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  العلم والتحقيق يف اجلامعات

  .طهران: المكان
  .اللقاء السنوي ألساتذة ورؤساء الجامعات :المناسبة
  . جمع كثير من أساتذة ورؤساء الجامعات:الحضور
  .م١/١٠/٢٠٠٧ق ـ .هـ١٩/٩/١٤٢٨  ش ـ.هـ٩/٧/١٣٨٦ :الزمان

٤٣٢١� �
ب بجميع األخوة واألخـوات الحـضور، وأشـكر األخـوة            أرح ءفي البد 

لوا بطرح وجهات نظرهم في المجاالت المختلفـة، كمـا أشـكر            فضّالذي ت 
  .الدكتور الريجاني لحسن إدارته هذا االجتماع

رغم ما نكرره دائماً في هذا اللقاء الـسنوي ـ فـي الـسنوات الماضـية       
 واللقاءات المماثلة ـ أنه ين مظهراً من مظـاهر االحتـرام والتقـدير التـي     بي

ساتذة والجامعيين والمحققين فـي الـبالد؛ لكـن         ألها النظام اإلسالمي ل   كنّي
  . بل على العكس،يجب أن ال يتصور أحد أنه لقاء تشريفي أو استعراضي

عه من هذا اللقاء هو أن تحظى المواضـيع التـي تطـرح فيـه               إن ما نتوقّ  
 حتى تـساعدنا    ؛باهتمام مسؤولي الدولة من وزراء ومدراء وباهتمامنا أيضاً       

  .شأنه تحقيق التقدم العلمي والجامعي في هذا المجالنجاز كل ما من إفي 
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ـ   ) أرغب فـي االسـتماع    (ي عندما أقول    إنّ سـتاذ  ألع مـن ا فلكـوني أتوقّ
  المحترم الذي يتحد       اً يساعد في   ث في هذا اللقاء، أنه سيطرح موضوعاً مهم

 وبالفعل قد طرحـت مواضـيع       .تحسين الوضع العلمي والجامعي في البالد     
  .ذا اللقاءمهمة ونافعة في ه

 كثيراً بالمسائل التي ترتبط بالجامعات والعلم والتحقيق؟ ألننـا   لماذا نهتم 
فـين ـ   بقائنـا متخلّ إفين في هذا المجال ـ وقـد عملـوا علـى     ال نزال متخلّ

   تنـا وهويتنـا الوطنيـة       والمحافظـة علـى عزّ     ،مناولكونه السبيل المهم لتقد
  .واإلسالمية

 على تـاريخ وحـضارة      لتي ال تستند إالّ   ننا نختلف عن تلك الدول ا     إإذ  
       ى المئة عام؛ بل لـم يكـن      قصيرة األمد، فتاريخ بعض دول المنطقة ال يتعد
 نإ حتـى    ،هويـة جغرافيـة   أو  لمثل هذه الدول قبل قرن من اآلن أي اسـم           

  . بعض شعوب المنطقة لم يكن لها ذكر في التاريخ

، في أمريكا الالتينيـة،     وهذا األمر ينطبق أيضاً على دول كثيرة في العالم        
وأوروبا ومناطق أخرى من العالم؛ لكن بالدنا وشعبنا يستندان الـى جـذور    

يجـب علينـا    بـل   تاريخية عميقة، لذا يمكننا أن نستفيد من تاريخنا أيـضاً           
  .االستفادة منه

فلو أننا استمرينا في نفس حركة التقدم العلمي التي حدثت فـي الـبالد              
نـا اآلن   الخامس والسادس والسابع الهجـري، لتمكّ     بعد اإلسالم حتى القرن     

  من ارتقاء قمم العلم والتقدم، لكننا لم نستمر في هذه الحركة، لماذا؟
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 وجـود الحكومـات     نإهذا الموضوع يـستحق البحـث والتحقيـق، إذ          
ـ       ة طيلـة القـرنين أو القـرون        الظالمة، وضعف الهمم، والتـأثيرات الخارجي

