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 چکيده
های دینی که از طریق وحی در اختیار انسانها قرار می گیرد، حال معرفت دینی یعنی شناسایی گزاره

ای که در محیط دانشگاه اتفاق می افتد با ها با توجه به تحوالت گستردهگاهی معرفت به این گزاره

دینی را  نوعی کم توجهی همراه می شود،که نیازمند به نهادینه شدن می باشد، پس باید معارف

ای ثابت و پایدار در نهاد  دانشجویان شکل بگیرد، که طوری سازماندهی کنیم که به صورت پدیده

تحلیلی به  –ی حاضر به روش توصیفی مهم ترین قشر تأثیر گذار جامع محسوب می شوند. مطالعه

گرایش به  بررسی این راهکارها پرداخته است و رهاورد آن معرفی موانع و مشکالت موجود در عدم

دین و معارف آن در بین دانشجویان و تشریح راهکارهای پیشنهادی دین که می تواند متناسب با 

هایی پرداخته که از روش نیازهای جوامع دانشگاهی اعمال شود بوده است و همچنین به ارائه راحل

و درپایان نیز به  های دینی گردیده استپیامبر و تعالیم او گرفته شده و باعث نهادینه شدن مؤلفه

  .بررسی ارتباط درونی شدن معرفت با تمایالت انسان پرداخته است

 معرفت دینی، نهادینه شدن، دانشگاه، آموزه های اسالم :يديکل واژگان
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 مقدمه

 امبرانیپ بر یوح قیطر از آنچه یعنی نجا؛یا در نید از مراد ها متمایز می شود،معرفت دینی، با وصف دینی بودن از سایرمعرفت              

 را عتیشر و نید«  سنّت و کتاب» یمجموعه نیا بنابر و ها توسط اوصیای ایشان را شامل می شودو تبیین آموزه .است دهیگرد نازل یاله

پس برای اینکه  [1]به دست نمی آید. نید قیطر از جز که است یمعرفت مقصود شود، ریتعب «نید معرفت» به آن از اگر و. دهدیم لیتشک

 هایی به نهادینه شدن آنها بپردازیم.معارف را بتوانیم در جامعه محقق کنیم ابتدا باید با طرح و برنامهاین 

رای اینکه فرایند نهادینه شدن زمانی اتفاق می افتد که امری به یک روند استوار و سازمان یافته و در شرایط ثابت قرار گرفته باشد، از این رو، ب

ین مترتب بر آن را در معرض نهادینه شدن در جوامع دانشگاهی قرار دهیم باید به سازمان یافتگی، سیستماتیک بودن های وحیانی و قوانآموزه

ها که امروزه بیشتر تحت تأثیر تفکر و دانش بشری و ثبات آن توجه داشته باشیم. و اینکه که با تشریح راهکارهایی به فضای حاکم بر دانشگاه

است، توجه کرده و جوانان دانشجو را به تعالیم و معارف روح بخش دینی نزدیک کنیم  و با ایجاد یک نظام فکری و بر گرفته از جوامع غربی 

 فرهنگی نشأت گرفته از دین در محیط های مرتبط مانند؛ خانواده، گروه همساالن و جامعه به نهادینه سازی آن  معارف بپردازیم.

های مادی ضروری است ن دین در مراکز آموزش عالی و گرایش نخبگان و فرهیختگان به ارزشطور که اشاره شد، باوجود گمرنگ شدهمان

های مناسب، شناخت این معارف را گسترش دهیم. های دینی در میان قشر دانشگاهی با روشکه به این مهم پرداخته و اصول معنوی و ارزش

 در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سوأالت زیر هستیم؛ 

 علل تضعیف معارف معنوی در بین دانشجویان چه می باشند؟ -1

 چه روش هایی را اکنون می توان از متن دین و متناسب با مشکالت جوامع دانشگاهی پیشنهاد کرد؟ -2

 چه روشهایی مد نظر پیامبر)ص( برای نهادینه شدن معارف بوده است؟ -3

 ه شدن معرفت ارتباط برقرار کرد؟تا چه اندازه می توان بین تمایالت امروزی انسانها و نهادین -4

ی راهکارهایی برای حل آنها درتغییر نگرش جوانان نسبت به دین و معرفت های دینی بسیار اهمیت دارد و از گونه مسائل و ارائهتوجه به این

 نگرفته است. مطالعه در پژوهش های اخیر معلوم می گردد که پاسخگویی به این گونه مسائل آنطور که باید مورد توجه قرار

 پیشینه بحث

ها را تا جایی که نگارنده بررسی کرده است، مورد بحث و بررسی جدی قرارنگرفته است، اما مسئله نهادینه سازی معرفت دینی در دانشگاه

 نهینهاد جهت راهکار سه آن در که( 1391) گرانید و ینی،حسنماز مورد واکاوی قرار گرفته است.  –حجاب  –مقوله نهادینه سازی دراخالق 

 تیرعا به دیمق یانسان ـرویین رییبـکارگ راهکارها از یکی. است شده ارائه ینید هـایآمـوزه دگاهید از هـا،سـازمان در ایحرفه اخالق کردن

 گرید راهکار یو. شـود توجـه آن بـه سازمان دییکل مشاغل در ژهیو به رو،ین رییکارگ به هنگام دیبا که ،ینـید هـایآمـوزه برطبـق اتیاخالق

 یمعرف یسازمان اخالق یساز نهینهاد یبرا یسوم راهکار یاخالق منشور انتشار نیهمچن داند، یم تفکر یقوه تیتقو و اخالق یعمل آموزش را

 با (1389)گرانید وی زاهد. است شده انجام ینید یهاآموزه دگاهید از حجاب شدن نهینهاد یراستا در یگرید قیتحق نیهمچن. است شده

( 1384اثر دیگری الهی نیا ) .گذارد یم یبررس به نزول عصر درجوامع را یساز نهینهاد در قرآن روش حجاب و عفاف با مرتبط اتیآ نشیچ

ی برخی از راهکارهای ترغیب جوانان به نماز مثل؛ افزایش دانش، با رویکرد نهادینه سازی و ترغیب به نماز نوشته شده که در این راستا به ارائه

ها ر روی اسالمی کردن دانشگاهسازی پرداخته است. برخی دیگر از منابع مرتبط با موضوع که تمرکز بیشتری ب الگودهی، فرهنگ سازی، فضا

 -یعلم نهاد کی عنوان به راها کرده و دانشگاه ایرانی تمرکز بیشتری بر روی اسالمی کردن دانشگاه دانشگاهدر ( 1384ی )ذاکرصالحدارند؛ 

 نهیزم در روشنفکران یهادگاهید یبند میتقس به واست  کرده اشاره فرهنگ و نید حفظ یبرا دانشگاه رسالت به و قلمدادکرده یفرهنگ

 در و کرده انیب را دگاههاید نیا یهاتیقابل و ضعف و قوت نقاط و پرداخته انیدانشجو انیم در یفرهنگ و ینید یباورها افتنی راه یچگونگ

 به دانشگاهها، کردن یاسالم یهکارهاار در( 1382اخوان کاظمی ) .گذارد یم یبررس به یاجتماع – یخیتار نگاه از را یاسالم دانشگاه تینها
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 موانع نیا رفع یراهکارها سپس و کرده اشاره راه نیا در موانع یاپاره به ها،دانشگاه شدن یاسالم موضوع از مختلف یها قرائت یبرخ نییتب

 .دهد یم حیتوض را

معرف دینی است می باشد که اما آنچه که در این نوشتار بررسی می شود تبیین موانع و مشکالتی که پیش روی جوانان در عدم هنجارمندی 

ازه راهکارهای حل این موانع را متناسب با نیازهای روز دانشجویان از متن دین استخراج می کند و با الگو گیری از روش پیامبر )ص( رویکرد ت

 ای را در تطبیق تمایالت درونی  نهادینه کردن معارف دینی پیش روی خواننده می گذارد.

