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چكيده
در عصر جدید ،کارکرد دانشگاهها تنها در آموزش ،پژوهش ،کارآفرینی و مانند آن
خالصه نمیشود؛ بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگسازی و تمدنسازی
نوین میپردازند .این مقاله سعی بر دارد تا با تبیین و تعریف لوازم و شاخصهای
الزم برای این مهم ،نظریهپردازی مناسب صورت پذیرد .از میان انواع راهبردهای
پژوهش کیفی ،راهبرد «نظریهپردازی دادهبنیاد» (به طور خاص راهبرد نظریه
دادهبنیاد متنی) به عنوان راهبرد تحقیق انتخاب گردیده است .منابع مورد استفاده،
با توجه به مسیر پژوهش در رجوع به منابع اسالمی و نیز جهتگیری بنیادی آن از
یک سو و اقتضائات سیاستی و راهبردی پژوهش از سوی دیگر ،اندیشه بنیانگذار
انقالب اسالمی ،امامخمینی(ره) است .از مجموع  336کدباز شناسایی شده 100 ،کد
مربوط به سؤال تحقیق ،یعنی کارکرد و رسالت دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهای
اسالمی یا همان نظام آرمانی اسالم ،تشخیص داده شد .پس از کدگذاری گزینشی
صورت گرفته براین  100کد محوری از بیانات امام خمینی (ره) ،پنج مقوله اصلی
شامل انسانسازی ،استقالل فکری و تحقق فرهنگ توانستن ،پیریزی و ساختن
آینده ،تضمین سعادت ملتها و هدایتگری جامعه و حفظ و تداوم انقالب اسالمی
به عنوان کارکردهای اصلی و رسالت دانشگاه بر اساس آرمانهای اسالمی در اندیشه
امام خمینی (ره) شناسایی شد.
واژگان كليدي:
آرمانهای اسالمی ،امام خمینی (ره) ،کارکردهای دانشگاه ،روش نظریه دادهبنیاد

 .1استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
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مقدمه
امروزه تعاریف و کارکردهای متعددی برای دانشگاه از سوی صاحبنظران مطرح است؛
کارکردهایی همچون تولید دانش (پژوهش) ،انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر (آموزش)،
نشر و اشاعه دانش از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص برای ارائه خدمات متنوع
در جامعه ،تحقق جامعهپذیری جوانان برای عبور از فردیت و رسیدن به حیات جمعی،
مدیریت دانش و پژوهش با عنایت به نیاز روزافزون در خصوص هدایت جریان دانش
و اطالعات؛ همگی از کارکردهای اصلی و وجه ممیز دانشگاه با سایر نهادهای جامعه،
از دید اندیشمندان به شمار میروند .در واقع ،امروزه واژه دانشگاه دربردارنده معانی و
مفاهیم متنوعی است که ریشه در کارکردهای متنوع آن دارد (یمنی ،1388 ،ص  .)4براساس
ل میگیرد که
تمامی این تعاریف و کارویژهها ،نوعی نگاه خاص به دانش و دانشگاه شک 
طبق آن هر گونه فعالیت در جامعه باید رنگ و بوی علمی داشته و یا مبتنی بر نگرش
«علمی» باشد و جامعهای که این چنین اداره شود ،قطعاً با پیشرفت و توسعه ،البته در
همان ابعادی که علم موجود اقتضای آن را دارد ،همراه خواهد بود.
اما با اندکی تأمل در این تعاریف متداول مشخص میشود که در اکثر آنها ،بخش
مهمی از شاکله و ابعاد زندگی انسان و جامعه در آن نادیده انگاشته شده است .ابعادی که
ناظر بر جنبههای فرا مادی او بوده ،بر فطریات ،اعتقادات ،روحیات ،تمایالت ،احساسات،
روانیات و جهتگیریهای فرهنگی و معنوی وی داللت دارند .این ابعاد فرا مادی که
در نگاه دینی ،اصالت با آنهاست؛ تقریباً در تمامی کارکردهای رایج دانش و دانشگاه،
مورد غفلت واقع شده است .به طوری که ،احساس سرگشتگی ،بحرانهای روحی،
بیهویتی و زندگی تکبعدی ،از جمله پیامدهای ناگوار آن ،البته در کنار پیشرفت
و توسعه مادی ،به شمار میروند .برای رفع این نقص عمده ،ضرورت بازتعریف همه
بعدی نهاد دانشگاه به گونهای که تمام ابعاد حیات انسان و جامعه را مدنظر قرار داده،
و به طور همزمان به جنبههای پیشگفته در کنار جنبه مادی بپردازد؛ امری ضروری
است .این مهم ،تنها در ذیل نگرشی فرهنگی به دانشگاه محقق خواهد شد .نگاهی که
در آن ،دانشگاه ،توجهی متوازن به همه ابعاد مادی و معنوی حیات انسانی داشته و با
برنامهریزی و فضاسازی مستمر و حساب شده بتواند به فرموده امام خمینی(ره) منشأ
اصالح و مبدأ همه تحوالت جامعه گردد (خرمشاد در مقدمه آدمی و همکاران ،1387،صص .)14-12
در واقع ،یکی از نکات مهم و مطرح در ادبیات مربوط به فرهنگ دانشگاهی این
است که سخن گفتن از فرهنگ دانشگاهی بدون در نظر گرفتن کارکردهای مورد
انتظار از دانشگاه ،راه به بیراهه است (صباغیان ،1388 ،صص  .)76-74بنابراین برای تدوین

پیشینه پژوهش
دانشگاه به منزله یک نظام ،در نظامهای کالن اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
جامعه محاط است که هم از آنها تأثیر میپذیرد و هم بر آنها تأثیر میگذارد و در واقع
زیرنظامی از نظام آموزش عالی است و به منزله یک سازمان آموزش عالی دارای وظایف
1. Cultural Competency

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

الگوی مطلوب فرهنگ دانشگاه ،باید دید که در گام نخست ،کارکردهای دانشگاه در
جامعه اسالمی مبتنی بر آرمانهای اسالمی چیست؟ در واقع ،مبنای اصلی تعریف
این کارکردها ،آرمانهای مدنظر اسالم خواهد بود و باید با توجه به آرمانها ،بایدها و
نبایدهایی که در فرهنگ اسالمی و به خصوص شیعی تعریف شده است ،کارکردهای
دانشگاه را بازشناخت .سپس با حفظ این کارکردها (که در حکم گزارههای بنیادین و
بایستههای الگوی اسالمی فرهنگ دانشگاهی است) ،به کشف این الگو همت گمارد تا
فرهنگ مدنظر دقیقاً متناسب با کارکردهای مورد انتظار تعریف گردد؛ چرا که استحکام
الگوهای نظری و تحلیلی به منطق گزارههای زیربنایی و نحوه ارتباط میان آنها بستگی
دارد (پورعزت ،1387 ،صص .)145-143
نکته مهم دیگر در بازتعریف کارکردهای دانشگاه مبتنی بر آرمانهای اسالمی ،توجه
به عنصر با اهمیت زمان و اقتضائات زمانی و مکانی حال و پیشروی جامعه اسالمی
است .در واقع ،آنچه نقش و کارکرد دانشگاه را در نگاه اسالمی متمایز میسازد ،شناخت
همین اقتضائات زمانی و مکانی از منظر اسالمی است که چارچوبه اصلی آن مبتنی
بر گفتمان انقالب اسالمی و با توجه به اندیشه متعالی امامخمینی(ره) شکل خواهد
گرفت .این گفتمان ،کارویژههای بنیانی متفاوتی نظیر «انسانسازی» و «تمدنسازی»
را برای دانشگاه مطرح میسازد که کارکردهایی بسیار متمایز و متعالی با کارکردهای
معمول و عام دانشگاه است و به عنوان عاملی بسیار اثرگذار در کشف الگوی فرهنگ
دانشگاهی مورد نظر به شمار میرود .توجه به این اقتضائات در تدوین الگوی فرهنگ
1
دانشگاهی ،منجر به کشف الگویی میشود که با الزامات نظریه شایستگی فرهنگی
مطرح در ادبیات فرهنگ سازمانی همخوانی خواهد داشت (زارعی متین ،1388 ،ص .)311
بر این اساس ،نوشتار حاضر ،در پی پاسخ به این سؤال است که کارکردهای اصلی
دانشگاه بر اساس آرمانهای اسالم چگونه تعریف خواهد شد؟ منبع اصلی مورد استفاده
برای انطباق کارکردها با آرمانهای اسالمی ،اندیشهها و آراء رهبر کبیر انقالب اسالمی،
امام خمینی(ره) خواهد بود که بر اساس روش تحلیل دادهبنیاد مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفتهاند.
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و کارکردهایی است که در رسالتها و مأموریتهای آموزش عالی برای آن تعیین شده
است (یمنی و ثمری ،1389 ،ص  .)4در این بخش از پژوهش به مرور پژوهشهای پیشین در
حوزه این پژوهش پرداخته شده است.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( )1387کتابی را با عنوان «درآمدی بر دانشگاه
تمدنساز اسالمی :بایستههای نظری» منتشر ساخته است .معاون فرهنگی وقت وزارت
علوم ،در مقدمه این کتاب ضرورت پرداختن به بایستههای نظری دانشگاه تمدنساز
اسالمی را مطرح میکند .وی دانشگاه تمدنساز اسالمی را سازهای میداند که ناظر بر
بازتعریف دانشگاه و کارکردهای مختلف آن با غلبه نگاه فرهنگی است .نگاهی که در
تعاریف رایج از دانشگاه و کارکردهای متداول آن نظیر تولید دانش (پژوهش) ،انتقال
دانش از نسلی به نسل دیگر (آموزش) ،نشر و اشاعه دانش از طریق تربیت نیروی انسانی
متخصص برای ارائه خدمات متنوع در جامعه ،تحقق جامعهپذیری جوانان برای عبور از
فردیت و رسیدن به حیات جمعی و مدیریت دانش و پژوهش با عنایت به نیاز روزافزون
در خصوص هدایت جریان دانش و اطالعات ،مغفول مانده و از یک نگرش همهجانبه و
همهبعدی به تمام ابعاد حیات انسانی ،حکایت دارد .بر این اساس ،ایده دانشگاه تمدنساز
اسالمی ،از رهگذر دو منظر آرمانی و واقعگرا قابل پیگیری است .منظر آرمانی با نگاه
توأمان به تمدن پیشرو ایران و نیز آموزههای تمدنی اسالمی ،بر حرکت به سمت یک
قله آرمانی و دستیافتنی داللت دارد و منظر واقعگرا ،با تکیه بر پیشینه درخشان
اندیشمندان مسلمان ایرانی در تمدن ایرانی -اسالمی ،ناظر بر دستیابی به مفهومی روشن
با شاخصهایی عینی در این خصوص است (خرمشاد در آدمی و همکاران ،1387 ،صص .)16-12
از بعد جامعهشناسی آموزش عالی ،آلن تورن سه کارکرد را برای دانشگاه قائل است.
کارکردهایی که در تضاد و تعارض با یکدیگر عمل میکنند
کارکرد بازتولید (تربیت نخبگان و تفسیر اطالعات و در عین حال بازتولید ساختار
و کارکردهای خود) ،کارکرد سازگاری (سازگار با تغییرات همراه با بازتولید خود) و
کارکرد تولید (تولید محصوالت متنوع و دشواری جذب آنها با توجه به ناهمگونیهای
ناشی از جهانیشدن اقتصاد) (تورن.)1989 ،1
بویر نیز چهار رسالت اساسی را برای دانشگاه مطرح میسازد :اکتشاف علمی ،انسجام
بین دادههای موجود از طریق تفکر بینرشتهای ،کاربرد اطالعات در مسائل واقعی و
آموزش به عنوان کار جدی دانشگاه (بویر)1995 ،
برخی اندیشمندان ،سعی کردهاند تا کارکرد دانشگاهها را از منظر تأثیری که
رشتههای دانشگاهی در ایجاد یکسری نگرشها ،ارزشها و رفتارهای خاص بر اهالی
1. Tourain

