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 یکیقدرت جهان    ۀهندس  رییتغ  م،یبده  رییقدرت جهان را تغ  ۀهندس  میتوانست   یما با انقالب اسالم

شده بود و    میکه به دو بلوک شرق و غرب تقس  یجهان  یعنیاست    یاز افتخارات بزرگ انقالب اسالم

ترو و  د  ی هاحکومت  جی حکومت سکوالر  د  ن یفاقد  انقالب    یمدار نیو  با  بود،  در جهان حکمفرما 

جبهه   نیسابق عمالً تقابل ب  یتمدن شرق و شورو  یکرد، با فروپاش   ر ییهندسه قدرت تغ  ن یعمالً ا  یاسالم

تقابل نظام سلطه با نظام مقدس   ۀنقط ا یندسه قدرت عمالً مبنا ه نیا رییشد و تغ دار یحق و جبهه باطل پد

 .یاسیتقابل س ک یاست و نه فقط  یتقابل تمدن کیشده است که  یاسالم یجمهور 

  یری درگ  نیو ا  یتقابل  ۀنقط  نیا  امدیو پ   میبود  نیاول انقالب، عمالً شاهد ا  ۀتقابل در چل  نیا  ۀجینت

عمالً کاهش شعاع اثرِ تمدن غرب بر کشور    یو انقالب اسالم  یتمدن غرب و تمدن اسالم  نیب  یتمدن

 یبزرگ  ار یبس  ستاوردد  نیدر منطقه و جهان شد و ا   یشعاع اثر انقالب اسالم  شی ما و منطقه و جهان و افزا

 .بوده است

  جادیاسالم بر جهان، با ا  تیحاکم  یآرمان بلند انقالب اسالم  ست؟یچ  ی بلند انقالب اسالم  آرمان

نو ا  یاسالم  نیتمدن  اصل  نیاست؛ تحقق  بلند سه رکن  مبان  یآرمان  اول  با    یدارد، رکن  ناب  اسالم 

 ساختارهااست. رکن دوم آن عمالً  یتمدن اسالم نیا یبه عنوان رهبر هیفق  مطلقهتی وال ۀدیا تی محور 

 ۀ است که هم  یو جهاد  یاسالم  رانیمد  است و رکن سوم آن کارگزاران و   ی و نهاد   یو نظامات انقالب

  ی جامعه هم دارا  نیرا بر جامعه حاکم بکنند که ا  یخدمت به مردم، نظام  یسه رکن قرار است برا   نیا

به عنوان تمدن   ارا حضرت آق  ینیچن  نیا  یآرمان  ریتصو  کی باشد و    شرفتیعزت، اقتدار، ثروت و پ 

انقالب   نییبه عنوان مکتب اما یو مکتب انقالب اسالم یمبان نیکردند که من از ا نیتدو یاسالم نینو

  ی هاها، مدل و شاخصمولفه  ،یاصول، مبان  ،یانقالب اسالم  نییمکتب اما  نیا   اِزیکه ن  برمینام م  یاسالم

  د،یاشانجام داده ب  یاسالم  ت یری جامع مد  هکه شما در نقش  ی از کار   ی بخش  کی   دیآن استخراج شود و شا 

 .باشد یمبان نیهم
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ما عمالً با انقالب    میرا تکرار کن  خیو تار   میکن  دیتقل  یاز تمدن  میامدیکه وجود دارد، ما ن  ی مهم  ۀنکت

و انشاءاهلل    میرا بساز   دیجد  خی و تار   میبکن  جادی را ا  دیجد  یِو اسالم  نیتمدن نو  کیکه    میآمد  یاسالم

است.   یاسالم  انقالبآرمان و هدف بزرگ    نیا   م،یکن  کی نزد  یرا به سعادت و به قرب اله  تی بشر

  جاد ی ا  یمطمئناً ما برا  فتدی ب  یاتفاق  نیاگر قرار باش چن  ستیدر کار ن  خی تکرار تار   ست،یدر کار ن  یدیتقل

  ی عنی  م یبرس  یتمدن اسالم  ۀکه به مرحل  میهست  یاکه قرار است، االن در مرحله  یراه  یاسالم  نیتمدن نو

  ست، یکامل ن  یو اقنداِر انقالب اسالم  شرفتیپ   اِرقط  لیر   ،یو تمدن اسالم  یجامعه اسالم  ،یدولت اسالم

 .کامل شود دیبا  لی ر  نیا

مستحکم   ،یمتقن، غن  یهاها، منشورها و مدلالگوها، مکتب   دیبه تول  از ین   لی ر   نیکامل شدن ا  یبرا

دار  بتوان  م یو جهانشمول  بشر  میکه  جامعه  بده  یبه  مدلاز روش  میتوانینم  م،یارائه  و  ها،  الگوها  ها، 

عمالً ضرورت    نشورهاها و ممکتب  نیا  دی. تولمیداشته باش  یتمدن  یۀو داع  می ریوام بگ  یغرب  یهامکتب

اگر    دیدهیکه شما انجام م  یکار   یعنی  کندیمشخص م  شتریرا ب  یاسالم  تی رینقشه جامعه مد  ریو تدب

بلند  کی ا  میداشته باش  یبه انقالب اسالم  ینگاه  ن  نیبا   یهامکتب  ازمندی؟؟؟ که از آن شده است و 

الگوها   د،یجد و  نقشه  م،یدر جهان هست  دیجد  یمنشورها  از    کی   یجامع اسالم  ت یری مد  حتماً  قطعه 

 .افتادیم دیاتفاق مبارک با  نیبزرگ است و ا نیجورچ  یهاپازل

بحث پژوهش،    یاسالم  تیر یکه در نقشه جامع مد  میهست  نیکه هم دنبال ا  میهست  یادر مرحله  ما

محتوا و    دیتول  یو هم بحث نظام مسائل آن مشخص شده است و هم مبان  میآموزش و اجرا را داشته باش

 ۀالاست اما مس  یکار، کاِر مبارک  نیاست و ا  یبندآن تمام شده و در حال جمع  یروش نقد و بررس

