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Throughout history, scientific institutes have been the most important drivers of civilization, but 
with the pervasiveness of social media, some universities have become more organized and 
limited to practical and business topics and provide special services; it is possible for 
universities to lag behind or be removed from the cycle of civilization. Functionalism, on the 
other hand, is a factor in the survival of present and future institutions. An examination of most 
sources shows that universities have two common functions of education and production of 
knowledge for the modernization of Islamic civilization. In this research, twenty-seven 
civilizational functions of universities from thirty expert samples of the statistical community, in 
accordance with the four layers of layered analysis of causes and by the government 
breakdown, society and modern Islamic civilization, and in the same format for universities are 
explained, and are arranged. The functions of the four layers and the three stages are 
interdependent and overlap, but the functions of the Islamic government stage are priority and 
of greater importance. 
Universities must redefine and re-engineer their functions in this context of the Islamic 
Revolution. Functions should not be treated as ceremonies or slogans, but each function should 
be systematically institutionalized in all upstream documents, structures and processes of 
universities. 
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  چکیده
انرن، امرا ورا ر نرن سرای  ورود تمرنن رانترری  یر  در طول تاریخ، مراکز علمی مهم

هرا شنن ورخری دانگرها ها  اجتماعی، سایمانی شنن   محن د شنن رسانه فراگ ر
وه مباحث کارورد    تجارت   ارائه خرنمات خرا ، امنران عمرن مانرنن یرا حر   

سای   جود دارد. ای  در حالی است که کارکردگرایی عامل ها ای چرخه تمنندانگها 
هرا د  دهرن دانگرها ها در حال   آینن  است. وررسی اغلن مناوع نگان میوما  نهاد

سرای  نروی  اسر می دارنرن. در ایر  ورا  تمنن کارکرد مگترک ترو ت   تول ن علم را
ها ای سری نمونره خبرر  جامآره آمرار ، وره تناسرن کارکرد تمننی دانگها  72تحم ق 

ها   وه تفن ک د لرت، جامآره   تمرنن نروی  ا  علتها  چهارگانه تحل ل الیهالیه
 انررن.هررا تب رر     چ ررنمان شررن اسر می ی مررای    در همرر   بالررن ورررا  دانگررها 

یوشانی دارنن، اما کارکردهرا  انن   هممرحله وه هم  اوستهکارکردها  چهارالیه   سه
 مرحله د لت اس می ای اهم ت   ا لویت و گتر  ورخوردارنن.

ها واین کارکردها  خود را در ای  موبآ ت ای انم ب اس می، ورایتآری    دانگها 
شآار  ورخورد کرد، ولنه هریک ای  وایمهننسی کننن. وا کارکردها نباین تگریفاتی  

ها وره طرور کارکردها واین در تمام اسناد واالدستی، ساختارها   فرایننها  دانگها 
 س ستمی نهادینه شود.

 تمنن نوی  اس می، دانگها ، کارکردها. :واژگان کلیدی
                                                           

  ایررا  ،، تهررا و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبرردیدکتری آینده پژوهی دانشگاه دانش آموخته- 
socialization2050@gmail.com 

  تهرا ، ایررا دکتری آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردیدانش آموخته ،- 
rema59@chmail.ir 

  تهرا ، ایرا دانشگاه تربیت مدرسبیوفیزیک استاد ،- naderman@modares.ac.ir. 
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 مقدمه

 و تتحروا در اسرالمی انقالب و است تغییر حال در معاصر قر  در جهانی قدرت هندسه
 نهادهرای 7آفرینرینقرش نیازمنرد امرر ایرن و اسرت داشته ایبرجسته نقش قر  این تغییرات
 بود. خواهد جها  تحوات صدر در انقالب

هرای اند، امرا برا فراریرری رسرانهسازی بودهرا  تمد در طول تاریخ، مراکز علمی پیش
بره تارارت و ارا ره ها و محدود شرد  آنهرا اجتماعی، سازمانی شد  صرف برخی دانشگاه
 سازی وجود دارد. تمد چرخه خدمات خاص، امکا  عقب ماند  یا حذف از 

ترین هدف انقالب اسالمی اسرت و تحقرآ آ  در رررو تحقرآ دو تمد  نوین اسالمی غایی
میلیو  دانشاو در سرال 0.4ها با جمعیت حدود مرحله دولت و جامعه اسالمی است. دانشگاه

حرال سرازی هسرتند. برااینرا  تمد شوند، پیشخانواده و اجتماع میکه وارد چرخه حاکمیت، 
آیا ِاشکال کرار  3هنوز دو مرحله دولت و جامعه اسالمی به شکل قابل پذیرش محقآ نشده است.

یرا نارارت  هرا و کارکردهرا خروب تعریرد نشردههاست یا نقشکاری دانشگاهدر کوتاهی و کم
ه کارکردهایی را باید به تفکیک مراحل دولرت، جامعره های کشور چضعید بوده است؟ دانشگاه

با این سروابآ و تراریخ... بررای ایاراد  کار کنیم که از دانشگاهچه»و تمد  اسالمی داشته باشند؟ 
کرار کنریم کره آفرینی دانشگاه ازم است؛ ثانیًا مرا چرهبهره ببریم؟ اوًا نقش اسالمی نوین تمد 

اسراس هرا را بررایناساس قررار بدهیرد؛ برنامرهئولیت دانشگاه را براینبتوانیم به ایناا برسیم؟ مس
ای چنرا  جامعرهو آ  اسالمی نوین تواند ایفا کند برای ایااد تمد بریزید. دانشگاه چه نقشی می

 (.36/8/7200ای در دیدار دانشگاهیا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« چنا  ایرانی؟و آ 
سرازی سازی و جامعرهرا  انسا ت فراریر استاد و دانشاو، باید پیشها با جمعیدانشگاه

شود که تمدنی بیندیشند و تمدنی عمرل می وسیله کسانی و نهادهایی ساختهباشند. تمد  به
نگاری نقرش و کارکردهرای های پیشتازی در ساخت آینده، آیندهکنند. یکی از بهترین روش

                                                           
ترری ریری اسرت، طبعرًا ویراید مهرموقتی دنیا در حال تغییر و نام جدیدی در حال شکل»ای: . امام خامنه7

 (.31/6/3131)بیانات در مالس خبررا  در تاریخ « خواهیم داشت
ت در دیردار طرالب در )بیانرا« ایرماش مانده، هنوز در دولت اسالمیاز آ  مراحل چندرانه»ای: . امام خامنه3

 (.6/6/3136تاریخ 
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کننده برو  و ها، کادر ادارهریای رفتار و عملکرد دانشگاهتقلید تد 7هاست. نهادها و دانشگاه
نردی درو  دانشگاه و فارغ التحصیال  آنها و به تبع آ  بخرش دولتری و خصوصری باعرن ک 

 خواهد شد.سازی سرعت تمد 
توجهی توسر  پژوهشرگرا  در حوزه تمد  نوین اسالمی و دانشگاه تمدنی، ادبیات قابل

ها بحن شده است، ساز دانشگاهها و کارکردهای تمد ف، شاخصتبیین شده و درباره اهدا
اما تحقیقی که به کارکردهای دانشگاه به تفکیک مراحل انقالب اسرالمی بره طرور کامرل و 

 پارچه پرداخته باشد، یافت نشد.یک

 اند؟نوین اسالمی کدام سازیها در فرایند تمد دانشگاه کارکردهای سؤال اصلی:
. کارکردهرای 3سرازی چیسرت؟ ها در تمد . کارکردهای عام دانشگاه7 :سؤاات فرعی

 کدام است؟ ها به تفکیک فرایند دولت، جامعه و تمد  اسالمیدانشگاه

 ادبیات تحقیق

 ماهیت تمدن نوین اسالمی

 جامعره هایانسا  رواب  در هماهنگی و نام برقراری یعنی تمد » جعفری، عالمه منار از
 را کمرال و رشرد مسریر در مسرابقه و سراخته منتفری را ویرانگرر هرایمتزاح و هاتصادم که

 هرایریشره فرهنگری مبانی و فرهنگ (.311 :6 ج ،3131 )جعفری، «نماید آنها جایگزین
 و علرم و کرردار و رفتار و سنن و رسوم و آداب ماموعه نمودهای تمد » یعنی است؛ تمد 
 :3133 )خرمشاد، «است منبعن خاص فرهنگی مبانی و اصول از که است صنایعی و فنو 
 آغراز النبریمدینة از که است اسالمی امت اسالم، انسانی سیاسی فراورده نخستین» (.311

 آنچره درحقیقت نهاد. کیفی و کّمی رشد راه در قدم وار،افسانه و آورحیرت صورتی به و شد
 «ماسرت اختیرار در نیز و اکنهم آ  ساززندری معارف و اسالم یعنی آورد، پدید را تمد  آ 

                                                           
سازِی اسالمِی نوین به ایما  است. .. باید در اخالق اسالمی و عقل در درجه اول، نیاز تمد »ای: . امام خامنه7

ها مسئولیت دارنرد...؛ دانشرگاه مسرئولیت عملی اسالمی هم یک کار پرحام و باکیفیتی اناام دهیم. حوزه
)بیانات در دیدار جوانا  « های خودما  وارد کنیمما  قرار دهیم؛ آ  را در آموزشریزیمهدارد. آ  را مبنای برنا

 (.31/3/3133در تاریخ 
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 ترراریخ در اسررالمی کشررورهای سرررا  اجررالس هشررتمین در ایخامنرره امررام )بیانررات
31/3/3136.) 

