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محور ؛ در همين چهارچوب، موضوعاتي مانند دانشگاه. دانشگاه در جامعه مطرح است
هاي  و ويژگي ساز تمدندانشگاه  ،انديشهكانون ترويج معرفت و مولد  ؛دانشگاه ،توسعه

م از رسـمي و غيررسـمي بـه بحـث        نهاد ياز سو، ...و  آن هاي علمي و انديشـگي اَعـ
گـردد و   برگزار مـي هايي هم،  ها و كنفرانس نظور، همايششود و براي اين م گذاشته مي
ـ هـاي   به اين مسائل و چـالش  يگوئ پاسخمرجعي براي  به عنواندانشگاه را   يرو شيپ

  .نمايند جامعه تلقي مي
هـاي دانشـگاه    ويژگـي «يك مورد از موضوعات مذكور كه عبارتسـت از   در اين مقاله به

؛ ولي ضروري اسـت قبـل از ورود بـه بحـث، انـدكي در اصـل       است پرداخته شده» ساز تمدن
 .ديعمل آموضوع تأمل به 

  
  دانشگاه و تمدن

بـه معضـالت جامعـه را دارد و يـا در      ييبراي پاسخگو ،يايآيا دانشگاه ظرفيت و توان
ساز است و يا خود يكـي از محصـوالت تمـدن     آينده خواهد داشت؟ آيا دانشگاه تمدن

معلول دانشگاه است؟ و يا اينكه هـيچ يـك علـت ديگـري نيسـت و       ،است و يا تمدن
اساساً نهادهاي علمي و انديشگي در زمان خود بـه چـه نحـوي بـه توسـعه و تقويـت       

طـرف ديگـر   ز است؟ ا چگونه بودهبا يكديگر  ها آنرساندند و تعامالت  مدد مي ،تمدن
صاحب تمـدن بزرگـي بـود،     قبل از ميالد كه مگر كشور ايران ،ممكن است سؤال شود

 آكادمي افالطون، لوكئـوم (يونان را دانشگاه ساخت؟  مگر تمدن عظيمدانشگاه داشت؟ 
آيا زماني كه ). يونان وجود داشت ولي تمدن ،كاركرد دانشگاهي نداشتند...  و ارسطوو 

ايران از سدة سوم تا هشتم يا نهم هجري صاحب تمدن شكوفاي اسالمي بود، دانشگاه 
هــا، ديرهــا، مســاجد و مــدارس ظرفيــت  هــا، معابــد، موزيــوم داشــت؟ آيــا پرستشــگاه

دينـي در ايـن    -ي كه از جـنس عقالنـي و فلسـفي   يها سازي داشتند و سير بحث تمدن
هـا كـه در عصـري     كرد؟ آيا سـاير تمـدن   به رشد تمدن كمك مي ،ن داشتهها جريا نهاد

  دانشگاه داشتند؟ ،تأسيس شدند، باليدند و رو به زوال رفتند
هـاي كوچـك و    شناسي، تنجـيم و رصـد   اختر ،تاريخي به لحاظرسد اگر  مي به نظر

كمـت و  تعليم و تربيت و ح به كاربزرگ راصدان و يا كساني كه به مقتضاي فعاليتشان 
هـاي   در تمـدن (طبابت، محاسبه، كيمياگري، كشت و زرع و حتي آبيـاري و زهكشـي   

ي سـاز كارهـا  عوامـل و   بـه عنـوان  اشـتغال داشـتند،   ... و  )النهـرين  آشور و بابل و بين
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تـري از نقـش و    د، شـايد بتـوان تصـوير روشـن    ننظر گرفته شـو ر فرهنگي و تمدني د
 .ساز ترسيم كرد هاي دانشگاه تمدن ويژگي
  

  هاي علمي و فرهنگي تمدن اسالمي و نهاد
از  چند تـن ترين دانشمندان و محققان حوزة تاريخ علم، كه به  اساس تحليل برجستهر ب

ه تـاريخ علـم در دانشـگا    گـذار  انيـ بنجورج سـارتون   :دشو زير اشاره مي به شرحآنان 
لـد و  ج 2 علـم تـاريخ  لد، ج 5 علم مقدمه بر تاريخاروارد و مؤلف آثار سترگي چون ه

 The Concept of Knowledgeنظيـر  كـم  مؤلف اثر )Franz Rosenthal(فرانتز روزنتال 

Triumphant in Medieval Islam    و ميــراث كالســيك اســالم)The classical 

heritage in Islam( ينــدبرگ ل .يســ .و ديويــد نگــاري در اســالم و تــاريخ)David 

c.Lindberg(  مؤلــف كتــاب The Beginnings of Western Science ديميتــري  و
، يونـان يتفكـر  دانشـگاه يـل و مؤلـف كتـاب      ةاستاد برجست )Dimitri Gutas(گوتاس 

