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چکیده
با ظهور انقالب مبتنی بر اسالم و شکل گيری حکومت دینِی برآمده از مردم، گفتمان تمدنی 
این دو تمدن احيا شد و  از  آميخته  قالب تمدن نوین برخاسته و  ایرانی و اسالمی در 
ایران انقالب اسالمی، در عمل به احياگر فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی تبدیل گردید. 
نيروهای  از  یکی  قطعاً  اسالمی،  انقالب  ایران  كه  دارد  تأكيد  موضوع  این  بر  مقاله  این 
تعيين كننده و تأثيرگذار در این حوزه تمدنی بوده و در احيا و پيشبرد آن در عصر جدید 
نقش تعيين كننده ای داشته و برای مقاومت و سرپا ماندن در برابر غرِب انسان محور و 
ماده باور چاره ای جز تمدنی اندیشيدن و تمدنی عمل كردن ندارد. اگر این مهم دارای 
الزاماتی در حوزه های مختلف كشوری باشد، یکی از مهم ترین و اصلی ترین اركان آن نظام 
فکری، معرفتی و توليد دانش است كه محفل آن دانشگاه و جامعه دانشگاهی است. دانشگاه 
ترسيم می كند.  آتی  دهه های  برای  را  اسالمی  ایران  دانشگاه های  افق حركت  تمدن ساز 
دانشگاه به عنوان یکی از كانون های علم، دانش و فرهنگ كه وظيفه اش توليد، تبيين و تعميق 
علم، معرفت و فرهنگ است، از مهم ترین مراكز تأثيرگذار در شکل گيری و رشد هر تمدنی 
است تا بدان حد كه می توان به جرأت ادعا كرد دانشگاه ها به عنوان ستون های برپا دارندة 
تمدنی هستند و بدون دانشگاه هيچ تمدنی ره به جایی نخواهد برد. در یک كالم در عصر 
جدید كاركرد دانشگاه تنها در آموزش، پژوهش، كارآفرینی و.... خالصه نمی شود بلکه در 
نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدن سازی نوین می پردازد. در این مقاله سعی 
بر آن است تا با تبيين و تعریف لوازم و شاخص های الزم برای این مهم، نظریه پردازی 

الزم صورت پذیرد.
کلیدواژه ها: انقالب تمدن ساز، دانشگاه تمدن ساز، تمدن ایرانی  ـ اسالمی، علم محوری.
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مقدمه و طرح مسئله 
ضروت  های عصر جدید ایجاب می كند بازتعریف تازه ای از مفهوم دانشگاه در كشور صورت 
گيرد؛ این دانشگاه در عين اینکه بر دو منبع ميراث اسالمی و ایرانی تکيه دارد، باید بتواند راه 
را برای اعتالی تمدن ایرانی  ـ اسالمی در آینده فراهم كند. چنين حركتی نيازمند توجه به 
ابعاد فرهنگی و تمدنی دانش است. در عصر جدید نقش های تازه ای بر دوش دانشگاه ها قرار 
داده شده است. بر این اساس، عالوه بر توليد فناوری، نقش و وظيفه دانشگاه حفظ مزیت های 
فرهنگی، نوآوری در حوزه دستاوردهای انسانی و احيای تمدنی خواهد بود. این اندیشه نيازمند 
توجه دانشگاه به وظایف خود در تمامی عرصه های تمدنی است و این یعنی اینکه دانشگاه با 
وسعت نظر در حوزه سياست گذاری ها بتواند هم ضرورت های تکنولوژیک تمدنی را پيگيری 

كند و هم الزامات فرهنگی و انسانی آن را از نظر دور ندارد.
بی تردید نيل به قله های تعالی و توسعه برای هر ملتی در گروی برخورداری از تمدنی 
باشکوه، خردمدار و  با احيای تمدن كهن،  تنها  نيز  ایران اسالمی  بزرگ و اصيل است. در 
دین محور ایرانی این امر محقق می شود. در همين راستا، نظام آموزش عالی كشور نيز به ناگزیر 
باید در جستجوی ارائه الگویی از دانشگاه فعال و سرآمد باشد كه بتواند در كنار حفظ باورها و 
اعتقادات دینی و توجه به دیرینه باستانی و اسالمی، توسعه علمی، پژوهشی و مهندسی دانش، 
بينش، باورها و فرهنگ جامعه را محقق سازد. رسالت اصلی این طرح نوین تربيت همه جانبة 
نسلی دیندار و دانش پژوه است؛ نسلی مادی و معنوی، نسلی اخالقی و علمی؛ نسلی كه بتواند 

تمدن نوین ایرانی  ـ اسالمی را محقق سازد.
تمدن پدیده ای در هم تنيده از همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سياسی، هنری و ادبی 
است كه در طول تاریِخ یک مجموعه انسانی رخ می دهد. این ذهنيت كلی، اجتماعی را برای 
یک مجموعه انسانی می سازد كه هم به خوبی می توان آن را از تجربيات تاریخی ـ انسانی 
جدا كرد و هم می توان سایه سنگين آن را روی هر تحولی در این جامعه انسانی باز یافت. از 
این حيث كه تمدن دارای هویتی فراتاریخی است و می توان از آن به عنوان موضوعی جدا از 
تحوالت اجتماعی و تاریخی سخن گفت، آن را باید یک پروژه دانست و از آنجا كه پدیده ای 

زمان مند است، می توان آن را یک پروسه خواند )خرمشاد، 1385: 20(.
تمدن، محصول اجتماعی شدن انسان است و با پيچيده تر شدن روابط انسانی تعریف می شود. 
ازاین رو تمدن تعریف خود را از »روابط« انسان ها با یکدیگر اتخاذ می كند. به این ترتيب تمدن 
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عالوه بر حيثيت تاریخی، از یک بُعد اجتماعی نيز بهره مند است. در این بُعد اجتماعی تمدن 
حاصل پذیرفتن نوعی نظم در رابطه انسان ها با یکدیگر است. تکامل از مرحله ای بسيط تر 
از روابط انسان با انسان و انسان با طبيعت، به تکامل و پيچيده تر شدن یک تمدن می انجامد. 
فرهنگ، یادآور پيشرفت های فردی همه افراد یک ملت است اما تمدن پيشرفت های جمعِی 
كليِت یک ملت از گذشته تاكنون است. تمدن گسترده ترین واحد تحليل و دسته بندی فرهنگی 
و هویتی جوامع انسانی است. تمدن واحدی عام برای تحليل یک اجتماع است كه عالوه بر 
توجه به ابعاد مادی زندگی بشری به ابعاد روحی و معنوی آن نيز توجه دارد؛ یعنی هم خانه ای 
كه می سازیم مورد توجه است و هم احساس، اندیشه، هنر و نگرش دینی ای كه در پشت 
ساخت خانه نهفته است. ابعاد مادی ساخت خانه، به عنوان فعاليتی در حوزه مادی یک تمدن 
عبارتند از از شيوه مهندسی، شيوه ساخت، مصالح رایج و... اما ابعاد معنوی ساخت خانه، سبک 
معماری خاصی را شامل می شود كه این تمدن به آن تعلق دارد. موارد نظری شامل: تذهيب 
نقوش دیوارها با توجه به یک نقطه كانونی در سقف خانه )كه در حقيقت اندیشه وحدانيت را 
در معماری مسلمانان نشان می داده است(، استفاده از اشعار حافظ و فردوسی، ساخت باغچه و 

حوض به دليل توجه ویژه ایرانيان به درخت و... می شود.

مرور ادبيات تحقيق: تمدن
در تعاریف مختلفی كه از تمدن وجود دارد نظریه پردازان عناصر متنوعی برای تمدن برشمرده اند 
كه می توان وجه مشتركی در ميان آنها یافت. ابن خلدون كه یکی از قدیمی ترین نظریه پردازان 
مسلمان در حوزه تمدن است مؤلفه های این پدیده را جمعيت، ثروت، كار، صنعت، دانش و 
هنر، جغرافيا، شهرنشينی، دین و عصبيت می داند )آدمی، 1387: 39(. هنری لوكاس1 در مورد 
عناصر و مؤلفه های تمدن به عناصر كلی اقتصاد، سازمان سياسی، سنن اخالقی و دینی، معرفت 

و هنر اشاره می كند )لوكاس، 1382، ج1: 16(.
ویل دورانت بين فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قائل است. وی اندیشه ها و فعاليت های 
فرهنگی جوامع را هنگامی  در شمار تمدن درمی آورد كه شهرنشينی شکل گرفته باشد. وی 
تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند كه در اثر آن خالقيت فرهنگی امکان پذیر می شود و 
جریان پيدا می كند. ازاین رو می توان وجه عامی برای تمدن در برابر فرهنگ قائل شد. به نظر 

1. Henry Lucas 
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ویل دورانت در تمدن چهار ركن اساسی وجود دارد كه عبارتند از: پيش بينی و احتياط در امور 
اقتصادی، سازمان سياسی، سنن اخالقی، و كوشش در راه معرفت و گسترش هنر )دورانت، 

.)3 :1337
براساس تعاریف موجود از تمدن، كشوری متمدن است كه از شاخصه های توسعه انسانی و 
فرهنگی در گذشته و حال برخوردار بوده باشد. ازاین رو والهاوس مؤلفه های تمدن را مقررات 

و قانون، دولت، خط، هنر، زبان، دین و دانش تعریف می كند )مهيمنی، 1379: 207(.
مؤلفه های یک تمدن را می توان به دو دسته مؤلفه های نرم افزاری و مؤلفه های سخت افزاری 
تقسيم كرد. در نگرشی عام، مؤلفه های نرم افزاری را می توان به علم، دین و هنر تقسيم كرد. 
این سه، عناصر ذهنی و معنوی یک تمدن هستند كه در طول تاریخ آن تمدن، تجليات عينی 
چندی را محقق ساخته اند؛ یعنی همان مؤلفه هایی كه ما از آنها به عناصر سخت افزاری تمدن یاد 
می كنيم. مؤلفه های سخت افزای شامل مواردی نظير جمعيت انسانی، شهر )هم به معنی دولت و 
نظام سياسی و هم به معنی سرزمين(، اقتصاد و فناوری می شود. نقش مؤلفه های نرم افزاری در 
حقيقت معنی و محتو ابخشی به رفتار یک گروه از انسان ها در طول تاریخ تمدن خاصی است؛ 
در حالی كه مؤلفه های سخت افزاری نظام هایی هستند كه رفتارهای این انسان ها را در درون و 
بيرون تنظيم می كنند؛ برای مثال فناوری شکل خاصی از رفتار انسان ها برای توليد است كه همه 
افراد یک تمدن را به شکل نظام یافته ای به سمت توليد معينی هدایت می كند )نظم درونی( و 

