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و نقش آنهـا در مسـير تحقـق دانشـگاه      1404جايگاه انجمن هاي علمي دانشجويي در سند چشم انداز افق 
  تمدن ساز 

  
  1 عباس تيموري آسفيچي

  كارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه يزد
  
  

  چكيده 
ي  كشور منطقه 25علم و فناوري در  جمهوري اسالمي ايران احراز جايگاه اول 1404آرماني سند چشم انداز  يكي از اهداف بلند و
ساله است و تحقق اهداف چشم انداز در ابعادعلمي ، پژوهشي و فناوري مستلزم سياستگذاري صحيح  20در افق ) آسياي جنوب غرب 

ام باشند كه يكي از اصلي ترين اركان نظمي ها و عزم جهاد علمي است كه مهمترين ركن براي نيل به اهداف تعيين شده دانشگاه
فكري معرفتي  توليد دانش مي باشد و دانشگاه تمدن ساز افق حركت دانشگاه هاي ايران براي دهه هاي آتي ترسيم مي كند  كه 
انجمن هاي علمي دانشجويي در آن به عنوان يك نهاد مستقل جهت انجام فعاليتهاي علمي در بدنه دانشجويي به عنوان يك ركن 

ح شده مي باشد و به عنوان هسته هاي تخصصي نقش اساسي در پيشبرد اهداف علمي و توسعه اساسي در راستاي تحقق اهداف مطر
  .دانش هاي نوين و تخصصي در دانشگاه ها را دارند

كه در اين رابطه فعاليت بيش از دو هزار انجمن علمي دانشجويي در دانشگاه هاي كشور بيانگر ميزان اهميت آنها در رشد علمي  
  .باشد  شگاه تمدن ساز ميكشور و ايجاد دان

تبيين شود و سپس به  1404در اين مقاله سعي بر آن است تا در ابتدا جايگاه انجمن هاي علمي دانشجويي در سند چشم انداز افق 
  .نقش آنها در ساخت دانشگاه تمدن ساز پرداخته شود 

  دانشگاه تمدن ساز  –اسالمي ايران سند چشم انداز بيست ساله جمهوري  –انجمن علمي دانشجويي :  كليد واژه ها 
1. teimoury3@gmail.com
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  :مقدمه و طرح مسئله 
دانشجويي و تأكيد برگفتمان علم گرايي در سطح فعاليت هاي دانشجويي و حركت بـه   ضرورت رفع نقصان فعاليت هاي علمي در بدنة

علمـي  هـاي   بـر ايـن اسـاس انجمـن    . م بـوده اسـت  سوي دانشگاه تمدن ساز و فرهنگ پرور از جمله رويكردهاي اساسي وزارت علـو 
سـند  و.دانشجويي محصول يا برآيند پارادايم دانشگاه تمدن ساز و گفتمان علم گرايي در حوزة فعاليت هاي جمعـي دانشـجويي اسـت    

نطقـه را احـراز   كه به لحاظ علمي در قدرت اقتصادي بايستي رتبـه اول م . را ايراني تعريف مي كند 1404چشم انداز بيست ساله ايران 
اي الزاماتي را در حوزه هاي مختلف مي طلبد در حوزه آموزشـي عـالي كشـور ترجمـان ايـن الزامـات دردو        كند و رسيدن به چنين قله

و برآيند اين هردو در حـوزه فعاليـت هـاي    . راهبرد دانشگاه تمدن ساز و گفتمان علم گرايي به عنوان گفتمان غالب خالصه شده است 
  ]2، 1388نامه جشنواره حركت،  يژهو[مي دانشجويي تجلي يافته است يي در انجمن هاي علجمعي دانشجو

 بي ترديد دانشگاه كه اصلي ترين وظيفه اش آموزش ، توليد و تـرويج پـژوهش مـي باشـد در دوران جديـد يـك رسـالت فرهنگـي و        
به واقع دانشگاه عالوه بـر  .ش بهتر زيستن در جامعه است ست و آن تربيت شهروند جامعه مدني و آموزاجتماعي را نيز بر عهده گرفته ا

هاي علمي ، كانون هاي فرهنگي هنري ، و اين راستا نهادهايي همانند انجمندر . تربيت متخصص بايد شهروند متعهد نيز پرورش دهد
از انجمن هاي علمي دانشجويي قابل در مسير رسالت جديد دانشگاه تشكيل شده اند و طبعاً انتظار تمدن سازي به اين رسالت جديد ... 