تـاريخ  جلـد   9مؤلـف   )Frederick C.Copleston(و فردريك كاپلستون  يفرهنگ عرب
استاد دانشـگاه شـيكاگو و رئـيس گـروه      )William Mc.Neill(نيل  و مك غرب ةفلسف

ـ شناسـي و تمـدن    باستان  West A history of The humanب مؤلـف كتـا   نيالنهـر  نيب

Community   و جورج مقديسي)George Makdisi(  استاد بازنشسته دانشگاه فيالدلفيا
را  نـام كـه غـرب    ها محقـق صـاحب   و ده The rise of College ةو صاحب اثر برجست

 به خـود پهنة وسيعي از جهان آن روزگار را  ،و اين تمدن دانند مدن اسالمي ميوامدار ت
هـا كـه بـا     اختصاص داده بود، مگر در آن تاريخ ايران دانشگاه داشته است؟ مگر نظاميه

، دانشـگاه  شد سيتأسسياسي و ترويج فقه شافعي و بعضاً مبارزه با عنصر شيعي  ةانگيز
 شـاپور  يجنـد حتـي  و ...  و ستنصريه، قيروان، زيتونهواقع مر به معناي امروزي بود؟ د

 كـدام  چيهو االزهر كه نوعاً به مقتضاي روز، كاركرد دانشگاهي داشتند، ) قبل از اسالم(
 بـه كـار  غالبـاً   هـا  و دارالعلـم  هـا  دارالحكمه ها، الحكمه بيت. آمدند نمي به شماردانشگاه 

هاي پژوهشي و اندك آموزشي داشتند، ولي كشور  ترجمه مشغول بودند و نوعاً فعاليت
و در مقطعي از تاريخ، برتري  ندهاي اسالمي صاحب تمدن شكوفائي بود ايران و كشور

  .فكري از آن مسلمانان و جامعه اسالمي بود
دو  گام اول بايد تعريف صحيحي از تمدن و فرهنـگ، ايـن  ر رسد د مي به نظرپس 

بال نقش حياتي براي رشد و بالنـدگي دانشـگاه دارنـد،      دو ةبه مثابكه  ساز تمدنعنصر 
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اي از عناصـر گونـاگون    محتاج بررسي زنجيره ،بديهي است شناخت اين امر. ارائه كرد
سـاز   هـاي دانشـگاه تمـدن    براي درك ويژگي. است كه حلقة محوري آن دانشگاه است

هـاي مسـائل فلسـفي و     فرهنگـي دربـارة پيچيـدگي    تحليلـي تـاريخي و   بـه  ازيـ نابتدا 
شناختي است، كه فصلي از آن به موضوعات فرهنگي و رشد و پيشرفت جوامع  معرفت
ها و به يك كالم به نـوع زنـدگي و نحـوة     ها و تغيير و تحول مستمر همة پديده و ملت

 .نگاه به عالم و آدم بستگي دارد
 

  تمدن و فرهنگة تاريخچة واژ
ة خـود، تـا ديرزمـاني واژ    وجـوش  آغـاز جنـب   وميك و زبـان انگليسـي در  هاي ر زبان

Civilization )ي را به جا) آييني تمدن يا شهرCultur بردند و مرادشـان از آن   كار مي هب
هـاي   بـه واژه  Civilization. ي يا پيشرفت اجتمـاعي بـود  بخشبهبودبهسازي، ، پرورش

Civils, Civitas ,Civilis  سياسـي «ي عنـا گـردد، بـه م   باز مـي «(political)  شـهري «و« 
(Urban) واژه . دهـد  اي قرار مي هاي قبيله كه يك دولت سازمان يافته را در برابر جامعه

Civilization  ي رسد كه ساختة دوران نوزاي مي به نظردر التين كالسيك وجود ندارد و
 آراسته شدنبه معناي  Civilizerباشد و چه بسا فرانسوي و برگرفته از فعل ) رنسانس(

  .است نيشهرنشبه آداب و ادب مردم 
 ،هـاي فارسـي باسـتان    در متن بازمانده از اوستا و نوشـته » فرهنگ«صورت باستاني 

رود از  گمـان مـي   و اسـت  (far-hang)» فرهنگ« ،نصورت پهلوي آ. يافت نشده است
از . كشـيدن باشـد   معنايبه (thang)  گثن به معناي پيش و ريشة باستاني» -فر«پيشوند 

، »هيخـتن «، »هنجيـدن « به معني قصد و آهنگ،» هنگ«ي هاي فارس اين ريشه است واژه
، »-فـر «و بـرآوردن و از همـين ريشـه بـا افـزودن       دنيبـرون كشـ  به معنـاي  » انجيدن«
به معناي تربيت كردن، ادب آموختن، تأديب (و هيختن است » فرهنجيدن«، »فرهيختن«

در زبـان  » كولتـور «واژة . آمده اسـت ... هبه معناي ادب آموخت كه و نيز فرهيخته) كردن
در زبان التيني  (Cultura) »كولتورا«در انگليسي، در اصل از » الچرك«فرانسه و آلماني و 

