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 چكيده
ــشگاه ــوعي اســت اي رســالت داردان و متن ــف ــاي مختل ــهه ــه ك ــرور نخب ،يپ
. اسـتآنهـاي از نمونـه ...و بودن ساز، تمدن بودن محور، پژوهشيكارآفرين

و شـاخص ويژگـي، در اين پـژوهش مـورد مداقـه قـرار گرفتـه آنچه ي هـا هـا
سـاز در پاسـخ ساز، دانشگاهي گفتمـان دانشگاه تمدن. استساز دانشگاه تمدن

و تمدني نضج گرفته از اوضاع متغير بـين  و به ابهامات هويتي، فرهنگي المللـي
تك. شدن است شرايط داخلي در عصر جهاني  و الگوي اين دانشگاه با يه بر ايده

 تقويـت گفتمـان همبـستگي هايـ ايراني با مدلي مشروح زمينه اسالميةتوسع
و فرهنگي باثبـات فـراهم نظاملي را از نظر يك م سياسي، اقتصادي، اجتماعي

و شكل و وحدت ملي آورده را، خـودة به نوبو گيري انسجام اجتماعي  زمينـه
اي كـه توسـعه؛كنـد متوازن در تمام ابعاد مختلف آن فـراهم مـيةبراي توسع

و دين جانبه، متوازن، پايدار، دانش همه مي بنيان .باشد محور

ـ ايراني، اسالميةساز، همبستگي ملي، توسع دانشگاه تمدن:ها كليدواژه
.نظام دانش، انسجام اجتماعي
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 قدمهم
 ترين مؤسـسة كه در نوع خود بزرگ،شاپور در قرن ششم از زمان تشكيل آكادمي جندي

ت)37: 1367نخـستين،( رفـت آموزش عـالي ايـران در جهـان بـه شـمار مـي سـيسأ، تـا
سدةهاي نوين از نيم دانشگاه را به بعد، دانشگاه19ة دوم ها به عنوان مراكز علـم، خـود

و انتظارات آن، پاسخگو مي  و نيازها ، همـواره ايـن با وجـود. اند دانسته در مقابل جامعه
و انتأت در طـول. قال دانش بوده اسـت كيد اصلي نهاد دانشگاه بر آموزش معارف بشري

باهم گذشته دهة دو  زنـان بـهةهـاي كـشور، ورود گـسترد دانـشگاه رشد گستردة زمان
و متقـ و اهميت يـافتن بيـشتر توسـعه علمـي  ابالًآموزش عالي، گسترش فرهنگ علمي

و كارآمدسـازي نهـاد دانـشگاه در برابـر خواست ارتقاي كيفـي علمـي در دانـشگاه هـا
و جهاني  وة، توسع تحوالت اجتماعي اين ديـدگاه بـا چـالش مواجـه شـده... ارتباطات

و دانش ها به دليل نزديكي حيطه در اين ميان دانشگاه. است )1998ركـس،( هاي فرهنگ
و برنامـه زمينهو ريـزي مـورد نيـاز جامعـه، در معـرض سازي براي تحول در مـديريت

و شرايط متفاوت عصر جديد موجب. اند هاي بسيار قرار گرفته دگرگوني ةارائاقتضائات
 كـه)1387:171 اسـالمي،( شده اسـت ميالدي21اي از دانشگاه در قرن تازه كاركردهاي

م شامل هـاي عمـده دانـشگاه موريـتأ توجه به ابعاد مختلف فرهنگ در كنار توجـه بـه
و( ، ايـن تعريـف بـر اسـاس چنـينهم.باشدمي) ...آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعي

ما«دانشگاه اين توانايي را دارد و فرهنگ تكنولوژيـ ميان فرهنگ انسانينند پل تا ك مدار
و دنيـاي سـنتيةكه اولي خصيصـ و ديگري ويژگي دانشگاه در شرق  آكادمي در غرب

و شكاف ميان آنها را از طريق انسانـ است و عمل كرده مدار كـردن آكـادمي در غـرب
و دقيق قطعي م.دكنتر كردن دانشگاه در شرق، كمتر تر ستلزم توجه دانـشگاه اين انديشه

هاي تمدني است؛ يعني با وسعت نظر هـم ضـروريات به وظايف خود در تمامي عرصه 
و انساني آن تمـدن را از نظـر  و هم الزامات فرهنگي تكنولوژيك تمدني را پيگيري كند

.)1387:171 اسالمي،(»دور ندارد
و متناسـب نهاد آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثن ي نبوده

و ملي تغييرات گسترده م با تحوالت جهاني و رسالت خـود انجـام داده موريتأاي در ها
آنيهاي يكي از رسالت. است  كه دانشگاه در ايران بعد از پيروزي انقـالب اسـالمي بـر

 دانـشگاهةاين مقوله با طـرح ايـد. است توجه به بعد معنوي زندگي انسان،تأكيد داشته
درة تازه از وارد مرحلس تمدن و صدد دستيابي به اهدافي است كـه اي از حيات خود شده

و يا به طور هاي دانشگاهي در اقصي نقاط جهان يا از آن غفلت كرده بسياري از نظام  اند
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ب. اند جدي به آن نپرداخته  كه به ذهن متبـادرهاالؤس، اين موضوعه اين قبل از پرداختن
و چگونـه سـاخته مـي اصوالً تمدنكهشود مي توانـد شـود؟ آيـا دانـشگاه مـي چيـست

ةو نهـاد دانـشگاه در سـابق اسالمي چيـستـي تمدن ايرانيها ساز باشد؟ ويژگي تمدن
و بـاالخره اينكـه دانـشگاه تمدني خود در ايران اسالمي چـه جايگـاهي داشـته اسـ ت؟

چة ايراني زاييدـ ساز اسالمي تمدن و داراي چه شرايطي، براي پاسخگويي به ه مـسائلي
مي چه مؤلفه و كاركردهايي  باشد؟ ها

دريساز به عنوان الگوي حاضر با واكاوي مفهوم دانشگاه تمدنة مقال بنابراين،  جديـد
شگاه جديـد از دانـيهاي مختلف دانشگاه در سراسر جهان، بـه معرفـي مـدل ميان گونه

 چنين شـرايطي ايـنةزمال. پردازد كه پاسخگوي نيازهاي عصر جديد كشورمان باشد مي
و ورود موفـق بـه سـد ساز براي پذيرش مسئوليت است كه دانشگاه تمدن ةهاي جديـد

و هم وةچنين ارائ آينده  خـدمات كارآمـد بـه نهادهـاي اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي
و فرصت،سياسي و ها را تشخيص دهد؛ چشم بايد موانع اندازهايي از آينده ترسيم كنـد

و روش نظام هـاي بـسياري از ويژگـي شـك بـي.ي را تجربـه كنـدناي مديريتي نويه ها
 زيـرا مـشترك اسـت، جهـان هـاي ايراني با ديگـر دانـشگاهـ ساز اسالمي دانشگاه تمدن

و رسالت دانشگاه و جهانةها جنب بخشي از كاركردها  اما بخـش ديگـري؛شمول دار عام
خا از رسالت دانشگاه و اجتماعي دارد ها در؛ستگاه تمدني  يعني بسته به اينكه اين دانش
و در چه زمين ميةكجا مي اجتماعي انتشار و انتظارات متفاوتي از آن از. رود يابد رسالت

و كاركردهاي دانشگاه تمدن رو ما بعد از ذكر ويژگي اين از ها  نمونـة سـاز كـه برگرفتـه
در» ايراني پيشرفتـي اسالمي الگو«تر كلي ا اسـت  پرسـش يـن صـدد پاسـخگويي بـه

 گي ملي در كشورمان را تقويت كند؟ همبستةتواند زمينميي دانشگاهچنينهستيم كه آيا
به فرضيه ميپرسش اين اي كه در پاسخ كه ارائه سـاز بـا دانـشگاه تمـدن شود اين است

و)اي توسعه( هاي دانش تكيه بر گزاره   منـابعةكنند هاي تعيين چارچوبچنينهمو معنويت
درـ وريت هويت اسالميتوسعه با مح .داردهمبستگي ملي تقويت ايراني نقش مثبتي

هـاي تحليـل دادهة شـيوواي آوري مطالب در پژوهش حاضـر كتابخانـه روش جمع
و مقاالت مرتبط، تفسيري است  و1 در روش تفـسيري اصوالً.كتب  در پـي يـافتن معنـا

و عملي مفاهيم هستيم تخمين داللت ك. هاي عيني ه با تأمل در سـاختار دسـتوري بدين معنا
ميرسبرمفاهيم، شأن نزول آنها را شـود تأمل مـي2ها در اين روش در چارچوب. كنيمي

و داللت .ندا هاي آن كدام تا بدين پرسش پاسخ داده شود كه معناي يك مفهوم چيست

1. Interpretation      2. Context 
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 چيستي تمدن.1
 بـر وجهـيامئه شده كه هركـد شناختي آن ارا تعاريف متعددي از تمدن به معناي هستي

د و كاركردي ويژه از تمدن تأكيد  هاي ايـن خلدون مؤلفه ابنبه عنوان نمونه،.دنارخاص
و و هنـر، جغرافيـا، شهرنـشيني، ديـن پديده را جمعيت، ثروت، كـار، صـنعت، دانـش،

و مؤلفه.)1387:39 آدمي،( داند عصبيت مي  هاي تمدن بـه هنري لوكاس در مورد عناصر
م عناصر كلي اقتصاد،  و ديني، و هنر اشاره مـي سازمان سياسي، سنن اخالقي كنـد عرفت

ــاالترين گــروه.)1382:16 لوكــاس،( و ســاموئل هــانتينگتون تمــدن را ب بنــدي فرهنــگ
ميهگسترد  ويل دورانت تمدن.)1381:47 هانتينگتون،( شمارد ترين سطح هويت فرهنگي

و پـذير مـي فرهنگـي امكـان داند كه در اثر خالقيت را عبارت از نظم اجتماعي مي شـود
ميجريان پي .)3: 1337 دورانت،(كند دا
 تداوم تـاريخي ايـن آگـاهيو آگاهي جمعيةگيري هر تمدني نيازمند دو مؤلف شكل

دن نيـز سـير قهقرايـي را در پـيش تمـ كه اين بصيرت تـاريخي افـول كنـدني زما است؛
كند؛ عيني را در آينده فراهم مي بصيرت تاريخي امكان تداوم توليدات چنينهم. گيرد مي