 

  :دانشجویان ميان در دین معرفت هنجارمندي عدم هاي مولفه( 1

 فراموشی به منجر که هستند اسباب و عوامل برخی  میان این در است مؤثر آن عدم یا شدن نهادینه در دین معارف به انسان نگاه شک بی

 است؛ زیر قرار به عوامل این ازجمله شود؛ می دانشگاهی جوامع در دینی معرفت

 

 :جمعی مناسک به کمتر توجه(1-1

 قیتصد دوباره را مشترکشان وندیپ سان نیبد. بخشد می تحکیم را اجتماعی اشتراک که است کارکردهایی و وحدت تکراری بیان مناسک،

 دینداری یدرعرصه مدرنهای ارزش و  اباوره نفوذ علت به [3]و [ 2] دهد یم انتقال ندهیآ یهانسل به را آن داریپا یهاارزشو  کند یم

 برخوردار باالی نسبتاً پایبندی از دانشجویان بین در اعتقادی بعد آن سبب به که آمده وجود به داشجویان بین در ورزی دین شکلی بی نوعی

 خود راه را آن انجام خداوند که است چنان عبادی مناسک به توجه اهمیّت [4] است ضعیف بسیار دینی مناسک به ها آن پایبندی اما است

« ...برخیزند ستیزه به تو با امر این در نباید پس کنندمى عمل بدان آنها که دادیم قرار مناسکى امتى هر براى»د: فرمای می و کند می معرفی

 ( 67/حج)

 خود همساالن به نسبت مذهبی جوانان و نوجوانان که شده بیان طور این افراد زندگی در مناسک انجام ضرورت تجربی ها پژوهش لحاظ از

 زندگی در کنند می شرکت نیایش و مذهبی مراسم در منظم صورت به که افرادی همچنین و شوند، می کمتری آشفتگی دچار زندگی در

 پذیری جامعه جهت  عالی آموزش مراکز و هاهخانواد که است الزم پس .[5] هستند مواجه کمتری روانی و اجتماعی هایبآسی با روزمره

 باعث عبادی مناسک انجام از حاصل یادآوری و تکرار زیرا بپردازند، مناسک این به هانآ جذب به راهکارهای یارائه با دانشجویان مذهبی

 .شود می نمودار دانشجویان اعمال و باورها در و شده دینی هایتشناخ تثبیت

 

 :دانشجویان درميان وکثرت گرایی دینیگري (گزینش1-2

 در ویژه به اجرائی، کارگزار عنوان به دولت و داد دست از جامعه اعضای میان در را خود نقش دینی معرفت که آن از بعد غربی جوامع در

و  «یگرای فرد» آن نتیجه که گیرد جای خصوصی زندگی قلمرو در دینی معرفت ، باعث شدداد نمی انجام کاری دیگر دینی، نهاد ی حوزه

 هاآن و کند ایفا  آینده جوان نسل زندگی درای سازنده نقش سابق چون تواند نمی دیگر دین از تلقی طرز این ت،اس« شده خصوصی دین»

 رهایکشو جوان نسل بر ایفزاینده تأثیر همراه شد، اطالعاتی انقالب و شدن جهانی یپدیده با که داد رخ این [6]د.برسان یکتا غایتی به را

 تن دینی باختگی خود نوعی به اطالعاتی یافته توسعه ایکشوره از الگوگیری با نیز جوانان و گذاشت، برجای ایران خصوصاً توسعه، حال در

 است خویش دنیایی تمایالت و هاتخواس یهمه به دستیابی در او پنداشتن آزاد باعث نگرش ینا [7].پذیرفتند را ها آن عقاید و افکار و دادند

: داشت خواهد پی در را فراموشی خود آنگاه و فراموشی خدا نتیجه در و ساخته ناتوان و غافل معنوی نیازهای به گویی پاسخ از را وی که

 که مسئله این وجود [8] (19ر/حش)« .برد ادشانی از را آنها نفوس هم خدا و کردند فراموش را خدا یبکل که دینباش آنان مانند مومنان شما»
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 «گرایی فرد» این تا طلبد، می را جدید اقتضائات و شرایط با متناسب دینی معرفت زمینه در دانشگاه ساختار بر درکارکرد تغییر نوعی ضرورت

  د.نشو دانشجویان درمیان دینداری و دین فهم در تنوع آمدن وجود به باعث« دین شدن شخصی» و

 نمود که،است بوده پذیرا را تکثرگرایی روند ،حال عین در اما شود می محسوب آن مهم ارکان از یندارید کهآن با نیز  ایران معاصر جامعه در

 محصول را یندارید تنوع یبرختنوع دینداری است  گریی این گزینشنتیجه، شود می مشاهده افراد دینی رفتارهای و دینداری صور در آن

 و ثروت لحاظ به یاجامعه قدر هر لذارها می سازد،  است، سنّت از یناش که محدود یها انتخاب دیق از را افراد رایز دانند، یم سمیمدرن

 یمشده که  حیتصر آن به زین )ع(ریام حضرت کالم در چهچنان [9]. شتراستیب درآنها عیشرا تنوع ترباشد، شرفتهیپ الت،یتحص ،یدموکراس

 معمول انیدانشجو نیب در که یندارید تنوع  نیبنابرا [10]« .است حق اهل از شیب  حال و گذشته در باطل اهل شمار همواره»: ندیفرما

 اخذ شود یم انتخاب خداوند توسط که کامل انسان یهاالعمل دستور طبق را نید دیبا که چرا است ههمرادینی  هایآموزه نکوهش با شده

 تعصب آن یجهینت در تا میرینگ قرار است «عقلونی ال اکثرهم» که قرآن ریتعب مصداق تا کرد یدور نید بر یشخص برداشت لیتحم از و کرد

 مدرن نهادهای با که جامعه افراد از بخشی در رود می احتمال دلیل همین . بهرود یم نیب از نیمتد انیدانشجو یهمبستگ ینهیزم ودینی 

 وارد آنها دینداری یهحوز در گزینشگری عنصر و باشند، شده بدل انتخابی موضوعاتی به دین دانشجویان جمله از هستند، ارتباط در بیشتر

 [11].باشد شده

 

 :دین از دنيایی انتظارات گسترش( 13-

  :)ره(خمینی تعبیرامام طبق .شود ارائه جهانی این انتظارات و توقعات نیز دین از تا شده سبب دنیا این ظواهر به توجه و دنیا به حب و عالقه

 که باشد اعتقادش اگر لکن باشد، هم اگرموحد که رساند می جا آن به را انسان وقتا گاهی دنیا، حب خطاهاست، ی همه مبداء دنیا حب» 

 اقبال دین به  دباش اشیجهان این ایهخواسته مطابق دین هرگاه بنابراین [12]« د...شو می حاصل کدورتی درقلبش گرفته، را دنیا او از خدا

 شود می مأیوس گیرد می تنگ او بر را شاروزی امتحان برای که هنگامی اما» آمده نیز قرآن در چنانچه د.گردان می روی آن از نه گر و دارد

 ترک را پست هاییوابستگ باید نشود، هالک خویش خواهی دنیا درظلمات انسان کهآن برای (16)فجر/ «رد.ک خوار مرا پروردگارم گوید می و

 این زندگی به یترضا [13]  .است آن های وابستگی و خود ساحت از خروج حق ساحت به ورود یالزمه ببرد، دل« ادنی حب» از و کند

 معنویات از انسان غفلت موجب( 79/ یونس)« ابه أطمأنوا و دنیا بالحیات رضو و» شده؛ تصریح آن به نیز آیه این در که آن به اطمینان و جهان

 یستحبّون الذین»  :قرآن تعبیر طبق دنیا به حد از بیش اهتمام و« دوستی دنیا» تفکر  با و دارد دنبال هب را الهی مسیر از او انحراف و شده

 ار( قر7/سیون«)ن غافلو آیاتنا عن هم الذین و»  غفلت و گمراهی در را انسان( 3/ابرهیم «)بعید ضالل فی اولئک...اآلخرت علی الدنیا الحیات

، شود می حاصل بی و پوچ او نظر از دینی تکالیف و دارد جهانی این انتظارات نیز دینی و معنوی امور از که شود می آن نتیجه و د.ده می

 مندقه عال برای باید و است مواجه آن با امروز دانشگاهی جامعه که ایهمسئل نیست، مترتب آن برای همشاهد قابل نتایج دنیا این در زیرا

 .شود توجه آن به دیگر جهان و معنوی امور به دانشجویان کردن

 

 :و عدم تعقل تقليد(  4-1

 سعادت و کمال از را هانآ و است هدایت راه از جوامع انحطاط و توحید از انحراف مایه که است ایجاهالنه تقلید اسالم، نگاه در ؛ مزمومتقلید

 تفکر ایهزمین ایجاد با باید گیرد، می صورت جوان، نسل بین در همه از بیش که  طسقو این از جلوگیری برای بنابراین [14]دارد.  می باز

  .کرد کمک دینی معارف به قشر این توجه جلب ، بهمناسب دینی الگوهای معرفی و انسانی و الهی هاارزش درمورد

 پدران: ندیگو یم دهند یم انجام یزشت کار که یهنگام و»: فرماید می و دانسته گناه ارتکاب و فحشاء عامل را اجداد از کورکورانه تقلید قرآن

 استفاده فوق آیه از( 28 /اعراف)« ...دهد ینم فرمان زشت کار به خداوند: بگو! است داده فرمان آن به را ما خداوند و میافتی عمل نیبرا را خود
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 ما گفتند»: فرماید می که آنجا داده فرمان تعقل و تفکر بهدرمقابل  است، حق مسیر از انحراف موجب بلکه نیست ارزشمند تقلید که شود می

