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   )ع(بيت اهلبر اساس گفتار ساز اسالمي   تمدني دانشگاه نظريهتدوين 
  

   ∗سادات خشوعي مهديه
  

  چكيده
ساز اسالمي براساس   دانشگاه تمدني نظريههدف اين پژوهش، تدوين 

مند  گيري هدف  به روش نمونه،براي دستيابي به اين هدف .است) ع(بيت اهلگفتار 
اهللا  آيتاثر  ، در قرآن و حديث و حكمتعلمكتاب دو  از نوع موارد معروف،

دو جلد  سپس.  گرديدانتخاب  مقام معظم رهبري، اثرروشناي علمو  شهري ري
 از ساز اسالمي  ايجاد دانشگاه تمدن كليراهكارهاياز نظر  علم و حكمتكتاب 

با ، راهكارها پس از استخراج  ومورد تحليل محتوا قرار گرفت )ع(بيت اهلديدگاه 
 سه بندي و به طبقه ،)ع(بيت اهل هريك از تفكيك به ،در محتوااشتراك  توجه به

 سپس كتاب .بندي گرديد تقسيم ، و استاد يعني علم، دانشجو، دانشگاهركن
براي ) العالي ظله مد(مقام معظم رهبريعملي از نظر راهكارهاي   علمروشناي
 پس از وگرفت مورد تحليل محتوا قرار ) ع(بيت اهل شدن راهكارهاي كلي محقق
 .بندي شد طبقه ، دانشگاهي گانه   سهاركان متناسب با ،راهكارها ييشناسا

 اعتبار ، آخري در مرحلهساز اسالمي تدوين و   تمدني دانشگاه نظريهترتيب،  اين به
درمجموع، با توجه به اين نظريه و .  مورد بررسي و تأييد قرار گرفتآنو پايايي 
 ي  نقشه، يعني دين، عقالنيت، اخالق و علم،الميچهار عنصر تمدن اسبراساس 

ايجاد  ،ساز اسالمي ترسيم گرديد كه براساس آن راهبردي ايجاد دانشگاه تمدن
سازي ديني، عقالني، اخالقي و علمي  ساز اسالمي، منوط به تمدن دانشگاه تمدن

اي كار بستن راهكاره هبا باست كه  يعني علم، دانشجو و استاد ،سه ركن دانشگاه
  .شود محقق مي) ع (بيت اهل

ي   نظريه.3 ،)العالي ظله مد (مقام معظم رهبري .2، )ع(بيت اهلگفتار .1: كليديهاي ه واژ
  .ساز اسالمي  تمدندانشگاه

  

  قدمهم. 1
 :ص ص،1393 ، خشوعي(سازي است  تمدن ها انشگاهيكي از اهداف و كاركردهاي د

 علوم، فنون، قوانين و آداب و ي  مجموعه به، عام آنمفهوم  زيرا تمدن به؛)386 - 361
شود كه حالت فكري، سياسي، اقتصادي، صنعتي و ساير مظاهر مادي و  رسومي اطالق مي

                                                            
 khoshouei.mahdieh@gmail.com                  شناسي دانشگاه اصفهان انشجوي دكتري روان د ∗ 
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و اين ) 97 :گلشني، ص(كند  معنوي حيات يك قوم را در بخشي از زمان مشخص مي

از كساني  بخشي براين، عالوه. اهداف يا كاركردهاي دانشگاه نهفته استساير ها در  ويژگي
 .باشند شوند، دانشگاهيان مي گذاري يا قضاوت واقع مي كه در رأس امور اجرايي، قانون

دانشگاه يك كشور اصالح شود، آن  اگر ،)ره(علت نيز براساس ديدگاه امام خميني   همين به
سسه تنظيم و ؤم(شود  منحرف مينيز گردد و با انحراف دانشگاه، كشور  كشور اصالح مي

  ،)211  - 210: ص، صامام خمينينشر آثار 
، منظور )19/عمران آل ( اسالم است همان دينوند، خدامنظركه از  اين به البته باتوجه

تمدن ) العالي ظله مد( اسالمي است كه براساس ديدگاه مقام معظم رهبري  ، تمدن از تمدن
نات مقام معظم رهبري، بيا (در علم و اخالق، قرار دا، عقالنيت، دين ي بر پايهترتيب  بهمذكور 

 بر تربيت عقالني، اخالقي و قانوني افراد،  از ديدگاه ايشان، دين با تأثيرگذاري،)26/6/1390
رد انساني را عقالنيت نيز يعني نيروي خ. دهد دنيا و آخرت را مورد توجه قرار مي

م نيز يكي عل. شود  انسان بر تفكرات و اعمال خود مسلط مي، كه از طريق آن،كردن استخراج
 مفيد خواهد ،شود كه در صورت همراهي با معنويت هاي تمدن محسوب مي ديگر از پايه

تواند با تنفس،   انسان مي، در حكم هواي لطيفي است كه در صورت وجود آنهماخالق . بود
   ،)76  - 51: صصزايي،  پور و لك معيني(باشد زندگي سالمي داشته 

ساز  دانشگاه تمدن«گاه، تمدن و اسالم، اصطالح امروزه پژوهشگران با تركيب دانش
كه در » ساز انسان«و » گرا ارزش«، »گرا معنويت«دانشگاهي  يعني ؛برند كار مي ه را ب»اسالمي

 ،جامعه است و در عين پرداختن به علم» دهي فرهنگي جهت«و » رهبري معنوي«پي 
اين . دهد  علمي خود قرار ميدار الهي را مبنا و چهارچوب حركت  اصل، علم جهتي منزله به

هاي  كردن يا متناسب با ويژگي سازي اقدام سازي است، يعني آگاهانه به تمدن همان تمدن
كه اين  شرطي كردن، البته به  ساختن و بالنده،هاي مختلف تمدن اسالمي، كشور را در حوزه

و مدام پويا و   يابد استمرار، فراهم شده تا بر مبناي آن، تمدنْباشدبالندگي، پويا و مستمر 
اين همان كاركرد دانشگاه  ،)188 - 161: صصخرمشاد و آدمي ابرقويي، (بالنده شود 
بيانات مقام معظم ( علم با دين همراه است ، يعني دانشگاهي كه در آن؛متدين است

 كه است اين همان فرض اساسي نظام جمهوري اسالمي ،)2/6/1390رهبري، 
خواجه سروي، ( بايد افرادي داراي تخصص و تعهد توأمان باشند ها آموختگان دانشگاه دانش

، توقع آن است كه اگر يك جوان  بنابراين در يك دانشگاه اسالمي،)37 - 32 :صص
اعتقاد وارد دانشگاه شد، در حالي از دانشگاه بيرون بيايد كه عميقاً متدين و داراي تعهد  كم

   ،)25/2/1386، بيانات مقام معظم رهبري(و اخالق ديني است 
  سسه تنظيم و نشر ؤم) (ره(رغم تأكيد امام خميني  بهاما متأسفانه در شرايط امروز، 
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مبني بر اهميت ) العالي ظله مد(رهبري و مقام معظم ) 211-210 :صص، آثار امام خميني

   مذكور فاصله گرفتهي ها از رويه ، دانشگاه)245 :، صآ1391مقام معظم رهبري،  (ها دانشگاه
ناظمي (ها با اهداف انقالب  وجود شكاف بين عملكرد موجود دانشگاهو گواه اين موضوع، 

 ها مشكالت متعدد موجود در دانشگاه و) 238 - 201: صردكاني و شعباني سارويي، صا
 ؛346، ص 1392خشوعي، (. استهاي ارزشي اساتيد  توجه به شايستگي مانند كاهش

در نيز ) العالي ظله مد(مقام معظم رهبري  مكرر و متعدد هاي توصيه) خشوعي، زيرچاپ
صرفاً تعداد را دوري از خط و خط بازي، مالك پيشرفت علمي  مانند ،هاي مختلف زمينه

پرورش عالم متخصص و متعهد، لزوم استفاده از لزوم ، ندانستن ISIدرج مقاالت در مجالت 
، اهميت موضوع را دوچندان رزشاساتيد جوان و پرانگيزه در كنار اساتيد قديمي قوي و باا

  ،)386 - 361: صص: 1393خشوعي، (كند  مي
 استفاده ازنيازمند و رفع مشكالت مذكور ساز اسالمي  ايجاد دانشگاه تمدن

 زيرا ؛است) ع(راهكارهايي است و يكي از بهترين راهكارها، استفاده از گفتار امامان معصوم 
 اعمال و صفات مردم را در قيامت با تمامي  خدا وندا ميزان اعمال) ع( معصوم اماماناوالً 

علم، ( دانشگاه اركان، بنابراين )143: اهللا جوادي آملي، ص آيت(ها خواهد سنجيد  اعمال آن
) ع( معصوم ي ائمه ثانياً ؛ نيز بايد مبتني بر سيره و گفتار ايشان باشد) و استاددانشجو

، )17 ص ،ب1391م معظم رهبري، مقا(درصدد تشكيل نظام اسالمي در جامعه بودند 
  . سازي است  موضوعي كه جزء ضروريات تمدن

سسه تنظيم و نشر ؤم(اهميت نقش دانشگاه در اصالح كشور ، با توجه به بنابراين
و ) 145، ص آ1391؛ مقام معظم رهبري، 211  - 210: ص، ص، آثار امام خميني

شكاف بين عملكرد وضع  ،)188 - 161: صصخرمشاد و آدمي ابرقويي، (سازي  تمدن
: صناظمي اردكاني و شعباني سارويي، ص(ها با اهداف انقالب اسالمي ايران  موجود دانشگاه

 ،)؛ خشوعي، زيرچاپ1392خشوعي، (ها  وجود مشكالت متعدد در دانشگاه، )238 - 201
، )386  - 361: ص ص،1393  خشوعي،() العالي ظله مد (هاي مكرر مقام معظم رهبري توصيه
 و عدم وجود )143: صاهللا جوادي آملي،  آيت ( اموري  همهدر) ع(امامان معصوم نقش 

 ساز   راهكارهاي ايجاد دانشگاه تمدني  لزوم پرداختن به ارائه،پژوهشي جامع در اين زمينه
راهبردي براي  ي هدف اين پژوهش، طراحي نظريه  ترتيب، اين به. سازد را ضروري مياسالمي 

  . است) ع (بيت اهلبراساس گفتار ساز اسالمي  تمدن دانشگاه ايجاد
  

  روش تحقيق. 2
  گيري، ابزار و روش پژوهش  اين قسمت، جامعه، نمونه، حجم نمونه، روش نمونهدر 
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  :ارائه شده است

  گيري   جامعه، نمونه، حجم نمونه و روش نمونه. 1. 2
 است موجود جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه منابع نوشتاري نظري و تجربي

 آماري، از ي از اين جامعه.  حائز اهميت استاسالمي ساز دانشگاه تمدنلحاظ توجه به  كه به
گيري موارد  ، از روش نمونه1گيري هدفمند يا غيراحتمالي هاي مختلف نمونه بين روش

 مطلع كليدي يك متخصص يا نظر از ،آن در كه  روشي؛ استفاده شد2شده معروف يا شناخته

 در كافي اطالعات كه پژوهشگرْ گيرد مي زماني مورد استفاده قرار اين روش .شود مي استفاده
 و 3تدلي(متكي باشد  زمينه اين نظر متخصصان در بر بايد و ندارد مورد انتخاب نمونه

علم و حكمت در قرآن و  با استفاده از اين روش، كتاب ترتيب اين به ،)344 :، ص4تشكري
مقام معظم رهبري، (روشناي علم و كتاب ) ب1385  و آ1385، شهري اهللا ري آيت (حديث
دهنده كفايت حجم نمونه   نشان5از نظر حجم نمونه نيز معيار اشباع. انتخاب گرديد) آ1391

 با آن مواجه پژوهشگر بود كه هاي قبلي تكرار داده اشباع، به رسيدن كشف براي بود و معيار

  ،)250 - 238: صص، سليماني و بهرامي، ، خوشدلدوست، صلصالي رنجبر، حق(شد  مي
  ابزار . 2. 2

 ساز اسالمي  تمدني دانشگاه نظريه تدوينبا توجه به اين كه هدف اين پژوهش، 
ها به عنوان ابزار اين  ، سندكاوي يا استفاده از پيشينهبود )ع (بيت اهلبراساس گفتار 

  .پژوهش محسوب گرديد
  روش پژوهش. 3. 2

علت انتخاب روش تحليل .  استفاده شد6 از روش تحليل محتوا،به منظور تدوين الگو
ساخت تا مقادير زيادي از اطالعات متني  محتوا اين بود كه اين روش، پژوهشگر را قادر مي

در اين روش، پژوهشگر . ها را شناسايي و مورد تحليل قرار دهد هاي آن را بررسي و ويژگي
س به استخراج مفاهيم مورد نظر با هدف پژوهش  مورد تحليل را تعيين نمود، سپابتدا متنِ

اختصاص عدد يا رمز  (7اين استخراج مفاهيم از طريق رمزگذاري. خود در آن متن پرداخت
بندي  بندي يا مقوله ها، طبقه سپس مفاهيم بر اساس شباهت. انجام گرديد) به هر مفهوم

