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پیشگفتار
نهایت سـعاد هر فرد و جامعهای دسـایاب به حیا ایبه اسـت
که ظهوری از آ در دنیا و اســـا

آ در آخر اســـت .هرچنب

بهرهگیری از عقل ،علم و دانش آدم م توانب او را در رســیب به
ای حیا ایبه یاری رســانب ،لیک کمال دســایاب به آ تنها در
ســــای ـ عنــایــت اله و بهره گیری از وجود پیــامبرا و ائمــه
معرــومی (علیهمالسال ) ممک اســت ،که از یکســو به فیض اله
ملحقانب و از سـوی دیگر چرا راه بنبگا در مســیر دسایاب به
حقیقتانب .نشانههای رسیب به ای حیا ایبه در هر جامعه در
تمب آ جامعه بروز م کنب .تمبن که بهمنزله شاکلهای از علم،
فرهنگ ،اخالق ،سـیاسـت و دی داری در هر عرر و نسل نایجه
تالش عقالی هر قوم و سـاریوجاری در بی مردم اسـت .ب شک
بخش قابل توجه از تمب هر جامعه ،تولیبا علم و دانشـ و
نحوه رفاار علم خردمنبا آ جامعه اســت .علم و دانش نایجه
عقالنیت افراد جامعه اســت که با دیگر بخشهای تمبن ارتباا
تنگـاتنگ دارد .یک تمب برتر ،تمبن اســـت که در زمینه علم،
اخالق و اعاقادا دین ســرآمب باشــب .پیشــرفت محبود به چنب
حوزه در هر تمـب  ،هرچنـب فوایـبی را در بر خواهب داشـــت اما
پیشـرفت اساس نخواهب بود و ای هما مشکل است که امروزه
برای دنیای ورب پیشآمبه و با رشــب ناماواز ای عوامل ،تمبن
ناقص و مشکلساز را بهوجود آورده است.
(یازده)

ایجاد تمب اسالم براسا

مبان سعاد بخش دی اسالم که با

بهرهگیری مناسـب و الزم از دانش بشری ،اخالق ،معنویت ،صلح،
رفاه ،امنیت ،آزادی و نجا بشــریت را به همراه خواهب آورد ،تنها
راه برو رفت بشر از ب بست کنون است.
با ای توصـیف ،برای پ ریزی و نوسازی تمب اسالم  ،توجه
به علم از ارکا اصـل است و به ای نکاه در بیانا بزرگا شیعه
و بهویژه امام خمین (ره) و امام خامنهای(مبظلهالعال ) تأکیب فراوا
شبه است .در میا علوم مخالف بشری ،علوم پایه که موضوع آ
پرداخا بـه امور ابیع و بهرهگیری از ابیعت برای بهرهوری از
آ و دسـایاب به شناخت خالق عالم هسا م توانب باشب ،نقش
و جایگاه مماازی دارد .در ای کااب ســع شــبه اســت بیانا و
رهنمودهای امام خامنهای(مبظلهالعال ) در موضوع پرداخا به علم
بـهویژه علوم پـایـه و رشـــب و تکامل آ در پرتو انبیشـــه دین
جمعآوری گردد .امیب اسـت که ای مجموعه باوانب کمک شایان
به جوینبگا علم ،مســئوال و برنامهریزا کشــور ،برای ســاخت
تمدن نوین اسالمی نمایب.
و م اهلل الاوفیق.

(دوازده)
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فصل اول :ضرورت و اهميت علوم پایه

 .1-1کشف حقایق عالم با علوم پایه
«در همی زمینـه ،م به مســـئل پرداخا به علوم پایه اشـــاره
م کنم کــه قباله هم یــک وقا  ،یک دو بــار در صـــحبــت بــا
دانشــگاه ها مطر کردهام .بحث علوم پایه خیلی مهم اسززت
مناها چو دســـااوردق نقبق حاضـــر و آمادهای برایش وجود نبارد،
گرایش به آ در بی دانشـــجوها و کســـان که رشـــاه اناخاب
م کننب ،کم اســـت .بایب ترتیب داده بشـــود که گرایش به ای
دانشهـای علوم پــایـه یـک گرایش بهاری ،و گرمتری از ســـوی
دانشـجویا باشب .علوم پایه ،هم نیاز دارد به سرمایهگذاری دولت؛
چو ماأسـفانه دولتها هم وقا مشکل مال پیبا م کننب ،جزو
اولی جاهای که در بودجه حذ م شـود ،عبار است از همی
بخش علم و فرهنگ و ماننب ای ها؛ ای ها هیچ مشـکل  ،دردسری
نـبارد؛ اوسل بودجـ ای هـا را [قطع م کننب]؛ آمبنب به م گفانب
که بودج بخشهای علم را امســال پنجاه درصــب کم کردهانب؛
خب یعن پنجاه درصــب از فعسالیست علم کشــور بایســا ماوقف
بشود -دولت بایب کمک بکنب ،هم خود صاحبنیرا و دانشمنبا
بایب کمک کننب ،هم آموزش و پرورش در ای زمینه وظیفه دارد؛
هـبایـت تحرـــیل بـایب انجام بگیرد از ار آموزش و پرورش؛
جوری ای جوا را حرکت ببهنب و هبایت تحریل بکننب که به
ســمت علوم پایه و ماننب ای ها حرکت بکنب .ای هم یک مســئله
اســـت کـه اینجـا م یـادداشـــت کردهام .مـا در علوم پایه بایب
ســرمایهگذاری مســامر بکنیم و حرکاما حرکت پیشدســاانه
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باشــب؛ یعن ســع کنیم به اســاقبال حقایق کشــف نشــبة عالم
برویم .حقایق بســـیاری در عالم وجود دارد که کشـــف نشـــبه،
کمااینکه صـبسـال پیش خیل از حقایق که امروز کشــف شبه،
کشـف نشـبه بود؛ در ابیعت وجود داشــت امسا کشــف نشبه بود.
ای جور نیسـت که فر

کنیب که نیروی الکاریسیاه تازه بهوجود

آمبه [باشـب]؛ از اوسل که دنیا بهوجود آمب ،ای بود[ ،لک ] کسان
همت کردنب ،هوشــمنبی به خرج دادنب و ای را کشــف کردنب .ما
دنبال حقایق کشـــف نشـــبة عالم وجود باشـــیم؛ یک از کارهای
اساس ما ای است.
پرداختن به علوم پایه و علوم بنیادی این خصوصیت را
دارد كه جامعة علمی را میكشزاند به سزمت كش
كشز

حقایق

نشده نه اینکه ما هم فقط صـرفاه حول و حوش حقایق

که کشــف شــبه اســت و حرکتهای که دیگرا انجام دادهانب،
حرکت بکنیم»9.

 .2-1کشف روح علمی و علمگرایی
«شـــمـا بـایـب رو علم و علمگرای را و ای که ای کَو عییم
قـاعـبهی دارد و بر تمـام اجزایش قانون حکمفرماســـت و ما از
طرف دین مأموریم كه این قانون را كشزز

كنیم تا بتوانیم

این كَون را اداره كنیم ،در جامعه گسزتر

دهید .بشر برای

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

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9911/39/31 ،
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و روی زمی و زیر زمی حکومـت کنـب؛ نیامبه که محکوم ای ها
باشب.
ای حاکمیتق بر روی زمی  -که فلسف وجودی و وظیف اصل
بشـر است -محقق نم شود ،مگر آ وقا که شما قوانی زمی -
یعن قوانی آب و بـاد و هوا -را بشـــنـاســـیـب .تا ای قوانی را
نشـناسـیب ،نم شـود .پس ،ای قوانی را با علم م شود شناخت؛
بنابرای  ،رو علم یک هب مهم است»9.

 .3-1علوم پایه ،دغدغه اصلی
«م با دقّت به حر های شـما گوش کردم .شـما ا

به مسائلى

توجسه م کنیب که دوبوههای اصـلى م هم هما هاست .شما به
اهمیزت دادن بزه علوم پایه ،به علوم مح  ،به پژوه

 ،به

فراهم آوردن بسززتر مناسززا براد رشد علمف و فکرد ،به
اســافادة دانش در همه جاى جها و مخلوط نکرد بهرهمنبی از
دانش دیگرا بـا بهرهمنـبی از همـ فرآوردههای فرهنگى آ ها
اشـــاره کردیـب .ای هـا هما حر های اســـت که در مواجهه با
جوانا و دانشــجویا و قشــر دانا و هوشــمنب جامعه ،دوبوههای
اصـلى مرا تشکیل م دهب .خبا را شکر م کنم که م بینم هما
چیزهایى که در ذه م وجود داشاه و در مجامع دانشگاهى و با
مسئوال دانشگاهى و با جوانا با ای نیست مطر م کردم که در
ذه ها گســـارش پیبا کنب و به مطالبا عمومى تببیل شـــود،
نایجهبخش شـبه است .یعنى شما هوشمنبا  ،هما چیزهایى را
 -9دیبار با اععای گروه دانش صبای جمهوری اسالم ایرا 9963/99/95 ،
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م خواهیب ،که ما م خواســایم شــما آ ها را بخواهیب .در مورد
کـارهـای کـه بـایب برای نخبگا جامعه انجام گیرد ،یک نکاه را
عر

کنم .الباه در همه مجموعههای اجاماع  ،برنامه ریزیهای

برای قشـــر ماوسـ ـسط و عموم م شـــود و چارهای هم نیســـت.
برنامهریزیهای عموم را نم شـود با محاسبه نخبگا انجام داد؛
لیک ای حرکت تحرــیل و کاری ،بهتبریج به نقطهای م رســب
کـه بـایـب برای نخبگـا حســـاب ویژه ای باز کرد .فراهم آورد
امکانا الزم برای نخبگا و شکوفا کرد اساعبادهای آنا  ،عی
عبالت است چراکه صاحبا فکرها و ذه های ممااز م تواننب در
پیشرفت علم ،فرهنگ ،هنر ،صنعت و همه مسائل موردنیاز کشور،
تأثیر محسوس بگذارنب»9.

 .4-1علوم پایه در نقش ریشه دیگر علوم
«یک روزی یک چیزهای گفاه م شـــب که به گوشها ســـنگی
م آمب .م یک روزی مســـئل «تولیب علم» را مطر کردم ،بعب
دیبم بععـ جاها نشساهانب روی کلم «تولیب علم» دارنب خبشه
م کننب  -حاال یک مناقشــ لفی  -که علم قابل تولیب نیســـت
امروز ای بهصـور یک گفاما قطع در آمبه؛ شماها گلهمنبیب
از ای که ای کار در مقطع خاص خودش پیش نم رود .ای خیل
پیشــرفت اســت .بنابرای بایســا کار کرد و کار کنیب ،فکر کنیب؛
حامـاه تـأثیر دارد .از م ســـؤال شـــب نیرم در مورد علوم پـایه
 -9دیبار جمعى از برگزیبگا المپیادهاى جهانى و کشـــورى و افراد ممااز آزمو های
سراسرى سال  13و 9919 /36 /39 ،19
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چیست؟ همی اور که اشاره کردنب ،م چنبی بار راجع به علوم
پـایـه بحـر کردهام .م علوم پایه را خیلی مهم میدانم .م
یـک وقا گفام علوم پایه در مقایســـ با علوم کاربردیای که ما
داریم ،مثل یک ذخیرة بانک اســت در مقابل پول که شــما توی
جیـبتا م گذاریب .شـــما برای خودتا یک مقبار ذخایر بانک
داریب که پشـاوان کار شـما ،مای امیب شما ،منشأ درآمبهای شما
آ است .الباه یک مقبار هم پول توی جیبتا م گذاریب و خرج
م کنیب .نم خواهیم جســار کنیم؛ واقع قعــیه ای اســت .ای
علوم کــاربردی ای کــه امروز وجود دارد ،ای هــا همــه اش همی
پولهای اسـت که ما داریم خرج م کنیم .یک ملت مجبور است
مهنبس داشاه باشب ،شهرسازی داشاه باشب ،صنایع داشاه باشب،
پزشک داشاه باشب ،سالمت و درما داشاه باشب؛ ای ها پولهای
است که روزانه داریم خرج م کنیم؛ اما مایه و ریشة اصلی این
علوم ،علوم پایه است»9.

 .5-1علوم پایه و پیشرفت کشورها
«ای مطـالب کـه عزیزا ما در اینجا گفا  -چه رئیس محارم و
برخ از اســاادا  ،و چه چنب نفر از دانشــجویا  -درخواســتهای
علم و حرفهای اسـت و کاماله درست است .ای خواساهها ،هما
مسائل موردنیر م است .م با مسئوال که مواجهام ،همی ها را
م گویم .الباه حاال که شــما گفایب ،تأکیبی شــب؛ وزرای محارم
هم تشریف دارنب.
 -9دیبار جمع از نخبگا و برگزیبگا علم 9913/36/99 ،
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هم ای زمینههای مربوط به علم و تحقیقا  ،و ای مســـئل
تأکیب بر علوم پایه ،از جمل چیزهای اســـت که م بارها رویش
تأکیب کردهام .هر کشـوری به هر جا رســیبه ،از علوم پایه رســیبه
است»9.