 
 . معنای صدور انقالب 1نمودار 

 (11/4/1631ای در تاریخ انات امام خامنهی)ب

تمد  اسرالمی کشوررشرایی نیسرت، بلکره بره معنرای تر ثیر »ای، از دیدراه امام خامنه
ای در دیردار اعارای الگروی )بیانرات امرام خامنره« ها از اسالم استفکری ملت پذیرفتن
صردور انقرالب یعنری صردور فرهنرگ (. »0/3/7204ایرانی پیشرفت در تراریخ -اسالمی

های انسانی. ما به این کار ساز اسالم و صدور صفا و خلوص و تکیه و اصرار بر ارزشانسا 
ای در دیردار مرردم در تراریخ )بیانرات امرام خامنره« کنریمو اناام این وییفره افتخرار مری

70/0/7208 .) 
لشکرکشری خرواهیم کررد؛ یرا لشرکر  کردند که ما برای صدور انقرالباینها خیال می»

ناامی یا لشکر امنیتی و اطالعاتی؛ مثل خودشا  که بررای مقاصدشرا  لشرکرهای امنیتری 
 .(71/8/7284در تاریخ ای در دیدار مردم )بیانات امام خامنه« فرستندمی

 
 : معنای اشتباه صدور انقالب 2نمودار 

 (11/1/1611ای در تاریخ انات امام خامنهیب

مسئله ما ایرن نیسرت کره زنردری خودمرا  را نارات دهریم و رلریم »از دیدراه وایت، 
که شر   اوسرت در حرال خودما  را از آب بکشیم؛ مسئله این است که ملت ایرا  همچنا 

 است. پدید آورد  یک تمد 

، نه بر صنعت و فناوری و علم، که بر فرهنگ و بینش و معرفت و کماِل پایه اصلی تمد 
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کند و علم را هم برای چیز را برای یک ملت فراهم میفکری انسانی است. این است که همه
 (.7/7/7212یخ ای در تار)پیام سال امام خامنه« آوردارمغا  میاو به

 
 (1/1/1616ای در تاریخ انات امام خامنهی: پایه اصلی تمدن )ب6نمودار 

تکروین و »بنابراین تعرید مختار تمد  نوین اسالمی در این تحقیآ عبرارت اسرت از: 
شده فرهنگ قرآنی و اسالم نراب مند و نهادینهبس  وایت الهی و یهور و بروز فراریر، ناام

که ابعاد مختلرد نیازهرای مرادی و ایرونهری، تعامالت و ابزارها؛ بهمحمدی در سبک زند
معنوی امت معاصر را در مسیر رشد و کمال، متناسب با مقتایات زمرا  و شررای  یهرور، 

 «پوشش و پاسخ دهد.
نهادینه شرد  پیونرد مسرتحکم برر اسراس معنویرت، اخروت، »مناور از وایت الهی، 

و شررع اسرت؛  قرآن ینی، امنیت، رفاه و قوانین منطبآ بر سااری دعدالت، عقالنیت، مردم
تر و تالی روز قرآنیکه رواب  و پیوند مردم با خدا، با همدیگر و حتی محی ، روزبهطوریبه

 «.ها باشدتوحید و وحدت کلمه و ارزش

 نسبت فرهنگ و تمدن

تمد  در نرزد  های متفاوت فرهنگ وبه ماهیت فرهنگ در تمد ، ازم است به نسبتباتوجه
 دیگرا  و در این تحقیآ پرداخته شود:

 
 وجه و عموم های تساوی، عموم و خصوص من: نسبت4نمودار 

 و خصوص مطلق فرهنگ و تمدن
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(. بعاری 36: 7280برند )لوکراس، کار میبرخی تمد  و فرهنگ را مترادف یکدیگر به
داننرد، غیرر از تمرد  مریبرای فرهنگ، هرویتی مسرتقل از تمرد  براور دارنرد و فرهنرگ را 

-06: 3111دو در پیوند با هرم دو پدیرده جردای از هرم هستند)مخلصری، حال، این بااین
ای معتقدند فرهنگ و تمد ، تفاوت ماهوی با هم ندارنرد و تنهرا اختالفشرا  در عده (.720

محدوده دایره شمول آنهاست: دایره فرهنگ محدود و دایره تمرد  رسرترده اسرت )راکرری، 
هرای دانند؛ یعنری همره تمرد درنهایت برخی رستره فرهنگ را بیشتر از تمد  می (.1131

روند )رولد و همکارا ، شمار میهای خاصی از فرهنگ بهامروزی و عهد باستا ، فق  نمونه
7280 :701-708.) 

 
زام به اناام صرحی  تعرامالت توا  از اجتماعی تعبیر به تمد  کرد که در آ  التوقتی می

)وحدت اعتباری( نباشد، بلکه التزام به دلیل وجرود  اجتماعی صرفًا به دلیل الزامات قانونی
یک فرهنگ مشترک و یک خواست عمیآ اجتماعی باشد؛ یعنی در چنین حالتی آ  فرهنرگ 

  عقبۀ عنواواحد، مدار اتحاد وجودی )وحدت حقیقی( افراد آ  جامعه است و آ  فرهنگ به
آورد که وجودی آ  اجتماع و تعامالت اجتماعی ناشی از آ ، یک موجود واحدی را پدید می

عنوا  روح آ  تعامالت اجتماعی همچو  پیکرۀ آ  و فرهنگ و اصول معرفتی پنها  در آ  به
 .(784-707: 7202شوند )همایو  و همکارا ، امر واحد تلقی می

 های تمدن اسالمیشاخص

سبت تمد  آشکار شد که در تعرید حداقلی، تمد  بخشی از فرهنگ است و ن در تعرید و
هرای در تعرید حداکثری، تمد  همه فرهنگ است. بنابراین تمد  اسالمی دارای شراخص

پیونرد وثیرآ و جداناشردنی برین فرهنرگ و اصرول اعتقرادی »، «محوریت فرهنرگ واحرد»
توجره و فراریرری رسترش قابل»، «وحدت در تعامالت اجتماعی، اقتصادی و...»، «جامعه

 است )هما (.« وسعت فیزیکی»و « حام زیاد از مردم و جوامع

 فرهنگ

 

 

 

 

 

 فرهنگ

 

 

 

 

 تمنن
 

 تمنن

 تمنن
 

 فرهنگ
 

 فرهنگ
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نگررش »انرد از هرای تمرد  اسرالمی عبرارتو مالحاات قرآنی، ویژری قآن مبتنی بر 
رعایت حقوق مالوما  »، «قوانین دینی»، «اندوزیعلم و دانش»، «خردورزی»، «توحیدی

(. سرعیدی روشرن نیرز برر 06-1: 7207زی و همکرارا ، )فرو« هارت»و « و مستاعفا 
عرد معرفرت و شرناخت حقیقرت »های ، شاخصقآن  کآیمهای اساس آموزه فرزانگری در ب 

عد ایما  و فلسفۀ زندری»، «هستی عد ارزش»، «فرزانگی در ب  هرای ها و سبکفرزانگی در ب 
  حآ، مردیریت صرال ، فرزانگی در قلمرو مناسبات اجتماعی )قانو»، «اخالقی و فرهنگی

را برای تمد  « فرزانگی در اقتدار یاهری و تمکن مادی»و « عدالت، آزادی، امنیت، وحدت
 (.83-07: 7202اسالمی آورده است )سعیدی روشن، 

عنوا  یک تمد ، وسعت فیزیکی یا حام زیراد باید توجه شود که تلقی از یک جامعه به
قتصادی آ  نیست، بلکه میزا  آ  است که اوًا برر و پیچیدری تعامالت اجتماعی و بنایی و ا

مدار یک فرهنگ واحد افراد آ  اجتماع انسانی به اتحادی وجودی دست یافته باشند و ثانیرًا 
میا  فرهنگ و اصول اعتقادی آ  جامعه با ماموعۀ تعامالت آ  یک پیوند وثیآ و ضرروری 

وجرودی خرود را در قالرب تعرامالت آ  برقرار شده و آ  فرهنگ توانسته باشد ابعاد و لوازم 
برای مثال، حتی شهر کوچک مدینره نیرز در  .اجتماع به نحو شفافی بروز و یهور داده باشد

شرود؛ زیررا اوًا به دلیل دارا بود  این اوصاف یک تمد  محسروب مری زما  رسول اکرم
دی دسرت افراد آ  جامعه به حسب فرهنگ ایمانی خود درحقیقت به نروعی از اتحراد وجرو

یافته بودند و ثانیًا این فرهنگ ایمانی در بستر تعامالت اجتماعی آنها بره نحروی ضرروری و 
 جداناشدنی بروز یافته بود.

های مذکور در تمد ، از لحاظ فیزیکی نیرز البته طبیعی است که به دلیل وجود شاخص
ک شرهر یرا یک تمد  معموًا از رسترش قابل توجهی برخوردار خواهد شد و در حردود یر

روستا محدود نخواهد ماند. به بیا  دیگر، ررچه وسعت فیزیکی از مقومات و شروط تحقآ 
ریرری یرک تمرد  خواهرد شود، به طور معمول از پیامدهای شکلیک تمد  محسوب نمی

اساس، معموًا هر تمدنی از وسعت فیزیکی قابل توجهی نیرز برخروردار خواهرد بود. براین
شده درباره یرک تمرد  های مطرحعنا نیست که ارر اجتماعی به شاخصبود، اما این بدا  م
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عنروا  ، بهاست دست یافته، اما هنوز به دلیل موانعی به وسعت فیزیکی قابل توجهی نرسیده
 (.784-707: 7202یک تمد  حقیقی تلقی نشود )همایو  و همکارا ، 

 سازی نوین اسالمیها و ارکان تمدنالیه

دیدراه سیدمنیرالدین هاشمی الحسینی در سه رکن عبارت است از: رکرن  های تمدنی ازایه
 محصوات، رکن ساختاری و رکن مفاهیم اساسی.

ترین رکن نسبت به ارکا  دیگر است، شرامل سره مفهروم پایره، رکن مفاهیم را که بنیادی
ی دیگرر هاداند. مفاهیم پایه در حکم اصول اعتقادات نسبت به ایهراهبردی و کاربردی می

ررایی مادی در تمام رواب  تمد  امروز غرب. مفراهیم اند؛ همانند حاکمیت نسبیتمفاهیم
های کال  حیات انسانی را معین ها و نسبتریریاند که جهتراهبردی مبتنی بر مفاهیم پایه

سازند. آخرین ایه مفاهیم که با عینیت تمدنی ارتبراط مسرتقیم دارد، مفراهیم کراربردی می
هرای عینری مهرار عینیرت و در این دسته از مفاهیم جزو مفاهیم دربردارندۀ شراخص است.

 سط  بااتر معادله تغییر عینیت هستند )هما (.

 
 ها و سطوح تمدن از منظر سیدمنیرالدین: الیه1نمودار 

 (114-114: 1616)جمالی، 

اشرمی بنردی سریدمنیرالدین هدر این قسمت ازم است اشاره شرود کره دیردراه سرط 
الله َاشبه و َاقرب است های سهیل عنایتای علتالحسینی برای تمد ، به روش تحلیل ایه

 دهنده کاربردی بود  روش مذکور برای موضوع این تحقیآ است.و این نشا 
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 : ارکان بنیادین تمدن3نمودار 

 (12/1/1611ای در تاریخ انات امام خامنهی)ب

ای، مصادیآ رکن مفاهیم پایه و اساسری انقرالب اسرالمی پرن  الله خامنهبر اساس دیدراه آیت
رکرن اول، توحیرد؛ » 7مصداق اساسی هستند که باید در همه مراحل انقالب اسالمی نهادینه شوند:

پایرا  انسرا  و رکن دوم، تکریم انسا ؛ رکن سوم، تداوم حیاِت بعد از مرگ؛ رکن چهارم، استعداد بی
تعالی کامل انسا  ازم اسرت؛ و رکرن آخرر، جریرا  عرالم بره سرمت بود  تمام چیزهایی که برای 

 (.73/0/7210ای در دیدار کاررزارا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« حاکمیت حآ و صالح است

 ابعاد اصلی تمدن نوین اسالمی

 تمرد  مفسرر و مبردع ای،خامنره امرام و خمینری امرام حاررت اسالمی، انقالب امامین
 اشراره ایخامنره امام دیدراه از اسالمی نوین تمد  مهم بعد دو به ادامه در هستند. اسالمی

 ایرن بگیرریم، اسرالمی نروین سرازیتمد  معنای به را جانبههمه پیشرفت ارر ما» شود:می
 رسید: باید بخش دو هر به دارد. بخش دو نوین تمد 

 : ابعاد تمدن نوین اسالمی1جدول 
 (26/1/1611ار جوانان در تاریخ ای در دید)بیانات امام خامنه

عرررد ابرررزاری  ب 
 افزاری()سخت

علم )بیشتر مناور علوم منرت  بره فنراوری اسرت(، اخترراع، صرنعت، سیاسرت، 
 المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ و...اقتصاد، اقتدار سیاسی و ناامی، اعتبار بین

عررد حقیقرری و  ب 
 افزارینرم

مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع  سبک تشکیل خانواده، سبک ازدواج، نوع
خوراک، نوع آشپزی، سبک تفریحات، الگوی خطاطی، سربک رفتراری، الگروی 

                                                           
در جمرع کراررزارا  بره  33/3/3133رانه انقالب اسالمی را در تاریخ . رهبر انقالب اولین بار همه مراحل پن 7

 از را نیز تبیین فرمودند.سرانه تمد جا، ارکا  پن طور مبسوط تشری  و در هما 
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رجروع(، سربک کسب و کار، سبک اداری )رفتارها برا ر ریس و مر روس و اربراب
تحصیل و تدریس، سربک مشرارکت و فعالیرت سیاسری، سربک ورزش، الگروی 

فتار ما با همسر و فرزند، رفتار ما برا ر ریس، ، نوع رفتار با پدر و مادر، نوع ررسانه
سبک تعامل با پلیس و م مور دولت، الگوی سفر و ناافت و طهرارت مرا، سربک 

 تعامل با همسایه و دوست، سبک تعامل با دشمن و بیگانه و...