 درجمله خداوند 53-67)/انبیا)« .شندیاند ینم ایآ! پرستند یم خدا جز برآنچه و برشما اف...کنند یم عبادت را آنها که میافتی را خود پدران

 که غربی هایدانشگاه چون تواند نمی ما دانشگاهی امظن پس کند، می تفکر به امر را هاآن و کرده انتقاد کنندگان تقلیید از «تعقلون افال»

 تقلیدی ما دانشگاهی نظام که داشت اذعان باید هرچند کند عمل  شده بنا گرا لذت ارزشی نظام و  مادی بینی جهان و حسی معرفت یبرپایه

 انسانیت ساسا کهتفکر [15.]شود همراه الهی و معنویهای نآرما به بتواند تا یابد تحول اسالم فرهنگی نظام فرا با باید که هاستآن از ناقص

 پرهیز تقلید از و فراهم تعقل و تفکر زمینه هادانشگاه در وحیانی معارف کردن درونی برایلذا باید ، باید جایگزین تقلید شود، است انسان

 حال [16]« . کند یم تیهدا راست راه به شهیاند».باشد راست راه به انسان هدایت تفکر ینتیجه دارند تصریح علی ه امامک همانطور تا شود

 جهت باید اندهگرفت نادیده را دینی ارزشهای و پرداخته آنها از شرط و قید به تقلید به غربی جوانان اب خود سازی همسان برای دانشجویان که

 غربی یاهدانشگاه تأثیرات کردن خنثی به هماهنگ نظام یک بسان نخبگان جمعی، ارتباط وسایل آموزشی، محیط خانواده، ها ارزش تقویت

 .شوند ترویج...و جستجوگری نظم، دقت، مانند تفکر ابزارهای با معنوی یاهارزش و برهانند تقلید از را هاآن و بپردازند، جوانان بر

 

 :دینی یابی هویت در بحران( 1-5

 اجتماعی و فردی لحاظ از ملت یا فرد یک کندکه می مشخص فرایند این. است دیگران با ارتباط در ملت یا فرد شناسی خود نوعی هویت،

 [17. ]کند می متمایز دیگران از را «خود» یک که است روحیاتی و هایویژگ ا،هنگرش مجموعه هویت واقع، در دارد؟، جایگاهی چه و کیست؟

 طرف از مناسب ارزشی نظام الگوی یک ارائه عدم که آورد می وجود به را دینی هویت دینی هایآموزه به وفاداری و تعلق احساس و گرایش

به الگو سازی  دینی معرفت انداختن جا جهت است الزم که شود، می دانشجویان دینی یابی هویت عدم باعث آموزشی نظام ه،جامع خانواده،

 ارائه» [18] دبرهان دینی یابیهویت بحران چنگال از را جوانان و کرده جلوگیری  جوانان ارزشی نظام پراکندگی از تواند می کهبپردازیم، 

  در مثالً ؛است شده پرداخته  حسنه الگوهای معرفی به زیادی درآیات که شود می محسوب ندانشجویا یابی تهوی راهکارهای از یکی «الگو

 لَکُمْ کَانَ قَدْ» :فرماید می و کند می معرفی الگو عنوان به را)ص(اکرم رسول«21/ احزاب »یسوره در و ابراهیم حضرت«4/ ممتحنه » یهسور

و الگوهای ناشایست  منفی هایتشخصی عنوان به نوح همسر و لوط همسر« 10/تحریم»مثل دیگر آیاتی در یا «.حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِی

 را دنیا قرآن، در موارد، دربرخی  خداوند که ،است «آموزش» راهکارها این از دیگر یکی .شود دوری هاآن از است الزم که اند،معرفی شده

 ها آسمان که کسى اوست»: فرماید می و بیند می درعبودیت را یابی هویت دینی، آموزش و ببینند آموزش آن در تا ،هشناخت آزمایش محل

 می آیه این تفسیر در طبرسی، (7د/هو« ) .نیکوکارترید یککدام که بیازماید را شما تا بود آب بر او عرش و آفرید هنگام شش در را زمین و

 دهد می پاداش خود علم روی از خداوند نکنید خیال و شود مشخص آن غیر از کاران نیکو هویت تا کند می آزمایش شمارا خداوند» :گوید

 آمده دیگر ایآیه در یا [19].کافر یا منافق، یا است مؤمن که بشناسد را خود هرکس تا هاستانسان یابی هویت برای الهی هایآزمون بلکه

 کرد نخواهد دگرگون را یقوم چیه حال خداوند پس». برآید تغییر صدد در خودش اینکه مگر دهد نمی تغییر را کسی هویت خداوند که است

 شده اشاره آن به روایات و درآیات در که ،است« ارزشها یادآوری» سوم راهکار  /11)رعد)« ...دهند رییتغ را حالشان قوم آن خود که یزمان تا

د: فرماین می)ع( رضا امام . سازد می متوجه خود به هستند ارزش و ذاتی کرامت دارای کهاین به یادآوری با گریزان خود از و غافل هاینانسا و

 و نکند مشغول بینند می دیدگانش آنچه یوسیله رابه قلبش و گرداند خالص خدا برای را خود نیایش و پرستش که کسی حال به خوشا»

 پرداخته زدایی غفت و یادآوری به موعظه باروش امام حدیث این در [20]« .نبرد یاد از شنود می هایش گوش آنچهی وسیله به را خدا یاد

 دنیا زندگى از :» فرماید می و کرده استفاده هاآن ارزشی جایگاه به هاانسان ساختن آگاه برای روش این از نیز آیات این در چنانکه است،

 ( 7/روم)«  .غافلند آخرت از آنکه حال و شناسندمى را ظاهرى
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 افزایش باعث انسان اصلی جایگاه بیان و هاارزش یادآوری با .شود برطرف شده غفلت منجربه که تفکر موانع باید ابتدا ،بیانات این بنابر

 هویت است، دیگرهمراه هاینآیی با مقایسه در هاآن به دادن ارجحیت و مذهب و آیین به افتخار با که دانشجویان میان در دینی خودباوری

 .بود خواهد دینی معارف شدن نهادینه یابی هویت این نتیجه که کرد، زنده ها آن درمیان را دینی

 

 ( راهکارهاي مستخرج از دین متناسب با نيازهاي کنونی2

ثابت و پایدار کردن معرفت و حل  دین برای حل مشکالت امروزی جوانان پیشنهاد می کند از این رو، باید برای که،است راهکارهای منظور

 نه شدن ارزش های معنوی درمحیط دانشگاه بکار گرفته شوند، که در ادامه به بحث و بررسی این راهکارها می پرادزیم؛ موانع عدم نهادی

 

 : هادانشگاه در اسالمی گرایش با مدیران انتخاب (1-2

 .باشد نداشته مغایرت شرع موازین با که نحوی به اهداف، به وصول جهت در امکانات و افراد صحیح گیری بکار علم و هنر یعنی، مدیریت

 راسدر  معتقد مدیران اگر حال .[21] است متکی آینده به زمانی نظر از و کرده استفاده آن از مدیران که است روشی و راه واقع در برنامه

 جهت در اسالمی روشی و راه از استفاده و ریزی برنامه با هستند، دین عیار تمام الگویی خود براینکه عالوه توانند می بگیرند قرار دانشگاه

 حرکت و انقالبی گرایش»توصیه کردند:  آن به نیز معظم رهبر چنانچه .شوند واقع مؤثر دانشجویان در اسالمی یهاهآموز سازی نهادینه

 اساس بر جامعه فرهنگی هدایت بنابراین«  د.کر تضمین شده حساب و دقیق صحیح، هدایت و مدیریت یک با توان می نیز را اسالمی

 [22] .است ضرورت یک اسالمی هایگرایش

 ومی عل دستاوردهای نیز و صومینعم سیره و سنت و کتاب مطابقرا  «اهلل» سوی به انسان رشد زمینه «مدیر»  که است آن قرآنی مدیریت

 گروها از گروهی بیم یا نمی ما همانا »: دنفرمود که شده نقل ع((رضا ازامام دیندار مدیران ضرورت درمورد [23] :نماید فراهم بشری تجارب

 در یا [24] .نماید مدیریت را آنان دنیا، و دین امر در که مدیری و سرپرست وجود با مگر کنند زندگی و بمانند پایدار که هاتمل از ملتی نه و

 شود مشغول خود کار به مومن او، دین و حکمت درپرتو تا نیازمندند، بد یا نیک زمامداری به مردم» :فرمایند می ع((علی امام دیگر روایتی

  .کند رعایت محیط باشرایط متناسب را مدیریت الهی اصول که است موفق مدیری بنابراین(  4البالغه،خ نهج ) «.گردد مندبهره هم کافر و