سپس پژوهشگر بر .  شدبندي در حين استخراج مفاهيم انجام اين رمزگذاري و مقوله. شد
ها را با استفاده از وجود يا عدم وجود مورد بررسي  اساس اهداف پژوهش، مفاهيم يا مقوله

  .)105: ص  مهر، محمدي(قرار داد 
  ها يافته. 4. 2

 مرحله به شرح ذيل انجام شش ،ساز اسالمي  تمدني دانشگاه نظريهبراي تدوين 
   ،)1شكل (گرفت 
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  )ع(بيت اهلساز اسالمي براساس گفتار   تمدني دانشگاه يهنظرمراحل تدوين :1شكل 

ي   توجه است كه با توجه به تدوين نظريهدرخورِ اين نكته ،قبل از ارائه مراحل
ً راهكارها را مدنظر  ، صرفاعلم و حكمت استخراج مفاهيم از كتاب راهبردي، پژوهشگر درباب

كه با توجه به  ، ضمن آن))ع( بيت اهلراهكارهاي كلي از ديدگاه (قرار داده است 
، فقط يك نمونه از احاديث )ع(بسياري از احاديث در گفتار يك امام محتواي بودن  مشترك

 نيز داخل پرانتز نوشته شده علم و حكمت مندرج در كتاب  حديثي و شمارهارائه شده 
) ع (بيت اهل پس از استخراج راهكارهاي كلي در مورد استفاده از كتاب نيز پژوهشگر. است

 راهكارهاي عملي را مورد بررسي و   صرفاًبا مبناقراردادن راهكارهاي مذكور،) 3 تا 1جدول (
فقط يك راهكار عملي متناسب با يك  ،دليل فراواني مطالب به ضمناً.  استارائه نموده

   .اركان دانشگاه يعني علم، دانشجو و استاد ارائه شده استاز راهكار كلي در هر طبقه 

براي شناسايي مفاهيم مرتبط بعد از تعيين متن مورد تحليل، : مرحله اول . 1 .4 .2
 به استخراج ،، پژوهشگر از طريق رمزگذاريساز اسالمي راهكارهاي ايجاد دانشگاه تمدنبا 

 براي پايايي نيز به ،)3 تا 1جدول ( مذكور پرداخت  هاي  در كتابراهكارهامفاهيم مرتبط با 
 فرد مسلط به مهارت تحليل دست به ،صورت مستقل داً هر متن، بهغير از پژوهشگر، مجد

  . محتوا و آشنا با مفاهيم اسالمي مورد تحليل محتوا قرار گرفت
پژوهشگر بر اساس اشتراك معنايي مفاهيم با يكديگر، هريك : مرحله دوم. 2. 4. 2

 »آموختن دانش«، 1 در جدول ، براي مثال،)3 تا 1جدول (بندي نمود  از مفاهيم را طبقه
 )ص( براساس گفتار حضرت محمد »فضيلت دانش و حكمت« ي  در طبقهي راهكارچونان

دست  به ،صورت مستقل  مجدداً هر مفهوم، به،غير از پژوهشگر  براي پايايي نيز به.قرار گرفت
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و در مواردي شد بندي  فرد مسلط به مهارت تحليل محتوا و آشنا با مفاهيم اسالمي، طبقه

  . شد، بحث مستقل براي رسيدن به توافق صورت گرفت ف مشاهده كه اختال
 با يكديگر، ها طبقهپژوهشگر بر اساس اشتراك معنايي : مرحله سوم. 3. 4. 2
 1جدول (بندي نمود  طبقه علم، دانشجو و استاد ي ها را بر اساس سه مؤلفه طبقههريك از 

فرد دست  به ،صورت مستقل هر مفهوم، به، مجدداً از پژوهشگر  براي پايايي نيز به غير،)3تا 
بندي قرار گرفت و در  مسلط به مهارت تحليل محتوا و آشنا با مفاهيم اسالمي، مورد طبقه

  . شد، بحث مستقل براي رسيدن به توافق صورت گرفت مواردي كه اختالف مشاهده 
  ساز  تمدنعلمدر زمينه ) ع (بيت اهلراهكارهاي بنيادي براساس گفتار : 1جدول 
  )ص(راهكار براساس گفتار حضرت محمد   طبقه

 فضيلت دانش
  و حكمت

بخشش    آموزش و،جهاد  ، جستجوي دانش، يا گفتگوي علميمباحثه  آموختن دانش،
 *)148) (يا انجام هر كاري با دانش(عمل همراه با دانش  *)33 (دانش به اهل آن

 كند مي آموزش استفاده بردن بر فردي كه از حكمت خدادادي خود در داوري و رشك
)289(  

آثار دانش و 
  حكمت

يم از خدا ب) 207(شناخت خدا، دوستان خدا، واجبات او و اهتمام در حفظ آن 
  )232(عمل به دانش و دوري از خشم  *)215(

دانش و  موانع
  حكمت

 *)649(ستم  *)632(گناه  *)617(دنيادوستي  *)579(پيروي از شهوت و هوس 
 *)705(تعصب  *)694( فراوان ي خنده *)684(طمع  *)660 (آرزو *)651(غفلت 

تكبر  *)730 ( و گزارش آن به نااهلفراموشي *)718(پرخوري  *)712(لجاجت 
)731(  

  عوامل ايجاد
 ي كننده

دانش و 
  حكمت

دل  *)781(جستن به خدا  پناه *)757(ذكر خدا  *)751(تقوا  *)738(قرآن 
دوستي  *)537(اخالص  *)516(الهام  *)473(آموختن  *)447(تفكر  *)428(

 *)556(زهد  *)554(نماز  *)547(عمل  *)543(بيم از خدا  *)540(بيت اهل
  )593(عدم تندروي  *)568(دعا  *)564(خوري  كم *)561(خوري  حالل

  )ع(راهكار براساس گفتار امام علي   طبقه

حقيقت 
 و دانش

  حكمت

 نياز، سرپيچي ي اندازه خدا بهپرستش  *)5(شدن به آداب روحانيون  متأدب
گرداني از  روي *)10( عمري اندازه  مقاومت بر آتش و كاركردن براي دنيا بهي اندازه به

ترك لذت و نفرت از چيزهاي  *)275(سراي ناپايدار و شيفتگي به سراي ماندگار 
  )277(نابودشدني 
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 فضيلت دانش
  و حكمت

 *)18(گفتن  در دانش سخن *)17(نيك دانستن  *)16(نداشتن از فراگرفتن  شرم
شمردن افراد براساس  بزرگ *)21(كوشش در آموختن دانش  *)20( بخشش دانش

دانش  دائمي جستجوي *)46( دانش ي وسيله پيكار با ناداني به *)24(ها  معرفت آن
عمل همراه با دانش  *)116(نمودن به دانش  عمل *)93(خرد و شكيبايي  *)59(
 *)177(زيادكردن دانش  *)167(عاي به انتها رسيدن دانش پرهيز از اد *)153(

  )179(دوستي  دانش *)178(همراهي دانشمند و پيروي از او 

آثار دانش و 
  حكمت

عمل به دانش  *)216(بيم از خدا  *)211(دارد  و بد مي شناخت خدا و آنچه نيك
 *)320(ت شدن بر شهو چيره *) 259(راستي  *)241) (ردار با گفتاركيا تطابق (

  )339(شناخت خويشتن  *)322 (بين تيزي ديده

موانع دانش و 
  حكمت

دوستي  دنيا *)604( اهل هوا و هوس  بامجالست *)600(پيروي از شهوت و هوس 
 *)643(بيماري دل  *)642(بودن  منافق *)638(خطا  *)637(دروغ  *)618(

خوردن از  يبفر *)671(خودپسندي  *)667(تكبر  *)661(آرزو  *)652(غفلت 
سرگرمي و بازي زياد  *)688(خشم  *)687(تندي  *)686(آز  *)678(ها  نيرنگ

نيازي از ديگران  كردن به خود و بي  و تكيهيخودرأي *)698( زياد ي خنده *)696(
 *)719(پرخوري  *)716(خواري  شراب *)713(لجاجت  *)708(مجادله  *)702(

 *)734(ياد نگرفتن  *)733(ده بدفهمي شنون *)732(نكردن به دانش  عمل
  )736(خويي  درشت *)734(آسايي  تن

عوامل ايجاد 
 ي كننده

انش و د
  كمتح

يا (ذكر خدا  *)745(اندرز  *)742(قرآن و سخن خدا  *)736(مدارا  *)612(تقوا 
 *)417(چشم  *)415(دل و گوش  *)786(توبه يا استغفار  *)766) (يادكردن خدا

 *)483(آموزي  عبرت *)474(  آموختن *)446(يشه و اندتفكر  *)418(خرد 
 *)525(نشدن   وسوسه*)520( الهام *)499(شناخت ضدها  *)492(اندوزي  تجربه
 روزه *)549(نمودن   عمل *)546( بيمناكي از خدا *)539( اخالص *)536(ايمان 

  )569( دعا *)567( كم خوري *)562(ري اخو  حالل*)558( زهد *)555(
  )ع(ر براساس گفتار امام حسن راهكا  طبقه

عوامل ايجاد 
ي  كننده

دانش و 
  حكمت

  )472(و انديشه تفكر 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام سجاد   طبقه
آثار دانش و 

  )226(بيمناكي از خدا   حكمت
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عوامل ايجاد 

ي  كننده
دانش و 
  حكمت

  )570( دعا *)550( عمل *)435(دل  *)784(جستن به خدا  هپنا

  )ع(هكار براساس گفتار امام باقر را  طبقه
آثار دانش و 

  حكمت
  )249(عمل به دانش 

 فضيلت دانش
  و حكمت

  )107(كاربستن دانش با كردار خالصانه  هب

دانش و موانع 
  حكمت

  )668(تكبر  *)634(گناه 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام صادق   طبقه

حقيقت 
 و دانش

  حكمت

شناخت  *)3(طلبيدن فهم از خدا  آن، كاربستن هجستجوي دانش در دل، ب
خواهد و  كه بداني خدا از تو چه مي كه بداني خدا با تو چه كرده، اين پروردگار، اين

برداري از خدا و  فرمان *)11(برد  كه بداني چه چيزي تو را از دينت بيرون مي اين
  مستحق آتش،دوري از گناهان بزرگي كه بر اثر آن بنده *)278(شناخت امام 

  )280(شناخت و فهم دين  *)279(شود  مي
 فضيلت دانش
  و حكمت

  )163(عمل همراه با دانش  *)41(آموختن دانش 

و آثار دانش 
  حكمت

  )250) (يا تصديق گفتار با كردار( عمل به دانش *)227 (بيمناكي از خدا

دانش و موانع 
  حكمت

  )737(شرم  *)704 (يخودرأ *)693(خشم  *)676(خودپسندي 

مل ايجاد عوا
ي  كننده

دانش و 
  حكمت

 *)436(دل  *)424(خرد  *)785(استعفار  *)780) (مانند ال اله اال اهللا(ذكر خدا 
 عمل *)540) (ع (بيت اهل دوستي *)524( الهام *)512(قرآن  *)480(آموختن 

  )574( دعا *)551(

  )ع(راهكار براساس گفتار امام كاظم   طبقه
 فضيلت دانش
  و حكمت

  )164(ه با دانش عمل همرا

 دانش و موانع
  حكمت

طمع  *)666 (تكبر *)665 (سخنان بيهوده وآرزو  *)616(پيروي از شهوت و هوس 
)686(  
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عوامل ايجاد 

ي  كننده
دانش و 
  حكمت

  )522( الهام *)481(آموختن 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام رضا   طبقه
دانش و موانع 

  حكمت
  )717(خواري  شراب *)650(كفر 

عوامل ايجاد 
ي  كننده

دانش و 
  حكمت

  )523( الهام *)445(دل 

  

در زمينه دانشجوي ) ع (بيت اهل براساس گفتار كليراهكارهاي : 2جدول 
  ساز تمدن

  )ص(راهكار براساس گفتار حضرت محمد   طبقه

 وجوب
  موختنآ

 هست و يادگيري دانش از  آن بودنجستجوي دانش، كسب دانش از جايي كه احتمالِ
فهميدن دانش   نيك و تفقه يا ژرفكاوي در آن،آموختن دانش *)792( آن اهل

دادن به دانش، حفظ  گوش *)796( اندرز دادن به مردم  وبذل دانش به مردم *)793(
انتخاب دانش از  *)801(كسب دانش از هر جا  *)797(كردن به آن  و انتشار و عمل

دانشمندان، دانشجويان، جزء (عدم ترك آموختن  *)806(و پادشاهي بين مال 
 *)809) (پرسشگران دانش بودن و گويان شنوندگان دانش، روايتگران دانش، پاسخ

  )818) (رفتن حامالن آن(يادگيري دانش قبل از رفتن آن 

فضيلت 
  آموختن

شركت در مجالس دانش  *)833(قرآن  و ها فراگيري فريضه *)832(جستجوي دانش 
نماز، روزه  از برتر دانستن جستجوي دانش *)836(دانشجو يا دانشمندبودن  *)835(