 انگليسي در agriculture از اين مايه، واژة  و به معناي كشت و كار و يا پرورش ؛است
هـا بـه معنـاي     ايـن واژه  .اري آمـده اسـت  باغـد  (horticulture)و به معناي كشاورزي 

پرورش و ادب و آراستگي به علم و هنر وارد حوزة مفاهيم مربـوط بـه انسـان شـد و     
در . ي مدرن آغـاز گرديـد  علوم انساناين مفهوم، پرورش  ةسپس از سدة نوزدهم بر پاي
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كولتـور   هاي التيني و نيز در زبان انگليسي، پيش از رواج واژة زبان فرانسه و ديگر زبان
ند كه در دبر مي به كارمعنا  نيبه همرا » يويليزيشنس«يا » يويليزاسيونس«ة واژ ،يا كالچر

واژة سيويليزاسـيون در اصـل بـه معنـي     . انـد  ترجمـه كـرده  » تمدن«زبان فارسي، آن را 
بـه ايـن   . شهرنشـين بـود    آراستگي به ادب و آداب و علم و هنر و رفتار مردم فرهيختة

مانند واژة فرهنگ در زبان فارسي، معناي بهتر  ،كولتور و سيويلزاسيون هاي ترتيب واژه
هـاي   پرورش و دست يافتن بـه رده و شدن و كمال يافتن طبيعت بشري از راه آموزش 

 ).35-36: 1386آشوري، (باالي ادب و علم را در خود داشت 
 

  ها حيات تمدني و دانشگاه
هاي موضـوع   افق ،اندكي تأمل شود ها آند ها و فراز و فرو تاريخي تمدن ةاگر به گذشت

 بـه نظـر  هـاي شـگرفي    ها، پديده ن در مقياس زمان، تمد. گردد يمتر  بحث قدري روشن
ي اروپا و قدر كافي است كه نقشة فرهنگ همين ها آنبراي دريافت دوران دوام . رسند مي

. عد مقايسه كردب دو هزار سالنظر آورد و آن را با وضع ر د م. ق 500آسيا را در حدود 
 ها آنتر از همة  عظيم. بخش مشخص فرهنگي نيرومند برپا بودر در آغاز آن عصر، چها

هاي  اي از فرهنگ ه بازماندهك فرسودة فالت خاورميانه است كم و بيشتمدن باستاني و 
برآمـده از  . تر و هموار شدة جهاني بود و در قلمرو شاهنشاهي پارس درآمده بـود  كهن

هـاي آن در ايتاليـا و    استاني تمدن، دو مركز نوشكفته، يكي دراژه كه شـاخه اين كانون ب
تـر در شـرق    ديگري در درة سند و گنگ در شـمال هنـد، در دوردسـت   ود و سيسيل ب

دو هزار سال پس از اين زمان، چهرة اروپـا  . ، فرهنگ برافراشتة چيني قرار داشتها نيا
اگـر چـه در   . اخت و هنوز پابرجا بودقابل شن ،صورت پيشين به همانو آسيا كمابيش 

اي پهناور شده و از جهات گونـاگون تغييراتـي يافتـه بودنـد، ولـي       درون خود تا اندازه
بر همان خط و قرار سابق دو هزار سال پيش خود، اسـتوار بـاقي    ها آنساختار اساسي 

ي هم جوانه سه كانون از چهار كانون تمدن اروپا و آسيا بر رو ،در خاورميانه. مانده بود
هاي برجستة تاريخي دو هزار ساله پديدار شـدند و   رويداد جيبه تدراما . زدند و باليدند

 بـه همـراه  از هـر دو   بود نوع مهمي از تمدن كه نه يوناني بود و نه رومي، بلكه تركيبي
هلنيسـم ابتـدا در   .  عناصري علمي از مناطق و ملل گوناگون، تحت عنوان تمدن هلنـي 

هـا و   دسـت  گيـري دسـت يافـت و تـا دور     هاي چشم ر اروپا به كاميابيشرق و سپس د
متعادل و  ،هاي بعد در سدهاين عنصر تمدني پيش از آنكه گسترش . بريتانيا گسترده شد
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ضعيف شود و از پيشروي بايستد، واكنشي عليه آن در خاورميانه آغاز شـد و   جيبه تدر
: 1388مـك نيـل،   (ها و حاالت شرقي به كانون خرد هلنيسم گرديد  ماية ريزش انديشه

شرقي از جمله عـواملي    در انديشة سد كنندهنشان ساخت اين عناصر  بايد خاطر). 318
لمي و انديشگي ما را بـا چالشـي سـنگين    است كه در طول تاريخ، مراكز و نهادهاي ع

