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چكيده

ساختار جوامع پيچيده ی کنونی متأثر از دانش و فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي است.
به دليل پيچيدگی انسان و جوامع انسانی و همچنين دانشمحور بودن فعاليتهای اجتماعی ،الزم
است دانشگاهها در رسالتهاي قبلي خود يعني آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی ،تجديد
نظر کرده و بر رسالتهاي متناسب با نياز جامعه ملي و جهاني توجه کنند .در جوامع کنونی
جنگ نرم در انواع مختلفی همانند جنگ رسانهاي ،جنگ فکری و فرهنگي و جنگ اعتقادي
و ارزشي ،در قالبهاي مختلف و با استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله مطبوعات ،کتابها،
وبالگها ،گروههاي اينترنتي ،شبکههاي ماهوارهاي ،بازارهاي مد و لباس ،انقالبهاي رنگي
مجازي و واقعي ،و فرقههاي انحرافي شکل گرفته و در حال گسترش هستند .عمليات رواني اين
جنگها شامل همه ی اقشار اجتماعی ،همه مکانها و زمانها است و تأثير آن در بين نخبگان و
دانشگاهيان ،به دليل ارتباط بيشتر و مستقيمتر آن ها با جامعه ی اطالعاتي بيشتر است .بنابراين
رسالت بنيادين دانشگاه (پاسخگويي به نيازهاي علمي ،اطالعاتي و تمدني جامعه) ايجاب ميکند
با ورود آگاهانه ،شجاعانه و به موقع به محيط مذکور ،به رسالت فرهنگي خود در عرصه ی جنگ
نرم جامه ی عمل بپوشاند .مقاله حاضر با بررسي و تبيين انواع جنگ نرم ،به تشريح رسالت
دانشگاه در مواجهه با آن ها پرداخته ،و راهکارهاي عمل به اين رسالت را به جامعه دانشگاهي
پيشنهاد کرده است.

تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم

 .1دکترای فقه و حقوق اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .1مدیریت آموزش عالي ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری ،تهران ،ایران.

مقدمه
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این واقعیت که جامعه ی معاصر تحت تأثیر مؤلفههای فناوریهای نوین ،جهانی شدن
و تأثیرات جامعه ی اطالعاتی ،به شبکهای پیچیده تبدیل شده که ویژگی بارز آن ارتباط
عمیق و گسترده ی عناصر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با یکدیگر است؛ ما را
به آنجا رهنمون میشود تا تصویری نوین از جنگ و منازعه ارائه نماییم .جنگی که در آن
ابعاد و مؤلفههای نرمافزاری بر شاخصهای سختافزاری غلبه دارد .در این میان دانشگاه
و دانشگاهیان موقعیتی متمایز دارند .دلیل این امر به ماهیت جوامع نوین و ویژگیهای
آن باز میگردد .در جامعه جهانی حاضر به دلیل تلفیق فرهنگها ،نمادها و نشانهها به
تدریج معناي اصلي خود را از دست داده و بیشتر به سمت یکسانسازي ميروند .این
امر باعث تقلید در ارزشها ،رفتارها و سایر امور فرهنگساز ،و زنگ خطري براي
فرهنگهاي ضعیف و جوامع بيسواد از لحاظ سواد اطالعاتي و فرهنگي است .امروزه
افراد و گروههاي معناساز و فرهنگساز بیشتر از افرادي هستند که مسئولیت مدیریت
فرهنگي جوامع را بر عهده دارند .همچنین هماهنگي میان سازمانهاي مدیریت فرهنگي
به دلیل وارد شدن مسائل سیاسي ،اقتصادي و  ...در مسائل فرهنگي معموالً اتفاق نميافتد
و این یعني عدم اتحاد سازمانهاي فرهنگي جامعه اطالعاتي ،براي مدیریت فرهنگي که
قرار است انسان را به سمت تعالي ،اخالق ،معنویت ،آراستگي ظاهر و باطن و وارستگي
از ظاهر و باطن برساند.

 .1جنگ نرم :چیستي و گونهها
جنگ نرم ،جنگ معاني ،نمادها ،نشانهها ،رسانهها ،فرقهها ،ارزشها ،آداب و رسوم و
شبکههاي اجتماعي واقعي و مجازي است و ممکن است در قالبهاي مختلفي از قبیل
صدا ،تصویر ،نرمافزار ،بازي و انجمنها خود را نشان دهد .گستره مفهومي جنگ نرم
وسیعتر از تهاجم فرهنگي است و با توجه به پیشرفتهاي فناورانه و درهم تنیدهتر شدن
روابط اجتماعي ،محدوده ی عملیاتي بزرگ تري را شامل ميشود.
 .1-1چیستي جنگ نرم

جنگ نرم به روشهای متنوعی انجام میشود .هدف نهایي جنگ نرم تغییر نظام سیاسي
و اعمال سلطه با روشی متفاوت از جنگ سخت است و ویژگی بارز آن استفاده از قدرت
نرم میباشد .قدرت نرم را ارزشهاي انساني و قدرت سخت را نیروي نظامي توصیف
ميکند (کامیار .)130 :1386 ،در جدول  1ویژگیهای مهم جنگ نرم ذکر شده است.

جدول  :1تفاوتهای مهم جنگ سخت با جنگ نرم

موضوع

ویژگی

کیفیت ابزارها

ابزارهای صوتي و تصویري ،نوشتاری و تخریب کننده روحیه ،روان،
ارزشها و شخصیتها

هدف

تأثیرگذاري بر انتخابها ،تصمیمگیريها و الگوهاي رفتاري و سلب
هویت فرهنگي

تشخیص جنگ و آمادگی دفاع هجوم به همراه دروغپردازي ،تفرقهافکني ،شبههافکني و  ...بدون
آگاه شدن اکثریت ،متوجه انجام و دفاع محدود است.

مفهوم امنیت

امنیت ارزشها و هویتهاي اجتماعي

مرجع امنیت

هویتهاي فردي ،گروهي و جهاني

واکنش حریف

غیرمحسوس و اغلب فاقد عکسالعمل

پیروز جنگ

حریف دارای بصیرت ،علم ،انسجام فکري ،هویت ،معنویت و توان
شبکهسازي قويتر

مکان و زمان

ملی و فراملی ،ذهنها و افکار

همراهان

احتماالً همه ی دولتها و ملتها

 .2-1گونههاي جنگ نرم

به طور کلي جنگ نرم در شش طبقه فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي ،نظامي و
علمي قابل بررسی است .در این طبقهبندی عمدت ًا جنگ نرم در دو طبقه ی فرهنگي و
اجتماعي و سپس در حوزههای علمي و سیاسی انجام ميشود و جنگ اقتصادي و نظامی
اغلب به هر دو صورت سخت و نرم انجام ميشود .در نوشتار حاضر گونههاي اصلي
زیر مدّ نظر هستند:
 .1-2-1جنگ نرم فرهنگي