حسراب آورد؛ و آ  افرزاری تمرد  برهمنزله بخرش نررمشود این بخش )حقیقی( را بهمی
حساب آورد. ارر ما در این بخشی که متن افزاری بههای سخترا بخش بخش اول )ابزاری(

توانرد مرا را هایی که در بخش اول کرردیم، نمریزندری است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت
بینیرد در دنیرای که مریتواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد؛ همچنا رستگار کند؛ نمی

وجرود آورد. تروا  یرک تمرد  را بره  اید ولوژی نمریغرب نتوانسته... . بدو  مکتب و بدو
احتیاج به ایما  است. ... اصل قایه درست کرد  سربک زنردری اسرت، رفترار اجتمراعی 

 .)هما (« است، اخالق عمومی است، فرهنگ زندری است

 سازی نوین اسالمیفراینِد تمدن

اسرالمی  ا یرک انقرالبم»ای است: مرحلهدر اندیشه وایت، انقالب اسالمی فرایندی پن 
اسالمی تشکیل دادیم، مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی اسرت، مرحلره  داشتیم، بعد ناام

« الملرل اسرالمی اسرتبرین بعد تشکیل کشور اسالمی است، مرحله بعرد تشرکیل تمرد 
 (.6/1/3111در تاریخ  ای در دیدار مسئوا )بیانات امام خامنه

ای و حلقوی است نه صرفًا یک رابطره ای زنایرهراحل رابطهاز دیدراه ایشا ، رابطه بین م
اسرت،  اسالمی یک زنایره منطقی وجود دارد: حلقه اول انقالب»طرفه، بلکه راِم یکبهرام

اسرالمی اسرت، بعرد تشرکیل جامعره  بعد تشکیل ناام اسالمی است، بعد تشکیل دولرت
نایره مستمری است کره بره هرم اسالمی است. این یک ز اسالمی است، بعد تشکیل امت

 (.32/3/3131ای در دیدار دانشاویا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« مرتب  است
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 سازی نوین اسالمی: مراحل تمدن1نمودار 

 (24/1/1611ای در تاریخ انات امام خامنهی)ب

و ماهرر  7سازی نروین اسرالمی، هردف غرایی انقرالبله، تمد بنابراین از منار معام
اسرت. « عموم و خصوص مطلآ»آ  است و نسبت آ  با سایر مراحل،  3جانبهپیشرفت همه

دهد که مراحل انقالب صرفًا خطی نیستند، بلکه عالوه بر خطی برود ، این مفهوم نشا  می
آ دو مرحله قبل از آ ، جزء مراحل اساس تحقباشند. براینی و حلقوی میامتداخل، زنایره

سازی نوین اسرالمی، تحقرآ دو مرحلره سازی نوین اسالمی هم هستند و برای تمد تمد 
 دولت و جامعه اسالمی باید به نصاب قابل قبولی برسد.

 ایم. مراحلی که از آن عبور کرده1

نارام »و « سرالمیانقالب ا»رانه فرایند انقالب اسالمی دو مرحله اول شامل از مراحل پن 
مدت قابل اناام بوده و تا حرد زیرادی هرم محقرآ شرده و تقریبًا دفعی و در کوتاه« اسالمی

 نیازمند تثبیت و تبیین بیشتر است.
هرای شود و پایههای غلطی برچیده میانقالب آناایی است که پایه»: الف( انقالب اسالمی

ای در دیردار مسرئوا  )بیانات امام خامنه« شود. این قدِم اول استجای آ  رذاشته میدرستی به
مناور از انقالب اسالمی، که حلقه اول است، حرکرت انقالبری »(؛ 73/0/7210ناام در تاریخ 

است؛ مناور ما از انقالب اسالمی، یعنی هما  حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که ناام مرتاع 
                                                           

ای در ترراریخ )بیانررات امررام خامنرره« نرروین اسررالمی اسررت اسررالمی ایارراد یررک تمررد  هرردف انقررالب. »7
31/3/3133.) 

ای در تراریخ )بیانرات امرام خامنره« سرازی نروین اسرالمی بگیرریمجانبه را به معنای تمرد پیشرفت همه. »3
31/3/3133). 

 انقالب 
 نظام

 

دولت  نظام
 اسالمی

 

دولت 

اسالم

 ی

 جامعه 

 امت و تمدن 

 

 امت و تمدن 
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کند و زمینه را برای ایااد ناام جدیرد آمراده را، ناام قدیمی را، ناام وابسته و فاسد را سرنگو  می
 (.30/1/7206ای در دیدار دانشاویا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« کندمی

از ناام اسالمی از دیدراه وایت، هویت و هندسه کلی است،  مناور ب( نظام اسالمی:
الرب قرانو  جزء که بخشی از رات مرحله دولت اسالمی است، که در قنه تفصیلی و جزءبه

ناام اسالمی یعنی طرح مهندسی و شکل کلری اسرالمی را »اساسی تالی پیدا کرده است: 
ای در دیدار مسئوا  ناام جمهوری اسالمی ایرا  )بیانات امام خامنه« در جایی پیاده کرد 

مناور من در ایناا از ناام اسرالمی، یعنری آ  هویرت کلری کره (. »73/0/7210در تاریخ 
دارد، که کشور، ملت و صاحبا  انقالب کره مرردم هسرتند آ  را انتخراب  تعرید مشخصی

کنند. در مورد ما مردم ما انتخاب کردند: جمهوری اسالمی... . ما از این حلقه هم عبور می
 (.30/1/7206ای در دیدار دانشاویا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« کردیم

 ایم. مراحلی که هنوز از آن عبور نکرده2

جامعره »، «دولرت اسرالمی»یشرفت سه مرحله پایانی از فراینرد انقرالب اسرالمی شرامل پ
، بیش از آنکه دفعی باشند، تدریای و طروانی و دشروار «تمد  نوین اسالمی»و « اسالمی

است. ویژری دیگر این مراحل این است که هریک از این سه مرحلره بره مروازات همردیگر 
 رفت کنند.مبتنی بر دو مرحله قبل باید پیش

از دولت اسالمی از دیدراه وایرت، اسرالمی شرد  دو بعرد  مناور :پ( دولت اسالمی
اساسی حاکمیت کشور یعنی سبک مدیریتی کاررزارا  )عامل انسانی حاکمیت( و ناامرات 

 های مختلد کشور )عامل ساختاری و نااماتی حاکمیت( است.کننده بخشتفصیلی اداره
هرای سالمی شد  سبک و منِش کراررزارا  در همره دسرتگاه، ا«دولت اسالمی»بخش مهم 

بره  بعد از ناام اسالمی، نوبت بره تشرکیل دولرت اسرالمی»منتسب به ناام و حاکمیت است: 
تر، تشکیل منش و روش دولتمردا  یعنی ماهرا بره رونره رسد، یا به تعبیر روشنمعنای حقیقی می

وجرود آیرد. مسرئوا  و دری  و با تالش باید بهتاسالمی؛ چو  این در وهله اول فراهم نیست؛ به
دولتمردا  باید خودشا  را با ضواب  و شرایطی که متعلآ به یک مسرئول دولرت اسرالمی اسرت 

 (.73/0/7210ای در دیدار مسئوا  در تاریخ )بیانات امام خامنه« تطبیآ کنند
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عد مهم دیگر دولت اسالمی، اسالمی شد  همره ناامرات و مقرررات کشر ور اسرت و ب 
مناور از »کننده هر دستگاهی اسالمی باشد: عالوه بر قانو  اساسی، باید همه ناامات اداره

های مدیریتی کشور که اداره یرک کشرور را برعهرده دولت اسالمی... یعنی ماموع دستگاه
ای در دیردار دانشراویا  در )بیانات امام خامنره« کننده کشوردارند؛ ناامات رونارو  اداره

 (.32/3/3131ریخ تا
انرد کره هرم معیارهرای انتخراب افرراد و هرم قدری مهمله بهاین ابعاد در اندیشه معام

مرحله »باشد تا الگوی عملی شکل بگیرد: « کاماًل اسالمی»معیارهای تدوین ناامات باید 
سوم که اکنو  در آ  قرار داریم، تشکیل دولت اسالمی یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها 

ای در دیردار اعارای مرکرز الگروی )بیانات امرام خامنره« معیارهای کاماًل اسالمی استو 
 (.6/3/3131ایرانی پیشرفت در تاریخ -اسالمی

ای کره در آ  یعنری جامعره»دیردراه وایرت، جامعره اسرالمی  از: ت( جامعه اسالالمی
م کرده اسرت های اسالمی، اهداف اسالمی، آرزوهای بزرری که اسالم برای بشر ترسیآرما 

ای که مردم در آ  در تحقآ پیدا کند. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه
ای دارای اند، دارای ت ثیرنرد، جامعرهاداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقش

ای معهای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و ررسنگی، جاعزت ملی و استغنای ملی، جامعه
جانبه ر پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصرادی، پیشررفت سیاسری ر و های همهدارای پیشرفت
ای بدو  سکو ، بدو  رکود، بدو  توقد و در حرال پیشرروی دا رم؛ ایرن آ  بااخره جامعه

تحقآ پیدا نکرده، ولی مرا دنبرال ایرن  ای است که ما دنبالش هستیم. البته این جامعهجامعه
ای در دیردار مسرئوا  در تراریخ )بیانات امام خامنره« تحقآ پیدا کند جامعه هستیم که این