 بـه عنـوان  رو كرده و به عبارت ديگر اين اماكن مقدس را از وظيفـة اصـلي خـود     هروب
بـه  . و پرورش فضايل انساني دور كرده اسـت  علمي ةانديشمحيطي براي توليد فكر و 

 .بايد نگرانش باشد» ساز دانشگاه تمدن«اي است كه  رسد اين همان مقوله مي نظر
  

  ساز هاي دانشگاه تمدن ويژگي
  استقالل: ويژگي اول

آن ر د كه يا جامعه. ترين و اولين ويژگي دانشگاه، استقالل آن است ترين و اساسي مهم
ـ       هـا و   روز انديشـه كاركردها از يكديگر تفكيـك و مسـتقل باشـند، اسـباب ظهـور و ب

ه، اسـتقالل  و حضور نقش خودآگا شود آگاهي عمومي به مقياس وسيعي فراهم مي خود
انجام خرد جمعي را تضمين  و سر هاي فردي ون جامعه و بروز انديشههاي گوناگ عرصه

در ايـن  . كـه يكـي علـت و ديگـري معلـول اسـت       توان گفـت  واقع نمير د. نمايد مي
توان به سرگذشـت افالطـون    مثالً در يونان مي. هاي تاريخي كم نيستند خصوص نمونه

توانسـت   بود كه ابتدا وارد سياست شـد و در جـواني مـي   اي  او اشراف زاده .اشاره كرد
شود، ولي دنياي سياست را رها كرد و يـك نهـاد علمـي يـا آكـادمي      ... و  راديب، شاع

هـايش در دربـار فيليـپ و     فعاليـت  سپري كردنارسطو لوكئوم را پس از . تأسيس نمود
هـا و   نامـه  نييآ و نصيبين يآكادمتأملي اندك در با . تأسيس كرد ،جدا شدن از حكومت

در يك آكادمي ايرانـي در  را علمي و فلسفي -معرفت دينيو اساسنامة آن اوج استقالل 
وضعيت انديشمندان برجسته و مكاتب پيشرفته . توان شاهد بود ميآستانة ظهور اسالم، 

هاي گوناگون آن وجـود   در حوزة تمدن اسالمي هم نمونه. صورت بوده است نيبه هم
مراكـزي عـالي در    بـه عنـوان  ها به معناي اعم كلمـه    رسد شبكة نظاميه مي به نظر. دارد

گاه نتوانستند مانند ساير مراكز علمي، چون جندي شـاپور،   هيچ ،تاريخ مدارس اسالمي
 ،ها، كه هر كدام خارج از سـلطة دولـت و مـذهب    الحكمه و دارالعلم الحكمه و دار بيت
نقـش   و ل علوم اوائل به عالم اسالم شـدند، و انتقاي هاي علمي و فرهنگ پيشرفت منشأ
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هـاي مـذهبي و كالمـي     لذا جز پرداختن به بحـث و  مؤثري در حيات علمي ايفا نمايند
 بـه خـود  تحقيقي و پژوهشي يا آموزشي  ةها جنب توفيق اين را نيافتند كه در ساير رشته

ي در گذشـته  نظام علم در حالي كهها بود،  يكي از نقاط ضعف نظاميه ،اين وجه. گيرند
خاصي برخوردار بود كه اختصـاص بـه خـواص     خردگرايياز حيات و نشاط عقلي و 

 ابـن حوقـل  كـه   چنـان . شـد  نداشت، بلكه بخشي از عوام و اهل حرَف را نيز شامل مي
كردنـد   من در خوزستان دو باربر را ديدم كه بار سنگيني را بر پشت حمل مي: گويد مي

حث و جدل در مسائل تأويل قرآن و حقـايق كـالم   و در همان حالت دشوار، مشغول ب
  ).446: 1378محقق، (بودند 

، شـرحي از  تـاريخ علـوم عقلـي در تمـدن اسـالمي     صفا در كتـاب   اهللا حيذبمرحوم 
) 111ص ،  2 ج،  وفيـات االعيـان  (  ابـن خلكـان  را از قـول   متي بن يونسمجلس درس 
   :آورد بدين شرح مي

 شـهر  ، حكيم مشـهور در آن ابو بشرمتي بن يونسنصر به بغداد وارد شد، و چون اب
اي بلنـد و   آموختنـد و از ايـن هنگـام در آن فـن آوازه     بود و مردم نزد او فن منطق مـي 

شهرتي بسيار داشت و هر روز صدها تن از مشتغلين منطـق در حلقـة درس وي گـرد    
گردانش خواند و شرح آن را براي شـا  آمدند و او كتاب ارسطاطاليس را در منطق مي مي

  ).152: 1364صفا، ( ...و از او در شرح ارسطو هفتاد دفتر نوشته شده بود كرد يمامالء 
توان يافت كه بـه انـدازة عصـر     اي را مي كمتر دوره ،در عصر اسالمي پيش از مغول

