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  چكيده

) ره(ان امـام خمينـي    هاي مركزي گفتم   وحدت و همبستگي ملي از مفاهيم و دال       
امام . است كه با رويكردي راهبردي و معقول مورد تأكيد هميشگي ايشان بود           

ها و مراكـز مـؤثر بـر وحـدت و همبـستگي،              ، از ميان نهادها، گروه    )ره(خميني
بيش از همه بر نقش مراكز توليد فكر، انديشه و فرهنگ نظير حوزه و دانشگاه               

المي و غربـي، تفـاوت بـارز ايـن دو را            تصريح كرده و با مقايسة دانشگاه اس      
بنـابراين از   . كردنـد  ابتناي كليت دانشگاه اسالمي بر محـور توحيـد تبيـين مـي            

ــي  ــام خمين ــر ام ــذا   ،)ره(منظ ــدانيت دارد و ل ــد و وح ــشه در توحي  وحــدت ري
تواند در وحدت و همبستگي ملي نقش ايفا كند كه محيط، محتوا،             دانشگاهي مي 

هـدف اصـلي ايـن مقالـه،      .  مـسير وحـدانيت باشـند      علم، معلـم و مـتعلم آن در       
و تبيين رابطة ميـان ايـن   ) ره(بازخواني جايگاه دانشگاه در گفتمان امام خميني  

دهـد كـه نگـاه امـام         اين مقاله نشان مـي    . نهاد با وحدت و همبستگي ملي است      
شناسانه  به نقش دانشگاه در وحدت و همبستگي ملي، نگاهي هستي  ) ره(خميني

خـواني   كرد ايجابي و سلبي است كه چگونگي آن بستگي به ميزان هم  با دو كار  
چـه نـوع    ) ره(كـه از منظـر امـام خمينـي          اين. هويت دانشگاه با هويت ملي دارد     

تواند موجـب تقويـت همبـستگي        ها و كاركردهايي مي    دانشگاهي، با چه ويژگي   
  . اصلي اين نوشتار استمسئلهملي شود، 

  
گاه اسالمي، همبستگي، وحدت ملي، هويت ملي و دانشگاه، دانش :ها كليدواژه

  .)ره(نگرش امام خميني

                                                           
 ة مسئول، نويسندالملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  كانديداي دكتري روابط بين*
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  مقدمه
هـاي   هـا و دغدغـه     مـشغولي  تـرين دل   همبستگي و انسجام ملـي همـواره يكـي از مهـم           

هـاي پيرامـون، اعـم از        كشورهاي مختلف جهان بوده كه البته با تحوالت شتابان محـيط          
هـاي ارتبـاطي و      ر قدرت، گسترش فنـاوري    المللي نظير تحول در ساختا     اي و بين   منطقه

هـاي   تعامالت، نفوذپذيري مرزها، ظهور و گسترش بازيگران جديد و نيز تحول در نظام      
  .هاي سياسي قرار گرفته است مفهومي جوامع، بيش از گذشته در كانون توجه و اهتمام نظام

اگرچه بحث و بررسي درخصوص همبستگي ملي با سطح تحليل ملي و نقـشي كـه       
كنـد گـره خـورده اسـت، امـا           هاي آن در همبستگي يا گسست ايفا مي        دولت و سياست  

تـوان سـطوح ديگـر     ترديد حتي در اين سطح و از منظر مرجع قدرت رسمي نيز نمي             بي
تحليل اعم از سطح تحليل خرد شـامل نهادهـاي اجتمـاعي، نخبگـان و مـردم و سـطح                    

  .ز نظر دور داشتالملل را ا تحليل كالن اعم از منطقه و نظام بين
ت همبـستگي يـا گسـست و    يـ كي از نهادهاي اجتماعي بسيار مؤثر در ايجاد و تقو       ي

صورت خاص دانشگاه است كه به سبب نقش، كاركرد و           افتراق ملي، آموزش عالي و به     
عبارت ديگر، به . ويژه تنوع هويتي اعضاي آن، جامعة نمونه از كل جامعه و ملت است         به

 منتخـب و برآمـده از تعلقـات مختلـف           ويژه دانـشجويان؛   انشگاه به  د يكارگزاران و اعضا  
 كه در يك محيط مـشخص در كنـار هـم            هستندها و باورهاي بومي      جغرافيايي، فرهنگ 

اي اسـت كـه      اهميت نهادهاي آموزشي نظير مدرسه و دانشگاه به اندازه        . كنند زندگي مي 
تـرين نهادهـا در راسـتاي        دامنـه را مؤثرترين، كارآمدترين، متمركزتـرين و پر       برخي آنها   

هـاي همبـستگي ملـي، احـساس تعلـق و هويـت و احـساس                 تقويت يا تضعيف مؤلفه   
  .)31: 1386مؤسسه مطالعات ملي، (دانند  مشاركت جمعي مي

هاي  تواند گروه  مي... و دانشگاه به دليل برخورداري از ابزار و زبان علم، انديشه، هنر          
هـاي خـود متـأثر سـاخته و حيطـة            كـرد و ديـدگاه    متفاوت اجتماعي را از نگـرش، روي      

به همين دليـل چـشم      . تأثيرگذاري خود را خارج از ساحت علمي صرف گسترش دهد         
هاي وابسته به بيگانـه      هاي معارض و جنبش    هاي سياسي، نمايندگان گفتمان    طمع جريان 

  :يندفرما مي) ره(در همين راستا امام خميني. متوجه اين نهاد و كانون راهبردي است
يابى كنيم، آنچه بر ملت مـا گذشـته و اكنـون             دانيم كه اگر با دقت ريشه      ما مى 

زده و متخصـصان غيـر        گذرد حتى جنگ تحميلى، سرچشمه از دانشگاه غـرب         مى
بايد بدانند با مـسامحه در ايـن امـر بـه تـدريج در      ... متعهد و وابسته گرفته است     

خواهـد كـرد و در پيـشگاه خداونـد          ها خط انحرافى، نفوذ       ها و دبيرستان    دانشگاه
 .)111 :19  صحيفة امام، ج(متعال مسئول هستند 
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مطالعة تاريخ معاصر ايران قبل از انقالب و سه دهة گذشته حكايـت از آن دارد كـه                  
منشاء تحوالت، اخـتالالت و     تواند   ميكه  ... سازي، جريانĤفريني و   هر نوع تغيير، گفتمان   

ايـن وضـعيت را   . د، از نهاد دانـشگاه آغـاز شـده اسـت        تهديدهاي بنيادين و حياتي باش    
گرايانه، فمنيـستي،     گرايانه، باستان  هاي ماركسيستي، التقاطي، ملي    سازي  توان در جريان   مي

. مـشاهده كـرد   ... هـاي نـوين و     سـازي  ي، فرقـه  يستمدرن ليبراليستي، سكوالريستي، پست  
ن از منظرهـا و سـطوح متفـاوتي         توا ان همبستگي ملي و دانشگاه را مي      يبنابراين رابطة م  

 تأثيرگذار، متشكل از    يعنوان نهاد  سو، دانشگاه به   از يك . مورد بررسي و مطالعه قرار داد     
... ي، جغرافيـايي، سياسـي و     محلـ هاي   هاي دانشجويي و استادان مختلف با گرايش       گروه

 سـوي  از. كنـد  اي مهم تبديل مي   را به مسئله    گروهيِ آن  است كه مبحث همبستگي درون    
هـاي بـين گروهـي       و درگيـري  ها    دروني ممكن است موجبات تنش     يها ديگر، گسست 

در ايـن صـورت عـالوه بـر اينكـه           . شود و دانشگاه را از كاركرد اصـلي آن دور سـازد           
هـا را در درون      بنـدي  تواند به نهادهاي ديگر سـرايت كنـد و جبهـه           هاي دروني مي   تنش

آمـدي دانـشگاه در توليـد علـم و پـرورش            تر سازد، موجـب ناكار     نهادهاي ديگر عميق  
متخصصين كارآمد براي هدايت صحيح كشور و در نتيجه افت و پسرفت ملـي و افـول                 

  .اين فرايند نيز، تأثير مهمي بر وحدت ملي دارد. شود يغرور ملي م
هـاي تخصـصي را      هاي جامعـه در حـوزه      رود تا نيازمندي   غالباً از دانشگاه انتظار مي    

 پرورش مديران و كارشناسان توانمنـد، در پيـشرفت و تعـالي كـشور               برطرف كرده و با   
عنوان مركز پرورش متخصص از همان ابتداي  ها به چنين نگاهي به دانشگاه   . كوشش كند 

كـه ايـشان تحـول و تحـرك          اي گونـه  نيـز بـود، بـه     ) ره(نهضت مورد تأكيد امام خمينـي     
  :دانستند ت ميكنندة ترقي و پيشرفت يك مل ها را شاخص تعيين دانشگاه

ترقى مملكت به دانشگاه اسـت كـه آن را          . ترقيات مملكت به هفده دى نيست     
  .)117: 1  صحيفة امام، ج(ايد  به اين صورت در آورده

در تبيين اين شاخص ترقـي و پيـشرفت، نـاتواني رژيـم در تـأمين                ) ره(امام خميني 
مانـدگي   تواني و عقـب   هاي علمي، فني و پزشكي كـشور را بـا نـا            ترين نيازمندي  ابتدايي
را ماية ننگ  زند و آن گانگان در ابعاد مختلف پيوند مي     يها و سپس وابستگي به ب      دانشگاه

  :داند و تأسف يك مملكت مي
صد سال است به يك معنى دانشگاه داريم اما هنـوز يـك لـوزتين سـلطان را                  

هـا   سـد كـرج را بايـد خـارجي        ! خواهند عمل كنند بايد از خارج طبيب بيايد        مى
اينهـا را التزامـات     ! ها بيايند بكـشند    يك خط و جاده را بايد خارجي      ! درست كنند 
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گوييد  اگر مهندس و طبيب داريد، فرهنگ داريد؟ اگر مى        ! كند؟ المللى اقتضا مى   بين
فرهنگ داريم، ذخاير داريم، محصل داريم، طبيب و مهندس داريـم، پـس چـرا از                