فراگيري  *)878(برگرداندن باطلي به حقي يا گمراهي به هدايت  *)876( جهاد  حج،
 *)882( دانشمند ي آمدوشد به خانه *)879( چه به آن عمل شود يا نشود ،دانش

ي كردن به آن و آموختن آن به ديگر  عمل،آميز از مرد مؤمن شنيدن سخن حكمت
 ذكر ي جلسه، حتي بر  ساير مجالسر در مجلس علمي بجلوس مقدم دانستن *)884(

  )908(تفقه در دين خدا  *)885(خدا 
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  داب آموختن

 *)932) ( الهي، يا براي سراي آخرتي يا با انگيزه(جستجوي دانش براي خدا 
عدم جستجوي دانش  *)935(با عمل شايسته و جستجوي دانش همراه با نشان نيكو 

نمودن با نادانان، دعوت  براي غير خدا مانند فخرفروشي و رقابت با دانشمندان، جدل
آوردن دنيا، اخاذي از پادشاهان، جلب  دست مردم به سوي خود، ريا و خودنمايي و به

زدن به مردم، احترام مردم،  روايان، چپاول مردم، نيرنگ مندي از فرمان نظر و بهره
كردن اسالم  جستجوي دانش براي زنده *)937 ( بزرگي نمودن وفراواني ثروت

پذيرش حق از  *)940(كاربستن آن  هكردن و ب جستجوي دانش براي عمل *)938(
بودن فردي كه دانش  مهم *)942(عدم جستجوي دانش براي گفتن  *)941(دشمن 

 از، يجاي تكبر به فروتن همنشيني با دانشمندي كه به *)947(شود  فراگرفته مياو از 
جاي ريا به  همنشيني با دانشمندي كه به *)949(خواند  داني به دانش فرامينا

عدم  *)950(خواند   فراميخيرخواهيدشمني به و از رغبت به زهد، جاي  بهاخالص، 
جاي  بهاخالص به ريا، جاي  بهجاي يقين به شك،  همنشيني با دانشمندي كه به

خواند  زهد به رغبت فرامياي ج بهنصيحت به دشمني و جاي  بهفروتني به تكبر، 
همتايي، يگانگي، پيدا و نهان، نخست و پايان بودن  شناخت بي(شناخت خدا  *)949(

فهميدن  *)962(سازي دل  آسودگي يا فراغ *)957(شناخت مرگ  *)956) (خدا
بند كردن دانش  در *)970(آموختن شفاهي دانش  *)965(دانش نه نقل كردن آن 

پذيرش سخن  *)1002(نمودن  مباحثه *)983(پرسيدن  *)975) (يا نگارش دانش(
) يا يادگيري دانش از هر جا، پذيرش سخن حكيمانه از ابله( حق از هر كسي

شكيبايي يا بردباري  *)1035(داشتن در جستجوي دانش  تملق و حسادت *)1008(
گيريد  كردن در برابر هر كسي از او فرامي فروتني *)1046(پرهيزگاري  *)1042(
 *)1057) (طلبي نه راحت(نمودن  كوشش *)1052(دادن  خرج به  نرمش *)1051(

يادگيري در  *)1059(سحرخيزي  *)1057) (روي در خوراك ميانه(گرسنگي 
نكشيدن از  خجالت *)1061) (ساليدشمردن فرصت در خر غنيمت(سالي دخر

 )نزديك هم نشستن(نشستن در مجلس يادگيري نپراكنده  *)1097(يادگيري 
انتشار دانش  *)1102(دادن  گوش *)1102(نمودن در آغاز دانش  سكوت *)1101(
)1102(  

  آداب پرسيدن

 *)1112(كردن  پرسيدن براي فهميدن نه درمانده *)1111(پرسندگان نكردن  سكوت
عدم  *)1123(يافتن نه گمراهي  پرسيدن براي هدايت *)1118(نيكو پرسيدن 

سكوت در  *)1124) (انداختن دانشمندان اشتباه  به پرسيدن برايپرهيز(كاري  مغلطه
 از چيزهايي كه اگر آشكار شود باعث يدنپرسن *)1132(برابر آنچه خدا سكوت كرده 

  )1156 (نكردن پرسشزياد  *)1138(شود  ناراحتي مي
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  احكام آموختن

 گفتگوي *)1164(شناخت امام  *)1161(انگي خدا گآموختن ال اله اال اهللا و علم به ي
عمل به يك يا دو فرضيه  *)1182(شناخت حالل از حرام  *)1182(علمي داشتن 

يادگيري دانش  *)1185( دين و قرآن واجباتيادگيري  *)1183(پس از آموختن 
يادگيري نيكوترين دانش به علت زياد بودن دانش  *)1223(مفيد و سودمند 

 *)1238(ش ستارگان  از دانپزهيز *)1229( گوناگون هاي زبانيادگيري  *)1226(
بخشد  سودي نمينيز دانستنش و رسد  ندانستنش زياني نميبا دوري از دانشي كه 

)1247 (  

 حقوق
انشمند و د

  معلم

 به علمش عامل احترام به دانشمند *)1802( دانشمند شمردن و بزرگ گرامي ،اكرام
رزش آم *)1819(نهادن  فروتني و ارج *)1812(سبك نشمردن دانشمند  *)1806(

را  صدا نزد دانشمند، چاپلوسي و خود نآورد پايين *)1819(طلبيدن براي دانشمند 
انشمندان  ديا استقبالبه ديدار  *)1821(پيروي از دانشمند  *)1820(كوچك كردن 

يادگرفتن  *)1828(همنشيني با دانشمندان  *)1826(كردن با آنان  رفتن و مصافحه
پرسيدن  *)1830(نگريستن به دانشمندان  *)1829(از دانشمندان و دوستي با آنان 

ي آموزگار بودن  بنده *)1848(از دانشمندان، گفتگو با حكيمان و نشستن با فقيران 
  )1865(دوري نگرفتن آموزگار به مز *)1862) (سپردن به امر و نهي او گوش(

  ) ع(راهكار براساس گفتار امام علي   طبقه

 وجوب
  آموختن

 *)807(دانستن جستجوي دانش بر جستجوي مال  مقدم *)798(جستجوي دانش 
)  انتشار آن در ميان حافظان و ناقالن آنيا(كردن دانش  هزينه *)807(عمل به دانش 

 ي  فراگيرنده ياجزء دانشمند سخنور بودنيا ( آموختن دانش نكردن ترك *)807(
 ي مثابه دين به اعتماد بودن، عدم استفاده از درخور و يتيزهوش *)823) (دانش بودن
استفاده  سوءاز نعمت در راه معصيت هاي خدا بر ضد كتابش و   حجتابزار دنيا، از

  )826(ستن انعدم خودداري از يادگيري در صورت ند *)825(نكردن 

فضيلت 
  آموختن

پاسخ ناداني با (نمودن با ناداني با استفاده از دانش  ستيزه *)839(جستجوي دانش 
حرص و بردباري داشتن در دانش  *)845( در گفتگوي علمي شركت *)840) (دانايي

آموختن  *)848 (منتشركردن دانش در بين اهل آن *)847(عمل به دانش  *)846(
 خردمندان رهانكردن استماع سخن *)849(دانش حتي در صورت بهره نبردن 

 *)855) (گفتن به نحوي كه خدا خشنود شود سخن(گويي  پرهيز از ياوه *)850(
 ساير مجالس رتقدم نشستن در مجلس علمي ب *)856(ندادن  مت به خود راهمال

  )888( عابد ي  تشييع جنازههمچون

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و توليد علم ) ع(مجموعه مقاالت نخستين همايش اهل بيت 

 

190

  آداب آموختن

كسب  *)943) (فهم دانش نه نقل آن(كسب دانش براي خوب فهميدن و استواري 
توجه به آنچه  *)951(فراگيري دانش از دارندگان آن  *)944(كردن  دانش براي عمل

داني و عذري در ندانستن  پرسيدن در مورد آنچه نمي *)952(شود   سپرده ميبه ذهن
بودن دانش و كوتاهي عمر  به دليل زياد تر مطالب مهمآموختن  *)958(آن نداري 

 حالل و  و، دستورهاي اسالم و احكام آنآن و تأويل گرفتن كتاب خداياد *)959(
عدم  بودن يا تر از گفتن ص حري،يا براي شنيدن(خوب گوش كردن  *)960(حرام 

پرسيدن  *)978) (يا نگارش دانش(در بند كردن دانش  *)971) (قطع سخن
فراگيري  *)1004(شناخت آراء گوناگون ديگران  *)1000(نيك انديشيدن  *)985(

حتي از منافق، مشرك، شرور، فرومايه، يا هر جا، توجه به آنچه (دانش از هر كس 
 دانش بودن يا اشتغال فراوان به ي شيفته *)1012) (ويدگ شود نه آن كه مي گفته مي

بسيار پرداختن به درس و  *)1037) (استمرار(دادن  ادامه *)1036(آن داشتن 
نشمردن دانش زياد  *)1043(ملول نشدن از يادگيري دانش  *)1039(مباحثه 
نكردن  تنبلي *)1044(دادن به فراگيري دانش  عادت *)1043(شده  فراگرفته

يا دور بودن از (پرهيزگاري  *)1045(غافل نبودن  *)1045(كردن  كوشش *)1045(
 *)1053(آموزيد  فروتني در مقابل كسي كه از او مي *)1047) (هرگونه آلودگي

جستجوي دانش براي پرهيز از  *)1065(سالي و جواني ديادگيري دانش در خر
ها،  ن، خودنمايي در مجلسجويي با نادان، رقابت با دانشمندا مانند ستيزه(غيرخدا 
كردن  پاك *)1099(نكشيدن از يادگيري  خجالت *)1091) ( دنياجويي وطلبي رياست

 *)1105(جستن از خدا در فراگيري دانش  كارها از گناهان، خدمت بزرگان و ياري
داشتن هوش، حرص، شكيبايي و قناعت، راهنمايي استاد و درازي زمان در يادگيري 

  )1110(دانش 

  ب پرسيدنآدا

نيكو پرسيدن  *)1112(پرسيدن براي فهميدن نه درمانده كردن يا آزار دادن 
شود  عدم پرسش از چيزهايي كه اگر آشكار شود باعث ناراحتي مي *)1119(
شود  عدم پرسش از آنچه نمي *)1183(فايده  عدم پرسش از چيزهاي بي *)1134(
  )1159( پرسش زياد عدم *)1155(عدم پرسش از آنچه نشده است  *)1154(
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  احكام آموختن

منصوب شناخت امام ، شناخت پيامبر خدا و اقرار به اطاعت او *)1162(شناخت خدا 
كه انسان از كجا، در  شناخت نسبت به اين *)1165(خدا و اقرار به اطاعت او ازجانب 

كسب  *)1171(كسب دانشي كه صالح دين را نشان دهد و كجا و به سوي كجاست 
شناخت آنچه  *)1174(نمودن  تفقه *)1172(ه تباهي را روشن سازد دانشي ك

مانند نماز، زكات، روزه، ) يا عذري در نشناختن آن نداريد(ندانستنش پذيرفته نيست 
كسب  *)1193(شناخت خود  *)1186(عمل به دانش  *)1179(حج و واليت 

باعث نزديكي كسب دانشي كه  *)1214(دانشي كه باعث افزايش عمل در دنيا گردد 
كسب دانشي كه در اعضاء و جوارح پديدار شود  *)1214(فرد به خدا در آخرت گردد 

كسب دانشي كه فرد را به  *)1216(دوري از دانشي كه فقط در زبان باشد  *)1215(
دوري از دانشي كه  وكسب دانشي كه هدايت را سامان دهد  *)1217(صالح آورد 

يادگيري  *)1224(يري دانش مفيد و سودمند يادگ *)1218(معاد را تباه كند 
دوري از دانشي كه منجر به  *)1227(علت زيادبودن دانش  نيكوترين دانش به

اي كه در  اندازه دوري از دانش ستارگان و نجوم جز به *)1233(شود  گمراهي مي
  )1241(خشكي و دريا بدان راهيابي كنند 

حقوق 
دانشمند و 

  معلم

 *)1813(سبك يا خوار نشمردن  *)1809(داشتن  گرامي *)1808(نمودن  اكرام
بسيار  *)1824(  و پيگيري فرمانپذيرفتن اندرز  *)1822(همراهي و پيروي 

ردمندان و خمصاحبت و همنشيني با  ياشركت در مجلس  *)1838 (كردنگفتگو
صاحبان خرد و  *)1844(دانشمندان و خودداري از همراهي با بدكاران و فاجران 

 *)1852(نديشان را به عنوان مشاور قرار دادن داران و استواراَ و تجربهدانش 
ي، يگو  براي پاسخ بر اونگرفتن ، پيشينكردن  پيچ سؤال *)1853(به او نمودن  خدمت

، خستگي موقع  اوي ، نچسبيدن به جامهصرارنكردن در صورت روبرگرداندنا
 در مجلس او، عدم جستجوي نگفتن گوشي سخننزدن به او، درِ نكردن و چشمك اشاره

