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 دهچکی

تواند کمک می1450نخبگانی سند بیین بسیار دقیق، علمی وباشد، تمی1404هایافقدر حال عبور از  ن اسالمیایراهم اکنون که 

 1450دازانهم در تدوین سند چشمهای بسیار ممینه دستیابی به اهداف گام دوم انقالب ایفا نماید. یکی از مقولهبسیار موثری در ز

ارکان  ترینگذارتاثیراز در این زمینه دیگر خواهد داشت. های در همه عرصهتقیم و تاثیر مسه نقش کلیدی است ک فرهنگیمقوله 

 دارند. و بی بدیل ینه فرهنگی نقشی خاصباالخص در زمچرا که در تربیت نسل تزار انقالب اسالمی  باشندها می، دانشگاهاصلی

ی هابا رویکرد نقش دانشگاه1450اندازهای افق فرهنگی کشور در چشمزشاصول و ار است که مبانی، سعی بر آن پژوهشدر این 

گیری از مفاهیم قرآنی، روایات و سیره معصومین، رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری و با بهره تزار انقالب اسالمی

های هدف سند تبیین گردد و دوما روشی ارزشای که اوال به گونه نیز اسناد قانون اساسی و نقشه مهندسی کشور تبیین گردد

انداز در مورد سند چشموسط مولفین بال نیز تهای کشور ارائه گردیده است که قانشگاهتبیین نقشه راه فرهنگی در دجامع جهت 

 نشان از موفقیت این روش دارد. آن بازخوردفته و نتایج رگتفاده قرار مورد اس 1404
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 مقدمه -1
های نظام و مردم ها و آرمانانداز عبارت است از آرمان قابل دستیابی جامعه در زمان بلندمدت معین، که متناسب با  ارزشچشم

هبری معظم ر ید مقامائت آن مورد بیکند که هویت اسالمی و انقالدر آینده تصور میانداز تصویری از ایران آرمانی شود. چشمتبیین می

های انداز در حقیقت عاملی است که هریک از مولفهچشمی تشکیل جامعه آرمانی است. براین استفاده از حکومت دینی الزمهبوده است، بنا

. زدسار میگاازنظامی س آن زند و ازیز مجموعه عوامل را به هم پیوند مینماید و ندهد و اهدافشان را تعیین میاصلی جامعه را جهت می

مداری، حفظ وحدت و مشارکت بینی همراه با ارزشنگری، جامعبینی، آیندههایی از جمله هدفنمندی سند، واقعدارای ویژگی ندازاچشم

 باشد.ملی و تضمین استقالل جامعه می

که  دها و مصنوعاتا و نماو دیرپ ارداری ریشهرفتها، آداب و الگوهای و مفروضات اساسی، ارزش ای است از باورهاهواژنظام فرهنگ

آنچه که مسلم است این است که ارتباط وتاثیرپذیری  .سازددهد و هویت آن را میادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می

نفوذ  هستند ووانمند ت ارهنگی بسیفر دانشگاه ودانشگاهیان از جمله مولدانار است. نگی از قوت باالیی برخوردفره بین نهادهای تربیتی و

نخبگان یک کشور از پرورش یافتگان دانشگاه محسوب می شوند. اصوال دانشگاه  خاصی در فرهنگ کشور دارند چرا که فرهیختگان و

رت امام حض قالب اسالمیبنیانگذار ان بخشد.قدرت خاصی میهایی دارد که به آن در مقایسه با سایر تاثیرگذاران حوزه فرهنگ ویژگی

ها را که ملت آن چیزى های ملت است...ها و بدبختیفرهنگ مبدأ همه خوشبختی»  ت فرهنگ فرمودند:اهمیر مورد ی)ره( دینخم

در زمینه اهمیت  مقام معظم رهبری همچنین« .شودمىاصالح  مملکت یک بشوداست... اگر فرهنگ درست  صحیحفرهنگ  سازدمى

فرهنگ  بایدکنیم، می تصویرهای دوردست اندازها و افقماست و در چشم آرزویکه  اییزهچیبه همه  نیدرس برای» فرمایند: فرهنگ می

 «.بگیرددرست قرار  مجرایشده در  پاالیشو  کشور، صحیح

ه، شد و تا چند دهه گذشتنمی زیادی توجه شود،ای که امروزه از آن بعنوان فرهنگ یاد میدر گذشته به نقش و اهمیت پدیده

ی فرهنگ در حیات جوامع، از نظر محققان و اندیشمندان پنهان بود، در مقابل بسیاری از آنان بر این باور مقولهیدی و کلی ایتاثیر زیربن

تری در امر توسعه و پیشرفت های صنعتی، نقش بیشتر و موثربودند که عواملی چون اقتصاد، منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک و توانمندی

اند که ر رسیدهباواز بحث و بررسی بسیار، در زمینه توسعه به این خیر، سیاستگذاران و صاحبنظران، پس هه اسه دو د رند. اما دردا جامعه

ن که ای و به دلیل نقش کلیدی و محوری شودصلی توسعه محسوب میزیر ساخت ادر د قدرتمن یامروزه مقوله فرهنگ، به عنوان نیروی

 عوامل دیگر را پرکند. ء الدی خیاز تواند تا حدمیعامل دارد به تنهایی 

بحثی را با عنوان افق آینده آغاز کرد و پس از مدتی بحث و  1378دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالدر کشور ما، 

از  یصاخم کمیسیون نجای مانند فرانسه و مالزی، سرابررسی و استفاده از تجربیات کارشناسان و نخبگان داخلی و تجربه کشورهای دیگر

شدن متن آن با اصالحاتی به راحی و تدوین سند چشم انداز بیست ساله را بر عهده گرفتند و پس از آمادهمجمع تشخیص، کار طعضای ا

 و به قوای سه گانه ابالغ فرمودند. آن را اصالح 1382تصویب رسید و به محضر مقام معظم رهبری ارائه گردید و معظم له در سال

انداز انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران است. رهبر معظم انقالب، چشمحرکت به سوی چشم دن وی کرلیاتعمل لین سااو 1384لسا

 .دانستندهای مختلف کشور ریزیها و برنامهبیست ساله آینده نظام را مبنای سیاستگذاری

تواند کمک بسیار می 1450نی سندبگانخ وی لمق، عیار دقیبس بیینباشد، تمی 1404هایافقدر حال عبور از کشور هم اکنون که 

مقوله  1450دازهم در تدوین سند چشم انهای بسیار ممینه دستیابی به اهداف گام دوم انقالب ایفا نماید. یکی از مقولهموثری در ز

، ارکان اصلی نتریارذگرتاثیاز کی ینه در این زمیدیگر خواهد داشت. های در همه عرصهتقیم و تاثیر مسفرهنگی است که نقش کلیدی 

 سعی بر آن پژوهشدر این  ینه فرهنگی نقشی خاص دارند.باالخص در زمچرا که در تربیت نسل تزار انقالب اسالمی  ها می باشنددانشگاه

م اهیفم ازگیری بهره با ها در تحقق آن،با رویکرد نقش دانشگاه 1450اندازهای افق فرهنگی کشور در چشماست که مبانی، اصول و ارزش

رآنی، روایات و سیره معصومین، رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری و نیز اسناد قانون اساسی و نقشه مهندسی کشور ق

 تبیین گردد. 

 



 1450اولین همایش ملی چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 

 

3 

 سیره معصومین مستخرج از قرآن، روایات و ی فرهنگیارزشها نی، اصول ومبا -2

 مبانی  -2-۱

 فطرت  -

 الدِِّینُ لِکَذَ اللَِّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَِّاسَ فَطَرَ الَِّتِی اللَِّهِ فِطْرَتَ وَجْهَکَ لِلدِِّینِ حَنِیفًا قِمْأَفَ » :خوانیمچنین می 30در سوره روم آیه

هاست و پیرایه از آلودگیها نزهاك و مکن که کامال پنی خود را آماده پذیرش دین و آیی)با تمام وجود،  «.أَکْثَرَ النَِّاسِ لَا یَعْلَمُونَ کِنَِّوَلَ الْقَیِِّمُ

(، کنایه و برخواسته از فطرت پاك انسانهاست که خداوند آنان را بر چنان فطرتی آفریده و هرگز برآنچه خدا آفریده تغییر و تبدیلی نیست

 مردمان آن نا شتررچه بیستوار الهی، گن افطرت عمل کردن است. این است دیکه هرگونه تحریف و تبدیل در آیین الهی، برخالف از آن

امام پنجم، محمد بن علی  آیه می فرماید: فطرت الهی همانا توحید است. این پیرامون )ع(امام ششم، جعفر بن محمد صادق آگاهند.

