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 س ن ناشر

 الرحيمالرحمناهللبسم

 ...«اً وَ مَن یُؤتَ الحکمَةَ فَقَد أُوتیَ خَیراً کثیریُؤتیِ الحِکمَةَ مَن یَشاءُ  »

 .دهد وكسی كه به او حكمت داده شود، حقا خيری فراوان داده شده است ...حكمت را به هركس بخواهد می

 (962 ةـ آی بقره ة)سورة مبارک

  

ــالم ، نمونـه  بـبیل تاریخ  از حرکت اجاماع  عییم   ای ب انقالب کبیر اسـ

 ، امیبهای اسـت که با سرنگون  ااوو  و برپای  نیام مقبس  جمهوری اسالم 

های بلنب خواها  جها  برای تحقّق آرما فراوان  را در دل مسـاععفا  و آزادی 

دولت اسـالم ، جامعه اسـالم  و درنهایت، تمبس  بزرا اسالم  پبیب آورد. در   

ــگاهای  میا ، نهادهای علم ، به ــوزنبان  و ویژه دانشـ ها، بایب نقش کلیبی سـ

 سیر صحیح انقالب  را ایفا نماینب.هبایت قطار پیشرفت و رشب جامعه در م

« دانشگاه در تراز انقالب اسالمی» عنوا به  ()حسی دانشگاه جامع امام 

کنار مسئولیت مهمس  ، در«سازتپكیه، جهاد علمی، دانشگاه تمدّن»با شـعار  

سـازی و تربیت سربازا  عرر ظهور، وظیف  تولیب و نشر معار  پاسباری  انسـا  

ــاا، معاونت پژوهش و فنّاوری از انقالب اســالم  ر ا نیز برعهبه دارد. در ای  راس

ــگاه به ــه ویژگ  دانش ــالم »منیور تکمیل چرخ  مبیریت دانش بوم  با س  اس

، با هب  دسایاب  به مرجعیت علم ، افاخار «کارآمبی»و « روزآمبی»، «بود 

رصه عو تالش دارد تا زمینه و بسار الزم برای اساتیب و پژوهشگرا  محارم ای  

های را فراهم نمایب. امیب است در سای  الطا  بیکرا  اله  و با گسارش فعسالیت

ای   ، ()اناشــارات  مؤســسســ  چاپ و اناشــارا  دانشــگاه جامع امام حســی  

 رسالت خطیر تحقّق یابب.

ــر  امام   ــالم ، حعـ در پـایا ، بر رو  ملکوت  معمار و رهبر کبیر انقالب اسـ

ــهـبای  همچنی  و ()خمین  ــالم ، دفاع مقبس  و   شـ گرانقـبر انقالب اسـ

 هرچه بیشار امام قا یو توف  سالما یبا آرزوفرسایم و مبافعا  حرم درود م 

و نیز خبماگزارا  اسـالم و کشور، از اساتیب، فرهیخاگا  و اهل   ()ایخامنه

 نقب و نیر تقاضا داریم با ارائ  نیرها و پیشنهادهای خود، ما را یاری فرماینب.

 اهلل التوفیق و علیه التکالننو م

 ()معاونت پژوه  و فناوری دانشگاه جامع امام حسین
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 پیشگفتار

ایبه اسـت  ای دسـایاب  به حیا  هایت سـعاد  هر فرد و جامعه ن

ــت. هرچنب که ظهوری از آ   ــا  آ  در آخر  اسـ در دنیا و اسـ

توانب او را در رســیب  به گیری از عقل، علم و دانش آدم  م بهره

ایبه یاری رســانب، لیک  کمال دســایاب  به آ  تنها در ای  حیا 

گیری از وجود پیــامبرا  و ائمــه عنــایــت اله  و بهره ســــایــ 

یض اله  به ف ســواســت، که از یکممک   (السالال  علیهم)معرــومی 

راه بنبگا  در مســیر دسایاب  به  انب و از سـوی دیگر چرا  ملحق

ایبه در هر جامعه در رسیب  به ای  حیا  یها. نشانهانبحقیقت

، ای از علممنزله شاکلهکنب. تمبن  که بهجامعه بروز م  تمب  آ 

نایجه داری در هر عرر و نسل  سـیاسـت و دی    فرهنگ، اخالق،

 شک ب اسـت.  در بی  مردم وجاریسـاری  وقوم تالش عقالی هر 

بخش قابل توجه  از تمب  هر جامعه، تولیبا  علم  و دانشــ  و 

ــت. علم جامعه آ نحوه رفاار علم  خردمنبا   و دانش نایجه  اس

ــت که با دیگر بخش های تمبن  ارتباا  عقالنیت افراد جامعه اس

ــت که در زم تنگـاتنگ دارد. یک تمب  برتر،  ینه علم، تمبن  اسـ

محبود به چنب اخالق و اعاقادا  دین  ســرآمب باشــب. پیشــرفت  

ــت اما     حوزه در هر تمـب ، هرچنـب فوایـبی را در بر خواهب داشـ

ست که امروزه ا پیشـرفت اساس  نخواهب بود و ای  هما  مشکل  

ــب ناماواز  ای  عوامل، تمبن  برای دنیای ورب پیش آمبه و با رش

  ود آورده است.وجساز را بهناقص و مشکل

 
)یازده(

 



 

 

 

بخش دی  اسالم که با ایجاد تمب  اسالم  براسا  مبان  سعاد 

اخالق، معنویت، صلح،  ،از دانش بشری مناسـب و الزم  گیریبهره

نجا  بشــریت را به همراه خواهب آورد، تنها امنیت، آزادی و  رفاه،

  ست.ابست کنون  رفت بشر از ب راه برو 

جه تو زی و نوسازی تمب  اسالم ،ریبا ای  توصـیف، برای پ  

عه یانا  بزرگا  شیدر ب ای  نکاه به ست وابه علم از ارکا  اصـل   

فراوا   یبتأک العال ()مبظلهایامام خامنهامام خمین )ره( و  ویژهو به

میا  علوم مخالف بشری، علوم پایه که موضوع آ   شبه است. در

از  یوربهرهت برای گیری از ابیعبیع  و بهرهپرداخا  بـه امور ا 

 باشب، نقشتوانب آ  و دسـایاب  به شناخت خالق عالم هسا  م  

ــت بیانا  و   ــبه اس ــع  ش و جایگاه مماازی دارد. در ای  کااب س

در موضوع پرداخا  به علم  العال ()مبظلهایامام خامنهرهنمودهای 

ــه دین  و ویژه علوم پـایـه  بـه  ــب و تکامل آ  در پرتو انبیشـ  رشـ

گردد. امیب اسـت که ای  مجموعه باوانب کمک شایان    آوریجمع

 ســاختریزا  کشــور، برای برنامه و مســئوال  ،علمبه جوینبگا  

 نمایب.   اسالمی نوین تمدن
 

 .اهلل الاوفیقو م 
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 فصل اول: ضرورت و اهميت علوم پایه

 . کشف حقایق عالم با علوم پایه1-1

ــئل در همی  زمینـه، » ــاره   م  به مسـ پرداخا  به علوم پایه اشـ

ــحبــت بــا  م  کنم کــه قباله هم یــک وقا ، یک  دو بــار در صـ

بحث علوم پایه خیلی مهم اسززت ام. ها مطر  کردهدانشــگاه 

ــر و آماده ــااوردق نقبق حاضـ ای برایش وجود نبارد، مناها چو  دسـ

ــاه اناخاب   ــان  که رشـ ــجوها و کسـ گرایش به آ  در بی  دانشـ

ــود که گرایش به ای  ننبک م ــت. بایب ترتیب  داده بشـ ، کم اسـ

ــوی علوم پــایـه یـک گرایش بهاری، و گرم   یهـا دانش تری از سـ

 ؛گذاری دولتدانشـجویا  باشب. علوم پایه، هم نیاز دارد به سرمایه 

و ، جزکننب ها هم وقا  مشکل مال  پیبا مچو  ماأسـفانه دولت 

، عبار  است از همی  دشـو  جاهای  که در بودجه حذ  م ی اول

هیچ مشـکل ، دردسری   های ؛ اهای بخش علم و فرهنگ و ماننب ا

[؛ آمبنب به م  گفانب کننب را ]قطع م هـا ی ا  نـبارد؛ اوسل بودجـ  

انب؛ علم  را امســال پنجاه درصــب کم کرده  یهابخش  که بودج

ــا  ماوقف  خب یعن  پنجاه درصــب از فعسالیست علم  کشــور بایس

نیرا  و دانشمنبا  ولت بایب کمک بکنب، هم خود صاحبد -بشود

بایب کمک کننب، هم آموزش و پرورش در ای  زمینه وظیفه دارد؛ 

ــیل  بـایب انجام بگیرد از ار  آموزش و پرورش؛     هـبایـت تحرـ

جوری ای  جوا  را حرکت ببهنب و هبایت تحریل  بکننب که به 

ــمت علوم پایه و ماننب ا ــئله  حرکت بکنب. ای  های س هم یک مس

ــت کرده    ــت کـه اینجـا م  یـادداشـ مـا در علوم پایه بایب   .اماسـ

ــرمایه ــامر بکنیم و حرکاما  حرکت پیشس ــاانه گذاری مس دس
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 العالی()مدظلهایعلوم پایه از دیدگاه امام خامنه

الم ع ةباشــب؛ یعن  ســع  کنیم به اســاقبال حقایق کشــف نشــب 

ــبه،   ــف نشـ ــیاری در عالم وجود دارد که کشـ برویم. حقایق بسـ

که امروز کشــف شبه، اینکه صـبسـال پیش خیل  از حقایق    کما

کشـف نشـبه بود؛ در ابیعت وجود داشــت امسا کشــف نشبه بود.   

وجود جور نیسـت که فر  کنیب که نیروی الکاریسیاه تازه به ای 

وجود آمب، ای  بود، ]لک [ کسان  آمبه ]باشـب[؛ از اوسل  که دنیا به 

همت کردنب، هوشــمنبی به خرج دادنب و ای  را کشــف کردنب. ما 

عالم وجود باشـــیم؛ یک  از کارهای  ةیق کشـــف نشـــبدنبال حقا

 .اساس  ما ای  است

را  یتپرداختن به علوم پایه و علوم بنیادی این خصوص

به سزمت كش  حقایق   كشزاند یعلمی را م ةدارد كه جامع

حوش حقایق  و نه اینکه ما هم فقط صـرفاه حول   كشز  نشده  

انب، ادهکه دیگرا  انجام د ی هاکه کشــف شــبه اســت و حرکت  

 «9بکنیم.حرکت 

 گراییروح علمی و علم. کشف 1-2

ــمـا بـایـب رو  علم  و علم   » که ای  کَو  عییم گرای  را و ای شـ

ــت و  قـاعـبه   ما از ی  دارد و بر تمـام اجزایش قانون  حکمفرماسـ

 تا بتوانیم طرف دین مأموریم كه این قانون را كشزز  كنیم

بشر برای  دهید. این كَون را اداره كنیم، در جامعه گسزتر  

ای  کَو  آمبه است. بشر آمبه که بر سنگ و چوب و درخت  ةادار

 

 31/39/9911 ها،دانشگاه پژوهشگرا  و نخبگا  اساادا ، از جمع  دیبار -9
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 فصل اول: ضرورت و اهميت علوم پایه

 هاای و روی زمی  و زیر زمی  حکومـت کنـب؛ نیامبه که محکوم   

 باشب.  

  اصل  وجودی و وظیف  که فلسف -ای  حاکمیتق بر روی زمی 

 -شود، مگر آ  وقا  که شما قوانی  زمی محقق نم  -بشـر است 

ــیـب. تا ای  قوانی  را    -آب و بـاد و هوا یعن  قوانی   ــنـاسـ را بشـ

 ؛شود شناختشـود. پس، ای  قوانی  را با علم م  نشـناسـیب، نم   

 «9.بنابرای ، رو  علم  یک هب  مهم است

 ، دغدغه اصلی. علوم پایه1-3

ی شـما گوش کردم. شـما ا   به مسائلى   هاحر م  با دقّت به »

شما به . هاستهما هم  ی اصـلى م  هادوبوهکنیب که  متوجسه 

اهمیزت دادن بزه علوم پایه، به علوم مح ، به پژوه ، به   

، به فراهم آوردن بسززتر مناسززا براد رشد علمف و فکرد

ی از منببهرهدانش در همه جاى جها  و مخلوط نکرد   ةاســافاد

ها ی فرهنگى آ هافرآورده  همـ ی از منـب بهرهدانش دیگرا  بـا  

ــاره کردیـب. ای   ــت که در مواجهه با هاحر ا  هـا هم اشـ ی  اسـ

ــمنب جامعه،   ی هادوبوهجوانا  و دانشــجویا  و قشــر دانا و هوش

بینم هما   مکنم که  مدهب. خبا را شکر  ماصـلى مرا تشکیل  

چیزهایى که در ذه  م  وجود داشاه و در مجامع دانشگاهى و با 

ر که دکردم  ممسئوال  دانشگاهى و با جوانا  با ای  نیست مطر  

ــود،  هاذه  ــارش پیبا کنب و به مطالبا  عمومى تببیل شـ گسـ

یعنى شما هوشمنبا ، هما  چیزهایى را  .بخش شـبه است یجهنا

 

 95/99/9963ایرا ،  با اععای گروه دانش صبای جمهوری اسالم دیبار  -9
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 العالی()مدظلهایعلوم پایه از دیدگاه امام خامنه

در مورد  ها را بخواهیب.خواســایم شــما آ   مخواهیب، که ما  م

کـارهـای  کـه بـایب برای نخبگا  جامعه انجام گیرد، یک نکاه را     

 های یزیرهای اجاماع ، برنامهعر  کنم. الباه در همه مجموعه

ای هم نیســـت. و چاره شـــود برای قشـــر ماوســـسط و عموم  م

با محاسبه نخبگا  انجام داد؛  شـود  عموم  را نم هاییزیربرنامه

 رســب ای مبه نقطه یجتبرلیک  ای  حرکت تحرــیل  و کاری، به

ــاب ویژه      آورد  فراهم .ای باز کردکـه بـایـب برای نخبگـا  حسـ

  ، عیآنا  اساعبادهای و شکوفا کرد  نخبگا  برای الزم انا امک

تواننب در ممااز م  یهافکرها و ذه  صاحبا  چراکه است عبالت

ر، کشو یازموردن مسائل و همه ، هنر، صنعت، فرهنگعلم پیشرفت

 «9.بگذارنب تأثیر محسوس 

 علوم پایه در نقش ریشه دیگر علوم. 1-4

ها ســـنگی  که به گوش شـــب گفاه م یزهای وزی یک چیک ر»

ــئلآمب م را مطر  کردم، بعب « تولیب علم»  . م  یک روزی مسـ

ه دارنب خبش« تولیب علم»  انب روی کلمدیبم بععـ  جاها نشساه 

که علم قابل تولیب نیســـت   -لفی   حاال یک مناقشـــ - کننب م

منبیب اها گلهصـور  یک گفاما  قطع  در آمبه؛ شم امروز ای  به

. ای  خیل  رود ای  کار در مقطع خاص خودش پیش نم کهی از ا

 و کار کنیب، فکر کنیب؛ بنابرای  بایســا  کار کرد .پیشــرفت اســت

ــب نیرم در مورد علوم پـایه  ا .حامـاه تـأثیر دارد   ــؤال شـ ز م  سـ

 

 یهاآزمو  دیبار جمعى از برگزیبگا  المپیادهاى جهانى و کشـــورى و افراد ممااز -9

 9919/ 36/ 39، 19و  13 سراسرى سال
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 فصل اول: ضرورت و اهميت علوم پایه

که اشاره کردنب، م  چنبی  بار راجع به علوم  اوری چیست؟ هم

. م  دانمعلوم پایه را خیلی مهم میام. م  پـایـه بحـر کرده   

ــ  ما  ای کهبا علوم کاربردی  یـک وقا  گفام علوم پایه در مقایسـ

ــما توی  ةداریم، مثل یک ذخیر ــت در مقابل پول  که ش بانک  اس

ــما برای خودتا  یک مقبار ذخاگذاریب تا  مجیـب  بانک   یر. شـ

درآمبهای شما امیب شما، منشأ   کار شـما، مای   داریب که پشـاوان 

 و خرج گذاریب تا  مآ  است. الباه یک مقبار هم پول توی جیب

جســار  کنیم؛ واقع قعــیه ای  اســت. ای   خواهیم . نمکنیب م

اش همی  همــه هــای کــه امروز وجود دارد، ا اییعلوم کــاربرد

. یک ملت مجبور است کنیم اسـت که ما داریم خرج م  ی هاپول

هرسازی داشاه باشب، صنایع داشاه باشب، مهنبس  داشاه باشب، ش

 ی هاپول های پزشک  داشاه باشب، سالمت و درما  داشاه باشب؛ ا

اصلی این  ةاما مایه و ریش؛ کنیم است که روزانه داریم خرج م

 «9.علوم، علوم پایه است

 علوم پایه و پیشرفت کشورها. 1-5

محارم و  چه رئیس -الب  کـه عزیزا  ما در اینجا گفا  ای  مطـ »

 یهادرخواســت -برخ  از اســاادا ، و چه چنب نفر از دانشــجویا 

ها، هما  ای  خواساه .اسـت و کاماله درست است  یاعلم  و حرفه

را  های ام، همم  با مسئوال  که مواجه .مسائل موردنیر م  است

ــب؛ وزرای محارم  گویم.  م ــما گفایب، تأکیبی ش الباه حاال که ش

  .هم تشریف دارنب

 

 99/36/9913، دیبار جمع  از نخبگا  و برگزیبگا  علم  -9
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 العالی()مدظلهایعلوم پایه از دیدگاه امام خامنه

ــئل هایینهای  زم  هم   مربوط به علم و تحقیقا ، و ای  مسـ

ــت که م  بارها رویش   جمل تأکیب بر علوم پایه، از چیزهای  اسـ

ام. هر کشـوری به هر جا رســیبه، از علوم پایه رســیبه  تأکیب کرده

 «9است.

 علوم پایه گنجینه و پشتوانه علوم کاربردی . 1-6

های مؤکبی است که توصـیه همی    جمل توجه به علوم پایه، از»

ام. گذاشــاه یا بنبه در ای  چنب ســال، مکرر با مســئولی  در م 

ایم علوم پایه مثل گنجینه است؛ علوم کاربردی مثل همیشه گفاه

  کنیم. و خرج م گذاریم پول  است که توی جیبما  م

واهب خ ی کرد  از ب ینهای  هز ةپشتواناگر علوم پایه نباشب، 

 «0.جاستهکاماله ب ای  نکاه .رفت

تحرک علمى و  مبنااای نیری و هی . علوم پاا 1-7

 هشرفتیپ فناوری

  مرحلما یک روزى در دنیاى علم و مبنیت اسااد بودیم؛ حاال به »

ایم؛ یک مب  هم شاگرد بسیار تنبل بودیم  یباکردهپشاگرد تنزل 

 رد خرــوصهباما امروز مشــغول حرکایم و بایســاى پیش برویم؛ 

نظرد هر تحرک علمف  ةیپاوم پایه كه در حقیقت عل ینهزم

 .کنم ام و ماست؛ م  تأکیب کرده و هر فناورد پیشرفته

 

 9915/ 31/ 91 ،اساا  سمنا  یهادیبار اساتیب و دانشجویا  دانشگاه -9

 92/30/9916، های شیرازدیبار اساتیب و دانشجویا  دانشگاه -0
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 فصل اول: ضرورت و اهميت علوم پایه

د گیرد دان ، بایدر كنار این توجه یافتن و سمتو الباه 

ی عمل و كاربردد كردن و نیازهاد كشززور را در نظر سزو به

 «9گرفتن و در آن جهت حركت كردن، توجه داشته باشیم.