آن از اين  از سـوي ديگـر بـصيرت. مادي يك تمدن اسـت، شرط الزم توسعة رو تداوم
اي را در خود ايجاد كند تا بتوانـد بـراي هاي تازه تاريخي يك تمدن پيوسته بايد ظرفيت 
و نيازهاي جديد پاسخي بيابد  ب. شرايط ايـد به اين ترتيب به چنـد نكتـه در ايـن زمينـه

:توجه كرد
و تداوم تمدن.1 ب تولد  هاي انساني بستگي دارد؛ ارادههها
و تداوم تمدن.2 و ترقي اراده ها منوط به كمال تولد  هاي انساني است؛ خواهي
و توسعةدر هر تمدني وظيف نهاد علمي.3  بصيرت تاريخي را در آن تمـدن بـرة حفظ

.عهده دارد
از آن بـه عنـوان رسـالت دانـشگاهه توان گفت آنچـه كـه امـروز در همين رابطه مي

مي تمدن در( ايرانـيـ شود ايجاد همبستگي ملي حـول محـور هويـت اسـالمي ساز ياد
.است) يك چنين الگوي پيشرفتيةساي

 ايرانيـهاي تمدن اسالمي ويژگي.1-1
آن ايراني داراي ويژگـيـ تمدن اسالمي را از ديگـر هـاي تـاريخي خاصـي اسـت كـه

مي در يك ريخت. كندميها متمايز تمدن رانـيايـ توان گفت تمدن اسالمي شناسي كلي
:باشدميهاي زير داراي خصيصه

پرستي، سنت جاودانه نبوده انسان ايراني هرگز چندگانهةدر انديش: خداشناسي.1-1-1
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بنةانديش. است شناسي نيـز تـراوش هاي هستي هاي ديني دارد به حوزه مايه وحدت كه
د مي و و معرفتر آينده، وحدت وجود، دو بعد هستيكند مي شناختي .يابد شناختي

پـ، ايرانيـ در تاريخ تمدن اسالمي:يشناس انسان.1-1-2 اك سرشت انساني از گوهري
تأ. برخوردار است رابرثيرات فراواني آيين مهري كه و غرب داشته، انـسان  تمدن شرق
مي موجودي نيك در هـم. كنـد سيرت ترسيم شناسـي ايـن تمـدن، نگـرش انـسان چنـين

و برتري نژادي راه ندارد  و اجتماعي براي همـ از اين. نژادپرستي ةرو امكان تعالي فردي
.)35-1: 1387 زند،( ها فراهم است انسان
و نگـرش هـستي: شناسي هستي.1-1-3 شـناختي در تمـدن وجه اشتراك تفكر اسالمي

حق،ايراني و نظام سه عنصر . احسن استمداري، هدفمندي
و اخالق.1-1-4 ة ايرانـي ديـن بـا دو مـسئلــ در تمدن اسـالمي):عقل عملـي( سياست

و سياست در آميخته است .معرفت
و دانش در تمدن اسالمي):عقل نظري( شناسي معرفت.1-1-5  ايرانـي از اهميـتـ علم

مي. خاصي برخوردار است و از شـده خردورزي نزد ايرانيان از برترين فضايل محسوب
و آدمـي،( سويي نهاد معرفت نيز پيوسته با نهـاد ديـن در آميختـه اسـت : 1388 خرمـشاد

و فرهنگـي يـك ملـت در طـولةهاي ياد شده كه سرماي مجموعه ويژگي.)169  فكـري
مييتاريخ است، نظام وةكند كه ايـن نظـام معرفتـي روشـن كننـد معرفتي را تبيين  راه

ميمس .يدآ ير براي اين ملت به حساب

و دانش در تمدن اسالمي.1-2  ايرانيـ علم
و دانش موجب شده تمدن تنيدگي كارويژههمدر ها همواره با تكيه بر دانـش، هاي تمدن

و ساختارهاي بنيادين خـود را توسـعه بخـشند  ن چنـدي. محتواي خود را گسترش داده
در ميان اقـشار اهميت دانش)1:ه است دانش در تمدن ايراني مؤثر بودة در توسع عامل

و دانش)2؛مختلف و)3؛در هم آميخته بودن دين حمايت نهاد دولت از كسب دانـش
 تمـدني بـاــ تعامـل علمـي)5؛ خـردورزي ايرانيـان)4؛دولتي بودن نهادهـاي علمـي 

.هاي فكري خارج از تمدن خويش حوزه
ج هاي زمينه اسالمي نيز برخي ويژگيةدر انديش هـان اي موجب گسترش دانـش در

ازه است اسالم شد  و مـسلمانان بـه كـسب)1: كه برخي از آنها عبارتند تشويق اسـالم
و شـناخت جهـان؛)2علم؛  و)3تشويق اسالم به تفكـر در طبيعـت ارزش ذاتـي علـم

و تعامل جهـاني نگرش جهان)4؛ كسب آن از هر كس  وطني دانشمندان مسلمان به علم
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ورزي دينـي جـويي در برابـر تعـصب حقيقـتةروحيـ)5با مراكز علمي در كل جهان؛
و تعصب قومي مغول   قائل بودن به وحدت علـوم در عـين كثـرت آنهـا)6؛ها مسيحت

از.)97-83: 1387،و معيني گلشني( و اسالمي علمـي اسـت كـه در اين تمدن علم ديني
و فلسف جهان ميةبيني و توحيدي بهره و اين تعريف، هيچ يك از علوم جزئـ الهي ي برد

پردازند، يا هيچ يـك را به دليل اينكه به موضوعي خاص از موضوعات جهان هستي مي
و وسـايل ادراكـي  و ديگر ابزارهـا از علوم را به دليل اينكه از طريق حس، تجربه، عقل

گونـه كـه كند، در اين نگاه همـان شمول خود خارج نميةآيند، از داير بشر به دست مي 
و شناخت هر يك از آنها، شناخت بخشي از خلقـت همه موجودات، مخلوقات الهي  اند

و تحريكي او نيز در زمـره مخلوقـات خداونـد  و ابزارهاي ادراكي خداوند است، انسان
و يا علم، در مقابل الهي بودن قرار  و يا انساني بودن عمل و به همين دليل، بشري است

.)14: 1388 آملي، جوادي( گيرد نمي
م  تـاريخية ايراني از آن ياد شد در سابقـ عرفتي تمدن اسالمي جامعيتي كه در مباني

و دانش اين تمدن نيز قابل مشاهده است  هاي دوره،توجه به علم در كنار عوامل ديگر. علم
 ها دولت مستعجل بوده است شكوفايي را در اين تمدن رقم زده است اما متأسفانه اين دوره

و نهاد دانـشگاه در عـصر تاريخي منجر به انبايينداو به صورت فر شت توليد علم شده
به. آن شكل نگرفته استةمدرن بر پاي   تـاريخي شـدهيگسـست وقوع اين موضوع منجر

 الگوي دانـشگاهةارائبنابراين. نيز در محافل آكادميك با آن دست به گريبانيم كنونكه تا
بناي نهاد دانـشگاه به عبارت ديگر،. معرفتي استـ ساز پاسخ به اين گسست تاريخي تمدن

و دانش در ايـران  و تاريخي نهاد علم در معناي مدرن آن در كشورمان ادامه سير طبيعي
و اسالمِ تاريخي نبود بلكه الگويي بود كه در نتيجه ارتباط با غرب وارد مرزهـاي سـرزميني 

م البته به هيچ وجه نمي. ما شد و دانـششتوان مرز سرزميني خاصي براي دانش خص كـرد
شناسد اما تجويز يك الگـوي دانش مرز نمي.ا منحصر به آن سرزمين مشخص دانستر

و فرهنگي آن كشور آسيب  هـاي جـدي دانش مشخص بدون در نظر گرفتن ميراث تاريخي
ميةساز به دنبال ارائ دانشگاه تمدن. كند به نظام دانش در آن كشور وارد مي .باشد اين الگو

 ساز دانشگاه تمدن.2
 بايـد نگـاه خـود را از افـق، جديد، نهاد آموزش كه پيش از اين مولد علم بود در عصر

 اگر عصر مدرن دوران تكامل نهادي مستقل بـه نـام زيرا محدود مرزهاي علم فراتر ببرد
ت اكنونهم،آموزش بودة دانشگاه براي تحقق كارويژ ثيرگـذاريأ ايـن نهـاد بـراي حفـظ
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ت كارويژهر جوامع انساني راهي جز تغييربخود و گسترش محدوده ثيرگـذاري خـودأها
توانند تنهـا هـدف خـود را رسـيدن بـه ها نمي در چنين شرايطي دانشگاه بنابراين. ندارد

و مراكز علمي جهان در دهه دانشگاه. قرار دهند فناوري هاي اخير بـه جـاي پيگيـري ها
دن»فنةعلم براي توسع«چنان نگرشهم» علم براي علم«رويكرد  امـا. كننـد بـال مـي را

ها را به سويي سوق خواهد روي بشر قرار دارد دانشگاه ملزومات عصر جديدي كه پيش 
و نصرالهي،(كنند اشكال انساني آن توجهةداد كه به معرفت، در كلي .)37: 1386 آدمي

و فرهنـگ كـه وظيفـه رو دانشگاه به عنوان يكي از كانون از اين اش هاي علم، دانـش
و فرهنگ اسـت، از مهـم توليد، تبيي و تعميق علم، معرفت ـ تـرين مراكـز تأثيرگـذارن ر ب

و رشد هر تمدني است تـا بـدان حـد كـه شكل ادعـا كـرد تـوان مـي بـه جرئـت گيري
و بدون دانشگاهها تمدن مقومهاي ها به عنوان ستون دانشگاه بهها هستند  هيچ تمدني ره

جد ضرورت بنابراين. جايي نخواهد برد اي كند بـازتعريف تـازه يد ايجاب مي هاي عصر
از مفهوم دانشگاه در كشورمان صورت گيرد؛ چنين دانشگاهي در عين اينكه بر دو منبـع

و ايراني تكيه دارد، بايد بتواند راه را براي اعتالي تمدن اسالمي  ايرانيـ ميراث اسالمي
و آدمي،( در آينده فراهم كند .)162: 1388 خرمشاد

و تمدن دانشگاهةنظري ساز به لحاظ آرماني با نگـاه توأمـان بـه تمـدن نـاب، اصـيل
و آموزه  و تمام هاي تمدني نجات پيشرو ايراني از يك سو از بخش، فطري عيـار اسـالمي