73/0/7210.) 
وجود آمد، زمینه برای ایاراد وقتی جامعه اسالمی به»دیدراه وایت،  : ازث( تمدن اسالمی

ای در دیدار )بیانات امام خامنه« وجود خواهد آمدامت اسالمی، یعنی رسترش این جامعه هم به
 شود.(. این مرحله در ادامه بیشتر تبیین می30/1/7206ویا  در تاریخ دانشا
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 هاکارکردهای دانشگاه

رویی به نیازهرای پاسخ»هر مرکز علمی و پژوهشی که در مهندسی و مدیریت آ  پن  مبنای 
، «مدیریت بازده به جای مدیریت فرایند»، «وجود انگیزه و توا  باا در تولید علم»، «جامعه

هررای شررغل هررا و حساسرریترعایررت پیچیرردری»و « محوری در طراحرری سرراختاراسررتاد»
شرده مناور نشده باشد، در بهترین حالت، محلی بررای مصررف علروم تولیرد« علمیهیئت

هرای علمری دیگررا  از پردازی مبنایی موضوعیت ندارد و صرفًا یافتهشود و در آ ، ناریهمی
افزاری و جهاد علمی در کشور، بر آ  است کره شود. نهات نرماستاد به دانشاو منتقل می

 (.3132مراکز مصرف یا انتقال علم را به مراکز تولید علم تبدیل کند )نایمی، 
ها مبدأ تحوات دانشگاه 3و خلد صال  ایشا ، 7از دیدراه معمار بزرگ انقالب اسالمی

 و اصالحات جامعه هستند: 
و فرهنگی، نظارت کالن جامعه باا تولیاد  عنوان نظام فکریها بهکارکرد ویژه دانشگاه

یک نظام را تأمین « انرژی»های اقتصادی و سیاسی دانش و اطالعات است. اگر نظام

کناد و اگار را معلاوم مای« میازان انارژی»کنند، ترموساتات فرهنگای یاک نظاام، می

گااه باه نظاام سیاسای، خاوبی ایفاا کناد،  ندانشگاه بتواند نقش فرهنگی خود را باه

دهد و ظرفیات انبباان نظاام را باا ماایط افازایش تماعی و اقتصادی نیز خط میاج

هاا تولیاد فکار و فرهناا بارای دهد. امروز سؤال مهم این است که  یا کارکرد دانشگاه

 (.655: 6656های کشور هست )افروغ، سایر نظام

پرژوهش(، ها را تولید دانش )فرهنگی ملل متحد سه کارکرد اصلی دانشگاه-سازما  علمی
دانرد )غنچری و همکرارا ، انتقال دانش )آموزش( و اشاعه و نشر دانش )ارا ره خردمات( مری

کند: اکتشراف علمری، ( چهار کارکرد را برای دانشگاه مطرح می7004) 2(. بویر7-78: 7207
                                                           

)موسروی خمینری، « ها مؤمن بیررو  بردهیممؤمن بیرو  بدهید، ما از مدرسه شگاهشما از دان». امام خمینی: 7
 (.231: 3، ج 3113

توانرد برنده باشد؛ مری تواند کاری کند که کشور و ملت و تاریخ ما در این تحولمی دانشگاه»ای: . امام خامنه3
ای در دیردار اسرتادا  در تراریخ )بیانرات امرام خامنره« نکررده کراری کنرد کره نره، برنرده نباشردهم خدای

33/1/3133.) 
3. Boyer. 
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آمروزش ای، کاربرد اطالعرات در مسرا ل واقعری و رشتهها از طریآ تفکر بیندادهبین  انساام
 3( برر مبنرای تعریرد مالینوسرکی7003) 7نوا  کار جدی دانشرگاه. ویلیرام بررکویسرتعبه
( از فرهنگ )کل جامع مشتمل بر مصنوعات، کااها، شیوه اناام امور، عقاید، عادات 7008)

 2( و لسرن7084های اجتماعی(، و نیز بر اساس تعرارید فرهنرگ سرازمانی شراین )و ارزش
ای، مارازی و ای و مرذاکره)کرالای، مردیریتی، توسرعه(، شش نوع فرهنرگ متمرایز 7006)

دانرد: تربیرت رهبررا  آینرده، تربیرت رونه مریها را اینحقیقی( اما مرتب  کارکردهای دانشگاه
پذیر، رشد شرناختی، احساسری و رفتراری، ایاراد سراختارهای شهروندانی موفآ و مسئولیت

 ی بومی و محلی. اجتماعی جدید، رسترش یادریری جهانی و رسترش یادریر
هرا تنهرا در آمروزش، پرژوهش و کرارآفرینی خالصره در عصر جدید، رسالت دانشرگاه

پردازنرد سازی نوین مریسازی و تمد شود، بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگنمی
 (. 13-1: 3131)روالفقارزاده و همکارا ، 

بایرد  شرود.مری مطرح  «سازمد ت دانشگاه»عنوا   تحت هادانشگاه چهارم نسل اساسبراین
آفرین باشد و اررر سازی نقشتواند در فرایند تمد به این نکته توجه داشت که هر دانشگاهی نمی

درستی فهم کنند و بر اساس نقشه راهری ها نتوانند نسبت خود و تمد  نوین اسالمی را بهدانشگاه
د چندا  به پیشررفت در شر   انقرالب تواننکه در دامنه انقالب اسالمی نیست حرکت کنند، نمی

های آ  کمک کنند و ارر تابع سازکارهای جهانی پیش برونرد، بیشرتر بره توسرعه اسالمی و آرما 
 علوم و فناوری در پارادایم حاکم بر دنیا یا هما  تمد  غرب کمک خواهند کرد.

                                                           
1. William Bergquist. 
2. Malinowski. 
3. Lessen. 
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 ها از منظر منابع مختلف: کارکردهای دانشگاه1نمودار 

ای در بیانات امام خامنره« )دانشگاه موتور پیشرفت کشور است»انقالب از دیدراه رهبر 
(، و دو کارکرد دارد؛ این دو کرارکرد در مارامین همره 70/0/7280دیدار استادا  در تاریخ 

 شود:له آشکار است، که در ایناا به چهار مورد آ  اشاره میبیانات معام
ه عاقله کشور را درست ایفا کنرد، یرک ارر دانشگاه بخواهد نقش ایااد و پرورش قّو . »7

الزاماتی دارد که باید به این الزامات حتمًا توجه کند: یکی عبارت اسرت از درریرر شرد  برا 
دوم تربیت فرهنگی و اخالقی و هویتی دانشاویا  است؛ یعنری فراترر از  مسا ل کشور؛ ...

، یک تحول مسرتمر و تعلیم، مسئله تربیت... ؛ سوم یک صیرورت دا می در محی  دانشگاه
 (؛31/1/3133ای در دیدار استادا  در تاریخ بیانات امام خامنه« )دا می در محی  دانشگاه

 
 ای: دو کارکرد اساسی دانشگاه از منظر امام خامنه1نمودار 
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های رونارو  کشور اهمیت و نقرش دانشرگاه را نردارد؛ چرو  یک از زیرساختیعنی هیچ. »3
ترین سرمایه کشور نیروی انسانی اسرت. از دانشرگاه کند که مهمی را تربیت میدانشگاه نیروی انسان

جا این انتاار هست که محل جوشش و اوج دو جریرا  حیراتی در کشرور باشرد: همیشه و در همه
هرای ررذاریهرا و هردفخرواهیهرا و آرمرا ررایریاول، جریا  علم و تحقیآ؛ دوم، جریا  آرما 

 (؛30/0/7281دیدار با دانشاویا  در تاریخ ای در ات امام خامنهبیان« )سیاسی و اجتماعی
باید مغزهای متفکِر استاد و دانشاوی ما بسیاری از مفراهیم حقروقی، اجتمراعی و . »2

نرزل اسرت و نمری شرود سیاسی را که شکل و قالب غربی آنها در نار بعاری مثرل وحری م 
تِی عایِم علوم مختلد حالجی کننرد؛ های تحقیقااش اندک تشکیکی کرد، در کارراهدرباره

ای بیابنرد؛ هرم خودشرا  هرای ترازهها را بشکنند و راهروی آنها سؤال بگذارند؛ این جزمیت
افرزارِی استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. ... دانشگاه باید بتواند یرک جنربش نررم

دیردار ای در یانات امام خامنهب« )جانبه و عمیآ در اختیار این کشور و این ملت بگذاردهمه
 (؛0/73/7210دانشگاهیا  در تاریخ 

ها عبارت است از نواندیشی علمی. ... آنچه که بررای یکی از ویاید مهم دانشگاه. »0
شرود، ایرن اسرت کره در زمینره یک محی  علمی و دانشگاهی وییفه آرمانی محسوب مری

قال علم نیست. نوآوری علمی در درجه مسا ل علمی نواندیش باشد. ... تولید علم، فق  انت
 )هما (.« اوِل اهمیت است

سرازی برا ایرد ولوژی های مرؤثر در تمرد های متفاوتی از دانشگاهدر این قسمت طید
کسفورد با ناام لیبرال شوند: دانشگاهمختلد مرور می دموکراسی، دانشگاه چین هاروارد و آ

و  امرام صرادق ام اسرالم سرنی و دانشرگاهبا ناام سوسیالیسرم و دانشرگاه اازهرر برا نار
 المصطفی با ناام اسالم شیعی.جامعة
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 سازیهای مؤثر در تمدنانداز و مأموریت کالن دانشگاه: چشم2جدول 

کسفورد انگلستا 3 7. پکن چین3 دانشگاه  3. آ
. هاروارد ایالت 1

 2متحده

 اندازچشم

انداز این دانشگاه قرار چشم
بهترین ررفتن در میا  

های جها  در آینده دانشگاه
 باشد.می

پشتیبانی از تحقیقات، 
آموزش و یادریری در سط  

جهانی با رویکرد 
 دمکراتیک

استانداردسازی زندری و 
 علوم با اصول لیبرالیسم

 م موریت
های اجتماعی، توسعه سریع در حوزه

اقتصادی و فناوری جامعه چینی از 
 طریآ بهبود ناام علمی

یادریری از طریآ پیشرفت 
تدریس و تحقیآ و انتشار 

 ایآ  با هر وسیله

آموزش شهروندا  و رهبرا  
سیاسی جامعه امریکا با 
 تکیه بر عقاید لیبرالیستی

 1 و 0. اازهر مصر6 4 . امام صادق ایرا 1 0المصطفی ایرا . جامعة2 دانشگاه

 اندازچشم

آموختگانی در تراز جهانی، دانش
پذیر و ئولیتعالم، مهذب، مس
های علمی و ت ثیررذار در رفتما 

المللی، حاوری فرهنگی بین
های آفرین در عرصهمؤثر و نقش

 معرفتی و مناطآ استراتژیک جها 

تولید و تحول دانش و 
تربیت نخبگا  علمی و 
باایما  بر اساس معارف 

اسالم و تعالیم 
در علوم و  بیتاهل

 فنو  مورد نیاز

ا توسعه تمد  بشری ب
 رویکرد اصول اسالمی

 م موریت

ای که از طریآ با هویت حوزه
کارکردهای آموزشی، تربیتی، 

پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی در 
 کند.الملل فعالیت میعرصه بین