نكردن از  كه فالني خالف گفته تو را گفت، افشانكردن راز او، غيبت نهان او و نگفتن اين
 حاضران، تحيت ي كردن بر همه كردن او در حضور و غيابش، سالم كسي نزد او، حفظ

در گرفتن  ويژه به او گفتن، نشستن در جلوي او، برآورد حاجت اگر نيازي دارد، پيشي
 پيگيريعدم  *)1859(او مدت با  طوالنينشدن از همراهي   به او، دلتنگگذاري خدمت
برخاستن  *)1860( جلوتر از او ننشستن  در صورت لغزش و او، پذيرفتن عذر اولغزش
  )1869(رسايي گفتار  داشتن زبان ونكردن  تندي *)1867 ( به احترام آموزگاراز جاي

  )ع(حسن راهكار براساس گفتار امام   طبقه
  )979(نوشتن دانش  *)974(حريص بودن براي شنيدن تا گفتن   آداب خواندن

  )ع(راهكار براساس گفتار امام حسين   طبقه
  )1115(كردن  پرسيدن براي فهميدن نه درمانده  آداب پرسيدن
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  )1242(دوري از دانش ستارگان   احكام آموختن

  )ع(راهكار براساس گفتار امام سجاد   طبقه

 وجوب
  آموختن

نشمردن  سبك *)803(د يد و در اعماق دريا رويجستجوي دانش حتي اگر خون ده
حق اهل علم و رهانكردن پيروي از ايشان، همراه دانايان بودن و پذيرشگر حكيمان 

  ) 803(بودن 

  آداب آموختن

پذيرد  دعا براي مشغول شدن دل به نگاهداري آنچه ندانستنش را خدا از فرد نمي
كردن گوش و متذكرساختن ذهن،  ها، آماده ها، شهوت سازي دل از لذت رغفا *)961(

 ياري خواستن از  وبزرگ شمردن مربي *)963(تيزكردن هوش براي فراگيري دانش 
فراگيري سخن  *)993(ها حتي در صورت نامور بودن  پرسيدن نادانسته *)964(او 

   )1028(حكيمانه از هر كسي 

دعا براي دريافت علوم رباني براي مبارزه با  *)1219(نه از يگانگي خدا شناخت خالصا  احكام آموختن
  )1219(شيطان 

حقوق 
 و دانشمند

  معلم

 *)1825(مالزم دانشمندان و پذيرنده از حكيمان بودن  *)1817(سبك نشمردن 
بزرگ شمردن، احترام به مجلس، نيك  *)1846(الس علمي جشركت در م

دادن به كسي كه از او نتر نكردن صدا از او، پاسخ سپردن و توجه به او، بلند گوش
الي پرسيده، سخن نگفتن با كسي در مجلس او، غيبت كسي را نكردن نزد او، دفاع ؤس

اگر نزد تو به زشتي از او ياد كردند، پوشاندن عيوب او، آشكارسازي از او كردن 
 *)1870 (ورزي با دوست او عدم همنشيني با دشمن او و عدم دشمنيافتخاراتش، 

سازي ذهن خود، پيشكش كردن فهم خود،  دادن به وي در كار خودت، خالي ياري
آموختن  ها و ها و كاستن خواهش  با ترك لذتنمودن دل خود، دوختن چشم به او پاك

  )1871 (مطالب او به نادانان 
  )ع(راهكار براساس گفتار امام باقر   طبقه

 وجوب
  آموختن

مقدم دانستن يادگيري تنها يك حديث در  *)808(ش نمودن در جستجوي دان شتاب
  )927(فراگيري نيكي  *)808(دنيا و آنچه زر و سيم در آن است بر حالل و حرام 

 *)967(فهميدن دانش  *)946(شود  گرفته ميفرااو فردي كه دانش از دانستن مهم   آداب آموختن
  )1003(مباحثه علمي  *)994(پرسيدن 

  )1141 (نكردن پرسشزياد  *)1116(كردن  راي فهميدن نه درماندهپرسيدن ب  آداب پرسيدن

در جستجوي  *)1190(نمودن در طلب دانش  شتاب *)1189(تفقه در حالل و حرام   احكام آموختن
  )1220 ( بودنسالمت

  )ع(راهكار براساس گفتار امام صادق   طبقه
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 وجوب
  آموختن

 *)804(ماق دريا فرو رويد  ريخته شود و در اعجستجوي دانش حتي اگر خونتان
 *)928) (دانشجويان بودن و جزء دانشمندانيا ( آموختن دانش نكردن ترك

  )829(نكردن در يادگيري  كوتاهي

  آداب آموختن

دانستن يا فهميدن  *)945( به دانش كردن عمل *)945(كسب دانش براي خدا 
براي ها  كتابگذاشتن  ارث به *)980(نوشتن دانش  *)968(دانش نه خواندن آن 

) حتي از دهان ديوانگان(جا ز هريادگيري دانش ا *)984(پرسيدن  *)982(سايرين 
عدم جستجوي دانش  *)1055(آموزيد  فروتني در مقابل كسي كه از او مي *)1011(

كردن نرها *)1092) ( خودنمايي، مباهات نمودن، ستيزهمثالً براي(براي غيرخدا 
نشر دانش و  *)1092(رغبتي به دانش، شرم از مردم  ي ميل به ناداني، بسبب هدانش ب
 حفظ و استوارانديشي در ت، بيم،عالقه، اراده، فراغت، عباد *)1105(كردن  سكوت

مشاوره در جستجوي  *)1107(جستجوي دانش از معدن آن  *)1106(يادگيري 
  )1108(دانش با فرد خداترس 

  آداب پرسيدن

رعايت حق تقدم در پرسيدن *)1117(دن كر پرسيدن براي فهميدن نه درمانده
 براساس رأي خود نكردن عمل *)1127(پرسيدن براي فهميدن نه آزمودن  *)1122(

 در پرهيز از پرسش *)1144(نكردن زياد پرسش *)1127(يا بدون پرسش از ديگران 
اكتفا به ظاهر حكم و عدم پرسش از  *)1145(مورد آنچه خدا در ابهام گذاشته است 

 و گواهي كه ظاهرش ظاهري معتمد است   در واليت، ازدواج، ارث، ذبحباطن آن
  )1151( پرسش بعد از انجام كار پرهيز از *)1146(

  احكام آموختن

 كفر، نفاق و گمراهي شناخت امام، *)1163(شناخت خدا و اقرار به بندگي او 
) داريديا عذري در نشناختن آن ن(شناخت آنچه ندانستنش پذيرفته نيست  *)1175(

 *)1180(، واليت ز، زكات، حج، روزه، نما)ص(مانند يگانگي خدا، پيامبر بودن محمد 
شناخت پيداكردن نسبت به انجام كار نيك،  *)1191(تفقه در حالل و حرام 

 نسبت به  شناخترود، نخوردن به آنچه از دست مي نكردن به ديگران و غصه حسادت
 *)1221(كردن بر خدا نه بر غير او  خدا، تكيهدشمني با شيطان نه با غير او، عبادت 

 نادرست از دانش مفيد و ي استفادهپرهيز از و يادگيري دانش مفيد و سودمند 
كردن به دانشي كه منجر به فساد شود   از يادگرفتن و عملاجتناب *)1225(سودمند 

  )1246( از دانش سحر پرهيز *)1243(شناسي   از ستارهاجتناب *)1237(
حقوق 

دانشمند و 
  معلم

  )1855(نكردن با دانشمند  ستيزه *)1818(سبك نشمردن دانشمند 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام كاظم   طبقه
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  آداب آموختن
)  نابودي استي داشتن آنچه مايه دور نگه(شود  توجه به آنچه به ذهن سپرده مي

 *)954(شناخت دانش با خرد  *)954(كسب دانش از دانشمند رباني  *)952(
  )1027(فراگيري دانش پيش از آنچه از دست برود  *)997(پرسيدن 

  )1160( پرسش زياد پرهيز از  آداب پرسيدن

  احكام آموختن

منجر به ، منجر به صالح شود،  آن سامان گيردي واسطه كسب دانشي كه عمل به
 *)1222 (شودناداني منجر به افزايش دوري از دانشي كه  گردد و روشن شدن تباهي

بخشد  سودي نمي هم دانستنشو رسد  دوري از دانشي كه ندانستنش زياني نمي
)1250(  

حقوق 
دانشمند و 

  معلم
  )1856(بزرگ شمردن دانشمند و عدم درگيري با او 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام رضا   طبقه
  )1213) (ع (بيت اهلفراگيري دانش  *)1212(شناخت خود   احكام آموختن

حقوق 
مند و دانش

  معلم
  )1857(نكردن با دانشمند  ستيزه

  )ع(راهكار براساس گفتار امام هادي   طبقه
فضيلت 
  )854(جزء دانشمند يا دانشجو بودن   آموختن

  )ع(ري كراهكار براساس گفتار امام عس  طبقه
حقوق 

دانشمند و 
  معلم

  )1811(داشتن دانشمند  گرامي

  
  ساز در زمينه استاد تمدن) ع (بيت اهلراهكارهاي بنيادي براساس گفتار :3جدول 

  )ص(راهكار براساس گفتار حضرت محمد   طبقه

 ضرورت
  آموزش

 ) دانشنكردن منع، يا بازگوكردن دانشيا (كردن دانش نپنهان  *)1251(ول بودن ؤمس
نكرد در جايي كه  سكوت *)1265(مردم از ترس سبب   بهكردن دانشنپنهان  *)1258(

  )1253 (رداوجود دعلم به مسأله 
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فضيلت 
  آموزش

يا (آموختن دانش  *)1276) (يا گردآمدن به منظور يادگيري(نشستن در جلسات علمي 
مانند نماز ) ع (بيت اهلآموزش آيين  *)1297(ياددادن نيكي  *)1284) (نشر دانش

 ، فروتنيداشتن دل *)1317(دادن به اطاعت خدا ياد *)1315(خواندن و هدايت مردم 
  )1318( نمودن به انسان غافل يادآوري *)1317(هربان مو اندوهگين 

آداب 
  آموزش

 *)1332(با دانشجويكسان رفتار كردن  *)1328(كردن دانش براي خدا  خالص
گير  گيري، مدارا كردن، سخت يا آسان(كردن با شاگرد  نرمي *)1334(شمردن شاگرد  بزرگ

 نكردن فراموش *)1339(شم خاموشي گزيدن در هنگام خ *)1338) (و آزاردهنده نبودن
 نسپردن) يا نادان(به نااهل را دانش  *)1346( دانش نساختن تباه *)1346(دانش 

  )1365(مزد نگرفتن بابت آموزش  *)1346(
آداب 
 دادن پاسخ

دانم وقتي از دانشي پرسيده  گفتن نمي *)1369(نكردن   و عجلهگويي كردن در پاسخ درنگ
  )1382(داني  شده و آن را نمي

منزلت 
  دانشمند

وارث پيامبر بودن  *)1415(نمودن به دانش   يا عملكاربستن به *)1412(امين خدا بودن 
برگزاري مجالس علمي  *)1430(كردن اسالم  ي دانش بودن براي زندهجويا *)1421(
 وفاداري به  ،راسخ بودن *)1464(كه از بين برود  يادگرفتن دانش قبل از آن *)1435(

سير  *)1474( عفت شكم و فرج داشتن ، راست داشتن، دل صاف داشتنسوگند، زبان
 *)1482(بينا بودن به حق  *)1479(نشدن از دانش و افزودن دانش مردم بر دانش خود 

نيك آموزش  *)1492(ديدن بدعت شيطان و برداشتن آن  *)1483(پروانمودن از خدا 
  )1499(دادن 
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دب 
  دانشمند

كننده دانش  كردن دانش با عمل، رعايت  از دانش، همراهنمودن هاستفاد( به دانش كردن عمل
نمودن دانش بر هوس  ه چير*)1560) (نكردن دانش  آن، تباهي كننده نه روايتبودن 

شتن آرامش و دا *)1564) (مقدم بودن دانش بر عمل(كسب دانش قبل از عمل  *)1563(
 *)1624(بردباري  *)1621(نمودن  احسان *)1619(افزايش زهد و ورع  *)1618(وقار 

نفي  *)1668(فكر مردم هم بودن   بودن، به خود فكرِ  عالوه بر به *)1667(مبارزه با ابليس 
خيرخواه  *)1676) (ها يا آشكارنمودن دانش در صورت آشكار شدن بدعت(ها  بدعت

انجام مباحثه يا گفتگوي علمي يا  *)1680( به دانش نكردن همديگر بودن و خيانت
اعتراف به ناداني  *)1685(به ديدار هم رفتن و گفتن حديث  *)1684(نمودن  كرهمذا

 *)1703) (ها دانستهنكردن به  يا حريص بودن يا بسنده( دانش بودن ي گرسنه *)1699(
خواستن از خدا براي افزايش دانش  ياري *)1706(ملول نشدن از جستجوي دانش 