ف وعدم مواكبة التقـدم العلمـي،   في هذا التخلّ األخيرة، كانت سبباً    الثالث
  .بل وحتى السقوط الى الحضيض أيضاً

 كفوءة، وشعب   يض ما فاتنا، ولدينا حكومة رشيدة     اآلن نحن نسعى لتعو   
واعي، ونخب تمارس دورها في المجتمـع، فأحيانـاً تكـون لـدينا خطـة               

لها بـين   مستقبلية نكتفي بوضعها في جيوبنا واالفتخار بهـا وأحيانـاً نتـداو           
أيدينا فقط، لكن في أحيان أخرى نجعلها برنامج عملنـا، ونـسعى لوضـع              

  . الخطط المناسبة لتنفيذ كل جزء منها

ـ       إشعاعوإذا ما أردنا أن نصبح مركز        ا  علمي في المنطقة، فهذا يتطلب منّ
 نه في الخطـة المـستقبلية؛ بـل نحـن نؤكـد علـى       يياً ال يجب تع عمالً جد

فـنحن نريـد أن     . التنفيذيين بتعينه في موقع العمل    ضرورة قيام المسؤولين    
هذا العمل في المسائل العلمية والتحقيقية بشكل صحيح وعلى أكمـل            يتم 
  . وهذا سبب اهتمامنا وحرصنا في هذا المجال؛وجه

 بـبعض النقـاط المهمـة فـي هـذا           في مثل هذه اللقاءات، نوصي عادةً     
  :المجال، اليوم أيضاً سنطرح بعض النقاط

نتها ألطرحهـا علـيكم، ولحـسن        النقاط المهمة التي كنت قد دو      إحدى
 هي مـسألة تـدوين      :ثين في معرض كالمهم   شار إليها بعض المتحد   أالحظ  
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خطة علمية متكاملة، كما أشار السيد الريجاني في كالمه أيضاً الى وجـود             
 لتصبح برنامج عمل نـستند عليهـا        ؛مساعي حثيثة لتهيئة هذه الخطة العلمية     

ـ  ،ضع الخطط العلمية المستقبلية في و  ي لـم   وهذا يبعث فينا الـسرور؛ إذ إنّ
 حتى سـمعنا تفاصـيلها مـن        ؛أكن على اطالع بما وصلت إليه هذه الخطة       

السيد الريجاني، لكني على علم بوجود مثل هذه المساعي فـي المجلـس             
  .لت بعض اللجان لمتابعة هذا األمركّاألعلى للثورة الثقافية، حيث شُ

نجاز هذه الخطة العلمية وعـدم  إسراع بإلعه من هذه اللجان ا   نتوقّ لكن ما 
          تهيئة مثـل    تأخيرها لفترة طويلة، بحيث نظل ننتظر لسنة أو سنتين حتى يتم 

ى هذا األمر مجموعـة مـن       هذه الخطة العلمية المتكاملة؛ بل يجب أن يتولّ       
شراف المجلـس األعلـى للثـورة       إالعلماء والمحققين والمتخصصين تحت     

دقيقـة   حتى يتمكنوا بأسرع وقت ممكن من تهيئـة خطـة علميـة              ؛الثقافية
 يمكن أن نستند عليها في وضع الخطط المستقبلية المناسبة لتطوير           ،متكاملة

  . الجامعات والجانب العلمي في البالد

وهنا أوصي جميع الوزراء والمسؤولين فـي المجلـس األعلـى للثـورة             
  . بمتابعة هذه المسألة واالهتمام بهاالثقافية الحاضرين في هذا اللقاء

فنحن إذا ما أردنا تحقيق الخطة المستقبلية وتطبيقها كمرجع علمي فـي            
البالد، البد أن نقوم بإنجاز الكثير من المهام، ومن أهمهـا الخطـة العلميـة               
المتكاملة؛ ألن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة فـي مـسير تطبيـق األهـداف               
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الـى  ـ وهللا الحمـد   ـ لت اليوم  ابقاً، والتي تحووالشعارات التي طرحناها س
  .مواضيع للبحث والنقاش في مراكزنا العلمية