و از منظر گفتماني با تكيه بر پيشين  و عقبةسوي ديگر و افتخارآميز وة درخشان  فكـري
و گسترـ معنوي اسالمي و بـومش مرزهـاي دانـش در ايـن مـرز ايراني سعي در تعالي

ت. دارد و ارزش كيـدأدر تعاريف مختلفي كه از اين دانشگاه شده بر وجه تلفيـق دانـش
سـاز در پاسـخ بـه ساز، دانشگاهي گفتمان دانشگاه تمدن.)1388:18 اسالمي،(شده است 

و تمدني نضج گرفتـه از اوضـاع متغيـر بـين  و شـرا ابهامات هويتي، فرهنگي يط المللـي
 مـردم را حـول محورهـايةداخلي در عصر جهاني شدن است، گفتماني كه بتواند عامـ 

و بنيادين هويت و عرصه اساسي آن بخش جمع كند بـه اي فراهم سـازد تـا همگـان در
و سازنده بپردازند  و آدمي،( تعاملي مثبت خواهـد اين دانـشگاه مـي.)180: 1388 خرمشاد

ا  و دين و پديـدارةرائه كند كه ثمر تبييني از نوع تعامل علم  آن تحول در علـوم موجـود
به شدن علمي باشد كه همان نيز داشـته» ديني«وصف» علم بودن است«قدر كه متصف

و آدمي،(باشد  با دانشگاه تمدن بنابراين.)1388:179خرمشاد سـاختار«ساز محيطي است
و خالق  اج«و» بازانديشي تمدني«ةكه دغدغ» هوشمند و در پـي» تمـاعي بازسازي دارد

و اشاع و اجتماعي«ةتوليد .اصيل منطبق با زمانه است» الگوي تمدني، فرهنگي
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 ساز هاي دانشگاه تمدن مؤلفه.2-1
و» گـرا ارزش«،»گـرا معنويـت«دانـشگاهي اسـت» ايرانـيـ ساز اسالمي دانشگاه تمدن«
پي» ساز انسان« و در عـين جامع» دهي فرهنگي جهت«و» رهبري معنوي«كه در ه اسـت

و چهـارچوب حركـت پرداختن به علم به عنوان يك اصل، علم جهت دار الهـي را مبنـا
هـاي غربـي، معنـاگرايي كـه در اين دانشگاه بر خالف دانشگاه. دهد علمي خود قرار مي 
و دين خواهي، ارزش اي از عناصر مانند معنويت شامل طيف گسترده  باوري است، مداري

و دانشگاه وظيفة خطير بـستر اني محسوب مي جزء اصلي حيات انس  سازي مناسـب شود
و آدمـي،(عهـده دارد براي هدفمند ساختن زندگي را بر  بنـابراين.)181: 1388 خرمـشاد

شماريم با مورد لحاظ قـرار دادن وصـف هايي كه براي اين نوع دانشگاه برمي تمام مؤلفه 
هاي ايـن ترين مؤلفه در ادامه مهم شناختي مهم روشةبا اين مالحظ. است» علم اسالمي«

مينوع  .دهيم دانشگاه را مورد بررسي قرار
ساز دانـشگاهي دانشگاه تمدن. ساز است كاركرد دانشگاه تمدن ترين توليد دانش مهم

و خروجي، محوري از عرصه. است» توليد محور« و ارزش اين توليد هـاي هـاي نظـري
و تمدن اسالم به شـواهد شـرقي. گيرد معرفتي تا خروج محصوالت عيني را دربرمي  هـا

و روش غربي و كشفيات زيادي را به بشريت تقديم كرده را ها، اختراعات شناسي نويني
و غيرطبيعي به وجود آورده است  و بازسازي تمـدن. در تحقيقات علم طبيعي لزوم احيا

و پيشگامي در نظريه  و ايراني نوآوري و توليد علم است اسالمي البته اين عنصر. پردازي
و درتمام انواع دانشگاه  رود ها، عنصر اصـلي دانـشگاه بـه شـمار مـي در تمامي كشورها

 توليد دانش، خود به خود، وجود عنـصر ديگـري را ضـروري.)10: 1384ذاكر صالحي،(
دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهي است كـه.و آن هم انتقال دانش توليد شده است سازد مي
و تربيـت هاي جوان به تربيت دانش توليدي به نسل انتقال دانش«با  آموختگان فرهيختـه

و شـكل نيروي انساني متخصص براي جامعه مي  و از اين طريـق پيـدايش گيـري پردازد
و جهان انديشه و نهضت بيني ها و فـضاي مناسـب بـرايـ هاي فلسفي هاي نو  اجتماعي

و تعامل افكار را امكان مي برخورد .)1377:39تهادي،اج(»سازد پذير
و نـشر دانـش اسـت پژوهشي دانشگاه تمدنـ آموزشي ويژگيسومين . ساز، اشـاعه

كه دانشگاه تمدن هاي علمـي خـود نتايج يافته«ساز، اين رسالت را براي خود قائل است
هـاي اجرايــي، صـنعتي، كـشاورزي، بازرگــاني، را در اختيـار جامعـه از جملــه دسـتگاه 

و نظام  و نـوآوري را بـه تمـامي فرهنگي، سياسي و از اين طريـق خالقيـت ي قرار دهد
در.)225: 1387مني،ؤمـ؛76: 1390زاده، احمـد(»هاي جامعه تزريق كنـد بخش  در واقـع،

م دانشگاه تمدن و بنيـادي بـه لفهؤساز، هرچند پژوهش اي مهم براي توليد دانش نظـري
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در شمار مي و اشـاعة اين مرحله متوقف نمي رود، اما توليد دانش و پس از توزيـع شود
و كاربردي كر  هاي مختلف را از بخش دن دانش توليدي، بازخورد آن آن در سطح جامعه

و به بازنگري در دانش توليدي مي  از از اين طريق چرخه. پردازد دريافت كرده اي پايدار
و كـاربردي كـر تولي درد دانش، توزيع، نشر و و بـازنگري  دن آن، دريافـت بازخوردهـا

و پيشر مي فتهنهايت توليد بيشتر .گيرد تر شكل
م و پژوهش از ديگر از. سـاز اسـت هاي اصلي دانشگاه تمدن لفهؤتعادل بين آموزش

و عمل عامل پيشرفت همه و پايدار كشور اسـت، ضـرورت دارد كـه آنجا كه علم جانبه
بـا پـرورش الگويي تلفيقي بر نظام علمي دانشگاه حاكم شده كه در آن يادگيري دانـش 

و پژوهشي همراه باشد مهارت و باالخره). جامع علمي كشورةگزارش نقش( هاي عملي
م وـ ساز در بعد آموزشي مهم دانشگاه تمدنةلفؤديگر  پژوهشي، توجـه بـه زبـان ملـي

اهتمـام جـدي. هاي فرهنگي در توليد دانش است ديگر عناصر هويتي متناسب با ارزش
و ديگر عناصـ  هـاي فرهنگـي مهـم در سـندر هـويتي يكـي از سياسـت به زبان فارسي

و از آنجا كه دانشگاه مهـم چشم تـرين نهـاد تحقـق اهـداف سـند انداز بيست ساله بوده
مي چشم مي انداز .يابد باشد، توجه ويژه به اين مسئله ضرورت

مـة مـديريتي، در عرصـ ساز ترين ويژگي دانشگاه تمدن مهم اط بـا ثر ارتبـؤ مـديريت
در.جامعه است  سازي باشد، ناگزير از پيونـد متقابـل صدد ايفاي نقش تمدن اگر دانشگاه

برقـراري.و فعال با جامعه است تا متناسب با نيازهاي روز جامعه به توليد دانش بپردازد 
و كارآمــدي اســت تــا بتوانــد بــا ترســيم  و حفــظ ايــن پيونــد نيازمنــد مــديريت قــوي

م. بينـي شـده را تحقـق بخـشد اندازهاي پـيش هاي كالن، چشم ريزي برنامه ةلفـؤديگـر
و توسعة ساز، استقرار نظام برنامه مديريتي دانشگاه تمدن  مديريت منابع انـساني در ريزي

و برداري از توانمندي هاي مختلف به منظور بهره حوزه هاي تمامي نيروهـاي دانـشگاهي
و توسع  و نيـز علمةترويج  در جامعـه اسـت گرايي به عنوان گفتمان مسلط در دانـشگاه

و برنامهسند( و اجتماعي وزارت علوم اهداف، راهبردها .)36-30: 1386،هاي معاونت فرهنگي
م تالش اهـل«. ساز است مديريتي دانشگاه تمدنةلفؤارتباط خالق با اقتصاد، سومين

و صاحب  و دانشمندان هر علمي در آزمايشگاه علم و مطالعه، در كنـار نظران هاي تحقيق
تو كند اي رسيدن به اقتصاد معنا پيدا مي ير افراد جامعه بر تالش سا  و ثيرأ چنانچه ارتباط

و اين دو به هر دليلي كم  و شود، يا قطع شده  خود به خود آثار سوء آن به شكل ركـود
ساز، مديريتي اسـت مديريت دانشگاه تمدن.)68: 1390 زاده،احمد(»شود افول نمايان مي

و دوجان  و تقويـت آن مـي به با اقتصاد برقكه ارتباطي خالق و در حفظ . كوشـد رار كرده
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و دستاوردهاي پژوهشي به بخش در نتيجه، با تزريق يافته هاي اقتـصادي بـه هاي علمي
و خود نيز از عوايد آن منتفع مي .دشو رونق اقتصاد كمك كرده

ي سـاز بـه كـار بـرد در بعـد ارتبـاط توان براي دانشگاه تمدن شاخص ديگري كه مي
و تقويتةبا دغدغ» ارتباطي«دانشگاهي ساز دانشگاه تمدن.است و ارتباط« گسترش هـا

و ملـت ميان اديان، مكاتب فكـري» هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي تعامل  هـا ــ فلـسفي
و آدمي،(است تـرين ويژگـي دانـشگاه مهم چنين در اين زمينه،هم.)181: 1388 خرمشاد
و حاكميت عقال تمدن و ساز رواج و تضارب افكـار و تبادل نيت ارتباطي، فضاي گفتگو

و طرح دانشگاه خاستگاه انديشه. نقادي است  و اين مهـم جـز در سـاي ها ةهاي نو است
و نقدپذيري محقق نمي و» پويـا«سـاز دانـشگاهي دانـشگاه تمـدن. شـود فرهنگ گفتگو