مندی از دستاوردهای با بهره
حوزه و دانشگاه به ارا ه الگو 

ناام آموزشی در بین 
 های کشوردانشگاه

های رسترش برنامه
کاربردی کرد   علمی با

به میراث مدرنیته باتوجه
 رذشته

                                                           
1. http://english.pku.edu.cn/intro_PKUhistory  
2. www.ox.ac.uk 

3. https://www.harvard.edu/ 
4. http://fa.wikishia.net/view 

5. http://www.isu.ac.ir 
6. http://www.azhar.edu.eg 

، 3131، شرهریور مشرآ ، «ترین مرکز دینری جهرا  اسرالم و جایگراه آ  در مصررآشنایی با اازهر: بزرگ. »1
 .https://www.mashreghnews.ir/news/241640دسترسی در: 
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 شناسی تحقیقروش

ها برای ایفای نقرش مرؤثر و بیشرتر ریرا  و متولیا  دانشگاههدف تحقیآ ترغیب و تشویآ تصمیم
سازی نوین اسالمی است. بنابراین تحقیآ از حین نتیاره و هردف، کراربردی اسرت و در تمد 

ریری تمد  نروین عنوا  علل و دایل شکلها بهدهای دانشگاهازآنااکه تحقیآ بر شناسایی کارکر
 ت کید دارد، از حین روش، تبیینی است.« هاای علتتحلیل ایه»اسالمی با روش 

الملل و برااخص تعرامالت تمردنی آشرنایی جامعه آماری خبررانی هستند که اوًا با حوزه بین
خروبی ز منار تاریخی، اعتقادی، کارکردی و راهبرردی برهها را اناری و اجرایی دارند و ثانیًا دانشگاه

 شناسند. نمونه آماری این تحقیآ سی نمونه به روش انتخاب هدفمند با رعایت فراریری است.می
انگیزی )طوفا  مغرزی( برا مشخصرات نمونره نفره رهنپس از مرور اسناد با جلسات نه

ای در اختیار خبررا  نمونه آماری قرار مهناآماری، سؤاات کارکردی نیز از طریآ ابزار پرسش
 آزمایی شد.ررفت و راستی

 : مشخصات کالن خبرگان این تحقیق6جدول 

 تحصیالت

 سابقه دانشگاهی
)اعم از دانشاویی و 

 تدریس(

 سابقه فعالیت تمد 
)اعم از ناری و کار 

 اجرایی(

 سابقه آشنایی با آیند
پژوهی و روش تحلیل 

 هاای علتایه
 فراوانی سال فراوانی سال فراوانی سال راوانیف سط 

 1 سال 3تا  3 33 سال 1تا  3 3 سال 1تا  3 3 کارشناسی ارشد

 33 سال 1تا  1 1 سال 31تا  6 31 سال 31تا  6 1 دانشاوی دکتری

 32 دکتری
 31بیش از 
 سال

33 
 31بیش از 
 سال

 3 سال 1بیش از  31

ریری ن روش محاسبه میزا  پایایی ابزارهای اندازهترین و پرکاربردتریآلفای کرونباخ مهم
تروا  رفرت ابرزار پایرایی دارد. ضرریب آلفرای باشد، مری 1/6است. ارر مقدار آ  بیشتر از 

 است. 032/6کرونباخ این تحقیآ 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

 سرازی نروینهرا در تمرد تحقیآ حاضر برای یافتن و توصید کارکردهای عمومی دانشگاه
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هرا اسالمی از روش مطالعه اسنادی و مطالعه تطبیقی، و برای شناسایی کارکردهای دانشگاه
هرا و همچنرین پیمرایش و ای علرتبه تفکیک مراحل انقالب اسالمی، از روش تحلیل ایه

 نارسنای استفاده کرده است. 
شرکل »، «شکافتن مسئله»رویکرد این روش اساسًا تفسیری و انتقادی است و کاربردهای آ  

(. روش مرذکور Inayatullah, 2017: 7اسرت ) «شکل داد  بره آینرده مطلروب»و « داد  به آینده
اللره، کند )عنایتای نگاه میها ایهکند. این روش به پدیدهشده تحلیل میبندیها را سط پدیده

هودترین و مشر 7کند: سرط  لیترانیبندی میها را در چهار ایه دسته(. این روش داده84: 7288
شرامل عوامرل اجتمراعی، اقتصرادی،  3آشکارترین سط  است و سط  دوم به علرل سیسرتمی،

ترر بعردی )سروم( بره سراختار، رفتمرا  و فرهنگی، سیاسی و تاریخی ارتباط دارد؛ سط  عمیرآ
بخشرد )همرا : کند و به آ  مشروعیت میمرتب  است که از سط  دوم پشتیبانی می 2بینیجها 

 (.03است )هما :  0ارم تحلیل، سط  حقایآ، استعاره یا اسطوره(؛ ایه چه07

 
 هاای علت: سطوح تحلیل الیه11نمودار 

نردرت از فرضریات سرؤال سط  لیتانی به توانایی تحلیل اندکی نیاز دارد و در این سط  بره»
برر شروند، امرا لحرن پرسرش در برابرانگیرز مریها معموًا سرؤالشود. در دومین سط ، دادهمی

پارادایمی که مسئله در چهارچوب آ  طرح شده است، معترضانه نیسرت و نروعی پرذیرش براقی 
شرود کره سراختار را پشرتیبانی و آ  را بینی یا معارف مربروط مریماند. سومین سط  به جها می

 بندی مسئله مشارکت دارد.شود که در ساختارکند؛ یعنی به رفتمانی توجه میتوجیه می

                                                           
1. Litany. 
2. Systemic. 

3. Worldview. 

4. Myth / Metaphor. 
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 هاای علتکارکرد روش تحلیل الیه :11نمودار 

بررسی در این سط  مستقل از بازیگرا  است؛ یعنی الزامًا علت بستگی به ایرن نردارد کره چره 
تر پشت مسئله و تالش بررای تردوین یرک کسانی بازیگرند. در این سط  تشخیص فرضیات عمیآ

ختن تصرورات دیرداری و برا انداز جدید از مسئله، اهمیت دارد. سط  چهارم بیشتر برا بررانگیچشم
 برد.کاوید  قلب به جای مغز سروکار دارد. سط  چهارم ما را به سط  تمدنی هویت می

ترر هرای عمیرآفرر ریرد و به سوی پریشاین دیدراه یک رام از آینده واقعی فاصله می
مردنی تنها مبرانی تها نهها و اسطورهکند. حقایآ، استعارهدرباره آینده مورد بحن حرکت می

هرای کنند، بلکه خلآ شناخت آینرده را از ترالشهای خاص آشکار میتر را برای آیندهعمیآ
 برند.عقالنی و طراحی بااتر می

های رای  دانشگاهی به نوعی در ایه دوم باقی مانده، راهی بره ایره سروم سررک تحلیل
)رلن و « پوشانی دارندهم شوند. البته این چهار ایهندرت وارد ایه چهارم میکشند و بهمی

 (.311-311: 3131همکارا ، 
که سازی رویکرد انتقادی با پشتوانه تاریخی وجود دارد. باید توجه شود درحالیدر تمد 

دهرد، قابل مشاهده است و ایه زیرین سط  یراهر را تشرکیل مریساخت واقعی تمد  غیر
تی مازا و نقرش انسرا  را در آ  فعرال تاریخی و فرایندی بود  واقعیت، آ  را از واقعیت اثبا

شود، بلکه از سوی مردمری قدرتمنرد و وسیله طبیعت ساخته نمیسازد. واقعیت صرفًا بهمی
 (.11-13 :7200شود )ایما ، اراده ساخته میصاحب

 مدل و چهارچوب مفهومی تحقیق

دهی ی سازما آورند تا نمایانگر سازکاری براها چهارچوبی مفهومی یا ناری فراهم میمدل
کوشد جها  انسانی و اجتماعی را برحسب آرایشری و بررسی نتای  پژوهش باشند. مدل می

 و مشراهده بره تحقیرآ ناری طرحاز مفاهیم مرتب  نمایش دهد. کارکرد اصلی مدل اتصال 
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های کلی بر جامعه آمراری ها و مدلمعموًا ناریه است. اطالعات و هاداده تفسیر و تحلیل
 کند.فهومی بر حوزه تحقیآ و نمونه آماری صدق میو مدل م

مدل ریل نشرا   7مدل و الگو باید همه یا بخشی از واقعیت یا پدیده مورد نار را ساده نشا  دهد.
ها چه کارکردهای عمومی و چه کارکردهایی بایرد بره تفکیرک مراحرل تشرکیل دهد که دانشگاهمی

 حاصل خواهد شد. CLA اکتشاف کارکردها با روشتمد  نوین اسالمی داشته باشند. شناسایی و 

 
 : مدل تحقیق12نمودار 

 های تحقیق یافته

، مامرروع «سررازی چیسرت؟هررا در تمرد کارکردهرای عررام دانشرگاه»در پاسرخ بره سررؤال 
و  «تولید علم و فنراوری»دهد که دو کارکرد شده در این تحقیآ نشا  میکارکردهای بررسی

ها ثابت و تکراری است. نسبت این دو کارکرد برای همه دانشگاه« تربیت و آموزش دانشاو»

                                                           
(؛ مردل 61: 3116باشرد )سرورین و تانکرارد، از جها  واقعری مری شده. الگو یا مدل، نمایش ناری و ساده7

: 3131رساند )سراروخانی، های اساسی واقعیت را میای مادی، ریاضی یا منطقی است که ساختماموعه
شده یک شیء یا پدیده بزرگ است، که از لحاظ کارکرد با آ  شیء یا پدیرده واقعری (؛ مدل جزء کوچک211

 (.312: 3113سا  است )رزاقی، یک
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 کارکردهای عمومی 
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1 1 
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 هابینی و گفتمانجهان 
 

 هابینی و گفتمانجهان 

 مسائل عینی و ملموس
 

 سائل عینی و ملموسم
 هاها، ساختارها و سیستمنظام

 
 بخشها و حقایق الهاماسطوره هاها، ساختارها و سیستمنظام

 
 بخشها و حقایق الهاماسطوره
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کرارکرد اصرلی و « تربیرت و آمروزش دانشراو»با هم اصلی و پشتیبا  است؛ یعنی کرارکرد 
هرای ایررا  تبرع کرارکرد دانشرگاهکارکرد پشتیبا  است، که به« تولید علم و فناوری»کارکرد 

تولیرد »و « تربیت و آموزش دانشاوی صال ، انقالبی، عالم و کارآمد»کرد اسالمی، دو کار
 است. « علم و فناوری نوین و کاربردی برای مسا ل راهبردی انقالب و کشور

 
 سازی نوین اسالمیها در تمدن: کارکردهای عمومی دانشگاه16نمودار 

نیسرت،  7«ِم پنهرا تحار یرا سکواریسر»سازی دچار دانشگاه کارآمد و مؤثر در تمد 
است. اکنرو  کره  0و پیشرفت ملت 2انقالب 3،قآن بلکه با صراحت و عقالنیت در خدمت 

را  ایاراد حرکرت عمرومی ها باید بیش از رذشته پریشدر آستانه رام دوم انقالبیم، دانشگاه
  4سازی نوین اسالمی باشند.و امت اسالمی برای تمد  ملت

، در تحقیآ حاضر ها متناسب با فرایند انقالب اسالمیبرای تعرید کارکردهای دانشگاه
ها، به تفکیک دولت، جامعه و تمد  اسالمی پیمایش شدند که نتای  به کارکرد دانشگاه 33

 شرح جدول ریل است. 