 إذ يجب عليهم االهتمام     : األساتذة المحترمين  أما النقطة األخرى فتخصّ   
       بإعداد الطالب وتربيتهم؛ ألن مكانة األستاذ واعتباره يتعي   مه ن بمقدار ما يقد

 متعارف في الحوزات العلمية أيضاً، حيث       للمجتمع من تالمذة، وهذا األمر    
األستاذ أو الفقيه أو األصولي أو الحكيم بآثاره الوجودية التـي           تزداد مكانة   

تظهر من خالل ما يقدزينمه للمجتمع من تالمذة متمي.  

فعليكم أيها األساتذة المحترمون االهتمام بتربية تالميذكم في الـدرس ـ   
ية أو في مرحلة الدراسات العليا ـ وعـدم   سواء في مرحلة الدراسة الجامع

التعامل معهم كمجرد مستمعين في محاضرة أو مجلس للوعاظ؛ بل علـيكم    
  .التعامل معهم كالحرفي الذي يحاول صناعة شيء بيده

درس والظروف المحيطـة تتفـاوت      وبالطبع فإن القابليات والرغبة في ال     
تذة بهذا األمر واعتبـاره     تلميذ وآخر، لكني أعتقد بضرورة اهتمام األسا      بين  

 هدفاً جد       متموه للمجتمع من تالمذة،    ياً في عملهم، فعليكم النظر لعدد ما قد
 التلميذ ليس الشخص الذي يحضر درسكم فقط؛ بل هو الشيء الذي            نإإذ  

تصنعوه بأيديكم وتقدالةموه للمجتمع كأحد الطاقات العلمية الفع.  

 يجب التقليل من أهميتها، والتـي       وأشير أيضاً الى مسألة مهمة أخرى ال      
هي ضرورة تواجـد األسـاتذة فـي        و :أصبحت جزءاً من القوانين الجامعية    
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  على هذه المـسألة    دت كثيراً   نة في األسبوع، وقد أكّ    الجامعات لساعات معي
في السنوات األربعة األخيرة ـ ولكثرة تكراري لهذه المسألة لم أكن أرغب  

إذ يجب على األستاذ الجلوس مع تالمذتـه  ة أخرى ـ   مرعنهاالحديث في 
واإلجابة على أسئلتهم، بحيث ال تنحصر عالقته مع الطالب بالدرس فقـط،            

ـ     بحيث يجد الطالب الفرصة الكافية للقاء اُ       ا ستاذه والسؤال واالستفـسار عم
ل عليه في الدرس؛ بل يمكن في بعض الموارد أن يـستدعي األسـتاذ        ِكشْي

يح بعض المطالب له أو إضافة معلومات جديدة أو      الطالب الى غرفته لتوض   
  ن أو تكليفه بمهمـة علميـة أو تحقيقيـة، وجميـع هـذه        تكليفه بواجب معي

  .تحقق إالّ بحضور األساتذة في الجامعاتتاألمور ال 

وهللا ـ ة األساتذة، لكن عددهم أصـبح اليـوم     نشكو من قلّقاًا سابلقد كنّ
في الجامعـات، وهـذا الموضـوع مـن     جيداً مقارنة بعدد الطالب ـ الحمد  

  . األمور التي يجب االهتمام بها أيضاً

فإذاً، يتوقف جزء من مسألة إعداد الطالب وتربيتهم في الدرس ـ وهـو   
حسب اعتقادي إعداد للنخب ـ على هذا العدد مـن الـساعات ـ حـوالي      
أربعين ساعة حسب القوانين ـ التي يجب علـى األسـاتذة حـضورها فـي      

أي يجب على جميع األساتذة الجامعيين االهتمام بهـذه المـسألة           . الجامعة
يةوالتعامل معها بجد.  

