گرامی باد یاد شهید گرامی و عزیزمان مرحوم دکتر مفتح .حلقه اتصال حوزه و دانشگاه
روز وحدت حوزه و دانشگاه
محصول نابی از انقالب اسالمی
از خجسته ترین پیامدهای انقالب اسالمی ،وحدت حوزه و دانشگاه است .طرح مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را می توان از آثار انقالب
فرهنگی دانست که با بهره گیری از رهنمودهای امام خمینی رحمه هللا در سال  95آغاز گردید .انقالب فرهنگی هم چنان که حضرت امام
رحمه هللا در پیام نوروزی سال  95اعالم فرمود ،گسترش پژوهش های علمی و معارف بلند و عمیق اسالم را به عنوان هدف اصلی
دنبال می نمود .این آرمان بلند ،دانشگاه و حوزه را برای تالش مشترک به سوی هم کشاند و در فضای سیاسی آن زمان ،باب مشارکت و
وحدت حوزه و دانشگاه را بازکرد.

سالروز وحدت حوزه و دانشگاه
اّلل مفتح ،است که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه
بیست و هفتم آذرماه ،یادآور عروج
سرخ مجاهدی خستگی ناپذیر و عالمی ربانی ،آیت ه
ِ
و دانشگاه بود .این شهید واالمقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام راحل رحمه هللا برخاسته بود ،تالش های بی
وقفه ای انجام داد .به پاس فعالیت های چشم گیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه لزوم ارتباط ،همکاری و هم فکری این
دو قشر اندیشمند ،روز  72آذر ـ که سالروز شهادت دکتر مفتح نیز می باشد ـ روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است.

یادی از شهید مفتح
شهید مفتح اندیشمندی بزرگ و عالمی متعهد بود .وی از محضر بزرگانی چون سیدمحمد حجت کوه کمری ،بروجردی ،سیدمحمد
اّلل مفتح در حالی که در
مدرسی بزرگ در حوزه گردید .آیت ه
محقق(داماد) ،عالمه طباطبایی و امام خمینی رحمه هللا بهره برد و خود ه
شهر قم به عنوان استادی بزرگ مطرح بود ،پا به عرصه دانشگاه گذاشت .او همان گونه که در حوزه به درجه اجتهاد رسیده بود ،در
دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکتری شد .دکتر مفتح پس از گذراندن دوره دانشگاه ،عالوه بر تدریس در حوزه به تدریس در دبیرستان
های شهر مقدس قم پرداخت.

جایگاه دانشگاه
دانشگاه همواره جایگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشه های علمی بوده است و رسالت بلند آنان سوق دادن جامعه به سوی مقاصد بلند
فرهنگی و اجتماعی است .دانشگاهیان به عنوان روشن فکرانی که از افق باالتری به جامعه می نگرند ،می توانند در پیشبرد جامعه به
سوی رشد و تعالی نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.

نقش خطیر روحانی و دانشجو
در نظام گذشته تالش های بسیاری برای منزوی کردن روحانیت و از سوی دیگر غربی کردن کشور و نهادهای فرهنگی و آموزشی ،به
ویژه دانشگاه ها ،صورت پذیرفت .با پیروزی انقالب و در سایه رهبری امام رحمه هللا دو قشر روحانی و دانشجو برای پیروزی انقالب
اسالمی پیشگام گردیدند .روحانی و دانشجو با درک موقعیت حساس و مهم خود همواره نقش خود را در انقالب حفظ کردند و پیشاپیش
سایر اقشار برای ایفای مسئولیت های خویش وارد عمل شده اند .به دلیل اهمیت نقش این دو قشر در هدایت جامعه است که وحدت میان
آنها همواره مد ه نظر امام راحل رحمه هللا و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بوده و هست.

همکاری در راه تحقق اسالم ناب
وحدت حوزه و دانشگاه راه برد اساسی امام خمینی رحمه هللا برای تحقق اسالم ناب محمدی است و بدون این وحدت ،انقالب اسالمی کم
فروغ است .هم چنین وحدت و همکاری این دو پایگاه فکری ـ فرهنگی جامعه ،برای حفظ فرهنگی اصیل ،در مقابل هجوم ارزش های
غربی ،ضروری می باشد .وحدت و همکاری میان این دو نهاد ،نه یک وحدت فیزیکی و شکلی ،بلکه تقارب و یکی شدن در مبانی
معرفت شناختی ،ارزش های فرهنگی و دغدغه ها و حساسیت های سیاسی ـ اجتماعی است؛ و همین حالت است که هر یک از این دو
قشر را در جایگاه واقعی خود قرار داده است.
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