«فرهنگ ،کیفیت یا شیوه ی بایسته و شایسته براي آن دسته از فعالیتهاي حیات مادي
و معنوي انسانهاست که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در
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قابل پیشبینی بودن

دشواری زیاد در شناسایي زمان ،مکان ،شدت ،گستردگي و تجهیزات
مورد استفاده

منبع قدرت
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عینبت و قابلیت اندازهگیری

پیچیده و محصول پردازش ذهني نخبگان بوده و اندازهگیري آن
مشکل است.
القاء و اقناع عمدت ًا روانی
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حیات معقول تکاملي باشد» (جعفری .)10 :1373 ،بر این اساس ،عناصر فرهنگ متنوع
بوده و هدایت کننده ی سبک زندگي است .در جامعه ی امروز این بایستهها و شایستهها
از مسیرها و حوزههایي به انسانها منتقل ميشود که هر کدام ميتوانند راههاي نفوذ و
تغییر فرهنگهاي دیگر باشند .این حوزهها که جنگ نرم فرهنگي در آن ها شکل ميگیرد
به شرح زیر هستند:
الف .حوزه ی رسانهاي :جنگ رسانهاي از برجستهترین مؤلفههاي جنگ نرم محسوب
ميشود .چرا که رسانهها ابزارهاي قوي براي تحمیل اراده هستند (گروه مطالعاتی
دانشکده ی امنیت ملی.)80 :1388 ،
ب .حوزه ی ارزشی و هنجاری :عرصه فرهنگ ،عرصه ی بایدها و نبایدها و عرصه ی
جلوهگري مکاتب حق و باطل ،و بازسازي فرهنگي به معناي مبارزه با اندیشههاي
باطل ،برداشتهاي نادرست ،گرایشهاي شیطاني ،روشهاي غلط و مکاتب انحرافي و
جایگزیني حق و صواب است .پیداست که چنین مبارزهاي با زور سالحهاي گرم و بسیج
نیروهاي فیزیکي میسر نیست .هرگونه مبارزه با زبان ،آداب و رسوم ،هنجارها ،قهرمانها
و الگوهاي سرنوشتساز جامعه در حوزه جنگ نرم قرار ميگیرد.
ج .حوزه ی مذهبي و اعتقادي« :بدون علم نمیشود ،با علم بدون دین هم نمیشود،
جامعه باید جامعه ی دینی باشد و در رأس آن هم دانشگاه است( »1عبدلی و عباسی:1391 ،
 .)41ترویج فرقههاي انحرافي ،تعبیر و تفسیر نادرست آموزههاي دیني ،تاریخ گذشته نشان
دادن دین ،اختالف افکني بین مذاهب یک دین ،توهین به شخصیتها و رهبران دیني و
بيارزش جلوه دادن علم و کار آن ها از جمله روشهاي جنگ نرم در این حوزه هستند.
 .2-2-1جنگ نرم اجتماعي

ميتوان جنبههایي از زندگي جمعي انسانها را پیدا کرد که پایههاي زندگي اجتماعي را شکل
ميدهند و شکلگیري و تحول فرهنگ تحت تأثیر آن ها است .این حوزهها که جنگ نرم در آن ها
انجام ميشود به شرح زیر هستند.

الف .حوزه ی آداب و قوانین :در عصر جهاني شده ،فضا در کانالهاي سرزمینزدایي
شده ارتباطات قرار گرفته است .فضا دیگر تحت سیطره ی دولت نیست؛ سایر فضاهاي
سرزمینزدایي شده همراه با فروپاشي جامعه ی ملي به عنوان تنظیم کننده ممتاز فضاي
اجتماعي ظهور یافتهاند ( .)Delanty, 2000در این فضا افراد هر جامعه با آداب و
رسوم ،سنتها و آرمانهاي افراد و جوامع دیگر آشنا شده و در صورت پذیرش منطقی
یا غیرمنطقي این عناصر ،به تغییر در آداب و رسوم جامعه ی خود ميپردازند .در فضاي
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جهاني ،سرمایهگذاري براي ایجاد شبهه و ابهام در آرمانهاي دیگران براي ترغیب و اقناع
آن ها جهت پذیرش آرمانهاي خودي ازطریق دروغ ،فریب و  ...انجام ميشود که نتیجه
آن ميتوانند نیازسازي فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي و ...در جوامع ضعیف براي ایجاد
وابستگي فکري و عملي باشد .اختالف افکنی بین اقوام ،جنگ با اصول قانون اساسي،
بازی با مفاهیمی همانند دموکراسي ،حقوق بشر و آزادي در کشورهاي اسالمي و جنگ
با بنیان خانواده و ازدواج ،از جنگهای نرم این حوزه هستند.
ب .حوزه ی هویتی :نتیجه عملکرد قدرتمند و مقتدرانه یک فرهنگ در فضاي کنوني
حاکم بر جامعه جهانی ،بیزاري و بيعالقهگي افراد به فرهنگ و ایدئولوژي ضعیف خودي
و عشق و عالقه به فرهنگ و ایدئولوژي قوي و بیگانه است .با توجه به این عشق و
عالقه به مرور ذهنیتها ،نگرشها ،ارزشها و رفتارها ،رنگ و بوي فرهنگ بیگانه را به
خود گرفته و فرد خود را شهروند دولت و فرهنگ قوی دانسته و از هویت فردي و ملي
خود جدا خواهد شد .در این صورت است که اصطالحاتي چون روشنفکر غربزده و
توصیههایي چون بازگشت به خویشتن ،نداهاي دعوت به اتحاد و بصیرت وارد کتاب ها،
رسانهها و گفتارهاي مختلف ميشود.
ج .حوزه ی تعامالت اجتماعی :شهروند جهاني ،مهاجرت مجازي ،اشتغال مجازي،
چندفرهنگي بودن و از این قبیل اصطالحات به دنبال توسعه ی ابزارهاي اطالعاتي و
ارتباطي ،تسهیل و تسریع فرایند تعامالت انساني مطرح شدهاند .این ابزارهاي تعامل ،براي
پیشبرد اهداف جنگ نرم قابل استفاده هستند .از طریق وبالگهای فردي و گروهي ،شنود
مکالمات ،تسلط به ارتباطات الکترونیکی ،نفوذ در شبکههای سازمانی و ملی ،شبکههاي
اجتماعي مجازي ،شبکههاي وابسته به فرقهها و گروههای خاص بر ذهنیتها و اعتقادات
تأثیر گذاشته ميشود .از طرف دیگر گسترس این تعامالت در جوامع ضعیفتر باعث
تغییر نحوه کنش متقابل افراد آن جوامع با همدیگر و در نتیجه منجر به گرایش و عمل
به محتوا ،روش و ارزشهای القایی ابزارهاي ارتباطي بیگانه شده ،به تدریج سبک زندگی
دستخوش تغییر بنیادین ميشود.
د .حوزه ی فناوريهای اجتماعی :با ورود فناوریهای جدید به جوامع ،اصطالحات،
روشها و فرهنـگ استـفاده از آن نیز وارد ميشود .همچنین صدور فنـاوری ناقص و
تاریخ گذشته به کشور مقصد ،بدون ارائه ی آموزش در مورد آن و بدون در نظر گرفتن
ارزشهای بومی ،فضای وابستگی ،عقبماندگی و دلبستگی را تشدید میکند .به عبارتي
ورود هر فناروي و ابزار جدید در یک کشور به همراه خود شکلي جدید از زندگي وارد