و قلهـ ايراني براي تثبيت خود در اوج زيرا تمدن اسالمي«شاداب است؛ هاي پيـشرفت
و به عنوان الگويي موفق از توسع  وةكمال  تمدني همواره بايد نـشاط، پويـايي، شـادابي

و آدمي،(».تحرك خود را حفظ كند و« سـاز دانشگاه تمدن.)182: 1388 خرمشاد ابزارهـا
مي هاي ترقي انديشه مي آفرين را خلق و و اقتـصاد كند تواند در رشـد فرهنـگ، اجتمـاع
و اين امر مداوم باشد، مي موثر  و چنانچه رسالت واقعي خود را انجام دهد به تواند باشد

و هاي نوانديش در دانـشگاه ايفاي اين نقش، حضور شخصيتةالزم. رشد تمدن كمك كند 
و فن است ارتباط آن با حوزه و علم .)1390:73احمدزاده،(»هاي مختلف انديشه

نهةلفؤم و فرهنگ نقادي و در ميـان اصـحاب تنها بايد نقدپذيري  در فضاي دانشگاه
و محافل علمي  بلكـه بايـد در برخـورد بـا دسـتاوردهاي وجود داشته باشـد دانشگاهي

و پژوهشي كشورهاي ديگر نيز رواج داشته باشد  هر نظام آموزشي براسـاس زيرا علمي
و فرهنگي خاص هـر جام و بر اساس نظام اجتماعي و جغرافياي خاص خود عـه تاريخ

و مفهوم مي  و كاست دستاوردهاي علمـي ديگـران نـه. يابد معنا بنابراين پذيرش بي كم
و توسعه كشور كمكي نمي  و كند، بلكه مانع از پـرورش خالقيـت تنها به رشد علمي هـا

سـاز، دانـشگاهي اسـت كـه ضـمن رو دانشگاه تمـدن از اين. شود استعدادهاي بومي مي 
و خالق با دانشگاه  و ارتباط فعال و اخذ دستاوردهاي علـم جهـاني، بـه نقـد هاي ديگر

و آنهـا را بـا شـرايط بـومي متناسـب مـي  و تعديل آن دستاوردها پرداخته . سـازد جرح
قا» كـاركردگرا فـرا«يتوان نقش بنابراين مي ـ بـراي ايـن دانـشگاه زمـانل شـد كـه هـم ئ

و فراملي دارد كاركردهاي بومي، منطقه  بـ.اي، فرامرزي دروه ايـن مـسئله خـصوص يـژه
.علوم انساني از اهميتي دوچندان برخوردار است

م  اسـالميـ تمدن ايرانـي. ساز است دانشگاه تمدنةلفؤاهتمام جدي به ترجمه ديگر
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و دانشمندان مختلـف در محافـل علمـيةدر دور آن طاليي خود از اين مهم غافل نبود
و روزگار آثار مختلف را از زبان و عربـي زبـان بـه ... هاي يوناني، هنـدي هـاي فارسـي

. دن جديـد غربـي شـد گـذار تمـ بعدها ترجمة بسياري از همين آثار پايه. ترجمه كردند 
و اعـتالي بنابراين، تجربة تاريخي مؤ و اهميت ترجمه در رشـد . هاسـت تمـدن يد نقش

هاي ساز دانشگاهي است كه با ترجمة آثار مختلف علمي از زبان رو، دانشگاه تمدن اين از
و نقد آنها، زمينهگوناگ ميهاي انباشت ون .سازدو پيشرفت علمي را فراهم

سـاز تعريـف كـرد توجـه بـه معيـار توان براي دانـشگاه تمـدن ديگري كه مي مؤلفة
و توسعه بيش از آنكه مفهـومي اقتـصادي باشـد، امـري اسـت فرهنگـي. است» توسعه«

مي دانشگاه به عنوان نهادي فرهنگ . وسـعه نقـشي ممتـاز ايفـا كنـدتتواند در فرايند ساز
و محروميـت اسـت نيافتگي، عقـب قهري توسعه نتيجة  بنـابراين در ضـرورت؛مانـدگي

و انتخـاب الگـوي توسعه بحثي نيست، بلكه مـسئله در اتخـاذ سياسـت هـاي راهبـردي
هاي مختلفـي در ايـن نظران امر توسعه ديدگاه صاحب. يافتگي است مناسب براي توسعه 

و بنيـاد آنچه بر سـر آن اتفـاق نظـر وجـود دار اما مورد دارند  د ايـن اسـت كـه اسـاس
و دانـشگاه مهـم توسعه و پژوهش اصيل استوار اسـت تـرين نهـاد يافتگي بر توليد دانش

 آنچـه كـه در ايـن)1388:110 الن،اآبـس(كار بـزرگ اسـت دار اين مدني است كه عهده 
كه ارتباط در مورد ايران قابل بحث مي تـا» دارالفنـون«از هنگام تأسـيس باشد اين است

و غير دولتي آموزش عـالي در كـشورمان فعـال اسـت، هم اكنون كه صدها مركز دولتي
ة پايـدار عنـوان شـده همواره يكي از اهداف تأسيس دانشگاه در ايران رسيدن به توسـع 

 آبـساالن،( عمـل بپوشـاندة نتوانـسته جامـ رغم تالش زياد، تـاكنوني كه علي هدف است؛
كـه بـه معنـاي» جـو توسـعه«دانشگاهي است ساز رو دانشگاه تمدن از اين.)110: 1388

و چشمةواقعي كلمه دغدغ  آن توسعه دارد و همـهة توسع«اندار و» ملـي جانبـة متـوازن
و ايراني است و آدمـي،( شكوفايي فرهنگ اسالمي و در ايـن زمينـه)181: 1388 خرمشاد

خوتمام توان خود را براي ميتحقق اين .گيرد است تاريخي به كار
ساز، توجه به بعـد برونـداد يـا هاي مورد توجه دانشگاه تمدن يكي ديگر از شاخص

و پـيش. دانشگاه است اين خروجي و متعهد اولـين شـرط نيـاز تربيت نيروي متخصص
و تمدن« زيرا ضروري چنين دانشگاهي است  سازي طالب نيروهاي تربيـت شـده اسـت

برةاين وظيف   تربيـت.)197: 1388فيروزكوهي،(»ساز است عهده يك دانشگاه تمدن مهم
ري داراي دو عنـصر اصـلي اسـت كـه ساز از ديد مقام معظم رهب نيرو در دانشگاه تمدن

و زيان خواهد بـود توجهي به هركدام از آنها ماية بي ، تحقيـق، يكـي عنـصر علـم: ضرر
و ديگري و جوشيدن استعدادهاي علمي و، تدين، حيهروكارايي علمي حركت صـحيح
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و روحـي سالم  بررونـدادي دانـشگاه ديگـر مؤلفـة.)1388:129معينـي،(سازي معنـوي
و پرسشگري در دانشجويان است ساز، ايجاد روحية تمدن  بنـد،در اين زمينه. كنجكاوي

در«چهارم از اصل سوم قانون اساسي بر ضرورت و ابتكـار و تتبع تقويت روح بررسي
و اسالميها تمام زمينه  و مادة»ي علمي، فني، فرهنگي  سـوم قانون برنامة99تأكيد دارد
و ارتقـاي فرهنـگ علـم تقويت روحية«توسعه نيز و ترويج فكـر خـالق و تتبع  تحقيق

و تحقيقا» دوستي ميرا از وظايف وزارت علوم .داندت
و فره«ساز آخر بعد بروندادي دانشگاه تمدنةمؤلف نگـي توليـد محـصوالت فكـري

و بــومي و آدمــي،( اســت» اصــيل كــاركرد اساســي دانــشگاه ســه.)181: 1388 خرمــشاد
و وحدت ملـي: عبارتند از در بعد اجتماعي ساز تمدن بـا. انسجام اجتماعي، هويت ملي

ايفـاي. هـا بـر منـاطق جغرافيـاييو انطبـاق ايـن نـاهمگوني ايرانهجامعتنوع توجه به 
و خطير از دانشگاه تمدن كاركردهاي اجتماعي بعدي بسيار مه  و اگر بپذيريمم ساز است

و شكل، وحدت ملي،كه وجود انسجام  ي كالنـي كـه تمـامي»مـا«گيـري هويـت ملـي
و فرعي»ما« و؛ رشـد تمـدن اسـتةتر را پوشش دهد الزمـ هاي ريزتر  آنگـاه ضـرورت

شد اهميت كاركردهاي اجتماعي دانشگاه تمدن .ساز بيشتر عيان خواهد

ـ اسالم الگوي.3  ايراني پيشرفتي
و مطلوب در الگوي توسعه ايرانيةدر مورد نوع توسع هاي انجام شده بررسي ـ اسالمي

و تمايز آن با انواع مفاهيم رايج توسعه از،وجوه تشابه وا حاكي قعيت اسـت كـه بـا اين
» توسـعه« مفهوم در ادبيات اقتصادي، پيشينة» رشد«وجود سابقة چندصدساله براي واژة 

و دهة عمدت و.گردد ميالدي برمي 1950اً به بعد از جنگ جهاني دوم  ضرورت بازسازي
و پيـشرفت در كـشورهايوسـو ايجاد رفاه در كشورهاي درگير جنگ از يك  نوسـازي
و تـرويج آن مـؤثر بـوده اسـت رها شده از استعمار از سوي ديگر، در خلق . اين مفهوم

گذ در نـيم» خـواهي توسعه«پديدة شـته همـواره از تحـول الزم در جهـت تكامـل قـرن
-1950 تـوان در سـه دورة زمـاني ايـن تطـور را مـي كـه طـوريبهبرخوردار بوده است 

.بررسي كرد تاكنون.م1995ازو.م1995-1975،.م1975
و توليـد در برداشت جديد از توسعه استدالل مي شود كه نـه فقـط رشـد اقتـصادي

و خوشـبختي رفاه كنندة زمينةة ثروت نيز به تنهايي تأمينبلكه حتي توزيع عادالن ثروت، 
و فراهم انسان به» توسعه«كنندة ها ها با توجه بـه كه انسان طوري در جوامع بشري نيست؛

و عدم رفاه داشته باشند ثروتمند بودن مي  1از نظـر آمارتيـا سـن. توانند احساس بدبختي