! دهيـد؟  ار تومان به يك خـارجى مـى       كنيد؟ چرا ماهى صد هز     خارج استخدام مى  
مملكت، صد سال است فرهنگ و دانشگاه        اگر نداريد، وا اسفا به اين     ! جواب بدهيد 

  ).118: 1  صحيفة امام، ج(دارد؛ ولى دكتر ندارد، مهندس ندارد 
از اين نهـاد    ) ره(اما تلقي چنين نقشي ازدانشگاه، تنها بخشي از انتظارات امام خميني          

، دانـشگاه داراي چنـان جايگـاه        )ره(ها و عقايد امام خميني     در آرمان . دده را تشكيل مي  
را جزء مسائل تـراز اول بـراي انقـالب و كـشور              توان آن  رفيعي است كه بدون شك مي     

كنندة سرنوشت و مقـدرات      دانشگاه را تعيين  ) ره(امام خميني . )1390امينيان،(معرفي كرد   
، مبدأ همة )61: 8 صحيفة امام، ج (ك ملت يك ملت، مركز سعادت و در مقابل، شقاوت ي  

، و  )94: 8 صـحيفة امـام، ج      (سـازي    ، قطـب و مـأمور آدم      )65: 8 صحيفة امام، ج    (تحوالت  
  .كند توصيف مي ها است؛ ترين مسئوليت نهادي كه داراي باالترين و شريف

 پيش از انقالب و در    ) ره(اهميت بسيار باالي چنين نهادي موجب شد تا امام خميني         
اي را بـراي دانـشگاه، دانـشجو و          جريان نهـضت اسـالمي مـردم ايـران، حـساب ويـژه            

هاي دانشجويي باز كرده و دانشگاهيان را به يكـي از مخـاطبين اصـلي خـود در                   انجمن
  .مبارزة با شاه مورد خطاب قرار دهد

 سياركه ميزان ب   اي گونه هاي مختلف تداوم يافت، به     اين رابطه پس از انقالب نيز در برهه       
 ها خود گواه اهميت ويژه و نگاه راهبردي امام بـه نقـش دانـشگاه           ها و پيام   زياد اين مالقات  

كه ايشان در ديـدار جمعـي از مـسئوالن            تا جايي  .در شئون مختلف كشور و ملت است      
زمان بـا تجـاوز نظـامي عـراق بـه مـيهن              فرهنگي كشور در دوران جنگ تحميلي و هم       

مسئلة جنگ  «: تر دانسته و فرمودند    را از مسئلة جنگ نيز مهم     ها   اسالمي، اهميت دانشگاه  
  .»هاست يك امر موقت است، در صورتي كه مسئلة مهم و ماندگار و اساسي، دانشگاه

  :خواهد به اين سؤال اصلي پاسخ دهد ين نوشتار ميا
، رابطـة ميـان دانـشگاه و همبـستگي ملـي چگونـه تبيـين                )ره(از منظر امام خمينـي    

هـا   چه نوع دانشگاهي، با چه ويژگي     ) ره(عبارتي ديگر، از منظر امام خميني     شود؟ به    مي
  تواند موجب تقويت همبستگي ملي شود؟ و كاركردهايي مي

و ، رابطة ميان دانشگاه )ره(در نگاه امام خميني«ست از اينكه  افرضية نگارنده عبارت
 .شـود  ت ملي سنجيده مـي    خواني نهاد دانشگاه با هنجارها و هوي       همبستگي ملي با ميزان هم    

اعـم از محـيط دانـشجويي، رفتارهـا،         (به عبارت ديگر، هر اندازه هويت نهـاد دانـشگاه           
سويي بيـشتري داشـته      خواني و هم   با تعريف هويت ملي، هم    ...) ها و  محتواي متون، دغدغه  
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در ايـن فرضـيه،      .»كند و بالعكس   باشد دانشگاه در همبستگي ملي نقش بيشتري ايفا مي        
  .گي ملي متغير وابسته، دانشگاه متغير مستقل و هويت ملي متغير واسط استهمبست

هاي آن، در پي تبيين رابطة ميان دانشگاه بـا       رغم كيفي بودن داده    پژوهش حاضر علي  
از روش   بـراي آزمـون فرضـيه مـذكور،        .اسـت ) ره(همبستگي ملي از منظر امام خميني     

منبع اصلي اين پژوهش، كلية اسناد . شداسنادي و توصيف و تحليل متن استفاده خواهد 
در طـول دوران مبـارزة سياسـي، دوران رهبـري نظـام             ) ره(جاي مانده از امام خميني     به

هـا و    هـا، نامـه    جمهوري اسالمي ايـران تـا زمـان رحلـت ايـشان، شـامل بيانـات، پيـام                 
تا با  نگارنده سعي خواهد كرد     . شود  اطالق مي  1368 تا   1323هاي امام از سال      سخنراني

هاي اين پژوهش، بـه تبيـين    استخراج مصاديق و تحليل تمامي اسناد مشتمل بر كليدواژه    
 .بپـردازد ) ره(رابطة ميان دو متغير همبستگي ملي و نهاد دانشگاه از منظـر امـام خمينـي               

هاي ايشان كه در گفتمـان مـذكور         متن محوري ما را به نقل و تحليل گفته         بديهي است، 
قالـب و چـارچوب زمـاني و     نمايد و لذا تحليل و تبيين زمينه، يمضبوط است، داللت م 

  .استاز دستور مقاله خارج  گيرد  در پرتو آن شكل مي)ره(مكاني كه رفتار امام
  

   نظريمباحث
  همبستگي ملي. 1

همبستگي در لغت به معنـاي وحـدت، وفـاق و وفـاداري اسـت كـه ناشـي از عاليـق،                      
كپـارچگي  ي انـسجام و ايـن واژه بـا واژة   . تهاي مشترك اس  احساسات، همدلي و كنش   

چون همگرايي، وحدت، وفاق اجتمـاعي و نظـم          هاي ديگري هم   مترادف است و با واژه    
  .)165: 1384نصرآبادي، (اجتماعي از يك خانواده هستند 

وحدت منافع يـا اهـداف، همنـوايي و         «هاي التين، همبستگي     فرهنگ لغت اغلب  در  
فرهنـگ  (تعريـف شـده اسـت       » ها و منافع   ي مسئوليت همدلي اعضاي يك گروه، همراه    

  .)2011؛ ويكيپديا، 2011؛ امريكن هريتيج، 2011لغت آزاد، 
هـا و    شناسي است و ديدگاه    ترين مسائل علم جامعه    كي از اساسي  يمسئلة همبستگي،   

رويكردهاي مختلف، متفاوت و بعضاً مكملي در راستاي تبيين و راهكارهاي حـل ايـن               
شناسان كالسـيك، اميـل      در ميان جامعه   .شناسان مطرح شده است    جامعهمسئله از سوي    

دوركهايم بيش از ديگران به طور مستقيم وارد مباحث مربوط بـه همبـستگي اجتمـاعي                
تقسيم هـاي   او در زمينة همبستگي اجتماعي در دو كتاب معروف خود به نام         . شده است 

م را بـه بحـث همبـستگي        هـاي آنچه دورك .  سخن گفته است   خودكشي و   كار اجتماعي 
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اجتماعي وادار كرده، يافتن پاسخي براي اين سؤال است كه چه نيرويي جامعه را متحد                
  دارد؟ كپارچه نگه ميو ي

دوركهايم در آثار اولية خود، با تمايز ميان دو جامعة ماقبل صنعتي و صـنعتي، بنيـان                 
نتيجـة شـباهت     درنـسبت پـايين و       واسطة تقسيم كار به     را به  گيري جامعة نخست   شكل

دانـد و بنيـان يكپـارچگي جامعـة          كاركردي موجود ميان واحدها، فرهنگ مـشترك مـي        
، )1(صنعتي را براساس تقسيم كار، وظيفه و تعهد هر جامعه براي ايفـاي نقـش خـويش                

 و در آثـار بعـدي خـود،       )34-33: 1933دوركهـايم،   (كنـد     تبيـين مـي    )2(وابستگي متقابل 
. )162: 1973دوركهـايم،   (دانـد     منبع همبستگي جوامع مدرن مي     فردگرايي نهادينه شده را   

اي  كننـده  ا بعـد ادغـام    يـ كه هر نظام اجتماعي داراي مسئله        پارسونز ضمن تصريح بر اين    
پردازد، دو سطح از فرهنگ هنجاري شامل سـطح          است كه به روابط ميان اجزاء نظام مي       

رند و سـطح فرهنـگ هنجـارين        مشترك كه تمامي اعضاي نظام اجتماعي از آن برخوردا        
پارسـونز،  (كنـد   تمايزيافته را كه شامل قوانين است، منابع ادغام و همگرايي محسوب مي       

كارل ماركس با تأكيد بر بازيگري طبقه، همبستگي را به معناي آگـاهي طبقـاتي               . )1967
 هچتـر ضـمن   . كند پذير مي  داند كه كنش منظم در يك طبقه عليه طبقة ديگر را امكان            مي

تالش براي ارائة تعريف مشخصي از گروه، همبستگي را در قالب گروه بودن يك گروه               
از نظر او همبستگي تابعي از دو مؤلفة گستردگي وظـايف           . مورد بررسي قرار داده است    

آنچه كه در كـانون نظريـة هچتـر قـرار           .يك گروه و ميزان تبعيت اعضا از وظايف است        
يوند ميان مسئلة نظم اجتماعي بـا همبـستگي گروهـي           كردي نو در تبيين پ    يدارد ارائة رو  

از نظر او همبستگي گروهي، ميزان گردن نهادن اعضا به وظايف جمعـي خـويش          . است
ن اسـت اعـضا بـا يكـي از دو        يدر كمك به كاالهاي مشترك گروه است زيرا فرض بر ا          

 صـورت   ها در  هاي آن يا عدم اطاعت و تحمل مجازات        گزينة گردن نهادن و تقبل هزينه     
فرارو و دوريـان، همبـستگي را محـصول         . )16: 1987هچتر،  (كشف مواجه خواهند شد     