این  وری گزینند، وك دا به یگانگی و اخالص پرستش کنند، و از هرگونه شرمی فرماید: شریعتی که نوح آورد برآن بود که خدا ر)ع( باقر

د: خداوند مردمان را بر شناخت پروردگار خویش آفریده است واگر نفرمایهمچنین می بر آن آفریده. فطرتی است که خداوند مردم را مانه

عروف کل مولود یولد علی الفطره نیز در همین حدیث م دانست که پروردگارش و روزی دهنده اش کیست.کس نمیچنین نبود، هیچ

 :وارد شده است یعنی)ص( اصل حدیث از پیغمبر اکرم فرماید: یعنی علی المعرفه بان اللِّه خالقه.می )ع(رباق.امام وارد شده است نه زمی

که همان شناخت خدا به پاکی است . عالمه طباطبایی در این زمینه تحقیقی شود، شود، بر فطرت پاك زاییده میهرکس که زاییده می

 .متین و فراگیر دارد

 كمیت عقل اح -

جمله افال  کند.به اندیشه و تفکر ترغیب می سازد وحکم قرار داده، مردم را به پیروی از خرد، رهنمون می ته عقل رایوسقرآن پ

های لعلکم تعقلون )باشد که بیندیشید(، لقوم یعقلون )برای مردمی ررا در قرآن آمده است و همچنین جملهاندیشید( مکتعقلون )چرا نمی

سازد و به قرآن پیوسته عقل را حکم قرار داده، مردم را به پیروی از خرد،رهنمون می بیندیشید(. )اگر قلونتع ن کنتمندیشد(، و ابی که

 در پهنایرا )چ «.أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا» : آمده است 46آیه کند در سوره حج،اندیشه و تفکر ترغیب می

إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ » : آمده است 37یه آهمچنین در سوره ق . آیند تا دارای عقل و اندیشه گردند(ت در نمیبه حرکزمین 

، حضور ادهفرا د خود راگوش و هوش  یا ای کسانی که دارای تعقل باشند)در این بیانات، یادآوری است بر «.قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ

در  )ع(حضرت امام علی آماده درست کرده باشند و حاضر مجلس بوده باشند.به هم رسانیده باشند( یعنی خود را برای پذیرش مطالب 

شده راموش و نعمتهای فند فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان دریافت کگوید: پیامبران را پیاپی بر مردم زمینه انگیزه بعثت انبیا چنین می

ه باشد و نیز آنچه را که در نهان خردشان نهفته است، دآور شود و بر آنان حجت را تمام کند که آنچه باید به آنان گوشزدکند، کردیا را

  برانگیزد و برمال سازد.

ی آن رای به نپیامبرا که ردوآمی شمار به انسانها پیامبردرونی و اصیل حجت یک بلکه خدا، حجت را عقل )ع(صادق امام لذا

: حجه ظاهره و حجه فرماید: یا هشام ان للِّه علی الناس حجتین( میاند. به هشام بن الحکم )یکی از دانشمندان و از اصحاب ویافتهشت

ونی نی، برو دیگری درونی اطنه فالعقول )برای خداوند بر مردم دو حجت است، یکی بروواالئمه و اما الب ءباطنه، فاما الظاهره فالرسل واالنبیا

 اند راقرآن کسانی که در حجاب ظلمت قرار گرفته و از تعقل و اندیشه دور شده باشند و درونی خرد انسانها است (.وپیشوایان دین می بیاان

قفلهای غفلت زده  های آنانبر دلآن که اندیشند یا می)آیا در قرآن ن « أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ أَفَلَا یَتَدَبَِّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى» کند: شدیدا نکوهش می

نابینایی نه آن کوری و )همانا  «ورِدُالصُِّ یفِ الَِّتِی وبُالْقُلُ تَعْمَى کِنْفَإِنَِّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَل» گوید: جایی دیگر می .([24/محمد]است شده

خره، قرآن البا (.[46]حج/ ه نهفته آنان فرو آمده استآید بلکه کوری و نابینایی آن است که بر دلهای در سین است که در چشمهایش فرا

أَفَمَنْ یَهْدِی » بیندیشد:  شناخت راه راست از راههای انحرافی،عقل انسانی را حکم قرار داده است تا وی چگونهشخیص حق از باطل و در ت

ر است ون است، به پیروی سزاوارتکس که به حق رهنمآن  )آیا « حْکُمُونَتَ کَیْفَ لَکُمْ فَمَا إِلَى الْحَقِِّ أَحَقُِّ أَنْ یُتَِّبَعَ أَمَِّنْ لَا یَهِدِِّی إِلَِّا أَنْ یُهْدَى

ندیشه و (، یعنی ا[35]یونس/یا آن که خود راه به جایی نمی برد، مگر آن که او را راه نمایند. شما را چه می شود. چگونه قضاوت می کنید.

 رد خود را به کار گیرد.خ

http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn2
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn2
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn3
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 اصول -2-2

های فرهنگی متعالی و دستیابی به ارزشرعایت مبانی  بمنظوره شود کنمایان میاین مساله و روایات  کریمبا بررسی آیات قرآن 

تلف، رعایت اصول ای مخندازهچشم ار داسالمی  رهنگیهای فارزش به بهره برده شود. در حقیقت راه رسیدندر این مسیر باید از اصولی 

 زیر می باشد:

 ]11سوره مجادله/آیه[ « وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»  کریم علم وعالمان: -

 ]28یهآ/فاطرسوره [ « إِنَّمَا یخْشَی اللِّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » خشوع عالمان در برابر خداوندمتعال: -

 ]حضرت علی)ع([ « العلم والدین توامان اذافترقا احترقا» ن علم ودین با هم: ودعجین بهمراهی و -

 ]2سوره صف/آیه[ « یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»  بدون عمل:پرهیز از شعاری  عمل گرایی و -

إِلَِّا -وَ إِذا مَسَِّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً-إِذا مَسَِّهُ الشَِّرُِّ جَزُوعاً-سانَ خُلِقَ هَلُوعاًلْإِنْنَِّ اإِ » قعی:وا راناقرار گرفتن در زمره نمازگز اقامه نماز و -

 ]19-22ات آی/معارجسوره [ « الْمُصَلِِّینَ

 وَ تَواصَوْا الِحاتِوا الصَِّعَمِلُ آمَنُوا وَنَ لَِّذِیإِلَِّا ا-إِنَِّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ » توصیه به صبر وحق گرایی: عمل صالح و گسترش ایمان و -

  ]2-3اتآی/عصرسوره [ بِالْحَقِِّ وَ تَواصَوْا بِالصَِّبْرِ

 ]200آیه/عمرانآلسوره [ « وَاتَِّقُوا اللَِّهَ لَعَلَِّکُمْ تُفْلِحُونَ»  تقوای الهی: -

 ]ع(حضرت علی)[ « ونظم فی امورکماوصیکم عباداهلل بتقوی اهلل » نظم در امور:  -

 ]162آیه/انعامسوره [ « حْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَِّهِ رَبِِّ الْعَالَمِینَقُلْ إِنَِّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَ» ل برای خداوند: اعمانیات وخالص سازی  -

 ]187آیه/عمرانآلسوره [«  لنَِّاسِ لِوَإِذْ أَخَذَ اللَِّهُ مِیثَاقَ الَِّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِِّنُنَِّهُ» تبیین حقایق کتاب آسمانی برای مردم:  -

 ]132آیه/عمرانآلسوره [«  وَأَطِیعُوا اللَِّهَ وَالرَِّسُولَ لَعَلَِّکُمْ تُرْحَمُونَ» پیروی از حکم خدا ورسول او:  -

 پرهیز از اسراف -

 پرهیز از دروغ -

 جمیعا والتفرقوا اللِّه بحبل اتحاد وانسجام مومنین: اعتصموا -

 پرهیز از نفاق -

  راستگویی -

 اهللل بیاد فی سهج -

 تفکر وتدبر: ویتفکرون فی خلق السموات واالرض  -

 پرهیز از باطل گرایی : ربنا ماخلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب النار -

 به معروف ونهی از منکر: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر وینهون عن المنکرر ام -

 نشر علم : زکات العلم نشره -

 پرهیز از مجادله  -

 ای الهی: تعاونوا علی البر والتقویوتقوخیر ورامری در کاهم تعاون و -

 السماء واالرض گیری در بدست آوردن مغفرت الهی: سابقوا الی مغقره من ربکم وجنه عرضها کعرضسبقت -

 پرهیز از منت نهادن بر برادران دینی  -

 ایثار و از خود گذشتگی -

 مهربانی با برادران دینی -

 ارزشها -2-3

 بر سه های فرهنگیی مهم زندگی بشر از جمله زمینههاجنبهتمامی اهیم یافت که در خو صومینروایات مع ون با تفحص در قرآ

سیدن ها در حقیقت رنها دست پیدا نمود. دستیابی به ارزشتوان به آانی و پیگیری اصول میی مبگذارکه با پایه است استواراصلی  ارزش

در ادامه بیان ارزش اصلی . این سه است اندازچشم وعملکرد نماینگر بازدهی الهمس اینو  باشدمی ازاندبه واالترین و باالترین اهداف چشم

 اند:شده
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  (فطرت سلیم) نهاد پاك انسانی -

 داند، فطره اللِّه التی فطر الناس علیها. ت دم می زند وتعالیم خود را با فطرت پاك انسانی، دمساز و همساز میفطراز 

منعکس شود. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کند؛  ا قرآن در دل مازنگار؛ تراق و بییزه، بد؛ پاکنه مواجه شآی با قرآن باید مثل