در و هم غيـر مسـتقيم مـي تواننـد     پيش بيني است كه با رسالت ايجاد فضاي نشاط انگيز علمي در سطح دانشگاه هم به طور مستقيم 
سـند چشـم    واژه دانشگاه تمدن ساز مفهوم اختيار شده براي نماياندن تمام عيار الزامات .رين باشند ساختن دانشگاه تمدن ساز نقش آف

انداز نيست ساله جمهوري اسالمي ايران در حوزه آموزشي عالي كشور خصوصاً در عرصه فرهنـگ اسـت بـه عبـارت ديگـر اصـطالح       
در آموزش عالي است كه در آن جمهوري اسالمي با بينش الهام بخـش بـراي جهـان اسـالم      1404دانشگاه تمدن ساز ترجمان ايران 
انجمن علمي دانشـجويي  ديدبنابراين بايد ) 61،  1388زارعي (رتبه اول را در منطقه از آن خود سازد بوده و به لحاظ علمي و اقتصادي 

  .ايفا مي كنند رادر سند افق چشم انداز چه جايگاهي دارند و در مسير تحقيق دانشگاه تمدن ساز چه نقشي 
   مباني نظري انجمن هاي علمي دانشجويي

بنيادي هستند كه اهداف ، مأموريتها، راهبردها و برنامه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي بر  مباني نظري اصول و پايه هاي فكري و
  .پايه آنها شكل گرفته است

نقطه عطفي در راهبري و ساماندهي حركت كلي كشـور در جهـت    82ابالغ سند چشم انداز ملي توسط مقام معظم رهبري در آبان ماه 
كشـور   25بر اساس اين سند يكي از اهداف بلند و آرماني آن احراز جايگاه اول علم و فناوري در اهداف متعالي انقالب اسالمي بوده و 

ساله است به اين منظور وزارت علوم درراستاي تحقق اين هدف بر اسـاس برآينـد پـارادايم دانشـگاه تمـدن سـاز و        20منطقه در افق 
و بر اين اساس مهمترين مبـاني نظـري انجمـن    . ساسي داشته استگفتمان علم گرايي به انجمن هاي علمي دانشجويي يك رويكرد ا
  .هاي علمي در راستاي اهداف فوق به شرح ذيل تعيين مي گردد

فرمودند انجمن هاي علمي و مجموعه هاي دانشجويي تالشگر كارهاي بزرگي  1387رهبر معظم انقالب در پيام نوروي سال  -1
ز مصاديق فعاليتهاي نوآورانه و تحول آفرين ياد نمودنـد لـذا ضـرورت توجـه بـه آن و      اند و آنرا ا را براي ملت ايران انجام داده

دانشجوي كه عمده اوقات فراغت خـود را در راه فعاليـت علمـي    تالش در راستاي تعالي و شكوفا نمودن استعدادهاي جوانان 
  صرف مي كنند اهميت بااليي دارد 

كه تشكلها دانشجويي به ويژه انجمن هاي علمـي   :مع دانشگاهيان اشاره فرمودندرئيس جمهور محترم در دانشگاه علم و صنعت در ج
از مصاديق سازندگي،  خودسازي ، اتكا به نفس مي باشند و در جايي ديگر اشاره داشته اند تحقق گفتمـان علـم گرايـي بـا حمايـت از      

 ي شود دي به آن احساس ميي محقق مي گردد لذا ضرورت توجه جانجمن هاي علمي دانشجو
تمدن اسالمي ايراني كشور كهن و ريشه دار ايران از مهمترين ، قديمي ترين و پوياترين تمدن هاي بشري پيشي گرفته علـم   -2

لذا احياي ايراني كه بتواند به لحاظ تمدني الهام بخش براي جهان باشنددر مرحلـه اول از گـذرگاه تقويـت    .و دانش بوده است 
عرصه حاصل مي شود انجمن هاي علمي دانشجويي نيز در اين ميان سهم بسـزايي در تقويـت   مباني و حمايت از فعاالن اين 

 )63، 1388زارعي ،  (مباني  فكري و تعميق و گسترش فرهنگ پژوهش كه نهايتاً بسترساز رشد و ارتقاء علمي است دارند
  ضرورت وجود انجمن علمي دانشجويي  )ب

گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين روز به روز شكاف بين نهادهاي رسمي و غير رسـمي   باتوجه به اين كه در شرايط امروزي كه با
اي  جامعه بيشتر مي شود ضرورت ايجاد يك نهاد مستقل براي سامان بخشيدن به امور پژوهشـي آموزشـي و صـنفي در هـر رشـته     

شـود چـرا كـه ايـن نهادهـا داراي       مستقل از دخالتهاي سياسي و سليقه هاي فردي و گروهي خاص پـيش از پـيش احسـاس مـي    



 ٣

غير رسمي وجود در جامعه قادر به ايفـاي   –پژوهشي صنعتي خاص هستند كه هيچ يك از نهادهاي رسمي  –كاركردهاي آموزشي 
  )5، ص 1378عبداللهي ،(آنها نيستند 

   تاريخچه انجمن هاي علمي  دانشجويي
  :دوره احساس نياز  -1

چرا كه احساس نياز به فعاليت و تجربه علمـي در كنـار   . بدو تأسيس دانشگاه در كشور برشمردقدمت واقعي اين دوره را مي توان از 
ني است كه محدود بـه دوره و زمانـه خاصـي    اعلم آموزي به صورت كار جمعي همواره يكي از فعاليت هاي زندگي دانشجويي و جو

در ايران ميل و پيگيري محملي بـراي انجمـن فعاليـت     نيست و با نگاهي هر چند مختصر به روند پرشتاب توسعه جامعه دانشگاهي
هـاي متفـاوت واشـكال     البته در پس نام.ايران ديد در هاي خود جوش و جمعي را به وفور مي توان در صفحه صفحه تاريخ دانشگاه