 هي مـسألة البحـث والتحقيـق، وهـي مـن المـسائل              :المسألة األخرى 
ثت ة أخـرى، وقـد تحـد       مـر  عنهـا ي وألهميتها سـأتحدث      لكنّ ،كررةتالم



 

 

 

 

٧

باستمرار حول هذه المسألة مع المسؤولين في الحكومة أثناء لقـائي بهـم،             
وحتى مع بعض المسؤولين كرئيس الجمهورية فـي اجتماعاتنـا الخاصـة،            

ـ لكن الجزء اآلخر من القضية يرتبط بالجامعات ذاتها، إذ يجـب أن تُ     حن س
فـي  وضـعها   واالستفادة من الميزانية المخصصة ألمور البحث والتحقيـق،         

  . مكانها الصحيح؛ ألن التحقيق يمثل المصدر األساسي للتقدم العلمي

    لالنتظـار ية بأمور البحـث والتحقيـق، فسنـضطر         فنحن إذا لم نهتم بجد 
 أحدهم يبحث في موضوع     ب الباحثين في الخارج لعلّ    سنوات عديدة نترقّ  

ـ         ن فنستفيد منه مباشرة أو نستفيد من مؤلّ       معي ي فاتـه ثـم نقـوم بتعليمهـا ف
ل نوعاً من ترجمـة العلـوم ويـؤدي الـى تبعيـة بلـدنا               جامعاتنا، وهذا يمثّ  

  .وجامعاتنا وعدم استقالل شخصيتها العلمية

إننا نؤكد على ضرورة توثيق االرتباط العلمي بين جامعاتنا والمؤسسات          
العلمية في العالم، وعلى ضرورة زيادة التبادل العلمي واالستفادة من علوم           

ـ ن نكرر دائماً أننا ال نخجل أبداً        اآلخرين، إذ نح   م مـن اآلخـرين     أن نـتعلّ  ب
ستاذاً فإننا سنهرع للتعلم منه، لكن مـا        ينما وجدنا أ  أونتتلمذ على أيديهم، و   

نخجل منه أن نبقى تالمذة دائماً نأخذ علومنا فـي جميـع المجـاالت مـن                
دل علـى ضـعفها فـي       ييعتبر نقصاً في مؤسساتنا العلمية، و      ألنه   ؛اآلخرين

سألة البحث والتحقيق التي تمثل المصدر األساسي للتقـدم العلمـي، لـذا             م
يجب عليها االعتماد على قدراتها الذاتية في هذا المجال، وهذا ال يمنعها ـ  
بالطبع ـ من االستفادة من تجارب اآلخرين، وزيـادة تبادلهـا العلمـي مـع      
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ة في عملية   الجامعات األخرى في العالم، مما يجعلها تحتفظ بمكانة مرموق        
  .التبادل العلمي في العالم

 اعتماد جامعاتنا ومؤسساتنا العلميـة علـى قـدراتها الذاتيـة فـي              أي أن 
تطوير البحث والتحقيق، سيترك تأثيره االيجابي على عملية التبادل العلمي          

  .في العالم

 في هذا   ولي الفقيه وسأنتهز فرصة وجود بعض األخوة من مكتب ممثلية         
  :عض األموربهم باللقاء، ألوصي

 فـي   ولـي الفقيـه   على األخوة رجال الدين الذين يمثلون مكتب ممثلية         
أنهم المسؤولون عن تحسين وارتقاء الجانب الديني       بالجامعات، أن يعلموا    
  .والمعنوي في الجامعات

ا نوصي باسـتمرار إدارات الجامعـات والمجلـس األعلـى للثـورة             وكنّ
سين وتـرويج المظـاهر الدينيـة داخـل         ل مسؤولياتهم في تح   بتحم الثقافية

  .الحرم الجامعي

إن تهيئة جميع المستلزمات في الجامعة ال يكفي فـي تحـسين الجانـب      
     ز رجل الدين في الجامعة بالكفاءة المطلوبة الديني عند الطالب، إذا لم يتمي

 وطرح األفكار والمواضـيع الدينيـة بعمـق         اإلقناعالتي تمنحه القدرة على     
  . يةودقة وجاذب
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سلوب حديث يستند الـى     أفعليكم طرح المسائل الدينية في الجامعات ب      
ويجـب  .  حتى تتمكنوا من االرتقاء بالفكر الديني للطالب       ؛الدليل المنطقي 