و با قبول با قرآن مواجه  برای کسانی است که دلشان را با صفای باطن و نفس پاکیزه کنند؛ با ایمان، با باوراین همیشه و برای همه نیست؛ 

کند؛ ، کالم قرآن و پیام قرآن در دل آنها اثری نمیشنیدن و نفهمیدن دارند، نوای قرآنی بر ند، بنامعاند دارندل شوند؛ و االِّ کسانی که 

؛ اگر برای برخی افراد زمین را «اء اهللالئکة و کلِّمهم الموتی و حشرنا علیهم کلِّ شیء قبال ما کانوا لیؤمنوا االِّ أن یشولو انِّنا نزِّلنا الیهم الم»

ما  شود.خواند، اما به قرآن نزدیک نمیآورد. لذا قرآن را هم مین نمیشود و ایمانگار گرفته، نزدیک نمیور و ز نابازی، این دلِبدوبه آسمان 

اندود کنید؛ معلوم است که چیزی را منعکس ای را گلکنیم؛ مثل این است که آینهویم، خود را محروم میشنیا غرق میوقتی در د

 یم.روم کنرآن محود را از قد خکند. ما نباینمی

  (عقل رشید) اكخرد و اندیشه تابن -

 کند، فما لکم کیف تحکمون . گوشزد میتعقل را به انسانها  خواند و راه اندیشه وگیرد، او را به قضاوت میخرد تابناك انسان را شاهد می

 (علم تكامل یافته) دانش پیشرفته -

گانه پاسخ دهنده مثبت قرآن، کند و آنان را یمتوجه می ه آناند را بعوت خود ائل است.ن قفراوا بعالوه، برای علم و عالمان ارزش

ا که با حکمت آمیخته است، صرفا برای دانشمندان قابل پذیرش می داند، و ما به شمار می آورد، زیرا تمامی تعالیم و دستورات خود ر

اس، و ما یعقلها اال و بس، و تلک االمثال نضربها للن ی داندندان مز آن دانشما ااال العالمون . قرآن، در بینش دینی یگانه ارزش ریعقلها 

( یعنی : دانشمندانند که به حقیقت [430ت/ عنکبو]کنند.یان آن را درك نمیالعالمون )مثلهای پندآموز را که برای مردم می آوریم،جز دانا

ید: عقل و علم به هم پیوسته اند . در یه می فرماپیرامون آ )ع(و هدف آن پی می برند و صرفا به ظاهر مثال بسنده نمی کنند. امام صادق 

ر علم، سخین دن فی العلم، )رالراسخولِّه واویله اال لتا داند، و مایعلمجای دیگر، راسخین در علم را شایسته پی بردن به راز درونی قرآن می

 نساءسوره  (. لذا در [7/آل عمران]باشند.کسانی هستند که سابقه علمی آنان روشن است و پیوسته درپژوهشهای علمی خویش استوار می

یز مومنان الراسخون فی العلم والمومنون یومنون بما انزل الیک، )کسانی که بر دانش خود استوار هستند و ن گوید: لکنمی 162آیه 

ش ن علم، بیندگاالذی انزل الیک من ربک هوالحق )دارنراستین، به آنچه بر تو نازل گردیده است ایمان می آورند(. و یری الذین اوتوا العلم 

راسخین در علم، کسانی هستند که سابقه علمی آنان  (.[6سبا/]ه برتو فرو فرستاده شده حق است.د که تشخیص دهند آنچا دارنآن ر

: انما خوانیمدر وصف دانشمندان چنین می 35ره فاطر آیه ار می باشند در سوش استومی خویژوهشهای علر پروشن است وپیوسته د

باور دارند. قرآن، از این روی،  اند و مبدا و معاد راپی بردهانند که از خدا پروا دارند(، زیرا به راز هستی یخشی اللِّه من عباده العلما )تنها دانای

د: یرفع اللِّه الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، )مومنان راستین، باشمندان قائل میو دانشدانش  ام را برایمق باالترین و واالترین

چنین است که قرآن، دانشمندان را در ردیف  [11/مجادله]شود( .وسته، نزد پروردگار، بر درجات آنان افزوده میوپویندگان علم، پی

آل ]: شهد اللِّه انه ال اله اال هو و المالئکه و اولوا العلم ... .ل و جمال گرفته استفرشتگان مقرب، از شهادت دهندگان به توحید ذات جال

  [18/عمران

 مقام معظم رهبری ، اصول وارزشها مستخرج از رهنمودهای حضرت امام)ره( ومبانی -3

در شان ای .باشندکبیر انقالب می ذار و معمار، بنیانگکر ایشان حائز اهمیت ویژه استاز جمله اندیشمندانی که فرهنگ در تف

محوری بودن توجه ایشان به فرهنگ به معنای  تند.فرهنگ قائل هسزی انقالب اسالمی نقش محوری برای پس از پیرو مهندسی جامعه

در گیرند همان اسالم است. گرفتن جهت برای آن نیست بلکه جهتی که ایشان برای این مقوله در نظرمینظرقراردادن آن بدون درهدف 

شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودات هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن  یب» )ره( فرمودند: امام گمورد اهمیت فرهن

های اقتصادی، با انحراف فرهنگ هر چند در بعد جامعه را تشکیل می دهد و جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن

اعضای در دیدار  ین زمینه مقام معظم رهبریدر هم « .ن تهی استپوچ و پوك و میاولی د شایاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی بس

 تصویرهای دوردست اندازها و افقماست و در چشم آرزویکه  چیزهاییبه همه  رسیدن برای»  د:فرمودن شورای عالی انقالب فرهنگی

سخنان به بیان مستقیم پژوهش  ازت در این قسم د.بگیرر اردرست ق مجرایشده در  پاالیشو  صحیحکشور، فرهنگ  بایدکنیم، می

، ی این سخنانبر روتحقیقات گسترده طبق پردازیم. البته می حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری در خصوص مبانی، اصول و ارزشها

http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn4
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn5
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn6
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn7
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn8
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn8
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn8
http://www.andisheqom.com/Files/quranmaaref.php?idVeiw=28777&level=4&subid=28777#_ftn8
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دقیق به ذکر  بودن مطالب تنهااری تکر دلیل جهت جلوگیری ازبهمین  باشدمیقرآن، احادیث و روایات یات تمامی این مطالب برگرفته از آ

در خصوص  از جمله مواردی که در سخنان گهربار ایشان در این قسمت بسنده شده است. امام)ره( و مقام معظم رهبری سخنانای از پاره

ارزه تا نفی کامل بم، ممعرفی صحیح احکام اسال، تضمین استقالل جامعهتوان به گرفته است می بسیار مورد تاکید قرار یفرهنگ هایارزش

جانبه از دفاع همه ،قطع وابستگی فرهنگی ،مقابله با تهاجم فرهنگی ،اصالح ساختار نظام تربیتی، باوری در سایه فرهنگخود، رهنگ کفرف

به ه جوت، مشارکت فعال زنان، توجه به مراکز آموزشی و تبلیغی، حضور مؤثر حوزة علمیه و روحانیت، تحول فرهنگی، های دینیارزش

های فرهنگی های دستیابی به ارزشکه در حقیقت روشگی زمینه اصول فرهندر  اشاره نمود. طلبیمبارزه با رفاه، آنانوانان و مشکالت ج

الهام از سخنان ، تمسک به قرآن در امور زندگی، پرهیز از هرگونه مادی گرایی ،پاکی درون ،انس با قرآنباشند مواردی از جمله می

 روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، فرهنگ خردورزی، اهتمام به نماز، دوری از گناهان، ر وزندگیکا در علیهم السالممین صوعمواحادیث 

کار و دوری از رهنگ ف، های چند جانبهکار جمعی و همکاری ، پرسشگری ترویج روحیه، یروحیه کنجکاوترویج ، بردباری و حلم، ملی

مراقبت از جوانان در مقابل رخنه ی عرفان ، افق دور دست عادت دادن جوانان به داشتن همت بلند و ،یناطالعه و کتابخوم فرهنگ، تنبلی

 ، یی اغراق آمیزگسترش فرهنگ تمجید و مبالغه گوازی گیرجلو، ر اسالم برای علوّ معنوی و روحیمعیابعنوان  تقوا و پاکدامنی، های کاذب

رفتار ، بینش واال، فداکاری، سالمت، صداقت، همت، غیرتصفات ارزشمند شهدا از جمله  ور اترف رویجت، قدرشناسی منزلت و جایگاه معلم

حیح جوانان و ترویج فضائل تربیت ص، الگوها و الگوسازی در جامعهمعرفی ، دوستان رفتار نیک با ، مادر پدر و رفتار نیک با، نیک با مردم

یک جریان سیال متراکم از نیرو که  بعنوان دانشگاهاستفاده از ، دانشگاهها در قح جبهه برای مجاهدت فرهنگ گسترش، هاخالقی در جامع

، تبصرانه به واقعیات کشورنگاه مس، افزایش مطالعات اسالمی، نگاه پرامید، ور کامل هدایت خواهد کرداگر آزاد و هدایت شود کشور را به ط

تکای به قرآن، نوشته های استاد مطهری و نوشته های ا، از افراط و تفریط زهیرپ، مدارا و عقالنیت، نظارت مستمر و متعادل، منصفانهانتقاد 