 .6-1علوم پایه گنجینه و پشتوانه علوم کاربردی
«توجه به علوم پایه ،از جمل همی توصـیههای مؤکبی است که
بنبه در ای چنب ســال ،مکرر با مســئولی در میا گذاشــاهام.
همیشه گفاه ایم علوم پایه مثل گنجینه است؛ علوم کاربردی مثل
پول است که توی جیبما م گذاریم و خرج م کنیم.
اگر علوم پایه نباشب ،پشتوانة ای هزینه کرد از بی خواهب
رفت .ای نکاه کاماله بهجاست»0.

 .7-1علوم پاا یه مبنااای نیری و تحرک علمى و
فناوری پیشرفته
«ما یک روزى در دنیاى علم و مبنیت اسااد بودیم؛ حاال به مرحل
شاگرد تنزل پیباکردهایم؛ یک مب هم شاگرد بسیار تنبل بودیم
اما امروز مشــغول حرکایم و بایســاى پیش برویم؛ بهخرــوص در
زمینه علوم پایه كه در حقیقت پایة نظرد هر تحرک علمف
و هر فناورد پیشرفته است؛ م تأکیب کردهام و م کنم.

 -9دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاههای اساا سمنا 9915 /31 /91 ،
 -0دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاههای شیراز9916/30/92 ،
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و الباه در كنار این توجه یافتن و سمت گیرد دان

 ،باید

بهسزوی عمل و كاربردد كردن و نیازهاد كشززور را در نظر
گرفتن و در آن جهت حركت كردن ،توجه داشته باشیم»9.

 .8-1علوم پایه مثل ذخیره بانکی
«ازجمل چیزهای که بنبه قباله هم به آ توجسه کردم و امروز هم
ماخرری همی را تأییب م کننب ،اهمّیّت دادن به علوم پایه
است.
بنبه یک وقا اینجا تشبیه کردم در بی جمع از دانشمنبا
و محققی و ماننب ای ها که بودنب ،گفام علوم پایه مثل آ ذخیرة
شـما اسـت در بانک که پشاوان زنبگ شما است؛ علوم کاربردی
مثل آ پول است که در جیبتا م گذاریب خرج م کنیب ،الزم
است؛ علوم کاربردی را نم شود از قلم انباخت ،بایب به آ اهمسیست
داد لک اســا

کار ،علوم پایه اســت .گفاهشــبه اســت از قول

دانشــمنبا ماخر ـسص و وارد -که ما هم از آ ها بایب یاد بگیریم،
یعن بنبه از آ ها بایب یاد بگیرم -که اگر علوم پایه نباشـــب ،علوم
کاربردی هم بهجای نخواهب رسیب»0.

 .9-1همگانی و عرف شدن علوم پایه
«بایب بهگونه ای علوم پایه را در کشـور توسعه ببهیم که دانستن
علومی مانند فیپیک ،شززیمی ،ر یاضی و دیگر علوم پایه به
 -9دیبار رؤساى دانشگاهها ،مؤسسا آموزش عالى و مراکز تحقیقاتى9915 /35 /09 ،
 -0دیبار جمع از اساتیب دانشگاهها9915/39/01 ،
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یک عرف و مسزللهای همگانی تبدیل شود تا باوانیم با تکیه
بر نوآوری و اباکار ،ســرعت دســایاب به قلههای علم را افزایش
دهیم»9.

 .11-1تکیه صد درصدی روی علوم پایه
«م در جلسـ شورای عال انقالب فرهنگ هم به آ آقایان که
مؤثری در فرهنگ هســانب ،گفاهام که شــماها جایگاه مهنبس ـ
فرهنگ را در ای کشور داریب.

در آ جلســه گفاهام که دو تا شززاخة اصلی وجود دارد:
علوم انسانی و علوم پایه هركدام بهجای خود .اگر ما اینجا
روی علوم انسززانی تکیه میكنیم ،معنای

این نیسززت كه

روی ریزاضززی و فیپیک و شززیمی و علوم زیسززتی تکیه
نمی كنیم ،چرا آنجا هم بنده یک تکیة صززددرصدی دارم
آ ها هم برای خودشـا مردان و کسـان دارنب؛ علوم انسان هم
بایسـا مردا و کسان برای خودشا داشاه باشب .بایب روی ای
دوشــاخه -دوشــاخ اصــل ؛ یعن علوم انســان و علوم پایه -در
کشـور ،سرمایهگذاری فکری ،عمل  ،پول و تبلیغ بشود تا اینکه
پیش برونب .علم را بایسا در حبس اعال دنبال کنیب»0.

 -9دیبار رئیس و جمع از همکارا دفار همکاریهای فناوری ریاست جمهوری9912/99/05 ،

 -0دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاه امام صادق(علیهالسالم)9912/93/01 ،
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 .11-1توصیه مؤکد به علوم پایه
«نکاـهای کـه در بیانا دانشـــجوى دخار دورة دکارى براى م
جالب بود ،ای بود که دانشـجوى پزشکى از دانشجویا علوم پایه
دفـاع م کرد؛ اتفاقاه درســـت هم هســـت .توجه به علوم پایه،
ازجملة همین توصیههای مؤكدد است كه بنده در این چند
سزال ،مکرر با مسلولین در میان گذاشتهام .همیشه گفاهایم
علوم پایه مثل گنجینه اســت؛ علوم کاربردى مثل پولى اســت که
توى جیبما م گذاریم و خرج مى کنیم .اگر علوم پایه نباشـــب،
پشاوان ای هزینه کرد از بی خواهب رفت.
ای نکاـه کـاماله بـهجاســـت و م ای در

را از ای دخار

دانشــجو قابلار م دانم که دانشــجوها صــنفى ،دانشــگاهى و
رشاه اى به مسائل نگاه نکننب؛ واقعاه نگاه کننب به آنچه نیاز كشور
است .ای دانشجوى پزشکى خودش از دانشجویا و مجموعههای
علوم پایه دفاع م کنب؛ ای به نیر ما در

خوبى بود»9.

 .12-1تحقیق علمی بهعنوان یک مسئله حیاتی
«امروز مسئل تحقیقا برای ما یک مسئل تجمالت نیست ،یک
مسزللة حیاتی است .م نم دانم هم ترـمیمگیرا چقبر به
عمق ای حر واقفانب ،اما م از بُن دندان اعتقادم ای اســت
که امروز یک از دو ،سزه كار اصزلی و اسززاسی ما برای حفظ

 -9دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاههای شیراز9916/30/92 ،
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هویتمان ،موجودیتمان ،اسزتقاللمان و آیندهمان ،مسللة
تحقیق علمی است ببو شک و تردیب.
بایب ای را خیل جبی بگیرنب؛ ای از بســـیاری از کارهای ما
مهمتر اســت؛ ولو ظاهر زود بازدهای نبارد و به چشــم نم آیب ،اما
خیل مهم است»9.

 .13-1مسئله پیشرفت علمی مسئله مهم کشور
«فـَاِنممـا عَلَیکَ البَالغ؛ به پیغمبر خبا م گویب وظیف تو رســـانب
اســـت ،حر را بایب برســـان  .بایب تبیی کنیب؛ حر هایاا را،
نیراتاا را بگوییب؛ در مســائل مهم کشــور؛ در مســئل اقارــاد
مقـاوما تبیی کنیـب ،در مسززللة پیشززرفت علمی -ای ها
مسزالل مهم كشزور اسـت -در مسئل ارتباط با آمریکا [تبیی
کنیب]؛ برای خیل ها روش نیست.
برای شــما که مجموعههای دانشــجوی هســایب ،اگر روش ـ
نیسـت ،برویب برای خودتا روشـ کنیب؛ اگر روشـ است ،برای
مجموع دانشـجوی تبیی کنیب .چرا بنبه ای قبر اصرار دارم که
ارتباط با آمریکا نبایسا برقرار بشود حاّ مذاکره ،جز در مسائل
مشخص و معیسن که حاال اقاعای مرلحت باشب؛ علّاش چیست؟
خب ای یک دلیل دارد»0.

 -9دیبار اساتیب دانشگاههای اساا خراسا در دانشگاه فردوس 9917/30/05 ،
 -0دیبار جمعى از دانشجویا 9915 /32/90 ،
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 .1-2انزوای علوم پایه (احتمال سوءنیت)
«ای اور نیست که ناگها براى مب های مامادى بععى از علوم
بـه انزوا و حـاشـــیـه بیفانب و بععـــى از علوم هم مثل برخى از
رشـاههای پزشکى یا مهنبسى پُردرآمب ،ناگها اهمیت پیبا کننب
و درج اول بشـونب و بسیارى از رشاهها در انزوا قرار بگیرنب؛ مثل
بععـى از رشـاههای علوم انسانى و رشاههای مربوط به علوم پایه
که ســالهای مامادى در ای کشــور در انزوا قرارگرفاهانب که اگر
کسانى تحقیق و دنبال کننب ،احتمال دارد سرنخهای سوءنیت
هم در این مسلله پیدا بشود»9.

 .2-2تهدید دشمنانِ تمدّنی
«ما احایاج داریم به اینکه از لحاظ علم پیشرفت کنیم؛ ای نیاز
قطع ما اســت .اگر از لحاظ علمی پیشززرفت نکنیم ،تهدید
دشزمنان تمدّنی ما و دشــمنا فرهنگ و سـیاسـ ما ،تهدید
دالمی خواهـب بود؛ آن وقتی این تهدید متوق
خطر

میشززود یا

كم میشززود كه ما از لحاظ علمی پیشززرفت كنیم.

بنبه بارها روی ای مســئله تکیه کردهام .ا

قریب بیســت سـال

اســـت روی ای تکیـه م کنم و بارها هم ای حبیر شـــریف را
خوانبهام که «اَلعقلمُ سُلطا »؛ علم ،قبر است.

 9دیبار رؤساى دانشگاهها ،مؤسسا آموزش عالى و مراکز تحقیقاتى9915 /35 /09 ،
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از ای نیر هم نگـاه بـه نخبگا اهمسیست پیبا م کنب .نخبگا
م تواننب علم کشور را پیشرفت ببهنب و کشور را به موضع اقابار
و عزت برساننب که آسیبپذیریهایش کاهش پیبا کنب»9.

 .3-2نقشه مهم دشمن ،متوقف کردن حرکت علمى
«وفلت از دشـم بیرونى ،خطاى راهبردى عییمى است که ما را
دچار خسـار خواهب کرد .بایب دشــم را شناخت ،دشمنىِ او را
بایب فهمیب ،نقش او را بایب تشخیص داد .یکف از نقشههاد مهم
دشمن ،متوق

كردن حركت علمف در كشور است»1.

«دشــم بیکار نم نش ـینب؛ دشــم دائماه حرکت م کنب .اگر
باواننب ،حرکت علم را ماوقفش م کننب؛ اگر ببینند نمیشود
متوقف

كرد ،آن را منحرف میكنند»9.

 .4-2ایجاد یأس در نیروهای جوان کشور
«نبایب ما اجازه ببهیم ای حرکت علم آسیب ببینب؛ ای حرکت
علم  ،دشـــم دارد ،اگر این حركت علمی دچار دشززمنیها
بشززود و ما نفهمیم و از آ مراقبـت نکنیم ،یک نایج بســـیار
سنگی و تلخ خواهب داشت.

 9دیبار نخبگا و اساعبادهای برتر علم 9916/36/05 ،
 -0دیبار اساتیب دانشگاه ها9919/32/99 ،
 -9دیبار نخبگا علم جوا پیشرفت علم ایرا 9915/36/01 ،
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م دانیب آ نایجه چیسـت؟ آ نایجه عبار است از ایجاد
یأس در نیروهای جوان كشززور؛ اگر ای بهوجود آمب ،درســت
کرد و رُفو کردنش دیگر به ای آسان ها نیست»9.

 .5-2تقلیدی کردن علم و ترجمهگرایی
«تقلید ،رایج شزدن و پیشززرفت تقلید ،پیشززرفت نیست.
وابسته كردن اقتصاد ،تقلیدد كردن علم ،ترجمهگرایی در
دانشززگزاه كه هر چه كه آن طرف مرزها ،مرزهاد غربف و
كشززورهاد اروپایف ،گفتهاند ،ما همان را ترجمه كنیم و اگر
كسف حرف زد ،بگویند م ال

علم حرف مفزند پیشرفت

نیست و ما این را پیشرفت نمفدانیم. ...
یکحرف را در زمین مســائل اجاماعى  73 ،53ســال پیش
فال نویسنبه یا فیلسو یا شبه فیلسو فرنگى گفاه ،حاال آقایى
بیـایـب در دانشـــگـاه ،دهنش را با ورور پُر کنب و هما را دوباره
بهعنوا حر نو براى دانشــجو بیا کنب ای پیشــرفت نیســت؛
پسـرفت است .زبا ملى را مغشوش کرد  ،هویت اسالمى ملى را
سلب کرد و مدل بازی بهجای مدلسازد ،پیشرفت نیست.
ما ،وابسزته شدن و غربف شدن را پیشرفت نمفدانیم .آنچه
پیشرفت است ،ای است که ما از هر که و هر جور ،هم دانشهای
مورد نیـازمـا را فرابگیریم؛ ای دانش را به مرحل عمل و کاربرد
برسانیم ،تحقیقا گوناگو انجام ببهیم ،برای اینکه دامن علم را
توســعه ببهیم ،تحقیقا بنیادی انجام ببهیم ،تحقیقا کاربردی
 -9دیبار نخبگا علم جوا پیشرفت علم ایرا 9915/36/01 ،
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و تجرب انجـام دهیم ،تـا فنـاوری را بـه وجود آوریم یـا فنــاوری
جبیبی را به وجود بیاوریم یا فناوری را تکمیل کنیم؛ ترـــحیح
کـنـیم و انجــام بــبهیم؛ درزمینــه آموزش هــای مــبیریا

از

پیشــرفتهای دنیا فرابگیریم ،آ را بی خودما بر ابق نیازها و
عر و فرهنگ خودما تحلیل و فهم کنیم و با جامعهما تطبیق
کنیم»9.