آنها را با همه افراد بيرون آن تمدن در آن شيوه توليد هماهنگ می نماید )نظم بيرونی( 
از آنجا كه مفهوم تمدن واجد ابعاد مادی و غير مادی زندگی انسانی است، برای ارزیابی 
افول و اوج آن باید هم زمان دو دسته از مؤلفه ها را ارزیابی كرد: ابعاد معنوی و ابعاد مادی. 
دگرگونی این ابعاد تمدنی در چهارچوب تحوالت تمدنی صورت می پذیرد. در بستر نظریات 
تحول اجتماعی، تحليل دگردیسی های تمدنی در طول تاریخ تابع سه دسته كلی از نظریات 
است. در یک تقسيم بندی كلی، نظریات تحول احتماعی به سه دسته نظریات تکاملی،1 نظریات 

دورانی،2 و نظریات انحطاط3 دسته بندی می شوند.
ابن خلدون در تحليل خود از افول جوامع سعی دارد قوانينی برای تحوالت ادواری جوامع 

1. Evolutional Theories
2. Cyclical Theories
3. Retrogression Theories
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بيابد. سه مرحله اصلی برای هر تمدنی از نظر او عبارت است از: 1( مرحله پيکار و مبارزه اوليه، 
2( مرحله خودكامگی و استبداد، 3( مرحله تجمل و فساد )ابن خلدون، 1366: 568(. در ميان 
اندیشمندان اسالمی كسانی چون مالک بن نبی و ابونصر فارابی نيز در مورد تحوالت جوامع 
مطالبی را مطرح كرده و نوشته اند. ابن نبی مراحل سه گانه تمدن اسالمی را این گونه مطرح كرده 
است: 1( مرحله روح، 2( مرحله عقل، 3( مرحله غرور. او معتقد است مرحله تسلط غریزه در 
تمدن اسالمی از قرن هشتم هجری به بعد آغاز می شود )مهتدی، 1369: ذیل مدخل »ابن نبی، 

مالک«(.
1. نظریات تکاملی: حاميان این تلقی در رویکرد خود به تحوالت اجتماعی معتقدند تاریخ 
همواره به سوی تکامل در حركت است و به طور عمومی هر جامعه و پویایی تاریخ انسان، 
جز در مواردی استثنایی، عمدتاً نمودار نوعی پيشروی و مسير تکامل است و هرچه زمان 
بگذرد جامعه بشری به كمال و سعادت نزدیک تر می شود. نظریه تکامل را به دو دسته تقسيم 
كرده اند: سير مستقيم تکامل، سير نوسانی تکامل. حاميان سير مستقيم تکامل كسانی چون 
اسپنسر، ماركس و آگوست كنت، معتقدند تغيير اجتماعی نتيجه توسعه فکری انسان است. 
این سير تکاملی در مراحل سه گانه ای به شکل ترقی از اندیشه اسطوره ای، عبور از طرز فکر 

ماوراء الطبيعی و حركت به سمت طرز تفکر اثباتی1 تجلی می یابد )باتومور، 1379: 331(.
اسپنسر كوشيد با استناد به داده های تاریخی نشان دهد جوامع بشری در خط مستقيمی 
پيش می روند و پس از گذر از مراحل ابتدایی و متوسط، به مرحله پيشرفته می رسند. در مرحله 
ابتدایی، زور و تنازع بقا حاكم است؛ درحالی كه در مرحله نهایی، انسان به صنعت و ابزار دست 
می یابد. در اندیشه كارل ماركس نيز سير تاریخ بر بنياد اقتصادی در روندی تکاملی به سوی 
جامعه ای آرمانی پيش می رود. تاریخ از مراحل مختلف برده داری، فئوداليسم، سرمایه داری و 
سوسياليسم می گذرد و به جامعة بی طبقه سوسياليستی می  رسد. محرك این حركت نبرد طبقاتی 
در راستای تصاحب ابزار توليد است. آگوست كنت نيز با تحليل تکاملی از تاریخ تمدن ها، دوره 

اثباتی را مرحله برتری از تفکر و سازمان اجتماعی می داند )روشه، 1380: 31(.
در این ميان برخی تکامل گرایان، سير تکامل جامعه بشری را به شکل نوسانی ترسيم كرده و 
سير مستقيم تکامل را نپذیرفته اند. این نظریه پردازان در چهارچوب كلی همان نظریه تکامل 
چنين نتيجه گرفته اند كه سير تاریخ، متضمن خيز و جهش است و نشيب و فراز دارد و با 

1. Positivist
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تندی و كندی صورت می گيرد. در مجموع این نظریه، سير كلی حركت جوامع را پيش رونده 
می داند اما نه در یک خط مستقيم بلکه معتقد است تکامل با یک سير نوسانی تحقق می یابد 

)آریان پور، بی تا: 166(.
2. نظریات دورانی: معتقدان به این دیدگاه، تاریخ را قابل تکرار می دانند و معتقدند تحوالت 
حالت دوری1 دارند یعنی تمدن یا جامعه ای كه متولد می شود، دوران رشد و نمو را می گذراند 
و سپس به پيری و فرتوتی می رسد و از بين می رود. بعد از این مرحله جامعه دیگری شکل 
می گيرد و این سرنوشت را تکرار می كند. البته هر دوره ای نسبت به دوره قبلی تکامل یافته تر و 
پيشرفته تر است. این تئوری بسيار قدیمی است و در اندیشه متفکران یونان باستان وجود داشته 
و برخی دانشمندان جدید از جمله اشپنگلر، توین بی، ویکو، سوروكين و پارتو به این نظریه 

معتقد بودند.
3. نظریه انحطاط: اندیشمندانی كه قائل به این نظریه هستند جوامع بشری را برخوردار از 
یک سير قهقرایی دانسته اند كه هرچه جوامع از سعادت و كمال خود دور می شوند، به سوی 
فساد و نابودی گام برمی دارند. این نظریه در فلسفه هند باستان جایگاه ویژه ای دارد اما امروزه 

نيز مورد توجه قرار می گيرد.
برخی نظریه پردازان نيز به تركيبی از این نظریه ها در تحليل های خود متوسل شده اند. فلسفه 
تاریخ ویکو تركيبی از دو نظریه تکاملی و انحطاط است. وی كه یک فيلسوف تاریخ است، 
روند توسعه جوامع را در طول تاریخ به سه مرحله اساسی تقسيم می كند: نخست، عصر خدایان 
كه در این دوره اندیشه های الوهی و خداباورانه همه شئون انسانی را رقم می زنند و استيالی 
تام بر تفکرات، اندیشه ها و فعاليت های بشری دارند. در این مرحله انسان، خشن و پرشور بود، 
به خلق خانواده و زبان اساطير پرداخت و تخم تمدن را كاشت. در این دوره اساس جامعه بر 
پدرساالری بود و زندگی رنگ دینی داشت؛ مردم از مظاهر طبيعت می ترسيدند و برای ارتباط 

با خدایان به غيب گویی و تّفأل می پرداختند )نراقی، 1384: 28(.
گرفتن  قدرت  و  فئوداليسم  دوره  آن  در  كه  است  پهلوانی(  )دوره  قهرمانان  دوم، عصر 
شواليه ها و اشراف را شاهد هستيم )نراقی، 1384: 27(. پایان این سير به عصر تمدن می انجامد 
كه بر اثر شرایط خاص، وضع مردم به لحاظ ثروت دستخوش نابرابری می شود. اعتنا به تجمل 
و فساد، حسد و خشونت را در پی می آورد. انسان ها به تعدی و تجاوز به دیگران می پردازند، 

1. Cyclic
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احترام به قانون تضعيف می شود و خردورزی رو به تباهی می رود )توسلی، 1376: 19(.
تولد هر تمدن نتيجه آگاهی و بصيرت تاریخی یک مجموعه انسانی در مورد ابعاد مادی و 
معنوی نيازهای خود است. ازاین رو شکل گيری هر تمدنی نيازمند دو مؤلفه است: 1( آگاهی 
جمعی، 2( تداوم تاریخی این آگاهی. زمانی كه این بصيرت تاریخی افول كند، تمدن نيز سير 
قهقرایی را در پيش می گيرد. بصيرت تاریخی مانند نمایشنامه ای از پيش نوشته و ترسيم شده، 
امکان تداوم توليدات عينی را در آینده می دهد؛ ازاین رو تداوم آن شرط الزم توسعه مادی یک 
تمدن است. از سوی دیگر بصيرت تاریخی یک تمدن پيوسته باید ظرفيت های تازه ای را در 
خود ایجاد كند تا بتواند برای شرایط و نيازهای جدید پاسخی بيابد. به این ترتيب به چند نکته 

باید توجه كرد: 
1. تولد و تداوم تمدن ها بر اراده های انسانی بستگی دارد؛

2. تولد و تداوم تمدن ها منوط به كمال خواهی و ترقی اراده های انسانی است؛
3. نهاد علمی در هر تمدنی وظيفه حفظ و توسعه بصيرت تاریخی را در آن تمدن بر عهده دارد.