های تکریم چهره و همیت نخبگانتوجه به ا ،خردورزی جمعی ،شخصیسطح معارف  روزافزون رتقاا ،ی جوان حوزه هافضالی بزرگ و فضال

 باشند.ر مورد تاکید ایشان میابسی برجستگان فرهنگی وقرآنی 

 امام)ره( قسمتی از سخنان -3-۱

گاه در تفکر فرهنگی امام راحل)ره( جایی پیدا نکرد و ایشان همواره با لحن نرمش از موضع ضعف، هیچ گرایی و مماشات، یامصلحت

ها بدانند که ما تا ها و ابرقدرتقدرت» :ایندمفرمی و دافکنخواران میهای ستمگران و جهانآمیز و نهیب ملکوتی خویش، زلزله بر کاخعتاب

ایم و بر خالف میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی ونه اهلل ایستاده برای اعالی کلمه آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطرة خون

 «ریزی خواهیم نمود.غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه

 وهای اجتماعی های فساد در زمینهکه همة انگیزهتر اینعوامل فساد و مهماین است که همة (فرهنگ الی)در راه اعت اولین اقدام» 

  « .کن شودها با کمال جدیّت باید ریشهسایر زمینه اقتصادی و

دشمن را  زه بارمباجهان امروز تشنة فرهنگ اسالم است، انتقال تجربة انقالب اسالمی و شیوة  امام راحل)ره( با اعتقاد به این که

کنیم و نتیجة مبارزه و مان را صادر میهایما به تمام جهان، تجربه » :قلمداد کرده و فرمودند های پیروزیهای دربند، شکوفهبرای ملت

 جزها، دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربهبه مبارزه راه حق انتقال می داشتی، ترین چشمدفاع با ستمگران را، بدون کوچک

فکران اسالمی همگی با علم و آگاهی باید راه های دربند نیست. روشنشدن احکام اسالم برای ملتهای پیروزی و استقالل و پیادهکوفهش

گری، راه بینی و روشنخواهان باید با روشنداری و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادیکردن جهان سرمایه پرفراز و نشیب دگرگون

 « . خوردة کشورهای مظلوم اسالمی و جهان سوم ترسیم کنند  ها خصوصاً آمریکا را بر مردم سیلیها، و قدرتقدرتة ابرنورگزدن بسیلی

های امروز جهان تشنة فرهنگ اسالم ناب محمد)ص( است و مسلمانان در یک تشکیالت بزرگ اسالمی، رونق و زرق و برق کاخ »

مان، بسیج بزرگ شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیگ عقیده است وجغرافیا و مرز نمیا، جنم نگسفید و سرخ را از بین خواهند برد. ج

 « .راه اندازیم سربازان اسالم را در جهان به

 هبریمعظم رمقام  قسمتی از سخنان -3-2

 اشته ونگی دت فرهحوالباالیی در تزندگی یک ملت دارد که بسیار نفوذ  دانشگاه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، اثری خاص در

-همواره بعنوان یکی از چشمه های زایش وپویایی فرهنگ بوده است بگونه ای که بسیاری از نخبگان حوزه فرهنگ از دانشگاهها برخاسته
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ره اشازی اسالمی سافرهنگ انشگاهها در توسعه فرهنگ وشان به نقش دقام معظم رهبری بارها در رهنمودهای ارزنده. بر همین اساس ماند

ای حائز اهمیت است که وقتی درخواست در دانشگاهها باندازه های اسالمیتاثیرفعالیتهای فرهنگی مبتنی بر آموزه واهمیت  ند.اودهفرم

را  روسای دانشگاهها داشتم مطالباتی من در سال گذشته در دیداری که با» له تقدیم شد، فرمودند: دیدار روسای دانشگاهها خدمت معظم 

گرفته های انجام دریافت گزارش پیگیری دریافت کنم، ان شاء اهلل بعد از مطرح کردم و منتظر بودم که گزارشی از پیگیری آن مطالبات

فقیه انتظار دارند که مطالبی که از  طلقهیت مه عنوان والشان بکه ای استاین بیان نشانگر این  «.شودب با آن تنظیم میدیدار بعدی متناس

ایشان ارسال پیگیری و حتی گزارش آن نیز برای شود به عنوان مطالبات جدی نظام از طرف مسئوالن مربوطه طرف ایشان مطرح می

 .باقی نماندن در حد موعظه و نصیحت های ایشامعظم له صحبت گردد و به عبارت خود

گویم نیم ، من گاهی میمقید باشند که یک صفحه قرآن را روزهر های ما، تحصیل کردهن دانشگاهی و نخبگاگان و زانر فراگ »

کنیم،  اندازد. اگر بخواهیم این را درست، این خودش غوغایی به راه میبه ترجمه بخوانند و در آن تدبر بکنندصفحه قرآن را، با توجه 

 «.دارد تدبیر به تیاجخواهد و احمیسازی فرهنگ

ی حق باید در دانشگاه توسعه پیدا کند؛ فرهنگ فرهنگ تالش و مجاهدت برای جبهه» فرمودند:  همچنین ایشان در جای دیگر

دند، هنر به معنای آزادگی، به معنای ســربلندی، به معنای ارزش؛ این فرهنگ باید معنویت و اخالق، یا آنچنان که یکی از آقایان بیان کر

ای است؛ و این همان فرماندهی جنگ نرم است که من مکرر یدا کند. در این مورد، نقش اساتید، نقش بسیار برجستهسعه پگاه توانشدر د

 «.مطرح کردم و گفتم اساتید فرماندهان جنگ نرمند

باید » ایند: فرمیو م ندکنراهگشا را دانشگاه بیان میعلمی نیز مفاهیم زبان فارسی برای انتقال  فرهنگ حتی در استفاده ازایشان پ

کنید و اصطالح ایجاد کنید. کاری کنیم نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان روزبهروز بیشتر شود. فارسی بنویسید، فارسی واژهسازی 

 تخاریاین افد. های علمی کشور ما استفاده میکنند، ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرنکه در آینده، آن کسانی که از پیشرفت

رد که دقیقترین و نیست که ما بگوئیم حتما زبان علمی کشور ما فالن زبان خارجی است. زبان فارسی اینقدر ظرفیت و گنجایش دا

 «.توانند با این زبان بیان شوندها میظریفترین علوم و دانش

هر » فرمایند : در این زمینه می شد کهبامی ویی، بسیج دانشجتقاد ایشان یکی از مسیرهای موثر حضور فرهنگی دانشجویانبه اع

ی فرهنگی و سیاسی با استکبار و ی مبارزهی حضور در عرصهی سیاسی، اگر پایبند به ارزشهای انقالب و آمادهدانشجویی با هر سلیقه

 «.دنشگاه و عضوی از بسیج دانشجویی باشتواند در خیل بسیجیان داایادی آشکار و نقابدار آن است، می

اگر بخواهیم با جمود بجنگیم، جنگ با جمود » فیت دانشجویان در جهادفرهنگی اعتقاد دارند و فرمودند: ا به ظرعمیق ایشان

ی فرهنگ است. تحجّر و جمود هم نوعی گونه است؛ یعنی جنگ فرهنگی است. جنگ با جمود، جنگ شمشیری نیست؛ چون از مقولهاین

توانند در این زمینه مؤثِّر ای فرهنگی با آن مقابله کرد. به نظر من، دانشجویان میوشهر ستی بابایفرهنگ است؛ منتها فرهنگ بسته! 

 «.باشند

 كشور فرهنگی ینقشه مهندس و یارزشها مستخرج از اسناد قانون اساس اصول و ،یمبان -۴

ود، تهیه و تدوین ادی خکردهای نهکارقام معظم رهبری و تحقق اهداف و مانقالب فرهنگی برای عمل به رهنمودهای  یای عالشور

با ایجاد شورای تخصصی مهندسی  این شورا 1386در سال ای کهگونهبه یت نخست خود قرار دادونقشه مهندسی فرهنگی کشور را در اول

های تگاهدس ی محترم شورای عالی انقالب فرهنگی، صاحبنظران و اندیشمندان و مدیران و مسئوالن نهادها واعضافرهنگی )متشکل از 

های علمی و کارشناسی و اجرایی کشور را برای تدوین نقشه ، ظرفیتسازمان و تشکیالت دبیرخانه شورای کشور( و همچنین تجدید اجرای

انداز افق ختلف نهایتا این سند با رویکرد چشمهای مهای تخصصی در کارگروهی نشسترازگربا بود. ور بسیج نمنگی کشمهندسی فره

 ها و نهادهای مختلف در زمینه فرهنگی کشور قرار گرفت.نماملکرد سازعنای م گردید و مبتنظی 1404

های انقالب اسالمی، رهنمودهای های اسالم ناب محمدی، آرمانبا اصول و ارزشطبق من، گی کشورنقشه مهندسی فرهنمتن 

 باشد.میرهبری و اسناد فرادستی نی)ره( و مقام معظم انقالب اسالمی امام خمی رهبرکبیر

مهوری اسالمی ایران، مبانی نظری و معارف اسالمی، قانون اساسی جبانی تنی بر مهای حاکم بر این نقشه مبارزشل و ، اصومبانی