 ۀ انقالب و عملکرد انقالب را در چل  ۀما عظمت وقوع انقالب و حادث  ست؟یچ  یامروز انقالب اسالم

که   یشفاف و روشن مطرح کردند و بعضاً اتفاقات  یلیگام دوم انقالب، حضرت آقا خ  هیانیانقالب در ب

  ر یتعب لیاز ن  یوسعبور حضرت م ۀرا مانند معجز یبعض  شانیافتاده است، واقعاً ا  یاسالم یجمهور   یبرا
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انقالب، هم در مسائل دفاع مقدس، هم    یابتدا  یتیاست، هم در مسائل امن  یبزرگ  یهاکردند که معجزه

 .ما اتفاق افتاده است و هم در حوزه محور مقاومت یکه برا یو مسائل فرهنگ  یدر مسائل سازندگ

انقالب که عرض کردم نقش خودش را    یسه رکن اصل  ایگانه  امروز انقالب که آن سه  ۀمسال  اما

نظام سلطه در داخل کشور    یخوارهارهی از ج  یلیکه خ  ییکرده است، جا  فا ی ا  یبه عنوان رکن رهبر

بن از  سصحبت  دفاع  یحت  و   یفرهنگ  ،یاقتصاد  ،یاس یبست  آقا    کردند، یم  یبعضاً    ک ی حضرت 

گام    هیانیرا در قالب ب  یمبارک  یلیخ  ینیدآفریام  کی کردند و    میکشور ترس  یرا برا  یبلند  ز انداچشم

  ۀ ف یکردند که عمالً وظ م یبوده، ترس یکه در سراسر جهان دلشان با انقالب اسالم یکسان ۀهم یدوم برا

است    قرار که انشاءاهلل که    یمطلوب انقالب اسالم  ریتصو  میانداز، ترسچشم  میاست، ترس  نیهم  یرهبر

 .میبه آن برس یدوم انقالب اسالم  ۀدر چل

و اقتدار انقالب    شرفتیرا نقشه جامع پ   یگام دوم انقالب اسالم  یۀانیب  نیدر دانشگاه جامع امام حس  ما

شدن   یجهان  تیالگو قابل  کیبه عنوان    یشدن انقالب و انقالب اسالم  یجهان  ۀو نسخ  میدانیم  یاسالم

کردم  یدارند؟ که من سع یافهیچه نقش و وظ نی در قبال ا ها و نهاد علم در کشور،دارد، تمام دانشگاه

  یو اقتدار اسالم  شرفتی جامع پ   ۀ را، نقش  یشدن انقالب اسالم  ینسخه جهان  ۀدربار  میبتوان  نکهیا  ی برا

 .میگام دوم صحبت بکن هیانیراجع به نقش نهاد علم را در ب  یمختصر م،ینصحبت بک

در    یانسان  هیسرما  نی شتریب  یکه دارا  ینهاد علم  ست؟یگام دوم چ  هیانی نهاد علم در تحقق ب  نقش

و حدود    یعلم  اتیهزار عضو ه  80هزار نفر دانشجو، حدود    600و    ونیلیم  3به    کی کشور است، نزد

  مباحث و    هاهیاز سرما  نی که در کنار ا  یاهیعلم  ۀبزرگ با حوز  ار یبس  یۀسرما  ،یواحد دانشگاه  2200

که در حال   ییهاکه آنجا وجود دارند و طلبه   یمُبرز   دیمند است و اساتهاسالم ناب، کامالً بهر  یمبان

بخواهند   یانقالب اسالم  دانیدو با هم نهاد علم کشور رخ بدهند و عمالً در م  نیعلوم هستند. ا  یریفراگ

را سرجمع به عنوان نهاد نظام   نیا  رو معلمان، اگ یآموزدانش یونیلیم 14حدود  ۀعمل بکنند با آن عقب
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 م یرا انجام بده  ییچه کارها  دیما اوالً با  ،یگام دوم انقالب اسالم  هیانیدر ب  ،میر یعلم در کشور در نظر بگ

ادامه خواهم گفت که به ا  ۀرا انجام بدهد؟ و نکت  ییچه کارها   دیو نهاد علم با   ناریسم  نیمهم را در 

  .گرددیما برم یتخصص

با  به را  واجب  علم دو کار  نهاد  ب  دینظرم  تدو  هیانیدرخصوص  بدهد،  انجام  تب  نیگام دوم    ن یی و 

ما در جامعه   یعنیگام دوم،    هیانینهاد علم در کشور است در قابل ب  فیاز وظا  یک ی  ،ی ساز گفتمان  یالگو

  م،یکن  حی کامالً تشر  راگام دوم    هیانیالگو و مدل، ب نی آحاد مردم با استفاده از ا  یو هم برا  میمسئول هست

درنظر    میگام دوم را بخواه  هیانیب  یکل  ۀشده است، اگر هندس  نیم دوم تدوگا  هیانیرا که در ب  ییهاعظمت

  نیرا برشمردند، ا  یکردند و بعد الزامات  میترس  یانقالب اسالم  یرا برا  ییهاحضرت آقا عظمت  م،یریبگ

شدن و تحقق    یعمل  یبرا دیرا با  یی و چه اقدامات و راهکارها ستیو آن الزامات چ ست؟یها چعظمت

  ی که کارها  دیایآن ب  نییو تب  نیو در تدو  ی ساز گفتمان  یدر آن الگو  دیبا  عمالً  نیا  م؟یلحاظ بکن  دیآن با

با    تواندیها شروع کرده است که مبخش دانشگاه  صالح،یبا مراجع ذ  نیرا دانشگاه امام حس  یمشترک

 ن یهستند، انشاءاهلل ا  ییآشناکردند و دوستان نام  تی فعال  یتخصص  ناریسم  نی که در ا  یکمک دوستان

کار در    نیجمع کمک به ا  نیما از ا  یهااز خواسته  یکی  دیو شا  ردیصورت بگ  ییافزاو هم  یهمراه

 .باشد  نیدانشگاه جامع امام حس

  ییو اجرا  یاتیراه عمل  ۀنقش  نیتدو  میگام دوم انجام بده  هیانیدر قبال ب  دیکه ما با   یکار دومِ واجب  اما