بصيرت تاریخی، جنبه معنوی یک تمدن را به لحاظ هویتی و فرهنگی برای یک ملت 
می سازد آن را در توليد دستاوردهای مادی توانا می سازد. این جنبه معنوی زندگی انسانی، كليه 
فعاليت های افراد یک ملت را در طول تاریخ و عرض اجتماع به یکدیگر گره می زند و هویت 
جمعی مشترك فرهنگی  ـ تمدنی را برای آنها می سازد. این مؤلفه نرم افزاری یک تمدن، امکان 
تولد و توليد مؤلفه های سخت افزاری تمدن را می دهد. بصيرت تاریخی كه به مثابه روح یک 
تمدن كليه مؤلفه های نرم افزاری تمدن را دربر می گيرد، در صورت افول منجر به افول توليدات 

سخت افزاری آن تمدن می شود. 
برای اینکه بتوان به احيای تمدن ایرانیـ  اسالمی فکر كرد و با ظرفيت سازی مناسب آن را 
به عنوان الگوی تکامل گرا و سعادت بشری معرفی كرد، الزم است علل فروپاشی تمدن ها از 
دیدگاه ها و نظریه های مختلف شناخت و موانع موجود بر سر راه را مرتفع كرد. در این مسير، 
گام نخست جلوگيری از هرج و مرج فکری، سياسی و اخالقی است. نظریه دانشگاه تمدن ساز، 
چنين رسالت مهمی را بر عهده دارد و درصدد است در یکی از مهم ترین شرایط تاریخی كشور، 

امت مسلمان را حول محور هویت ایرانی  ـ اسالمی متحد سازد.
در گام های بعدی ارتقای سطح علمی، اقتدار ملی و حاكميت دینی و نيز بر رفع اختالف ها 
و ابتذال ها در حوزه های مختلف مطرح است. در این زمينه نهادینه ساختن اخالق علمی، اخالق 
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سياسی، اخالق دانشگاهی و دانشجویی و به طور كلی اخالقی مبتنی بر انصاف با یاری گرفتن از 
تمدن اسالمی می تواند همچنان تمدن اسالمی  ـ ایرانی را رو به جلو نگه دارد. در ایده دانشگاه 
تمدن ساز، قرار است دانشگاه یکی از محورهای اصلی و اساسی احيای تمدن اسالمی  ـ ایرانی 
در عصر جدید بوده و نقش تعيين كننده ای در طراحی و ساخت تمدن نوین ایرانی  ـ اسالمی 
ایفا كند. در صورت ایفای چنين نقشی توسط دانشگاه های كشور می توان از دانشگاه كارآمد و 

سرآمد سخن گفت.

ويژگی های عمومی تمدن اسالمی  ـ ايرانی
تمدنی كه ما در اینجا از آن به تمدن ایرانی  ـ اسالمی یاد می كنيم دارای ویژگی های تاریخی و 
ذاتی خاص خود است. در یک تقسيم بندی تاریخ ایران را به دو دوره پيش از ورود اسالم و 
پس از آن تقسيم می كنند كه نقطه آغاز آن ورود اسالم به ایران است و از پنج مرحله تشکيل 
می شود: 1( ورود اسالم تا قرن دوم؛ 2( عصر طالیی تمدن ایرانی  ـ اسالمی: اندیشمندان این 
دوره به ترتيب عبارتند از: جابربن حيان، خوارزمی، مسعودی، ابوالوفاد، بيرونی، خواجه نصير، 
ابن رشد، ابن نفيس؛ 3( حمله مغول و آسيب های تمدنی آن؛ 4( روی كار آمدن صفویه و 

تأثيرگذاری تشيع در حوزه سياست؛ 5( عصر انقالب اسالمی ایران.
از  را  بسياری  فراز و فرودهای  تغييرات و  این سال ها  ایرانی  ـ اسالمی در طول  تمدن 
سرگذرانيده و در مورد چگونگی و چرایی این دگردیسی ها نظریه  پردازی های كاملی صورت 
گرفته است. خصلت پویا و برون گرای تمدن ایرانی هميشه سطح و حجم این دگرگونی ها را 
افزایش داده است. ميل به گسترش ارتباطات فکری و صدور دستاوردهای عينی تمدن ایرانی 
در طول تاریخ، موجب غنا و تنوع ابعاد كلی تمدن شده است. با این همه، مفهوم تمدن ایرانی 
 ـ اسالمی با ویژگی خاصی در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، سياسی و 
دین شناسی گره خورد كه موجب پایایی و استواری فرهنگی ویژه ای شده كه در كمتر جای 
جهان می توان از آن سراغ گرفت )فرای، 1380: پيشگفتار نویسنده(. در یک ریخت شناسِی كلی 

می توان گفت تمدن اسالمی  ـ ایرانی از خصيصه های زیر برخوردار است:
الف ـ خداشناسی: در اندیشه ایرانی هرگز چندگانه پرستی، سنت جاودانه ای نبوده است. 
اندیشه وحدت كه بُن مایه های دینی دارد به حوزه های هستی شناسی نيز تراوش می كند و در 

آینده، وحدت وجود، دو بعد هستی شناختی و معرفت شناختی می یابد.
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پاك  گوهری  از  انسانی  سرشت  اسالمی  ایرانی  ـ  تمدن  تاریخ  در  انسان شناسی:  ـ  ب 
برخوردار است. آیين مهری كه تأثيرات فراوانی روی تمدن شرق و غرب داشته، انسان را 
موجودی نيک سيرت ترسيم می كند. ادیان كهن ایرانی مانند زرتشت نيز برای انسان نهادی نيکو 
و پاك تعریف می كنند. اهميت این نگرش در تمدن ایرانی را می توان از بازنمودهای آن در هنر 
و ادبيات دریافت. در اشعار شعرای بزرگ، هميشه كارهای بزرگ از انسانی هایی با گوهر پاك 
برمی آید. در شاهنامه فردوسی، كاوه آهنگر با سرشت پاك خود، َعَلم قيام عليه ظلم ضحاك را 

بلند می كند. این مضامين را می توان در جای جای هنر ایرانی بازیافت )زند، 1387: 1-35(.
اما پاكی و بزرگی انسان به تقدیر نخستين یا ذات خوب و بد انسان ها ارجاع داده نمی شود. 
بلکه در انسان شناسِی این تمدن، نگرش نژادپرستی و برتری نژادی راه ندارد. از این رو امکان 

تعالی فردی و اجتماعی برای همه انسان ها فراهم است.
جـ  هستی شناسی: وجه اشتراك تفکر اسالمی و نگرش هستی شناختی در تمدن ایرانی سه 
عنصر حق مداری، هدفمندی و نظام احسن است. این اندیشه كه جهان بيهوده آفریده نشده و 
براساس حق آفرینش یافته، در تمدن ایرانی اسالمی مفهومی بنيادین است. حق مداری جهان 
خود به خود هدفمند بودن عالم آفرینش را نيز به همراه می آورد؛ یعنی جهان آفرینش اینگونه 
نيست كه به ناكجا آباد برود بلکه این كاروان هستی، به سوی پایانه معلوم و معينی حركت 
می كند. نتيجه چنين دیدگاهی، عالوه بر اثبات بيهوده نبودن انسان، او را از پوچ گرایی نجات 

داده و سنگ بنایی برای تعهدپذیری ایجاد می كند.
از سویی، نظام فعلی عالم خلقت، بهترین نظام قابل تصور است. اگر نگاه واقع بينانه ای به 
این شرهای ظاهری بياندازیم، خواهيم دید شر آنها ذاتی نيست بلکه اعتباری است و در برابر 
هر یک از شرها، حکمت هایی نهفته است كه وجود آنها را موجه می كند )مطهری، 1387، 

بخش دوم(.
د ـ سياست و اخالق )عقل عملی(: در تمدن ایرانی ـ اسالمی دین با دو مسئله معرفت و 
سياست در آميخته. سياست چه در دوران پيش از اسالم و چه در دوران اسالمِی تاریخ ایرانی، 

ماهيتی غير سکوالر داشته است.
هـ ـ معرفت شناسی )عقل نظری(: علم و دانش در تمدن ایرانی اسالمی از اهميت خاصی 
برخوردار است. خردورزی نزد ایرانيان از برترین فضایل محسوب می شده و از سویی نهاد 

معرفت نيز پيوسته با نهاد دین درآميخته است.
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 دانش و دانشگاه در تمدن ايرانی  ـ اسالمی
درهم تنيدگی كارویژه های تمدن و دانش، به خصوص كانون ها و نهادهای دانش )دانشگاه( 
آشکار بوده و در طول تاریخ در اعتال و نگاهداری ارزش های انسانی نقش مهمی داشته اند. 
تمدن ها همواره با تکيه بر دانش، محتوای خود را گسترش داده و ساختارهای بنيادین خود را 
توسعه بخشيده اند. اما در این ميان با اوج گيری ارزش های فرهنگی و همگانی شدن آن، تمدن ها 

همواره به دانشگاه به عنوان كرسی یادگيری و تحقيق تکيه كرده اند.
وحدت ارزش شناختی و غایت شناختی تمدن و دانشگاه در گرماگرم روندی طوالنی از 
دگرگونی و تغيير شکل گرفته است. ایران در دوره باستان، با تأثير از آیين ميترایی و اندیشه های 
دیگر تمدن های شرقی و آسيایی توانست پایه ریز تمدنی بزرگ شود كه در دوره هخامنشيان 
بخش اعظم دنيای شناخته شدة آن روز را زیر سلطه و نفوذ خود داشت. بسياری از اندیشه های 
ایرانيان به وضوح از اندیشه بزرگان فلسفی یونان و روم گرته برداری شد. این بدین مفهوم است 
كه ایرانيان در كسب دانش از ملل دیگر كاماًل باز عمل می كرده اند و تمدن آنها تمدنی اصيل 
و مستحکم بوده كه نقاط قوت خود را در تعامل با سایر فرهنگ ها و تمدن ها تعریف می كرده 