1. Amartya Sen 
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ب و اساساً توسعه به مثابـةميه آزادي شكل توسعه براي شكوفايي قابليت افراد با تكيه  گيرد
مي. آزادي است و از ديـدگاه آمارتيا سن، آزادي را هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه  داند

و توسعه هاي سياسي، امكانـات آزادي چونهمهاي يافته بايد از ويژگي او جوامع آرماني
.برخوردار باشند حمايتيشفافيت، نظام،هاي اجتماعيو تسهيالت اقتصادي، فرصت

و استقرار در جايگاه گونه بيان كرد كه در حالي بر توسعه توان اينميبنابراين يافتگي
و فناوري منطقه به عنوان يك هدف ملي در سـند چـشم  انـداز نخست اقتصادي، علمي

 جمهوري اسالمي ايران تأكيد شده است كه هنوز الگوي بـومي متناسـب بـاةبيست سال 
و فرهنگي كشور براي توسـعه طراحـي نـشده اسـت مقتضيات بـه. تاريخي، جغرافيايي

 مـشخص،ي متعالي داراي الگـوية آرماني اسالمي به عنوان يك ايدةعبارت ديگر، جامع 
و كاربردي نمي توسـط مركـز تحقيقـات طراحـي شـده الگـوي در اين بـين. باشد دقيق

گوناگون حيات انساني اسـت كه داراي ابعاد استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
.مورد توجه قرار گيردجانبه در اين مورد همهالگوي تواند به عنوان مي

اجراي
سياست هاي 
و  بازتوزيعي
تأمين اجتماعي

افزايش رشد
ي اقتصاد

افزايش
درآمد ملي

افزايش
عمومي 
سطح 
اشتغال

ارتقاي
امنيت 
اقتصادي

گسترش
زيرساخت 

و  ها
شبكه هاي 
فنّاوري

گسترش
خصوصي 
و  سازي
بازارهاي 
رقابتي

بهبود
نظام 

و  مديريت
حكمراني

متناسب
سازي 
نظام 
آموزشي

استقرار
نظام 
نوآوري

حفاظت
منابع 
زيست

كارآمدي
دولت

افزايش
رشد 
بهره وري

كاهش
آلودگي 
زيست
 محيطي

ارتقاء
فناوري

افزايش
پايداري 
محيط 

تأمين
و  عدالت

رفاه اقتصادي 
و توليد علم
فنّاوري

تأمين
حقوق 

و  فردي
آزادي هاي 
مدني

گسترش
نظام تأمين 
و  سالمت
افزايش 
خدمات 

و  بهداشتي
درماني

ارتقاي
سالمت 
عمومي

ثبات
سياسي

توانمندسازي
اجتماعي

مشاركت
مردمي

تحكيم
مردم ساالري 

ديني 

گسترش
امكانات 
فرهنگي

ترويج
آموزه هاي 

ديني، اخالقي 
و ارزش هاي 
انقالب
اسالمي

استفاده
كارا از 
منابع 

افزايش
رشد 
سرمايه 
گذاري

ارتقاي سرمايه
اجتماعي

ي ارتقا
فرهنگ
عمومي 
و هنر

ي ارتقا
و اخالق
معنويت

استراتژي
توليد رقابتي 
دانش بنيان

استراتژي
عدالت گرا

استراتژي
اقتصاد باز 

صادرات(
)محور

ارتقاء
و  آموزش
پژوهش

ارتقاء سرمايه
انساني

تحكيم
رابطه 

و  مردم
حاكميت

افزايش
ظرفيت هاي 
دفاعي

افزايش
و  تعامالت

همكاري هاي 
بين المللي

كاهش
تهديدهاي 
خارجي

افزايش
توان 
دفاعي

بازدارندگي
همه جانبه

تحكيم هويت
اسالمي-ايراني 

تجارت گسترش 
و  بين الملل

رعايت 
استانداردهاي 
ي جهان

جامعه
اخالقي

ارتقاي
امنيت ملي

توسعه انساني دين محور

توسعه
اقتصادي

توسعه
و دينيفرهنگي 

توسعه
امنيتي-دفاعي 

توسعه
سياسي

توسعه
اجتماعي

توسعه
فنّاوريو علم 

، تعالي اجتماعي كرامت انساني
و جامعه« و معنوي فرد مادي »تأمين نيازهاي 

، متوازن،(اسالمي–الگوي توسعه ايراني و دين محوردانش، پايدار همه جانبه )بنيان

 ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظامة الگوي توسعةگزارش خالص: منبع*
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و حياتي به نظر مي ت آنچه كه در اين الگو، مهم وليـد رسد نقش دانشگاه در رابطه بـا
و  و فناوري، ارتقاء آموزش و به طـور كلـي نقـش علم پژوهش، توانمندسازي اجتماعي

مي همهةآن در توسع   از رفتنگ ساز با بهره دانشگاه تمدن. باشد جانبه به عنوان بستر توليد
يك خصلت و نگاه همراه با تعالي اجتماعي هاي تمدني از گيري از دانش از راه بهره( سو

اي مدل توسعهة، سعي در ارائ از سوي ديگر)به عنوان زيرساخت الگو(نبه انسا) بشري
و دين جانبه، متوازن، پايدار، دانش همه از اين طريـق دانـشگاه نيازهـاي. محور دارد بنيان

و هم  در چنين متغيرهاي منطقه خود را متناسب با متغيرهاي مورد بررسي در باال ايِ مهم
و كاركرد مطلوب خـود بـرآورد كـ  و دانـشجويان را از طريـق انتخـاب ژئـوپليتيكي رده

و تحصيل آنها در مناطق محـل سـكونت(اي منطقه ) به معناي عدم مهاجرت دانشجويان
و بهـره منطقه هاي درون مهاجرت(و يا انتخاب گزينشي هـا، وري اي متناسـب بـا نيازهـا

و  و يكپـارچگي ملـي سـازمان ...) استعدادها ايـن. دهـد مـي در راستاي بسط همبستگي
نقش آموزش عالي در كتاب خود با عنـوان1موضوع همان چيزي است كه فيليپ اكپان 

. مورد بررسي قرار داده است2در همبستگي ملي در كشور نيجريه

 مباني همبستگي ملي.4
ق بنيان اانونهاي حقوقي، به ويژه و تقويـت اساسي، ةكننـدز سازوكارهاي وحدت آفرين

و همبستگي اصول قانون اساسـي جمهـوري. آيند ملي در هر كشوري به شمار مي اتحاد
: موضـوعاتي ماننـد.ده استكراسالمي ايران نيز به اشكال گوناگون به اين مسئله توجه 

و ديني مشترك« و تكاليف شهروندي، هويت ملي و مداخله در سرنوشت، حقوق  مشاركت
و عادالن و اتحـاد ملـيصاز جمله شاخ» منابعةو لزوم توزيع مشترك هـاي همبـستگي

در وضعيت جديد مبناي. است كه در قانون اساسي به صراحت به آنها اشاره شده است 
و يا به تعبير ديگر همـان هاي مشتمل بر هويت ها گزاره بسياري از سياست  سياسـت«ها

و اين موردي است كه دارنمي» هويت قـوانين«اي بـا عنـوان در مقاله3سي زوك. باشد
و سازمان ملل متحد سياست: عمارياست . به آن پرداختـه اسـت» هاي هويت، حقوق بشر

و مهمي كه در رابطه با برنامه و كننـده هاي هماهنگ او معتقد است يكي از مباحث حساس
باشد كه بـه جامع سازمان ملل در مورد كشورها وجود دارد مبناي هويتي حقوق بشر مي

.)98: 2006زوك،(است مربوطهةعات پيچيداي از موضو طور باورنكردني شاخه

1. Philip Akpan      3. Darren C. Zook 
2. The Role of Higher Education in National Integration in Nigeria 
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و گونه مسئله هويت هاي فرهنگي مختلف مباحث عميقي را بـه خـود اختـصاص ها
در واقع، تنوع فرهنگي، البته با درجات متفاوت، واقعيت كهن جوامع انـساني. داده است 

و گـسترش نگـر  بـاوري بـه عنـوان معرفتـي چنـدفرهنگــ فكـريةاست؛ اما تكـوين
م،لوژي سياسي نافذ، گفتمان ايدئو و سياست عملي، قدمتي بيش از چند دهـهؤ راهبرد ثر

و بعد از جنگ جهاني دوم در مركز توجه انديشه  و سياستمداران قرار گرفته ندارد ورزان
.)1385:94 كريمي،(است 

باشـد تـشريك آنچه كه در اين پژوهش در رابطه با همبستگي ملي مورد تأكيـد مـي
و بـسط گـزاره جامعه به منظور مترقي مساعي افراد  سـو بـا هـاي هـم تر ساختن زنـدگي

تمايالت ملي در جهت پيشرفت ابعاد مختلف حيات انساني است كه البته اين پيـشرفت 
ميةدر درج  در واقع، سـنجش همبـستگي ملـي در يـك. شود اول در سطح ملي نمايان

و نمي   از همبـستگي كامـل يـا عـدم تـوان نظام اجتماعي كامالً داراي حدود نسبي است
هـاي در اين چنين نظام. همبستگي كلي در يك نظام اجتماعي مورد مطالعه سخن گفت

مي اجتماعي مدل  و تحليل واقع و ارتباط آنهـا هاي مختلف همبستگي مورد تجزيه شوند
و زنـده با همديگر به مثابه اجزاي يـك  و پـردازش قـرار نظـام مـستقل  مـورد واكـاوي

ميه. گيرد مي و مبستگي ملي مستلزم وجوه مشخصي است كه تواند در بهترين وضعيت
و هاي مختلفي از فرهنگ، ارزش اين وجوه گزاره. يا عكس آن قرار گيرد  هـاي فرهنگـي

و همبستگي اجزاي مختلـف نظـام نظامرفتاري جامعه، گسترش ارتباطات در   اجتماعي
ُاهـرجـ. شـود تر را شامل مـي در راستاي كاركردهاي مطلوب  اسـتاد مدرسـه علـوم،1ان

ة در اين رابطه معتقد است كه از لـوازم رويكـرد بـه مـسئل،سياسي دانشگاه ملي استراليا
ميهم. هاي فرهنگي است همبستگي شناخت دقيق ارزش  تـوان مـسئلة چنين در كنار آن

.)2004:7اهر،( ها مورد مطالعه قرار داد اخالقيات جامعه را به عنوان يكي ديگر از دغدغه
شـناس اميـل دوركهـايم، جامعـهة كالسيك در بـاب همبـستگي همـان نظريـةنظري