ميکند و این شکل جدید نیازهاي خود را ميطلبد .از نگاه جنگ نرم ،این یعني نیازسازي
براي ورود اقتصاد و فرهنگ به سایر کشورهایي که ميخواهید همرنگ و نیازمند و سرباز
شما شوند.
 .3-2-1جنگ نرم علمي و فناوري
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اگر به دانش و فلسفه به عنوان دو نماینده اندیشه آدمي بنگریم ،خواهیم دید که همواره
رابطهای معنيدار میان سه مقوله دانش ،فلسفه و قدرت وجود دارد و بحث از تأثیر آن ها
بر هم در حقیقت بحث از دانش و فلسفه به مثابه [منبع] قدرت است (توکلیان:1388 ،
 .)107 - 102ملتی که علم ندارد محکوم به عقب ماندگی ،ذلت و فرودستی در معادالت
جهانی است( 2عبدلی و عباسی .)99 :1391 ،علم ،محور توسعه ی حقیقی ،3موجب عزت
و اعتماد به نفس یک فرد و یک ملت ،4پایه و زیربنای اقتدار ملت ،5نیاز اول کشور،
قدرت و اقتدار 6است (معینی« .)1387 ،پیشرفت دانش و فناوري در دستان افراد شایسته،
جهت سودآوري و بهرهدهي به کار ميروند ،اما در صورتي که در اختیار افراد ناصالح و
ناشایسته قرار گیرند ميتوانند خطرات سهمگین به بار آورند» (گروه مطالعاتي دانشکده
امنیت ملي .)152 :1388 ،علم و فناوري و پیشرفتهاي آن ميتواند براي اعمال قدرت
از سوي کشورهای توسعه یافته بکار گرفته شود .اگر این پیشرفتها وابستگي محتوایي و
فکري ایجاد کند ،ميتواند منجر به مهاجرت نخبگان ،تقلید فکري ،ترجمه بدون توجه به
شرایط بومی شود .جنگهاي نرم این حوزه به اشکال زیر اتفاق میافتد؛
حوزه اول .آموزش :محتوا ،روشها ،فضاها و رسانههاي آموزشي ،عناصري در فرایند
آموزش هستند که بیگانه بودن این عناصر به فرهنگ ،دین و آداب و رسوم یک ملت،
غیربومي و تقلیدي بودن ميتواند آن ها را به وسیلهاي براي اقدام به جنگ نرم تبدیل
کند .محتواي نظري صرف و غیرفعال ،روشهاي آموزشي سنتي ،استاد محوري ،تأکید بر
محفوظات بجاي خالقیت ،تفکر انتقادي و اندیشیدن فعال ،استفاده از رسانههاي آموزشي
نامناسب مانند فیلمهاي آموزشي بیگانه که متضاد با نظام ارزشي یک ملت هستند ،تأکید
بر آموختن مهارتهاي مختلف ،مناسب با نیازمنديهاي جوامع بیگانه و ایجاد فضاي
آموزشي مناسب فرهنگ بیگانه از مواردي هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عناصر
آموزشي را تبدیل به ابزارهاي جنگ نرم کرده و فارغالتحصیالن نظام آموزشي را تبدیل
به سربازان بیگانه ،بيتعهد به وطن و عاری از بصیرت ميکنند.
حوزه دوم .پژوهش :در این زمینه از روشهاي جنگ نرم مانند فریب ،دروغ،
بزرگنمایي و بياعتبارسازی استفاده زیادي ميشود .معتبر جلوه دادن مجالت علمي
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و یافتههاي علمي خودي و در مقابل بياعتبار جلوه دادن مجالت و یافتههاي تحقیقاتي
ملتهاي دیگر؛ بزرگنمایي و جهانشمول نشان دادن اولویتهاي تحقیقاتي خودي،
تأکید بر اعتبار و برتري بانکهاي اطالعات پژوهشي و معرفي این مخازن اطالعات
علمي به عنوان شاخص و معیار سنجش کیفیت و کمیت تولیدات علمي کشورها ،ارائه
بورسهاي تحصیلي و تحقیقاتي (از کارشناسي ارشد تا پسادکتري) و فرصتهاي
مطالعاتي براي اندیشمندان کشورهاي درحال توسعه در جهت استفاده از آن ها براي رفع
نیازهاي تحقیقاتي و همچنین تغییر ذهنیت آن ها به نفع اولویتهای خودي از اقداماتی
هستند که اغلب به طور غیرمستقیم تغییر ذهینیتها ،وابستگي علمي و فکري ،و خدمت
به بیگانه را به دنبال دارد.
حوزه سوم .تربیتی :حوزه ی تربیتی ناظر بر اقداماتی است که نیروی انسانی را تحت
تأثیر قرار میدهد .از این منظر دو دسته از اقدامات قابل توجه است:
یك .اقدامات تربیتی در بخش دانشجویی :برخی از تحلیلگران غربی بر این عقیده
هستند که جمهوری اسالمی را میتوان با نفوذ به درون ذهنیت علمی دانشجویان در قالب
فرآیندهایی چون بورس و غیره ،با بحران مواجه نمود (رنجبران« .)۱۳۸۸ ،در حرکتها و
تشکلهاي دانشجویي ،قدرت تحلیل که نباشد انسان فریب تحلیلگر بیگانه را ميخورد.
در دنیاي سیاسي امروز با مغالطههایي سیاسي کاري ميکنند که بتوانند بر دانشجو تسلط
پیدا کنند .درست مثل مغالطههاي فلسفي ،ذهن طرف را با یک چشمبندي علمي ،منحرف
[و همراه خود] ميکنند» (فیروزآبادی .)79 :۱۳۸۷ ،وارد شدن در جریانهاي سیاسي
بدون داشتن قدرت تحلیل و تفکر انتقادي ،تقلید کورکورانه ،چند جبهه کردن تشکلهاي
دانشجویي و متضاد نشان دادن آن ها ،تغییر رسالت اصلي دانشجو (یادگیري ،پژوهش،
مهارتورزي و دستیابي به ذهنیت فلسفي) به تغییر دهنده نظام ارزشي و سیاسي موجود
(با تقویت تفکر رادیکال) ،جذب دانشجویان در شبکههاي اجتماعي معاند یا در فرقهها
و تشکلهاي هدایت شده از طرف بیگانه ،نمونههایي از راههاي جنگ نرم از طریق
دانشجویان هستند.
دو .اقدامات تربیتی در حوزه ی اساتید :از نظر اسالم ،انسان رشد یافته کسي است که
اهل فکر و تشخیص باشد و اگر وي فکر و اندیشه خود را به طرز صحیحي به کار گیرد
و هدف او تنها درک حقیقت باشد ،ميتواند راه رستگاري را از سبیل گمراهي تشخیص
دهد (رضایی زارچی و رهنما .)37-22 :۱۳۸۸ ،نقش معلم و مربي در جامعه ما ،نقش طراز
اول است .به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بیان داشتهاند« :قدر تعلیم و تربیت