 .6-2دانش کهنه و دستمالی شده
«شـما اسـمتا جهاد دانشگاه است؛ روی ای اسم تکیه کنیب و
بهمقاعــای ای اســم تمســک کنیب و حقیقااه جهاد کنیب .وقا
جهاد؛ یعن تالش هب دار برای خبا ،وجود داشـــت ،ببو تردیب
موفقیت هم با آ همراه خواهب بود .ما راه که به سمت مرزهای
پیشـــرفا دانش در هم زمینهها داریم ،مســـلم ببانیب که جز با
روحی اساقالل ،روحی توکلِ به خبا و روحی کار برای ایما ا
نخواهب شـــب .بایب ای راه را ســـریع ا کنیم و راههای میانبُر را
پیبا کنیم و خودما را برســـانیم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای
جبیبی را ایجاد کنیم؛ ای کار ممک اســت؛ زیرا اینجا ســرزمی
علمخیز است و شماها نشا دادیب که م شود.
درهای بسزیاری از این دان
كشززور مزا و غیر دارندگان
میدهند دان

ها بر روی كشورهایی مثل
بسززته اسززت و وقتی اجازه

منتقل شود ،كه كهنه و دستمالیشده است

و از نویی و طراوت افتزاده اسززت .الباــه در همـ زمینــههــا
 -9دیبار دانشگاهیا سمنا 9915 /31/ 91 ،
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همی اور اسـت؛ در زمینههای علوم انسـان هم همی اور است.
در مورد جهاد دانشــگاه م اعاقادم ای اســت که ای ترکیب -
جهاد و دانشـگاه ،و تلفیق جهاد که یک امر ارزش معنوی است با
علم و دانش و با دانشــگاه  -دارای پیام اســت؛ نشــا م دهب که
م توا علم جهـادی و نیز جهاد علم داشـــت؛ ای هما کاری
است که شماها مشغولیب .علم شما علم جهادی است؛ با جهاد و با
اجاهاد همراه اســت؛ در یوزهگری و منایر نشــســا برای هبیه
شب علم از ای سو و آ سو نیست؛ دنبال علم م رویب تا آ را به
دســـت بیاوریب؛ ای علم جهادی و علم برخاســـا از مجاهب و
اجاهاد و تالش است»9.

 -9دیبار جمع از مسئوال جهاد دانشگاه 9919/32/39 ،
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 .1-3حیات طیبه
«یک از چیزهای که حیات طیبه را تأمی م کنب ،پی

رانی

در علم و تمزدّن جهزانی اســـت .هرگـاه یـک ملّا باوانب در
مجموعـ دانش جهان و مبنیت جهان  ،حالت پیشرا داشـــاه
باشـب و جلو ببرد؛ برای ارتقای کل بشریت ،یک نردبان جدیدی
را جلوی پای بشریت بگذارد؛ ای یک از اجزای حیا ایبه است.
ورب ها ای جور نیســانب؛ بله ،پیشــرفتهای مادسی زیاد بهدســت
آوردنـب ،در ای زمینـههـا حر هـای جبیب زدنب ،هنوز هم دارنب
م زننـب ،مناهـا ای را همراه کردنب با چیزی که ســـقوط از ای
نردبـا در آ حام اســـت؛ بلــه ،نردبــا را جلوی پــای بشـــر
م گذارنب مناها کاری م کننب که از ای نردبا حاماه بشر سقوط
خواهب کرد؛ اخالق را فاسـب م کننب .شما امروز مالحیه کنیب در
فرهنگ ورب زشــتتری و شــنیعتری کارها دارد شــکل عادی،
عرف  ،قـانون م گیرد کـه اگر چنانچه کســـ با ای ها مخالفت
بکنب ،محکوم م شـــود که چرا مخالفت م کنب؛ بهصـــر اینکه
انسا دلش م خواهب خب ،خیل چیزها انسا دلش م خواهب.
کـار ای پردهدریهـا در ورب بـه کجـا خواهب رســـیب؟ راه عالج
نـبارنـب؛ یعن راه خالص قطعـاه نبارنب؛ ای راه که ای ها دارنب
م رونــب ،ای جور کــه ای هــا دارنــب در انحطــاط اخالق پیش
م رونب ،پبر ورب را درخواهب آورد ،نابودشا خواهب کرد .بیچاره
مردمشــا  ،انســا دلش برای مردم ای کشــورها و ای ملّتها
م ســـوزد؛ مردم بیچــارهای هســـانــب .نخبگــا  ،تــأثیرگــذارا ،
برنامهریزا  ،سـیاسـتگذارا  ،روی اهبا خبیر و پلیب خودشا
کـارهـای دارنـب م کننـب .خـب ،پس پیشران در علم و تمبس
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بشـــری ،همراه بـا معنویـت .آ روز در یک مجموعهای-به نیرم
پخش هم شـبه -گفام فر

کنیب بیســت ســال دیگر ،س سال

دیگر کشـــور جمهوری اســـالم را مثاله با  033میلیو یا 913
میلیو یا  953میلیو جمعیت با پیشــرفتهای شــگر مادسی و
علم و صنعا و با اساقرار معنویت و عبالت؛ ببینیب چه م شود؛
چه جاذبهای در بی آحاد بشـر -مسلما و ویرمسلما  -بهوجود
م آورد؛ م خواهنب ای اتّفاق نیفاب»9.

 .2-3علم با هدایت ایمان
« بایب فراگرفت؛ اما نبایب صــرفاه مرــر کننبه فرآوردههای علم
دیگرا بود .بـایب علم را به معنای حقیق کلمه تولیب کرد .الباه
ای کار ،روشــمنبی و ضــابطه الزم دارد .مهم ای اســت که رو
نوآوری علم در محیط دانشگاه زنبه شود و زنبه بمانب.
خوشـبخاانه م ای شـوق و میل را در دانشــجویا احسا
کرده بودم و در اساتیب هم آ را م بینم .ای ها بایب دستبهدست
هم ببهب و ســطح علم کشــور را باال ببرد .آ وقا که علم با
هدایت ایمان ،عوااف صــحیح و معرفت روشــ بینانه و آگاهانه
همراه شـود ،معجزههای بزرگ م کنب و كشور ما میتواند در
انتظار این معجپهها بماند»1.

 -9دیبار فرمانبها سپاه پاسبارا انقالب اسالمى9912/37/05 ،
 -0دیبار جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
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 .3-3علم در خدمت انسانیت ،عدالت ،صلح و امنیت
«آ روزی که کشورهای اسالم و بهخروص کشور ایرا اسالم
ما از لحاظ علم ســرآمب بود ،آ روز ،ما هیچ کشــوری را اســاعمار
نکردیم ،تو سر هیچ ملا نزدیم ،به هیچ ملا زور نگفایم.
اســـالم علم را با ایما  ،با کااب و ســـنت ،با تهذیب اخالق ،
بـااخالق و معنویـت م خواهـب .چقـبر م از ای جملـ مناجا
شریف شعبانیه که ای دخارخانم در سخنران شا خوانبنب ،لذ
بردم« :الهی هب لی قلبا یدنیه منک شــوقه و لنــانا یرفع الیک
ذکره» یا «صـدقه و نررا یقرّبه منک حقّه» خبایا دل به م ببه
که شــوق و عشــق ،آ را به تو نزدیک کنب .عالم مســلما ای را
م خواهب؛ نزدیک به خبا ،معنویت ،اخالص ،صفا .و ای است که
آ وقـت ای علم ،ای ذخیرة عییم ،ای حربـ بزرا در خبمت
دفاع از انســـانیت به کار م افاب در خدمت امنیت انسززانها،
عبالت بی انسـا ها ،صلح و صفای انسانها و جوامع بشری به
کـار م افاب .ما ای را م خواهیم .ای را برای خودتا هب قرار
ببهیب»9.

 .4-3علم نور معرفت و انسانیت
«ای نسخه در مقابل چیست؟ در مقابل جهالت بشر .ای جهالت
بشززر ،آن چیپی نیسززت كزه نقطزة مقابل

اختراعات و

اكتشافات است؛ بلکه اگر بشـر به دانشهای مخالف دست پیبا
 -9دیبار نخبگا جوا 9917/37/90 ،
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کنب ،اما روابط صـحیح انسـان را نشناسب ،دچار جهالت است .اگر
بشر به اوج علم هم برسب ،اما ازلحاظ حقوق و احکام ،قائل به دو
گونه انسا و دوابق بشر باشب ،ای بشر جاهل است.
اگر بشـریت به پیشرفتهای مادسی هم برسب ،اما بنای زنبگ ،
بنـای ظالمانهای باشـــب؛ زورگوی بر زنبگ مردم حاکم باشـــب؛
قـبر هـای قوی ،ضـــعفا را پایمال کننب؛ در دنیا نور معرفت و
انسززانیت نباشززد در دنیا فریا رایج باشززد ،بازهم همان
جاهلیت اسززت اینهاسززت آن بالهایی كه بشززر را دچار
بدب تی و تیرهروزی میكند»9.

 .5-3همراه شاادن حرکات علمی با آرمانهای
واالی معنوی و انقالبی
«مسـئل مهمس ای اسـت که آ چیزی که ای کشور را به سامان
خواهب رســانب ،بلکه ای ســاما ســرریز خواهب شــب به منطقه و
دنیای اسالم و احیاناه به هم جها  ،عبار است از تعهسب دین و
انقالب ؛ اگر چنانچه ای تعهسب دین و انقالب نباشـــب ،پیشـــرفت
علم [بهتنهای ] یک کشـور را ،یک ملّت را ،یک مجموع انسان
را خوشـــبخت نم کنب .اگر چنانچه ای حر را مثاله فر

کنیب

کسـ هفااد سال پیش ،هشااد سال پیش م گفت ،خیل ها باور
نم کردنب؛ [چو ] آ روز هنوز شــکا ها و تَرَکهای که در ببنه
و سازة تمبس ورب و کشورهای ورب بهوجود آمبه ،وجود نباشت.
 -9دیبار کارگزارا نیام9963/99/99 ،
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امروز ای شــکا ها ،ای کمبودها ،ای ســســا های بنیا در
تمبس ورب -در زنبگ جوا ها ،در زنبگ خانوادهها ،در کشانبه
شـــب به ســـمت انحرا های گوناگو فکری و عمل و اخالق -
آشکار شبه ،نمایا شبه .ای چیزی که عر

م کنم ،یک ادسعای

خرــمانه از ســوی ای حقیر نســبت به ســردمبارا تمبس ورب
نیسـت -که الباّه بنبه خرـم آ ها هسام؛ یعن دشمنم با آ ها،
امسا ای حر ناشـ از آ نیسـت[ -بلکه] ناش از حر های خود
آ ها اسـت .امروز وضع خشونت ،وضع فساد اخالق  ،وضع تالش ِ
خـانواده و بیچاره شـــب فرزنبا و نســـل آینبه در آمریکا -م
آمریکا را م گویم؛ جاهای دیگر ،نســبتهایش مافاو اســت -به
جای رسـیبه که مافکّری و دلسوزان در آمریکا پیبا شبهانب که
اصـــرار دارنب بر اینکه بیاینب وضـــع فیلم و تبلیغا و ســـینما و
هـالیوود و ماننب ای ها را برگرداننب از ای رفااری که در اول ای
مثاله صـب سـال یا هفااد هشـااد سـال اخیر داشاه ،به سمت یک
جنبـههای اخالق تر و مالیمتر؛ ای در مقاال ای ها اســـت؛ ای
ااّالعات اســـت که بنبه دارم -ااّالع اســـت -یعن خود آ ها را
نگرا کرده .ای ها فســاد اســت .ای ها ناشــ از نباشــا همی
آرمان معنوی اســـت که جوامع ورب به اینجا م رســـنب .حاال
افســـردگ جوا ها ،خودکشـــ ها ،فرزنبکشـــ ها ،جنایتهای
گوناگو اخالق  ،جنسـ و ماننب ای ها دیگر بهجای خود هرکبام
یک مقول جباگانهای است و بحر دارد.
اگر بخواهیم کشــور ،ملّت ،جامع بشــری به ســعاد برســب،
راهش ای است که آرمانهای دینی و آرمانهای الهی را برتر
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از همة آرمانها قرار بدهیم؛ ای در اقارـــاد ما بایب اثر بگذارد،
در کار علم ما بایب اثر بگذارد ،در ادارة کشــور ما بایب اثر بگذارد،
در گزینش مبیرا کشوری بایب اثر بگذارد ،در حرکت فکری خود
ما [هم بایب] اثر بگذارد»9.

