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چكیده
تألیف قلوب و مدارا با انسانها یکی از بزرگترین سفارشهاي دین مبین اسالم به
مسلمانان است ،و این مهم یکی از اهداف اصلی تأسیس دانشگاه مجازي المصطفی
محسوب میشود؛ زیرا به واسطه امکان ارتباط راحت ،سریع و ارزان با مردم سراسر
جهان -در شیوه آموزش از راه دور -فرصت بینظیري وجود دارد تا کشورهاي گوناگون
با فرهنگ ایرانی -اسالمی آشنا شده ،و دیدگاه مثبتی نسبت به شیعیان ایرانی پیدا کنند؛ از
این رو ،در پژوهش حاضر با توجه به نکات ارائه شده در آیات و احادیث معتبر ،تحقیقی
میدانی از فارغالتحصیالن نیمسال دوم تحصیلی سال  ١٣9٥-9٦که تعداد  ٣0نفر از
ملیتهاي گوناگون بودند ،به عمل آمد ،و میزان موفقیت دانشگاه مجازي در این رابطه
سنجیده شد؛ سپس بر روي پاسخهاي به دست آمده تحلیل آماري صورت گرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش گویاي آن است ،که دانشگاه مجازي تا حد زیادي
در زمینه تألیف قلوب موفق عمل کرده ،و توانسته است رضایت بیشتر دانشپژوهان
با ملیتهاي گوناگون را جلب نموده ،و تصورات مثبتی نسبت به اسالم و ایران در
ذهن آنها ایجاد کند.

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه
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 -2مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه مجازی المصطفی FATEMI2435@yahoo.com ،
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با توجه به این امر مشخص میشود ،که میتوان از دریچه دنیاي مجازي و با
جذب قلبهاي انسان ها ،با تبلیغات سوء علیه ایران و اسالم مبارزه نمود ،و با
هزینه اي کمتر از هزینه تبلیغات سوء صورت گرفته -در همه کشورها -پایگاهی
براي دفاع از دین اسالم ،مذهب شیعه و فرهنگ ایرانی در میان قلبهاي انسانها
تأسیس نمود.
واژگان کلیدی :تألیف قلوب ،سیاستهاي آموزشی ،دانشگاه مجازي المصطفی

مقدمه
امروزه یکی از مسائل مهم در سطح جهانی برقراري ارتباط سالم و ایجاد
سازگاري بین افراد است؛ به گونهاي که جامعه جهانی ١به سوي پیشرفت و
تکامل گام برداشته ،و بتواند راهگشاي خود و دیگران باشد.
با بررسی آئین ها و ادیان الهی مختلفی که در سطح جهان بین جوامع
رسمیت دارد ،می توان دریافت که اساس و پایه تمامی آنها برقراري صلح و
دوستی در بین افراد است؛ از آنجا که انسان داراي فطرتی خداجوست،
صفات شایسته انسانی در او ذاتی است ،و فطرت او به گونهاي سرشته شده
است که پیوسته جویاي تکامل ،پیشرفت و بهتر شدن است.
یکی از دالیل اسالم گرایی افراد در این برهه از تاریخ ،توجه این دین به
صلح و آرامش است؛ در جهانی که برخی آرامش آن را بر هم زده ،و دنیاي
اطراف خود را به جهانی پر از کین ه و نفاق تبدیل نمودهاند -بهحق -باید
اذعان نمود که صلح و دوستی نعمتی کمیاب و دري گرانبها است.

1. World Community
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تفاهم و در ک متقابل ،چیزي است که قرآن کریم همگان را بدان فرا
میخواند ،و آن را نهتنها به دینداران؛ بلکه به عموم افراد بشر -جز آنان که
راه ستمپیشگی و ستیزهجویی در پیش گرفتهاند -توصیه میکند.
امام علی در حدیث شریفی خوشخلقی را زمینهاي جهت کسب و جذب قلوب
و تأکید دوستیها میداند؛ دوستیاي که در پی آن انسان آرامش خاصی خواهد یافت:
»؛ ١خوشاخالقی محبت

«

را به ارث میگذارد ،و مودت و دوستی را محکم میکند.

به طور کلی ،احترام به دیگر مذاهب و اعتقادات آنها نهتنها در قرآن کریم و از سوي
خداوند متعال مورد تأکید است؛ بلکه پیامبر اکرم

نیز پیوسته آن را مد نظر داشتند؛ لذا

احترام به آئین و مذهب دیگران میتواند پشتوانه محکمی براي جذب قلوب و ترویج صلح
و دوستی در بین افراد باشد؛ چه بسا افرادي که بعد از دیدن چنین برخورد و احترامی از
مسلمین ،به دین اسالم -که کاملترین دین است -جذب شده ،و به آن گرویدهاند.
در این میان ،جامعة المصطفی

العالمية بیش از  ٣0سال است ،که در مراکز

گوناگون به آموزش حضوري و مجازي زبان فارسی به غیر فارسیزبانان
میپردازد ،که واحد دانشگاه مجازي آن یکی از آنهاست.
دانشگاه مجازي المصطفی
المصطفی