 م پایه مثل ذخیره بانکیعلو. 1-8

چیزهای  که بنبه قباله هم به آ  توجسه کردم و امروز هم   ازجمل»

اهمّیّت دادن به علوم پایه ، کننب همی  را تأییب م ی ماخرر

 .است

بنبه یک وقا  اینجا تشبیه کردم در بی  جمع  از دانشمنبا  

 ةخیرذ که بودنب، گفام علوم پایه مثل آ  های و ماننب ا ی و محقق

زنبگ  شما است؛ علوم کاربردی   شـما اسـت در بانک که پشاوان  

م ، الزکنیب خرج م گذاریب تا  ممثل آ  پول  است که در جیب

از قلم انباخت، بایب به آ  اهمسیست  شود است؛ علوم کاربردی را نم

شــبه اســت از قول  داد لک  اســا  کار، علوم پایه اســت. گفاه 

بایب یاد بگیریم،  هاآ که ما هم از -ارد دانشــمنبا  ماخرــسص و و

که اگر علوم پایه نباشـــب، علوم  -بایب یاد بگیرم هاآ یعن  بنبه از 

 «0.رسیبنخواهب  ی جاکاربردی هم به

 همگانی و عرف شدن علوم پایه. 1-9

تن دانسای علوم پایه را در کشـور توسعه ببهیم که  گونهبایب به»

یاضی و دیگر علوم پایه به علومی مانند فیپیک، شززیمی، ر

 

 9915/ 35/ 09، قیقاتىها، مؤسسا  آموزش عالى و مراکز تحدیبار رؤساى دانشگاه -9

 01/39/9915، هادیبار جمع  از اساتیب دانشگاه -0
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 العالی()مدظلهایعلوم پایه از دیدگاه امام خامنه

ه تا باوانیم با تکی ای همگانی تبدیل شودیک عرف و مسزلله 

ــرعت  ــدبر نوآوری و اباکار، س های علم  را افزایش به قله یاب اس

 «9دهیم.

 تکیه صد درصدی روی علوم پایه. 1-11

شورای عال  انقالب فرهنگ  هم به آ  آقایان  که   م  در جلسـ »

ام که شــماها جایگاه مهنبســ  نب، گفاهمؤثری  در فرهنگ هســا

 .فرهنگ  را در ای  کشور داریب

 :اصلی وجود دارد ةدو تا شززاخام که در آ  جلســه گفاه

 ینجااگر ما ا .خود یجاعلوم انسانی و علوم پایه  هركدام به

، معنای  این نیسززت كه كنیمیروی علوم انسززانی تکیه م

تکیه  روی ریزاضززی و فیپیک و شززیمی و علوم زیسززتی  

 صززددرصدی دارم  ةكنیم، چرا  آنجا هم بنده یک تکینمی

هم برای خودشـا  مردان  و کسـان  دارنب؛ علوم انسان  هم    هاآ 

بایب روی ای   .بایسـا  مردا  و کسان  برای خودشا  داشاه باشب 

ــاخه ــاخ -دوش ــان  و علوم پایه  دوش ــل ؛ یعن  علوم انس در  -اص

ه پول  و تبلیغ  بشود تا اینک گذاری فکری، عمل ،کشـور، سرمایه 

 «0کنیب.علم را بایسا  در حبس اعال دنبال . پیش برونب

 

 05/99/9912 ،های فناوری ریاست جمهوریدیبار رئیس و جمع  از همکارا  دفار همکاری -9

 01/93/9912، السالم(یهعل)دیبار اساتیب و دانشجویا  دانشگاه امام صادق -0
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 فصل اول: ضرورت و اهميت علوم پایه

  هیعلوم پابه  توصیه مؤکد .1-11

ــجوى دخار دور انا یکـه در ب  یانکاـه » دکارى براى م   ةدانشـ

 هیعلوم پا ا یبود که دانشـجوى پزشکى از دانشجو   یجالب بود، ا

ــت.کرد دفـاع م  ــت هم هسـ  ه،یتوجه به علوم پا ؛ اتفاقاه درسـ

چند  نیمؤكدد است كه بنده در ا هاییهتوص نیهم ةازجمل

 یماگفاه شهیهمام. گذاشته انیدر م نیسزال، مکرر با مسلول 

اســت؛ علوم کاربردى مثل پولى اســت که  نهیمثل گنج هیعلوم پا

ــب،  هی. اگر علوم پامیکنو خرج مى گذاریم م ما بیتوى ج نباشـ

 خواهب رفت.  یکرد  از ب هنیهز  یا  پشاوان

ـ     یا ــت و م  اهنکاـه کـاماله ب دخار   یدر  را از ا  یجاسـ

ــجو قابل ــگاهى و   دانم ار  مدانش ــنفى، دانش ــجوها ص که دانش

 كشور ازیناى به مسائل نگاه نکننب؛ واقعاه نگاه کننب به آنچه رشاه

 یهاو مجموعه ا یدانشجوى پزشکى خودش از دانشجو  یاست. ا

 «9بود.به نیر ما در  خوبى   ی؛ اکنب دفاع م هیعلوم پا

 یاتیمسئله ح کی عنوانی بهعلم قیتحق. 1-12

ک یتجمالت  نیست،   تحقیقا  برای ما یک مسئل  امروز مسئل»

چقبر به  یرا گیمترـم   هم دانم م  نم .حیاتی است ةمسزلل 

ــت  از بُن دندان اعتقادمانب، اما م  عمق ای  حر  واقف ای  اس

حفظ ما برای  سزه كار اصزلی و اسززاسی  مروز یک  از دو، که ا
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 ةمسلل مان،مان و آیندهمان، اسزتقالل هویتمان، موجودیت

 ببو  شک و تردیب. تحقیق علمی است 

ــیاری از کارهای ما  بایب ای  را خیل  جبی بگیرنب؛ ای  از بسـ

آیب، اما ای نبارد و به چشــم نم بازده تر اســت؛ ولو ظاهر زودمهم

 «9ت.اسمهم  خیل 

 مسئله پیشرفت علمی مسئله مهم کشور. 1-13

ــانب  فیوظ گویب خبا م غمبری؛ به پالبَالغ کَیفـَاِنممـا عَلَ  »   تو رسـ

ــت، حر  را با ــان بیاسـ ا، ر یاا هاحر  ب؛یکن  ییتب بی. با برسـ

ــئل   ب؛یینیراتاا  را بگو ــور؛ در مس ــائل مهم کش ــاد   در مس اقار

 هاای  -یعلم شززرفتیپ ةمسززللدر  ب،یـ کن  ییتب  مقـاوما 

  یی]تب کایارتباط با آمر  مسئل رد -اسـت مسزالل مهم كشزور   

 . ستیروش  ن ها لیخ ی[؛ برابیکن

اگر روشــ   ب،یهســا ی دانشــجو یهاشــما که مجموعه یبرا

 یاگر روشــ  است، برا ب؛یخودتا  روشـ  کن  یبرا بیبرو سـت، ین

ه رار دارم کاص قبر ی. چرا بنبه ابیکن  ییتب ی دانشـجو   مجموع

ائل مذاکره، جز در مس  بشود حاّ راربرق  ساینبا کایارتباط با آمر

 ت؟سیمرلحت باشب؛ علّاش چ یکه حاال اقاعا  نیسمشخص و مع

 «0دارد.  لیدل یکی خب ا
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 فصل دوم: تهدیدشناسی در حوزه علوم پایه

 انزوای علوم پایه )احتمال سوءنیت(. 2-1

مامادى بععى از علوم  یهاکه ناگها  براى مب  ستین اور یا»

ــ   ــى از علوم هم مثل برخى از  فانبیب هیـ بـه انزوا و حـاشـ و بععـ

نب کن بایپ تیمهنبسى پُردرآمب، ناگها  اهم ایپزشکى  یهارشـاه 

ل مث رنب؛یها در انزوا قرار بگاز رشاه ارىیاول بشـونب و بس   و درج

 هیمربوط به علوم پا یهااهانسانى و رش معلو یهابععـى از رشـاه  

ــال ــور در انزوا قرارگرفاه  یمامادى در ا یهاکه س انب که اگر کش

 تیسوءن یهااحتمال دارد سرنخو دنبال کننب،  قیکسانى تحق

 «9بشود. دایمسلله پ نیهم در ا

 تهدید دشمنانِ تمدّنی. 2-2

 ازین  یا م؛یکن شرفتیپ  لحاظ علم از نکهیبه ا میدار اجیما احا»

ــت  قطع  دیتهد م،ینکن شززرفتیپ یلحاظ علم اگر از. ما اس

 دیتهدما،   اســیو ســ  و دشــمنا  فرهنگ ما یدشزمنان  تمدّن 

 ایشززود متوق  می دیتهد نیا یوقت آنخواهـب بود؛   یدالم

 م.یكن شززرفتیپ یلحاظ علم شززود كه ما ازخطر  كم می

ال ســ ســتیب بیام. ا   قرکرده هیمســئله تک  یا یبنبه بارها رو

ــت رو ــر ریحب  یو بارها هم ا کنم م هیـ تک  یا یاسـ را  فیشـ

 علم، قبر  است. ؛«اَلعقلمُ سُلطا »ام که خوانبه
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کنب. نخبگا  م  بایپ تیسنیر هم نگـاه بـه نخبگا  اهمس    یاز ا

ار را به موضع اقاب ورببهنب و کش شرفتیعلم کشور را پ تواننب م

 «9.کنب بایش پکاه شیهایریپذبیبرساننب که آس  و عزت

 کردن حرکت علمى متوقفدشمن،  مهم نقشه. 2-3

است که ما را  مىیخطاى راهبردى عی رونى،یوفلت از دشـم  ب »

دشــم  را شناخت، دشمنىِ او را  بیبا .دچار خسـار  خواهب کرد 

هم هاد ماز نقشه کفیداد.  صیتشخ بیاو را با  نقش ب،یفهم بیبا

 «1.ور استدشمن، متوق  كردن حركت علمف در كش

 اگرکنب. دشــم  دائماه حرکت م  نب؛ینشــ نم کاریدشــم  ب»

 شودیمن نندیاگر بب ؛کننبرا ماوقفش م   باواننب، حرکت علم

 «9.كنندمتوقف  كرد، آن را منحرف می

 جوان کشور یروهایدر ن أسی جادیا. 2-4

نبایب ما اجازه ببهیم ای  حرکت علم  آسیب ببینب؛ ای  حرکت »

ها اگر این حركت علمی دچار دشززمنی  دارد، علم ، دشـــم

ــیار  و از آ  مراقبـت نکنیم، یک نایج  بشززود و ما نفهمیم  بسـ

 سنگی  و تلخ  خواهب داشت.
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 فصل دوم: تهدیدشناسی در حوزه علوم پایه

ایجاد دانیب آ  نایجه چیسـت؟ آ  نایجه عبار  است از  م 

وجود آمب، درســت  ؛ اگر ای  بهیأس در نیروهای جوان كشززور

 «9نیست.ها ن کرد  و رُفو کردنش دیگر به ای  آسا

 گراییتقلیدی کردن علم و ترجمه. 2-5

. تسین شززرفتیپ د،یتقل شززرفتیشزدن و پ  جیرا د،یتقل»

در  ییگراكردن علم، ترجمه ددیوابسته كردن اقتصاد، تقل

طرف مرزها، مرزهاد غربف و دانشززگزاه  كه هر چه كه آن 

و اگر  میاند، ما همان را ترجمه كنگفته ف،یكشززورهاد اروپا

 شرفتیزند  پم ال  علم حرف مف ندیرف زد، بگوكسف ح

 .... میداننمف شرفتیرا پ نیا ماو  ستین

ــائل اجاماعى   ینزم را در حرف یک ــال پ 73، 53مس  شیس

 ىیاال آقافرنگى گفاه، ح لسو یشبه ف ای لسو یف ای سنبهیفال  نو

ــگـاه، دهنش را با ورور پُر کنب و هما  را دوباره   بیـ ایـ ب در دانشـ

ــجو بعنوبه ــرفتیپ  یکنب  ا ا یا  حر  نو براى دانش ــین ش  ت؛س

اسالمى ملى را  تیپسـرفت است. زبا  ملى را مغشوش کرد ، هو 

 .ستین شرفتیسازد، پمدل یجابه یمدل بازسلب کرد  و 

ه آنچ .میداننمف شرفتیما، وابسزته شدن و غربف شدن را پ 

 یهانشدا  است که ما از هر که و هر جور، هم  یست، اا شرفتیپ

عمل و کاربرد   دانش را به مرحل  یا ؛یریمرا فرابگ یـازمـا   ن مورد

علم را   دامن نکهیا یبرا م،یگوناگو  انجام ببه قا یتحق م،یبرسان

ــعه ببه  یبردکار قا یتحق م،یانجام ببه یادیبن قا یتحق م،یتوس
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 یفنــاور ایــ میرا بـه وجود آور  یتـا فنـاور   م،یانجـام ده   و تجرب

ــح م؛یکن لیرا تکم یفناور ای میاوریوجود برا به  یبیجب  حیترـ

ــبه میکـنـ   از   ایریمــب یهــاآموزش ینــهدرزم م؛یو انجــام ب

ــرفت و  ازهایخودما  بر ابق ن ی ب آ  را ،یریمفرابگ ایهای دنپیش

 قیما  تطبو با جامعه میو فهم کن لیعر  و فرهنگ خودما  تحل

 «9.میکن

 شده دانش کهنه و دستمالی. 2-6

تا  جهاد دانشگاه  است؛ روی ای  اسم تکیه کنیب و شـما اسـم  »

ــابه ــک کنیب و حقیقااه جهاد کنیب. وقا    یمقاع ــم تمس ای  اس

دار برای خبا، وجود داشـــت، ببو  تردیب جهاد؛ یعن  تالش هب 

موفقیت هم با آ  همراه خواهب بود. ما راه  که به سمت مرزهای 

ــرفا ــلمزمینه  دانش در هم  پیشـ  ببانیب که جز با ها داریم، مسـ

کار برای ایما  ا    توکلِ به خبا و روحی  اساقالل، روحی  یروح

میانبُر را  یهانخواهب شـــب. بایب ای  راه را ســـریع ا  کنیم و راه

ــانیم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای  پیبا کنیم و خودما  را برسـ

ســرزمی   ینجاجبیبی را ایجاد کنیم؛ ای  کار ممک  اســت؛ زیرا ا

 شود.است و شماها نشا  دادیب که م  یزخمعل

ها بر روی كشورهایی مثل درهای بسزیاری از این دان  

دارندگان  بسززته اسززت و وقتی اجازه  یركشززور مزا و غ 

 است شدهیدان  منتقل شود، كه كهنه و دستمال دهندیم

هــا زمینــه  الباــه در همــ و از نویی و طراوت افتزاده اسززت. 
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 ت.اور اسهمی  های علوم انسـان  هم نهاور اسـت؛ در زمی همی 

 - در مورد جهاد دانشــگاه  م  اعاقادم ای  اســت که ای  ترکیب

جهاد و دانشـگاه، و تلفیق جهاد که یک امر ارزش  معنوی است با  

ــگاه  ــا  م -علم و دانش و با دانش ــت؛ نش که  دهب دارای پیام اس

ــت؛ ای  هما    توا  م کاری علم جهـادی و نیز جهاد علم  داشـ

است که شماها مشغولیب. علم شما علم جهادی است؛ با جهاد و با 

ــت؛ در ــا  برای هبیه  یوزه اجاهاد همراه اس ــس گری و منایر نش

ه تا آ  را ب رویب سو نیست؛ دنبال علم مسو و آ شب  علم از ای 

ــا ــت بیاوریب؛ ای  علم جهادی و علم برخاسـ از مجاهب  و   دسـ

 «9.اجاهاد و تالش است
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 فصل سوم: تصویر آینده مطلوب

 حیات طیبه. 3-1

 یران یپ ،کنبم   یرا تأم طیبه اتیحکه  ی زهایاز چ  کی»

ــت.  یدر علم و تمزدّن جهزان   باوانب در   ملّا کیـ هرگـاه  اسـ

ــاه  را شیحالت پ ، جهان مبنیتو   دانش جهان  مجموعـ  داشـ

 یدینردبان جد کی ،بشریت کل یارتقا یباشـب و جلو ببرد؛ برا 

ت. اس ایبه ا یح یاز اجزا یک ای بگذارد؛  بشریت یپا یرا جلو

ــانب؛ین جور یا ها ورب ــرفتبله،  س ــتبه ادیز یمادس هایپیش  دس

زدنب، هنوز هم دارنب  بیجب هـای حر  هـا نـه یزم  یآوردنـب، در ا 

ــقوط از ا یزیرا همراه کردنب با چ  یمناهـا ا  ،زننـب م    یکه سـ

ــت؛ بلــه، نردبــا  را جلو  آ  حامنردبـا  در   ــر  یپــا یاسـ بشـ

نردبا  حاماه بشر سقوط   یاز ا هک کننبم  یمناها کار گذارنبم 

در  بی. شما امروز مالحیه کنکننبم خواهب کرد؛ اخالق را فاسـب  

ــت  فرهنگ ورب ــن  یترزش ــکل عاد  یترعیو ش  ،یکارها دارد ش

ــ اگر چنانچهکـه   گیردم   قـانون  ، عرف مخالفت  هاای با   کسـ

ــر به ؛کنبم که چرا مخالفت  شـــودم بکنب، محکوم   نکهیا صـ

. خواهبم انسا  دلش  زهایچ  لی  خب، خخواهبم انسا  دلش 

ــ   هـا یدرپرده  یکـار ا  راه عالج  ب؟یدر ورب بـه کجـا خواهب رسـ

دارنب  هاای که   راه  یراه خالص قطعـاه نبارنب؛ ا   عنینـبارنـب؛   

 شیپ  دارنــب در انحطــاط اخالق هــاای کــه  جور یا ،رونــبم 

 چارهیکرد. ب اهبآورد، نابودشا  خو درخواهبپبر ورب را  ،رونبم 

 هاملّت  یکشــورها و ا  یمردم ا یشــا ، انســا  دلش برا مردم

ــوزدم  ــانــب. نخبگــا ، تــأث یاچــارهیمردم ب ؛سـ  رگــذارا ،یهسـ

ودشا  خ بیر و پلیاهبا  خب یرو گذارا ،اسـت یسـ  زا ،یربرنامه

در علم و تمبس    رانشی. خـب، پس پ کننـب م دارنـب   ی کـارهـا  
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 العالی()مدظله ایعلوم پایه از دیدگاه امام خامنه