دانشگاه میگذارند ،تحلیل نمایند (;Becher, 1981; Becher 1990; Becher, 2001; Becher, 1994

جدول  -1تحول در مأموریت های دانشگاه (اتزکویتز)2004 ،
دوره

زمان ظهور

تا انقالب اول تا قرن 19

رویکرد و رخداد

مأموریت

حاکمیت این نگاه که تنوع در مأموریتها مأموریت یکتا :حفاظت از
موجب بروز تعارض در عالئق می شود.

دانش بشری و انتشار آن

الگوی آکادمیک

دانشگاه آموزشي

1

تحقیق و پژوهش بهعنوان یک وظیفه
انقالب
آکادمیک اول

اواخر قرن
 19و اوایل
قرن 20

قانونی برای دانشگاهها مورد پذیرش قرار
گرفت و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

دو مأموریت همزمان:

كه قبال بهصورت مجزا در كالجها و

آموزش و تحقیقات

دانشگاه
پژوهشی

2

جوامع علمي انجام ميشد در قالب
نظامدانشگاهي جمع شد.
1. Tony Becher

 .2البته کالرک در زمینه فرهنگهای اساتید هیأت علمی ( )Faculty Culturesنیز مقالهای دارد که در ادامه به
آن اشاره شده است.
3. Etzkowitz

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

) .Becher & Trowler, 2001; Clark, 1997, p 24به عبارت دیگر ،رشتههای دانشگاهی خود
عاملی مهم در شکلگیری باورها و رفتارهای اعضای آن به شمار میروند؛ از این رو ،باید
بتوان نحوه این اثرگذاری را تشریح نمود .تونی بچر 1یکی از معدود اندیشمندان اروپایی
است که وارد این حوزه شده و در مطالعه فرهنگ در آموزش عالی ،به طور خاص بر
روی «فرهنگ رشتههای علمی» متمرکز شده است .او بر این باور است که رشتههای
دانشگاهی خود ،پدیدههایی فرهنگیاند که هر یک از آنها مجموعهای از افراد همفکر
را در بر گرفته ،هر کدام دارای یک منشور رفتاری و مجموعهای از ارزشهای خاص
خود و کارهای فکری متمایز هستند ( .)Becher, 1981, p 109تفاوت کار بچر با برخی از
آثار کالرک و نیز سایر آثار فرهنگ دانشگاهی در این است که وی به تأثیر فرهنگ
سازمانی در حوزه آموزش عالی نپرداخته است ،بلکه سازمان دانشگاهی را از طریق
تمرکز بر روی رشتههای علمی و نگ رشها ،ارزشها ،کارکردها و رفتارهای خاص هر
2
یک از آنها تحلیل کرده است.
اتزكويتز )2004(3فرايند شكلگيري و تكامل فرهنگ و تمايالت كارآفرينانه در
محيطهاي آكادميك را تحت عنوان تغيير در ماموريت دانشگاهها در اثر بروز دو انقالب
آكادميك مورد بررسي قرار داده است که دیدگاهها و طبقه بندی وی در قالب جدول 1
جمعبندی شده است.
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دوره

انقالب
آکادمیک دوم

زمان ظهور

الگوی آکادمیک

رویکرد و رخداد

مأموریت

روابط بين دانشگاه و صنعت بهطور سريع

ظهور مأموریت سوم:

توسعه يافت و موضوع هماهنگي دانشگاه

تاکید بر نقش دانشگاه

دهههای با نيازهاي صنعت براي معرفي فناوريهاي

در توسعه اقتصادی

جديد از طريق يكپارچهسازي تحقيقات با

و اجتماعی عالوه بر

فرايند بهكارگيري بهعنوان سياست جديد

پیگیری دو مأموریت

توسعه تكنولوژي مورد توجه قرار گرفت.

پیشین

 70و 80

دانشگاه
کارآفرین

3

ویلیام برگکویست ،)1992(1بر مبنای تعریف مالینوسکی )1948( 2از فرهنگ (که
آن را کل جامعی مشتمل بر مصنوعات ،کاالها ،شیوه انجام امور ،عقاید ،عادات و ارزشهای
موروثی به همراه ساخت اجتماعی میداند) ،و نیز بر اساس تعاریف فرهنگ سازمانی
شاین ( )1985و لسن ،)1990( 3چهار نوع فرهنگ دانشگاهی متمایز اما مرتبط با هم
را در دانشگاههای آمریکا احصاء مینماید :فرهنگ کالجی ،فرهنگ مدیریتی ،فرهنگ
توسعهای و فرهنگ مذاکرهای و کارکردهای دانشگاهها را بر اساس آنها بیان میکند.
خالصه نتایج پژوهشهای وی در قالب جدول شماره  2آمده است.
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جدول  -2فرهنگهای ششگانه دانشگاه
نوع فرهنگ
دانشگاه

عناصر مهم

ارزشهای مطرح مفروض اصلی

کالجی

رشتههای علمی
دانشگاه

پژوهش،
تصمیمگیری و
حاکمیت جمعی

حاکمیت
عقالنیت

مدیریتی

اجرا و ارزیابی
برنامههای از
پیش تعیینشده

کارایی ،پاسخگویی
مالی و نظارت

توسعهای

رشد شخصی
و حرفهای
دانشگاهیان

4

تلقی از سازمان
دانشگاه

کارکرد دانشگاه

عامل تولید و اشاعه تربیت رهبران آینده
دانش و انتقال صفات جامعه و پژوهشگران
جدید رشته علمی
الزم به نسل جوان

تعریف و
سنجش دقیق
اهداف

عامل القاء یکسری
دانش ،مهارتها و
نگرشهای خاص به
دانشجویان

تضمین
شهروندانی موفق و
مسئولیتپذیر

دستیابی به
آزادی فردی،
خدمت به دیگران و رشد شخصی،
برنامهریزی درسی میل ذاتی همه
انسانها
و پژوهشی