رسـمي و متشـكل و    گوناگون اما با توجه به مراد خاص از اين واژه در حال حاضر فكر، انديشه و مطالبـه راه انـدازي مجموعـه اي   
داراي ساختاري متوازن در سراسر كشور كه در دهه هفتاد به وقوع پيوست در پي آن پديد آمد كه حركت هـاي توسـعه گـرا و خيـز     
همه جانبه نهضت توليد علم بعنوان يك مطالبه و خواسته فراگير در سطح ملي از سوي نخبگان علمي كشور در حال پيگيري همـه  

ميان طبقه دانشجو نيز به عنوان يكي از پيشگامان و پيشروان اين تحول بنيـادين در فكـر در انـداختن طـرح نـو      جانبه بود و دراين 
برآمد كه خواسته تمرين شده با موفقيت در طول چندين دهه گذشته بود كه به عنوان يك خواسته سازمان يافتـه وسراسـري جلـوه    

د ساختارهاي جديد، قانونمند و كاركرد مدار نيـز از جريـان هـاي فعـال دوره     از ديگر سو ميل و اشتياق به سمت ايجا. گري مي كرد
  .احساس نياز مي باشد 

  )79-77: (دوره تأسيس -2
در اين دوره خواسته راه اندازي مجموعه نظام مند و برآمده از بطن جريان اصيل و مشـتاق دانشـجويي در عرصـه پرنشـاط علمـي      

ش ها و جنبش هاي وسيعي از سوي افراد و گروه هاي نخبه، پيشگام دانشجويي در حيطه شكل فراگير و جدي به خود گرفت و تال
كـه در نهايـت   . هاي تحت پوشش وزارت علوم آغـاز شـد   شكل دهي و ساختارسازي تشكلي علمي و سراسري در مجموعه دانشگاه

يجه رسيد و آيين نامه تشـكيل و راه انـدازي   هاي مجدانه و برخواسته از يك احساس نياز واقعي و ميمون به نت ثمره ي اين پيگيري
به تصويب و ابالغ سراسري در مجموعه دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش عـالي     1378انجمن هاي علمي و دانشجويي كشور در سال 

  .كشور رسيد
  )83-80: (دوره شكل گيري و هويت سازي -3

هـا و اتحاديـه هـا و مجـامع دانشـجويي بـود        انواع كـانون  أسيسدر اين دوره كه هم زمان با دوره جريان هاي متالطم دانشجويي و ت
  .مؤسسين و طاليه داران انجمن هاي علمي دوران سخت و پرفراز و نشيبي را طي نمودند

و تنگناهاي متنوعي روبرو شدند كه اثبات سودمندي، جلب توجه و گرايش دادن ميـل  اين مجموعه نو پا در اين برهه تاريخي با چالش 
ن انزواطلب و فردگراي طبقه نخبه علمي، پذيرش اجتماعي در ميان گروه ها و طبقات مشكل پسند جامعه دانشگاهي، توسعه دانشجويا

هاي متنوع دانشجويي در حال شكل گيـري، جـذب منـابع مـالي و      سريع ساختاري در فضاي پررقيب تشكل هاي دانشجويي و كانون
كـه الحمـدهللا بـا    . يد مبادرت به حل آنها و تحكيم و ثبـات موقعيـت خـود مـي نمودنـد     بخشي از مسايلي بود كه ايشان با... حمايتي، 

مجاهدت، سخت كوشي و برنامه ريزي صادقانه و همراه با نيت خير و برخاسته از نياز واقعي دانشجويان موفـق بـه نيـل ايـن مقصـود      
  .هاي بي ريا و خداجويانه است هون آن هميتشايسته گرديدند و موقعيت عالي و همراه با اقتدار حاضر انجمن هاي علمي مر

  )86-84: (دوره بالندگي و شكوفايي -4
اين دوره سرشار از موفقيت كه همزمان با شكل گيري جرياني پويا و تحول آفرين در مجموعه انجمن هاي علمي بود و در حـالي كـه   

دي در شاكله ساختاري و ناموس بودن اهدافشـان بـا   بسياري از مجموعه هاي دانشجويي موازي اين تشكل علمي به خاطر ضعف بنيا
با شاخص هـا و عاليمـي   . رو به افول و خاموشي از درون نهادند... خواست و ميل قاطبه جامعه دانشجويي و مقطعي بودن كاركردها و 

يروهـاي كارآمـد و   پختگي و ترتيب دادن پشتوانه محتـوايي غنـي و لبريـز شـدن از ن    چون جلب اعتماد عمومي وسيع مسئولين، كسب 
پرتوان، اقبال كم سابقه اقشار مختلف دانشجويي و غيره شروع به خودنمايي و تجلي خورشيد وارد نمود كه كسـب رتبـه هـاي ممتـاز     
متنوه در سطوح مختلف دانشگاهي و كشوري، درخشش بي سابقه اعضاء و برون دادهاي آن در جشنواره هـا و مسـابقات منطقـه اي و    

