسلامى بيانديشـند ،اسلام را يـاد بگيرند،

الهيات را بفهمنـد ،و آن چيـزى كه فرض مىشـد كـه دانشـكدهى الهيات بـراى آن بوجود آمـده ،آن بشـوند ،اين
دو شـهيد عزيز سـاليان متمادى اينجـا ملجأ بودنـد ،و تحـرك داشـتند ،و مخصوصاً مرحـوم شـهيد مفتح خيلى
هـم بىپـروا كـه مرحـوم مطهـرى بـراى مـن نقـل مىكردنـد از برخـورد شـديد سـتيزهآميز بعضـى از اسـاتيد با
ايشـان و ايشـان با بعضى از اسـاتيد اينجا بـه مناسـبت همين مسـائل بنيانى فكـرى و اعتقـادى و اينكـه اينجا
تعمد بـود در گذاشـتن
اهانت مىشـد بـه بعضـى از مقدسـات حتـى بوسـيلهى همان كسـانى كـه به گمـان مـن ّ
اينهـا ،و اين شـهيد عزيـز بىمهابا و بـدون رعايـت بعضـى از مالحظـات و با كنـار گذاشـتن آن متانـت ظاهرىاى

كه يـك اسـتاد براى خـودش قائـل اسـت .برخـورد كـرده بـود و در مقابـل آن مسـائل ايسـتاده بـود .يـك چنين
شـخصيت انصافـاً همهجانبـهاى بـود ،ايـن عزيـز بزرگوارمـان .بعـد از انقلاب هم حقـاً شـخصيت نافـع و مفيدى

بود .اگر چـه از ايشـان كـم بهـره گرفته شـد و عمـر بابركت ايشـان كفـاف نـداد كـه بماننـد و انقلاب را بهرهمند

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

كننـد .لكن شـمع وجـود ايشـان روشـنىبخش بـود ،وجـود مباركى بـود و زندگـى او مبـارك بـود و مـرگ او هم
مرگ مباركـى بـود .شـهادت مباركترين حادثهى يك انسـانى اسـت كه به شـهادت مىرسـد .مـا اين هفتـه را و
اين روزهاى حسـاس وحـدت حـوزه و دانشـگاه را و اين ايـده را كه با ايام شـهادت ايشـان همـراه هسـت از بركات
آن شـهيد عزيـز مىدانيـم و اميدواريم كـه ايـن فكرها و ايـن ايدههـا بـه ثمـر برسـد .و آن روح مطهر هـم بهرهى
معنـوى و اخـروى خـودش را ببرد.
مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه
در مورد مسـألهى وحـدت حـوزه و دانشـگاه من تصـور خودم اين اسـت كـه آن مقـدارى كه راجـع به ايـن قضيه
حـرف زده شـده يـا بگوئيـم شـعار داده شـد ،در عمـل ،كار چشـمگيرى ،كار نمايـان و مشـت پركنـى [نقـص].
دانشـگاهها ،ايـن چيزهـا را نمىتوانيـم مـا جـزو مظاهر وحـدت حـوزه و دانشـگاه بدانيـم .اينهـا چيزهايى اسـت
كه الزمـهى يك تحـ ّول با ايـن عظمـت و با ايـن محتـوا در جامعـهى ماسـت .اگر شـعار وحدت حـوزه و دانشـگاه
هم سـر داده نشـده بود اين مقـدار اختلاف و آميختگـى بوجود مىآمـد .آن چيـزى كه در زيـر اين عنـوان عظيم

و پرمغـز و پرمحتـوا مىتواند وجـود داشـته باشـد آن چيـه؟ و در راه آن چه قدمهايى برداشـته شـده و چـه هدفى
از وحـدت حـوزه و دانشـگاه مـورد نظـر و مـورد توجـه مىتوانـد باشـد؟ اينها يك مسـائلى اسـت كـه بـه نظر من
خوب اسـت كـه در ايـن جلسـاتى كـه اينجـا هسـت روى اينهـا بحث بشـود .بنـده سـال گذشـته هـم در همين
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ايام بود ،شـركت كـردم ،و خواهش كـردم از بـرادران مسـؤول و دسـتاندركار كه يـك كميتهى ويژهاى تشـكيل

بدهنـد بـراى پىگيـرى از روشـهاى وحـدت حـوزه و دانشـگاه .يك عـدهى مخصوصـى بنشـينند اص ً
ال مشـخص
كننـد كه راه وحـدت حوزه و دانشـگاه چيـه و روى آن كار بشـود ،مـن نمىدانم آن كميته تشـكيل شـد يا نشـد .و
كارى كردنـد يا نـه ،و اگـر شـد آن كار چيـه؟ لكن جـا دارد و مناسـب اسـت كه اين مسـأله بـه صورت يك سـؤال
مطـرح باشـد تـوى ايـن بزرگداشـت و [نامفهـوم] گردهمائـى بـه عنـوان بزرگداشـت ايـن روز و ايـن شـخصيت
و بـرادران و خواهرانـى كـه در ايـن زمينـه ايـدهاى دارنـد ،نظـرى دارنـد ،و اسـاتيدى كـه يك راهـى را پيشـنهاد
مىكننـد و كسـانى كـه فكـرى در ايـن بـاره كردنـد ،ايـن را مطـرح كننـد مـا يـك حركتـى بكنيـم ،يـك قدمى

برداريـم ،تا حـاال گفته شـده .ا ّوالً بايـد ديد مقصـود از وحدت حـوزه و دانشـگاه چيه .خيلـى طبيعى اسـت كه اين
وحـدت مقصود ادغـام حـوزه در دانشـگاه يـا دانشـگاه در حـوزه نيسـت .مقصـود همچنين اين نيسـت كـه كه ما

بياييـم برنامههـاى حـوزه را و برنامههـاى دانشـگاه را يـك چيز بكنيـم ،اين معنـى ندارد .حوزه دانشـگاهى اسـت
بـراى يـك كار و دانشـگاه حوزهاى اسـت بـراى يـك كار ديگـر ،حـوزه جايـگاه پـرورش فقيـه و عالم دين اسـت و
احياناً مبلّغ اسـت .دانشـگاه مركـز پـرورش عال ِِم به علـوم معمولـىاى كه انسـان و جامعه بـراى ادارهى خودشـان

به آنهـا نيـاز دارند ،هسـت .دو تـا كار دارنـد ،دو تـا برنامـه قهـرا ً خواهند داشـت .بنابرايـن ادغـام اين دو تـا در هم
و اينكـه حـوزه بشـود يك دانشـگاه ديگـرى بـا هميـن خصوصيات و دانشـگاه بشـود حـوزه بـا ايـن خصوصيات.
يقينـاً اين مـراد نيسـت .ما هـم حـوزه الزم داريـم هـم دانشـگاه ،وحـدت از آن طرف بـه اين معنـا هم نيسـت كه

اينها يـك وحـدت جهتگيرى كلى داشـته باشـند ،چـون ايـن حاصل اسـت .انقالب ايـن را بوجـود آورده اسـت.
انقلاب فرهنگى به خصـوص در دانشـگاه يـك چنين چيـزى را بوجـود آورده و بايـد بيـاورد .ما اگر شـعار وحدت
بايـد بـه سـمت هدفهـا و آرمانهـاى انقلاب دانشـگاه را هدايـت مىكرديـم و بـر اسـاس آنهـا بايـد برنامهريـزى
مىكرديـم ،ايـن يـك چيـز طبيعـى اسـت .بنابرايـن وحـدت حـوزه و دانشـگاه كـه مىگوئيم يـك چيـزى بيش

از اينهـا و زائـد بـر اينهـا بايسـتى باشـدّ .
وال اينهـا بطـور طبيعـى وجـود دارد .مـا اگر بعـد از آنـى كه يـك انقالب
بر مبنـاى اسلام كرديـم و مـردم مـا در راه اين انقلاب اين همـه فـداكارى كردنـد ،تالش كردنـد ،شـهيد دادند،
سـرمايهگذاريهاى بسـيار گران قيمـت كردند ،بـا اسـتكبار جهانى بـه خاطر تكيـهى به اسلام و محور قـرار دادن
اسلام مـا درافتاديم ،دشـمنيهاى قطبهـاى عظيم قـدرت را در دنيـا به سـمت خودمان متوجـه كرديم ،بـه خاطر
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حوزه و دانشـگاه را هم سـر نمىداديـم جهت دانشـگاهايمان هـم بايد عـوض مىكرديـم بايد اسلامى مىكرديم.

اينكه دم از اسلام زديـم .اگر بعـد از همـهى ايـن ماجراها يكهو ايـن ملـت ببيند كه دانشـگاهش ،محـل پرورش
انسـانهاى ادارهكننـدهى كشـور در آينـدهاش ،جهـت ايـن انقلاب و اين آرمانهـا و ايـن اسلامها را نـدارد ،اينكه
نقـض غرض اسـت .اينكـه قابل قبـول نيسـت ،قابـل تَ َو ُّفه نيسـت ،طبيعى اسـت كـه دانشـگاه انقالب و دانشـگاه
جامعهى اسلامى بايـد همـان جهتگيريها را و همـان هدفها را داشـته باشـد .اين هـم بنابراين مقصـود از وحدت

حوزه و دانشـگاه ايـن نمىتواند باشـد ،يك چيـز ديگر بايد باشـد .شـايد بتـوان گفت كه وحـدت حوزه و دانشـگاه

عبارت از اين اسـت كـه ما ايـن دو كانون علمـى ،ايـن دو مركـز تعليم و تعلّـم را از لحـاظ اخلاق حاكم بـر آنها ،از
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لحاظ سيسـتم و سـازماندهى حاكم بـر آنهـا ،و از لحـاظ برخـى از محتواها به هـم نزديـك كنيم .اين يـك چيزى
اسـت كـه مىتواند تحـت عنـوان و تحـت نـام وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه عنـوان يك هـدف مـورد توجـه قرار
بگيـرد و برايـش كار بكننـد و چيـز كمـى هم نيسـت ،چيـز خيلى مهمى اسـت.
استفادهكردن شخصیتهای حوزه و دانشگاه از یکدیگر
اخالق حـوزه و دانشـگاه به طـور طبيعـى و قهـرى دو اخالق اسـت .دو نـوع خلقيـات حـوزه و دانشـگاه دارد .اين
دو نـوع خلقيـات در حـوزه و دانشـگاه موجب اين مىشـود كـه انسـانهايى كـه در ايـن دو محيط بـار بياينـد با دو
فرهنگ بـار بيايند .دو جـور قيافه و تركيب روحى و شـكل روحى و خلقى و شـغلى داشـته باشـند .ايـن در ادارهى
آينـدهى كشـور توليـد مشـكل مىكند .اگـر قرار باشـد كـه دانشـگاه مـا در عين اينكه دانشـگاه اسلامى اسـت.
يعنـى علـوم اسلامى در آنجـا تدريـس مىشـود ،مسـائل ضـد اسلامى در آن جاهـا نمىآيـد ،قيافـه و شـكل
ظاهـرى دانشـگاه هم اسلامى اسـت .اما همـان اخالق دانشـگاه غربـى و سـوغات فرنگـى را باز هم داشـته باشـد
و حفـظ كند ايـن چيـز مطلوبـى نيسـت ،چيـز خوبـى نيسـت .چـون غيـر از محتـواى درسـى و علمـى محتواى
اخالقـى كـه بخـش عمـدهاى از فرهنـگ انسـان را و يـك مجموعـه را تشـكيل مىدهـد ايـن چيـز قابـل توجهى
اسـت ،بايـد بـه آن توجـه بكنيـد .اخلاق حـوزه يـك اخلاق ديگـرى اسـت .البتـه در مقايسـهى ايـن دو اخالق
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با همديگـر مىتـوان گفت يـك نقـاط مثبتـى اخلاق حـوزهاى دارد و يـك نقـاط مثبتى هـم اخالق دانشـگاهى
دارد كـه شـايد در حـوزه آنها يـا نيسـت يا كم اسـت يـا خيلـى ريشـهدار نيسـت .و ايـن دو نـوع فرهنـگ ،دو نوع
خلقيـات بايسـتى بـا هـم نزديـك بشـوند بـه سـمت تكامـل ،البتـه اخلاق حـوزه در مجمـوع مطلوبتر هسـت تا
اخالق دانشـگاه .و بـا تفكر اسلامى و گرايش اسلامى و روشـهاى اسلامى نزديكتـر و مأنوستـر و متناسـبتر .يا
از جنبهى سيسـتم و نظام آموزشـى ،مـا در حـوزه يك خصوصيات آموزشـى داريـم كه اينهـا در دانشـگاهها هنوز
هم نيسـت .كه اگر ما فهرسـت كنيـم خصوصيات آموزشـى حـوزهاى را ،خصوصيات مثبت آموزشـى حـوزهاى را،
يقينـاً چيزهايى اسـت كه بـراى دانشـگاه چيز مهمى اسـت .بـراى سـازندگى انسـان دانشـگاهى يك چيز بسـيار

جالب و ارزنـدهاى اسـت .با همـهى اينها بـه نظر من بحـث تفصيلـى و دقيق و ريز مىشـود كـرد و بايد هم بشـود.
چـه تـوى جلسـات عمومـى اينجـا و چـه در كميسـيونها ،اگـر كميسـيونهايى هسـت ،روى اينها مىشـود بحث
كرد .و كسـانى كه در حـوزه بودنـد ،سـالهايى را گذراندنـد خيلى راحـت اين مـوارد را پيـدا مىكنند .در سيسـتم
درسـى دانشـگاهى هـم باز بـه نوبـهى خـود يـك نقـاط مثبتـى وجـود دارد كـه اينهـا مىتوانـد منتقل بشـود به
حوزه ،و حـوزه را تكميـل كند .يـا اسـتفاده از شـخصيتهاى يكديگر ،دانشـگاه از شـخصيتهاى حوزه و حـوزه براى
كارهـاى الزم خـودش از شـخصيتهاى علمـى دانشـگاه اسـتفاده كند.
خلقیات و روشهای درسی در حوزه علمیه
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كردم كـه عـرض بكنم .كـه اينهـا ببينيد اگـر اين تفكـر ،ايـن اخالق ،كـه در حوزههـا االن هسـت و جـزو طبيعت
حوزههاسـت ،اگـر اينهـا در دانشـگاهها رواج پيـدا كنـد و عمومـى بشـود ،مىبينيـد چـه دنيـاى خوبـى ،چـه
چشـمانداز زيبائـى از آينـده ترسـيم مىشـود .البتـه اينهايى كـه مىگويـم خصوصيات اخالقـى حوزه بـه صورت
طبيعـى اسـت .يعنى حـوزه طبيعتـاً ايـن اسـت .ممكن اسـت يـك نفر تـوى حـوزه اينجـورى فكـر نكند ،بـا اين

انگيـزه و با ايـن ُخلـق نيامـده باشـد .امـا حوزهها بـه طـور معمولـى و بطـور طبيعـى اينجور هسـتند.
 -1محسوب شدن درس در حوزه به عنوان عبادت
درس در حوزههـاى علميـه يـك عبـادت محسـوب مىشـود .تربيـت طلبگـى از ا ّول اين اسـت ،درس يـك عمل
عبـادى اسـت .الزمـهاش ايـن اسـت كـه ايـن كار مقـدس بـه حسـاب بيايـد .اسـاتيدى كـه قبـل از درس وضـو
مىگيرنـد تا بـا وضو برونـد سـر درس و طالبى كـه پيـش از رفتن بـه جلسـهى درس وضـو مىگيرند تا بـا وضو در
درس حاضر بشـوند ،در حوزههـا كم نيسـتند .اين يكـى از چيزهـاى معمولى و رائج اسـت كـه وضو بگيرنـد بروند
درس .درس را آن روزى كـه در حوزههـا هيـچ امتحانـى وجود نداشـت و هيچكس از كسـى نمىپرسـيد كه شـما
چقـدر درس خوانديـد و بيـا ببينـم چـى خوانديـد .درس را در همـان روزهـا هم طلبـهى حـوزه با شـوق و رغبت
و بـه صـورت خسـتگىناپذير و بـا فرامـوش كـردن بسـيارى از جلوههـاى زندگى دنبـال مىكـرد هيـچ انگيزهاى
جز انگيـزهى معنـوى و اخـروى و الهـى نمىتواند يـك طالـب علـم را آن وقتى كـه از او نمىپرسـند آقا شـما چى
خوانديـد و پيـش كـى خوانـدى؟ اينجـور وادار بـه درس خوانـدن نمىكنـد .مـا متأسـفانه يـك تحليل درسـت و
حسـابى از زندگـى طلبگـى نداريم .تـا اين نـكات و ظرائف تـوى آن منعكس شـده باشـد .معمـوالً شـرح حالهايى

توصیه به مطالعه کتاب سیاحت شرق
اين كتـاب زندگـى مرحـوم آقانجفى قوچانى كه به اسـم سـياحت شـرق منتشـر شـده خيلـى چيز جالبى اسـت.
مـن بـه بـرادران و خواهـران توصيـه مىكنـم كتـاب را بخواننـد .خـود مرحـوم آقـا نجفى يك شـخصيت بسـيار
ممتازى بـوده ،يـك انسـان معنوى بـوده .مرحـوم شـهيد مطهـرى ايشـان را ديده بـود در قـم .و به مـن مىگفت
ايشـان اهـل مكاشـفه و اهل معنـا بودنـد .كتـاب ديگـرى ايشـان دارد بـه نام سـياحت غـرب كـه در احـوال عالم

هدف از وحدت حوزه و دانشگاه

كه هسـت متوجه بـه ايـن خصوصيـات و ايـن نكات نيسـت.

بـرزخ و پـس از مرگ نوشـته شـده بـه شـكل داسـتانى .مرحـوم مطهـرى مىگفتند مـن احتمـال قـوى مىدهم
كـه اينها مكاشـفات ايـن مرحوم هسـت ،كه بـه اين شـكل در كتاب سـياحت غـرب آن را ثبـت كرده .يـك چنين
شـخصيتى .آنجـا منعكس اسـت ،كـه طلبـه چهجـورى درس مىخوانـد و چهجـورى تلاش مىكنـد و چهجور
پـاى درس اسـتاد مـىرود ،و اسـتاد را انتخاب مىكنـد و چهجـور عبـادت مىكند و چهجور گرسـنگى مىكشـد،
البتـه زمـان آقانجفى بـا حاال يـك مقـدارى فـرق مىكنـد ،و مـا نمىگوئيم صـد در صـد آنجور اسـت .نـه ،خيلى
چيزها هسـت كـه زمان مرحـوم آقـا نجفى نبـود و خـوب هسـت ،امروز ،هسـت.
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اهمیت انگیزههای معنوی در ادامه تحصیل
بهتـر از آن هم هسـت .آن روز طلبههـا جهـاد در راه خدا و مبـارزهى در راه خـدا را مثل امـروز بلد نبودنـد و حضور
در ميدانهـاى خطـر را .و همتهـاى اين چنيـن بلند كـه ناظر بـه ادارهى دنياى اسلام اسـت و حاكميت اسلام در
كل دنيـاى بشـريت .از آن طرف هـم البته تجـرد و غنـاى نفس طلبههـاى آن روز شـايد بيشـتر بود .توجهاتشـان
يك مقـدارى بيشـتر بـود .طبعـاً جلوههـاى زندگـى صنعتـى يـك تأثيراتـى مىگـذارد روى روحهـا و فكرهـا .اما

عبـادت دانسـتن درس و بـه عنـوان يـك كار عبـادى يك وظيفـهى شـرعى و الهـى درس خوانـدن اين يـك چيز
فوقالعـاده مهمـى در حوزههـاى علميـه هنـوز هـم هسـت .هنـوز هـم شـما ببينيـد آن جوانـى كـه پـا مىشـود
مـىرود طلبـه مىشـود ،از دانشـگاه مـىرود ،از دبيرسـتان مـىرود ،از روسـتا مـىرود ،از شـهر مـىرود .مىروند
طلبـه مىشـوند .وقتـى كه شـما برويـد از او بپرسـيد چـرا طلبـه شـدى؟ مىخواهـى چـكار بكنـى؟ مىبينيد كه
اين ،يـك هدف معنـوى ايـن را كشـانده آورده ،البتـه اسـتثنا دارد .مواردى ممكن اسـت كسـانى اسـتثنا باشـند،
انگيزههاى ديگر داشـته باشـند امـا روال اين اسـت ،رنـگ عمومى اين اسـت .بـه دنبال يـك هدف معنـوى آمده.
مىگويد آمـدم اسلام را بفهمم ،اسلام را تحقيـق كنم .آمـدم راهنمائـى كنم مـردم را يـاد بگيـرم راهنمائى كنم

ً
اصلا از ا ّول انگيـزه اين اسـت.
مـردم را.
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تح ّولى در كار تحصيل و علم

در حالى كـه در دانشـگاه قبلى مـا و فرهنـگ دانشـگاهى ما ايـن نبود .اگـر از يك دانشـجو مىپرسـيدند آقا شـما
چرا آمـدى دانشـجو بشـويد؟ مىگفـت ،آمـدم تا يك شـغل خـوب پيـدا كنـم ،آمدم بشـوم مث ً
ال پزشـك ،بشـوم

مهنـدس ،بشـوم نمىدانـم چه ،و هيـچ ابائـى نبـود از اينكـه بگويد كـه آدم تـا يك ً
مثلا درآمـد خوبـى در آينده
داشـته باشـم ،زندگـىام را مىخواهـم خـوب تأمين بكنـم .در عـرف حـوزهى علميـه اين عيب اسـت ،اگـر از يك
طلبـهاى بپرسـند آقا شـما براى چـى آمدى؟ اگـر در دلـش هـم تأمين زندگـى آينـده باشـد ،جـرأت نمىكند به
زبان بيـاورد ،اين يك عيب محسـوب مىشـود كـه ا ِ يك نفـر بيايد طلبه بشـود بـراى اينكـه زندگـىاش را تأمين
بكنـد! اين يـك ارزش منفى اسـت ،يـك نقطـهى منفى و سـياه اسـت .ببينيـد هميـن ُخلـق ،همين روحيـه ،اگر
بيايد تـوى دانشـگاه ،اگـر مـا بتوانيم هميـن يـك قـدم را برداريـم؛ كانال بزنيـم بيـن حـوزه و دانشـگاه روحيهى
درس را ،عبادت دانسـتن و بـه عنوان وظيفـهى الهى انجـام دادن ،ايـن را مـا منتقلش كنيم به دانشـگاه كـه البته
ايـن انتقال كار آسـانى هم نيسـت .امـا ببينيد چـه قيامـت عظيمى برپـا خواهد شـد .چـه تح ّولـى در كار تحصيل

و علـم بوجـود خواهـد آمـد .آن جوانـى كـه مىآيـد تـوى دانشـگاه و درس مىخواند بـراى اينكـه عبـادت كرده
باشـد ،يـك وظيفـهى الهـى را انجـام داده باشـد ،ايـن چـه جـورى درس مىخواند؟ چـه درسـى مىخوانـد؟ چه
جـورى فضاى اطـراف خـودش را مىسـازد؟ يـا از آن تأثير مىپذيـرد؟ وقتـى فارغالتحصيل شـد چه جـورى توى
جامعـه كار مىكنـد؟
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تحصیل علم انقالبی و غیر انقالبی
امـروز هنـوز هـم در جامعـهى انقالبـى و اسلامى مـا آن كسـانى كـه در دانشـگاههاى گذشـته درس خواندنـد،
جامعـهى تحصيلكردههـا و درسخواندههـا يـك مجموعـهاى را فـرض كنيـم تحصيلكردههـا و درسخواندهها.
كسـانى كه متخصـص شـدند و مـدرك گرفتنـد ايـن مجموعه كـه البتـه ايـن مجموعـه تـوى آن همه جـور آدم
هسـت .از بهتريـن آدمها ممكن اسـت تـوى اينها باشـد ،آدمهاى متوسـط هم باشـند ،آدمهـاى منفى هم باشـند،
اما ايـن مجموعـه بطـور كلى مثـل بقيـهى مجموعههايـى كـه در خدمت انقلاب قـرار گرفتنـد نمىتوانـد بگويد
در خدمـت انقلاب قـرار گرفتـه .يعنـى تـوى تحصيلكردههـاى مـا آن كسـانى كـه رفتنـد در جبهههـا شـهيد
شـدند ،آن كسـانى كه بارهـاى سـنگين را بـر دوش گرفتد ،آن كسـانى كه تـوى دانشـگاه درس را براى پيشـرفت
انقالب يـك وظيفـه و يـك هـدف دانسـتند و رويـش كار كردنـد ،تلاش كردنـد ،اينهـا زيادند ،كـم نيسـتند .اما
كسـانى هـم در كنـار اينهـا هسـتند كـه از هميـن دانشـگاهها بهـره بردنـد .از هميـن بيتالمـال ،از هميـن منبع
ثـروت معنوى ايـن ملت .امـا االن بـراى ايـن ملـت دل نمىسـوزانند ،بـراى ايـن ملـت كار نمىكننـد .نمىگوئيم
از پشـت خنجـر مىزننـد ،البتـه آنجـورى تـوى همه هسـت ،تـوى همـهى قشـرها هسـت .تـوى روحانيـون هم
هسـت ،توى غيـر روحانيون هم هسـت .امـا دل بـراى انقلاب سـوزاندن يك چيزى اسـت كـه ،يـك خصيصهاى
اسـت ديگر .دل نمىسـوزانند بـراى انقالب ،هسـتند كسـانى اينجـورى .بـا كا ِر انقلاب كارى ندارنـد ،در حاليكه
مىتواننـد بـراى انقالب خيلـى مفيـد باشـند؛ بـراى مردمشـان ،بـراى كشورشـان .خيلـى مىتوانند ،اينهـا بيش

از همـه مديون ايـن مردمنـد .زيرا كـه اينهـا از ايـن ذخيرهى ثـروت معنـوى و مـادى اين مـردم اسـتفاده كردند.
دانشـگاه مظهر تلاش و زحمـت اين مـردم زحمتكش اسـت ديگـر زحمـت كشـيدند اين دانشـگاه بوجـود آمده
عبـادت خوانده شـده بـود به عنـوان يـك وظيفهى الهـى و عبـادى .شـما ببينيـد وضعيت چه جـورى بـود اص ً
ال و
چقـدر متفـاوت بـود .اين يـك قلـم از خصوصيـات حوزه اسـت.
 -2احساس وظيفه كردن در درس خواندن
يك چيـز ديگرى كـه به نظـر من تـوى حوزههـاى علميـه وجـود دارد و بـه آن توجـه مىشـود و اهتمام مىشـود
و خوب اسـت كـه در دانشـگاهها بيايد ،احسـاس وظيفـه كـردن در ايـن درس خواندن اسـت .غير از ايـن جنبهى

الهـى و معنـوى .اينـى كه واقعـاً احسـاس يك خالئـى بكنـد و بـراى پر كـردن آن خلاء بـرود درس بخوانـد .يك
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اينهـا هـم هميـن جـا تحصيـل كردنـد .امـا بـه درد ايـن مـردم خيلىهايشـان نخوردنـد .حـاال اگـر درس بـراى

خالئـى احسـاس بشـود ،ايـن نـوع درسـهايى را كـه مىشـود دانشـجو و طلبـه بخواننـد اين احسـاس خلاء اگر
وجود داشـته باشـد نوع آن درسـها را معين مىكنـد ،خيلى از چيزها هسـت كـه الزم نيسـت اينها خوانده بشـود.
يعنى نيازى بـه آنها نيسـت ،يا نيازهـاى درجهى يك نيسـت ،اولويـت ندارد .امـا همچنـان وجـود دارد و در مراكز
درسـى ما و تحصيلـى مـا هسـت اينهـا ،وجـود دارد .با اينكـه بـه اينها نيـازى هـم وجـود نـدارد .امروز حـوزه به
ميزان زيـادى از ايـن جهت خـودش را اصالح كرده و درسـت كـرده .آن درسـهاى غير الزم يـا مباحث غيـر مفيد،
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آن تحقيقـات پيچيـدهاى كـه سـابق بـه آن توجـه مىشـد ،اهتمـام مىشـد ،در حالى كـه هيچ اثـرى نداشـتند و
امـروز آنها چنـدان بـه آن بهـا داده نمىشـود ،و دليل فضل شـمرده نمىشـود .امـا در مقابل بـه علومى كه بـه آنها
احتياج هسـت ،مثل تفسـير كـه در حوزههـا معمول نبـود ،مثـل معارف كـه در حوزههـا معمـول نبـود .تاريخ كه
در حوزههـا معمـول نبود .بـه ايـن چيزها امروز رسـيدگى مىشـود ،و خـوب اسـت .در دانشـگاهها هـم مىتواند با
همين انگيـزه يك حركـت اينجـورى بوجـود بيايد.
طبقه بندی شدن درسها در حوزه و دانشگاه
حـوزه و دانشـگاه بـا همديگـر همـكارى كننـد و هدفشـان را ايـن قـرار بدهنـد كـه درسـها را طبقهبنـدى كنند.

ً
اصلا الزم نيسـت .ايـن
ببيننـد كـه چـه چيزهايـى الزم اسـت ،چـه چيزهايـى الزمتـر اسـت ،چـه چيزهايـى
طبقهبنـدى خيلـى مهـم اسـت در هـم حـوزه و هـم دانشـگاه ،يـك همـكارىاى بيـن حـوزه و دانشـگاه مىتواند
انجـام بگيـرد و يكـى از چيزهايـى اسـت كـه بـه عنـوان يـك اخلاق درسـى و تحصيلـى هـم بـراى حـوزه الزم
ً
متقابلا در دانشـگاه تخصصگرائى هسـت ،البتـه تخصصگرائى بـه صورت
اسـت هم بـراى دانشـگاه الزم اسـت.
آمـدن بـه معناى صد
افراطـىاش يك عيـب اسـت .و امروز اين ثابت شـده و روشـن شـده اسـت كه تخصصـى بار
ِ

در صد يـك نقطـهى منفى اسـت .انسـان يـك موجـود ذوابعاد اسـت و اگـر در يـك بعـد فقط بـه او توجـه بكنند
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و بهـا بدهنـد ناقص بـار مىآيـد .و تخصصـى بـه معناى ديـد محدود خشـك چيـز مطلوبـى نيسـت .امـا توجه به
اين معنـا كـه كارهـا را بايـد تقسـيم كـرد و درس خواندن را هـم بـر اسـاس تقسـيم كار بايد قـرار داد يـك توجه
خيلى خوبى اسـت .ايـن توجـه را معـارف جديد و فرهنـگ جديـد بـه آن بهـاء داد و از ا ّول مبنـاى كار خـودش را
بر ايـن قـرار داد .حوزههـا خيلـى به ايـن مسـأله توجهـى نداشـتند .البتـه در سـابق تـو حوزهها هـم بـود اينجور

كـه حـاال يـك كسـانى بودنـد كـه فقـط در ادبيـات ُم ّلا مىشـدند يـا فقـط ً
مثلا بـه فلسـفه مىپرداختنـد .امـا
يك چيـز اسـتثنائى و نـادرى بـود .درسـهاى واحـدى را همـه مىخواندنـد و بـراى هدفهـاى گوناگون بـه نظر ما

در حوزههـاى علميـه بايسـتى اهـداف جداگانـهاى را مـورد توجـه قـرار داد .يـك هـدف ،سـاختن مجتهـد فقيه
حد
متخصـص فنـى ،بايـد فقهائـى باشـند و مجتهدينـى باشـند؛ ايـن يـك هـدف ،افـرادى بـا اسـتعدادهايى در ّ
خاص ،و با شـوق و عالقه بايسـتى برونـد طرف اينجـور درس خوانـدن و به سـمت آن رفـت .در كنار اينها كسـانى
باشـند كـه قـدرت اسـتنباط پيـدا كننـد و بتواننـد از منابع اسلامى معـارف الهـى را به دسـت بياورنـد ،امـا نه به
قصـد ا ِفتاء .نـه به قصـد اينكـه در فقه يـك انسـان متبحـر متخصـص در فقه بشـوند .نـه به قصـد اينكـه بتوانند
معـارف اسلامى را كـه بحثهـاى فـراوان و كتابهـاى فـراوان و مباحـث الزم براى بـه خصـوص جامعهى امـروز ما
در آنهـا هسـت اينهـا را اسـتخراج بكننـد و دراختيار مـردم بگذارنـد ،در اختيـار نظـام بگذارنـد .و ما امـروز چقدر
احتيـاج داريم بـه اينجور اسـتنباطها .در حقيقـت مجتهديـن درجهى دو كـه اينها اگر چـه از لحاظ عمـق فقهى و
درسـى درجهى دو هسـتند اما ممكن اسـت از لحاظ سـعهى نظر و ُمت َِح ّ ِنـن بودن از آن دسـتهى ا ّول حتـى قويتر
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ورود تخصص گرائی در حوزهها
يـك هـدف ديگـر بـراى مبلغيـن آن كسـانى كـه مىتواننـد اسلام را تبليـغ كننـد ،تبييـن كننـد بـراى مـردم،

ً
اصلا نشـوند .الزم هـم نيسـت ،قدرت
درس بخواننـد بـراى اينكه بشـوند يـك مبلّـغ ،ممكن اسـت مجتهـد هم
اجتهـاد و اسـتنباط پيـدا كند .تـا حاال هـم همينجور بـوده ،يعنـى آنهايـى كـه متخرجين حـوزهى علميـه بودند
بعضـى مجتهديـن عالىمقام سـطح باال شـدند همـه آنجور نشـدند .بعضـى مجتهديـن درجـهى دو شـدند كه به
كار همـان رفـع نيازهـاى آنچنانـى مىآمدنـد .بعضىهـا هـم مبلغين شـدند امـا بىبرنامـه اينـكار انجـام گرفته،
لـذا ريخـت و پـاش زيـاد داشـته اسـت .هـدر دادن امكانـات و نيروهـا زيـاد تـوى آن وجـود داشـته .از ا ّول اين را
مشـخص كننـد ،پايـهاى را معلـوم كننـد همـه ،تـا آن پايـه برسـند ،بعـد راههـا منشـعب بشـود و عـوض بشـود.

تخصصگرائـى يك اخالق دانشـگاهى اسـت كـه مىتوانـد وارد حوزههـا بشـود و با هدفهـاى مختلف ،رشـتههاى
درسـى گوناگـون و روشـهاى گوناگـون بوجـود بيايـد .و بنـده تصـور مىكنـم دانشـكدهى الهيـات بـه خصـوص
مىتوانـد يـك حلقـهى رابـط بين حـوزه و دانشـگاه باشـد.
وسیله ارتباط بین حوزه و دانشگاه
البتـه خـب همانطـور كـه جنـاب آقـاى ميرمحمـدى رئيـس محتـرم ايـن دانشـكده فرمودنـد ،وضـع كنونـى

ً
دانشـكده با آنى كـه قب ً
اصلا اين دانشـكده بوجـود آمده بـوده خيلـى فـرق دارد .اين دانشـكده
ال بـوده و بـراى او
در اولى كـه بوجـود آمـده چـه در دوران معقـول و منقـول آن اوائـل و چـه حتـى قبـل از آن و دوران وعظالخطابه
يـا وعظالتبليـغ بـا هدفهـاى معلـوم نيسـت خيلـى خيرخواهانـهاى اينجـا بوجـود آمـده بـود .و زمـان رضاخان

بنيانگـذاران ،دانشـكدهى الهيـات منشـأ بـركات خيلى زيـادى بـود .همانطور كـه فرمودنـد اين شـهداى عزيز و
متخرجين زيـادى ،انسـانهاى وارسـته ،پاكيـزه ،خـوب از اينجـا آمدند بيـرون .اسـاتيد خيلـى خوبـى از حوزهها
آمدنـد اينجـا تدريـس كردنـد ،حتـى از خـود حوزههـاى علميـه آمدنـد اينجـا تدريـس كردنـد .شـخصيتهاى
عال ِـم ،فاضـل ،وارسـتهاى هميشـه اينجـا بودنـد ،درس گفتنـد و عـدهى زيـادى هـم اينجـا درس خواندنـد كه
انسـانهاى پاكـى بودنـد .بههرحـال امـروز دانشـكدهى الهيـات يـك چيز ديگـر اسـت و مىتوانـد يك مسـؤوليت
بسـيار سـنگين و حساسـى را بـر دوش بگيـرد و دانشـجويانى را اينجـا تربيـت كند كـه اينها بـه معنـاى حقيقى
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تشـكيل يك چنين دسـتگاهى احتمـاالً بـا هدفهاى خيلـى [نامفهـوم ]و درسـتى نبود .امـا علىرغم خواسـت آن

كلمـه بتواننـد حامـل معارف اسلامى باشـند.
ما براى انتقـال معارف اسلامى بـه اعماق جامعـه و به دبيرسـتانها ،بـه دانشـجويان دانشـگاهها ،بـه دانشآموزان
دبيرسـتانها و به خيلـى از نقاط ايـن جامعه احتيـاج داريم به انسـانهايى كـه از اسلام و از مبانى اسلامى و از تفكر
الهى اسلام آگاه باشـند .در يـك حـد الزم و مشـبهى از فلسـفهى اسلامى ،از تفسـير قـرآن ،از معـارف گوناگون
اسلامىّ ،
مطلـع باشـند .و ايـن دانشـكده مىتوانـد يـك چنيـن انسـانهايى را تربيـت كنـد .البتـه همانطـور كه

عـرض كرديد اگـر مبنـاى كار تـوى ايـن دانشـكده ،مبناى علـم را عبـادت دانسـتن باشـد و بـر اين مبنـا حركت
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بكننـد؛ مـا فكـر مىكنيـم كـه مىتواند يـك حلقـهى وصلـى و يك وسـيلهى ربطـى بيـن حـوزه و دانشـگاه خود
اينجا محسـوب بشـود .و هم حـوزه و هـم دانشـگاه روى ايـن دانشـكده سـرمايهگذارى كننـد و متخرجيـن اين
دانشـكده را يك افـرادى بسـازند كـه اينها براى رسـاندن رسـالت اسلام و پيـام اسلام نقش بسـيار ارزنـدهاى را
ايفـا كنند.
ضرورت كار بر روی روشهاى وحدت حوزه و دانشگاه
بايـد بنـده در پايـان صحبتم باز هـم به ايـن مسـأله اهتمـام مىكنم كـه روى روشـهاى وحدت حـوزه و دانشـگاه
بـا هميـن مفهومـى كـه عـرض شـد بايـد كار بشـود .ببينيـم چـكار مىشـود كـرد بـراى اينكـه بتوانيـم اخالق
مثبت حـوزه را در دانشـگاه و نقـاط مثبـت اخلاق دانشـگاهى را در حـوزه رواج بدهيم ،بتوانيـم از معـارف اين دو
براى همديگـر اسـتفاده كنيـم ،بتوانيم از شـخصيتهاى ايـن دو مركـز و دو كانـون بـراى تكميل و غنى كـردن هر
چـه بيشـت ِر آن ديگـرى اسـتفاده كنيـم .و باألخـره بتوانيم يك وحـدتروش ،وحـدت سيسـتم بين ايـن دو مركز

علمـى بوجود بياوريـم تا متخرجيـن حـوزه و متخرجين دانشـگاه از همديگـر احسـاس بيگانگى نكننـد .در آينده
در سـالهاى آينـده كـه بناسـت هميـن جوانهـا و آن جوانهـاى ايـن جامعـه را بسـازند و ايـن مـردم را اداره كنند،
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بـا همديگـر احسـاس اُنـس بكننـد ،احسـاس غربـت از يكديگـر نكننـد ،ايـن يكـى از وظائـف بسـيار مهم اسـت.
َّ
شـاءالل كه ايـن اجتمـاع و گردهمائـى بتوانـد در ايـن راه قدمهاى مؤثـرى را بـردارد .بنده بـار ديگـر درودهاى
ان
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فـراوان خودم را بـه روح پاك شـهيد عزيزمـان مرحـوم مفتـح و همچنين ارواح شـهداى عزيـز ديگرى كـه در اين
دانشـكده و در ايـن محيـط تدريس كردنـد ،يـا درس خواندنـد و بههرحـال حضور داشـتند ،نثـار مىكنـم و براى
مسـؤولين ايـن دانشـكده و همچنيـن بـراى شـما بـرادران و خواهرانـى كـه اينجـا تحصيـل مىكنيـد ،تقاضاى
توفيـق از پـروردگار عالـم مىكنـم.
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هدف از وحدت حوزه و دانشگاه
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وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین

وحدت حوزه و دانشگاه جزء مسائل اصلى انقالب

مبناى توحيدى جامعهى اسالمى

حضور خدا در وحدت میان مؤمنین

علت راه نیافتن علوم جدید در حوزههاى علمیه
پايه گذارى دانشگاه بر مبانى غير دينى

تأثیر دستهاى خيانتكار و غافل ،در عقب ماندگی ملت
حركت پابهپای علم و دين در نظام اسالمى

ّ
طلب و دانشجويان قدر يكديگر را بدانند

وحدت
حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین *
وحدت حوزه و دانشگاه جزء مسائل اصلى انقالب
در ابتـدا بـه همهى شـما بـرادران و خواهـران ،چه كسـانى كـه از راههـاى دور و شـهرهاى ديگـر تشـريف آورديد
و چـه بـرادران و خواهرانـى كـه از سـازمانها و دسـتگاههاى مختلـف حضـور به هـم رسـانديد ،خوش آمـد عرض
َّ
آيـةالل دكتـر مفتـح  -را كه ايـن ايام بـا نـام ايشـان ارتباط و
مىكنـم و يـاد شـهيد گرامـى و عزيزمـان  -مرحـوم
پيونـد پيـدا كـرده اسـت ،گرامـى مىداريـم و از ايشـان تجليـل مىكنيم.
مسـألهى اين روزها ،حـول و حوش دانشـگاه و حـوزهى علميـه و وحـدت دور مىزنـد .اين سـه واژه و مفهـوم ،در
انقالب بسـيار مهم اسـت .عنـوان وحدت حـوزه و دانشـگاه  -كـه امـام بزرگوارمان ايـن تعبيـر و مفهـوم را از قلب
حكيم عـارف و ملهـم از ارشـادات الهى صـادر كردند  -بر سـه پايهى اساسـى متكى اسـت و اين سـه پايـه  -يعنى
ِ
حوزه و دانشـگاه و وحـدت  -جزو مسـايل اصلـى اين انقالب و كشـور اسـت.
مبناى توحيدى جامعهى اسالمى
بنـاى توحيد  -كه مبنـاى فكـرى و اعتقـادى و اجتماعـى و عملى ماسـت  -در وحدت اسـت .تفكرات شـركآلود،
انسـانها را هـم تقسـيم مىكـرد .جامعهيـى كـه بـر مبنـاى شـرك بنـا شـده باشـد ،طبقـات انسـان هـم جـدا و
بيگانـهى از يكديگـر اسـت .وقتـى در يـك جامعـهى شـركآلود ،ربط انسـانها بـه مبـدأ هسـتى و نيـروى قاهر و
مسـلط عالم مطـرح مىشـود ،بـه طـور طبيعـى و قهـرى ،در ايـن جامعـه انسـانها از هـم جـدا مىافتنـد؛ يكى به
يك خـدا ،ديگـرى بـه خدايى ديگـر و سـومى هم بـه خدايـى ديگـر .جامعهيـى كـه برمبناى شـرك باشـد ،ميان
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جدايـى غيـر قابل وصـل وجـود دارد .درسـت
آحـاد و طوايـف انسـان ،يـك ديـوار غيـر قابـل نفـوذ و يـك درهى
ِ

حـى و قيومـى و
بعكـس آن در جامعـهى توحيـدى ،كـه وقتـى مبـدأ و صاحـب هسـتى و سـلطان
ِ
عالـم وجـود و ّ
قاهـرى كـه همـهى حـركات و پديدههـاى عالـم ،مرهـون اراده و قـدرت او مىباشـد ،يكـى اسـت ،انسـانها  -چه
سـياه و چه سـفيد و چـه داراى خونهـاى مختلـف و نژادهاى گوناگـون و وضعيـت اجتماعـى مختلف  -بـا يكديگر
خويشـاوندند؛ چون بـه آن خـدا وصلنـد ،به يكجـا متصلنـد و از يك جـا مدد و كمـك مىگيرنـد .ايـن ،نتيجهى
قهـرى اعتقـاد بـه توحيـد اسـت .در اين ديـدگاه ،نـه فقـط انسـانها بـه يكديگـر مرتبطنـد ،بلكه بـا نـگاه و نگرش
توحيدى ،اشـيا و اجـزاى عالم و حيوانـات و جمادات و آسـمان و زميـن و همه چيز ،بـه يكديگر متصـل و مرتبطند
و همه بـا انسـان خويشـاوندند .بنابرايـن ،همهى آنچـه كه انسـان مىبينـد و احسـاس و درك مىكند ،يـك افق و
يـك عالـم و يـك مجموعه اسـت كـه در يـك دنياى سـالم و يـك محيـط امـن قـرار مىگيرد.
اين كـه در قـرآن مىفرمايـد« :يهـدى بـه َّ
السلام» ،1كسـانى كـه به خـدا ايمـان پيدا
الل من اتّبـع رضوانـه سبل ّ
كننـد ،خداوند آنهـا را هدايت مىكنـد و به راههاى سِ ـلم و همزيسـتى سـوق مىدهد ،بـه خاطر مبنـاى توحيدى
جامعهى اسلامى اسـت .واليـت هم معنايـش همين اسـت .واليـت ،يعنى پيونـد و ارتبـاط تنگاتنگ و مسـتحكم
و غيرقابل انفصـال و انفـكاك .جامعهى اسلامى كه داراى واليت اسـت ،يعنـى همهى اجـزاى آن بـه يكديگر و به
ولـى  -متصـل اسـت .الزمهى هميـن ارتبـاط و اتصال اسـت كـه جامعهى
آن محـور و مركـز ايـن جامعـه  -يعنى ّ
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درون خود يكى اسـت و متحـد و مؤتلـف و متصل به هـم اسـت و در بيرون نيـز اجزاى مسـاعد با خود
اسلامى در
ِ

را جـذب مىكنـد و اجزايى را كـه با آن دشـمن باشـند ،به شـدت دفـع مىكند و بـا آن معارضـه مىنمايـد .يعنى
«اشـداء على الك ّفـار رحمـاء بينهـم» ،2الزمهى واليـت و توحيد جامعهى اسلامى اسـت.
ّ
حضور خدا در وحدت میان مؤمنین

ايـن مبناى توحيـد و اعتقـاد به وحدانيـت حضرت حـق ّ
اجتماعـى جامعهى
(جلوعلا) ،در تمام شـؤون فـردى و
ِ
اسلامى تأثيـر مىگـذارد و جامعـه را بـه صـورت يـك جامعـهى هماهنـگ و مرتبـط بـه يكديگـر و متصـل و

برخـوردار از وحـدت (وحـدت جهـت و وحـدت حركـت و وحدت هـدف) مىسـازد .ايـن جوامـع ،نقطـهى مقابل
تأثير شـرك و مشـركان و آلههى شـركآفرين هسـتند .لذا هر جا در ميـان مؤمنين و بنـدگان صالح خـدا وحدت
هسـت ،آن جا توحيـد و خدا هم هسـت .هـر جا بيـن مؤمنيـن و بين بنـدگان صالـح خدا اختلاف هسـت ،آن جا
دشـمن خـدا حاضر اسـت .هرجا شـما اختلاف ديديـد ،جسـتجو كنيد ،بدون دشـوارى شـيطان
قطعاً شـيطان و
ِ

را در آنجـا خواهيد يافـت ،يا شـيطانى را كـه در درون نفوس خود ماسـت و نفـس امـاره نـام دارد و خطرناكترين
شـيطانها هم اسـت ،پيـدا خواهيد كـرد .بنابراين ،پشـت سـر همـهى اختالفـات ،يـا خودخواهيهـا و جاهطلبيها و
منيتهاى ماسـت و يـا شـيطانهاى خارجـى ،يعنى دسـتهاى دشـمن و اسـتكبار و قدرتهـاى ظالم و سـتمگر.
ّ
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علت راه نیافتن علوم جدید در حوزههاى علمیه
در كشـور ما ،هـزار سـال علم و ديـن در كنـار يكديگـر بودنـد .علمـا و پزشـكان ومنجمـان و رياضيدانهـاى بزرگ
تاريـخ مـا  -آن كسـانى كـه امـروز نامشـان و اكتشافاتشـان هنـوز در دنيـا مطـرح اسـت  -جـزو علمـاى َّ
بـالل و
صاحبان ديـن و متفكران دينـى بودند .ابن سـينايى كـه هنوز كتـاب طـب او در دنيا به عنـوان يك كتـاب زندهى
علمـى مطرح اسـت و در شـؤون مختلـف به عنـوان يك چهـرهى برجسـتهى تاريـخ بشـر ،در همـهى صحنههاى
علمـى دنيـا در ايـن هـزار سـال مطـرح بـوده و هنـوز هـم مطـرح اسـت و بعضـى كارهـا در تاريخچـهى علـم به
محمدبـن زكريـاى رازى و ابوريحانبيرونـى و ديگـر علما و
نـام او ثبت شـده ،يـك عالـم دينـى هـم بـوده اسـتّ .

دانشـمندان و متفكـران و مكتشـفان و مخترعـان دنيـاى اسلام نيـز همينطـور بودهانـد .ايـن ،وضع كشـور ما و
دنيـاى اسلام بود.
تا وقتىكـه دين حاكـم بـود و صحنـهى زندگـى مـردم ،از دين و نفـوذ معنـوى آن بكلـى خالى نشـده بـود ،وضع
اينگونـه بـود .از وقتى كـه اروپاييهـا و غربيهـا و سياسـتمداران صهيونيسـت و متفكرانى كـه براى نابـودى دنياى

اسلام نقشـه مىكشـيدند ،دانش را همراه با سياسـت وارد كشـور ما كردند ،علـم را از دين جـدا نمودنـد و نتيجتاً
رشـتهى دين ،يك رشـتهى خالـى از علم شـد و رشـتهى علم ،يـك رشـتهى خالى از دين گشـت.
در حوزههـاى علمـى ،دروس علـم بـا پيشـرفتهاى جديـد راه داده نشـد .دنبـال ايـن بايـد گشـت كـه چـرا در
دهههاى اين قـرن و قـرن گذشـته ،فراگرفتن دانشـهاى غيردينـى  -همين علـوم رايج كـه قبـل از آن در حوزهها
دورههـاى گذشـته بودنـد ،آنهـا را طـرد كردنـد؟ دو مؤثـر و عامل وجـود داشـت و هـر دو مربوط مىشـد بـه اين
كـه غربيها متصـدى و صاحـب علم و دانـش طبيعـى در محيـط عالَم شـده بودند .ايـن دو مؤثـر ،يكى ايـن بود كه
علمـاى دين ،علمـى را كه به وسـيلهى دشـمنان ديـن و كفـار مىخواسـت ترويج بشـود ،با چشـم بدبينـى نگاه و
طرد مىكردنـد .عامـل دوم اين بـود كه همـان دشـمنان و همان كفـار ،حاضـر نبودنـد علم را كـه در اختيـار آنها
بود ،بـه داخل حوزههـاى علميه  -كـه مركز ديـن بـود  -راه و نفوذ بدهنـد .هـر دو از يكديگـر گريزان و بـا يكديگر
دشـمن بودند و علت اصلى هـم اين بـود كه در همـه جاى عالـم و از جمله در كشـورهاى اسلامى ،علم در دسـت
سياسـتهاى ضـد دين يـك ابـزار بود.
پايه گذارى دانشگاه بر مبانى غير دينى
قـرن نوزدهـم كـه اوج تحقيقـات علمـى در عالم غـرب مىباشـد ،عبـارت از قـرن جدايـى از ديـن و طـرد دين از
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وراث و صاحبـان هميـن علـوم در
تعليـم و تعلـم مىشـد  -در حوزههـا نيامـد و چـرا علمـا كـه خـود متفكـران و ّ

صحنـهى زندگـى اسـت .ايـن تفكـر ،در كشـور مـا هـم اثـر گذاشـت و پايـهى اصلـى دانشـگاه ما بـر مبنـاى غير
دينى گذاشـته شـد .علما از دانشـگاه روگـردان شـدند و دانشـگاه هـم از علمـا و حوزههـاى علميـه روگردانيدند.
اين پديـدهى مرارتبـار ،هم در حـوزهى علميـه و هم در دانشـگاهها سـوء اثـر گذاشـت .در حوزههاى علميه سـوء
اثر گذاشـت؛ زيـرا علمـاى ديـن را صرفاً بـه مسـايل ذهنـى دينـى  -والغيـر  -محـدود و محصور كـرد و آنهـا را از
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تحـوالت دنيـاى خـارج بـى خبـر نگهداشـت .پيشـرفتهاى علـم از نظـر آنهـا پوشـيده مانـد و روح تحولگرايى و
ضرورت تحـول در فقه اسلام و اسـتنباط احـكام دينـى  -كه همـواره در تحـوالت عظيـم جهانى ،چنيـن تحولى
در اسـتنباط دين و فقه اسلام وجـود داشـته اسـت و فقه بـراى رفع نيـاز جامعه ،مسـتند به قرآن و سـنت اسـت
 در حوزههـا از بيـن رفـت .حوزههـا از واقعيـت زندگى و حـوادث دنيـاى خـارج و تحـوالت عظيمى كه بـه وقوعمىپيوسـت ،بىخبـر ماندنـد و بـه يك سلسـله مسـايل فقهـى و غالبـاً فرعـى محدود شـدند .مسـايل اصلـى فقه

 مثل جهـاد و تشـكيل حكومت و اقتصـاد جوامع اسلامى و خالصـه فقـه حكومتى  -منـزوى و متروك و «نسـياًمنسـيا» شـد و به مسـايل فرعى و فرع الفرع و غالبـا دور از حوادث و مسـايل مهم زندگـى ،توجه بيشـترى گرديد.
ّ
ايـن ،ضربهيى بـود كه بـه حوزههـاى علميـه وارد آمد و دسـت سياسـتها هـم از اين اسـتفاده كـرد و بـا تبليغات و

روشـهاى شـيطنتآميز ،هـر چـه توانسـتند حوزههـا را از تحـوالت زندگـى دورتـر كردند.
تأثیر دستهاى خيانتكار و غافل ،در عقب ماندگی ملت
و اما دانشـگاه  -كه خشـت اولـش از حـوزهى علميـه و دين جـدا نهاده شـده بود  -در مشـت كسـانى افتـاد كه نه
از ديـن و نـه از اخالق اسلامى و نـه از اخلاق سياسـى و نه از احسـاس وجـدان يك شـهروند نسـبت به كشـور و
ملتشـان بهرهيـى نداشـتند .در طـول هفتاد سـال اخيـر ،به جـز عـدهى معـدودى از قبيـل اميركبيـر و بعدها هم
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چند نفـرى كه بسـيار معـدود بودند ،بيشـتر كسـانى كه زمـام امـور تحصيالت عاليـه در اين كشـور بهدسـت آنها
بوده اسـت و مسـايل آموزش عالـى بـه اراده و تدبيـر آنها ارتبـاط پيدا مىكـرده ،بقيـه كسـانى بودهاند كـه منافع
ملـت ايـران در مقابـل منافـع بيگانـگان ،بـراى آنهـا از هيـچ رجحانـى برخـوردار نبود و بيشـتر بـه فكـر چيزهاى
ديگـرى بودند تـا آينـدهى اين ملـت و اين كشـور!
اين تصادفى نيسـت كه ملـت ايران ،بـا آن سـابقهى تاريخى علمـى و با اين اسـتعداد درخشـانى كـه دارد (همهى
كسـانى كـه روى مسـايل ملتهـا كار كردهانـد و مـا اطلاع داريـم ،دربـارهى ملـت ايـران گفتهانـد كـه ايـن ملت،
داراى اسـتعدادى باالتر از متوسـط اسـتعدادهاى بشـرى اسـت) و بـا آن فرهنگ غنى عميق اسلامى و با داشـتن
دانشـمندان بسـيار بزرگ در طول قرنهـاى متوالى و با وجود شـوق و عالقـهى طبيعى بـه آموختن و دانسـتن ،در
اين دويسـت سـال يا صد و پنجاه سـالى كـه دنيـا چهار نعل بـه سـمت معلومـات و دانـش و قلههاى علـم حركت
كرده ،ايـران و ملت ايـران ،جـزو گروههـا و ملتهـاى عقبافتـاده قرار گرفته اسـت.
اگـر اين ملـت را بـه حـال خـود هـم وا مىگذاشـتند ،در علـوم جلـو مىافتـاد و در بيشـتر دانشـهايى كـه در ابتدا
از قلـب و درون خـو ِد جوامـع جوشـيده و سـر كشـيده و شـكفته اسـت ،پيشـرفت مىكـرد و پابهپـاى دنيـا پيش
مىرفـت و ايـن قـدر عقـب نمىمانـد.
بعـد از آن كـه راه معلومات و علـوم روز غربـى در ايران باز شـد ،دسـتهاى خيانتـكار و غافـل ،كارى كردنـد كه اين
ملت عقب بماند و پيشـرفت نكند .سـالها و بلكـه قرنهاى متمـادى ،ملت مـا در اوج قلـهى علم بـود و در هيچ جاى
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اسـت .امروز هـم اروپاييها وقتـى مىخواهنـد مردمـى را تخطئه كننـد ،مىگوينـد اينها قرون وسـطايى هسـتند!
قرون وسـطى ،يعنـى قرنهاى جهالـت و ظلمـات ملتهـاى اروپايى .درسـت همزمان با ايـن قرون ،قرون درخشـش
محمدبـن زكريـاى رازى و عمرخيام
دانش در ايران و كشـورهاى اسلامى اسـت .ابنسـينا و ابوريحـان بيرونـى و ّ
 منجم و رياضيـدان بـزرگ  -و بزرگتريـن ادبـا و بزرگترين علمـاى ما در علـوم طبيعـى و بزرگتريـن رياضيدانهاو منجمـان و پزشـكهاى مـا كـه امـروز آثـار علمـى آنهـا در دنيا مطـرح اسـت ،همزمـان با قـرون وسـطى زندگى
مىكردهانـد .بلـه ،قرون وسـطى ،قـرون ظلمـات و تاريكـى بـراى اروپاييهاسـت و قرون درخشـش دانش بـراى ما
مسـلمانها مىباشـد .اروپاييهـا ،ايـن حقيقـت را كتمان مىكننـد و مورخـان غربـى ،آن را به زبـان نمىآورنـد و ما
هـم عـادت و بـاور كردهايم!
حركت پابهپای علم و دين در نظام اسالمى
ملتـى بـا ايـن سـابقهى درخشـان تاريخـى ،در دوران سـتم فراگيـر حكومـت پادشـاهى در ايـن كشـور  -و بدتـر
از همـه در ايـن دويسـت يـا صـد و پنجـاه سـال اخيـر ،يعنـى اواخـر قاجاريـه و همـهى دوران پهلـوى  -از لحاظ
پيشـرفت علمى ،در ايـن حد از تنـزل قرار گرفـت .اين ،كارى اسـت كـه انجـام دادند و علـت عمدهى اين مسـأله،
جدايـى ديـن از علـم در كشـور مـا بـود .علمـا و دانشـمندان و محققـان علـوم طبيعى در كشـور مـا ،از ديـن جدا
ماندنـد و در نتيجـه به درد مردم و كشـور و ملتشـان نخوردنـد .خوبترهـا و بهترينهايشـان رفتند و بـراى بيگانگان
دانشـگاهها درس خواندنـد ،همانهـا بودنـد كه در طـول حكومـت پهلـوى ،ادارهى ايـن كشـور را بـه خائنانهترين
وجهـى برعهده داشـتند و بـه اين ملـت خيانـت كردنـد .اينهـا ،متخرجـان هميـن دانشـگاهها بودند و خـدا رحم
كـرد كـه انقلاب اسلامى پديـد آمـد .آن نسـلى كـه بتدريـج از روشـنفكران متأخـر ايـن جامعـه فارغالتحصيل
شـده بودنـد و به سـمت كارهـاى سياسـى مىرفتنـد ،بـه قـدرى نسـل بىريشـه و بىاعتقـاد و بىپيونـدى بودند
كه خـدا مىدانـد اگـر آنها بـر سـر كار مىآمدنـد ،با ايـن ملت و ايـن كشـور چـه مىكردند .هسـت و نيسـت و بود
و نبـود ايـن ملـت را مىسـوزاندند و از بين مىبردنـد! خدا را شـكر كـه آنها مهلـت پيدا نكردنـد و انقالب اسلامى
آمـد و آن سلسـله و طومـار را درهـم دريد.
در نظـام اسلامى ،علـم و ديـن پابهپـا بايـد حركت كنـد .وحـدت حـوزه و دانشـگاه ،يعنـى ايـن .وحدت حـوزه و
دانشـگاه ،معنايش ايـن نيسـت كـه حتمـاً بايسـتى تخصصهـاى حوزهيـى در دانشـگاه و تخصصهاى دانشـگاهى

در حـوزه دنبـال بشـود .نه ،لزومـى نـدارد .اگر حـوزه و دانشـگاه بـه هم وصـل و خوشـبين باشـند و به هـم كمك
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مفيـد واقـع شـدند .عدهيـى هـم در همينجـا بودنـد و بـراى بيگانههـا كار كردنـد .روشـنفكرانى كـه در هميـن

بكننـد و بـا يكديگـر همـكارى نمايند ،دو شـعبه از يـك مؤسسـهى علـم و دين هسـتند .مؤسسـهى علـم و دين،
يك مؤسسـه اسـت و علم و ديـن باهمند .ايـن مؤسسـه ،دو شـعبه دارد :يك شـعبه ،حوزههـاى علميه و شـعبهى
ديگـر ،دانشـگاهها هسـتند؛ اما بايـد با هـم مرتبط و خوشـبين باشـند ،بـا هـم كار كننـد ،از هم جـدا نشـوند و از
يكديگـر اسـتفاده كننـد .علومـى را كـه امـروز حوزههـاى علميـه مىخواهنـد فـرا بگيرنـد ،دانشـگاهيها بـه آنها
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تعليـم بدهنـد .دين و معرفـت دينـى را هم كـه دانشـگاهيها احتيـاج دارنـد ،علماى حـوزه به آنهـا تعليـم بدهند.
سـر حضور نماينـدگان روحانى در دانشـگاهها ،همين اسـت .چـه قدر خوب اسـت كه ايـن ارتباطهـا ،برنامهريزى
ّ
و سـازماندهى بشـود .ايـن ،يكـى از بهتريـن و طبيعيترين وحدتهاسـت.

مىدانيـد كـه در دوران اختنـاق و در آن هنگامـى كـه دسـتگاه جبـار بـراى جـدا كـردن روحانيـون از
روحانـى آگاه و عالـم و عاقـل و مصلحـت بيـن و
تحصيلكردههـا ،از تمـام وسـايل اسـتفاده مىكـرد ،يـك عـده
ِ

مصلحـت شـناس داشـتيم كـه ارتباطشـان را بـا دانشـگاهها مسـتحكم كردنـد .بهتريـن جلسـات سـخنرانيهاى
آيـةالل مطهـرى و امثال ايشـان ،در دانشـگاهها بـود و مرحوم دكتـر مفتـح (رضوان َّ
َّ
اللعليه)
علمايـى مثل مرحوم
يكـى از پُركارتريـن و فعالتريـن اينگونـه روحانيـون بـود.
ّ
طلب و دانشجويان قدر يكديگر را بدانند

ّ
طلب و دانشـجويان قـدر يكديگر را بداننـد ،با يكديگر آشـنا و مرتبط باشـند ،احسـاس بيگانگى نكنند ،احسـاس

ً
عملا  -قبـل از قـوالً  -كوشـش كننـد كـه
خويشـاوندى و بـرادرى را حفـظ كننـد و روحانيـون در دانشـگاهها
نمونههاى كامـل عالم ديـن و طلبهى علـوم دينى را بـه طلاب و دانشـجويان و دانشـگاهيان ارايه بدهند و نشـان
دهنـد كه هردو نسـبت بـه يكديگر ،بـا حساسـيت مثبت و بـا عالقـه همـكارى مىكنند .ايـن ،همـكارى و وحدت
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حـوزه و دانشـگاه اسـت .البته بـراى ايـن كار ،بايـد برنامهريزى و سـازماندهى بشـود.
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وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین
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الف) شناخت محيط و مسائل دانشجو

ب) مورد محبت قراردادن دانشجو

ج) آگاهـى و اطلاع نسـبت بـه تأثيـر عميـق

روحانى در دانشگاه

مشكالت درونى يا بيرونى دانشجويان

الـف) دچـار شـدن بـه ابتـذال ،بىتفاوتـى و

نفوذپذيرى در مقابل فرهنگهاى بيگانه و مضر

ب) آسيبپذيرى در مقابل لغزشها و انحرافات فكرى
ج) مدركگرايى و توجه وافر به زندگى ما ّدى

د) آلت دست جريانات سياسى شدن

ه) ابهام در جريانات و عملكردها

و) بىهويتى و عدم درك رسالت واقعى

پناه و تکیه گاه بودن روحانی برای دانشجو

تبدیل شدن دانشجو به عنصر برگزيدهى دينى
و...
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شرایط حضور روحانی در دانشگاه *
راجع بـه مسـايل دانشـگاهها ،قب ً
ال هـم در اوقات رياسـت جمهـورى ،با هميـن جمع  -بـا اندكى تفـاوت  -صحبت

كردهام و آقايـان غالباً نظـرات من را مسـبوقند .در مورد دانشـگاهها ،اعتقـاد من اين اسـت كه ايـن كار ،كار خيلى
مهم و بسـيار حساسـى اسـت و حساسـيتش به خاطر آن محـدودهى كار اسـت .فـرق مىكنـد كه مـا محدودهى
كار را چـه بدانيـم .آن چيزى كه مـن تصـور مىكنم و اجمـاالً و تكـرارا ً هم عـرض مىكنم ،اگـر باشـد ،خيلى مهم

ا ست .
روحانىيـى كـه در دانشـگاه ،فعـال و غيرمنفعـل حضـور پيـدا مىكنـد و بـراى كارى بـه دانشـگاه مـىرود و
مىخواهد تأثيـر بگذارد ،چنـد خصوصيـت را  -غيـر از آن شـرايط عامه  -بايد داشـته باشـد .باالخره كسـى كه به
دانشـگاه مـىرود ،بايد عالـم و برخـوردار از تقـوا و احتيـاط در عمل و امثـال اينها باشـد .غيـر از ايـن چيزهايى كه
واضح اسـت ،دو ،سـه شـرط ديگـر هم حتمـاً الزم اسـت ،تـا مفيد باشـد.
شرائط حضور روحانی در دانشگاه
الف) شناخت محيط و مسائل دانشجو
شـرط اول اين اسـت كه محيط دانشـگاه و مسـايل دانشـجو را بشناسـد .اگر اين خصوصيت نباشـد ،مفيد نخواهد
بـود ،يـا خيلـى كمفايـده خواهـد بـود .فـرض كنيـم ،روحانىيـى مىخواهد بـه دانشـگاه بـرود .اگـر او بـه تفاوت
محيـط ذهنـى و روحـى و عملـى و فكرى دانشـگاه بـا ً -
مثلا  -بـازار يا مسـجد توجـه نداشـته باشـد و همانطور

ولى فقيه در دانشگاههاى كشور و مسؤوالن دفاتر نمايندگى 1369/07/08
* .بيانات در ديدار با اعضاى شوراى مركزى نمايندگان ّ
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كه به بـازار يا مسـجد مـىرود ،بـا همـان روحيـه و بـا همـان خصوصيـات و با همـان مطالـب ،بـه دانشـگاه برود،
به گمـان قـوى ،در برخورد اشـتباه خواهـد كرد .بايـد دانشـگاه را كماهـو بشناسـد و مسـايل دانشـجويان را بداند
و بفهمد كه مشـكل و مسـألهى دانشـجو چيسـت ،كه مـن به بعضـى از آن مسـايل اشـاره خواهـم كـرد .بنابراين،
اولين نكتـه ،شـناخت محيـط و مخاطب اسـت.
ب) مورد محبت قراردادن دانشجو
شـرط دوم ،عالقـه و اعتقـاد به دانشجوسـت .اگـر كسـى از شـكل دانشـجو و اين جوانـان اينطـورى بيزار اسـت،

ً
اصلا علـم نمىداند،
پايـش را به دانشـگاه نگـذارد .اگر كسـى علـوم رايـج در دانشـگاه را جهـل مىدانـد ،اينهـا را
به دانشـگاه نرود .بايـد به رسـالت دانشـجو و رسـالت و درس ايـن محيـط ،اعتقاد داشـته باشـد؛ دانشـجو را مورد
محبت خـود قـرار بدهـد و بداند كـه او هم مثـل همين جوانى اسـت كه پسـر ماسـت .در آنجـا ،هميـن بچههاى
ما هسـتند .بچـهى ما هـم گاهـى بداخالقى مىكنـد؛ او هـم بداخالقـى مىكند .بچـهى ما هـم گاهى تحـت تأثير
چيـزى قـرار مىگيـرد؛ او هـم قـرار مىگيـرد .بنابرايـن ،بايد بـه چشـم فرزنـدان و نزديـكان خـودش نـگاه كند.

نمىگويم بـه قدر بچـهى خـودش محبـت داشـته باشـد  -اينكـه غالبـاً معقـول و عملى نيسـت  -ليكـن محبت
داشـته باشـد ،اين قشـر را به چشـم تعطـف و عالقه و محبـت نـگاه كند و بـه اين علـم و ايـن درس و ايـن محيط،
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عالقه داشـته باشـد.

ً
اصلا اينهـا را علم نمىدانسـتند!
سـابقها ،بعضى از علمـاى خوب بودنـد كه با مسـايل علـوم جديد آشـنا نبودند و

چنيـن قضيهيـى را واقعـاً من ديـده بـودم؛ ايـن تصور نيسـت .مـن عالـم متقـى مؤمـن فاضلـى را ديده بـودم كه
ً
اصلا اينها را علـم نمىدانسـت؛ بلكه ح ّتـى هرچه را كـه در يك كتـاب غيرعربى نوشـته بشـود ،علم نمىدانسـت!
اص ً
ال كتـاب فارسـى را جهل مىدانسـت و مىگفـت اينها چيسـت! ببينيـد ،اين يـك طرز فكر اسـت .البتـه ،امروز

ايـن فكرها نيسـت .آن اعتقـادات ،شـقوق ديگـرى هم دارد كـه اگـر بگويم ،بيشـتر تعجـب خواهيد كـرد .هرچند
آن اعتقـادات متعلـق بـه دورهى قديم اسـت ،اما مـن خـودم چنين كسـى را درك كـردهام .فـردى بود كـه كتاب
چـاپ حروفى را قابـل خوانـدن نمىدانسـت! مىگفـت اين كتابهـا بىربـط اسـت و بايـد روى ورقههاى بـزرگ ،با
خـط عبدالرحيم يا شـخص ديگرى نوشـته شـده باشـد و چاپ سـنگى شـود!
ايـن را از بـاب يـك نمونـهى بـارز گفتـم .معلوم اسـت كـه در بين علمـاى حاضـر و بخصـوص بيـن علمايـى كه با
محيطهـاى جديـد انقالبـى سـروكار دارنـد ،مخصوصـاً آنهايـى كـه بـه دانشـگاه مىرونـد ،اين افـكار نيسـت؛ اما

مىخواهـم بگويم كـه اگـر مايليـد در محيـط دانشـگاه ،كمتريـن نشـانهيى از بينونت شـما بـا آن دانشـجو وجود
نداشـته باشـد  -بينونتى كه پنجاه سـال ،هشـتاد سـال ،با دشـمنى دشـمنان و با همين طـرز فكرهايى كـه به آن
اشـاره كردم ،به وجـود آمده  -رابطـهى خـود را با دانشـجو ،بر اسـاس محبت و عالقـه قرار دهيـد و به رسـالت او و
درس و محيـط تحصيلـش ،اعتقاد داشـته باشـيد.
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دشـمن هم كه كمـك كـرد .اگـر مىخواهيد آثـار ايـن بينونـت از بيـن بـرود و اين زخـم ملتئـم بشـود ،الاقل در
رابطهى با شـخص شـما در دانشـگاه ،بايـد محبـت و اعتقـاد را در حد نصاب داشـته باشـيد .ايـن جوانـان نازنين و
پـاك و بهدردبخور و مـورد كمـال ترحـم در مقابلهى با بعضـى از جريانات فاسـد فكـرى و غيـره را ،بايد بـا عالقه و
محبت نگهداشـت و حفظشـان كـرد و مثل مرغى كـه از جوجههـاى خـودش محافظت مىكنـد ،نبايد رهايشـان
كـرد .بايد بـا اين روحيـه بـه دانشـگاه برويد.
ج) آگاهى و اطالع نسبت به تأثير عميق روحانى در دانشگاه
شـرط سـوم  -كه خيلى هـم مهـم اسـت  -اين اسـت كه ايـن كسـى كـه بـه دانشـگاه مـىرود ،بداند كـه نحوهى
رابطـهى او بـا ايـن محيـط و ايـن مخاطـب ،اثباتـاً و نفيـاً ،تأثيـر بسـيار بزرگـى در امـور مهـم دارد .نگوييـد مثل
ايـن اسـت كـه آدم منبـر مـىرود .مـا بـراى منبـر ،بـه اينجـا و آنجـا ،مسـافرت مىكرديـم و در بعضـى جاهـا
مىفهميديـم كـه منبـر خـراب شـد .آدم روى منبـر خـودش مىفهمـد كـه خـراب كـرده اسـت .در آن زمـان
مىگفتيـم ،حـاال خـراب شـد كـه خـراب شـد ،مشـكلى نيسـت؛ حداكثـرش اين اسـت كـه دهـهى بعـد دعوت
نمىكننـد؛ يـا اگـر مىخواسـتند پاكـت سـنگينترى بدهنـد ،پاكـت سـبكترى خواهنـد داد؛ يـا خواهنـد گفـت
كـه ايـن آخونـد ،تـازهكار اسـت و در نتيجه ،يـك منبـرى ديگر را بـه جاى مـن دعـوت مىكننـد .بنابرايـن ،تأثير
بدگفتـن و خـراب كـردن مـن ،همينقـدر اسـت .يـك وقـت اينطـور نيسـت و انسـان مىفهمد كـه اگـر اينجا
خـراب كـرد ،اثـرش تعييـن كننده اسـت.
فـرض كنيد كـه فرزند شـما ،از لحاظ فكر سياسـى يـا اعتقـادى ،اول بـار به دام يـك عده طـرار فكر افتاده اسـت و
كه جوانتـان به شـعاع ايـن چيزها نزديـك بشـود .براى ايـن فرزند شـبهه بـه وجود آمده و سـراغ شـما  -كـه پدر
روحانـى و عالـم و مـورد اعتقـاد ايـن پسـر هسـتيد  -آمـده و مىگويـد :پـدر! فلان قضيـه چهطـورى اسـت؟ در
اينجا ،شـما چه احساسـى داريـد؟ احسـاس مىكنيد كـه اگر مـن در پاسـخ به ايـن بچه يـك ذره اشـتباه كردم،
بچهام را از دسـت دادهام.
اول لغزشـگاه اسـت .در اينجـا ،ديگر كوتاهـى نمىكنيـد ،بـا عصبانيت اقـدام نمىكنيـد ،زمـام ارادهى فكر
ايـنِ ،
را به سـخن سـبك يا سسـت و يـا ح ّتى تعبير سسـت رهـا نمىكنيـد .اگـر ديديـد از عهـده برنمىآييد كـه جواب
اين جـوان را بدهيـد ،مىگوييد اشـكال نـدارد ،پيـش فالنـى مىرويم .شـما فـرد مسـلطترى را پيـدا مىكنيد ،تا

شرایط حضور روحانی در دانشگاه

اينهـا او را بـه چيزهايى متوجـه كردهاند كـه البته شـيطانى و غلـط ،اما پُرجاذبه اسـت و شـما اص ً
ال نمىگذاشـتيد

او بتواند پاسـخ آن طـرارى دشـمن را بدهد .بـا اين احسـاس بايد با دانشـجو روبهرو بشـويد .دانشـجو هـم كه يك
نفر نيسـت؛ يـك خيـل عظيمند.
اين كسـى كه امـروز در دانشـگاه هسـت ،مثـل ماها نيسـت كـه فعليتـش بـا قـ ّوهاش ،هفتاد سـال فاصله داشـته

باشـد .ق ّوه و فعل اين دانشـجو ،پانزده سـال يـا ده سـال فاصلـه دارد و در آينـدهى نزديكـى  -نه آينـدهى دورى -

قـ ّوهاش به فعـل مىرسـد؛ يعنى دو سـال ديگر ليسـانس مىشـود ،پنج سـال يا شـش سـال ديگر دكتر مىشـود،
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يك رشـتهى تخصصى هـم مىگيرد ،دو سـال هـم عالفى مىكشـد و بعـد از ايـن ده سـال ،آدم متخصصى اسـت
كـه همـهى دسـتگاهها پـول گـزاف بـه او مىدهنـد و او را بـا همـهى وجـود مىخواهنـد .او در آن زمـان ،يـك
كارشـناس سـازمان برنامه و بودجـه ،يا يك مهنـدس عالىرتبـهى وزارت مسـكن ،يا مديـر فالن ادارهى سياسـى
مىشـود و يـا فلان بخـش عمرانـى و كشـاورزى و غيـره را راهانـدازى مىكنـد؛ يعنـى كار مملكت به دسـت اين
فـرد مىآيـد .به ايـن دانشـجو ،بـه چشـم بىاهميـت نـگاه نكنيد.

اگر شـما توانسـتيد ايـن دانشـجو را متديـن و مؤمـن و دلسـوز و مخلـص بـار بياوريـد  -بعدا ً عـرض خواهـم كرد

كه مـا از دانشـجو چـه توقعـى بايـد داشـته باشـيم و او را چگونـه بـار بياوريـم  -او مثمرثمر خواهد شـد و نسـبت
به روحانيـت ،قضاوت خوبـى خواهد داشـت .امـا اگر خـداى نكرده ،شـما از عهـدهى ايـن كار برنيامديـد و طورى
شـد كه از لحـاظ فكرى ،يـا از لحـاظ عملـى و يـا از لحـاظ عاطفى ،بيـن او و شـما به هـم خـورد ،بعيد اسـت كه او

بيـن شـما و روحانيت ،تفكيـك قائل بشـودً .
مثلا اگر مـن و شـما سـوار ماشـين هسـتيم و در جادهيـى مىرويم،
يـك افسـر ژاندارمرى بـه آنجا برسـد و چهار تـا بدوبيـراه بگويد ،شـما هـر افسـر ژاندارمى را كـه فـردا در خيابان
ببينيد ،بـه طور ناخـودآگاه و بـدون اينكه خودتـان بخواهيد ،ايـن حكم ظالمانـه را در تـه قلبتان مىكنيـد و از او
بدتان مىآيـد؛ قهـرى اسـت .اين حكـم ظالمانه اسـت؛ امـا وجـود دارد.