است. شاید به همين دليل است كه آثار تمدنی آن پس از گذشت قرن ها همچنان زنده است.
تاریِخ نهادهای متولی علم در تمدن ایرانی ـ اسالمی بسيار كهن است. در ایران باستان در 
درون دربار بخش هایی برای آموزش فرزندان اشراف وجود داشت و بيرون از دربار نيز در 
ميان ایرانيان سينه به سينه انتقال می یافت. در دوره اسالمی این جریان شکل و سرعت متفاوتی 
به خود گرفت. پس از ورود اسالم، زمينه برای نزدیکی تمدن ایرانی با یک حوزه تمدنی 
جدید كه مشخصه ای به نام اسالمی بودن داشت، فراهم آمد. تمدن ایرانی  ـ اسالمی دو قرن 
زمان نياز داشت تا بتواند به كليتی منسجم تبدیل شود تا اینکه از اواخر قرن چهارم هجری 
نخستين بارقه های عصر طالیی علمی تمدن ایرانی و اسالمی آغاز شد. نخستين مركز پُراهميت 
پرورش و گسترش علوم و فنون در جهان اسالم، بيت الحکمه بغداد بود. این مركز علمی و 
مراكز مشابه آن كه از سوی خالفت عباسی تأسيس شد، محل اجتماع دانشمندان و اندیشمندان 
به ویژه مترجمان بزرگ كتاب های علمی و فلسفی از زبان یونانی به زبان عربی بود. پس از 
به شکل  مراكز در دوره اسالمی  این  متولد شدند.  دارالعلم ها در سرزمين های اسالمی  آن، 
كتابخانه های عمومی توسعه و ترقی یافتند. از جمله مهم ترین آنها دارالعلم فاطميان در مصر به 

سال 395 هـ . ق بود.
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در سرزمين ایران نيز نهاد آموزش در دوره اسالمی شکل منسجم تری به خود گرفت و به 
تولد نظاميه ها انجاميد. نظاميه ها یکی دیگر از مهم ترین مراكز علم در قلمرو اسالمی بودند، این 
نظاميه ها در نيمه دوم قرن پنجم هجری با حمایت و تالش خواجه نظام الملک وزیر سلجوقيان 
در بغداد و نيشابور تأسيس شد. از مراكز علمی كهن و نامدار دارالسالم كه از راه های مختلف با 
سایر تمدن ها از جمله با تمدن یونانی و دستاوردهای آن مرتبط بود، مدرسه جندی شاپور است. 
مدرسه جندی شاپور از دوره انوشيروان به عنوان مدرسه و بيمارستان، دانشمندان و پزشکان 

متعددی را از كشورهای مختلف در خود جمع كرده بود.
پویایی تمدن ایرانی اسالمی موجب شد اندیشه در این دو حوزة تمدنی، با روی باز با 
حوزه های فکری یونانی و رومی مواجه شود. علوم عقلی از جمله حکمت، كالم و فلسفه و نيز 
علوم نقلی، رشد روز افزونی یافت. علوم مربوط به شرع كه از حوزه دین برآمده بودند شامل 
علم قرائت، علم تفسير، علم حدیث، علم فقه، علم اصول، علم كالم، تصوف، عرفان و فتوت 
بودند. در مقابل برخی علوم جدید از جمله ریاضيات، نجوم، فيزیک و مکانيک، طب، كيميا، 
فلسفه، منطق، تاریخ و تاریخ نگاری و ادبيات قرار داشت. در سایه تمدن اسالمیـ  ایرانی، كليه 
این علوم شکوفا شد، عمق یافت و به ثمر نشست. تمدن ایرانی ـ اسالمی در واقع ظرفی بود 
كه دستاوردهای تمدن های پيشين را در خود گرد می آورده و گسترش می داد. این تمدن پس 

از بارور شدن، از سه راه بر سرزمين های دیگر تأثيرگذار شد:
1. ترجمه كتب عربی به زبان های اروپایی در قرن های پنجم تا هفتم هجری؛

2. مواجهة مسلمانان با مسيحيان در اسپانيا، سيسيل و آشنایی آنان با فرهنگ و تمدن اسالمی 
در نقاط مختلف جهان اسالم )آیتی، 1363: 83(؛

3. تدریس و استفاده از كتب عربی كه دانشمندان مسلمان، آنها را در مراكز علمی نوشته یا 
ترجمه كرده بودند )دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 1385: ذیل »اندلس«(.

این دوره  ادامه دارد. در  تا زمان حمله مغول  این دوره  از  ایرانی«  »عصر زرین فرهنگ 
نهادهای علمی شامل مدارس و مکاتب در حال و هوایی فرهنگی باليدن گرفتند كه هيچ مرز 
ملی را نمی شناخت. این نهادها در سایه نگرش جهان شمول تمدن اسالمی  ـ ایرانی در ميراث 
این دوره، تمدن  تمام  یونان و روم سهيم شدند. در  ایران، هند،  گسترده تمدن های اسالم، 
ایرانی با درهم تنيدن تار علومی كه ریشه ای فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی، 
توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظيمی پدید آورند؛ به این ترتيب تمدن ایرانی 
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چهارچوب و كليتی بود كه سعی می كرد علوم غير بومی را با فرهنگی پيوند داده و گره بزند كه 
بتواند در ساحت این تمدن زنده مانده و در درون آن رشد یابد. همين پيوند تمدن و دانش، 

ماهيت تمدن ایرانی را برساخته و در طول سال ها تداوم بخشيده است.
ویژگی های چندی در توسعه دانش در تمدن ایرانی مؤثر بود: 1( اهميت دانش در ميان 
اقشار مختلف 2( در هم آميخته بودن دین و دانش 3( حمایت نهاد دولت از كسب دانش و 
دولتی بودن نهادهای علمی 4( خردورزی ایرانيان 5( تعامل علمی  ـ تمدنی با حوزه های فکری 

خارج از تمدن خویش.
در اندیشه اسالمی نيز برخی ویژگی های زمينه ای موجب گسترش دانش در جهان اسالم 
شد كه برخی از آنها عبارتند از: 1( تشویق اسالم و مسلمانان به كسب علم؛ 2( تشویق اسالم 
به تفکر در طبيعت و شناخت جهان؛ 3( ارزش ذاتی علم )در هر زمان و هر مکان( و كسب آن 
از هر كسی؛ 4( نگرش جهان وطنی دانشمندان مسلمان به علم و تعامل جهانی با مراكز علمی 
در كل جهان؛ 5( روحيه حقيقت جویی در برابر تعصب ورزی دینی مسيحيت و تعصب قومی 

مغول ها؛ 6( قائل بودن به وحدت علوم در عين كثرت آنها )گلشنی، 1387: 97ـ83(.
برآیند این ویژگی های متنوع و غنی تمدن های ایران و اسالم موجب شد در روند تکامل 
تمدن ایرانیـ  اسالمی، خصيصه های منحصربه فردی برای دانش و نهاد متولی آن پدید آید كه 

برخی از آنها به اختصار عبارتند از:
الف ـ تمدن پویا: تمدن ایرانی  ـ اسالمی در تاریخ مشترك خود خصلتی برون گرا داشته 
است. دانش در این تمدن در درون محصور نبوده است و خالقيت و نوآوری آن موجب می شد 

تا هم از دستاوردهای تمدن های دیگر استفاده كند و هم خود را بر آنها تحميل كند. 
بـ  حکمت و دین در این تمدن با یکدیگر عجين هستند.

جـ  استقالل نهاد دانش و نيز ارتباط آن با دولت موجب رشد و گسترش شتابان آن شده و 
تأثيرات تمدنی ژرف و شگرفی برجای نهاده است.

دـ  بررسی عقالنی امور و پدیده ها به موازات اسالم به عنوان شریعت موجب عمق و  غنای 
دستاوردهای علمی این دوره تمدنی شده است.

دارالعمل ها،  علمی،  )حوزه های  فکری  مکاتب  و  مدارس  كتابخانه ها،  گسترش  ـ  هـ 
بيت الحکمه ها، نظاميه ها( موجب فراگير شدن علم و سهولت دسترسی بدان شده و این خود 

موجب پشتوانه دار شدن عمومی تمدن اسالمی  ـ ایرانی شده است.
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و ـ تضعيف تدریجی تعصبات نژادی و قومی از دستاوردهای تقویت تدریجی علم و 
دانش گرایی بوده است.

ز ـ توجه به جنبه های دنيوی و اخروی دانش به موازات یکدیگر موجب نشاط، شادابی و 
شکوفایی زندگی انسانی شده كه اساساً و ذاتاً دو ساحتی یعنی مادی و معنوی است.

حـ  آزادی علمی و پژوهشی و ابراز عقيده به عنوان موتور محركه و پيشبرندة علم و دانش 
و فرهنگ و تمدن عمل كرده است.

تـ  توجه به ارزش علم آن را بر صدر نشانده و جامعه ای خردورز و تعقل گرا پدیده آورده 
است.

ی ـ توجه به ارزش های اخالقی، علم و تمدن اسالمی ایرانی را جهت دار كرده و با قرار 
از علم و دستاوردهای علمی را گرفته  الهی جلوی هرگونه سوء استفاده  دادن آن در مسير 

است.
گرفته اند.  به خود  دانشگاه  عنوان  در جوامع مختلف،  دانش  كانون های  مهم ترین  امروزه 
دانشگاه های امروزین بيش از هر زمان دیگری به نهادهایی تبدیل شده اند كه عالوه بر كاركردهای 

علمی، دارای نقش های بسيار جدی و تأثيرگذار اجتماعی، فرهنگی و تمدنی هستند.
دانشگاه به عنوان یک نهاد پيچيده فرهنگی و كانونی مهم، به انتظام اخالقی و اجتماعی 
نشاط جامعه  و  پویایی  و  زندگی و حفظ  كيفيت  بهبود  در جهت  و  می كند  جامعه كمک 
برای خود مسئوليت هایی قایل است. این نهاد بزرگ اجتماعی همچنين به عنوان هسته پيشتاز 
تحوالت عمل كرده و از طریق رصد تغييرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرصه علم و 
فناوری، جامعه را برای تسلط بر رویدادهای مهم آینده توانمند و مهيا می كند. )ذاكر صالحی، 

)10 :1384
می توان سه كاركرد اصلی برای دانشگاه ها قائل شد كه عبارتند از:

1( توليد دانش )پژوهش(، 2( انتقال دانش )آموزش(، 3( اشاعه و نشر دانش )خدمات(.
از ميان این سه كاركرد، توليد دانش مهم ترین كاركرد دانشگاه ها در جوامع صنعتی نوین 
است. دانشگاه ها با این كاركرد اصلی، به طور همزمان عامل تغيير در جوامع نيز هستند زیرا 
توليد دانش، فناوری نو را ممکن می سازد و رشد و گسترش فناوری نوین چهره جامعه را 
روز به روز از نو می آراید. دومين كاركرد اصلی دانشگاه، انتقال دانش توليد شده به نسل های جوان 
به منظور تربيت دانش آموختگان فرهيخته و تربيت نيروی انسانی متخصص برای جامعه است. 
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دانشگاها در جوامع صنعتی نوین نه تنها عامل اصلی تحوالت علمی و فناوری در بخش های 
اقتصادی توليد )صنعتی و كشاورزی( و توزیع )بازرگانی( و پشتيبانی )خدمات( هستند، بلکه 
منشأ نواندیشی و جنبش های اجتماعی  ـ فرهنگی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سياسی 
و فرهنگی جامعه نيز هستند. از سوی دیگر، دانشگاه ها به طور همزمان تأمين كنندة نيروی 
انسانی متخصص برای بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرنگی هستند. سومين 
كاركرد مهم دانشگاه، یعنی اشاعه و نشر دانش در جامعه تنها توسط نيروی انسانی ممکن است 

)اجتهادی، 1377: 41(.
با بررسی كاركردها و رسالت دانشگاه مشخص می شود كه شالوده های تمامی ویژگی ها 
و مشخصه های تمدن به خوبی در كاركردهای دانشگاه دیده می شود. بنابراین در صورتی كه 
دانشگاه به رسالت خود آگاهی داشته و به وظایف و كاركردهای خویش به خوبی عمل كند، 

می تواند سازنده تمدنی پویا و مستحکم باشد.
اگر كشوری بخواهد صاحب تمدن شود یا آگاهانه به تمدن سازی اقدام كند، الزم است 
در جهت اهداف تعيين شده به صورت فعال و در قالب برنامه های بلند مدت و كوتاه مدت، 
از بخش های بسيار مهم و  این راستا یکی  فرهنگ سازی، ساختارسازی و حركت كند. در 
تأثيرگذار دانشگاه ها هستند. دانشگاه، فرهنگ عمومی كشور را متناسب با تمدِن ترسيم شده در 
همه ابعاد آن و تعریفی كه از تمدن ارائه شد، می سازد و بالنده می كند. این بالندگی در برونداد 
دانشگاه به صورت خرده فرهنگ ها در حوزه های مختلف صنعتی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی 
و اقتصادی دیده می شود؛ سپس همه اینها از مجرای فرهنگ عمومی در دراز مدت تمدن را 

محقق می سازند.
از طرفی دانشگاه ها عالوه بر شکل دهی و بازتوليد تمدن ها، در پویایی و استمرار آنها نيز نقش 
اساسی ایفا می كنند. دانشگاه در روند اجتماعی كردن، فرهنگ را به سطح عمومی جامع انتقال 
می دهد. در این انتقال، ملت هویت خود را به دست می آورد؛ ملت بی هویت، ملتی بی ریشه است و 
خود را در كوران حوادث روزگار گم كرده، مسخ می شود، به راحتی مرعوب بيگانگان می گردد، در 
كشاكش تهاجم فرهنگی استحاله شده و تمدن خود را از دست می دهد. دانشگاه به جامعه هویت 
می دهد و در مسير این هویت سازی، حركت، تالش و ميل به خودكفایی در او ایجاد شده، خالقيت 
خود را به كار گرفته و از مسير كارآفرینی توسعه پایدار فراهم می شود؛ بر مدار این توسعة پایدار 

است كه تمدن فراهم شده استمرار می یابد و مدام پویا و بالنده حفظ می شود.
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دانشگاه تمدن ساز
ضرورت ها و شرایط متفاوت عصر جدید موجب شده تعاریف تازه ای از دانشگاه در قرن 21 
توجه نظریه پردازان و استراتژیست ها را به خود جلب كند. نمای كلی این تحوالت از پيوند ميان 
فرهنگ و آموزش عالی حکایت می كند. بر این اساس نقش های تازه ای بر دوش دانشگاه ها قرار 
داده شده، زیرا نقش و وظيفه دانشگاه عالوه بر توليد علم و فناوری، به حوزه هایی از قبيل حفظ 
و تقویت نقاط قوت فرهنگی، پيشبرد نوآوری فرهنگی، مدیریت تحول در فرهنگ و گفتگوی 
بينافرهنگی، چه در خود فرهنگ رسمی، چه ميان فرهنگی رسمی و دیگر خرده فرهنگ های 
كشور و نيز ميان فرهنگ ملی و فرهنگ های فراملی و بين المللی، گسترش یافته است. دانشگاه 
همچنين این توانایی را دارد تا مانند پلی ميان فرهنگ انسان مدار و فرهنگ تکنولوژیک  ـ كه 
دومی خصيصه آكادمی در غرب و دیگری ویژگی دانشگاه در شرق و دنيای سنتی است  ـ 
عمل كرده و شکاف ميان آنها را با انسان مدارتر كردن آكادمی، علم و دانش و فناوری از طریق 

قطعی تر كردن دانشگاه شرقی، كاهش دهد.
این اندیشه نيازمند توجه دانشگاه به وظایف خود در تمامی عرصه های تمدنی است؛ یعنی 
با وسعت نظر هم ضروریات تکنولوژیک تمدنی را پيگيری كند و هم الزامات فرهنگی و انسانی 
آن را از نظر دور ندارد. دانشگاه می تواند همين نقش را در هرچه نزدیک تر ساختن فرهنگ 
آكادميک و فرهنگ عامه مردم برعهده بگيرد. به این ترتيب، دانشگاه ها با ایفای نقش های متفاوت، 
متنوع و تعيين كنندة خود، در بُعدی جهانی، به عنوان نگاهدارنده، انتقال دهنده، تقویت كننده و 
نوآور در عرصه فرهنگ، بازوی قوی ای برای اجرای تداوم زیسِت جهانی یک تمدن به شمار 
می روند. اعتالی ایران اسالمی و تحقق اهداف سند چشم انداز از مسيری جز دانشگاه تمدن ساز 
ایرانی اسالمی نمی گذرد. ایران در عصر انقالب اسالمی نمی تواند تمدن ساز نباشد. قطعاً یکی از 
برجسته ترین و مهم ترین وعده های انقالب اسالمی، وعده شيوه و سبک زندگی جدیدی غير از 
شيوه و سبک غالب غربی در زندگی بوده است. این شيوه، سبک تمدن نوین اسالمی  ـ ایرانی 
است كه در آن هم به ساحت مادی انسان توجه جدی می شود و هم به ساحت معنوی آن و 
این با تمدنی كه صرفاً بر مادیات استوار شده كاماًل متفاوت است. به همين جهت ایران اسالمی 
در تعامل با غرب و رابطه با دنيای مادی و ماده زده و حتی استفاده از دستاوردها و فناوری 
غربی، چاره ای جز طراحی یک چارچوپ متقن و مستحکم خودبنياد یعنی یک تمدن درون زا 
و خودجوش، به عبارت دیگر یک تمدن نوین ایرانی  ـ اسالمی ندارد. در این روند تمدن سازی 
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نقش دانشگاه بی بدیل و انکارناپذیر است. دانشگاه، جلوه ها، ابعاد و اضالع مختلف چند ضلعی 
تمدن نوین ایرانی  ـ اسالمی را شکل داده و تقویت می كند.

دانشگاه و تمدن سازی در ايران امروز و پس از انقالب 
پيشينه ای عظيم  و  بود  تمدنی  تاریخی  ایران تحولی در نگرش و بصيرت  اسالمی  انقالب 
دارد؛ ازاین رو در دسته بندی انقالب ها، انقالب اسالمی ایران را از انواع انقالب های فرهنگی 
دانسته اند. تا پيش از این عناصر مادی یک تمدن در ایران وجود داشت. مؤلفه های سخت افزاری 
تمدن به صورت ميراثی گرانقدر و برجای مانده از گذشته موجود بود، هرچند نيازهای به روز 
و روزآمد آن در رقابت تمدنی با غرب دچار نواقص جدی شده بود. اما پس از انقالب ها، 
بصيرت تاریخی تمدن ایرانی دچار تغييری بنيادین شد تا ابعاد فراموش شدة تمدن ایرانی 
اسالمی خود را زنده كند. انقالب اسالمی لوازم و بستر نرم افزاری پایه ریزی یک تمدن بر ميراث 

تمدن كهن و اسالمی را فراهم ساخت.
 در تحليل فرهنگی انقالب اسالمی باید آن را پاسخی به شکاف دانش و فرهنگ از یک سو 
و شکاف تمدنی برخاسته از سه حوزه تمدنی ایرانی، اسالمی و غربی از سوی دیگر، در عصر 
جدید دانست. در دوره پهلوی ایران بر سه راهی انتخاب تمدن باستانی، تمدن اسالمی و تمدن 
غربی دچار سردرگمی و بحران هویت جدی بود، و نيز دانش معطوف به توسعه، اصلی ترین 
دغدغه سياست گذاران فرهنگی آن روزگار بود. اما انقالب اسالمی با تقویت فرهنگ و تمدن 
ایرانی  ـ اسالمی و تضعيف تمدن غربی راهی برای حل این مشکل گشود و دانش معطوف به 

فرهنگ اسالمی  ـ ایرانی را دانشی ارزشمند تلقی كرد.
به دنبال این تغيير و تحول كه بخشی در ساحت ذهنيت تمدن ایرانی و بخشی در حوزه 
عينی ایرانيان رخ داد، ما شاهد تولد مفهومی تازه از تمدن و دانشگاه هستيم كه می تواند مطابق 
بصيرت تاریخی ایرانيان باشد و همچنين دانشی توليد كند كه برگرفته از فرهنگ اسالمی  ـ 
ایرانی باشد. این دو مهم به تدریج در دو عبارت تمدن نوین ایرانی اسالمی و دانشگاه تمدن ساز 