ریزی و هگذاری و برنام، سیاستگذارینای هدفاکله و مبرانی تهیه و تدوین شده است و شای یل اسالمیهای فرهنگی اصمعتبر و ارزش

  قای فرهنگی کشور است.و ارتدی و تحول اهبرمدیریت ر
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عزت ، کرامت انسانی، تقوای الهی، نظم، کرداری راست استگویی ور توان بهبانی ذکرشده در نقشه فرهنگی کشور میاز جمله م

های دینی و اسالمی و اندیشه باسالم ناب محمدی و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقال، آزاداندیشی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، نفس

 اشاره نمود. رت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبریسی حضسیا

 بالندگی و رشد، انقالبی اتکای برارزشهای، های اسالمیبر ارزش تکایا: اصول موردنظر در تدوین نقشه فرهنگی کشور عبارتند از

هرگونه نفاق  دوری از، نوآوری علمییت و خالق، پرورش و شکوفایی استعدادها، رشد آگاهیها و فضائل اخالقی، عدالت و حق مدار بر انسانها

 .معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، پرهیز از ریا، یودوروی

 تعمیق، های اسالمیتعمیق ارزشقبیل شامل مواردی از های قابل دسترس از طریق عمل به نقشه راه فرهنگی کشور ضمنا ارزش

، مقاومت و ایثارفرهنگ ، ابتکار روحیه، روحیه کار جمعی، عیاجتماتقویت هنجارهای فرهنگی و ، دینی اعتالی معرفت، باورهای دینی

های اجرائی دینی، مذهبی، برنامهاز  های الزمحمایت، فارسیات ادبی و ترش خط و زبانگس، های اسالمی و انقالب اسالمیتبلیغ ارزش

طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور ، علمی هنری، فرهنگی، آموزشی و در امور دینی، مذهبی رعایت کلیه ارزشهای، هنری، فرهنگی

ای، فرهنگی و هنری و های رسانهفعالیت توسعه تولیدات و، گیای، صنایع دستی و میراث فرهنمحصوالت فرهنگی، هنری، رسانهخدمات و 

های فرهنگی، هنری، تشکل ها و اندازی مؤسسات، هیأتتوسعه و راه، گذار در فضای مجازیای و نیز حضور تأثیرافزارهای چند رسانهنرم

آراستگی سیمای جامعه و کشور و ، بیگانه فرهنگی هاجمت با مقابلة، اسالمی انقالب ارزشهای عملی و فکری تحکیم، یای، دینی و قرآنرسانه

ادبیات  بان واسالمی ـ ایرانی و گسترش خط و ز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن، محیط سازندگی به ارزشهای اسالمی و انقالبی

اط و ارتب، ن علمی و فکرینخبگا حمایت از، ویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیانتأکید بر تقریب مذاهب اسالمی و تق، فارسی

گیری هبی فرهنگی و بهرهتوسعه فضاهای مذ، شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمیهمکاری با مراکز ایرانشناسی، اسالم

اجتماعی و ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، مسجد به عنوان اصلی متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه بقاع بهینه از

، ه مساجدارتقاء فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان ب تجه، فرهنگی

)ره( و مقام معظم رهبری و برجسته کردن تن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینیه داشمنظور زنده و نمایان نگ

و مطالعات بنیادی و  هاپژوهش حمایت مالی الزم  از ، ین الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانیمعیار اساسی در تدو نقش آن به عنوان یک

ب از ظرفیت گیری مناستخصصی الزم با تکیه بر علوم، فناوری و بهرههای سازی، آموزشی و تأسیس رشتهفرهنگکاربردی در عرصه 

میلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی)ره(، مقام معظم های تحصیالت تکدورههای نامهدانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و پایان

های معتبر های عمومی کشور و کتابخانههیز کتابخانهتج، رر و شهادت در داخل و خارج از کشورهبری، انقالب اسالمی، دفاع مقدس و ایثا

ها و ی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهرهندگان آثار برتر علمتشویق پدیدآور، های فرهنگی رجی به آثار منتشر شده در زمینهخا

، پردازی، نقد و مناظرهنظریه هاییکرستوسعه  های علمی دانشگاهی،طبتوسعه انجمن ها و ق، های انقالبی و عدالتخواهشخصیت

مقابله با ، نگی و هنریای توسعه فعالیت فرهها بردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساختمندی اقشار مختلف مربهره

الم و استفاده السمو ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهتعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی ، تهاجم فرهنگ بیگانه

های تربیتی، هسته تشکیل، های انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجیرزشتعمیق ا، بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی

 ترویج، رهنگ عفاف و حجابفاستفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، ، سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشینیغ

های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه، امام)ره( حضـرتاندیشه 

اب و های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجویژه در فعالیتمقاومت بسیج جامعه زنان بهفرهنگ ، یکرد بومیای )سایبری( با روهرایان

سازی گیری و هماهنگبهره و ماعیاجت و فرهنگی ناهنجاری هرگونه با مقابله و پیشگیری و اخالقی اعی،اجتم امنیت، تحکیم بنیاد خانواده

 باشند.می های فرهنگی و اجتماعیای برای مقابله با ناهنجاریاقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه

 هادانشگاه در ی فرهنگیهاارزش اصول و ،مبانی -۵

 1450سند چشم نیاز است درکه ، فرهنگی هایدر مورد مبانی، اصول و ارزش های قبلدر قسمت بیان شدهلب اطبر اساس م

 باشند:یسی و حیاتی مابسیار اسها در مقوله فرهنگ جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر دانشگاهموارد زیر نظر گرفته شود، در

 مبانی -۵-۱

 تقوی -
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 حفظ کرامت و حقوق انسانها -

 عدل -

 خدامحوری -

 انسان پروری -

 اصول -۵-2

 اخالق مداری اسالمی -

 عدالت سازمانی -

 فرهنگ نظم در کلیه سطوح خرد وکالن -

 اعتماد به نفس و گسترش فرهنگ خودباوری -

 هاارزش -۵-3

 بودن یایران به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و انقالب به تعهد -

 ق مدیریتی در سطوح کالنروحیه انتقادپذیری ومشورت بعنوان اخال -

 های اسالمیرعایت حقوق مدنی مبتنی بر آموزهآزادی بیان و اندیشه و  -

 ات مقام معظم رهبری از دانشگاههامطالب با مطابق فرهنگی فعالیتهای کیفیت و ها فعالیت در تعالی -

 انتخابی فرآیندهای شفافیت -

 فرهنگی هایفعالیت در نوآوری و القیتخ -

 ریپذی مسئولیت روحیه -

 متقابل اعتماد فضای -

 دانشگاه شئون کلیه در کردن عمل ایحرفه -

 م منزلت عالمان تکری و دانشگاه علمی و فرهنگی نخبگان به توجه -

  نشاط و پرشور و فعال پویا، شاد، محیط -

 انتقادگری سازنده روحیه و خردورزی -

 دانشگاه در خود اجتماعی ومنزلت شان از علمی هیئت اعضاء رضایت -

 دانشگاه در خود اجتماعی منزلت از کارکنان رضایت -

 شجویان از منزلت اجتماعی خود در دانشگاهدان رضایت -

 های مذکورارزشول و اصمبانی،  با عنایت به های تزار انقالب اسالمیجامع راه فرهنگی دانشگاهنقشه در های کلیدی مولفه الزم است

 به صورت نموداری نشان داده شده است. 1که در شکل تبیین گردند

 
 های تزار انقالب اسالمیفرهنگی دانشگاه های كلیدی در نقشه جامع راههمولف -۱شكل
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 ی تزار انقالب اسالمیهانقشه راه فرهنگی دانشگاهتبیین  -6

 گردد:موارد زیر پیشنهاد مینشگاه ه راه فرهنگی در هر داتببین نقشه جام هتج

 ه راهبردهاو ارائ جایگاه فعلی آن اطالع از، دانشگاهابی ارزی -6-۱

بردها بمنظور تقویت آنها وجود هدر نهایت ارائه را بدست آوردن وضعیت فعلی آنها و ها وهای مختلفی برای ارزیابی سیستمروش

های ای برخوردار است یکی از روشمحصوالت فرهنگی از جایگاه ویژه ساختار و ها،رزشبه اینکه در حوزه فرهنگ مفاهیم وا دارد. باتوجه

  .باشدمی SWOT، روش رهنگیبرای مهندسی ف مناسب وکارآمد
ی جورج آلبرت اسمیت و هاتوسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نام 1950برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل 

های روز افزون به عنوان کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد. . در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتن مطرح شدرولند کریستنس

از آن برای بررسی  1980از جنرال الکتریک در سال  Jack Welchبیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که اما 

 .د استفاده کردوری سازمان خوو افزایش بهره GEهای استراتژی

و  (Opportunities)  ها،فرصت (Weaknesses) ها،ضعف (Strengths) هاقوت یاهواژه برگرفته از سر SWOTواژه 

س از آن های سازمان است و پریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریت. گام اول در مراحل برنامهاست (Threats)تهدیدات 