يك ملبس فعـال ،به عنـوان مظهـر و نماينـدهى روحانيت  -اين ،غير از آن ملبسـى اسـت كـه ً
مثلا در خيابان راه
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مىرود و غلطى هـم كرده اسـت؛ همه كه مثل او نيسـتند  -خـداى نكرده اشـكالى در كارش وجود داشـته باشـد،
بعيد اسـت كـه آن جـوان ،ايـن قضـاوت ظالمانـه را نكنـد و بقيـهى روحانيـت را با منـى كه در دانشـگاه هسـتم،
مقايسـه نكند .يعنـى تأثيـر كار ،اينقدر زيـاد اسـت .روحانى در دانشـگاه ،ايـن تأثيـر را هم بايـد بدانـد .بنابراين،
شـرط سـوم ،عبارت از آگاهـى و اطالع نسـبت بـه تأثير عميـق نقش مثبـت يا منفـى روحانى در دانشـگاه اسـت.
كسـى كه وارد دانشـگاه مىشـود ،بايـد اين سـه شـرط را بداند.
مشكالت درونى يا بيرونى دانشجويان
الف) دچار شدن به ابتذال ،بىتفاوتى و نفوذپذيرى در مقابل فرهنگهاى بيگانه و مضر
البتـه مـن روانشناسـى دانشـجو را نمىتوانـم بيان كنـم .علتـش اين اسـت كه خـود مـن ،اطالعـات و آگاهيهاى
ً
مثلا تحليلگرانـه
زيـادى نـدارم .البتـه بـا دانشـجويان خيلـى ارتباطـات داشـتهام؛ امـا اينطـور كـه بتوانـم

خصوصيـات دانشـجو را بگويـم ،نمىتوانم عـرض بكنـم .درعينحـال ،ما برخـى از خصوصيـات را در دانشـجويان
مىبينيـم كـه اينهـا مشـكالت درونـى يـا بيرونـى دانشـجويان اسـت و مسألهسـاز مىباشـد.
يك مشـكل ،مشـكل دچار شـدن به ابتـذال و بىتفاوتـى و نفوذپذيرى در مقابـل فرهنگهـاى بيگانه و مضر اسـت.

دانشـجو در معـرض ايـن فرهنگهـا قـرار مىگيـرد و ايـن مشـكل دانشگاههاسـت .مـن كـرارا ً در ايـن اجتماعات
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وقتـى داخـل دانشـگاه مىشـود ،قاعدتـاً متدين خـارج نمىگـردد؟! چـرا بايـد اينطـورى باشـد؟ واقعاً هـم توقع
درسـتى اسـت و بايـد در نهايـت ايـن باشـد؛ امـا واقعيـت قضيـه غيـر از اين اسـت .واقعيـت قضيـه اين اسـت كه
دانشـگاه محيطى اسـت كه به خاطـر كثرت جـوان در سـنين خاص و وجـود زن و مـرد ،در معـرض انواع و اقسـام
فرهنگى ناسـالم قـرار گرفته اسـت.
انگيزههـا و گرايشـهاى اخالقـى و
ِ

جـوان در بازار اسـت كه نـه از مجلهى خارجـى ،نه از كتـاب خارجى و نـه از معارف بيـرون اين
دانشـجو ،غير از آن
ِ
ً
اصلا مطلع نيسـت .دانشـجو ،قاعدتاً اطالع پيـدا مىكند و آگاه و هوشـيار اسـت و معـارف دنيـا برايش مطرح
مرز

مىشـود .پس اين فـرد ،در معـرض نفوذ آسـيبهاى فرهنگـى و بىمباالتـى در مقابـل ديـن و بىتفاوتـى در مقابل
ارزشـهاى دينى و انقالبى اسـت .اين ،يكى از مشـكالت محيط دانشـجويى و دانشجوسـت.
ب) آسيبپذيرى در مقابل لغزشها و انحرافات فكرى
يكى از مشـكالت ديگـر  -كه نزديـك به مشـكل قبلى اسـت  -آسـيبپذيرى در مقابل لغزشـها و انحرافـات فكرى

اسـت .در گذشـته كه ماركسـيزم خيلى فعـال و پُرنشـاط بود ،هر كسـى كـه با دانشـگاه ارتباط داشـت ،واقعـاً اين

ً
اصلا در دانشـگاه ،ح ّتـى آن دانشـجوى مسـلمانى كـه سـوهان تفكـرات ماركسـيزم به
را بـه روشـنى مىيافـت.
مغـزش نخـورده بـود ،خيلـى بندرت مىشـد پيـدا كرد.
بعضى از ايـن عناصـر روشـنفك ِر نـام و نشـاندارى كـه جـزو مسـلمانان هسـتند  -زنده و مـرده  -و شـما امـروز به
افكارشـان اعتـراض مىكنيـد  -كـه اعتراضهـاى بجايـى هم اسـت  -نقطـهى اشـكال فكـرى اينها ،همـان چيزى

اسـت كه خاصيـت دوران دانشـجويى و دانشـگاهى آنهـا بـود .تفكـر ماركسيسـتى وارد مىشـد ،زيـد مىديد كه
يفـر منه»!
ّ
ايـن ،در تفكـرات و بيانات كسـانى كـه در دو دههى قبـل از انقلاب ،بدون اطلاع و آگاهيهـاى كامل اسلامى ،در
ً
اصلا تفكـرات ماركسيسـتى در آنها نفـوذ كرده بـود و در
ميـدان ماركسـيزم وارد مىشـدند ،زياد ديـده مىشـد.

همهى مغز و ذهنشـان اشـراب شـده بـود .در آن زمـان ،چنين چيزى محسـوس بـود؛ اما امروز نيسـت و يـا الاقل
به شـكل مكتبيش وجـود نـدارد؛ اگرچـه تهماندههايش بـاز هم هسـتند و هنـوز زايـل نشـدهاند .در درعينحال،
امـروز انحرافـات جديدى وجـود دارد.
دنيا كه تنهـا با انحـراف ماركسـيزم ،منحرف نشـده اسـت؛ قبل از ماركسـيزم هـم تفكرات غلـط و انحرافـى و ضد
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مىخواهـد ماركسـيزم را رد بكنـد؛ بـراى رد آن ،از معـارف ماركسـيزم اسـتفاده مىكـرد؛ يعنى «يؤتـى من حيث

اسلام بوده ،بعد از ماركسـيزم هـم وجـود دارد و االن هم هسـت .همين تفكراتـى كه امـروز به وسـيلهى بعضى از
فيلسـوفان يا فيلسـوفنمايان اروپايـى در دنيا پخش مىشـود  -كـه البتـه نمىخواهم اسـم بياورم ،تـا حرف كلى
حمالة الحطـب دمكراسـى به نـوع سوسيالدمكراسـيهاى غربى اسـت.
ما بـه جايى نزديـك نشـود ّ -

كن تسـلط اسـتعمارى نـوع جديـد امريكا و اروپـا بر همهى دنياسـت؛
االن در دنيـا تفكراتى هسـت كه جادهصاف ِ

يعنـى ايجـاد جوامـع دمكراتيـك بـه سـبك غربـى و هميـن چيـزى كـه شـما مىبينيـد دنيـا رويـش حسـاس
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اسـت .اگـر در جهـت ايجاد حجـاب ،يـك ذره نسـبت بـه لباس افـراد ايـن جوامـع تعـرض بشـود ،همـهى دنيا را
غوغـا برمـىدارد؛ ولـى اگـر در جهت كشـف حجـاب ،به لبـاس كسـى تعـرض بشـود ،يكصـدم آن در دنيـا غوغا
نمىشـود! ايـن واقعيتى اسـت .امروز يكـى از نشـانههاى تمـدن و نظـام جديدى كـه دنيـاى اسـتكبار مىخواهد
بىسـروصدا بـر همـهى عالـم حاكـم بكنـد ،همين اسـت.
البته زيـاد پيـش رفتنـد ،متعلق بـه امـروز هم نيسـت؛ امـا امروز بـه صورت يـك تفكـر و مكتـب و ايده و مسـلك

ً
اصلا جامعهى بـاز يعنى چـه؟ چه چيـزى جامعه
درمىآيد .طـرح «جامعـهى بـاز» ( ،)1از هميـن نمونههاسـت.
را بـاز مىكنـد و چه چيـزى اگـر نباشـد ،جامعه ديگـر جامعـهى بـاز نيسـت و فايدهيى نـدارد؛ ولـو هزار نشـانهى

دمكراسـى هم وجود داشـته باشـد؟ اينها تفكـرات انحرافى و غلطى اسـت كه امـروز در دنيـا وجـود دارد .من فع ً
ال

نمىخواهـم وارد ايـن بحث بشـوم كه مـا بايـد در مقابل اينهـا چـه كار كنيم .اجمـاالً ،جـوان دانشـجو ،در معرض
هجوم ايـن تفكـرات  -از انواع و اقسـامش  -اسـت.
ج) مدركگرايى و توجه وافر به زندگى ما ّدى

مشـكل سـوم ،هميـن مشـكل مدركگرايـى و توجـه وافر بـه زندگـى مـا ّدى و اضغـاث و احلام جوانى اسـت .در
حوزههـا ،به شـكل سـنتى چنيـن چيـزى نيسـت  -اگرچـه گاهى بـه شـكل عارضى هسـت  -امـا جوان دانشـجو
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كـه كارش تحصيل علم اسـت ،به اين سـمت كشـانده و رانده شـده كه بـه فكـر آينـده و دكان آينـده و كار آينده و
پـول و اينكه كـدام رشـته ،پُردرآمدتر اسـت و كـدام رشـته تواناييهاى بيشـترى بـه آدم مىدهـد ،باشـد .اين هم
مشـكل بزرگى اسـت كـه بايسـتى به فكـرش بـود؛ چون بـه علـم لطمـه مىخورد.
د) آلت دست جريانات سياسى شدن
مشـكل ديگـر ،مشـكل آلـت دسـت جريانـات سياسـى شـدن و سياسـيكارى در دانشـگاه اسـت .گاهـى اوقـات،
دانشـجو خودش هيچ ايـده و انگيزهى سياسـى خاصـى نـدارد؛ اما آلت دسـت يك جريـان و يك گروه سياسـيكار
قـرار مىگيرد كـه آنهـا از او ،چمـاق مىكننـد و به سـر هر كسـى كـه مىخواهنـد ،مىزننـد .اين هم يك مشـكل
بسـيار بزرگ و حسـاس اسـت.
ه) ابهام در جريانات و عملكردها
مشـكل ديگر ،مشـكل ابهـام در جريانات و عملكردهاسـت .دانشـجو ،به طـور طبيعى روشـنفكر اسـت؛ يعنى جزو
گروههاى روشـنفكر قهرى اسـت و نسـبت بـه اوضاع جـارى كشـور ،صاحب نظـر و صاحـب فكر و صاحـب عقيده
اسـت و مىخواهـد اظهارنظـر بكنـد .دانشـجو ،بـه ايـن قانـع نيسـت كـه بگوينـد مـا اينطـور تشـخيص دادهايم
و مىخواهيـم عمـل بكنيـم .دانسـتن و اظهارنظـر او ،بـا تعبـد هـم منافـات نـدارد .تعبـد هـم مىكند ،امـا دلش
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مىشـود .ايـن ابهـام ،او را ح ّتـى در نفس تعبـد هم تضعيـف مىكنـد و تعبـدش رفتهرفتـه ضعيف مىشـود .پس،

يكى از مشـكالت دانشـجو ،اين اسـت .دانشـجويان ،چون غالبـاً از جريانات هـم بىخبرنـد و از بطـون كارها اطالع
ندارنـد ،چنانچـه خبـرى در راديو يـا در روزنامه پخش مىشـود ،ذهنشـان شـروع بـه كار مىكند .ايـن در صورتى
اسـت كه مؤثـر خارجى هـم نباشـد؛ اگر باشـد ،كـه ديگر واويالسـت!
و) بىهويتى و عدم درك رسالت واقعى
و باالخره ،آن مشـكلى كه بـه نظر بعضيها ،شـايد مهمترين مشـكل اسـت ،مشـكل بىهويتى و عدم درك رسـالت
واقعى در قبـال جامعـه ،در قبال خـودش و در قبـال تاريخ و آينده اسـت .دانشـجو ،حقيقتـاً نمىداند كـه چهكاره

اسـت .او نمىدانـد كـه االن چـهكاره اسـت و در آينـده چه نقشـى خواهد داشـت؛ مثل كاسـبى كـه به دنبـال نان
و نام مـىدود و زندگـى مىكند .بـه عبـارت ديگر ،رسـالت حقيقى دانشـجو ،براى خود او درسـت روشـن نيسـت.
اينها مشـكالت دانشجوسـت.

بخشـى از اين مشـكالت را گفتيم؛ اما يقيناً بيش از اينهاسـت و مسـايل و مشـكالت ديگر و ريزه كاريهـاى فراوانى
نيـز وجـود دارد :ارتباطات گوناگون اسـتاد و دانشـجو ،مديـر و دانشـجو ،گروههـاى گوناگون دانشـجويى ،تعارض
بين دانشـجوى بىديـن و دانشـجوى بادين ،ح ّتـى تعارض بين خـود ديندارهـا و انواع و اقسـام مشـكالت ديگرى
كه وجـود دارد.
پناه و تکیه گاه بودن روحانی برای دانشجو

اين وظايفى كـه آقايـان تدوين كردهانـد ،وظايف بسـيار خوبى اسـت و انصافـاً جامع و خـوب و قـوى و برآورندهى

بسـيارى از خواسـتهها در دانشـگاه اسـت و مـن هيـچ نظـر منفىيـى نـدارم؛ ليكـن آن چيزى كـه به اعتقـاد من
اسـاس قضيه در دانشـگاه اسـت ،اين اسـت كه روحانـى در محيـط دانشـگاه ،آن قطبى بشـود كه دانشـجو در اين
مشـكالتى كه گفتيم و غيـر از ايـن مشـكالت ،به او پنـاه بيـاورد ،بـه او اميـد ببنـدد ،از او علاج بجويـد ،و اگر هم
نمىتوانـد علاج كنـد ،الاقل دانشـجو بتوانـد تسلا بجويد.
اگـر مـا در دانشـگاه جلسـات فراوانى هـم گذاشـتيم ،سـخنرانى هم كرديـم ،مسـجد هـم رفتيـم ،در گزينش هم
دخالـت و شـركت كرديـم ،در تعييـن اسـتاد معارف هـم حاضـر و ناظـر بوديـم و وظايفى را هـم كه عـرض كردم،
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عالـم روحانى ،وارد دانشـگاه شـده اسـت .در اين دانشـگاه ،چـهكار بايـد بكند؟ ايـن ،واقعاً مسـألهى مهمى اسـت.

انجـام داديـم  -كه همـهى آنها هـم خـوب و الزم و مهم اسـت  -اما از سـوى دانشـجو ،بـه مـا اعتمـاد و اطمينان و
اميـد و تكيـه نشـد ،نمىتوانيـم بگوييـم توفيـق پيـدا كردهايم.
البتـه متأسـفانه از همـان چنـد سـال قبـل كـه مسـألهى نماينـدگان روحانـى در دانشـگاهها مطرح شـد ،شـايد

بعضـى از جريانـات هـم بودنـد  -احتماالً مسـألهى فـردى هـم نبود  -كـه به نظرشـان رسـيد ،يـا بايد ايـن عنصر
روحانـى را در اختيـار بگيرنـد ،يـا بايـد حذفـش كننـد! دربعضـى از دانشـگاهها ،اين مسـأله مشـاهده شـد .البته
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همـهى دانشـگاهها را نمىگويـم؛ ليكن شـايد در بسـيارى از دانشـگاهها ،يـك مجادلـه و زورآزمايى به اين شـكل
بـه وجـود آمد.

اينطـور چيزهـا ،انصافـاً مانـع خيلـى بزرگـى بـر سـر راه انجـام تكليـف روحانـى و عالـم محترمـى اسـت كـه در

دانشـگاه سـكونت و اقامـت مىكنـد و او را بـه كارهـاى ناخواسـته مىكشـاند؛ ليكـن بـه اعتقاد مـن ،تـا آنجايى
كه ممكـن اسـت ،بايسـتى از ورود در ميدانهاى ناخواسـته اجتنـاب كرد؛ ولـو كسـانى نخواهند بگذارنـد و طورى
برخـورد بكنند كـه گويـا آدم را ناگزيـر مىكننـد .درعينحـال ،آنجايـى كه بايد باشـيم ،بايسـتى حضور داشـته
باشـيم.
آقايـان در دانشـگاهها ،عمـدهى تالششـان بايـد ايـن باشـد كه متعلـق بـه همـهى دانشـجويان باشـند؛ ح ّتى آن
دانشـجويى كـه از لحاظ خـط و ربط ،مورد پسـند شـما نيسـت .البته كار سـختى اسـت ،شـايد در بعضـى از جاها
هـم ناممكـن بشـود؛ ليكـن همهجـا اينطور نيسـت.
به نظـر مـن ،در بسـيارى از جاهـا و شـايد بتوانيـم بگوييـم در اغلب جاهـا ،اين ممكن اسـت كـه روحانـى طورى
مشـى كند و طـورى عمل نمايـد كه ح ّتـى آن دانشـجويى كـه از لحاظ مشـى و فكـر سياسـى و  -به قـول معروف
 -خـط و ربـط ،ايـن روحانـى را قبـول نـدارد ،بگويـد انصافـاً آقـاى خوبـى اسـت .اگـر جايـى درد دلى ،يا مشـكل

روانىيـى ،يـا عقدهيـى در ذهـن و فكرش داشـته باشـد ،بـاز مىبينـد كه ايـن آقا ملجـأ اسـت .چنانچـه يكوقت
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بخواهد نماز درسـتى بخواند ،پشـت سـر ايـن روحانى بـرود و در مسـجد نماز بخوانـد .در دانشـگاهها بايـد در اين
جهت سـير بشـود؛ نه اينكه دفتـر نمايندگـى در مقابـل بعضيها ،يـك طرف قضيـه باشـد .اين ،مصلحت نيسـت.
البتـه  -همانطـور كه عـرض كـردم  -گاهـى شـما را مىكشـانند .مـن از ايـن معنا غافـل نيسـتم .بعضى از شـما
آقايانى كـه در اينجـا تشـريف داريـد ،مىدانيد كه مـن از چند سـال قبـل از ايـن ،از قضايـاى ريز دانشـگاههايى
كـه در آن مسـؤول هسـتيد ،بـا اطالعـم و مىدانم كـه اذيـت مىكننـد ،نمىگذارنـد ،مشـكل درسـت مىكنند و
گاهـى روحانـى را بـه ماجراهايـى مىكشـانند؛ ليكن تـا آنجايى كـه مىشـود ،بايـد مقاومت كـرد؛ يعنـى بايد از
باالى سـر ايـن تعارضـات وارد شـد و همـهى گروهها را نگهداشـت.
تبدیل شدن دانشجو به عنصر برگزيدهى دينى

انجمنهـاى اسلامى ،واقعـاً جايـگاه خوبى بـراى تجمع نيروهـاى مسـلمان اسـت و بايد بازوانـى بـراى روحانىيى

كـه در دانشـگاه حضـور دارد ،باشـد .اگر واقعـاً انجمـن اسلامى ،بـا روحانىيى كـه در دانشـگاه هسـت ،همراهى
داشـته باشـد ،نسـبت به او اطاعت داشـته باشـد ،حرف و راهنمايى او را پدرانه ببينـد و آن را بپذيـرد و كارى بكند
كه روحانى پشـت و پنـاه او باشـد ،من خيـال مىكنم كـه در محيـط دانشـگاه ،خيلى خوب مىشـود تفكـر دينى
را گسـترش داد .االن در مـواردى اطلاع پيـدا مىكنيـم كـه اينطـورى نيسـت؛ يعنى انجمـن اسلامى در مقابل
روحانـى قـرار مىگيرد ،يـا اينكـه تعارضـى ايجـاد مىكند .طبيعى اسـت كـه نيروهـا تقسـيم مىشـوند و گاهى
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مـن گمان مىكنـم ،مـا بايـد كارى بكنيـم كـه در جامعـهى خودمان ،دانشـجو جـزو قشـرهاى برگزيـدهى دينى
باشـد .يعنى هدف ما بايد اين باشـد كـه در دانشـگاه ،دانشـجويان را هم از لحـاظ آگاهـى و معرفت و هـم از لحاظ
اسـتحكام ايمـان ،بـه عناصر زبـدهى برگزيـدهى دينـى تبديـل كنيم .طبيعى اسـت كـه اينهـا در آينـده ،خدمت
َّ
شـاءالل بايسـتى در ايـن جهت پيـش برويم.
بـراى جمهـورى اسلامى را هم تضميـن خواهند كـرد .ان
اهمیت مسجد دانشگاه و پیشنمازی در آن
البته بـه مسـاجد بايـد خيلى اهتمـام بشـود .من بـه ايـن سـنت پيشـنمازى ،خيلـى معتقـدم .شـايد بعضيها هم

واقعـاً قبـول نداشـته باشـند؛ امـا خـود مـن چـون مدتهـا پيشـنماز بـودهام و پيشـنمازى كـردهام ،مىدانـم كـه
پيشـنمازى ،چهقـدر كار خـوب و مؤثـر و پُرفعاليـت و پُرتالشـى اسـت .غالبـاً كسـانى كـه پيشـنمازى نكردهانـد،

نمىداننـد پيشـنمازى يعنى چـه .بعضيها هم كه در مسـجد نمـازى خواندنـد و فورى بيـرون دويدنـد و دنبال كار
ديگـرى رفتنـد ،آنهـا هـم طعـم پيشـنمازى را نمىفهمند.

پيشـنمازى ،يعنـى آدم مسـجد را واقعـاً محـل كار خـودش بدانـد؛ قبل از وقـت ،ح ّتـى قبـل از ديگران ،بـه آنجا

برود؛ اوضـاع مسـجد را ببينـد؛ اگر اشـكاالتى در وضـع ظاهرى مسـجد هسـت ،برطرف كنـد؛ سـجادهاش را پهن
ِ
يكيك افـرادى كـه مىآيند ،تـا آنجايـى كـه مىتواند ،تمـاس بگيرد؛
نمايد؛ منتظـر مـردم بماند كـه بيايند؛ بـا
بـه آنهـا محبـت بكنـد؛ از آنهـا احوالپرسـى نمايـد؛ اگـر مشـكلى دارنـد ،در آن حـدى كـه برايش ميسـور اسـت،
برطرف كنـد ،نـه اينكه پـادوى كارهـاى خدماتـى مـردم بشـود  -در بعضى از مسـاجد ،چنيـن چيزهايـى وجود

دارد كـه قطعاً غلـط اسـت  -در آنجـا بنشـيند ،مـردم بـه او مراجعـه بكننـد ،درددل بكنند ،خـودش را بـر مردم
حرفى بزنـد و بلنـد شـود ،بيـرون بـرود؛ يعنـى اينطـور ،سـاعتى از وقـت خـودش را در اينجا صـرف بكند.
به نظـر مـن ،اينطـور پيشـنمازى ،يـك فـرد خيلـى مفيـد و مؤثـر و بابركـت و جلبكننـدهى عواطف اسـت .در
سـايهى چنيـن پيشـنمازىيى اسـت كـه وقتـى او بـه آن كسـانى كـه بـا مسـجدش سـروكار و رفتوآمـد دارند؛
ح ّتى كسـانى كـه وقت هـم نمىكننـد بـه مسـجد برونـد ،امـا دورادور مىداننـد و از ديگـران شـنيدهاند كـه اين
آقا ،چـه آقاى خوبى اسـت ،اشـاره كنـد كه فلان كار بايـد انجـام بگيرد ،نـه بودجـه مىخواهـد ،نه قـدرت قانونى
مىخواهـد و نـه بخشـنامه الزم دارد؛ آن كار طبـق نظـر و گفتـهى او انجـام خواهـد گرفت.

در مسـجد دانشـگاه ،اگـر ايـن روحانـى صاحب اين مسـجد بشـود و بـه آنجا بـرود و بنشـيند بحـث كنـد ،حتماً
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عرضه كنـد ،در معـرض مراجعات مـردم قـرار بدهد؛ نمـاز را كه تمـام كرد ،بـراى مردم مسـأله و تفسـيرى بگويد،

دانشـجويان جذب مىشـوند .البتـه ممكن اسـت مدتى نياينـد و عدهيـى بدجنسـى كنند؛ ليكـن اص ً
ال دانشـجو،

به يك نفـر كه مثـل پدر بـا او برخـورد كنـد و مشـكالتش را مرتفـع سـازد ،احتيـاج دارد .اگـر چنيـن روحانىيى
ً
اصلا امكان نـدارد كـه دانشـجويان مراجعـه نكننـد .ايـن دانشـجو قهـرا ً مراجعه مىكنـد؛ چون
در آنجـا باشـد،
عقـدهى روحـى دارد.
جوانـى ،چيـز عجيبـى اسـت .همـهى آقايـان دورهى جوانـى را گذراندهانـد و مىدانند كـه آن احساسـات دوران
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ً
اصلا يـك تكيـهگاه روحـى را مىطلبد .ايـن آقـا در آنجا نشسـته ،بـا عقـل و معرفـت و منطـق و متانت
جوانـى،
و بلندنظـرى و سـعهى صـدر ،حـرف را بشـنود و جـواب بدهـد؛ مشـترى اول و دوم و سـوم و « ...مشـترى بـر وى
بجوشـد» .آن وقت اسـت كـه اين آقـا ،صاحـب نفـوذ معنـوى در دانشـگاه خواهد شـد .حـاال رئيـس دانشـگاه ،يا
رئيـس فلان ارگان انقالبى ،يـا رئيس فلان انجمـن ،گيرم كـه حـرف ديگرى بزننـد؛ آن چيـزى كه اين شـخص
مىگويـد ،آن خواهـد شـد .وقتـى كـه گفتـه شـد ،اگـر پـاى درس آن آقـا برويـد ،مـن بـر ديـن شـما مىترسـم،
دانشـجو ديگـر پـاى درس آن آقـا نمـىرود .وقتـى كـه گفته شـد ،ايـن رئيـس بـه درد ايـن دانشـگاه نمىخورد،
بچههـا ديگـر او را بـه رياسـت قبولـش نمىكننـد .تأثيـر نفـوذ كلمـه ،اينطـورى خواهـد شـد.
البتـه طبيعـى اسـت كـه در جمهـورى اسلامى ،يـك روحانـى خـوب ،كارى هـم نمىكنـد كـه اسـباب زحمت
دسـتگاه دولتـى و اداره كنندهى كشـور بشـود و بـراى رئيس دانشـگاه ،مشـكلى پيش بيايـد .مـن نمىخواهم كه
روحانـى آنطورى،
خـداى نكـرده در ذهنهـا اينطور جـاى بگيـرد؛ ليكـن از ايـن جهت عـرض مىكنم كـه يـك
ِ

مالـك قلـوب دانشـگاهيان ،يـا جمـع كثيـرى از آنـان و بخصـوص جوانـان خواهد شـد .اين ،خوب اسـت .بيشـتر
ميل مـن ،بـه اين طـرف متوجـه اسـت .مـن ايـن را بيشـتر مهـم مىدانـم .اگرچـه عـرض كـردم ،آن وظايفى كه
ذكر شـده و مـن هـم از آن مطلع شـدهام ،وظايـف مهـم و الزم و كارهـاى خوبى اسـت؛ ليكن اميد شـما بيشـتر به
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اين باشـد كـه عرض كـردم.
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وحدت حوزه و دانشگاه یعنی
اسالمى پيشرفتهى مستقل
وحدت در ايجاد يك جامعهى
ِ

اهمیت بیداری وجدان دينى مردم

راههـای جداکـردن دین از جوامع اسلامی توسـط

استعمار:

الف) اشاعهى شهوات و بازكردن راه شهوترانى

ب) ورود جریانهای علمى و فكرى فاسد

وحدت حوزه و دانشگاه ،يعنى وحدت در هدف

اصالت دادن به اسالم و رعايت احكام اسالم

احسـاس مسـؤوليت کردن قشـر جوان نسـبت به

مسائل انقالب

زنده نگه داشـتن اسلام و انقلاب ،توسـط حوزه و

دانشگاه

درس خواندن ،كار و تالش طالب و دانشجویان برای

بیداری ملتها
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اسالمى*
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در ايجاد يك جامعهى
ِ
اهمیت بیداری وجدان دينى مردم
مسـألهى وحدت حـوزه و دانشـگاه و روحانى و دانشـجو .بـا اينكه بيـش از ده سـال از اعلام اين امر مىگـذرد ،به
نظر مىرسـد كه هنوز دربـارهى ايـن بنيـان مباركى كه امـام بزرگوارمـان بنا گذاشـتند ،جـا براى سـخن گفتن و
تحليل كـردن و مطالعه كردن هسـت .وحـدت حوزه و دانشـگاه يعنـى چه؟ آيـا مقصود اين اسـت كـه برنامههاى
حـوزه را در دانشـگاه ،يـا برنامههـاى دانشـگاه را در حـوزه اجـرا كنيـم؟ يقينـاً مقصـود اينها نيسـت .حـوزه براى

خود ،علـوم و درسـها و روشـهايى دارد؛ دانشـگاه هـم براى خـود ،علـوم و روشـها و مقاصـدى دارد .البتـه هركدام
هم بايد روشـهاى خـود را كامـل كننـد و از تجربههـاى يكديگر اسـتفاده نماينـد؛ دراين بحثـى نيسـت .بنابراين،
مقصـود از وحدت حـوزه و دانشـگاه ،اينها نيسـت.
وحدت حـوزه و دانشـگاه كـه امام بـه عنوان يـك شـعار مطرح كردنـد ،اغلـب از واقعيـت تلخـى در جامعـهى ما و
يا همهى جوامع اسلامى منشـأ مىگرفـت كـه آن واقعيت تلـخ ،سـاخته و پرداختهى مسـتقيم و حسابشـدهى
دسـت اسـتعمار بـود .آن واقعيت ايـن بـود كـه وقتـى اسـتعمارگران ،نقشـههاى فتوحات سياسـى و اقتصـادى و
اجتماعـى و فرهنگى خـود را طراحـى مىكردند ،بـه يك مانع عمـده برخـورد كردنـد و آن ،اعتقادات دينـى ملتها
بو د .
البتـه اعتقـادات دينـى ،همهجـا مزاحـم تجاوزطلبـى اسـتعمارگران نيسـت .آن ديـن تحريفشـده ،دينـى كـه
سـاختهى دسـت قدرتهـا باشـد ،بهطـور طبيعـى بـا قدرتهـا معارضهيـى نـدارد .اسلام مصـداق تـام و تمـام آن
دينى بود كـه با حملـه و يـورش همهجانبـه و متجاوزانهى دول اسـتعمارى بـه مناطق اسلامى ،حقيقتـاً معارضه

* .بیانات در دیدار با جمع کثیری از طالب حوزه های علمیه و دانشجویان 1369/09/28
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مىكـرد .اسـتعمارگران در مطالعـات خودشـان ،ايـن را فهميدنـد.
زيـاد شـنيديد ،نمىخواهـم تكـرار كنـم .در هنـد ،ايـن را تجربـه كردنـد و در كشـورهاى عربـى ،ايـن را تجربـه
كردنـد .در ايران ،ايـن را تجربـه كردند .هرجا كه احسـاس وجـدان دينى در مـردم بيدار بود ،نقشـههاى اسـتعمار
با مانـع مواجه مىشـد .يك نمونـه ،ماجـراى تنباكـو در ايران بـود .يك نمونـه ،نهضت مشـروطيت در آغـاز كار در
ايران بـود .يك نمونـه ،حـوادث خونينى بـود كـه در هنـد ،در مقابل انگليسـيها اتفـاق افتاد .يـك نمونـه ،برخورد
سـيد جمـال در مصـر بود كه
افغانيهـاى مسـلمان با انگليسـيها در اواسـط قـرن نوزدهم بـود .يـك نمونه ،حركت ّ

انگليسـيها را لرزانـد .از ايـن قبيـل نمونههـا ،فراوانند.

راههای جداکردن دین از جوامع اسالمی توسط استعمار:
الف) اشاعهى شهوات و بازكردن راه شهوترانى

لردهـاى سياسـى و انگليسـيهاى عالىرتبـهى دولتـى در آن زمـان ،تقريبـاً انگشـت آنهـا نقشـهى سياسـى دنيـا
را رقـم مـىزد .درحقيقـت ،آنهـا بـا همـهى دنيـا كار داشـتند؛ از اسـتراليا بگيريـد ،تـا مناطـق مركـزى آسـيا ،تا
شـبهقارهى هنـد ،تا ايـران ،تـا خاورميانـه ،تا شـمال آفريقـا و تـا امريـكا .اين جزيـرهى كوچـك ،در تمـام مناطق
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دنيـا اعمـال نفـوذ مىكـرد.
آنها ،به ايـن نتيجه رسـيدند كـه در ايـن منطقهى حسـاس دنيـا  -كـه نفـت و گاز دارد و مىبايـد انـرژى آيندهى
ارتباطـى سـريع
دنيـاى آن روز را تأميـن بكنـد و از لحـاظ سوقالجيشـى ،آن وقتىكـه هواپيماهـا و ايـن وسـايل
ِ

نبود ،نقطـهى حياتـى بين شـرق و غرب محسـوب مىشـد  -اگـر بخواهند خودشـان را تثبيـت بكننـد ،مجبورند
فكـر اسلام را بكننـد و بهگونهيى وجـود وجـدان دينـى اسلام را در اين منطقـه علاج كننـد؛ ّ
وال با بيـدار بودن

وجدان دينـى و ايمـان اسلامى مـردم ،ادامـهى نقشـههاى آنها ممكـن نخواهـد بود.

اين تشخيصشـان ،تشـخيص درسـتى بود و واقعاً درسـت فهميـده بودند .مانع عمـده بـراى آنها ،عبارت از اسلام

بود .حـاال ما كـه انگليسـيها را گفتيم ،نـه اينكـه بقيهى دولتهـاى اروپايـى مؤثر نبودنـد؛ خيـر ،فرانسـه و ايتاليا و
پرتغـال و بلژيك هـم بودند .در همـهى كارهايـى كـه آن روز در نقاط مختلـف مىكردنـد ،محور عمده انگليسـيها
بودنـد .در صحنهى زندگـى سياسـتها و اجتماعات ،هـر ملتـى نوبتـى دارد .آن روز هم نوبـت آنها بـود؛ مىتاختند
و بىرحمانـه تصـرف مىكردنـد.
وقتى كه نوبت به كشـورهاى اسلامى رسـيد ،بـه اين فكـر افتادند كـه بايـد كارى كرد كه نسـلهاى روبهرشـد اين
كشـورها ،از دين جدا بشـوند .بـراى ايـن كار ،دو راه بايد پيموده مىشـد:
يك راه ،اشـاعهى شـهوات و بازكـردن راه شـهوترانى بـود .همهى اديـان عالم - ،نـه فقط ديـن اسلام؛ منتها دين
اسلام ،منظمتـر و دقيقتر از سـاير اديـان  -با عنـان گسـيختگى شـهوات انسـانها مخالفنـد .اديان براى شـهوات،
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وقتـى كه شـهوات انسـان ،عنان گسـيخته باشـد ،همـان حيـوان و بهايم اسـت و رشـد انسـانى امـكان نـدارد .لذا
اديان بـا شـهوات و عنـان گسـيختگى آن مخالفند.
پس در هـر جامعهيـى ،راه مبارزهى سـاده و آسـان با اديان اين اسـت كـه راه عنانگسـيختگى و مهارگسـيختگى
شـهوات را بـاز كننـد .در ايـران ،ايـن كار را شـروع كردنـد .يكـى از راههايـش  -كـه جـزو مهمتريـن كارهـا بود -
كشـف حجـاب بـود .يكـى ديگـر از راههايـش ،رواج ميخوارگـى بـود كـه ايـن كار را انجـام دادنـد .كار ديگـر اين
بـود كـه رابطـهى محـدود زن و مـرد را بشـكنند .ايـن ،جـزو كارهـاى تجربهشـده اسـت .وسـايل جديـد علمى و
پيشـرفتهاى تمـدن  -مثـل سـينما و راديـو و تلويزيـون و امثـال اينهـا  -نيـز به آنهـا ايـن امـكان را مـىداد كه با
خيال راحـت ايـن كارهـا را در جامعه انجـام بدهنـد .اين ،غيـر از مقولـهى علم و سـواد و فكريـات و ذهنيـات بود.
اشـتباه اينجاسـت كـه عدهيـى خيـال مىكننـد ،آن چيـزى كه موجـب مىشـود شـهوات رواج پيـدا كنـد ،علم
و دانش اسـت .نـه ،علـم و دانـش ،آن جريـان دوم بـود .جريـان اول ،جريان فرهنگـى محـض و بازكردن راه فسـاد
فكرى و عملى و جنسـى و ابتـذال زندگى روى مـردم بود .ايـن ،آن كار اول بـود كه انجـام دادند .لذا اولين كسـانى
كه بـا اين حملـهى غربيهـا در ايـران و همينطـور در كشـورهاى ديگر فاسـد شـدند ،با سـوادان نبودند؛ بسـيارى
از بىسـوادان بودنـد .هميـن حـاال هـم همينطور اسـت.
كسـانى كـه در دوران رژيـم ستمشـاهى غـرق در فسـاد بودنـد ،اكثـر و اغلبشـان بىسـوادان و طبقـات متوسـط
جامعـه بودند .بلـه ،رفـاه مؤثر اسـت و كمـك مىكنـد .آن حالـت رفـاه و مصرفزدگـى و آسـايش زندگـى ،به آن

ب) ورود جریانهای علمى و فكرى فاسد

علمى جديد به كشـورهاى اسلامى  -كـه قهرا ً
جريـان ديگر ،جريـان علمى و فكـرى بـود .يعنى بـا ورود تفكـرات
ِ

جاذبـه داشـت و طبيعى بـود كـه پيشـرفتهاى علمىيى كـه اروپا بـه آن دسـت يافته بـود ،جاذبه داشـته باشـد -
ايـن پيشـرفتهاى علمى را وسـيلهيى بـراى بىاعتقـادى بـه دين و خامـوش كردن شـعلهى ايمـان دينـى در دلها
و از بيـن بردن بيـدارى وجـدان دينى در آحـاد مردم قـرار دادنـد .لـذا دانشـگاهها را از اول بـر پايـهى بىاعتقادى
گذاشـتند.
هـر گـروه از جوانانـى كـه در دورههـاى اول بـراى تحصيـل رفتنـد ،هـدف تبليغـات ضـد اسلامى اروپاييهـا قرار

گرفتنـد .آن كسـانى كـه اوليـن پرورشيافتههـاى فرهنگ غـرب بودنـد ،غالبـاً  -نمىگويم همـه  -كسـانى بودند
كه بـا ديـن ،بيگانگى و بلكـه عنادى احسـاس مىكردنـد .البته ضعـف نفسـها و نبودن تبليغـات دينى قـوى و باب
روز هـم مؤثـر بود.

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در ايجاد يك...

فسـادى كـه آنهـا دنبـال مىكردنـد و برنامهريـزى مىنمودنـد ،كمـك مىكـرد .ايـن ،يـك جريـان بـود.

بنيـان دانشـگاه  -يعنـى مركـز پـرورش انسـانهاى دانشـمند طبـق پيشـرفتهاى علمـى روز  -بـر بىدينـى و
معارضهى با دين گذاشـته شـد و چندين سـال ايـن مسـأله را با قـ ّوت و دقت دنبـال كردند .يعنـى نه تنهـا دين را
در دانشـگاهها ضعيـف كردنـد ،بلكـه بـه معارضـهى بـا آن پرداختند.
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هـدف اينهـا معارضهى بـا ديـن  -به عنـوان ديـن  -نبـود؛ هدف ،همـان چيـزى بود كـه اول عـرض كـردم؛ يعنى
بتوانند بر كشـورهاى اسلامى سـلطه پيدا كننـد .براى ايـن كار ،مجبـور بودند نسـلى را پـرورش بدهنـد و تربيت
بكننـد كـه آينـدهى كشـور را  -چـه از لحـاظ اداره و چـه از لحاظ سـازندگى كشـور  -بـه دسـت بگيرد و بـه دين
اعتقادى نداشـته باشـد و به ايمان مذهبـى پايبند نباشـد و بتوانـد در تصرف آنهـا واقع بشـود .متأسـفانه تا حدود
زيادى هـم موفـق شـدند .بنابراين ،بنـاى دانشـگاه را بنـاى بدى گذاشـتند.
البته ايمـان اسلامى و وجدان ملـى در ميان مـردم ما ،آنچنـان بود كـه عدهيـى از دانشـمندان و تحصيلكردگان
سـالم بمانند و سـالم هم ماندند .بههيچوجه نمىشـود همـهى تحصيلكـردگان دانشـگاه را از ديـن و مصالح دينى
و مصالـح كشـور ،بيگانـه توصيف كـرد .اين ،ادعـاى درسـتى نيسـت .امـا آن كسـانى را كه اينهـا مىخواسـتند از
ميان ايـن جمع به مسـندهاى قـدرت برسـانند ،براحتـى ايـن كار را كردنـد و در اختيار خودشـان قرار دادنـد .لذا
رجال سياسـى ،تحصيلكـردگان اين دانشـگاهها و كسـانى كه در سرتاسـر كشـور بـراى پسـتها يا كارهـاى مؤثر و
نسـل پرورشيافتـهى دوران رضاخانى و
حسـاس احتياج داشـتند ،در يك نسـل ،بكلى با ديـن بيگانـه شـدند .آن
ِ
اوايـل دوران نفـوذ دانش جديـد و فرهنـگ اروپايـى در ايـران ،غالباً نسـل بىاعتقـادى بود.