. ديـو آر  .)46-40: 1386دورين و فرارو، (دانند  روابط مشترك اعضا با شخص مركزي مي
 دانـسته و بـا خلـق مفهـوم        1هايس اين تعريف فرارو و دوريان را مرتبط با ادراك سـرد           

عواملي نظير احساسات و عواطف، تعريف آنهـا را بـسط            و اعادة    2»همبستگي همدالنه «
هچتـر و سـون كـي چـاي بـر ايـن باورنـد كـه نيروهـاي                   . )241: 1386هايس،  (دهد   مي

شـوند و در هـر       دهندة اعضا به دو دستة نيروي وابستگي و نيروي اجبار تقسيم مي            پيوند
هچتـر و  (ير اسـت   دو سازوكار، ايجاد نهاد كنترل براي تضمين عمل به وظايف انكارناپذ          

                                                           
1. Cold cognition      2. Empathic solidarity 
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هاي مكمل   ها و توانايي   ازخودگذشتگي همگاني در ميان اعضا، مهارت     . )56: 1386چاي،  
گروهي  و نيز سابقة طوالني تعامل از جمله عوامل مؤثر در ايجاد و ميزان وابستگي درون              

پـردازان، اعـضا تنهـا هنگـامي         از ديدگاه اين نظريـه    . )58-57: 1386هچتر و چاي،    (است  
قابل حصول از عـضويت در يـك        پذيرند به گروه خاصي بپيوندند كه منافع         نه مي داوطلبا

 از سـوي ديگـر، اعـضا تنهـا در           .هاي بديل باشـد    گروه بيش از منافع قابل كسب در گروه       
نافرمـاني، بيـشتر از هزينـة       صورتي اطاعت خواهند كرد كه انتظار داشته باشند مجـازات           

عنـوان دومـين      مجازات به  ستفاده از قوة قهريه و منابع     سازوكار اجبار و يا ا    . اطالعات باشد 
دليـل محاسـبات     كند كه اعضا بـه     نيروي مؤثر در ايجاد نظم و همبستگي زماني بروز مي         

در اينجـا نهـاد كنتـرل       . )3(گيرنـد  فايده، تصميم به خروج از گروه مي      ـ   هعقالني و هزين  
اي كه در اين سازوكار حـائز        هنكت. كند كنند مجازات مي   كساني را كه عزم ترك گروه مي      

توانند با استفاده از نيروي اجبار از خـروج          هايي مي  اهميت است اين است كه تنها گروه      
اي از اعضاي ناراضي خود جلوگيري كنند كه داراي اعضايي بـسيار             بخش قابل مالحظه  

 نيـازي بـه     انـد  كساني كه وابسته  . هاي اجبار را جبران كنند     وابسته باشند تا بتوانند هزينه    
ابن خلدون، دانشمند اسـالمي،     . اجبار ندارند زيرا داوطلبانه تمايل دارند در گروه بمانند        

عصبيت نيرويي همانند ديگـر     .داند  مي )4(همبستگي اجتماعي را مبتني بر عصبيت قومي      
 از نظـر او جـوهرة حيـات جمعـي را            .)310-309: 1359مقدمـه،   (نيروهاي طبيعي است    

  .دهد  ميعي و روح ياريگري به يكديگر تشكيلپديدة تعلق اجتما
شـناس ارائـه شـد،       آنچه كه تاكنون با اشاره به نظريات برخي از انديشمندان جامعـه           

صورت خـاص، يـك گـروه مـشخص      تبيين نظري همبستگي در سطح تحليل خرد و به      
اما بحث درخصوص همبـستگي ملـي       . دهند را اشخاص تشكيل مي    است كه اعضاي آن   

شناسي صرف فراتر رفته و با ورود مباحث دولت، قدرت، نظـم،        وزة جامعه شك از ح   بي
در اينجـا، بحـث همبـستگي گروهـي در          . سازد وارد فاز جديدتري مي   آنرا  امنيت و بقا،    

دارايِ هـا و نهادهـاي متعـدد         شود كه خود متشكل از گـروه       سطح تحليل ملي مطرح مي    
 از تبيين همبستگي در گروهي است كـه         تر است؛ لذا مسئله بسيار پيچيده    آگاهي و اراده    

همبستگي ملي . )2: 1993هچتر، (دهند   هاي مجزا تشكيل مي    را افراد و نه گروه     اعضاي آن 
 عام، محصول كاركرد و تعامل متناسب مردم، دولـت و نهادهـاي اجتمـاعي               يدر مفهوم 

  .)10-9 :1386مؤسسة مطالعات ملي، ( ناگسستني دارديپيوند» مشروعيت«است و با مفهوم 
عنـوان يـك    بـه ) ره(از آنجاكه ما در اين نوشتار، درصدد بررسي ديدگاه امام خمينـي      

عنوان يك نهاد اجتماعي در       انديشمند و نيز رهبر يك حكومت درمورد نقش دانشگاه به         
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همبستگي ملي هستيم بديهي است سطح تحليل ما در تبيين همبـستگي، سـطح ملـي و                 
و مباني  ) ره(گيري نظري امام خميني    حليلي با جهت   سطح ت  چنين. كالن و نه خرد است    

  .استشناسي ايشان نيز نقش رهبري ديني و سياسي يك حكومت، قابل توجيه  معرفت
، پرداختن به مبحـث     )ره(كه بدون فهم درست از نظام معنايي امام خميني         نظر به اين  

 بـا  همبستگي ملي، دانشگاه يا هر مفهـوم ديگـر موجـب انحـراف موضـوع و خلـط آن                
 يشود، الزم است تا قبل از بررسي فرضيه، شناخت درسـت           هاي نظري ديگران مي    ديدگاه

از مفاهيمي نظيردانشگاه، همبستگي ملي و هويت       ) ره(از برداشت و تعريف امام خميني     
  .ملي داشته باشيم

  
  از هويت و رابطة آن با همبستگي ملي) ره(تعريف امام خميني

صي تاريخي، تعلق به گفتمان بازگشت بـه خويـشتن و           تأثير عواملي نظير تجربيات شخ    
نسبت به هويت، موجب شده است تا ايشان        ) ره(قرائتي از اسالم، بر نگرش امام خميني      

عنـوان واقعيـات اجتمـاعي، اولويـت         هاي تاريخي و ملـي بـه       ضمن پذيرش ساير مؤلفه   
هـاي   اير هويـت  امام ايرانيت و نيـز سـ      .  به اسالم بدهد   سازي را  شناسانه در هويت   هستي

 در نگاه معرفتي اماكند  موسوم به سطوح دون ملي نظير طايفه، قبيله و منطقه را نفي نمي            
ها تنها در صورت عدم بروز تعصبات        شود لذا اين هويت    امام، به اسالم اولويت داده مي     

عنوان امري طبيعـي     ايشان اين سطوح را به    . و عدم تعرض با اسالم مورد پذيرش هستند       
هـاي   ها و علقه   كوشد تا همبستگي   پيوسته مي «پذيرد و     اجتماعي و سياسي مي    ييتو واقع 

هـاي   هـا و تلقـي     ايشان تالش دارد واقعيت   . تر ارتقاء دهد   خِرد جزئي را به سطوح عالي     
ن يـ درواقـع در ا   . هـاي متعـالي سـوق دهـد        موجود نه چندان مطلوب را به سوي آرمان       

اي  عنـوان مرحلـه    شـود، بلكـه از آن بـه        نمـي هايي مانند هويت قومي نفي       نگرش هويت 
 بـراي دامنـه و      )ره(امـام . )142: 1379برزگر،  (» شود، نه توقفگاه   آغازين و گذرگاه ياد مي    

 اي قائل است و تا زماني كه اين واقعيات بـرخالف           ها مرز و محدوده    ميزان نفوذ اين هويت   
 پذيرد ود نگيرد آنها را مي    عقالنيت نباشد و حالت دگماتيك و تعصبات نژادي و قومي به خ           

كرد و در برابر كساني كه        به شدت با آن مقابله مي      )ره(آنچه كه امام  . )132: 1384فوزي،  (
بخـشي اولويـت ديـن بودنـد مقاومـت           با دستاويز قرار دادن برخي مباحث در پي تقليل        

 تركيـسم   و پان  ايرانيسم هايي نظير پان   گرايي، نژادگرايي و ديدگاه    كرد؛ تبليغ و ترويج ملي     مي
گرايـي،   كـرد بلكـه ملـي      ملـت را نفـي نمـي      ) ره(به عبارت ديگر، امام خمينـي     . بود... و
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را تفالة  عنوان ترفندي سياسي ياد كرده و آن      را نفي و از آن به     ... گرايي و  گرايي، غرب  قوم
  .كردند  و تهديدي بزرگ براي اسالم معرفي مي)441: 12صحيفة امام، ج (جاهليت 

ـ  نمـى م ـ  ، بـه اسـ  »مليـت «م كه رسوا كنم اينهايى كه به اسم ا من آمده م ـ  دان
صـحيفه امـام،   (خواهند مسائل سابق را عود بدهند   ، به اسم كذا مى    »قانون اساسى «
  .)49: 6  ج

ترين موضوعات و محورهاي مرتبط بـا هويـت در           اي از مهم   در جدول زير، خالصه   
  .)30-3: 1390وي، خسر: ك.ر(ارائه شده است ) ره(نگاه امام خميني

  
موضوعات و محورهاي مرتبط با 

 هويت
 )ره(امام خميني 

عناصر تأثيرگـذار بـر امـام در بازسـازي          
 هويت

هاي تاريخي شخصي، تعلق به گفتمان بازگشت به         تجربه
 خويشتن، قرائتي خاص از اسالم

 )اسالم(فرهنگ ديني ترين مؤلفة تأثيرگذار بر هويت ايرانيان مهم

اوت با ساير علما و متفكـرين       وجه بارز تف  
 اسالمي

 »بازگشت به خويشتن«چگونگي تحقق ايدة 

هـاي مـؤثر بـر هويـت نظيـر           ساير مؤلفـه  
 ...جغرافيا، تاريخ، زبان و

 .شود، ضرورت دارد نفي نمي

 ...)وفروملي ملي، (ساير سطوح هويتي 

اسـالم و   (تا زماني كه متعارض با مؤلفه اصـلي هويـت           
ضرورت دارد  . شود ، پذيرفته مي  نباشد) مصالح حكومت 
 .اما اصالت ندارد