 

 :دانشگاه در دین معرفی و مخرب يهاشهاندی کنترل جهت ي کارآمدهازهحو اندازي راه( 2-2

 این [25]د.انجام می دانشجویان ذهن در اسالمی بنیادین مفاهیم کردن درونی به، هاحوزه این صحیح کارکرد و فرهنگی نهادهای اندازی راه

 اختیار در بشر اندیشه و فکر از آگاهی چه اگر کند، می فراهم دانشگاهی درجوامع را دینی هنجارهای و ارزشها توسعه و رشد زمینه ، هاحوزه

هر در شود، تقویت جامعه اگردر باور این .دارد آگاهی انسان هایهاندیش و افکار تمام از متعال خداوند طرفی از نیست، سازمانی و مأمور هیچ

 .کند جلوگیری باری و بند بی و گناه فکر از راهکار این تقویت با دارد سعی قرآن که همانطور [26.]دارد می باز گناه فکر از حالتی انسان را

 29)/عمران آل«) .داند یم را آن خداوند د،یکن آشکار ای دیدار پنهان شماست، یها نهیدرس را اگرآنچه بگو » :فرماید می رابطه دراین که

 معروف به امر باروش اسالمی هایهآموز درست معرفی درجهت بهنجار یهاهاندیش تقویت دانشجویی یهالتشک و نهادها این یوظیفه بنابراین

 اما آسان کاریت،اس آفریده متعالیهای های و ویژگیشگرای از متشکل فطرتی با را انسان خداوند اینکه به باتوجه ،است منکر از نهی و

 و اهمیت درمورد)ع(علی امام که،دارد دینی شرایع و امور این یادآوری به نیاز اکثراً بودنش فراموشکار خاطر به انسان که چرا است ضروری

 در ای قطره جز چیزی منکر از نهی و معروف به امر مقابل در خدا راه در جهاد  و هانیکی اتمام » :فرمایند می چنین معروف به امر برتری

 یامت نیبهتر شما»: فرماید می و دانسته اسالم دین برتری سبب  را فریضه اینقرآن  در یا(  372ح البالغه، نهج « ).نیست خروشان دریای
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 برپیروان مسلمانان برتری علت «.دیدار مانیا خدا به و دیکن یم منکر از ینه و معروف به امر رایز، دیاشده دهیآفر مردم سود به که دیبود

  عملکرد بهترین ت. ازاین رو،اس شده فرض خدا به ایمان همسنگ که اعالم شده منکر از نهی و معروف به امر انجام هیآ نیدرا دیگر ادیان

 طریق از که باشد می منکر از نهی و معروف به به امر قالب در معنوی معارف به جوانان واداشتن تفکر به و یادآوری باید ها حوزه این

 باو  طرح را خود شبهات و ، هاهدغدغ مسایل، راحتی به تا شود داده فرصت دانشجویان به طرفه یک گفتمان جای به تعاملی هایگفتمان

« معروف به امر» دین پیشنهادی راهکار مصداق تواند می خود این که برگزینند را معنوی هایارزش زمینه در هادیدگاه بهترین نظر تبادل

   .باشد

 

 : معارف دروس تدریس براي خبرهشناسان  اسالم استخدام( 2-3

 های واحد به نسبت پایینی ارزشی جایگاه از عمومی دروس دانشجو، دید از تا شده باعث دانشگاهی دروس برخی دنبال به عمومی پسوند

 و بپردازند تخصصی دروس سطح هم شایستگی و محتوا لحاظ از کتبی، تدوین به باید معارف دروس ریزان برنامه ،ر باشندبرخوردا تخصصی

 آن به باید که است دیگری یمقوله دانشگاه، نیزدر معارف دروس تدریس جهت مجرب اساتید استخدام کنند، آشکار را آن ارزشی جایگاه

 نقش قرآن [27.]بپردازند علوم این تدریس به نوین هایباروش دینی علوم به متخصص و برخاسته حوزه ازدامن که اساتیدی شود، توجه

 است کس آن برای خدا ثواب برشما وای گفتند معرفت و علم مقام صاحبان اما»د: فرمای می  و کرده گوشزد را دینی معارف درترویج نخبگان

 دانش از برخورداری دلیل به هادانشگاه علمی هیئت اعضای قرآن بیان طبق بنابراین( 79/قصص«)...گردیده کار نیکو و آورده ایمان خدا به که

 در را دینی معرفت و گذاشته مثبت تأثیر دانشجویان برافکار دینی های ارزش رعایت با توانند می دانشجویان بر گذارشان تأثیر نقش و باال

 در. هاست ارزش سازی درونی در مؤثر علل مهمترین از خانواده چونهم آن، عوامل و تربیت و تعلیم محیط ترتیب این به. دهدند ارتقاء آنها

 دیریگ یم فرا که یعلم»  :فرمایند می که ،آیه این ازع( (باقر تفسیرامام طبق« طعامه إلی االنسان فلینظر»  :فرماید می کریم قرآن راستا این

 با ترتیب این به د.شو گیریافر اهلش از باید که است روح طعام ، طعام از منظور امام برفرمایش ناب« .دیریگ یم فرا یکس چه از دیبنگر

 اسالمی معارف دروس دیگر طرفی از و  .شود می فراهم معارف سازی درونی در ترقی ی زمینه دیندار و مجرب ، دلسوز کارشناسان از استفاده

 دراین باید همچنین و شود همسو معاصر  فکری هایغهدغد و دانشجو جوان نسل هایحساسیت و نیازها با و متحول بنیادین صورت به باید

 برداری بهره دروس این دنکر جذاب جهت بیشتر اسالید و فیلم رسانی، اطالع هایشبکه مانند جدید آموزشی هایتکنولوژی از راستا

  [28د]شو

 

 هادانشگاه تعالی در  نوین ارتباطی هاي ازرسانه استفاده( 2-4

 معموالً که آنها توزیع و نهادها در اشتراک کردن، ضبط دادن، اطالع برای فناوری یک دارد، کار و سر نمادها با که است فناوری نوعی رسانه

 هارسانه این فواید جمله از [29]ت.اس همراه …و تلویزیون طراحی، صوت، ضبط چاپ، نظیر اطالعات گیری شکل نوعی با و خاص حواس با

 [30] .استهکارکرد این محور قرآنی و دینی باورهای برمبنای آنان ترغیب و مخاطبان معنوی احساسات برانگیختن ،است« ارشادی» کارکرد

 حواس به یا و نوشتن ابزار نوشتن، تبلیغ، به که آیاتی مثالً. است شده اشاره هاشارز شدن نهادینه در هارسانه مؤثر نقش به نیز قرآن در

 مبالقل علّم الذی»: فرماید می دیگر آیه در یا (1/قلم«).سدینو یم آنچه و قلم و نون به قسم ». است موضوع این به مشعر، دارد تصریح ظاهری

 و اطالعات انتقال و بیان به ناظر دارد اشاره ...و« فؤاد»  ،«بصر» ،« سمع» مثل ظاهری حواس به که دیگری بسیار آیات و/ 4)  لقع)« 

 وارد دانشجویان زندگی در وسیع صورت به ماهواره و اینترنت خصوص به هارسانه که تازگی بهت. اس دین مبانی توسعه جهت در ارتباطات

 هاآن در را اسالمی معارف به وگرایش گذاشت تأثیر جوان قشر در دینی معارف ترویج جهت فناوری همین از استفاده با است الزم ،شده

  د.دا افزایش
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 :منطقی روشی با غربی منحط هاي ارزش تضعيف و اسالمی هاي ارزش ترویج و تحکيم( 2-5

 همراه را بهدینی و فرهنگی استعمار نوعی خود با و شود می هدایت و طراحی آمریکا خصوص به غربی کشورهای دست به شدن جهانی پدیده

 بر سازی جهانی منفی تاثیرات مورد در المللی بین نگرانی اخیر سالیان در برد، می بین از را مکانی و زمانی مرزهای شدن، جهانی [31].دارد

 و پدیده این تاثیر تحت فرهنگ عنصر بارزترین عنوان به  آن هایهآموز و دین [32]. است افزایش درحال کشورها بومی و ملیی هاپدیده

 تأثیرات با مقابله برای اند نمانده مصون پدیده این تاثیر از نیز دانشگاهیان دینداری وضعیت .است گرفته قرار  آن یکننده کنترل عوامل

 هایدانشگاه اینکه، مثبت دستاورد اولین .شود مثبتی دستاوردهای به منجر تا بپردازیم اسالمی هویت تقویت به است الزم پدیده، این منفی

 باید باره این در .گردد برمی  سیاسی نظام با فرهنگ یحوزه ارتباط به دوم مثبت دستاورد ،شده اسالمی هویت مبلغ و معرف خود کشورمان