روز افزون تشكيالتي، كسب موقعيت هاي ممتاز در سطوح مجامع و اتحاديه هاي علمي كشوري، تبـديل شـدن بـه    سراسري، انسجام 
يكي از قطب هاي تشكيالتي و كاركردي در سطح انجمن هاي علمي كشور، جلب نگاه ويژه همراه بـا تحسـين و تكـريم بـي سـابقه      

غيرقابـل انكـار مـي    علوم، تحقيقات و فناوري از نمودهاي و شـواهد  انجمن علمي دانشجويي دانشگاه در سطح حوزه مديريتي وزارت 



 ٤

باشد در اين مرحله خطير انجمن هاي علمي سعي بليغ بر آن داشته اند تا با استفاده و تقويت روزافزون نقاط قـوت و كاسـتن و حـذف    
سازنده، عقالنيت و تعهد انسان ساز در مسير بيش از پيش نقاط ضعف بر اقتدار و شايستگي هر چه بيشتر خود بيفزايند و با دادن شتاب 

اسـالمي كـه يـك هـدف ملـي و       –ي واقعي دانشگاه تمدن ساز   هوظيفه بزرگ و تاريخي و غرورآفرين خود يعني تبديل شدن به نمون
دانشـجويي يكـي از    هاي علمي ايماني گامهاي اساسي و بنيادي بردارند و انشااهللا با روشن بودن افق پرافتخار آينده بزودي زود انجمن

  )1388،20قرباني،( .اركان اصلي و تأثيرگذار تحقق اين آرمان گرانقدر خواهد بود
  1404جايگاه انجمن هاي علمي در سند افق 

. انجمن علمي دانشجويي نهاد مستقلي است كه از بهم پيوستن يا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه دانشجويان يك رشته علمي پديد مي آيد
يق تعامل آراء خردمندان و به دور از سلطه بتواند صاحبان هر تخصص زمينه الزم را براي پيشبرد علم تنظيم و ترويج اصـول و  تا از طر

  )19-1388 -زارعي. (قواعد علمي يا اخالقي و فعاليت و پيوند علمي در آن رشته علمي فراهم نمايد
از طرفـي نگـاه علمـي،    . ف دستگاهها و سازمانها در عصر حاضر اسـت بي ترديد تالش براي برنامه ريزي كالن و خرد مهمترين وظاي

در . دقيق از جمله ويژگي هاي اقدامات و برنامه هـاي دانشـگاهي بـه شـمار مـي رود     و برنامه ريزي  بررسي همه جانبه با آينده نگري
گي ها بيشتر جلوه گـر اسـت و بـراي    فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجويي به سبب ارتباط با ذهن، روان، انديشه، تخصص اين ويژ

وزارت علـوم  . زمينه سازي و وصول به مراتبي از رشد و تعالي علمي، چاره اي جز اقدامات سنجيده و گام هاي برنامه ريزي شده اسـت 
در نيـل  مراكز دانشگاهي، و وزارتخانه به منظور تحقق بخشي به اهـداف كـالن خـود     تحقيقات و فناوري به عنوان سياستگذار مجامع،

بيست ساله در كشور و اقدامات اساسي بسياري را به عمل آورده است و در اجراي اين رويكـرد  اصول مندرج در سند چشم انداز توسعه 
عنايت ويژه اي را به امور انجمن هاي علمي نشان داده از اينرو تقويـت   84بنيادي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم از مهرماه 

تفكر و نشاط علمي در بيان دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه را بر سرلوحه امور  و توسعه فضاي
  .قرار داده است

تحول بشر و توسعه چشمگير علم و فناوري، به اندازه اي كه در جهان امروز با همه ابعاد آن مي بينـيم مرهـون تـالش و جـد و جهـد      
ذير انسانهاي كوشا و خالقي بوده است كه وجه همت خويش را بر نوآوري علمي، فني و فرهنگـي بـراي بهبـود    خالقانه و خستگي ناپ

در اين ميان ايرانيان در سايه نبـوغ، خالقيـت و آفريننـدگي خـويش در برهـه هـايي از تـاريخ خـوب         . كيفيت زندگي بشر قرار داده اند
تـاريخ پرافتخـار ايـران    . انـد انتقال علم و دانش و آفرينش تمدني دست يازيـده  درخشيده اند و به درستي سهمي سبز را در گسترش و 

ت كه نه تنها فخر اين ملك و ملت بوده و هستند بلكه به علت نقش و جايگـاهي كـه در   زمين روشن از چهره هاي برجسته علمي اس
بـر تـارك تـاريخ ايـن سـرزمين همـواره نـام        . تاريخ و گسترش علم و دانش د رجهان داشته و دارند مايه افتخار جهان بشري هسـتند 

. دهها بلكه صـدها دانشـمند بـزرگ ديگـر ميدرخشـد     ... دانشمنداني چون زكرياي رازي، خيام، ابن سينا، خوارزمي، ابوريحان بيروني و 
سـترده كـه اكنـون    عالماني كه در پرتو روح آفرينندگي و پرسشگر ايراني خود، جامعه بشري را در دستيابي به علم و دانش عظـيم و گ 