البته بعدها وضع عوض شـد و كسـان زيادى بـا پيشـرفتهاى دينى و آگاهيهاى مذهبى آشـنا شـدند و احساسـات
در دلهـا بيـدار شـد و تفكـرات صحيـح و روشـنفكران متدينـى پيـدا شـدند و روحانيـون نافذالكلمهيـى  -امثـال

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

شـهيد مفتح ،شـهيد مطهرى ،شـهيد بهشـتى؛ ايـن شـخصيتهاى برجسـته  -در دانشـگاهها رسـوخ كردنـد و اثر
گذاشـتند و نيز بعضى از شـخصيتهاى دانشـگاهى ،بـا دنياى دين و مسـائل مذهبى آشـنا شـدند و برخلاف آنچه
كه آنهـا مىخواسـتند ،پيش آمـد؛ امـا بنـاى كار را آنطـور گذاشـته بودند.
وحدت حوزه و دانشگاه ،يعنى وحدت در هدف
امـام(ره) ايـن واقعيـت را بهتر از همـه كـس مشـاهده مىكردنـد ،از ريشـههاى قضيـه آگاه بودنـد ،مظاهـر آن را
در دوران سـلطهى حكومـت پهلـوى مشـاهده كـرده بودند ،علاج مشـكالت ايـران و بقاى اسـتقالل و شـعار «نه
شـرقى و نه غربـى» در كشـور را در اين مىدانسـتند كـه روشـنفكران و تحصيلكـردگان جديـد ،حقيقتاً بـا دين و

ايمـان مذهبى آميختـه باشـند و روحانيون مـا كه از آنطـرف بر اثـر عواملـى  -از جملـه ،همين عواملـى كه گفته
شـد  -از پيشـرفتهاى علمى و حـوادث جهـان و رويدادهاى مهم كشـور بـه دور مانـده بودنـد و بعضاً دچـار جمود

شـده بودند ،مسـائل جديد و پيشـرفتهاى علمى و حوادثـى را كـه در دنيا مىگـذرد ،ببينند و با آنها آشـنا بشـوند
و روشـهاى تـازه را تجربـه كنند.
ايـن ،همـان وحدت حـوزه و دانشـگاه اسـت .وحـدت حـوزه و دانشـگاه ،يعنى وحـدت در هـدف .هدف اين اسـت
اسلامى پيشـرفتهى مسـتقل ،جامعـهى امـام ،جامعـهى پيشـاهنگ،
كه همه بـه سـمت ايجـاد يـك جامعـهى
ِ
جامعـهى الگو ،ملـت شـاهد  -ملتـى كـه مـردم دنيا بـا نگاه بـه او جـرأت پيـدا كننـد ،تـا فكـر تحـول را در ذهن
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در راه ايجـاد چنيـن كشـور و جامعـه و ملتـى ،عالجـى جـز اين نيسـت كـه دانشـجو و طلبـه ،حـوزه و دانشـگاه،
روحانـى و روشـنفك ِر تحصيلكـرده ،در كنـار هـم ،دوشبـهدوش هم و بـا هم ،به سـمت يـك هدف حركـت كنند؛

بـدون ايـن نمىشـود .او متديـن اسـت ،و ايـن آگاه بـه مسـائل جهـان و مسـائل روز .امـام(ره) تـا حـدود زيـادى
در ايـن راه موفق شـدند .امـروز دانشـجويان مـا در جهـت اسلامى حركـت مىكننـد ،مجموعههاى اسلامى در
دانشـگاهها داراى ارزشـند و غالـب دانشـجويان مـا ،جوانـان انقلاب و فرزنـدان انقالبنـد.
اصالت دادن به اسالم و رعايت احكام اسالم
البتـه نكتهى مهـم در دانشـگاهها ،روش حاكم بر دانشـگاه اسـت .در دانشـگاهها ،روشـها و روابط ،بايـد صددرصد
اسلامى بشـود  -كه البته تا حـدود زيادى شـده اسـت  -و مديريتها بايد بـراى اسلام در دانشـگاهها ،اصالت قايل
بشـوند .مادامى كه دانشـگاه ،پرورشـگاه متخصصـان مسـلمان و متعهد نباشـد ،دانشـگا ِه مطلوب انقلاب نخواهد
بـود .و ايـن نمىشـود ،مگـر اينكـه اسـاس و روش و سيسـتم در دانشـگاهها اسلامى باشـد .درسـها ،هرچـه كه
مىخواهـد باشـد؛ اسـتاد ،هر كـس كـه مىخواهد باشـد؛ امـا روابـط ،بايـد روابـط اسلامى باشـد؛ يعنـى مدير و
دانشـجويان و اسـتادان ،اصالـت را به اسلام بدهنـد و رعايت احـكام اسلام را بكنند.
ارزشـهاى اسلامى در دانشـگاه بايـد مـورد مسـابقه قـرار بگيـرد ،اسلام در دانشـگاه غريب نباشـد عمـل و تعهد
اسلامى يك چيـز انگشـتنما نباشـد ،نمـاز ،امانت ،صـدق گفتـار ،صفـا ،بـرادرى ،عمـل جهـادى ،درسخواندن
رايج باشـد.

علـم و دانـش هـم اسلامى و از اسلام اسـت؛ ّ
وال بـه دانشـگاه رفتـن و مقـدارى از بيتالمـال و امكانات مـردم را
مصـرف كـردن ،و بـدون اينكه يـك نفـر بـه علـم دل بدهـد و بـه فراگيـرى اهميتـى بدهـد ،فقـط بـراى اينكه
بتواند سـرهمبندى ،تكه كاغـذى به دسـت بياورد و در سـايهى آن شـغلى بگيـرد ،تا پولـى گيربياورد  -نـه اينكه
شـغلى بگيرد ،تـا كارى بكند  -اينكه اسلامى نيسـت .دانشـجو هـم اگر اينطـور درس بخواند ،اسلامى نيسـت.

اسـتاد هـم اگـر اينطـور درس بدهـد ،اسلامى نيسـت .روابـط اسلامى در دانشـگاه ايـن اسـت؛ ّ
وال جوانـان و
َّ
بحمـدالل مسـلمانند.
دختـران و پسـران ما
احساس مسؤوليت کردن قشر جوان نسبت به مسائل انقالب
نكتـهى ديگـرى كـه در دانشـگاه مـا بايـد مـورد توجـه باشـد ،اين اسـت كـه اين قشـر جـوان بايسـتى هميشـه
نسـبت به مسـائل انقالب احسـاس مسـؤوليت كنـد و خـودش را از مسـائل انقلاب بركنـار ندانـد .انقلاب ،امروز

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در ايجاد يك...

از روى عالقـه و صميميـت ،كمك بـه يكديگـر در فراگيرى ،تلاش براى تعمـق در معلومـات و دانشـهاى مختلف

چه تكليفـى را بـه او امال مىكنـد؟ از او چـه مىخواهـد؟ او چه نقشـى مىتواند در پيشـبرد انقالب داشـته باشـد؟
َّ
بحمـدالل هميشـه در صحنههـاى انقالب
وظيفهى او چيسـت؟ قشـر جـوان بايـد از خيـل عظيم مـردم مـا  -كـه
حاضرند  -جـدا نشـود و به رشـد و آگاهـى و با سـواد شـدن آنان كمـك كنـد .د ِر دانشـگاه بايد بـه روى مـردم باز
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باشـد و دانشـجو در محيـط دانشـگاه محصـور نباشـد .دانشـجو بايد بـا اعضـاى خانـوادهى خـود و با دوسـتانش،
ارتباطات روشـنگر داشـته باشـد و در مسـائل كشـور و مسـائل جامعه سـهيم باشـد.

ايـن را شـما جوانان بدانيـد كه در تاريخ كشـور مـا ً -
اقلا در اين هفـت ،هشـت ،ده قرن  -بـراى جوان هوشـمند و
فرزانـه ،هيچ فرصتى مثـل امروز وجود نداشـته اسـت .اگـر از حـدود دورهى حملهى مغـول به اين طـرف ،مرورى
در تاريـخ بكنيد (كـه البته بايـد تاريـخ را يـاد بگيريد؛ چـون چيز مهمى اسـت .اگـر بخواهيـد وضع و موقـع امروز
را درسـت تشـخيص بدهيـد و بفهميـد كـه در كجا قـرار گرفتهايـد ،بايـد تاريـخ را بدانيـد .تسـلط به تاريـخ ،چيز
خيلى مفيدى اسـت) ،خواهيـد فهميد كـه در تمام ايـن دوران هفتصد ،هشـتصد سـال  -از قبل از حملـهى مغول
تـا حـاال  -هيچوقت نبـوده كـه به قـدر امـروز در ايـن كشـور ،بـراى انسـان فرزانهى مسـتعد ،امـكان رشـد وجود
داشـته باشـد .البته در قرنهاى چهـارم و پنجم ،در زمـان رژيمهـاى ديكتاتـورى غزنوى و سـلجوقى و امثـال اينها
كـه مجـال نفسكشـيدن بـه كسـى نمىدادنـد  -آنطـور كـه در تاريخهـا نوشـتهاند و ايـن تاريخهـا هـم خيلـى
حجـت نيسـت  -نظاميهيـى هـم مىسـاختند؛ امـا اينطـور نبـوده كـه راه معلومـات و تحصيـل ،بـراى همـه باز
باشـد .حاال نسـبت بـه آنوقـت قضـاوت نمىكنيـم؛ امـا اگـر از حـدود حملـهى مغول بـه ايـن طـرف را مالحظه
كنيـد ،خواهيـد ديـد كـه دوران ،دوران جهالـت و بىاعتنايـى بـه معلومـات و دوران پادشـاهان مسـتب ِد خونخوا ِر
بـدون يـكذره اعتناى بـه مـردم بود.
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بعد هـم كه مسـائل فرهنـگ جديـد و دانشـگاهها و امثال اينهـا به وجـود آمد ،هـدف اول ،با سـواد كـردن جوانان
نبـود .هـدف اول ،سـاختن و پرداختـن جوانان به شـكلى بـود كـه در جهت پيوسـتن هرچه سـريعتر بـه قطبهاى
اسـتعمار و اسـتكبار جهانى  -يعنـى در جهت نوكـرى  -به دسـتگاهها كمـك كنند .در اين دسـتگاهها ،آن كسـى
عزيزتر بود كـه نوكرتر باشـد .فكـر مسـتقل و آزاد و انسـان سـازنده مطلوب نبـود؛ چون دولتهـا ،دولتهايـى بودند
كه اسـاس كارشـان بر وابسـتگى بـه بيگانههـا بود.
محمدرضا را چه كسـى
رژيم پهلوى را كـدام قدرت سـركار آورده بـود؟ رضاخان را چه كسـى سـركار آورده بـود؟ ّ
سـركار آورده بـود؟ اينهـا در تمـام دوران سلطنتشـان ،در جهت منافـع همـان كسـانى كار مىكردند كـه اينها را
سـركار آورده و قـدرت بخشـيده بودنـد .مىدانسـتند كه اگـر از آنها قطـع بكننـد ،امكان ماندن برايشـان نيسـت.
امـروز نـگاه كنيـد ،در خليـج فارس چـه خبـر اسـت )226(.ايـن دولتهايـى كـه هسـتند ،احسـاس مىكنند رگ
حيـات و شيشـهى زندگيشـان در دسـت امريكاسـت .دولـت سـعودى يكطور ،دولـت كويـت يكطـور ،آن بقيه
هـم يكطـور .كشـور مـا هـم در رژيـم سـابق ،مثـل آنهـا بـود .هـدف و جهـت حكومـت ،عبـارت از پيوسـتگى و
وابسـتگى و سرسـپردگى بـود .دانشـجو را هـم همانطـور مىخواسـتند؛ دانشـمندى هـم اگـر مىخواسـتند،
همانطـور مىخواسـتند؛ مگـر آدمى كـه بـه گوشـهيى بـرود و كارى بـه كار آنها و خـودش نداشـته باشـد و براى
خـودش زندگـى حيوانىيـى بكنـد.
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زنده نگه داشتن اسالم و انقالب ،توسط حوزه و دانشگاه
امروز دورانى اسـت كه دانشـگاه و دانشـجو و جـوان و زن و مـرد ،از هر قشـر و نقطهيى از نقاط كشـور ،بـدون اعتنا
به وابسـتگيهاى فاميلـى و شـخصى و قومـى و منطقهيـى و غيـره ،مىتواند اميدوار باشـد كه بـر عالم شـدن ،مؤثر
شـدن ،مفيد شـدن بـراى كشـور و تعيينكننده بـودن در جهـت حركت مسـتقل و آزاد ملـت خودش قادر اسـت.
ايـن ،چيز خيلـى مغتنمى اسـت.

امـروز درس خوانـدن ،حقيقتـاً يـك فرصـت الهـى اسـت .در راه ديـن ،در راه اسلا ِم عزتبخـش درس بخوانيـد؛

اسلامى كه امـروز بـه ملـت ايـران ،اينطـور مكانـت برجسـته و مقـام ممتـازى در ميـان ملتها بخشـيده اسـت.
مردم مـا از قدرتهـا بيگانهاند ،بـه تشـرها و تهديدهـاى ابرقدرتهـا بىاعتنا هسـتند و لبخند تمسـخر بر لبهايشـان
نقـش مىبنـدد .اينهـا ،عـزت اسـت.
االن شـما بـه هميـن حادثهيـى كـه در خليـج فـارس اتفـاق افتـاده ،نـگاه كنيـد .هريـك از ايـن دولتهايـى كـه
هسـتند ،چشمشـان بـه دهـان يكـى از قدرتهاسـت كـه ببيننـد چـه مىخواهنـد ،چـه مىگوينـد ،چـه اراده
مىكننـد ،تـا خودشـان را برطبـق آن توجيـه نماينـد؛ ح ّتـى دولتهايـى كه معمـوالً بـاور انسـان نمىآيد كـه اين

دولتهـا هـم وابسـته باشـند! امريكا حرفـى مىزنـد ،اينهـا بـه دنبـال او ،حرفشـان را  -اگـر غيـر از آن هم باشـد -
تصحيـح مىكنند! حـاال حق چيسـت ،مصلحـت مردم چيسـت ،وجـدان چـه مىخواهد ،هيـچ مورد نظر نيسـت.
طبيعى اسـت كه امريـكا هم صددرصـد در جهـت منافع قدرتهاى اسـتكبارى خـود  -نـه منافع مردمـش  -منافع
راه مىبرنـد ،كار مىكنـد؛ ّ
وال ملـت امريكا در حضـور چندصدهـزار سـرباز امريكايـى در بيابانهاى عربسـتان ،چه
منافعـى دارد؟! منافـع شـركتهاى نفتى ،شـركتهاى فـوالد ،شـركتهاى بـزرگ چندمليتـى ،منافع آنهاسـت .همه
خدانشـناس مردمنشناسـى اسـت.
چيـز در خدمت منافـع چنيـن مجموعهى فاسـ ِد
ِ

در ايـن ميـان ،آن دولـت و ملتـى كـه حـق و مصلحـت و حـرف درسـت را طبـق معيارهـاى خـود مىسـنجد و با
شـجاعت آن حرف را بـر زبان مـىآورد ،ملت ايـران اسـت .اين ،بـراى يك كشـور و يك ملـت ،خيلى امتياز اسـت.
اين را انقالب و اسلام بـه ما داده اسـت .اسلام و انقلاب را بايد زنـده داشـت و در راه آن تلاش كرد و ريشـههاى
آن را عميق نمـود .بـراى ايـن كار ،مهمتريـن نقطه ،حوزه و دانشـگاه اسـت.
درس خواندن ،كار و تالش طالب و دانشجویان برای بیداری ملتها
طالب جـوان و عزيز و زحمتكـش و قانـع و مؤمـن در حوزههاى علميـه و نيز دانشـجويان عزيـز ،اين جوانـان ،اين
فرزنـدان و جگرگوشـههاى ملت ،ايـن بهتريـن و پاكترين عناصـر جامعهى مـا در دانشـگاهها ،بايد در خط اسلام

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در ايجاد يك...

كمپانيهـا ،منافـع آن دسـتهاى پنهـان و مرمـوزى كـه نظـام امريكايى را تشـكيل و بـه آن خـط مىدهنـد و آن را

و در جهـت عظمت كشـور و بلند كـردن پرچم اسلام و بيدار كـردن ملتهـاى عالم و روح بخشـيدن به ايـن دنياى
مرده بـه وسـيلهى دسـتهاى اسـتكبارى ،درس بخواننـد و كار و تلاش كنند ،تـا مطمئن بشـوند كه فـرداى ايران
اسلامى ،به مراتـب از امروز بهتـر خواهد بـود .اين ،هـدف شماسـت .اين ،هـدف وحدت حوزه و دانشـگاه اسـت.
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اصيل دانشجويى
حوزه و دانشگاه ،دو نها ِد
ِ

نتیجه عملکرد خوب حوزه و دانشگاه
علم و معنویت ،دو بال جامعه

وحـدت حـوزه و دانشـگاه یعنـی سـاختن و كامل

كردن ملت و كشور ايران

دینی و انقالبی بودن محیط دانشگاه

اهمیت حوزههای علمیه در تشویق مردم به دین خدا
تكميل زندگى مردم با حوزه و دانشگاه کامل

وحدت
حوزه و دانشگاه

آبادانی دنیا و آخرت جامعه در وحدت حوزه و دانشگاه*
اصيل دانشجويى
حوزه و دانشگاه ،دو نها ِد
ِ

موضـوع دانشـگاه ،بـه خـودىِ خود يـك موضـوع مهـم اسـت؛ همچنانكه موضـوع حـوزه علميـه هم ،بـه خودى
خود يـك موضوع اساسـى و مهم اسـت .وقتـى مـا «وحـدت حـوزه و دانشـگاه» را عنـوان مىكنيم ،بديهى اسـت
واقعيـت بـه يـك چيـز تبديـل كنيـم .زيـرا اگرچـه در گذشـته ،در
مقصـود ايـن نيسـت كـه ايـن دو را در عالـم ّ
حوزههـاى علميـه ،همـان دروسـى خوانـده مىشـد كـه امـروز در دانشـگاهها خوانـده مىشـود ،امـا اگـر فـرض
كنيـم آن دروس حوزههـاى علميـه ،همـان پيشـرفتى را كـه تـا امـروز كـرده اسـت ،مىكـرد ،بـاز امـروز بايـد به
تخصص و تشـ ُّعب ،هر گـروه كار و درس خـودش را دنبـال كند .پـس ،مقصود اين نيسـت .مبـادا بعضى
مقتضـاى ّ
همين موضـو ِع بـه ايـن روشـنى و وضـوح را نديـده بگيرنـد و دربـاره غلط بـودن شـعار وحدت حـوزه و دانشـگاه

قلمفرسـايى كننـد.

اين را همـه مىفهمند :نـه امام و نـه ديگـر بزرگـواران نخواسـتند بگويند كه دانشـگاهها جمع شـوند و قـم بروند،
يـا شـعبهاى از حوزه قـم شـوند .يـا اينكه حـوزه قـم جمـع شـود و بيايـد در دانشـگاهها حل گـردد ،يا شـعبهاى
اصيـل دانشـجويى
از آنهـا شـود .هيچكـس ايـن را نخواسـت و مطـرح نكـرد .مسـأله ايـن اسـت كـه مـا دو نهـا ِد
ِ
متوجه به كسـب علـو ِم مربـوط به فهـم و تبليـغ ديـن و نـوآورى در مباحث دينـى و نـوآورى در فهم
داريم .يكـى
ّ

مسـائل روز و حـادث شـونده در زندگـى اسـت ،كه ايـن حـوزه اسـت و كارش عبـارت اسـت از تحقيق در مسـائل
دينـى و فراگرفتـن احـكام الهـى در همـه شـؤون زندگـى .آن هـم نـه فقـط در آنچه كـه مربوط بـه كنـج محراب
يا كنـج خانـه اسـت؛ بلكـه در قلمرو وسـيع زندگـى بشـر .ايـن گـروه ،ايـن را بايـد فراگيرند؛ احـكام جديـدش را
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تحقيـق كننـد؛ ناخالصيهـا و ناسـرهها را از آن بزداينـد و آن را بـا زبـان مناسـب ،در هـر جامعـهاى و هـر زمانـى و
هـر مخاطبى ،به رسـاترين شـكل ممكـن بـه مخاطبيـن برسـاند .ايـن ،وظيفه آن نهـاد حوزهاى اسـت و اسـمش
«حـوزه علميه» اسـت.
دانشـجويى ديگـر ،ناظر بـه اداره امـور زندگـى مـردم ،منهـاى مسـائل مربوط بـه دين اسـت .مـردم معاش
نهـاد
ِ

دارنـد ،كسـب دارنـد ،سـاختمان دارنـد ،راه دارنـد ،جسـم دارنـد؛ شناسـاييهاى گوناگـون الزم اسـت ،تحقيق در
امور زندگـى مـردم الزم اسـت .علوم مختلـف و انـواع و اقسـام دانشـها ،بـراى بهتـر كـردن و راه انداختـن زندگى
متخصص
مـردم وجـود دارد .اين نهـاد هـم مشـغول فراگيرى ايـن دانشهاسـت كـه اينهـا را فـرا گيـرد و در آنهـا
ّ
و صاحبنظـر شـود؛ دربـاره آنهـا تحقيق كنـد و آنهـا را بـراى پيـاده شـدن در جامعه آمـاده نمايـد؛ تحقيقـات ن ِو

دنيايى را جـذب كنـد و خودش بـه نوبه خـود ،تازههايـى در ايـن دانشـها بيافرينـد و به بشـريت عرضه كنـد .اين
هـم يـك نهـاد دانشـجويى ديگر.
نتیجه عملکرد خوب حوزه و دانشگاه
حـال اگر ايـن دو نهـا ِد دانشـجويى خـوب كار كننـد و با هـم رابطـه متقابـل دوسـتانه و از خـود دانسـتن يكديگر
داشـته باشـند ،معنايـش ايـن خواهدشـد كـه ايـن جامعـه ،هـم دينـش و هـم دنيايـش آبـاد خواهـد شـد .آنهـا
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جهتگيـرى زندگـى جامعـه را تصحيـح مىكننـد؛ اينهـا حـركات زندگـى جامعـه را تسـهيل مىكننـد .آنهـا فكر
و ذهـن و روح جامعـه را آنچنـان از زشـتيها و نادرسـتيها دور مىكننـد كـه بفهمـد بـه كجـا بايد حركـت كند ،و
اينهـا وسـيله ايـن حركـت را بهدسـت او مىدهنـد تـا حركـت كنـد.
يـك وسـيله الزم اسـت كـه مـا از آن اسـتفاده كنيـم و راه بيفتيـم؛ يـك بينش الزم اسـت كـه مـا بدانيم بـه كجا
بايـد راه بيفتيـم .از كجـا و بـه كجـا ،از كـدام طـرف؟ از كـدام راه و بـه كـدام هـدف؟ ايـن هـر دو ،بـراى زندگـى
دالدنياواالخرة؛
«سـ َع ّ
انسـانها الزم اسـت .آن ،دنياسـت؛ ايـن ،آخـرت اسـت .ايـن دو اگـر بـا هـم جمـع شـدندَ ،

الدنياواالخـرة» مىشـود .يعنـى كسـى كه هـم دنيـا دارد ،هـم آخـرت دارد .يعنى يك انسـان خوشـبخت.
َح َصل ّ

يعنى يـك زندگى سـعادتمند .يعنـى همانى كـه انبيـا آن را خواسـتهاند .لـذا مىبينيـد پيغمبـر اكرم ديـن آورد،
همـان جهتگيـرى را آورد .بـر معنويّات تكيـه كرد؛ امـا پىدرپى ،ابـزار مـا ّدى را هم به دسـت مـردم داد .جاهايى

را خودش ،مباشـرتاً علـم را  -يعنـى علم زندگـى و علم مربـوط بـه اداره امـور زندگى را  -بهدسـت مـردم داد .يك
تخصص بـود ،آنهـا را امـر كـرد كه برويـد علـم يـاد بگيريـد ،برويد
جـا هـم كـه كار پيچيدهتـر مىشـد و محتـاج ّ

بينـش پيـدا كنيـد ،برويد بـه اشـيا نـگاه كنيد.

الةوالسلام ،راه كشـف كـردن ،ديـدن و پيـدا كـردن ياد داده شـده
الص
نبىاكـرم ،عليهوعلىآله ّ
ّ
در قـرآن و سـ ّنت ّ
اسلامى صـدر ا ّول ،يـك اوج و شـكوه دارد.
اسـت .لذا شـما مىبينيد كـه هر كـدام از ايـن دو قسـمت ،در جوامـع
ِ

در بخـش دنيايى هـم ،به بركـت اسلام ،آنها قلّـه دانش بشـرى شـدند .ايـن را كه ديگـر بنا نيسـت امـروز غربيها
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هم جمـع شـوند ،اين خواهد شـد كـه گفتيم .امـا اگر هـر كـدام از ايـن دو گرفته شـود ،اشـكالى بهوجـود مىآيد.
علم و معنویت ،دو بال جامعه
امـروز ،در نظامهـاى سـاخته و پرداختـه فرهنگ غـرب  -چـه در خـود منطقـه جغرافيايى غـرب ،چـه در جاهاى
ديگـر دنيـا در بخـش ابـزار و وسـايل زندگى تـا آنجـا پيشـرفت كردهانـد كه بـه كـرات آسـمانى رسـيدهاند .اين
از لحـاظ علمـى ،انصافـاً فوقالعـاده اسـت .ايـن را كـه ديگـر نمىشـود منكـر شـد .فـرض بفرماييـد بـه آسـمانها
برونـد و دوربينهـاى تلسـكوپ را در آنجـا تعمير كننـد .ايـن ،پيشـرفت عظيمى براى بشـر اسـت .اما اگـر از نظر

جهتگيـرى زندگى ،بينشـى كـه انسـان بـه آن احتيـاج دارد ،نباشـد ،اص ً
ال ايـن ابزار بـراى بشـر هم الزم نيسـت؛
انسـان امـروز ،از اين نظـر عقـب مانده اسـت .دسـتش خالـى اسـت .معنويّـت در دنيا نيسـت.
مضـر اسـت.
بلكـه
ِ
ّ
جهتگيـرى درسـت ،نيسـت .براى همين اسـت كـه دنيا پـر از ظلـم و جور اسـت .افسـوس كـه بعضـى ،مطلبى به
ايـن وضـوح را نمىفهمند! مگر ايـن دنيا مال بشـر نيسـت؟! مگر ايـن علم و پيشـرفت براى اين نيسـت كه انسـان
از آنهـا اسـتفاده كند؟! وقتـى ما مىبينيـم در دنيا وضعى اسـت كـه اكثر انسـانها ،روزبـهروز بدبختتر مىشـوند و
انسـانيت اينگونه فشـار مىآورند ،ايـن كافى
عـدهاى با همـان ابـزار پيشـرفتهاى علمى كه مال انسـان اسـت ،بـر
ّ
ّ

انسـانيت شكسـته و افتاده اسـت؟!
نيسـت كه كسـى بفهمد يـك بـال
ّ

ايـن ،بـال معنويّت اسـت .اگر ما هـم در جامعـه خودمـان ،جنبـه معنـوى را نديـده بگيريـم؛ آن را حـذف نماييم،

قصه و نقشـه  -نه بـه صـورت طبيعى و آنچـه كه الزمـه زندگى عمومى بشـر باشـد  -به
فرهنگ غـرب ،به صـورت ّ

ناصرالدين شـاه  -مبـارزه با ديـن و تلاش براى منـزوى كـردن دين
كشـور مـا سـرازير شـد  -از اواخـر سـلطنت
ّ
عـدهاى ،اينهـا را از زمـان رضاخـان مىداننـد و مربوط بـه سلاطين قاجـار نمىداننـد .اما
هم شـروع شـد .البتـه ّ
واقعيت اسـت .منزوى كـردن علمـاى ديـن؛ منزوى كـردن ديـن؛ سـعى در اسـتخدام نيروهايـى براى
ايـن ،يـك ّ
مقاصـد خبيث كه شـروع شـود ،جامعـه ،جامعهاى خواهد شـد كـه از لحـاظ وسـايل و ابـزار زندگى  -كه مـا بهآن

مىگوييـم :دنيـا؛ يعنى همان كـه در علـوم امـروز ،علـوم دانشـگاهى ناميده مىشـود  -پيشـرفت مىكنـد .اما آن
جامعه ،يـك جهتـش ناقـص اسـت و آن ،جنبه معنوى اسـت.
حاال يـك وقت اسـت كـه جامعـهاى در جنبه علـو ِم مربـوط به ابـزار زندگـى پيشـرفتى دارد .مثـل جوامـع غربى.

ا ّما يـك وقـت در همـان هم پيشـرفت نـدارد .مثـل بسـيارى از جوامـع تابع غـرب كـه معنويّـت را حـذف كردند،
ماديّـت را هم نتوانسـتند جلـب كننـد! مثل وضـع زندگى خـود مـا در دوران حكومـت پهلويهـا :معنويـت را طرد

كرديـم ،ماديّـت را هم نتوانسـتيم به شـكل مـدرن و جديـد و علمـى و واقعىاش بـه داخل كشـور بياوريـم .يعنى

آبادانی دنیا و آخرت جامعه در وحدت حوزه و دانشگاه

يا كوشـش كنيـم از صحنـه خارجش كنيـم ،هميـن خواهد شـد .از وقتـى كـه ترشّ ـحات و نشـانهها و طليعههاى

«خسـرالدنياواالخره» شـديم!
ّ

آن طـرف قضيـه هـم ،همينطـور اسـت .يعنـى اگـر جامعـهاى ،فقـط بـه جنبههـاى معنـوى بپـردازد و از علـوم
كشـفيات علمـى ،از نوآوريهاى علمـى ،از تحصيل علـم ميان فرزنـدان ميهن ،از
غافل بماند؛ از پيشـرفت علمى ،از
ّ
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سـاختن انسـانهايى كه بتواننـد زندگى را به شـكل متناسـب با نيازهـاى بشـر درآورند  -با سـهولت و سـرعتى كه
امـروز دنيا طلـب مىكنـد و نيازمنـد آن اسـت  -غافـل بماند ،بـاز يك بـال ديگرش شكسـته اسـت .خيـال نكنيد
كه اسلام طرفدار اين اسـت كـه همه چيـز منحصر بشـود در مسـائل روحـى و معنـوى و نظر بـه ماديّات نباشـد!

نه! ايـن انحراف ،همـان اندازه بزرگ اسـت كـه آن انحـرافِ ا ّول .اسلام ،انـزوا از دنيا و زندگـى را ،بهصورتى بسـيار

روشـن رد كرده اسـت.

السلام در نهجالبالغـه ،ايـن را مشـاهده مىكنيـد .نهجالبالغـهاى كـه كتـاب
در كلمـات اميرالمؤمنيـن عليه ّ
زهداسـت ،بر سـ ِر آن كسـى كه زندگـى دنيـا را رها كرده اسـت ،بـه خيال اينكـه آخرت خـودش را درسـت كند،
فريـاد مىزنـد .اسلام اينگونـه نيسـت.

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی ساختن و كامل كردن ملت و كشور ايران
پس ،ايـن دو بايد باشـند؛ اما بـا هم بايد باشـند .ايـن دو نهـاد دانشـجويى ،بايـد هـر دو كار را بكنند .امـا هم خوب
كار كنند؛ هم نسـبت بـه يكديگر ارتباطات عاطفى درسـتى داشـته باشـند .يكديگر را طـرد نكنند .اسـتعمارگران
و كسـانى كـه مىخواسـتند بر ايـن كشـور سـلطه سياسـى و فرهنگـى و اقتصـادى و غيـره پيـدا كنند ،ديـن را از
محيـط دانشـگاه حـذف كردنـد .راه پيدا كـردن اين سـلطه اين بـود كه ديـن را حـذف كننـد .اهل ديـن و علماى

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

ديـن را حذف كننـد .يا اگـر بـه كل از بيـن نمىبرنـد ،آن را بـه صورتهـاى بىجانـى تبديل كننـد .ايـن ،كارى بود
ناصرالدين شـاه
كه از همـان اوانى كه اشـاره كـردم  -تقريبـاً از همـان صدوپنجاه سـال پيـش؛ در اواخر حكومـت
ّ
 دنبال شـده اسـت .حاال علما هم باشـند بـراى وقتهايى كه شـايد وجودشـان الزم باشـد و از آنها اسـتفاده كنيم؛امـا بـدون روح و معناى عالـم دين .ايـن را مىخواسـتند.
البتـه رضاخـان آمـد قلـدرى و بىعقلى كـرد و همـان ظاهـرش را هم خواسـت در سـطح جامعـه و بخصـوص در
محيطهـاى علمـى حـذف كنـدّ .نيـت ايـن بـود .لـذا در محيطهـاى دانشـگاهى مـا ،ديـن يـك چيـز بيگانه شـد.

دانشـگاه ما را اينطـور سـاختند .يك چيـز بيگانه؛ چـرا؟ هدف بسـيار روشـن بـود .برنامه بسـيار زيركانـهاى بود.
براى اينكـه اگر ديـن در دانشـگاه نباشـد ،آن كسـانى كـه در ايـن فضا پـرورش پيـدا مىكننـد ،در آينـده همان
سـردمداران و سررشـتهداران زندگـى هسـتند ،كـه بىديـن شـدهاند و بـه سـهولت جامعه را بـه سـمت بىدينى
مدتـى و در برهـه طوالنـىاى از زمـان ،مو ّفق
خواهنـد كشـاند! ايـن ،هدفى بـود كه دنبـال شـد و انصافـاً هـم ،تـا ّ

شـدند .محيـط دانشـگاه را محيـط بيگانـه از ديـن كردند.

البته نمىتوانسـتند دانشـگاه را از انسـانهاى متديّـن ،به كلّـى خالى كنند .اين روشـن اسـت .باألخـره جوانان اين
عـدهاى ،البتـه ،از ديـن خارج ،يـا به آن
مملكـت ،بچههـاى خانوادههـاى متديّـن بودنـد و بـه دانشـگاه مىآمدندّ .

عـدهاى هـم متديـن مىماندنـد .همـان زمان هـم داشـتيم .پـس ،معنايـش اين
بىاعتنـا يا سـرد مىشـدند .امـا ّ
نيسـت كه در دانشـگاه ،آدم متديّـن نبود .بلكـه معنايش ايـن اسـت كـه در دانشـگاه ،آن آدم متديّن ،غريـب بود.
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 -كشـور ايـران  -در آن زمـان ،غريـب بـود .پسـر دانشـجوى متديّـن هـم غريـب بـود .اسـتاد متديّـن هـم غريب

بـود .روال عمومـى دانشـگاه ،هيچگونه كمكى بـه او نمىكـرد .بلكـه در مـوارد بسـيارى ،معارضه و اصطـكاك هم
با او درسـت مىكـرد .امـا اگـر دانشـجو يـا اسـتاد ،بىديـن و الابالـى بـود ،روال عمومـى دانشـگاه بـا او هيچگونه
اصطكاكى نداشـت .بـه او ميـدان داده مىشـد.
ايـن راه ،غلـط بـود .ايـن ،همـان چيـزى اسـت كـه امـام بزرگـوار هميشـه از آن ناليـد و شـعار «وحـدت حـوزه و
دانشـگاه» بـراى مقابلـه با اين درسـت شـد .اينجاسـت كـه معنـاى وحـدت حـوزه و دانشـگاه فهميده مىشـود.
وحدت در اهـداف كلّى؛ وحـدت در كامل سـاختن ايـن ملت و اين كشـور و حركـت با يكديگـر و عبـور در دو ّ
خط

مـوازى ،بدون اصطـكاك با هـم .يعنى هـر دو ،كار خودشـان را بكننـد؛ اما بـراى يك هـدف و آن هدف ،سـاختن و
كامـل كـردن ملـت و كشـور ايـران اسـت .اينطور بايـد حركـت كرد.
دینی و انقالبی بودن محیط دانشگاه
ضـد دينى كـم نيسـت .نمىگويـم در بيـن دانشـجويان زياد اسـت .دانشـجويان،
در دانشـگاه ،هنـوز انگيزههـاى ّ
بچههـاى ايـن ملـت و امـروز بچههـاى انقالبنـد .بچههايـى كـه امـروز در دانشـگاه هسـتند ،بچههـاى سـاخته و
پرداختـه انقالبند .اگر كسـرى هـم در اعتقادات آنهاباشـد ،تقصير ماسـت .تقصير كسـانى اسـت كه بايسـتى دين
را بـه اينهـا تعليـم مىدادند.
دسـتاندركاران و اسـتادان هسـتند كه نسـبت به دين و احساسـات و ايمان و انگيزههـاى دينى و انقالبى ،مسـأله
دارنـد .اينها بايـد نتواننـد در دانشـگاه اثر بگذارنـد .مـن نمىگويم چگونـه .اما اينهـا بايـد نتوانند محيط دانشـگاه
را بـا افـكار و انگيزههـا و احساسـات غلط خودشـان ،تحـت تأثير قـرار دهنـد؛ چون ايـن امـر ،مايه بدبختـى ملت
اسـت .مايه سـلطه بيگانگان اسـت .مايـه ناقـص ماندن زندگـى يك ملت اسـت.
دانشـگاه بايد يـك محيـط دينـى باشـد .در دانشـگاه بايـد متديّنين احسـاس كننـد كه فضـاى عمومـى آنجا به
آنهـا كمـك مىكنـد .البتـه تديّـن ،ديـن ،معنويّـت و اخلاق ،و از جمله شـعب ايـن معنويّـت ،همين احساسـات

انقالبـى اسـت .امـروز كسـى نمىتواند بگويـد «مـن متديّن هسـتم» ،امـا درتضـاد بـا انقالبى باشـد كه براسـاس
دين اسـت .البتـه سلايق خـاص را نمىگويـم .همـه سـليقهها و مذاقهـا ،وقتى كـه اهـل ديـن و معنويّتنـد ،بايد

بتواننـد در ايـن محيط زندگـى كننـد .نبايد يـك فرد بـر فرد ديگـرى فشـار بياورد كـه «شـما حتماً ايـن طور كه

من فكـر مىكنـم فكر كن!» لذاسـت كـه تشـ ّكلهاى دانشـجويى بايـد باشـند و هـر كـدام كار خودشـان را بكنند.
َّ
شـاءالل
همـه كار كنند و همـه هم خـوب كار كنند .بخصـوص با حضـور روحانيون محتـرم در دانشـگاهها  -اگر ان
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دانشـجو در محيط دانشـگاه ،از لحـاظ اعتقـاد و عمل و گرايـش دينى ،هيچ مشـكلى نـدارد .اما هنوز هـم بعضى از

اين شـكلى كـه جديـدا ً دنبـال مىشـود ،و آنچنـان كـه بنـده آرزو مىكنم و دوسـت مـىدارم پيـش بـرود  -اين
معنـا ،يعنى ايـن جنبـه معنويّـت و روحانيـت در داخـل دانشـگاه ،بيشـتر تأمين خواهد شـد.
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اهمیت حوزههای علمیه در تشویق مردم به دین خدا
عين همين مسـائل ،نسـبت به حوزه اسـت .من درباره مسـائل حـوزه ،حرفهـا و سـخنها دارم و گفتهام .امـا اينجا
چون چهـره عمومى ،چهره دانشـجويى اسـت ،بيشـتر بـه دانشـگاه پرداختم .لكن مسـائل حـوزه هـم ،همينطور

اسـت .حوزه هم به اينكـه خـود را به روز كنـد احتيـاج دارد .حـوزه علميـه قم ،به عنـوان قلّـه حوزههـاى علميه،
و بهدنبـال آن حوزههـاى ديگـر علميـه ،بايـد كارى كننـد كه ديـن خـدا در بين مـردم ،مـورد رغبت و شـوق قرار
گيـرد .ديـن را آنچنـان كـه خـدا خواسـته اسـت ،بايـد بـه مـردم ارائـه دهنـد .اين هـم احتيـاج بـه تحقيـق ،به
نـوآورى ،به روشـنفكرى ،بـه آگاهـى از دنيا و بـه خالـى بـودن از هواهـا و هوسـهاى دنيايـى دارد .اگر نـه در همه؛
الاقـل در بخـش عظيمـى و حداقل در كسـانى كـه دسـتاندركار و مسـؤول هسـتند .لـذا شـما مىبينيـد درباره
مرجع تقليـد ،چـه سـختگيريهايى در اسلام هسـت« :صائنـاً لنفسـه ،حافظـاً لدينـه ،مخالفاً لهـواه ،مطيعـاً المر

مـواله».