ــر به نیرم -یامجموعه کی. آ  روز در معنویـت بـا   اههمر ،یبشـ

ل سا  س گر،یســال د ســتیب بیگفام فر  کن -پخش هم شـبه 

ــور جمهور گرید ــالم یکشـ  913 ای و یلیم 033را مثاله با   اسـ

و  یشــگر  مادس هایپیشــرفتبا  جمعیت و یلیم 953 ای و یلیم

 ؛شود م چه بینیو عبالت؛ بب معنویتو با اساقرار   و صنعا  علم

 وجودبه -ویرمسلما مسلما  و  -آحاد بشـر   یدر ب یاچه جاذبه

 «9.فابیاتّفاق ن  یا خواهنبم  آورد؛ م

  مانیا تیعلم با هدا. 3-2

ــر  » ــرفاه مر  علم  هایکننبه فرآوردهبایب فراگرفت؛ اما نبایب ص

را به معنای حقیق  کلمه تولیب کرد. الباه  علم بـایب  .یگرا  بودد

ــت که رو    ــابطه الزم دارد. مهم ای  اس ــمنبی و ض ای  کار، روش

 علم  در محیط دانشگاه زنبه شود و زنبه بمانب.   نوآوری

خوشـبخاانه م  ای  شـوق و میل را در دانشــجویا  احسا    

ت دسبهدست بایب هاای . بینم کرده بودم و در اساتیب هم آ  را م

ــطح ــور را هم ببهب و س  با علم که  وقاآ  باال ببرد. علم  کش

ــ  ایمان هدایت ــحیح و معرفت روش بینانه و آگاهانه ، عوااف ص

تواند در و كشور ما میکنب های بزرگ  م معجزه همراه شـود، 

 «1بماند.ها انتظار این معجپه
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 ت  امنی علم در خدمت انسانیت، عدالت، صلح و. 3-3

  اسالم را یخروص کشور اهو ب  اسالم یکه کشورها یآ  روز»

را اســاعمار  یکشــور چیما ه ،لحاظ علم ســرآمب بود، آ  روز ما از

 .میزور نگفا  ملا چیبه ه م،ینزد  ملا چیتو سر ه م،ینکرد

ــنت، با تهذ ،یما ا اســـالم علم را با  ، اخالق بیبا کااب و سـ

مناجا    جملـ   یاچقـبر م  از   خواهـب. م  تیـ بـااخالق و معنو 

 خوانبنب، لذ  شا  دخارخانم در سخنران  یکه ا هیشعبان فیشر

 کیلا رفعیمنک شــوقه و لنــانا  هیدنیقلبا  یهب ل یاله»بردم: 

ه به م  بب  دل ایخبا «منک حقّه قرّبهیصـدقه و نررا  » ای «ذکره

را   یکنب. عالم مســلما  ا کیکه شــوق و عشــق، آ  را به تو نزد

است که   یاخالص، صفا. و ا ت،یبه خبا، معنو  کینزد ؛خواهبم 

بزرا در خبمت   حربـ   یا م،یعی ةریذخ  یا علم،  یوقـت ا آ 

ــان ، هاانسززان تیدر خدمت امن  افاب به کار م تیدفاع از انسـ

 به یو جوامع بشر هاانسان یصلح و صفاها، انسـا    یعبالت ب

خودتا  هب  قرار  یبرا ار  ی. اخواهیمرا م   ی. ما اافاب کـار م 

 «9.بیببه

 نور معرفت و انسانیتعلم . 3-4

جهالت ای   .ای  نسخه در مقابل چیست؟ در مقابل جهالت بشر»

مقابل  اختراعات و  ةبشززر، آن چیپی نیسززت كزه نقطز  

با مخالف  دست پی یها؛ بلکه اگر بشـر به دانش اكتشافات است
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 اگر. سب، دچار جهالت استکنب، اما روابط صـحیح انسـان  را نشنا  

هم برسب، اما ازلحاظ حقوق و احکام، قائل به دو  اوج علمبشر به 

 ت.بشر باشب، ای  بشر جاهل اس  گونه انسا  و دوابق

های مادسی هم برسب، اما بنای زنبگ ، گر بشـریت به پیشرفت ا

ــب؛  یابنـای ظالمانه  ــب؛ زورگوی  بر زنبگ  مردم حاکم باشـ باشـ

ــعفا را پایمال کننب؛ قوی،  یهـا قـبر   در دنیا نور معرفت و ضـ

انسززانیت نباشززد  در دنیا فریا رایج باشززد، بازهم همان  

آن بالهایی كه بشززر را دچار  هاسززتینجاهلیت اسززت  ا

 «9.كندروزی میبدب تی و تیره

 یهارمانآبا  یهمراه شاادن حرکات علم . 3-5

 یو انقالب یمعنو یواال

 سامانی که ای  کشور را به ای  اسـت که آ  چیز  مهمس  مسـئل »

منطقه و خواهب رســانب، بلکه ای  ســاما  ســرریز خواهب شــب به 

جها ، عبار  است از تعهسب دین  و   و احیاناه به هم دنیای اسالم

ــرفت  ــب، پیشـ انقالب ؛ اگر چنانچه ای  تعهسب دین  و انقالب  نباشـ

  نانسا  [ یک کشـور را، یک ملّت را، یک مجموع تنهای علم  ]به

ــبخت نم  کنب. اگر چنانچه ای  حر  را مثاله فر  کنیب را خوشـ

اور ها بگفت، خیل کسـ  هفااد سال پیش، هشااد سال پیش م  

های  که در ببنه ها و تَرَک[ آ  روز هنوز شــکا کردنب؛ ]چو نم 

 وجود آمبه، وجود نباشت.تمبس  ورب  و کشورهای ورب  به ةو ساز
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های بنیا  در کمبودها، ای  ســســا  ها، ای امروز ای  شــکا 

ها، در کشانبه ها، در زنبگ  خانوادهدر زنبگ  جوا -تمبس  ورب  

 -های گوناگو  فکری و عمل  و اخالق شـــب  به ســـمت انحرا 

، یک ادسعای کنمم آشکار شبه، نمایا  شبه. ای  چیزی که عر  

خرــمانه از ســوی ای  حقیر نســبت به ســردمبارا  تمبس  ورب   

، هاآ هسام؛ یعن  دشمنم با  هاآ که الباّه بنبه خرـم  -سـت  نی

های خود [ ناش  از حر ]بلکه -امسا ای  حر  ناشـ  از آ  نیسـت  

اسـت. امروز وضع خشونت، وضع فساد اخالق ، وضع تالش ِ   هاآ 

ــل آینبه در آمریکا   ــب  فرزنبا  و نسـ م  -خـانواده و بیچاره شـ

ــبتگویم؛ جاهای دیگر، آمریکا را م  ــتنس  به -هایش مافاو  اس

ب که انجای  رسـیبه که مافکّری  و دلسوزان  در آمریکا پیبا شبه 

ــینما و   ــع فیلم و تبلیغا  و سـ ــرار دارنب بر اینکه بیاینب وضـ اصـ

را برگرداننب از ای  رفااری که در اول ای   هاای هـالیوود و ماننب  

یک  مثاله صـب سـال یا هفااد هشـااد سـال اخیر داشاه، به سمت    

ــت؛ ای   هاای تر؛ ای  در مقاال  تر و مالیمهای اخالق جنبـه  اسـ

را  هاآ یعن  خود  -ااّالع اســـت -ااّالعات  اســـت که بنبه دارم

ــت.  هاای  .نگرا  کرده ــاد اس ــا  همی   هاای فس ــ  از نباش  ناش

ــت که جوامع ورب  به اینجا م  آرمان معنوی ــنب. حاال اسـ رسـ

ــردگ   ــ هاجوا افسـ ــ ، خودکشـ های ها، جنایتها، فرزنبکشـ

جای خود هرکبام دیگر به هاای گوناگو  اخالق ، جنسـ  و ماننب  

 ای است و بحر دارد.جباگانه  یک مقول

بشــری به ســعاد  برســب،    اگر بخواهیم کشــور، ملّت، جامع

های الهی را برتر های دینی و آرمانآرمانراهش ای  است که 
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ای  در اقارـــاد ما بایب اثر بگذارد، ؛ ها قرار بدهیمآرمان ةاز هم

ــور ما بایب اثر بگذارد،  ةدر کار علم  ما بایب اثر بگذارد، در ادار کش

در گزینش مبیرا  کشوری بایب اثر بگذارد، در حرکت فکری خود 

 «9.ما ]هم بایب[ اثر بگذارد

 یانانساا یمعرفت و کمالِ فکر، بینش، فرهنگ. 3-6

 تمدّن یاصل ةپای

خودما  را نجا  دهیم و گلیم   نیســت که زنبگ ما ای   مســئل»

ــت که ملت ایرا    ــئله ای  اسـ ــیم. مسـ  -خودما  را از آب بکشـ

در حال پبیب آورد  یک تمبس  است.  -همچنا  که شـأ  اوسـت   

 بر فرهنگ، نه بر صنعت و فناوری و علم، که اصزلی تمدّن  ةپای

ای  اســت که  و بین  و معرفت و كمال  فکری انسزانی است. 

علم را هم برای او به کنب و را برای یک ملت فراهم م  یزچههم

ــایم. نه آوردارمغان می ــراط و در ای  جهت هسـ . ما در ای  صـ

ــمیم بگیریم ای  کار را بکنیم؛ بلکه حرکت تاریخ  ای  که ما ترـ

 «0.ملت ایرا  در حالِ به وجود آورد  آ  است

 مدیریت دنیا .3-7

 به مخااب که انســان  همی   ،کال نگاه در دیگر ایزاویه در»

  وظیف یک شبه؛ معرف  زمی  در خبا  خلیف است، فردی خطابِ
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. ادنی مبیریت  وظیف از است عبار  آ  و شبه واگذار او به دیگری

 . «فیها استعمرکم و» کنب؛ آباد بایب را دنیا

 دنیا کرد ِ آباد. کنب آباد را دنیا که اســت مأمور انســا  همی 

 که شــمارشــ  ویرقابل و فراوا  اســاعبادهای از یعن  چه؟ یعن 

 اساخراج را اساعبادها ای  داده، قرار ابیعت ای  در ماعال خبای

  ای در. کنب اســافاده بشــر زنبگ  پیشــرفت برای هاآ  از و کنب

 ماعال خبای که هســت اســاعبادهای  زمی ، پیرامو  و زمی 

 روزی یک. کنب پیبا را هاای  بایب بشــر و اســت گذاشــاه را هاای 

 را الکاریســـیاه بود؛ آتش اما شـــناخت،نم  هم را آتش بشـــر

 ةقو شــناخت،نم  را جاذبه ةقو بود؛ ابیعت در اما شــناخت،نم 

 اساعبادها هم امروز. بود ابیعت در هاای  اما شناخت،نم  را بخار

 ربش هسـت؛  ابیعت ای  در قبیل ای  از فراوان  شـمار ب  قوای و

 ت؛اس بشر مسـئولیت  ای . بشـناسـب   را هاای  بکن سـع   بایسـا  

 «9.است ای  انسا ، بود ِ خلیفه لوازم از یک  و است خلیفه چو 

 ایجاد تمدن نوین اسالمی. 3-8

ــت؛ ای  را بایب  مهم، علم» ــرفـت و اقابار ملّ  اسـ تری  ابزار پیشـ

تری  جور است. علم برای یک ملّت مهممسـلّم گرفت؛ واقعاه همی  

ــگاه هم مهم    ابزار آبرو ــت. دانشـ ــرفـت و اقاـبار اسـ تری  و پیشـ

کشــور اســت. خب، از ای  چه چیزی   ةمبیرا  آینب ةکننبتربیت

ــما داریب مبیرا  آینبمهم ــور را تربیت م  ةتر؟ شـ کنیب. اگر کشـ
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، کشور ةآینب -جور استشـاءاهلل همی  که ا -خوب تربیت کردیب 

کنیم، کوتاه   خوب اداره خواهب شــب؛ اگر ناوانســایم خوب اداره

 ها قرار خواهبتأثیر همی  کوتاه کشور، تحت ةکردیم، ابعاه آینب

گرفت؛ یعن  اهمسیست دانشــگاه ای  اســت. الباّه دانشــگاه با شــکل  

 دانیم لک  دانشگاه بهورب  است ای  را همه م  ةکنون  یک پبیب

ــت؛ در هیچها، بهنوابغ و نخبه ةکننبمعنای تربیت وجه ورب  نیسـ

هزارســاله دارد. بله، به ای  شــکل کنون  از ورب   ما ریشــ کشــور

سیناها، واردشـبه لک  ای  کشـور مبارسـ  داشـاه که در آ  اب     

ــبنب؛ در ها، خوارزم زکریای رازیها، محمسبب فاراب  ها تربیت شـ

 .همی  کشور

های معرو  است؛ هزارا  آوریم، اسـم های  که ما م ای  اسـم 

ــک، مهنـب ، مخارع، ادیــب،  نـام ویرمعرو  وجود دار  د از پزشـ

   .فیلسو ، عار  که همه در ای  مملکت پرورش پیبا کردنب

کار کنیم که از ای  دانشـگاه با ای  سوابق، با ای  تاری،،  ما چه

خوب و   هـای تـاریخ ، بـا ای  میراب، با ای  تجرب   بـا ای  زمینـه  

 که کالت آزمو  خوب  که دانشــگاه در دورا  انقالب داد و با مشــ

ــگـاه به   ،ها را در کنار هم قرار ببهیمای   هم، وجود آمبدر دانشـ

ــالم  بهره ببریم؟ چو  هب    باوانیم برای ایجـاد تمبس  نوی  اسـ

ای  است دیگر؛ هب ، ایجاد یک حاکمیت اسالم  است که باوانب 

نیر و آرمان  اسالم تببیل بکنب؛ ما دنبال  مورد  جامعه را به جامع

 -اوسل  خواهیم کشــور خودما  در درجما م  ای  هســایم دیگر،

ــائل بی     ــورهـای دیگر و مسـ الملل  و جهان  را حـاال بحـر کشـ

ــالم    -کنیمنم  ــود که به آ  خطوط آرمان  اس ــوری بش یک کش
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چیز مطلوب و شیرین  برای هر برسـب که ای  خطوط آرمان  یک 

انسـا  مافکّری است؛ یعن  هرکس  که بنشینب فکر کنب، مطالعه  

ای که برد؛ جامعهاسالم  لذّ  م   ، از ای  وضع آرمان  جامعکنب

در آ ، هم علم هسـت، هم پیشــرفت هست، هم عز  هست، هم  

با امواج جهان  هســت، هم ثرو    عبالت هســت، هم قبر  مقابل

ــویر ای  ــت؛ یک ترـ گوییم تمبس  نوی  جوری؛ ما به ای  م هسـ

 خواهیم کشورما  به اینجا برسب.  اسالم ، م 

ار کتوانب ایفا کنب و چه[ چه نقش  م دانشـگاه ]در ای  زمینه 

ــؤال ای   بایب بکنب؟ اوسال نقش ــت، ثانیاه س ــگاه الزم اس آفرین  دانش

ــت کـه: چـه بـایـب کرد؟ مـا چه      کار کنیم که باوانیم به اینجا اسـ

برســـیم؟ الباّه ای  موضـــوعِ بحر امروز م  نیســـت، چو  بحر 

کارهای تحقیقات  مفرسل   هاای  ای نیست؛ای و سـخنران  جلسـه 

ــگاه ما  الزم دارد؛ م  فقط م  خواهم ای  را تـذکّر ببهم که دانشـ

ها و مســئوال  عنوا  مبیرا  دانشــگاهروی ای  فکر کنب، شــما به

دساگاه آموزش عال  کشور روی ای  فکر کنیب؛ مسئولیت دانشگاه 

ــا  قرار ببهیب، برنامه ــا را بر ای  اس بریزیب که  ها را بر ای  اس

یخ  عمیق تار  دانشـگاه با ای  سـوابق  که گفاه شب، با ای  ریش  

که گفاه شـب، با ای  آزمو  بزرگ  که از خودش در انقالب نشا   

 ایجاد تمدّنتوانب ایفا کنب برای داد، ای  دانشــگاه چه نقشــ  م 

چنا  ایران ؟ روی ای  ای و آ چنا  جامعهو آ  نوین اسززالمی
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ــا  بایب قرار     ؛ یعن  همـ بـایـب فکر کنیـب    کـارهـا را بر ای  اسـ

 «9ببهیب.