فر،فرانسوي يكـي: گفـت يند تحول جوامع سخن مـيا است كه از دو نوع همبستگي در
و هنجاري كه ويژگي جوامع سنتي  تر همبستگي ابزارگونه يا همبستگي ارزشي، فرهنگي

و تگي كاركردي ميـان اجـزاء نظـام اجتمـاعي وار كه همبس همبستگي اندام ديگرياست
ب.است مي اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرنةر پاي جوامع سنتي شـوند شـباهت تر

و عقايـد ارزشةدر جوامع سنتي اجزاء بـه واسـط. سپارد جاي خود را به تفاوت مي  هـا
و تداوم پيدا مي  و يكساني همبستگي جمعـي كنند كه به نظر دوركهايم وجـدان مشترك

 
1. John Uhr 
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اي بر شباهت كامل يا تفاوتي مطلـق اسـتوار نيـست، البته هيچ جامعه. دهد را تشكيل مي
وار در جوامـع همبـستگي انـدام. انواع مثالي جوامع اسـتةبلكه منظور دوركهايم عرض 

با گسترش تقـسيم. تر مبتني بر وابستگي متقابل اجزاء به صورت كاركردي است پيشرفته
ميكار اجتماعي، نوع همبس و اخالقي مردم تحول و روابط اجتماعي .يابد تگي

و فرهنگ پيشتر مي و اندام هر چه تمدن وار رود ضرورت ايجاد همبستگي كاركردي
زور تر حفظ همبستگي سنتي معموالً مستلزم توسـل بـه در جوامع پيشرفته. يابد افزايش مي 

 جاي خود را به قوانين ضامن وار، چنين قوانيني كه با گسترش همبستگي اندام حالي است در 
و جمعي مي و كاركردي عمدتاً در ميان نقش همبستگي اندام. دهند حقوق فردي و وار ها

مي گروه و دهد، درحالي ها رخ و فرهنگـي ميـان عناصـر فرهنگـي كه همبستگي ابزاروار
دهم.شود عقيدتي برقرار مي   همبـستگي اسـت ها كه داراي نمودِ عيني يگر شاخص چنين از

هر. اشاره كرد توسعه ارتباطاتبهبايد  همبـستگيةچند به صورت وسيع مسئل اين پژوهش
و شاخص  نقـش، خـودةكند اما براي آزمون فرضي هاي گوناگون آن را بررسي نمي ملي

و آموزشي دانشگاه توسعه و تعميق روابـط ميـان اي و نظام آموزش عالي از طريق تسريع ها
و سازمان انسان و سياسي هاي اجت ها يكرا ماعي و نقش استقالل دانشگاهي به عنوان از  سو

و مثبت مي، از سوي ديگررايكي از اجزاء داراي توان كاركرد مطلوب .دهيم مدنظر قرار

و همبستگي ملي.4-1 بعد آموزش  توسعه،
ة هـر كـشور رشـد كيفـى منـابع انـسانى، توسـعةاز جمله عوامل حيـاتى بـراى توسـع

و گسترش كيفى ساختارهاى زير و توسعه« بنايى رشـد كيفـى.آن كشور است»پژوهش
و  منابع انسانى تا حد بسيار زيادى در گرو رشد كيفى نهادهاى آموزش ابتدايى، متوسطه

فر.باشد عالى مى  و توسعه بـر محـور دانـشادر شرايط حاضر، كه كل يند توليد، توزيع
ةتوسـع. است شده از پيش آشكار، اهميت نهادهاى آموزش عالى بيش است قرار گرفته 

زمةجهت پاسخگويى بـه نيازهـاى توسـع آموزش عالى وةينـ ملـى در  نيـروى انـسانى
و انتظـارات فزاينـد حدى پاسـخگويى بـه تا و مـردمةنيازهـاى جامعـه ، نيازمنـد توجـه

آورد آموزش عالى فرصتى را براى افراد به وجـود مـى زيرا ريزي مشخصي است؛ برنامه
و معنـوى كـه تا در مورد  موضوعات اساسـى اجتمـاعى، اقتـصادى، فرهنگـى، اخالقـى

و مهـارت. بينديشندتبشريت با آن مواجه اس  هـا آموزش عالى با نشر دانش تخصـصى
مىةبه توسع   كيفى منـابع انـسانىة نهادهاى آموزشى جهت توسعة توسع.دكن ملى كمك

و توسعه« پ به گونه»پژوهش و جامعـ اسخگوى نيازهـاى فـورى اى كه  جهـانىةكـشور
توان در اين مورديم. چالشى است كه امروز فراروى هر كشورى قرار گرفته است باشد
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و ايجاد فرصت برابـر بـراي تحـصيل همـ به مبحث توسعة ة همگاني بسترهاي آموزش
ةگونه از توسـع اين. مبتني بر عدالت رالزي اشاره كرد ايجابي يندافرةافراد جامعه به مثاب

ب و تبيـين دقيـق گـزارهةا اين رويكرد در نهايت با در نظر گرفتن هم آموزش هـاي ابعاد
 پيـشرفتةمبتني بر تحكيم همبستگي از طريق احساس اعتماد به نظـام آموزشـي، زمينـ 

مي همه و اصولي را نيز فراهم .آورد جانبه
و توسعةها در اين رابطه برنام يكي از بهترين مثال مية آموزش  كـه باشـد كشور هند

و ارائ  درسـت،ة الگوهاي توسـعه از مجـراي آمـوزش با تعريف جايگاه دانشگاه، دانش
و تحكيم همبستگي ملي را فراهم آوردةزمين .)120: 1377 شرما،(ه است بسط

و ايجاد بسترهاي اندام دانشگاه استقالل.4-2  همبستگي وار ها، كاركردهاي مطلوب
مي بررسي دادهد ها نشان هـاى آمـوزش عـالى متفـاوت ها در نظـام نشگاه سطح استقالل

 در اكثر كـشورهاى كه خاطر نشان ساخته است.م1977كه نالس در سال چنانهم.است
و شاخص اروپا، يكى از ويژگيةقار يعنىـها هاى باالترين سمت موجود در دانشگاه ها

بلـ سمت استادى ارشد در استقالل آن بوده است كه نه تنها بـه طـور سـنتى، نظـام كـه
و ايـاالت،از سوى ديگـر. ادارى كشور نيز به رسميت شناخته شده است  در انگلـستان

.متحده، استقالل، بيش از آنكه به شخص استاد اعطا شود، به نهاد آموزشى داده شده است
 از هاى نـوين خـود، غالبـاً ها در شكل در اكثر كشورهاى آسيايى، از آنجا كه دانشگاه

ا هـا در ايـن همـان الگوهـاى اسـتقالل دانـشگاه اند، عموماًدهشقتباس كشورهاى غربى
البته، طبيعى است كه آنها از شرايط داخلى نيـز تـأثير پذيرفتـه.كنند كشورها را دنبال مى 

و عواملى نظيـر آن بـر دانـشگاه.باشند هـا تـأثير با وجود اين، فرهنگ، سياست، اقتصاد
چه مـشخص اسـت اگر«:اظهار داشت.م 1989 سالدر در همين راستا الباچ.اند گذارده

انـد، امـا ايـن موضـوع هـم هاى غربى الگوبردارى كرده هاى آسيايى از نمونه كه دانشگاه 
و شرايط  مشخص است كه هر كشور آسيايى تالش كرده است تا اين الگوها را با نيازها

و همكاران،(» وفق دهد خودداخلى كشور )67-66: 1380 رحماني مياندهي
و مبحـث همبـستگي اگر بخواهيم از منظر دوركيم بـه رونـد اسـتقالل دانـشگاه هـا

گيري فـضاي مقولة اول از منظر شكل. كنند كاركردي بنگريم دو مقوله خود را نمايان مي 
و بررسي است ورزي استقالل جديد بر مبناي انديشه دانشگاهي اتكـاء. طلبانه قابل بحث

و اقتدار هاي سنتي كه ناشي از مرجعيت شي همبستگي اصلي اين موضوع بر روي فروپا 
هاي مدرن در رابطه با فـضاي به اين معني كه با نضج انگاره باشد استوار است؛ سنت مي
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و به طور كلي دانش، فضاي جديدي در  افـراد رابطه با ايجاد سپهر عمل آزادانة دانشگاه
مي به وجود مي  بـه زيـرا. ملي حركت كنـد هاي همبستگيتواند در جهت تحكيم آيد كه

و اراد همان اندازه كه فضاي تصميم دانشگاه بيشتر مورد مداقـه قـرار گيـرد عملةگيري
و آموزش فراهم مي .شود به همان اندازه فضا براي تعميق توسعه

و همبستگيپژوهش مفهومي الگوي.5 ؛ دانش، توسعه

و نشر دانش  توليد، توزيع

���� ���� ���� 	
�� 

 استمرار نظام مديريت علمي توسعه تكنولوژيك عقالنيت انتقادي ارتباطي عقالنيت

 ابزارينقد خرد پويايي فكري
و تفاهم  تعامل

 پويايي اقتصادي
 معنويت گرايي

فر)وحدت ملي( انسجام اجتماعي و ثبات  هنگيپويايي

 تمدن سازي

 اجتماعي فرهنگي سياسي اقتصادي

و تكنولوژي  اجتماعيبسط همكاري بسط رابطه گفتمانيي بسط جامعه مدن رشد علم

بي ثبات اقتصاد و دولتافزايش چگالي و انسجام بسط روابط گفتمان اخالقين شهروندان، احزاب  مليبسط وحدت

 توسعه اجتماعي فرهنگيثبات سياسيثبات توسعه اقتصادي

 توسعه فرهنگي توسعه سياسي

و برنامه تعادل در اولويت هاي ها

ايتوسعه
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و ارتباط ايـن هاي مختلف دانشگاه تمدن جايگاه مؤلفه الگوي مفهومي پژوهش، ساز
مية توسع يعني پژوهشها با متغيرهاي ديگر مؤلفه و همبستگي ملي را نشان . دهد بومي

و نـشر دانـةساز به سه مؤلف هاي مختلف دانشگاه تمدن در بحث مؤلفه ش توليد، توزيـع
مي اين مؤلفه.شداشاره و عملي بـسط.دشو ها منجر به توليد معرفت در دو سطح نظري