. اول سلجوقي دنياي اسالم از يك وحدت و قدرت سياسـي برخـوردار گرديـده باشـد    
الملك وزير مقتدر و حاكم مطلق اين دوره كسـي بـود كـه همـة امكانـات       خواجه نظام

اگـر   .گرفـت  به كاردولت و جامعه را در راه تأسيس مدارس و كمك به طالب و فقها 
و  تأييـد دريغـي را كـه در راه مـذهب شـافعي و      مساعي بي آن همهاين وزير اندكي از 

در راه پيشرفت ساير علـوم و فنـون و حمايـت از    ، داشت حمايت فقهاي آن مبذول مي
 ،شيعه كه از عنصر برجسته و مترقي عقالنيت برخوردار بـود  به خصوصساير مذاهب 

اندكي بيش از آنچه  -هزاران فقيه و متكلم شافعي آن دوره در قبالر بست، د مي به كار
توانست وجود داشـته باشـد و بـدون     دان و فيلسوف و طبيب وجود داشت، مي رياضي

را ... و  بيرونـي دنبالـة تحقيقـات ابـن سـينا، رازي،      كه دنديرس يمشك افرادي به نبوغ 
عصـر بـه عصـر    بگيرند و زمينه را براي پيشرفت كساني فراهم نمايند كه پـس از ايـن   

  .دانش قدم نهادند
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الملك مشي خود را ضديت با شيعيان قـرار داده بـود و    رسد خواجه نظام مي به نظر
اطــالع از وجــود اســتادي شــيعي در نظاميــه، آنــان را از تــدريس خلــع و  بــه محــض

تـرين منـاطق تحـت     افتـاده  خواجـه در دور . كرد مي ديبه تبعشان را قطع و امر  مستمري
. كـرد  ا تعداد اندك شافعي به تأسيس نظاميه و حمايت از آنـان اقـدام   حكومتش حتي ب

كـه در رياضـي،   ... و  سيد اسماعيل جرجانيو  يفخر رازدانشمنداني چون خيام، امام 
طالب علوم محض در سراسـر  . ند، جايگاهي در نظاميه نداشتند فلسفه و طب درخشيد

  .محدود و انگشت شمار بودند ،اين بالد
وقتـي  «: ابن خلكـان آن را نقـل نمـوده بسـيار شـگفت آور اسـت كـه        اين خبر كه

 .م(الدين بن يونس موصلي  جز ابوالفتح كمال ،ي به عراق رسيدفخر رازهاي امام  كتاب
ـ    ،شخص ديگري قادر به فهم معضـالت آن نبـوده اسـت    ،.)ق .ه 639  ةايـن خـود نمون
هـاي   يي از خالئي است كه بر اثر توجه غير متعارف به علوم مذهبي در ساير زمينهايگو

ها اگر چـه خـدمات    نظاميه هر حال هب). 280: 1353كسائي، (علمي پديدار گشته است 
اي داشتند، ولي حاكم شدن انگيزة سياسي در اين مدارس، متأسفانه ارمغاني جـز   ارزنده

نهادهـاي علمـي و    در ديد با آزادي فكر و انديشـه تشديد مجادالت مذهبي و مبارزة ش
  .، نداشتمعرفتي

مسـلمان و اسـتاد    العلوم جامعدان، جامع  رياضي يونس بن الدين كمالشايد بازگشت 
و  1175برجسته، به موصل، موطن خـود پـس از تحصـيل در نظاميـة بغـداد در سـال       

از محيطي باشد كه هنوز موسوم شد، دوري » كماليه« به نام اواي كه  تدريس در مدرسه
آن ادامه داشت و براي شخصيتي كـه در مقـام يكـي از    ر اي د هاي سياسي و فرقه جدال

 ونسيـ  ابـن . كـرد  دانشمندترين مردان عصر خويش بود، آزردگي خاطر او را فراهم مـي 
رياضـيات،  ، ي در منطـق يهـا  سـينا و رسـاله   تفسير قرآن، شرحي بر قانون ابـن  عالوه بر
و  1238تـا   1218پادشـاه مصـر از   (سلطان كامـل ايـوبي   . نوشت... ر و ي، جبياخترگو

از او خواست تا برخي از سـؤاالت فردريـك دوم را جـواب    ) 1238تا  1237دمشق از 
 ).587: 1383سارتون، (گويد 
  

  تخلق به اخالق ايماني و عقل و خرد: ويژگي دوم
ها و اخالق عام كه همة  شي تدوين نظامي ارزشي و همگاني از ارزبه سودانشگاه بايد 
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بديهي است در اين كار با انبوهي از مشـكالت  . حركت كند ،آحاد جامعه را شامل شود
فرهنگ جامعه در آن سطح نيست كه تعامـل رشـد   ا ها مواجه خواهد شد، زير و كمبود

ن ها فراوا عدالتي و از دست رفتن استعداد ها و بي ي متأسفانه نابرابر .اي داشته باشد يافته
 و الزمة اين كار تدارك نظامي هماهنگ براي ارتباط تنگاتنگ با كل جامعه است .است