 گرايي، فساد فرهنگي زدگي، ملي غرب هاي اصلي هويت چالش

 پيوندي با هويت سياسي پيوند با سياست و هم ترين پيامد هويت ديني مهم

 دنياي اسالم و مستضعفين دامنه و گسترة شمول هويت

 رنظام سلطه و استكبا دگر يا دشمن مقوم هويت

  ناشي از تكثريوحدت هويت و پرهيز از رويكرد جداي ترين عامل وحدت ملي مهم
  

بخـش ايرانيـان، بـه هويـت         ترين مؤلفة هويت   عنوان اصلي  بخشي به اسالم به    اولويت
بـرد و    بخشد و لذا سطح تحليل را از مرزهاي جغرافيايي فراتر مـي            اي استعاليي مي   جنبه

بنابراين خودي دشمن   . كند  از آن بر آرمانگرايي تأكيد مي      شيبينانه، ب  در عين نگاهي واقع   
كه  ينيست بلكه دشمن اسالم، دشمن خودي است و خودي از هر دين و مذهب و زبان            

 .كه به دشمني با اسالم برنخيزد خودي است هست تا زماني
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 زيربنا و سازندة اصلي هويت ما، فرهنگ ماسـت و فرهنـگ ايرانـي       )ره(در نگاه امام  
فرهنـگ دينـي سـازندة هويـت     . هاي ديني است  همه منبعث و متشكل از ارزش  ش از يب

ان يـ بدين ترتيـب م   . ملت ماست و حفظ اين هويت ضامن بقاي ملت و حكومت است           
اي مستقيم وجود دارد و هر اندازه تـالش در جهـت             هويت ملي و هويت سياسي رابطه     

 حكومت و امنيت ملـي      تقويت اين هويت صورت گيرد به همان اندازه، پيشرفت، بقاي         
  .شود نيز تضمين و تقويت مي

تواننـد   يكي از معيارها و محورهاي اصلي كه همگان مـي         ) ره(رو، امام خميني   از اين 
  .دانند بر گرد آن وحدت ملي را حفظ و تقويت كنند هويت مي

تان يك هويت بين دولت و ملت و ارتـش و مـردم و همـه يـك هويـت                     همه
همه در خدمت انسان كامل؛ كه رسول اكـرم         . ان باشيد باشيد، همه اعضاى يك انس    

است باشيد، و همه به منزله اعضاى او باشيد براى خدمت؛ و اگر ايـن طـور شـد،            
  .)351: 12  صحيفه امام، ج(پيروزى نصيبمان هست 

كشور ايران با در  زيرا ، به موضوع هويت است)ره (نكتة فوق نشانگر عمق نگاه امام
اي كه از حداكثر گستردگي و نفوذ در پراكندگي جمعيتي           نها مؤلفه تتنوع فرهنگي   وجود  

 بنابراين بازسازي هويت ملي مبتني بر مؤلفة دين اسالم        . باشد، دين اسالم است    برخوردارمي
 ميـان جمعيـت    بخش در  صورت بالقوه از بيشترين ظرفيت وحدت      هاي اسالمي، به   و ارزش 

  .رود شمار مي هاي اصلي قدرت ملي به است كه خود از مؤلفه اين سرزمين برخوردار
  

  )ره(همبستگي ملي در نگاه امام خميني
) ره( اتحاد از مفاهيم محوري گفتمـان امـام خمينـي           و مفاهيمي نظير همبستگي، وحدت   

در » ملـي «البته كاربرد ايـن مفـاهيم بـا پـسوند           . اند كار رفته  است كه مترداف يكديگر به    
ملـي و همبـستگي ملـي، همچـون سـاير مفـاهيم             هايي نظير اتحاد ملي، وحدت       تركيب

بـه  ) ره(ا در گفتمان امام خميني    ي... مشابه آن مانند منافع ملي، قدرت ملي، امنيت ملي و         
. كار نرفته و يا در صورت كاربست آن، در زمينة دين و هويت ديني تعريف شده اسـت                 

م ز بقيـة مفـاهي    بـيش ا  » وحدت«از آنجا كه از ميان مفاهيم مترادف با همبستگي، مفهوم           
را ) ره(كار رفته است، ما با تمركز بر همين مفهوم، بـه اختـصار ديـدگاه امـام خمينـي                   به

  .دهيم درخصوص وحدت يا همبستگي توضيح مي
  )31-29: 1377جعفري،(:اند كرده  طوركلي وحدت را به سه دسته تقسيم عالمة جعفري به

ر همة عقايد، معارف و      وحدت مطلق، عبارت است از اتفاق نظر د        :وحدت مطلق  -
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اين وحدت با نظر به آزادي انديشه و تعقل در          . احكام اسالمي با همة اصول و فروع آن       
خصوصيات و كيفيات، و انتخاب داليل در عناصر و اجزاي اصلي عقايد و احكام ديـن                

 ناپذير است؛ به خصوص با در        توان گفت امري امكان     اسالم، به قدري بعيد است كه مي      
فتن اختالف متفكّران در ذوق و انديـشه، و كمـي و بـسياري اطّالعـات دربـارة                  نظر گر 

چنين اختالف آنان در نبوغ، هوش و حافظه كه بـدون ترديـد در انتخـاب و         منابع، و هم  
  .فهم قضايا و تنظيم استدالل و امثال آن مؤثر است

 وحدت مصلحتي از جبر عوامل خـارج از حقيقـت و            :وحدت مصلحتي عارضي   -
آيد كه آن عوامـل، جوامـع اسـالمي را در            كار مي  آيد، و در مواقعي به     ن دين پيش مي   مت

آميـز،   معموالً در هنگام بروز عوامل نابودكننده و مخـاطره        . خطر اختالف قرار داده است    
شـوند و نـوعي     ها و مذاهب مختلف ناديده گرفته مـي        تضادها و اختالفات در ميان فرقه     

چون ايـن نـوع اتحـاد و همـاهنگي معلـول عوامـل             . شود  مي هماهنگي ميان آنان برقرار   
  .شود  مل اين اتحاد نيز منتفي ميجبري خارج از متن دين است با از بين رفتن آن عوا

 عبارت است از قرار دادن متن كلّي دين اسـالم براسـاس اعتقـاد               :وحدت معقول  -
ي و همــة جوامــع مــسلمان و كنــار گــذاردن عقايــد شخــصي، نظــري و فرهنــگ محلــ

خصوصيات آراء و نظريات مربوط به هر يك از اجزاي متن كلي ديـن كـه بـه تعقـل و                     
در طريق وصول به وحـدت معقـول، نخـستين          . اجتهاد گروهي يا شخصي مربوط است     

هاي بزرگ اسالمي اسـت و عامـل          گام همان وسعت يافتن ديدگاه متفكران و شخصيت       
يي از چارچوب تنـگ و تاريـك تعـصب          چنين رها   ها و هم   اصلي اين توسعه نيز ديدگاه    

  .باشد  غير منطقي مي
» وحـدت اسـتراتژيك   «،  »وحـدت ايـدئولوژيك   «برخي نيز وحدت را به سـه دسـتة          

ــاكتيكي«و ــرده» وحــدت ت ــسيم ك ــد  تق منظــور از وحــدت . )448: 1377زاده،  قاضــي(ان
وحـدت اسـتراتژيك بيـشتر بـر        . ايدئولوژيك اتفاق نظر در همة عقايـد مـسلكي اسـت          

عنوان يـك راه حـل       چنين وحدت تاكتيكي نيز به     هم. ت عملكرد و روش نظر دارد     وحد
  .)448: 1377زاده،  قاضي(موقت و مقطعي مورد نظر است 

، )ره(از بررسي شواهد و مـستندات متعـدد در سـيرة عملـي و نظـري امـام خمينـي                 
ني در زمينـة وحـدت، سـخ      ) ره(هاي امـام خمينـي      توان دريافت كه انديشه    وضوح مي  به

نگـري و    ، بلكـه ايـن انديـشه بـر يـك واقـع            )5(مصلحتي و يـا آرمـاني صِـرف نيـست         
سو ريشه در باورهاي دينـي        كه از يك   )10: 1384ابوالفضلي،  (بيني استوار است     مصلحت

ن از ميـان    يبنـابرا . و از سوي ديگر، با نحوة تعريف هويت و دگر ارتباط تنگاتنـگ دارد             
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درخصوص وحدت، بـا وحـدت      ) ره(ي امام خميني  ها انواع وحدت اشاره شده، ديدگاه    
چنين برداشتي از وحدت . استراتژيك يا وحدت معقول سنخيت و مطابقت بيشتري دارد 

توان درخصوص نهادهاي اجتماع نظيـر حـوزه، دانـشگاه           را مي ) ره(در نگاه امام خميني   
 شود، ملي مي كه بحث از همبستگي يا همبستگي        بر اين اساس، هنگامي   . كار بست  نيز به ... و

ها نيست بلكه بـاور      فرهنگ ها و نظريات و رد واقعيت خرده       مقصود نفي اختالف در ديدگاه    
بـه عبـارتي    . و گرايش به مركز ثقل، اصول و اهداف مشترك يا وحدت در هويت است             

  .دانند  محتواي وحدت و همبستگي ملي را در وحدت و نه كثرت هويت مي)ره(ديگر، امام
  

  و نقش دانشگاه در همبستگي) ره(امام خميني
شك ميان تلقي يك انديشمند از نقش يك كنـشگر بـا انتظـاري كـه آن انديـشمند از             بي

از سوي ديگر، ميان انتظارات، هنجارها، هويت       . كنشگر دارد رابطة مستقيمي وجود دارد     
ـ بر اين اساس نوع انتظار يك انديـشمند و رهبـر  . و منافع نيز روابط معيني حاكم است   

ده توسـط او     از دانشگاه با هنجارهاي مورد نظر و هويت تعريف شـ           ـ )ره( اينجا امام  در
  .رابطة تنگاتنگي دارد