گام دوم به عنوان   هیانیب  یوقت  یعنیآن،    ۀدر ادام  یکار مل   میو تقس  یگام دوم است و نگداشت نهاد  هیانیب

  ینقشه جامع حرکت  نیا  یبرا   یاتیگفتمام قالب در کشور حکمفرما شده است، حاال نقشه راه عمل  کی

هفتم، بُرشِ اول    ۀپنج سال  رنامهب   ی برا  ات ینقشه راه عمل  نیو ا   ست؟یچ  یکه در گام دوم انقالب اسالم

 نیتدو  یکالن برا  یهایز ی ر برنامه  ای  یگذار استی در حال س  یاگر دوستان  ست؟یآن چ  ۀپنج سال  ۀبرنام

  ی استفاده بکنند، بعد از قانون اساس  یبه عنوان سند باالدست  مگام دو  هیانیاز ب  دیبرنامه هفتم هستند، حتماً با
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برنامه را هم   نیو اگر طول ا  میبکن  یتلق   یسند راهبرد  نیگام دوم را ما به عنوان باالتر  هیانیب  دیواقعاً با

ساله    5  ۀبرنام  8  م،یساله هست  5  ۀبرنام  8  نیتدو  ازمندیحتماً ن  م،یریدرنظر بگ  یدوم انقالب اسالم  ۀچهل

ب  یبُرش  دیبا   نقالبا اسالم  هی نایاز  انقالب  دوم  عمل  یگام  راهِ  نقشه  عمالً  که  دوم   هیانیب  یاتیباشد  گام 

هفتم هستند،   ۀسال  5  یهابرنامه  یگذار استیس  یساله که االن در حال کارها  5  یهابرنامه  نیکه ا  شودیم

سال حتماً در    40  نیما در طول ا  هاست ک  ییهاساالنه پله  یهابعداً بُرش  فتدیآن ب  یاتفاق برا  نیاگر ا

 .کرد میخواه یمصوب کشور ط یهاقالب برنامه

در قالب   یکار  نیچن ینیبشیو پ  تیآن زمان ما ضرورت و اهم میرا انجام بده تیدو فعال نیا اگر

که   میکنیدرک م  شتری شده است را ب  تیرینقشه جامع مد  ن یتدو  یکه برا  یتخصص  یمنارهایس  نیا

خ از  حوزه  یلیجلوتر  مد  ،یعلم  یهااز  حوزه  ا  تیریدوستان  برا  یپ   نیبه  حتماً  که  انجام    یبردند 

خودشان    یعلم  ۀنقشه جامع در حوز   کی  نیتدو  ازمندین  کالن نقشه کشور،  کی   لیذ  شانیهاتیفعال

  ییدر حال نها  یاسالم  ت ی ریکه نقشه جامع مد  میو ما شاهد هست  افتدیاتفاق دارد م  نیهستند که اوالً ا

 .است یقو یکار بلندمدت است، کار علم کیشدن است و 

ها است،  روش نیتدو م،یشاهد هست یتخصص نار یو سم شیهما نیکه در ا یخوب یاز خبرها یکی

ها مهم  ها همانند ارزشاسالم ناب باشد، روش  یباشد، مبان  یانقالب اسالم  یبر مبان   یکه مبتن  ییهاروش

 مییگویم  را  مانیارزش  یمبان  مان،یمعموالً در کارها  میگذار یوقت م  شتری ها بارزش  یهستند، ما برا

و از آنها   میکنیم  یدراز دست  یغرب  یهادر کشور به روش  یراهبرد  یسندها  نیدر استفاده و تدو  یول

را در    یغرب  یهاعمالً ارزش  یراهبرد  یسندها  نی در تدو  یغرب  یها. استفاده از روشمیکنیاستفاده م

 ۀوارد دور   یاست، وقت  قدسو دفاع م  ی لیجنگ تحم  انیآن بعد از پا  ۀنمون  کند،یجامعه حکمفرما م

  شرفت یدر توسعه کشور، پ   یبوم  یو الگوها  یبوم  یهافقدان روش  لیبه دل  م یدر کشور شد  یسازندگ

که در کشور حکمفرما    یو عمالً اتفاقات بعد   می پناه آورد  ی بانک جهان  یهاکشور به روش  یو سازندگ
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نت اس  یغرب  یهاآن روش  یهاارزش  ۀجیشده است،  آنها  از  ا  میکرد  تفادهبوده که    ۀ فاصل  نی و شاهد 

انقالب ما کامالً در    یارزش  یبا مبان  اسالم ناب ما،  ی که با مبان  میدر کشور هست  بیو غر  بیعج  یطبقات

به نقش    قاًیدق  یی ابتدا  یها در صحبت  انیدکتر رضائ  یمهم است که آقا  یلیه خاست ک  نجایتضاد است. ا

 .ها اشاره کردندروش

  یهاو روش  نسیها  آلن، کاتر،   یهاروش  یکی از    د،یکشور را مالحظه کن  یراهبرد  یسندها  اکثراً

از    یکی  ،یبوم  یهاروش  دیاستفاده کردند. حتماً در تول  یامرحله  10و    8  ،یا پنج مرحله  ،ی امرحله  سه

  د ی کنی م  دیشما تول  که  یی هاکشور باشد که انشاءاهلل بشود از روش  یهابرنامه  نیما در تدو  یهاتیاولو

 .میاستفاده بکن

  یکی  دیمشخص شود و شا  شیهما  ن یدر ا  دیکه به نظرم با   یواجب  یاز کارها  یکینقشه،    نیا   نسبت

خوب است،    م،یرا به آن اختصاص بده  نار یو سم  شیاز هما  یبخش  دیباشد که شا  یاصل  یهااز مساله

 نی وگام دوم و تد هیانیبا نقشه جامع کالن ب یاسالم تی رینقشه جامع مد نیعمالً مشخص کردن نسبت ا

 دیکشور الگو بده  یجوامع علم  یۀکار شما به بق   نی بعد از ا  دیشود و شا  نیتدو  است،  یاتینقشه راه عمل