هاي اخالقي و عقالنـي   اين امر منوط به آن است كه يك معيار يا مالك عامي از ارزش
عقـل و اخـالق اسـت كـه خـارج از       ،بديهي است ايـن معيـار  . و فرهنگي حاكم گردد

دانشگاه حق سؤال از جامعـه را   اساس  نيبر اهاي محدود و رسمي باشد و  چوب چهار
تخلق بـه اخـالق ايمـاني و     ،آن معيار. ي از نقد قدرت نداشته باشدايداشته باشد و پرو

  .انديشة معنوي استا انديشي سنت ديني و ملي به مقتضاي عصر جديد و متناسب ب باز
وحيـد، كـه   اين امر سرانجام بدان معني است كه قانون شرع دروني و واحد يعنـي ت 

ي اعم از هاي فكري و علم و محيط حاكم گردد، قادر است اخالق عام را تضمين نمايد
ورز ديگر، بايد صرفاً از اين منبع تبعيت و تغذيه كنـد، در غيـر   دانشگاه يا هر نهاد خرد

آيد و دانشـگاه را از وظيفـة اصـلي آن كـه      قدرت و سلطه پيش مي ةمسئل ،صورت  نيا
ه براي حفظ اقتدار فرد و نقش ممتاز او و ممانعت از ايجاد قدرت دادن آگاهي به جامع

 .كند دور مي ،متمركز است
 

  مبارزه با فقر فكري و علمي جامعه: ويژگي سوم
معـارف روز نيسـت، يعنـي دانشـگاهي كـه از آن      ة فلسفة وجودي دانشگاه صرفاً عرض

سنگيني دارد و آن وظيفه ساز باشد، وظيفة بسيار  رود جامعه را بسازد و تمدن انتظار مي
گنجـد، بلكـه مقابلـه بـا جهلـي اسـت كـه         اش نمي در چهارچوب تنگ وظايف رسمي

يي ايدنآماده كردن عامة مردم و دانشجويان براي زندگي در . گير جامعه شده است دامن
پيچيده و نامفهوم است، يعني آماده كـردن كـل جامعـه بـراي يـك بسـيج        به شدتكه 

در تفكـر  . هاي انديشگي و گشودن فضاي جدال رزه با فقر فكريعقالني و علمي و مبا
المعرفـه   در علـم . قـدم جهـل را كنـار بگـذارد     به مدرن، علم جديد، علمي است كه قدم

وقتـي علـم   . دانند كه محيط بـر جهـل اسـت    اي مي ، دايرة علم را دايره)اپيستمولوژي(
شود، يعنـي علـم بـه     مي تر نسبت سطح تماس با جهل بزرگ به همان ،شود تر مي بزرگ

بايـد   ،سـازي داشـته باشـد    دانشگاهي كه هـدف تمـدن  . به جهل بيشتر بردن يپمعناي 
 .اي جدي براي بررسي فقر فرهنگي و معرفتي جامعه و دانشجويان داشـته باشـد   برنامه
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و يا با آموزش و تربيت دانشجويان رشـتة   محتوا بيهاي  پردازي با نظريه ،اين مهم صرفاً
معنـي   ،التحصيل شدن ، حتي پس از فارغها آناني كه متأسفانه بخش كثيري از علوم انس

و يا با اضافه كردن چند واحـد   را درك نكرده اندد و جوهرة اصلي رشتة تحصيلي خو
 .پذير نيست امكانهاي فني و تجربي،  معارف عمومي به مواد درسي براي رشته

 
  انضباط: ويژگي چهارم

ايـن عنصـر   . برخورداري از انضباط است ،ساز دانشگاه تمدنهاي  يكي ديگر از ويژگي
شود و به  افتاده تلقي ميپا شيپموضوعي بسيار  ،ي كشورهادر بعضساز،  تاريخي و تمدن

هاي فكري،  تمامي اديان و نحله در حالي كه. شود ي به آن داده نمييبها نيتركمعبارتي 
 هـا  آنو نخستين گام آمـوزش   اند دهرا بر اين امر استوار كرد مدار زندگي اجتماعي خو

هـا در پيونـد بـين علـم و      شايسته است دانشـگاه  .تخلق به اخالق و انضباط بوده است
سرلوحة كار خود قـرار دهنـد كـه     ،در ساية تحول فرهنگي را خرد، يك نظم اجتماعي

انجام آن رسيدن به يك تحول فكري است و بايـد اسـاس آن بـر يـك تحـول ذاتـاً        سر
  .اسي استوار باشدمعرفت شن

  
تشـكيالت و مقـررات    طـرد تدوين مقررات و ضوابط نوين و : ويژگي پنجم

  فرسوده
هاي كهنه و طرد تشكيالت و مقررات فرسوده و  ويژگي ديگر دانشگاه، دوري از انديشه