دهـد، چنـين     را فرهنگ شكل مي   ) ره(از آنجاكه شالوده و زيربناي مكتب فكري امام       
از ميـان نهادهـا و مؤسـسات متعـدد          ) ره(اي موجب شد تا امامي     شناسانه اولويت هستي 

ور، بيشترين تأكيد و تمركز را بر مراكز توليد فرهنگ و فكـر مبـذول               موجود در يك كش   
اي بـه دو نهـاد حـوزه و دانـشگاه داشـته و بـه              روست كه ايشان توجه ويژه      از اين . كنند

  .آورند ترين و مؤثرترين مراكز موجود در كشور به حساب مي صراحت اين دو نهاد را مهم
هاسـت   نشگاه آقايان، در اين دانشگاه    در اين دو دانشگاه، دانشگاه روحانى و دا       

كه مقدرات كشور، چيزهايى كه بايد در كشور درسـت بـشود، منـشأ آن ايـن دو                  
  .)467 :7  صحيفه امام، ج( دانشگاه است

اي اسـت كـه      اهميت كانوني دانشگاه نسبت به نهادهاي ديگر كشور، نقش برجـسته          
از .  نهادهـا و مراكـز ديگـر دارد        مؤسـسات،  كنندة نيروي انـساني    عنوان تأمين  اين نهاد به  

ه حـساب   ها را انحراف يك ملت ب      انحراف در دانشگاه  ) ره(روست كه امام خميني    همين
  :آورند مي

يك فرد دانشگاهى كه انحراف پيدا بكند غير از يك فرد بازارى است؛ غيـر از                
يك فرد روحانى كه انحراف پيدا كنـد غيـر از يـك فـرد               . يك فرد كشاورز است   

كارگر و بـازارى، كـشاورز و امثـال اينهـا، چنانچـه يـك               . و كارگر است  بازارى  
انحرافى داشته باشند، انحراف شخصى براى خودش است؛ لكـن انحـراف اسـاتيد        
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چـه گروهـى؟ آن     . دانشگاه انحراف خودش تنها نيست، انحراف يك گروه اسـت         
جـر  خواهند مملكت را اداره كنند؛ گاهى به انحراف يـك كـشور من          گروهى كه مى  

. انحراف يك روحانى انحراف خودش تنها نيست، انحراف يك ملت است          . شود مى
توانند خدمت بكنند و كشور را نجات بدهنـد          بنابراين، اين دو طايفه هستند كه مى      

صـحيفه  (و ممكن است كه مسيرشان مسير حق نباشد و كشور را به تباهى بكشند               
  .)468: 7 امام، ج 

 عملي و سازندة خويش بـه صـراحت درخـصوص           ايشان در بخشي از رهنمودهاي    
مردان جمهوري اسالمي سخن گفته      ها با ملت، مسئوالن و دولت      نقش و اهميت دانشگاه   

  :فرمايند كنند و مي و با كالمي قاطع حجت را بر آنان تمام مي
بايد ملت غارت شده بدانند كه در نيم قرن اخير آنچـه بـه ايـران و اسـالم                   ... 

ها و   اگر دانشگاه . ها بوده است    قسمت عمده اش از دانشگاه     ضربه مهلك زده است   
هـاي اسـالمي و ملـي در راه منـافع            مراكز تعليم و تهذيب و تربيت ديگر با برنامه        

كشور به تعليم و تهذيب و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان جريـان داشـتند،                
رفـت و    فرو نمي هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمريكا و شوروي              

شـود و    زده تحميـل نمـي     كن بر ملت محروم غارت     هرگز قراردادهاي خانه خراب   
شد و هرگز ذخـاير ايـران و طـالي           هرگز پاي مستشاران خارجي به ايران باز نمي       

شـد و هرگـز      هاي شـيطاني ريختـه نمـي       سياه اين ملت رنجديده در جيب قدرت      
توانستند به غارت ببرند و در        را نمي  هاي به آن اموال ملت     دودمان پهلوي و وابسته   

هـاي   ها و ويالها بر روي اجساد مظلومان بنـا كننـد و بانـك              خارج و داخل پارك   
 هرزگـي خـود و      خارج را از دسترنج اين مظلومان پر كننـد و صـرف عياشـي و              

 .بستگان خود نمايند

اگرچه در استنادات فوق، عباراتي دال بر رابطه مستقيم ميان دو مفهوم همبـستگي و               
 اما با دقت و عميق شدن در معاني بكار رفتـه در ايـن اسـتنادات،                دانشگاه وجود ندارد،  

نقـش دانـشگاه در همبـستگي ملـي،         ) ره( از منظر امام خمينـي     توان استنتاج نمود كه    مي
سو مقـوم همبـستگي ملـي و          دو سويه است كه از يك      شناسانه با كاركردي   نقشي هستي 

  .شود سعادت جامعه و از سويي موجبات گسست ملي و شقاوت جامعه و كشور مي
  

  شناسانة دانشگاه در همبستگي ملي نقش هستي
سـاز دانـشگاه، بـيش از همـه نقـشي درونـي،              نقش همبـستگي  ) ره(از منظر امام خميني   

عنوان يك نهـاد     در ماهيت و هويت دانشگاه به     شناسانه است كه ريشه      وجودي و هستي  
سـازي و   عنـوان نهـاد آدم      بـه دانـشگاه بـه      )ره (مرجع در تحوالت كشور و نگرش امـام       
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 از هويـت و نقـش   )ره (اين نگرش نيز به نوبة خـود بـا تعريـف امـام      . ساز دارد  فرهنگ
  .زيربنايي فرهنگ ديني در ساخته شدن آن رابطة تأسيسي دارد

ي و همبستگي ملـي در ميـان افـراد جامعـه، يكـي از نتـايج رونـد                   ايجاد روح جمع  
وجود آمدن روح جمعي و احساس همبستگي        با به . شدن است  پذيري و اجتماعي   جامعه

گيرد و به همبستگي ملـي       هاي ملي شكل مي    در ميان افراد واحد ملي، عاليق و وفاداري       
ويژه نهاد دانشگاه  م آموزشي و بهرو، نظا از اين. )1386قاسمي و باريكـاني،  (شود  منجر مي 

 يپـذيري دانـشجويان و از سـو        پذيري و فرهنگ   واسطة وظيفة مهم جامعه    سو، به  از يك 
شناسـي آن، نظـام معنـايي      شناسي و هستي   ديگر، از طريق محتواي علوم و مباني معرفت       

ـ           ا دانشجويان، باورها، نگرش و تفسير آنان از حقيقت و واقعيت و سپس رفتار متناسب ب
اگر در درون اين نظام ناهمسازي و تناقض عقيدتي و ارزشي وجود            . دهد را شكل مي   آن

داشته باشد جامعـه نخواهـد توانـست بـه وفـاق و انـسجام برسـد و دچـار شـكاف و                       
: 1386،  يفصلنامة مطالعات مل  (هاي متناسب با ميزان تضاد و ناهمسازي خواهد شد           بحران

عضاي درون اين نهاد، با نظام معنايي جامعه و حكومـت   بنابراين، اگر نظام معنايي ا    . )44
در . شـود  و تنش منجـر مـي     ناهمسازي و تناقض داشته باشد همبستگي ملي به گسست          

شناسانه  شود تا با تحليل بيانات ديگري از امام خميني، معناي نقش هستي            ادامه سعي مي  
  .دانشگاه در همبستگي ملي و كاركرد دوگانه آن روشن شود

شناسـانة   ترين شيوه بـراي فهـم نگـاه و درك رابطـة هـستي              بهترين و ملموس  شايد  
 در مقايسة ميان دانشگاه   ) ره(هايي است كه امام    دانشگاه در همبستگي ملي، رجوع به تفاوت      

شان در تبيـين تفـاوت ميـان        يـ ا. شـمرند  اسالمي با دانشگاه غير اسالمي و غربـي برمـي         
شناسي متمايز كه يكي      و غربي به دو نوع هستي      دانشگاه اسالمي با دانشگاه غير اسالمي     

متوقف در محسوسات و طبيعت و ديگري طبيعت مهار شده در هندسه معنويت اسـت               
 را برآورده سـازد، مبـدأ     ) ره(رو دانشگاهي كه بتواند انتظار امام خميني       از اين . كنند اشاره مي 

ات كشور را در دستان     سازي و تربيت انسان شود و بتوان مقدر        تحوالت باشد، مركز آدم   
كه در تقويت همبستگي و هويت ملي نقش ايجابي و مثبت داشـته            او نهاد و خالصه اين    

  .شناسي آن توحيدي و الهي است شناسي و هستي باشد؛ دانشگاهي است كه نظام معرفت
توانـد در ايجـاد وحـدت ملـي و           ، دانـشگاهي مـي    )ره(بنابراين در نگاه امام خمينـي     

ويژه پرورش رجال كشور توحيدي   كند كه خود در تمامي ابعاد و به     همبستگي نقش ايفا  
هـا، متوقـف     شود و محتواي دروس تمامي رشته      شود يعني علومي كه در آنجا تعليم مي       

  .در محسوسات نشود



  )ره(نقش دانشگاه در همبستگي ملي از منظر امام خميني

  

 

67

هاى اسالمى بايد در آن طرحى باشد كه         هاى غربى و دانشگاه    فرق بين دانشگاه  
اى هـم كـه    به هر مرتبـه ي ـ  هاى غرب انشگاهد. كند ها طرح مى اسالم براى دانشگاه

اسـالم  . كنند براى معنويـت  كنند، طبيعت را مهار نمى طبيعت را ادراك مى  ـ   برسند
 ـ  اى كه برسند به هر مرتبهي ـ  تمام علوم طبيع. به علوم طبيعى نظر استقاللى ندارد

اى كنـد بـر    اسالم طبيعـت را مهـار مـى       . خواهد نيست  باز آن چيزى كه اسالم مى     
فـرق مـا بـين اسـالم و سـاير           ... برد واقعيت؛ و همه را رو به وحدت و توحيد مى         