از سال  ١٣8٧به عنوان بخشی از جامعة

در رشتههاي گوناگونی همچون آموزش زبان فارسی به ارائه خدمات

آموزشی به افرادي که امکان تحصیل حضوري ندارند ،شروع به کار کرد ،و به
علت انعطافی که در ساعت کار خود ایجاد کرده است ،به صورت شبانهروزي

 -1نهج البالغه ،حکمت .423
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به آموزش زبان فارسی میپردازد تا زبان آموزان بتوانند از سراسر جهان با این
دانشگاه ارتباط برقرار کنند ،و به فراگیري زبان فارسی بپردازند.
پژوهشگران این مقاله ،در صدد هستند میزان موفقیت گروه زبان فارسی
دانشگاه مجازي را در جذب قلوب دانشجویان -در هر مذهب و فرقهاي -را
سنجیده ،و به این نتیجه دست یابند که بخش آموزش زبان فارسی دانشگاه-
در این زمینه -تا چه میزان موفق بوده است؟
از آن جا که این بخش ،هم مخاطب فراوانی دارد و هم بیشتر مخاطبان این
دانشگاه قبل از ورود به رشته هاي مختلف و ادامه تحصیل نیازمند آشنایی با
زبان فارسی -به عنوان زبان دوم جهان اسالم -هستند ،براي نیل به این
مقصود ،پیشینه تحقیقات قبلی -به ترتیب زمانی -ارائه میشود.

پیشینه پژوهش
 -١ارجینی ( )١٣8٥در مقاله «تألیف قلوب در اسالم» در ضمن بیان آیهاي
از قرآن کریم در مورد مصرف زکات ،به شناسایی «مؤلفة قلوب»
پردخته ،و دیدگاه فقهاي شیعه و اهل تسنن درباره مصادیق آن را
بیان میکند ،که در نتیجه تحقیق ،یکی از راههاي مسالمتآمیز براي
دعوت به اسالم در کنار کارهاي فرهنگی را کمکهاي اقتصادي
معرفی میکند؛ لذا تا زمانی که از این طریق امکان جذب کفار به
دین اسالم باشد ،نوبت به جهاد نظامی نمیرسد.
 -٢سلطانی ( )١٣88در مقاله «اصول همزیستی با غیر مسلمانان از منظر
قرآن کریم» به بیان اصولی میپردازد ،که ناظر بر روابط غیر مسلمانان
است ،که اولین اصل آن دعوت به یکتاپرستی و دین اسالم است.
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با استفاده از روشهاي مسالمت آمیز ،یکی از آن راهها ،دعوت کافران به
اسالم با تشویق مالی است تا دل هایشان به سوي اسالم متمایل شود ،که از آن
به عنوان اصل تألیف قلوب یاد شده است.
 -٣ضرغامی ( ) ١٣89در تحقیقی به عنوان « وضعیت آموزش مجازي با
هدف هاي تربیت از دیدگاه فلسفه هستی» به نقش آموزش مجازي
با هدفهاي تربیتی میپردازد؛ تجربه مجازي بیش از آنکه تجسدي
و همراه با درگیري کامل بدنی با واقعیت باشد ،مشاهدهاي و ذهنی
است؛ لذا آموزش مجازي در زمینه آماده کردن فراگیران براي شغل
و زندگی آینده ،فرصتهاي فراوان و مفیدي فراهم کرده است.
در نتیجهگیري تحقیق نیز به برخی تلویحهاي کاربردي همچون پیگیري
آموزش مجازي در کنار آموزش حضوري و چهره به چهره ،تأکید بر
جامعنگري در بهرهگیري از آموزش مجازي به جاي یکسونگري فنی ،طراحی
آموزشی مجازي براي تسهیل خردورزي ،نقد و خالقیت پیشنهاد شده است.
 -٤چگنی ( )١٣90در مقالهاي با عنوان « آموزش و پژوهش مجازي؛
مزیتها و چالشها» به شکل گیري و ضروریت فضاي مجازي
اشاره کرده است ،و دانشگاه مجازي را به عنوان یکی از گونههاي
آموزش مجازي مطرح نموده ،که بر پایه آموزش هاي الکترونیکی
دروسی ارائه میشود ،که نتایج مشابه با یک دوره تدریس در
دانشگاه سنتی را دارد.
در همین خصوص به معرفی دانشگاه مجازي المصطفی