جهـت جـذب اسـتادان فرهيختـه و      ،اي نو براي ايجاد محيطي با نشـاط  تدوين شالوده
ي هـاي علمـ   جاذبـه  برقـراري ي انساني با تجربه و كاردان و مجهز به دانش روز و نيرو

 آمـوزي و  هـاي نـوين كسـب معرفـت و علـم      براي گسترش علم سازمان يافته با شيوه
شناسـانه   هـاي معرفـت   و تصـحيح مسـتمر روش   ي كه به تنقيح يها بسط روش همچنين

دولتـي و  نظـارت   بديهي است ايـن امـور بايـد از    )12: 1384پايا، ( .پيشين منجر شود
 .امان باشد ساالرانه در ديوان
 

  بنيادي يها پژوهشترويج : ويژگي ششم
ها  و فياض انديشه سرچشمة زاينده كه » هاي بنيادي پژوهش«ها به  توجه جدي دانشگاه
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ر د بـه خصـوص  اين نكتـه  . افتادگي دارد »اقتصاد محور«هاي  پرهيز از پژوهش و  است
براي بسـط دانـش و   » معرفت علمي«اج ترويج هاي در حال توسعه كه محت مورد كشور

. ولي متأسفانه مغفول واقع شده است ،شود ، بيشتر احساس مياستهاي فرهنگي  آموزه
هـاي جديـد حـائز     گيري از فنـاوري  هاي كاربردي و بهره توجه به پژوهشت بديهي اس
 .است ويژهاهميت 

  
  اي هاي سياسي و فرقه دوري از كشمكش: ويژگي هفتم

شدن در ر اي و عقيدتي و گرفتا هاي فرقه به كشمكش شدن دهيكشبايد از خطر دانشگاه 
عقيدتي كـه حرمـت و    -علمي و حزبي اي غيرگيري با نهاده فريبي و جهت عوام چنبرة 

، برنـد  مـي  بـه كـار  هاي خاص  اي براي رسيدن به اميال و گرايش ساحت علم را وسيله
 ،اي و عقيـدتي  هـاي فرقـه   شـان از جـدال  ها در طول تاريخ دانشگاه. نمايد پرهيز جدي

در  ،متخصص قرون وسطي  Jacque Legoff)(ژاك لوگوف . اند آسيب سنگيني خورده
ها در سـدة دوازدهـم مـيالدي     به تحليل بسيار عالي از وضع دانشگاه روشنفكرانكتاب 

هـاي خـونين سـال     مختاري دانشگاه پاريس كه پس از رويدادبه خوداو  . پرداخته است
گرفتن  طالب در اختيار ،دارد كه حكومت كند و اظهار مي آمد، اشاره مي به دست 1229

طنتي درگيـر شـدند و در يـك    دانشـجويان بـا پلـيس سـل     هاي دانشگاهي بود، اتحاديه
بيشتر دانشگاه اعتصاب كرد و به اورلتـان   و سربازان، چند دانشجو را كشتندرويارويي، 

،  سن لوئي 1231اريس داده نشد تا اينكه در سال دو سال تقريباً هيچ درسي در پ. رفت
اسـتقالل دانشـگاه را رسـماً     ، )Saint Louis, Blanche of castile(كاستي  آوو بالنش 

بـه   1200در سـال   )Philipe Augustus(پذيرفته و امتيازاتي را كه فيليـپ آگوسـتوس   
  ).86: 1376لوگوف، (تجديد كردند و بسط دادند  ،آنان داده بود

دانشـگاه را متـأثر    ،قرن چهاردهمو آغاز  زدهميقرن سكه در   ، حران بزرگ ديگريب
تا چه  ها آنو بسياري از  حد مبهم است كه وضع روشنفكران تا چه نشان دادساخت و 

 ها اولي. نشين بود اندازه ناخرسندند، بحران دعواي بين استادان ناراهب و روحانيون دير
 بـه عنـوان   هاي فقراي مسـيحي  فزون اعضاي فرقهاروز به شدت مخالف پذيرفتن تعداد

هاي فقراي مسيحي بدين شرح  شكايت استادان ناراهب از فرقه. استاد در دانشگاه بودند
اسـتادان   .جنبة صنفي داشت همه باًيتقرها  شكايت ، 1254تا  1252ل در آغاز از سا: بود
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دانشگاه متهم كردنـد و   ةنام  آيين، استادان فرقة فقراي مسيحي را به تخطي از راهب ريغ
هاي كارشناسي ارشـد علـوم و فقـط بـا مـدرك       ها بدون گذراندن دوره گفتند اين فرقه 

ها از پـاپ   فرقه ،1250در سال . كنند االهيات وارد دانشگاه شده و شروع به تدريس مي
 ها آن. گيرندليسانسي از مهردار نوتردام ب اجازه گرفتند كه در خارج از دانشكدة الهيات، 