 .6-3فرهنگ ،بینش ،معرفت و کمالِ فکری انسااانی
پایة اصلی تمدّن
«مســئل ما ای نیســت که زنبگ خودما را نجا دهیم و گلیم
خودما را از آب بکشـــیم .مســـئله ای اســـت که ملت ایرا -
همچنا که شـأ اوسـت  -در حال پبیب آورد یک تمبس است.
پایة اصزلی تمدّن ،نه بر صنعت و فناوری و علم ،که بر فرهنگ
و بین

و معرفت و كمال فکری انسزانی است .ای اســت که

همهچیز را برای یک ملت فراهم م کنب و علم را هم برای او به
ارمغان میآورد .ما در ای صـــراط و در ای جهت هســـایم .نه
ای که ما ترـــمیم بگیریم ای کار را بکنیم؛ بلکه حرکت تاریخ
ملت ایرا در حالِ به وجود آورد آ است»0.

 .7-3مدیریت دنیا
«در زاویهای دیگر در نگاه کال  ،همی انســان که مخااب به
خطابِ فردی است ،خلیف خبا در زمی معرف شبه؛ یک وظیف

 -9دیبار نخبگا و دانشجویا بسیج مبالآور دانشگاه شریف9915/93/99 ،
 -0بیانا به مناسبت حلول سال شمس 9969/39/39 ،
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دیگری به او واگذار شبه و آ عبار است از وظیف مبیریت دنیا.
دنیا را بایب آباد کنب؛ «و استعمرکم فیها».
همی انســا مأمور اســت که دنیا را آباد کنب .آباد کرد ِ دنیا
یعن چه؟ یعن از اســاعبادهای فراوا و ویرقابل شــمارش ـ که
خبای ماعال در ای ابیعت قرار داده ،ای اساعبادها را اساخراج
کنب و از آ ها برای پیشــرفت زنبگ بشــر اســافاده کنب .در ای
زمی و پیرامو زمی  ،اســاعبادهای هســت که خبای ماعال
ای ها را گذاشــاه اســت و بشــر بایب ای ها را پیبا کنب .یک روزی
بشـــر آتش را هم نم شـــناخت ،اما آتش بود؛ الکاریســـیاه را
نم شــناخت ،اما در ابیعت بود؛ قوة جاذبه را نم شــناخت ،قوة
بخار را نم شناخت ،اما ای ها در ابیعت بود .امروز هم اساعبادها
و قوای ب شـمار فراوان از ای قبیل در ای ابیعت هسـت؛ بشر
بایسـا سـع کنب ای ها را بشـناسـب .ای مسـئولیت بشر است؛
چو خلیفه است و یک از لوازم خلیفه بود ِ انسا  ،ای است»9.

 .8-3ایجاد تمدن نوین اسالمی
«علم ،مهمتری ابزار پیشـــرفـت و اقابار ملّ اســـت؛ ای را بایب
مسـلّم گرفت؛ واقعاه همی جور است .علم برای یک ملّت مهمتری
ابزار آبرو و پیشـــرفـت و اقاـبار اســـت .دانشـــگاه هم مهمتری
تربیتکننبة مبیرا آینبة کشــور اســت .خب ،از ای چه چیزی
مهمتر؟ شـــما داریب مبیرا آینبة کشـــور را تربیت م کنیب .اگر

 -9بیانا در دیبار دانشجویا دانشگاه فردوس مشهب9917/30/05 ،
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خوب تربیت کردیب -که ا شـاءاهلل همی جور است -آینبة کشور،
خوب اداره خواهب شــب؛ اگر ناوانســایم خوب اداره کنیم ،کوتاه
کردیم ،ابعاه آینبة کشور ،تحتتأثیر همی کوتاه ها قرار خواهب
گرفت؛ یعن اهمسیست دانشــگاه ای اســت .الباّه دانشــگاه با شــکل
کنون یک پبیبة ورب است ای را همه م دانیم لک دانشگاه به
معنای تربیتکننبة نوابغ و نخبهها ،بههیچوجه ورب نیســـت؛ در
کشــور ما ریشـ هزارســاله دارد .بله ،به ای شــکل کنون از ورب
واردشـبه لک ای کشـور مبارسـ داشـاه که در آ اب سیناها،
فاراب ها ،محمسبب زکریای رازیها ،خوارزم ها تربیت شـــبنب؛ در
همی کشور.
ای اسـمهای که ما م آوریم ،اسـمهای معرو است؛ هزارا
نـام ویرمعرو وجود دارد از پزشـــک ،مهنـب  ،مخارع ،ادیــب،
فیلسو  ،عار که همه در ای مملکت پرورش پیبا کردنب.

ما چهکار کنیم که از ای دانشـگاه با ای سوابق ،با ای تاری،،
بـا ای زمینـه هـای تـاریخ  ،بـا ای میراب ،با ای تجرب خوب و
آزمو خوب که دانشــگاه در دورا انقالب داد و با مشــکالت که
در دانشـــگـاه بهوجود آمب ،هم ای ها را در کنار هم قرار ببهیم،
باوانیم برای ایجـاد تمبس نوی اســـالم بهره ببریم؟ چو هب
ای است دیگر؛ هب  ،ایجاد یک حاکمیت اسالم است که باوانب
جامعه را به جامع مورد نیر و آرمان اسالم تببیل بکنب؛ ما دنبال
ای هســایم دیگر ،ما م خواهیم کشــور خودما در درج اوسل-
حـاال بحـر کشـــورهـای دیگر و مســـائل بی الملل و جهان را
نم کنیم -یک کشــوری بشــود که به آ خطوط آرمان اســالم
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برسـب که ای خطوط آرمان یک چیز مطلوب و شیرین برای هر
انسـا مافکّری است؛ یعن هرکس که بنشینب فکر کنب ،مطالعه
کنب ،از ای وضع آرمان جامع اسالم لذّ م برد؛ جامعهای که
در آ  ،هم علم هسـت ،هم پیشــرفت هست ،هم عز هست ،هم
عبالت هســت ،هم قبر مقابل با امواج جهان هســت ،هم ثرو
هســـت؛ یک ترـــویر ای جوری؛ ما به ای م گوییم تمبس نوی
اسالم  ،م خواهیم کشورما به اینجا برسب.
دانشـگاه [در ای زمینه] چه نقش م توانب ایفا کنب و چهکار
بایب بکنب؟ اوسال نقشآفرین دانشــگاه الزم اســت ،ثانیاه ســؤال ای
اســـت کـه :چـه بـایـب کرد؟ مـا چهکار کنیم که باوانیم به اینجا
برســـیم؟ الباّه ای موضـــوعِ بحر امروز م نیســـت ،چو بحر
جلسـهای و سـخنران ای نیست؛ ای ها کارهای تحقیقات مفرسل
الزم دارد؛ م فقط م خواهم ای را تـذکّر ببهم که دانشـــگاه ما
روی ای فکر کنب ،شــما بهعنوا مبیرا دانشــگاهها و مســئوال
دساگاه آموزش عال کشور روی ای فکر کنیب؛ مسئولیت دانشگاه
را بر ای اســا

قرار ببهیب ،برنامهها را بر ای اســا

بریزیب که

دانشـگاه با ای سـوابق که گفاه شب ،با ای ریش عمیق تاریخ
که گفاه شـب ،با ای آزمو بزرگ که از خودش در انقالب نشا
داد ،ای دانشــگاه چه نقش ـ م توانب ایفا کنب برای ایجاد تمدّن
نوین اسززالمی و آ چنا جامعه ای و آ چنا ایران ؟ روی ای
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بـایـب فکر کنیـب؛ یعن همـ کـارهـا را بر ای اســـا

بایب قرار

ببهیب»9.

 .9-3ایجاد تمدن اسااالمی جدید ،بر پایه دین و
عقالنیت و علم و اخالق
«نیامســازی کار بزرا و اصــل شــما اســت .ای کاری پیچیبه و
دشـــوار اســـت .نگذاریب الگوهای الئیک یا لیبرالیســـم ورب  ،یا
ناسـیونالیسـم افراا  ،یا گرایشهای چپ مارکسیسا  ،خود را بر
شما تحمیل کنب.
اردوگاه شــرق چپ فروریخت و بلوک ورب فقط با خشــونت و
جنگ و خبعه بر ســـر پا مانبه و عاقبت خیری برای آ مارـــور
نیسـت .گذشـت زما به زیا آ ها و به سود جریا اسالم است.
هب نهای را بایب امت واحبة اســالم و ایجاد تمدن اسززالمی
جدید بر پایة دین و عقالنیت و علم و اخالق ،قرارداد»1.

 .11-3شکستن خط مرز داناش ،فاتح آفااق جدیاد
و فناوری جهشی
«ای که م گفام تولیب علم ،معنایش ای نیســت که علم دیگرا
را یاد بگیریم  -آ را که بایب یاد بگیریم و در ای  ،شک نیست -
معنایش ای اسـت که ما خطِ مرز دان

را بشکنیم ،بازکنیم و

آفاق جدیدی را فتح كنیم؛ الباه ای کارِ دشواری است .ما باید
 -9دیبار با روسای دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری9912/31/03 ،
 -0دیبار شرکتکننبگا اجال

بی الملل بیباری اسالم 9913/37/07 ،
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بزه فنزاوری جهشززی دسززت پیزدا كنیم؛ ما بایب باوانیم بر
فناوریهای موجود دنیا بیفزاییم؛ ما بایب باوانیم اخاراع صب درصب
ایران را در بازارهای دنیا مطر کنیم.
الباه در راه که تا امروز آمبهایم ،خیل خوب آمبیم؛ در ای
شـک نیست .م تا حبود زیادی با کارها آشنا هسام .سالهاست
کــه مــا آمــارهــای گونــاگو را از بخشهــای مخالف م گیریم و
م خوانیم؛ م دانم خیل پیشــرفت کردهایم؛ اما ای پیشــرفتها
برای جـامعـ ایران کــاف نیســـت .جـامعـهای کـه پزشـــک و
سـاارهشنا

و عالم اجاماعىِ هزار سال قبلش قر ها بعب در دنیا

درخش ـیبه اســت ،ای پیشــرفتها برای او کم اســت .امروز هم با
اینکه دنیای پزشــک ممک اســت از تحقیقا هزار ســال پیش
اب سـینا اسافادة زیادی نَبَرد -اگرچه عقیبهام ای است که بازهم
دانش امروز م توانب از آ ها در زمینههای اسافاده کنب-اما وقا
به ای تحقیقا نگاه م کنب ،تحسی و تجلیل م کنب.
تحقیقـا

محمـبب زکریای رازی و خواجه نرـــیر و خیام و

خوارزم و دیگرا هم همی اور است .شأ ما ای است؛ لذا ای
پیشــرفتها برای ملت ما کم اســت .همی چنب روز قبل ،یک از
چهرههای سـیاسـ ما ،به یک از کشـورهای مطر اسالم رفاه
بود -که م نم خواهم اســـم بیاورم -رئیس جمهور آ کشـــور
جلوی حعــارِ ویر ایران و ویربوم آ کشــور ،که از کشــورهای
اروپای بودنب -نه در جلس خروص که حملِ بر مرانعه و تعار
شـود  -گفاه بود که ما مسلما ها به ایرا افاخار م کنیم؛ هم به
امروز ایرا و نیام جمهوری اسالم  ،هم به ایرا ِ در تاری ،اسالم.
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گفاه بود ای پیشـــرفتهای اســـالم  ،دانش اســـالم و تمب
اسـالم را ایران ها رشب دادهانب و به بالنبگ

رسانبهانب و به یک

معنـا ،پـایـهگـذاری کردهانب .ما ای توقع را از خودما داریم؛ ما
م خواهیم در زمین دانش و فناوری بهجای برسیم که شأ ملت
ایرا اســــت .ای فقط ی ـک نگــاه ورورآمیز مل نیســــت ،ای
نژادپرسـا نیست؛ ای حا

یک نگاه انسانىِ عام به هم بشریت

اســـت؛ به خاار ای که اگر ما بتوانیم در دان

 ،در خط مقدم

قرار بگیریم ،انگیزههـای جهـا گیری و جها گشـــای ورب را
نباریم؛ انگیزههای سودجویان از ملتها را نباریم؛ دان

ما كه به

سود ماست ،به سود ملتهای دیگر هم هست»9.

 .11-3در نوردیدن مرزهای علم و دانش
«مزا گفتیم بزایزد مرزهزای علم و دان
مرزهزای دان

را درنوردیم و از

جهانی باید جلوتر برویم بایب حرکت کنیم و

ای کار را انشاءاهلل خواهیم كرد و جمهوری اسالمی خواهد
كرد[ ،الباّه] برخالف غرب سـنّت ورب ها اقمسـاک است؛ یعن
آنچه را که دارنب ،آنچه را که بهاری یافاههای علم آ هاســـت،
ای را به کس ویر از خودشا نم دهنب.
بله ،آنچه را که از اسافادة از آ ها مبس ها گذشاه است ،آ را
چرا ،مناقل م کننب امسا پیشـرفتهای برجسا علم ِ خودشا را
مناقل نم کننب؛ ما برخال ســـنّت آ ها ،گفایم هرچه را که ما
 -9دیبار جمع از مهنبسا 9919/90/35 ،
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بهدســت آوردیم ،آماده هســایم به برادرا مســلما خودما در
کشورهای اسالم مناقل کنیم؛ در هم زمینهها»9.