بر پایه دین و  ،ایجاد تمدن اسااالمی جدید. 3-9

 عقالنیت و علم و اخالق

و  بهیچیپ یکار  یشــما اســت. ا  اصــل وکار بزرا  یســازنیام»

ــت. نگذار ــوار اسـ ــمیبرالیل ای کیالئ یالگوها بیدشـ  ای ، ورب سـ

ر خود را ب ، سایچپ مارکس یهایشگرا ای ، افراا سـم یونالیناسـ 

   کنب. لیشما تحم

و بلوک ورب فقط با خشــونت و  یختفروراردوگاه شــرق چپ 

آ  مارـــور  یبرا یریجنگ و خبعه بر ســـر پا مانبه و عاقبت خ

اسالم است.  ا یو به سود جر هاآ  ا ی. گذشـت زما  به ز سـت ین

 یتمدن اسززالم جادیاو   اســالم ةامت واحب بیرا با  یهب  نها

 «1.قرارداد الق،و علم و اخ تیو عقالن نید ةیبر پا دیدج

 شکستن خط مرز داناش، فاتح آفااق جدیاد    . 3-11

 و فناوری جهشی

ــتین  یا شیعلم، معنا بیم  گفام تول کهی ا»  گرا یکه علم د س

 - ستین  شک ، یو در ا میریبگ ادی بیآ  را که با - میریبگ ادیرا 

و  یمبازکن ،مین  را بشکنخطِ مرز  دااسـت که ما    یا شیمعنا

 دیا. ما باست یکارِ دشوار  یالباه ا ؛میرا فتح كن یدیآفاق جد
 

 03/31/9912های علم و فناوری، ها و پارکها، پژوهشگاهدیبار با روسای دانشگاه -9

 07/37/9913، الملل  بیباری اسالم اجال  بی  کننبگا شرکتدیبار  -0
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بر  میباوان بیما با ؛میكن دایز دسززت پ یجهشزز یبزه فنزاور  

 رصبصب داخاراع  میباوان بیما با م؛ییفزایب ایموجود دن هاییفناور

 .  میمطر  کن ایدن یرا در بازارها  رانیا

  یدر ا م؛یخوب آمب  لیخ ،یماآمبهروز که تا ام  الباه در راه

 هاستسالآشنا هسام.  کارها با یادی. م  تا حبود زستین  شـک 

و  گیریم ممخالف  یهــابخشرا از  ونــاگو گ یکــه مــا آمــارهــا

ــرفتیپ  لیخ دانم م ؛خوانیم م ــرفتپ  یاما ا ؛یماکرده ش  هایش

ــتین  کــاف  رانیا  جـامعـ   یبرا ــک و   یاجـامعـه  . سـ کـه پزشـ

 ایبعب در دن هاقر و عالم اجاماعىِ هزار سال قبلش  شنا رهسـاا 

 بااو کم اســت. امروز هم  یبرا هایشــرفتپ  یاســت، ا بهیدرخشــ

ــک یایدن ینکها ــت از تحق  پزش ــال پ قا یممک  اس  شیهزار س

 ازهمباست که   یا امیبهعقاگرچه  -نَبَرد یادیز ةاسافاد یناسـ اب 

  اما وقا-اسافاده کنب های ینهزمر د هاآ از  توانب مدانش امروز 

 .کنب م لیو تجل  ی، تحسکنب منگاه  قا یتحق  یبه ا

ــ یراز یایزکرمحمـبب   قـا  یتحق و  امیو خ ریو خواجه نرـ

  یاست؛ لذا ا  یاست. شأ  ما ا اوری همهم  گرا یو د  خوارزم

ــرفتپ ــت. هم یبرا هایش از   کیچنب روز قبل،   یملت ما کم اس

رفاه   مطر  اسالم یاز کشـورها   کیبه  ،ما  اسـ یسـ  یهاچهره

ــم ب خواهم نمکه م   -بود ــور   آ جمهوریسرئ -اورمیاسـ کشـ

 یآ  کشــور، که از کشــورها  ربومیو و یران ا یروحعــارِ  یجلو

که حملِ بر مرانعه و تعار    خروص  جلسنه در  -بودنب ی اروپا

به  هم ؛کنیم مافاخار  را یبه ا هامسلما گفاه بود که ما  -شـود  

اسالم.  ،یدر تار را ِیهم به ا ، اسالم یو نیام جمهور را یامروز ا
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ــرفتپ  یگفاه بود ا ــالم هاییشـ ــالم ، اسـ و تمب    دانش اسـ

 کیو به  انبرسانبه  و به بالنبگ انبدادهرشب  هایران ارا   اسـالم 

ما  م؛یتوقع را از خودما  دار  ی. ما اانبکرده گـذاری یـه پـا  ،معنـا 

که شأ  ملت  میبرس ی جابه یدانش و فناور  ینزمدر  خواهیم م

  یا ســــت،ین  مل زیورآمنگــاه ور کیــفقط   یاســــت. ا را یا

 تیربش  همنگاه انسانىِ عام به  کی  حا  یا ست؛ین  نژادپرسـا 

ــت؛ به خاار  در دان ، در خط مقدم  میما بتواناگر  کهی ااسـ

ــاجها و  یریگجهـا   هـای یزهانگ ،میریقرار بگ ورب را  ی گشـ

دان  ما كه به  م؛یرا نبار هاملتاز   یانسودجو هاییزهانگ م؛ینبار

 «9هم هست. گرید یهاملتماست، به سود  ودس

 علم و دانش یمرزها نوردیدن در .3-11

و از  میعلم و دان  را درنورد یمرزهزا  دیز بزا  میمزا گفت »

و  میحرکت کن بیبا م یجلوتر برو دیبا یدان  جهان یمرزهزا 

خواهد  یاسالم یكرد و جمهور میشاءاهلل خواهانکار را   یا

  عنی ؛اقمسـاک است  ها سـنّت ورب  برخالف غرب ]الباّه[  كرد،

ســـت، هاآ   علم یهاافاهی  یآنچه را که دارنب، آنچه را که بهار

 .  دهنب نماز خودشا   ریو  را به کس  یا

گذشاه است، آ  را  هامبس  هاآ از  ةبله، آنچه را که از اسافاد

خودشا  را   ِعلم  برجسا هایپیشـرفت امسا  کننبم چرا، مناقل 

ــنّت  ؛کننب نممناقل  هرچه را که ما  می، گفاهاآ ما برخال  سـ

 

 35/90/9919، ر جمع  از مهنبسا دیبا -9
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ــت آوردبه ــا م،یدس ــلما  خودما  در  میآماده هس به برادرا  مس

 «9.هانهیزم  در هم م؛یمناقل کن  اسالم یکشورها

 یمرزها جااد یدانش و ا یابااز کردن مرزها  . 3-12

 دیجد

خبا، وجود داشــت، ببو   یبرا دارهب تالش   عنیجهاد؛   وقا»

 ســـمتکه به   ما راه هم با آ  همراه خواهب بود. تیموفق بیترد

که  بیمســلم ببان م،یدار هانهیزم  دانش در هم  شــرفایپ یمرزها

ــاقالل، روح  یروح بـا جز   یکار برا  یتوکلِ به خبا و روح  یاسـ

 نخواهب شب.    ا ما یا

 مینک بایرا پ انبُریم یهاراهو  میکن  ا عیراه را سر  یا بیبا

 یدیجد یدان  را باز و مرزها یمرزها م؛یو خودما  را برسان

 زیخعلم  یسرزم ینجاا رایکار ممک  اسـت؛ ز  یا ؛میكن جادیرا ا

 «0.شودم که  بیاست و شماها نشا  داد

 شدان مرزهای بردن جلو. 3-13

ــطح در دانش امروز. دانش مرزهای برد  جلو چهارم، دیبگاه»  س

 دارد؛ قرار مشخّر  مرزهای یک در -کشور سـطح  در نه- بشـری 

 مرزها رفا ، جلو و مرزها ای  شکسا  در کنیم ایفا سهم ما خب،

 

الم ، اس علوم گسارش و پیبایش در شیعه نقش» کنگره در کننبگا شـرکت  دیبار -9

00/30/9916 

 39/32/9919دانشگاه ،  جهاد مسئوال  از جمع  دیبار -0
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 بسیار اخیر قرو  ای  در ما سـهم  مورد ای  در. کرد  گسـارده  را

 «.اشیمب داشاه سهم توانیمم  بوده؛ کم

 ار الکاریســیاه نیروی کردنب، کشــف دیگرا  را بخار نیروی»

 ام انباخانب؛ راه دیگرا  را جبیب اخاراعا  کردنب، کشــف دیگرا 

 باز را کشور دانش مرزهای بایب ما باشیم؛ داشـاه  بایب سـهم [ هم]

. اردد زیادی بسیار نیروهای خباداد، ابیعت ای . جلو برویم کنیم،

 شــفک را ابیعت جبیبق نیروهای کننب، فکر بنشــیننب ما نخبگا 

ــیاه ای . کننب ــت، وجود عالم ای  خَلق اوسل از الکاریسـ  داشـ

 ب؛کردننم  اسافاده آ  از و دانسـانب نم  هاانسـا   دانسـایم، نم 

 حاال د؛کر کشف را ای  اینخبه فکر یک برتری، مغز یک اتّفاقاه بعب

 کنیب فکر شما هک دارد اشکال چه بشری؛ تمبس   هم محور شـبه 

 همی  به که دارد وجود ابیعت در دیگر نیروی بیســت ده که

 شرب خوشبخا  و بشر پیشـرفت  و بشـر  زنبگ  در توانبم  انبازه

 بگذارد؟ تأثیر

 هنهفا امکانا  ای  از و نهفاه نیروهای ای  از تعبادی یک خب

 ار دانش و اکاشــا  مرز بایب ما. کننب کشــف بایب ما هاینخبه را

  نیبببی. کنیمم  نگاه هم نیر ای  از را نخبه پس ببهیم؛ عهتوســ

 ی ا به توجسه با قائلم، احارام قائلم، ارزش نخبه برای م [ اینکه]

ــت هانگاه ــع در هم ما،  نخب. اسـ ــع در هم زنبگ ، وضـ  وضـ

 پیشرفت وضع در هم کشـور،  پیشـرفت  وضـع  در هم ریزی،برنامه

 «9.باشب اثرگذار توانبم  بشریست

 

 05/36/9916علم ،  برتر اساعبادهای و نخبگا  دیبار در بیانا  -9
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 جدید هایدانش کشف. 3-14

که  ســت ین  محرــول  کیاســت. علم   یا شیمعنا ،علم بیتول»

ــب؛ به خ گرید یبهایمثـل تول  بشیـ تول  بازمنیمقبما  ن  لیباشـ

دان  را گستر  و که  میباالخره ما به آنجا برس بیبا  است؛ ول

را  یدیجد یهادان  م،یدان  برس یبه ژرفا م،یبسزط بده 

 .میكن دایپ

ه ک ستین  یهادانش  یفقط هم ،بشر یک ِ برامم یهادانش

قطعاه وجود دارد که بعبها بشر به  هادانش یاریبس م؛یما امروز دار

 شیپ صبسالتا  هادانشاز  یاریبس ینکها کما ب؛یخواهب رس هاآ 

 «9نبود.

  اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحوّل. 3-15

ر  است از عبا  اسـاس  یهاو ارزش یاسزاس  یمباناز آ    کی»

 ط،ی، به تکامل و تعامل با محتحوّل اعاقاد به ،شرفتیپاعاقاد به 

ــت   یکه در ا ی ها و خطاهااز انحرا  زیالباّه با پره راه ممک  اس

 وجود داشاه باشب.  

ما، هم علوم   شـــناســـتحوسل و تکامل؛ هم فقه ما، هم جامعه

روز وزبهر بیگوناگو  ما با یهاما، هم روش استیس مما، ه  انسان

وارد،  یهادســت آدمخبره، به یهادســت آدمبهار بشـود، مناها به 

 نو یهاراه جادیا یتکه اهل  اهل تعمسق و کسان یهادست انسا به

ــوادها و آدمیمهرا دارنب؛ ن  یکار تواننب نم  ناوارد و مبسع یهاسـ

 

 99/99/9911، نشگاه تهرا دیبار وزیر علوم و اساادا  دا -9
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  صـــراا کیها همه داشـــت؛ ای  هتوجس بیبا  یانجام ببهنب. به ا

 «9حرکت کرد. بیچپ و راست دارد؛ از وسط جاده بااست که 

 زادرونعلم . 3-16

راه   یهم بیملت با  یداشاه باشب و اگر ا یانبهیآ بیبا را یاگر ا»

ــاگ  ــاقالل و عز  و عبم وابس ــبه واردرا که در آ    اس ادامه  ش

ــب  ا    یبـبهـب، ا   عالم  بیملت. با  یامکـا  نـبارد مگر با عالم شـ

به  -علم ، کنب. علمِ واردات بایپ  کشــور ترق  یبشــونب و علم در ا

ــت؛ین -کلمه  قیحق یمعنا زا اسززت كه اقتدار علم  درون سـ

 «1.ب شدیم

 یعلم تیمرجع ،یعزت علم. 3-17

ــور با» ــب.  عپت علمفبه  بیکشـ  تیمرجع دیهدف هم بابرسـ

ــب در دن  علمف  عنىی ؛میاکه بارها عر  کرده اوری هم ا؛یبـاشـ

ــمـا ام   اوری هم ــا بیروز نـاچـار  کـه شـ به  ابىیبراى علم و دسـ

ه ک بیمراجعه کن ىیهامحرــوال  علمى به دانشــمنبانى، به کااب

ــورهاى د ــ بیبا گرنب،یمربوط به کشـ  ةندیجو هک میبه آنجا برسـ

سـرا  شما، سرا  کااب   بیایب دان ، طالا علم، مجبور باشزد 

تا باوانب از دانش شما  ردیبگ ادی شمارازبان شـما؛ مجبور باشـب   

 اسافاده کنب.  

 

، (علیهاهلل)رحمه  نیســـالگرد رحلت امام خم  یو هفام ســت یدر مراســـم بدیبار  -9

92/39/9915 

 05/30/9917فردوس ،  دانشگاه در خراسا  اساا  هایدانشگاه اساتیب دیبار -0
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ــتیآرزوى خام هم ن یک ی ا. باشززد نیا دیهدف با   ی. اس

 لحاظ ازهم که ما امروز جای  ای اســت که عملى اســت.   زىیچ

روزى جزء آرزوهاى خام  کیهم   یا م،یدار رعلمى و فنـاورى قرا 

 «9آمب.مى حساببه

 ایدن یجهان اسالم، مرجع علم. 3-18

 بوده؛ هامسلما  ما دسـت  دنیا علم تاری،، از بخشـ   در روز یک»

 ات که باشیم نباشـاه  انایار و توقع چرا نشـود؟  جورای  امروز چرا

 ،همه که دنیا، علمی مرجع بشود اسالم دنیای دیگر سال 31

 ةبآین ای  کننب؟ مراجعه اسالم  کشورهای به علم  مسائل برای

 .کنیم تالش کنیم، همت است؛ ممکن 

. آیبم  پیش انقالب، برکت به و ماسال برکت به اشهمه هاای 

 اشاهد بیشاری شااب و سرعت توانبم  که کرد اثبا  دین  نیام

 «0باشب.

  یعلم تیبه مرجع دنیرس. 3-19

 یتبه مرجع دنیرس  کیاسـت:   زیهب  پژوهش قاعبتاه دو چ»

دوّم حل  ،یو حضزور در جمع سرآمدان علم و فنااور  یعلم

باهم منافا  هم نبارد؛  هاای  كشززور. ةندیو آ یمسززالل كنون

 

 02/31/9916 ،در دانشگاه علم و صنعت ا یو دانشجو بیاسات بارید -9

 یباریجها  اسالم و ب یهادانشگاه بیاسات  کننبگا  در اجال  جهانتشـرک  بارید -0

 09/31/9919 ، اسالم
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هب    یآقا چطور ]منافا  نبارد[؟ ا» نبیگو م  بععــ امبهیشــن

 است.  دو هدف درستهر « آ  هب ؟ ایدرست است 

ــایبا پژوهش ــ یهم برا  س  جادیعلم و ا ةقلابه اوج  ب یرس

ــب  یعلم یتمرجع نقطه   یبه ا بیحاماه با نبهیکه ما در آ -بـاشـ

 یبرا بیهم با -مییایحســـاب ببه ایدر دن  که مرجع علم میبرســـ

 «9باشب. كشور یحل مسالل جار

 به خطوط مقدم دنیرس. 3-21

ــب علم » ــااب رش ــتین  یا یبه معنا  وجود ش که ما به هب   س

عقب   لیچو  ما خ م؛یاشــبه  کیبه هب  نزد  حاّ ای میبیرســ

ــا  م،یبرو شیکه ما پ مانب هم که منایر نم ایـ . دنمیبود او تماشـ

ست، ا شاریالباّه شااب ما ب ؛رود م شیهم دارد دائماه پ ایکنب؛ دن

 .میشااب را حفظ کن  یا بیما با

وجود دارد که  بیام  یحفظ شب، ا  شـااب رشب علم   یا راگ

اور که ؛ و هما به خطوط مقدّم میها، برسززبه قلاه میبرسززما 

ــور ما و مراکز علم  مرجع  ایدن یما برا  بـارها عر  کردم، کشـ

ــون یعلم ــاءاهلل او ا  فابیاتّفاق ب بیبا  یب. ابشـ اهب کار خو  یشـ

 «0شب.

 

 03/39/9916 ها،دانشگاه پژوهشگرا  و نخبگا  اساادا ، از جمع  دیبار -9

 96/36/9910جوا ،  نخبگا  مل  همایش هفامی  در کننبگا شرکت دیبار -0
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 ی المللبین قدرتو مایه پایه  ،علمی قدرت. 3-21

ــان  در دنیــا زور م » الملل  گوینــب، خال  قوانی  بی امروز کسـ

ــع را در دنیای تعامل بی کننب، وقیحانهرفاار م  ملل  التری  موض

ــا  ــنب؛ یرنب و خجالت هم نم گها م ها و دولتملت ،هاانسـ کشـ

ــا  را هم بـاال م   ــرشـ گیرنـب. چرا؟ چو  قبر  دارنب؛ قبر   سـ

  شود( و باالتر از هماقارادی و سیاس  )که از اقارادی ناش  م 

؛ یعن  منشأ قبر  هاسـت ی ا  ها، قبر  علم ، که منشـأ هم ای 

 شا  هم قبر  علم  است.اقارادی و سیاس 

حقّ زیــادی داریم؛ حرفمــا  را  هــایدنیــا حر  ار ی مــا ا

رویاروی ِ منطق  هم  یهاما  را درصحنهزنیم، منطقشجاعانه م 

ــامل حال اثبـا  م   کنیم، در عمل هم الباه چو  توفیق اله  شـ

ــبه و ایمـا  دارد، به   ــرفت ای  ملـت شـ قبر ایما  خودش، پیشـ

انب هم به آرزوهای خودشــا  در مورد ای  کنب؛ یعن  ناوانســاهم 

چیز دیگری هم داریم و آ ، عبار  برسنب؛ اما احایاج به یک ملت

ــت از  دوبوه، ، تـا باوانیم ای  راه را ب  «المللیقزدرت بین »اسـ

کم و کاست ادامه دهیم و به جانبه و ب اور کامل، همهدرست، به

ــادی، اهبا  و آرما  ــیم. ای  قبر  را )قبر  اقارـ هایما  برسـ

ــ  و نفوذ فرهنگ ( چطوری  ــیاس ــت آوریم؟ بهس  ةمای و یهپادس

اقابار علم  اسـت     یک ملت، با، قدرت علمی استهااین ةهم

بار اقا افراد دنیا برسانب؛ با  توانب سخ  خود را به گوش همکه م 

اال را در دنیای بتوانب ســیاســت برتر و دســت علم  اســت که م 

ول پآیب؛ دست م به هاای سیاس  حائز شود. اقاراد هم به دنبال 

شود به پول اوری اسـت؛ علم را م  هاسـت. امروز ای  تابع توانای 
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لحاظ اقارـــادی هم قوی شـــب. ای ، جایگاه علم  تببیل کرد و از

 «9.است

 ، زبان علمیزبان فارس. 3-22

  یبکنب، ا بایخود را پ  ســـایشـــا گاهیبخواهب جا را یاگر ملّت ا»

  یجابه بیت ما باام، ملّاســت. م  مکرّر گفاه شــبهفیتعر ،گاهیجا

علم دســت  یهابه قلّه نکهیا ی، براپژوهان عالَمدان برســب که 

ــنب  بایپ  کی ی ا ؛رندیبگ ادی یزبان فارسززکننب، مجبور باشـ

 است. شبهفیتعر گاهیجا

باشــب. اگر  م؛یبرســ نجایبه ا گریما ممک  اســت پنجاه ســال د

  یآ  ا راه م،یبکن بایدســت پ شــبهفیتعر گاهیجا  یبه ا میبخواه

است که از دانش، از هوش، از قبر  تحرّک باال، از قبر  اباکار و 

 «0.میریو بهره بگ میاسافاده کن هابخش  از عزم راس، در هم

 ایدر حد سخنان اول دن علم. 3-23

خ  س  علم  یندرزمباوانب   اسـالم  را یا اگر ب،یکن بایقبر  پ»