و معلمي [و استادي] و سنگر فرهنگي را بدانید» (حسینیخامنهای .)31 :۱۳۸۸ ،ایران
مدت هاست براي اسالمي کردن دانشگاهها تالش ميکند .در صورتي که اعضاي هیئت
علمي ویژگيهای مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی را نداشته باشند ،قابلیت تبدیل شدن
به عناصري بیگانه یا مخالف با فرهنگ و ارزشهاي اسالمي را خواهند داشت .دشمن از
جایگاه و نقش اعضاي هیئت علمي در شکلدهي و هدایت دانشجویان و سرمایههاي آینده
جامعه آگاه است؛ بنابراین با تبلیغات رسانهاي زیاد ،با اختالف افکني بین عالمان دانشگاهي و
حوزوی ،با دادن امکانات و مشوقهاي مادي ،دادن اعتبار و ارزش کاذب به این قشر فرهنگساز،
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این امکان را براي خود فراهم ميکند که با استفاده از اساتید فریب خورده ،کالسهاي
درسي دانشگاهها را تبدیل به محل آموزش و تبلیغ فرهنگ و برنامههاي خود و تربیت
نیروی مورد نیاز خود کند.
حوزه چهارم .مدیریتي :دانشگاهها کانون تولید و انتقال علم ،فرهنگپذیري ،انتقال و
بازتولید ارزشهاي فرهنگي در سطح ملي هستند ،بنابراین مراجع سیاستگذار در این
زمینه قادر نیستند به این نهاد بياعتنا باقي بمانند (خانیکی .)290–284 :1383 ،اکنون که
محیط بیروني آموزش عالي فراملي شده و امکان تأثیر محیط جهاني بر دانشگاه فراهم
است ،دشمن با تأثیر گذاشتن بر عوامل انساني دانشگاه سعي در تضعیف و وابسته
کردن دانشگاهها و دانشگاهیان دارد .تحریم ارتباطي و اطالعاتي دانشگاهیان ،بياهمیت
جلوه دادن یافتههاي تحقیقاتي ،محرومسازی از اطالعات علمي ،جذب نخبگان با
پرداخت هزینههاي باال و یا با فریب ،عدم فروش ابزارهاي آزمایشگاهي ،سختافزارها
و نرمافزارهاي پیشرفته و تالش براي جلوگیري از تولید علم بومي از مواردي هستند که
جهت تحقق اهداف جنگ نرم انجام ميشوند .در حقیقت عقب نگه داشتن و محرومسازي
از یک طرف و فریب ،جذب و بياعتبارسازي از طرف دیگر راهبردهایي براي جنگ نرم
مدیریتي در علم و فناوري هستند.