میپردازد ،و آن را

به عنوان نهاد متولی گسترش معارف ناب اسالمی در محیط بینالملل با هدف
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بهره گیري هوشمندانه از آخرین فناوري هاي آموزش روز که قدم در فضاي
غیر حضوري نهاده است ،معرفی می نماید؛ به طوري که اکنون با ساختاري
مناسب و هماهنگ با ماهیت آموزش الکترونیکی در قالب گروههاي علمی و
غیره مشغول فعالیت هستند.
 -٥دهباشی شریف و همکاران ( )١٣90در مقالهاي با عنوان «ایجاد
رشته تربیت مدرس آموزش مجازي زبان گامی ضروري براي
توسعه مشارکت علمی در اجتماعات مجازي» به مسئله اهمیت
گسترش زبان خارجی پرداختهاند.
ضرورت دسترسی به اطالعات روز در مجامع علمی و دانشگاهی و توسعه شبکههاي
تخصصی در سطح جهانی ،توجه محافل علمی را به گسترش زبان خارجی یا قرار
دادن زبان ملی خود در فهرست زبانهاي قابل تعلیم خارجی جلب کرده است.
براي رسیدن به این مهم ،ایجاد رشته تربیت مدرس آموزش زبان خارجی
می تواند گامی اساسی براي مشارکت فعال در اجتماعات تخصصی ،و اقدامی
مؤثر براي رشد و توسعه هویت علمی و فرهنگی کشور به شمار آید.
 -٦مبلغ دایمیر دادي ( ) ١٣9١در تحقیقی به عنوان «تألیف قلوب و
سیاست» ،تألیف قلوب را از جهت اقتصادي در زمینه زکات و
ارتباط آن با سیاست را بررسی نموده است.
پژوهشگر معتقد است ویژگی سیاست انسانی -الهی ،که با تألیف قلوب
سازگار است ،آن است که -غالباً -با تساهل و مهرورزي سیاسی همراه و
تألیف قلوب ،راهبرد سیاست دلجویی و مهرورزي اسالم است.
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 -٧وکیلیفرد ،مهدوي و خدادادیان ( )١٣9١در پژوهشی به عنوان
«ابزارهاي آموزش زبان فارسی در محیط مجازي :از طراحی تا اجرا»
ضرورت آموزش زبان فارسی در قالب دورههاي مجازي را بیان کردهاند.
آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی با توجه به گستردگی و پراکندگی
داوطلبان حجم باالي درخواست  ،عدم وجود منابع کافی و دشوار بودن ارائه
دوره هاي حضوري آموزش ز بان فارسی براي همگان ،اهمیت راهاندازي
دوره هاي مجازي و غیر حضوري را دو چندان کرده است.
محقیقن با انجام نیازسنجی و امکان سنجی نتیجه گرفتند در ارائه محتواي
مناسب آموزشی زبان فارسی باید ابزارهاي تازه اي متناسب با نوع محتواي
درسی ساخته شود ،که راهکارهاي متعد دي در این خصوص ارائه نمودهاند.
مقاالت پژوهشگران به سه موضوع تألیف قلوب ،آموزش مجازي و زبان
به صورت جداگانه پرداختهاند ،و مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و نتایجی را
بیان نموده اند؛ اما در پژوهش متمرکز آنها به ارتباط این سه موضوع در قالب
گروه زبان فارسی دانشگاه مجازي المصطفی

پرداخته شده است تا از این

جهت ب ه موضوعی بدیع و کاربردي پرداخته ،و بتوان نتایج آن را براي
سیاستگزاران و برنامه ریزان آموزش زبان فارسی در فضاي مجازي مورد
استفاده قرار داد.
 -8حاجی جباري ( )١٣9٢در تحقیقی به عنوان «بررسی تألیف قلوب
در فقه امامیه» با نگاه جامعتري ،اصل تألیف قلوب را بررسی کرده،
و مینویسد:
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می توان به این اصل نگاه جامعتري داشت ،و در سطح کالن
بین المللی و داخلی و روابط بین مسلمانان با یکدیگر و با
سایر فرق اسالمی را بهبود بخشید ،و با توجه به فراگیر بودن
موضوع تألیف قلوب در متن قرآن کریم و احکام فقهی ،آن
را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نموده است.

 -9دهقانی ( )١٣9٣در مقالهاي با عنوان «ارزیابی تأثیر فرهنگی (پیوست فرهنگی)
فعالیت در فضاي مجازي» به تأثیر گذاري فرهنگی اشاره میکند.
در این پژوهش ،سیستم هاي آموزشی به مثابه یکی از مهمترین سیستمهاي
اجت ماعی بشر از چنین وضعیتی برخوردارند؛ در این خصوص،
جا یگاه دانشگاه مجازي المصطفی