بردن به خدا از  پناه *)1721(ند شدن از دانش م خواستن از خدا براي بهره ياري *)1720(
استغفار نمودن از ناداني  *)1728(پناه بردن به خدا از ناداني  *)1725(نبردن از دانش  بهره

آز نداشتن  *)1745( دنيادوستي پرهيز از *)1742(ادعاي دانش ننمودن  *)1732(
 با فرمانروايان شينيهمنپرهيز از  *)1755(پرهيز از كاسبي كردن با دانش  *)1746(

پرهيز از  *)1770(كه ديگران كنارش بنشينند  داشتن اين پرهيز از دوست *)1764(ستمگر 
 *)1782(كردن  كم خنديدن و شوخي *)1780(پرهيز از خودنمايي  *)1777(حسادت 

، حق گفتن، خاموشي از باطل، مدارا سخن نگفتن به آواز بلند، ستيزه و مجادله نكردن، به
 *)1786(داشتن  جانب استدالل را نگه *)1785(پرهيز از تكبر  *)1784(گي تادايس

  )1787(ي از نادانان و باطل ايشان، بردباري در برابر سفيهان نرويگردا
حقوق 
  دانشجو

  )1878(كردن به دانشجو  نيكي
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دانشمند 
  خوب 

كردن در  نادانييا استفاده از دانش، پيروي از دانش، دانش با كردار، ( به دانش كردن عمل
خواستن براي  *)1914) ( عدم وانهادن دانش ونكردن با دانش عين دانش داشتن، مخالفت

 يعني مردم را به ،فراموش نكردن خود در عين خير رساندن به مردم *)1915(دانستن 
فاسد نبودن  *)1967(بد نبودن  *)1950( خود كردن عمل در عين ،خوبي دعوت كردن

دين را با  *)1972(راستين بودن   ودل زنده *)1970(تبهكار نبودن و خيانتكار  *)1969(
 گرگ ، ميش بودن و در باطن،در ظاهر(اختالف بين ظاهر و باطن نبود  ،نكردن طلب دنبا

 *)1987(كردن نلغزش پيدا *)1975(خوب بودن  *)1973(جهت فريب مردم  به) بودن
 فروختن دانش به فرمانروايان  يابودنناري يا دانشمند درب(دادن دانش ن تجارت قرار ي مايه

 *)2005(بدكار نبودن  *)2005(نيك كار بودن  *)1995) (زمان براي سود شخصي
كه از وي اين دوست نداشتن (پاداش دانش را از خدا خواستن  *)2016(مفتون دنيا نشدن 

) د اوياد شود، چشمداشت نداشتن به ديگران، عدم عالقه به چاپلوسي ديگران در مور
عدم پيروي از هوا و  *)2020(تفقه يا ژرفكاوي در دين  *)2020(آموختن قرآن  *)2019(

  وبخشش دانش به مردم *)2023(فاسد نبودن  *)2022(مجرم نبودن  *)2021(آرزو 
  )1884(كردن خود ن تباه *)1882(عدم طلب مزد بابت دانش 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام علي   طبقه

 ضرورت
  زشآمو

كردن  پنهانپرهيز از  *)1254) (يا بخشش دانش به طالب آن( بودن براي ياددادن مسؤول
اجتناب  *)1267( از اظهار حق در صورت يافتن اهل آن نكردن خودداري *)1266(دانش 

  )1273(ادب آموختن به ديگران  *)1270( دروغگويي از

فضيلت 
  آموزش

آموزش حكمت  *)1280(به عمل به دانش وادار نمودن نفس  *)1278(بذل نمودن دانش 
بذل  *)1312(ها از تاريكي به نور  و هدايت آن) ع (بيت اهلآموزش آيين  *)1311(و دين 

  )1321(نمودن دانش به مستحق آن 

آداب 
  آموزش

نكردن  سرزنش *)1336(نمودن براي شاگرد  فروتني *)1328(كردن دانش براي خدا  خالص
مانند افراد ) يا فرد غيرقابل اعتماد(رغبت، نااهل  ش به افراد بيسپردن دانن *)1345(شاگرد 
 اواند و بر بندگان خدا و اولياي   كه دين را ابزار دنيا كردهيران يا افراد تيزهوش شهوت

، بهره و با نخستين شبهه ها بي بيني در نكته  كه از باريكيحق كنند يا اهل احساس برتري مي
پندندادن به فرد خودرأي و كسي كه پندپذير نيست  *)1357(افتد   ميانشك در دلش

مزد نگرفتن بابت آموزش  *)1362 ( آن وجود داردكردن آنچه بيم از انتشاربازگون *)1362(
)1365(  
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آداب 
 دادن پاسخ

زدگي و  عدم شتاب *)1370(كارانداختن انديشه  به *)1113(تدبير نبودن دانشمند  بي
در دانم  گفتن نمي *)1378(ي نبودن أخودر *)1373(دن نمو تأمل *)1371(گويي  پريشان

گفتن خدا و پيامبرش  *)1385(يادگرفتن در صورت ناداني  *)1384 (صورت ندانستن
 در صورت ندانستندانم   نمينكشيدن از گفتن خجالت *)1386 (در صورت ندانستنداناترند 

 ترس از  واشتن در كارجديت د *)1390(حيانكردن از آموختن در صورت ناداني  *)1387(
 *)1401(سكوت در بعضي مواقع مانند پاسخ به نادان رعايت  *)1400(زدن مرگ  شبيخون

پاسخ  *)1406(دادن  پاسخ *)1402( يعني بردباري در برابر او ،پاسخ مفصل دادن به نادان
  )1410 (گويي نكردن از جواب خودداري *)1407(درست دادن 

منزلت 
  دانشمند

 *)1438(طمع بودن  كم *)1425(وارث پيامبر بودن  *)1425(كاوي در دين تفقه يا ژرف
 *)1444(عدم خرسندي به دانش  و از خدا بيم *)1438(خلق و خوي پاك داشتن 

راسخ بودن در دانش، اقرار به ناآگاهي از  *)1456(نشر دانش  *)1455(كردن دانش  زنده
 در آنچه مكلف به هاي غيب، فرونرفتن ردهنيازي از نسنجيده درآمدن بر پ رازهاي نهان، بي

 با يقينزايل نشدن  *)1484( دانش بودن ي شيفته *)1475 (كاويدن از نهاد او نيست
پرهيز از كوشيدن  *)1501( رسيدن به او ي آمدن دانشمند از فتنه بيرون *)1485 (شك

دا و عبادت خاطر خ ها به تحمل سختي *)1509(راهيابي و هدايت مردم  *)1503(جاهالنه 
خود  *)1536(دادن به پرسش مردم  پاسخ *)1534( دانشمند ي وسيله خدا توسط مردم به

 سكوت در هنگام نياز  ودادن شيوايي پاسخ داشتن، ترسيدن از مرگ ناگهاني، به را نگاه
ديدن پايان كار و شناخت  *)1549(كردن نه با چشم   نگاه،با دل و فكر *)1546(

  )1551(ها  موقعيت
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ادب 
  دانشمند

 به دانش كردن عمل *)1566) ( و جنگ با نادانيمخالفت با هوايا (اعت از دانش اط
صرفاً  نه دادن انجامگفتار با كردار، عمل نيك   آن، ي كننده  دانش نه روايتي كننده رعايت(

بردن از او، شناخت  شناخت خدا و فرمان *)1568) ( دانشكاربستن بهگفتار نيك داشتن، 
و سرپيچي از او، شناخت حق و پيروي از آن، شناخت باطل و پرهيز از آن، شناخت شيطان 

دانيد بر   عمل به آنچه ميتقدمِ *)1570(دنيا و راندن آن و شناخت آخرت و طلب آن 
قدرت  *)1622) (درشتي نكردن(نرمش داشتن  *)1603(دانيد   آنچه نميفراگيريِ

 يبردبار *)1623(كردن ناپسند آن  كن  ريشه آن وي تشخيص اخالقي و نماياندن پسنديده
افزون بودن دانش بر (ساكت بودن  *)1632(متكبر نبودن  *)1632(آرامش  *)1627(

 *)1657(دانيد   آنچه ميي آوردن همه زبان  بهاجتناب ازگفتار، افزون بودن خرد بر زبان، 
 *)1674 (ديده با پرخوري ستمكار و گرسنگي ستمنداشتن سازش  *)1663(فروتني 

به ديدار هم رفتن و  *)1682( خود ي شناختن اندازه *)1681(خيرخواه همديگر بودن 
 *)1701(اعتراف به ناداني  *)1693 (ها ندانستهنگفتن از  *)1686(گفتن حديث 

 *)1715(نياز دانستن خود  سير نشدن از دانش و بي *)1713(نكردن به دانش  بسنده
توفيق از خدا براي  *)1716(لول نشدن از فراگيري دانش م *)1714 (ها ندانستهآموختن 

بردن به  پناه *)1727(نبردن از دانش  بردن به خدا از بهره پناه *)1723(مندي از دانش  بهره
طلبي و حب رياست  جاهاز پرهيز  *)1743(ادعاي دانش ننمودن  *)1729(خدا از ناداني 

كم خنديدن  *)1776(شتن دانش كم انگا *)1775(سفاهت و غفلت پرهيز  *)1771(
انشمندان برتر از خود  د اقتدا به وتر از خود  پاييننينديشيدن به نادانانِ *)1783(
از آراستن  پرهيز *)1790(سبب رغبت به غير آن  پرهيز از وانهادن قرآن به *)1789(

ت خدا ساختن آنان از مكر خدا و نااميدكردن آنان از رحم معاصي براي بندگان خدا، ايمن
پرهيز از دنيادوستي، رفيق شيطان شدن و  *)1793(پرهيز از گناه فراوان و آز  *)1792(

  )1795(بيني  پرهيز از خودستايي و خودبزرگ *)1794(آزار مؤمنان 
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 دانشمند
  خوب 

 از دانش، كردن پيرويكردن دانش با عمل،  يا استفاده از دانش، همراه( به دانش كردن عمل
 آن، ي كننده ي دانش بودن نه روايت كننده رعايتكردار نبودن،  ا بيدانش با كردار ي

نكردن در   مطابق با دانش، نادانيكردن عمل از دانش، كردن پيروينكردن با دانش،  مخالفت
غافل  *)1920) ( نادان نبودن در عين دانا بودن، تباه نكردن دانش دانش،مندي از  بهرهعين 

اصالح  *)1929(كردن عمل يا كردار با دانش  همراه *)1924) (از خواب بيدار شدن(نبودن 
همخوان بودن كردار يا  *)1933(ستن نپرسيدن در صورت ندا *)1928(شدن با دانش 
دانش (ديدن دانش ديگران  *)1935( دانش در نهان بردن كار به *)1934(عمل با دانش 

منظور پنهان نمودن  هبد يدان مينپوشاندن آنچه اجتناب از  ،)ديدان شمارآوردن آنچه نمي به
 ،خودداري از هواي نفس *)1976( هميشگي نظر خود ي به درست نداشتناعتقاد ،ناداني
ها   اندوختن ياوهپرهيز از، )ها راهنماي بيابانيا ( ها  تيرگي ومشكالت، مبهماتاز  يگشاي گره

 نرميدنيا  در شبهات،ننرفتفرو ،)1978(هاي گمراهي از گمراهان  ندوختن مايهني ن،از نادانا
راه گمراهي براي شناخت راه هدايت و  دادن مردم، دل حيوان نداشتن،ن فريب ،ها  در بدعت

 *)1980(نزدن  تهمت *)1979(بدكار نبودن  *)1978(و دروغ نگفتن جلوگيري از آن 
و دانند   خوب ميگفتن آنچه افراد *)1993( گناه آشكار مرتكب نشدن *)1989 (نلغزيدن

نكردن  دري پرده *)2001(فاسد نبودن  *)1998(شمارند   زشت مي آنچه افرادندادن امانج
مندي از دانش و  ا براي بهرهدع *)2008(فاسق نبودن  *)2007) (نكردن شكني حرمت(

كردن در ن كوتاهي *)2027(نفروختن دين به دنيا  *)2025(كردن آن براي خدا  خالص
  )2028(عمل 

  )ع(گفتار امام حسن راهكار براساس   طبقه
فضيلت 
  )1290(آموختن دانش به ديگران   آموزش

آداب 
  )1379(ي درست أنكردن ر پنهان دادن پاسخ

  )ع(راهكار براساس گفتار امام حسين   طبقه
منزلت 
  دانشمند

ها  فراواني درستي *)1417(خوب فهميدن و خداشناس بودن، امناي حالل و حرام بودن 
)1555(  

ادب 
  دانشمند

نكردن حق ناتوانان، خوار نشمردن حق  مانند تباه(مر به معروف و نهي از منكر كردن ا
  خطرانداختن جان براي خدا و درافتادن با گروهي براي خدا، امامان، بخشش مال، به

پذيرش نقد سخن خود و  *)1779(پرهيز از حرص  *)1675) (كردن در راه خدا تحمل
  )1798) ( انديشه و نقدبطضوا(آگاهي به فنون حقيقي دقت نظر 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام سجاد   طبقه
آداب 
  آموزش