 می اجتماعی پایگاه ایجاد طریق از کشور سیاسی نظام  تقویت به منجر خود دانشگاه، در اسالمی هایارزش و مبانی تقویت که کرد اذعان

 پویا، مسیری در آن دادن قرار با کرده، جلوگیری فرهنگی ماندگی عقب از خود سازفرهنگ نقش با هادانشگاه دیگر، مثبت دستاورد. شود

 متخصص ، ارزشی انسانی پرورش به منجر دانشگاه، در اسالمی هویت تقویت ، هاینک چهارم د.کنن می فراهم ابعاد سایر در را جامعه رشد زمینه

 فرستاده من همانا مردم یا بگو»: فرماید می وه گذاشت عرصه به پا شدن جهانی ادعای با آغاز همان از اسالم دین [33].شد خواهد متعهد و

 در بلکه ،نیست تحمیلی هاانسان فطرت با مطابقت دلیل به اسالم دین شدن جهانی بنابرین /158) اعراف)« .هستم شما یهمه یسو به خدا

 معرفتی بار حامل خود به خود و دارند غربی خواستگاه و منشأ دانشگاهی مدرن های آموزش کهحال  د.باش می آخرت و دنیا سعادت جهت

این در معظم رهبر . ([34]کند رهبری فرهنگ و علم شدن جهانی درکنار را ها چالش این باید ایران دانشگاهی محیط هستند، مدرن جهان

 باید که چهآن اما نیست علمی هایپیشرفت صاحبان و دیگران از دانش و علم فراگیری از داشتن اِبا معنای به «توانیمیم ما» :گفتند خصوص

« خام دانش» از توان می بنابراین  [35]ا آنه غلط هایگیری جهت و هاارزش همراه به دانش گرفتن نه، و است دانش آموختن کرد، توجه

  .نشود منجر غربی غلط های ارزش ترویج به تا داد اسالمیی صبغه آن به باید اما کرد استفاده جهانی

 

 ( راهکارهاي الگو برداري شده از روش پيامبر)ص( در نهادینه کردن معرفت:3

گیری از متد ایشان معلوم لذا با الگو ؛شوند می استخراج دینی معرفت سازی نهادینه برای دین ی پیامبر)ص( ودقت درسیره از که راهکارهای

 اقدام مردم فرهنگ تصحیح به سپس کرده، آماده را هاانسان شناختی لحاظ به ابتدا هاارزش و دینی معرفت ریزی پایه در اسالم می گردد

  آن از دینی معارف کردن نهادینه در( ص)پیامبر که است سیری این ،پردازد می قوانین تشریع و هاارزش ضد سرزنش به انتها در و کند می

 ؛خواهیم پراداخت آن به درادامه که کرده استفاده

 

 :قواعد و اصول نييتب ازراه نشيب جادیا( 3-1

 یجنبه مسئله آن هرگاه خصوص به. رندیپذ یم را آن یشتریب اقیاشت با باشند داشته یکاف شناخت یامسئله به نسبت که یهنگام هاانسان

 ازین ینوع را مخالف جنس با برخورد و جامعه در خود حضور و بپوشد بایز لباس باشد، بایز خواهد یم امروز جوان. باشد داشته ینید و یشرع

 در یرفتار اصول نیترییربنایز به توان یم  قرآن به مراجعه با که یحال در شود، یم طیتفر و افراط دچار یگاه ازین نیا براساس و داند یم

 رامونیپ طیمح و یهست جهان به نسبت اهنآ نشیب رییتغ لزوم افراد تیشخص رییتغ یبرا راهکار نیاول نیبنابر [36] .افتی دست باره نیا

  [37].است غلط نشیب و باور یمعرفت عامل کی انحراف در یاصل علت ست،هاآن نگرش نوع بازتاب یادیز حد تا هاانسان یرفتارها رایز است

 یبرا که شد یم نازل یاعتقاد اصول نهیزم در قرآن یشناخت  اتیآ سال13 مدت به مردم نگرش رییتغ یبرا قرآن نزول آغاز در چهچنان

 ما رسول کتاب اهل یا» :دیفرما یم کتاب اهل نگرش جادیا درمورد ای ،بود الزمی ارزش رفتار و اعمال شدن نیگزیجا و یجاهل افکار هیتصف
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 دهد عقاب و ثواب به میب و بشارت که یرسول ما به دیینگو تا نبود یامبریپ که یروزگار در کند انیب را نید قیحقا شما یبرا تا آمد

 یراستا در جوانان نشیب و شهیاند حیتصح به و بهره گرفت ینید معرفت یساز یدرون یبرا توان یم قرآن وهیش نیا از لذامائده( /19)«...امدین

 و بکر نیزم مانند جوان»: ندیفرما یم نیچن جوانان شناخت شیافزا مورد دری)ع( عل حضرت [38] .پرداخت آنها ینید یها آموزه یریفراگ

 یعال آموزش مراکز دیبا پس( 31 ن البالغه، نهج.)آورد یم بار خود در و ردیپذ یم یخوب به بکارند آن در هرچه که است یا نخورده دست

 نگرش رییتغ به تا بپردازند یمذهب هایکنفرانس و هاشیهما نارها،یسم ،هاجشنواره یبرگزار به جوانان در یمذهبهای نشیب جادیا یبرا

 .کنند نیگزیجاها آن نهاد در را یاله هایارزش و کرده کمک انیدانشجو

 

 :دیجد ینید يها آموزه با جامعه درسازگارکردن کردن عمل یجیتدر(3-2

 و یسازگار ینوع کرده استفاده آن از اسالم نید کردن نهینهاد یبرا قرآن یهادستورالعمل طبق( ص)امبریپ که کردن عمل یجیتدر درروش

 به تا دیآ وجود به نمادها و کردارها کلمات، یرو یکل یتوافق دیبا ینید فرهنگ یکپارچگی و ثبات یبرا یعنی دارد همراه به را یریپذ انطباق

و توحید  حق دیعقا بهکم کم  را ها آن تا ساخت دور باطل دیعقا از آرام آرام را مردم( ص)امبریپ [39] .شود لیتبد جامعه درآن ارزش و باور

 دوم سال ودر کرد، واجب را نماز هجرت از قبل که بود صورت نیا به «یفرع احکام» در کردن عمل یجیتدر در قرآن روش .گرداند آراسته

 صغائر از ینه به بعد مرتبه در و کرد پاکشان رهیکب گناهان از نخست عادات در و شد شناخته واجبات از حج ششم سال در و را روزه و زکات

 قصد که یکس به هینظر کی آموزش و القا ییطباطبا عالمه انیب به [40] .ساخت سریم را امت تیتربی مانهیحک روش نیچن با و پرداخت،

 است، مربوط فطرت تیهدا به که معارف میتعل در ژهیو به شود، یم ذهن در شتریب ثبات موجب عمل، زمان و ازین هنگام در م،یدار اورا میتعل

 نیقوان و یعمل احکام یکسری یاسالم یها آموزه نکهیا به باتوجه. است تر مستعد فطرت ازین هنگام در و دارد یساز یدرون به ازین چراکه

 دیبا یعال آموزش مراکز امروزه [41] . گردند القا یجیتدر صورت به معارف نیا که است آن ت،یترب و میتعل نیکوترین است، یاجتماع و یفرد

 یاعتقاد و یفرهنگ رسالت به بلکه ،یفن و یعلم رسالت به تنها نه تا کنند آماده تحول، رسسرا جهان در مداومهای یدگرگون یبرا را انیدانشجو

 استفادهداشتند،  معارف کردن نهینهاد یبرا( ص)امبریپ که یجیتدر کردیرو از یساز آماده نیا یبرا دیبا بیترت نیا به [42] کنند، عمل خود

 نمونه. بپوشاند عمل جامه همزمان طور به یفنّاور و دانشی توسعه و اشاعه و اعتقادت برانتقال یمبن خود اهداف به بتوانند هادانشگاه تاکنند، 

 به مرحله 4 یط اسالم است؛ «خمر شرب» میتحر یمسئله یاسالم هایآموزه با مردم کردن همگام یبرا( ص)امبریپ کردن عمل یجیتدر از

 درست( 67/نحل...)گیرید مى پاکیزه و خوب روزى و مسکرات انگور، و نخل درختانهای میوه از و: اول مرحله نمود؛ میتحر آن دنینوش جیتدر

 .کند یم افاده را مفهوم نیا پاک یها یبرابرروز در مسکرات قراردادن با و ستین یمناسب و درست استفاده انگور، و خرما از شراب کردن

 منافعى و است بزرگى زیان و گناه اهآن در بگو کنند، مى سؤال تو از قمار و شراب باره در است؛ آن منافع از شیب شراب مضرات دوم مرحله در