 .2رسالتهاي دانشگاهیان

 .1-2رسالت اولیه ی دانشگاه

رسالت ،متمایز کننده یک سازمان از دیگر سازمانها و محوريترین نقطه ی توجیه
کننده هستي و چیستي سازمان از یک سو ،و کلیه برنامهها ،تصمیمگیريها ،فعالیتها و
هزینههاي آن از سوي دیگر است (الویری .)548 – 541 :1383 ،بر این اساس دانشگاهها
با انجام دو رسالت عام و خاص میتوانند به جنگ نرم دشمن پاسخ گویند.
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الف .رسالت عمومی دانشگاه :رسالتهای دانشگاه به ترتیب ظهور تاریخي عبارت
از آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتماعي و فناوری بوده است .در آغاز هزاره ی جدید
«رسالت آموزش عالي که بنیاد همه فعالیتها و جهتگیريهاي این نهاد مهم اجتماعي
است ،دستخوش تحولي بنیادین در مسیر اخالقگرایي و تعالي انسان و جامعه است»
(فولتون .)1376 ،توجه بیشتر به حیطه عمومی و فضاسازی اجتماعی ،در عین تالش برای
حفظ ارتباط سازنده و نزدیک با تصمیمگیران و سیاستگذاران و عالقه به حضور [و
تأثیرگذاری] در صحنههای جهانی (پایا )124 ،1385 ،از دیگر رسالتهایی است که در
موج پنجم فعالیتهای نهادهای مولد اندیشه ،همانند دانشگاه مورد توجه است .یکي از
رسالتهاي جدیدي که دانشگاه بینالمللي اسالمي مالزي براي خود ذکر کرده به شرح
زیر است« :با وحدت بخشیدن به خصوصیات اعتقادي (ایمان) ،دانشي (علم) ،و شخصیت
ممتاز (اخالق) ،روشنفکران و متخصصین را با ویژگيهاي برتر براي خدمتگزاران
به عنوان عامالن پیشرفت متعادل و جامع و نیز توسعه امکانپذیر در مالزي و جهان اسالم
پرورش دهد» (افتخاری و همکاران .)211 :1387 ،به عبارت دیگر تلفیق علم و عقالنیت
با ارزشها و فرهنگ و توجه به رشد انسان در تمامی ابعاد برای اعتالی مادی و معنوی
جامعه از رسالتهایی است که دانشگاهها به طور رسمی وارد این حوزه شدهاند .در
داخل دانشگاهها نیز عواملی همانند جنگ فرهنگی باعث توجه به این رسالت شده است.
جنگهای فرهنگی در دانشگاهها تا حدودی از تغییر صفبندیها در روابط بین نسلها
ناشی میشد .انقالب جنسی در دهه  1960و جنبشهای سیاسی گسترده در ایاالت متحده
درباره حقوق مدنی و مخالفت با جنگ ویتنام معنای جدیدی به امر سیاسی بخشید.
دانشجویان شروع به زیر سؤال بردن محتوای دروس و چگونگی تدریس و دانشگاهیان
شروع به بازاندیشی در محتوا و ماهیت برنامههای آموزشی کردند .جنگ بین دو روایت
از فرهنگ (فرهنگ دو نسل یا فرهنگ دو گروه و جامعه) ،به هر حال دیگر صرف ًا نبرد
تعاریف نیست بلکه ستیزی سراسری و بخشی از پیکره سیاست جهانی در هزاره جدید
است (اوانز.)19-21 :1387 ،
ب .رسالت خاص دانشگاه اسالمی :با توجه به رسالتهای مذکور و اهمیت نقشآفرینی
و پیشرو بودن دانشگاه در تحوالت اجتماعی ،امروزه مدل دانشگاه پاسخگو و تمدنساز
مورد توجه اندیشمندان است .پاسخگویی دانشگاه هیچ تفاوتی با پاسخگویی سایر نهادها
و فعاالن جامعه ندارد و باید مبین رابطه نقش دانشگاه با نیازهای جامعه و میزان کارآمدی
آن باشد (بوررو .)312 :1389 ،بنابراین توجه به رسالت فرهنگی در راستای افزایش نقش
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و توان پاسخگویی دانشگاه به نیازهای جامعه است .در رسالتها و سیاستهاي دانشگاه
اسالمي به موارد مهم زیر اشاره شده است:
اول .احیاء و حفظ ارزشهاي اسالمی در محیطهاي علمي با استفاده از روشهاي
کارآمد و هماهنگ با شئون محیطهاي علمي.
دوم .زمینهسازي به منظور ایجاد توانایي بحث و گفتگو و نقد و ارزیابي سایر فرهنگها
و تمدنها.
سوم .نظارت و ارزیابي هدفمند و مستمر برنامهریزي فرهنگي (دبيرخانه شوراي اسالمي
شدن مراکز آموزشي.)23 :۱3۸3 ،
از نگرانيهاي اصلي در خصوص محیطهاي فناوري جدید ،استفاده نادرست از
فناوريهاي جدید ،اشاعه نادرست ارزشهاي فرهنگي بیگانه و کمرنگ شدن ارزشهاي
خودي است .براي مواجهه با این چالش ،بسترسازي فرهنگي ،اشاعه آداب معاشرت
شبکهاي ،توسعه برنامههاي فرهنگي بومي و مبتني بر نظام ارزشي جامعه ميتواند مفید
باشد (جعفری .)521- 511 :1383 ،با توجه به مباحث باال و اینکه امروزه مهم ترین
عرصه ی جنگ و تأثیرگذاري روي ملتها و دولتها عرصه فرهنگي است ،به این نکته
پی برده میشود که بياعتنایي به تهاجم فرهنگي ،سرانجامي مرگبار براي فرهنگ خودي
خواهد داشت .راه اصالح یک مملکت فرهنگ آن است .استعمار در فرهنگ ما کارهای
بزرگ میکند .نمیگذارد جوانهای ما مستقل بار بیایند و در دانشگاه درست رشد بکنند
(موسویخمینی ،1378 ،ج« .)390 :1از تاریخ آموختهایم که قدرت را باید با قدرت پاسخ
داد .قدرت فرهنگي همتاي خود را ميطلبد و فرهنگ ميتواند رزمگاهي علیه شبیخون و
تهاجم فرهنگي اربابان به اصطالح نظم نوین فرهنگي با سالح هاي جدید فناورانه باشد»
(قورچیان .)128 – 125 :1383 ،بنابراین نیاز است بيدرنگ به زنده و فعال کردن رسالت
فرهنگي دانشگاهها براي مقابله با تهاجمهاي عصر حاضر و هدایت و جهتدهي به جامعه
براي مقابله با جنگ نرم بپردازیم.
 .2-2رسالت فرهنگي

اینکه رسالت فرهنگي را رسالتي جدید مطرح ميکنیم نه به خاطر آن است که تا االن
مطرح نبوده است؛ بلکه به این دلیل است که تاکنون هم از جنبه علمي و هم از جنبه
اجرایي توجه جدي به آن نشده است .از طرف دیگر امروزه فعالیتها و محصوالت
فرهنگی ،متنوع و داراي تأثیرگذاري گسترده و عمیق هستند .دانشگاهها میتوانند نقش
مؤثری در آمادهسازی شهروندان برای یک زندگی معنویتر داشته باشد (بریجز و دیگران،