ـ ها مكتب بين مكتب توحيدى و سـاير   ـ  كنم هاى توحيدى را عرض نمى  نه مكتب 
ها، كه بزرگترينش اسالم است، اين است كه اسالم در همـين طبيعـت يـك                 مكتب

خواهـد، در همـين       مى خواهد، در همين طب يك معناى ديگرى       معناى ديگرى مى  
شناسى يك معناى ديگـرى      خواهد، در همين ستاره    هندسه يك معناى ديگرى را مى     

  .)434: 8  صحيفه امام،ج(خواهد  مى
بينـي و مبـاني      نتيجه، تفاوت ميان دو دانشگاه اسالمي و غربـي، ريـشه در جهـان              در
 ميـان دو علـم      براساس چنين نگرشي، امـام    . شناسي اين دو دارد    شناسي و انسان   معرفت

  :نديفرما شوند و در اين رابطه مي اسالمي و علم غربي تفاوت قائل مي
فرق ما بين علوم اسالمى در همه طرف، در همه جا، با ساير علوم ايـن اسـت                  

اى كـه در   آن عـالوه . كه يك عالوه در اسالم هست كه اين عالوه در آنجا نيـست  
صـحيفه امـام،    (يت مسئله است    اسالم هست، آن جنبه معنويت و روحانيت و الوه        

  .)436: 8 ج
  :افزايند و در توصيف بيشتر آن مي

آن مقصدى كه اسالم دارد، اين است كه تمام اينها مهار بشود به علوم الهى و                
هر علمى جنبه الوهيت در آن باشد، يعنى انسان طبيعت را           . برگشت به توحيد بكند   

ـ            كه مى  بينـد خـدا را در آن ببينـد، سـاير            ىبيند خدا را در آن ببيند، ماده را كـه م
كـه اسـالم بـراى آن آمـده          آن. موجودات را كه مشاهده بكند خدا را در آن ببيند         

براى برگرداندن تمام موجودات طبيعى به الهيت و تمام علوم طبيعى به علم              : است
البته طـب   ـ  نه اينكه خود طب را. ها هم اين معنا مطلوب است و از دانشگاه. الهى
ـ يد باشد، علوم طبيعى هم همه بايد باشد، معالجات بدنى هم بايد باشدهم با  لكن  

تمام اينها بايد برگردد به آن جهـت        . مهم آن مركز ثقل است كه مركز توحيد است        
  .)435: 8  صحيفه امام، ج(الوهيت 

كـه   كنـد  داند و بر اين نكته تصريح مي  از اين روست كه امام علم را حجاب اكبر مي         
ن معنويت و عالم بدون تزكيه، نه تنها مطلوب نيست بلكه مضرّ به حال فـرد و                 علم بدو 

  :جامعه است
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هر چه درس بخوانيد و بخوانيم، اگر چنانچه بـه راه مـستقيم نباشـيم و مهـار                  
نكنيم معلومات خودمان را و مهار نكنيم نفـس خودمـان را و در ايـن راه مـستقيم      

شـود و   بشود، از انسانيت، انسان دورتر مى  نكُشيم نفس را، هر چه معلومات زيادتر        
  .)4: 9 صحيفه امام، ج (شود انسان خودش را برگرداند  تر مى مشكل

نسبت بـه نقـش دانـشگاه را    ) ره(توان ديدگاه و انتظار امام خميني      طور خالصه مي   به
 به وظايف حكومت در سعادت فـرد و جامعـه مـرتبط دانـست و از                 )ره (با نگرش امام  

كننـدة سرنوشـت و مقـدرات        ان دانشگاه را مبدأ همة تحوالت كشور، تعيـين        آنجاكه ايش 
تفـاوتي   دانـد، بـي    ملت و به عبارتي كلي، مؤثر در سعادت دنيايي و اخروي جامعـه مـي              

  .داند نسبت به اين مركز را خيانت مي
  

  نقش سلبي دانشگاه در همبستگي ملي
 آن بـه بيگانـه و جريانـات         مقصود از نقش سلبي دانشگاه در همبستگي ملي، وابـستگي         

هـا همچـون     استقالل، آزادي و نفي وابـستگي دانـشگاه       . سياسي داخلي و خارجي است    
ساير موضوعات و هنجارهاي مورد تأكيد امام نظيرآزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي            

نكتة اصلي اين   . شناختي خاصي است   شناختي و معرفت   مبتني بر مباني هستي   ... عقيده و 
شناسـي،   اني فرانظري همان هدفمندي جهان و انـسان اسـت كـه در بعـد انـسان                نوع مب 

ترين و   داند و لذا وظيفة اصلي دانشگاه را در زيرساختي         سازي را هدف مي    ضرورت آدم 
بنابراين، نقش سـلبي دانـشگاه      . شمرد ترين سطح آن، تربيت در كنار تعليم برمي        زيربنايي

  .شدن مباني هويتي است مد نقش ايجابي و مخدوشدر همبستگي، ناشي از عدم ايفاي كارآ
توانـد آدم    آورد كـه نمـى     گوييم دانشگاه ما را به جورى دارند بـار مـى           ما مى 

تواند يك نفر انسانى كه در مقابـل اجانـب عـرض انـدام كنـد،                 درست كند؛ نمى  
كنند اينها، دانشگاه ما دانشگاه اسـتعمارى        يك جور انگلى درست مى    . درست كند 

. گذارند جلو برونـد    كنند؛ نمى  خواهند، درست مى   عنى به ترتيبى كه آنها مى     است؛ ي 
مخالفيم كه طبيب بايد در ايـران  ] كى مخالفيم؟[ما با اينها مخالفيم؛ و الّا با دانشگاه  

باشد؟ ما مخالفيم كه مهندس بايد در ايران باشد؟ ما مخالفيم كه دانشمند بايـد در                
يزها مخالفيم؟ ما مخالفيم كه يك دانشگاهى كـه بايـد           ايران باشد؟ كى ما با اين چ      

هاى ما را چنان كنـد كـه          باشد، بايد مركز تربيت باشد، بايد اين جوان         مركز دانش 
صـحيفه  (؟ ]نداداره كن[مستقل بشوند، آزادمنش بشوند، بتوانند مملكت خودشان را  

  .)55: 4  امام، ج
ي، مصالح و اقتـضاي حكومـت را        حكومت رهبر عنوان يك  اگرچه به ) ره(امام خميني 
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هـا، مـورد     ويـژه دانـشگاه    ها و بيانات خود درخصوص نهادهاي مختلف و به         در ديدگاه 
 هد اما از ميان دو سازوكار اجبار و وابستگي در ايجاد همبـستگي،            د توجه جدي قرار مي   

نـات  هاي قهرآميز و نه وابـستگي نهـاد دانـشگاه بـه جريا     كاربردن شيوه  نه به اجبار يا به   
  .سياسي داخلي و خارجي معتقدند

ايـشان ايجـاد نظـم و رعايـت مـصالح حكومـت را نـه در ايجـاد                    به عبارتي ديگر،  
ـ وابستگي بلكه استقالل ـ مشروط به اسالمي بودن آن ـ   دانشگاه  داند و همـواره بـر     مي 

  :كند ها و پذيرش منطق اختالف نظر تأكيد مي لزوم آزادانديشي در دانشگاه
اه ما يك دانشگاه صحيح استقاللى بود، مستقل بود، و اشخاصى كـه             اگر دانشگ 

ـ در آنجا ـ  اگر صالحى هم در آنجا باشد  خواهنـد   توانستند كه كارى را كه مى  مى 
رسـيد؛ و بـه بـدتر از         و صالح است انجام بدهند، روزگار مملكت ما به اينجا نمى          

ـ اينكه نسل آتيه شايد ـ  خداى نخواسته  مـا را اشخاصـى قبـضه    دانـشگاه  .  بشود 
كردند كه اينها خودشان انگل هستند، و خودشان اسـتعمارى هـستند، و خودشـان               

دانـشگاه  . خوب براى اين است كه دانشگاه ما استقاللى ندارد        . ... نوكرمĤب هستند 
. شـود  دانشگاهى كه يك نفر آدم بر آن حكومت كند، اين دانشگاه نمـى            . ما نداريم 

  .)307: 3  صحيفه امام، ج(  باشدمحيط علم بايد محيط آزاد
، پـرورش دانـشجو      دانـد  االمراض مي  فرهنگ بيگانه را ام   ) ره(از آنجا كه امام خميني    

سازي مبتني بر    مبتني بر اين فرهنگ را مغاير با رسالت حكومت در پرورش انسان و آدم             
  :داند هاي الهي مي انديشه

يايد، از مدارس قديمـه انـسان       خواهند نگذارند از دانشگاه آدم بيرون ب       اينها مى 
بـراى اينكـه    . و لهذا جلوى فرهنگ ما را محكم گرفتند كه پيش نـرويم           . پيدا بشود 

اگر چنانچه از فرهنگ كسانى كه بعد مقدرات مملكت دست آنهاست، از فرهنـگ              
و اگر يـك  . يك اشخاص متعهد و صحيح، بيرون بيايند، كاله آنها پس معركه است         

فهمنـد،   كه مباالت به هيچى ندارند، جز طعمه چيـزى نمـى          اشخاصى بيرون بيايند    
ها را آنهـا بهتـر از كـسان ديگـر            طعمه. كنند آنها، آنهايى است كه آنها صيدش مى      

دهنـد، و اينهـا را       ها را آنها بهتـر مـى       دهند، مال  ها را آنها بهتر مى     منصب. دهند مى
  .)432: 7  صحيفة امام، ج(دهند  تحت استعمار و استثمار قرار مى

ناپذيري ديـن از     و در اين رابطه با نگاهي عميق كه ناشي از نگرش ايشان به تفكيك             
هـا را تـصميم هدفمنـد و مطالعـه شـدة             سياست است، رواج اين فرهنـگ در دانـشگاه        

  :كنند استعمار معرفي مي
ها، به اينجـا رسـيدند       اند كارشناس  هايى كه كرده   هاى طوالنى با مطالعه    از سال 