متناسب با محیط آن  که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که SWOTتوان از طریق تحلیلمی

های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات شود که اوالً به تجزیه تحلیل محیطباشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می

 .های محیطی متوازن سازدن را با فرصتهای سازمایکی اتخاذ نمود که قوتاستراتژ

 :عبارتند از SWOTمراحل انجام آنالیز  

  SWOTتشکیل جلسة تجزیه تحلیل  -

 یح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کارضتو -

 فرصتها و تهدیدات استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و -

 بندی عوامل داخلی و خارجیاولویت -

 و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی  SWOTتشکیل ماتریس -

  SO ،WO ،ST  ،WT مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژیهای -

 ی تعیین شدههاتعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژی -

 اقدامات و بررسی نتایج آنها انجام -

  در فواصل زمانی مناسب SWOTانی ماتریس رس زوبر -

 با تهدیدات مناسب شناسایی و برخورد -6-2

ظ بقای خود راهکارهایی خاص جوامع بشری از دیرباز مورد تهدیدهای داخلی و خارجی قرار گرفته و هرکدام برای حفبدون تردید 

آید، چراکه تهدیدهای تر از سایر تهدیدها به حساب میبسیار مهمهدیدهای فرهنگی ند. در این رابطه تدادتوجه و اهتمام قرار می را مورد

های گرم ظامی و سالحک جامعه را مورد هدف قرار داده و در مقام آن است که بدون استفاده از ابزارهای نفرهنگی، باورها و نظام ارزشی ی

د بدست آورد. امروزه اصطالح جنگ نرم یا انقالب ردنظر و مطلوب خوتغییر و تحوالت موبا کمترین هزینه بیشترین منافع را درجهت 

 رهنگ است.ه دلیل تاثیرگذاری آنها در مساله فها بمهم آن دانشگاهاهداف  یکی از که مخملی اشاره به همین تهدیدهای فرهنگی دارد

 :عبارتند از فرهنگیتهدیدات های ترین شاخصمهم

  دگری و جموشریق -

 های واقعی و قدسی و مطلق هری اعتباری با ارزشهای صوری و ظاجابجایی ارزش  -

 و سیاسی عیدیشه و تفکر اجتماکوتاه شدن افق ان -

 های الزم برای عصیان جوانان و گسترش بی بندوباریفراهم آمدن زمینه -
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ند و به تبع آن طقی از اسالم هستهای مخالف در میان بخشی از نخبگان فرهنگی که فاقد درك روشن و منافزایش جاذبه اندیشه -

 بروز یک انشقاق اجتماعی در جامعه

  ر جامعهران هویت دافزایش بح -

 ناباوری ملی وعدم اعتماد به نفس  تزریق روحیه -

  آوری اطالعاتجمعپژوهش و روش  قلمروتعیین  -6-3

 شامل کهاجزای سازمانی آن کلیه  ودانشگاه هر شرایط  بررسی وضعیت فرهنگی موجود با توجه به موقعیت ومینه جهت زدر این 

در صورتیکه اعضای جامعه همگن نباشند و از طبقات باشد. های انسانی اعم از دانشجو، استاد وکارمند میسرمایه و هر سه مقوله نیروها

در جامعه در شود. به عبارت دیگر هر یک از طبقات موجود نتخاب مینمونه متناسب با تعداد افراد طبقات ا ،مختلفی تشکیل شده باشند

 نمونه حضور دارند. 
-جهت این مساله میشود. هایی مستقل از هر طبقه انتخاب میشود و نمونهجامعه به تفکیک طبقات مشخص می ،در این روش

ل اطالع از حصو از مطالعات میدانی، مراجعه به دفاتر مشاوره و با استفاده. بدین ترتیب که نمودای استفاده گیری طبقهاز شیوه نمونهتوان 

هایی  مصاحبه نیز ودانشگاه مطرح گردیده ن آهای دانشکده درتهدیداتی که در مراجعات دانشجویی مختلف  قوتها، ضعفها، فرصتها و انواع

ممتاز هایی که در اختیار دانشجویان نامه، اساتید وکارکنان، پرسشای از جامعه آماری دانشجویانیا بعضا تلفنی با عده ی وبه صورت حضور

 ب تعدادبرحسحجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  د.گردیمهای آماری استخراج داده و گیردمینیز اساتید نخبه فرهنگی  نخبه و و

 اتیرابطه ریاضی. این میزان قابل دسترسی استکه البته با روش تعیین حجم نمونه با استفاده از واریانس جامعه نیز آید میبدست  اتنفر

 طه به صورت:مربو

 
 باشد.مقدار خطای قابل تحمل می d گیری وسطح اطمینان به نتایج نمونه zسیگما انحراف معیار جامعه،  باشد که در آنمی

سایر افراد فعال در دفاتر و  انکارمند، یاندانشجود، یتااس تعدادی از املش هادانشکده همهبدین ترتیب جامعه آماری مشتمل بر  

های آماری ها بصورت دادهنامهپرسشهای داده شده در جوابسپس کلیه . باشدادبی می های علمی وانجمن ها ودانشکده یفرهنگمراکز 

 مبانی، ساختار و متنوعی در سه حوزه دارای سواالت مختلف وباید ها نامهپرسش. خواهندشدهای بعضا پرت حذف ند و دادهگردمیتبدیل 

 .خواهندشد تفسیر وارزیابی  SPSSهای آماری با استفاده از نرم افزار ایت تحلیلدر نه .باشدمحصوالت فرهنگی 

 پژوهش سواالت -6-۴
   سوال اصلی •

ه بتواند در عین ارائه آن دانشگاه کخارجی  داخلی وذار گتاثیر عوامل  موجود وناسب با شرایط تمدانشگاه  جامع فرهنگی راهنقشه 

 چیست؟ ،را بهمراه داشته باشد ییهمسوئی نهادهای اجرا وسجام ان ،خرد وکالن یراهبردها و سیاستها

  فرعی االت سو •

از  در آینده به چه سطحیقرار است  و ؟داردهای شاخص فرهنگی در چه سطحی قرار از دیدگاه هر کدام از مولفهدانشگاه  -

 ارتقا یابد؟ های شاخص فرهنگیمولفه
 باشد؟ هایی میبرنامه ا وراهکاره ،دستیابی به این سطح نیازمند چه ابزار -
تهدیدها وفرصتهای فرهنگی  یا بازهم ارتقا بخشید؟ توان آنها را حفظ کرد وچگونه می ؟چیستنقاط قوت فرهنگی در دانشگاه  -

 که در طراحی نقشه راه جامع واحد بایستی مد نظر قرار گیرند چیست؟ )عوامل خارجی(

 یا برطرف کرد؟ توان آنها را به فرصت تبدیل ووچگونه می چیستچالشهای فرهنگی موجود در دانشگاه  -     

 مناسب بانجام رساند؟ شتابیبا  دهی فرهنگی را به صورتی بهینه ونقشه جامع فرهنگی دانشگاه چگونه طراحی گردد تا جهت -

 بر اساس اجزای آن هاتهیه نقشه جامع فرهنگی دانشگاه استراتژی -6-۵

 ریزی استراتژیک باید به آنها توجه داشت عبارتست از:طراحی برنامه که در سه گام اساسی به طور کلی

 جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مشخص کنیم )کجا هستیم؟( •
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 رویم؟(برنامه ما برای آینده سازمان چیست )به کجا می •

 واهیم به آنجا برسیم؟(خا درآوریم )چگونه میبرای رسیدن به هدف، یک رویکرد بنا کنیم و آن را به مرحله اجر •

سیستم نیز  در عین حال داری قابلیت اجرایی و به منظور تهیه نقشه راه فرهنگی که دارای جامعیت و کیفیت مطلوب باشد و

ای مطابق فلوچارت شکل مرحله 13خرد داشته باشد یک روند  تحرك الزم را در رسیدن به اهداف کالن و پویایی و پایش بوده ومناسب 

 .باشداز مینی  2-1

 
 در هر دانشگاهفلوچارت تهیه نقشه جامع فرهنگی  -2شكل

  فرهنگیهای شاخصبراساس تحلیل وضعیت موجود وترسیم وضعیت مطلوب  -6-6

   فرهنگی یهاشاخص -6-6-۱

وط به های فرهنگی مرب، شاخصتوانند مورد بررسی قرار گیرند لذا در این قسمتهای فرهنگی در سطح خرد وکالن میشاخص

 کنیم.محصوالت فرهنگی را در سطوح خرد وکالن بررسی می

 محصوالت فرهنگی كالنهای شاخص -6-6-2

. باشدآمار ونتایج تحقیقات مختلف نقش اساتید در تاثیرگذاری فرهنگی بسیار باالتر از سایر پارامترهای ثاثیرگذار میبا توجه به 

یکی از اهداف اصلی  رهبری اساتید را فرماندهان جنگ نرم خطاب فرمودند. بنابراین اهمیت است که مقام معظماین نقش تا حدی دارای 

محصوالت فرهنگی عمدتا در البته  .را در مسائل فرهنگی افزایش دهداین است که مشارکت اعضاء هیات علمی  رهنگی دانشگاهف نقشه راه