به عنوان مرکزي آموزشی -دینی را که

در فضاي مجازي به فعالیت می پردازد ،معرفی میکند.
بنابراین ،پیشنهاد میکند دانشگاه مجازي به تأثیرات فرهنگی خود به
صورت جدي اندیشیده ،و با این ارزیابی به پیوست فرهنگی دست یابد که بر
اساس آن تأثیرات مطلوب را تقویت کرده ،و تأثیرات نامطلوب فرهنگی
فعالیت خود را تعدیل کند.
در این پژوهش سعی شده است روش هاي موجود در ادبیات نظري،
ارزیابی تأثیر اجتماعی -که ارزیابی تأثیر فرهنگی یکی از ابعاد آن محسوب
میشود -با نگاهی به نظریه هاي فرهنگی موجود در حوزه فرهنگ آموزش
مجازي ،افق هایی از این تأثیرات گشوده شده ،و راهکارهاي متناسب با آن به
مدیریت دانشگاه مجازي پیشنهاد شود.
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 -١0کریمی و داوري ( )١٣9٣در تحقیقی با عنوان «عوامل و چالشهاي
وحدت سیاسی اجتماعی در نظام مردمساالر دینی از منظر قرآن
کریم» در صدد پاسخ به این سؤال هستند ،که:
 oعوامل و چالش هاي وحدت سیاسی اجتماعی در نظام
مردمساالر دینی چیست؟
آنها به این نتیجه رسیدهاند ،که عوامل و ظرفیتهاي وحدتبخش
در جامعه ،اخوت و عدالت ،تألیف قلوب و صلح است ،و در ادامه
عوامل وحدت آفرین و وحدت زاي اعتقادي ،اخالقی و اجتماعی با
بیان مصادیق و شواهدي از رهبران انقالب اسالمی با روش
توصیفی -تمثیلی بررسی شده است.
 -١١میر محمدي و شریفی ( )١٣9٥در مقالهاي با عنوان «تألیف قلوب؛ مفهوم،
قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر» ،درباره تألیف قلوب مینویسند:
تألیف قلوب به عنوان یکی از موارد مصرف زکات ،ریشه در
قرآن دارد ،و هدف از آن همدلی و جستجوي روابط دوستانه و
ملیت همکاري در حفظ صلح و امنیت جوامع اسالمی است.

رویکرد این تحقیق ،فقه تطبیقی است ،و نتیجه گرفته میشود که تألیف
قلوب مفهومی گسترده دارد ،که هدف آن از یکسو جلب همدلی افراد
صاحب رأي و نفوذ براي همراهی و همکاري با جوامع اسالمی است؛ و از
سوي دیگر ،تقویت باورهاي دینی و مکتبی مسلمانان است.
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مبانی نظری پژوهش
اسالم دین ایجاد انس و دوستی میان قلبهاي انسانها است ،و از این رو به تألیف قلوب
اهمیت فراوانی داده است ،که در ادامه به بررسی موردي تألیف قلوب پرداخته میشود.
تألیف از ریشه «إلف» است ،و مفهوم اجتماع یا پیوستن به جمع و ضمیمه کردن دو جزء
کنار هم معنا میدهد ١،که همراه با انس ،دوستی ،و مهربانی با دیگران به کار برده میشود.
تألیف قلوب نیز که ترکیبی اضافی است ،به ایجاد اتحاد میان کسان تعبیر
میشود ،که همان ایجاد دوستی و محبت میان مردم است.

٢

بر این اساس ،تألیف قلوب به معنی پیوند دادن معنوي دو چیز به
یکدیگر است؛ اما در اصطالح فقهی به معناي حمایت اقتصادي پیامبر ،امام
یا حاکم اس المی از کفار ،منافقین یا مسلمانان متزلزل است تا آنها به
همراهی با اسالم ترغیب شوند ،و به این روش -به نوعی -از اسالم دفاع
شود؛ لذا افرادي که با این نیت حمایت می شوند « ،الْمُؤَلََّفَةُ قُلُوبُهُمْ» یا
«مُؤَلََّفَةُ القُلُوب» نامیده می شوند.
به طور کلی ،در آ یات و روایات توجه ویژهاي به تألیف قلوب شده است،
که در ادامه به برخی اشاره میشود:
 -توجه به «

» بین مؤمنان

«
»؛
 -1فراهیدى ،141۱ ،ج ،3ص.336 .
 -2دهخدا ،1311 ،ج ،4ذیل حرف «ت».
 -3انفال.62-63 ،

٣
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او بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند ساخت ،و میان دلهاي آنان الفت انداخت،
که اگر آنچه در روى زمین است همه را خرج مىکردى ،نمىتوانستى میان دلهاي آنان
الفت برقرار کنى؛ اما خدا بود که میان آنان الفت انداخت؛ چرا که او تواناى حکیم است.

-

نعمت برادری میان مسلمانان
«
»؛ ١و نعمت خدا را بر خود یاد کنید ،آنگاه که دشمنان [یکدیگر]
بودید؛ پس میان دلهاى شما الفت ایجاد کرد تا به لطف او برادران هم شدید.

 مستحقین دریافت زکات«
»؛

٢

صدقات ،تنها به فقیران و بینوایان و متصدیان آن و کسانى که دلشان به دست آورده
مىشود ،و در [راه آزادى] بردگان و وامداران و در راه خدا و در راه مانده،
اختصاص دارد؛ [این] به عنوان فریضه از جانب خداست ،و خدا داناى حکیم است.

 نبی مكرم اسالم«

»؛ ٣بهترین شما از لحاظ اخالقی

کسانی هستند ،که انس و الفت ایجاد میکنند ،و با دیگران الفت میگیرند.