نسبت آنها چطور  ب  شانیهاکه  با  ا   هیانیرا  نظرم  به  و  بکنند  مشخص  دوم  آن   یکی  تواندیم  نی گام  از 

انتظار هم از جامعه    نیبکند و به نظرم هم  یکشور الگوساز   تی ریباشد که باز جامعه مد  یخوب  یهامساله

 ی نماد  یهانظامات و بحث  دیو با  دیها را کار بکنروش  دیشما با  کشور است که معموالً  تیریمد  یعلم

 .دیباش قدمشیرا پ 

قطعات    م،یبا نسبت نقشه جامع کالن کشور مشخص کن  تیرینسبت را نسبتِ نقشه جامع مد  نیا  اگر

ا  قطعات  و  ب  یمطلوب  ری تصو  نیپازل  قالب  در  آقا  ترس  هیانیکه حضرت  دوم  مشخص    میگام  کردند، 

 رندیگیقطعات کنار هم قرار م  نیا  یوقت  تاًیدار خواهد شد و نهاما هدف   یهات یو آن زمان فعال  شودیم
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ب  یمطلوب  ریتصو  کی از  آقا  ترس  هیانیکه حضرت  دوم  برا  میگام  کامالً  کشور    یکردند  مردم  آحاد 

 .مشخص، واضح و شفاف خواهد شد

 یی هایانجام بدهد، با بررس  دیگام دوم چه کاره است و چه با  هیانینهاد علت ب  نکهیاصل بحث ا  اما

انجام داد ما  انجام داد   یادیز   یکارشناس  یو کارها  میکه  ا  میکه  به  پاسخ  آقا،    نی در  سوال حضرت 

  ی هاارکو پ   یها و مراکز علمدانشگاه  یسوال را در جمع روسا  نیا  دیدر روز ع  94حضرت آقا سال  

به عنوان آرمان بلند    یاسالم   ن یتمدن نو  جادیاگر قرار باشد ا  دند،یپرس  یکشور را از جامعه دانشگاه

هدف بلند چه    نیآرمان بلند و ا  نیها و نهاد علم در تحقق ادانشگاه  دییباشد، شما بگو  یانقالب اسالم

بکنم    یدو ساعت سخنران مکه من بخواه  ستین  یجلسه سخنران   کی در حد    ن یکاره است؟ و فرمودند ا

ها که بودند به دانشگاه یدر جمع روسا  85. سال خواهدیم یقاتیکار مفصل تحق  کی  نیبکنم، ا انیو ب

ب  نیهم  یگریشکل د را  سوال را از دوستان و    نیهم  هیعلم  یهادر حوزه  79کردند و سال    انیبحث 

به عنوان آرمان   یتمدن اسالم  جادی که اگر ا  میسوال کردند که مشخص کن  هیاندرکاران حوزه علم دست

  کنند؟ یم  خواهندیو چه کار م  ستیبکنند نقش آنها چ  انیب  هیعلم  یهاباشد، حوزه  یبلند انقالب اسالم

برنامه حوزهنقش  یفای ا  یبرا  یاچه  از  هم  دارند؟  دانشگا  مهیعل  یهاشان  از  هم  که هو  خواستند  ها 

حضرت آقا از جامعه    ۀمطالب   نی اساس قرار بدهند و ا  نیبر ا  اهشان را در دانشگاهبلندمدت  ی زیر برنامه

گام   هیانیدر قابل ب  یمطالبه عموم  کیرا به عنوان    نیا  97در سال    م یکشور است و شاهد هست  ینخبگان

 .کنندیکشور مطالبه م ۀدوم از هم

که دوستان ما در قالب    یزی ر   یکارشناس  یهایبا بررس  میرا انجام بده  ی کار   نیاگر بخواهند چن 

 یو تعال  نیتحول ا  م،یکشور انجام داد  یهاچه دانشگاه  ه،یعلم  یهاکارگروه از نهاد علم چه حوزه  24

اجتناب  یمعنو برا  ر یناپذعلم ضرورت  ا   یفا یا  یاست،  در  نو  جادینقش  با    طمئناًم  ، یاسالم  نیتمدن 

  م،یگام دوم را محقق بکن  هیانیسند ب  میتوانیکشور، ما نم  یهاو دانشگاه  هیعلم  ی هاموجود حوزه  تیوضع
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  دیکه با  یدو نهاد علم  نیا  دی. شامیدو نهاد علم هست  نیدر ا  یمعنو  یو تعال  یتحول علم   کیبه    ازمندین

بکند. اگر صحبت از    دایپ   ینیع  ت یقعحوزه و دانشگاه واقعاً وا  نیشوند و وحدت ب  ک ی به هم نزد  یلیخ

  ست؟ یچ  میآن انتظار دار   یکه برا  یامدیپ   م،یکنیکشور م  یدر نهاد علم  یمعنو   یو تعال  یتحول علم

خواهد شد، همان    یدر تراز انقالب اسالم  یحتماً نهاد علم  یمعنو  یو تعال  یتحول علم   نیچن  کی  امدیپ 

 .یانقالب اسالم نییاما یمکتب دانشگاه  م،یکه ما انتظار دار  یمکتب

مکتب    سیدارد، نظام انگل  یدارد، نظام آلمان مکتب دانشگاه  یناپلئون  یفرانسه مکتب دانشگاه  نظام

چه نظام    یاسالم  یدارد، نظام جمهور   یبرالیل  ینظام دانشگاه  کایدارد، نظام آمر  یآکسترج  یدانشگاه

ها است؟  ن نظامیاز ا  کیاز کدام    یبیترک  ستیاست، مشخص ن  یاملغمه  کی دارد؟ اگر    یایدانشگاه

ا  یبیترک  کی با سبک جد   ییآنها  یعنیها،  نظام  ن یاز  را  رفتند و دانشگاه  وارد کشور کردند،    دیکه 

در    گر یتعداد باز   ک ی  دندیشدند، د  یتئاتر  ۀصحن  کی سالن وارد    ن یبودند که مانند ا  یهمانند کسان

  یعنی  دند،یتئاتر را ند  نی ا  گریآنها است، ارکان د   گر تی کارگردان هدا  کیمشغول هستند و    یاصحنه