 های کالن فرهنگی مانند معاونت فرهنگیتی توسط حوزهایسهای محصوالت فرهنگی که ببرخی از شاخص .گردندسطوح خرد تولید می

 ارائه شده است. 1در جدولطراحی واجرا گردند  دانشگاه

 مربوطهگذاری های محصوالت فرهنگی كالن بهمراه محور سیاستلیست شاخصاز  برخی -۱جدول

 شماره شاخص محصول فرهنگی سیاست گذاری مربوطه محور

 1 سال تعداد جلسات شورای فرهنگی دانشگاه در یک الغیاب م اجرایی وهای الزبسترسازی مصوبات و

 2 سال تعداد مصوبات جلسات شورای فرهنگی در یک ابالغی و اجرایی الزم هایوبسترسازی مصوبات

 3 زار شدهنگ در دانشگاه برگتعداد سخنرانیهای فرهنگی که توسط دانشمندان حوزه فره فرهنگی به عنوان الگوهای اسالمیدانشمندان  -آگاهی افزائی

 4 سال تعداد جلسات مشترك معاونت فرهنگی با اندیشمندان حوزه های علمیه در یک دانشگاه وحدت حوزه و

 5 سال رئیسه دانشگاه با نخبگان فرهنگی دانشگاه در یکتعداد جلسات مشترك هیات  خردجمعی -تشویق نخبگان تکریم و

 6 هنری دانشگاهو تشکالت  هاتعداد کانون قالب هنرقال مفاهیم فرهنگی در تاثیرگذاری فرهنگی عمیق با انت

افزایش سرانه مطالعه دانشجویان، استفاده بهینه دانشجویان از اوقات 

 فراغت

 7 هادانشکدههای موجود در سالن مطالعه تعداد کتابخانه ها و

 8 های ادبی دانشگاهتعداد کانون نشاط گسترش شور و ادبیات فارسی و ترویج زبان و
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 9 های دانشجوییتعداد تشکل ش مشارکت دانشجویان در حوزه فرهنگافزای

 10 های اساتیدتعداد تشکل افزایش مشارکت اساتید در حوزه فرهنگ

 11 های کارکنانتعداد تشکل افزایش مشارکت کارکنان در حوزه فرهنگ

 استادان، شده توسط معاونت فرهنگی در سه سطحهنگ محور برگزارهای فرتعداد کارگاه یان وکارکناندانشجو استادان، بصیرت فرهنگی افزایش سطح آگاهی و

 دانشجویان وکارکنان

12 

استفاده از نتایج تحقیقات  ،بصیرت افزایی ،افزایش سطح دانش

 فرهنگی

 13 ینارهای فرهنگیتعداد سم

دادن سوق  ،استفاده از شعر بعنوان ابزار قدرتمند تبلیغ فرهنگی

 مفاخر ادبی کشور آشنایی با بزرگان و و دانشجویان به ادبیات فارسی

شده توسط معاونت های ادبی برگزارسمینارهای ادبی یا بزرگداشت تعداد شب شعر و

 فرهنگی

14 

 15 شده توسط معاونت فرهنگیهای فرهنگی برگزارتعداد جشن نشاط ایجاد شور و

افزایش نوآوری در ، های فرهنگیهتشویق اساتید نخبه به ورود در مقول

 های نخبگانهای فرهنگی با ایدهالیتفع

 16 های فرهنگی اعطا شده به اساتید نخبه فرهنگیعداد گرنتت

های راهبردی فرهنگی در دانشگاه نظیر کمیته راهبردی جنگ نرم، کمیته تعداد کمیته تر شدن آنهامندنظام های فرهنگی وافزایش کارآمدی فعالیت

 می و..راهبردی حجاب وعفاف وکمیته فرهنگ عمو

17 

  تعداد مسابقات وبالگ نویسی فرهنگی در دانشگاه تهاجم فرهنگی سایبری مقابله با جنگ نرم وافزایش پیشرفت در 

18 

 کارکنان و رابطه فرهنگی اساتید با دانشجویان و افزایش صمیمیت و

 نتیجه افزایش تاثیرگذاری فرهنگی اساتید در

تیم اساتید  ها،های دانشکدهرقابت بین تیمداد مسابقات ورزشی دانشگاه )ترجیحا بصورت تع

 اساتید با کارکنان( با دانشجویان و

 

 

19 

، تور و ییهای اردوتعامل در تیم ترویج کار گروهی و ،افزایش شادابی

 آشنایی با خلقت الهی وتقویت ایمان

  ونت فرهنگیتعداد تورهای فرهنگی برگزارشده توسط معا

20 

 

  لباس اسالمی)با همکاری دانشکده هنر( مسابقات طراحی مد و ایرانی-اسالمیی از هویت الگوی اسالمی سبک لباس بعنوان بخش

21 

 22 پرچم فرهنگی دانشگاه بعنوان نماد فرهنگی واحد اولویت اول همه امور تبلیغ نماد فرهنگی بعنوان شعار اصلی و

  های معماری اسالمیعماری اسالمی یا دارای نشانهای دانشگاه با متعداد ساختمان های فرهنگ اسالمیسمبل و نمادها ترویج پایدار

23 

 24 پردازی جهت حل مشکالت فرهنگیهای نظریهتعداد کرسی های بومیتقویت روحیه حل مشکالت با اتکای بر توانایی

 25 نگی در دانشگاههای توزیع وفروش محصوالت فرهها یا دکهتعداد غرفه حصول محورم ه روشی جذاب وتشویق دانشجویان به امور فرهنگی ب

 26 تعداد محصوالت فرهنگی عرضه شده در تعاونی اساتید وکارکنان دانشگاه محصول محور تشویق اساتید به امور فرهنگی به روشی جذاب و

 27 ساله بازه زمانی یک حصوالت فرهنگی در دانشگاه درم های کتاب ونمایشگاهتعداد  ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی

  سال های فرهنگی در دانشگاه در مدت یکتعداد اکران )ونقد( فیلم تاثیرگذار یلم و رسانه دیجیتال بعنوان روشی جذاب واستفاده از ف

28 

روحی روانی با توجه به  تآثارمثب ،افزایش روحیه نشاط دانشجویان

 احادیث

 ها در یکانجام شده در محوطه دانشگاه وخوابگاه افزایش فضای سبز ری وتعداد درختکا

 سال

 

29 

تقویت پاسخگویی  آگاهی بیشتر از مشکالت موجود برای دانشجویان و

 انتقادپذیری مدیران دانشگاه و

ها در ها وخوابگاهدانشگاه با دانشجویان دانشکدهپاسخ هیات رئیسه  تعداد جلسات پرسش و

 سال یک

 

30 

های فرهنگی موجود گی مختلف تقسیم بر تعداد مناسبتهای فرهنبرگزاری مناسبت تعداد متنوع یها جهت تبلیغات فرهنگاستفاده از مناسبت

 در تقویم سال

 

31 

  خوانی قرآن کریم به تفکیک خواهر و برادرروان  های آموزشی قرائت وتعدادکالس های قرآنیافزایش آموزه

32 

  ه تفکیک خواهر و برادرهای آموزشی تفسیر قرآن کریم بتعدادکالس زندگی بکارگیری دستورات قرآن در اهیم قرآن وآشنایی با مف

33 

 ها وتاکید مکرر رسالت فرهنگی واحد در کلیه مراسم تبلیغ و ،تبیین

 همایشها

 34 دانشگاه بعنوان نماد فرهنگی دانشگاهطراحی سرود ویژه 

 35 در سطوح مدیریتی فرهنگی استفاده حداکثری از نخبگان دالت محورمدیریت شایسته ساالر وع

 36 معماری اسالمی طراحی سردر دانشگاه با نمادهای فرهنگی و اسالمی فرهنگ هایمبلوس پایدارنمادها ترویج

 37 تعداد اتاق فکر فرهنگی خرد جمعی -وکارهای فکری گروهیمحلی مناسب برای تبادل افکار 
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 خردمحصوالت فرهنگی فیزیكی های صشاخ -6-6-3

گونه محصوالت منظور از این .باشدشده فرهنگی میی طراحیمحصول فرهنگی فیزیکی، درواقع خروجی فیزیکی سیستم مهندس

های فرهنگی رونق و . مسلما بدون مشارکت سطوح خرد، فعالیتگرددای از محصوالت عینی است که توسط سطوح خرد تهیه میدسته

گردند جنبه ابالغی جرا میهای فرهنگی که توسط سطوح کالن مدیریتی ال عمیقی نخواهد داشت و در اینصورت بیشتر فعالیتاح شور و

چون به  ها افزایش یافته وتبیینی این فعالیت های تفهیمی ود داشت ولی در صورت مشارکت اساتید، دانشجویان وکارکنان جنبهخواه

تعاون در بین هر  هم باعث افزایش روحیه اعتماد به نفس و هم عمق اثر بیشتری خواهد داشت و تجوشی و کار گروهی  اسصورت خود

گونه محصوالت دانشجویان وکارکنان خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که مدیریت وحمایت از این های هدف یعنی اساتید،از گروه کدام

-سطوح خرد می ین تاثیرگذاری آنها عمدتازها وحوزه آغاود لیکن ماهیت فعالیتبباز هم تاحدودی وابسته به مدیریت سطوح کالن خواهد 