تجلی یافت.
امروزه دانشگاه های كشورمان در عرصه های علمی و كاربردی به ویژه دانش های نو به 
افق های روشنی دست یافته اند كه به هيچ روی قابل انکار نيست و اخبار این موفقيت ها گاه 
و بی گاه به گوش می رسد. اینها همه از استعداد ایرانيان خبر می دهد و ما را به تحقق اهداف 
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اميدوارتر می سازد. به روشنی می توان دید برساختن یک تمدن باشکوه كه از باد و باران گزند 
نيابد، كوششی عالمانه و مجاهدتی عظيم می طلبد؛ این كار گونه ای مهندسی فرهنگی و تمدنی 
می جوید. اگرچه تاكنون در ساحت نظری كارهای خوبی صورت گرفته و برخی مصوبات گواه 
اهتمام حاكميت به این مهم است، اما در ساحت عمل و اجرا هنوز راه درازی در پيش است 

)عباسی مقدم، 1386: 99ـ85(.
بخش عمده ای از زیرساخت های یک تمدن را امور مربوط به انسان تشکيل می دهند كه 
بحث درباره آنها و چاره جویی برای رفع مشکالت احتمالی، از عهده علومی غير از علوم 
انسانی خارج است. هرچه باور به این نکته مهم بيشتر دچار تأخير شود هزینه ای كه بابت زیان 
آن می پردازیم نيز باالتر خواهد رفت. با این همه نکته ای كه توجه به آن بسيار ضروری است 
و متأسفانه تاكنون به نحو تعجب برانگيزی مغفول مانده، نادیده گرفتن سهم علوم انسانی در 
اوضاع دانشگاهی كشور است. چنان می نماید كه گویی این دسته از علوم به حال خود رها شده 
و هيچ كس هم سر یاری و تالش برای بهبود اوضاع آنها را ندارد، جز اینکه آمار دانشجویان 
در این رشته ها باال رفته كه شاید آن نيز بر آسانی پذیرش و گونه ای پریشانی در این رشته ها 

داللت كند.
تمدن سازی، نيروهای تربيت شده ای را می طلبد كه به طور آگاهانه و با بصيرت تاریخی، 
پيام و رسالت تمدن سازی را در جامعه دميده و اجزا، زیرساخت ها و نيازهای تمدن جدید 
را برآورده سازند. این وظيفه مهم می تواند بر عهده یک دانشگاه تمدن ساز باشد. مهندسی این 
پروژه كالن نيازمند این است كه بدانيم تمدنی كه در پی آن هستيم و سودای رسيدن به آن را 
در سر می پرورانيم، چه مشخصه هایی دارد. پس از تعيين اولویت ها و نيازهاست كه خواهيم 
دانست چه مصالحی را باید به كار گيریم و كدام راه را باید برگزینيم. دانشگاه تمدن ساز در 
واقع دانشگاهی است كه در ژرفای برنامه ریزی ها و تربيت نيروها، باوری راستين و عالمانه 
به تمدن سازی و ارائه الگوی واقعی و كارآمد در عرصه داخلی، منطقه ای و بين المللی دارد. 
تاریخ گاه آرمان خواهی ها و  از آن رو تأكيد می شود كه به گواهی  بر كارآمدی و واقع نگری 
آرزو اندیشی ها، رنگ و بوی خيال پردازی به خود می گيرد و سرانجام آن شبيه پایان قصه های 

تراژیک می  شود. 
بدین ترتيب، دانشگاه تمدن ساز یک رؤیا، خيال یا تصویر ذهنی نيست. تاریخ ایران، چه در 
دوره قبل از اسالم و چه در دوره اسالمی، سابقه تمدنی روشن، شفاف و درخشانی را به خود 
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دیده است. اگر كاری به عظمت و زمان برِی تمدن سازی، حداقل دو بار در یک سرزمين اتفاق 
افتاده است ـ كه این خود در تاریخ بشریت منحصربه فرد است ـ می تواند برای بار سوم نيز 
محقق شود. خصوصاً اینکه انقالب اسالمی ایران، فضای ذهنی الزم برای این مهم را در سی 
سال قبل و فضای عينی آن را در خالل این سه دهه فراهم ساخته است. امروزه بار دیگر این 
سرزمين شاهد خودباوری عميق و فراگير و نيز نيروهای انسانی انگيزه دار و علم جو در اقصی 
نقاط ایران است. لوازم آنچه برای تمدن سازی مورد نياز است، به تدریج و به ميزان قابل قبولی 
آماده شده است. دانشگاهيان ایران امروز بيش از هر زمان دیگری آماده انجام چنين رسالتی به 

نظرمی رسند.
از مهم ترین اهداف و آرمان های انقالب اسالمی ایران، ایده و برنامه نظری تمدن اسالمی 
 ـ ایرانی بود كه احيای این تمدن باشکوه را پيگيری می كرد. یکی از انگيزه های نگارش كتاب 
خدمات متقابل اسالم و ایران توسط شهيد مطهری در همين راستا قابل ارزیابی است. در 
صورتی كه ایران اسالمی نتواند برنامه نظری خود را به ثمر بنشاند تنها برای مدتی توجيه كنندة 

خود و فلسفه وجودی خود خواهد بود.
حکومت دینی منبعث از انقالب اسالمی ایران باید بتواند بازتوليد كننده و احياگر تمدنی 
نوین باشد؛ تمدنی كه برای مدت ها نتوانسته بود در قالب حکومت دینی كه بارزترین وجه 
عينی این تمدن است، عرض اندام كند. به عبارت دیگر، این حکومت دینی، در شرایط امروزین 
جهانی، در موقعيتی قرار گرفته كه باید بتواند وعده های خود را در قالب یک تمدن نوین 
ارائه كند. موفقيت یا عدم موفقيت در انجام این رسالت و پروژه حياتی، می تواند ضررهای 
جبران ناپذیر یا منافع غير قابل تصوری را به همراه آورد. عدم موفقيت، آسيب پذیری انقالب 
اسالمی ایران را به نهایت خواهد رساند و برعکس، توفيق در این پروسه تمدن سازی، حاشيه 
و عمق امنيتی ژرف و گسترده ای را برای وسعت و عمق جهان اسالم و حتی جهان بشری، به 

ارمغان خواهد آورد.
انقالب اسالمی ایران توانسته بُعد معنوی و روحی مغفول مانده از تمدن ایرانیـ  اسالمی را 
بار دیگر وارد حوزه عمومی كند؛ همان كه تمدن غربِی غالب از آن غافل بود و به مهم ترین نقطه 
ضعف و پاشنه آشيل آن تبدیل شده است. انقالب اسالمی در حال طراحی و احيای تمدنی 
است كه هم مادی است و هم معنوی؛ به عبارت دیگر این تمدن بر انسان دوساحتی بنا شده 
است؛ انسانی كه هم مادی است و هم معنوی. به همين دليل، تمدن اسالمی هم این دنيایی است 
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هم ماوراء طبيعت گرا و به همين دليل نه دنياگریز است و نه دنيا مدار اما هم دنياگراست و هم 
آخرت گرا. این تمدن به همان اندازه كه دغدغه آباد كردن آخرت انسان را دارد، در اندیشه آباد 

كردن دنيای او نيز هست؛ دنيایی الهی و معنادار.
بر دوش بردن این بار امانت تنها از عهده دانشگاهی برمی آید كه توان بازسازی تمدنی 
تاریخی را داشته باشد. در این دانشگاه نخستين گام، خروج از وضعيت انفعالی و مصرفی در 
برابر تمدن های دیگر است. این دانشگاه دانش را معطوف به ميراث تمدنی اسالمی و ایرانی 
بازتوليد می كند. ازاین رو جنبش نرم افزاری توليد علم در این دانشگاه توليد علم را در دو وجه 

معنا می كند: 1( ابعاد مادی تمدن سازی، 2( ابعاد معنوی تمدن سازی.
دانشگاه تمدن ساز به عنوان نهاد متولی آموزش عالی در كشور دو دسته اهداف كلی را دنبال 
می كند: دسته نخست اهدافی است كه ثبات و تثبيت علم و تمدن را در دانشگاه و از طریق آن 
پيگيری می كند. حفظ ارزش های مورد انتظار از یک دانشگاه تمدن ساز ایرانیـ  اسالمی، تثبيت 
علم و ثبات دانشگاه را در پی دارد. در این حالت است كه دانشگاه می تواند كار ویژة اصلی خود 
یعنی توليد علم را محقق سازد و به مرزهای آن عمق بخشيده و آن را گسترش دهد. با حذف 
علم از دانشگاه، دانشگاه دیگر اساساً نه دانشگاه است و نه می تواند تمدن ساز باشد. اما دیگر 
هدف دانشگاه تمدن ساز حركت در جهت پيشرفت، تکامل، توسعه و ترقی است. نوآوری در 
حوزه بصيرت و علم به منظور گسترش ظرفيت های تمدنی است. پيشرفت نيز در ظرفيت سازی 
بيشتِر دانشگاه مطابق با نيازهای روز، نهفته است. ترسيم نقشه جامع علمی و فرهنگی و نيز 
سند چشم انداز با این هدف صورت گرفته كه دانشگاه و مراكز علمی  ـ فرهنگی كشور پيوسته 

عملکرد را به ظرفيت نزدیک كنند و پيوسته ظرفيت را ارتقا دهند. 
به این ترتيب، دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهی دانش محور و علم گراست. این دانشگاه در 
جستجوی ایجاد جهش و جنبش در علم و توليد آن است. در این راستا هم جنبش نرم افزاری 
الزم است، هم انقالب فناورانه و سخت افزاری. جنبش های نرم افزاری تسهيل كنندة حركت 
تمدن سازی و روان كنندة موتور سخت افزاری و به نوعی هدایت بخش آن به سمت افق تمدنی 
اصلی  ستون های  از  دانش محوری  و  عقل باوری  خردگرایی،  همواره  مسير  این  در  هستند. 
تمدن های مختلف بوده و با اوج و افول آگاهی و معرفت انسانی نسبت به خدا، خود، هستی 
و طبيعت یا به عبارت بهتر خداشناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی تمدن ها 
ظهور یا افول كرده اند. تمدن بزرگ اسالمی  ـ ایرانی نيز از این قاعده مستثنی نيست. گفتمان 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره دوم
شماره 6
تابستان1388

180

علم محوری آغازی بنيادین برای گفتمان تمدن ساز انقالب اسالمی و دانشگاه تمدن ساز ایرانی 
 ـ اسالمی است.

دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهی گفتمان ساز در پاسخ به ابهامات هویتی، فرهنگی و تمدنی 
نضج گرفته از اوضاع متغير بين المللی و شرایط داخلی در عصر جهانی شدن است، گفتمانی 
كه بتواند عامه مردم در داخل سرزمين اسالمی  ـ ایرانی را حول محورهای اساسی و بنيادین 
هویت بخش شان جمع كند و عرصه ای فراهم سازد تا همگان در آن در طی تعاملی مثبت و 
سازنده، به بازی زندگی و تکامل آن بپردازند. ساختن این زمين بازی و تعيين قواعد و معيارهای 

حاكم بر آن بر عهدة قشر دانشگاهی به عنوان كانون فکر و نظریه پرداز تمدنی است.
دانشگاه تمدن ساز ایرانی انقالب اسالمی نه تنها دارای نقش و كاركردی درون اجتماعی در 
پروسه تمدن سازی است بلکه عنصر تعيين كننده ای در رقابت تمدنی در عرصه بين المللی و 
جهانی نيز محسوب می شود. دانشگاه تمدن ساز به عنوان مغز متفکر تمدن نوین ایرانی  ـ اسالمی 
در حال شکل گيری و رشد باید بتواند در تمامی ابعاد و زمينه ها با سایر تمدن ها به رقابت بپردازد؛ 
الزمه چنين امری نوبه نو شدن، مستمر و قبل از آن، آگاهی به این رسالت عظيم است. تمدن 
مقوله ای پویا، بسيار پرتحرك پرتحول و دائماً در حال تکامل است. نمی توان و نباید از رقبا عقب 
افتاد. عقب افتادگی آغاز مرگ هر تمدن، به خصوص در جهان كنونی است. در چنين شرایطی 
نقش دانشگاه در تمدن سازی و رقابت تمدنی بيش از هر نهاد، ساختار و مؤسسه دیگری است.

عالوه بر این دانشگاه تمدن ساز، زمينه ساز تعالی جامعه برای نيل به مقصود نهایی است. 
از این اشاره شد، برانگيزانندة عنصر ذهنی به عنوان عنصر تکامل بخش  همان طور كه پيش 
و غير ملموس برای گذار از زندگی مجازی به زندگی حقيقی و پایدار است. در این طریق، 
دانشگاه تمدن ساز با تبيين و تشریح دقيق مأموریت نهایی انسان ابتدا جامعه دانشجویی و 
دانشگاهی و سپس عموم جامعه را به خود آگاهی رسانيده و به سوی اهداف واالی تمدنی 

تعيين شده، هدایت می  كند.
برای تعيين حدود و تعریف مفهوم دانشگاه تمدن ساز باید به مؤلفه ها و ابعاد مختلف آن 

اشاره كرد:
1. دانشگاه تمدن ساز محيطی است با »ساختار هوشمند و خالق« كه دغدغه »بازاندیشی 
تمدنی« و »بازسازی اجتماعی« دارد و در پی توليد و اشاعه »الگوی تمدنی، فرهنگی و اجتماعِی« 

اصيل منطبق با زمانه است.
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2. دانشگاهی است كه دغدغه تربيت »شهروند فرهنگی« و اشاعه »فرهنگ شهروندی بومی 
 ـ جهانی« دارد.

3. دانشگاهی است »ارتباطی« با دغدغه گسترش و تقویت »ارتباط هاو تعامل های علمی، 
فرهنگی، اجتماعی« ميان ادیان، مکاتب فکری  ـ فلسفی و ملت ها.

4. دانشگاهی است »معنویت گرا« كه در پی »رهبری معنوی« و »جهت دهی فرهنگی« جامعه 
است.

5. دانشگاهی است »ارزش گرا« كه در عين پرداختن به علم به عنوان یک اصل، علم جهت دار 
الهی را مبنا و چهارچوب حركت علمی خود قرار می دهد.

6. دانشگاهی است »عدالت محور« كه دغدغه عدالت در عرصه جامعه، آموزش و تحصيل 
را سر لوحه كار خود قرار می دهد.

7. دانشگاهی است »پژوهش محور«، »دانش گرا« و »معرفت ساز« است.
8. دانشگاهی »فراكاركردگرا« است كه هم زمان كاركردهای بومی، منطقه ای، فرامرزی و 

فراملی دارد.
9. دانشگاهی »فن گرا«، »تخصص محور« و »مهارت ساز« است.

10. دانشگاهی است »توسعه جو« كه به معنای واقعی كلمه دغدغه »توسعه علمی« دارد و 
چشم انداز آن »توسعه متوازن و همه جانبه ملی« و شکوفایی فرهنگ اسالمی و ایرانی است.

11. دانشگاهی »پيامد گرا« و »برونداد محور« است كه توليد محصوالت فکری و فرهنگی 
اصيل و بومی را جستجو می كند.

12. دانشگاهی »نقد محور« است كه نسبت به جامعه، دولت، سياست، اقتصاد و فرهنگ 
احساس تعهد داشته و به سالم سازی و بهينه سازی آنها عالقه دارد.

13. دانشگاهی است »رقابتی« كه به رقابت در محيط »درون اجتماعی« و »برون اجتماعی« 
اهميت می دهد.

14. دانشگاهی است »ميان رشته گرا و فرارشته گرا« كه در قالب ها و مرزهای سنتی ترسيم شده 
در دانشکده ها و آكادمی ها و رشته های علمی باقی نمی ماند؛ ازاین رو نگاهی بين رشته ای، بين 

گروهی، بين دانشکده ای و بين دانشگاهی دارد.
15. دانشگاهی است »آموزش محور« كه آموزش مستمر با هدف روزآمد سازی كليه عناصر 

دانشگاهی اعم از استاد، كارمند، مدیر و ساختار را در دستور كار خود دارد.
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16. دانشگاهی »نخبه گرا« است كه در عين اعتقاد به همگانی شدن تحصيالت عالی، راه 
رشد و ترقی و تمدن سازی را در عنایت خاص به نخبگان و خواص می داند. دانشگاه تمدن ساز 
باید نخبه گرا باشد، چون مفاخر و مشاهير هر تمدن از بنيادهای هویت بخش و فرهنگ ساز آن 
هستند لذا باید نخبه پروری كه بخشی از توسعه انسانی هر تمدنی است، در تمامی ابعاد دانشگاه 

مد نظر قرار گيرد.
17. دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهی »انسان ساز« است. تا زمانی كه توسعه انسانی بر حسب 
نيازها و ضرورت های صرفاً مادی او شکل گيرد، زندگی و تمدن برخاسته از آن روح حركت 
ندارد. در دانشگاه تمدن ساز اسالمی  ـ ایرانی برخالف دانشگاه های غربی، معناگرایی كه شامل 
طيف گسترده ای از عناصر مانند معنویت خواهی، ارزش مداری و دین باوری است، جزء اصلی 
انسانی محسوب می شود و دانشگاه وظيفه خطير بسترسازی مناسب برای هدفمند  حيات 
ساختن زندگی را بر عهده دارد. انسان دو بُعدی پرورده شده توسط دانشگاه، روح این تمدن را 

تشکيل می دهد.
18. دانشگاهی »پاسخگو« در برابر نيازهای جامعه است. این دانشگاه هم دغدغه علم برای 

علم را دارد و هم دغدغه علم برای زندگی را.
19. دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهی »پویا« است زیرا تمدن اسالمی  ـ ایرانی برای تثبيت خود 
در اوج قله های پيشرفت و كمال و به عنوان الگویی موفق از توسعه تمدنی همواره باید نشاط، 
پویایی، شادابی و تحرك خود را حفظ كند. بخشی از این پویایی را بدنه دانشجویی، تشکل های 
مختلف آن در قالب فعاليت های فرهنگی و سياسی شکل می دهند تا همواره جوشش و خروش 
معتدل و به دور از هرگونه حركت های افراطی و تفریطی، دانشگاهی زنده، آماده و همواره در 

صحنه به وجود آورد.
20. دانشگاه تمدن ساز دانشگاهی »توليد محور« است. این توليد و خروجی، محوری از 
عرصه های نظری و ارزش های معرفتی تا خروج محصوالت عينی را در بر می   گيرد. تمدن 
اسالم به شواهد شرقی ها و غربی ها، اختراعات و كشفيات زیادی را به بشریت تقدیم كرده و 
روش شناسی نوینی را در تحقيقات علم طبيعی و غير طبيعی به وجود آورده است. لزوم احيا و 

بازسازی تمدن اسالمی و ایرانی نوآوری و پيشگامی در نظریه پردازی و توليد علم است. 
به دنبال پيشرفت انفجاری علم و فناوری و در حال و هوای تغييرات سریع اقتصادی و 
اجتماعی، اهميت جایگاه دانشگاه بيشتر شده است. در شرایطی كه در دنيای غرب دانشگاه ها 
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با اولویت  بخشی به پروژه های آموزشی و پژوهشی ـ كه از اهميت علمی و ابزاری بسياری 
برخوردارند ـ از كاركردهای فرهنگی خود غافل شده اند، جا دارد رویکرد تازه ای نسبت به 
این نهاد در ایران اسالمی به وجود آید. در دوره استيالی عقالنيت، خطر ایجاد شکاف ميان 
گونه های مختلف فرهنگ، به ویژه ميان فرهنگ انسان محور از یک سو و فرهنگ علم محور از 
سوی دیگر، شدت گرفته است؛ این خود واقعيتی است كه »دانشگاه تمدن ساز« را به دانشگاهی 