                                                           
باید همه احساس کنند که مسئولیت ایااد تمد  اسالمِی نوین بر دوش آنهاسرت. .. مراقرب »ای: . امام خامنه7

« باشیم دچار سطحیگری و یاهرررایی نشویم؛ دچار تحار نشویم؛ دچرار سکواریسرِم پنهرا  هرم نشرویم
 .(31/3/3133ای در تاریخ )بیانات امام خامنه

« ها معتبر است؛ از قررآ  هرم معتبرترربرای بعای قآن شناسی غرب مثل های جامعهناریه»ی: ا. امام خامنه3
 (.33/3/3111ای در تاریخ )بیانات امام خامنه

هرای هایی وجود دارد. .. شاخص اول پایبندی به مبرانی و ارزشبرای انقالبی بود  شاخص»ای: . امام خامنه2
)بیانرات « های انقالب و همت بلند برای رسرید  بره آنهراری آرما ریاساسی انقالب...، شاخص دوم هدف

 (.32/1/3136ای در تاریخ امام خامنه
)بیانرات  «هدف ملت ایرا  و هدف انقالب اسالمی، ایااد یک تمد  نوین اسرالمی اسرت»ای: . امام خامنه0

 (.31/3/3133ای در تاریخ امام خامنه
م به سمت تشکیل یک جامعه اسالمی؛ و حرکت عمومی ما را باید به اینارا خواهیم برویمی»ای: . امام خامنه4

 (.3/1/3131ای در تاریخ )بیانات امام خامنه« و درنهایت به یک تمد  پیشرفته اسالمی برساند
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 هاپیمایش کارکردهای دانشگاه نتایج :4 جدول

ایه 
 تمدنی

کارکردهای 
ها دانشگاه

ها متناسب با ایه
 و مراحل

 اهمیت و ضرورت کارکرد میزا 
ضرورت کارکرد برای 

 مراحل انقالب

یاد
ی ز

خیل
 

یاد
ز

س  
متو

کم کم 
لی 

خی
می 

سال
  ا

مد
ت

می 
سال

عه ا
جام

می 
سال

ت ا
دول

 

3
یت

اقع
. و

رب
اا

 و ت
ها

 

های توسعه مهارت
کاربردی در زندری 

ای عمومی و حرفه
 مردم

43.3 36.7 16.7 3.3 1 3.3 56.7 26.7 

حل مسا ل روزمره 
اد مردم و دولت آح

های در زمینه
مختلد در فاای 
 حقیقی و ماازی

40.0 36.7 20.0 3.3 1 3.3 20.0 56.7 

افزا کرد  زبا  هم
فارسی و عربی 
برای رسترش 
-فرهنگ اسالمی

 ایرانی

23.3 30.0 36.7 3.3 6.7 43.3 33.3 3.3 

آموزش همگانی 
های سبک مهارت

-زندری اسالمی
 ایرانی

50.0 20.0 16.7 3.3 3.3 10.0 53.3 10.0 

آموزش، اشتراک، 
انتقال و نشر علم 

 نافع
50.0 40.0 6.7 1 1 33.3 30.0 16.7 

3
اام

. ن
ا و 

اره
اخت

و س
ها 

ستم
سی

 ها

تربیت عناصر 
تخصصی و 

مدیریتی بر اساس 
اصول حکمرانی 

63.3 26.7 6.7 1 1 6.7 13.3 63.3 
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ایه 
 تمدنی

کارکردهای 
ها دانشگاه

ها متناسب با ایه
 و مراحل

 اهمیت و ضرورت کارکرد میزا 
ضرورت کارکرد برای 

 مراحل انقالب

یاد
ی ز

خیل
 

یاد
ز

س  
متو

کم کم 
لی 

خی
می 

سال
  ا

مد
ت

می 
سال

عه ا
جام
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 اسالمی
نهادینه کرد  
اصول سبک 

زندری اسالمی و 
قرآنی در جامعه 

 علمی کشور

50.0 33.3 13.3 1 1 20.0 36.7 23.3 

الگوسازی 
دانشگاه تراز 

 انقالب اسالمی

50.0 20.0 26.7 3.3 1 26.7 20.0 40.0 

نقد و 
شناسی آسیب

ساختاری و 
نااماتی جامعه و 

 حاکمیت

23.3 46.7 20.0 10.0 1 13.3 13.3 60.0 

نهادینه کرد  
تفکر و استقالل »

در جامعه « یفکر
 دانشگاهیا 

36.7 53.3 10.0 1 1 6.7 53.3 30.0 

توسعه مبانی 
اسالم ناب 

محمدی بر اساس 
مناومه فکری 
 امامین انقالب

 

50.0 30.0 13.3 3.3 1 26.7 20.0 23.3 



 0099پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      55

ایه 
 تمدنی

کارکردهای 
ها دانشگاه

ها متناسب با ایه
 و مراحل

 اهمیت و ضرورت کارکرد میزا 
ضرورت کارکرد برای 
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بسترسازی برای 
تحقآ نهات 
تولید علم در 

منطقه و جها  
 )انقالب علمی(

66.7 20.0 10.0 3.3 1 46.7 10.0 23.3 

کمک به تولید 
های مبتنی فناوری

بر علوم انسانی 
اسالمی با نگاه 

ررایانه به کل
انسا ، جامعه، 
 جها  و آخرت

53.3 26.7 16.7 0.0 3.3 50.0 16.7 13.3 

تربیت متفکرا  و 
محققا  برای 
امتداد داد  

فلسفه اسالمی 
به علوم و فناوری 

 مختلد

53.3 33.3 10.0 0 3.3 36.7 16.7 26.7 

1
ما 

رفت
 .

ها 
و ج

ها 
نی

بی
 

تحول در علوم 
انسانی اسالمی 

با شکستن 
های جزمیت

برساخته علوم 
 غربی

66.7 23.3 10.0 1 1 46.7 20.0 20.0 
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پردازی ناریه
برای حل مسا ل 
و نیازهای حال و 
آینده ناام، دولت 

 و جامعه

56.7 40.0 0 3.3 1 36.7 13.3 26.7 

تبیین و تروی  
مبانی حکمت »

« ناری و عملی
در جامعه 
 دانشگاهیا 

30.0 53.3 13.3 0.0 3.3 13.3 43.3 23.3 

راهبرداندیشی و 
راهبردنگاری 
برای اسالمی 
شد  دولت و 

 جامعه

33.3 50.0 13.3 3.3 0.0 16.7 20.0 36.7 

افزایی و هم
ررایی دین و هم

علم در 
 هادانشگاه

33.3 33.3 26.7 6.7 0.0 13.3 40.0 30.0 

2 .
وره

سط
 و ا

ایآ
حق

 ها

ارزشمند شد  
علم و عالم در 
جامعه و تکریم 
استادا  و علما 

َهْل یْسَتِوی )»

26.7 60.0 6.7 3.3 3.3 3.3 50.0 23.3 
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ایه 
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وَ   ِذیَن یْعَلم  اَلّ
ِذیَن َا  َواَلّ

وَ  ۗ  («یْعَلم 
مبدأ تحول 

حقیقی جامعه و 
اجتماع شد  

مداد العلما )»
افال من دما 

َو »؛ «الشهدا
وا اْلِعْلَم ال   وت  ذیَن أ 

 «(َدَرجات

33.3 46.7 20.0 0.0 0.0 16.7 46.7 10.0 

بنیا  کرد  دانش
جامعه و اجتماع 

توانا بود هر که »
العلم »دانا بود؛ 

 «(سلطا 

56.7 36.7 3.3 0.0 0.0 26.7 26.7 16.7 

الفتوح و ساختن فت 
های صال  در انسا 

عرصه فکر و علم 
)الگوسازی از 

ا ، مالصدرا، سلم
بهشتی، مطهری، 
چمرا ، وزوایی، 
 شهریاری و...(

 

50.0 40.0 6.7 0.0 3.3 26.7 30.0 16.7 
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دانشگاهیا  تالی 
و تاسم بندرا  
عالم خدا هستند 

َه )» ما یْخَشی الل  ِان 
َلماء    «(ِمْن ِعباِدِه اْلع 

16.7 46.7 23.3 0.0 6.7 13.3 43.3 16.7 

سازی، واژه
ی و سازاستعاره

سازی برای ناریه
تبیین و تحقآ ملک 

 مهدوی

56.7 26.7 10.0 0.0 3.3 43.3 20.0 16.7 

ماهر نوآوری و 
اکتشاف علمی و 

حرکت در مرزهای 
دانش )ارر علم در 
ثریا باشد، مردانی 

از فارس به آ  
 یابند(دست می

40.0 56.7 0.0 0.0 0.0 33.3 16.7 20.0 

تولید و اکتساب علم 
الهی و با از منابع 

های اسالمی روش
َما اْلِعْلم  )» ِعْنَد  ِإن 

هِ  ما یْعَلم  »؛ «الل 
ه   َتْ ویَله  ِإا  الل 
وَ  ِفی اِسخ   َوالر 

 «(اْلِعْلم

50.0 36.7 10.0 0.0 0.0 53.3 6.7 16.7 
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 رفتنی است:

صورت )به 31. مبنای انتخاب کارکردها برای مرحله مورد نار انقالب، امتیاز بیشتر از 3
نرمال( بوده است. علت اینکه امتیازات رکرشده عمومًا در  % 31امتیاز یعنی  31شده نرمال
این کارکرد بیشتر برای کدام مرحله ضرورت »هستند، این است که در سؤال  11تا  31طید 
 اند و تعداد کمتری از خبرررا اند و مخیر بوده، خبررا  فق  یک مورد را عالمت نزده«دارد؟

نارشا  این بوده که کارکرد مورد فق  منحصر به یک مرحله است. این منطآ پاسخ خبررا ، 
های مورد نار پژوهشگرا  در طراحی سؤال برر اسراس ناریره دهنده اعتبار باای رزارهنشا 

ترین ناریه درباره مراحل انقالب اسالمی متداخل بود  سه مرحله انقالب است و این دقیآ
 انقالب خطی نیستند، بلکه رابطه آنها عموم و خصوص مطلآ است؛است که مراحل 

دهد که در این تحقیآ، تنها دو کارکرد از منار خبررا  در هرر سره . امتیازات نشا  می3
اند. بر همین اساس، یکری از دسرتاوردهای یریرد و مرحله امتیاز قابل قبول را کسب کرده