 (219/بقره. )است بیشتر نفعشان از آنها گناه ولى بردارد در مردم براى

 .نشوید نزدیک نماز به مستى حال در! اید آورده ایمان که کسانى اى کند، یم اعالم حرام را یمست حال در خواندن نماز صرفاً سوم، مرحله در

 (43/نساء)

( 90/مائده. )کنید دورى آنها از است، شیطان عمل... شراب اید آورده ایمان که کسانى اى است، یدائم و کامل میتحر مرحله که چهارم، مرحله

 با تیدرنها اما بود درآمده عادت صورت به روز آن درجامعه «شراب دنینوش »که است بکاررفته یطیشرا در معارف کردن نهینهاد روش نیا

 .دندیکش دست آن دنینوش از مردم متد نیا یریبکارگ

 و عمل نیا با، شد ملتزم آن به یوقت و بشناسد جیتدر به قیطر نرا به ای است موجود نید متن در که یاله هایارزش دیبا دانشجو نیبنابرا

 .انجامد یم ینید نیادیبن یهاارزش شدن نهینهاد به آن یجیتدر تکرار
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 :ینید يها زهيانگ تیتقو(3-3

 تیتقو در مؤثر اریبس یهاروش از یکی [43] .دارد یوام تیفعال به  را انسان که یدرون محرک کی و رفتار، ییچرا؛ از است عبارت زهیانگ

 یهاصورت قیتشو. کندی م یاسالم یهاآموزه رشیپذ به بیترغ را او و گذاردیم اثر جوان روح در قیتشو .است خوب یکارها قیتشو ، زهیانگ

 از ردیگ صورت یآداب طبق دیبا ،شود واقع موثر قیتشو نکهیا نیا یبرا نیبنابرا. دارد یبستگ او عمل نوع و او درک و سن به و دارد مختلف

 جمله؛

 .را او خود نه کرد، نیتحس را جوان کین اخالق ای عمل دیبا ـ

 .ردینگ خود به رشوه صورت قیتشو ـ

 .شود نیمع یستیبا قیتشو علت ـ

 .دارد یشتریب اثر جمع حضور در نیتحس و قیتشو ـ

 .دیآ در هدف و تیغا صورت به دینبا و است لهیوس قیتشو ـ

  [44] .ردیگ صورت اندازه به و  عمل بانوع متناسب و مورد به و جا به دیبا قیتشو-

 جمله از است عامالن به دادن زهیانگ یبرا قرآن در خداوند یهاوعده تمام و شده ایژهیو توجه بیترغ و قیتشو به زین یقرآن یها آموزه در 

 آورندگان مانیا تا داند یم مانیا جهینت را ترس و حزن عدم خداوند (48/انعام)  «حزنونی هم ال و همیعل خوف فال اصلح و آمن فمن» ات؛یآ نیا

 مالک به راستا نیا در(ع)المومنان ریامتوصیه می کردند،  مردم به ینید معارف شناساندنرا برای  روشاین  زین( ع) ائمه  کند، قیتشو آن به را

 یکارها ادکردنی رایز اندبرشمار؛داده انجام که یمهم یکارها و نما قشانیتشو وستهیپ و کن ادی ییکوین به را آنان» :کند یم سفارش نیچن

 به لیم« قیتشو» امام شیفرما بنابر (53: ن البالغه، نهج) .« کند بیترغ خدا خواست به را مانده کار از و زاندیبرانگ را رشانیدل آنان، کین

 یبرا افراد تالش بیترغ با دارند وجود یانسان هر وجود در یفطر صورت به ینید یهاآموزه که جاآن از و زدیانگ یبرم انسان در را شدن بهتر

 یا بگو» :دیفرما یم که آنجا شده استفاده حق ریمس در مردم دادن قرار یبرا وهیش نیا از زین قرآن در. دهد یم گسترش ینید معارف انجام

 ةیآ انیب طبق که (63 /عمران آل)« ...را واحد یخدا جز مینپرست که نیا آن و است یکی ما و شما انیم که یکالم یسو به دییایب! کتاب اهل

 حق به قیتشو و یمهربان با قرآن. آنهاست با یهمراه و  جذب منظور به کتاب، اهل به ،یاسالم ریغ موحد یها امت از ریتعب ؛یآمل یجواد اهلل

 ینید معرفت یساز نهینهاد یبرا روش نیازا دیبا نیبنابرا [45] ...کند یم دییتا را آنان کنند، یم حرکت حق ریمس در آنان که یموارد در

 شگامانیپ عنوان به همواره انیدانشگاه چراکه کرد تیترب نید اهداف  یراستا  در را نیمتد جوان قشر بتوان تا کرد استفاده انیدانشجو نیدرب

 .کند یم دایپ تیسرا جامعه کل به یزود به آنان یباورها و اعتقادات که یطور شوند، یم محسوب یانهیزم هر در جامعه هر

 

 :نمادسازي(3-4

 در که، شود می توجه نمادهایی به و فرهنگی اجتماعی فرایند در [46] شدن ظاهر شدن، نمودار سمبل، دادن، نشان معنای، به درلغت نماد

 نمادهایی بیانگر همه دینی شعائر و اعمال و رفتارها پرچم، زبان، .شود نمی توجهی چندان فردی نمادهای به و دارد ریشه جمعی نمادهای

 و بوده مسلمانان مختص که دارد وجود نماد و نشانه تعدادی نیز اسالمی درجوامع[ 47] .دارند اشتراک آن در جامعه افراد که باشند می

 نمادها؛ این جمله از است شده ریزی پی( ص(پیامبر توسط

[ 48.]شد می محسوب  مردم و تجمع هماهنگی محل و الهی نظام زیرین سنگکه  بود مسجد تأسیسپیامبر)ص(  اقدام نخستین: مسجد

 خداوند آیه این در( 96/عمران آل)« .اند ساخته مردم یبرا که است یا خانه نینخست»می فرماید: محور بودن مسجد در قرآن چنین است که 

 .داند می مسلمانان زندگی نشانه  را آن و کرده معرفی مردم خانه عنوان به را کعبه خانه
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 راه بهترین و تشریفات بی غیاب و حضور نوعی است شده غیرمسلمان از مسلمان جامعه تمایز باعث که هایی نشانه از دیگر یکی: نمازجماعت

 احاد بین اجتماعی تعاون سازی زمینه و یکدیگر نیازهای و مشکالت از آگاهی و مجانی دید باز و دید نوعی همچنین و افراد شناسایی

 به دانشجویان توجه و تشویق باعث فرهیختگان و نخبگان اساتید، دانشگاه، مدیران از، اعم بزرگان خصوصاّ افراد همه حضور است مسلمانان

 .شود می جماعت نماز

 .است دین عبادی و اخالقی سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، ابعاد از بزرگی بخش کنندةمنعکس و است اسالم هایشاخص از یکی :حج مراسم

 در فرهنگ یک ابعاد و هاویژگی شودمی سعی که است نمادی پرچم( 1البالغه،خ نهج«) است اسالم پرچم حج » امیرالمؤمنین، گفتة به بنا

 هایانجمن و هاتشکل نظیر اجتماعاتی تشکیل به شعائر نوع این از گیری بهره با باید نیز ما بنابرایناست.  آن حکایتگر و یافته تجلی آن

 .بپردازیم معنوی معارف سازی درونی و هاارزش انتقال هدف با دانشجویی

 به بالل توسط بار اولین برای و شد ابالغ پیامبر به جبرئیل توسط معراج در که، شود می محسوب اسالمی جوامع زبانی نمادهایی از :اذان

 نیزامام علی )ع(   که شود می نماز به جوانان ترغیب موجب خوش صدای با گفتن اذان [50] قرارگر اسالم دین شعار عنوان به پیامبر دستور

  [51]« .ترین شما امامت نمایدفقیه و بگوید اذن فصیح ترین شما باید» :فرمودند و کرده اشارهآن  به

  محسوب ملت آن آیین و سنن ،بآدا معرف که است نشانه و نماد تعدادی دارایای فرقه و هرجامعه  ت:گف باید قسمت این بندی جمع در

 مردم سازی متحد شیوه این از ،است الزم پس ،شد اشاره آنها به که دارد وجود شعائر و نمادها آن از تعدادی نیز اسالمی آیین درمی شوند. 