ايى كه ممكن است جلو منافع آنها را بگيرد بايد شكـست، و كيفيـت               كه اين سده  
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شكستنش چه جور بايد باشد؛ بعد از مطالعات به اينجا رسيدند كـه خـوب، ايـن                 
سدها يكى فرهنگ مملكت است كه اگر چنانچه يك دانشگاه صحيح، دانشگاه غير             

هاى صـحيح پيـدا      انگل و مستقل، ما داشته باشيم و ايران داشته باشد، در آنجا آدم            
  .)196: 4  صحيفة امام، ج(وند ش شوند، دانشمندهاى مستقل در فكر پيدا مى مى

 بـيش از نهادهـاي ديگـر، دغدغـة خـويش را از              )ره (شود امـام   آنچه كه موجب مي   
ها بروز دهد، صرفاً نتايج فردي آن نيست، بلكـه پيامـد تبعـي             وابستگي فرهنگي دانشگاه  

ايـن دغدغـة    ) ره(امام خمينـي  . دهاي ديگر و جامعه است    اين وابستگي بر سرنوشت نها    
  :كند گونه تبيين مي خود را اين

خـواهيم باشـد، از ايـن        دانشگاه اگر يك دانشگاه صحيح مستقلى كه ماها مـى         
آيد كه بعد در مقابـل       آيد، از اينها رجالى بيرون مى      دانشگاه رجال بزرگ بيرون مى    

 بكنند و همـه مخـازن مـا را ببرنـد، در             خواهند تعدى به مملكت ما     آنهايى كه مى  
خواهند يك همچو چيزى بشود، اينهـا را آن          و آنها چون نمى   . ايستند مقابل آنها مى  

آورنـد؛ يعنـى طـورى       زده آنها را بار مـى      و اگر توانستند غرب   . آورند طور بار مى  
كنند، طورى آنهـا را تحـت      كنند، طورى اين مسائل غرب را براى آنها طرح مى          مى
شـوند و پيوسـته بـه آنهـا          دهند كه اينها از خودشان بكلى بيخود مى        ثير قرار مى  تأ
  .)264-265: 5 صحيفة امام، ج (شوند  مى

تواند در همبستگي ملي نقش ايفا كند كه غيروابسته باشد، اما            بنابراين، دانشگاهي مي  
) ره( امام شود، شناختي و سياسي بر آن تصريح مي       هاي جامعه  برخالف آنچه كه در نظريه    

اگرچه اين مسئله را از منظر رابطة ميان همبستگي و نظـم يـا بقـاي حكومـت و دولـت         
شناسـانه دارد كـه بـر        بيني و انسان   دهد اما پيش از آن دغدغة جهان       مورد تحليل قرار مي   

، بـرخالف  شود و ثانياً  تربيت صحيح ناشي ميرسالت حكومت در سعادت فرد از طريق     
اد كنترل يا دولت در ايجاد همبـستگي، بـر اسـتقالل دانـشگاه از               رويكرد وابستگي به نه   

هـاي رايـج، وابـستگي را در      كند و از آنجا كه برخالف نظريه       جريانات سياسي تأكيد مي   
را  كند، آن  سطح كالن آن يعني وابستگي به بيگانه و يا نظام استكبار و استعماري معنا مي              

  .كند بيين مينه مؤثر در همبستگي بلكه عامل گسست ملي ت
را در  شود كـه آن  تر مي چنين تلقي از نقش دانشگاه در همبستگي ملي زماني ملموس       

يعني استقالل كشور مـورد     ) ره(هاي اصلي گفتمان امام خميني     پيوند با يكي ديگر از دال     
 از هويـت ملـي،     )ره (با توجه به نگـاه خـاص و تعريـف ويـژة امـام             . تحليل قرار دهيم  

دانشگاه به عنوان نهادي كه مقدرات كشور در دست اوست به بيگانه            هراندازه وابستگي   
  :شود مكان تحقق استقالل بيشتر ميكمتر شود، ا
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هـاى مـا را و    هايى كه جـوان  هاى معنوى را، اين وابستگي  اگر ما اين وابستگي   
دانشگاه ما را و همه چيز مـا را بـه صـورت غربـى درآورده بـود، اينهـا را اگـر                       

توانيم يك ملـت مـستقل    حال خودش، و پيدا كرديم خودمان را، مى    برگردانديم به   
باشيم و يك ملت آزاد باشيم، پيوند بـه غيـر نداشـته باشـيم، و خودمـان سـرپاى                    

  .)501: 9 صحيفة امام، ج(»خودمان بايستيم و كارهاى خودمان را خودمان انجام بدهيم
اي كـه      بـه گونـه    در گفتمان امام، وابستگي داراي سلسله مراتـب موضـوعي اسـت،           

تـرين سـطح نـسبت بـه          وابستگي فكري از لحاظ اهميـت و تأثيرگـذاري، در زيربنـايي           
ميان ابعاد مختلف وابستگي را از منظر       اي    چنين رابطه . شده است موضوعات ديگر واقع    

نمودار زير فراواني اسـتفاده از       .توان در گفتمان امام و انقالب مشاهده نمود        كمي نيز مي  
هـا را    ير وابستگي و استقالل فكري و فرهنگـي نـسبت بـه سـاير وابـستگي               مفاهيمي نظ 

  .دهد بوضوح نشان مي

    
احـساس تعلـق بـه گفتمـان غـرب و هرگونـه       ، )ره(از همين روست كه امام خميني   

گرايش به آن فرهنگ را به معناي نفي استقالل كشور و تـضعيف و تحديـد همبـستگي                  
رسيدن به اسـتقالل و عـزت و اتحـاد ملـي را             ملي دانسته و بدون قطع وابستگي فكري        

  :داند غيرممكن مي
شما هر چه هم زحمت بكشيد، تا دانشگاه ما آن مغز غربيش را كنار نگـذارد                «

زدگـى در    تـا مـا از آن غـرب       . تواند مستقل باشد   و يك مغز شرقى پيدا نكند، نمى      
ـ   نياييم و مغزمان را عوض نكنيم و خودمان را نشناسيم، نمى           ستقل باشـيم؛   توانيم م

  .)380: 9  صحيفة امام، ج(» توانيم هيچ داشته باشيم نمى
 كه، هر اندازه دانشگاه خود را از بيگانه و دگر ملي كـه در تعريـف امـام                  خالصه اين 

شود، دور نگه دارد به همان انـدازه در تقويـت همبـستگي      بر مبناي دين ساخته مي   )ره(
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نشگاه در همبستگي ملي با ميـزان وابـستگي         طبق اين ديدگاه، نقش دا    . ملي مؤثرتر است  
 بـا   )ره (شـود تـا امـام      اي موجب مي   چنين دغدغه . آن به دگر هويتي رابطة مستقيم دارد      

  :ادين محتواي آن دستور اكيد دهندها، بر تغيير بني تمركز بر محتواي علوم دانشگاه
 هاى درسى را، چه دبستانى و چه دبيرسـتانى و چـه دانـشگاهى، تغييـر                كتاب

اساسى داده و آنچه از عكس و مطالبى كه به نفع استعمار و استبداد اسـت تـصفيه      
هاى ما را بيدار و جوانان ما را مـستقل و            كنيد؛ و دروس انقالبى و اسالمى كه بچه       

  .)194: 6 صحيفة امام، ج ( آزاده بارآورد جايگزين آن كنيم
حول كرده و همگان را به      و در همين رابطه، خود را پيشقدم و مصمم به ايجاد اين ت            

  :خواند جديت در آن فرا مي
بايد در سراسر ايران با پاكسازى آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعمارى،             
محيطى به وجود آوريد كه اطفال ما را شـير بچگـانى كـه هميـشه پـشت جبهـه                    

انـد،   مقاومت عليه امريكا و صهيونيست و ساير چپاولگرهاى شرق و غرب نشـسته            
هاى اسـتعمار چـپ و راسـت         كنيد و مطمئن باشيد كه خمينى تا قطع ريشه        تربيت  

 .همسنگر شماست

  
  گيري نتيجه

ت توليـد فكـر،     يـ دليـل مركز   ، دو نهـاد دانـشگاه و حـوزه بـه          )ره(از منظر امـام خمينـي     
سازي، اجتماعي شـدن و مرجعيـت پـرورش و تربيـت نخبگـان كـشور، نقـش                   فرهنگ

كـه سـعادت و شـقاوت يـك      اي گونـه  ر داشته، بـه بديلي در مقدرات و تحوالت كشو   بي
نقش دانـشگاه   ) ره(از منظر امام خميني   . كشور و جامعه منوط به نقش اين دو نهاد است         

سو مقـوم    شناسانه با كاركردي دو سويه است كه از يك         در همبستگي ملي، نقشي هستي    
 و  همبستگي ملي و سعادت جامعه و از سويي موجبات گسست ملي و شقاوت جامعـه              

اي مـستقيم وجـود دارد و        گفته شد كه ميان همبستگي و هويـت رابطـه         . شود كشور مي 
، )ره(بنابراين در نگاه امام خمينـي     . ترين عنصر مؤثر بر همبستگي ملي، هويت است        مهم
اي راهبـردي اسـت و       مذموم و مقابله با آن گزاره     ... گرايي و  گرايي، غرب  گرايي، قوم  ملي

يــشاتي در دانــشگاه و در ميــان دانــشجويان و تــشكالت تــرويج و ترغيــب چنــين گرا
ضمن تـصريح   ) ره(امام خميني . دانشجويي نافي هويت و تضعيف همبستگي ملي است       

هاي وفاق و همبـستگي درونـي و         عنوان يكي از بهترين شيوه     شي به يبر آزادي و آزاد اند    
هـا و نفـي      دانـشگاه ها، بر استقالل      ايجاد همبستگي در دانشگاه     براي اجبارمكانيسم  نفي  

در نگاه امام باالترين مصداق وابستگي كه بيـشترين نقـش را            . كند تأكيد مي  وابستگي آن 
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  :بنابراين. اي است كند، وابستگي فكري و انديشه در گسست ملي ايفا مي
هاي غربـي، نفـي      بر نقص اساسي علوم غربي و دانشگاه      ) ره( تصريح امام خميني   -1