َّ
َّ
رحمةاللعليـه ،برطبق
آيةاللالعظمـى گلپايگانـى
و ديديـم كه يـك مرجع تقليـد بـا ايـن خصوصيـات  -مرحـوم
شـناخت و تشـخيص مـن ،حقّـاً و انصافـاً هميـن خصوصيـات را داشـت  -وقتـى از دنيـا رفـت ،جـوش و خـروش
عظيمى در دلهـاى مردم بهوجـود آمد .اين ،نشـان داد كـه احساسـات و ايمان مردم ايران چيسـت .ضمنـاً ،خنثى

شـدن تبليغات و تالشـهاى دشـمنان را نشـان داد.
بودن و خنثـى
ِ

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

حوزه بايد طورى باشـد كـه از ايـن قبيل ،انسـانهاى شايسـته ،زيـاد پرورش دهـد .همه به سـنين باال نمىرسـند.

مرجعيـت نمىرسـند .اما انسـانهاى خـوب ،در هـر رتبه كـه باشـند ،وجودشـان شايسـته و مفيـد و مؤثر
همه بـه
ّ
علمـى هم اسـتفاده
اسـت؛ به شـرطى كه ايـن دو با هـم تلاش كنند ،بـا هـم انـس داشـته باشـند و از تجربيـات
ِ

مكـررا ً گفته مىشـود.
كننـد .اينهـا نكاتى اسـت كـه در ديدارهـا و سـخنرانيهاّ ،
تكميل زندگى مردم با حوزه و دانشگاه کامل

توجـه بـه آن انجـام شـد ،اين اسـت كـه ايـن دو بايـد ناظر به
آنچه مـن مىخواهـم عـرض كنـم و ايـن بيانات بـا ّ

يـك هـدف باشـند و آن ،تكميـل زندگى مـردم اسـت .حـوزه كامـل؛ دانشـگاه كامل .هـر كدام بـه معنـاى كمال
حقيقـى خودشـان؛ و هماهنگى اين دو بـا هم .آنوقـت ملت ،ملـت مسـتقل ،و جامعه ايرانـى ،جامعه الگـو دهنده
خواهد شـد .يعنـى اين انزجار شـما نسـبت به دشـمنان ديـن  -دشـمنان مقتدر ديـن كه امـروز از قـدرت دنيايى
نفـى ملـت ايـران ،يعنـى آن كلمـه نفىاى كـه ملـت ايـران ،از زبـان خودش
برخوردارنـد  -تثبيـت خواهـد شـدِ .
صـادر مىكنـد .آن «نـه»اى كـه مىگويـد ،يـا اثباتـى كـه از زبـان جـارى و صـادر مىكنـد ،هـر دو ،در دنيـا الگو
خواهد شـد .امـروز ،بشـريت به ايـن الگـو نيازمند اسـت.
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روحانیت و تحقق دانشگاه اسالمی *
تغییر شاكله دانشگاه به شاكلهى اسالمى

واقعيـت اين اسـت كـه دانشـگاههاى ايـران روزى متولّد شـدند كه در فضـاى اين كشـور از ديـن خبرى نبـود .نه
اينكه كسـى متديّن نبـود! چـرا؛ در مسـاجد و در محيطهـا و مـدارس دينى و منـازل علمـا ،دين حاكم بـود .لكن
در آن بخش از كشـور كه بـراى آن و بـه منظـور هدفدهى به آن نسـل و آن مجموعه ،دانشـگاه تشـكيل مىشـد،

ديـن مطلقـاً حاكميـت نداشـت .در كل كشـور هـم كـه معلوم اسـت؛ بـا دين مبـارزه مىشـد .اگـر چـه بچههاى
خو ِد مـا  -يعنى همين بچـه مسـلمانها  -به همان دانشـگاهها رفتنـد ،و اگر چـه بسـيارى از اسـاتيد و گردانندگان
امـور دانشـگاهها ،ح ّتـى در دوران گذشـته هـم مسـلمان بودند؛ لكـن هيچكـدام از ايـن دو عامـل  -يعنـى وجود
دانشـجو و اسـتاد مؤمن  -نمىتوانسـت بـر بافـت و بنيان و شـاكلهى دانشـگاه ،تأثيـر بگذارد .شـاكلهى دانشـگاه،
همانى اسـت كـه بنيانگـذارى كردند .امـا امـروز بايد آن شـاكله بـه شـاكلهى اسلامى تغيير پيـدا كنـد .اين يك
امـر قطعى اسـت.
ما يـك وقت  -چند سـال پيـش از ايـن  -در محيـط دانشـگاه عرض كرديـم« :وقتـى يك نفـر آدم معمولـى براى
تحصيـل به حـوزهى علميـه مىرود ،پـس از چنـد سـال مانـدن در آنجـا ،هنگامى كـه خارج شـد فـردى پايبند

ً
ـر ْج بـه علّـت و جهتـى باشـد .طبيعـت امر ايجـاب مىكنـد عين
و
كاملا وابسـته بـه ديـن اسـت؛ ّال اينكـه ما َخ َ
همين حالـت در دانشـگاهها هم بايد باشـد .يعنى دانشـگاه مـا بايد بـه گونـهاى تجديد بنيان شـود كه اگر كسـى

تقيـد و اهتمـام و معرفتى نداشـت ،همـهى آنهـا را پيـدا كنـد و وقتى از دانشـگاه
وارد آن شـد و نسـبت بـه ديـنّ ،
خارج مىشـود ،به طـور كامل وابسـته بـه دين باشـد .فرقى هـم نمىكنـد كه آن فرد ،پزشـك باشـد ،روانشـناس

* .بیانات در دیدار مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های کشور 1373/02/08
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باشـد ،جامعـه شـناس باشـد و يـا در رشـته مهندسـى و حسـابدارى تحصيالتـش را بـه پايـان بـرده باشـد .ايـن
شـاكلهى صحيـح دانشـگاه در جامعهى اسلامى اسـت.
روحانى مو ّفق در دانشگاه
و امـا ،چگونـه مىتوان بـه اين هدف دسـت يافـت و به ايـن مطلـوب ،جامهى تحقّـق پوشـاند؟ يكـى از راههايش،

حضـور شـما ،آقايـان ،در دانشگاههاسـت .نه اينكـه بخواهيـم بگوييـم صرفاً با حضـور شـما ،چنين امـرى تحقّق
پيـدا خواهد كرد؛ نـه! ايـن ،هدف مـا و غايت مطلوب ماسـت كـه دانشـگاهها شـاكلهى اسلامى پيدا كننـد .براى
رسـيدن به ايـن منظـور ،بايـد دولـت ،وزارتهـا ،دسـتاندركاران ،وسـايل ارتبـاط عمومـى كشـور از قبيـل صدا و
مدتهـا كار كننـد .همانطـور كه گفتيـم ،بخشـى از تحقّـق اين
سـيما و مطبوعـات ،علمـا ،حـوزه و همـه و همـهّ ،
هدف ،ارتبـاط به حضور شـما آقايـان در دانشـگاهها دارد .البتـه ،موضوع حضو ِر شـما آقايـان در دانشـگاهها و اين
مفصل اسـت .مـا اميدواريـم اين ترتيـب جديد ،فاقـد نقايص ترتيـب قبلى باشـد و فقط
ترتيب جديد ،داسـتانش ّ

از كمـاالت آن برخـوردار گـردد .ترتيب قبلـى ،البتـه نقايصى داشـت؛ اما همـهاش  -پاى تا سـر  -نقص نبـود .اين
طور مىتـوان گفـت كه كمـاالت زيـادى هـم داشـت .مـا مىخواهيم كـه ايـن ترتيـب جديـد ،آن كمـاالت را هر

چه كه بـود ،بهتما ِم ها داشـته باشـد و آن نقايـص را مطلقاً نداشـته باشـد .به ايـن طـرف مىخواهيم برويـم؛ و اگر
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بخواهيـم اين طور شـود ،بايـد آقايـان در دانشـگاه ،جنبـهى روحانى داشـته باشـند .اين ،آنى اسـت كه مـن دائماً
معمـم  -در دانشـگاهها حضور
رويش تكيـه مىكنم .شـما آقايان بايـد به عنـوان روحانـى  -و نه مأمـور و كارمنـد ّ

مسـؤوالن دفاتـ ِر نمايندگـى در دانشـگاهها ،بايد حتمـاً تشـكيالت ،دفتر و
داشـته باشـيد .بعضى خيال مىكننـد
ِ
دسـتك و برو بيايـى داشـته باشـند ،يا هـر مسـؤول ،براى خـودش يـك رئيس دفتـر ،همـراه با چنـد بـاب اتاق و

چند خط تلفـن و غيـره و غيره داشـته باشـد .نـه اينكه بنـده مخالف بـا اين امـور باشـم .باالخـره اينهـا ابزارهاى
كار اسـت .گاهـى الزم اسـت ،گاهـى الزم نيسـت .گاهـى كمـش الزم اسـت اسـت و گاهى بيشـترش .حـرف من
اين اسـت كـه وقتى طلبـه ،بـراى پذيـرش مسـؤوليتى وارد دانشـگاه مىشـود ،به حيـث طلبـه و به حيـث آخوند
و روحانـى حضـور پيدا كنـد .عرض مـا اين اسـت .همچنـان كـه روحانى وقتـى به يـك كارخانه يـا مسـجد و بازار
مـىرود ،به حيـث روحانـى مـىرود ،در دانشـگاه نيز همينطـور بـرود .البتـه آخوند در بـازار يـك نـوع كار دارد و
يك نـوع خـاص از آخوند هـم بـراى بـازار الزم اسـت .بـراى دانشـگاه هـم يك نـوع آخونـد با يـك سلسـله كارها
احتياج اسـت.
مـن بر اثـر ارتبـاط و معرفـت و آشـنايىاى كه كـم و بيش بـا محيطهـا و اشـخاص دانشـگاهى داشـتهام ،اين طور

مىفهمـم كه اگـر بخواهيد مو ّفق باشـيد ،بايـد روحانى خوبى در دانشـگاه باشـيد .اگـر روحانى خوبى در دانشـگاه
شـديد ،آن وقـت اختياراتى كه در اساسـنامهها مىنويسـند و بـه صورت بخشـنامه ابالغ مىگـردد و معمـوالً از ده

مورد ،يـك مـوردش هم عمل نمىشـود ،بـدون نوشـتن و ابلاغ ،حاصـل و عمـل خواهد شـد .يعنى يـك روحانى
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آموزشـى ،فالن رئيس و يـا فالن اسـتا ِد فالن رشـته كـه آدم نابابى اسـت مواجه شـود ،اگر يك اشـاره بكنـد ديگر
آن فـرد نابـاب نمىتواند در آنجـا زندگى كنـد .هيچ احتياجى هم نيسـت كـه در صـراط گزينش بگوييـم از فالن
كس سـؤال كنيد .مگـر تا به حـال كـه در راههاى گزينشـى سـؤال كردهانـد ،تأثيـر هم كرده اسـت؟ چقـدر تأثير
اساسـى كرده اسـت؟
شرط کافی برای حضور روحانی در دانشگاه
توجه
همت بنـده در حضور شـما آقايـان اين اسـت كه بـه آن ّ
من ايـن را عـرض مىكنم .نقطـهى اصلـى ّ
توجـه و ّ

دينى خـوب و يـك رفيق خـوب براى
مبيـن مفاهيـم
ِ
كنيد .يـك پيشـنماز خـوب ،يك مسـألهگوى خـوب ،يـك ّ

مراجعينتـان در دانشـگاه باشـيد .اگـر ايـن چنـد خصوصيـت را داشـته باشـيد ،يـك روحانـى مو ّفقيدَ .سـ ِر وقت
در نمازتـان حاضـر باشـيد .بـراى مراجعـهى آن دانشـجو يـا آن اسـتاد كـه مىخواهـد پيش شـما بيايـد درد دل

كنـد ،حرفـش را بزند يـا مشـورت بخواهد ،وقـت كافـى بگذاريـد .در جلسـات و در برخوردهـا ،مفاهيم اسلامى و
قرآنـى متعالـى و اساسـى را كـه روى آنهـا مطالعـه و كار كردهايد ،ارائـه كنيـد و از حرفهـاى عوامانـه ،بىمطالعه و
ِ

حدش
حـدى عرض كنـم ،مىگويـم ّ
سـ ِر هم بندكنـى بپرهيزيد .اگـر بخواهيـد بـراى مفاهيـم متعالى و اساسـى ّ

هم كتابهـاى مرحـوم مط ّهرى اسـت .به نظـر بنده ،هـر طلبـهاى كه كتابهـاى مرحـوم مط ّهـرى را بلد باشـد ،يك

روحانى كافى بـراى دانشگاههاسـت .هميـن .كتابهاى مط ّهـرى را از لحـاظ معارفـى كام ً
ال بلد باشـد .البتـه بايد با
مسـائل كشـور هم آشـنا باشـد؛ چون فقط مسـائل دينـى نيسـت .البتـه اگر بيشـتر و بهتـر هم بلـد بود كـه ديگر
چه بهتـر! نـه اينكـه بخواهيـم بگوييـم غايتـش آن اسـت .مىخواهيـم بگوييـم :يك حـ ّ ِد كافى اسـت.

خالصـه اينكه ،محيـط دانشـگاه بايـد روحانـى را عالـم و آگاه و بىاعتنا به دنيـا بيابد .اين سـه عنصر ،الزم اسـت.
عالـم باشـد؛ يعنـى بداند كـه در رشـتهى خـودش اهـل علـم و دانش اسـت و عـوام نيسـت .چـون همانطـور كه
معمم هـم داريـم .اى بسـا آدمهايى كه عـوا ِم عوامنـد .از مسـائل دينى هم بپرسـيد ،چنـدان وارد
مىدانيد ،عـوا ِم ّ

بينـش ذكاوتآميز نـدارد .اين
نيسـتند .اى بسـا آدمى كـه عوام نيسـت و عالـم اسـت؛ امـا آگاهـى و هوشـيارى و
ِ
هـم بـه درد نمىخـورد .و سـومى همـان بىاعتنايى بـه زخـارف دنياسـت .البتـه نمىگوييم گرسـنگى بكشـد ،يا
حداقـل رايج معمـول اجتناب كنـد؛ نه .حـرص به دنيـا از او فهميـده نشـود .رغبت بـه دنيـا ،از او ديده و
از هميـن
ِ

روحانیت و تحقق دانشگاه اسالمی

ضرورت وجود روحانى عالم ،آگاه و بىاعتنا به دنيا در دانشگاه

مالحظه نشـود.
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نفوذ علمی و دینی ،وظیفه روحانیت در دانشگاه

احتياط علمی و اخالقی ،در برخورد با دانشجو
عامل نفوذ روحانی در دانشگاه

دو راه نفوذ روحانی در دانشگاه:
الف) علمی

ب) دینی

روحانـى عازم به
رعایت پرهیز از تشـریفات بـرای
ِ

دانشگاه

وحدت
حوزه و دانشگاه

نفوذ علمی و دینی ،وظیفه روحانیت در دانشگاه *
مطلبـى كه ً
قبلا بنـده را نسـبت بـه قضيـهى حضـور آقايـان و علمـا در دانشـگاهها نگـران مىكـرد ،اين بـود كه

خوف داشـتم مبـادا حضـور ناقـص و احيانـاً در مـواردى حضـور معيـوب مـا در دانشـگاهها ،اثـر معكوس بخشـد.
َّ
بحمـدالل بـا اقداماتى كه شـروع شـده و بعضـاً تحقّق پيـدا كـرده ،اميد اسـت ديگـر جـاى آن نگرانى نباشـد .اين
نگرانى بنـده در گذشـته بـود .البتـه مطلب ايـن نبود كـه تو ّقع داشـته باشـيم روحانـى ،دانشـجويان را بـه دين و
ِ

بـه روحانيـت ،معتقـد و عالقهمنـد كند؛ نـه .مىترسـيديم طـورى شـود كه اثـر معكـوس دهـد .اثر معكـوس كه
ناقص چيزى كـه ايمـان دانشـجو را نتواند به خـود جلب كند ،موجب شـود
مىگوييم ،يعنـى درگيريهـا و ارائـهى ِ

كـه دانشـجويان همان عقيـدهاى هـم كه ً
قبلا بـه روحانيت پيـدا كـرده بودند و بـه تبـع آن ،عقيـده به ديـن را از
موجه
دسـت بدهند .ايـن
ِ
نگرانـى بنده بـوده اسـت .حـال ممكن اسـت بعضـى از آقايـان ايـن نگرانـى را چنـدان ّ

نداننـد و بگوينـد :خـوب؛ روحانى مـىرود آنجـا؛ اگـر نتوانسـت كارى كند ،نتوانسـته اسـت ديگـر .زيـر صفر كه
نخواهد شـد!
احتياط علمی و اخالقی ،در برخورد با دانشجو
مـدتِ رابطـه بـا قشـر دانشـجو و محيـط دانشـگاهها  -چـه در دوران گذشـته و
بههرحـال ،من بـه خاطـر طـول ّ
چه بعـد از انقلاب  -نگـران بـودم و آنطـور تصـ ّور مىكـردم .امروز هـم اگـر بخواهيـم وجـود بابركت آقايـان در
َّ
شـاءالل از همـه جهـت مبـارك و بركاتش مسـلّم و محقّـق و مانـدگار و مسـتمر باشـد ،راهش اين
دانشـگاهها ،ان
اسـت كه هـم در برخـورد علمى و هـم در برخـورد اخالقـى بـا دانشـجويان ،نهايـت احتياط رعايـت شـود .اگر در

*.بیانات در جمع شورای نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1373/06/22
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محيـط دانشـجويى موضوعى مطـرح مىشـود كـه ّ
اطلاع چندانـى از آن نداريم ،هيـچ مانعى نـدارد بگوييـم :اين
مسـأله درسـت برايمان روشـن نيسـت؛ بايـد بـه مطالعـه بپردازيم تـا مسـأله را روشـن كنيـم .اتّخـاذ ايـن رويه،
ايمـان دانشـجو را نسـبت به ما زيـاد خواهـد كـرد .فـرض بفرماييد حادثـهاى در دانشـگاه پيـش مىآيـد كه چند

نفر دانشـجو نسـبت بـه آن حساسـيت دارند .آنهـا دوروب ِر مـا مىآينـد تا مطالبـى را عنـوان و القـا كنند .اگـر واقعاً

بـه نظر مـا  -بيننـا و بيـن َّ
بـودن قضيه صـاف نشـد ،آن را صريـح و روشـن بگوييم.
الل  -حكم شـرعى و خداپسـند
ِ
گاهـى اتفـاق مىافتـد كـه دانشـجويان مىگوينـد :آقـا ،ببينيد! فلان انتصـاب انجـام گرفت ،فلان كار بـد انجام
شـد؛ شـما موضعى بگيريد ،حرفـى بزنيـد ،كارى بكنيـد .از اين حرفهـا به انسـان مىگويند و فشـار هـم مىآورند.
ما در چنيـن مواقعـى بايد درسـت نـگاه كنيم .اگـر احسـاس كرديم قضيـه بـه آن اهميت يا بدى نيسـت كـه آنها
مىگوينـد و الزم نيسـت در مقابلـش موضعـى اتّخـاذ كنيم و يـا راهـش اين نيسـت؛ غرض ،براى ما روشـن نشـد
كه تكليـف شـرعى و الهى ماسـت كـه موضـع مطلـوبِ آنهـا را اتّخـاذ كنيم؛ صريـح و پوسـت كنـده بگوييـم :آقا!
احسـاس تكليـف نمىكنم كـه بايـد اقدامـى از طرف مـن صـورت گيرد .بـا چنيـن حـرف صريحى ،ممكن اسـت
چنـد نفر از مـا گلهمنـد شـوند و برنجنـد؛ ا ّمـا ايمانـى در دل آنهـا بهوجـود خواهد آمـد كه با خـود خواهنـد گفت
ايـن روحانـى بر طبـق عقيـدهى دينـى و تكليفـش عمـل مىكند .ايـن ،قيمـت دارد.

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

عامل نفوذ روحانی در دانشگاه
حاصـل مطلـب ايـن اسـت كـه پايـه و بنـاى دانشـگاههاى مـا بـر بىدينـى بوده اسـت .خشـت دانشـگاه كشـور
در زمـان رضاخـان نـه فقط بـر اسـاس بىدينـى ،بلكـه براسـاس مخالفـت و مبـارزهى بـا دين نهاده شـده اسـت.
ضدديـن بودند.
كسـانى هم كـه اوليـن ف ّعاليـن ،اسـاتيد و مديـران ايـن دانشـگاهها محسـوب مىشـوند ،عناصـر ّ

كسـانى بودنـد كـه بـه ديـن هيـچ اعتقـادى نداشـتند و فكـر مىكردنـد موضوعـات دينـى خرافـات اسـت .اص ً
ال
ضديت
پايهى دانشـگاه كشـور ما اينطور گذاشـته شـده اسـت؛ درسـت مثل پايهى روشـنفكرى كشـور ما كه بـر ّ
با ديـن گذاشـته شـد .كسـانى كـه از ا ّول  -از دوران قاجاريـه  -روشـنفكرى ايـران را بنيانگـذارى كردنـد  -ميرزا
ضدديـن بودنـد .نمىگوييـم از كسـى پـول مىگرفتنـد كـه بـا ديـن مبـارزه
ملكـم و امثـال او  -اساسـاً آدمهـاى ّ

كنند .ممكـن اسـت بعضىشـان اينطور بودنـد ،لكـن حكم كلّـى نمىكنم كـه همه پـول گرفتـه بودند تـا با دين
ً
اصلا آنها
مبارزه كننـد .تحصيلكردههـاى اروپـا بودنـد؛ تحصيلكردههاى روسـيهى تـزارى آن روزگار هـم بودند.

بـراى ديـن اعتقـادى قائـل نبودنـد .مىگفتند ايـن حرفهـا چيسـت؟ آخونـدى! آخوندهـا كىانـد؟ چىانـد؟ جز
عـده بيسـواد!؟ عقيدهشـان اين بـود .ايـن دانشـگاه پايهاش
عـده اذيت كن ،جـز يـك ّ
عـده مزاحـم ،جز يـك ّ
يك ّ
توجـه مىكنيـد؟
اينطـور گذاشـته شـدّ .

تكان انقلاب؛ آن حركـت عظيمى كـه انقالب در همـه جا بهوجـود آورد ،بسـيارى از ايـن تصـ ّورات را دور ريخت.

عـده اسـاتي ِد متدين و مؤمـن و خـوب ،در اين دانشـگاه  -بـه خاطر اينكـه در اقليت
البته قبـل از انقالب هـم يك ّ
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بودند  -بـروز پيـدا كردند .ايـن معنا يادتـان باشـد؛ اين نكتـهى مهمى اسـت :علّـت اينكه قبـل از انقلاب  -مث ً
ال
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تبرز
بيسـت سـال قبل از انقلاب  -چنـد اسـتاد متديـن در دانشـگاه پيدا شـدند و بـروز و ظهـور يافتنـد  -يعنـى ّ
پيـدا كردنـد  -ايـن بـود كـه در اقليـت بودنـد .چـون محيـط ،محيـطِ بىدينـى بـود ،چنـد نفـر همديگـر را پيدا

تبرزشـان شـد .وا ّال اينطـور نبـود كه واقعـاً يكايـك اينها
كردنـد ،با هـم اجتمـاع نمودنـد و اجتماعشـان مايـهى ّ
آدمهـاى برجسـته ،مبارز و ايـن چنانى باشـند .بعد هـم كه انقلاب آمد ،حركـت عظيمـى داد و يك فضـاى دينى
دينـى غيرعميـق و غيرمانـدگار ،آن امـ ِر بىدينـى در
را در محيـط دانشـگاه بهوجـود آورد؛ آنهـم يـك فضـاى
ِ

اسـتخوانبندىاش بـود .يعنـى فضـاى دينـى ،درسـت بـه جسـمش فرونرفتـه و نفوذ نكـرده بـود .از اين روسـت
كه شـما امـروز ،پانزده سـال پس از پيـروزى انقلاب ،به دانشـگاه كـه مىرويـد ،آنجا را محيـط ديـن نمىبينيد.
پانـزده سـال كـه زمـان زيـادى نيسـت .آرى؛ بىدينـى ،عـرفِ حاكـم نيسـت .مثل گذشـته نيسـت كـه بىدينى
عـرف حاكـم بـود و اگـر كسـى مىخواسـت بىديـن نباشـد ،بايـد بهگونـهاى خـودش را نجـات مـىداد .پسـرى

ريش داشـته باشـد؛ دختـرى حجاب داشـته باشـد؛ كسـى نمـاز بخوانـد؛ سـر كالس با يـك من َكـر مقابله شـود و
 ...اينهـا يك مجاهـدت الزم داشـت .امـروز آنطـور نيسـت .بـا اينهمـه ،حاكميت ديـن هـم  -آنگونه كـه تو ّقع

توجـه كنيـد :در طـول ايـن سـاليان متمـادى ،هم
داريـم  -در دانشـگاه وجـود نـدارد .آقايـان بـه ايـن نكته هـم ّ

ِ
ِ
آقايـان روحانيـون در دانشـگاه
دولـت دينـى بـوده ،هـم وزراى مـا غالبـاً وزراى متديـن بودهانـد و هـم
دولت مـا
ِ

حضـور داشـتهاند .درعينحـال ،آن عـرف دينـى ،آن فرهنـگ دينـى و آن گرايش دينـى ،بـه اعماق نرفته اسـت.
پـس عيبـى در كار اسـت .مگـر مىشـود ايـن را منكِـر شـد؟ اشـكالى در كار اسـت .الب ّتـه بسـيار راحت اسـت كه

مـا همـهى اشـكاالت را برگردانيـم بـه اينكه بودجـه نبـود ،حمايـت نبـود ،پشـتيبانى نبود و چـه نبـود .جماعت

ِ
مخالفـت زمينههاسـت كه مثـل يـك ُگل آتـش مـىرود و جايـى  -دوروبر خـودش را  -بـه رنگ
آخوند بـا وجـود
خـودش درمـىآورد .در بـازار ،در محيطهـاى صنعتـى ،در محيطهـاى ادارى ،در محيط خـارج كشـور و در محيط
ضدانقالب كـه يك آخونـد در مركـز غيردينـى نفوذ مىكـرد ،مگـر حمايت و پـول و ميـز و تلفـن و نوكر
اختنـاق ّ
ِ
و مسـتخدم در كارش بـود؟ آخونـد بـا معنويتـش نفـوذ مىكنـد .آن معنويـت بايد امـروز در ما كـه با دانشـگاهها

سـروكار داريـم ،بروز داشـته باشـد.
دو راه نفوذ روحانی در دانشگاه:
الف) علمی

نفوذ علمی و دینی ،وظیفه روحانیت در دانشگاه

مـا اشـكال را فـورا ً برگردانيـم بـه اينكـه بودجـه نمىدهنـد و چـه نمىكننـد! نه؛ بـه نظر من درسـت نيسـت كه

دو جنبـه را بايـد درنظـر بگيريد .يكـى جنبهى علمـى اسـت .بايد نفـوذ علمى كنيـد و دانشـجو اعتقاد پيـدا كند
كه آقا عالـم اسـت .راهش هم اين اسـت كـه هر چـه را نمىدانيـم  -يعنـى مجهـول را  -به صـورت معلـوم نبافيم.
ايـن ،كار را خـراب مىكنـد .اگـر هـر جـاى ديگـر هـم خـراب نكنـد ،در محيـط دانشـگاه خـراب مىكنـد .ايـن
تجربهى بنده اسـت .شـما اين را بـه عنوان حـرف آدمى بشـنويد كه در مسـائل دانشـگاه ،اندكـى تجربـه دارد .در
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متأسـفانه نمىدانم؛ بايـد نـگاه كنم .نـگاه مىكنـم ،مىآيم
محيـط دانشـگاه ،اگـر چيـزى را ندانسـتيد ،بگوييـدّ :
مىگويم .بعـد هم برويـد نـگاه كنيـد و بياييـد خوبـش را ،بهترينـش را ارائـه دهيـد .ايـن ،راه نفوذ علمى اسـت.
ب) دینی

ً
عملا بايـد معلـوم كنيـد؛ بـه زبـان نمىشـود .ايـن مـورد هـم از
دوميـن جنبـه هـم ،نفـوذ دينـى اسـت .يعنـى
مواردى اسـت كـه اثبـات آن به زبـان امـكان نـدارد .هـر چه بيشـتر بـه زبان اصـرار كنيـد ،مثل كسـى اسـت كه
مىخواهـد حـرف خـودش را بـا قسـم خـوردن ثابـت كنـد .هـر چـه بيشـتر قسـم بخـورد ،اعتمـاد طـرف كمتر
مىشـود .هيچوقـت بـه زبـان نگوييـد :آقـا مـا بـراى خـدا كار مىكنيـم؛ آقـا مـا فلان .نـه؛ ايـن حرفهـا را كنـار

ً
عملا نشـان دهيد كه نيـت ،خالـص و خدايـى اسـت .چگونه مىتـوان ايـن كار را كـرد؟ هر جـا بينكم و
بگذاريـد.
بيـن َّ
الل ديديـد و تشـخيص داديد كـه صددرصـد ،مسـأله خدايى نيسـت؛ بـدون خجالت ،بـدون مالحظـه ،بدون
رودربايسـتى و بـدون تأثّـر از فشـا ِر طلبهـا و خواسـتها و تو ّقعات زيـادى ،بگوييد كـه در ايـن مـورد نمىتوانم نظر

بدهـم؛ نمىتوانـم بگويم .اگـر گفتنـد :آقـا ايـن كار را بكنيـد؛ آقـا فلان .بگوييـد نمىتوانـم .نگوييد :خطـر دارد؛
اينجـا چه مىشـود .آنجا كـه به ايـن نتيجه مىرسـيد بايـد اقـدام كنيـد ،بگوييد :مـن بايـد بگويم .برويد سـراغ
آن تكليـف .شـما روحانـى هسـتيد ،اهـل علـم هسـتيد ،بديهـى اسـت در موضوعى كـه براى يـك عامـى ممكن
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اسـت اشـتباه پيـش بيايد،بـراى اهل علـم پيـش نمىآيـد؛ يعنـى غالبـاً پيـش نمىآيـد .موضـوع را بـا د ّقـت و با

توجـه و درسـت بشناسـيد و براسـاس آن عمـل فرماييد.
ّ
روحانى عازم به دانشگاه
رعایت پرهیز از تشریفات برای
ِ

اگـر ايـن دو جنبه رعايت شـود ،دانشـگاه در دسـت شـما خواهـد بـود .الب ّته يكـى از شـرايطش هم اين اسـت كه
كارتان تشـريفات چندانى نداشـته باشـد .تشـريفاتِ شـخصى كـه معلوم اسـت نداريـد .منظـور اين اسـت كه آن
«روحانى
تشـريفات ادارى را هـم نداشـته باشـيد و كارتـان چنـدان شـكل ادارى پيـدا نكند .عنـوان ،ايـن باشـد:
ِ

اعزامـى بـه دانشـگاه» .از همـان عنـوان ،معلوم شـود كه اين ،كسـى اسـت كـه هجرت كـرده و بـه دانشـگاه اعزام
شـده اسـت .بعد هـم ،در مقـام تشـريفات اگر مطـرح شـود كـه ا ّول اسـم رئيـس دانشـگاه را بياوريـم يا اسـم اين
آقـا را؛ در فلان جـا كـه دعـوت مىكنيـم ،صندلـى ايشـان را كجـا بگذاريـم و صندلـى او را كجـا؛ اگر ايـن حرفها

پيش آمد ،شـما به سـطح مأمـور آنچنانى تنـ ّزل خواهيـد كـرد .باالخره يـك مأمور ،گاهـى خوب عمـل مىكند،
گاهـى از او راضىانـد و گاهـى راضى نيسـتند! در ايـن صورت ،ديگـر مسـأله از جنبـهى روحانيت خارج مىشـود.
ِ
روحانيت قـوى با همـان دو خصوصيتـى كه عـرض كرديم وجود
اين ،جنبهاى اسـت كـه ضـرر دارد .بايد جنبـهى
داشـته باشـد .مـا هـم وظيفهمان اسـت به شـما دعـا كنيـم و دعـا هـم مىكنيم.
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چیستی وحدت حوزه و دانشگاه *
یادگیری روشهای خوب حوزه و دانشگاه از یکدیگر

يكى از جلسـات بسـيار شـيرين و دلنشـين بـراى بنـده در همهى سـال ،ايـن جلسـهى متشـ ّكل از جوانان حـوزه و
دانشـگاه و عزيزان دانشـجو و طلبه اسـت .ايـن تركيب ،تركيبى اسـت كـه اگر به درسـتى زوايـاى معنـاى رمزى آن
مزاحـم كينهور ِز
مهاجم
شـناخته شـود ،هم براى كشـور و آينده بسـيار بابركت اسـت و هم براى دشـمن و نيروهاى
ِ
ِ

خارجـى و ايـادى داخلى آنهـا بسـيار تلخ و گزنـده و شـكننده اسـت .ايـن تركيب ،يـك معنـاى رمزى و سـمبليك
دارد .اينكـه از جانـب مـا و پيـش از همـه از سـوى امـام بزرگـوار رضوان َّ
اللتعالىعليـه ،آن همـه بر وحدت حـوزه و
فيضيـه و دانشـگاه  -با تعبيـرات مختلف  -تكيه شـد ،بهخاطـر همان معنـاى رمزىِ عميـق و آثار
دانشـگاه و وحدت
ّ

و بـركات آن اسـت .الب ّتـه در زمينـهى اين وحـدت ،بسـيار حـرف زده شـده و انصافـاً كار هم شـده اسـت .گاهى هم

انسـان ،در باب وحدت حـوزه و دانشـگاه ،بعضى تعبيرهـا و تفسـيرهاى غيردقيق از گوشـه و كنار مىشـنود كه اص ً
ال

مـورد نظر نيسـت .فـرض بفرماييد وقتـى مـا از وحدت حـوزه و دانشـگاه مىگوييـم ،معنايش اين باشـد كـه همهى
دانشـكدههاى مـا  -دانشـكدههاى گوناگون علمـى  -در حوزه تشـكيل شـود! نـه؛ مقصود اين نيسـت .دانشـكده در
جاى خودش تشـكيل شـود ،حوزه هـم در مركـز جغرافيايـى و خارجى خـودش .معناى وحـدت اين نيسـت كه اين
آنجـا بـرود و آن اينجـا بيايـد و همـه با هـم در يـك فضا و زيـر يك سـقف زندگـى كننـد .اين ،برداشـت سـادهاى
از يـك قضيـهى پيچيـده و مهم اسـت .يا فرضـاً نبايد كسـانى خيـال كنند كـه وقتى مـا از وحـدت حوزه و دانشـگاه

صحبت مىكنيم ،يعنى روشـهاى حـوزه صددرصد بـه دانشـگاه بيايد؛ نه .البتـه بعضى از روشـهاى حوزه ،روشـهاى
بسـيار خوبى اسـت و بايد دانشـگاهها آنهـا را يـاد بگيرنـد .همانطور كه مـا در حـوزه ،بعضى روشـهاى تحقيـق را از

* .بیانات در دیدار با طالب و دانشجویان و اقشار مختلف مردن به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه 1373/09/27
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دانشـگاه يـاد مىگيريم.

علىاىحـال اگـر در هـر محيـط درسـى بعضـى از روشـهاى حـوزه را بياموزنـد ،خـوب اسـت .ضمنـاً اين حـرف به
ّ

روش درسـى حوزه خوب اسـت .ما بـه بعضى از روشـهاى درسـى در حوزه ايـراد مىگيريم؛
معناى آن نيسـت كه هر ِ

همانطور كـه خـو ِد حوزهايها هـم هميشـه ايـراد مىگيرند .منظـور اين نيسـت كه هـر چه حـوزه دارد ،يكسـره در

دانشـگاه بياورند .الب ّتـه هر روش خوبـى در حـوزه اسـت ،در دانشـگاه آن را يـاد بگيرند و هـر روش خوبى هـم كه در
دانشـگاه اسـت ،در حـوزه آن را بياموزند.
گزينش در استفاده از محصول فكر ،عقل و تجربهى بيگانگان
وارداتى خوب ،همديگـر را كامـل كنند؛ چـون ما با هـر وارداتى كـه بد نيسـتيم .ما در
روشـهاى سـ ّنتى و روشـهاى
ِ

اسـتفاده از محصول فكـر و عقل و تجربـهى بيگانگان ،معتقـد به گزينشـيم؛ يعنى هر چـه را كه الزم داشـتيم و براى
ما خوب بـود ،گزينـش مىكنيـم و برمىداريـم .ما بـا چه مخالفيـم؟ با ايـن مخالفيم كـه خارجيهـا هر روشـى را كه

خودشـان مىخواهنـد به ملّت مـا تزريـق كنند؛ يعنـى آنهـا گزينش كننـد و به مـا بدهند .مـا با ايـن مخالفيم.
استفاده حوزه و دانشگاه از روشهاى سنتی و مدرن
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من يـك روز در بـاب مسـألهى تهاجم فرهنگـى صحبـت خواهم كـرد .امـروز نمىخواهـم در آن باب صحبـت كنم.
مهمى
امـا ّ
متأسـفانه مىبينـم بعضى افـراد در قضيـهى تهاجـم فرهنگى هـم بىانصافـى مىكنند .قضيـهى به ايـن ّ

ً
اصلا بـه كلّـى منكـر مىشـوند و يـا تفسـيرها و تعبيرهايـى مىكننـد كـه مـورد نظر مـا نيسـت .آن تفسـيرها و
را
تعبيرها بـراى هوچيگـرى خوب اسـت .حـال بماند كـه مىآينـد در راديـو و تلويزيـون هـم مىگويند! من يـك روز
َّ
جدىتر از
شـاءالل دربـارهى آن هم صحبـت خواهم كـرد و
ان
مجـددا ً خواهم گفـت كه قضيـهى تهاجـم فرهنگـىّ ،
ّ
ذرههـا اكتفا
ذره ،دو ّ
اين حرفهاسـت .قضيهى تهاجـم فرهنگى مهمتـر از اين حرفهاسـت كـه بخواهيم بـه اين يـك ّ

انسـان
كنيم ،يـا بخواهيم بـه خاطر حـرف ايـن و آن ،از آن منصرف شـويم .بنـده به مناسـبتهايى عـرض كردهام كه
ِ
عاقل و آگاه و بااراده ،كسـى اسـت كـه از مجموعهى آنچـه در اختيار اوسـت  -از غذاهـا و موادى كه بـراى بدنش الزم

اسـت  -چيزهايـى را مىگزيند و داخـل قالب بدن خـود مىكند كه بـا بدن او مناسـب و بـراى او الزم اسـت و ضررى
ندارد .برخالف انسـان بيهـوش كه گوشـهاى افتاده و خـودش گزينـش نمىكند .اگر طبيـب مهربانى باالى سـر فرد
بيهوش باشـد ،مايعـات و داروهاى خـوب را با سـرم و آمپول و وسـايلى از ايـن قبيل ،داخل بـدن او مىكنـد .اگر يك
دشـمن باالى سـر آن فـرد باشـد ،داروهاى ُمضـر در اين سـرم يـا آمپول مىريـزد و بـه بـدن وى مىرسـاند .غربيها،

در تزريـق فرهنـگ خـود بـه كشـورهاى جهـان سـوم ،بـه ايـن شـيوهى دوم عمـل كردهانـد .مـا مىخواهيـم مثل
نـوع ا ّول عمـل كنيم .مـا مىگوييـم غـرب از شـرق بسـيار اسـتفاده كـرده؛ همانطور كه شـرق هـم از غرب بسـيار
اسـتفاده كرده اسـت .همهى ملّتهـا از هم بسـيار اسـتفاده مىكنند .ما هـم امـروز مىخواهيم هـر چـه را الزم داريم
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چرا برخلاف ميل مـا ،چيزهايى را كـه برايمـان الزم اسـت ،نمىدهيـد؟! بهترين پيشـرفتهاى علمى ممنوع اسـت؛
فناورى پيشـرفته ممنوع اسـت؛ علـوم دقيـق ممنوع اسـت؛ نسـخههاى كمياب ممنوع اسـت .امـا ،بىحجابـى آزاد
آمـوزش بدترين روشـهاى جنسـى ،آزاد و فـراوان و زوركى اسـت و اگر
اسـت؛ مشـروبات الكلى آزاد اسـت؛ فيلمهاى
ِ
د ِم مرزهـا بند و بسـتى باشـد  -مثـل اينجا  -بايـد قاچاقـى وارد كشـور كنند! حـرف ما اين اسـت.