سرآمد تبدیل می كند.
»دانشگاه تمدن ساز« از آن جهت دانشگاهی سرآمد است كه در كنار ابعاد مادی زندگی 
بشری، وجوه معنوی آن را كه دارای عينيت تاریخی در گذشته هستند، مورد مداقه قرار می دهد. 
تمدن به مجموعه درهم تنيده ای از ویژگی های مجزای معنوی، مادی، عقالنی و احساسی گفته 
می شود كه یک جامعه یا یک گروه اجتماعی را از دیگر جوامع متمایز می كند. تمدن در این 
رویکرد نه تنها اقتصاد، فناوری، هنر، ادبيات و... را شامل می شود بلکه گونه های زندگی، حقوق 

اساسی انسان ها، سيستم های ارزشی، سنت ها و باورهایشان را نيز در بر می  گيرد.
در دوره معاصر تنش آشکاری ميان تکنولوژی و آگاهی انسان و به بيانی ميان علم و اخالق 
ایجاد شده و این مسئله در جوامع در حال توسعه ای مانند ایران كه ميراث دار فرهنگ عظيم 
باستانی و اسالمی است، می تواند بيش از دیگر فرهنگ ها هزینه بر و بحران ساز باشد. در چنين 
فضایی ایران اسالمی راهی جز این ندارد كه به جای توجه صرف به جنبه فناورانه دانش در 
استراتژی فرهنگی خود، دانش را معطوف به فرهنگ ایرانی و اسالمی ارزش گذاری كند. تنها 
در صورت توجه به هر دو بعد دانش است كه می توانيم وجه انسانی دانش را حفظ كنيم. طرح 
مفهوم »دانشگاه تمدن ساز« نتيجه جدیت یافتن هر دو وجه كارویژه های دانشگاه است؛ دانش 

معطوف به فرهنگ و دانش معطوف به فناوری.
فرهنگ  و  انسان مدار  فرهنگ  ميان  پلی  مانند  تا  دارد  را  توانایی  این  همچنين  دانشگاه 
تکنولوژیک   ـ كه اولی خصيصه آكادمی در غرب و دیگری دانشگاه در شرق و دنيای سنتی 
است  ـ عمل كرده و شکاف ميان آنها را از طریق انسانی مدارتر كردن آكادمی در غرب و 

قطعی تر كردن دانشگاه در شرق، كمتر كند.
اكنون، نظام دانشگاهی در تعاملی دو سویه، از سویی هویت فرهنگی را كه یکی از نيروهای 
كارساز عمده تاریخ است، سبب شده و از سوی دیگر هویت سازی جدید، نظام دانشگاهی را 
تقویت و مأموریت سنگينی را برای آن تعریف كرده است. به عبارتی در یک فرایند دیالکتيک، 
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دانشگاه توسعه محور وضعيت پایدار بازآفرینی خود را یافته و با بهره گيری از متغيرهای علمی 
و دانشگاهی كه آگاهانه و خود خواسته پذیرفته شده اند، پویایی خود را حفظ می كند. پيش شرط 
ضروری برای رشد و شکوفایی دانشگاه، سابقه هویت فرهنگی و تمدنی اسالمی  ـ ایرانی با 
محتوای غنی خاصی خودش است كه دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران این مواد خام را 
در اختيار دارند كه البته این تمدن و فرهنگ نياز به بازسازی و تغييرات زمانی و مکانی برای 

پویایی هرچه بيشتر دارد.
دانشگاه به عنوان سرمایه عظيم فرهنگی نه تنها بازتاب دهندة هویت و فرهنگی ایرانی است، 
بلکه سهم چشمگير و قابل توجهی در ماندگاری و پایایی آن دارد. با نگاهی حوزه های مختلف 
تأثيرگذار در شکل گيری تمدن، می توان جایگاه دانشگاه را به عنوان پلی ميان دانش و فرهنگ، 
اندیشه های  آرا و  برای تضارب  از طرفی محفلی  برجسته و كارآمد مشاهده كرد. دانشگاه 
مختلف و كانون تدبر، خردمحوری و عقل ورزی است و در عين حال كاركردهای فرهنگی و 
معرفتِی قابل توجهی را در زمره رسالت ها و مأموریت های خود می بيند. از همه مهم تر دانشگاه 
كه بستر و محل توليد علم و دانش است، توان آن را دارد كه با دیگر حوزه های فرهنگی و 
تمدنِی متفاوت از خود ارتباط برقرار كند؛ ضمن اینکه متغيرهای مستقل علمی و پژوهشی را 

به عنوان فصل مشترك اتحاد و تالقی در اختيار دارد.
دانشگاه، فرهنگ و هویت ملی و بومی خود را به عاریت گرفته و البته دِین و تعهد خود را برای 
بازسازی، تقویت و توسعه فرهنگی و هویتی مجدد به كار می گيرد و در این مجال می توان از دانشگاه 
فرهنگ ساز و تمدن ساز سخن گفت كه به نسبت ارزش گذاری در حوزه فرهنگ، اخالق و معرفتی 

كه دولت ها و ملت ها برای خود تعریف می كنند، از نمره گذاری بيشتری بهره مند می شود. 
انقالب فرهنگی برخاسته از انقالب ایران و توجه حداكثری ملت ایران به فرهنگ و هویت، 
حاكی از تبيين هدفمندی و جهت داری دانشگاه برای حفظ و بازتوليد ارزش ها و فرهنگ ایرانی 
ـ اسالمی است كه برای مدت ها مغفول مانده بود و این بار در دانشگاه تمدن ساز تمدن نوین 

اسالمی  ـ ایرانی محقق می شود. 

نتيجه گيری
برای داشتن كشوری قدرتمند در عصر حاضر باید همگی با اتکا به تمام داشته های تاریخی 
خود، دگرگونی خالقی را رقم بزنيم كه محتوای فرهنگی دو پارة تمدن ملی ما یعنی اسالميت و 
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ایرانيت را در خود جمع كرده باشد. تنها از این طریق می توانيم بر موج سهمگين یکسان سازِی 
غربی پيروز شد. در این مسير، دانشگاه حلقه اتصال و تعادل بخِش تمدنی جامعه بزرگ ایران 
اسالمی است. تجميع جویبارهای متعدد هویتی كه به بركه هویتی كشورمان سرازیر شده، 
با دانش و معرفتی كه از محيط دانشگاه می جوشد و به بنيان های شناخت هویتی و تمدنِی 
تمدن های مختلف آگاه است، ميسر است. پُر كردن شکاف تمدنی و ایجاد تفاهم بيناذهنی در 
شناخت كيستی و چيستی مسلمان ایرانی و در نهایت دستيابی به احيا و بازسازی آرمان تمدن 
نوین ایرانی  ـ اسالمی، نيازمند بازتعریف نقش و مأموریت دانشگاه در رسيدگی و بررسی 
این امر مهم است؛ زیرا دانشگاه به عنوان كانون محوری علم و دانش در حالی كه خود یکی 
از ستون های اصلی تشکيل دهنده تمدن است، بسترساز توسعه و ساخت سایر ابعاد مفهومی 

تمدنی است، لذا نقش محوری و اساسی بر عهده اوست.
در شرایط جدید حاكم بر مناسبات انسانی عصر جدید، نهاد آموزش كه پيش از این مولد 
علم بود باید نگاه خود را از افق محدود مرزهای علم فراتر ببرد، زیرا در عصر كنونی خرد 
تنها منبع و منشأ معرفت محسوب نمی شود. اگر عصر مدرن دوران تکامل نهادی مستقل به نام 
دانشگاه برای تحقق كارویژه آموزش بود، در عصر كنونی این نهاد برای حفظ تأثيرگذاری خود 
در جوامع انسانی راهی جز تغيير كارویژه های خود و گسترش محدوده تأثيرگذاری از مرزهای 

مضيق علم ندارد.
حفظ حيات دانشگاه در عصری كه سؤاالت بشری، كيفيتی فرهنگی و تمدنی یافته، تنها با 
پيگيری علم ابزاری امکان پذیر نخواهد بود. در چنين شرایطی، دانشگاه ها نمی توانند تنها هدف 
خود را دستيابی به فناوری قرار دهند. دانشگاه ها و مراكز علمی جهان در دهه های اخير به جای 
پيگيری رویکرد »علم برای علم« همچنان نگرش »علم برای توسعه تکنيک« را دنبال می كنند 
اما نيازهای عصر جدیدی كه پيش روی بشر قرار دارد، دانشگاه ها را به سویی سوق خواهد داد 

كه به معرفت در كليه اشکال انسانی آن توجه كنند. 
اگر رسيدن به چنين نقشی برای دانشگاه ها و بشریت امروز در كليت آن مطرح است، این 
مهم برای انسان ایرانِی مسلمان از اهميت دوچندانی برخوردار است زیرا تمدن اسالمی و ایرانی 
مطرح شده در نظریاتی چون هانتينگتون، احيا و بازسازی خود را از انقالب اسالمی ایران آغاز 
كرده است. این انقالب اسالمی امروزه به عنوان پرچمدار احيای تمدن اسالمی  ـ ایرانی مطرح 
است، بنابراین در شکل گيری تمدن نوین اسالمی  ـ ایرانی دانشگاه ها نقش و اهميتی دو چندان 
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می یابند؛ شاید این تغيير نقش و كاركرد دانشگاه ها در عصر جدید باید به صورت طبيعی از 
ایران آغاز شود؛ ایرانی كه همزمان در حال نشر تمدن است؛ تمدنی نوین برپایه دین دوساحتی 
برای ساختن انسانی دوساحتی. انسان در تردید تاریخِی ماده و معنا برای هویت فرهنگی اش 
نيز ابهام زاست و اكنون انسان انقالب اسالمی به یقينی پایا و پویا در باور توأمان به ماده و معنا 
نزدیک می شود و این همان جوهره دینی، فرهنگی و تمدنی اسالمی و ایرانی اوست كه در قرن 
بيست و یکم بازسازی، بازیابی و تعریف می شود. در این گردش تاریخ، »دانشگاه تمدن ساز« از 

ایران اسالمی آغاز شده و تمدن نوین یعنی تمدن ایرانی  ـ اسالمی را بنا خواهد نمود.
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