عامل ترغیب همه
اساتید ،دانشجویان،
مدیران و کارکنان
به رشد

رشد در همه ابعاد
شناختی ،احساسی و
رفتاری

 .4برگرفته از Bergquist, 1992; Bergquist & Pawlak, 2008

1. William Bergquist
2. Malinowski
3. Lessen

نوع فرهنگ
دانشگاه

عناصر مهم

ارزشهای مطرح مفروض اصلی

مجازی

پاسخ به دنیای
پستمدرن در
تولید و اشاعه
دانش

نگاه جهانی و ایجاد
نظامهای آموزشی
باز و مشترک

توانایی
درک ابهام
و پارهپارگی
در دنیای
پستمدرن

حقیقی

معنویت و
مذهب به جای
ارزشهای
سکوالر

آموزش ارزشمدار
و چهره به چهره
و توسل به یک
دکترین مذهبی
خاص

عامل گسترش
ایجاد ساختارها و
ناخواسته ساختارها و
نگرشهای اجتماعی
نگرشهای اجتماعی
جدید و آزادانهتر
اغلب مخرب

عامل پیوند میان
منابع تکنولوژیک و
منابع جهانی

توانایی القاء
ارزشهای
عامل تکریم و
مدنظر دانشگاه
ساماندهی به دانش و
بهوسیله
یادگیری
فناوریهای
ریشهدار

گسترش یادگیری
جهانی

گسترش یادگیری
بومی و محلی

کیر و هانی ،نقشها و کارکردهای آموزش عالی در سطح بینالمللی را بدین شرح
برشمردهاند :کارکردهای آموزشی (اشترمن و نوکوال2009 ،1؛ شیری و فلدمن ،2012 ،2ص 135؛
پالری 3و همکاران ،)2014 ،کارکردهای پژوهشی (رتک 4و همکاران ،2013 ،ص 42؛ باتیستا 5و همکاران،
 ،2014ص  ،)471کارکردهای خدماتی (مرو 6و همکاران ،2009 ،ص 436؛ فرلی 7و همکاران،)2008 ،
کارکرد انتشاراتی و کارکرد رشد حرفهای (دراجسیک 8و همکاران2011 ،؛ زژدا ،2011 ،ص .)503
مقاله اسالمی ( )1387با عنوان« :دانشگاه تمدنساز؛ پلی میان دانش و فرهنگ»
در ارتباط بیشتری با موضوع فرهنگ دانشگاهی قرار دارد .اسالمی در این نوشته،
قائل به بروز تحوالتی تازه در تعاریف دانشگاه است .وی ریشه این تحوالت اخیر در
کارکردهای دانشگاه را در پیوند میان فرهنگ و آموزش عالی میداند .در واقع ،این
تحوالت ناظر بر با هم دیدن ضروریات علمی و تکنولوژیک تمدنی از یک سو و الزمات
فرهنگ و انسانی تمدنی از سوی دیگر توسط نهاد دانشگاه است .همچنین در این تعاریف
1. Estermann & Nokkala
2. Shiri & Feldman
3. Paleari
4. Kretek
5. Battista
6. Moru
7. Ferlie
8. Dragsic

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

مذاکرهای

وضع
خطمشیهای
عادالنه و توزیع
منصفانه منابع

تقابل آراء و
چانهزنی گروههای
ذیتفع

قدرت،
فصلالخطاب
و میانجیگری
تاحدی الزم
است

تلقی از سازمان
دانشگاه

کارکرد دانشگاه
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جدید بر نقش دانشگاه در نزدیکی میان فرهنگ آکادمیک (دانشگاهی) با فرهنگ عامه
توسط این نهاد تأکید میشود .اسالمی ،توجه همزمان به دانش معطوف به توسعه و
دانش معطوف به فرهنگ را کارویژه مهم دانشگاه در چالش فوق میداند .در بیان او،
ناکارآمدی حاکمیت راهکارهای تکبعدی و عمدتاً اقتصادی در برنامههای توسعه و
تنش میان علم و اخالق ،جوامع انسانی را به سمت قرار دادن فرهنگ و ارزشهای
انسانی درمرکز این برنامهها سوق داده است.
خالصه آنکه ،در نگاه ایشان ،دانشگاه باید نقش بیبدیل خود را درنگاه همهجانبه به
تمدن (بعد ابزاری ،دانشی و تکنولوژیک در کنار بعد انسانی ،فرهنگ و ارزشی و رشد
متوازن این دو) به خوبی ایفا نماید .تنها این نهاد است که میتواند و باید شکاف میان
«دو فرهنگ علممدار و انسانمدار» را پر کند .اما خطر این رویکرد ،نگرش «ابزارانگارانه به
فرهنگ» است که ممکن است به عنوان منبعی برای مشروعیتبخشی مورد سوءاستفاد
قرار گیرد کما اینکه در گذشته و اکنون نیز فجایع بسیاری از قِبل نگرش «ابزارانگارانه
به علم» گریبانگیر بشریت شده است؛ بنابراین ،باید در این مسیر از آسیب فوق برحذر
بود (اسالمی ،1387 ،صص .)184-169
هدف و رویکرد پژوهش حاضر نیز با رویکرد مدنظر مقاله باال ،بسیار شبیه و نزدیک
است .یعنی در این پژوهش نیز ما نخست به دنبال «بازتعریف کارکرد و رسالت دانشگاه»
تا از پس آن و به عنوان قدم نخست ،بتوان در گامهای تکمیلی بعدی« ،فرهنگ متناسب
با آن کارکردها را با توجه به اقتضائات اینمکان و اینزمانی» یا به تعبیر دیگر «الزامات
تمدنی پیش رو» (اسالمی ،1387 ،ص  )183را ،رصد و تحلیل نمود .باید توجه داشت که این
نوع پیوند مورد نظر میان دانش و فرهنگ و توجه همهبعدی به آن ،در نگاه ،آرمانها و
منابع اسالمی شیعی ریشه داشته یا دست کم در اندیشه متفکران و رهبران مسلمان
جامعه اسالمی متجلی و از آن قابل استخراج است .البته ،پژوهش حاضر بر این امر
نیز تأکید دارد که پیوند موردنظر میان دانش و فرهنگ و الزامات پیشگفته بدون در
نظرگرفتن «الزامات نهادی ،سیاستی و سازمانی» راه به جایی نخواهد برد.
دانشگاه تمدنساز اسالمی -ایرانی در آینه آراء و اندیشههای امام و رهبری ،عنوان
کتاب دیگری که معاونت فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناروی در این زمینه
منتشر کرده است .این کتاب که به همت معینی ( )1387تهیه شده است ،در واقع،
نوعی گردآوری و کدگذاری آراء و اندیشههای این دو بزرگوار در محورهای مهم دانش
و دانشگاه ،فرهنگ و تمدن ،اسالمی شدن دانشگاه ،وحدت حوزه و دانشگاه و جنبش
نرمافزاری است (اكثر عناوین بین این دو بزرگوار مشترک بوده و تنها عنوان اخیر