      ين فقط؛ بل يجب أن يشمل بقيـة        أن ال يقتصر خطابكم على الشباب المتد
   بمنطـق  نين منهم، بحيث تطرحوا أفكاركم أمامهم       الطالب حتى غير المتدي

بل رغيبهم في الدين، وتقليل عنادهم       حتى تتمكنوا من ت    ؛ بالنفس ثقةقوي و 
  .وإزالته تماماً في كثير من األوقات

    وكمثال على هذا الموضوع، نتحد ا حـصل مـؤخراً فـي جامعـة         ث عم
كولومبيا األمريكية، حيث نرى بوضوح التـأثير االيجـابي للمنطـق القـوي             

على المستمعين، رغم االستعدادات    . ة العالية  بالنفس والروح المعنوي   الثقةو
 بنفسه  ثقتهالكبيرة التي اتخذت للتأثير سلبياً على روحية المتكلم وتضعيف          

المباشر  وانفعاالً في كالمه، وذلك من خالل النقل         حتى يصبح أكثر عصبيةً   
لوقائع الخطاب عبر العديد من القنوات التلفزيونية فـي أمريكـا وأوروبـا،             

ث به رئيس الجامعـة والـذي ال يمكـن أن           خجل الذي تحد  المواألسلوب  
  . يصدر عن شخصية جامعية محترمة أو حتى عن إنسان محترم شريف

وهذه االسـتعدادات تمثـل أحـد األسـاليب المتعارفـة التـي تتخـذها               
عالم الغربية كجزء من حمالتهم الدعائيـة والـسياسية، لكـن وهللا           إلا وسائل

نكـم شـاهدتم تأييـد      إ حتـى    ،عونـه وا يتوقّ حدث عكس ما كان    الحمد قد 
  .الحاضرين وتعاطفهم
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 تأثير هذه الحادثة سيظل حديث الجامعات في هذا البلد،        ي أعتقد أن  وإنّ
  .وسيثير في الجامعيين التساؤل والحيرة لفترة طويلة

 ن المتكلم منطق الجمهورية اإلسالمية، ومنطق الدين، وطرح بحثاً         لقد بي
 اإلسالم والدين في العلم، وحول كـون العلـم نـور            جيداً حول وجهة نظر   

  .يصدر من اهللا تعالى، وجميعها كانت من البحوث المهمة

ث فـي المؤسـسات الثقافيـة        البعض عندما يجـد فرصـة للتحـد        نإإذ  
     األوروبية أو األمريكية، يشتبه حين يتصو ر أن  ث بـنفس منطـق      عليه التحد

رونها منذ أكثر مـن قـرن؛ بـل يجـب           الغربيين وأفكارهم التي ما فتئوا يكر     
ث بمنطق اإلسالم وأفكارهعليهم التحد.  

واليوم يدرك المفكرون ـ ال أولئك البعيدين عن مجال الفكر والثقافة ـ   
ـ    لميق في الفكر والثقافة الغربية؛      بوجود خأل وسؤال ع    ه ال  م تتمكن من ملئ

ألنه يحتاج الى منطـق   النظرية الليبرالية الديمقراطية وال النظرية االشتراكية؛       
  .إنساني ومعنوي يتمثل بمنطق اإلسالم

فنحن نحتاج الى تقوية مثل هذا المنطـق اإلسـالمي فـي أنفـسنا وفـي                
جامعاتنا أيضاً، ويجب علينا ترويجه ونشره بلغة الجامعة والجامعيين، حتى          

د بـالفكر   شاروا الى حاجة األساتذة أيضاً الـى التـزو        أثين   بعض المتحد  نإ
  .ني والمعرفة الدينيةالدي



 

 

 

 

١١

 وقبل حوالي عشر سنوات ذكر لي أحد المحققين ـ ال أريد ذكر أسـمه  
 ولـه   ، كتبه الى لغات عديدة    رجمت وتُ ،ـ ممن كتب في المسائل اإلسالمية     