 -1آل عمران.1۱3 ،
 -2توبه.6۱ ،
 -3نوری ،14۱3 ،ج ،3ص.461 .
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 امیرالمؤمنین علی«

»؛ ١خوش به حال

کسی که با مردم انس و الفت میگیرد ،و مردم هم بر اطاعت از
خداوند با او الفت میگیرند.

در یک نگاه اجمالی ،حداقل سه دیدگاه در مورد اینکه تألیف شوندگان چه
کسانی هستند ،وجود دارد:
 -١فقط کفار؛
 -٢منافقان و برخی مسلمانان ضعیف االیمان؛
 -٣قول به جمع.
شهید اول با اشاره به قول به جمع ،به دیدگاه بزرگانی همچون شیخ مفید،٢
ابن ادریس حلی ،٣محقق حلی و عالمه حلی اشاره میکند ،که تألیف
شوندگان را عالوه بر کفار ،گروهی خاصی از مسلمانان نیز میدانند؛ ٤سپس
به تشریح تألیف شوندگان مسلمان میپردازد ،که این گروه از مسلمانان نیز
جزو تألیف شوندگان بودهاند.
این گروه نیز به چهار دسته زیر تقسیم میشوند:
 -١گروهی از مسلمانان که در میان کفار طرفدارانی دارند ،با پرداخت قسمتی
از زکات به آنها ،طرفداران مشرکشان به اسالم آوردن ترغیب میشوند.

 -1مجلسی ،14۱3 ،ج ،16ص.66 .
 -2مفید ،1413 ،ص.241 .
 -3حلى (محمدبن منصور) ،141۱ ،ص.461 .
 -4حلی (نجمالدین جعفر) ،14۱1 ،ج ،2ص613 .؛ حلی (حسنبن یوسف) ،1413 ،ج ،3ص.2۱۱ .
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 -٢آن دسته از مسلمانان که ضعیف االیمان هستند ،و پرداخت زکات
به آنان موجب پایداري آنها در دین میگردد.
 -٣آن عده از مسلمان ها که با گرفتن زکات ،به جمع آوري زکات از
دیگران کمک میرسانند ،و موجب بینیازي امام مسلمین از گسیل
داشتن عامالن زکات میگردد.
 -٤دسته اي از مسلمانان مرز نشین که پرداخت زکات به آنان باعث
می شود از مرزها در برابر نفوذ و هجمه کفار محافظت کنند ،و یا
دیگران را به اسالم متمایل گردانده و در نشر اسالم به اطراف
مرزهاي اسالمی گام بردارند.

١

بر این اساس -در این پژوهش -به موضوع میزان موفقیت دانشگاه
مجازي در تألیف قلوب پرداخته میشود.
نتیجه آنکه تألیف قلوب ،از اهداف اصلی فعالیتهاي بینالمللی
مسلمانان است  ،که در چنین وضعیتی ،دانشگاه مجازي با داشتن دانشجویانی
از بیش از  ٦0کشور  ،به عنوان یکی از دریچه هاي ارتباطی مسلمانان ایران با
مردم جهان می بایست توجه ویژه اي در جذب قلوب انسانها داشته باشد.
بر اي نیل به این مقصود ،ابتدا پرسشنامهاي شامل  ١٥سؤال تهیه شد ،و به
صورت تصادفی در اختیار  ٣0نفر از فارغ التحصیالن این دانشگاه قرار گرفت
تا میزان محبوبیت این دانشگاه ،استادان و دیدگاه افراد نسبت به ایران و تشیع
پس از آشنایی با دانشگاه مجازي بررسی شود.

 -1شهید اول ،1412 ،صص313-314 .؛ شهید ثانى ،141۱ ،ج ،2ص.46 .
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محورهاي بررسی شده در این پرسشنامهها -که در ذیل هر بند تبیین می-
شود -عبارت است از:
أ .دین اسالم؛ دین انس و الفت
از مهمترین اهداف تربیتی و سیاسی و اجتماعی اسالم و یکی از ارزشمندترین
دستاوردهاي اسالم در جامعه آشفته و پراکنده جاهلی صدر اسالم است.
در این میان ،دانشگاه مجازي به عنوان نهادي اسالمی و شیعی،
دانشجویانی از دین ها و مذاهب گوناگون دارد؛ هر چند وظایف مربیان آن
براي جذب قلوب دانشجویان سخت تر است؛ چرا که رفتار آنها میتواند
تبلیغی مثبت یا منفی براي شیعیان محسوب شود.
ب .بسترهای ایجاد کننده تألیف قلوب و انس
انس و الفت در صورتی می تواند در میان افراد رواج یابد ،و به عنوان صفتی
پسندیده در ذات آنها جاي گرفته و رشد کند ،که بسترهاي ایجاد و رشد آن
فراهم شود؛ لذا انسانها در صورتی می توانند نسبت به یکدیگر مهربان باشند
که از بسیاري از رفتارهاي تهدیدزا دوري نمایند.
از طرف دیگر ،توجه به محبت و دوستی ،احترام به شخصیت افراد،
پایبندي به اصول اخالقی ،پرهیز از رذائلی مثل خودخواهی و غرور ،تفرقه و
جدایی ،قومیت و نژادپرستی میتواند زمینه ساز دستیابی به انس و الفت باشد.
بسترهاي ایجاد کننده تألیف قلوب را میتوان در محورهاي زیر مشاهده کرد:
 -١تفرقهگریزي؛