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

مختص مقام معظم رهبری است) .این نوع گردآوری به تعبیر گردآرونده محترم« ،امکان
مقایسه و درک منطق حاکم بر اندیشههای این بزرگان را برای اهل تحقیق آسانتر
میکند» .از این رو ،بیشک این کتاب منبع بسیار مفیدی برای تحقیق حاضر خواهد
بود که سهولت دسترسی به آراء و اندیشههای این دو اندیشمند مسلمان در زمینه
فرهنگ و دانشگاه را برای آن فراهم میآورد.
خرمشاد و آدمی ( )1388در مقالهای با عنوان «انقالب اسالمی ،انقالب تمدنساز؛
دانشگاه ایرانی ،دانشگاه تمدنساز» ،بر این موضوع تأکید دارند که انقالب اسالمی ایران،
قطعاً یکی از نیروهای تعیینکننده و تأثیرگذار در حوزه تمدنی بوده و در احیا و پیشبرد
آن در عصر جدید نقش تعیینکنندهای داشته و برای مقاومت و سرپا ماندن در برابر
غربِ انسانمحور و مادهباور چارهای جز تمدنی اندیشیدن و تمدنی عمل کردن ندارد.
دانشگاه به عنوان یکی از کانونهای علم ،دانش و فرهنگ که وظیفهاش تولید ،تبیین
و تعمیق علم ،معرفت و فرهنگ است ،از مهمترین مراکز تأثیرگذار در شکلگیری و
رشد هر تمدنی است تا بدان حد که می توان به جرأت ادعا کرد دانشگاهها به عنوان
ستونهای برپادارنده تمدنی هستند و بدون دانشگاه هیچ تمدنی ره به جایی نخواهد
برد .در یک کالم ،در عصر جدید کارکرد دانشگاه تنها در آموزش ،پژوهش ،کارآفرینی
و مانند آن خالصه نمیشود؛ بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگسازی و
تمدنسازی نوین میپردازد .نویسندگان در این مقاله سعی برآن دارند تا باتبیین و
تعریف لوازم و شاخصهای الزم برای این مهم ،نظریهپردازی مناسب صورت پذیرد.
بر این اساس ،ضمن تبیین برخی مفاهیم پایهای مانند تمدن و نظریههای مرتبط
با آن ،تثبیت علم (به منظور گسترش ظرفیت تمدنی) و حرکت در جهت کمال (به
منظور انطباق با نیازهای روز) را دو هدف مهم دانشگاه تمدنساز میدانند .ایشان بر این
نکته مهم تأکید دارند که برای تحقق ایده دانشگاه تمدنساز ابتدا باید بدانیم تمدنی
که انقالب اسالمی در پی آن است چیست و چه مشخصههایی دارد و بعد از تعیین
اولویتها و نیازها بر این اساس ،خواهیم دانست چه مصالحی را باید به کار گیریم و
کدام راه را باید برگزینیم (خرمشاد و آدمي ،1388 ،ص .)177
ذاکر صالحی ( )1383معتقد به روند رو به رشد افزایش کارکردهای فرهنگی دانشگاه
است .این روند شتابان به حدی است كه دیگر نگاه به دانشگاه از اینکه آن را به عنوان
یک نهاد صرفاً آموزشی تلقی نمایند ،فاصله گرفته است؛ اما در عین حال چنین نقشی
چندان محسوس نبوده و برای پژوهشگران قابل لمس و اندازهگیری نیست .دانشگاه
در ایران خردهسیستمهای اجتماعی فرهنگی را برای تحول ،تحریک و ترغیب نموده
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است و این نقش اندکی نیست (ذاکر صالحی ،1383 ،ص  .)143تعلیم و پرورش آموزشی و
ذهنی و کرداری دانشجو ،کارکرد اصلی دانشگاه است و هر چه به امور جزئی و جانبی
رفتاری دانشجو حساس شده و بخواهیم آن را تغییر دهیم ،نه تنها نتیجه نمیدهد،
بلکه او را وادار به واکنش منفی و روابط پنهانی و زیرزمینی مینماید.
در میان پژوهشهای فرهنگ دانشگاهی ،کمتر به مقوله کارکردهای مورد انتظار از
دانشگاه و لزوم تناسب و سازگاری این فرهنگ با آن کارکردها اشاره شده است .در واقع،
یا کارکردها مورد بحث اندیشمندان عرصه «فرهنگ دانشگاهی» نبوده است و یا اینکه
تنها همان کارکردهای رایج دانشگاه یعنی آموزش (انتقال دانش) ،پژوهش (تولید دانش)
و ارائه خدمات (اشاعه دانش) فرض شدهاند و تنها بر لزوم پشتیبانی فرهنگ دانشگاه با
کارکردهای آن اشاره شده است .) Dill, p17, 1982, p 314; Ferreira, 2006( .در میان آثار
مورد بررسی در تحقیق حاضر ،تنها دو اثر را میتوان یافت که کارکردهای متمایز
دیگری را عالوه بر کارکردهای پیشگفته ،البته با عنایت به مقوله فرهنگ دانشگاهی
بر شمردهاند:
برگکویست و پاوالک ( ،)2008کارکردهای غایی ذیل را با توجه به فرهنگهای
ششگانه متمایز دانشگاهی احصاء میکنند :تربیت رهبران آینده جامعه و پژوهشگران
جدید رشته علمی ،تربیت شهروندانی موفق و مسئولیتپذیر ،رشد در همه ابعاد
شناختی ،احساسی و رفتاری ،ایجاد ساختارها و نگرشهای اجتماعی جدید و آزادانهتر،
گسترش یادگیری جهانی ،گسترش یادگیری بومی که به ترتیب با هریک از این شش
گونه فرهنگ دانشگاهی (کالجی ،مدیریتی ،توسعهای ،مذاکرهای ،مجازی و حقیقی)
متناظر است .نیکسون نیز ،رسالت دانشگاه را طبق نگاه فضیلتگرای خود توسعه
1
مدنیت میداند تا حدی که بیان میکند که دانشگاه باید نقش خطیر رهبری مدنی
جامعه را برعهده گیرد (.)Nixon, 2008, pp 1-5

روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف تحقیق ،کشف کارکردهای اصلی دانشگاه در جامعه بر اساس نظام
آرمانی اسالم است ،نحوه بهرهمندی از منابع اسالمی به لحاظ روششناختی اهمیتی
ویژه مییابد .در این راستا ،از میان دو مسیر ( )1استفاده مستقیم از اصل منابع اسالمی
و یا ( )2رجوع باواسطه به آنها ،مسیر دوم با اقتضائات مسئله تحقیق و نیز شرایط محقق
در تناسب باالتری تشخیص داده شد و انتخاب گردید .جهتگیری پژوهش حاضر
بنیادی و در زمره پژوهشهای کیفی قرار داشته و از ترکیب رویکرد استقرایی و قیاسی
1. Civil Leadership

جامعه آماری و نمونه تحقیق
در مرحله گردآوري دادهها ،دادههاي مورد نياز ،يعني بيانات امام خمینی(ره) در
خصوص موضوع تحقیق گردآوری شده است .مبنای اصلی برای «نمونهگیری نظری»
و هدفمند از این بیانات گسترده و حجیم ،توجه به مخاطب بیانات بوده است .در این
میان ،برای پوشش جامع ،هم از منابع مکتوب و هم از منابع الکترونیک استفاده گردیده
است .در خصوص موضوع تحقیق حاضر تاکنون گردآوریهای مناسب و مکتوبی در
مورد اندیشههای امام راحل انجام گرفته است که رجوع به آن موجب تسریع و تسهیل
فرایند تحقیق شده است؛ كتاب دانشگا ه و دانشگاهیان :از دیدگاه اما م خمینی(ره) :از
م و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ
مجموعه کتابهای تبیان (دفتر  ،)14مؤسس ه تنظی 
چهارم .1383 ،این منبع ،کلیه سخنان و آراء امام خمینی(ره) را در خصوص دانشگاه
و دانشگاهیان حتی از پیش از پیروزی انقالب اسالمی در برگرفته است و به لحاظ
جامعیت ،منبع قابل اتکائی است.
1. Grounded Theory

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

برای کشف الگوی مورد نظر استفاده نمود .از میان انواع راهبردهای پژوهش کیفی،
راهبرد «نظریهپردازی دادهبنیاد»( 1به طور خاص راهبرد نظریه دادهبنیاد متنی) به
عنوان مناسبترین راهبرد برای تحقیق انتخاب گردیده است .منابع مورد استفاده آن
با توجه به مسیر دوم در رجوع به منابع اسالمی و نیز جهتگیری بنیادی آن از یک سو
و اقتضائات سیاستی و راهبردی پژوهش از سوی دیگر ،اندیشه بنیانگذار انقالب اسالمی،
امامخمینی(ره) است .برای پی بردن به اندیشه امام خمینی(ره) در موضوع مورد مطالعه
و اجرای راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد بر روی آن ،به بیانات و سخنرانیهای ایشان
که حاکی از اندیشه ایشان است ،رجوع شد .در این میان ،عالوه بر تحلیل دادههای
خمینی(ره) :از مجموعه کتابهای
مکتوب (کتاب دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام 
تبیان و آثار موضوعی) ،از منابع الکترونیکی مناسبی که توسط مراکز تحقیقاتی تهیه
شده است ،استفاده شد؛ از جمله ،نرمافزار مجموعه آثار امام خمینی(ره) (تهیه شده
توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی(ره)) .این نرمافزار ضمن جامعیت خود
در پوشش دادن آثار ،در مقایسه با سایر نرمافزارهای مشابه ،امکانات بیشتری را در
اختیار محققان قرار میدهد .برای تحلیل و کدگذاری دادههای جمعآوری شده از
نرمافزار  Excelو نیز نرمافزار  ،Maxqda10به عنوان یکی از بهترین و مناسبترین
نرمافزارهای کیفی استفاده شد.
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تجزیه و تحلیل یافتهها
کارکردهای دانشگاه در پرتو اندیشههای امام خمینی (ره)
بر این اساس ،بیانات امام خمینی(ره) در قالب کدهای باز مورد بازبینی قرار گرفت.
از مجموع  336کدباز شناسایی شده 100 ،کد مربوط به سؤال تحقیق ،یعنی کارکرد
و رسالت دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهای اسالمی یا همان نظام آرمانی اسالم،
تشخیص داده شد .این کدها به همراه کدهای محوری آنها که تقریباً همزمان با مرحله
کدگذاری باز به هر کد تعلق گرفته بود ،بعد از غربالگری و پاالیش (فیلتر) اولیه توسط
نرمافزار ،در دو مرحله کدگذاری محوری و گزینشی مجددا ً و اینبار از منظر سؤال
مدنظر تحقیق (کارکردهای دانشگاه) کدگذاری گردید .در جدول شماره  3خروجی
این کدگذاریهای دو مرحلهای که بر روی  100کدگزینشی مرتبط با سؤال تحقیق
از منظر اندیشه امامخمینی(ره) صورت گرفته است ،آمده است.
جدول شماره  .3کدهای گزینشی و محوری کارکرد دانشگاه در اندیشه اسالمی امام خمینی(ره)
کد محوري(انسان سازي)
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 65زمستان 1393
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تربيت انسان مؤمن متقي