 راهبردهای بهبود شاخص نشان داده شده است. ول فرهنگی فیزیکی خرد ومحص هایشاخصخی برلیست  2ر جدولد. باشد

 بهبود آنراهبردهای  و محصوالت فرهنگی فیزیكی خردبرخی  -2جدول

 شماره محصول فرهنگی فیزیكی خرد شاخص راهبردهای بهبود شاخص

 1 لم مستند فرهنگیفی و کوتاه فرهنگی  های مستندبرگزاری مسابقه طراحی فیلم

 2 دانشجویان های فرهنگی اساتید،کارکنان ووبالگ حمایت مالی از وبالگ نویسان فرهنگی -برگزاری مسابقات وبالگ نویسی فرهنگی

های هنر دانشجویان هنر به مقولهتشویق  -نرمندانهحمایت مالی از -برگزاری مسابقات هنری

 هنرمندان جوان هایتشکلتشکیل کانون -اسالمی

 3 دانشجویان تعداد اثر هنری تولید شده توسط اساتید،کارکنان و

دانشجویان  حمایت از اساتید و–افزارهای اسالمی خرید نرم -های فشرده فرهنگیخرید لوح

 اسالمی تولید نرم افزارهای فرهنگی و کامپیوتر جهتدانشکده مهندسی 

 4 فرهنگی  CDتعداد لوح فشرده

در نظر گرفتن  -افزارهای فرهنگیهای طراحی نرمپایان نامه های پژوهشی ومالی از طرح حمایت

 امتیازات فرهنگی باال برای فعاالن نرم افزارنویسی فرهنگی

 5 اساتید  و دانشجویانتعداد نرم افزارهای اسالمی طراحی شده توسط 

عضویت -ویسان دانشگاهکتاب ن تشکیل کانون اهل قلم و–معنوی از نویسندگان  حمایت مالی و

 های آموزشی تالیف کتب فرهنگی برای اساتیدبرگزاری کارگاه-دانشگاه در انجمن نویسندگان

  های فرهنگی تالیف شدهتعداد کتاب

6 

 ها ومی در شوراهای فرهنگی دانشکدهالدانشمندان اسهای تدوین زندگی نامه تشکیل کمیته

 معنوی از آنان حمایت مالی و

دانشمندان اسالمی به  های معرفی مشاهیر وCDا یا بروشورهتهیه 

ها برای هر دانشکده )مثال دانشمندان اسالمی شیمی تفکیک رشته

 برای گروه شیمی دانشکده علوم پایه(

7 

شی با محوریت اساتید های آزاد اندیشی و جلسات هم اندیتعدادکرسی هاا فراخوان عمومی به کلیه دانشکدهب -هاکرسیدعوت از اساتید جهت راه اندازی 

 نخبه فرهنگی

8 

 9 تواشیح دانشگاه های سرود وتعداد گروه های الزمآموزش مناسب به آنان با کارگاه ها واعالم فراخوان برای عضویت دانشجویان در این گروه

  محصوالت فرهنگی غیرفیزیكی خرد ی اهشاخص -6-6-۴

باشند به طور مستقیم با در دانشگاه میهای فرآیند مهندسی فرهنگی وجیکه در واقع خردانشگاه بسیاری از محصوالت فرهنگی 

 نماید.دان میناین حوزه دوصدچها اهمیت کار را در تاثیر بسیار پررنگ نقش اساتید در این خروجی و باشندمشارکت اساتید در ارتباط می

 :که مهمترین آنها عبارتند از برشمرد محصوالت فرهنگی غیرفیزیکی استاد محورتوان برای زیادی میمزایای 

 برد آن بلند است. دامنه هدف آن وسیع و فراگیر است و-

 هزینه آنچنانی ندارد. -

 پویاست. خالقانه و -

، امید بخشی ونشاط در ارائه درس و... دانشجویان عمل خود اعم از نظم اب استاد موعظه کمتر دارد و یاعملیاتی است)سخنرانی  -

 کند(.ای فرهنگی جذب میرا به این مقوله ه

 بیند.تاثیر در روحیه اساتید زیرا نفش خود رافراتر از یک تدریس محض می-

 هد بود:ادارای سه فاز اجرایی خو یرندبرنامه عملیاتی برای آن که استادان در این جایگاه قرار گ

در واقع به نوعی ایجاد  -ه آموزشی ویژه اساتیددامنه تاثیرات آنها با برگزاری کارگا تفهیم مشکالت فرهنگی و تبیین و -فاز اول

 انگیزه برای مشارکت آنان با طرح مساله
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یکطرفه( که  فا مونولوگ ورنه ص )گفتگوهای دو سویه و اپوی خواهی از کلیه اساتید با برگزاری جلسات مشورتی باز ونظر -فاز دوم

تر جوشخود ر آن اساتید بر نقش محوری خود عمال واقف شده وعالوه ب و استخراج خواهد شدهای فرهنگی این جلسات یک بانک ایدهاز 

 های فرهنگی خواهند شد.وارد حیطه

 های مستقیم واز روش مرگذاری فرهنگی اعهای مدرن تاثیروش های حل مشکل وهای تکنیکبرگزاری کارگاه -فاز سوم

 امثال آن برای کلیه اساتید های آموزشی روانشناسی تربیتی وغیرمستقیم ، کارگاه

 

رد استفاده قرار مو برتر کشور نشگاهدا چند 1404هت تدوین نقشه راه فرهنگیج ارائه شده در این مقاله بندینظامکر است الزم بذ

 مطرح گردیده است. ]20[موردی در  اتاین مطالع نتایج و هاشرو ین روش دارد.موفقیت ا نشان از تا کنون، که بررسی عملکرد آن گرفت

 نتیجه گیری -۵

با استفاده از  نخبگانی بسیار دقیق، علمی و 1450سند و نیاز است باشدمی1404هایافقدر حال عبور از  اسالمیانقالب 

و تاثیر ه نقش کلیدی است ک فرهنگیمقوله  1450دازانم در تدوین سند چشمههای بسیار م. یکی از مقولهوین گرددقبلی تدهای بازخورد

که در تربیت نسل تزار انقالب  باشندها می، دانشگاهین مقولهارکان ا البته یکی از موثرترین .دیگر خواهد داشتهای در همه عرصهتقیم مس

ی تزار هابا رویکرد نقش دانشگاه1450اندازافق فرهنگی کشور در چشمهای زشاصول و ار مبانی،مقاله در این  دارند.ای ویژه نقشاسالمی 

گیری از مفاهیم قرآنی، روایات و سیره معصومین، رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری و نیز اسناد با بهره انقالب اسالمی

میزان که  گرفت ورد استفاده قرارر چند دانشگاه مد روش ارائه شده در این مقاله .دیقانون اساسی و نقشه مهندسی کشور تبیین گرد

 .باشدهای تزار انقالب اسالمی میدهنده عملیاتی بودن آن جهت اجرا در همه دانشگاهعملکرد باالی آن نشان

 جعرام

 قرآن مجید  -1

 .16، ص.15ر، جنو صحیفه -2

 .1381بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضاء شورای انقالب فرهنگی، سال  -3

 .14/7/1384الب اسالمی در دیدار قاریان قرآن کریم در تاریخ قت رهبر معظم انبیانا -4

 www.leader.ir. سایت رسمی مقام معظم رهبری.24/9/1375تاریخ ب در بیانات رهبر فرزانه انقال -5

 .27/12/1370اریخ در ت قرآن، در ماه مبارك رمضان ایان مراسم قرائت قاریانسخنرانی در پ -6

 .10/01/1369تاریخ ن در دانشگاه تهرا های نماز جمعةبیانات مقام معظم رهبری درخطبه -7

 .10/3/1369امام خمینی)ره( در تاریخ ولین سالگرد ارتحال ت امقام معظم رهبری،پیام به مناسب -8

 .1391مالیفرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار باجوانان خراسان ش -9

 .25/04/1382آموزان استعدادهای درخشان ت مقام معظم رهبری در دیدار با دانشابیان -10

 .1391/05/22ر معظم انقالب در دیدار اساتید دانشگاهها رهبی فرموده ها -11

 چاپ. کتب یادواره انتشارات. سهراب دکتر،شورینی خلیلی ترجمة. استراتژیک مدیریت و ریزی برنامه. نرابینسو و تامپسون -12

 .1995، 309-307 تاصفح پنجم

ر راستای تحقق مؤلفه های فرهنگی سند چشم شور دحاجیان ،علیرضا، نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه فرهنگی پایدار ک -13

 13لی ارزیابی تحقق مؤلفه های فرهنگی سند چشم انداز کشور،دانشگاه آزاد نجف آباد ، اولین همایش م ساله،ست انداز بی

 .1389آبان 

ومین د -ن نقش دانشگاه آزاد اسالمی در پیشبرد سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایرا رضا،یحاجیان، عل -14

 .2، 1387فته ،تهرانیا ایران توسعه 1404سمپوزیوم بین المللی ایران 

 .1389شفیعی،ح. و شجاعی ج.، نقش دانشگاه در مهندسی فرهنگ، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، -15
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