است؛ چو    شبن کار ،یاورددرب ایخودش را در حب سخنا  اول دن

 ،کنبم  جادیهم ا  قـبر  نیام  ،کنـب م  جـاد یعلم، ثرو  هم ا

 میگو م بازهمام، . م  بارها گفاهکنبم  جادیهم ا نفساعامادبه

 ةینباقابار آ یربنایو ز هیخواهم کرد که پا بیبـارهـا تأک   بـازهم و 

 «9است.  در قبر  علم زیشما ملت عز
 

 01/93/9912السالم(، یهم صادق)علدانشگاه اما ا یو دانشجو بیاسات بارید -9

 93/30/9919مپنا،  صنعاى گروه در کارگرا  دیبار -0

 02/36/9912دانشجوی ،  هایتشکل نماینبگا  و برگزیبه دانشجویا  دیبار -9
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 اقتدار مایه ،دانش. 3-24

 قدرت اســـت؛ ینآفرثروت اســـت؛ اقتدار ةمای انش،د خود»

 .است ی آفریاس س قبر  است؛ ینآفرینظام

  قبر علم، - «سلطان العلم»: فرمایبم  که هست روایا  یک

 یعن  «علیه صــی  یجده لم من و به صــال وجده من» - اســت

 ار برتر ســخ  توانیبم  داشــایب، علم اگر: دارد ار  دو مســئله،

ــاه را برتر دســت بگوییب،  راگ - ای  یعن  «صــال» -باشــیب داش

 ارد،د علم که کس  پس «علیه صی » نبارد؛ میانه حالت نباشایب،

 شــما مقبرا  در داشــت؛ خواهب شــما روی بر را برتر دسززت او

 ام باالخره بایب. کنبم  دخالت شما سـرنوشت  در ؛کنبم  دخالت

ــیم آنجا به  ژرفای به ببهیم، بســط و گســارش را دانش که برس

 «9.کنیم پیبا را جبیبی هایبرسیم، دانش دانش

 فناوری به ناظر علم. 3-25

ــرا  به. کنیب علم تولیـب » . کنیب فکر. برویب دانش مرزهای سـ

 دارد، دانش امروز که مرزهای  از شــودم  تالش و باکار. یبکارکن

. دیرتر هارشــاه بععــ  در و زودتر هارشــاه بععــ  در کرد؛ عبور

. باشززد فناوری به ناظر باید علم. اســت اورهمی  هم فناوری

 هم فناوری در. اســـت باالی  و مهم بســـیار  مرحل هم فناوری

 «0.رفایم همچنا  که برویم؛ پیش توانیمم 

 

 99/99/9911، دیبار وزیر علوم و اساادا  دانشگاه تهرا  -9

 96/32/9919، همبا  اساا  هایدانشگاه اساتیب و دانشجویا  دیبار -0
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 کشور نیازهاى به ناظر علمى فعّالیّت. 3-26

است که   یکردم عر  بکنم، ا ادداشـت یکه م   گرىیمطلب د»

ــروععلمى بحمباهلل حرکت  تیسخب، در کار علمى و فعسال ــبه ش  ش

اســـت که   یعلمى ا هاىتیساســـاســـى در فعسال  نکا کیاســـت؛ 

 «9.كشور باشد ازهادیعلمف كشور، ناظر به ن تیّفعّال

 

 99/32/9919ها، دانشگاه اساتیب دیبار -9
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 دارجهتعنصر علمی عدم توجه به . 4-1

  اسینبا کبامچیدانشجو هست، که ه تیدر ترب  دو عنرـر اصل »

ــرر خواهعنه بمانب؛ اگر مغفولمغفول   کیکرد:  میعنه مانب، ما ضـ

 یاســاعبادها ب یو جوشــ  علم ی و کارا قیعنرــر علم و تحق

ــت؛یچ لیقب  یو ا  علم ــت از روح  کی زهاس و  هیهم عبار  اس

دانشجو در   وحو ر یمعنو یسازو سـالم  حیو حرکت صـح   یتب

با قبر   ،گریکبیاز  کیببو  تفک  سایدو عنرر با  یها، ادانشگاه

 بشود.  بیکامل کشور، تعق تیو با ظرف

همه  ســت؟ یچ جهینا م،یکرد  اگر در کار عنرــر اول کوتاه 

 را به دانشجو مناقل قیکه ناوانب علم و تحق  . دانشـگاه داننب م

ــجو را  ــااد، کیعالم،  کیبکنب، و ناوانب دانشـ ــاحب  کی اسـ صـ

از   بخشــ یبالفعل برا ریمب کیره مباکر، و باالخ کی ت،یصــالح

دانشگاه  گریاداره جامعه بسازد، آ  دانشگاه، د شـمار  ب یهابخش

 یافع ، مسـئله اسـااد، مسئله کااب درس   نه،یزم  ی. در اسـت ین

که  ی زهایچ  یهسـت؛ از ا   و مجال  علم شـگاه یآزما ، آموزشـ 

ــترد زبا  مدائم و ه . هممیکن و همه ما هم آ  را دنبال م اهاسـ

ب خو  لیمسائل خ  یو به ا بیهسا  دانشـگاه  باهیشـماها هم تقر 

بر به ق بیشــاءاهلل روز به روز هم با. ا بیکن و دنبال م بیتوجه دار

و  هیعنرر دوم، عبار  است از روح. میبرو شـار ی  کشـور ب امکانا

... در  دانشجو  و روح یمعنو یسازو سالم حیو حرکت صح  یتب

ه مسلل  عنینکاه دوم   یکشـور، به ا   دانشـگاه   عموم یفعـا 
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آوردن او از حالت  رونیدانشجو و ب یو آگاه نیو تد هیروح

عنصر  کیبه سمت  هدف،یو ب جهتیب یعنصزر علم  کی

ــا   وجود ندارد. یدار توجه كافجهت یعلم  وتریکامپ بـا انسـ

 جواب شا یاآ  هم بر دهنب، برنامه م وتریمافاو  اسـت. به کامپ 

. انســا  ســتین اور یاما انســا  که ا کنب؛ م مســئله را حاضــر

 ردیگ م میخودش ترــم کنب؛ م میخودش برنامه خودش را تنی

جهت دوم وفلت   ی. اگر ما از اکنب م بایپ یریگو خودش جهت

امام، مکرر  انا یخواهب شب که در ب یزیدانشـگاه هما  چ  م،یبکن

 «9داده شبه است. ردر مکرر نسبت به آ  هشبا

 لم وارداتیع. 4-2

که ما در ظر  ده سال، پانزده سال، خودما  را  ستین  یمبعا ا»

  سال است دارد تالش علم ستیکه دو یکشـور   به سـطح علم 

کشورها هم   یســال قبل از آ ِ بق سـت یو از محرـول دو  کنب م

 .میاسافاده کرده است، برسان

لف وقت را ت بیاست که نبا  یبلکه مبعا ا ست؛ین موردنیر  یا

ــب و اگر ا یانبهیآ بیبا را یا ر. اگمیبکن ــاه باشـ  بیملت با  یداشـ

 شبه واردرا که در آ    راه اسـاقالل و عز  و عبم وابساگ   یهم

م عال بیملت. با  یمگر با عالم شب  ا ،امکا  نبارد  یادامه ببهب، ا

 -معل ،یعلم  وارداتکنب.  بایپ  کشـور ترق   یبشـونب و علم در ا 

 

 03/31/9919، دانشجویا    ازجمع دیبار -9
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ــت که اقابار؛ علمِ درو سززتین -كلمه یقیحق یبه معنا  زا اس

 «9.بخشب م

 ایتفکر و ذائقه ترجمه. 4-3

ه ب هیبا تک ایدر دن  فرهنگ  مجموع کیاســـت که   یمســـئله ا»

و قبر    بمب اتم ،ی ایمیو شـــ  کروبینفت، حق وتو، ســـال  م

خودش  موردپسنب یهاباورها و چارچوب  هم خواهبم   اسیسـ 

اســت   یکنب. ا لیتحم هاآ را به  گرید یاها و کشــورهملت یبرا

ــور گاه کیکه  ــودم دچار  یارجمهت ةتفکر و ذالقبه   کش  .ش

 یفکر یهاوردهآو فر کنبم فکر  یاترجمه ،کنـب م فکر هم کـه  

 یهاوردهآفر؛ اولدســت یهاوردهآ. الباه نه فرگیردم را  گرا ید

 دانیو از م شززدهیدسززتمزال ، نسززخ شززده، دومدسززت

ــور و  کی یبرا هاآ را که  یاشززدهخزارج  ملت الزم  کیکشـ

 وا عنبهو  کننبم  یقتزربه آ  ملت   غـات یو از راه تبل داننـب  م

ملت از هر  کی یبرا  ی. اگذارنبم  ا یـ فکر نو بـا آ  ملـت در م  

 «0است. ترتر و س تبپرگ یبتیمص

 سازىمدل جایبه بازیمدل. 4-4

بســاه . واســتین شــرفتیپ ب،یلتق شــرفتیشــب  و پ جیرا ب،یتقل»

؛ هدر دانشگا ییگراترجمهكردن علم،  ددیتقلکرد  اقارـاد،  

 

 05/30/9917فردوس ،  دانشگاه در خراسا  اساا  هایدانشگاه اساتیب دیبار -9

 31/90/9961امیرکبیر،  صنعا  دانشگاه اساتیب و دانشجویا  دیبار جمع -0
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 ى،یمرزها، مرزهاى وربى و کشورهاى اروپا ار آ که هر چه که 

ــى حر  زد، بگو میانب، ما هما  را ترجمه کنگفاـه   نبیو اگر کسـ

 شــرفتیرا پ  یا ماو  ســتین شــرفتیزنب؛ پمخالف علم حر  مى

   . ...میداننمى

ــائل اجاماعى   ینزم دررا  حرف یک ــال پ 73، 53مس  شیس

 ىیاال آقافرنگى گفاه، ح لسو یشبه ف ای لسو یف ای سنبهیفال  نو

ــگـاه، دهنش را با ورور پُر کنب و هما  را دوباره   بیـ ایـ ب در دانشـ

ــجو ب عنوا به ــرفتیپ  یکنب  ا ا یحر  نو براى دانش ــین ش  ت؛س

 -اسالمف تی  كردن، هوزبان ملف را مغشوپسـرفت اسـت.   

 شرفتی، پسازدمدل یجابه یبازمدلملف را سزلا كردن و  

 «9.میداننمى شرفتی. ما، وابساه شب  و وربى شب  را پستین

 خارجی  و تکرار متون فرنگی. 4-5

 نیر به که - شودم  مشـاهبه  ما علم  فعـای  در که چیزی آ »

ــوب بزرا عیوب از یک  م   هاده هک اســت ای  -گرددم  محس

ــال ــت سـ  کنیم،م  تکرار را خارج  و فرنگ  ماو  ما که اسـ

 نیم؛کم  تعلّم و تعلیم هاآ  اسا  بر و کنیمم  حفظ خوانیم،م 

 ماو  بایب  یابیمنم  خبشــه ایجاد و ســؤال قبر  خودما  در اما

ــ  از را دانش و خوانب را علم   در بایب علم اما ؛فراگرفت هرکس

 تئجر که کارآمبی و اســاوار و قوی یهارو  با خود، تعال  رونب
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. برود پیش باوانب تا شــود همراه باشــنب، داشــاه را علم پیشــبرد

 «9.است آمبه وجودبه گونهای  دنیا در علم  هایانقالب

 شاگردی به تنزل. 4-6

ــااد بود تیعلم و مـبن  اىیـ روزى در دن کیـ مـا  » حاال به  م؛یاسـ

 اریمب  هم شاگرد بس کی ؛ایمیداكردهپشزاگرد تنپل   ةمرحل

 م؛یروب شیپ ســاىیو با میاما امروز مشززغول حركت  میتنبل بود

ـ  ــوص در هب نیرى هر   یپا قتیکه در حق هیعلوم پـا   ینـ زمخرـ

و  امکرده بیاســـت؛ م  تأک شـــرفاهیتحرک علمى و هر فناورى پ

 .کنم م

ــمت افا یتوجه   یو الباـه در کنـار ا    بیدانش، با رىیگو سـ

کشور را در نیر گرفا   ازهاىیاربردى کرد  و نعمل و ک یسـو به

 «0.میو در آ  جهت حرکت کرد ، توجه داشاه باش

 ثبات مرحله به علمی حرکت نرسیدن. 4-7

 شده شروعحركت علمف و نهضت علمف در كشور  قااهیحق»

ه ک -است  گرفاهانجامرفاه است و کارهاى بزرگى  شیو پ اسزت 

ز آ  ا شیب لىیها خو نمونه ب،یبیمحارم شن بیآ  را از اسات  نمون

 دهششروعكار کردنب.  ا یب نجایدوساا  در ا  یاست که ا زىیچ

حرکت علمى کشور و   یا ،شبهشناخاههم  ایو واقعاه در دن اسزت 

 

 31/90/9961امیرکبیر،  صنعا  دانشگاه اساتیب و دانشجویا  دیبار جمع -9

 09/35/9915تحقیقاتى،  مراکز و عالى آموزش مؤسسا  ها،دانشگاه رؤساى دیبار -0
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 العالی()مدظلهای مام خامنهعلوم پایه ازدیدگاه ا

آنچه ما، لک   زیشـبه از نهعـت علمى کشور عز   ىیرونما واقع در

ــت کـه ما ا   یا ،كندمیمن را دچار دغدغه  حركتمان   یاسـ

 .است دهیثبات نرس ةز به نقطهنو

 میتند، دار بفیسزراش  کیکه در  میمثل کسـانى هسـا   ما

 هم شیپ م،یا. بلـه، حرکت کرده كنیمیمبزا  حركت   طرفبزه 

 در م؛یاست، امسا وسط راه گرفاه انجامهم  ادىیکارهاى ز م،یارفاه

ــربـاال   یا  م،یاگر توقّف کرد ،کنیم محرکت  میتنب که دار ىیسـ

ــتین گریگرد همراه خواهب بود؛ توقّف دبا عقب ،توقّف  یا  . اگرسـ

ــت، ا  یحرکـت ما از دوْر افااد، بازگردانب  ا    یحرکت، ا  ینهعـ

ــکل ــااب علمى مشـ ــت.   دوبو  یتر خواهب بود؛ اشـ من ما اسـ

 توان ةبا هم دیحركت علمف با نیعرض بکنم به ا خواهممی

ــعو مبادا؛ کرد کار بی، بارسززاند، مدد رسززاند روین  شیپ یا ض

بشود؛ مطلب اوسل ما و مطلب اصلى  ماوقفحرکت   یکه ا میاوریب

 «9.است  یما ا

 . در قدم اول بودن4-8

ــت. مـا هنوز کار  قزدم اول تـازه در    یا» بله در . مینکرد یاسـ

 -اهو یهابحث ،یاهسته یهابحث ،یوتکنولوژیب ،ینانوتکنولوژ

كه مهم و  شده یهاییشرفتپ یگوناگون علم یهافضزا و رشزته  

كشور  کی یحركت علم اریو مع اسیدر مق هاای اما  بپرگ است 

 

 99/32/9919ها، دانشگاه اساتیب دیبار -9
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، مدار راآمار   یدوسـاا  گفانب و بنبه هم ا  از  کی .ستین یپیچ

ــرعت پ ــرفتیکه س ــور ما  بیو تول  علم ش رِ براب ازدهیعلم در کش

 «9.استیماوسط دن

 تنزل کردن شتاب علمی. 4-9

 محفوظ یعلم ةرتباست. خب،   حفظ شااب علم  مسـئل   کی»

  پانزدهم و شانزدهم  هما  رتب]در[ تنزّل نکرده. ما   عنی ؛مانده

تاب ش[؛ لک  می]هسا -است  باال و خوب  لیخ  که رتب-میکه بود

 .تنپال كرده

ــگاه   یا  ــاا  دانش  کنم مهم گفام و عر    را م  به دوس

ــااب علم بیکه نگذار ــم  ده رد  ش   وارد ده  ا  -انبازدوسم چش

شااب   یبا هم اگر چنانچهکم بشود. ما  -میاانباز شبهدوسم چشـم 

ــاریب تیسارزش و اهمس هم بازما   علم  حاماه رتب م،یبرو شیپ  یش

ــا  عنیخواهب کرد؛  بایپ  ؛میریدهم قرار بگ ریز یهادر رتبه بیشـ

 «0است.  مهم  مسئل  لیبه نیر م  خ  یا

 کم شدن سرعت رشد علمی. 4-11

 عبور و را علم  مسئل ای ، از قبل سال پانزده اردهچه حبود بنبه»

 یک کردم؛ مطر  را علمی ابتکار و را علم موجود مرزهای از

ــود نم گفانب ایعبسه ــ  ؛شـ  گفانب تلویزیو  در آمبنب هابععـ

 

 30/32/9911ها، دانشگاه علم یئته بسیج  اععای دیبار -9
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 العالی()مدظلهای مام خامنهعلوم پایه ازدیدگاه ا

 کننبم  اعارا  همه شــبه؛ که کنیب م مالحیه امروز. شــود نم

 .  شبه که

 نیاد علم  یشرفتپ سرعت ماوسسط از کشور پیشرفت سـرعت 

 رعتس ای  عقبیم، خیل  چو  ما الباّه بود؛ بیشـار  برابر چنبی 

 خطّ آ  به برســیم تا كند پیدا ادامه هاسززال باید پیشززرفت

 مک ای  ؛شده كم ناآل و بود بیشتر[ سزرعت  این] لکن. مقبسم

 «9.کردنب اعارا  ایعبسه یک[ امسا] دادم هشدار م  هم را شب 

 خط مقدم عقب بودن از. 4-11

 هایزمینه در را علمی هایپیشززرفت ای  ما که حاال آیا»

ــور در م تل  ــیم، راحا  نفسیک کنیم، م مشــاهبه کش  بکش

 ما. هن است؛ منف  پاس، که است پیبا خب، جایما ؟ سر بنشینیم

 یهادان  از بسیاری در هنوز ،عقبیم علم مقدم خط از هنوز

 با هسززتیم  مپمن هایماندگیعقا دچار زندگی یازموردن

 چو  پس. ایمداشاهها دانش از بخشـ   در که پیشـرفا   ای   هم

 در علم کاروا  وانگه . یمكاركن باید هســایم، مانبگ عقب دچار

 ما. کننب م حرکت ســرعت  با دارنب شــود؛  نم که ماوقف دنیا

 ؛برویم وجل باید بلکه کنیم، حفظ را ما فعل  جایگاه بایبفقط نه

 «0.دارد الزم مجاهب  دارد، الزم تالش اشهمه هاای 

 

 03/90/9912رهبرى،  خبرگا  مجلس اععاى و رئیس دیبار -9
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 های دانشگاهینامتوازن شدن رشته. 4-12

 ؛است دانشگاهی هایرشته شزدن  نامتوازن بعبی،  مسـئل »