دانشگاه ،مأمور انسانسازي

ساختن جامعه توحيدي

دانشگاه ،اثرگذارترين نهاد کشور

لزوم سرايت معنويات از دانشگاه به جامعه

انسانسازي ،هدف انبياء ع؛ قرآن ،کتاب انسانسازي

اصالت معنويات نه ماديات در اسالم

انسان اسالمي در مقابل انسان غربي

دانشگاه مهد انسانسازي و معنويت

خروجي دانشگاه :انسان اسالمي

انسانسازي مبناي بروز معنويات

تعليم همراه تربيت انساني

هدف ،تحقق دانشگاه نوراني

مصونسازي و تربيت کشور در گروي تربيت انساني

استقالل و آزادي براي الهي شدن

ويژگيهاي انسان دانشگاهي :تقوا ،استقامت ،امانتداري
و تزکيه

انسان شدن تنها هدف انبياء ع

در کنار هر قدم تعليم ،يک قدم تزکيه

انسان شدن مبناي اصالح همه چيز

مقدرات کشور در دست دانشگاه

مسئوليت مديران دانشگاهي :ساختن انسان الهي
ويژگيهاي انسان دانشگاهي :ايمان به اهلل و يوماآلخر
(خداباور و آخرتباور)
دانشگاه بدون انسانسازي ضرر است

بدون تزکيه هر قدم در تعليم ،دور شدن بيشتر از
انسانيت است
شرط تحقق انسانسازي :تزکيه
پيامد تعليم بدون تزکيه :دوري از انسانيت

کد محوري(انسان سازي)
شرط نجات ملت :انسانسازي در دانشگاه

لزوم حضور علماي اخالق در دانشگاهها

انسان الهي در مقابل انسان طاغوتي

خواست امام ره« :انسان» دانشگاهي ،نه معلم و دانشجو

مسئوليت مديران و اساتيد دانشگاهي :ايجاد ايمان

ويژگيهاي انسان دانشگاهي :دوري از ذلت و اسارت

خروجي دانشگاه :انسان عالم مؤمن

لزوم تربيت مطابق فطرت در دانشگاه

اصالح انسانها :مقدم بر همه چيز

علم بدون تربيت فسادآور است

خطر شديد خيانت با علم

نجات از غربزدگي :نشانه (شاخص) عالقه به اسالم

غرب و شرق (استقالل فکري)
شرط مرجعيت علمي ميان مسلمين :مفيد بودن
دانشگاه براي ملت نه بيگانگان
دانشگاه را به سمت خدا ببريد

کد محوري (حفظ و تداوم انقالب اسالمي)
لزوم حفظ تحول روحي (که مار خدا بود) در دانشگاهها

مسئوليت دانشجويان -1 :نجات جوانان فريبخورده
غرب (بصيرتبخشي)

لزوم تذکر دادن مدام اين تحول روحي و معنوي در

مسئوليت دانشجويان -2 :نجات نوباوگان بيخبر از

دانشگاه توسط اساتيد

دست شيادان غرب

حفظ وحدت ،الزمه حفظ نهضت
طرفداري از انقالب
پرهيز از اختالف و حفظ وحدت

مسئوليت دانشجويان -3 :پردهبرداري از جنايات
شايعهسازان غربي عليه ايران
مسئوليت دانشگاهيان :پاسداري از انقالب با تمام قوا
دانشگاه چراغ راه جامعه :ارائه چارچوبهاي اسالم
ناب به جامعه

مسئوليت دانشجويان :نگهباني از امانت بزرگ الهي

مسئوليت دانشگاهيان :قيام شجاعانه در مقابل

(انقالب اسالمي)

انحرافات

دانشجويان مسلمان :رهبران آينده
کد محوري(استقالل فكري و تحقق فرهنگ توانستن)
دانشگاه ،زمينهساز استقالل کشور
دانشگاه با فرهنگ مستقل

دانشگاه معبر استقالل کشور
کشور مستقل در گروي دانشگاه مستقل از غرب و
شرق

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

خطر دانشمند بيتربيت

ويژگيهاي انسان دانشگاهي :تعهد و عدم گرايش به
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کد محوري(استقالل فكري و تحقق فرهنگ توانستن)
قطع احتياج از خارج

دانشگاه ،وقف مصالح اسالم عزيز

دانشگاه مستقل و نه محتاج

کشور مستقل در گرو دانشگاه مستقل از غرب و شرق

خودکفايي در دانش
دانشگاه خودکفا و مستقل
لزوم غربنهراسي دانشگاهيان

دانشگاهي
تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه ،رمز استقالل
برگرداندن روي خود از غرب و شرق و روي آوردن به
صراط مستقيم

فضاي آرام شرط تحقق اهداف مدنظر در دانشگاه

لزوم عدم گرايش دانشگاهها به غرب و شرق

مخالفت با دانشگاه وابسته به خارج

دانشگاه با خاصيت براي ملت

خروج از وابستگي مغزي
نقش دانشگاه :نجات از وابستگي فکري
وابستگي فکري مقدم و خطرناکتر
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 65زمستان 1393
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استقالل يا وابستگي کشور ،در گرو تربيتهاي

کسب علم از ديگران از موضع حفظ اسالم و استقالل
کشور
مرز کسب دانش و فناوري از ديگران :مسلمان ماندن
است
تربيت دانشجويان بريده از خارج

فکري جز اسالم و ايران در سر جوانان نباشد
کد محوري (مبدأ سعادت ملتها و چراغ راه جامعه)
دانشگاه ،مبدأ سعادت و شقاوت ملت (سعادت و
شقاوت عامه)

دانشگاه ،بر سر دوراهي جهنم و سعادت

تعيين سرنوشت ملت از دانشگاه

لزوم جهتدهي به دانشگاهها

برخورد سست با دانشگاه ،از دست دادن همه چيز

شرط متمايز شدن دانشگاه در جامعه اسالمي،
جهتدهي به آن

دانشگاه ،چراغ راه هدايت جامعه

دانشگاه ،مرکز اصالح يا افساد جامعه

مسئوليت دانشگاهيان :جهاد با دشمنان

دانشگاه ،مرجع اداره کشور

صالح و فساد جامعه در دست دانشگاهيان و حوزويان

دانشجويان متعهد :کشتي نجات امت اسالمي

سعادت جامعه در گرو دانشگاه اسالمي

دانشجويان متعهد :هدف اصلي استعمار

تزکيه در کنار تحصيل ،شرط تحقق سعادت ملت
توسط دانشگاه

دانشگاه ،باالترين نهاد مؤثر در سعادت جامعه

کد محوري (پيريزي و ساختن آينده)
دانشگاه بايد انديشمند تربيت کند نه اداري

مسئوليت دانشگاه :آيندهسازي است (حفظ آينده

(بوروکرات)

اسالم)

تربيت عالم جهت اداره مملکت به لحاظ علمي و
فرهنگي

لزوم سهيم بودن دانشگاه در بازسازي کشور

نگاره شماره  .1مقوالت محوری کارکرد دانشگاه در اندیشه اسالمی امام خمینی(ره)

در ادامه توضیح نمونهمحور هر یک در اندیشه اسالمی و آرمانی امام خمینی(ره)
آمده است .در جدولشماره  4نیز جدول فراوانی مربوط به کدهای فوق در خصوص
کارکرد دانشگاه به همراه مقوالت فرعی ناظر بر هر کارکرد ،آمده است.

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

همانطور که در نگاره شماره  1نیز مشخص است ،پس از گدگذاری گزینشی
صورت گرفته براین  100کد محوری از بیانات امام خمینی(ره) ،پنج مقوله اصلی به
عنوان کارکردهای اصلی و رسالت دانشگاه بر اساس آرمانهای اسالمی به شرح ذیل
خود را نمایان ساخت.
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جدولشماره  .4مقوالت و مفاهیم کارکردهای اصلی دانشگاه در اندیشه امام خمینی(ره) وفراوانی
آنها در نمونه نظری تحقیق
اهداف تحقیق
(مقوله محوری)

مقوالت فرعی

مقوله اصلی

فراوانی

همهدفی با انبیاء(ع)
تزکیه ،شرط تحقق
انسانسازی

تربیت مطابق با فطرت

42

مبنای اصالح همه چیز
انسان دانشگاهی :انسان الهی
رهایی از وابستگی فکری و فرهنگی

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 65زمستان 1393

کارکرد دانشگاه در جامعه اسالمی
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استقالل فکری و تحقق
فرهنگ توانستن

تحقق روحیه خودباوری
خودکفایی در دانش

16

کسب علم از موضع استقالل و مسلمانی
کشور مستقل در گرو دانشگاه مستقل
مبدأ تحوالت و سعادت/شقاوت عامه

تضمین سعادت ملتها و
چراغ راه جامعه بودن

باالترین نهاد مؤثر در کشور
چراغ راه هدایت ملت

25

کشتی نجات امت اسالمی
حفظ تحول الهی حاصل از انقالب

حفظ و تداوم انقالب
اسالمی

جلوگیری از انحرافات

13

نگهبانی از امانت بزرگ الهی

پیریزی و ساختن آینده
جمع

آیندهنگری و پرهیز از حالبینی صرف
تربیت عال ِم اصالحگر نه انسان اداری

4
100

کارکردهای اصلی دانشگاه در اندیشه اسالمی امام خمینی(ره)
در ادامه برخي از سخنان ارزشمند حضرت امام خميني(ره) درخصوص كاركردهاي
پنجگانه دانشگاه ،به عنوان نمونه ،تبرك آورده شده است:

بازتعريف کارکردهاي اصلي دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهاي اسالمي در انديشه امام خميني(ره)  /محمد مهدي ذوالفقارزاده و علي اصغر سعدآبادي

انسانسازی
مهمترین و کانونیترین کارکرد دانشگاه در اندیشه اسالمی امام خمینی(ره) ،انسانسازی
است .انسانسازی در حقیقت ،از مأموریتها و رسالتهای مهم انبیاء و رسل(ع) محسوب
میشود که فرهنگیان و دانشگاهیان نیز به عنوان افرادی هممسیر و هممسلک با
ایشان ،باید به آن پایبند باشند .در نگاه آرمانی امام خمینی(ره) ،کارکرد نهاد دانشگاه
در جامعه ،به نوعی بر همین اساس تعریف میشود ،نهادی که باید بتواند در جامعه
اسالمی مأموریت ساختن «انسان» به معنای حقیقی آن را تحقق بخشد .اگر این مهم
تحقق یابد و «انسان ،درست شد» ،تحقق و اصالح امور دیگر ،قابل تضمین است:
«آن چيزى كه مطرح است پيش انبياء انسان است .آن چيز ،چيز ديگر نيست؛ انسان
مطرح است پيش انبياء؛ چيز ديگر پيش انبياء مطرح نيست .همه چيز به صورت انسان
بايد درآيد .مىخواهند انسان درست كنند .انسان كه درست شد ،همه چيز درست
مىشود»(.صحيفه امام ،ج ،8ص )65
دانشگاه در هر كشورى  ...نقششان اين است كه انسان درست كنند .مأمور ساختن
انسان هست دانشگاه .از دانشگاه ممكن است يك انسان پيدا بشود كه يك كشور را
نجات بدهد و ممكن است كه يك انسان پيدا بشود كه كشور را به هالكت بكشد .اين
نقش مهمى در دانشگاه است .مقدرات هر كشورى به دست دانشگاه و آنهايى كه از
دانشگاه بيرون مىآيند هست .بنابراين دانشگاه بزرگترين مؤسسه مؤثر است در كشور؛ و
بزرگترين مسئوليتها [را] هم دانشگاه دارد...اين دو قطب ،كه عبارت از قطب دانشگاه،
به معناى تمام كلمه ،دانشگاه ،همه دانشگاهها و روحانيت ،اين دو قطب ،تمام سرنوشت
يك ملت را در دست دارند و لهذا ،كار از همه كارها باالتر و شريفتر [است] و براى
اينكه كار ،همان كار انبياست .همه انبيا براى آدمسازى آمدهاند .قرآن كريم يك كتاب
آدمسازى است .همه انبيا آمدهاند كه آدمها را درست كنند .به درست كردن آدم همه
بساط درست مىشود .اين دو قطب كه هر دو مأمور آدمسازى هستند ،قطب دانشگاه
مأمور آدمسازى هست و قطب روحانيت مأمور آدمسازى ،كارشان شريفترين كارهاست
براى اينكه همان كار انبياست؛ و هم مسئوليتشان باالتر از همه مسئوليتهاست
این انسان دانشگاهی در منظومه فکری امام خمینی(ره) ،انسانی است که در کنار علم،
تزکیه و تهذیب را سرلوحه خود قرار داده است و در واقع ،عامل اساسی در تحقق انسانسازی
دانشگاه ،تزکیه به شمار میرود؛ شرط تحقق تربیت انسانی و تزکیه در دانشگاه نیز ،انطباق
تربیت با فطریات انسانی توحیدگرا و صراط مستقیمجوست(.صحیفه امام ،ج ،8ص)49-39
«برای شما مهم در دانشجويى و در دانشيارى و در استادى و در شاگردى و در
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تربيت [و] در علم اين است كه يك تربيت صحيح همراه علم باشد .عال ِم تربيت شده
به تربيت انسانى ،كه همان تربيت اسالمى است ...كوشش كنيد كه هر قدمى كه براى
علم برمىداريد ،براى عمل ظاهرى و براى اعمال باطنى ،ايجاد تقوا در خودتان ،ايجاد
استقامت ،امانت در خودتان بكنيد كه وقتى از دانشگاه ان شاء َّ
الل بيرون مىآييد يك
انسانى باشيد كه هم معلومات داشته باشيد و هم امانتدار باشيد .براى معلوماتتان ،هم
امانتدار باشيد و هم تزكيه نفس كرده باشيد؛ نفس خودتان را مهار كرده باشيد .نفس
انسان سركش است و سركشى آن انسان را به زمين مىزند ...سركشى نفس ،انسان را
به هالكت مىرساند ...خودتان ،مهار كنيد نفس خودتان را .اگر غفلت بكنيد ،هر قدمى
كه در علم برداريد از انسانيت دور شدهايد؛ هى دورتر(.صحيفه امام ،ج ،9ص)4
آنجا [در دانشگاه] هم چنانچه تربيت ،يك تربيت انسانى باشد و موافق با فطرت
ِطر َت َّ
اس َعلَ ْيها﴾
الل ِ الَّتى َف َط َر ال َّن َ
انسان كه همان فطرت ،وديعه گذاشته از خداست ﴿ف َ
آن طور باشد ،در دانشگاه هم همان جور تربيت باشد ،اينها بعد كه تحويل به جامعه
ِالمآل كشور را كشور
داده مىشوند و مقدرات جامعه قهرا ً به دست اينها سپرده مىشود ب َ
نورانى ،كشور انسانى ،كشور به فطرت َّ
الل ،تربيت مىكنند ،و كشور را به جلو مىبرند.
...انسان از اول اين طور نيست كه فاسد به دنيا آمده باشد .از اول با فطرت خوب به
دنيا آمده؛ با فطرت الهى به دنيا آمدهُّ ﴿ :
ُكل َم ْولُو ٍد يُول َ ُد َعلَى الْف ِْط َرةِ﴾ كه همان فطرت
انسانيت ،فطرت صراط مستقيم ،فطرت اسالم ،فطرت توحيد است .اين تربيتهاست كه
ّ
يا همين فطرت را شكوفا مىكنند؛ و يا جلوى شكوفايى فطرت را مىگيرند.
این انسان ّ
مهذب و مز ّکای دانشگاهی ،دارای ویژگیهایی چون ،خداباوری و
آخرتباوری (ایمان به اهلل و یوماآلخر) ،امانتداری و خیانتگریزی ،تقوا ،استقامت در
راه خدا و اتصال به نورانیت الهی است(.صحيفه امام ،ج ،14ص )33
استقالل فکری و تحقق فرهنگ توانستن
کارکرد مهم دیگر دانشگاه در اندیشه امام خمینی(ره) ،ایجاد استقالل همهجانبه و باور
توانستن در جامعه اسالمی است .در رأس این استقالل ،استقالل فکری و فرهنگی قرار
دارد و از ابعاد مهم فرهنگ مطلوب در این اندیشه ،فرهنگ استقاللی است؛ دانشگاه
نیز ،نهاد و معبری است برای تحقق آن.
«همان طور كه كرارا ً تذكر دادهام بزرگترين وابستگى ملتهاى مستضعف به
ابَرقدرتها و مستكبرين؛ وابستگى فكرى و درونى است ،كه ساير وابستگيها از آن
سرچشمه مىگيرد .و تا استقالل فكرى براى ملتى حاصل نشود ،استقالل در ابعاد
ديگر حاصل نخواهد شد و براى به دست آوردن استقالل فكرى و بيرون رفتن از زندان
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وابستگى به غير ،بايد از خواب مصنوعى كه بر بعضى از قشرهاى ملت و خصوصاً طبقه
دانشمند و متفكر و روشنفكر تحميل شده است ،برخيزيد و خود را و مفاخر و َمآثر ملّى
و فرهنگى خود را دريابيد .بزرگترين فاجعه براى ملت ما اين وابستگى فكرى است
كه گمان مىكنند همه چيز از غرب [است] ،و ما در همه ابعاد فقير هستيم ،و بايد
از خارج وارد كنيم .شما استادان و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاهها و دانشسراها،
و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان ّ
معظم بايد كوشش كنيد ،و مغزها را از اين
ِ
خدمت بزرگ و ارزنده ،ملت و كشور خود را
وابستگى فكرى شستشو دهيد .و با اين
نجات دهيد»( .صحيفه امام ،ج0 ،1ص )79
ما مىخواهيم يك دانشگاهى داشته باشيم و يك كشورى داشته باشيم كه اين
وابستگى مغزى ما را كه مقدم بر همه وابستگيها و خطرناكتر از همه وابستگيهاست،
نجات بدهد» .ما اساتيد دانشگاهى را مىخواهيم كه آن اساتيد بتوانند مغزهاى جوانهاى
ما را مستقل بار بياورند ،غربى نباشند ،شرقى نباشند ،رو به غرب نايستند...ما مىخواهيم
يك دانشگاهى داشته باشيم كه بعد از چند سال ديگر تمام حوايج خودمان را خودمان
تحصيل كنيم .ما با تخصص هيچ مخالفتى نداريم و آن چيزى كه ما با آن مخالفيم
وابستگى مغزهاى جوانهاى ما به خارج ،شرق و غرب است( .صحيفه امام ،ج ،14ص)360
«از دانشگاه است كه مىتواند يك كشورى كشور مستقل باشد؛ و از دانشگاه است
كه مىتواند يك كشورى كشور وابسته باشد...ما مىخواهيم كه دانشگاهى باشد كه
ملت ما را مستقل و غير وابسته به شرق و غرب درست بكند؛ نه ملت را به طرف شرق
بكشد ،نه ملت را به طرف غرب بكشد؛ يك ملتى مستقل ،با فكر مستقل ،با دانشگاه
مستقل؛ كه با استقالل دانشگاه كشور مستقل مىشود»(.صحيفه امام ،ج ،14ص)430
«ما تا تمام حيثيت خودمان را نفهميم ،نفهميم ما چى بوديم ،ما در تاريخ چه
بوديم ،چه هستيم ،چه داريم ،تا اينها را نفهميم ،استقالل نمىتوانيم پيدا كنيم .تا فكر
شما مستقل نباشد ،كشور شما مستقل نمىشود .برويد دنبال اينكه فكرتان را مستقل
كنيد .دانشگاهها بروند دنبال اينكه جوانهاى ما را مستقل بجا بياورند ،تربيت كنند
كه بفهمند خودشان يك فرهنگ دارند؛ يك فرهنگ بزرگ دارند .بفهمند فرهنگ از
اينجا صادر شده است به خارج» (صحيفه امام ،ج ،10ص)392