توسعه مبانی اسالم ناب محمدی بر اساس »رد ای مهم در این تحقیآ این است که کارکنکته
یکی از دو کارکردی است که مورد ت یید خبرررا  در هرر سره « مناومه فکری امامین انقالب

هرا و کارکردهرای دهنده این است که مبنای تنایم نقشسازی است و این نشا مرحله تمد 
 ها منویات و مطالبات برحآ وایت و امامت جامعه است؛دانشگاه

انرد، کارکردهرای ایره اول و دوم در . عمده کارکردهایی که امتیاز بااتر را کسب کرده1
ها در تربیت اجزای دهنده نقش پررنگ دانشگاهمرحله دولت اسالمی هستند. امتیازات نشا 

 حاکمیتی و دولت است. 
بررای هرا بررای تحقرآ دولرت اسرالمی، یعنری رود دانشگاهمیبر اساس این نتای ، انتاار 

اسالمی شد  سبک مدیریت کاررزارا  و برای اسالمی شد  ناامات تفصیلی دولت اسرالمی 
تر قلمداد کننرد و با شمولیت همه قوا و نهادهای حاکمیتی، چه کارکردهایی را برای خود جدی

انرد از ها و فرایندهای خود نهادینه کنند. این دو کارکرد عبرارتاین کارکردها را در همه سیستم
نقرد »و  61با امتیاز « ربیت عناصر تخصصی و مدیریتی بر اساس اصول حکمرانی اسالمیت»

 ؛63با امتیاز « شناسی ساختاری و نااماتی جامعه و حاکمیتو آسیب
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اسرت. در  7«سرااری دینریمرردم». نوع حکومت و حکمرانی در منطآ انقالب اسالمی، 0
ها باید عالوه بر ت عمومی ت کید شده، دانشگاهآستانه رام دوم انقالب، که بیش از رذشته بر حرک

رذاری کنند. تربیت مسئوا ، در تحقآ جامعه اسالمی، تربیت آحاد جامعه اسالمی را نیز هدف
آمروزش همگرانی »یکی از کارکردهایی که امتیاز براایی در ایرن جهرت کسرب کررده، کرارکرد 

بایرد چنرین کارکردهرایی را در هرا اسرت. دانشرگاه« ایرانری-های سبک زندری اسرالمیمهارت
ها مشرغول میلیو  دانشاو در دانشگاه0.4فرایندهای خود نهادینه کنند. در شرای  جاری حدود 

 دهنده رویکرد عمیآ تربیتی نیست.ها نشا اند، اما عملکرد دانشگاهتحصیل

 گیرینتیجه

فرایند انقرالب ها به تفکیک تبیین کارکردهای دانشگاه»هدف و سؤال اصلی تحقیآ حاضر، 
هرا است. در پیشینه هم اشاره شد که کمتر تحقیقی در کشور، کارکردهای دانشگاه« اسالمی

اسرالمی کره جرزء سره هردف جراری  رانه دولرت، جامعره و تمرد را به تفکیک فرایند سه
اند، بررسی و ارا ه کررده اسرت. برر اسراس نترای  ایرن تحقیرآ، دو کرارکرد اصرلی انقالب
تربیت و آمروزش دانشراوی صرال ، »اند از: ناسب با انقالب اسالمی عبارتها متدانشگاه

تولید علم و فناوری نروین و کراربردی بررای مسرا ل راهبرردی »و « انقالبی، عالم و کارآمد
تازیه دو کارکرد مذکور به تفکیک فرایندهای جاری انقرالب، بره شررح «. انقالب و کشور

 جدول ریل است.
 
 
 
 
 

                                                           
« انردسااری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسالم، سااِر زندرِی جامعره، خرود مرردممردم»ای: . امام خامنه7

این است که ناام باید برا هردایت الهری و اراده  دینی سااریحقیقت مردم»(؛ 1/3/3131 ات در تاریخ)بیان
 (.31/1/3111)بیانات در تاریخ « مردمی اداره شود
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 ها متناسب ای دانشگاه: کارکرده1جدول 
 سازی نوین اسالمیبا مراحل تمدن

 . دولت اسالمی 3
 )پن  مورد(

 . تمد  اسالمی )یازده مورد(1 . جامعه اسالمی )یازده مورد(3

. حررررل مسررررا ل 3
روزمره آحاد مرردم و 

هرای دولت در زمینره
مختلررد در فاررای 

 حقیقی و ماازی
. تربیرررت عناصرررر 3

تخصصی و مدیریتی 
ول بررر اسرراس اصررر
 حکمرانی اسالمی

. نقررررررررررررررد و 1
شناسررررری آسررررریب

ساختاری و ناامراتی 
 جامعه و حاکمیت

. الگوسررررررررازی 2
دانشگاه تراز انقرالب 

 اسالمی
. راهبرداندیشررری و 1

راهبردنگرراری برررای 
اسالمی شد  دولرت 

 و جامعه

هرای کراربردی در . توسعه مهارت3
 ای مردمزندری عمومی و حرفه

هررای . آمرروزش همگررانی مهررارت3
 ایرانی-زندری اسالمیسبک 

تفکرر و اسرتقالل ». نهادینه کررد  1
 در جامعه دانشگاهیا « فکری

. نهادینه کرد  اصول سبک زندری 2
اسالمی و قرآنری در جامعره علمری 

 کشور
. تبیررین و تررروی  مبررانی حکمررت 1

نارررررری و عملررررری در جامعررررره 
 دانشگاهیا 

ررایی دیرن و علرم افزایی و هم. هم6
حرروزه و  هررا )وحرردتدر دانشررگاه

 دانشگاه(

. ارزشررمند شررد  علررم و عررالم در 3
 جامعه و تکریم استادا  و علما

. مبرردأ تحررول حقیقرری جامعرره و 1
 اجتماع شد 

. دانشرررگاهیا  تالررری و تاسرررم 3
 بندرا  عالم خدا هستند

هرای الفتوح و ساختن انسا . فت 31
 صال  در عرصه فکر و علم

بنیررا  کرررد  جامعرره و . دانررش33
 اجتماع

افزا کرد  زبا  فارسری و عربری بررای م. ه3
 ایرانی-رسترش فرهنگ اسالمی

 . آموزش، اشتراک، انتقال و نشر علم نافع3
هرای مبتنری برر . کمک به تولیرد فنراوری1

ررایانره بره علوم انسانی اسالمی با نگاه کرل
 انسا ، جامعه، جها  و آخرت

. بسترسازی بررای تحقرآ نهارت تولیرد 2
 علم در منطقه و جها 

. تربیت متفکرا  و محققا  برای امترداد داد  1
 فلسفه اسالمی به علوم و فناوری مختلد

. توسعه مبانی اسرالم نراب محمردی برر 6
 اساس مناومه فکری امامین انقالب

. تحررول در علرروم انسررانی اسررالمی بررا 3
های برساخته علوم غربری شکستن جزمیت

 لیبرالی و سوسیالیستی

های مسا ل و نیاز پردازی برای حل. ناریه1
 ناام، دولت و جامعه

. تولید و اکتساب علم از منابع الهری و برا 3
 های اسالمیروش

سازی سازی و ناریهسازی، استعاره. واژه31
 و تحقآ ملک مهدوی برای تبیین

. ماهررر نرروآوری و اکتشرراف علمرری و 33
 حرکت در مرزهای دانش اسالمی
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 نوآوری تحقیق

ها به ای علتها را با روش تحلیل ایهن است که کارکردهای دانشگاهنوآوری مقاله حاضر ای
رانه انقالب اسالمی )دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمرد  اسرالمی( تفکیک مراحل سه

 استخراج و تبیین کرده است. 

 
 : نوآوری تحقیق41نمودار 

 3،«راینردف» 7،«کرارکرد»هرای تحقیآ حاضر با درک تفاوت ادبیرات مردیریت در حروزه
بر کارکردررایی نایر به آینده که ریشه فرایندررایی و عملکردررایی در  0«آینده»و  2«عملکرد»

کیررد دارد. تلفیررآ و ترکیررب رویکرررد مرردیریت راهبررردی و رویکردهررای  سررازما  اسررت ت 
هرای ایرن تحقیرآ است، از نروآوری 4«نگاری راهبردیآینده»نوعی تالی پژوهی که بهآینده

سازما ،  1هایو رلوراه 0هاعنوا  یکی از ریشهبه« کارکردررایی»شود. تمرکز بر محسوب می
در « دسرتانهآفرینری فعرال و پریشنقرش»حاصل علم مدیریت راهبردی اسرت و تمرکرز برر 

 پژوهی است.حاصل علم آینده« های دوِر تمدنیها و افآساختن آینده»
کشرد و اسرتنباط کارکردهرای اصرلی » تحقیآ حاضر به لحاظ روش نیز دارای نوآوری اسرت.

                                                           
1. Function. 
2. Process. 
3. Operation. 
4. Future. 
5. Strategic Foresight. 
6. KSF: Key Successful Factor 
7. CSF: Critical Successful Factor 
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بره فراینرِد  7ها برر اسراس نگراه هناراریای علتها در موقعیت حاضر با روش تحلیل ایهدانشگاه
هرای ها برای شناسایی علتای علتدهد که روش تحلیل ایهنشا  می« سازی نوین اسالمیتمد 

ررایانره و ای، درو روبنایی، نگاهی ایهبینانه عوامل ساخت و بقای هر پدیده عالوه بر مالحاه واقع
 بین است.ررایی واقعنوعی این روش آرما سازی دارد. بهررایانه به عوامل بنیادین تمد آرما 

هرا در هرای زیررین دانشرگاهرذاری به سرمت کارکردهرای ایرههرچه ررایش و سرمایه
شرود و ترر مریتر و جامعتسازی نوین اسالمی بیشتر باشد، افآ ساختن آینده بلندمدتمد 

 این نوع روشمندی باعن تسهیل رسید  به اهداف خواهد شد.