١

 -1ر .ک :آل عمران1۱6 ،و1۱3؛ انعام16۱ ،و163؛ انفال3 ،؛ روم.32 ،
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 -٢عدم پایبندي به قومیت و نژادپرستی؛
 -٣ترویج صلح جهانی؛
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١

٢

 -٤توجه به محبت و دوستی؛

٣

ج .کارکرد دانشگاه مجازی -به ویژه استادان -در تقویت و تألیف قلوب
دانشگاه مجازي المصطفی

به عنوان نهادي که به واسطه مجازي بودن،

امکان تعامل با مردم سراسر جهان را دارد ،می تواند به عنوان نمایندهاي از
شیعیان در ذهن افراد مطرح شود -و خواه ناخواه -هر رفتار از ناحیه استادان
آن به همه شیعیان و ایرانیان تعمیم داده میشود.
از این رو توجه زیادي باید در این زمینه صورت گیرد ،و استادها و کارشناسان
و همه افرادي که با دانشجویان برخورد دارند -الزم است -تالش خود را براي
تألیف قلوب و خودداري از رفتارهاي سرد با دانشجویان داشته باشند.
با در نظر گرفتن این مهم ،سؤاالتی -به صورت زیر -در این زمینه در
پرسشنامه گنجانده شد:
 -١رفتار استادان با شما در کالس چطور بود؟
طیف

بسیار خوب

خوب

معمولی

بد

خیلی بد

تعداد

١9

8

٢

١

0

درصد

%٦٣.٣

%٢٦.٦

%٦.٦

%٣.٣

0

 -1ر .ک :حجرات.13 ،
 -2ر .ک :بقره2۱3 ،؛ نساء.43 ،
 -3ر .ک :مائده64 ،؛ طه33 ،؛ حجرات.1 ،
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با توجه به ارقام به دست آمده در این بخش ،مشخص میشود که استادان دانشگاه
توانستهاند نقش مهمی در تألیف قلوب داشته باشند ،و با وجود فرهنگهاي متفاوت
دانشجویان %٦٣.٣ ،از دانشجویان عملکرد آنها را بسیار رضایتبخش توصیف کرده ،و
 %٢٦.٦از دانشجویان نیز رفتار استادها را خوب ارزیابی کردهاند ،و تنها  %٣.٣رضایت اندکی از
برخورد استاد داشتهاند که این امر نشان دهنده موفقیت دانشگاه مجازي در این زمینه است.
 -٢برخورد استادان در شبکه هاي مجازي با شما چگونه بود؟
طیف

بسیار خوب

خوب

معمولی

بد

خیلی بد

تعداد

١٦

٦

٧

١

0

درصد

%٥٣.٣

%٢0

%٢٣.٣

%٣.٣

0

همانگونه که از آمار به دست آمده از پرسشنامهها قابل مشاهده است %٧٣.٣ ،از
دانشجویان ،عملکرد استادان در خارج از کالس را مثبت ارزیابی نمودهاند ،که از این تعداد،
 %٥٣.٣رضایت کامل داشتهاند ،و تنها  %٣.٣از فعالیت استاد در گروههاي مجازي اعالم نارضایتی
کردهاند؛ این درحالی است که  %٢٣.٣از دانشجویان نیز برخوردهاي استادها را متوسط دانستهاند.
 -٣آیا استادان ،میان شما و ملیتهاي دیگر تفاوت قائل میشدند؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد

معمولی

کم

اصالً

درصد

%٥٣

%٧٣.٣

%٢٣.٣

%٣.٣

0

همان گونه که از آمار به دست آمده از پرسشنامه ها قابل مشاهده است،
 % ٧٣.٣از دانشجویان ،عملکرد استادان در خارج از کالس را مثبت ارزیابی
نمودهاند ،که از این تعداد %٥٣.٣ ،رضایت کامل داشتهاند ،و تنها  %٣.٣از
فعالیت استادان در گروه هاي مجازي اعالم نارضایتی کردهاند؛ این درحالی
است که  % ٢٣.٣از دانشجویان نیز برخورد استادها را متوسط دانستهاند.
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 -٤آیا زبانآموزان از کرامت الزم که شایسته آنهاست ،برخوردار بودهاند؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصالً

تعداد

0

١

٢

٥

٢٢

درصد

0

%٣.٣

%٦.٦

%١٦.٦

%٧٣.٣

اعداد و ارقام گویاي آن است ،که  %٧٣.٣در طول مدت تحصیل در دانشگاه
مجازي هیچ موردي از تبعیض میان قومیتهاي مختلف را مشاهده ننمودهاند،
 %١٦.٦نیز به میزان خیلی کم شاهد چنین رفتارهایی بودهاند ،و تنها  %٣.٣ابراز
نارضایتی کردهاند ،که این آمار براي دانشگاه مجازي رضایتبخش است.
 -٥دانشگاه مجازي توانست با شما ارتباط دوستانه برقرار کند؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصالً

تعداد

١0

١٦

٢

٢

0

درصد

%٣٣.٣

%٥٣.٣

%٦.٦

%٦.٦

0

مطابق با آمار % ٣٣.٣ ،از افراد ،رفتار کلی کارمندان دانشگاه را بسیار
دوستانه دانستهاند % ٥٣.٣ ،این رفتار را دوستانه و رضایتبخش قلمداد کرده،
و  % ٦.٦میزان برخورد دوستانه را کم دانستهاند؛ البته  %٦.٦نیز این ارتباط
دوستانه را خیلی کم و بی شتر رسمی و اداري اعالم کردهاند ،که این آمار نشان
دهنده توجه فراوان همه افراد شاغل در دانشگاه به تألیف قلوب بوده است.
 -٦آیا تا به حال مشکلی با دانشگاه مجازي داشتهاید؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصالً

تعداد

0

0

٢

١0

١8

درصد

0

0

%٦.٦

%٣٣.٣

%٦0
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نتایج باال نشان دهنده آن است ،که  %٦0از فراگیران در طول تحصیل در
دانشگاه مجازي دچار هیچگونه مشکلی نشدهاند %٣٣.٣ ،شاهد مشکالت بسیار
اندکی بودهاند ،و  %٦.٦با مشکالت کمی مواجه بودهاند ،نکته مهم اینکه هیچیک
از دانشجویان ،مشکالت زیاد یا بسیار زیاد را انتخاب نکردهاند.
 -٧نظر شما درباره اسالم و شیعیان -پس از آشنایی با دانشگاه مجازي-
بهتر شده است؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد
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خیلی کم
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تعداد
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8

٢

١

درصد
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%٤0

%٢٦.٦
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%٣.٣

آمار باال از دانشجویان شیعه و غیر شیعه به دست آمده است ،که نشان میدهد نظر
 %٢٣.٣از افراد پس از برخورد با استادان تغییر بسیار زیادي کرده است %٤0 ،این تغییر را
زیاد دانستهاند %٢٦.٦ ،از زبانآموزان تغییر نظر اندکی داشتهاند %٦.٦ ،نظرشان تاحد بسیار
کمی تغییر نموده است ،و از نظر  %٣.٣نیز ارتباط استادان تأثیري بر آنها نداشته است.
 -8آیا کارهاي دانشگاه مجازي تأثیري در ایجاد تفرقه در کالس شما داشته است؟
طیف
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با توجه به اعداد و ارقام ،هیچیک از دانشجویان گزینه زیاد و بسیار زیاد
را انتخاب نکردهاند %٣.٣ ،از دانشجویان این تأثیر را کم دانسته ،و  %١0از
افراد نیز اعالم کردهاند که این تأثیر  %١0است؛ همچنین  %8٦.٦از دانشجویان
اعالم کردهاند که دانشگاه مجازي تأثیري در ایجاد تفرقه نداشته است.
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 -9آیا تحصیل در دانشگاه مجازي را به دوستانتان پیشنهاد میکنید؟
طیف