 .12-3بااز کردن مرزهاای دانش و ایجااد مرزهای
جدید
«وقا جهاد؛ یعن تالش هب دار برای خبا ،وجود داشــت ،ببو
تردیب موفقیت هم با آ همراه خواهب بود .ما راه که به ســـمت
مرزهای پیشــرفا دانش در هم زمینهها داریم ،مســلم ببانیب که
جز بـا روحی اســـاقالل ،روحی توکلِ به خبا و روحی کار برای
ایما ا نخواهب شب.
بایب ای راه را سریع ا کنیم و راههای میانبُر را پیبا کنیم
و خودما را برسانیم؛ مرزهای دان

را باز و مرزهای جدیدی

را ایجاد كنیم؛ ای کار ممک اسـت؛ زیرا اینجا سرزمی علمخیز
است و شماها نشا دادیب که م شود»0.

 .13-3جلو بردن مرزهای دانش
«دیبگاه چهارم ،جلو برد مرزهای دانش .امروز دانش در ســطح
بشـری -نه در سـطح کشور -در یک مرزهای مشخّر قرار دارد؛
خب ،ما سهم ایفا کنیم در شکسا ای مرزها و جلو رفا  ،مرزها

 -9دیبار شـرکتکننبگا در کنگره «نقش شیعه در پیبایش و گسارش علوم اسالم ،
9916/30/00
 -0دیبار جمع از مسئوال جهاد دانشگاه 9919/32/39 ،
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را گسـارده کرد  .در ای مورد سـهم ما در ای قرو اخیر بسیار
کم بوده؛ م توانیم سهم داشاه باشیم».
«نیروی بخار را دیگرا کشــف کردنب ،نیروی الکاریســیاه را
دیگرا کشــف کردنب ،اخاراعا جبیب را دیگرا راه انباخانب؛ ما
[هم] سـهم بایب داشـاه باشیم؛ ما بایب مرزهای دانش کشور را باز
کنیم ،برویم جلو .ای ابیعت خباداد ،نیروهای بسیار زیادی دارد.
نخبگا ما بنشــیننب فکر کننب ،نیروهای جبیبق ابیعت را کشــف
کننب .ای الکاریســـیاه از اوسل خَلق ای

عالم وجود داشـــت،

نم دانسـایم ،انسـا ها نم دانسـانب و از آ اسافاده نم کردنب؛
بعب اتّفاقاه یک مغز برتری ،یک فکر نخبهای ای را کشف کرد؛ حاال
شـبه محور هم تمبس بشری؛ چه اشکال دارد که شما فکر کنیب
که ده بیســت نیروی دیگر در ابیعت وجود دارد که به همی
انبازه م توانب در زنبگ بشـر و پیشـرفت بشر و خوشبخا بشر
تأثیر بگذارد؟
خب یک تعبادی از ای نیروهای نهفاه و از ای امکانا نهفاه
را نخبههای ما بایب کشــف کننب .ما بایب مرز اکاشــا و دانش را
توس ـعه ببهیم؛ پس نخبه را از ای نیر هم نگاه م کنیم .ببینیب
[اینکه] م برای نخبه ارزش قائلم ،احارام قائلم ،با توجسه به ای
نگاه ها اســـت .نخب ما ،هم در وضـــع زنبگ  ،هم در وضـــع
برنامهریزی ،هم در وضـع پیشـرفت کشـور ،هم در وضع پیشرفت
بشریست م توانب اثرگذار باشب»9.
 -9بیانا در دیبار نخبگا و اساعبادهای برتر علم 9916/36/05 ،
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 .14-3کشف دانشهای جدید
«تولیب علم ،معنایش ای اســت .علم یک محرــول نیســت که
تولیـبش مثـل تولیبهای دیگر باشـــب؛ به خیل مقبما نیازمنب
است؛ ول بایب باالخره ما به آنجا برسیم که دان
بسزط بدهیم ،به ژرفای دان

برسیم ،دان

را گستر

و

های جدیدی را

پیدا كنیم.
دانشهای ممک ِ برای بشر ،فقط همی

دانشهای نیست که

ما امروز داریم؛ بسیاری دانشها قطعاه وجود دارد که بعبها بشر به
آ ها خواهب رسیب؛ کما اینکه بسیاری از دانشها تا صبسال پیش
نبود»9.

 .15-3اعتقاد به پیشرفت ،اعتقاد به تحوّل
«یک از آ مبانی اسزاسی و ارزشهای اسـاس عبار است از
اعاقاد به پیشرفت ،اعاقاد به تحوّل ،به تکامل و تعامل با محیط،
الباّه با پرهیز از انحرا ها و خطاهای که در ای راه ممک اســت
وجود داشاه باشب.
تحوسل و تکامل؛ هم فقه ما ،هم جامعهشـــناسـ ـ ما ،هم علوم
انسان ما ،هم سیاست ما ،هم روشهای گوناگو ما بایب روزبهروز
بهار بشـود ،مناها بهدســت آدمهای خبره ،بهدســت آدمهای وارد،
بهدست انسا های اهل تعمسق و کسان که اهلیت ایجاد راههای نو
را دارنب؛ نیمهســـوادها و آدمهای ناوارد و مبسع نم تواننب کاری
 -9دیبار وزیر علوم و اساادا دانشگاه تهرا 9911/99/99 ،
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انجام ببهنب .به ای بایب توجسه داشـــت؛ ای ها همه یک صـــراا
است که چپ و راست دارد؛ از وسط جاده بایب حرکت کرد»9.

 .16-3علم درونزا
«اگر ایرا بایب آینبهای داشاه باشب و اگر ای ملت بایب همی راه
اســاقالل و عز و عبم وابســاگ را که در آ وارد شــبه ادامه
بـبهـب ،ای امکـا نـبارد مگر با عالم شـــب ای ملت .بایب عالم
بشــونب و علم در ای کشــور ترق پیبا کنب .علمِ واردات  ،علم -به
معنای حقیق کلمه -نیســـت؛ علم درونزا اسززت كه اقتدار
میب شد»1.

 .17-3عزت علمی ،مرجعیت علمی
«کشـــور بایب به عپت علمف برســـب .هدف هم باید مرجعیت
علمف بـاشـــب در دنیا؛ همی اور که بارها عر

کردهایم؛ یعنى

همی اور کـه شـــمـا امروز نـاچـاریب براى علم و دســـایابى به
محرــوال علمى به دانشــمنبانى ،به کاابهایى مراجعه کنیب که
مربوط به کشـــورهاى دیگرنب ،بایب به آنجا برســـیم که جویندة
دان

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

شـما؛ مجبور باشـب زبان شمارا یاد بگیرد تا باوانب از دانش شما
اسافاده کنب.
 -9دیبار در مراســـم بیســت و هفامی ســـالگرد رحلت امام خمین (رحمهاهللعلیه)،
9915/39/92
 -0دیبار اساتیب دانشگاههای اساا خراسا در دانشگاه فردوس 9917/30/05 ،
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هدف باید این باشززد .ای یک آرزوى خام هم نیســت .ای
چیزى اســت که عملى اســت .ای جای هم که ما امروز از لحاظ
علمى و فنـاورى قرار داریم ،ای هم یک روزى جزء آرزوهاى خام
بهحساب مىآمب»9.

 .18-3جهان اسالم ،مرجع علمی دنیا
«یک روز در بخشـ از تاری ،،علم دنیا دسـت ما مسلما ها بوده؛
چرا امروز ای جور نشـود؟ چرا توقع و انایار نباشـاه باشیم که تا
 31سال دیگر دنیای اسالم بشود مرجع علمی دنیا ،که همه،
برای مسائل علم به کشورهای اسالم مراجعه کننب؟ ای آینبة
ممکن است؛ همت کنیم ،تالش کنیم.
ای ها همهاش به برکت اسالم و به برکت انقالب ،پیش م آیب.
نیام دین اثبا کرد که م توانب سرعت و شااب بیشاری داشاه
باشب»0.

 .19-3رسیدن به مرجعیت علمی
«هب پژوهش قاعبتاه دو چیز اسـت :یک

رسیدن به مرجعیت

علمی و حضزور در جمع سرآمدان علم و فنااوری ،دوّم حل
مسززالل كنونی و آیندة كشززور .ای ها باهم منافا هم نبارد؛

 -9دیبار اساتیب و دانشجویا در دانشگاه علم و صنعت9916/31/02 ،
 -0دیبار شـرکتکننبگا در اجال
اسالم 9919/31/09 ،

جهان اساتیب دانشگاههای جها اسالم و بیباری
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شــنیبهام بعع ـ م گوینب «آقا چطور [منافا نبارد]؟ ای هب
درست است یا آ هب ؟» هر دو هدف درست است.
پژوهش بایســا هم برای رســیب به اوج قلاة علم و ایجاد
مرجعیت علمی بـاشـــب -که ما در آینبه حاماه بایب به ای نقطه
برســیم که مرجع علم در دنیا بهحســـاب بیاییم -هم بایب برای
حل مسالل جاری كشور باشب»9.

 .21-3رسیدن به خطوط مقدم
«وجود شــااب رشــب علم به معنای ای نیســت که ما به هب
رســیبیم یا حاّ به هب نزدیک شــبهایم؛ چو ما خیل عقب
بودیم .دنیـا هم که منایر نم مانب که ما پیش برویم ،او تماشـــا
کنب؛ دنیا هم دارد دائماه پیش م رود؛ الباّه شااب ما بیشار است،
ما بایب ای شااب را حفظ کنیم.
اگر ای شـااب رشب علم حفظ شب ،ای امیب وجود دارد که
ما برسزیم به قلاهها ،برسزیم به خطوط مقدّم؛ و هما اور که
بـارها عر

کردم ،کشـــور ما و مراکز علم ما برای دنیا مرجع

علمی بشـــونب .ای بایب اتّفاق بیفاب و ا شـــاءاهلل ای کار خواهب
شب»0.

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9916/39/03 ،
 -0دیبار شرکتکننبگا در هفامی همایش مل نخبگا جوا 9910/36/96 ،
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 .21-3قدرت علمی ،پایه و مایه قدرت بینالمللی
«امروز کســـان در دنیــا زور م گوینــب ،خال قوانی بی الملل
رفاار م کننب ،وقیحانهتری موضــع را در دنیای تعامل بی الملل
انســـا ها ،ملتها و دولتها م گیرنب و خجالت هم نم کشـــنب؛
ســـرشـــا را هم بـاال م گیرنـب .چرا؟ چو قبر دارنب؛ قبر
اقارادی و سیاس (که از اقارادی ناش م شود) و باالتر از هم
ای ها ،قبر علم  ،که منشـأ هم ای هاسـت؛ یعن منشأ قبر
اقارادی و سیاس شا هم قبر علم است.
مــا ای ار دنیــا حر هــای حقّ زیــادی داریم؛ حرفمــا را
شجاعانه م زنیم ،منطقما را درصحنههای رویاروی ِ منطق هم
اثبـا م کنیم ،در عمل هم الباه چو توفیق اله شـــامل حال
ای ملـت شـــبه و ایمـا دارد ،به قبر ایما خودش ،پیشـــرفت
م کنب؛ یعن ناوانســاهانب هم به آرزوهای خودشــا در مورد ای
ملت برسنب؛ اما احایاج به یک چیز دیگری هم داریم و آ  ،عبار
اســـت از «قزدرت بینالمللی» ،تـا باوانیم ای راه را ب دوبوه،
درست ،بهاور کامل ،همهجانبه و ب کم و کاست ادامه دهیم و به
اهبا و آرما هایما برســـیم .ای قبر را (قبر اقارـــادی،
ســیاســ و نفوذ فرهنگ ) چطوری بهدســت آوریم؟ پایه و مایة
همة اینها ،قدرت علمی است یک ملت ،با اقابار علم اسـت
که م توانب سخ خود را به گوش هم افراد دنیا برسانب؛ با اقابار
علم اســت که م توانب ســیاســت برتر و دســت باال را در دنیای
سیاس حائز شود .اقاراد هم به دنبال ای ها بهدست م آیب؛ پول
تابع توانای هاسـت .امروز ای اوری اسـت؛ علم را م شود به پول
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تببیل کرد و از لحاظ اقارـــادی هم قوی شـــب .ای  ،جایگاه علم
است»9.

 .22-3زبان فارسی ،زبان علم
«اگر ملّت ایرا بخواهب جایگاه شـــایســـا خود را پیبا بکنب ،ای
جایگاه ،تعریفشــبه اســت .م مکرّر گفاهام ،ملّت ما بایب بهجای
برســب که دان

پژوهان عالَم ،برای اینکه به قلّههای علم دســت

پیبا کننب ،مجبور باشـــنب زبان فارسززی یاد بگیرند؛ ای یک
جایگاه تعریفشبه است.
ما ممک اســت پنجاه ســال دیگر به اینجا برسـیم؛ باشــب .اگر
بخواهیم به ای جایگاه تعریفشــبه دســت پیبا بکنیم ،راه آ ای
است که از دانش ،از هوش ،از قبر تحرّک باال ،از قبر اباکار و
از عزم راس ،در هم بخشها اسافاده کنیم و بهره بگیریم»0.