   .انبگرفاه قرار وربت در هارشاه از بعع 

 پنجاه حبود مثاله که دهبم  نشــا  انبداده م  به که آماری

 ست،ا مهمس  بسیار  رشا که ریاض   رشا کنکور داوالبا  درصب

 ای  ما اســت؛ خطرناک کشــور ةآینب برای ای  کرده؛ پیبا کاهش

 فیزیک یا را ریاض  مثل خرـوص هب -را پایه علوم مهمس هایرشـاه 

 باشــنب کم هاای  داوالبا ِ چنانچه اگر داریم؛ الزم آینبه برای -را

 شــغل  و پول  یک حاال که درآمبزا هایرشــاه به بشــود هجوم و

. است مشـکل [ موجب] ای  گذارد،م  انسـا   اخایار در الفاصـله ب

 حاماه دانشــگاه  هایدســاگاه بایســا  را تواز  عبم ای  عوار ِ

 «9.کننب درست و کننب جبرا 

 ی. شتاب رشد علم4-13

  جهان ا یمنطقه و در مق ا یـ مـا امروز در مق  ی رشززد علم»

شب ما اسـت. عبد مطلقِ رشب ما خوب است، شااب ر  خوبیلیخ

  باالست؛ لک  لیخ شرفتیشااب پ  عنی ؛خوب اسـت  اریهم بسـ 

 محفوظ بمانب.   بیشااب با  یا  عنی ست؛یمالک ن  یا

 

 03/39/9916 ها،دانشگاه پژوهشگرا  و نخبگا  اساادا ، از جمع  دیبار -9
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 العالی()مدظلهای مام خامنهعلوم پایه ازدیدگاه ا

كه ما به  ستین نیا یبه معنا یوجود شزتاب رشزد علم  

چون ما  م یاشززده کیبه هدف نپد یحتا ای میدیهدف رسزز

 «9.میعقا بود یلیخ

  نیافتادن حرکت علمی کشور دوْر . از4-14

  یعن -انقالب اول دورا  با را کشور امروز دانشگاه ِ وضعیت اگر»

 م،کنی مقایسه -بود ااوو  دورا  و انقالب از قبل میراب که آنچه

 پیروز انقالب که روزی آ . هست هم هاای  از آورترشـگفت  آمارها

 چهار و میلیو  چهار امروز داشایم؛ دانشجو هزار هفااد و صب شب،

. ربراب پنج و بیست حبود یعن  هست؛ کشور در دانشجو هزار صـب 

ــااد هزار پنج حبود دوش بر تعلیم بار روز آ  ــاادیار و اس  و اس

 هزار شــرــت حبود در امروز بود، هاای  امثال و معلم و دانشــیار

. پژوهش  مراکز در چه ها،دانشـگاه  در چه داریم؛ دانشـگاه   معلم

. اســت ایارزنبه هایپیشــرفت هاای  اســت، مهم  مســائل هاای 

ــت  چیزهای اینجا م  الباه  نبارد لزوم  دیگر که امکرده یادداش

 ها بعع ایب،شنیبه و دانیبم  شماها را هاای  از بعع  کنم؛ بیا 

ــت الزم هم ــود مطر  نیس ــاناد علم  مقاال . ش  یعن  - پراس

 در و شودم  مناشـر  ایران  محققی  ار  از که ایعلم  مقاال 

 آمارش است؛ افزایش به رو روزروزبه -شودم  اساناد ها آ به دنیا

 تکیه آ  روی خواهمنم  م  حاال که انب،داده م  به ریز اوربه را

 

   96/36/9910جوا ،  نخبگا  مل  همایش هفامی  در کننبگا شرکت دیبار -9
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ــت مهم  ةپبیب خیل  ای  اما کنم؛  در علم  مجاهب  پس. اس

 .افااده اتفاق کشور

ــؤال  یـک  ــت مطر  اینجا در سـ  ای  ما که حاال آیا: اسـ

 مشــاهبه کشــور در مخالف هایزمینه در را علم  هایپیشــرفت

 ب،خ جایما ؟ ســر بنشــینیم بکشــیم، راحا  نفس یک کنیم،م 

 علم مقبم خط از هنوز ما. نه اســت؛ منف  پاســ، که اســت پیبا

ــیاری در هنوز عقبیم،  دچار زنبگ  نیاز مورد هایدانش از بسـ

 در که پیشـــرفا  ای   هم با هســـایم؛ مزم  هایمانبگ عقب

 هسایم، مانبگ عقب دچار چو  پس. ایمداشاه هاشدان از بخش 

ــنم  که ماوقف دنیا در علم کاروا  وانگه . کنیم کار بایب  ود؛ش

 ما فعل  جایگاه بایب فقط نه ما. کننبم  حرکت ســرعت با دارنب

 الزم تالش اشهمه هاای  برویم؛ جلو بایب بلکه کنیم، حفظ را

 کشور هایدانشگاه به ما حر  اولی  لذا. دارد الزم مجاهب  دارد،

 نای نگذارید که است ای  کشور نخبگا  و کشـور  دانشـمنبا   و

 متوق  كشززور علمی حركت نگذارید بیفتد، دوْر از حركت

 سمت به رشد از را كشور دانشگاه نتواند مانعی هیچ شزود  

 «9د.بدار باز علمی پیشرفت

 

 95/35/9910ها، دانشگاه اساتیب دیبار در بیانا  -9
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 العالی()مدظلهای مام خامنهعلوم پایه ازدیدگاه ا

  کشور علمی کردن پیشرفت پیدا . ادامه4-15

 هک علم  پیشرفت ای  که است ای  است مهم آنچه   م عزیزا »

 پیبا ادامه شبه، شروع ار  ای  به قبل  ده دو حبود از کشور در

 جها  باالی هایرتبه در نوپا علم  هایرشاه از برخ  در ما. کنب

 اهای  خب. شـشم  پنجم،  رتب ده، زیرِ هایرتبه[ یعن ] هسـایم؛ 

. بکننم  قانع وجه هیچ به ار ما ای  لک  اســت افاخارآمیز خیل 

 جلو ما دیگر چیزهای از بعع  در فنّاوری،زیسـت  در نانو، در حاال

 حرکت یک دنیا در علم  حرکت نیســت؛ کاف  ای [ امسا] هســایم

 سابق از ماراکم  بسـیار  هایمانبگ عقب هم ما اسـت،  پُرشـااب  

 سته علمی پیشرفت در كه شتابی این بایسزتی  لذا داریم،

 .كند یداپ ادامه

 رد که سال  هفبه شانزده، ای  در شبه؛ کار خوب  ا  تا الباّه

 ارک ای  سرگرم و هسـایم  مشـغول  و کنیمم  دنبال هازمینه ای 

 هم کرده، پیشرفت علم هم که کنبم  مشـاهبه  انسـا   هسـایم، 

 را ایچرخه آ  هم کرده، پیشــرفت علم از  برخاســا هایفنّاوری

ــا در بار چنب م  که  ثرو  تولیب  چرخ[ یعن ]- امگفاه  جلس

 «9ه.کرد پیشرفت -هست آ  در سازیتجاری که

 

 96/36/9911علم ،  برتر اساعبادهای و نخبگا  دیبار در بیانا  -9
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 فصل پنجم: تبيين راهبردها

 تربیت عالم. 5-1

رک  اسـاسـ  دانشگاه، دانش است. یعن  چه؟ یعن  در دانشگاه   »

هم عالِم تولید بشززود، هم علم تولید بشود، هم عِالم و بایب 

اساس  در دانشگاه   ؛ ای  سه نکادرسزت پیدا كند جهت  ،علم

ب عالم، به تولی کنم مکه م  از آ  تعبیر  تربیت عالِمبایب باشب. 

 ؛کنیم مست تکرار هاسالو تولیب علم که هما  چیزی اسـت که  

که ای  کاری خطوط مرزی  علم را شکستن و جلو رفتن یعن  

  که شایساچنا ایم آ اسـت که ما در کشـورما  هنوز ناوانســاه  

نیام جمهوری اسـالم  اسـت به آ  برسـیم؛ الباّه کارهای  شبه،    

 لک  عقبیم.  

علم  جلو برویم؛ وقا  علم جلو رفت،  لحاظ ازبـایـب باوانیم   

؛ وقا  فنّاوری جلو رفت، تأثیر در رود موقـت فنّاوری هم جلو  آ 

ا شم به هاچشـم ؛ وقا  فنّاوری جلو رفت، در دنیا گذارد مزنبگ  

ر تأثی هاانسا ؛ در زنبگ  کننبم و احسا  نیاز  شـود م ماوجسه 

ــیار  هاای ؛ گذاریب م بنبه بر روی   اســت. تکی  مهممســائل بس

ــه م  هاای علم و فنـّاوری و ماننب   ای   به خاارگویم، که همیشـ

 «9.فراموش نشود هاای است؛ 

 صدور علم. 5-2

 واردات و صادرات ةرابط باید علم  یندرزم کشورها بی   رابط»

ه ک  . همچنانباشب داشاه وجود تواز  و تعادل آ  در یعن  باشب؛
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 از اربیش وارداتش کشوری اگر بازرگان ، و اقارادی مسائل باب در

 در کنب،م  وب  احسا  و شودم  منف  ترازش شـب،  صـادراتش 

ــب جوری هم بایب هم علم  ینزم  عیب  کنیب، وارد را علم. باشـ

ــار یا -کنیب م وارد که انبازه هما  به حباقل اما ؛نبارد  -بیشـ

 .باشبدوارفه  جریا  بایب. کنیب صادر

ــما اگرواال  ــیب، دیگرا  علم خوا  خوارریزه دائماه ش  ای  باش

 یریب؛ابگفر دیگرا  از کنیب، الب بگیریب، را علم. نیست پیشـرفت 

ــما اما ــی مواظب. ببهیب دیگرا  به و کنیب تولیب هم ش  زترا بباش

 دو یک  ای  در ماأسفانه. نباشب منف  هم ینجاا در شـما  بازرگان 

ــکوفا قر   اول از. بوده منفی تراز ما تراز دنیا، در علم ی شـ

 و سرعت با بایسـا   کارها ای  اما ؛شزده  خوبی كارهای انقالب

 «9.کنب پیبا ادامه بیشار هرچه شب 

 اسالمی -مسیرِ مشخصِ ایرانی. 5-3

 ة، مسیر منسوخ و برافاادت، مسیر غربی نیستمسیر  پیشرف»

که در ورب اتفاق افااده  ی هابحرا اردوگاه شرقِ قبیم هم نیست. 

 یرگیبا گر هابحرا دانیم که ای  است، همه پیش روی ماست، م 

ــیر حرکت کنب. پس ما   ــب که از آ  مسـ ــوری خواهب شـ هر کشـ

 پی اسالمی خودمان را در  -بایستی مسیر  مش ص  ایرانی

ــبگیریم و این را با سززرعت حركت كنیم ــرعت مناس . ب؛ با س
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را شــما  حلراهکه بر اســا  ای  مقبما  وجود دارد، ای    حلراه

 بایب پیبا کنیب.

م   نچهآبرسیب، به ای  اسانااج برسیب، اما  نایجهشما بایب به 

ــما عر  کنم،  ی راهنمـا  عنوا بـه  توانم م و راهبرد کل  به شـ

ــمـا که در   ت جوانزانه و پیگیر اسززت. تال  و مجزاهزد   شـ

ــت؛ بایب در     ــگاه  اس ــما فعالیت دانش ــگاهیب، فعالیت ش دانش

ــیب. الگو گرفابخوانیب، تحقیق کنیب، به فکر نیریه ــازی باشـ   سـ

ط   را ولیگراترجمه ةپردازهای ورب  و شیواز نیریه قیبوشرط ب

ــان  احایاج داریم   ینزم درو خطرنـاک بـبانیـب. ما     به علوم انسـ

 «9.سازینیریه

 علمى شرفتیپ مجاهدت برای. 5-4

دانشــگاه در اخایار کســانى قرار نگیرد که پیشــرفت علمى را به »

ــگاه در اخایار دهنب نمانگـارنـب؛ بـه آ  اهمسیـست     هیچ مى ؛ دانشـ

 کشــورنب؛ اهمسیست عاشق پیشرفت علمفکسـانى قرار بگیرد که  

ر رنوشت ای  کشوای  مسئله را براى سرنوشت ای  ملّت و براى س

 .  کننبم درک 

مسلولین ای  عر  اصـلى ماسـت؛ مخااب ای  مسئله، هم   

هسانب، هم خود شما  هادانشگاهمسلولین هسانب، هم  دولتف

هســایب؛ دانشــگاه حرکاى را شــروع کرده، نگذاریب ای   اسززاتید

بشـــود؛ ای  حرکت بایســـت ادامه پیبا کنب و بایب  ماوقفحرکت 

حاال جاى تفرــیل کالم در اینجا  -ممعــاعف بشــود. عر  کرد 
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م اى برسیما هنوز خیلى راه در پیش داریم تا به آ  نقطه -نیست 

خیلف باید تال  كرد  خیلف است؛  موردنیرعلمى  لحاظ ازکه 

 «9د.باید مجاهدت كر

 قوی هایروح باهمراه شدن روند تعالی علم . 5-5

به نیر که  -شــودم آ  چیزی که در فعــای علم  ما مشــاهبه »

 هادهای  اســت که  -گرددم  یک  از عیوب بزرا محســوب م 

ــت کـه مــا ماو  فرنگ  و خــارج  را تکرار م    ــال اسـ کنیم، سـ

نیم؛ کتعلیم و تعلم م  هاآ کنیم و بر اسا  خوانیم، حفظ م م 

ــه نم  اما در خودما  ق ــؤال و ایجاد خبش بایب ماو   یابیمبر  س

ــ  علم  را خوانب و دانش را از ه  دراما علم باید ؛ فراگرفترکسـ

قوی و اسززتوار و كارآمدی كه  یهاروح باتعالی خود،  روند

ت پیشزبرد علم را داشزته باشند، همراه شود تا بتواند   لجر

آمبه  بـه وجود گونـه  علم  در دنیـا ای   یهـا انقالب پی  برود.

 ما امروز در کشورما  به پیشرفت علم نیاز داریم. عزیزا  م . است

ــرماز اگر برای علم امرو و مجاهب  و تالش نکنیم،  گذارییهس

ــان  تالش    که کننبم فردای مـا، فردای تاریک  خواهب بود. کسـ

 اعانای  قراررونـب کـار علم  را کنـب یا ماوقف کننب و یا مورد ب    

دهنب. ای  کار، پســنبیبه نیســت. امروز در کشــور، یک  از فرایض 

ول هم ای  فریعــه بر دوش ا  که در درج -حام  برای ای  نســل

علم  کشور است. ما   عبار  از تقویت بنی -هاست دانشگاهشما 
 

ــات -9 ــگاهدیبار اس ــا  هایب دانش در  9295 در چهارمی  روز ماه مبارک رمع
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ما ، حا  مبیریت و اگر علم نباشـاه باشـیم، اقارـادما ، صنعت   

 «9.عقب خواهب مانب ما  اجاماعمسائل 

 و تالشهمت . 5-6

ــورهای  » ــالم بایب ادامه پیبا کنب. کشـ ای  حرکـت در دنیای اسـ

خوب   یهاجوا خوب  داریم،  یهاجوا ساعبادنب. اسالم  دارای ا

داریب؛ اســاعبادهای خوب  هســانب. یک روز در بخشــ  از تاری،،  

نشود؟ چرا  جوری ابوده؛ چرا امروز  هامسـلما  علم دنیا دسـت ما  

توقع و انایار نباشـاه باشـیم که تا سـ  سـال دیگر دنیای اسالم     

علم  به کشورهای بشـود مرجع علم  دنیا، که همه برای مسائل  

 اسالم  مراجعه کننب؟

ــت؛  ةای  آینـب   هااینهمت كنیم، تال  كنیم. ممکن  اسـ

یام . نآیدا  به بركت اسالم و به بركت انقالب پی  میهمه

ــاه   توانبم دین  اثبا  کرد که  ــاری داش ــااب بیش ــرعت و ش س

 «0.بباش

 یجهاد علم. 5-7

اه اینجا که عر  امروز کشـور نیازمنب یک جهاد علم  است. الب »

علوم تجرب . ما  فقطنهعلم، منیورم معنای عام علم است؛  کنم م

م  حاال خواهم پرداخت به بععــ  از  .یک جهاد علم  الزم داریم

 

 31/90/9961، جمع دانشجویا  و اساتیب دانشگاه صنعا  امیرکبیر -9

های جها  اسالم و بیباری کننبگا  در اجال  جهان  اساتیب دانشگاهدیبار شـرکت  -0

 09/31/9919، اسالم 



66 

 

 

 العالی()مدظلهای علوم پایه از دیدگاه امام خامنه

 نیریمطـالب  کـه برادرا  و خواهرا  بیا  کردنب و اگر یک نقطه  

به نیر  آنچهباشــب، در ذیل بیانا  دوســاا  عر  خواهم کرد؛ اما 

دانم که بنبه خود را ماعهب م  -مسائل است  بنبی همجمع ،م 

ــوا  و     کـه آ  را، هم بگویم، هم دنبـال کنم، هم بـا دقت و وسـ

از ای  است که کشور نی -دلواپسـ  نگاه کنم ببینم به کجا رســیب 

 «9.جهاد علمیدارد به 

 مدیریت جهادی. 5-8

در اینجا ای  اســت که توجسه بکنیب که  جهادد یریتمدمعناى »

پیشرفت علمى کشور  رکت علمى کشور و نهعت علمى کشور وح

ــت با یک  ، که در مقابل ای  چالش چال  خصززمانهمواجه اسـ

خرــمانه شــما که مبیریب، شــما که اســاادیب، شــما که دانشــجو 

 یریتمد؛ ای  شـــب حرکت جهادى و باید بایسززتیدهســـایب، 

، چه وزارت یریتمد، چه دانشززگاه یریتمد؛ چـه  دسززتگاه

عییم، خواهب  گوناگو  ای  عرصه یهابخشبخشى از  هر یریتمب

ــب  ــه. جهادد یریتمدش ــم ،  مهمهاى یکى از نقش  ماوقفدش

کرد  حرکت علمى در کشـور اســت. خب، وقاى ای  را فهمیبیم،  

ــگاه؛ اینجا آ    گردیم برم جهادى که ما عر   یریتمببـه دانشـ

 «0.کنبم کردیم، معنا پیبا 
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 شجاعت علمى. 5-9

ــجـاعـت عل  » علوم پایه: دنبال کرد ، تولیب،  یهـا بخشمى در شـ

. و تقلیبى نیریا  بساهچشمخلق، ابباع، نقب و عبم دنبال کرد  

همت خودشا  بایب قرار  هاساتیب ما براى پیشرفت علم، وجه آنچه

ــت؛ هم در بخش  همدر « شززجاعت علمف» اوالهببهنب،  هاسـ

ــانى، هم در  یهـا بخش هم در  علوم تجربى، یهـا بخشعلوم انسـ

علوم  یهابخشنزدیـک بـه عمـل و فناورى، و هم در     یهـا بخش

پـایـه. نیریـه را دنبال کننب، تولیب کننب، خلق کننب، ابباع کننب،    

 «9.و تقلیبى نبایب کار را دنبال کرد بساهچشمنقب کننب؛ 

 نوآوری جرئت. 5-11

و  تیریمبما اگر علم نباشاه باشیم، اقارادما ، صنعاما ، حا  »

ــائل ــان  که بر دنیا  ما  اجاماع مس عقب خواهب مانب. امروز کس

ــت؛ آ  کننبم خـبای    مرموزی که اخایار منابع عییم  یهادسـ

 هم ها و اقیانو  هم انب و انسان  و مادسی دنیا را در دست گرفاه

 خواهنبم  هر جاشا  است و های حسسا  دریای  زیر چشمتنگه

که توانســانب بشــریت را به ای    علم بود رازاب، با کننبم دخالت 

 ها، علم الزم است. اگرآ  کار باخاکسـار بنشاننب  لذا برای مقابله  

 داشـــاه نوآوری جرلتعلم  پیش برویب، بایب  لحاظ ازبخواهیب 
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 هایفیتعر یگر ئجز ةباشیب. اسااد و دانشجو بایب از قیب و زنجیر

 «9.ها خالص شونبو دائم  دانسا  آ  القاشبهعلم ِ 

 خدا کار برای ،استقالل ة. روحی5-11

برای خبا، وجود داشــت، ببو   دارهب وقا  جهاد یعن  تالش »

ــمت  تردیب موفقیت هم با آ  همراه خواهب بود. ما راه  که به سـ

مسلم بدانید كه ها داریم، زمینه  مرزهای پیشرفاه دانش در هم

 كار ةتوكل به خدا و روحی ةاسززتقالل، روحی ةیروح بزا جپ 

 برای ایمان طی ن واهد شد.