بسیار زیاد

زیاد
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با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه %٤٣.٣ ،از دانشجویان گزینه
بسیار زیاد را انتخاب کردهاند؛ یعنی دوستانشان را تا حد بسیار زیادي به
تحصیل در دانشگاه مجازي تشویق میکنند %٥0 ،از افراد نیز گزینه زیاد را
انتخاب نمودهاند؛ این بدان معناست که  %9٣.٣از دانشجویان -به عنوان مبلغ
در کشورهاي گوناگون -براي دانشگاه مجازي به تبلیغ میپردازند %٦.٦ ،از
افراد نیز اعالم کردهاند که کمی براي دانشگاه تبلیغ می کنند؛ اما هیچکس
گزینه خیلی کم و اصالً را انتخاب نکرده است.
 -١0بعد از فارغالتحصیلی با استادها در تماس خواهید بود؟
طیف
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نتایج پرسشنامه نشان میدهد % ٦0 ،از افراد گزینه بسیار زیاد و  %٣٣.٣نیز
گزینه زیاد را انتخاب کردهاند ،و این بدان معناست که  %9٣.٣از دانشجویان
با استادهایشان ارتباطی دوستانه دارند؛ همچنین  % ٦.٦از افراد گزینه خیلی کم
را انتخاب کردند ،که نشان دهنده موفقیت استادان در تألیف قلوب
دانشجویان است.
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 -١١خدمات دانشگاه مجازي را چگونه ارزیابی میکنید؟
طیف
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کلیت پاسخها به این پرسش نشان میدهد  %٦٦.٦دانشجویان ،این دورهها
را بسیار خوب ارزیابی کردهاند % ٢٣.٣ ،کیفیت دوره آموزشی در دانشگاه را
خوب دانستهاند %٦.٦ ،از این تعداد ،دوره ها را معمولی شمردهاند ،که این
افراد نیز ابراز نارضایتی نکردهاند ،و تنها  % ٣از افراد از این دورهها راضی
نبودهاند -که در مجموع -آمار رضایتبخشی است.
د .موانع و آسیبهای پیشرو
ی .راهكارهای پیشنهادی جهت کارآیی بهتر
در انتهاي این بخش ،به ارائه پیشنهادهایی به منظور رسیدن به کارایی بهتر و
مناسب تر از پژوهش ،پرداخته میشود:
 -١برخوردها می بایست همراه با خوشخلقی ،مدارا ،نرمش و
رأفت ،طمأنینه و آرامش باشد.
 -٢الزم است از خشونت و عکسالعمل هاي آنی جلوگیري کرد.
 -٣در محیط کالس باید به مسائل فرهنگی و اسالمی نیز پرداخت.
 -٤پیش از شروع کالسها ،پیشینهاي از دین و ملیت فراگیران به
استادها ارائه شود تا از برخی از مشکالت بالقوه جلوگیري شود.
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 -٥استادان ،نمایندگان شیعیان و ایرانیان هستند؛ این مهم همیشه
در نظر گرفته شود.
 -٦در کالسهاي چند ملیتی نیاز است بیش از پیش به عدالت در
کالس توجه شود تا از بروز سوءتفاهمها جلوگیري شود.
 -٧از شوخی هاي دینی و قومی در محیط کالس و در شبکههاي
مجازي خودداري شود.
 -8رأفت اسالمی در همه مراحل برخورد با دانشجویان مدنظر قرار گیرد.
 -9کالس می بایست پویا و جذاب باشد تا شوق فراگیري و ادامه
کالس در زبانآموز بیشتر شود.
 -١0احترام به همه ادیان الهی -در همه موقعیتها -رعایت شود.
 -١١به نظرات دانشجویان توجه شود.
 -١٢مسائل دینی -به طور غیر مستقیم -و حساب شده طرح شوند.
 -١٣همیشه به انس و الفت میان مردم جهان توجه شود.
 -١٤به جاي تأکید بر مسائل بحثبرانگیز ،تالش شود به حقیقت
دین پرداخته شود.
 -١٥در تغییر کالس ،زمان و استاد به نظرات فراگیران توجه شود.
 -١٦چنانچه کالسی به دالیل آموزشی منحل میشود ،نسبت به
انتقال سریع دانشجویان خواهان ادامه تحصیل آن کالس به
کالسهاي دیگر ،اقدام شود.
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،ابتدا آیات و روایات مرتبط با تألیف قلوب استخراج
شد ،و نکات مرتبط با برخورد با دی گران از آن استخراج شد ،که این نکات
در چند محور تقسیمبندي گردید.
در مرحله بعد ،پرسشنامه اي براي سنجش میزان انطباق رفتار استادان و
کارکنان دانشگاه مجازي المصطفی

ب ا محورهاي استخراج شده تدوین

شد ،و در اختیار فارغ التحصیالن کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمی
دانشگاه که تعداد  ٣0نفر از ملیت هاي گوناگون بودند ،قرار گرفت؛ سپس
پاسخ هاي هر یک از سؤاالت -به طور جداگانه -تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج به دست آمده گویاي آن است که دانشگاه مجازي توانسته است
با توجه به روح اسالم و نکات مرتبط با تألیف قلوب ،تکیه بر کلیات دینی
و پرهیز از تأکید بر نکات تفرقه برانگیز توانسته است قلب دانشجویانی با
ملیت هاي گوناگون را به این نهاد شیعی متمایل نماید تا حدي که این
دانشجویان راغب به ادامه همکاري با این دانشگاه هستند ،و این دانشگاه را
به دیگران معرفی می کنند که نشان دهنده رضایت آنها از دوران تحصیلشان
در دانشگاه مجازي است.
بر این اساس ،میتوان به کمک توسعه آموزش مجازي آموزش زبان
فارسی و بهره گیري از استادان و کارکنان متخصص ،مؤمن و متعهد فضاي
کالسها را جذابتر کرده ،و دانشجویان را هر چه بیشتر به فراگیري زبان
فارسی ترغیب نمود ،و با افزایش پایگاه مردمی در کشورهاي مختلف ،نهتنها
تبلیغات سوء علیه ایران و اسالم را بی اثر نمود؛ بلکه بدون پرداخت
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هزینه هاي اضافی ،پایگاه هایی خودجوش براي آشنا نمودن ملل گوناگون با
فرهنگ غنی شیعی ایرانیان در سراسر جهان ایجاد نمود.
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