  )1365(مزد نگرفتن بابت آموزش  *)1364 (آموختن دانش به اهل آن
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منزلت 
  دانشمند

  )1426(وارث پيامبر بودن 

ادب 
  دانشمند

نمودن  دعا براي عمل *)1606( به دانش كردن عمل *)1605( دانش بر عمل دانستنمقدم 
 *)1616 (ها نادانستهها بر دانستن  دانستهمقدم دانستن عمل به  *)1607(به دانش 

پوزش خواستن از ناداني  *)1702(اعتراف به ناداني  *)1652(مهرباني  *)1652(باري دبر
)1733(  

حقوق 
  دانشجو

نگرفتن، بخشش  نكردن، تنگ درشتي *)1879(پوشي و همراهي  مهرباني، گذشت، عيب
  )1881(شكيبايي خيرخواهي و  *)1880 (دانش

  )ع(راهكار براساس گفتار امام باقر   طبقه
ضرورت 
  آموزش

 *)1271 ()كردن مردگان  زندهيا (هدايت گمراهان *)1271(كردن نصيحت ن پنهان
  )1271(شده  كردن امور نهي نهي *)1271(دادن به امور معروف  فرمان

فضيلت 
  آموزش

دادن باب گمراهي نياد  وياددادن بابي از هدايت  *)1281(دا آموختن دانش به بندگان خ
)1295(  

آداب 
  )1386 (داني  را نمي وقتي چيزيگفتن خدا داناتر است دادن پاسخ

منزلت 
  دانشمند

هدايت  *)1477 (يا اختالف در دانش هاي خود عدم نقض گفتهراسخ بودن در دانش و 
  )1512) (يا زدودن تاريكي و حيرت ناداني(مردم 

رعايت 
ادب 

  دانشمند

كردن با شيطان با آنچه  ستيزه *)1615(دادن دل  گنجايش *)1615( دانش كاربستن به
دادن به گمراهان و دعوت  كردن و نصرت هدايت *)1653(باري برد *)1615(شناسيد  مي

  براي هالك نشدن بندگاندن خوننثاركر *)1670 ()زنده كردن مردگانيا (آنان به خدا 
گفتگو با اهل دين و ورع يا ( گفتگوي علمي داشتن *)1671(رحمت به بندگان  *)1670(

 فروتني نمودن  و حسادت ازپرهيز *)1695(توقف به هنگام ندانستن  *)1687) (داشتن
)1778(  

دانشمند 
خوب 
  بودن

  )2012(بدكار نبودن 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام صادق   طبقه
 ضرورت
  )1256(نش به نادانان بذل يا بخشش دا  آموزش

فضيلت 
  )1296(ياددادن كار نيك  *)1281(آموختن دانش به اهلش   آموزش
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آداب 
  آموزش

سپردن دانش ن *)1337(فروتني براي شاگرد  *)1333(اندوزي  نگري مردم در دانش يكسان
  )1352(به نااهل 

آداب 
 دادن پاسخ

 قبل دادن پاسخ پرهيز از *)1372(دادن  كردن و نيكو پاسخ خوب برخوردكردن، نيك گوش
گفتن  *)1381(شود   ميسؤال به هرچه از او دادن پاسخ اجتناب از *)1380(از شنيدن 

كه خدا داناتر است چون در پرسشگر ايجاد شك   و نگفتن اينستنندر صورت ندادانم  نمي
 ي پرسيده شده و آن راسؤالگفتن خدا داناتر است وقتي از دانشمند  *)1394(كند  مي
  )1403(ندادن به نادان  پاسخ *)1396(داند اما براي غير دانشمند اين حق نيست  نمي

منزلت 
  )1506(هاي شيعيان را استوار نمودن  دل *)1477(وارث پيامبر بودن   دانشمند

ادب 
  دانشمند

)  به حفظ حديثصرف ي عدم اكتفا ورعايت دانش نه روايت آنيا ( به دانش كردن عمل
مهرباني  *)1655(بردباري  *)1609(كردن نحق و برخالف آن رفتارشناخت  *)1608(
جلوگيري از  *)1671( بودن هاي آن در وراي ابليس و عفريت *)1662 (سكوت *)1655(

دادن مردم از ناداني  يا نجات( بر بندگان خدا هاي او يافتن ابليس و عفريت  و تسلطواردشدن
 *)1690(كردن امر خدا  زنده  جهت مودننمودن و گفتگون مالقات *)1671() و گمراهي

سير نشدن از دانش  *)1698(دانند  دانند و توقف به هنگام آنچه نمي گفتن آنچه مي
بردن به خدا از ناداني  پناه *)1724(مند شدن از دانش  دعا به جهت بهره *)1717(
كردن با  سبيپرهيز از كا *)1751(دنيادوستي يا از محبت زياد به دنيا از پرهيز  *)1730(

 از كردن پيروي ودادن  يا ياري (رهيز از نشست و برخاستپ *)1760(دانش ديني 
آگاهي از وجود خدا، آنچه خدا دوست دارد و آنچه او بد  *)1767 ()فرمانروايان ستمگر

فتن در آنچه به ردوستي، فرو خودنمايي، تعصب، تملقپرهيز از آز، بخل،  *)1799(داند  مي
از خداوند، حياي اندك ، تكلف در آراستن سخن با كلمات زايد،  حقيقتش نرسيده
  )1801 (فراگرفته شدهنكردن به آنچه  فخرفروشي و عمل

دانشمند 
  خوب 

كه  ايننمودن براي دعا *)1939) (يا نادان نبودن در عين دانا بودن( به دانش كردن عمل
خردورزي نه ناداني و جستجوي دانش براي فهم و  *)1966 (را نگيرددانش ناداني جاي 

نمودن دانش و  ذخيره: اب از موارد زيرناجت *)1885(گستري  جويي يا برتري و دام ستيزه
در هنگامي گفتن گران و زورنمودن موقع اندرز دي  سرپيچي عدم فراگيري آن توسط ديگران،

از نمودن آن  و محرومدادن دانش براي ثروتمندان  تصاص، اخدهد مي اندرز كه كسي ما را
ن در صورت ردشدن سخن يا آمد خشم  به،مسكينان، پيمودن راه زورگويان و فرمانروايان

 معرض دانش با جستجوي احاديث يهود و انصار، خود را در يدادن انبوه ، نشان خودفرمان
  )1886(، كسب دانش براي اثبات مردانگي و فرزانگي )متكلف بودن(فتوا قرار دادن 

  )ع(ار امام كاظم راهكار براساس گفت  طبقه
فضيلت 
  )1325(فراگيري دانش   آموزش
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آداب 
  )1363(نياموختن دانش به نادان   آموزش

ادب 
  دانشمند

  انديشيدن به خود *)1613( به دانشكردن عملدعا براي  *)1612( دانش كاربستن به
 كشان دادن بندگان از دست ابليس و گردن نجات *)1672 ( به ديگرانانديشيدنهمراه با 

  )1672(وي 
  )ع(راهكار براساس گفتار امام رضا   طبقه

آداب 
  )1404(كردن در برابر نادان  سكوت دادن پاسخ

منزلت 
  دانشمند

هاي بهشت خدا  رساندن خير به مردم، رهاندن گزند دشمنان از مردم، فراوان نمودن نعمت
  )1508( آوردن خشنودي خدا براي آنان ارمغان بر مردم و به

  )ع(ار براساس گفتار امام جواد راهك  طبقه
منزلت 
  دانشمند

اند و   گفته)ع (گونه كه امامان گونه كه نازل شده، روايت حديث همان خواندن قرآن همان
  )1558(در دعا با شيفتگي و اصرار خواندن خدا 

  )ع(راهكار براساس گفتار امام هادي   طبقه
ادب 

  دانشمند
ان دل شيعيان و بگرفتن ز دست به *)1673(از دين كردن  دفاع *)1673(حركت در راه خدا 

  )1673) (ع (بيت اهلنجات بندگان ناتوان از دام شيطان و دشمنان 
  )ع(ري راهكار براساس گفتار امام عسك  طبقه
منزلت 
  )1525(گرفتن سرپرستي دوستداران ناتوان و اهل واليت  عهده به  دانشمند

دانشمند 
  )2004(بدكردار نبودن  *)2003(فاسد نبودن  *)2003(به نيكي گراييدن   خوب 

 ، بعد از تعيين متن مورد تحليل، اولي همانند مرحله:  چهارمي مرحله. 4. 4. 2
ساز اسالمي   براي شناسايي راهكارهاي عملي دانشگاه تمدنروشناي علميعني كتاب 

 ي شده بندي بقهبا توجه به راهكارهاي ط )العالي ظله مد(براساس بيانات مقام معظم رهبري 
   به استخراج مفاهيم مرتبط با راهكارها در كتاب،، پژوهشگر از طريق رمزگذاري)ع ( بيت اهل

 مجدداً هر متن ، همچنين براي پايايي نيز به غير از پژوهشگر،)4جدول (مذكور پرداخت 
د  توسط فرد مسلط به مهارت تحليل محتوا و آشنا با مفاهيم اسالمي مور،صورت مستقل به

  . تحليل محتوا قرار گرفت
 راهكارهاي مقام معظم رهبريدر اين مرحله، پژوهشگر : مرحله پنجم. 5. 4. 2

 علم، دانشجو و ركندر سه ) ع(بيت  را براساس محتوا به راهكارهاي اهل) العالي ظله مد(
راهكار   »مبارزه براي جدا نشدن علم و دين« 4 در جدول ، براي مثالاختصاص داد؛ استاد
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براي . است) ع (بيت اهلعنوان راهكار كلي   به»متأدب شدن به آداب روحانيون«عملي 

 توسط فرد مسلط به ،صورت مستقل  مجدداً هر مفهوم، به،پايايي نيز به غير از پژوهشگر
 و در مواردي كه اختالف شدبندي  مهارت تحليل محتوا و آشنا با مفاهيم اسالمي، طبقه

  .گرفت راي رسيدن به توافق صورت شد، بحث مستقل ب مشاهده 
در  )العالي ظله مد(بيانات مقام معظم رهبري راهكارهاي عملي براساس : 4جدول 

  ساز زمينه علم، دانشجو و استاد تمدن
  )العالي ظله مد(راهكار براساس بيانات مقام معظم رهبري   )ع( بيت هل اراهكار  طبقه   لفهمؤ

  حقيقت
دانش و 
  حكمت

ه متأدب شدن ب
  آداب روحانيون

 سعي ، در گذشته:مبارزه براي جدا نشدن علم و دين
شد كه محيط دانشگاه از دين و تقوا و تعبد فاصله  مي

هدف از اين ترفند كه از سوي دشمنان ملت ايران . بگيرد
كرده و  شد، اين بود كه نسل تحصيل ريزي مي برنامه

روشنفكر، دچار القيدي و مباالتي شده، حساسيت و 
ر يهاي بزرگ از دست بدهد و اس  خود را به آرماني قهعال

دانشگاهيان باشرف و . تمايالت حقير و سود شخصي شود
استادان و دانشجويان متدين در آن محيط دشوار، همواره 

پيام به مناسبت (كردند  با اين ترفند شيطاني مبارزه مي
  ،)6/7/1387ها،  بازگشايي دانشگاه

  فضيلت 
دانش و 
  حكمت

نمودن به  لعم
  دانش

هاي علمي  بنده از آمار مقاله: كارگيري آن هتوليد علم و ب
منتشرشده در مجالت معتبر دنيا اطالع داشتم، اما اين 

يك  كار مهم و درجه) توليد مقاله و نشر آن در دنيا(كار 
 كار صورت نگرفته، بلكه بايد ي  آن، همه نيست و با انجام

 و اجرايي شود و به اين فكر در اينجا پخته، توليد
 عمل درآيد تا بشود گفت پيشرفت حاصل شده ي مرحله
  ،)21/11/82در ديدار جوانان نخبه، (است 

  آثار 
دانش و 
  حكمت

  شناخت خدا

 ما را با دنيا از ي فاصله: پيشرفت علم همراه با معنويت
هاي رشد  ها سال گذشته كه سال لحاظ علمي در طول ده

اما به فضل الهي ما اين . ايش دادندم بود، افزدانش در عالَ
كنيم،  فاصله را كم خواهيم كرد و به علم هم اكتفا نمي

معنويت، اخالق، سازندگي خود، اين را ما بايد به عنوان 
اجتماع بزرگ مردم  در(يك وظيفه براي خودمان بدانيم 

  ،)12/10/86يزد، 

  علم

من  :ديده كشورهاي غربييادگيري برخي از صفات پسن  تن آسايي  موانع 
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دانش و 
  حكمت

ام اگر برخي از صفات خوب و پسنديده  مكرر عرض كرده
ي غربي كه علم را در دنيا پيشرفت دادند، ادر اين كشوره

شد و همين ظلمي كه به  ها پيدا نمي نبود، آن پيشرفت
صفات خوب باعث . كرد دارند نابودشان مي ديگران روامي

ت را رها ما آن صفا. ماندگاري و پيشرفت آنهاست
كنند، براي وقت ارزش  ها كارها را دنبال مي آن. ايم كرده