 بُر را پیبا کنیم ونهای میاسریع ا  کنیم و راه ه رابایب ای  را

ــانیم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای جبیبی را   خودمـا  را برسـ

ــرزمی  ایجاد کنیم. ای  ــت؛ زیرا اینجا سـ  یزخعلمکار، ممک  اسـ

. درهای بســیاری از ای  شــودم اســت و شــماها نشــا  دادیب که 

ها بر روی کشـورهای  مثل کشور ما و ویر دارنبگانش بساه  انشد

ــت و وقا  اجـازه م   ــود که کهنه و   اسـ دهنـب دانش مناقـل شـ

 «0.است و از نوی  و اراو  افااده است شبه  دسامال

 رویکرد تولید علم. 5-12

 یهامرــباقهمی  امروز  هادانشــگاهای  ترــحیح و اصــال ِ کار »

رویکرد روش  ای  است که ما  یهااقمربیک  از  .روشـن  دارد 

 .  ویکرد تولید علمر كنندگی  علم را تبدیل كنیم بهمصرف

 

 1/90/9961، رجمع دانشجویا  و اساتیب دانشگاه صنعا  امیرکبیدیبار  -9
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نبه علم دیگرا  باشیم؟ ب ةکننبتا کق  بایب ما بنشـینیم مرر  

ام علم از دیگرا  هیچ مخالف نیسام؛ ای  را بارها گفاه یادگرفا با 

 که  کســآ  که از کنب نمما  ؛ گفام ما ننگداننب مو همه هم 

ــاگردی کنیم ــاگردی یک  ؛دارای علم اســت یاد بگیریم و ش امسا ش

ــت  تا کق  دنباله  ــت، تقلیـب یک حر  دیگر اسـ روِ علم حر  اسـ

که  شودم علوم انسان  وقا  گفاه   ینزم دروآ  باشیم؟ چرا ای 

بنشـــینیم فکر کنیم و علوم انســـان ِ اســـالم  را پیبا کنیم، یک 

علم است؟ در علوم  .«آقا  علم است»شـوبنب که  آای فوراه برم عبسه

، در آزمایشگاه است یشآزماقابلتجرب  که علم بودنش و ناایجش 

ــودم روز دارد اثبا  های علم  روزبههمه ولط بود ِ یافاهای  ، ش

 اقاراد . درنباشـب  ولط یبداروقت شـما در علوم انسـان  توقّع   آ 

 در مبیریست، در  رددا وجود ماعــاد و ماعار  هایحر  چقبر

ــائل  هایحر  همهای  فلســفه، در انســان ، علوم گوناگو  مس

 به شــما که اســت چیزی آ  علم علم؟ کبام دارد؛ وجود ماعار 

ــت آ   فعسال ذه  درو  از را، آ  بفهمیب باوانیب کنیب، پیبا دس

 تا کنیم؛ب علم تولیب ما که باشیم ای  دنبال بایب. بکنب تراوش شما

 ی کاال مثل که نبارد مانع  بله، را؟ وآ ای  علم کنیم مرر  کق 

ــافاده و گیریمم  او از و دارد دیگری نباریم، خودما  که  اسـ

ــافاده دیگرا  علم از کنیم،م   ائم د توانبنم  ای  امسا ؛بکنیم اس

 به درست دیگرا  علمِ گاه  باشب؛ همیشگ  توانبنم  ای  باشـب، 

 دهنب،نم  ما به را خوبش خشب آ  گاه  شــود،نم  مناقل ما

 کشــور در اتّفاق ای  و دهنبنم  ما به را اشروزشــبهبه و نو گاه 

 نبایب که ما افااده؛ بارها ااوو  حکومت هایسال در ماأسـسفانه  ما
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ــا  بنابرای  بکنیم؛ تکرار مجبسداه را هـا تجربـه   لمع تولیب بایسـ

 «9.بکنیم

ری نوآو برای علمی جرئات و  قادرت علمی . 5-13

 علمی

عبار  اسـت از نوانبیش  علم .   هادانشـگاه یک  از وظایف مهم »

دین  و افکار دین  نیست؛ در  هاییطمحتحجسر، فقط بالی   مسئل

 های ی گراجزم، تحجسر، ایســـاای  و پایبنب بود  به هایطمح  هم

که منطق درسا  به دنبالش ببو  ای  - شبهیلتحمکه بر انسـا   

برای یک محیط علم  و دانشــگاه    آنچهیک بالســت.  -باشــب

مســائل   یندرزم، ای  اســت که شــودم آرمان  محســوب   وظیف

علم ، نوانبیش باشــب. معنای واقع  تولیب علم ای  اســت. تولیب   

اوسلِ اهمیت   علم، فقط اناقال علم نیســت؛ نوآوری علم  در درج 

 گویم که بایب یک فرهنگ بشــود.م  جهتی ازااســت. ای  را م  

، فقط مخرـــوص اســـاتیب نیســـت؛ مخااب آ ، یشـــ نوانبای  

 محیط علم  هم است. کلدانشجویا  و 

که در فرهنگ معار  اســالم  از   -نوآوری علمیالباه برای 

قدرت یک   :دو چیز الزم اســت -شــودم تعبیر اجتهاد آ  به 

. الباــه قــبر  علم  چیز مهم  علمی تلز جرو دیگری  علمی

ــت. هوش وافر، ذخیر علم ِ الزم و مجــاهــب  فراوا  برای  ةاسـ

دســت آمب  قبر  علم ،  فراگیری، از عوامل  اســت که برای به
 

 03/39/9916، هادیبار جمع  از اساادا ، نخبگا  و پژوهشگرا  دانشگاه -9
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كسانی كه از قدرت  بسایااما این كافی نیسزت.  الزم اسـت؛  

 هاآنعلمی  ةانبزاشززت  ةامزا ذخیر   علمی هم برخوردارنزد 

برد و یک ملت كاروان علم را جلو نمی ،جا كاربُرد نداردهیچ

ی علم جرلترسززاند. بنابراین نمی اعتاللمی به ع ازلحاظرا 

 «9. زم است

، اعتماد به نوآوری و ابتکاار، شااجاعت علمی . 5-14

 نفس شخصی و ملی

نبایب فکر کنیم که ما همیشه بایب شاگرد بمانیم. معنای ای  نگاه »

ــاگرد بمانیم. نوآوری الزم   ــه بایب ش ــت: ما همیش تقلیبی، ای  اس

نفس مل  در اساتیب ما، و اعامادبه نفس شـخرـ   اسـت. اعامادبه 

نفس داشاه باشب یک ضرور  است. اواله، اسااد ما شخراه اعامادبه

تکیه بکنب و افاخار کنب.  اش کـار علم و کـار علم  بکنـب. بـه آ    

ای   هایی نفس مل  داشـاه باشب. به قابلیت و توانا ثانیاه، اعامادبه

یک اسااد وجود داشاه  ملت اعاماد داشـاه باشب. اگر ای  معنا در 

باشب، ای  سرریز خواهب شب در محیط در ، در کال  در ، در 

اناقال به دانشجو و تأثیر تربیا  خودش را خواهب گذاشت. و ثالثاه 

 -هایما  و تنبل هایما یکارکم  پرکاری؛ ما یک مقباری از ناحی

ضربه خوردیم. بایب کارکرد و از کار  -ها و سطو  مخالفدر بخش

بنابراین نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، نبایب خسـاه شـب.   

 

 31/90/9961، جمع دانشجویا  و اساتیب دانشگاه صنعا  امیرکبیردیبار  -9
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ی و كار  متراكم و انبوه، عالج كار  نفس ش صی و ملااعتمادبه

پیشززرفزت علمی مزاسززت. م زاطزا این هم اسززاتیزد       

 «9د.اندانشگاه

 نیام ملیِ نوآوری . 5-15

اینجا یک خألی  وجود   ا است. نظام ملی  نوآوری توصـیه به »

که چنا آ  ،جامع علم  هم  ی  خأل موجب شبه نقشو هم -دارد 

ــایببا ــود  یبوش عبارت اسززت از همین خ  و آ   -عملیات  نش

ای از ی  نوآوری، كزه عبارت اسززت از یک شززبکه نظزام ملا 

كالن و میانی  یهاای، در سطحزنجیره یها، تعاملهایتفعال

؛ چه در درو  محیط های علمی كشززورو خرد، بین دسززتگاه

بـایب به   چنین ی ، چـه بیرو  محیط علم . یـک تعـامـل ا    علم 

ــود؛ وجود بیایب، که ای  به ــناخاه شـ عنوا  نیام مل ِ نوآوری شـ

ــت از ا   جریان دان  و نوآوری را  کهی کـارش هم عبـار  اسـ

 مدیریت كند، رصد كند، ارزیابی كند، هدایت كند.

ــئوال  و  چیزیـک امروز  ،ای  ــت و به نیر م  مسـ الزم  اسـ

 «0.ا  بایب به ای  مسئله فکر کننبمبیر

 

 99/36/9915، هادانشگاه علم یئتدیبار اساتیب و اععای ه -9

 00/35/9919، هادیبار اساتیب دانشگاه -0
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 علم به معنای حقیقی کلمه. تولید 5-16

 تولیب کرد. الباه ای  کار، علم را به معنای حقیقی كلمهبـایـب   »

كه روح نوآوری روشــمنبی و ضــابطه الزم دارد. مهم ای  اســت 

 «9.علمی در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند

 بنیانی تحقیقات عمیق و. اقدام به 5-17

های علم ِ حلراه ها و دانشمنبا  در کنار یافا اساادا  دانشگاه»

  به تحقیقات عمیق و بنیانی نیپ اقدام كنندمشکال  موجود، 

ها، بسار پیشرفت درازمب  کشور را فراهم گونه پژوهشای  چراکه

این فرصت و اجازه را داد كه  باید به دانشزمندان، کنب و م 

 «1.لندپروازی كننددر كارهای علمی ب

   چیزهای ناشناخته ةکنندمطالبه. 5-18

ــمـا  » ــاعباد و  عنوا بـه شـ ــان  که از اسـ خوب  هایی تواناکسـ

اما از قافله علم  عقبیب، راه  را پیبا کنیب؛ کاوشــگر  ؛برخورداریب

  و ای كننده چیپهای ناشززناخته باشیدمطالبهو پژوهشـگر و  

 خیل «. کم ترک االوسل لالخر»زنبه کنیب؛  هادانشگاهروحیه را در 

را  اهآ چیزها هست که تاکنو  کشف نشبه، ول  ناگها  یک نفر 

ــف  ــناخا  راه جبیب،  کنبم کش ــف جبیب و ش . عر  کردم کش

نیا تری  فناوری در دلزوماه مبان  بر ای  نیســت که ما از پیشــرفاه

 

 31/90/9961، دانشجویا  و اساتیب دانشگاه صنعا  امیرکبیر  از جمعدیبار  -9

 31/39/9911 ها،دانشگاه پژوهشگرا  و نخبگا  ادا ،اسا از جمع  دیبار -0
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در  وا ت مبرخوردار باشیم تا کس  بگویب ما ای  را نباریم؛ نخیر، 

 «9داشت.مخالف، ای  توقّع را از خود و جامعه علم   یهابخش

 هایافزودن بر دانش جهانی و تولید فرآورده .5-19

 جدید دانش بشری

 هب عنوا  بهدر موضوع حرکت و پیشرفت علم ، آنچه که بایب »

هــای مـبنیر قرار گیرد، افزود  بر دانش جهـان  و تولیـب فرآورده   

 . جبیب دانش بشری است

ــرفت علم  خود ب ... ــیر پیشـ ــف هما بایب در مسـ دنبال کشـ

ــناخاه ــا  ناش ــیم که زنبگ  انس ــب با های علم  باش ها را ماناس

ــان ، ارتقـا دهب و در عی  حال آثار مخرب  برای   ارزش هـای انسـ

 «0.بشریت نباشاه باشب

 نقاد بودن و مرعوب غرب نشدن. 5-21

 -ایمنکرده را هاکار ای  چو  -است اوری فعـا  ماأسـسفانه  امروز»

ــ  اگر که  یک ببعت، یک بلکه نو،  نیری یک لزوماه نه بیایب کس

 لنبب و کرده چوب سرِ را مرز یک به لگبکوب  یک یا شکن سـنّت 

 فریبانهعوام صــور به را ایعبسه توانبم  بینبازد، راه هیاهو و کنب

 برخورد او با روش هما  با هم او مخالف. کنب جمع خود دور

. لع  و ارد موضع یک از او کرد  محکوم به کنبم  بنا و بکنم 

 اششیوه اوقا  از خیل  اما باشب؛ درست کرد  محکوم اصلِ شایب

 

 00/30/9910، دیبار اساتیب دانشگاه شهیب بهشا  -9

 91/39/9919دانشگاه ،  جهاد محققا  از جمع  و با مسئوال  دیبار -0
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 هزمین ای  در خوب  کارهای که بینیمم  هم گاه . نیست درست

 یک نیریه آ  اگر چو  است؛ ولط کار، دو هر الباه. شودم  انجام

 شــود، مطر  تخرــسرــ  مجمع کی در بایب اوسل اســت، نو  نیری

 بر که کنب تأییب را آ  بود  علم  قبول  مورد  منرـــف هیأ 

 و فریب عوام و لفّاظ  و حرّاف  مثاله و است اسـاوار  علم  هایپایه

 آنکه از بعب .کننب مشــخّص را ای  بایب اوسل. نیسـت  سـازی جنجال

ــب ارزش علمى دارد،  مورد نقاادد قرار گیرد و حقا و معلوم شـ

احق بودن، اشکال كردن بر موارد آن و تثبیت یا رد كردن ن

 هایینهزم  همدر  هادانشگاهای  معنا در  آغاز شود. های یهپا

ــانى  علمى حاّى علوم محض، علوم پایه، علوم ابیعى و علوم انسـ

ــت و در  فرهنگى و اعاقادى و معار  و علوم  هایینهزمجارى اسـ

 «9.حوزوى هم جارى است

 ازها درست است که امروز ورب  هم نشوید.مرعوب غرب »

ــما مرعوب ای     لحـاظ  علم و فنـّاوری از مـا خیل  جلوترنب امسا شـ

باالتر هسایب.  هاآ جلوتر بود  نشـویب. چرا؟ برای اینکه شــما از  

ــما م   ــنایع و آنکـه شـ ــرفاه دارد و صـ بینیب امروز فنّاوری پیشـ

وع کرده؛ شما ســال اســت شر 033دارد،  هاای اخاراعا  و ماننب 

 «0.ساله است 95انقالب شما  ایب.سال است شروع کرده 95

 

 36/99/9919، دیبار جمع  از اععای انجم  قلم -9

 00/36/9912 ،کننبگا  در نهمی  همایش مل  نخبگا  فردادیبار شرکت -0
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 امل رسیدن به اوج قلهپایه ععلوم  .5-21

تـأکیب کنم: یکى،   خواهم خـاص م   علم، م  بر نقطـ   ینـ درزم»

ــانى.  ــت؛ یکى، علوم انس نیم، کما به دنیا که نگاه مى علوم پایه اس

وج اتوانساه به ای   بینیم آ  چیزى که کشورهاى پیشرفاه رامى

 ؛ریاضف، فیپیک، شیمف و علوم زیستف استبرسـانب،   و قله

ــال   -هاى بعب از انقالبمـا بایب به ای  علوم بپردازیم. الباه در سـ

پزشک، مهنب  و به  -ترقبل از انقالب هم به شکل جریا  ضعیف

ها الزم است و دا  تربیت کردیم که ای  تخرصمیزا  زیاد حقوق

ــور مثل آببراى یک ک ــت؛ مناها توجه بکنیم که تربیت ش وهواس

ــک، تربیـت مهنب ، تربیت حقوق  تق ، تربیمعلمیتدا ، تربپزشـ

جامعه اســت و ما بایب محقق هم تربیت کنیم که  ةنیازهاى روزمر

ــا  کنب. مهنب ، ای  بنا را براى امروزِ  باوانب آینبه را براى ما صـ

ــازد مـا م  که اگر ما  کنـب  ورده مو نیـازهـاى امروزِ مـا را برآ    سـ

مهنب  و دکار نباشــاه باشــیم، بایب برویم از بنگالدش بیاوریم؛  

 مثل زما  رژیم ااوو .