م غربي نيست بلكه نفي تسليم شدن و وادادگي در برابـر آن             آزاد انديشي و رد كلي علو     
به عبارت ديگر، همان ميـزان كـه نفـوذ،          . و بالعكس باور ايشان به جامعيت اسالم است       

 دشـمن بيگانـه و      يويژه سرزمين آن از سـو      هاي ملي يك كشور به     تغيير و غارت داشته   
هاي وارداتـي    ر انديشه سپس تجزيه و تسخير خاك آن مذموم است، تسليم شدن در براب           

تواند منجر به تغييرات فرهنگي و آشفتگي نظام فكري          و در اينجا علوم انساني غربي مي      
هـاي   سازي علوم با ابتناي بر داشته بنابراين، بومي. يك ملت و در اينجا، دانشجويان شود   

د هاي بزرگان ديني و انديشمندان ملي يك كشور در علوم مختلف باي            فرهنگي و انديشه  
ها و همة كساني كه دغدغة هويت        بيش از همه مورد توجه دانشجويان، استادان دانشگاه       

سازي علوم با تعريـف و تفـسيري         مقاومت و مخالفت با بومي    . و همبستگي دارند، باشد   
  .عمل آمد، موضعي سياسي است كه با هر نوع تعريف از هويت ناسازگار است كه از آن به

هاي  ريزي  و برنامه  ها ساز ملت در سياستگذاري    صلي هويت هاي ا  مؤلفه هر اندازه    -2
كالن براي آموزش عـالي و دانـشگاه ظهـور و نمـود بيـشتري بيابـد، بـه همـان ميـزان                       

بخـشي   همبستگي ملي از موفقيت و عمق بيشتري برخوردار خواهد بود و موجب قـوام             
 .تحقق آنها خواهد شدهاي كالن و افزايش ميزان موفقيت در  ها و برنامه متقابل به سياست

ترين محـور وحـدت و همبـستگي         ها، مهم  ها در دانشگاه   ديدگاهتنوع   با توجه به     -3
هـاي    نظرهـا و سـليقه     گـر اخـتالف   يبـه عبـارت د    . ها، هويت ديني است    درون دانشگاه 

كه به اصول تعميم يابد خطرساز است و در غير اين            موضوعات مختلف تنها در صورتي    
 . تعالي يك كشور استصورت ماية پيشرفت و

تـوان نتيجـه گرفـت كـه دغدغـة امـام        مـي ) ره(هاي امـام خمينـي     از مجموع ديدگاه  
بيش از اينكه ناظر بر نقش دانشگاه در همبستگي ملي باشد پاسخي بـه ايـن             ) ره(خميني

پرسش است كه چه نوع دانشگاهي در همبستگي ملـي نقـش دارد و ايـن همـان نقـش                   
 تر، چنانچه دانشگاه، هـويتي  به عبارتي ساده  . مبستگي ملي است  شناسانة دانشگاه در ه    هستي

ق همبستگي ملي نقـش مثبـت ايفـا         يخودي در تعم   صورت خودبه  اسالمي داشته باشد به   
 دانشگاه از هويت بازسـازي شـدة ملـت ايـران پـس از انقـالب                  كند و هر اندازه هويت     مي

  .شود مي ملي مبدل ملي و گسست اسالمي فاصله بگيرد، خود به مبدأ و منبع چالش همبستگي
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  ها يادداشت
 
از ديدگاه دوركهايم تأثير مستقيم كار در ايجاد همبستگي به خاطر آن نيست كه تقسيم كـار، هـر فـردي را بـه           -1

كند بلكه براي اين است كه بر اثر تقسيم كار، نظامي از وظايف و حقوق مابين افراد بشر ايجـاد       گر تبديل مي   مبادله
هـاي اجتمـاعي موجـب پيـدا شـدن           طور كه همانندي   همان. شود ها با يكديگر مي    وجب پيوند پايدار آن   شده كه م  

ها بود، تقـسيم كـار نيـز قواعـد و مقرراتـي پديـد                اش پاسداري از آن همانندي     شد كه وظيفه   حقوق و اخالقي مي   
 دوركـيم،   خالصـه اثـر   (انـد    هـاي تقـسيم شـده      آميـز و مـنظم نقـش       كنندة هماهنگي مـسالمت    آورد كه تضمين   مي
  .نشر مركز: سوم، تهران ، ترجمة باقر پرهام، چاپدربارة تقسيم كار اجتماعي) 1387(اميل

هـاي   مند است و سالمت جامعه بستگي به اين دارد كه نقش           هاي اجتماعي عالقه   جامعه به چگونگي كار نقش     -2
ها بيـشتر تقـسيم شـده         است و هر قدر نقش     پس، هستي جامعه وابسته به اين امر      . اجتماعي با هم هماهنگ باشند    

ها را به حال خـود رهـا كنـد و بايـد         تواند اين نقش   بنابراين جامعه نمي   .باشند اين وابستگي هم بيشتر خواهد بود      
هـاي   ها را از ميان بردارد و راهي بيابد كه اندام          ساماني قواعدي را به موازات پيشرفت تقسيم كار پديد آورد كه نابه          

 موجود كه هنوز حركاتشان با يكديگر هماهنگ نشده است به نحوي با هم سازگار و هماهنگ شوند تـا                    اجتماعي
هاي خارجي كه سرچشمة شر هستند عدالت و انـصاف بيـشتري در روابـط                با كاهش يافتن هر چه بيشتر نابرابري      

 تـازة اجتمـاعي و قـوانين جديـد     در اين راستا دوركيم به پديد آمدن يك انـضباط  .ها به وجود آيد مابين اين اندام 
  دوركـيم، اميـل    خالصـه اثـر   (كند   اخالقي منطبق با شرايط زندگي امروز براي همبستگي اجتماعي بيشتر تأكيد مي           

  .نشر مركز: سوم، تهران ، ترجمة باقر پرهام، چاپدربارة تقسيم كار اجتماعي) 1387(
بيني مـادي و عقالنيـت ابـزاري         شناسي و جهان   معرفتها مبتني بر     گونه كه مشهود است اغلب اين نظريه       همان -3

  .هستند
هاي  از نظر دوركيم، تفاوت   » همبستگي«از ديدگاه ابن خلدون و      » عصبيت« با وجود قرابت زياد ميان دو مفهوم         -4

كر هايي كه براي آنها ذ از جمله تفاوت. توان آنها را معادل هم دانست اساسي بين اين دو مفهوم وجود دارد كه نمي
  )54-50: 1385 نژاد، جعفري: (شده عبارتند از

هاي عيني و ملموس براي آن بيابد؛      كند معرف  عي است كه دوركيم سعي مي     . همبستگي، مفهومي بسيار انتزا    -
ها و نمودهايي نظير  را در جلوه داند، آن كه عصبيت را داراي خصوصيات دروني مي    اما ابن خلدون، با اين    

» حقـوق «. بخشد تجسم مي » دفاع يكپارچه در برابر دشمن    «و  »  نسبت به يكديگر   نشان دادن غرور قومي   «
  .است» دفاع مشترك«تر از  كه نمود همبستگي است، بسيار انتزاعي

سياسي دارد كه با اوضاع جغرافيـايي و اقتـصادي و مـذهبي در ارتبـاط قـرار                  ـ   يعصبيت، بيشتر جنبة قوم    -
  .، بيشتر جنبة ارزشي داردگيرد، ليكن همبستگي از نظر دوركيم مي

شـود و بـدون آن، جامعـه تحقـق خـارجي              همبستگي، پيوندي است كه شرط وجود جامعه محسوب مـي          -
ايـن پيونـد،    . يابد اما عصبيت، در نظر ابن خلدون متأخر از پيوند ناشـي از تعـاون اجتمـاعي اسـت                   نمي
  .گيرد ها شكل مي زهاي ابتدايي انسانتر از پيوند نخستين اجتماعي است كه براي رفع نيا تر و عيني قوي

 از نظر ابن خلدون، هرچند ابعاد مختلف جامعه تحـت تـأثير حكومـت بـوده و شـرط الزم حكومـت نيـز                      -
گيـرد؛ بلكـه    عصبيت قومي است ليكن اين بدان معنا نيست كه حيات اجتماعي بدون عصبيت شكل نمي        

ر دورانـي از حيـات كـه بـر اثـر پديـدة       ها نيز د گيرد و حتي حكومت حكومت بدون عصبيت شكل نمي    
هاي باشـكوه   عصبيت، محرك بناي تمدن. يابند نياز چنداني به عصبيت ندارند   استحكام مي » عادت شدن «

شود كـه هـدفي      تري محسوب مي   تر و عيني   و فتوحات گسترده است و در مقايسه با همبستگي امر قوي          
  .دكن غير از اصل زندگي اجتماعي و گروهي را تعقيب مي

 همبستگي، اتحاد و انسجام دروني يك نظام را مدنظر دارد و تأثيرات آنها را بر كاركرد سالم اجـزاي ديگـر                 -
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كند، نقش ديگـر آن      دهد؛ ولي عصبيت در عين اين كه، اعتماد و يكپارچگي دروني را تأمين مي              نشان مي 
  .هاي جغرافيايي، اجتماعي و بيروني است در مقابله با تضادها و كشمكش

ـ رغم شيعي بودن حكومت  عليـبراي نمونه، امام همواره   -5 مختلف  نسبت به اقدامات افراطي كه از سوي افراد  
ـ داد و با تصريح بر برادري و تقويت روابط انساني گرفت هشدار مي از هر دو مذهب شيعه و سني صورت مي اسالمي،   

 كـه بـه     رو، خطاب به افرادي     از همين . كرد ر و خائن معرفي مي    را مزدو  افكن را توطئة دشمن و عامالن آن       اقدامات تفرقه 
  :فرمودند شدند مي هاي اعتقادات مذهبي اعم از شيعه و سني موجبات تفرقه و گسست داخلي مي بهانه

اندازد اينها نه شيعه هـستند و   هاى ناپاكى كه بين شيعه و سنى در اين ممالك اختالف مى          دست«
  .)376: 1  صحيفة امام، ج(» ى ايادى استعمار هستندنه سنى هستند؛ اينها دستها
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