 .23-3علم در حد سخنان اول دنیا
«قبر پیبا کنیب ،اگر ایرا اسـالم باوانب درزمین علم سخ
خودش را در حب سخنا اول دنیا دربیاورد ،کار شبن است؛ چو
علم ،ثرو هم ایجـاد م کنـب ،قـبر نیام هم ایجاد م کنب،
اعامادبهنفس هم ایجاد م کنب .م بارها گفاه ام ،بازهم م گویم
و بـازهم بـارهـا تأکیب خواهم کرد که پایه و زیربنای اقابار آینبة
شما ملت عزیز در قبر علم است»9.
 -9دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاه امام صادق(علیهالسالم)9912/93/01 ،
 -0دیبار کارگرا در گروه صنعاى مپنا9919/30/93 ،
 -9دیبار دانشجویا برگزیبه و نماینبگا تشکلهای دانشجوی 9912/36/02 ،
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 .24-3دانش ،مایه اقتدار
«خود دانش ،مایة اقتدار اســـت؛ ثروتآفرین اســـت؛ قدرت
نظامیآفرین است؛ قبر سیاس آفری است.
یک روایا هست که م فرمایب« :العلم سلطان»  -علم ،قبر
اســت « -من وجده صــال به و من لم یجده صــی علیه» یعن
مســئله ،دو ار دارد :اگر علم داشــایب ،م توانیب ســخ برتر را
بگوییب ،دســت برتر را داشــاه باشــیب« -صــال» یعن ای  -اگر
نباشایب ،حالت میانه نبارد؛ «صی علیه» پس کس که علم دارد،
او دسززت برتر را بر روی شــما خواهب داشــت؛ در مقبرا شــما
دخالت م کنب؛ در سـرنوشت شما دخالت م کنب .بایب باالخره ما
به آنجا برســیم که دانش را گســارش و بســط ببهیم ،به ژرفای
دانش برسیم ،دانشهای جبیبی را پیبا کنیم»9.

 .25-3علم ناظر به فناوری
«تولیـب علم کنیب .به ســـرا مرزهای دانش برویب .فکر کنیب.
کارکنیب .باکار و تالش م شــود از مرزهای که امروز دانش دارد،
عبور کرد؛ در بعع ـ رشــاهها زودتر و در بعع ـ رشــاهها دیرتر.
فناوری هم همی اور اســت .علم باید ناظر به فناوری باشززد.
فناوری هم مرحل بســـیار مهم و باالی اســـت .در فناوری هم
م توانیم پیش برویم؛ همچنا که رفایم»0.
 -9دیبار وزیر علوم و اساادا دانشگاه تهرا 9911/99/99 ،
 -0دیبار دانشجویا و اساتیب دانشگاههای اساا همبا 9919/32/96 ،
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 .26-3فعّالیّت علمى ناظر به نیازهاى کشور
«مطلب دیگرى که م یادداشـت کردم عر

بکنم ،ای است که

خب ،در کار علمى و فعسالیست علمى بحمباهلل حرکت شــروع شــبه
اســـت؛ یک نکا اســـاســـى در فعسالیستهاى علمى ای اســـت که
فعّالیّت علمف كشور ،ناظر به نیازهاد كشور باشد»9.

 -9دیبار اساتیب دانشگاهها9919/32/99 ،

فصل چهارم :تصویر وضع موجود

49

فصل چهارم :تصویر وضع موجود

 .1-4عدم توجه به عنصر علمی جهتدار
«دو عنرـر اصل در تربیت دانشجو هست ،که هیچ کبام نبایسا
مغفولعنه بمانب؛ اگر مغفولعنه مانب ،ما ضـــرر خواهیم کرد :یک
عنرــر علم و تحقیق و کارای علم و جوشــیب اســاعبادهای
علم و ای قبیل چیزهاســت؛ یک هم عبار اســت از روحیه و
تبی و حرکت صـحیح و سـالم سازی معنوی و روح دانشجو در
دانشگاهها ،ای دو عنرر بایسا ببو تفکیک از یکبیگر ،با قبر
و با ظرفیت کامل کشور ،تعقیب بشود.
اگر در کار عنرــر اول کوتاه کردیم ،نایجه چیســت؟ همه
م داننب .دانشـگاه که ناوانب علم و تحقیق را به دانشجو مناقل
بکنب ،و ناوانب دانشـــجو را یک عالم ،یک اســـااد ،یک صـــاحب
صــالحیت ،یک مباکر ،و باالخره یک مبیر بالفعل برای بخش ـ از
بخش های ب شـمار اداره جامعه بسازد ،آ دانشگاه ،دیگر دانشگاه
نیسـت .در ای زمینه ،مسـئله اسـااد ،مسئله کااب درس  ،فعای
آموزشـ  ،آزمایشـگاه و مجال علم هسـت؛ از ای چیزهای که
دائم ورد زبا ماهاســـت و همه ما هم آ را دنبال م کنیم .همه
شـماها هم تقریباه دانشـگاه هسایب و به ای مسائل خیل خوب
توجه داریب و دنبال م کنیب .ا شــاءاهلل روز به روز هم بایب به قبر
امکانا کشـور بیشـار برویم .عنرر دوم ،عبار است از روحیه و
تبی و حرکت صحیح و سالم سازی معنوی و روح دانشجو  ...در
فعـای عموم دانشـگاه کشـور ،به ای نکاه دوم یعن مسلله
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روحیه و تدین و آگاهی دانشجو و بیرون آوردن او از حالت
یک عنصزر علمی بی جهت و بی هدف ،به سمت یک عنصر
علمی جهت دار توجه كافی وجود ندارد .انســـا بـا کامپیوتر
مافاو اسـت .به کامپیوتر برنامه م دهنب ،آ هم برایشا جواب
مســئله را حاضــر م کنب؛ اما انســا که ای اور نیســت .انســا
خودش برنامه خودش را تنییم م کنب؛ خودش ترــمیم م گیرد
و خودش جهت گیری پیبا م کنب .اگر ما از ای جهت دوم وفلت
بکنیم ،دانشـگاه هما چیزی خواهب شب که در بیانا امام ،مکرر
در مکرر نسبت به آ هشبار داده شبه است»9.

 .2-4علم وارداتی
«مبعا ای نیست که ما در ظر ده سال ،پانزده سال ،خودما را
به سـطح علم کشـوری که دویست سال است دارد تالش علم
م کنب و از محرـول دویسـت ســال قبل از آ ِ بقی کشورها هم
اسافاده کرده است ،برسانیم.
ای موردنیر نیست؛ بلکه مبعا ای است که نبایب وقت را تلف
بکنیم .اگر ایرا بایب آینبهای داشـــاه باشـــب و اگر ای ملت بایب
همی راه اسـاقالل و عز و عبم وابساگ را که در آ وارد شبه
ادامه ببهب ،ای امکا نبارد ،مگر با عالم شب ای ملت .بایب عالم
بشـونب و علم در ای کشـور ترق پیبا کنب .علم وارداتی ،علم-

 -9دیبار جمع از دانشجویا 9919/31/03 ،
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به معنای حقیقی كلمه -نیسززت؛ علمِ درو زا اســت که اقابار
م بخشب»9.

 .3-4تفکر و ذائقه ترجمهای
«مســـئله ای اســـت که یک مجموع فرهنگ در دنیا با تکیه به
نفت ،حق وتو ،ســـال میکروب و شــیمیای  ،بمب اتم و قبر
سـیاس م خواهب هم باورها و چارچوبهای موردپسنب خودش
برای ملتها و کشــورهای دیگر را به آ ها تحمیل کنب .ای اســت
که یک کشــور گاه به تفکر و ذالقة ترجمهای دچار م شــود.
فکر هم کـه م کنـب ،ترجمهای فکر م کنب و فرآوردههای فکری
دیگرا را م گیرد .الباه نه فرآوردههای دســتاول؛ فرآوردههای
دسززت دوم ،نسززخ شززده ،دسززتمزالی شززده و از میدان
خزارجشززدهای را که آ ها برای یک کشـــور و یک ملت الزم
م داننـب و از راه تبلیغـات به آ ملت تزریق م کننب و بهعنوا
فکر نو بـا آ ملـت در میـا م گذارنب .ای برای یک ملت از هر
مصیبتی بپرگتر و س تتر است»0.

 .4-4مدلبازی بهجای مدلسازى
«تقلیب ،رایج شــب و پیشــرفت تقلیب ،پیشــرفت نیســت .وابســاه
کرد اقارـاد ،تقلیدد كردن علم ،ترجمهگرایی در دانشگاه؛

 -9دیبار اساتیب دانشگاههای اساا خراسا در دانشگاه فردوس 9917/30/05 ،
 -0دیبار جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
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که هر چه که آ ار مرزها ،مرزهاى وربى و کشورهاى اروپایى،
گفاـهانب ،ما هما را ترجمه کنیم و اگر کســـى حر زد ،بگوینب
مخالف علم حر مىزنب؛ پیشــرفت نیســت و ما ای را پیشــرفت
نمىدانیم. ...
یکحرف را در زمین مســائل اجاماعى  73 ،53ســال پیش
فال نویسنبه یا فیلسو یا شبه فیلسو فرنگى گفاه ،حاال آقایى
بیـایـب در دانشـــگـاه ،دهنش را با ورور پُر کنب و هما را دوباره
بهعنوا حر نو براى دانشــجو بیا کنب ای پیشــرفت نیســت؛
پسـرفت اسـت .زبان ملف را مغشو

كردن ،هویت اسالمف-

ملف را سزلا كردن و مدلبازی بهجای مدلسازد ،پیشرفت
نیست .ما ،وابساه شب و وربى شب را پیشرفت نمىدانیم»9.

 .5-4تکرار متون فرنگی و خارجی
«آ چیزی که در فعـای علم ما مشـاهبه م شود  -که به نیر
م یک از عیوب بزرا محســوب م گردد -ای اســت که دهها
ســـال اســـت که ما ماو فرنگ و خارج را تکرار م کنیم،
م خوانیم ،حفظ م کنیم و بر اسا

آ ها تعلیم و تعلّم م کنیم؛

اما در خودما قبر ســؤال و ایجاد خبشــه نم یابیم بایب ماو
علم را خوانب و دانش را از هرکســ فراگرفت؛ اما علم بایب در
رونب تعال خود ،با رو های قوی و اســاوار و کارآمبی که جرئت

 -9دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاههای اساا سمنا 9915/31/91 ،
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پیشــبرد علم را داشــاه باشــنب ،همراه شــود تا باوانب پیش برود.
انقالبهای علم در دنیا ای گونه بهوجود آمبه است»9.

 .6-4تنزل به شاگردی
«مـا یـک روزى در دنیـاى علم و مـبنیت اســـااد بودیم؛ حاال به
مرحلة شزاگرد تنپل پیداكردهایم؛ یک مب هم شاگرد بسیار
تنبل بودیم اما امروز مشززغول حركتیم و بایســاى پیش برویم؛
بـهخرـــوص در زمینـ علوم پـایه که در حقیقت پای نیرى هر
تحرک علمى و هر فناورى پیشـــرفاه اســـت؛ م تأکیب کردهام و
م کنم.
و الباـه در کنـار ای توجه یافا و ســـمت گیرى دانش ،بایب
بهسـوی عمل و کاربردى کرد و نیازهاى کشور را در نیر گرفا
و در آ جهت حرکت کرد  ،توجه داشاه باشیم»0.

 .7-4نرسیدن حرکت علمی به مرحله ثبات
«حقیقااه حركت علمف و نهضت علمف در كشور شروع شده
اسزت و پیش رفاه است و کارهاى بزرگى انجامگرفاه است  -که
نمون آ را از اساتیب محارم شنیبیب ،و نمونهها خیلى بیش از آ
چیزى است که ای دوساا در اینجا بیا کردنب .كار شروعشده
اسزت و واقعاه در دنیا هم شناخاهشبه ،ای حرکت علمى کشور و

 -9دیبار جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
 -0دیبار رؤساى دانشگاهها ،مؤسسا آموزش عالى و مراکز تحقیقاتى9915/35/09 ،
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در واقع رونمایى شـبه از نهعـت علمى کشور عزیز ما ،لک آنچه
من را دچار دغدغه میكند ،ای اســـت کـه ما ای حركتمان
هنوز به نقطة ثبات نرسیده است.
ما مثل کسـانى هسـایم که در یک سزراشیبف تند ،داریم
بزهطرف بزا حركت میكنیم .بلـه ،حرکت کردهایم ،پیش هم
رفاهایم ،کارهاى زیادى هم انجام گرفاه است ،امسا وسط راهیم؛ در
ای ســـربـاالیى تنب که داریم حرکت م کنیم ،اگر توقّف کردیم،
ای توقّف ،با عقبگرد همراه خواهب بود؛ توقّف دیگر نیســـت .اگر
حرکـت ما از دوْر افااد ،بازگردانب ای نهعـــت ،ای حرکت ،ای
شـــااب علمى مشـــکلتر خواهب بود؛ ای دوبو ما اســـت .من
میخواهم عرض بکنم به این حركت علمف باید با همة توان
نیرو رسززاند ،مدد رسززاند ،بایب کار کرد؛ مبادا وضــعیا پیش
بیاوریم که ای حرکت ماوقف بشود؛ مطلب اوسل ما و مطلب اصلى
ما ای است»9.

 .8-4در قدم اول بودن
«ای تـازه در قزدم اول اســـت .مـا هنوز کاری نکردیم .بله در
نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،بحثهای هستهای ،بحثهای هوا-
فضزا و رشزتههای گوناگون علمی پیشرفتهایی شده كه مهم و
بپرگ است اما ای ها در مقیاس و معیار حركت علمی یک كشور

 -9دیبار اساتیب دانشگاهها9919/32/99 ،
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چیپی نیست .یک از دوسـاا گفانب و بنبه هم ای آمار را دارم،
که ســرعت پیشــرفت علم و تولیب علم در کشــور ما یازده برابرِ
ماوسط دنیاست»9.