یکی از عواملی که قرآن کریم تأثیرگذاریاش را بر انسان پذیرفته است ،محیط اجتماعی
است .گروه همساالن ،افراد بانفوذ ،محافل علمی و مذهبی ،رهبران مذهبی و سیاسی،
محافل خصوصی ،انجمنهای دوستی و حزبی (اژدریزاده )146 :1390 ،از عناصر این
محیط هستند که در نظام اعتقادی و ارزشی و شخصیت افراد انسانی همانند دانشگاهیان
مؤثرند .اگر دانشگاه اصالح بشود آینده آن جامعه اصالح خواهد شد .محیط دانشگاه به
طور طبیعی محیط شادابی ،نوآوری ،و نوزایی است .محیط بالیدن شخصیتها ،جوشیدن
استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشان پنهان است .چیزی که از نگاه ارزشی و آرمانی
جوان نامطلوب باشد ،بیش از همه در محیط دانشگاه حساسیت به آن به وجود میآید.
محیط دانشگاه ،محیط گرایشهای دینی و معنوی لطیف هم هست .باید به ذهنیت
دانشجویان و جوانان و اعتقادات و روحیه اسالمی و انقالبی آن ها خیلی توجه شود
(جمعی از محققان دفتر فرهنگی فخراالئمه .)1389 ،اندیشمندان پست مدرنیسم «نظام
آموزش و پرورش [و آموزش عالي] کنوني را عامل انتقال فرهنگ ممتاز یا فرهنگ نخبگي
ميدانند» (فرمیهنی فراهانی :1383 ،پیشگفتار) .در تأیید تأثیر جو دانشگاه بر دانشگاهیان
یافتههاي فراواني وجود دارد .نمونهاي از این تحقیقات در مورد دانشجویان سال اول به
این نتیجه رسید که تازه واردان به سرعت ماهیت انتظارات ،معیارها و ارزشهاي دانشگاه
را کسب کرده و خود را با آن تطبیق ميدهند به طوري که نميتوان آن ها را از دیگران
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 .)374 :1389در جهان غرب نبرد بر سر فرهنگ در آموزش عالی دیگر درباره این نیست
که چه چیزی تدریس میشود ،بلکه دانشگاهها به فرهنگی سیاسی متعهدند که آشکارا
به پیشبرد اهداف دولت غربی مربوط میشود (اوانز .)22-23 :1387 ،امروزه تهاجمهاي
فرهنگي هیچ فردي از جامعه را استثنا نميکند و البته هسته ی مرکزي خود را قشر نخبه و
دانشگاهي قرار ميدهد ،زیرا که این اقشار بر کل جامعه تأثیرگذار هستند .اصوالً فرهنگ
مهاجم ،با استفاده از ابزارها و تاکتیکهاي جدید ،زمینه را براي آسیبپذیري دانشگاهیان
فراهم ميآورد .براي مقابله با این تاکتیکها ،دانشگاه از کارکرد فرهنگي خود بهره ميبرد
که در زمینه این کارکرد «ميتوان از توسعه و اعتالي فرهنگي جامعه ،غنابخشي فرهنگ
عمومي براي رشد و توسعه فرهنگ علمي ،حفظ و انتقال و بازاندیشي سنتها و میراث
فرهنگي گذشته و تجدید حیات جامعه یاد کرد» (رئوفی .)143 -131 :1388 ،در همین
راستا «باید بفهمیم این را که ما خودمان فرهنگ داریم ،یک فرهنگ غنی و فرهنگمان از
خارج بهتر است (سعادتمند.)169 :1389 ،
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و افراد قدیميتر شناخت ( .)Rossi, 2001کارکرد آموزش عالي تنها توسعه کمي براي
تحقق رسالتهاي خود نیست بلکه توسعه کیفي این رسالتها بسیار مهم بوده و برونداد
دانشگاهها همان است که امام خمیني (ره) فرمود« :شما از دانشگاه مؤمن بیرون بدهید ،ما
از مدرسهها مومن بیرون بدهیم نه فقط عالم ،عالم تنها فایده ندارد ،مؤمن تنها هم چندان
مؤثر نیست .اما عالم وقتي مومن شد ،آنگاه منشأ خیرات و برکات است» (موسویخمینی،
 ،1378ج .)473 :7همچنین ميفرمایند« :مهم در دانشگاهها ،دانشسراها ،تربیت معلم و
تربیت دانشجو این است که همراه با تعلیم و تعلم ،تربیت انساني باشد .چون اشخاصي
که در علم به مرتبه اعال رسیدهاند لکن تربیت انساني ندارند ،همچون اشخاصي ضررشان
بر کشور ،بر ملت و بر اسالم از دیگران زیادتر است» (فرشادفر .)39 :1384 ،دانشگاهي
فرهنگساز و انسانساز است که محیط دروني آن میدان اندیشه و فرهنگ ،منطق و علم،
تجلي عقل ،تفکر و استدالل و بحث و بررسي باشد .در اینصورت است که حقایق روشن
ميشود و رفتارهاي داراي پشتوانه عقلي و فطری در محیط دروني دانشگاه نهادینه شده
و براي دانشگاهیان ارزشمند و قابل دفاع ميشود تا دشمن فرهنگي مغلوب و فرهنگ
دانشگاهي به محیط پیرامون خود نفوذ کند .بنابراین الزم است جو دانشگاهي به سالح
منطق و استدالل ،تفکر و تحقیق ،دیانت و علم مجهز شود .آرام و منطقي نگه داشتن
محیط دانشگاه و جلوگیري از متزلزل شدن کار علمي در دانشگاهها و کوتاه کردن دست
سوء استفاده کنندگان سیاسي و فرهنگي بیروني ،از اقداماتي است که الزمه حفظ منزلت
و جایگاه دانشگاه در تولید و بازتولید فرهنگي در ضمن عمل به رسالتهاي آموزش،
پژوهش و خدمات اجتماعي آن است.
 .4-2رسالت تربیتی

هر باسوادي عالم حقیقي نیست و علم غیر از سواد است .امام علي (ع) در حکمت
 147نهجالبالغه به کمیل فرمودند« :یک دسته عالم ربانياند ،یک دسته دانشآموزند که نزد
علماي رباني درس ميخوانند و تعلیم ميگیرند ،بقیه پشههایياند که در فضا پراکندهاند».
پس در اسالم یک نوع علم بیشتر نميشناسیم و آن هم علم رباني است که جهتگیري
الهي دارد و یک عالم بیشتر نميشناسیم و آن عالم رباني است (فرشادفر .)1384 ،اساتید
دانشگاه عالوه بر توانایي و به روز بودن در محتواهاي علمي ،توانایي در تولید علم بومي،
توانایي در روشهاي آموزشي و استفاده از ابزارها و رسانههاي آموزشي ،توانایي در
پژوهش و روشهاي علمي حل مسئله ،اکتشاف ،استدالل ،تفکر منطقي و انتقادي الزم
است آراسته به صفات الهي و برخوردار از ویژگي هاي پیامبران و پیشوایان الهي باشند،

زیرا که معلمي شغل انبیاست .رهبر معظم انقالب درباره ی اساتید دانشگاهها مواردي
مطرح فرمودند که به طور خالصه در زیر به آن ها اشاره ميشود:
استاد ميتواند محیط دانشگاه و دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار دهد بنابراین الزم
است در حد مقدور بایدهایي را رعایت کند و به نبود این بایدها راضي نشود.
 -استاد باید سرشار از غرور ملي ،انقالبي و عشق [و معرفت] به دین باشد.

 -استاد باید از بي تفاوتي ،بياعتنایي و از کالس و وقت دانشجو را به هرچه گذراندن

به دور باشد.