«ما اآلن در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگى داريم كه باالتر از همه ،وابستگى
افكار است .افكار جوانهاى ما ،پيرمردهاى ما ،تحصيلكردههاى ما ،روشنفكرهاى ما،
بسيارى از اين افكار؛ وابسته به غرب است ،وابسته به امريكاست و لهذا حتى آنهايى كه
سوء نيت ندارند و خيال مىكنند مىخواهند خدمت بكنند به مملكت خودشان ،از باب
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اينكه راه را درست نمىدانند و باورشان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم،
اين وابستگى را دارند و اين وابستگى سرمنشأ همه وابستگيهاست كه ما داريم .اگر
ما وابستگى فرهنگى را داشته باشيم ،دنبالش وابستگى اقتصادى هم هست؛ وابستگى
اجتماعى هم هست؛ سياسى هم هست .همه اينها هست»( .صحيفه امام ،ج ،10ص)357
«اگر در صنعت هم مانند آنها نيستيم نبايد خودمان را ببازيم و بگوييم كه آنها
پيشرفته هستند و ما همه چيزمان بايد خارجى باشد .نه ،مسئله اين جور نيست .نبايد
اگر صنعتى از آنها مىگيريم انگليسى يا روسى يا امريكايى بشويم ،بلكه بايد مسلمان
بود .البته استفاده از علوم و گرفتن آن از ديگران مانعى ندارد ،ولى بايد توجه داشت
كه از جايى علوم را بگيريم كه نخواهند ما را منحرف كنند كه در سابق اگر مقدارى از
علوم و تخصصها را به ما مىدادند ،مىخواستند ما را از همه چيزمان منحرف نموده
و مصرفى بار بياورند»( .صحيفه امام ،ج ،18ص )219
«آنكه ما اصرار داريم به اينكه دانشگاه كه مغز متفكر يك ملت است ،بايد از
وابستگيهاى به شرق و غرب كنار برود و نمىشود كه كنار برود ّال اينكه فرم اسالمى
پيدا بكند ،آن اين نيست كه دانشگاه ما نبايد علم و صنعتى تحصيل كند ،بلكه بايد
فقط همين آداب صاله را به جا بياورد! اين يك مغالطهاى است كه تا صحبت «دانشگاه
اسالمى» مىشود و اينكه بايد انقالب فرهنگى پيدا بشود ،فرياد مىزنند آنهايى كه
مىخواهند ما را به طرف شرق و عمدتاً ،به طرف غرب بكشانند ،كه اينها با تخصص
مخالفاند ،با علم مخالفاند .خير ،ما با تخصص مخالف نيستيم؛ با علم مخالف نيستيم؛
با نوكرى اجانب مخالفيم .ما مىگوييم كه تخصصى كه ما را به دامن امريكا بكشد يا
انگلستان يا به دامن شوروى بكشد يا چين ،اين تخصص ،تخصص مهلك است ،نه
تخصص سازنده .ما مىخواهيم متخصصينى در دانشگاه تربيت بشوند كه براى ملت
خودشان باشند ،نه براى كشاندن دانشگاه به طرف شرق يا طرف غرب .ما مىخواهيم
اين علم و صنعت و همه چيزها در خدمت ملت باشد ،نه در خدمت اجانب .تخصصى
كه در خدمت اجانب است ضررش از همه چيزها باالتر است .علمى كه ما را بكشد به
طرف امريكا يا شوروى آن علم علم مضر است؛ آن علمى است كه براى ملتها هالكت
مىآورد»( .صحيفه امام ،ج ،14ص )359
تضمین سعادت ملتها و چراغ راه جامعه
مقوله اصلی دیگر در زمینه کارکرد دانشگاه در اندیشه اسالمی امام خمینی(ره) ،تضمین
سعادت ملتها و هدایتگری دانشگاه در این خصوص است .در این اندیشه ،دانشگاه،
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مبدأ تعیین سعادت یا شقاوت عا ّمه و سرنوشت ملّی و باالترین نهاد مؤثر در کشور تلقی
شده به طوری که اصالح و تحول آن اصالح و تحول همه امور کشور را در بر خواهد
داشت .دانشگاه ،در جامعه اسالمی همواره باید مسیر پیش رو را برای عامه نمایان و
تبیین سازد و چراغ راه آن باشد .این هدایتگری و تضمین سعادت در گرو جهتدهی
به فعالیتهای دانشگاه است و در صورتی محقق خواهد شد که دانشگاه جهت الهی
و انسانی به خود بگیرد؛ در غیر این صورت ،دانشگاه در جامعه اسالمی با دانشگاه در
جوامع دیگر تفاوتی نخواهد داشت:
«دانشگاه مبدأ همه تحوالت است .از دانشگاه ،چه دانشگاه علوم قديمه چه دانشگاه
علوم جديده ،از دانشگاه سعادت يك ملت و در مقابل سعادت ،شقاوت يك ملت سرچشمه
مىگيرد .دانشگاه را بايد جديت كرد ،جديت بكنيد دانشگاه را درستش كنيد ،دانشگاه
را اسالمىاش كنيد»( .صحيفه امام ،ج ،8ص)64
دانشگاه مركز سعادت و در مقابل ،شقاوت يك ملت است .از دانشگاه بايد سرنوشت
يك ملت تعيين بشود .دانشگاه خوب يك ملت را سعادتمند مىكند .و دانشگاه غير
اسالمى ،دانشگاه بد ،يك ملت را به عقب مىزند( .صحيفه امام ،ج ،8ص)61
«سالم بر دانش و دانشگاه و دانشگاهيانى كه چراغ راه هدايت و راهنماى ملت
به سوى تعالى و سعادت و فضل و فضيلت مىباشند .سالم بر جوانان برومندى كه با
سالح علم در سرفرازى و اعتالى كشور عزيز اسالمى كوشا ،و در رسيدن به هدفهاى
انسانى -اسالمى از هيچ زحمت و كوشش دريغ ندارند»(.صحيفه امام ،ج ،10ص )78
«اگر غايات و مقاصد و آن چيزهايى كه براى او اينها وجود پيدا كرده است ،الهى
باشد ،هم قلم و هم مسلسل و هم علم و دانش و هم هر عملى ارزش پيدا مىكنند؛ ارزش
الهى .ارزش قلم به غايتى است كه براى او قلم زده مىشود...بايد بشر به فكر اين باشد
كه آن چيزهايى كه مقصد است و براى تربيت انسان است ،براى آموزش انسان است،
براى تعليم انسان است ،جهت به آن بدهد .چنانچه دانشگاهها جهت به آن داده نشود،
مخربه
همان دانشگاههايى مىشود كه در بين بشر هست و از همان دانشگاهها قواى ّ
بيرون مىآيد و اگر جهت به آن داده بشود ،دانشگاهها كارى مىكنند كه مسلسلها
نمىتواند بكند .خدمتى مىتوانند به بشر بكنند كه هيچ كس ديگر نمىتواند اين قدر
خدمت بكند .عمده آن جهتى كه طرف آن جهت رفته مىشود(».صحيفه امام ،ج  ،13ص )449
«جوانان متعهد در طول تاريخ و خصوص دانشجويان مسلمان در نسل حاضر و در
نسلهاى آينده سرمايههاى اميدبخش اسالم و كشورهاى اسالمى هستند .اينانند كه
با تعهد و سالح و استقامت و پايدارى مىتوانند كشتى نجات امت اسالمى و كشورهاى
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حفظ و تداوم انقالب اسالمی
حفظ و تداوم انقالب اسالمی و آرمانهای آن ،کارکرد مهم دیگر در این اندیشه است.
بر این اساس ،انقالب اسالمی ایران ،تنها یک اتفاق تمام شده در گذشته نیست؛ بلکه
تحولی است همهجانبه که در عالَم شروع شده و باید ادامه یابد؛ این تحول که ریشه
الهی و معنوی دارد ،ابتدا باید توسط دانشگاهیان با همان مبدأ الهیاش ،به خوبی درک
و سپس برای حفظ و استمرار آن کوشش شود .دانشگاه ،نهادی است که از آن انتظار
میرود به عنوان کانون فکری جامعه ،در ادامه این مسیر پیشرو باشد و با جلوگیری از
انحرافات احتمالی ،این امانت بزرگ الهی را حفظ نماید:
«آن چيزى كه الزم است اين است كه شما كه در دانشگاه هستيد ،شما كه تماس
با جوانها داريد ،اين معنا را تذكر بدهيد كه اين تحولى كه رمز پيروزى شما بود و شما
را تا اينجا رساند و اين سد بزرگ شيطانى را شكستيد ،اين تحول و اين نهضت را به
اين معنا كه هست حفظش كنيد ،تا اينكه بعدها هم بتوانيم يك دانشگاه داشته باشيم
مستقل براى خودمان(».صحيفه امام ،ج ،8ص )438
«سياسيون و روشنفكران و دانشگاهيان وظيفه اسالمى و ملى خود را به جا آورند و
نگذارند نهضت را به وسيله تبليغات پر سر و صدا منحرف كنند(».صحيفه امام ،ج ،3ص )475
«وصيت اين جانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است
كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقالل و آزادى خود و كشور
و ملت خودشان مصون باشد(».صحيفه امام ،ج ،12ص )134
«و اكنون اى جوانان عزيز ،و اى دانشجويان و دانشمندان ،و اى اميد امروز و فرداهاى
امت و اسالم ،امانت بزرگ استقالل و آزادى كه از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و
فداكارى ملت عظيمالشأن ايران به دست آمده است ،به شما عزيزان سپرده شده و مسئوليت
بزرگى به عهده همه گذاشته است .همه ملت و خصوص دانشجويان مسلمان كه رهبران
آينده هستند ،مسئول نگهبانى از اين امانت بزرگ الهى مىباشند( ».صحيفه امام ،ج ،51ص )743
پیریزی و ساختن آینده
آخرین کارکرد اصلی دانشگاه در اندیشه امام خمینی(ره) ،پیریزی آینده جامعه اسالمی
و تالش برای ساختن آن است .این مهم در گروی آیندهنگری و پرهیز از حالبینی
صرف است .همچنین ،ساختن آینده توسط دانشگاه ،مستلزم آن است که هدف و

نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات
هر چند که امروزه از دانشگاهها انتظار میرود تا به کارکردهایی چون تولید دانش
(پژوهش) ،انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر (آموزش) ،نشر و اشاعه دانش ،تربیت
نیروی انسانی متخصص برای ارائه خدمات متنوع در جامعه و تحقق جامعهپذیری
جوانان بپردازد؛ اما این همه به رغم اهمیت آن ،تنها بخشی از کارکردهای مورد انتظار
از دانشگاه در نگاه اسالمی است .چرا که در این نگاه ،انسان دارای ابعادی فراتر است
که نهاد علم و تربیت جامعه چون دانشگاه ،باید نسبت به آن حساس بوده و برای آن
با ظرافتهای خاص آن ابعاد ،برنامه داشته باشد .قدم نخست برای این برنامهریزی
و سیاستگذاری هوشمندانه ،شناخت صحیح کارکردهایی است که باید متناسب با
ابعاد فرامادی و معنوی انسان در جامعه تعریف شود .ابعادی که به فطریات ،اعتقادات
و جهتگیریهای فرهنگی و معنوی او معطوف است و در نگاه دینی ،اصالت با آنها
شمرده شده است و تقریباً در تمامی کارکردهای رایج دانش و دانشگاه ،مورد غفلت
واقع گردیده است .به طوری که ،احساس سرگشتگی ،بحرانهای روحی ،بیهویتی و
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رسالت دانشگاه ،هدفی بلند بوده و به تربیت انسان اداری و بورکرات محدود نشود ،بلکه
تربیت عال ِم جهت اداره مملکت و اصالحگری فعال و خدمت عالمانه را مبنا قرار دهد:
«بايد دانشگاه خودش را مج ّهز كند براى اينكه جوانها را بسازد .آتيه اين كشور
را بايد از حاال شما پىريزى كنيد .ما فقط به فكر خودمان و زمان حال نبايد باشيم.
ما بايد به فكر آينده كشور باشيم؛ براى اينكه اسالم است ،آينده اسالم بايد محفوظ
بماند .آينده كشور بايد محفوظ بماند(».صحيفه امام ،ج ، 51ص )434
«جوانهاتان را تربيت كنيد به يك تربيتى كه فعال باشند .همه براى اين نباشد
كه يك ميزى را بگيرند .آقا اين يك مصيبتى است كه همه دانشگاهها زحمت بكشند،
زحمت بكشند براى اينكه بروند [پشت سرهم] ميز اشغال كنند...دانشگاه بايد عال ِم
درست كند نه ادارى .ادارى يك مسئله كوچكى است .حاال يك احتياجى هست .البته
بايد برود آنجا .اما دانشگاه بايد عالم درست كند .دانشگاه بايد اشخاصى را درست كند كه
مملكت خودش را اداره كند از حيث علميت .اداره كند از حيث فرهنگ .نه اينكه غايت
آمال اين باشد ،يك چيزى دستش بيايد برود توى يك ادارهاى بنشيند مهمل...يك قوه
فعاله مهمل بار مىآيد و بودجه مملكت را هم از بين مىبرد .اينها بايد اصالح بشود .من،
آخر عمرم است ،اما شما جوانيد .اصالح كنيد اينها را .اصالح كنيد اينها را ،اگر بخواهيد
مستقل باشيد .اين چيزها را در صدد برآييد اصالحش بكنيد(».صحيفه امام ،ج ،21ص )72
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زندگی تکبعدی ،از جمله پیامدهای ناگوار پرداختن تک بعدی به دانش و دانشگاه،
البته در کنار پیشرفت و توسعه مادی ،به شمار میرود.
با دقت در اندیشههای امام خمینی(ره) و تحلیل نظاممند و روشمند آراء ایشان
که در این نوشتار رخ داد ،این مهم مشخص میشود که کارکردهای دانشگاه در نظام
آرمانی اسالم ،کارکردهایی همه جانبه است که ضمن پوشش دادن کارکردهای رایج
پیشگفته ،بر ابعاد معنوی انسان در جهان معاصر نیز کام ً
ال داللت دارد .در واقع ،در
این نگاه ،صرفاً از دانشگاه خواسته نمیشود که به تولید دانش بپردازد؛ بلکه دانشگاه
در این اندیشه ،محل ساخته شدن انسان است و خروجی دانشگاه باید انسان به معنای
حقیقی و تا ّم آن باشد (کارکرد انسانسازی) .در غیر این صورت ،خطر افرادی که به
این مهم دست نیابند ،به مراتب از نفعشان برای جامعه بیشتر است! همچنین ،دانشگاه
باید استقالل فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشور را از طریق علم و دانش ،محقق
سازد (کارکرد تأمین استقالل و خودباوری) .دانشگاه در این نگاه متعالی ،چراغ راه
جامعه است و سعادت یا شقاوت جامعه در گروی رفتار و عملکرد افرادی است که در
این نهاد مهم مشغول فعالیتند (کارکرد تضمین سعادت جامعه) .این نهاد ،باید بتواند
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را حفظ و تداوم بخشد (کارکرد تداوم انقالب) و با
استفاده از تولیدات خود ،در جهت پیریزی و ساختن آینده پیش رو ،همت گمارد
(کارکرد آیندهسازی) .این کارکردها ،به زیبایی ،ضمن آنکه حاکی از یک نظام فکری
است ،نشاندهنده انتظارات واالیی است که از دانشگاه به عنوان نهاد متولی تولید علم و
دانش در جامعه اسالمی میرود .نحوه تحقق این کارکردهای آرمانی ،فرهنگ متناسب
با آنها ،ساختارها و فرایندهای سازمانی پشتیبان این کارکردها ،سنجش واقعیتها و
فاصله دانشگاههای کشور با این کارکردها به عنوان قله و قطبنمای حرکت دانشگاهها،
از جمله مسائل مهمی است که پس از مشخص شدن دقیق و روشمند کارکردهای
مذکور (آنچه نوشتار حاضر در پی آن بود) ،توسط سایر محققان و نهادهای پژوهشی
قابل ردیابی و پیگیری خواهد بود.
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