 .9-4تنزل کردن شتاب علمی
«یک مسـئل حفظ شااب علم است .خب ،رتبة علمی محفوظ

مانده؛ یعن تنزّل نکرده .ما [در] هما رتب پانزدهم و شانزدهم
که بودیم-که رتب خیل باال و خوب است[ -هسایم]؛ لک شتاب
تنپال كرده.

ای را م به دوســاا دانشــگاه هم گفام و عر
که نگذاریب شــااب علم در ده دوسم چشــمانباز -ا

م کنم
وارد ده

دوسم چشـمانباز شبهایم -کم بشود .ما اگر چنانچه با همی شااب
پیش برویم ،حاماه رتب علم ما باز هم ارزش و اهمسیست بیشــاری
پیبا خواهب کرد؛ یعن شـــایب در رتبههای زیر دهم قرار بگیریم؛
ای به نیر م خیل مسئل مهم است»0.

 .11-4کم شدن سرعت رشد علمی
«بنبه حبود چهارده پانزده سال قبل از ای  ،مسئل علم را و عبور
از مرزهای موجود علم را و ابتکار علمی را مطر کردم؛ یک
عبسهای گفانب نم شـــود؛ بععـــ ها آمبنب در تلویزیو گفانب

 -9دیبار اععای بسیج هیئتعلم دانشگاهها9911/32/30 ،
 -0دیبار رئیسجمهور و اععاى هیئت دولت9912/37/32 ،
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نم شــود .امروز مالحیه م کنیب که شــبه؛ همه اعارا م کننب
که شبه.
سـرعت پیشرفت کشور از ماوسسط سرعت پیشرفت علم دنیا
چنبی برابر بیشـار بود؛ الباّه ما چو خیل عقبیم ،ای سرعت
پیشززرفت باید سززالها ادامه پیدا كند تا برســیم به آ خطّ
مقبسم .لکن [این سزرعت] بیشتر بود و اآلن كم شده؛ ای کم
شب را هم م هشدار دادم [امسا] یک عبسهای اعارا

کردنب»9.

 .11-4عقب بودن از خط مقدم
«آیا حاال که ما ای پیشززرفت های علمی را در زمینه های
م تل

در کشــور مشــاهبه م کنیم ،یکنفس راحا بکشــیم،

بنشینیم سر جایما ؟ خب ،پیبا است که پاس ،منف است؛ نه .ما
هنوز از خط مقدم علم عقبیم ،هنوز در بسیاری از دان

های

موردنیاز زندگی دچار عقاماندگیهای مپمن هسززتیم با
هم ای پیشـرفا که در بخشـ از دانشها داشاهایم .پس چو
دچار عقبمانبگ هســایم ،باید كاركنیم .وانگه کاروا علم در
دنیا ماوقف که نم شــود؛ دارنب با ســرعت حرکت م کننب .ما
نهفقط بایب جایگاه فعل ما را حفظ کنیم ،بلکه باید جلو برویم؛
ای ها همهاش تالش الزم دارد ،مجاهب الزم دارد»0.

 -9دیبار رئیس و اععاى مجلس خبرگا رهبرى9912/90/03 ،
 -0دیبار اساتیب دانشگاهها9910/35/95 ،
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 .12-4نامتوازن شدن رشتههای دانشگاهی
«مسـئل بعبی ،نامتوازن شزدن رشتههای دانشگاهی است؛
بعع از رشاهها در وربت قرار گرفاهانب.
آماری که به م دادهانب نشــا م دهب که مثاله حبود پنجاه
درصب داوالبا کنکور رشا ریاض که رشا بسیار مهمس است،
کاهش پیبا کرده؛ ای برای آینبة کشــور خطرناک اســت؛ ما ای
رشـاههای مهمس علوم پایه را -بهخرـوص مثل ریاض را یا فیزیک
را -برای آینبه الزم داریم؛ اگر چنانچه داوالبا ِ ای ها کم باشــنب
و هجوم بشــود به رشــاههای درآمبزا که حاال یک پول و شــغل
بالفاصـله در اخایار انسـا م گذارد ،ای [موجب] مشـکل است.
عوار ِ ای عبم تواز را بایســا دســاگاههای دانشــگاه حاماه
جبرا کننب و درست کننب»9.

 .13-4شتاب رشد علمی
«رشززد علمی مـا امروز در مقیـا

منطقه و در مقیا

جهان

خیلیخوب اسـت .عبد مطلقِ رشب ما خوب است ،شااب رشب ما
هم بسـیار خوب اسـت؛ یعن شااب پیشرفت خیل باالست؛ لک
ای مالک نیست؛ یعن ای شااب بایب محفوظ بمانب.

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9916/39/03 ،
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وجود شزتاب رشزد علمی به معنای این نیست كه ما به
هدف رسززیدیم یا حتای به هدف نپدیک شززدهایم چون ما
خیلی عقا بودیم»9.

 .14-4از دوْر نیافتادن حرکت علمی کشور
«اگر وضعیت دانشگاه ِ امروز کشور را با دورا اول انقالب -یعن
آنچه که میراب قبل از انقالب و دورا ااوو بود -مقایسه کنیم،
آمارها شـگفتآورتر از ای ها هم هست .آ روزی که انقالب پیروز
شب ،صب و هفااد هزار دانشجو داشایم؛ امروز چهار میلیو و چهار
صـب هزار دانشجو در کشور هست؛ یعن حبود بیست و پنج برابر.
آ روز بار تعلیم بر دوش حبود پنج هزار اســااد و اســاادیار و
دانشــیار و معلم و امثال ای ها بود ،امروز در حبود شــرــت هزار
معلم دانشـگاه داریم؛ چه در دانشـگاهها ،چه در مراکز پژوهش .
ای ها مســائل مهم اســت ،ای ها پیشــرفتهای ارزنبهای اســت.
الباه م اینجا چیزهای یادداشــت کردهام که دیگر لزوم نبارد
بیا کنم؛ بعع از ای ها را شماها م دانیب و شنیبهایب ،بعع ها
هم الزم نیســت مطر شــود .مقاال علم پراســاناد  -یعن
مقاال علم ای که از ار محققی ایران مناشـر م شود و در
دنیا به آ ها اساناد م شود -روزبهروز رو به افزایش است؛ آمارش
را بهاور ریز به م دادهانب ،که حاال م نم خواهم روی آ تکیه

 -9دیبار شرکتکننبگا در هفامی همایش مل نخبگا جوا 9910/36/96 ،
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کنم؛ اما ای خیل پبیبة مهم اســت .پس مجاهب علم در
کشور اتفاق افااده.
یـک ســـؤال در اینجا مطر اســـت :آیا حاال که ما ای
پیشــرفتهای علم را در زمینههای مخالف در کشــور مشــاهبه
م کنیم ،یک نفس راحا بکشــیم ،بنشــینیم ســر جایما ؟ خب،
پیبا اســت که پاســ ،منف اســت؛ نه .ما هنوز از خط مقبم علم
عقبیم ،هنوز در بســـیاری از دانشهای مورد نیاز زنبگ دچار
عقبمانبگ های مزم هســـایم؛ با هم ای پیشـــرفا که در
بخش از دانشها داشاهایم .پس چو دچار عقبمانبگ هسایم،
بایب کار کنیم .وانگه کاروا علم در دنیا ماوقف که نم شــود؛
دارنب با ســرعت حرکت م کننب .ما نه فقط بایب جایگاه فعل ما
را حفظ کنیم ،بلکه بایب جلو برویم؛ ای ها همه اش تالش الزم
دارد ،مجاهب الزم دارد .لذا اولی حر ما به دانشگاههای کشور
و دانشـمنبا کشـور و نخبگا کشور ای است که نگذارید این
حركت از دوْر بیفتد ،نگذارید حركت علمی كشززور متوق
شزود هیچ مانعی نتواند دانشگاه كشور را از رشد به سمت
پیشرفت علمی باز بدارد»9.

 -9بیانا در دیبار اساتیب دانشگاهها9910/35/95 ،
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 .15-4ادامه پیدا کردن پیشرفت علمی کشور
«عزیزا م

آنچه مهم است ای است که ای پیشرفت علم که

در کشور از حبود دو ده قبل به ای ار شروع شبه ،ادامه پیبا
کنب .ما در برخ از رشاههای علم نوپا در رتبههای باالی جها
هسـایم؛ [یعن ] رتبههای زیرِ ده ،رتب پنجم ،شـشم .خب ای ها
خیل افاخارآمیز اســت لک ای ما را به هیچ وجه قانع نم کنب.
حاال در نانو ،در زیسـتفنّاوری ،در بعع از چیزهای دیگر ما جلو
هســایم [امسا] ای کاف نیســت؛ حرکت علم در دنیا یک حرکت
پُرشـااب اسـت ،ما هم عقبمانبگ های بسـیار ماراکم از سابق
داریم ،لذا بایسزتی این شتابی كه در پیشرفت علمی هست
ادامه پیدا كند.
الباّه تا ا

خوب کار شبه؛ در ای شانزده ،هفبه سال که در

ای زمینهها دنبال م کنیم و مشـغول هسـایم و سرگرم ای کار
هسـایم ،انسـا مشـاهبه م کنب که هم علم پیشرفت کرده ،هم
فنّاوریهای برخاســا از علم پیشــرفت کرده ،هم آ چرخهای را
که م چنب بار در جلســا گفاهام [-یعن ] چرخ تولیب ثرو
که تجاریسازی در آ هست -پیشرفت کرده»9.

 -9بیانا در دیبار نخبگا و اساعبادهای برتر علم 9911/36/96 ،
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 .1-5تربیت عالم
«رک اسـاسـ دانشگاه ،دانش است .یعن چه؟ یعن در دانشگاه
بایب هم عالِم تولید بشززود ،هم علم تولید بشود ،هم عِالم و
علم ،جهت درسزت پیدا كند؛ ای سه نکا اساس در دانشگاه
بایب باشب .تربیت عالِم که م از آ تعبیر م کنم به تولیب عالم،
و تولیب علم که هما چیزی اسـت که سالهاست تکرار م کنیم؛
یعن خطوط مرزی علم را شکستن و جلو رفتن که ای کاری
اسـت که ما در کشـورما هنوز ناوانســاهایم آ چنا که شایسا
نیام جمهوری اسـالم اسـت به آ برسـیم؛ الباّه کارهای شبه،
لک عقبیم.
بـایـب باوانیم از لحاظ علم جلو برویم؛ وقا علم جلو رفت،
آ وقـت فنّاوری هم جلو م رود؛ وقا فنّاوری جلو رفت ،تأثیر در
زنبگ م گذارد؛ وقا فنّاوری جلو رفت ،در دنیا چشـمها به شما
ماوجسه م شـود و احسا

نیاز م کننب؛ در زنبگ انسا ها تأثیر

م گذاریب؛ ای ها مســائل بســیار مهم اســت .تکی بنبه بر روی
علم و فنـّاوری و ماننب ای ها که همیشـــه م گویم ،به خاار ای
است؛ ای ها فراموش نشود»9.

 .2-5صدور علم
«رابط بی کشورها درزمین علم باید رابطة صادرات و واردات
باشب؛ یعن در آ تعادل و تواز وجود داشاه باشب .همچنان که
 -9دیبار جمع از دانشجویا چرخه علم و فناوری9917/39/96 ،

علوم پایه از دیدگاه امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

61

در باب مسائل اقارادی و بازرگان  ،اگر کشوری وارداتش بیشار از
صـادراتش شـب ،ترازش منف م شود و احسا

وب م کنب ،در

زمین علم هم بایب همی جور باشـــب .علم را وارد کنیب ،عیب
نبارد؛ اما حباقل به هما انبازه که وارد م کنیب -یا بیشـــار-
صادر کنیب .بایب جریا دوارفه باشب.
واال اگر شــما دائماه ریزهخوار خوا علم دیگرا باشــیب ،ای
پیشـرفت نیست .علم را بگیریب ،الب کنیب ،از دیگرا فرابگیریب؛
اما شــما هم تولیب کنیب و به دیگرا ببهیب .مواظب باشــیب تراز
بازرگان شـما در اینجا هم منف نباشب .ماأسفانه در ای یک دو
قر شـــکوفای علم در دنیا ،تراز ما تراز منفی بوده .از اول
انقالب كارهای خوبی شزده؛ اما ای کارها بایسـا با سرعت و
شب هرچه بیشار ادامه پیبا کنب»9.

 .3-5مسیرِ مشخصِ ایرانی -اسالمی
«مسیر پیشرفت ،مسیر غربی نیست ،مسیر منسوخ و برافاادة
اردوگاه شرقِ قبیم هم نیست .بحرا های که در ورب اتفاق افااده
است ،همه پیش روی ماست ،م دانیم که ای بحرا ها گریبا گیر
هر کشـــوری خواهب شـــب که از آ مســـیر حرکت کنب .پس ما
بایستی مسیر مش ص ایرانی -اسالمی خودمان را در پی
بگیریم و این را با سززرعت حركت كنیم؛ با ســرعت مناســب.