دانشگاه    یو به صورت پمپاژ   دندیصحنه را اصالً ند  نیا  گریاندرکاران دو دست  کنندهه یته  سنده،یآن نو

 ؟ یبا چه عرض و طول  م؟یدار  از ین  یکنند، ما به چه دانشگاه  از ین  لیتحل  نکهیرا وارد کشور کردند بدون ا

جامعه،    یازهایبراساس ن  دیبا  یکه به نوع  ییهادانشگاه  م،یوارد کشور بکن  یدانشگاه  نیارکان چن  ۀو هم

را احصا    یکشور، مسائل اساس  ۀندیحل مسائل حال و آ  یو برا   دیایب  رونیصنعت ب  یازهاین  ایسازمان  

 .بکند و حل بکند

وارد کشور شده است نظام آموزش    یهم داشت مگر وقت  یگر یمشکل د  ک ی  یدانشگاه  نیچن 

ا  یعال نبود؟ ش  نیدر  امام و خ  ر،یاخ  یهادر سده  هاییبها  خیکشور حکمفرما    یاز علما  یلیحضرت 

سوم، چهارم و    یهادر سده  ایداشتند؟ آن مکتب و آن الگو چه شد؟    هیعال  التیبزرگوار کجا تحص

،  کردند؟ الگوها، مدل  لی تحص  ییچه جاها  ناهایسابن  حان، ی ر مانند ابو  یدانشمندان بزرگ  یرپنجم هج
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  ی هاکه االن در دانشگاه یایها و مسائل اخالقآن مکتب یآن مکتب چه شد؟ مسائل اخالق یهاآرمان

  م، یرا وارد کشور کرد  یمدل دانشگاه غرب  مهیما آن نصف و ن  یوقت  یعنیاست؟    یکیما حکمفرماست،  

که ما    یگریاز مسائل د   ی لیو خ  میکشور انجام نداد   یبا نظام آموزش عال  یقیتطب  گونهچی قبل از آن ه

انقالب    یبر مبان  یمبتن  ۀافتیی و تعال  افتهیکه تحول   ینهاد علم   م،ییایو براساس آن ب  میبه آن توجه بکن  دیبا

 .میبکن  یو معمار  یو طراح میاست را شکل بده یاسالم

  میکارمان قرار داد  یاسالم را مبنا  یما مبان  م،ی ما در دانشگاه جامع که اصرار دار   کنم،ی م  دیتاک  من

  نیا  دیاست، ما با  یاز اسالم است که همان اسالم ناب محمد  یانقالب اسالم  نیما ب  دیکه قرائت جد

ارد  هم د   نار یسم  نیو ا   میشاهد هست  نجا یکه خوشبختانه ا  میکارمان قرار بده  یقرائت از اسالم را مبنا

  یهادارد، مولفه  یمولفه اصل  7بخواهد شکل دارد،    یدانشگاه  نیاگر چن  دهد،یکار را انجام م  نیهم

  نهایا  ،یفلسفه وجود  ،یدهنده است، اصول، مبان جهت  یهامولفه مولفه   نیاست؟ اول  ییزهایچه چ  یاصل

انقالب    نیاسالم ناب و مکتب ماب  یمبانکه عمالً همان    میدهنده در نظر گرفتجهت  یهادر قالب مولفه

  .است یاسالم

مولف   یرکن اصل  دیدوم که شا  ۀمولف  استاد است و  ا  ۀباشد،  متن و محتوا است که  در    نجایسوم 

ها و در متون ما در  رشتهاثرات نقشه جامع در دوره  م، یشاهد بود  ینیدکتر خداداد حس  یآقا  یهاصحبت

آن، هم به لحاظ    یدانشگاه  طینظر ماست و بعد فضا و محمد  نی بلندمدت چگونه خواهد بود؟ ا  ۀندیآ

و آموزش و هم    تیو بعد نظامات ما، هم نظامات ترب  یو کاربرد  یکیزیو هم به لحاظ ف  یبصر  تیهو

مبتن  یو پژوهش. نظامات دانشگاه  قیدر حوزه تحق  دانشجو و    یهابر چه باشد؟ و بعد هم بحث  یما 

 .میکارمان قرار بده یمبنا دیکه در حوزه جذب هدفمند دانشجو با یمسائل

العاده  نقش فوق  یفا ی ا  ی که به نظرم برا  یاآن مولفه  میها را کنار هم قرار بدهمولفه  ن یا  ۀهم  اگر

و هم   میکن  تیهم ترب  یانقالب اسالم   یبرا  یتراز   ی استادها  میمهم است استاد است، عمالً اگر ما بتوان
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  توانند یها مدانشگاه  ا،هخدمت آنها در دانشگاه  ۀسال  40،  30  رِیو در مس  میو هم داشته باش  میجذب کن

 یهاقطار به سمت آرمان  نیا  تیهدا  یبرا  یانقالب اسالم  شرفت یشان را به عنوان سوزبان قطاِر پ نقش

  ی ها قطار انقالب اسالمکه در دانشگاه  مینباش  نیکنند و ما شاهد ا  مهیانقالب را ب  ،یبلند انقالب اسالم

 یدانشگاه  ۀحوز   ی از مشکالت جد  یکیکه االن    دبکنن  تی تمدن غرب هدا  لی بعضاً بخواهند به سمت ر 

 .ما است

ما    دیگویتذکر را داده است م  نی ما ا  ۀبه هم  ها،یدر جمع دانشگاه  58که امام در سال    یاجمله

  ن یشرق و غرب به ا  افتگانیتی از شرّ ترب  یول  میاز شرّ رضاخان و محمدرضاخان خالص شده باش  دیشا

  ی بلند  ۀجمل  یلیکشور هستند، خ  نی برپادارندگان نظام سلطه در ا  نهایا  م،یکنینم  دایپ   ییرها  هایزود

و نقشه کالن نظام   یناخواسته باشد، نقشه طراح  دی ها هم شا وقت  یلیناخواسته، واقعاً خ ایاست، خواسته  

  ی انقشه  نیدر چن  گریباز   کی علم و دانشگاه در جهان چگونه است؟ و به عنوان    تی ریمد  یسلطه برا