امروزه بار ديگر، به زعم چند سده دوري از فروغ انديشگي و انديشمندي انسـان ايرانـي، جـوان ايرانـي بـا      . اختيار دارد ياري رسانده اند
آگاهي زمانه و حساسيت به جايگاه و مقام خويش و دريافت اين حقيقت كه آنچه در اين چند سده پيش گذشته است، نه كافي بـوده و  

امي باالتر د ركسب علم و دانش و رفاه و آسايش ن مرز و بوم بلكه جايگاهي رفيعتر و سهمي بيشتر و مقشايسته و سزاوار مردمان اينه 
بنابراين نسل آگاه و فرهيخته ايران امروزه وجه همت خويش را كسب سهمي در خور از توليـد علـم و   . و امنيت در خور اين ملت است

دانشـجويي بـه    يمدانش و فناوري نوين براي به خدمت گرفتن و در راستاي ارزشهاي متعالي و پوياي خويش است و انجمن هاي عل
عنوان حركتي و بروز شايستگي هاي جوانان به صورت روشن، تحقق بخشيدن به سند چشم انداز توسعه علمـي، فرهنگـي و سياسـي    

جهـت  و )1388ويـژه نامـه حركـت،    . (اقتصادي و اجتماعي كشور و سند دانشگاه تمدن ساز شكل گرفته و توسعه و گسترش يافته انـد 
م انـداز، توسـعه و تـرويج علـم گرايـي بـه عنـوان گفتمـان مسـلط فرهنگـي در           شمن هاي علمي در سند چتوسعه و تكامل مسير انج

دانشگاهي را به عنوان يكي از اهداف اساسي خود قرار داده است و راهبردهاي متعددي از جمله، تحقق شعار در هر رشته يك انجمـن  
تـرويج فرهنـگ    العه و تثبيت علمي و دانـش محـوري دانشـگاهها،   علمي، حمايت مستمر از انجمن هاي علمي، تقويت زمينه هاي مط

دانشـجويي، ايجـاد جايگـاه اسـتاد و      يدانشگاهها به سمت انجمن هاي علمـ  مطالعه و كتابخواني به سوق دادن بودجه هاي پژوهشي
و لـذا از آنجـا كـه يكـي از      مشاور، براي انجمن هاي علمي و توسعه زيربناي فعاليت انجمن هاي علمي را مورد توجه قرار داده اسـت 

جايگـاه و نقـش   . باشـد  يسـاله مـ   20كشور منطقه در افق  25 اهداف بلند و آرماني سند چشم انداز احراز جايگاه اول علم و فناوري در
ن به طوري كه در راستاي تحقق اين سند بر اساس آخري. انجمن هاي علمي دانشجويي مي تواند در مسير رشد و توسعه آن مؤثر باشد

انجمن علمي دانشجويي بـه ازاي هـر رشـته     2214دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي كه تحت نظر وزارت علوم مي باشد تعداد  77آمار 
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برابري انجمن هاي علمي دانشجويي كـه از   3و پديده رشد . توسط دانشجويان د ردانشكده ها داير شده و مشغول به فعاليت مي باشند
  .افزايش يافته است 88واحد در سال  2214به تعداد  84واحد در سال  640تعداد 

  نقش انجمن هاي علمي دانشجويي در مسير تحقق دانشگاه تمدن ساز
شوند كه نقش اساسـي در پيشـبرد اهـداف    وان هسته هاي تخصصي اي شناخته ميانجمن هاي علمي دانشجويي د ردانشگاه ها به عن

زند و رشد كمي  خالقيت و نوآوري در اين انجمن ها حرف اول را مي. اهها دارندعلمي و توسعه دانش هاي نوين و تخصصي در دانشگ
و در اين رابطه فعاليـت بـيش از دو   . اط و پوياي علمي در محيط دانشگاهها بنمايدمي تواند كمك مؤثري به فضاي با نشو كيفي آنها 

  .باشدميساز مفيد و مؤثر  و تحقق دانشگاه تمدن 1404توسعه سند چشم انداز افق درهزار انجمن علمي 
دانشـگاه هـاي امـروزين بـيش از هـر زمـان       . انـد  امروزه مهم ترين كانون هاي دانش در جوامع مختلف، عنوان دانشگاه به خود گرفته

ي به نهادهايي تبديل شده اند كه عالوه بر كاركردهاي علمي، داراي نقش هاي جدي و تأثيرگذار اجتمـاعي، فرهنگـي و تمـدني    ديگر
  .ندهست

دانشگاه به عنوان يك نهاد پيچيده فرهنگي و كانوني مهم، به انتظام اخالقي  واجتماعي جامعـه كمـك مـي كنـد و در جهـت بهبـود       
و فرهنگـي بـه ويـژه در    ي بزرگ اجتماعاين نهاد . و نشاط جامعه براي خود مسئوليت هايي قايل است كيفيت زندگي و حفظ و پويايي
  )10: 1384ذاكر صالحي، (كند  ا براي تسلط بر رويدادهاي مهم آينده توانمند و مهيا ميعرصه علم و فناوري، جامعه ر