پس ما مىگوييـم ،حـوزه و دانشـگاه از روشـهاى خارجى هـم كه برايشـان الزم اسـت ،اسـتفاده كنند؛ از روشـهاى

حدى اسـت كه
تى مفي ِد خودمان هـم اسـتفاده كننـد .بنابراين در بـاب تعامل حـوزه و دانشـگاه ،قضيـه در اين ّ
سـ ّن ِ

عرض شـد.

نتایج جدائی حوزه و دانشگاه

لكـن عمق قضيـهى وحـدت حـوزه و دانشـگاه ،باالتـر از ايـن اسـت .اص ً
ال ،مسـأله ،مسـألهى ديگرى اسـت .مسـأله
اين اسـت كه دو جريـان علمـى و تحصيلـى در كشـور مـا وجـود دارد .يكـى از آن دو ،به علومـى مرتبط اسـت كه به
جنبههـاى ارزشـى جامعـه مىپردازنـد .اين جريـان ،حوزه اسـت كه بـه ديـن ،به اخلاق ،به معـارف و به فلسـفهى
الهى مىپـردازد .اگر چـه كار حوزههـا ،علمـى اسـت و در حوزهها د ّقتهـاى علمى ،بسـيار باال و بسـيار عميق اسـت؛
علمى جريـان ديگر
اما ايـن كار علمـى در خدمـت جنبههاى ارزشـى جامعـه و در خدمـت دين و اخلاق اسـت .كار
ِ

 دانشـگاه  -در خدمـت نيازهـاى جامعه اسـت .يـك جامعه كـه نمىتوانـد بدون علـم و صنعـت و بدون پيشـرفتهاو تازههـاى كشـف شـده در ميـدان معرفـت علمـى ،زندگى كنـد .بشـر به علـم و عالـم همـان قـدر نيـاز دارد كه به
ضروريّات درجـه يك زندگـىاش محتاج اسـت .علـوم مختلف  -چـه علوم محـض و چه علـوم كاربـردى در زندگى؛
زندگى انسـانند.
ابزارهـاى
ِ

زندگى تلخ و سسـت و همـراه بـا بدبختى و ناكامـى اسـت .جريان دوم هـم براى
زندگى يـك جامعهى بـدون علـم،
ِ
ِ

تأميـن نيازهاى ضـرورى زندگـى كار مىكنـد .ايـن دو جريـان علمى  -دانشـگاه و حـوزه  -بسـيار الزمند .هـر كدام

اصلـى پيكـر جامعـه ،خـراب و ويـران اسـت .اگر فـرض كنيم
اگـر تنها خودشـان باشـند ،يـك سـتون از دو سـتون
ِ
ماندگـى ملّت و كشـور ايران و نهايتاً تسـلّط
حوزه باشـد و دانشـگاه نباشـد ،نتيجه چيسـت؟ نتيجه ،گرفتارى و عقب
ِ
دشـمن بر اين كشـور به بهانـهى علم اسـت .نتيجه اين اسـت؛ زيـرا وقتى كشـورى فاقـد دانـش ،صنعـت ،ابزارهاى

چیستی وحدت حوزه و دانشگاه

مثل پزشـكى ،مسـائل فنى ،بقيهى رشـتههاى گوناگـون علـوم و ح ّتـى زمينههاى هنـر و ادبيـات  -همه ،وسـائل و

ف ّنـى و روشـهاى مـدرن زندگى بـود ،كشـو ِر ديگـرى كـه از ايـن روشـها برخـوردار اسـت ،مىآيـد و آنهـا را بـه اين

كشـور مىفروشـد .ا ّما به چه قيمتى؟ بـه هر قيمتى خـودش خواسـت؛ به قيمت تمـام ثروت مـا ّدى كشـور خريدار.
مىگويـد شـما منابـع زيرزمينىتـان را به مـن بدهيد تا مـن هم بـه شـما محصـوالت صنعتـىام را بدهم .ايـن هم،
تا حدودى چـاره نـدارد .همين كارى اسـت كـه در زمـان رژيـم پهلوى انجـام گرفـت .در زمـان پهلوى چه شـد؟ در
مقابل چـه چيزى ،محصـوالت صنعتـى غـرب را داخل اين كشـور كردنـد؟ در مقابـل نفت .بـا نفت ،سـرمايهگذارى
علمى نكردنـد كه مقدارى پـول خرج كننـد و الاقل اگر امـروز محتاج بيگانگان هسـتند ،فـردا ديگر محتاج نباشـند.

75

وحدت
حوزه و دانشگاه

ايـن كار را نكردنـد .ايران ،بىحسـاب و كتاب پـول خود را به حسـاب غـرب ريخت ،تا غـرب محصوالتـش را  -آن هم
باز با گزينـش و ّ
دلل بازيهـاى خـود  -در بازارهاى ايـران بريزد .لذا جامعـهى ايران بـه جامعهاى وابسـته و بدون علم
تبديل شـد كه در آن بـراى يك عال ِـم و دانشـمند و محققّ هم ،ميـدان كار پيـدا نمىشـد .اين وضع جامعهاى اسـت
علميه داشـته باشـد .حال بمانـد كـه در آن رژيـم ،هـم حوزههـا را خراب
كه علـم نـدارد؛ ولو فـرض كنيـم حـوزهى ّ
كردنـد و هم دانشـگاهها را.

ا ّما اگر فـرض كنيم جامعـهاى حـوزه دارد ،معنويّت و اخلاق دارد ،اما علـم ندارد؛ هميـن بىعلمى ،آن را بـه قربانگاه

خواهد كشـاند .زيـرا دشـمن مىآيـد و محصـول علمـىاى را كـه آن جامعـه الزم دارد ،ح ّتى بـه قيمـت معنويّاتش

مدتـى  -يـك روز و دو روز تاريخـى  -ايـن جامعـه صبر خواهـد كرد
بـه آن تحميـل مىكنـد و مىفروشـد .باالخـره ّ
و محصـوالت علمـى را وارد كشـور خـودش نخواهـد كـرد؛ ا ّمـا آخـرش ناچـار اسـت وارد كنـد .ايـن حالـت ،وقتـى
علميهى
اسـت كه پايه ،خـراب و ويران باشـد .حـال اگر كشـور و جامعـهاى دانشـگاه خوبى داشـته باشـد ،ا ّما حـوزه ّ

خوبى نداشـته باشـد ،وضعش چگونـه اسـت؟ ايـن ،از آن هم بدتر اسـت! زيـرا در ايـن صـورت ،علم در كشـور پيش

خواهد رفـت؛ ا ّمـا در جهـت غيرهدفهـا و ارزشـهاى انسـانى .علمى خواهـد بـود در خدمت ظلـم؛ علمـى در خدمت

اسـتكبار؛ علمـى در خدمـت تبعيض؛ علمـى در خدمـت بىعفتـى و ح ّتـى علمـى در خدمت خيانـت بـه آرمانهاى
متأسـفانه در دوران سـلطنت در اين
ملّـى .اينگونـه خواهد شـد .عزيزان مـن! اين هم ،بـاز همـان حالتى اسـت كـه ّ
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كشـور پيـش آمـد .دانشـگاه بنيانگـذارى كردند ،امـا دانشـگاهى كـه بنايش را بـر جدايـى از ديـن و حوزه گذاشـته
علميه بـود ،جدا؛ دانشـگاه هـم بود ،جـدا .لـذا نتايج بسـيار بـدى بر ايـن مترتّب شـد كه بـه آن هم
بودنـد .حـوزهى ّ
مىرسـيم.

سیاستهای رژیم منحوس پهلوی برای جدایی حوزه و دانشگاه

پس مالحظـه كرديد كـه حوزهى تنهـا  -بـدون دانشـگاه  -كفـاف نيازهاى امـروز ملّـت و كشـور ايـران را نمىدهد.
دانشـگا ِه تنها  -بـدون حـوزه  -هم كفـاف نمىدهد .حـال اگـر از يك طـرف دانشـگاهى بر مبنـاى ضديّت بـا دين و

علميـه مىخواهند
ارزشـهاى اسلامى بنيانگذارى شـده بود  -يعنى بر اسـاس ضديّت بـا ارزشـهايى كه حوزههـاى ّ
علميـهاى بر اسـاس ضديّـت بـا تازههاى علمى بنا شـد
شـكل علمى آن را تأميـن كننـد  -و از طـرف ديگر حـوزهى ّ

مكمـل يكديگـر و دو پايه بـراى نظـام و دو بـال براى پـرواز به سـطوح عالى بشـرى و
و دو جريـان كه بايـد كمـك و ّ

ضـد هـم را گذاشـتند ،تكليف چـه خواهد بـود و نتيجه چـه خواهد شـد؟ در اين
انسـانى باشـند؛ بناى كار كـردن بر ّ

صورت ،بدتريـن نتايج حاصل مىشـود .زيـرا دو نيرو به جـاى سـازندگى ،در جهت تخريـب يكديگر بـه كار خواهند
ميانـى رژيم منحوس پهلوى ،نقشـه كشـيده
رفـت و اين بسـيار خطرناك اسـت .ايـن ،آن كارى بـود كه در سـالهاى
ِ

مـال سـالهاى ا ّول بود.
بودند تـا انجامش دهنـد .ا ّول خواسـتند حـوزه را تعطيـل كننـد؛ ديدند نمىشـود .اين فكـر ِ
يعنـى آن اوايـل ،رضاخان پهلـوى بـه قـم هجـوم آورد و حـوزه را تعطيل كـرد .در همان سـالهايى كـه امـام بزرگوار
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مىفرمودند مـا روزهـا جـرأت نمىكرديـم در كوچـه و خيابانهاى قـم ظاهر شـويم .پليس رضاخـان اجـازه نمىداد
طلبـهى عمامـه بـه سـر در خيابانهـاى قـم پيدايـش شـود .مىگرفتنـد ،اذيّـت مىكردنـد ،بـه زنـدان مىافكندند،

لباسـها را مىكندند ،توهيـن مىكردنـد ،عمامه را پـاره پـاره مىكردند؛ بعد هـم طلبه را به گوشـهاى مىفرسـتادند
كه يـا زندان بـود يا تبعيـد و يـا چيز ديگـرى شـبيه آن .لـذا طلبههـا در چنـان شـرايطى درس خواندند.
ايشـان مىگفتند مـا روزها به باغهـاى اطـراف قـم مىرفتيـم و درس و مباحثه را زيـر درختهـا و در كوچـه باغها ،به
دور از چشـم پليـس رضاخان انجـام مىداديم .شـب هم كـه هـوا تاريك مىشـد ،آهسـته مىآمديم در يك گوشـه؛
در اتـاق مدرسـهاى ،جايى ،بيتوتـه مىكرديـم .ا ّول اينگونه شـروع كردند .چرا؟ چون مىخواسـتند دانشـگاه باشـد
و حـوزه نباشـد .رضاخـان ،آن شـكل را انتخاب كـرده بود .بعـد ديدند نمىشـود .ديدنـد امكان نـدارد .حـوزه در اين

كشـور ريشـهاى عميـق دارد .ديدنـد هـر چـه جلـ ِو ّ
طلاب را مىگيرنـد ،علمـا و روحانيـون در گوشـه و كنار رشـد

مىكنند .قـادر بـه از بين بـردن اين نهـال علمى نيسـتند؛ چون بـا دين و ايمـان و اعتقـادات مـردم سـروكار دارد .از
ايـن رو آمدنـد و در سـالهاى ميانى سـلطنت پهلوى ،نقشـهى دوم را پيـاده كردنـد .البتـه آن طاغوت رفـت ،طاغوت
ديگـرى آمد .اما پشـت پـرده ،دسـتها و سياسـتهاى ديگرى بـود كه ايـن كارهـا را دنبـال مىكـرد .اينهـا  -آن پدر و

عامـل اجرايى بيـش نبودنـد .سياسـت دوم اين بود كـه حوزه باشـد ،منتهـا حوزهاى كـه مطلقـاً رابطهاى
پسـر  -دو
ِ
با دانشـگاه برقـرار نكنـد و براسـاس بدبينى به دانشـگاه و هـر دانش و فنـاورى جديـد پيش بـرود .اين از يـك طرف.
ضد
ضد ديـن و ّ
ضد حـوزهّ ،
از طـرف ديگر هـم ،تا آنجـا كه مىتواننـد با تبليغـات و روشـهاى گوناگـون ،دانشـگاه را ّ
علمى
روحانيت و علـم ديـن را در محيطهاى دانشـجويى و محيـط
روحانيت بـار بياورند .واقعـاً از لحـاظ تبليغاتـى،
ِ
ّ
ّ
عده انسـانهاى مزاحـم ،مضر ،بيسـواد و دنبـال موقوفـه و از اين
جديد ،بمبـاران كردنـد! روحانيـون را به عنـوان يك ّ

ً
اصلا رغبت نكنـد كـه سـراغ يـك روحانـى بـرود .در محيطهـاى دانشـگاهى هـم سـرگرميهاى گوناگونى درسـت

ً
اصلا قيد همـه چيـز را بزند .ايـن نقشـهى آنها بـود .نتيجه چه شـد؟ نتيجه اين شـد كـه در يـك دورهى
كردنـد كه

نسـبتاً طوالنى ،در دانشـگاه ما اشـخاصى تربيت شـدند كه كشـور و ملّت ايران ،از علم آنهـا هيچ اسـتفادهاى نكردند.
نشـانهى اسـتفاده نكـردن از آنهـا را هم عـرض مىكنم.
نتایج پشت کردن حوزه و دانشگاه به یکدیگر
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چيزهـاى عجيـب و غريب معرفـى كردند .چـرا؟ بـراى اينكه جـوان دانشـجوى پـاك و مؤمـن و باصفـا و بااخالص،

امـروز دههـا سـال  -شـصت ،هفتـاد سـال  -از آغـاز بهوجـود آمدن بسـاط دانـش جديـد در ايـن كشـور مىگذرد.
سـال پـس از پيـروزى انقالب كـه يك حركـت حقيقـى در راه تكيـه بـه تحقيقـات ايرانى انجـام گرفته
غيـر از چند
ِ

توجهى انجـام نگرفتـه اسـت .كدام اختـراع مهـم ،كدام كشـف بـزرگ ،كدام
اسـت ،در گذشـته ،حقيقتـاً كار قابـل ّ
قطع وابسـتگى به بيگانـه از سـوى دانشـگاه دوران رضاخان و پسـر رضاخـان انجـام گرفـت؟ در آن دوران ،دانشـگاه

روزبهروز كشـور را بـه خارج وابسـتهتر مىكـرد .الب ّتـه تقصيـ ِر جوانان دانشـجو هم نبـود .من بـه عنوان آدمـى كه از

نزديك قضاياى آن روز را در مقابل چشـم داشـته اسـت ،شـهادت مىدهـم .جوانان دانشـجوى آن رو ِز ما ،خودشـان
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هيچ تقصيرى نداشـتند .محيطى درسـت كـرده بودنـد كـه در آن كا ِر علمـى اصيل ،امـكان نداشـت .در ايـن اواخر،

چنان فرهنگ غربـى و غربيهـا  -بخصوص امريـكا  -را در چشـم جوان ،بـزرگ و موضـع و موقع آن را دسـت نيافتنى
ً
اصلا فكـر نمىكرد كـه ممكن اسـت
كـرده بودنـد كـه جـوان مسـلمان دانشـجوى ما بـه هـر جـا هـم مىرسـيد،
ً
اصلا فكـرش را نمىكـرد .لذا تالشـى هـم انجام
ايـن فاصلـهى ژرف علمى را كسـى طى كنـد و بـه آنجاها برسـد!

نمىگرفـت .نهايت پرواز علمـى يـك درس خوانـده و تحصيلكرده ،ايـن بود كـه بتواند از آنچـه غربيها توليـد كرده و
سـاختهاند ،اسـتفاده كند؛ هميـن .آنها چيـزى بسـازند و ايـن بتوانـد از آن اسـتفاده كند.
ِ
سـاخت خـارج را كه بـه ايران
مكـرر گفتهام كـه ح ّتى اجـازهى تعميـر بعضى از ماشـينها و دسـتگاههاى جديد
من ّ

آورده مىشـد ،به مهندسـين و تكنسـينها و كاركنـان ايرانـى نمىدادند .مىگفتند شـما حـق نداريد به اين وسـايل
دسـت بزنيد .هواپيمـاى مـدرن را به ارتـش ايـران مىفروختند؛ شـرطش اين بود كـه همافر و افسـر ف ّنـى ايرانى ،به

ايـن دسـتگاه نزديك نشـود! هر وقت خـراب شـد ،آن مجموعـه قطعاتى را كـه ً
مثلا پانصد قطعه ابـزار در آن اسـت،

طيـاره كننـد و ببرند آنجـا تعمير كننـد و برگردانند!
جدا كننـد و به خارج بفرسـتند؛ يعنـى تمام مجموعه را سـوار ّ

اجـازه نمىدادند كـه در اينجا بـه آن مجموعه دسـت بزننـد .حتـى در ادبيـات ،كارى كردند كـه اديب ايرانـى براى
ادبيات فارسـى هـم چشـمش را مىدوخت كـه فلان خارجى چـه گفته اسـت! اى آقـا؛ اينكـه ديگر يك مسـألهى

وارداتـى نيسـت .ا ّق ً
عـده دلشـان مىخواهد
لا در اين قضيـه بـه خودتان تكيـه كنيـد .نمىكردنـد .امـروز هم يـك ّ
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همانطـور عمـل كننـد .گاهـى مىگوييـم :آقا! حقـوق اسلامى مـا غنىتـر از حقوق غربـى اسـت .كـدام حقوقدان
غربـى مىتوانـد در زمينههايـى كـه شـيخ انصـارى  -كه ايـن روزهـا بحـث دربـارهى او زيـاد اسـت  -تأليفـى در آن
زمينههـا دارد و صاحـب تحقيقاتى اسـت ،بـه غبار حركت سـريع ايـن مـرد و به گرد پـاى او برسـد؟ ما دانشـمندان
بزرگـى در زمينهى حقـوق اسلامى داريم .چطـور باز هـم بايد در مسـألهى حقـوق به حقـوق غربى مراجعـه كنيم،
ببينيـم آنهـا در زمينهى مرافعـات و حقـوق مدنى و حقـوق جزا چـه تحقيقاتى كردهانـد؛ برويـم از آنها يـاد بگيريم؟
ح ّتـى امروز هم بعضـى مىخواهند ايـن حقايـق را ناديده بگيرنـد .اين جزو آثار شـوم همـان قضاياى آن روزهاسـت.
اينگونه درسـت كردند :دانشـگاهى پشـت به حوزه و حوزهاى پشـت به دانشـگاه .دانشـگاهى جـدا از ارزشـهايى كه
حـوزه بـراى آن كار مىكنـد و حـوزهاى بىخبـر از تحقيقـات علمـىاى كـه دانشـگاه انجـام مىدهد .وحـدت حوزه
تحصيـل علـم را در جهت ارزشـهاى
روآوردن ايـن دو بـه يكديگـر .يعنى دانشـگاه ،علـم و دانش و
و دانشـگاه يعنـى
ِ
ِ

اسلامى و اخالقىاى قـرار دهـد كـه در حوزههـا روى آن ارزشـها بـا شـيوههاى صددرصـد علمـى و به طـور كامل،

كار و تحقيـق و تدريس مىشـود .علـم در جهت ديـن؛ علم در جهـت اخالق؛ علـم براى انسـان؛ علم وسـيلهاى براى

بىنيـازى از بيگانـگان؛ علم بـراى تأمين اسـتقالل ملّـى ما؛ علم بـراى عـ ّزت ا ّمت اسلامى؛ علم بـراى اينكـه ديگر

امريـكا يـا اروپـا نتوانند به وسـيلهى ابـزار علـم ،ملّتهـا را بيچـاره و زيـر پا لگد مـال كننـد؛ علم بـه عنوان يك سـپر،
يك مدافـع و يك وسـيلهى پـرواز .اينهـا همـه در صورتى خواهد شـد كـه دانشـگاه از حـوزه بيامـوزد و آن روشـها و
ارزشـهايى كه در حوزه هسـت  -ارزشـهاى دينـى و اخالقـى  -در محيط دانشـگاه نفـوذ كند.
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ارتباط مستمر و ّ
منظم روحانیون با دانشگاه
علميه هم بـراى اينكه پيشـرفت كنـد و از جمـود خارج شـود ،بايـد روشـهاى علمىاى را به دسـت
الب ّتـه حـوزهى ّ
َّ
بحمـدالل حـوزه در اين جهـت پيشـرفتهاى زيادى كـرده اسـت .اين ،آن
آورد كه در دانشـگاه معمول اسـت .امـروز
وحدت مورد نظـر امام اسـت .ايـن ،آن خصوصيتى اسـت كه مىتوانـد همهى كشـور  -هم حـوزه و هم دانشـگاه  -را
به كمال مطلوب برسـاند .يكى از راههـاى خوب هم ،حضـور آقايـان روحانيون در دانشگاههاسـت .بسـيار كار خوبى
اسـت .حضـور عالمانه،به صـورت تدريـس و به صـورت ارشـاد و راهنمايـى و يـا احيانـاً تبادل دانشـجو بين حـوزه و

كيفيـت كار را خو ِد دانشـجويان و
دانشـگاه و جلسـات همفكرى مشـترك براى كارهاى گوناگون؛ كـه اين روشـها و ّ
َّ
بحمـدالل جامعـه ،جامعهى
خو ِد جوانـان بهتـر مىدانند كـه چـه كار بايد بكننـد ،تـا آن مقاصد عملى شـود .امـروز

ايسـتادگى ملّت عزيـز ما بر سـر هدفهاى اسلامى و
متحركى اسـت .ملّـت ،در حـال مبارزه اسـت .نفـس
متحـ ّول و
ِ
ّ
شـعارهاى اسلامى ،يك مبـارزهى بزرگ اسـت؛ چون دشـمن فشـار مـىآورد .البته ملّـت ايـران نشـان داده و ثابت

كرده اسـت كه با هوشـيارى بـر همـهى ترفندهاى دشـمنان هـم ،در مراحل گوناگـون فائـق و غالب مىشـود .چون

غلبـهى دشـمنان  -در زمينهى مسـائلى كه بـه آحـاد ملّت مربوط اسـت  -بسـته به اين اسـت كـه بتواننـد در ذهن
َّ
بحمـدالل تا حـدود زيـادى تأثيرناپذيـر باقى مانده اسـت.
مـردم اثر بگذارنـد .ملّت مـا در مقابـل تبليغات دشـمن،
شـما جوانان عزيز بايد سـعى كنيـد ضمن آشـنايى با حيلههـا و ترفندهاى دشـمن ،ايـن روحيـهى نفوذناپذيرى در
مقابل دشـمن را در مـردم تقويت كنيد .دانشـجويان هر چه بيشـتر كوشـش كنند تا در محيط دانشـگاه ،ارزشـهاى
معنوى و دينـى را تحقّـق بخشـند و حاكم كننـد .اين ،همـان عاملى اسـت كه دشـمن را نـاكام مىكنـد .روحانيون

كيفيـت كار و حضـور ف ّعال در مسـائل عمدهى علمـى جهانى پيـش مىرود.
به سـمت تح ّول در روشـها و شـيوهها و ّ
َّ
شـاءالل اين روشـها را هـر چه بيشـتر تقويـت كنـد .خداى متعـال هـم يقينـاً كمـك مىكنـد و ايـن راه را هموار
ان
َّ
شـاءالل اين بنـاى مباركى كـه امام گذاشـتهاند و مرحـوم شـهيد عزيز ما ،آقـاى مف ّتح
خواهد كـرد .من مطمئ ّنـم ان
رضوان َّ
اللتعالىعليه  -كه شـهادت ايشـان روز يـادگارىِ اين حادثـه مهم اسـت  -و همچنين بقيـهى عزيزانى كه در
حوزه و دانشـگاه بودند  -مثل مرحوم شـهيد مط ّهرى و شـهيد بهشـتى و شـهيد باهنر كه همه هم از شـهدا هسـتند

 -برايش آن تلاش و زحمت را كشـيدند ،هر روز اسـتوارتر خواهد شـد .و چه راه بابركتى اسـت كه اين مشـاعل عزيز
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تا آنجا كـه مىتواننـد ارتبـاط خود را بـا دانشـگاه ،مسـتمر و ّ
منظـم كنند و نـوع ارتبـاط نيـز صحيح و متناسـب با
َّ
بحمدالل اين دو ،سـه سـال اخير شـروع كرده اسـت،
علميه هـم ،در حركتى كه
نياز حوزه و دانشـگاه باشـد .حوزهى ّ

و مشـاعل درخشـان ،به شـهادت هـم رسـيدند؛ برجستههايشـان همـه به شـهادت رسـيدند .ايـن چند نفر شـهيد
عزيز،همـه مظهر تـا ِم حوزهاى و دانشـگاهى هسـتند .ايـن راهى كه ايـن بزرگـواران برايـش زحمت كشـيدند و امام
َّ
شـاءالل روزبـهروز هموارتر ،واسـعتر و به هدف نزديكتر شـود.
آن سفارشـها را كردنـد ،ان
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هدف و ضرورت حضور روحانیت در دانشگاهها *
معنای حضور روحانیون در دانشگاه

ّ
محـل علم
حضور روحانيـون در دانشـگاهها بـه معناى حضـور علـم و ديـن در دانشگاههاسـت .يعنى دانشـگاهها
روحانيـت ،دانش ديـن را بهصورت
اسـت؛ احياناً بـه خاطر حضـور آدمهـاى متديّن ،محـل دين هم هسـت .ليكـن
ّ
قـوى و منطقـى و قابـل ارائـه در محيـط دانشـگاه ،متناسـب بـا سـطح فهـم دانشـگاهيان مطـرح مىكنـد .ايـن

جنبـهى علمى قضيه اسـت .چون معـارف دينـى از واالتريـن علـوم و از قويترين مباحث ذهنى و فلسـفى هسـتند
و در بخشـهايى ،از مهمتريـن مسـائل اجتماعـى محسـوب مىشـوند  -مسـائل زندگىانـد  -اينها بايسـتى علمى
شـدت پرهيـز شـود؛
و قـوى مطـرح شـوند .در آنهـا بايـد از ضعـف در اسـتدالل و اختلال در تبييـن و ارائـه بـه ّ
ضد تبليـغ خواهد شـد .بـد دفـاع كـردن ،از مهمترين
چـون همهى اينهـا تأثيـرات عكـس خواهد داشـت؛ يعنـى ّ
شـيوههاى كوبيـدن و حملـه كردن اسـت.

روحانيـون و ّ
طلاب و فضالى دينـى در دانشـگاهها به اين معنا اسـت كـه معارف اسلامى را  -در
بنابراين حضـور
ّ
همهى بخشـهايش  -بهصـورت منطقـى ،قابل ارائـه ،قوى و مسـتدل مطـرح مىكنند .ايـن جنبهى علمى مسـأله

اسـت .جنبهى ديـن يعنـى تقويـت ايمـان؛ يعنى هـر چه كـه از طـرق فهـم علمى حاصـل مىشـود  -كـه بهطور
طبيعـى از آن بخـش ا ّول حاصـل مىشـود  -ليكـن مهمتـرش ايـن اسـت كـه رفتـار ،روش و حـركات و سـكنات

آقايـان روحانيـون ،مبلّغ ديـن و حامل معـارف و ارزشـهاى دينى اسـت.

* .بیانات دردیدار با نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1375/06/19
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ضرورت ثمر بخشى دانشگاهها
امـروز  -و هميشـه  -علمـاى ديـن مشـعلهايى هسـتند كه مـردم را بـا رفتـار و بـا روش زندگـى و برخوردشـان با
مسـائل ،به ديـن دعـوت مىكننـد .نـه اينكـه بخواهيـم بگوييم اسـتثنا نـدارد؛ چـرا ،اسـتثنا هـم دارد .كسـانى
هـم هسـتند كـه عكـس ايـن عمـل مىكننـد و من ّفـر از ديننـد؛ امـا طبيعـت كار روحانيـون آن چيزى اسـت كه
َّ
بحمـدالل امـروز هـم شـكل اغلبـى هميـن اسـت كه عرض شـد.
بهصـورت اصـل و قاعـده گفتـه شـد.
بنابرايـن حضـور روحانيـون در دانشـگاهها ،ضـرورت ثمـر بخشـى دانشگاههاسـت؛ به معنـى دخالـت روحانيت
در دانشـگاهها نيسـت .بعضـى ايـن گونـه تعبيـر نكننـد كـه روحانيـون مىخواهنـد بـه دانشـگاه دسـت انـدازى
كننـد؛ نـه .در دانشـگاهها مديريّتـى هسـت كـه اداره مىكند؛ سياسـتگذارى هسـت كـه سياسـتگذارى مىكند؛

كسـانى هسـتند كه تدريس مىكنند؛ كسـانى هسـتند كـه كارگـزارى امـور را مىكنند .همـه كارهاى خودشـان
را انجـام مىدهنـد .علما هم كـه وارد مىشـوند ،بـه قصـد دخالـت در كار آنها نيسـت .البتـه حضـور روحانيون در
مقرراتى كه بـه آنهـا اجـازه و ميـدان كار بدهد همـراه نباشـد ،حضـور لغو و
دانشـگاهها ،مادامـى كـه بـا برخـى از ّ

مقـررات را مىخواهند چـه كار
بيهـودهاى خواهـد بـود .اين طور نيسـت كـه مـا فـرض كنيـم علمـا در دانشـگاهّ ،

مقـررات و حـدود ،بـدون امكانات و
كننـد؛ قاعـده و قانـون مىخواهنـد چـه كار كننـد؛ نـه .در هيچ جايـى بـدون ّ
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اختيـارات نمىشـود وارد شـد و كار كرد .بايـد مبسـوط اليد باشـند  -نـه مكتوف االيـدى  -تـا بتواننـد كار كنند.
روحانيون دانشگاه ،سنگ صبور ت ّموجات روحى جوانان

بنابرايـن حضـور آقايـان اگرچه بـا اختيـارات و مسـؤوليتهايى همـراه اسـت؛ اما بـه آن ّنيتى اسـت كه گفته شـد؛

«تبييـن علمـى ديـن و انتقـال عملـى رفتـارى و ايمـان مذهبـى بهوسـيلهى حضـور خودشـان» .ايـن آن چيزى
اسـت كه مقصـود اصلـى اسـت .البتـه وقتى ايـن حاصل شـد ،يـك چيـز سـومى هـم بهوجـود مىآيد كـه گاهى
اهميتـش از ايـن دو كمتـر نيسـت و آن اينكـه روحانيـون در دانشـگاه ،مىتواننـد ملجأ و ملاذ و رازدان و سـنگ
تموجـات روحى جوانان هم باشـند .جـوان مركز عواطـف و احساسـات اسـت؛ واردات روحى زيـادى دارد -
صبور ّ

همچنان كـه واردات ذهنى هـم دارد  -جايـى احتياج اسـت كه جـوان بتواند خـود را در آن جـا ،در پنـاه يك روح
بـزرگ و دل صبور و نفسـى مهربـان و نيكخواهى قرار دهـد .اين دل صبـور ،فكر بلنـد و روح نيكخواه عبارت اسـت
از هميـن روحانى كـه دردهـا و مشـكالت را مىشـنود؛ راهنماييهـاى الزم را مىكند؛ همـدردى و طبابـت معنوى
و روحـى مىكنـد.

البته اگـر يـك روحانى بـه اين نقطـه رسـيد ،بايـد بدانـد كـه كارش در دانشـگاه مو ّفق بـوده اسـت .اگر هنـوز به

ايـن نقطـه نرسـيدهاند ،بدانيـد كمبـودى در كار اسـتّ ،
وال روحانـى اگر بـه آن شـكلى كه عرض شـد  -بـا آن دو
خصيصـه  -در هـر جا حضـور پيـدا كنـد  -بخصـوص در محيـط جـوان  -المحاله ايـن خصيصـهى سـوم بهوجود
خواهـد آمد.
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كـه دسـت ايـن نهـاد را بهقـدر اختياراتـى كـه الزم دارد  -زيادهخواهـى هـم نمىكنيـم  -بـاز بگـذارد ،تأكيـد
مىكنـم و ايـن بهعهـدهى شـوراى عالـى انقلاب فرهنگـى و بقيـهى دسـتگاههاى ذىربـط اسـت .هـر چـه تا به
حـال كردهانـد كه چـه بهتـر؛ آنچـه نشـده اسـت ،بايـد انجـام گيـرد .نبايـد بـه روحانيـون و علمايـى كـه از روى
اخلاص و ديـن و بـراى انجـام وظيفـه بـه دانشـگاهها رفتهانـد ،بـه چشـم يـك رقيـب ،مزاحـم ،عنصـرى زايـد،
تشـريفاتى يـا مداخلهگـر در دانشـگاهها نگريسـت! ايـن يـك نگـرش خطـا و غلطـى خواهـد بـود و هـر چـه كـه
َّ
شـاءالل آثـار كار شـما بيشـتر ظاهـر خواهـد شـد.
مىگـذرد ،ان
البتـه من بايـد عرض كنم كـه نهـاد نمايندگى سالهاسـت كـه در دانشگاههاسـت؛ امـا در اين دو سـه سـال اخير،

حقّـاً و انصافـاً بـه سـمت آن هدفهـا حركت بهتـرى داشـته اسـت .البته در گذشـته هـم زحماتى كشـيده شـده و
كارهاى خوبـى انجام گرفته اسـت؛ امـا ترتيبى كـه اخيـرا ً  -در اين دو سـه سـال  -وجود دارد بيشـتر مـورد تأييد
ماسـت .البتـه ممكن اسـت كـم و بيش اشـكاالتى هـم داشـته باشـد؛ نمىخواهيـم به كلّـى بگوييـم كـه خالى از

اشـتباهات و اشـكاالت اسـت؛ اما قابـل رفـع اسـت .بنايى كـه امـروز وجـود دارد ،بنـاى صحيح و قـواره ،قـوارهى
درسـتى اسـت .بايد همه كمـك كنند .البتـه آنطور كـه مـن از مسـؤولين وزارت آمـوزش عالـى و وزارت آموزش
پزشـكى احسـاس كردم و ديـدم ،آنهـا هـم اسـتقبال مىكنند؛ آنهـا هم حضـور ايـن تشـكيالت را در دانشـگاهها
دوسـت مىدارنـد .آقايـان وزرا و مسـؤولينى كـه هسـتند  -آن طور كـه مـن از حرفهايشـان مىفهمـم  -از حضور
آقايـان اسـتقبال مىكننـد و آن را مغتنـم مىشـمارند.

مسـألهى اسلامى كردن كه مـا گفتيـم يـك مسـألهى ذواالبعـاد و خيلـى عميـق اسـت .همانطور كـه حضرت
آقاى ج ّنتـى بيان كردنـد و جناب آقـاى صـدر  -در اين نوشـتهى متين و پـر مغز خودشـان  -خواندنـد ،اين كارى
اسـت كه آينـدهى اين كشـور و انقلاب بـه آن وابسـته اسـت .نـه اينكـه از ا ّول انقلاب دنبـال ايـن كار نبودهاند؛

ً
اصلا از ا ّول انقالب ،دانشـجويان دلسـوز و دردمنـد و انقالبى و مؤمـن ،ا ّولين كسـانى بودند كه به اين مسـأله
چرا.
مصرانـه مىخواسـتند كـه در ايـن زمينـه اقدامى
ّ
توجـه كردنـد و بـه مـا مراجعـه مىكردنـد و از مـا ملتمسـانه و ّ

شـود؛ تا اينكـه آن اقدامات اوايـل انقالب در دانشـگاهها پيـش آمد و انجـام پذيرفت كـه همه در جريان هسـتيد.
بعـد از آن هـم امـام رضـوان َّ
الل تعالـى عليه ،سـتاد انقلاب فرهنگـى را تشـكيل دادنـد و بر هميـن مبنا ،شـوراى
ً
اصلا همـهى اينها بـراى هميـن مقصود بوده اسـت.
عالـى انقلاب فرهنگـى تكميـل آن بود كه تشـكيل شـد.

مـا اگـر امـروز احسـاس مىكنيـم كـه دانشـگاهها در آن جهـت مـورد نظـر ،پيشـرفت محسـوس و متو ّقـع را

هدف و ضرورت حضور روحانیت در دانشگاهها

کمک حوزهى علميه در اسالمى كردن دانشگاهها

نكردهانـد ،بايـد بدانيـم در كارى كه انجـام گرفتـه ،اختالالتى بوده ،نـه اينكه ّنيـت ايـن كار نبوده اسـت و حاال ما

اين ّنيـت را ابـداع كردهايـم! نخيـر .اين ّنيـتّ ،نيت انقلاب اسـت؛ ّنيت همه اسـت .مـا هم كه امـروز ايـن حرف را
مىزنيـم ،از ا ّو ِل انقلاب از جمله كسـانى بوديـم كه به تبـع امام رضـوان َّ
الل تعالـى عليه و بـه تبع مسـائل انقالب،
جـدى احتيـاج دارد ،اين مسـأله را به
دنبـال اين قضيـه بوديم .چـون من احسـاس مىكنـم كه امروز بـه يـك كار ّ
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صـورت مسـتقلى مطـرح كـردم و دنبـال مىكنم.