خواهند توليد كنند، اهميت  قايلند و به محصولي كه مي
  ،)13/2/72 هاي نماز جمعه تهران، در خطبه(دهند  مي

عوامل 
 كننده ايجاد

دانش و 
  حكمت

   ايمان

علم بايد با اخالق و ايمان : نمودن علم با ايمان همراه
اي نيفتيم كه غرب در آن  ه شود تا ما به همان چالههمرا

 انحراف ي افتاد يعني علم براي آن وسيله ظلم شد، وسيله
كننده  هاي گمراه  گسترش فرهنگي اخالقي شد و وسيله

  ،)25/6/85نخبگان جوان،  با ديدار (كننده شد و هالك

 وجوب
  آموختن

آموختن دانش و 
تفقه يا ژرفكاوي 

نيك   يادر آن
  فهميدن دانش

 اهل  خوب است برادران، جوانان، : تبيين مباني خط امام
فكر و تحقيق، طالب و دانشجويان روي اين مباني فكر 

 نماند، اين باقيفقط متن . ها كار كنند كنند، روي اين
در (ها درست توضيح داده شود، تبيين شود  متن

هاي نماز جمعه تهران در حرم امام خميني در  خطبه
، )ره (يست و يكمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينيب

14/3/89(،  

فضيلت 
  جستجوي دانش  آموختن

 به نظر من جوانان انقالبي :خوان و فعال بودن درس
دانشگاه سعي كنند خوب درس بخوانند، خوب فكر و 

سعي كنند در محيط خودشان . معرفتشان را باال ببرند
ل، روي محيط خودشان، اثر بگذارند، فعال باشند، نه منفع

در جلسه (اين شدني است . رواني بگذارند اثر فكري و
  ،)22/2/77پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 

آداب 
  آموختن

  جستجوي دانش و
   آنكاربستن به

هاي درسي و  در گزينش رشته :توجه به نيازهاي كشور
نيز در جد و جهدي كه براي آموختن و انديشيدن به كار 

پيام به (زهاي كشورتان را مدنظر قرار دهيد بريد، نيا مي
هاي اسالمي دانشجويان در اروپا،   انجمن نشست اتحاديه

2/8/87(،  

 دانشجو

آداب 
  پرسيدن

  نيكو پرسيدن
حقيقتاً   : پرسشگريي  با روحيه همراهخواندن جدي درس

جوينده دانش باشيد و دانش را فقط خواندن متن و 
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پرسشگر، متعمق، دانشجو بايد . فراگرفتن متون ندانيد

كننده از زوايا و گوشه  كننده به استاد، جستجو اشكال
دانشجويان ديدار با (كنارهاي بحث علمي بار بيايد 

  ،)25/2/86دانشگاه فردوسي مشهد، 

احكام 
  آموختن

بات جيادگيري وا
  دين و قرآن

عزيزان من به علم : توجه به علم همراه با تزكيه و اخالق
ر كنار آن، اين امر بديهي را هم بايد البته د. اهميت دهيد

قدر كه  م هماندر نظر داشته باشيد كه علم و عال
اگر كسي . توانند مضر هم باشند توانند مفيد باشند مي مي

كه علم در وجود او هست، تقوا و پرهيزگاري و امانت و 
. تواند موجود مضري باشد صداقت در او نباشد، مي

 علم خودش را مورد ، كشورتواند عليه كشور و مصالح مي
بنابراين در كنار علم، فرهنگ و تزكيه . استفاده قرار دهد

دانشجويان در با ديدار (و اخالق و معنويت هم الزم است 
  ،)10/8/93ماه مبارك رمضان، 

  حقوق 
دانشمند و 

  معلم

نمودن و  اكرام
  داشتن گرامي

 ي از درخواست و مطالبهيك لحظه : عدم انتقاد شخصي
 اين ي پشتوانه. اين شأن شماست  لت كوتاهي نكنيد،عدا

نظام فكر هم با همه وجود خودم هستم و امروز بحمداهللا 
البته تخلفاتي هم ممكن است انجام بگيرد، شما . هست
خواهي را فرياد كنيد،  گفتمان عدالت: تان اين باشد زرنگي

اساتيد و ديدار با (سازي نكنيد  اما انتقاد شخصي و مصداق
  ،)14/2/87هاي شيراز،  نشجويان دانشگاهدا

 ضرورت
  آموزش

ول بودن براي ؤمس
  ياددادن

ام كه اساتيد در دانشگاه   من شنيده:رعايت وقت كالس
آيند، چقدر خوب است وقتي استاد  بعضاً اول وقت نمي

دانه  آيد دقايق تأخير شاگردان را دانه سر كالس مي
د يا به دستشان يادداشت كند، بعد روي تخته بنويس

بدهد كه شما مثالً دير آمديد، يا چند جلسه است كه دير 
ديدار با (كردند  آييد، كاري كه بعضي از اساتيد مي مي

  ،)6/12/76ها سراسر كشور،  رؤساي دانشگاه

  استاد

فضيلت 
  آموزش

آموزش حكمت و 
  دين

كه استاد در كالسي كه  چه بهتر :تربيت ديني دانشجو
دهد، طوري حرف بزند و مشي  ميدانش ديگري را تعليم 

 فراگيري ي كند، طوري قضاوت كند كه دانشجو در سايه
ديدار با رؤسا و اساتيد (اين علم، به دين هم معتقد شود 

  ،)27/9/78ها،  دانشگاه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )ع( اساس گفتار اهل بيتساز اسالمي بر  ي دانشگاه تمدن تدوين نظريه

  
 

207

آداب 
  آموزش

مزد نگرفتن بابت 
  آموزش 

اين طور نباشد كه ما هر : اولويت ندادن به منافع مادي
اش  ر اين باشيم كه ارزش رياليكنيم به فك كاري مي

سست  تحقيق ي وقت پايه  اگر اين شد، آن.چقدر است
خوانند  شود، درس نمي شود، پيشرفت حاصل نمي مي

هاي سراسر  ن و اساتيد دانشگاهمسؤوالديدار با (
  ،)22/8/81 كشور،

آداب 
  دادن پاسخ

يادگرفتن در 
  صورت ناداني

.  كم شده استمطالعه در كار اساتيد  :نمودن مطالعه
ها تدريس  من خودم سال(خوب، شما ببينيد استاد 

مطالعه سر درس برود، چيزي براي  وقتي بي) ام كرده
ديدار با (گفتن ندارد، هر چه هم محفوظاتش باال باشد 

  ،)6/12/76ها سراسر كشور،  رؤساي دانشگاه

منزلت 
  نشر دانش  دانشمند

  بايد يكي از اساتيد : كارآمد براي جامعهپرورش شاگرد
آيند  اين افرادي كه مي. يشان شاگردپروري باشدها اهتمام

هاي كارشناسي، چه  هاي درس شما چه در دوره در كالس
ها را نبايد  نشينند اين هاي تحصيالت تكميلي مي  دورهرد

 يك منبر به حساب  به حساب يك مستمع يك سخنراني،
يد با دست خواه ها را مي بايد مثل مصنوعي كه اينآورد، ن

البته استعدادها . ها برخورد كنيد خودتان بسازيد، با اين
نگاه كنيد ببينيد . ها يكسان نيست يكسان نيست، شوق

شاگرد فقط آن كسي . ايد چقدر شاگرد پرورش داده
شود، آني است كه  نيست كه سركالس حاضر مي

شود به  شود و تحويل داده مي  شما ساخته ميي وسيله به
ديدار با (به عنوان نيروي كارآمد و علمي دنياي علم 

  ،)9/7/86ها،  ه اساتيد و رؤساي دانشگا

ادب 
  دانشمند

عالوه بر به فكر 
خود بودن، به فكر 
  مردم هم بودن

 خودشان را ،دانشگاهيان  :منفعت دنيوي و اخروي داشتن
ينده علم در كشور، در آدر قبال نسل دانشجو در قبال 

 نياز به اصالح دارد ي كه حتماًقبال اصالح نظام آموزش
ها تقويت كنند،   بدانند، حضورشان را در دانشگاهمسؤول

خودشان را در معرض استفاده معنوي و علمي فكري 
ها،  اساتيد دانشگاهبا ديدار (دانشجويان قرار دهند 

8/6/88(،  

حقوق 
  دانشجو

نيكي كردن به 
  دانشجو

ها  د، به اينبه دانشجو قدرت تحليل بدهي  :اميد بخشيدن
چه جور؟ با اميددادن فضاي . توان كار و نشاط كار بدهيد
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كالس را، فضاي محيط درس و دانشگاه را فضاي اميد 

  ،)8/6/88ها،  ديدار با اساتيد دانشگاه(كنيد، اميد به آينده 

دانشمند 
  خوب

نكردن در  كوتاهي
  عمل

هاي دنيا نيز   پيشرفتي همه :با عشق و ايمان كار كردن
ن گونه پيش آمده است كه كساني از روي عشق يا اي

يا بايد عشق به كار باشد يا . اند ايمان و يا هر دو كار كرده
توانيد هر  و شما مي. ايمان به ثواب الهي يا هر دو با هم

كارگران و معلمان در ديدار با (دو را با هم داشته باشيد 
  ،)13/2/73روز كارگر و هفته معلم، 

منظور تعيين اعتبار نظريه از نسبت اعتبار محتوا  به: اعتبار :ه ششممرحل. 6. 4. 2
)CVR (بيت اهل هر راهكار، اعم از راهكار كلي ،منظور اين به. شد استفاده) يا راهكار ) ع

 به شش نفر كارشناس آگاه در زمينه مفاهيم )العالي ظله مد (عملي مقام معظم رهبري
بونيمي ( درصد كارشناسان 50كه بيش از  جه به ايندانشگاهي و اسالمي داده شد و با تو

 وجود هر ،ها براساس محتواي كتاب) 594 - 583: ص، ص2012، 9 و دو پرادو8كامپوس
ساز اسالمي تأييد كردند،  راهكار را به عنوان يك راهكار مهم در ايجاد دانشگاه تمدن

  . درنتيجه اعتبار، حاصل گرديد
. استفاده شد 10ريب توافق كاپاي كوهنبراي سنجش پايايي از ض: پايايي

 مفاهيم ي منظور، هر راهكار و هر طبقه در اختيار سه نفر كارشناس آگاه در زمينه اين به
ها در مورد متعلق بودن راهكار به طبقات و متعلق  دانشگاهي و اسالمي داده شد و نظر آن

 كاپا براي متعلق ي  نمرهبا توجه به ميانگين. گانه جويا گرديد بودن طبقات به اركان سه
ها  ، توافق بين آن)87/0(و متعلق بودن طبقات به اركان ) 84/0(بودن راهكارها به طبقات 

  .در حد مطلوبي بود
  

  گيري بحث و نتيجه. 3
 و ساز اسالمي تدوين  تمدني دانشگاه نظريه، )1شكل  (گانه براساس مراحل شش

 2ساز اسالمي در شكل  جاد دانشگاه تمدنسپس با توجه به اين نظريه، نقشه راهبردي اي
  .ترسيم گرديد
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  ساز اسالمي نقشه راهبردي ايجاد دانشگاه تمدن: 2شكل 
 نتايج با ساير ي دليل عدم وجود تحقيقات در اين زمينه، امكان مقايسه متأسفانه به

  : نكته قابل توجه استده پژوهش، نتايجپذير نيست، اما درباب  ها امكان ژوهشپ
ساز  ايجاد دانشگاه تمدن راهكارهاي ي  يعني ارائه،هدف اين پژوهشاول، با توجه به 

 صرفاً از علم و حكمت در قرآن و حديث، دو جلد كتاب )ع (بيت اهل براساس گفتار اسالمي
) ع (بيت اهله و به عنوان راهكارهاي كلي از ديدگاه نظر راهكارها مورد بررسي قرار گرفت

 عملي مقام معظم رهبري نيز با توجه به راهكارهاي روشناي علمهمچنين كتاب . ناميده شد
ار گرفت و با مورد توجه قر) ع ( بيت اهل براي محقق شدن راهكارهاي عملي )العالي ظله مد(

ضمن  .ناميده شد) العالي ظله مد(عنوان راهكارهاي عملي از ديدگاه مقام معظم رهبري 
كه به دليل فراواني مطالب موجود در كتاب روشناي علم، فقط يك راهكار عملي متناسب  نآ

 .با يك راهكار كلي در هر طبقه از اركان دانشگاه يعني علم، دانشجو و استاد ارائه گرديد
  . اين نظريه، راهكارهاي كلي و راهكارهاي عملي استعناصر جملهبنابراين از 

 با توجه به سه ركن علم، دانشجو و استاد)ع(راهكارهاي كلي براساس گفتار اهل بيت

 سازي علمي در راهكارهاي تمدن

  علم، دانشجو و استاد

 )ع(به منظور محقق شدن راهكارهاي كلي اهل بيت )العاليظلهمد(راهكار عملي براساس بيانات مقام معظم رهبري

 سازي اخالقي  تمدن

  در راهكارهاي علم، 
  دانشجو و استاد

سازي عقالني در راهكارهاي  تمدن
 علم، دانشجو و استاد

 