  :مي توان سه كاركرد اصلي براي دانشگاه ها قائل شد كه عبارتند از
  ).خدمات(اشاعه و نشر دانش ) 3، )آموزش(انتقال دانش ) 2، )پژوهش(توليد دانش  -1
هم ترين كاركرد اصلي، به طور همزمان عامل تغيير در جوامع نيز هستند زيـرا توليـد دانـش،    از ميان اين سه كاركرد، توليد دانش م -2

دومين كاركرد اصلي دانشـگاه،  . فناوري نو را ممكن مي سازد و رشد و كسترش فناوري نوين چهره جامعه را روز به روز از نو مي آرايد
انش آموختگان فرهيخته و تربيت نيروي انساني متخصص بـراي جامعـه   انتقال دانش توليد شده به نسل هاي جوان به منظور تربيت د

  . است
( نوين نه تنها عامل اصلي تحوالت عامل اصلي تحوالت علمي و فناوري در بخش هاي اقتصـادي توليـد  دانشگاهها در جوامع صنعتي 

فرهنگـي در   –شـي و جنـبش هـاي اجتمـاعي     هستند بلكه منشأ نواندي) خدمات(و پشتيباني ) .بازرگاني (و توزيع) صنعتي و كشاورزي 
مناسبات اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه نيز هستند از سوي ديگر، دانشگاه ها بـه طورهمزمـان تـأمين كننـده نيـروي      

سومين كاركرد مهم دانشـگاه يعنـي اشـاعه و نشـر     . نگي هستندهبراي بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرانساني متخصص 
  )41: 1377اجتهادي ،( نش در جامعه تنها توسط نيروي انساني ممكن استدا

ها ومشخصه هاي تمدن به خوبي در كاركردهاي  شود كه شالوده هاي تمامي ويژگي با بررسي كاركردها و رسالت دانشگاه مشخص مي
وظايف و كاركردهاي خويش به خـوبي عمـل   و به .بنابراين در صورتي كه دانشگاه به رسالت خودآگاهي داشته . دانشگاه ديده مي شود

  .كند، مي تواند سازنده تمدني پويا و مستحكم باشد
اگر كشوري بخواهد صاحب تمدن شود يا آگاهانه به تمدن سازي اقدام كند الزم است درجهت اهداف تعيين شده به صورت فعال و در 

در اين راستا يكي از بخش هـاي بسـيار مهـم و    . زي حركت كندسازي ، ساختار ساقالب برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت، فرهنگ 
دانشگاه ، فرهنگ عمومي كشور را  متناسب با تمدن ترسيم شده در همه ابعاد آن و تعريفي كه از تمـدن  . تأثيرگذار دانشگاه ها هستند 

هنـگ هـا در حـوزه هـاي مختلـف صـنعتي،       اين بالندگي در برونداد دانشگاه به صورت خـرده فر . و بالنده مي كند. ارائه شد، مي سازد
اجتماعي ، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ديده مي شود سپس همه اينها از مجراي فرهنگ عمومي در دراز مدت تمـدن را محقـق مـي    

  .سازند
دانشگاه در رونـد   كنند از طرفي دانشگاه ها عالوه بر شكل دهي و بازتوليد تمدن ها ، در پويايي و استمرار آنها نيز نقش اساسي ايفا مي

اورد، ملت بي هويت،  در اين انتقال، ملت هويت خود را به دست مي. اجتماعي كردن، فرهنگ را به سطح عمومي جامع انتقال مي دهد 
گـردد در كشـاكش    ملتي بي ريشه است و خود را در كوران حوادث روزگار گم كرده، مسخ مي شود، به راحتي مرعـوب بيگانگـان مـي   

دهد و در مسير اين هويـت سـازي، حركـت؛     دهد دانشگاه به جامعه هويت مي استحاله شده و تمدن خودرا از دست مي تهاجم فرهنگي
خود را به كارگرفته و از مسير كارافريني توسعه پايدار فراهم مي شود بر مدار اين  تالش و ميل به خودكفايي در او ايجاد شده، خالقيت

 )175و 174، 1388خرمشاد، آدمي، ( شود يابد و مدام پويا و بالنده حفظ مي ده استمرار ميتوسعه پايدار است كه تمدن فراهم ش
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  دانشگاه تمدن ساز 
توجه نظريه پردازان و استراتژيست ها را به  21اي از دانشگاه در قرن  ضرورت ها و شرايط متفاوت عصر جديد موجب شده تعاريف تازه

اي بر دوش  بر اين اساس نقش هاي تازه. كند پيوند ميان فرهنگ و آموزش عالي حكايت مينماي كلي اين تحوالت از . خود جلب كند
دانشگاه ها قرار داده شده، زيرا نقش و وظيفه دانشگاه عالوه بر توليد علم و فناوري ، به حوزه هايي از قبيل حفظ و تقويت نقاط قـوت  