دانشگاه فقط يك كرسي، از چهار  ةنام  آيين در حالي كهدو كرسي دارند،  كردند يمادعا 
با ادامة تدريس در خالل  ها آندانست، باالتر از همه اينكه  كرسي را متعلق به ايشان مي

 هـا  آنپـاپ از  . زدند ي دانشجويان و استادان لطمه ميبه همبستگهاي دانشگاه  اعتصاب
كرد و استادان ناراهب هـم، اساسـاً اسـتادان راهـب را دانشـگاهيان واقعـي        ت ميحماي
تنها بـه اسـتادان و    ها نه اخالل اين فرقه به هر حال). 119: 1376لوگوف، (دانستند  نمي

دانشجويان بلكه به محيط آموزشي لطمه زد و دانشگاه را ملعبة دست اميال شخصـي و  
پادشاه فرانسه نيـز سـخت از    ،لوئي اين ميان، سن بديهي است در. عقيدتي خود درآورد

هـا در   از ايـن نمونـه  . كرد يا فرانيسيان حمايت مي) راهباستادان (ة فقراي مسيحي فرق
ي پاكسـتان در دورة حكومـت   هـا  دانشـگاه هاي شوروي در زمان استالين و در  دانشگاه

 .كم نبوده است... ضياءالحق و 
 

  يالملل نيبهاي علمي  نهادارتباط گسترده با : هشتم  ويژگي
تـدوين قـوانيني اسـت كـه راه تعـامالت       ،ساز ي دانشگاه تمدنها يژگيويكي ديگر از 

هاي  هاي معتبر جهان و نهادهاي مولد انديشه و كرسي با دانشگاه دانشگاهي بينعلمي و 
همـوار   ،كه منبع مهم تغذيه علمي و معرفتـي در عصـر جديـد هسـتند     را پردازي نظريه
المللـي بـه اعتبـار و ارزش     هاي علمـي بـين   بديهي است كسب آخرين دستاورد. نمايد

بـراي   ،هـاي رسـمي   افزايد و وجود نهـادي مسـتقل از دولـت و دسـتگاه     ها مي دانشگاه
ادواري،  بـه صـورت  المللـي   هاي علمي و بين ها مطابق استاندارد ارزيابي كيفي دانشگاه

 .سازد مي را عيان ها آنمعايب و محاسن 
 

  گيري نتيجه
 نكتـه  آن يـابيم،  دست مي به يك نكته و معيار »ساز هاي دانشگاه تمدن ويژگي«از بحث 

مكاني فراگير براي تفكر و در ضروريات تأسيس تمدن، عبارتست از اينكه اگر بنا باشد 
 لحـاظ به تعقل در ارتباط با جامعه قائل باشيم، كه وظيفه يا نقش تعامل با كل جامعه را 
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باشـد،   خواهـد  مي دار باشد، آن مكان كه نام آن هر چه فرهنگي و تعليم و تربيت عهده
 هـاي اشـاره شـده،    با ويژگـي اي  براي انجام اين وظيفة خطير از سرشت و جوهرهبايد 

اين مسئله موضـوعي   ،صورت  نيادر . اش گردد تا قادر به انجام وظيفه ؛برخوردار باشد
 كـارل . شـود  يك كل مطـرح مـي   به عنوان» جتماعي و انسانيامور ا«است كه در حوزة 

كنـد  و   مانهايم اين نقش برجسته و فراگير دانشگاه را با يك مصداق تاريخي بيـان مـي   
پيشرفت علم در اواخر قرون وسطي را در غرب، مرهون مجموعـه شـرايطي از جملـه    

صـادي، احيـاء   تماس روز افزون اروپاي مسيحي با جهان عربـي، عوامـل جمعيتـي، اقت   
تعبير ) 1963( فوايد دانشگاهي در كتاب ايكر محقق آمريك  كالرك. داند مي... تجارت و 

در مدار «هاي آمريكا  دارد دانشگاه او اظهار مي. عميقي از دانشگاه و انتظارات از آن دارد
د اجتماعي از آموزش عالي در اقتصا بدين معني كه نه فقط انتظارات ؛»تاريخ قرار دارند

رشـد، تنـوع و افـزايش      جديد دگرگون شده، بلكه ماهيت خود دانشگاه نيـز در نتيجـة  
بـه   اسـت و  كـرده  رييتغهاي خدمت به جامعه،  و ديگر شيوه ،اهميت پژوهش، مشاوره

بـل    سرانجام دانيـل  .تلقي شده و براي خود حيات خاصي قائل است» خردر شه«منزلة 
مـددكار جامعـة   «صـنعتي، دانشـگاه را يـك نهـاد     هاي خود از جامعـة   در اظهار انديشه

، معرفـي  نمايـد  مـي يك نظـام تجلـي    به عنوانخود، » در ساختار كمكي«كه  ،»امروزي
 ).75: 1383ذاكرصالحي، ( كند مي
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