 دانشگاه اعضا بین دینی اتحاد و درونی همبستگی نوعی سبب هم تا گرفت بهره دانشگاهی جامعه اتحاد برای کردند استفادهص(  (پیامبر که

 عادت یک صورت به دینی معرفت سازی نهادینه راستای در اما امروزی نیازجوانان و خواست با متناسب را اسالمی  نمادهای این هم و شده

 ها،داستان سرودها، ها،نشان عالئم، مانند جدید دینی نمادهای ترویج و طراحی با توانند می فرهنگی و دینی نهادهای مثال طور به گرفت، بکار

 اما اسالمی سازی نهادینه اصول بر تکیه با باید پس [52] .بپردازد دینی اصیل های نماد تولید باز به دانشگاه ایضف با متناسب...و هانقهرما

 .شود پرداخته مهم این به ها روش در تغییر با

 

  :دینی معرفت ترویج در مؤثر و مناسب روشهاي از استفاده( 3-5

 در اقناع و استدالل و برعقل مبتنی اسالم روش با هادانشگاه شدن اسالمی موانع با مقابله در دینی هایآموزه کردن دراجرا زور از استفاده

 اسالمی مدت بلند و مدت کوتاه اهداف پیگری راستای در آراء تضارب کاربردی و منطقی و مالیم هایروش از باید چراکه است، آشکار تعارض

 که همانطور. [53]  نمود منفی اسالمی هایهآموز کردن نهادینه روند به نسبت را دانشجویان ذهنیت نباید و جست سود مراکز این کردن

 ، غیرمستقیم شکل به وگاه بوده منکر از نهی و معروف به امر شکل به و وگویی، گفت ، مستقیم گاه اسالم در تربیت و تعلیم هایروش

 و کرده برقرار ارتباط آن اجزای میان ، دیدن عمل با متعلمین الگویی و غیرمستقیم روش در البته که محبت روش و الگو تقلید، ایمشاهده

 که شرایطی با متناسب روش هر از باید بنابرین [ 54]. کنند می تقلید و مقایسه آمیزند، می هم در جدید مشاهدات با را قبلی های آموخته

 تعبیر طبق باید ،شود می استفاده مقابل طرف کردن قانع برای نیز گویی و وگفت مستقیم روش از اگر و گرفت کمک کند می اقتضا را آن

 (نحل/125 « )...نماى مجادله است نیکوتر که[ اىشیوه] به آنان با و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با » :فرماید می که قرآن

 شکل نیکوترین به دینی معرفت کردن نهادینه جهت در آنها احساس از هم و فکر از هم باید، شده ارائه آیه نای در کههایی راهکار طبق

 برجاذبه شده ایجابی های فعالیت وارد جبر و زور بر مبتنی هایشرو از پرهیز ضمن باید دانشگاه در دینی رسانی پیام و استمدادگرفت ممکن

 .بیافزاید خود تنوع و
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 جامعه مربّیان ،)ع(صادق امام رو، این از  .باشد می او زبانی توصیه و گفتار از مؤثرتر و تر اثربخش مربّی، فردِ شخصی رفتار و عملی سیره لبتها

 صریح بیانات این [55]« .خویش زبان با نه کنید رهبری حق به خود رفتار با را ممرد»، می فرماید: است فراخوانده عملی دعوت به را

 نظرمسئولین مد اسالمی معرفت ترویج در باید که است زور از استفاده و مستقیم روش بر غیرمستقیم روش تأثیربیشتر درجهت (عین)معصوم

 صرفاً ...و خواندن نماز یا پوشیدن چادر مثل فرعی احکام از برخی به کردن عمل و ظواهر ازحفظ غیر اینتیجه صورت این در زیرا بگیرد، قرار

  .داشت نخواهد دانشگاه درمحیط

 

 :هاآن التیتما و انيدانشج یبخش معرفت رابطه( 4

 هیف نفخت» مقام و «اله»عالم از گرید بعد و است کرده نیتأم ناسوت عالم را آن از یبعد که کرده خلق یبعد دو یموجود را انسان خداوند

 متضاد ها خواسته واناتیح و همالئک برخالف انسان نیا لذا .ردیگ یم سرچشمه بعد نیا از او یعال التیتما همه که، نشأت گرفته «یروح من

 شناخت و معرفت به میبپرداز یاله - یعقالن التیتما تیتقو به اگر رو نیا از [56].است مختار کدام هر نشیگز در انسان که.دارد گوناگون و

 تیتقو گر،ید ریتعب به  م،یآور ینم بدست یگمراه و غفلت از ریغ یزیچ میباش داشته لیتما یوانیح یهاشیگرا تیتقو به اگر و میرس یم

 . شود یم یگرید فیتضع موجب یکی

 التیتما با همسو و مطلوب طور به ینید معرفت آنها حیصح تیریمد صورت در که دارد، ریتآث انیدانشجو یبخش معرفت در یاصل عنصر دو

 .شود یم یدرون و تیتثب انیدانشجو

 

  یعلم ییکاراو  علم عنصر(  4-1

که نتیجه آن عموماً به دست  ردیگ یم انجام«ارتقای سطح فرهنگی، سیاسی، اجتماعی » ی زهیانگ  با  شتریب ،به کسب علم انیدانشجو لیتما

 جمله؛ آن از که اوست، عتیطب عالم به مربوط و است« مادیات»آوردن 

 

 : یفرهنگ التیتما(4-1-1

 یم عهده بر را یتعهدات و فیوظا جامعه آن برابر در و ردیگ یفرام خود جامعه از فرد که یضوابط و عادات تمام از است ایمجموعه فرهنگ،

 امروزه که ردیگ یم قرار دانشگاه در غالب فرهنگ انیدانشجو رشیپذ مورد باورها و هنجارها مجموعه یدانشگاه جامعه در نیبنابرا [57].ردیگ

 انیدانشجو یفرهنگ تیهدا به آن با تقابل در دیبا که است، افتاده دور خود یاعتقاد و ینید تیهو از و یغرب مدرن یهافرهنگ ریتأث شترتحتیب

 خود به را جوان که چنان شرفتهیپ و ایپو یاسالم جامعه به شد ارائه قبالّ که ییراهکارها درضمن و یمعنو هاارزش کردن نهینهاد یراستا در

 .میکن کمک کند مجذوب

 

 :یاسيس التیتما( 4-1-2

 یاسیس یاعتمادیب وجود با یول کند،یم شیگشا و مدارا، تعاون، احساس گران،ید با یهمکار یبرا ،فرد آن یبرمبنا که است یذهن یحالت 

 یبرا ،است شده مواجه ضعف با احساس نیا دارد، وجود نیمسئول به نسبت هادانشگاه کارکنان و ،یعلم أتیه اعضاء ان،یدانشجو انیم در که

 یاثرگذار در رییتـغ امـکان بـه باور عرصه نیا در. آورد بوجود مشارکت و یمدن یهاتیفعال یبرا را الزم باور دیبا یاعتمادیبـ بـردن انیم از

 قدرت و روین از توان یم قیطر نیا از و [58] .است«مشارکت» و «یخودباور»زین یاسیس یاثرگذارل این حاص .ارمؤثراستیبس یاسیس

 و پست البته .باشد قشر نیدرا «ینید معرفت کردن نهینهاد» تواند یم آن جینتا از یکی که کرد استفاده یاسالم جامعه تحقق در انیدانشجو

 نیا در( ع)ریام حضرت نگاه ،امداد گرفت  آن معارف تحقق و نید اهداف برد شیپ در دیبا آنها از بلکه ردیقرارگ اصل دینبا یاسیس یهامقام
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 /البالغه نهج)«...کند یباطل دفع ای و نموده یحق ی اقامه بتواند که بدار دوست آنجا تا را پست نیا» :ندیفرما یم که است نیچن خصوص

 (33خ

 

 :ياقتصاد التیتما( 4-1-3

 را دانشگاه النیالتحص فارغ رفاه دیبا یآموزش یهاستمیس لذا پردازند، یم علم لیتحص به شغل کسب و یاقتصاد اهداف با انیدانشجو عمدتاّ

 افتهی توسعه یدرکشورها چنانچه کنند، اقدام مسلمان جوانان یاعتقاد و یفطر شاتیگرا با متناسب آن یساز یبوم به و دهند قرار نظر مد

 یها برنامه شود، یم تیهدا ،صرف اتیماد کسب  سمت به اکثراً آنها شاتیگرا که ییآنجا از اما شود یم دنبال یکردیرو نیچن یاقتصاد ی

 .ردینگ قرار انیدانشجو هدف و باشد یمعنو یهاارزش کسب یبرا ایمقدمه اتیماد کسب و ینیکارآفر که باشد ایگونه به دیبا ما یآموزش

 ریتعب طبق( تغابن/15) «فِتْنَةٌ أَوْلَادُکمُ  وَ أَمْوَالُکُمْ إِنَّمَا» :هستند شما امتحانی لهیوس اوالد و اموال کند، یم اعالم صراحت با میکر قرآن [59]

 .ی شماکمال یهامنصب نه ندیایدن یهانتیز اوالد و اموال قرآن

 لهیوس نقش همان دیبا بلکه شوند گذاشته کنار مطلق طور به ای رندیگ قرار هدف دینبا ،یاقتصاد-یاسیس -یفرهنگ یهامنصب آوردن بدست