من بـه وزير محتـرم هـم  -كه خـود ايشـان مسـلمان عالقهمنـدى اسـت و واقعـاً هم مايل اسـت كـه ايـن كار به

بهتريـن وجهى انجـام گيرد  -گفتم شـما اگـر بخواهـى كار اساسـى و عميقـى در آموزش عالـى كرده باشـى ،بايد
ايـن كار را بكنـى وا ّال ادارهى امور دانشـگاهها و آمـوزش عالى كـه كار معمولى و رايجى اسـت و هر وزيـرى مىآيد

و انجـام مىدهـد؛ اگـر وزيـرى بخواهـد آن كار اساسـى را انجـام دهد،بايـد ايـن كار را انجـام دهـد .ايشـان هـم با
همهى وجـود  -من احسـاس كـردم  -اسـتقبال كردند .ليكـن من ايـن را عرض كنـم كه شـأن دفتـر نمايندگى و
مسـؤولين دفاتر نمايندگـى در دانشـگاهها در اين قضيه ،شـأن بسـيار بـاال و وااليى اسـت.
مكـرر هـم گفتهايـم كـه بايـد حـوزهى علميـه در كار اسلامى كـردن دانشـگاهها كمـك كنـد و سـهمى را بر
ما ّ

دوش گيـرد .بخـش عمـدهاى از اين سـهم را شـما آقايـان كـه در دانشـگاهها حضـور داريـد؛ مىتوانيـد و مىبايد
انجام دهيد .وا ّال اگر كسـى با مسـائل دانشـگاهها سـروكار چندانى نداشـته باشـد  -ولـو در متن حـوزه هم حضور

داشـته باشـد  -معلوم نيسـت خيلـى بتواند ايـن كار را بـه بهترين وجهـش انجام دهـد و بـراى اين قضيـه بهترين
و نزديكتريـن و مطمئنتريـن راه را انتخـاب كنـد .اما شـما كه آنجـا هسـتيد ،مىتوانيـد در اين كار نقش داشـته
مـدت ،با
مـدت و بلند ّ
باشـيد .مـن عـرض مىكنم كـه بـراى اسلامى كـردن دانشـگاهها ،بايـد طرحهـاى كوتـاه ّ
هم ديـده شـود .يعنى مـا نـه از آن كسـانى هسـتيم كـه بگوييـم مىخواهيم سىسـال ديگـر ايـن كار بشـود و به

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

مـدت دل خـوش كنيم  -كـه هر چـه كوتاه
مـدت اعتنايى نكنيـم؛ نـه از آن كسـانى كه بـه كارهـاى كوتاه ّ
كوتـاه ّ
مـدت غافل شـويم .نـه؛ هـر دو را در كنار هم
مدت اسـت ،قهرا ً عمـق و مانـدگارى آن هـم كمتـر اسـت  -و از بلند ّ
ّ

مـدت ،هـم بلند مـدت؛ امـا كارهـاى عميـق ،واقعى و اساسـى.
مىخواهيـم .هـم كوتاه ّ
ایجاد محيط و اهدافی اسالمى در دانشگاه
اينكـه به مـن خبـر بدهند كـه در دانشـگاهى فـرض بفرماييد يـك اسـتاد ،پيراهن آسـتين كوتاه داشـته اسـت،
يقهاش را گرفتهاند كه دانشـگاه اسلامى اسـت؛ چـرا اين طـور آمدهاى؟ ايـن ،آن چيزى نيسـت كه من خواسـتم
و دنبـال مىكنـم! پرداختـن به ايـن چنيـن مسـائل ،منحـرف كـردن از كار اصلـى و از مسـير حقيقى خود اسـت.
ما مىخواهيم دانشـگاه يـك محيط اسلامى و بـا اهدافى اسلامى باشـد .اهـداف مسـلمانانه و مؤمنانه ايـن گونه
كيفيتـش و پديدههـاى علمـى در نوترين صورتش باشـد .تلاش علمـى بايد در
اسـت كه بايد علـم در عاليتريـن ّ
مو ّفقترين انـواع خود و اخلاق دينى و ايمـان اسلامى در روشـنترين و مص ّفاترين وضعش حضور داشـته باشـد -

همه در كنـار هم  -ايـن ،آن چيزى اسـت كه مـا مىخواهيـم .آن وقت اگـر بخواهيـم به ايـن هدفها برسـيم ،طبعاً
شـيوههايى الزم اسـت.
در زمينـهى مسـؤوالن ،اسـاتيد ،مـواد درسـى ،بخصـوص علوم انسـانى  -كه اشـاره شـد  -بايـد كارهاى اساسـى
تخصصى و
انجـام گيرد كـه تفصيـل ايـن كارها موكـول اسـت به هميـن جلسـاتى كـه اشـاره شـد و كميتههـاى ّ
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چنانچه كسـى بيايد و همـهى آنچه را كه مـا گفتيـم ،در يك يا دو كار سـطحى و كوچـك خالصه كنـد  -در عمل
يـا در گفتار  -بـه اين هـدف و اين شـعار بـزرگ و حركت عظيـم ،ظلم كرده اسـت!
َّ
شـاءالل دنبـال ايـن كار خواهم بـود و بعـد از اين بـراى حضـور در مديريّتهـاى فرهنگى
اجمـاالً بگويم كه مـن ان

و دانشـگاهى بايـد اينها ملاك و معيار باشـد كـه بتوانند ايـن كار را بـه بهتريـن وجهى انجـام دهند؛ چـون وقتى
كه كار اسلامى انجام گيـرد ،كار علمى هـم در داخـل و در چارچـوب آن حضـور دارد  -كار علمى قـوى ،چون كار
علمى ضعيـف كه اسلامى نيسـت  -اين علـم بايـد بتوانـد امـروز و فـرداى كشـور را تأمين كنـد  -با علـم ضعيف
كـه نمىشـود  -بايـد بهتريـن علومـى كـه يـك كشـور و يـك ملـت را بـه خودكفايـى علمـى و عملى مىرسـاند
كيفيـت گزينشـها و امتيازهايـى كـه در دانشـگاهها بـراى اشـخاص وجـود دارد و بقيـهى
و رفتارهـا و اخلاق و ّ

چيزهايى كـه در ايـن زمينه هسـت ،تحصيل شـود .بههرحال چشـم اميـد ،به شماسـت .از خـدا كمـك بخواهيد
َّ
شـاءالل ايـن كار را بـا ق ّوت تمـام انجـام دهيم.
كـه ان

هدف و ضرورت حضور روحانیت در دانشگاهها
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احتیاج دانشگاهها به حضور علما و روحانيون
خصوصیات روحانی حاضر در دانشگاه:

الف) دست پر در علم و معرفت

ب) سر و كار داشتن با روح و معنويت

ج) داشتن عقل معاشرت

اهمیت دانشگاه براى حال و آينده کشور

حضـور هوشـمندانه و خردمندانـه روحانیـت در

دانشگاهها

داشتن مواضع صريح ،ش ّفاف ،عالمانه ،خردمندانه و

هوشيارانه روحانیون در دانشگاه

دلسـوزی ،اسـتادى و آگاهـى دادن روحانیـت در

دانشگاه
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نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت در دانشگاه *
احتیاج دانشگاهها به حضور علما و روحانيون
مهم اسـت؛
به شـما بـرادران عزيز هـم  -بعد از خسـته نباشـيد  -عـرض مىكنـم كـه حضـور در دانشـگاهها خيلى ّ
چون مـا روحانيـون در پى اين هسـتيم كـه مخاطبى پيـدا كنيم و آنچـه را كه از رسـالت الهى بر دوشـمان اسـت ،به

آن مخاطـب برسـانيم .اگر اين نباشـد كـه روحانيت معنايـى نـدارد؛ باالخره اين فكـر «العلمـاء ورثة االنبيـاء» ،1يك
فكر رايج و قطعـى در همـهى مفاهيم دينى اسـت .تحريض بـه علم ،بخش عمـدهاش براى اين اسـت كه انسـان ،آن
علم را بـه مخاطبينى برسـاند كه بـه آن احتياج دارنـد .بديهى اسـت كه در معـارف اسلامى ،آنجايى كـه روى علم
تكيه شـده اسـت ،مراد علـم توحيـد و معرفـت دينى اسـت كـه تبليـغ آن و عمل بـه آن ،اين همـه اهميت و كسـب
آن ،ايـن همه شـرافت دارد.
پـس ،اصـل قضيـه ايـن اسـت كـه ايـن رسـالت و ايـن پيامبـرى را  -در اين سـطح نازلـى كـه مـا برعهـده داريم -
تحقّق بخشـيم؛ به اينكه بـه مخاطبين خودمـان برسـانيم .ا ّمتها مختلفنـد ،مخاطبين و شـنوندگان پيام و رسـالت

مدت سـى سـال ،چهل
پيغمبران مختلفند .بهترينشـان كسـانى هسـتند كه جوان باشـند تـا اين تبليغ شـما براى ّ
سـال ،پنجاه سـال در زندگىشـان اثـر كنـد .اينگونه اسـت ديگـر .باالخره امـر داير اسـت بيـن اينكه به كسـى ياد
مـدت كوتاهـى مىخواهـد اسـتفاده نمايد.
بدهيم كه پنجـاه سـال مىخواهـد از آن اسـتفاده كنـد ،يا كسـى كه ّ
مدت اسـتفاده يـك امتيـاز اسـت .دوم اينكه همين جـوان بـودن ،امتياز اسـت براى
پس جوان بـودن ،براى طـول ّ
ذهن شـكلگرفتهاى
خوب فراگيـرى و شـكلگيرى ذهن ،بـه آنچه كـه ما بـه او مىدهيـم .فرق مىكنـد كه كسـى ِ

داشـته باشـد ،يا اينكه داراى ذهن آمادهى شـكلگيرى باشـد .جـوان ،امين امتيـاز دوم را هـم دارد.

* .بیانات دردیدار با نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1376/07/16
 .۱بصائرالدرجات ،ص ۱۰
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امتياز سـوم اين اسـت كه جوان ،حقپذير اسـت و آنچـه كه به او گفتـه شـود  -در وهلـهى ا ّول براى همـهى جوانان

بايـد اينطور فـرض كـرد  -بـراى يادگرفتـن و عمل كـردن گـوش مىكنـد .مگـر در مـوارد اسـتثنايى كـه عواملى
وجـود دارد كـه بنـاى بـر گـوش نكـردن و عمـل نكـردن مىگـذاردّ ،
وال بـه طـور طبيعـى ،جـوان اينگونه اسـت و

آمادگـى پذيـرش و عمل كـردن هـم دارد.
مخاطب شـما غيـر از اين سـه امتيازى كـه مربوط بـه جوانـى اسـت ،امتيـاز ديگـرى هـم دارد و آن اينكه با سـواد
و اهل معرفـت اسـت .او ترجيـح دارد بر كسـى كه انسـان بـراى فهماندنـش مشـكل دارد و مطلـب را درسـت درك
نمىكنـد .اين هـم امتيـاز چهارم اسـت كـه جوان ،باسـواد باشـد.

امتيـاز پنجم اين اسـت كـه آيندهى كشـور در دسـت اوسـت .يعنـى شـما چنانچـه بخواهيـد مخاطبيـن را در ّ
كل

كشـور ،مرتّـب به سـبر و تقسـيم از هـم جـدا و ا ِفـراز كنيـد ،شـايد بشـود گفـت بهتريـن و اشـرف مخاطبيـن ،اين
مخاطبينى هسـتند كه شـما بـا آنـان در دانشـگاهها مواجهيـد؛ جـوان ،با سـواد ،اهـل معرفـت ،آينـدهدار و مؤثر در
مهم اسـت!
آينـدهى كشـور .ببينيـد چقـدر ّ

ايـن را بايد دانسـت؛ يعنى ايـن منب ِر تبليـغ را از دسـت ندهيـد ،اين را خيلـى قدر بدانيـد .اگر ديديـد ايـن كار با كار

مهمى اسـت كـه از اين ،اهم
ديگـرى معارضـه دارد ،آن كا ِر ديگر را بـه نفع اين تعطيـل كنيد؛ مگر اينكـه كار خيلى ّ

باشـدّ ،
وال ايـن را خيلى بايد قـدر بدانيد .وقت صـرف كنيد؛ بـراى رفتن در محيـط كار ،خـود را آماده كنيـد .مطالعه
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كنيد ،فكـر كنيد.
بديهى اسـت كه حضـور روحانى در چنيـن محيطى ضرورى اسـت .دانشـگاههاى مـا به حضور شـما آقايـان علما و

حضور روحانيون احتيـاج دارنـد؛ و روحانىاى كه مىبايسـت در اين دانشـگاهها بـرود ،بايد حتمـاً خصوصياتى را در
َّ
بحمدالل شـما ايـن خصوصيـات را  -بعضى كمتـر ،بعضى بيشـتر  -داريد.
آورد.
خود به وجـود َ
خصوصیات روحانی حاضر در دانشگاه:
الف) دست پر در علم و معرفت

يـك خصوصيـت ،خصوصيت علـم و معرفـت اسـت .بايد با دسـت پر رفـت؛ به قـدرى كـه او احتيـاج دارد .تا انسـان
حـدى بـاال بكشـد« :دو صـد مـن
حـد بـاال نداشـته باشـد ،نمىتوانـد كسـى را از سـطوح نـازل بـه يـك ّ
توانـى در ّ
اسـتخوان بايد كه صد مـن بـار بـردارد» َ -مثَل قديمـى عاميانـه ،حرف كام ً
ال درسـتى اسـت  -شـما هر كـس را باال

بكشـيد ،تـا سـينهى خودتـان مىتوانيـد باال بكشـيد؛ ايـن اسـت ديگر.

پس بايسـتى انسـان ،سـطح موجـودى و تم ّكن فكـرى و علمـى را در خـود باال بگيـرد ،تـا بتواند ايـن را باال بكشـد.

طرف را نبايسـتى كوچـك ديد  -سـؤال او را بـىارزش ،نيـاز او را حقير و خـودش را كم مؤونـه تص ّور كرد  -هر كسـى
اينطـور بـا مخاطبـش برخـورد كنـد ،شكسـت خواهـد خـورد و در ارتباطگيـرى و اثرگـذارى ،مو ّفقيتى به دسـت
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توجـه و اهتمـام بدانيد و به
نخواهد آورد .حـقّ مخاطب را بايسـتى بـه او بدهيد؛ او را مسـتحقّ و مسـتوجب التفات و ّ
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آن نسـبت عمـل كنيد.

َّ
الحمـدلل اين
بنابرايـن ،شـرط ا ّول اين اسـت كـه از لحـاظ معرفـت ،آدم با دسـت پُـر به ميـان ايـن مجموعه بـرود.

حاصـل اسـت  -آقايان همـه از فضال هسـتند –
ب) سر و كار داشتن با روح و معنويت

دوم اينكـه او روحانيت شـما را بـاور كنـد  -اين اسـت  -روحانيت هـم به لباس نيسـت .اى بسـا صاحب لباسـى كه

روحانـى حقيقى نيسـت ،و اى بسـا غير صاحب لباسـى كـه حقيقتاً روحانى اسـت! بايـد روحانى باشـد  -اهـل معنا،
اهـل روح  -و با روح و معنويت سـر و كار داشـته باشـد.
بايـد سـخن او باطنـى داشـته باشـد؛ از باطنـى برآيـد .اگـر سـطحى و ظاهـرى و زبانى و صـورى بـود ،اثـر نخواهد

گذاشـت .واقعاً «اذا خـرج من اللّسـان ،لـم تجـاوز اآلذان» .2اينگونه اسـت ديگر .بايـد از قلـب برآيد؛ آن هـم متو ّقف

توجـه و معنويـت و روحانيت .اين را مىشـود بـه وجـود آورد و تقويت كرد .هـر وقتى كـه كار در اين
اسـت بر ايمان و ّ
نشـدنى ذكـر َّ
الل پنـاه برد  -بـه نماز ،بـه نافله ،به
فياض تمام
ِ
زمينهها سـخت و سـنگين مىشـود ،بايد به ذخيـرهى ّ

تضـرع  -اينهـا انسـان را فيضان مىبخشـد.
توجـه به خـدا ،به
ّ
ّ

اگر بخواهيـم اين بـاران طهورى كه از سـخن شـما تـراوش مىكند و نـازل مىشـود ،حقيقتـاً مط ّهر باشـد و ادناس

مكـرر از قـول مولوى ايـن مطلب را
و ارجـاس را از دلهـا و ذهنهـا بزدايد ،بايـد آن را تصفيـه كنيـم .همانطور كه من ّ
متغيـر و كثيف مىشـود .بعد ايـن آب ،بـراى اينكه دوبـاره طهارت خـودش را
با آب تطهيـر مىشـود؛ اما خـو ِد آبّ ،
به دسـت آورد ،عـروج مىكند؛ به شـكل بخـار باال مـىرود و دوبـاره به شـكل بـاران  -مـا ًء طهـورا - 3برمىگردد!

معراجى الزم اسـت؛ عروجى الزم اسـت ،بـراى اينكه انسـان بتواند آن طهـارت را بازيافت كنـد و مط ّهر شـود و وارد

فضاى ذهـن و دل و فكر مخاطب گـردد ،تا بتوانـد او را تطهيـر كنـد؛ ّ
وال آبِ آلوده ،مط ّهر هم نيسـت.
َّ
تضـرع كـردن ،ايـن را تأمين و
توجـه به خـدا و عـرض نيـاز و هدايت خواسـتن و
بنابرايـن ،پنـاه بردن بـه
ذكـرالل و ّ
ّ

فياض لطـف و رحمـت الهى،
تضميـن مىكنـد .از اين جهـت ،انسـان هيچ مشـكلى ندارد و هميشـه ايـن ذخيـرهى ّ

دم دسـت انسـان اسـت .ايـن دو خصوصيت.
ج) داشتن عقل معاشرت

البتـه خصوصيت سـوم هـم اخلاق و  -به اصطلاح  -آن عقل معاشـرت اسـت ،كـه «و لـو كنت ّ
فظـا غليـظ القلب،

نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت...

نقل كـردهام؛ مىگويد« :آبهـاى دنيا همـهى پليديهـاى عالـم را از بين مىبـرد ،همهى كثافتها و دنسـها و نجاسـتها

النفضّ ـوا من حولـك» .4بايسـتى بـا مهربانى برخـورد كـرد؛ منتهـا مهربانى بـدون ضعـف  -لين فـى قـ ّوة ،در بعضى
از تعبيـرات هسـت  -و نرمـش قدرتمندانـه .نـه اينكه انسـان آنقـدر ّلين باشـد كه هـر چه گفتنـد  -حـرف غلط و

نادرسـت و ناجـور  -قبـول كند و بپذيـرد ،بـراى اينكـه مىخواهـد روى خوش نشـان دهـد و طرف خوشـش بيايد!

نـه؛ اينكـه «ليـن» نيسـت .ايـن ،ضعف اسـت .مقصـود ايـن اسـت كـه آن برندگـى را بـا نرمش همـراه كنـد؛ مثل
 .۲تأويل الدعائم ،ج  ،۱ص ۸۱
 .۳فرقان۴۸ :
 .۴آل عمران۱۵۹ :
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تأثيـرى كـه قطـرات آب بـر روى سـنگى مىگـذارد  -كـه بـا همـان ليـن طبيعـى خـودش ،آنقـدر روى سـنگ
مىچكد ،كه سـنگ را تحـت تأثير قـرار مىدهـد و گـود مىكند .لين بـه اين معنـا  -بـا آنها با نرمـش ،با محبـت و با
مـدارا عمل شـود.
اين دانشـجويان مثل فرزندان شـما هسـتند .بايـد برخورد بـا جماعت دانشـجو ،مثل برخورد با فرزند باشـد .انسـان
گاهـى از فرزند خـودش خطايى هـم مىبيند ،ح ّتـى گاهى ممكـن اسـت عصبانى شـود؛ اما ايـن عصبانيـت ،او را به
يـك برخـورد خشـن وادار نمىكنـد .بايـد اينگونه باشـد  -مثـل فرزنـدان خودتـان  -البتـه انسـان بـراى فرزندان،
مراتبـى دارد؛ از يـك فرزند خيلـى راضى اسـت ،از يـك فرزند بـه آن حد راضى نيسـت.
اهمیت دانشگاه براى حال و آينده کشور
آنچه كه شـما در محيطهاى دانشـجويى مشـاهده مىكنيد ،آنچه كه خوب و درخشـان و دلنشـين براى شماسـت،
همان طبيعـت كار اسـت؛ چون طبيعـت جـوان در محيط اسلامى ،طبيعت خـوب اسـت .االن هم در ايـن جماعت
دانشـجويى  -كـه قريب يـك ميليـون دانشـجو در سراسـر كشـور داريـم  -بايـد بدانيم كـه اكثـر قاطعشـان ،همان
جوانـان مؤمـن خودمـان هسـتند؛ بچههاى مؤمـن ،بـا دلهاى پـاك ،صـاف و حقپذيـر؛ بچههـاى خوب.
البتـه در بيـن آنهـا در گوشـه و كنـار ،مـواردى هـم پيـدا مىشـود كـه بچههايـى هسـتند كه يـك خـرده رضايت
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والديـن را جلـب نمىكننـد .بـا آنها هـم بايـد از سـ ِر تدبيـر ،برخـورد كـرد و بدانيد كه دشـمن نسـبت به دانشـگاه،

خيلى ف ّعال اسـت؛ بسـيار فعال اسـت .هميـن خصوصياتى كـه راجع بـه جـوان و اهميـت مخاطبين به شـما عرض
كـردم ،در تحليلهـاى قطعى دشـمن وجـود دارد.

من شـك ندارم كـه در آيندهاى نـه چنـدان دور ،در بيـن اسـناد محرمانهى دسـتگاههاى جاسوسـى  -كـه باالخره
ايـن اسـناد ،در زمانهايى هر جا باشـد ،منتشـر مىشـود  -خواهيد يافـت و خواهيـد خواند كـه عوامل دشـمن ،روى
دانشـگاههاى ما چگونـه كار مىكردنـد ،روى فلان دانشـگاه چگونـه كار مىكردند ،روى فالن شـخص دانشـگاهى
چگونـه كار مىكردنـد!
االن اينگونه اسـت؛ كـه كار و فعاليت مىكنند .دشـمن خيلى ف ّعال اسـت؛ چـون اهميـت دانشـگاهها را  -هم براى

حال و هـم بـراى آينـده  -مىداند .دانشـگاه اينگونه اسـت .دانشـگاه ،هم بـراى حـال مؤثّر اسـت ،هم بـراى آينده.

گفتيم كه دانشـجو ،آيندهسـاز كشـور اسـت؛ االن هم همينطور اسـت .جوان دانشـجو ،روى محيط خانـواده ،روى
محيط زندگـى و روى محيـط جامعه اثـر مىگـذارد؛ خيلى تأثيردار اسـت.
عزيزان من! دشـمنان اسلام و نظام جمهورى اسلامى ،اميدهايى در محيط دانشـگاه دارنـد .از هر آنچه اين كشـور
حسـاس؛ اين ملـت را با ايـن ظرفيت عظيم فرهنگـى؛ اين سـرزمين را با ايـن ذخاير فوقالعـاده ،از
را با ايـن موقعيت ّ
تصرف و نفـوذ آنها دور كنـد ،عصبانينند.
تحت ّ

جمهورى اسلامى آمده اسـت تـا اين كشـور را ،اين ملـت را ،ايـن فرهنـگ ،اين ذخايـر ،اين امـكان و ايـن موقعيت
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قوىاى كـه در دنيا در مقابل سياسـتهاى اسـتكبارى ،بـدون هيچگونـه مالحظهاى اعلام موضع مىكنـد و جل ِو اين
نظامى كـه امريكاييها مىخواهنـد به صورت نظـام تك قطبـى در دنيا درآورند ،ايسـتاده ،جمهورى اسلامى اسـت.
حضور هوشمندانه و خردمندانه روحانیت در دانشگاهها
امروز در ايـن منازعات و كشمكشـهايى كـه بين اروپـا و امريكا ،سـ ِر قضايـاى اقتصادى جريـان دارد ،شـما مالحظه

مىكنيـد ،مىبينيد كه نقـش ايران چقـدر مهم اسـت!  -همـهى اينها كه عـرض مىكنـمّ ،اطالعات ناشـى از حضور
حدسـيات و شـعار نيسـت .امروز كشـورهايى كـه مىخواهنـد در مقابل -
در متن جريان جارى كشـور و دنياسـت؛
ّ
مث ً
ال  -قدرت امريكا اسـتقاللى از خودشـان نشـان دهند ،يكـى از واضحترين راههايـش ارتباط با ايران اسـت  -نفس
ارتباط با ايـران؛ نفـس معامله با ايـران  -ايـن ،در پيش ملتها نشـان دهندهى اسـتقالل دولتهاسـت.
توجـه بفرماييـد؛ اگـر فـرض كنيم دولتـى در يـك كشـور ،از طـرف عناصر دلسـوز ملـت خـودش م ّتهم شـود كه -

مث ً
ال  -بـه نفوذپذيـرى از امريكا  -يـا از فالن جامعـهى قدرتمند جهانـى  -گرايـش دارد ،اگر بخواهد بـه ملت خودش

نشـان دهد كـه اينگونـه نيسـت ،يكـى از راههايـش اين اسـت كـه به طـور صريـح و علنـى و عريـان ،بـا جمهورى
اسلامى ارتباطات دوسـتانه برقـرار كنـد .امـروز در دنيـا اينگونه اسـت .مـن نمىخواهم اسـم كشـورها را بيـاورم؛
ح ّتى كشـورهاى بـزرگ ،امـروز اينگونهانـد .اين ،موقعيـت جمهورى اسلامى اسـت .اين ،بـراى ملت ايـران و براى
جمهورى اسلامى افتخارآميز اسـت كـه داراى چنين موضـع قوى ،شـجاعانه ،همراه با عـ ّزت و  -آنچنـان كه تعبير
ّ
محـل تاخـت و تـاز بىمالحظـهى آنها بـوده ،خيلى سـخت اسـت و سـعى
مسـلّماً ،ايـن بـراى كسـانى كـه اينجـا

مىكننـد بـا آن مبـارزه كنند .بـا آن چيـزى هم بـه مبـارزه برمىخيزند كـه احسـاس مىكنند مانـع اصلى اسـت .با

روحانيـت مبـارزه مىكنند ،بـا ديـن مبـارزه مىكنند ،بـا حضور ديـن در جريـان ّ
كل كشـور مبـارزه مىكننـد! اين
نقـاط اصلـى را برمىگزيننـد؛ بنـا مىكننـد بـه مبارزههـاى دقيـق كـردن؛ مبارزههـاى علمـى .يكـى از ميدانهـاى
مبـارزه كجاسـت؟ دانشـگاه! اينجايـى كـه شـما در آن حضـور داريد.
داشتن مواضع صريح ،ش ّفاف ،عالمانه ،خردمندانه و هوشيارانه روحانیون در دانشگاه
توجه كنيـد حضـور هوشـمندانه و خردمندانه و دقيق و محاسـبه شـدهى شـما،
ايـن را از ايـن جهت مىگويـم كـه ّ

چقدر نقـش دارد! البتـه همانطور كـه گفتم ،خوشـبختانه محيـط دانشـگاه ،مجموعاً محيـط خوبى اسـت .جوانان
جـدى دارند.
مؤمننـد و بچههايى هسـتند كـه گرايشـهاى دينى و اسلامى بسـيار ّ

نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت...

مىشـود  -غـرور ملى اسـت.

توجه دشـمنان قـرار گرفتهانـد و ح ّتى
البته بعضـى مجموعههـا مثـل انجمنهاى اسلامى  -نـه در همهجـا  -مـورد ّ

در بعضـى از آنهـا مثـل ا ّول انقلاب ،نفوذ شـده اسـت .اوايـل انقالب هـم همينطـور بـود .اوايـل انقالب ،دشـمنان

كه ديدنـد انجمنهـاى اسلامى خيلـى ف ّعالند  -چـه در دانشـگاه ،چـه در كارخانـه ،چـه در اينجـا و آنجـا  -ايادى

خودشـان را در انجمنهاى اسلامى نفوذ دادنـد! ما دورانـى از آن را در سـالهاى پنجاهوهشـت و پنجاهونـه گذرانديم،
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كه انجمنهـاى اسلامى يك حالـت نفوذپذيـرى پيـدا كـرده بودنـد و در آنها نفـوذ كردنـد! بعـد تـودهى مردمى كه
حسـاس شـدند و از عناصر نفـوذى قطع يـد كردند.
ْ
انجمـن برگزيـدهى آنهـا بـود ،هوشـيار و ّ

حاال هـم همانطـور خواهد شـد و بايـد بشـود .انجمنهاى بعضـى از دانشـگاهها انصافـاً خـوب ،خالص و متناسـب با
نام انجمن اسلاميند؛ ولـى بعضى جاها نـه ،انجمنهاى اسلامى ديـوارهى ضعيفـى دارند و در آنها نفوذ شـده اسـت.
خو ِد تـودهى دانشـجو  -اين ديگر كار شـما نيسـت ،كار دانشـجويان اسـت  -اينهـا را شناسـايى و انجمنهـا را خالص
خواهند كـرد؛ چون باالخـره فـرد و مجموعـهى نفـوذى ،نمىتواند پـردهى پوشـش را بـراى طوالنى مـدت ،بر روى
توجه داشـته باشـيد ،داشـتن مواضـع صريح و شـ ّفاف و عالمانـه و خردمندانه
خودش نگهدارد .آنچه شـما بايد به آن ّ

و هوشـيارانه اسـت .مواضعتان  -چه در مسـائل دينى ،چه در مسـائل سياسـى كه احياناً ممكن اسـت مطرح شـود -

كام ً
مسـتدل و قوى باشـد .ايـن احتيـاج دارد به كار كـردن و مالحظه كـردن بـه بازيافت دائمـى آنچه كه
ال روشـن و
ّ
در ذهن مـا و انبانهى ذهنـى ما وجـود دارد؛ و اينهـا را باب دانشـگاهها آمـاده كردن.

دلسوزی ،استادى و آگاهى دادن روحانیت در دانشگاه
َّ
شـاءالل خداونـد به شـما توفيق دهـد و بتوانيـد ايـن مجموعه را هـر چه قويتـر ،عميقتر ،هوشـمندتر
اميدواريـم ان
و آگاهتـر كنيـد؛ عناصـر فاضـل و متديّـن و آگاه و عـارف بـه وضـع را ،هـر چـه بيشـتر در ايـن مجموعـه بياوريـد و
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صرف وقـت كنيـد .گاهـى اوقـات در يـك دانشـگاه ،يـك نفـر روحانـى هسـت ،يا ممكـن اسـت دو نفـر يا پنـج نفر
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باشـند .مجموعههاى دانشـجويى را تقسـيم كنيد ،با آنها ارتباطـات خوب ،دوسـتانه ،صميمانه ،ارتباطـات روحانى و
آخونـدى  -همچنـان كـه مـردم عـادت كردهاند بـا روحانيـون ارتبـاط داشـته باشـند  -برقـرار نماييد.
ارتبـاط صميمانـه ،دوسـتانه ،نـه ارتباطات شـبيه پشـتيبانى و كميتـهى امـدادى! آنها مسـائل فرعى اسـت .بعضى
خيال مىكننـد كه پشـتيبانى از آنها اين اسـت كـه بايـد گرفتاريهايشـان را مطـرح كنند  -كـه آقا ما اينقـدر قرض

داريم ،ما ايـن قدر مشـكل داريم  -نه؛ اينها نيسـت .اينها كارهاى فرعى اسـت .مشـغول شـدن بـه اين كارهـا ،مطلقاً

انحـراف از آن ّ
خـط اصلى يعنـى حالت دلسـوزى ،مهربانـى ،غمگسـارى ،همـدردى و همدلى اسـت .بعـد در موضع
اسـتادى و آگاهـى دادن و راهنمايـى و رهبـرى كـردن باشـيد .ايـن ،آن شـأن روحانى اسـت در هـر جا كه باشـد؛ از
جمله در دانشـگاهها.
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نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت...
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اهتمام به امر دانشگاه ،یکی از مسائل حوزه علمیه

ایجـاد قـدرت مقابلـهى بـا سـايش در روحانیـون

حاضر در دانشگاه

داشـتن ديـد انقالبـی و ّ
اسلامى بـرای
تفكـر
ِ

روحانیت حاضر در دانشگاه

مراقبت از بحثهاى جهتدا ِر موذيانه

ورودبـه دانشـگاه با ديـد انقالبـى و تكيـهى كامل

به منابع اسالمى

التقاطى بسيار خطرناك
مراقبت از حركتهاى
ِ
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مقوله روشنفکری و وحدت حوزه و دانشگاه *
اهتمام به امر دانشگاه ،یکی از مسائل حوزه علمیه
بـرادران عزيز! شـما بدانيـد كه مـن بـراى اصلاح امـور جامعـهى علمـى خودمـان  -در درجـهى ا ّول روحانيت و
حداكثـر اهتمـام نيـاز دارد تـا بتوانـد در جاى خـودش قـرار گيـرد و تكليـف خـودش را در ايـن دنياى
قم كه بـه ّ

عظيـم پُرمسـألهى پُرمشـغله ،و در ايـن كار بـه ايـن بزرگـى ايفـا كنـد  -چشـم اميـدم بـه طبقـهى
پيچيـدهى
ِ
شماسـت .نمىگويـم بـه گـروه شـما؛ امـا بـه هميـن طبقـهى شـما؛ فضاليـى كـه درس خواندهانـد ،زحمـت

كشـيدهاند ،با مسـائل علمـى حوزه ،با مسـائل كشـور و مسـائل زمـان آشـنا هسـتند و نيـروى جوانى هـم در آنها
َّ
بحمـدالل هنـوز انگيـزهى جوانـى در آنهـا بهقـدر كافـى وجـود دارد.
هسـت.
شـما هم اگر بتوانيـد ،كارى بكنيـد؛ ح ّتى براى مسـائل حـوزه .البتـه اين ،يكى از مسـائل حوزه اسـت كـه عبارت
اسـت از اهتمام بـه امـر دانشـگاه و كمك به دانشـگاه و مسـؤول دانسـتن خـود در قبـال ذهـن و فكر و انديشـهى

ً
مهمى
جوان با سـواد كشـور .اينهـا بخشـى از مسـؤوليتهاى حوزه اسـت .البتـه بخش
نسـل
ِ
ِ
كاملا قابـل ّ
توجـه و ّ

كل مسـائل حوزه هم چشـم اميـد من بـه مجموعهى شـما و امثـال اين مجموعه اسـت كـه قطعاً
اسـت؛ ليكن در ّ
هـم اگـر كسـى در حـوزه جسـتجو كنـد ،فضلاى جـوان صاحـب صالحيـت در ايـن چارچـوب كلّـى ،زيـاد پيدا

خواهد كـرد .منتها بعضـى افـراد ،مناسـب كار دانشـگاهند ،بعضـى مناسـب كار تهيه و كتـاب درسـى حوزهاند ،و
بعضى مناسـب كا ِر تدريسـند.
َّ
شـاءالل مو ّفق باشـيد؛ مـن هـم كار شـما را صددرصد تأييـد مىكنـم .البته بـراى مسـؤوليتى كه ما
بههرحـال ان
در مقابـل دانشـگاه داريم ،ايـن خيلى كم اسـت .امروز اگـر حـق را مىخواسـتيم رعايت كنيـم ،بايـد اينگونه بود

* .بیانات در دبدار اعضای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 1376/08/12
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كـه در زمينـهى همـهى علومى كـه مىتوانـد انـدك ربطى بـا مسـائل دينى داشـته باشـد ،حوزه حـرفِ بـه روز و
برتريـن را داشـته باشـد و در دانشـگاه اعمال شـود  -بـه صورت كتـاب درسـى ،يا كتـاب مرجـع؛ كه البتـه كتاب
مرجع هـم مهم اسـت ،ليكـن مهمتـر از آن ،اين اسـت كه يـك كتاب درسـى باشـد  -خـوب؛ اينكه نيسـت؛ حاال
بخش كمـى از مسـائل دانشـگاه ،بـه شـكلى در اينجـا انجـام مىگيرد!
خوشـبختانه شـما متقـن هسـتيد و در كارتـان اهـل اتقانيـد .ايـن مـن را خوشـحال مىكند .بـا هدف درسـت و
بـا انگيـزهى درسـت هسـتيد و مىتوانيـد كار خودتـان را درسـت تقويـم و ارزيابى كنيـد .مهم اين اسـت كـه كار
خودتـان را مىشناسـيد كـه چقـدر اهميـت دارد .مـن دربـارهى اهميـت كار صحبـت نمىكنـم؛ چـون مىبينـم
َّ
بحمـدالل آنچه بايـد در ايـن زمينه بيـان بشـود ،بيـان كردهايد و مـن هم همـهى آنهـا را تأييد
كه شـما خودتـان
مىكنـم .

البته بنـده هم در بـاب حمايـت از اينگونـه حركتهـا ،هيچ شـرطى نـدارم؛ يعنى واقعـاً آنچـه كه بـراى حمايت و

كمك مالـى ،آبرويـى و هر چيـز ديگـر ،از مـن برآيد ،حرفـى نـدارم؛ هيچ مشـكلى وجـود ندارد .شـما كه ايـن راه
حد تـوان خـودم  -كه تـوان محـدودى اسـت  -در خدمت شـما
مىرويـد و حركـت مىكنيـد ،بدانيـد كه مـن در ّ

هسـتم و دعا هـم مىكنـم .مـن مجموعهى شـما را مرتّـب دعـا مىكنم؛ يعنـى واقعـاً از بس فكـر مىكنـم كه اين
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مجموعههـاى جـوان ،وجودشـان بـراى حـوزه ضـرورى و تعيينكننـده اسـت ،وظيفـهى خـودم مىدانـم كـه به
َّ
شـاءالل مؤثّر هم باشـد.
شـما دعا كنـم .بههرحال التجـا بـه پـروردگار اسـت و ان
علىاىحـال ،در ايـن زمينههـا هيـچ مشـكلى نيسـت .عيبـى ندارد بـه جنـاب آقاى حجـازى كه بـا شـما ارتباط
ّ

هـم در ايـن زمينـه دارنـد  -چـه در زمينـهى خواسـتهايتان؛ خواسـتهاى مالـى و اعتبـار و ايـن چيزهـا و چـه در
زمينههاى مسـائلى كـه بايـد توصيه شـود  -بگوييـد .تـا آنجايى كه بـا چارچوبهـاى اينجا متناسـب اسـت ،من
ً
كاملا موافقم.
حرفـى نـدارم؛

عـرض كنـم آنچـه كـه مـن فكـر مىكنـم شـما بايـد خيلـى بـه آن اهتمـام كنيـد ،ايـن اسـت كـه بايسـتى اين
مجموعـهى خودتـان را كـه مىخواهـد وارد دريـاى متالطمـى شـود ،از همـه جهـت حيطهبنـدى كنيـد .البتـه
َّ
بحمـدالل هسـت ،حفظش
از جهـت علمـى نگذاريد سـطح علمـىاش پاييـن بيفتـد .در همين سـطح بااليـى كه
كنيـد.

البتـه مـن در زمينـهى كارهاى شـما ،خيلـى از نزديـك ّ
اطلاع وافـى نـدارم .كتابها بـه مـن داده شـده ،بعضى را

من صاحبنظـر نيسـتم ،بعضى را هـم مجال نكـردهام كـه بخوانم ،تـا بتوانم درسـت به معرفـت كاملـى  -از لحاظ
متعـددى حـس مىكنـم كـه سـطح كار ،سـطح خـوب و بااليى
سـطح كار  -برسـم؛ ليكـن در مجمـوع ،از قرائـن
ّ
اسـت .سـعى كنيد ايـن را حفـظ كنيـد؛ نگذاريـد كه تنـ ّزل پيـدا كند.
ایجاد قدرت مقابلهى با سايش در روحانیون حاضر در دانشگاه
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كه بـه مـا مىگوينـد بياييـد و منبـر برويـد  -آدم بـاالى منبر مـىرود و هرچـه هـم دلـش مىخواهـد ،مىگويد؛
دغدغهاى هـم نـدارد .ولى يـك وقت مجلسـى اسـت كه چهـار نفـر منبـرى ،آنجا نشسـتهاند و بـا هـم گالويزند
كه كدام بـاالى منبـر برونـد! مسـتمعين بـا انـواع و اقسـام انگيزهها  -يكـى چـاى مىخواهـد ،يكى ديرش شـده،
يكى مىخواهـد جلـ ِو منبر بنشـيند  -حضـور دارنـد و هياهوسـت .البته هياهوهـاى خوب ،مثل شـب عاشـورا؛ نه
هياهـوى بـد .در مجالسـى كـه منبـر رفتهايـد ،همهتـان ديدهايد كـه چه خبـر اسـت! در چنين مجلسـى ،انسـان
مىخواهـد منبـر بـرود.
اينجـا 1اينگونـه نيسـت كـه آدم بـرود ،بنشـيند و بـا خيـال راحـت شـروع بـه حـرف زدن كنـد و چيـزى را كه

مىخواهـد بگويـد .غالبـاً آدم در اينطـور جاهـا ،از اينجـا شـروع مىكنـد كـه بـه آنجـا برسـد؛ آخـر منبـر يك
دفعـه از آن طـرف سـردرمىآورد! در عوالـم ديگـرى مـىرود؛ يعنـى َجـو ،آدم را بـه يـك طرف مىكشـاند!