...؟  یرا استاد تراز انقالب اسالم  استاد  نیا  شودیم ییهابا چه شاخصه  ،یبا چه مدل  کنند،ینقش م یفایا

از    یکی  دهد؟یکشور انجام م  یبرا  یشکل گرفت، چه کار مهم  یدانشگاه تراز انقالب اسالم  نیاگر چن

کند،    کیرا به شعارش نزد   یکشور و انقالب اسالم  تواندی است که عمالً م  یینهادها  نیرگذارتریتاث

آزاد بو   یاسالم  یجمهور  ،ی استقالل،  ما  حوزه  ۀواژ  د،شعار  در  استقالل  بود،  استقالل  آن    ی هااول 

است، فرهنگ    یاستقالل فرهنگ  یهااستقالل  نیرکن ا  نیمهمتر  ،یو اقتصاد  یدفاع  ،یاسیس  ،یفرهنگ

در پاسخ به    کنند؟یفرهنگ کشور را اداره م  یاست؟ و چه کسان  یچه کسان  ار یکشور االن در اخت  نیا

کشور خواهند   ۀندینسل آ  رانیکه مد  یها، کساندانشگاه  النیالتحصفارغ   میسوال اگر راحت نگاه بکن  نیا

ها هستند، اگر نهاد علم تمرکز بکند و توجه دانشگاه  نیا  النیالتحصاالن شدند، همه فارغ  نیهم  یعنیشد  

آن با توجه به    النیالتحصبکند، مطمئناً فارغ  یکند دانشگاه ما دانشگاه تراز انقالب اسالم  یبکند و سع

خواهند شد و ما رکن سوم انقالب    یاز انقالب اسالمتر   رانی که عرض کردم حتماً مد  ییهامولفهآن  
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ترب  میرا تحقق داد  یاسالم انقالب  تیکه  انقالب بود و از آن طرف نظام  تراز  و ساختار    یکارگزاران 

  ت یهدا  ی را برا  یرهبر  یاصل  یدو بازو  یعنی  م،ی شکل داد  یمعنو  یو تعال  یرا با تحول علم  یانقالب

به   میها قائل هستدانشگاه  یکه برا  یما نقش  نیهم  ی و برا  میجامعه به سمت آرمان بلندش آماده کرد

هست اساس  ،یاصل  ۀ عنوان  و  ا  یمهم  اسالم  جادی در  که   یمرکز  ۀدندچرخ  کی است،    یتمدن  است 

سازمان  گرید  یهادندهچرخ و  درم  ی هانهادها  حرکت  به  را  فارغ  آوردیکشور    نیچن  النیالتحصو 

ها و نهاد علم  نقش مهم دانشگاه  نیکشور خواهند شد و ا  گرید  یهاآن چرخ دنده  رانیمد  یدانشگاه

 .است

  چیما اصالح نشود ما ه  یهاها و دانشگاهاگر مدرسه  دیفرمایاست که حضرت امام م  نیهم  ی برا

باز    اناتیب  نیا  ۀهم  م؟یامام چقدر فاصله دار   ۀجمل  ن یو با ا  میندار  یاسالم  یجمهور   لیبه تشک  یدیام

  فتد،یاتفاق ب نیکه اگر ا کندی ها به ما گوشزد مرا در دانشگاه ی معنو یو تعال یضرورت آن تحول علم

  شتر،یبا شتاب ب  میتوانیو م   ردیگیقرار م  یاسالم  ی نظام مقدس جمهور  ار یدر اخت  یاصل  یدو بازو  نیا

نقش است،  ما خوب  دانشگاه  یاالن هم سرعت  پ که  در  اسالم  یروز یها  استمرار    یانقالب  در  داشتند 

هان دوران  اکثر فرمانده  ست،ین  دهیپوش  یداشتند، در دفاع مقدس داشتند، بر کس  یاستقرار نظام اسالم

ها شتند، دانشگاهما فاصله دا  یدانشگاه  ستمیبا س  یما بودند ول   یهادانشگاه  ان یدفاع مقدس ما دانشجو

که حضرت    یافق   یاز ارکان بودند ول  یکیهندسه قدرت واقعاً    یریگنقش کردند و در شکل  یفایا  یلیخ

برا ترس  یآقا  بس  میما  افق  است  شا  ت،اس   یبلند  ار یکرده  بخواه  دیما  با    تیوضع  م یاگر  را  موجود 

  ی موجود، برا  تیوضع  نی صحبت من ا  یرو  یباشد، ول  یخوب  تیوضع  میکن  یمعمول بررس   یهاشاخص

ن   یوضع جار   ۀادار  مبتن  ی مطلوب  ریآن تصو  ست،یجامعه  آقا مشخص کرده و  مبان  یکه حضرت    یبر 

اگر    کند،ی را از ما مطالبه م  یگریحرکت پرشتاب د  ۀویش  کیاسالم بر جهان است،    تی اسالم، حاکم

انجام بدهند،   ندهیدر آ  دی ها بانشگاهکه دا  یقسمت کار   نیبشود به ا  یاز دانشگاه و تحول علم  یصحبت
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باال سرمان را در شهر    یهااز قله  یبعض  میبتوان  میکه االن دار   یبدن  تیوضع  نیما با ا  دی. شادهمی توجه م

به قدرت دماوند باشد،    دنیرس  یمطلوب ما برا  ریاگر تصو  یول  میبکنو صعود    میبکن  دایپ   یتهران دسترس

 .میبکن یرا ط میبکن یط دیکه با یصعود، راه یبرا میتوانینم ی بدن  تیوضع  نیمطمئناً با ا

 افتن ی دست    یاست، برا  نیها شده است همدر دانشگاه  یمعنو  یو تعال  یکه از تحول علم   یصحبت

ها به  دانشگاه  تیوضع  نیبا هم  د یشا  م، یدر منطقه باش  شرفتهیپ   یاز کشورها  ی کی  میکه بتوان  ییهابه قله

 م،یبده  رییرا تغ  مانیهامولفه  یلیخ  دیاسالم بر جهان است، با   تیحاکم  شده،می ترس  ۀاگر قل  یول  میآن برس