اء كثيرون في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، إنه عندما كان يسافر الى             قر
ـ    نبعض الدول العربية ومنها دول الخليج يجد أ        قرآن ريهم بـال   معرفـة مفكّ

  . رينانا ومفكّتذوالحديث أوسع من معرفة أسات

تهم هي لغة القـرآن،  الى كون لغوالسبب في هذا األمر يعود ـ بالطبع ـ   
ـ  ألنه يسهل عليهم فَ    ؛هموهذا من حسن حظّ    م علـوم القـرآن والحـديث،       ه

عدي أو  لسبيت شعر   شأنهم في ذلك شأنكم عندما يتبادر الى أذهانكم مثالً          
 تبت بلغتكم وقرأتموها كثيراً، وقـد الحظـتم أن         ألنها كُ  ؛فردوسي أو حافظ  
  يبدأون حـديثهم بأبيـات مـن الـشعر أو النثـر،             واثين كان كثيراً من المتحد 

ننا نجـد   إتبت بلغتهم، حتى    فمعرفتهم الجيدة بمفاهيم القرآن تعود لكونها كُ      
نينهم ـ ولو كانوا  كثير من سياسيبعيدين عن الدين ـ يحفظون   أوغير متدي 

  .عدداً من اآليات القرآنية أو األحاديث أو النصوص اإلسالمية

إن هذا الموضوع يعتبر ضعفاً يجب علينا تالفيه من خالل وضع الخطط            
 دور األسـاتذة ـ ممـن قـضوا عمـرهم      المستقبلية المناسبة، لكن ما يخصّ

ـ   ى تقويـة معـرفتهم   الطويل بالبحث والدرس ـ فيقتصر في هذا الجانب عل
  .بالمسائل والمعارف اإلسالمية

إذاً، يجب على الجميع من أساتذة وجامعيين وضـع الخطـط المناسـبة             
  .لتالفي هذا النقص والتركيز في خطابكم على طالب الجامعات



 

 

 

 

١٢

على كل حال، يجب االهتمام كثيراً بمسألة ارتقـاء الفكـر الـديني فـي               
نـد الطـالب والمثقفـين      الجامعات، والحذر مـن حـدوث خـأل فكـري ع          

ـ     ؛اًفنحن نمتلك منطقاً قوياً وفكراً غني     . الجامعيين في البالد   ا  مما يتطلـب منّ
 م مـع  ءياً بنشر هذا الفكر بأسلوب حـديث ومنطـق قـوي يـتال     اهتماماً جد

  .معايير الفكر الحديثة

م كثيراً مما يطرح حول وجود أو عدم وجود التجدد الفكـري            ي أتألّ وإنّ
ن الرؤية الحديثة لمسائل الـدين ومـسائل الفكـر اإلسـالمي،            في الدين؛ أل  

تعني التجدد الفكري، وال تعني البدعـة فـي الـدين، وهـي ذات المبـادئ          
حها بمرور الزمان، فـال     واألصول لكن بأبعاد جديدة يفهمها اإلنسان ويوضّ      

  .ينبغي الغفلة عن هذا الموضوع

وة واألخـوات األعـزاء،     ق جميع األخ  في الختام، أسأل اهللا تعالى أن يوفّ      
نت بعض النقاط المهمة،    وقد دو . فقد كان لقاء اليوم جيداً ومفيداً لي أيضاً       

سيعمل المسؤولون في المؤسـسات المعنيـة، والمـسؤولون فـي مكتـب           و
 وضـع   يـتم ممثلية القائد على متابعتها وبحثها ومناقـشة تفاصـيلها، حتـى            

 بالنسبة للمسائل المرتبطة بنـا،      الحلول المناسبة لها، وسنسعى لتنفيذ الالزم     
ى السادة الوزراء الحاضرون متابعتها     أما بالنسبة لما يرتبط بالحكومة فسيتولّ     

  .وتنفيذ ما يلزم إن شاء اهللا

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