دانشـگاهى كـه شـما بـه عنـوان دخالـت و حضـور و نفـوذ و عمـل و فعاليـت و تأثيـر ،واردش مىشـويد ،چنيـن

ِ
كلفـت واردى كـه نشسـتهاند و همه
محيطى اسـت .هم خـو ِد محيـط ،محيط جوان اسـت ،هـم منبريهـاى گردن
مىخواهند بـاالى منبـر بپرند ،هر كـدام چيـزى در چنته دارند كـه بگويند! شـما مىخواهيـد اينجا وارد شـويد،
و در ايـن مجلـس ،منبـر برويـد .آنها نمىگذارند شـما آسـوده باشـيد!
سـن ّخودتـان را در اتاق
سـن مـرا در يـك اتـاق بگذاريد؛ بعـد مـا را بيـرون كنيـد ،ده نفر بـه ِ
شـما ده نفـر آدم به ّ

بگذاريـد ،يـك ميكروفن هـم كنارشـان باشـد .ببينيد كـه چقـدر تفـاوت دارد! طبعـاً جـوان اينطور اسـت ديگر.

تحـرك  -ميل بـه حركت -
تازه آنهايـى كـه در دانشـگاه هسـتند ،از شـما هـم جوانترنـد .طبعـاً جوان يـك نـوع
ّ

اصولگرايـى خـاص در مـورد چيزهايـى كـه بـه آن عقيـده دارد ،در او هسـت .مجموعـهى ايـن چيزهاسـت .ايـن
زمينـهى خـو ِد آن مجلس اسـت.
بنـده آن زمانهـا كـه منبـر مىرفتـم  -اوايـل كار طلبگـى  -جلسـاتِ اينطـورى را ديـدم .مـا مثـل يـك طلبهى

كمـروىِ خجالتى منبـر مىرفتيـم؛ آن پـار ُدم سـاييدههاى كذايى هـم پاى منبـر نشسـته بودند! مگـر آدم جرأت
ً
اصلا نمىگذارنـد!
مىكنـد هرچـه و هرطـور مىخواهـد؟

حـاال اينجا  -دانشـگاه  -فقـط هم حضـور نيسـت ،از اطراف بـه اين فضـاى ذهنـى ،فكر و مطلـب و اغـوا و اضالل
و هدايت و همـه چيـز ريخته مىشـود و شـما مىخواهيد اينجـا وارد شـويد .ا ّوليـن چيزى كه شـما بايـد رعايت
كنيـد  -كـه چـون مـن شـما را حقيقتـاً در ذهـن خـودم ،صميمـى ،صالـح و محبـوب مىدانـم ،ايـن را بـا كمال

صميميت عـرض مىكنم  -اين اسـت كه قـدرت مقابلـهى بـا سـايش را در خودتان ايجاد كنيد .سـايش ،شـوخى

مقوله روشنفکری و وحدت حوزه و دانشگاه

تعـرض و ميـل بـه ايرادگيـرى بـه همـه چيـز دارد و درعينحال يـك نوع
ميل بـه اغتشـاش و اعتـراض ،ميل بـه ّ

ندارد؛ انسـان سـاييده مىشـود!
همـان چكـش يـا پتكـى كـه شـما روى سـر آهـن مىكوبيـد و آن را بـه شـكلهاى مختلـف درمىآوريـد ،بعـد از
مدتى كـه نگاه كنيـد ،مىبينيـد ته آن سـاييده شـده اسـت! يعنى بـا اين نيـروى ف ّعالـه قدرتمنـد ،باالخـره تأثير

گرفتـه؛ يعنـى آن ،روى ايـن اثر گذاشـته اسـت! به فكـر اين باشـيد.
 .۱منظور ،محيط دانشگاه است.
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داشتن ديد انقالبی و ّ
اسالمى برای روحانیت حاضر در دانشگاه
تفكر
ِ

مقولـهاى كـه شـما در آن وارديـد ،از مقولههـاى خطرنـاك اسـت؛ چـون روشـنفكرى يـك مقولـهى خطرنـاك
تحـرك خارجى شـد  -كه
اسـت  -ايـن ،مقولـهى روشـنفكرى اسـت ديگـر  -اگـر روشـنفكرى،
مجـرد از عمـل و ّ
ّ
االن شـما مبتالى به اين هسـتيد  -شـما چـارهاى نداريـد كه برويـد در آنجا بنشـينيد و بنـا كنيد چيز نوشـتن و
مطالعـه و مباحثـه كـردن .در اين فضـا ،نه ميـدان جنگى اسـت ،نه جبههاى اسـت ،نه بسـيجى اسـت ،نـه حركت
انقالبىيـى اسـت! محيـط روشـنفكرى ،جـزو آن محيطهاى دشـوار اسـت.
مـن همينقدر بـه شـما بگويم كـه مـن سـالهاى سـال بـا محيـط روشـنفكرى كشـور ،دمسـاز و دمخور بـودهام،
آدمهايـش را ديـدهام ،آدمهـاى خوبـى را كـه در ايـن محيـط وارد شـدند ،ديـدهام؛ و بعـد چگونـه خارج شـدهاند!
يعنـى محيـط روشـنفكرى محيـط عجيبـى اسـت و روى ايـن محيط خيلى سـايش هسـت.
توجـه كنيـد  -بكوشـيد تـا هيچگونـه تأثيـر ناخواسـتهاى روى مجموعهى
مـن مىخواهم به شـما عرض كنـم ّ -

شـما و آنچه كـه بر ايـن مجموعـه مترتّـب اسـت ،وارد نيايد؛ چـون فقط هـم كه شـما نيسـتيد ،بناسـت جماعتى

مهمى اسـت.
مدرسـان و معلّمـان و ديگـران با شـما كار كننـد .اين نكتـه به نظـر من ،نكتـهى خيلى اساسـى و ّ
از ّ

من حـاال همينجـا مىخواهـم روى يكـى از تعبيرات شـما 2تكيه كنـم  -روى مسـألهى شـعار كه اشـاره كرديد -

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

يك وقت شـعار ،به معنـاى مصاحبـه كردن و حـرف زدن اسـت؛ بـهكل از اين اجتنـاب كنيـد .يك وقت شـعار ،به
معنـاى مفاهيم شـعارى اسـت؛ نـه ،از آن خيلـى هم اجتنـاب نكنيد .قـدرى چاشـنى شـعار را در ايـن مجموعهى
كارتـان بگنجانيد ،عيبـى ندارد.
سـالهاى پنجاهويـك و پنجـاهودو در مشـهد ،بـراى يـك مشـت دانشـجوهاى جـوان ،درس تفسـير مىگفتـم.
جلسـهى خيلى شـلوغى هم بـود ،مىآمدنـد  -االن هـم خيلـى از اينهايى كـه در كشـور مسـؤولند ،آقايـان دكتر
فرهـادى و فيروزآبـادى و ديگـران كـه در مشـهد بودنـد ،همـه جـزو بچههـاى آن جلسـهاند  -همـه هم دانشـجو
بودند .بـراى آنها تفسـير مىگفتم .آن جلسـه ،جلسـهى خيلـى پرتأثيـر و پُرجاذبهى عجيـب و غريبى بود! سـعى

ً
اصلا اجـازه بدهند تا
داشـتم طورى نشـود كه ايـن جلسـه تعطيل شـود .وضـع من در مشـهد طـورى نبـود كـه
مدتـى نگـه داشـته بوديـم ،باالخـره هم
جماعتـى را كـه اطرافـم جمـع مىشوند،داشـته باشـم! مـا ايـن را چنـد ّ
تعطيل شـد! سـعى داشـتم كـه اين جلسـه باشـد ،حيفـم آمـد تعطيل شـود.
مراقبت از بحثهاى جهتدا ِر موذيانه

يـك روز يـك نفـر از دانشـجوهاى آن جلسـه شـعارى داد .مـن اوقاتـم تلـخ شـد ،رفتـم آنجـا ايسـتادم و گفتم:
چـرا شـعار مىدهـى؟ شـعار ،نـه عمـل اسـت و نه حتـى حـرف؛ چـون حـرف ،ايـن چيزى اسـت كـه مـن اينجا
به شـما مىگويـم  -حـرف اسـت ديگـر  -مـا كـه اينجـا عملـى نداريـم ،حـرف مىزنـم ،درس تفسـير مىگويم.
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اينگونـه بـا تهديـد مواجـه مىكنـى؟!
شـخصى كـه امـروز هـم شـخصيت معروفـى اسـت و همـه او را مىشناسـيد ،آن زمان دانشـجو بـود و در جلسـه
ِ
بحـث بـاز بـود ،در جلسـه اجـازه مىدادند كـه برونـد ،بايسـتند و صحبـت كنند .رفـت جل ِو
حضـور داشـت .چون
تريبـون ايسـتاد و گفـت :اسـتادمان گفتند «شـعار ،نه حرف اسـت و نـه عمل» .مـن مىخواهـم بگويم كه شـعار،
هم حـرف اسـت ،هـم عمـل! شـعار ،عمل اسـت ،چـرا كـه مـا امـروز از ايـن عمـل بهتـر نداريـم .شـعار دادن يك
عمل اسـت .حـرف هـم هسـت؛ چـون شـعار ،محتـوا دارد .ديـدم راسـت مىگويـد؛ رفتـم ايسـتادم و گفتـم :من
قبـول كردم ،شـعار ،هـم حرف اسـت ،هم عمـل اسـت؛ اما خواهـش مىكنـم اينجا شـعار ندهيـد! جلسـهى ما را
تعطيـل نكنيد.
ذره چاشـنى شـعار هم باشـد.
حـاال گاهى اوقـات شـعار ،هم حـرف اسـت ،هم عمـل اسـت .بگذاريـد در آن يـك ّ

عـدهاى حريـم انقالبى
بگذاريـد به خاطر شـعار شـما ،بعضيهـا از شـما اجتنـاب كنند .مـن ايـن را مىخواهـم كه ّ
عـدهاى روى مسـائل اصلـى انقالب جـرأت پيـدا كردهاند! مثـل همان كـه گفت« :بـه بدهكار
را حفـظ كنند .االن ّ
كـه رو بدهـى ،طلبـكار مىشـود»! زمانـى جـرأت نمىكردنـد كـه در مسـائل واضـح  -نظرىتـر از ايـن هـم -

اظهارنظـر كننـد؛ حـاال در مسـائل واضـح و ّبينـات انقلاب ،سـؤال و بحـث مىكننـد؛ بحثهـاى موذيانـه! ّ
وال اگر
بحث درسـت باشـد ،بـه نفـع ماسـت؛ ولـى اينهـا بحثهـاى جهتـدا ِر موذيانـه مىكنند!
ورودبه دانشگاه با ديد انقالبى و تكيهى كامل به منابع اسالمى

شـما مبارزه اسـت .ايـن كار ،كارى نيسـت كـه بشـود بـا آن مـدارا كـرد .در ايـن كار روحيـهى مبارزهجويانه الزم

ً
اسـت .اگر روحيـهى مبـارزه نباشـد ،اص ً
اصلا يـك كار معمولى نيسـت.
ال پيـش نمىرود؛ چـون اين كار شـما

امـروز طرفهـاى مقابل شـما ،يعنـى كسـانى كـه مىآينـد و ايـن سـير افـكار باطـل را در محيطهاى دانشـجويى
مىبرنـد ،بـا مسـالمت كـه نمىبرنـد؛ اينهـا مىجنگنـد! يـك جنـگ اسـت؛ منتهـا اعلان نمىكننـد كـه جنگ
اسـت! مثـل همـهى كارهـاى ديگـرى كـه امـروز در دنيـاى اسـتكبارى عليـه مـا وجـود دارد ،قالبهـا و لعابهـاى
ديگـرى دارد.
تعبـد و بخصوص مسـائلى
ّ
علىاىحـال ،شـما بـه آن نكات اساسـى مسـائل ديـن و پايبنـدى به ديـن و مسـألهى ّ

كـه وابسـتهى بـه انقلاب اسـت ً -
مثلا دربـارهى مسـائل جامعهشناسـى  -با ديـد يـك مسـلمان انقالبـى كه در
محيط انقلاب رشـد كـرده ،تحليل كنيـد .هيـچ وقـت ديـد علمـى نمىتوانـد انسـان را از ايـن انگيزههـا و از اين
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ً
اصلا اين كار
توجه داشـته باشـيد كه محيط دانشـگاه ،چنين محيطى اسـت؛ بـا حالـت تهاجم وارد شـويد.
شـما ّ

مجـرد كند.
جهتگيريهـا
ّ

البتـه چيزهايـى مىگويند ،بـراى اينكـه از ارزشـها و از آن جهتگيريها و هدفگيريهاى درسـت لخـت كنند! ليكن

ً
اصلا منطقـى و صحيح نيسـت .بـا همان ديـد انقالبـى ،بـا همـان تف ّكر اسلامى محض
نخير؛ ايـن به نظـر بنـده
و با تكيـهى به طـور كامل بـه منابـع اسلامى ،وارد شـويد .هيچگونـه معاملـهاى را بر سـ ِر ايـن قضيه نپذيـرد و به
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طـور قاطـع رد كنيد.
التقاطى بسيار خطرناك
مراقبت از حركتهاى
ِ

بليـه دچـار شـديم  -مـا ،يعنـى
مـا يـك روز  -قبـل از انقلاب  -بـراى جـذب مجموعـهاى از جوانـان ،بـه ايـن ّ
ال  -بينـى و بيـن َّ
مجموعـهى دينى  -البتـه بعضى بيشـتر دچارش شـدند ،بعضى كمتـر ،بعضى هـم اص ً
الل  -دچار
نشـدند .كه حاال بياييـم چيـزى را برطبق آنچـه او دلـش مىخواهـد ،ببينيـم آن را مىشـود كارى كـرد! آن وقت
دنبال ايـن «آن را مىشـود كارى كـرد» ،بـه توجيه و تأويـل افتاديـم  -توجيههايـى كه خود مـا هم كه حـاال نگاه
التقاطـى بسـيار بسـيار خطرناك منتهى شـد.
مىكنيـم ،قطعـاً ،قاطعـاً رد مىكنيـم! ايـن ،بـه حركتهـاى
ِ

تعجـب نفرماييـد اگر بگويم كـه حركتهـاى التقاطىاى كـه كشـور و ملت مـا را لرزاند و هنـوز هم كه هنوز اسـت،
ّ

تأثيرهـاى منفـى خـودش را مىگـذارد ،از مـا شـروع شـد! مـا كـه عـرض مىكنـم ،يعنـى طبقـهى مـا .كسـانى
معمميـن ،روى مالحظـهى اينكـه حـاال اينهـا بدشـان نيايـد ،آمدنـد و ّبينـات شـرعى و اسلامى را از قـرآن و
از ّ
حديـث ،تأويـل و توجيـه كردنـد! بهخاطـر اينكـه بـا نظـر و فكـر آنهـا تطبيـق كنـد! اينگونـه بود.

خيلـى خـوب اسـت كـه مـن همينجـا بگويـم :آن كسـى كـه مـن ديـدم در ايـن زمينـه ،انصافـاً بـه سـر مويى

انعطـاف  -همـان «شـيئاً قل ً
يال» كـه در قـرآن اسـت« ،و لـوال ان ّثبتناك لقـد كـدت تركن اليهـم شـيئا قليال»- 3
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هم راضى نشـد ،مرحـوم مطهـرى بـود؛ يعنى هيـچ! بقيـه ،هر كسـى ،كمـى ،زيـادى ،يك طـور؛ بعضى كـه ديگر
تـا انتهـا رفتند!
مرحـوم آقـاى حـاج آقـا حسـين قمـى بـه شـخصى گفتـه بـود شـنيدهام تـو آدم رفيقبـازى هسـتى .مـن هـم
رفيقبـازم؛ امـا مـن تـا دم جه ّنم بـا رفيقـم مـىروم ،جلوتر نمـىروم! شـنيدم كـه تـو ،تـا آن توتوها هم مـىروى!
غـرض؛ بعضيهـا بـراى ايـن جهـت ،تـا آن توتوهـا هـم رفتند!
غـرض؛ اصولگرايـى بـه معنـاى حقيقـى و صددرصـد ،الزم اسـت؛ چـون شـما آن ركنى هسـتيد كـه مىخواهند
َّ
بحمدالل شـما بـه عنـوان ركنـى در دانشـگاه،
بـه شـما تكيه كننـد و بايـد ايـن ركن ،مسـتحكم باشـد .حـاال كـه
َّ
شـاءالل ايـن جهـت را رعايت كنيـد .جهـات علمـى و اينها هم
مىخواهيد بـه اين معنـا حضور داشـته باشـيد ،ان
َّ
شـاءالل بـه طـور كامـل رعايت مىشـود.
كـه ان
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فكر و دل،
درجهى اول اهميت مخاطبان روحانیت حاضر در دانشگاه

شکر حضور روحانیت در دانشگاهها

مغتنم شمردن حضور روحانیت در دانشگاه

استفاده از محیط خیلی خوب دانشگاه

اهمیت فکر و دل مخطبان در دانشگاه
حرف زدن با زبان دانشجو

نرم شدن دلها با رفتار درست

منـش روحانـى عالـم شـیعه ،رفتـار محبتآميـز،

پدرانه ،مشفقانه و دلسوزانه

توصیـه ای بـه مجموعه مدیریتـی نهـاد نمايندگى

رهبرى در دانشگاه
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فكر و دل ،درجهى اول اهميت مخاطبان روحانیت حاضر در دانشگاه*
شکر حضور روحانیت در دانشگاهها
وجـود مجموعـهى روحانـى در دانشـگاهها ،بسـيار مسـئلهى مهمـى اسـت .مثـل ديگـر مسـائل مهـم ،مـا بـه اين
پديـده عـادت كردهايـم و اهميـت آن را درسـت تقويـم و بـرآورد نميكنيم .شـما مالحظـه كنيد كـه بناى دانشـگاه
در كشـور چگونه بـوده؛ جهتـى كه از آغاز براى دانشـگاه ترسـيم شـده بـوده اسـت ،چگونه بـوده؛ نوع دروسـى كه از
جنبـهى ارزشـى و جهتگيرىهاى فكرى يـك معناى خاصـى دارند ،چگونه تنظيم شـده؛ بعد مقايسـه كنيـد دوران
پيـش از انقلاب را بـا وضعيتى كـه امروز بـه بركت انقلاب اسلامى و به بركـت اسلام در دانشـگاههاى مـا از لحاظ
حضـور روحانيون ،فضلا ،اهل معرفـت و اهل معنـا وجود دارد و انسـى كـه اينها با اسـتاد و دانشـجو دارنـد؛ آن وقت
مىبينيد چقـدر حضور روحانيـون معظم و فضالى محتـرم در ميـان دانشـجويان و در محيط دانشـگاه اهميت دارد.
وقتى كـه ايـن اهميـت را مالحظـه كرديـم ،اولين اثـرى كه بايـد ايجـاد كند ،اين اسـت كـه خود مـا  -يعنـى من و
شـما  -كه مرتبط با دانشـگاه هسـتيم ،اين وضـع را مغتنم بشـمريم ،قدر ايـن وضعيـت را بدانيم و ايـن نعمت بزرگ
را به معناى حقيقى كلمه شـكرگزارى كنيم .شـكر ،شـناختن نعمت ،از خدا دانسـتن نعمت و به كار بـردن نعمت در
آن جائى اسـت كه خدا خواسـته اسـت؛ اين معناى عملى و كامل شـكر اسـت .ايـن نعمت را شـكر كنيد؛ كـه در اين
صورت ،فهرسـتى از وظائف و مسـئوليتها و تذكـرات را متوجـه ما ميكند.
مغتنم شمردن حضور روحانیت در دانشگاه
ِ
قسـمت مقايسـه عـرض بكنـم :قبـل از انقلاب ،بعضـى از روحانيـون ،از جملـه بنـدهى حقير با
مـن بـراى هميـن

* .بيانات در ديدار اعضای نمايندگى رهبرى در دانشگاهها 1389/04/20
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دانشـجوها ارتباطاتى داشـتيم .ايـن ارتباطـات ،ارتباطات سـازمانى نبـود ،ارتباطات تشـكيالتى نبـود ،ارتباطات در
مبارزاتـى تنـد نبـود؛ ارتبـاط فكـرى و تبيينى بـود؛ يعنى جلسـاتى داشـته باشـيم كـه دانشـجوها در آنجا
مسـائل
ِ
شـركت كنند ،يا مـا احيانـاً در جلسـهاى از جلسـات دانشـجوئى در دانشـگاه شـركت كنيـم .در آن اوقات ،بنـده در

مشـهد جلسـهاى داشـتم كه بيـن نمـاز مغـرب و عشـاء برگـزار ميشـد .پـاى تختـه مىايسـتادم و بـه قدر بيسـت

دقيقه يـا نيم سـاعت صحبت ميكـردم .مسـتمعين هم نـود درصد جـوان بودنـد؛ جوانها هـم غالبـاً دانشـجو و بعضاً

دبيرسـتانى .يك شـب مرحـوم شـهيد باهنـر (رحمـة َّ
الل عليه) مشـهد بـود ،بـا من آمد مسـجد مـا .وضعيـت را كه
ديد ،شـگفتزده شـد .حـاال آقـاى باهنر كسـى بـود كـه در تهـران بـا مجامع جـوان و دانشـجوئى هـم مرتبـط بود.
ايشـان گفت كه مـن به عمـرم اينقـدر جمعيت دانشـجوئى و جـوان در يـك مسـجد نديدهام .حـاال توى مسـجد ما
مگر چقدر جـوان بـود؟ حداكثر مث ً
روحانى روشـنفك ِر مرتبط
ال سـيصد و چهـل پنجاه نفـر .در عين حال بـراى يـك
ِ

بـا جوانها ،مثـل آقـاى باهنـر ،كـه خـودش هـم دانشـگاهى بـود و دورههـاى دانشـگاهى را ديـده بـود و محيطهاى
مذهبـى بـهروز و متجددانـه هم مطلـع بود ،جمع شـدن حدود سـيصد يا
دانشـجوئى را ميشـناخت و از فعاليتهـاى
ِ

سـيصد و پنجاه نفر جوان  -كه شـايد از ايـن تعداد ،مث ً
ال دويسـت نفرش دانشـجو بودنـد  -چيز عجيبى بود و ايشـان
را دهشـتزده و تعجـبزده كـرده بود :دويسـت تا دانشـجو يـك جا جمـع بشـوند و يك روحانـى برايشـان صحبت
كنـد؟!
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حـاال اين را مقايسـه كنيد بـا وضعيتى كه امروز شـما تـوى دانشـگاه داريد .دسترسـى روحانـى فاضل جـوان  -مثل
شـما  -به محيـط دانشـگاهى ،به دانشـجو ،به اسـتاد؛ ايـن را مقايسـه كنيد ،ببينيـد چه فرصـت عظيـم و گرانبهائى
اسـت .اين فرصـت را بايد نگـه داريد ،ايـن فرصـت را بايد خيلـى مغتنم بشـمريد؛ نكتـهى اصلى اين اسـت.
اهميت ايـن حادثـه و پديـده از اينجا هم فهميده ميشـود كـه انگشـت اشـارهى بسـيارى از بدخواهىهـا و تبليغات

سـوء ،اتفاقاً به سـمت همين محيط دانشـگاه اسـت .مىبينيد تـوى اين تبليغاتـى كه ميشـود ،يكـى از چيزهائى كه
رويش فشـار مىآورند ،مسـئلهى اسلامى كردن دانشگاههاسـت ،كه چـرا جمهورى اسلامى ميخواهد دانشـگاهها
اسلامى بشـود؛ كه يكى از مظاهر اسلامى شـدنش همين اسـت.
استفاده از محیط خیلی خوب دانشگاه

ً
كاملا موافقم با آنچـه كه جناب
نكتـهى دوم در مورد وضـع دانشـگاههاى ما و دانشـجويان ما و اسـاتيد ماسـت .من
دانشـجويان امروز بيـان كردند.
آقـاى محمديان در مـورد تفكر دانشـجويان و جهتگيـرى و رويكرد فكـرى و عقالنى
ِ

بعضى فقـط روى نقـاط منفى نـگاه ميكننـد؛ گاهـى هم كـه مـا از دانشـگاه و دانشـجو و جـوان تعريف ميكنيـم ،به

خودشـان ميگويند كه البـد اينهـا از فالن مفسـده و فلان اشـكالى كه وجـود دارد ،خبـر ندارنـد؛ نه ،اين مسـئلهى
بىخبـرى نيسـت؛ ما از بخشـهاى منفـى و از قسـمتهاى تاريـك خيلى هـم بىخبر نيسـتيم؛ ليكـن طبيعـت كار را
بايد نگاه كـرد؛ طبيعت جـوان ،آن هم دانشـجو ،آن هـم در يك محيـط جمعى ،آن هـم در معرض تبليغـات عجيبى
104
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مـا وجـود دارد .بـا توجه بـه اينهـا ،شـما نـگاه كنيـد بـه واقعيتهـاى درخشـانى كـه در محيـط دانشـجوئى از لحاظ
دينى هسـت؛ انسـان ميفهمد كـه خيلـى مهم اسـت .هميـن مـواردى كـه بيـان كردنـد  -ايـن اعتكافها ،ايـن نماز
جماعتها ،ايـن حضورهـاى فعـال در مواقـع حسـاس و در مراكز حسـاس ،ايـن اردوهاى جهـادى ،ايـن فعاليتهاى
سـازندگى  -اينهـا خيلى مهم اسـت.

جـوان دانشـجوى مـا انصافـاً امـروز بىنظيـر اسـت؛ اسـاتيد ما هـم همين جـور .ايـن همـه اسـتاد مؤمـن ،متدين،

اسلامى كشـور و ملـت ،در كشـور ما نـه فقـط هيچ وقـت وجـود خارجى
فعـال ،عالقهمنـد بـه سرنوشـت دينـى و
ِ

نداشـته اسـت ،بلكه در مخيلهى كسـى هم نگنجيده اسـت؛ كمااينكه امـروز هم در دنيـا چنين چيزى وجـود ندارد.
محيـط دانشـگاههاى ما يـك چنيـن محيطى اسـت؛ محيـط دين اسـت ،محيط اسلام اسـت .البته نـه اينكـه ما به

اين انـدازه قانع باشـيم؛ نه ،بحث قانـع بودن نيسـت؛ اما انسـان نميتواند عميقـاً راضى و خشـنود نباشـد .اين ،نعمت
بزرگ خداسـت .پس اينهـا واقعيات اسـت .محيط دانشـگاه يك محيطى اسـت حقيقتاً مسـاعد ،حقيقتاً مناسـب؛ و

با انتظاراتـى كـه از اين محيـط وجـود دارد ،حقيقتاً برجسـته از لحـاظ دينى.

بايـد انتظـارات را در نظر گرفت .توقـع از هر محيطـى ،به يك كيفيتى اسـت .توقعى كه انسـان از محيط دانشـجوئى
دارد ،بـا توقعى كـه از محيط طلبگـى دارد ،فرق ميكنـد .اقتضائاتـى كه در اينجا هسـت ،عواملـى كـه روى اينجا كار
ميكند ،عوامـل تاريخىاى كـه روى اينهـا كار كـرده ،اينها همه بايـد مورد مالحظـه قرار بگيـرد تا انسـان بتواند يك
ارزيابى درسـتى داشـته باشـد .پس محيط دانشـجوئى هم محيط خيلى خوبى اسـت؛ لذا بايـد از اين اسـتفاده كرد.

آنچه كه بـه نظر بنـده در درجـهى اول اهميت قـرار دارد ،فكـر و دل مخاطبان شماسـت؛ اوالً فكـر ،ثانيـاً دل .فكر به
معناى اين اسـت كه بايسـتى بنيـهى اعتقادى ايـن جـوان را تقويت كنيد .جـوان در معـرض تحويل و تحول اسـت،
در معرض تغيير اسـت .مؤثـرات ،امروز حجـم خيلى زيـادى در دنيـا دارد .بنيهى فكرى جـوان را بايد جـورى تقويت
كنيد كه نـه فقط متأثـر از عوامل سـلبى و معـارض و معاند نشـود ،بلكـه بتواند بـر روى محيط خـود اثر هـم بگذارد؛
بايـد بتواند نورافشـانى كنـد ،محيط خـودش را بـا مبانـى و معارف اسلامى آشـنا كنـد ،در اين راه پيشـقدم باشـد،
نيروى پيشـرو باشـد .از لحـاظ فكرى بايسـت يك چنيـن حالتى پيـدا كند.
از لحـاظ قلبـى كه ذكـر ميكنيـم ،بـه خاطر اين اسـت كـه براى عـروج انسـان ،بلكـه بـراى ثبـات انسـان در صراط

مسـتقيم ،حقيقتاً فكـر به تنهائـى كافى نيسـت .عالوهى بـر جنبـهى اعتقـادى ،جنبهى قلبـى و روحى الزم اسـت؛
حالت طـوع الزم اسـت ،حالت خشـوع الزم اسـت ،حالـت ذكـر و توجه به خـدا براى انسـان ضـرورى اسـت .اگر اين

فكر و دل ،درجهى اول اهميت مخاطبان روحانیت...

اهمیت فکر و دل مخطبان در دانشگاه

بود ،خيلـى از كمبودها را جبـران خواهد كرد .اگـر اين نبود ،قـدرت فكرى و قدرت اسـتدالل و احتجاج ،در بسـيارى
از مواقـع بـه كمك انسـان نخواهـد آمد و كمكـى به انسـان نخواهـد كرد .بـا نصيحت ،بـا موعظهى حسـنه ،بـا رفتار
خوب ،بايـد دل جـوان را نرم كـرد؛ او را به خشـوع و توسـل و توجه و تذكر آشـنا كـرد؛ نمـاز را براى او درسـت تبيين
كرد؛ ذكر الهـى را براى او درسـت تبييـن كرد .اين ميشـود پشـتوانهى آن فكـر .اگر اين شـد ،آن وقت آن اسـتقامت
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فكرى ديگـر بـىزوال خواهـد بـود .در ميـدان عمل ،ايـن لينـت قلب ،ايـن توجـه و تذكـر ،بـه درد انسـان ميخورد؛
اوسـت كه انسـان را محكم نگـه ميـدارد؛ اين چيـز الزمى اسـت .ايـن دو چيـز را بايد در جـوان تقويـت كرد.
حرف زدن با زبان دانشجو
بايـد كالس معـارف بگذاريـد؛ معـارف متقـن با زبـان روز ،متناسـب بـا فكر دانشـجو ،متناسـب بـا ادبيات دانشـجو
بايسـتى ارائـه بدهيـد؛ اينهـا كارهـاى الزم و اجتنابناپذيـرى اسـت .بـه لسـان قـوم حـرف زدن ،يـك مصداقـش
اينجاسـت .بـا زبـان دانشـجو بايد حـرف زد .بـا ادبياتـى كه بـراى دانشـجو قابل فهـم اسـت ،بايد حـرف زد .اى بسـا
ادبياتى اسـت كـه در يك محيطى كارسـاز اسـت ،كارآمد اسـت ،امـا در محيـط ديگرى كارآمد نيسـت .اين درسـت

مثـل اختالف لغـت ميمانـد .واقعـاً اختلاف در ادبيـات ،مثل اختلاف در لغت اسـت؛ مثـل اين اسـت كه انسـان در
يك محيـط فارسـىزبان بيايد ً
مثلا گجراتـى حرف بزنـد؛ هيچ كـس چيـزى نخواهـد فهميد .اگـر چنانچه انسـان
بـا ادبيات محيـط جـوان و محيط دانشـجوئى آشـنا نباشـد ،از ايـن ادبيـات اسـتفاده نكنـد ،راه ارتباط فكرى بسـته

خواهـد شـد و تأثيرگـذارى كـم خواهد شـد .پـس به لسـان قـوم بـودن خيلى الزم اسـت.
نرم شدن دلها با رفتار درست

مطالعه بیشتر درباره موضوع " وحدت حوزه و دانشگاه "

اعمـى دارد
در بخش موعظـهى حسـنه  -كه حاال مـن تعبير «تربيـت» را بـه كار نميبرم ،چـون تربيت يـك معناى ّ

 به نظر من علاوهى بر مسـئلهى زبان ،مسـئلهى رفتار الزم اسـت .هميـن «كونوا دعـاة ال ّناس بغير السـنتكم»()1كه گفته شـده ،اينجاسـت .چيزى كـه دلهـا را نرم ميكنـد ،بلكـه عنادها را بـه زانـو در مـىآورد ،آدمهاى معانـد را به
زانـو در مـىآورد ،رفتار درسـت اسـت ،رفتار خـوب اسـت .البته رفتـار خوب ،شـامل اخالق خـوب ،تواضـع ،صداقت
در گفتـار ،صداقت در موضعگيـرى ،صراحـت در بيان حقيقـت و بلندنظرى نسـبت به امـور مادى و دنيوى ميشـود؛

ايـن چيزهائى كـه نشـاندهندهى خلـوص در عمل اسـت؛ كه اگـر به توفيـق پـروردگار ماهـا واقعاً خلـوص در عمل
مهـم دوم ،بهترين
داشـته باشـيم ،طبعـاً در رفتـار و گفتارمان خـودش را نشـان ميدهـد .بنابراين نقطـهى اساسـى
ِ

راهش همين اسـت :اوالً لسـان موعظـه و نصيحـت  -برادرانه ،و در مـواردى پدرانـه و مشـفقانه  -ثانياً رفتـار و عمل.
منش روحانى عالم شیعه ،رفتار محبتآميز ،پدرانه ،مشفقانه و دلسوزانه

يكـى از چيزهائى كـه به نظـر من به شـما كمك ميكنـد ،اين چيزى اسـت كـه در مـورد نبـى مكـرم ،اميرالمؤمنين
بطبه قد احكـم مراهمه و احمى مواسـمه» )2(.نبايد پشـت ميز و توى اتاق حبس شـد .شـكل
فرمـود« :طبيـب د ّوار ّ
كـردن مـا مجموعـهى روحانـى و مجموعـهى آخوند ،بـه نفع ما نيسـت .هـر مسـئوليتى هـم در هر جا
ادارى پيـدا
ِ

داريـم ،اين حالت طلبگـى خودمان ،حالـت آخوندى خودمـان ،حالت روحانـى خودمـان را  -كه انس با مـردم ،رفتن
ميان مـردم ،گفتن بـه زبان مـردم ،شـنيدن درددل مردم اسـت  -بايـد از دسـت ندهيم.
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هـم نداشـتند ،در عيـن حـال رفتارشـان با مردمـى كه بـا آنهـا مواجـه بودند ،مثـل رفتـار يـك آدم ادارى ،خشـك،
بىانعطـاف ،بىتوجـه ،بىمحبـت و بىلبخنـد بـوده اسـت .عكسـش را هـم ديدهايـم .كسـانى هـم بودهانـد كـه
مسـئوليتهاى ادارى داشـتند ،اما در همان گوشـهاى و ضلعـى كه با مـردم تماس پيـدا ميكردند ،رفتـار محبتآميز،
رفتـار پدرانـه ،رفتـار مشـفقانه و دلسـوزانه با مـردم داشـتند؛ اين خوب اسـت ،اين درسـت اسـت .پس ايـن هم يك
مسـئله اسـت؛ يعنى حبس نشـدن مجموعه در قالبهـاى سـازمانى .نـه اينكه من بـا سـازماندهى مخالف باشـم؛ نه،
بدون سـازماندهى ،بـدون تشـكيالت ،مديريـت امـكان نـدارد و كار هم پيـش نميـرود .نخير ،بنـده معتقـد به نظم
سـازمانى هسـتم؛ اما معتقدم كـه اين نظـم سـازمانى نبايد مـا را از هويـت خودمان خـارج كنـد .ما در همـه صورت
روحانى هسـتيم .بايسـتى با همان منش روحانـى ،به شـكل روحانىاى كـه در عالم شـيعه وجود دارد ،مشـى كنيم.
البتـه اين حالـت در مذاهـب و اديان ديگـر هم بكلى منتفى نيسـت؛ يـك جاهائـى وجـود دارد ،براى آنهـا خيلى هم
خوب اسـت؛ امـا حـاال در بين شـيعه يـك سـنتى اسـت .اين حالتـى كـه در بيـن روحانيـت شـيعه وجود داشـته -
اينكه با مـردم مأنـوس اسـت ،از مردم مرتزق اسـت ،نسـبت به مردم مشـفق اسـت ،دردهاى مـردم دردهاى اوسـت
 ايـن را بايـد حفـظ كنيد؛ ايـن چيـز خيلى مهمى اسـت.توصیه ای به مجموعه مدیریتی نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه
خـوب ،اشـاره كردند بـه كارهائـى كه انجـام گرفتـه اسـت .اين كارهـا بسـيار خوب اسـت .توصيـهى ديگـر من هم
بخش صـف ،در مقابـل سـتاد ،تعديل و تنظيـم كننـد؛ يعنى بيشـتر به صـف بپردازند تـا به سـتاد؛ به نيـروى داخل
ميـدان بپردازند .نيـروى سـتاد بـراى طراحـى و تنظيم فكـر و ايجـاد خطمشـىهاى ميانمـدت و بلندمـدت و اين
چيزهاسـت .در همين حـد بايسـتى سـتاد را حفظ كـرد .اگـر نيروى سـتادى توسـعه پيدا كند ،مشـكالت درسـت
خواهد كـرد؛ بدنـه را سـنگين ميكند.

َّ
بحمـدالل در طول اين سـالهاى متمـادى كارهاى خوبى
به هر حـال كار ،كار بسـيار مهمى اسـت و مجموعهى شـما
َّ
شـاءالل
كرده اسـت .اميدواريـم كه خداونـد متعال كمـك كند ،بـاز هم بتوانيـد اين تالش مقـدس و ايـن جهاد را ان
ادامـه دهيد.

البتـه حوزههاى علميـه در پشـتيبانىهاى انسـانى و علمى بـراى اين مجموعـه ،حقيقتـاً وظيفهى سـنگينى دارند.

حوزههـاى علميه مسـئوليت دارنـد ،كمااينكه دسـتگاههاى دولتى هم مسـئوليتهاى سـنگينى دارند .خوشـبختانه
در ايـن دولـت زمينه بـراى شـما فراهم اسـت .ايـن را من بـا آشـنائى و اطالعـى كـه از مجموعههـاى تصميمگيرى

فكر و دل ،درجهى اول اهميت مخاطبان روحانیت...

ايـن اسـت  -البته ايـن توصيـه بـه مجموعـهى مديريتـى شماسـت  -كـه هرچه ممكـن اسـت ،فعاليتهـا را بـه نفع

دارم ،عـرض ميكنـم .توى ايـن دوره و در ايـن مجموعـهى دولتى ،كار بـراى شـما روان اسـت .در بعضـى از دولتها به
ايـن روانـى نبـوده؛ بعضىهـا اصـل قضيـه را قبـول نداشـتند ،بعضىهـا كمكهاى كمـى داشـتند .ايـن هم يكـى از
زمينههاى شـكرگزارى اسـت كـه بايسـتى از اين نعمـت اسـتفاده كرد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم ،برنامههای
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت .بارها اتفـاق میافتد که
جوانهـا را ،نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه
میکننـد ،میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛
احتماالً جوابهـای متعددی دارد .مجموعـهی متصدیان امر کتاب
 چـه در وزارت ارشـاد ،چـه در مجموعـهی کتابخانههـا  -رویایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف ،برای
قشـرهای مختلـف ،بـه شـکلهای مختلـف ،بـا تنوع متناسـب،
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب ،بعـد این کتاب ،بعد
ایـن کتـاب .وقتـی که جـوان ،نوجـوان ،یا کسـی که تاکنـون با
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت ،وارد شـد ،حرکت کـرد ،راه
افتـاد ،غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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