حضرت آقا در    اناتیکه ب  میبکن  جادی و در آنها تحول ا  میبده  رییتغ  دیها را بااز نهادها و سازمان  یلیخ

  ی کیبوده که امام را به عنوان »امام تحول« مطرح کردند و    نیمراسم سالگرد رحلت حضرت امام، هم

  ن ی شدند، چون اعتقاد حضرت آقا ا  ر و تحول در آموزش را خواستا   رییضرورت تغ  یاز تحوالت ضرور 

که ما   ستین  یآن  م،یستخوایکه ما م  ستین  یآن  ینظام آموزش   ۀفلسف   ،یزیر برنامه  ۀویاست که تفکر، ش

 .ضرورت تحول در آموزش است نی فرق دارد، ا م،یبنا بکن میخواهیم

و استفاده از شما    ت یر یبا کمک دانشکده مد  نینظامات در دانشگاه جامع امام حس  رییحوزه تغ  در 

  ن یو در حال تدو  میکرد  نیرا در دانشگاه تدو  ینظامات تحول   نیا  ۀ ما هم  م،یرا رقم زد   یاتفاق  کی

  ع، یترف  ا،ارتق   ،ییدارد، جذب، شناسا  رمولفهیز  6استاد    م،یکرد  یاستاد تمرکز جد  ۀمولف   ی. رومیهست

  75، 74بوده که حضرت آقا بارها از سال   یاز نظامات یکیو ارتقاء   عینگهداشت او. نظام ترف ،یتوانمند

و    یفقط محل سنجش اصل  یآاِسیبکند و مقاالت آ  رییتا االن مطالبه کرده است که بهم بخورد و تغ

 ی با مقاله مشکل  شانیا  رد،یبگ  ار کنار آن قر  دیایب  ی گرید  یاصل  یهانظام نباشد و مساله  نیدر ا  ییوتو

  ی لیدستاورد خ  م،یداد  ریی تغ  یاسالم  یبار در جمهور   6ما نظامات را    نکهیندارد، مقاله را هم قبول دارد، ا

باال آورده است،    یلیخ  ی علم  دیتول  یهاما فراهم کرده است و ما را در رتبه  ی برا  یعلم  دیدر تول  یخوب

کرد  16،  15رتبه   کسب  را  چ  یول  می جهان  مطالب  یز ی آن  ا  ۀکه  است،  آقا    کی   ست،ین  ن یحضرت 
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 یپژوهش  ،یآموزش  ،یفرهنگ   ۀ ماد  4 میکرد  یو سع میآن تمرکز کرد ی مانده، ما رو  ییهاحداقل

که   یمیو از مفاه  میآن استفاده کرد  یاز مبان  م،یبده  رییتغ  شانیا  شاتیو فرما  یرا براساس مبان  ییو اجرا

مختلف سخنران  شانیا جلسات  ا  ناظر  یدر  کرد   4  نیبه  استفاده  کردند،  استفاده  نظام    کی و    میماده 

 ی استاد تراز انقالب اسالم  ک ینقش    ی فایا  یبرا  ی نظام انقالب  ک ی که واقعاً    میکرد   ن یرا تدو  یدیجد

 .کشور است یدر مسائل اساس

  میدار   ی ادیز   یِعمل  یِدانیم  یهاتجربه  یاسالم  ت یری خوشبختانه در حوزه مکتب و مد  ،یبعد  ۀنکت

حضرت آقا گفتند در    ،یکارگزاران انقالب  ۀپر است، در حوز  یلیعمل خ  دانیم  ۀو دست شما در حوز 

 دیشه  ممکتب است، به نظر  نیا  ۀافتیتیترب  شانیو ا  دیمکتب نگاه کن  کی  دیبه د  یمانیسل  دیمورد شه

  دیکه االن شما دار   ییهاو مکتب  یمبان  نیساده کرد، اگر قرار باشد ا   یلیخ  ندهیآ  کار شما را در   یمانیسل

 ی هایمانیسل  د یآن را مانند شه  ی و مصداق  ینیع  ۀبکند به نظرم شما جلو  دایپ   ین یع  ۀجلو  نیا  د،یکنیکار م

  ی برا  ی اچگونه مکتب امام مدرسه  شد؟  تیچگونه عمل کرد؟ در کجا ترب  یمان یسل  دیشه  د،یدار   یادیز 

  دیکه شا  یکرد؟ کار مهم  یچه کار مهم  شانیمدرسه کجا بود؟ و بعد ا  نیبوده است؟ ا   شانیا   تیترب

آن  یلیخ و  پرداختند  کمتر  به آن  ملت  ی از دوستانش  تمام دل  باعث شد  و جمهور   یهاکه    یمنطقه 

برا   یو حت  یاسالم برا  زیانگشهادتش غم   یجهان  برایهم  یشود   ی مانیسل  دیکه شه  یکار   ین است، 

کرده است دانشگاه دفاع مقدس بود، دانشگاه    دایپ   تیدر آن ترب  یمانیسل  دیکه شه  یانجام داد، آن مکتب

درک و فهم    یمانیسل  دیرزمان شهکار که انجام داد و هم  یمانیسل  دیجنگ بود، در دانشگاه جنگ شه

 .بود، حضرت امام بود یانقالب اسالم  نییاما نیفرام

آنها مهم بود و عمل    یالعاده برافوق  داد یامام به آنها انتقال مکه حضرت    یمیو فهم مفاه  درک 

  ی از شهدا  یلی همت و خ  دیو شه  یباقر  دیشه  ،یمانیسل  دیکه شه  یمهم  ۀنکت  ،یاله  فیکردن به تکل

و نام نبودند،    ناست، بدون در نظر گرفتن نان و نام، دنبال نا  یاله  فیعمل به تکل  کند،یم  ز یرا متما  گرید
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شهدا شده   یراِز ماندگار   نیانجام بدهند و ا  یاله  فیبودند که عمل مقدس را با نگاه به تکل  نیدنبال ا

دفاع   ی هایروز یدر پ   یاصل   ۀدو مولف   نیا  دیگویم  یباقر  دیاست، توکل به خدا، اخالص در عمل، شه