 
 هاای علتگرایی در روش تحلیل الیهبینی و آرمان: تلفیق واقع11نمودار 

 پیشنهادها

هرا و نهادهرای . جدی ررفتن )واجب دانستن( مطالبات وایت و امامت جامعه در دانشگاه3
، علرتش سرازی برودهارر دانشگاهی در تمام دنیا سازکار مهمی برای تمرد  ها:باادستی دانشگاه

بروده اسرت.  3هرای خودشرا هرا و ارزشتعلآ و وابستگی و تنایم کارکردهایش بر اساس آرما 
هرای آ  دارد و ها رابطه مستقیم با انقالب اسرالمی و اهرداف و آرمرا منطقًا کارکردهای دانشگاه

با تقلید و ابتنرا  2ها و فرایندهای خود امتداد دهند.درست را در همه سیستم ها باید کارکرددانشگاه
 توا  تمد  نوین اسالمی را با کیفیت و سرعت ساخت.نمی 0های غیراسالمیبر ارزش

                                                           
1. Normative or Inward or Backcasting Approach. 

شود آدم به یک ارزش، هم معتقد باشد، هم نباشد. باید موضرع انتخراب کنرد و پرایش نمی»ای: . امام خامنه3
 (.3/1/3111)بیانات در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در تاریخ « بایستد

قص فلسفه ما این نیست که رهنی است؛ نقص فلسفه ما این است که ایرن رهنیرت امترداد ن»ای: . امام خامنه2
 (.33/31/3113)بیانات در تاریخ « و اجتماعی ندارد سیاسی

زدایری های بسیار خوب داشته، لکن دانشگاه را مبنی برر دیرنخوشبختانه دانشگاه ما فراورده»ای: . امام خامنه0
« ررذاری کردنردو تولیرد علرم بنیرا ه را مبنی بر تقلید علمی و نه ابتکرار علمری رذاری کردند؛ دانشگابنیا 

 (.31/1/3133)بیانات در تاریخ 
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و  7ها جردی ررفرتها، محتوا و عملکرد دانشگاهمطالبات رهبر انقالب را باید در برنامه
برخورد کرد. تاربه نشا  داده است که در هر جای تاریخ کره نباید با آ  تز ینی و تشریفاتی 

هرای انرد، موفقیرتمردم و نهادها به منویات و مطالبات وایت و امامت جامعه عمل کررده
هرایی هسرتند کره بره مطالبرات وایرت توجره بزرری حاصل شده است. در کشور دانشگاه

 کنند، اما این استثناست و قاعده فراریر نشده است.می
برازبینی و بینانا   گرایانا  باا نگااه عا ا ها با تلفیق نگااه ررااا . بازبینی کارکردهای دانشگاه2

نگرانه امرامین انقرالب هاست. با نگاه تاریخی و آیندهدانشگاهبازنگری کارکردها عامل بقای 
 است. 3اسالمی قر  حاضر، قر  اسالم و معنویت

خصروص و اتصافش بره انقرالب اسرالمی و بره جا دانشگاهی اتصالدر چهل سال رذشته هر
اما هنوز کرارکرد و اش در پیشرفت حقیقی بیشتر بوده است. تر بوده، اثررذاریرانه آ  وثیآفرایند پن 

 2ها اصالت وارداتی دارد و به تمام معنا در خدمت انقالب نیست.عملکرد برخی دانشگاه
و  0اکتشافی»تمد  اسالمی که رویکردی قوت رویکرد هنااری در مقایسه با رویکرد احیای 

دستی در ساخت آینده است. تفاوت رویکرد هنااری برا رویکررد اکتشرافی است پیش« روندی
هرای این است که رویکرد هنااری مبنای اصلی طراحی و ساخت تمد  را صرفًا صعود و نرزول

 کند.فاده میداند و البته در درو  خود از رویکرد اکتشافی استرذشته و تاریخی نمی
دفعی و مکانیکی نیست، بلکه از مقوله ساخت تردریای و  سازی از مقوله ساختتمد 

                                                           
هرای رونرارو  در روییم، درواقع برای همه مدیرا  و مسرئوا  بخرشآنچه که ما به شما می»ای: . امام خامنه7

 (.1/6/3131خ )بیانات در تاری« سطوح مختلد، حایت دارد و باید رعایت کنند
غلبه مستارعفا  برر مسرتکبرا  و حرآ برر  به خواست خداوند قادر، قر  نهراسید که این قر ». امام خمینی: 3

است. ایرن قرر ،  اسالم این قر ، قر »ای: (. امام خامنه333: 31، ج 3113)موسوی خمینی، « باطل است
 (.31/33/3131)بیانات در تاریخ « قر  معنویت است

هرا اش از دانشرگاهاخیر آنچه به ایرا  و اسالم ضربه مهلک زده است قسمت عمده در نیم قر »م خمینی: . اما2
های اسرالمی و ملری در راه منرافع کشرور بره ها و مراکز تعلیم و تربیِت دیگر با برنامهبوده است. ارر دانشگاه

...، ارر مالس و دولرت و قروه قارا یه و تعلیم و تهذیب و تربیت کودکا  و نوجوانا  و جوانا  جریا  داشتند
برانداز ررفت، ملت ما امروز ررفتار مشکالت خانههای اسالمی و ملی سرچشمه میها از دانشگاهسایر اررا 

« توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحویل دهدها ارر اسالمی، انسانی، ملی بود، مینبود. .. دانشگاه
 (.13: ام خمینىالهى ام-نامه سیاسىوصیت)

4. Exploratory or Uutward or Forecasting Approach. 

ویرایش 

 یک

71/40/69 

 

ویرایش 

 یک

71/40/69 
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زمرا  چررخ جامعره دینامیکی است. بر همین مبنا حرکت با محوریت دولت اسرالمی، هرم
 چرخاند.اسالمی و تمد  اسالمی را می

 
 سازی نوین اسالمی: سهم و اولویت سه مرحله در تمدن13نمودار 

و با نگاه سرلبی  7ها باید مرحله دولت اسالمی را با نگاه ایاابی عامل کلیدی موفقیتانشگاهد
 ها باید نایر به مرحله دولت اسالمی باشد.بدانند. کارکردهای دانشگاه 3عامل عدم موفقیت

 
 سازیها در تمدن: سهم و اولویت کارکردهای دانشگاه11نمودار 

یرس3 ها اتناسب با کارکردها  ها، ساختارها ع سازکارهای دانشگاهاخت. بازطراحی ع بازاهندسی ز
 شود.های زیرین، باعن فعال شد  کارکردهای رویین میها در ایهکارکردهای دانشگاه

هررا متنررایر بررا مراحررل انقررالب، بایررد بررازطراحی بررا شررناخت کارکردهررای دانشررگاه
بر آ  اساس باشد. این برازتعرید، ها ها، ساختارها و سازکارهای درونی دانشگاهزیرساخت

وجرود آیرد و بعرد در سرط  علروم بره بازطراحی و بازمهندسی ابتدا بایرد در سرط  وزارت
 کند.ها؛ اما اثبات شیء، نفی ما َعدا نمیدانشگاه

                                                           
1. KSF: Key Successful Factor. 
2. CSF: Critical Successful Factor. 



 55     / عبدالکریم اسمعیلیی اسالم نیون یسازتمدن مراحل در هادانشگاه یکارکردها

المارالس و ترز ین نیسرت. هریرک از نکته پایانی اینکه، تدوین کارکردها بررای زینرت
ها به طرور سیسرتمی باادستی، ساختارها و فرایندهای دانشگاه کارکردها باید در تمام اسناد

 نهادینه شود.

 کتابنامه

، قام، مرکاز مادیریت پردازی در علوم دینیدرآمدی بر آزاداندیشی و نظریه(. 6656افروغ، عماد )

 حوزه علمیه قم، دفتر اول.

رات پژوهشاگاه ، قام:، انتشاافلسفهه رو  حقیقفد در علفوم انسف نی(. 6655ایمان، مامد تقی )

 حوزه و دانشگاه.

 .www.khamenei.irای، دسترسی در: بیانات امام خامنه
 ، تهران، علمی و فرهنگی.فرهنگ پقرو، فرهنگ پقشرو(. 6656جعفری، مامدتقی )

مهندساای تماادن اسااالمی از منظاار سااید منیرالاادین حسااینی (. »6656جمااالی، مصاابفی )

 .655-655تابستان، ص  ،6، ش65، س نید و نظر، فصلنامه «الهاشمی

انقااااالب اسااااالمی، بیااااداری اسااااالمی و تماااادن نااااوین (. »6656خرمشاااااد، ماماااادباقر )

 .645-665، پاییز، ص66، ش 4، سراهبرد فرهنگ،فصلنامه «اسالمی

 664، ش 65س  ،حفوز ، فصلنامه «ها در قر نهجرت و افول تمّدن(. »6656اکبر )ذاکری، علی

 .55-66، ص 665و 

بااازتعریک کارکردهااای اصاالی (. »6656اصاا ر سااعد بادی)ذوالفقااارزاده، مامدمهاادیع و علاای

، فصاالنامه «خمیناای هااای اسااالمی در اندیشااه امااامدانشااگاه در جامعااه باار اساااس  رمااان

 .66-4مستان، صز ،54، ش 65.، س مط لع ت راهبردی بسقج

 ، تهران، پیکان.ه ی ارحب ط ت اجتم عینظریه(. 6656رزاقی، افشین )

 ، تهران، کیهان.دایرةالمع رف علوم اجتم عی(. 6656ساروخانی، باقر )

هاای قار ن هاای تماّدن اساالمی بار اسااس  ماوزهشاخص(. »6656سعیدی روشن، مامدباقر )

 .56-56، بهار و تابستان، ص 65، ش 66س  ه ی قرآنی،آموز ، فصلنامه «کریم

، ترجماه علیرااا دهقاان، تهاران، هف ی ارحب طف تنظریه(. 6655سورین، ورنرع و تانکارد، جیمز )

 دانشگاه تهران.

 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
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پژوهففی بففه م  بففه ابفف ار حقففوو سفف زم نی و پرسففا از آینففد ن آینففد (. 6655اللااه، سااهیل )عنایاات

 پژوهی علوم و فناوری دفاعی .مسعود منزوی، تهران، مرکز ینده ترجمه ، اجتم عی

هااای تالیاال عاااملی مؤلفااه(. »6656غنچاای، مسااتانهع و حسااینی، مامااودع حجااازی، یوسااک)

، 4، س ه ی حفرویج و آمفوز  اشف ورزیپژوها، «مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت  موزش عالی

 .6-65، تابستان، ص 65ش 

، «دیاادگاه امااام خمیناای تماادن اسااالمی از» ،(6656زاده )فااوزی، یایاای و مامودراااا صاانم

 .56-5، زمستان، ص 5، ش 6، س ح ریخ و فرهنگ و حمدن اسالمیفصلنامه 

هفف ی پژوهقففرو هفف ی آینففد دانشففن مه بفف رش رو (. 6656گلاان، جاارومع و گااوردون ت)ااودور )

 فر، تهران، تیسا.فرملکی، ترجمه مرایه کیقبادی و فرخنده ملکیپژوهیآیند 

 ، ترجمه مامد جواد زاهدی، تهران، مازیار.فرهنگ علوم اجتم عی(. 6655کولب، ویلیام و  جولیوس )

 تهران، سخن. ،ترجمه عبدالاسین  ذرنا ح ریخ حمدن(. 6655لوکاس، هنری )

، 665، ش 65، س حفوز ، فصالنامه «دین، فرهنا و تمدن اسالمی(. »6656مخلصی، عباس )

 .665-56ص 

، تهاران، مؤسساه تنظایم و نشار  ثاار اماام نفور صفققهه(. 6655الله ) موسوی خمینی، سید روح

 .خمینی 

، تهران، نشار ج نبه دانشگ   الگوی حقوو همه(. 6655ناظمی اردکانی، مهدی و فرهاد توسکی )

  ثار فکر.

تبیین حقیقیت تمدن بر اساس مبانی فلسافه و (. »6656همایون، مامد هادی و ابراهیم خانی )

-654، پااییز و زمساتان، ص 55، ش 66، س ارحب طف ت دیف  و، دوفصلنامه «عرفان اسالمی

656-654. 
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