 -استاد باید مدافع خالقیت ،نوآوري و ابتکار باشد.
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 استاد نباید سیاستزده باشد ،الزم است سیاست بفهمد ولي باید انگیزههاي سیاسياشجنبه جناحي ،شخصي و حزبي پیدا نکند (فیروزآبادی.)46-44 :1387 ،
اعضاي هیئت علمي دانشگاهها با توجه به مقبولیت خود نزد دانشجویان و منزلت
اجتماعي شان در پرورش نسلها و در بازتولید یا تولید فرهنگي نقش مؤثري دارند .اگر
بخواهند این نقش را درست انجام دهند الزم است ابتدا به خودسازي بپردازند« .چگونه
ميتوانیم امیدوار باشیم که بدون اصالح خودمان ،سیاره خود را بهبود بخشیم» (میلر،
 .)2۱6 :2000تزکیه و خودسازي ،علم وافر ،هنرمندي در تربیت ،تعامل مؤثر ،معنویت و
اخالق محوري ،توجه به رشد حرفهاي ،اختصاص وقت کافي براي دانشجویان ،نوآور
و جسور بودن در عرصه تولید علم ،یادگیري مادامالعمر ،تالش براي تولید و بازتولید
فرهنگي براي دانشجویان و سایر افراد جامعه ،پرهیز از سیاستزدگي و از این قبیل،
مواردي هستند که از اساتید براي توانمندي در ایفاي نقش خود براي تحقق کارکرد
فرهنگي دانشگاه انتظار ميرود« .امروزه تمرین مشارکت در اداره دانشگاه ،جستجوي
روشهاي بهسازي آموزش ،تربیت فرهنگي دانشجویان ،ترویج فرهنگ علمي ،ترویج
یادگیري و تفکر انتقادي ،طراحي برنامههاي درسي اثربخش و ارتباط با جامعه ،از جمله
مسائل مهم دانشگاه هاي کشورهاي مختلف است و به نظر ميرسد با ترویج آموزشهاي
اثربخش اعضاي هیئت علمي ميتوان براي آن ها راه حلهاي کارآمدي پیدا کرد .بنابراین
ضرورت تدوین ،ارائه و ارزشیابي برنامههاي خودنوسازي هیئت علمي ،شکل جهاني
به خود گرفته است» (سرکارآرانی .)443 :1388 ،پس سزاوار است این هدایتگران و
افسران جنگ نرم خود را از همه لحاظ مهیاي نقش آفریني مؤثر در جامعه دانشگاهي،
ملي وجهاني کنند.
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دانشجویان از افسران جنگ نرم ،به ویژه در عرصه علم و فناوري ،فرهنگ و جامعهسازي
هستند .از دیدگاه رهبر معظم دانشجو باید سیاست را بفهمد ،در کنار حرکت علمي و فکري
به سمت یافتن قدرت تحلیل سیاسي کشانده شود (فیروزآبادی .)1387 ،ایشان از کم اطالعي
جوانان امروز [به خصوص دانشجویان] از تاریخ کشور خود گالیه ميکنند و این در حالي
است که تاریخهاي علمي کشورهاي غربي در کشور ما ترجمه شده و فراوان به آن ها رجوع
ميشود .این انتظار از اساتید که خود را تزکیه و رباني کنند ،به خاطر کمک به تربیت دیني
و معنوي دانشجو هم است .رهبر معظم انقالب ميفرمایند« :تربیت دیني دانشجویان بایستي
یکي از اهداف مجموعه اساتید دانشگاهي کشور باشد .دانشجو را باید هم متدین و هم
داراي باورهاي ملي و اعتماد به نفس ملي بار آورد» .و در جاي دیگر مي فرمایند« :ذهن
دانشجو ذهن پرسشگري است ... ،بهترین کساني که ميتوانند در مسائل دیني ،اعتقادي،
سیاسي ،معرفتي و توحیدي پرسشگري کنند ،جوانان دانشجو هستند (فیروزآبادی.)1387 ،
در مورد علمآموزي نیر از فرمودههاي رهبر معظم ميتوان به تأکید برعلم همراه با اخالق،
خطرپذیري و کار سخت ،پرهیز از عوامگرایي در فعالیتهاي دانشگاهي ،افزایش میل به
پژوهش ،تقویت قدرت منطق و استدالل و تالش براي علم آموزي و تولید علم به جاي
مدرک گرایي اشاره کرد .در مورد عالقه و توصیه ایشان به حرکت علمي و جهاد علمي
همین بس که در بازدید از پژوهشکده رویان ( ،)1386ضمن آنکه این مؤسسه را به عنوان
الگوي مطلوب حرکت علمي معرفي ميکنند ،ميفرمایند« :اگر بخواهم این الگوي مطلوب
را در یک جمله معرفي کنم ،عبارت است از ترکیب علم ،ایمان و تالش» (فیروزآبادی،
« .)1387ما در دانشگاههایمان ،ابزار و وسایل الزم برای هدایت فکری نسل جوان دانشجو
به قدر وافر و کافی نداریم و تفکر انقالبی ،عمق و پختگی الزم را در دانشگاه پیدا
نمیکند (مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا .)363 :1390 ،با توجه به اینکه ذهن
پرسشگر دانشجویان از یک طرف و اطالعات و تجربیات محدود آن ها در تحلیل سیاسي از
طرف دیگر ممکن است باعث شود به عنوان ابزاري در دست سیاسیون داخلي و خارجي
قرار گیرند و رسالت اصلي خود یعني علمآموزي ،خودسازي ،تولید علم و تقویت تفکر
استداللي ،منطقي و انتقادي خود را به دست فراموشي بسپارند؛ بنابراین توجه به مباحث باال
و هدایتگري اساتید دانشگاه و تجهیز دانشگاهها به ابزارها و برنامههای فرهنگی ،کمک
خواهد کرد تا دانشجویان در جنگ نرم دوست و دشمن را درست تشخیص داده و با سالح
علم و استدالل از نظام ارزشي و فرهنگ ملي خود دفاع کنند.

 .6-2رسالت اجرایی مسئوالن و برنامهریزان دانشگاهي
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دانشگاه هم از جنبه محیط دروني و هم محیط بیروني از پیچیدگيها و عوامل فرهنگساز
فراوان و متنوع برخوردار است .تردیدي نیست که محیط آینده ،به طور عمومي و به تبع
آن ،محیط آموزش عالي ،محیط راهبردي است .چنین محیطي فرار ،نامطمئن ،پیچیده و
مبهم است ( .)Guillot, 2005در این موقعیت «نميتوان دانشجو [و سایر عوامل انساني
دانشگاه] را تنها به وسیله ی ضوابط هدایت کرد .الزم است دانشگاه از این تنوع مطلع
باشد و به دور از محدود ساختن و نادیده گرفتن ،در فهم [و افزایش قدرت تحلیل] آن ها
(دانشجویان و سایر منابع انساني دانشگاه) بکوشد» (یمنيدوزي سرخابي و همکاران،
 .)48 :1388آموزش عالي اگر ميخواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطي عقب نماند
و کارآمدي ،معناداري و استمرار بقاي خود را از دست ندهد باید در خود و محیطش،
تغییرات قصد شده ،هدفمند و معنادار بیافریند ( .)Deal, 2002با توجه به اینکه تغییرات
محیط بیروني و همچنین تغییر در افراد ،فرهنگ ،فناوري ،محتواي علمي و سایر عناصر
محیط دروني دانشگاه روي آن تأثیر مي گذارد و همچنین به خاطر سریع و متنوع بودن
این تغییرات الزم است ،مسئوالن دانشگاهها و برنامه ریزان آموزشي ،درسي و فرهنگي
دانشگاهها با نگرشي راهبردي و با بصیرتي کامل به تصمیمگیريهاي مقتضي شرایط
دروني و بیروني دانشگاه اقدام کنند .توجه به معیشت اساتید و کارکنان ،توجه به امنیت
و آرامش محیط علمي براي دانشجویان ،تقویت سواد اطالعاتي و فرهنگي منابع انساني
دانشگاه و دانشجویان ،تقویت قدرت تحلیل ،تصمیمگیري و بینش مذهبي ،سیاسي،
تاریخي و فرهنگي دانشجویان و اساتید ،اولویت دادن اخالق حرفهاي و دانش بومي در
تدوین محتواي علمي و برنامهریزي درسي دانشگاه ،توسعه و روزآمدسازي برنامههای
فرهنگي دانشگاهها متناسب با اقتضائات روز از مواردي هستند که ميتواند از طرف
مسئوالن و برنامهریزان دانشگاهي طراحي و اجرا شده ،دانشگاه و دانشگاهیان را براي
تولید و انتقال فرهنگ به جامعه خود و جوامع دیگر آماده سازد .مؤلفههای قدرت نرم
در فرهنگ اسالمی برابر آموزههای دین مبین اسالم ،و شاخصهای اصلی آن توجه به
نیازهای فطری انسان ،ترویج معنویت ،عدالت ،آزادی ،پرهیز از دنیاگرایی محض و نگاه
به زندگی دنیوی و حیات جاوید اخروی است (حسینی و مبینی .)23-66 :1392 ،در
صورت توجه عملی مسئوالن و مدیران به این مؤلفهها ،دانشگاهها از هجوم جنگ نرم
علمي ،فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي در امان بوده و آماده دفاع در مقابل هرگونه تهاجم