  یزیهم فتح بغداد بود و آن چ  وز ر  کیروز فتح بصره بود و  کیما   یمقدس بوده است وگرنه استراتژ

 د یگویو م  خوردیتوکل به خدا، توسل به ائمه و اخالص در عمل بود، قسم م  که به ما کمک کرد،

 .دیبگو  یگرید زیچ تواند ینم یو کس میگویاست که م نیقسم جالله هم

آنها فراهم    ی عمل هم برا  دانیکردند، صحنه و م  دایپ   تی است که آنها در آن ترب  یآن مکتب  نیا

ول مهم  یبود  شه  یکار  بعض  یمانیسل  دیکه  نظرم  به  دادم  انجام  ادامه  بعض  یدر  و  دوستانش  از    ی از 

انجام    یمانیسل  دیبوده که شه  ی کار   ۀمقدار از آن عقب افتادند در ادام  ک ی  دی فرماندهان دفاع مقدس شا

خودش، در محور مقاومت بسط و عمق    یتیمکتب را در حوزه مامور   نیکرده ا  یسع  یمانیسل  دیداد، شه

که در دانشگاه دفاع مقدس کسب کرده، در محور    ییالگو  نیدر ا  یمانیسل  دیبدهد و عمق دادن شه

نطقه شد. در م  یشد، باعث گسترش شعاع اثر انقالب اسالم  یانقالب اسالم  ی بخشمقاومت باعث عمق

است که    ن یاجرا انجام بدهد ا  ۀحوز یبرا  تواندیم یتخصص  ناریسم  ن یا ایمجمع    نیکه به نظرم ا   یکار 

 ست؟ یآن چ یهاها و شاخصمولفه ست؟یابعاد آن چ ست؟یچ یمانیسل دیمکتب شه یاصول و مبان

 م،یهدف هست  نیدنبال ا  ت یریدر دانشکده مد  ی المللنیب  شیهما  ک یکه انشاءاهلل ما با داشتن    یکار 

  ۀاست؟ و نکت  یچه مکتب  یاسالم  رانیو مد  یجهاد  ران یمد  تی ترب  یبه عنوان الگو  یمانیسل  دیمکتب شه

از   ر یغ گرید یهاهدر عرص تواندیمکتب چگونه م  ن یحاال ا م،یرا انجام بده مان فهیمهمتر به نظرم ما وظ

امن چگونه    یدر مسائل فرهنگ  ،یاقتصاد  ،یاسیدر مسائل س  یعنیبکند؟    دایپ   میتعم  تیقابل  تیدفاع و 

از    یکیما است و    ینظام انقالب  یاصل  یهااز خواسته  یکیداد؟ که االن    میمکتب را تعم  نیا  شودیم

نهادها   ریمکتب را در سا   نی و نه ا  میکرد  نیمکتب را خوب تدو  نیما است. ما نه ا  یها و کمبودهاضعف

 یـ بارها شده در جلسات خصوص  تیدفاع و امن  ۀدر حوز   تی. راز موفق میگسترش داد  گرید  یهاو ارگان



 
 

 
 

 آهنگر یمحمدرضا حسن دکتر  :هیافتتاح یسخنران 

17 

که در آنجا   یخاص  طیبا توجه به شرا  ندیگویرا م  تیدفاع و امن  ۀحوز   یهاشرفتیدوستان پ   یو تخصص

است،    یمانیسل  دیسبک عمل کردن شه  نیرا عرض کردمـ  هم  نیاز جلسات ا  یلیحاکم است، من در خ

عمل   دانیدر م  شهیاند  نی ا  شودیرا از ما دارد و چگونه م  یاچه مطالبه   شانیآقا که ا  شهینگاه به اند  یعنی

  انات یاست، ب  نیا  دهندیو دفاع دارند انجام م   تیکه دوستان ما در حوزه امن  یبکند؟ کار   دایپ   تینیع

  اناتیب  نیالخطاب است، به عنوان حوزه و منبر به اآنها فصل  یو برا  کنندیحضرت آقا را درک و فهم م

نم با مداالطاعه و الزمآنها الزم  یبرا  کنند،ینگاه  ما  بعضاً  است که  در جلسات    ی کشور   رانی االجرا 

  نیچن  یبدهد ول  تیمانند حوزه دفاع و امن  ییهاتی به آنها موفق   تواندیم  ینگاه   نیچن  میکنیعرض م

شما به    یاست که وقت  نیهم   یها، براکشور کمتر است مخصوصاً در دانشگاه یهاحوزه  ریسا  در   ینگاه

که به شما    ییزهایچ  نیا  کند،یم  انیجمله را در کشور ب  کیبار    6  د،یکنیحضرت آقا توجه م   اناتیب

نباشد و    یادگاهد   ایدن  نی در ا  دیاالجرا است، شااالطاعه و الزمالزم  نهایا  ستیموعظه و منبر ن  مییگویم

در قبال شما    یترمطمئناً قضاوت سخت  یندهد ول  یکار شما را محاکمه نکند و حکم  نیانجام ا  ل یبه دل

که ما در مورد گذشته   یمانند قضاوت  کنندیدر مورد شما م  ندگانیاست که آ  یاست که آن هم قضاوت

است و    یترن قضاوت سختی ما را به انحطاط کشاندند؟ ا  یهاعده دانشگاه  کی که چطور    میکنیم

 .هم بماند ایدر آن دن ییپاسخگو

مان را عنوان عمل مقدس  است که ما عمل  نیا  یمانیسل  دیعمل همانند مکتب شه  ت،یموفق   راِز

  ه یانیب  میدرک و فهم کن  دیکه با   ی زیکه االن چ  میو درک و فهم کن  میبدان  یاله  فیتکل  م،یبکن  یتلق 

تمدن    جادیبلندمان به عنوان ا  یهامان را در تحقق آرماناست و سهم و نقش  یگام دوم انقالب اسالم

انشاءاهلل در ا  مینقش بکن  یفای و ا  میکن  میترس  یاسالم  نینو جزء سربازان عصر ظهور قرار    ریمس  نی و 

 .میریبگ