و مهم شكلة دو مقولةمعرفت نظري در جامعه منجر به توسع  گيري عقالنيـت ارتبـاطي
و ارتباطات در جامعـه توليـد نـوعي. شود عقالنيت انتقادي در جامعه مي  تكرر مبادالت

 از يك طرف موجـب؛ اثر دوگانه استاءو تفاهم حائز منش اين همكاري. كند تفاهم مي 
و از طرف ديگر موجب اختالل در نظم تقويت انسجام كل مي و انـسجام شود هاي فـرد

و وحدت ملي به نوب شكل. شود مي1محلي  خود زمينه را بـرايةگيري انسجام اجتماعي
و از طـرف متوازن در تمام ابعاد مختلف آن فراهم مـيةتوسع ديگـر بـسط دانـش كنـد

مي نظري موجب شكل  از. شود گيري عقالنيت انتقادي در جامعه بسط عقالنيت انتقـادي
و از طرف ديگر زمينه بـراي نقـدشو يك طرف پويايي فكري در جامعه را موجب مي  د

خ. كند خرد ابزاري فراهم مي رد ابزاري آن روي ديگر معرفت را كه در جهان غـرب نقد
و آن معنويت هژمونيك مي استناديده انگاشته شده  وةگرايي است كه جنب كند  تمـدني

ـ اصلي دانش تمدني در تمدن اسـالمي محورگرايي معنويت. در كشورمان داردتاريخي
و زمينـه را بـراي. باشد ايراني مي و تاريخي دارد از اين رو توجه به آن خاستگاه تمدني

و ثبات فرهنگي در كشورمان فراهم مي  و توجه بـه.ردآو پويايي و ثبات فرهنگي پويايي
و تاريخي كه ويژگي مهم دانش تمدني است بسترهاي الزم براي توسع  ةميراث فرهنگي

اي كـه منبعـث از ايـن دانـش در نتيجه توسـعه. كند بومي در ابعاد مختلف آن فراهم مي
بااي باشد توسعه تمدني  و غيروابست برابر توة مسائل تمدني و چنين اي سـعه صرف بوده

ميسازي خود زمينه را براي تمدن .كند در ابعاد مختلف آن فراهم
و نـشر دانـش در دانـشگاهةبسط معرفت يا دانش عملي كه در نتيج  توليـد، توزيـع

مي تمدن گيري آنهـا از ملزومـات گيرد دو پيامد مهم را به دنبال دارد كه شكل ساز شكل
مي مهم تمدن  . نظام مديريت علمـي در كـشور اسـت اولي استقرار. شود سازي محسوب

و بدون آن توسـعه ره امروزه مديريت منابع انساني از عوامل مهم توسعه محسوب شده
آن. برد به جايي نمي  و معرفـت در سـطح عملـي مديريت علمي بـدون توسـعه دانـش

را بنابراين استقرار نظام مديريت علمي در يك كشور زمينه. پذير نيست امكان هـاي الزم
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و تحرك اقتصادي فراهم مي بر و اي پويايي كند اما اختالل در رابط علمي بـين فرهنـگ
از هـاي شـناختي محـروم مـي زمـان اقتـصاد را از مـالك اقتصاد هم  و فرهنـگ را سـازد

مي خردورزي ابزاري بي  و فنـون. سازد نصيب و توسـعه علـوم ايـن مـسئله مـانع رشـد
.شود كاربردي در كشور مي

بـه طـور كلـي علـم. شـود مي فناورانهةدانش عملي منجر به توسع بعد ديگر بسط
و گسترش حوز. اي دارد اقتصادي هر جامعهةتجربي ريشه در حوز   بـا اقتصاديةتوسعه

و توسـع. هاي كنش همـراه اسـت استقالل نسبي آن نسبت به ساير حوزه ةبـا گـسترش
و تسري آن به ساير حوزه و نتيجـعةهـا، امكـان توسـع خردورزي ابزاري ةلـم تجربـي

و توسـع زمينة نيز فناوريةتوسع. شود نوين فراهم مي فناوريبالفصل آن يعني ة پويايي
و ايـن امـر اقتصادي را فراهم كـرد و برنامـه تعـادل در اولويـت از ملزومـاته هـاي هـا

مياي توسعه سـازي از طريـق ترتيب گامي ديگر در تحقـق تمـدنو بدين آيد به حساب
 فراينـد ذكـر شـده بـهةاما اين دانش تمدني كـه در نتيجـ. شوده برداشته مي نهاد دانشگا 

و كاركردهـاي خـاص خـود وجود آمده در چهار سـاحت مختلـف داراي كـارويژه هـا
و توسعة اقتصادي مي در ساحت اقتصادي منجر به رشد. باشد مي ارتبـاط. شـود فناوري

ا وار اندام  اقتـصاديةز عوامل مهـم توسـع عوامل مختلف نظام اقتصادي يك كشور يكي
و به نوب  اقتـصادي يكـي از عوامـل مهـم در اسـتقالل يـك كـشورة خود توسـعةاست

. زا شـود اقتصادي درونة دانش تمدني بايد منجر به توسع،بنابراين در گام اول. باشد مي
زا قطع ارتباط با دنياي خارج نيـست، بلكـه چنـين اقتصادي درونةالبته منظور از توسع

، برگرفته از بيرون را متناسب با شرايط خود بومي كنـد فناوريم اقتصادي بايد بتواند نظا
هاي جديد متناسب بـا شـرايط بـومي خـود بپـردازد فناوريدر يك گام جلوتر به توليد

 فنـي روابـطـي در بعـد اقتـصاد نخـست، كه استهاي چنين اقتصاد بومي اين ويژگي
و بخش قوي بين واحدها نسبتبهاي مبادله ؛هاي مختلف اقتصادي حاكم كنـدي توليدي
و دولت دوم، در بعـد ميزان روابط صنفي بين كارگران، كشاورزان، كارفرمايان، مسئولين

ــصادي ــي،ـ اقت ــطح سياس ــاالدر س ــدييب ــوم،. باش ــين س ــايتي ب ــط حم ــزان رواب مي
در ...و هاي تـأمين اجتمـاعي هاي خيريه، سازمان كنندگان، انجمن كنندگان، توليد مصرف

، فرهنگـيـ در بعـد اقتـصادي چهـارموباشدييباالدر سطح اجتماعيـ بعد اقتصادي
و فراواني آنهااميز و در ميان بخشن روابط علمي و واحـدهاي صـنعتي، كـشاورزي ها

و سازمان  و پژوهشي از طرف ديگر باال خدماتي جامعه از يك طرف  باشد هاي آموزشي
 اقتـصادي بتوانـد چنـينة از اين رو اگر دانش تمدني در حـوز.)1375 برگرفته از چلبي،(

مية بالفصل آن توسعةشرايطي را فراهم كند نتيج .باشد اقتصاد بومي
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و بـه تبـع ساالرمدرمةگيري جامع شكلةتواند زمينمي دانش تمدني،در بعد سياسي
در شكل. سياسي را در جامعه فراهم كندةآن توسع  بـسطة نتيجـ گيري چنـين فراينـدي

ذي روابط بين شهروندان، گروه و دولـت نفع، احزاب، انجمن هاي و غيره از يك سـو ها
و بـه تبـع آن توسـعي فرايند چنين. استاز سوي ديگر  ة زمينه را بـراي ثبـات سياسـي

.كند سياسي فراهم مي
مي،در بعد فرهنگي براي بسط روابـط گفتمـاني را تواند بسترهاي الزم دانش تمدني

،بعـد اول. باشـد عـد مـيب در اينجا روابط گفتماني ناظر به چهـار. جامعه فراهم كند در
و فني اسـت در. روابط گفتماني علمي و اسـتمرار آن افـزايش روابـط گفتمـاني علمـي

و نهادينه شدن علم در جامعه مي  با تـشكيل. شود جامعه، منجر به تشكيل اجتماع علمي
و نهادينه شدن علم،  و رشـد شخـصيت امكان جامعه اجتماع علمي هـاي پـذيري علمـي

و توليد علمي فراهم مي   روابط گفتماني سياسي يا همان مـشاركت،بعد دوم. شود علمي
و. سياسي است در صورت گسترش اين روابط همدلي سياسي در جامعـه بيـشتر شـده

و تضادهاي فرسايشي در جامعه كم مي  بط بسط روا،بعد سوم. شود زمينه براي مناقشات
يافتـه، افزايش اين روابط در جامعه موجـب بـسط تعهـد تعمـيم. گفتماني اخالقي است

و احتـرام، تقويـت  و گـسترش عـزت افزايش تعلق عاطفي، تعميم اعتماد متقابل، بـسط
و تعميم ارزش  مي مباني اخالقي جامعه  روابـط گفتمـاني،بعد چهارم. شود هاي اخالقي

و هنري است و تغذي بسط اين روابط. فلسفي  فكري افـراد جامعـه،ةدر جامعه پرورش
و بردبـاري در پـذيرش و باال بردن تحمـل و جامعه و هنجاري فرد تعريض افق فكري

گيـري شـكل.)1375 برگرفتـه از چلبـي،( هاي گوناگون در جامعه را به دنبال دارد انديشه
و به تبع آن توسع داةچنين فرايندي ثبات فرهنگي .رد فرهنگي را به دنبال

ومي دانش تمدني،در بعد اجتماعي تواند منجر به رواج همكـاري، حمايـت، پيونـد
به طور كلي روابـط گـرم يـا روابـط بـا. مودت اجتماعي در بين شهروندان جامعه شود 

و مايةصبغ و جامعه استة عاطفي مثبت، پايه توانـد هايي كـه مـي يكي از مكان. اجتماع
جاةزمين گسترش چنين روابطي. استمعه را فراهم كند دانشگاه ايجاد چنين روابطي در

دهـد موجـب كـاهش در جامعه عالوه بر اينكه تعهدات عمومي كنشگران را افزايش مي 
درة در شـبك عنـوان نمونـه، بـه. شـود تضادهاي ارزشي در جامعه مي   روابـط اجتمـاعي

اهنمـايي، مـشاوره،ر( دانشگاه بايد روابط امدادرساني داوطلبانه در ابعاد مختلف معرفتي
و اين ...و) اعاده كرامت انساني(، منزلتي)همدردي(، عاطفي)آموزش گسترش پيدا كند