 سازي ديني  تمدن

  راهكارهاي علم،  در
  دانشجو و استاد

)ص(حضرت محمد

)ع(امام علي 

)ع(امام حسين

)ع(امام حسن 

)ع(امام سجاد

 )ع(امام باقر 

)ع(امام كاظم 

)ع(امام صادق 

)ع(امام رضا 

)ع(امام جواد 

)ع(امام هادي 

)ع(امام عسكري 

ت م
ضعي

و
جود

و
وب 
مطل

ت 
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بايد در جايگاه خود و با استفاده از ساير ) ع (بيت اهلدوم، اكثر راهكارهاي كلي 

 ،براي مثال ؛ قرار گيردتعبير و استفاده مورد )ع( يا ساير امامان معصوم گفتارهاي ايشان
از  ها  انسان،2جدول در  »احكام آموختن« در قسمت) ص( گفتار حضرت محمد براساس

در همان قسمت ) ع( امام علي و براساس گفتاراند   نهي شده»آموختن دانش ستارگان«
شود كه استفاده از دانش ستارگان به منظور   مشخص مي2 در جدول »احكام آموختن«

راهيابي در خشكي و دريا خالي از اشكال است و تحريم علم نجوم مربوط به آشنايي با نقش 
بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير كواكب  ستارگان در سرنوشت انسان و پيش

  ،)71 :ب، ص1385شهري،  اهللا ري آيت(است 
ساز اسالمي بايد سه مؤلفه را   براي ايجاد دانشگاه تمدن2، براساس شكل سوم

راهكارهاي كلي اول، تمدن اسالمي كه با شكل دايره مشخص شده، دوم، . مدنظر قرار داد
 رهبري بيانات مقام معظمراهكارهاي عملي براساس و سوم، ) ع (بيت اهلگفتار براساس 

 .هاي مذكور است  مؤلفهي دهنده  نشان،ترتيب مستطيل دروني و بيروني كه به) العالي ظله مد(
باشد كه همراه   اين نظريه ميعناصر يكي ديگر از ي منزله  تمدن اسالمي نيز به،ترتيب اين به
  .  راهكارهاي كلي و عملي استعناصربا 

 عناصر تمدن اسالمي از ديدگاه ي دهنده  نشان2 موجود در شكل ي دايره، چهارم
 منابع ي است كه با توجه به بيانات ايشان و مطالعه) العالي ظله مد(مقام معظم رهبري 

، اين عناصر به ترتيب اهميت، شامل )76 - 51: صص  زايي،  پور و لك نند معينيما(مرتبط 
هاي تبديل  مالكتر، يكي از  به عبارت دقيق. چهار عنصر دين، عقالنيت، اخالق و علم است

 تمدن اسالمي در دانشگاه ي  چهار مؤلفهتوجه به ،ساز اسالمي دانشگاه به دانشگاه تمدن
آداب « ي در طبقه) ص( از حضرت محمد »كردن دانش خالص«براي مثال، راهكار  ؛است

 »احكام آموختن« ي در طبقه) ع( از امام علي »نمودن تفقه«، راهكار )3جدول  (»آموزش
در ) ع( از امام كاظم »بزرگ شمردن دانشمند و عدم درگيري با او«اهكار ، ر)2جدول(

در ) ع( از امام علي »زيادكردن دانش«و ، )2جدول  (»حقوق دانشمند و معلم« ي طبقه
 چهار عنصر دين، ي دهنده ترتيب نشان به) 1جدول  (»فضيلت دانش و حكمت« ي طبقه

  .عقالنيت، اخالق و علم است
 تمدن ي كه پژوهشگر تمايل داشت تا با توجه به چهار مؤلفه پنجم، باوجودآن

 دانشگاه ي گانه يك از اركان سه و علم، راهكارهاي هر اخالق، عقالنيت، ديناسالمي يعني
بندي نمايد، اما با مشورت متخصصان به دليل همپوشي  را طبقهيعني علم، دانشجو و استاد 

مين علت در هر چهار قسمت شكل دايره، به ه. موضوعات، عمالً چنين كاري ممكن نبود
   . نوشته شده استعلم، دانشجو و استاداصطالح راهكارهاي كلي 
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ساز   راهكارهاي عملي ايجاد دانشگاه تمدني دهنده مستطيل دروني نشانششم، 

دليل مبنا بودن اعمال امامان  اين مستطيل به. است) ع (بيت اهلاسالمي براساس گفتار 
و نقش آنان در ) 143: اهللا جوادي آملي، ص آيت(ها   انساناعمالش در سنج) ع(معصوم 

. طراحي شده است) 17 ص ،ب1391مقام معظم رهبري، (تشكيل نظام اسالمي در جامعه 
 نتواند همانند اماما  يعني علم، دانشجو و استاد نيز موقعي مي،بنابراين سه ركن دانشگاه

نقش داشته باشد كه گفتار، رفتار و افكار ائمه ايجاد تمدن و جامعه اسالمي  در) ع(معصوم 
 پوشش يافتن ي دهنده هاي داخل اين مستطيل، نشان كروشه . نهادينه شده باشد  در آن) ع(

ور منظ   به))ع (بيت اهلهاي كوچك حاوي اسامي  دايره() ع (بيت اهلتمدن اسالمي با گفتار 
  . ايجاد تمدن اسالمي اصيل است

 راهكارهاي عملي براساس بيانات مقام معظم ي دهنده  نشانمستطيل بيروني، هفتم
انطباق . است) ع ( بيت اهل كليشدن راهكارهاي  براي محقق) العالي ظله مد(رهبري 

دهد   نشان مي4مطابق با جدول ) ع (بيت اهلراهكارهاي عملي رهبري با راهكارهاي كلي 
شود كه با   در صورتي محقق ميوز در دنياي امرساز اسالمي كه دستيابي به دانشگاه تمدن

 ،متناسب با موقعيت فعلي و شرايط روز جامعه) ع (بيت اهلهاي كلي  مبناقراردادن مالك
  .راهكارهايي را پيشنهاد و اجرا نمود

 جهت پايين به ي دهنده دو پيكان نشان: ، چهار پيكان وجود دارد2، در شكل هشتم
و وضعيت ) يابد قالنيت، اخالق و علم ادامه ميحركت صعودي از دين آغاز و به سمت ع(باال 

حركت نزولي از علم آغاز و ( جهت باال به پايين ي دهنده دو پيكان ديگر نشان.  استمطلوب
جهت تر،  عبارت دقيق به.  استموجودو وضعيت ) يابد به اخالق، عقالنيت و دين ادامه مي

كه مورد تأكيد در بيانات مقام  وضعيت مطلوب است، وضعيتي ي دهنده باال نشان به پايين
 زيرا از نگاه ايشان، عوامل حقيقي، دين، عقالنيت و است،) العالي ظله مد(معظم رهبري 

بيانات مقام (دهد  اخالق است و علم بدون اين موارد، معناي حقيقي خود را از دست مي
 در  وضعيت موجودي دهنده پايين، نشان  اما جهت باالبه،)2/6/1390معظم رهبري، 

مقام معظم رهبري، () العالي ظله مد (ها است و بيانات مكرر مقام معظم رهبري دانشگاه
 ؛346، ص 1392خشوعي، (ها  وجود مشكالت متعدد در دانشگاه، )245، ص آ1391

ها با اهداف انقالب اسالمي   شكاف بين عملكرد وضع موجود دانشگاه، و)خشوعي، زيرچاپ
البته . ستله اأگواه اين مس) 238 - 201: صني سارويي، صناظمي اردكاني و شعبا(ايران 

هاي بسياري جهت رفع مشكالت موجود در   وجود تالشي دهنده نگاهي به گذشته نشان
ها باعث حل برخي از مشكالت نيز گرديده است، ولي  ها است كه حقيقتاً اين تالش دانشگاه

   موجود در داخل كشور را دانشگاههاي ها در حد مطلوبي نيست كه بتوان دانشگاه اين تالش
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علم، اركان هاي كشور   زيرا متأسفانه هنوز هم در اكثر دانشگاه؛ساز اسالمي ناميد تمدن

در  ،براي مثال ؛ نيست)3 تا 1جدول () ع (بيت اهلدانشجو و استاد متناسب با گفتار 
دم جديت و عموضوع ،  دانشجوياني در حيطهجداسازي علم و دين، موضوع  علوم، ي حيطه

 به يتوجه بي ، اساتيدي در حيطه به معنويات و نكردن پشتكار به معناي واقعي كلمه و توجه
.  هنوز هم رايج است،آموزشينكردن كار پژوهشي با  وازنت متربيت ديني دانشجو و

درهرصورت، استفاده از راهكارهاي كلي و عملي موجب حركت صعودي و دستيابي به 
 از راهكارهاي كلي و عملي موجب حركت نزولي و دور نكردن دهوضعيت مطلوب و استفا

 بنابراين، توجه به وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و .شدن از وضعيت مطلوب خواهد شد
  . ديگر اين نظريه استعناصرها از جمله  آن  تفاوت بيني مقايسه

دي موجود بن ، قراردادن هريك از راهكارها در هريك از طبقات با توجه به تقسيمنهم
و در كتاب علم و حكمت و البته بر اساس نظر پژوهشگر و ساير متخصصان انجام گرفته 

دليل همپوشي  ، بهاين وجودبا.  از پايايي و اعتبار الزم برخوردار است، ششمي مطابق با مرحله
ي جاي  امكان جابهبنابراين،.  طبقه وجود دارديكبين راهكارها، برخي از راهكارها در بيش از 

طبقه دو  در »بخشش دانش« براي مثال، ؛ها نيز در هريك از طبقات وجود دارد آن
رعايت حقوق « ي و طبقه) 3جدول ) (ع(از ديدگاه امام علي » ضروري دانستن آموزش«

  در موردهمپوشياين . ارائه شده است )3جدول ) (ع(از ديدگاه امام سجاد » دانشجو
وجود نيز  يعني علم، دانشجو و استاد ، دانشگاهي نهگا بندي موضوعات به اركان سه تقسيم
 فضيلت دانش و حكمت ي در طبقه( در هر سه ركن علم »عمل به دانش« براي مثال، ؛دارد

 فضيلت آموختن از ديدگاه امام ي در طبقه(، دانشجو )1در جدول ) ع(از ديدگاه امام علي 
درجدول ) ع(از ديدگاه امام صادق  ادب دانشمند ي در طبقه(و استاد ) 2در جدول ) ع(علي 

  .وجود دارد) 3
 عنصر اساسيچهار ساز اسالمي حاوي   تمدني دانشگاه نظريهدهم، در مجموع، 

راهكارهاي كلي : در سه ركن علم، دانشجو و استاد حائز اهميت است عنصرباشد كه هر  مي
 بيت اهلا نام هاي كوچكي ب  كه حاوي دايرهمستطيل دروني ()ع (بيت اهلبراساس گفتار 

مستطيل ) (العالي ظله مد( راهكارهاي عملي براساس بيانات مقام معظم رهبري، )است) ع(
وضعيت و ) چهار دايره( دين، عقالنيت، اخالق و علم ي ، تمدن اسالمي با چهار مؤلفه)بيروني

 ،)پيكان نزولي و صعودي(ها  موجود و مطلوب دانشگاه
علت  ، بهساز اسالمي تمدن ي دانشگاه نظريه با وجود تالش پژوهشگر براي تدوين

.  شناسايي گرديدراهكارهاصرفاً همين ، روشناي علم و علم و حكمت هاي كتاباستفاده از 
كتاب  مانند ، منابع در اين زمينهسايراستفاده از شود با  پيشنهاد ميلذا به ساير پژوهشگران 
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  )ع( اساس گفتار اهل بيتساز اسالمي بر  ي دانشگاه تمدن تدوين نظريه
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خصوص  بهو ) ع (بيت اهلهاي كلي اهللا ري شهري جهت شناسايي راهكار  آيتميزان الحكمه

 بيشتري راهكارهاي،  جهت شناسايي راهكارهاي عملي مال احمد نراقيالسعاده معراج كتاب
كه پژوهشگران  ضمن آن ؛ساز اسالمي شناسايي نمايند  دانشگاه تمدنايجاد ي را در زمينه

 استخراج علمروشناي  راهكارهاي عملي بيشتري را از كتاب ،توانند در پژوهشي مستقل مي
گفتار شود با نگاهي به   پيشنهاد مي، و دانشجوياناساتيد اعم از ،دانشگاهيانبه . نمايند
 همراه تالش نمايند تا با برخورداري از علمِ) العالي ظله مد(و مقام معظم رهبري ) ع (بيت اهل

دگان را تنها خود به نيروي انساني متخصص و متعهد تبديل شوند، بلكه آين با معنويت، نه
  . همين مسير سوق دهندبهنيز 

  

  ها يادداشت
1- Purposive sampling                           2- Reputational case sampling 
3- Teddlie                                                     4- Tashakkori 
5- Saturation                                                 6- Content analysis 
7- Coding                                                      8- Bonini Campos  
9- Do Prado                                                  10- Cohen's Kappa coefficient 
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