 حکومت و امارات که یبپندار مبادا :ندیفرما یم خصوص نیا در( ع)یعل حضرت چنانچه کنند فایا اتیمعنو یارتقا جهت در را بودنشان ابزار و

 نهج«).یباش او عیمط دیبا و یا بوده نظارت تحت خود مافوق طرف از تو و توست گردن در یامانت امارات، نیا توست، یبرا یذیلذ ی طعمه

 (5ن /البالغه

 

 دانشجو يمعنو  يساز سالم و نیّتد عنصر(  4-2

 .است مرتبط هاآن «ینیب جهان»با و «یمعنو لیفضا» به یابیدست یبرا معرفت کسب یپ در جوانان شیگرا عنصر نیا در

 

 :خدا شناخت به شیگرا(4-2-1

 شناخت مقدمات [61]« باهلل العلم األعمال أفضل» [60]. اوست به مانیا و خدا به نسبت معرفت و شناخت یندارید مرتبه نیباالتر و نیاول

 یم باال «تیربوب» ساحت در دارد، یم بر گام «تیّعبود» ریمس در انسان هرچه قتیحق در است، یعباد مناسک انجام و خود شناخت خدا،

 نیمسئول کار دستور در دیبا خدا با جوانان رابطه اصالح لذا [62] .شود یم متصف یاله صفات به گذارد،یم و گذرد یم خود از هرچه و رود

 فیتضع یپ در زین آنها که شود یم انجام یغرب یها قدرت دست به توسعه حال در یکشورها تیریمدمتأسفانه،  اما ،ردیگ قرار یعال آموزش

 التیتما و شده انهیخداجو و مثبت یدرون التیتما فیتضع به منجر ینوع بهکه  هستند، آن دادن نشان یتجرب و مقدس ،کتاب ینید معرفت

 فراموش را خدا که مباشید کسانى مانند و»: دیفرما یم خداوند که است یدرحال نیا. کنند یم تیهدا شدن ییایدن و یماد جهت در را جوانان

 سر به تام غفلت در را خودش هم و کرده فراموش خدارا هم که یشخص جهیدرنت( 19/حشر)«. برد یادشان از را خودشان هم خدا پس ،کردند

 میکن یسع دیبا پس( 179/اعراف) «الْغافِلُونَ  هُمُ أُولئِکَ أَضَل هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ  أُولئِکَ:» »است تر پست زین وانیح از قرآن ریتعب طبق که برد یم

 .نشوند یفراموش خدا و غفلت نیا دچار ما انیدانشجو تا

 :یشناس خود  به شیگرا(4-2-2

 برخوردار باال سطوح در ،یعملکرد و یعاطف ،یشـناخت سـالمت از ،و آن را تقویت می کنند متصف یانسان یتیشخص یهایژگیو به که یافردا

 فطرتشان با را آن یهماهنگ رسند،یم خدا به نسبت ینیقی حیصح مـعرفت بـه  شوند،یمـ یشناخت سالمت صاحب که یکسان و. گردندیم

 .گرددیم یدارنید رشد سبب و سازدیم بـارورتر آنـان در را مانیا متعلقات به باور و اعتقاد مثبت عوامل نیا و شناخت آن شدن توأم .ابندییم
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 [64]را خدا نه بشناسد تواند یم را جهان نه نشناسد، را خود انسان اگر چراکه ،است خود شناخت هاشناخت نیبرتر اسالم، ینیب جهان در 

 یخودشناس دنبال که یکس از را خود یشگفت( ع) یعل امام. خوداست شناخت خداوند، شناخت الزمه [65]«ربه عرف فقد نفسه عرف من»

 آن یوجو جست در و کرده راگم خود نفس که یحال در د،یجو یم را اش شده گم که یکس از شگفتم در» دارد یم ابزار نیچن، رود ینم

 [66]« .ستین

 

 : یشناس جهان به شیگرا( 4-2-3

 یمعن به ینیب جهان»: دیگویم یمطهر دیشه است، آن با مرتبط آثار و یهست به معرفت کند یم خود مجذوب را جوانان که یگرید شیگرا

 از که احساس خالف بر است انسان مختصات از شناخت شود،یم مربوط شناخت معروف مسئله به که یاحساس جهان نه است یشناس جهان

 شهادت و بیغ عالم باره در او تعقل و تفکر یروین به و است انسان مختصات از زین یشناس جهان لذا است، جانداران ریسا و انسان مشترکات

. است شده ینید یهاارزش تیتثب و یقیحق معارف به دنیرس مانع یبیغ امور از یدور و یحس علوم به جوانان شیگرا [67] .دارد یوابستگ

 زیاد و روز و شب رفت و آمد در یقین به» :دیفرما یم و دانسته نیقی به دنیرس یالزمه را محسوسات در تفکر و مشاهده خداوند که یحال در

 آفریده( هاانسان و اجنّه و حیوانات و گیاهان از) زمین در و( جانداران و فرشتگان و ازکرات) هاآسمان در خداوند چهآن در و یک هر شدن کم و

 (ونسی/6)«.ورزندمى تقوا که گروهى براى( خدا حکمت و قدرت و عظمت و توحید از) است هایىنشانه و آیات

 ،یفلسف و ینید میمفاه یینارسا ، اماره نفس سمت به یروح من هیف نفخت مقام و مطمئنه نفس از انیدانشجو شدن دور عوامل از نیبنابرا

 یبرا لذا [68] .است آخرت و ایدن شدن گر جلوه متضاد ،ینید معارف مورد در متخصصان ریغ اظهارنظر ،یاسیس و یاجتماع میمفاه ینارسا

 جادیا ، شناخت یها نهیزم جادیا ،ینید مناسک انجام با جوانان؛ اتیروح و هاشیگرا یده جهتبه  دیبا هادانشگاه در ینید معرفت تحقق

 در و حذف را شود یم مثبت التیتما از یدور باعث دانشگاه یفضا در که یعناصر و پرداخت آنها یسن اقتضائات با متناسب یمذهب تعلق

 .کرد اقدام ستین گانهیب هم جوانان اتیفطر با که نید معارف شدن یدرون یبرا مثبت اتینفسان و التیتما از یریگبهره با مقابل
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 نتيجه

ای اموری به عنوان معارف دینی مطرح است که نقش و تأثیر آن با توجه به میزان پایبندی آن جامعه به آن امور بی تردید در هر جامعه

 مشخص می شود.

منحصر در آن جامعه و بدون تغییر نمی ماند و میزان  ها از طریق ابزارهای ارتباطی پیش رفته، دیگر امور دینیی ابر قدرتپس از سیطره

سازی  ها قرار می گیرد، در این راستا وضعیت دینداری جوانان به دلیل تمایل آنها به همسانپایبندی و نقش دین، تحت تأثیر این دگرگونی

دین و مناسک دینی را گمرنگ می کند و نتیجه ها و گرایش به تنوع طلبی و بروز بودن، در صورت عدم هدایت صحیح، نقش خود با این قدرت

 های دینی به صورت پایدار و سیستماتیک در جوانان نهادینه نمی شود.ها و گزارهآنکه مؤلفه

های انجام شده می توان نتیجه گرفت، جوانان ما به خصوص در این مقاله سعی شده به این مهم پرداخته شود و از رهگذر مطالعات و بررسی

شجو با نوعی دین گریزی مواجه اند که دلیل آن شخصی شدن امور دینی و بی توجهی به مناسک، تکثر گرایی در میان آنان است و قشر دان

ه است که باید شدهمچنین حب دنیا، گسترش انتظارات مادی از دین و تقلید از جوامع غربی باعث تضعیف معرفت دینی و بی هویتی مذهبی 

هایی  از جمله راه حل های نوین دینی متناسب با نیازهای نو ظهور دانشجویان مانند انتخاب مدیران با گرایش با توضیح و تشریح راهکار

اسالمی در رأس مؤسسات آموزش عالی، اهتمام به دروس معارف و استخدام اساتید مجرب در این عرصه و استفاده از رسانه های ارتباطی 

 های مادی بر گرفته از الگوهای غربی را کمرنگ کنیم.شته و ارزشجدید در تحکیم ارزش های معنوی گام بردا

 همچنین باید اقداماتی که پیامبر)ص( در جامعه جاهلیت آن دوره مورد استفاده قرار دادند مورد واکاوی قرارگیرد تا با الگوگیری از مکتب

ناسب تربیتی دیگر به نهادینه کردن امور متناسب با تمایالت درونی های مایشان به ایجاد شناخت، ایجاد انگیزه، نماد سازی، و استفاده از شیوه

 جوانان امروز کمک شود.
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