کنب، که نباشـا  مهنب  هم صبق مى  ةهمی  مسـئله دربار 

مسائل راه، سب، بناهاى مهم و کارهاى  ینهالحمبللّه ما امروز درزم

و  دهنب م معییم، مهنبســانى داریم که خودشــا  کارها را انجا 

 دهنب هم داریم که کارهاى بزرگى را انجام م قبری پزشکا  عال

ب که باوانن دیب در ای  کشور کسى خوابش را هم نم وقتیککه 

ها امکانا  مررفى هسانب؛ ای ، پولى است انجام ببهنب؛ لیک  ای 

 یرازآ خرج کنیم و و گذاریم براى اینکهما  مىکـه مـا در جیب  
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ه کرد، ک گذارییهسـازى اسـت که بایساى در آنجا سرما  مرکزِ پول

ها. بنابرای ، به علوم خروص در دانشگاههما آ  را هم الزم داریم؛ ب

 «9ها اهمیت داده شود.پایه در دانشگاه

 به سمت علوم پایههدایت تحصیلی . 5-22

ــئل » ــاره   در همی  زمینـه، م  به مسـ پرداخا  به علوم پایه اشـ

ــحبــت بــا  کنم کــه قبالهم  هم یــک وقا ، یک  دو بــار در صـ

 ام.  ها مطر  کردهدانشگاه 

ــااوردق نقبق  ــت مناها چو  دسـ بحر علوم پایه خیل  مهم اسـ

ــر و آمــاده ای برایش وجود نــبارد، گرایش بــه آ  در بی  حــاضـ

، کم اســت. بایب کننب دانشــجوها و کســان  که رشــاه اناخاب م 

ــود کـه گرایش بـه ای  دان   علوم پایه یک  یهاشترتیب  داده بشـ

تری از سـوی دانشجویا  باشب. و علوم پایه،  گرایش بهاری، و گرم

ها هم چو  ماأسفانه دولت -گذاری دولتهم نیاز دارد به سـرمایه 

جاهای  که در بودجه  ی ، جزو اولکننب وقا  مشکل مال  پیبا م

، عبار  است از همی  بخش علم و فرهنگ و ماننب شود حذ  م

ــری نبارد؛ اوسل بودج  های ا ؛های ا ــکل ، دردس را  های ا  هیچ مش

 علم  یهابخش  [؛ آمبنب به م  گفانب که بودجکننـب  ]قطع م

ــب کم کرده  ــال پنجاه درص ــب از را امس انب؛ خب یعن  پنجاه درص

کنب، دولت بایب کمک ب -علم  کشور بایسا  ماوقف بشود فعسالیست

هم آموز  ب کمک کننب، نیرا  و دانشمنبا  بایهم خود صاحب

و پرور  در این زمینه وظیفه دارد  هدایت تحصززیلی باید 
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انجام بگیرد از طرف آموز  و پرور   جوری این جوان را 

حركت بدهند و هدایت تحصزیلی بکنند كه به سمت علوم  

 حركت بکند. هاینپایه و مانند ا

ما در  .امای  هم یک مسئله است که اینجا م  یادداشت کرده

ــرمایه ــامر بکنیم و حرکاما  حرکت علوم پایه بایب س گذاری مس

دسـاانه باشـب؛ یعن  سـع  کنیم به اســاقبال حقایق کشف    پیش

عالم برویم. حقایق بســیاری در عالم وجود دارد که کشــف  ةنشــب

اینکه صـبسال پیش خیل  از حقایق  که امروز کشف  نشـبه، کما 

مسا کشف نشبه شـبه، کشـف نشـبه بود؛ در ابیعت وجود داشت ا   

 بود.  

ای  جور نیســـت که فر  کنیب که نیروی الکاریســـیاه تازه 

وجود آمب، ای  بود، ]لک [ وجود آمبه ]باشب[؛ از اوسل  که دنیا بهبه

ــف   ــمنبی به خرج دادنب و ای  را کش ــان  همت کردنب، هوش کس

ــب  ــف نش ــیم؛ یک  از  ةکردنب. ما دنبال حقایق کش عالم وجود باش

ای  است. پرداخا  به علوم پایه و علوم بنیادی  کارهای اساس  ما

به ســمت  کشــانب علم  را م  را دارد که جامع یتای  خرــوصــ

ــرفاه حول    ــبه؛ نه اینکه ما هم فقط ص ــف نش ــف حقایق کش و کش

ــت و حرکت  ــبه اس ــف ش که دیگرا   ی هاحوش حقایق  که کش

 «9.انب، حرکت بکنیمانجام داده
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انشگاهی به سمت های دساازی رشاته  متوازن. 5-23

 علوم پایه

 یا را ریاض  مثل خروصهب -را پایه علوم مهمس هایرشـاه  ای  ما»

 مک هاای  داوالبا ِ چنانچه اگر داریم؛ الزم آینبه برای -را فیزیک

 و پول  یک حاال که درآمبزا هایرشــاه به بشــود هجوم و باشــنب

 مشکل[ موجب] ای  گذارد،م  انسا  اخایار در بالفاصـله  شـغل  

 .است

 دانشگاهی هایدستگاه بایستی را توازن عدم ای  عوار ِ

 «9.كنند درست و كنند جبران حتماً

 سازیجریانو  سازیرویّه. 5-24

 ای درپیشـــرفت علم  به تحرّک نقطه  یندرزمما بایســـا  »

ایب اکافا نکنیم؛ ب هاای فال  دانشـگاه یا فال  پژوهشکبه یا ماننب  

 یسازیانجربشود؛ بایب در کشور  یسازهیّروبشود،  یروندساز

، یایبدربصــور  جریا  علم و پیشــرفت علم ؛ به  یندرزمبشــود 

 «0که قابل توقّف نباشب. یایبدربصور  رویسه به

 سازیگفتمان. 5-25

ــئل» ــت. ای  مطالب  که  یسززازگفتمان  آخری  مطلب، مس اس

ه ها فقط نرـــیحت و درد دل بی  ما نیســـت کعر  کردیم، ای 

ــنویب، بایب ای   ــما بش ــنوم، بنبه بگویم ش ــما بگوییب بنبه بش ها ش
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  آ  ؛ یعنگفتمان یعنی باور عمومی. یایبصــور  گفاما  درببه

قبول عموم تلق  بشود، مردم  مورد سخ یکصـور   که به یزیچ

ی ِ شود؛ با تبیبه آ  توجه داشـاه باشنب؛ ای ، با گفا  حاصل م  

هــای رویعــالمــانــه و دور از زیــادهتبیی  منطق ، تبیی   -الزم 

شود؛ با زبا  صحیح، با زبا  علم  و منطق  حاصـل م   -گوناگو 

 «9.و با زبا  خوش، بایسا  ای  مطالب را مناقل کرد

   هادانش ةپیوستچرخه به هم. 5-26

موقع و جایگاه علم  کشور  توانبم آنچه در کشـور الزم است و  »

به ما نشــا  دهب که باال رفاه،  زیانگافاخارشــایســاه و   اوربهرا 

ــت. در هم علمی  كامل ةوجود یزک چرخ  یک  هابخش  اسـ

 یازموردنكه  ییهادان مهمی از انواع  ةپیوسززتهمبهة چرخ

و    کننبیافزاهم هاای تا  كشور است، باید وجود داشته باشد

ــا    به کمکق هم بیاینب. یک مجموع ــور بایس کامل علم  در کش

 ؛ ای  هنوز نشبه.  وجود بیایببه

 یککامل به هم مارــل شــونب،  اوربهها بایســا  ای  جزیره

تشکیل شود؛ به هم کمک کننب، همبیگر را پیش  واحد ةمجموع

های راه را برای جستجو و یافتن منطقه  کننب، یافزاببرنب، هم

  سؤال مطرعلمی در این آفرین  وسیع الهی باز كنند   ةتاز

 «0است.اش الزم همه هاای پاس، داده شود؛  هاسؤالکننب، به آ  
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 ناپذیرتمامیجریان عامِ . 5-27

 ةهمعلم و در   ینزم در یرنزاپذ یتمزام جریزان عزام    یـک  »

وجود بیایب؛ از علوم انسان  تا علوم تجرب  و به های علومرشزته 

کار، انواع علوم بایسا  ما ای  پبیبه را ببینیم و مشاهبه کنیم. ای 

ــه همان ، ی ادارد؛ تالش الزم  ــت که م  در یک جلسـ ا ای باسـ

 -که به نیرم ماه رمعــا  بود  -جمع  از فرزانگا  و دانشــگاهیا 

 «9.گفام جهاد علم  الزم است، مجاهب  الزم دارد

 روی علم گذاریسرمایه .5-28

عزیزا  م   ما امروز در کشــورما  به پیشــرفت علم نیاز داریم.  »

ــرمـا امروز اگر برای علم  و مجاهب  و تالش نکنیم،  گذارییـه سـ

ــان  تالش    که کننبم فردای مـا، فردای تاریک  خواهب بود. کسـ

 اعانای  قراررونـب کـار علم  را کنـب یا ماوقف کننب و یا مورد ب    

 کار، پسنبیبه نیست. دهنب. ای 

که در  -رای ای  نسلامروز در کشـور، یک  از فرایض حام  ب 

عبارت  -هاست دانشگاهدوش شما  اول هم ای  فریعه بر  درج

ما اگر علم نباشاه باشیم،  علمی كشزور اسزت.   ةاز تقویت بنی

 عقب ما  اجاماعما ، حا  مبیریت و مسائل اقارادما ، صنعت

 «9.خواهب مانب
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و  علم و فناورى ةبر روى مسئلگذارى سرمایه .5-29

   پرورینخبه

 علم ةی مسللبر رواعاقاد راسـ، م  ای  است که اگر چنانچه  »

 یک  درحاماه گذاری كنیم، سززرمایه ین به پرورو فناوری و 

 ایم.  گذاری کردهکارها سرمایه تری یتبا اولواز 

پیشـرفت علم  و به دنبال آ ، پیشـرفت فناوری، به کشــور و   

ــت و ای  امکـا  را خواهـب داد که اقابار مادی و     ملـت ای  فرصـ

راهبردی، علم یک چنی   معنوی پیـبا کنـب. بنـابرای  با یک نگاه   

 «9.ما بر ای  اسا  است  اهمیا  دارد. تکی

 انهدستگذاری مستمر و حرکت پیشسرمایه. 5-31

گذاری مسززتمر بکنیم و مزا در علوم پزایه باید سززرمایه  »

دسززتانه باشززد  یعنی سعی كنیم به حركتمان حركت پی 

 .  عالم برویم ةاستقبال حقایق كش  نشد

ه اینکم وجود دارد که کشف نشبه، کما حقایق بسیاری در عال

صبسال پیش خیل  از حقایق  که امروز کشف شبه، کشف نشبه 

جور نیست بود؛ در ابیعت وجود داشـت امسا کشـف نشبه بود. ای   

[؛ از وجود آمبه ]باشبکه فر  کنیب که نیروی الکاریسیاه تازه به

ــان  همتاوسل  کـه دنیا به  کردنب،  وجود آمب، ای  بود، ]لک [ کسـ

هوشــمنبی به خرج دادنب و ای  را کشــف کردنب. ما دنبال حقایق 

عالم وجود باشــیم؛ یک  از کارهای اســاســ  ما ای   ةکشــف نشــب
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ارد را د یتاست. پرداخا  به علوم پایه و علوم بنیادی ای  خروص

به سمت کشف حقایق کشف نشبه؛  کشانب علم  را م  که جامع

حوش حقایق  که کشــف شبه و ل نه اینکه ما هم فقط صـرفاه حو 

 «9.انب، حرکت بکنیمکه دیگرا  انجام داده ی هااست و حرکت

 فکرى، علمى، پولى و تبلیغى گذارییهسرما .5-31

اصـلى وجود دارد: علوم انسـانى و علوم پایه؛ هرکبام     شـاخ دوتا »

ــانى تکیــه   یجــابـه  ، کنیم مخود. اگر مـا اینجــا روى علوم انسـ

ــیمى و علوم  معنایش ای  نی ــى و فیزیک و ش ــت که روى ریاض س

بى صبدرص  یتک، چرا؛ آنجا هم بنبه یک کنیم نمزیسـاى تکیه  

ها هم براى خودشا  مردانى و کسانى دارنب؛ علوم انسانى دارم؛ آ 

 و کسانى براى خودشا  داشاه باشب. هم بایساى مردا 

اصلى؛ یعنى علوم انسانى و   دوشـاخ  -دوشـاخه بایب روى ای  

ــور،  -لوم پایهع فکرد، علمف، پولف و  گذارییهسززرمادر کشـ

ــاى در حبس اعال  تبلیغف ــود تا اینکه پیش برونب. علم را بایسـ بشـ

 «0دنبال کنیب.

 الگوسازی .5-32

؛ اما شودم روز هم بیشار دانشـگاه در کشـور زیاد اسـت و روزبه   »

ــگاه  که   ــگـاه نیام ، دانشـ ــایبان  علم  و  عنوا بهدانشـ پشـ

نیازهای ســازما  عییم  مثل   و برای برآورد  هم  دهســازما 
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باشب، بایب وجود داشاه باشب. « سـپاه پاسـبارا  انقالب اسـالم    »

 . نیر کرد...توا  از ای  گذشت و صر نم   آسانبه

بایب میهر ایما  و تقوا و  (الســالملیه)عای  دانشــگاه امام حســی 

ــباقت، و میهر رو ــا  و پاک  و صـ ــ نیم، میهر راسـ بین  و شـ

 «9. این دانشگاه باید به بیرون الگو بدهد.روشنفکری باشب

 اربردى کردنک .5-33

  مرحلما یک روزى در دنیاى علم و مبنیت اسااد بودیم؛ حاال به »

؛ یک مب  هم شاگرد بسیار تنبل بودیم  ایمیباکردهپشاگرد تنزل 

ر د خرــوصهباما امروز مشــغول حرکایم و بایســاى پیش برویم؛ 

نیرى هر تحرک علمى و هر   یپاعلوم پایه که در حقیقت   ینـ زم

 .کنم مو  امکردهفناورى پیشرفاه است؛ م  تأکیب 

د گیرد دان ، بایدر كنار این توجه یافتن و سمتو الباه 

عمل و كاربردد كردن و نیازهاد كشززور را در نظر  یسزو به

 «1گرفتن و در آن جهت حركت كردن، توجه داشته باشیم.

 کشور ةعاقل ةقوپرورش  .5-34

 كشور ةعاقل ةقونق  ایجاد و پرور  بخواهب  دانشگاه اگر»

ایفا کنب، یک الزامات  دارد که بایب به ای  الزاما  حاماه  درســت را
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ام توجسه کنب. م  ســه مورد از ای  الزاما  را اینجا یادداشــت کرده

 :کنم مهرکبام صحبت  ةکه حاال مخارراه دربار

 بار  اسـت از درگیر شـب  با مسـائل کشـور؛ یعن      یک  ع

دانشــگاه خودش را از مســائل کشــور جبا نبانب و مســائل  

کشــور برای دانشــگاه، مســائل واقع  و  یهاچالشکشــور، 

 .باشب  اصل وحقیق  

  ،دانشـجویا  است؛   یا هوتربیت فرهنگ  و اخالق  و دوسم

ــئلـ  ی گیربا جهت همآ تربیت؛   یعن  فراتر از تعلیم، مسـ

ــا  یف رتلط اخالق  و معنوی و وح  و دمیب  رو  احسـ

 .جوا  دانشجو  در مجموع یتهو

   سـوسم، یک صیرور  دائم  در محیط دانشگاه، یک تحوسل

مسامر و دائم  در محیط دانشگاه؛ علّت هم ای  است که 

ــر   هم اواله نهادهای عالم احایاج به تحوسل دارنب، چو  بش

پیشرفت و در حال حرکت است، در حال تحوسل و در حال 

بنابرای  نهادهای بشـری همه بایسا  در خودشا  قبر   

ــب دوبوه یک ی اتحوسل دائم  را ایجـاد کننـب و    ای باشـ

 «9.هاآ برای 

 به علمشدن مسلح . 5-35

ــم ،   مسززلح به علمبایب باوانیم » ــویم تا تهبیب رقیب یا دش ش

ــت،  ناوانـب آ   ــب. اوری کـه تاکنو  کارآمب بوده اسـ کارآمب باشـ
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هدف راهبردی بسززیار بلندمدت و بسززیار مهم و  یزک ینا

 «9است. حیاتی

 کشور مبنای ارتقا مسئلهحل . 5-36

اسـت که اشــاره کردم که   یمقاله محور  مسـئله هم مســئل  کی»

 باشب. جهت حل مسالل كشورها در مقاله بیبا

ــ ــاد ریمس ــات یمقاله برا بیتول ةس  کیهم خودش  بیارتقا اس

نقش  کی بیارتقا اسات یارتقا، مقاله برا  نام ییست؛ در آا  مشکل

 کیاســت؛  یاســاده ریمســ ، یکی دارد؛ خب ا  اســاســ اریبســ

بر   ارتقا را صرفاه مبان  عنیانجام داد،  بیبا ترقیکار را دق یمقبار

توانب ها م وجود دارد که آ  یتر اسـاس  یکرد؛ کارها بیمقاله نبا

 «0.مالک ارتقا باشد

 

 05/37/9965 دیبار مردم ، -9

 93/36/9919 ،هاز اساادا ، نخبگا  و پژوهشگرا  دانشگاها  جمع بارید -0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مایـهن
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 ست نمایهفهر

 

 فهرست نمایه
 صفحات واژگان

  )ال (

 62-17 ارتقا

 06 آرما 

 97-9101-29-20-29-21-10 اقابار

 19 زی الگوسا

 95 انزوا

 97-96  أ ی جادیا

  )پ(

 1 نهپشاوا

 97-52 پیشرفت کشور

  )ت(

 99-90  علم قیتحق

 96-15 تحوسل

 79 تربیت عالم

 96-21-71 گرای ترجمه

 97-25-70 بیتقل

 01-93-99  یتمب  نو

 99 کبؤم هیتوص

 بیتهب

 

15-95 
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 العالی()مدظلهای علوم پایه از دیدگاه امام خامنه

  )ج(

 76 نوآوری تئجر

 61 سازیجریا 

 91-75-77-19 جهاد علم 

 91-75 جها  اسالم

  )ح(

 09 حیا  ایبه

  )خ(

 23 خطوط مقبم

  )د(

 91 دانش کهنه

 5 دوبوه اصل 

  ()ر

  91-95-75 های میانبرراه

 55-61 های دانشگاه رشاه

 23-59-55-57 رشب علم 

 1-93-55-61 ریاض 

  )ز(

 20 زبا  فارس 

  )س(

 9-93-72-66-61-19-10-19 گذاریسرمایه
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 فهرست نمایه

) (  

 59-71 شاگردی

 69 شجاعت علم 

 1-93 شیم 

  )ص(

 79 صبور علم

  )ع(

 7-02-05-99 عبالت

 1 عر  شب  

 99 عز  علم 

 91 علم و اخالق

 91-21 علم واردات 

  2-61-19 علوم بنیادی

 9-9-2-5-7-6-1-1-93-99-95- هیعلوم پا

12-19-10-61-61-66-67-55 

 93 علوم زیسا 

 6-1-1 علوم کاربردی

  )ف(
 7-6-1 فعالیت علم 

1-93-91-09-99-92-91-29-51-79-69-65-01 فناوری  

 1-93-55-61-19 فیزیک

  )ق(
 29-20-63-69  علم قبر 



71 

 

 

 العالی()مدظلهای علوم پایه از دیدگاه امام خامنه

  )ک(

 9-2-61-19 کشف حقایق

 96 کشف دانش

  )گ(

 61 سازیگفاما 

 1-99 نهیگنج

  )م(

 53-72 ماو  فرنگ 

 91-52-56-79-72-63-19 مجاهب 

 77 مبیریت جهادی

 91-91-23 مرجعیت علم 

 59 مرحله ثبا 

 90 مرز دانش

 92 مرزهای علم

 90 مسئله مهم

 70 اسالم  -مسیر مشخص ایران 

 02-05-07-01 معرفت

  )ن(

 97 نقشه
 