نتیجهگیري
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در جامعه امروزی حفظ حیات دانشگاه با وجود مسائلی که کیفیتي فرهنگي و تمدني
یافته است ،تنها با حفظ و ادامه رسالتهاي قبلي و پیگیري علم ابزاري امکانپذیر نخواهد
بود؛ بلکه الزم است علم دانشگاهي به استدالل ،معرفت و بینشبخشي در کلیه جنبههاي
زندگي انساني توجه کند .در عصر ما که شکل تقابل جنگی به جنگ نرم که شناخت آن
دشوار است گرایش زیادی پیدا کرده است و نیاز است افراد جامعه ،به ویژه دانشجویان،
نخبگان و اساتید مجهز به سالحهایي کارآمد و مناسب براي مبارزه نرم شوند ،در چنین
شرایطي پیچیدگي کار دانشگاه و دانشگاهیان براي عمل به رسالت فرهنگي و تمدنسازي
در جامعه نمایانتر ميشود .نهاد علمي در هر تمدني وظیفه حفظ و توسعه بصیرت
تاریخي آن جامعه را بر عهده دارد .این جنبه معنوي زندگي انساني ،کلیه فعالیتهاي
افراد یک ملت را در طول تاریخ و عرض اجتماع به یکدیگر گره ميزند و هویت جمعي
مشترک فرهنگي -تمدني را براي آن ها ميسازد .این مؤلفه نرمافزاري ،امکان تولد و تولید
سختافزاري تمدن را ميدهد .نظریه دانشگاه تمدنساز ،چنین رسالتي را بر عهده دارد
و در صدد است در یکی از مهمترین شرایط تاریخي کشور ،امت مسلمان را حول محور
هویت ایراني ـ اسالمي متحد سازد (خرمشاد و آدمی.)161-188 :1388 ،
نتایج پیمایش در زمینه ی آسیبشناسي محیطهاي آموزشي نشان دهنده آن است که در
این محیطها ،میزان انزواي ارزشي با  41درصد ،بالنسبه باالست .لذا یکي از راهکارهاي
کاهش انزواي ارزشي نسل جوان ،شناخت نیازها و اولویتهاي ارزشي آنان و پاسخ
مقتضي به آن ها و تقویت حس اعتماد ،اطمینان و همدلي در آنان و کاستن از میزان
ناسازگاريهاي احتمالي میان جوانان و نظام اجتماعي است (محسني تبريزي:1381 ،
 .)177دانشگاهي که بخواهد جلو انزواي ارزشي را بگیرد الزم است دانشگاهی مولد
ارزش ،عامل به ارزشها ،تولید و توزیع کننده محتوا و برنامههاي فرهنگي باشد و اگر
دانشگاه بخواهد این نقشها را ایفا کند باید از اساتید ،مسئوالن و دانشجویان عالم و
مؤمن برخوردار بوده ،متناسب با مقتضیات محیط دروني و بیروني خود پویایي و قدرت
سازگاري داشته باشد .این پویایي و سازگاري نه به معني همرنگی با محیط ،بلکه به معني
جهت دادن به محیط و تولید و انتشار ارزشها و هنجارهاي متناسب با شرایط جدید
است .با توجه به مباحث و تحلیلهاي ارائه شده ،راهکارهایی به شرح زیر جهت عمل
مؤثر دانشگاهیان در جنگ نرم پیشنهاد ميشود:
اول .مدیران و برنامهریزان دانشگاهي و سایر نهادهاي علمي -پژوهشي ،خدمات پشتیاني
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و حمایتي مناسبي براي قشر دانشگاهي فراهم آورند .این خدمات شامل توسعه امکانات
و تجهیزات آموزشي و پژوهشي ،توجه به معیشت اساتید و دانشجویان ،طراحي ،تدوین
و بازنگري محتواي آموزشي و درسي ،ارتقاء امنیت و آرامش محیط دانشگاهي ،توسعه
سواد اطالعاتي و سواد فرهنگي دانشگاهیان ،افزایش قدرت منطق ،استدالل و قدرت
تحلیل سیاسي ،بهبود پویایي و پرسشگري در فضاي دانشگاه و مشابه این موارد هستند.
دوم .اساتید دانشگاهها با خودسازي و توسعه ی حرفهای مداوم به بصیرتبخشي،
تقویت قدرت تحلیل دانشجویان ،و ارائه پاسخهاي استداللي و مستند به پرسشها،
شبههها و ابهامات دانشگاهیان و عموم مردم بپردازند .عالم رباني شدن؛ دیدن مسائل
کالن ،ظریف و حساس جامعه؛ شناسایي مقر فرماندهي ،ابزارها ،اهداف و روش کار
دشمن ،مشارکت دادن دانشجویان در جنگ نرم و تقویت قدرت تحلیل ،استدالل ،تفکر
انتقادي آن ها ،از جمله وظایفي هستند که انتظار ميرود اساتید دانشگاهها خود را براي
انجام آن ها مجهز کنند .از مهم ترین فعالیتهای اساتید تدوین برنامههای درسی جدید و
بازنگری در برنامههای درسی موجود به ویژه در علوم انسانی با تأکید بر ویژگیهای بومی
و ارزشهای اسالمی است که بدین وسیله با تدوین و آموزش محتوای علمی فرهنگساز،
عوامل ایجاد قدرت نرم را در دانشگاهها ارتقاء دهند.
سوم .دانشجویان به عنوان افسران خط مقدم جنگ نرم ،همچنین به عنوان یکي از
اهداف تهاجم نرم دشمن الزم است با پرسشگري ،تقویت قدرت تفکر ،تالش فراوان
در یادگیري علم و روشهاي تولید علم و حل مسائل ،پرهیز از افراط و تفریط در
فعالیتهاي سیاسي ،مذهبي و اجتماعي ،امیدواري و نگاه مثبت و سازنده داشتن به آینده،
یادگیري سواد اطالعاتي و سواد فرهنگي براي تحلیل درست مطالعات خود در فضاي
مجازي ،همنشیني با علماي رباني و درس گرفتن از آن ها در حوزه و دانشگاه ،دوري از
سیاستزدگي و ابزار گروه هاي سیاسي یا فرقههاي منحرف مذهبي شدن ،آماده ی ایفاي
نقش صحیح در جنگ نرم باشند.
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