فتگوي بينافرهنگي، چه در خود فرهنگ رسمي ، چه ميـان فرهنگـي   فرهنگي، پيشبرد نوآوري فرهنگي، مديريت تحول در فرهنگ و گ
دانشـگاه  . رسمي و ديگر خرده فرهنگ هاي كشور و نيز ميان فرهنگ ملي و فرهنگ هاي فرا ملي و بين المللي، گسترش يافته اسـت 

خصيصه آكادمي در غرب و ديگري همچنين اين توانايي را دارد تا مانند پلي ميان فرهنگ انسان مدار و فرهنگ تكنولوژيك كه دومي 
ويژگي دانشگاه در شرق و دنياي سنتي است عمل كرده و شكاف ميان آنها را با انسان مدارتركردن آكادمي ، علم و دانش و فناوري از 

  .طريق قطعي تر كردن دانشگاه شرقي ، كاهش داد
ني است يعني با وسعت نظـر هـم ضـروريات تكنولوژيـك     اين انديشه نيازمند توجه دانشگاه به وظايف خود در تمامي عرصه هاي تمد

دانشگاه مي تواند همين نقش را در هر چه نزديك تـر  . تمدني را پيگيري كند و هم الزامات فرهنگي و انساني  آن را از نظر دور ندارد 
ش هاي متفاوت، متنـوع و تعيـين   به اين ترتيب، دانشگاه ها با ايفاي نق. ساختن فرهنگ آكادميك و فرهنگ عامه مردم بر عهده بگيرد

اي بـراي اجـراي    كنندة خود در بعدي جهاني، به عنوان نگاهدارنده ، انتقال دهنده ، تقويت كننده و نوآور در عرصه فرهنگ بازوي قوي
تمـدن   روند اعتالي ايران اسالمي و تحقق اهداف سند چشم انداز از مسيري جز دانشـگاه  تداوم زيست جهاني يك تمدن به شمار  مي

ه تـرين و مهمتـرين   يكـي از برجسـت    ن ساز نباشد قطعـاً گذرد و ايران در عصر انقالب اسالمي نمي تواند تمد ساز  ايراني اسالمي نمي
هاي انقالب اسالمي وعده شيوه و سبك زندگي جديدي غير از شيوه وسبك غالب غربي در زندگي بوده اسـت ايـن شيوه،سـبك     وعده

شود و هم به ساحت معنوي آن يا با تمدني كه  ني است كه در آن هم به ساحت مادي انسان توجه جدي ميايرا –تمدن نوين اسالمي 
با دنيـاي مـادي و مـاده زده و     صرفاً بر ماديت استوار شده كامالً متفاوت است به همين جهت ايران اسالمي  در تعامل با غرب و رابطه

و مستحك خود بيناد يعني يـك تمـدن درون زا و    اي جز طراحي يك چارچوب متقن هحتي استفاده از دستاوردها و فناوري غربي ، چار
در اين روند تمدن سازي نقش دانشگاه بـي بـديل و انكـار ناپـذير     . اسالمي ندارد –خودجوش، به عبارت ديگر يك تمدن نوين ايراني 

  )175، 1388فرشاد، .( است 
دسته نخست اهدافي اسـت كـه   : كند ي در كشور دو دسته اهداف كلي را دنبال ميدانشگاه تمدن ساز به عنوان نهاد متولي آموزش عال

ثبات و تثبيت علم و تمدن را در دانشگاه و از طريق آن پيگيري مي كند حفظ ارزش هاي مورد انتظار از يك دانشگاه تمدن ساز ايراني 
تواند كار ويژه اصلي خود يعني توليـد علـم را    كه دانشگاه ميدر اين حالت است . اسالمي ، تثبيت علم و ثبات دانشگاه را در پي دارد –

با حذف عمل از دانشگاه ؛ دانشگاه ديگر اساساً نه دانشـگاه اسـت و   . محقق سازد و به مرزهاي آن عمق بخشيده و آن را گسترش دهد
نـوآوري در  . توسـعه و ترقـي اسـت    اما ديگر هدف دانشگاه تمدن ساز حركت در جهت پيشرفت ؛ تكامـل، . تواند تمدن ساز باشد نه مي

پيشرفت نيز در ظرفيت سازي بيشتر دانشگاه مطابق با نيازهـاي روز؛  .حوزه بصيرت و علم به منظور گسترش ظرفيت هاي تمدني است
 فرهنگـي  –انداز با اين هدف صورت گرفته كه دانشگاه و مراكز علمي  نهفته است ترسيم نقشه جامع علمي و فرهنگي و نيز سند چشم

  .كشور پيوسته عملكرد را به ظرفيت نزديك كنند و پيوست ظر فيت را ارتقاء دهند
به اين ترتيب، دانشگاه تمدن ساز، دانشگاهي دانش محور و علم گراست اين دانشگاه درجستجوي ايجـاد جهـش و جنـبش درعلـم و      

جنبش هاي نرم افـزاري تسـهيل   . نه و سخت افزاري هم انقالب فناورا. در اين راستا هم جنبش نرم افزاري الزم است. توليد آن است
كنندة حركت تمدن سازي و روان كنندة موتور سخت افزاري و به نوعي هدايت بخش آن به سمت افق تمدني هسـتند در ايـن مسـير    