. دانـشگاهي بـه سـطح جامعـه نيـز كـشانده شـوندةروابط ضمن نهادينه شدن در جامع 
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بـروزة زمينـ،هاي اجتمـاعي در جامعـه عالوه بر كاهش آسيبي،گسترش چنين روابط
ا  و شكوفا شدن هاي مهـم موارد ذكر شده از رسالت. كند ستعدادها را فراهم مي خالقيت

و از سوي ديگر متعلق بـه تمـدني تمدنةسو داعي دانشگاهي است كه از يك  سازي دارد
بنابراين حـاكم شـدن روح. انسان مورد تكريم قرار گرفته است در آن، است كه هميشه 

و تعاون در يك جامعه كه به وسيل   است،ش تمدني بازتوليد شده دانةدوستي، همكاري
و زمينه و انسجام ملي جامعه شده و مشاركتةبراي توسع را منجر به وحدت  اجتماعي

 دانـشگاهةهـاي چهارگانـ با تشريح ابعاد يـا كـارويژه. كند اجتماعي شهروندان فراهم مي
مي تمدن و سـا آل از دانشگاه تمدن ايده الگويي نظري در حوزةكه مدعي بود توان ساز ز

و همبستگي مليةنسبت آن با توسع رو. ارائه شده است بومي وة نتيجـ،از ايـن  قطعـي
و ويژگي حتمي چنين دانشگاهي با چنين مؤلفه و تعميـقةهـايي حتمـاً توسـع ها  بـومي

.خواهد بودهمبستگي ملي

 گيري نتيجه
آنچه كه در اين پژوهش مورد توجـه قـرار گرفـت سـه شـاخص اساسـي در رابطـه بـا

و همبستگي بود   يعنـي مشخصيدانشگاه به صورت كلي داراي رسالت. دانشگاه، توسعه
و ترويج علم در اما آنچه كه ماهيت اين علم را دچار تفاوت؛استتوليد و هاي ظريـف

، فيلسوف سرشناس آلمـاني،كند آن چيزي است كه مارتين هايدگر عين حال عميقي مي 
ا) شايد به تأسي از نيچه( . كنـد مـي تعبير حقيقي در شناخت حقيقت آزاديةراداز آن به

اي قـرار گيـرد، هـاي توسـعه تواند بـه عنـوان بـستر فعاليـت آنچه كه در ايران امروز مي
و گزاره ويژگي هاي تاريخي دانش به عنوان چيـستي ماهيـت شـناخت هاي تمدني ايران

و در نهايت استدالل معتبـر  حق) بـه تعبيـر يـورگن هابرمـاس( معتبر بـر مبنـاي( يقـيو
مي) هاي بومي رهيافت مي. باشد براي الگوهاي امروزين توان بيان كـرد كـه در اين مورد

و بسط الگوهاي مدرنِ آن دو رهيافت را حاصـل  اين اراده با تعيين دقيق مرزهاي دانش
از مي اي بـا در نظـر گـرفتن هـاي توسـعه رهيافـت شناخت معتبر) الف: كند كه عبارتند

 موجود كه در نهايـت يـك هاي ارزشمند از ديگر تجربه در كنار استفاده،يالگوهاي بوم 
مي مندِ معرفت دانشةبست  استفاده از اين)بو؛دهد محور را به عنوان مبناي توسعه قرار

 دانش به منظور تعميم سـاختارهاي ايـن جهت تعميق كاركردهاي مطلوب نظام الگو در
مي. وار جامعه سط همبستگي اندامببه منظورةهاي گسترد نظام به شبكه توان در مجموع

سـاز بـا افـزايش ادغـام اجتمـاعي، بـسط اعتمـاد دانشگاه تمدن،گفت در بعد اجتماعي 
و تعريض افق هنجاري آحاد جامعه تعميم شد گسترش اجتماع ملي سبب،يافته . خواهد
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مية نظم جامعه صبغ،با اين امر و در نتيجه اجتماعي به خود و اوت اجتمـاعيطر،گيرد
و( هاي اوليه صميميت وراي گروه ـ ...) خانواده، قوم  آشـكارر همگـانـدر فـضاي جامعـه ب

هم مي و ميزان و به همراه آن سطح همكاري اجتماعي مييافزون شود .يابد در جامعه ارتقاء

 منابع
نامـه دوره كارشناسـي يـانپا،»هاي فرهنگي دانـشگاه خوانش دانشجويان از سياست«؛)1388(آبساالن، صادق-

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي
و كاستي تحليلي بر توانمندي«؛)1377(اجتهادي، مصطفي- فـصلنامة،»هاي نظـام آمـوزش عـالي در ايـران ها

و برنامه سريزي در آموزش عالي پژوهش ش5، صص17، ،58-33.
و تمدن«؛)1390(احمدزاده، ميرحواس- د»سـازي علم، دانشگاه و برنامـهر، هـاي سـند اهـداف، راهبردهـا

و فناوري  و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات :، تهـران)1390 تـا 1385برنامه پنج سـالة(معاونت فرهنگي
و فناوري و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات .معاونت فرهنگي

دفتـر:، تهـرانيهـاي نظـر بايـسته: سـاز اسـالمي درآمدي بر دانشگاه تمدن؛)1387(آدمي ابرقويي، علي-
و فناوري برنامه و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات .ريزي اجتماعي

و نصراللهي، روح- در،»ساز، ضـرورت تـاريخي عـصر جديـد دانشگاه تمدن«؛)1386(اهللا آدمي ابرقويي، علي
و برنامه فن سند اهداف، راهبردها و و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات برنامه(اوريهاي معاونت فرهنگي

و فناوري:، تهران)1390 تا 1385پنج ساله  و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات .معاونت فرهنگي
و فرهنـگ دانشگاه تمدن«؛)1387(اسالمي، محسن- سـاز اي بر دانشگاه تمدن مقدمهدر» ساز؛ پلي ميان دانش

و مطالعـات برنامـه دفتـر:، گردآوري علي آدمي ابرقـويي، تهـران هاي نظري اسالمي، بايسته  ريـزي اجتمـاعي
و فناوري .فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات

ني:، تهرانشناسي نظم جامعه؛)1375(چلبي، مسعود- .نشر
صص6ش،2س،فصلنامه راهبرد فرهنگ؛ علم اسالمي،)1388(آمليجوادي- ،17-7
و آدمي ابرقويي، علي- سـاز؛ دانـشگاه ايرانـي،ب تمـدن انقالب اسـالمي، انقـال«؛)1388(خرمشاد، محمدباقر

سفصلنامه تحقيقات فرهنگي،»ساز دانشگاه تمدن ش2، صص6، ،188-161.
 انتشارات اقبال:، ترجمه احمد آرام، تهرانمشرق زمين؛ گاهوراه تمدن؛)1337(دورانت، ويل-
.نشر كوير: ران، تهشناسي آموزش عالي درآمدي به جامعه: دانشگاه ايراني؛)1383(ذاكرصالحي، غالمرضا-
در«؛)1380( نفرآباد، علـي حـسنو نصرآبادي لواساني، زهرا،رحماني مياندهي، غالمرضا- اسـتقالل دانـشگاه

و برنامه،»آينده سريزي در آموزش عالي مجلة پژوهش ش6، تابستان، صص20، ،102-65.
و ويژگــــي«؛)1387(زنــــد، زاگــــرس- :در، قابــــل دسترســــي»هــــاي ايرانــــي در شــــاهنامه مــــنش

http://anthropology.ir/node/284 
و برنامه«؛)1377(د.گ.شرما- و پيشرفت آمـوزش عـالي در هنـد سياست  علـي حـسن، ترجمـة»هاي توسعه

و برنامه، نفرآباد سزش عاليريزي در آمو مجله پژوهش ش5، صص16و15، ،124-101.
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و برنامه؛)1386(مقدم، مـصطفي عباسي- و اجتمـاعي وزارت سند اهداف، راهبردها هاي معاونت فرهنگـي
و فناوريلع و فنـاوري،: تهـران،)1390تـا 1385برنامه پـنج سـاله(وم، تحقيقات وزارت علـوم، تحقيقـات

و اجتماعي .معاونت فرهنگي
مح- در»ساز؛ دانشگاهي شايسته براي تمـدني كهـن واكاوي مفهومي دانشگاه تمدن«؛)1388(مد فيروزكوهي، ،

دفتـر:، گـردآوري علـي آدمـي ابرقـويي، تهـران هاي نظري اي بر دانشگاه تمدن ساز اسالمي، بايسته مقدمه
و فناوري برنامه و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات .ريزي اجتماعي

و همبستگي ملي«؛)1385(كريمي، علي- س فصلنامه مطالعات ملـي،»تأملي انتقـادي: چندفرهنگ باوري ،7،
صص3ش ،114-93.

ـ ايراني- و اجتمـاعي مجمـع تـشخيص گزارش الگوي توسعة اسالمي ، دبيرخانه كميسيون علمي، فرهنگـي
.مصلحت نظام

و معيني، فائزه- د«؛)1387(گلشني، محمدمهدي در»ر تمدن اسالميعوامل مؤثر در شكوفايي علم اي مقدمـه،
ريـزي دفتـر برنامـه:، گردآوري علي آدمي ابرقـويي، تهـران هاي نظري ساز اسالمي، بايسته بر دانشگاه تمدن

و فناوري و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات .اجتماعي
ما از كهن: تاريخ تمدن؛)1382(لوكاس، هنري- : آذرنـگ، تهـران، ترجمة عبدالحـسين ترين روزگار تا سدة

.انتشارات سخن
در»1404ساز در افق ايران رويكرد سيستمي به دانشگاه تمدن«؛)1387(مؤمني، جواد- اي بر دانـشگاه مقدمه،

و دفتـر برنامـه:، گردآوري علي آدمي ابرقويي، تهـران هاي نظري ساز اسالمي، بايسته تمدن ريـزي اجتمـاعي
و . فناوريمطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات

و انديشه دانشگاه تمدن؛)1388(معيني، فائزه- و رهبـري ساز اسالمي ايراني در آينة آرا :، تهـران هاي امـام
و فناوري دفتر برنامه و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات .ريزي اجتماعي

و پـرورش غـرب، ترجمـه عبـداهللا سرچشمهتاريخ؛)1367(نخستين، مهدي-  ظهيـري، هاي اسالمي آمـوزش
 انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد

و منتقـدانش:ها نظريه برخورد تمدن؛)1381(هانتينگتون، ساموئل- و ويراسـته مجتبـي هانتينگتون ، ترجمـة
.وزارت امور خارجه: اميري وحيد، تهران
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