فـت انسـاني   همواره خردگرايي، عقل باوري و دانش محوري از ستون هاي اصلي تمدن هاي مختلف بوده و با اوج و افول آگاهي ومعر
نسبت به خدا، خود، هستي و طبيعت يا به عبارت بهتر خداشناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي و انسان شناسي تمدن ها ظهـور يـا   

ايراني نيز از اين قاعده مستثني نيست گفتمان علم محوري آغازي بنيادين براي گفتمان تمـدن   –تمدن بزرگ اسالمي . اند افول كرده
  .ي و دانشگاه تمدن ساز ايراني اسالمي استساز انقالب اسالم

دانشگاه تمدن ساز دانشگاهي گفتمان ساز در پاسخ به ابهامات هويتي فرهنگي و تمدني نضج گرفتـه از اوضـاع متغيـر بـين المللـي و      
حورهاي اساسي ايراني را حول م –شرايط داخلي در عصر جهاني شدن است، گفتماني كه بتواند عامه مردم در داخل سرزمين اسالمي 

اي فراهم سازد تا همگان در آن در طي تعاملي مثبت و سازنده به بازي زندگي و تكامل  و بنيادين هويت بخش شان جمع كند و عرصه
ساختن اين زمين بازي و تعيين قواعد و معيارهاي حاكم بر ان بر عهده قشر دانشگاهي به عنوان كانون فكر ونظريه پـرداز  . آن بپردازند

  .است تمدني
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اي در رقابـت   دانشگاه تمدن ساز نه تنها داراي نقش و كاركردي درون اجتماعي در پروسه تمدن سازي است بلكه عنصر تعيين كننـده 
اسـالمي در   –شود دانشگاه تمدن ساز به عنوان مغز متفكر تمدن نـوين ايرانـي    تمدني در عرصه بين المللي و جهاني نيز محسوب مي

ايد بتواند در تمامي ابعاد و زمينه ها با ساير تمدن ها به رقابت بپردازد، الزمـه چنـين امـري نوبـه نـو شـدن،       حال شكل گيري و رشد ب
نمـي  . در حال تكامـل اسـت    اي پويا، بسيار پرتحرك پرتحول و دائماً آگاهي به اين رسالت عظيم است تمدن مقوله مستمر و قبل از آن،

در چنين شرايطي نقش دانشـگاه  . فتادگي آغاز مرگ هر تمدن، به خصوص در جهان كنوني استعقب ا. توان و نبايد از رقبا عقب افتاد
زمينـه سـاز تعـالي     عالوه بر اين دانشگاه تمدن سـاز ، . در تمدن سازي و رقابت تمدني بيش از هر نهاد، ساختار و مؤسسه ديگري است

  . جامعه براي نيل به مقصود نهايي است
در . ه عنوان عنصر تكامل بخش و غير ملموس براي گذار از زندگي مجازي  به زندگي حقيقي و پايدار است برانگيزانندة عنصر ذهني ب

اين طريق ، دانشگاه تمدن ساز با تبيين و تشريح دقيق مأموريت نهايي انسان ابتـدا جامعـه دانشـجويي و دانشـگاهي و سـپس عمـوم       
  .تمدني تعيين شده هدايت مي كند جامعه را به خودآگاهي رسانيده و به سوي اهداف واالي

  نتيجه گيري  
علم و فنـاوري  با توجه به مباحثي كه ارائه گرديد مهمترين هدفي كه در سند چشم انداز مطرح شده اين است كه كشور ايران از لحاظ 

اي توسعه فرهنگي، اجتمـاعي،  را بدست آورد و از  آنجا كه علم و فناوري به عنوان اصلي ترين محوره بايد جايگاه اول در سطح منطقه
دانشگاه به  با توجه به اينكهتواند ما را به هدف خود نزديكتر سازد و  توجه بيشتري به آن مي. باشد اقتصادي و رفاهي جوامع انساني مي

رين مراكـز  اش توليد تبيين و تعميق علم ، معرفت و فرهنگ است از مهمتـ  هاي علم ،دانش، و فرهنگ كه وظيفه عنوان يكي از كانون
تا بدان حد كه مي توان ادعا كرد دانشگاه ها به عنـوان سـتون هـاي برپادارنـده هـر      .تأثيرگذار در شكل گيري و رشد هر تمدني است 

و انجمن هاي علمي دانشجويي در دانشگاه ها به عنوان هسته هاي  تخصصي مي باشند كه نقـش اساسـي در پيشـبرد    . جامعه هستند
و رشد كمي و كيفي آنها مي تواند كمك مـؤثري بـر پويـايي علمـي در محـيط      . انش هاي نوين ايفا مي كننداهداف علمي و توسعه د

دانشگاه بنمايد، بنابراين انجمن هاي علمي دانشجويي قابليت شكوفايي و نوآوري در حوزه هاي علمي را دارند وتوجه بيشتر به آنها مي 
  .شدتواند درجهت رشد و بالندگي علمي كشور موثر با
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