 -9دیبار اساادا و دانشجویا کردساا 9911/30/06 ،
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ای مقبما وجود دارد ،ای راهحل را شــما

بایب پیبا کنیب.
شما بایب به نایجه برسیب ،به ای اسانااج برسیب ،اما آنچه م
م توانم بـهعنوا راهنمـای و راهبرد کل به شـــما عر
تال

کنم،

و مجزاهزدت جوانزانه و پیگیر اسززت .شـــمـا که در

دانشــگاهیب ،فعالیت شــما فعالیت دانشــگاه اســت؛ بایب در
بخوانیب ،تحقیق کنیب ،به فکر نیریهســـازی باشـــیب .الگو گرفا
ب قیبوشرط از نیریهپردازهای ورب و شیوة ترجمهگرای را ولط
و خطرنـاک بـبانیـب .ما در زمین علوم انســـان احایاج داریم به
نیریهسازی»9.

 .4-5مجاهدت برای پیشرفت علمى
«دانشــگاه در اخایار کســانى قرار نگیرد که پیشــرفت علمى را به
هیچ مىانگـارنـب؛ بـه آ اهمسیـست نم دهنب؛ دانشـــگاه در اخایار
کسـانى قرار بگیرد که عاشق پیشرفت علمف کشــورنب؛ اهمسیست
ای مسئله را براى سرنوشت ای ملّت و براى سرنوشت ای کشور
درک م کننب.
ای عر

اصـلى ماسـت؛ مخااب ای مسئله ،هم مسلولین

دولتف هسانب ،هم مسلولین دانشگاهها هسانب ،هم خود شما
اسززاتید هســایب؛ دانشــگاه حرکاى را شــروع کرده ،نگذاریب ای
حرکت ماوقف بشـــود؛ ای حرکت بایســـت ادامه پیبا کنب و بایب
معــاعف بشــود .عر

کردم -حاال جاى تفرــیل کالم در اینجا

 -9دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاههای شیراز9916/30/92 ،
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نیست  -ما هنوز خیلى راه در پیش داریم تا به آ نقطهاى برسیم
که از لحاظ علمى موردنیر است؛ خیلف باید تال

كرد خیلف

باید مجاهدت كرد»9.

 .5-5همراه شدن روند تعالی علم با روحهای قوی
«آ چیزی که در فعــای علم ما مشــاهبه م شــود -که به نیر
م یک از عیوب بزرا محســوب م گردد -ای اســت که دهها
ســـال اســـت کـه مــا ماو فرنگ و خــارج را تکرار م کنیم،
م خوانیم ،حفظ م کنیم و بر اسا

آ ها تعلیم و تعلم م کنیم؛

اما در خودما قبر ســؤال و ایجاد خبشــه نم یابیم بایب ماو
علم را خوانب و دانش را از هرکســـ فراگرفت؛ اما علم باید در
روند تعالی خود ،با روح های قوی و اسززتوار و كارآمدی كه
جرلت پیشزبرد علم را داشزته باشند ،همراه شود تا بتواند
پی

برود .انقالبهـای علم در دنیـا ای گونـه بـه وجود آمبه

است .عزیزا م ما امروز در کشورما به پیشرفت علم نیاز داریم.
امروز اگر برای علم ســرمایهگذاری و مجاهب و تالش نکنیم،
فردای مـا ،فردای تاریک خواهب بود .کســـان تالش م کننب که
رونـب کـار علم را کنـب یا ماوقف کننب و یا مورد ب اعانای قرار
دهنب .ای کار ،پســنبیبه نیســت .امروز در کشــور ،یک از فرایض
حام برای ای نســل -که در درج اول هم ای فریعــه بر دوش
شما دانشگاه هاست -عبار از تقویت بنی علم کشور است .ما
 -9دیبار اســاتیب دانشــگاهها در چهارمی روز ماه مبارک رمعــا  9295در
حسینیه امام خمین (رحمهاهللعلیه)9919/32/99 ،
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اگر علم نباشـاه باشـیم ،اقارـادما  ،صنعتما  ،حا مبیریت و
مسائل اجاماع ما عقب خواهب مانب»9.

 .6-5همت و تالش
«ای حرکـت در دنیای اســـالم بایب ادامه پیبا کنب .کشـــورهای
اسالم دارای اساعبادنب .جوا های خوب داریم ،جوا های خوب
داریب؛ اســاعبادهای خوب هســانب .یک روز در بخشــ از تاری،،
علم دنیا دسـت ما مسـلما ها بوده؛ چرا امروز ای جور نشود؟ چرا
توقع و انایار نباشـاه باشـیم که تا سـ سـال دیگر دنیای اسالم
بشـود مرجع علم دنیا ،که همه برای مسائل علم به کشورهای
اسالم مراجعه کننب؟
ای آینـبة ممکن اســـت؛ همت كنیم ،تال

كنیم .اینها

به بركت اسالم و به بركت انقالب پی

میآید .نیام

همها

دین اثبا کرد که م توانب ســرعت و شــااب بیشــاری داشــاه
باشب»0.

 .7-5جهاد علمی
«امروز کشـور نیازمنب یک جهاد علم است .الباه اینجا که عر
م کنم علم ،منیورم معنای عام علم است؛ نهفقط علوم تجرب  .ما
یک جهاد علم الزم داریم .م حاال خواهم پرداخت به بعع ـ از

 -9جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
 -0دیبار شـرکتکننبگا در اجال
اسالم 9919/31/09 ،
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مطـالب کـه برادرا و خواهرا بیا کردنب و اگر یک نقطهنیری
باشــب ،در ذیل بیانا دوســاا عر

خواهم کرد؛ اما آنچه به نیر

م  ،جمعبنبی هم مسائل است -که بنبه خود را ماعهب م دانم
کـه آ را ،هم بگویم ،هم دنبـال کنم ،هم بـا دقت و وســـوا

و

دلواپسـ نگاه کنم ببینم به کجا رســیب -ای است که کشور نیاز
دارد به جهاد علمی»9.

 .8-5مدیریت جهادی
«معناى مدیریت جهادد در اینجا ای اســت که توجسه بکنیب که
حرکت علمى کشور و نهعت علمى کشور و پیشرفت علمى کشور
مواجه اســـت با یک چال

خصززمانه ،که در مقابل ای چالش

خرــمانه شــما که مبیریب ،شــما که اســاادیب ،شــما که دانشــجو
هســـایب ،باید بایسززتید؛ ای شـــب حرکت جهادى و مدیریت
دسززتگاه؛ چـه مدیریت دانشززگاه ،چه مدیریت وزارت ،چه
مبیریت هر بخشى از بخشهای گوناگو ای عرصه عییم ،خواهب
شــب مدیریت جهادد .یکى از نقشــههاى مهم دشــم  ،ماوقف
کرد حرکت علمى در کشـور اســت .خب ،وقاى ای را فهمیبیم،
برم گردیم بـه دانشـــگاه؛ اینجا آ مبیریت جهادى که ما عر
کردیم ،معنا پیبا م کنب»0.

 -9دیبار اساتیب دانشگاهها9911/37/92 ،
 -0دیبار اساتیب دانشگاهها9919/32/99 ،
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 .9-5شجاعت علمى
«شـــجـاعـت علمى در بخشهـای علوم پایه :دنبال کرد  ،تولیب،
خلق ،ابباع ،نقب و عبم دنبال کرد چشمبساه و تقلیبى نیریا .
آنچه اساتیب ما براى پیشرفت علم ،وجهه همت خودشا بایب قرار
ببهنب ،اواله «شززجاعت علمف» در هم بخش هاســـت؛ هم در
بخشهـای علوم انســـانى ،هم در بخشهـای علوم تجربى ،هم در
بخشهـای نزدیـک بـه عمـل و فناورى ،و هم در بخشهای علوم
پـایـه .نیریـه را دنبال کننب ،تولیب کننب ،خلق کننب ،ابباع کننب،
نقب کننب؛ چشمبساه و تقلیبى نبایب کار را دنبال کرد»9.

 .11-5جرئت نوآوری
«ما اگر علم نباشاه باشیم ،اقارادما  ،صنعاما  ،حا مبیریت و
مســائل اجاماع ما عقب خواهب مانب .امروز کســان که بر دنیا
خـبای م کننب؛ آ دســـتهای مرموزی که اخایار منابع عییم
انسان و مادسی دنیا را در دست گرفاه انب و هم اقیانو ها و هم
تنگه های حسسا

دریای زیر چشمشا است و هر جا م خواهنب

دخالت م کننب ،با ابزار علم بود که توانســانب بشــریت را به ای
خاکسـار بنشاننب لذا برای مقابله با کار آ ها ،علم الزم است .اگر
بخواهیب از لحاظ علم پیش برویب ،بایب جرلت نوآوری داشـــاه

 -9دیبار اساادا و اععاى هیئتعلم دانشگاهها9915 /36 /99 ،
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باشیب .اسااد و دانشجو بایب از قیب و زنجیرة جزئ گری تعریفهای
علم ِ القاشبه و دائم دانسا آ ها خالص شونب»9.

 .11-5روحیة استقالل ،کار برای خدا
«وقا جهاد یعن تالش هب دار برای خبا ،وجود داشــت ،ببو
تردیب موفقیت هم با آ همراه خواهب بود .ما راه که به ســـمت
مرزهای پیشرفاه دانش در هم زمینهها داریم ،مسلم بدانید كه
جپ بزا روحیة اسززتقالل ،روحیة توكل به خدا و روحیة كار
برای ایمان طی ن واهد شد.
بایب ای راه را سریع ا کنیم و راههای میانبُر را پیبا کنیم و
خودمـا را برســـانیم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای جبیبی را
ایجاد کنیم .ای کار ،ممک اســـت؛ زیرا اینجا ســـرزمی علمخیز
اســت و شــماها نشــا دادیب که م شــود .درهای بســیاری از ای
دانشها بر روی کشـورهای مثل کشور ما و ویر دارنبگانش بساه
اســـت و وقا اجـازه م دهنـب دانش مناقـل شـــود که کهنه و
دسامال شبه است و از نوی و اراو افااده است»0.

 .12-5رویکرد تولید علم
«ای ترــحیح و اصــال ِ کار دانشــگاهها همی امروز مرــباقهای
روشـن دارد .یک از مرباقهای روش ای است که ما رویکرد
مصرفكنندگی علم را تبدیل كنیم به رویکرد تولید علم.
 -9دیبار جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/1 ،
 -0دیبار جمع از مسئوال جهاد دانشگاه 9919/32/39 ،
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تا کق بایب ما بنشـینیم مرر کننبة علم دیگرا باشیم؟ بنبه
با یادگرفا علم از دیگرا هیچ مخالف نیسام؛ ای را بارها گفاهام
و همه هم م داننب؛ گفام ما ننگما نم کنب که از آ کســ که
دارای علم اســت یاد بگیریم و شــاگردی کنیم؛ امسا شــاگردی یک
حر اســـت ،تقلیـب یک حر دیگر اســـت تا کق دنبالهروِ علم
ای وآ باشیم؟ چرا در زمین علوم انسان وقا گفاه م شود که
بنشـــینیم فکر کنیم و علوم انســـان ِ اســـالم را پیبا کنیم ،یک
عبسهای فوراه برم آشـوبنب که «آقا علم است» .علم است؟ در علوم
تجرب که علم بودنش و ناایجش قابلآزمایش در آزمایشگاه است،
ای همه ولط بود ِ یافاههای علم روزبهروز دارد اثبا م شــود،
آ وقت شـما در علوم انسـان توقّع داریب ولط نباشـب .در اقاراد
چقبر حر های ماعار

و ماعــاد وجود دارد در مبیریست ،در

مســائل گوناگو علوم انســان  ،در فلســفه ،ای همه حر های
ماعار

وجود دارد؛ کبام علم؟ علم آ چیزی اســت که شــما به

آ دســت پیبا کنیب ،باوانیب بفهمیب آ را ،از درو ذه فعسال
شما تراوش بکنب .بایب دنبال ای باشیم که ما تولیب علم بکنیم؛ تا
کق مرر کنیم علم ای وآ را؟ بله ،مانع نبارد که مثل کاالی
که خودما نباریم ،دیگری دارد و از او م گیریم و اســـافاده
م کنیم ،از علم دیگرا اســافاده بکنیم؛ امسا ای نم توانب دائم
باشـب ،ای نم توانب همیشگ باشب؛ گاه علمِ دیگرا درست به
ما مناقل نم شــود ،گاه آ بخش خوبش را به ما نم دهنب،
گاه نو و بهروزشــبهاش را به ما نم دهنب و ای اتّفاق در کشــور
ما ماأسـسفانه در سالهای حکومت ااوو بارها افااده؛ ما که نبایب
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تجربـه هـا را مجبسداه تکرار بکنیم؛ بنابرای بایســـا تولیب علم
بکنیم»9.

 .13-5قادرت علمی و جرئات علمی برای نوآوری
علمی
«یک از وظایف مهم دانشـگاهها عبار اسـت از نوانبیش علم .
مسئل تحجسر ،فقط بالی محیطهای دین و افکار دین نیست؛ در
هم محیطها ،تحجسر ،ایســـاای و پایبنب بود به جزمگرای های
که بر انسـا تحمیلشبه  -ببو ای که منطق درسا به دنبالش
باشــب -یک بالســت .آنچه برای یک محیط علم و دانشــگاه
وظیف آرمان محســوب م شــود ،ای اســت که درزمین مســائل
علم  ،نوانبیش باشــب .معنای واقع تولیب علم ای اســت .تولیب
علم ،فقط اناقال علم نیســت؛ نوآوری علم در درج اوسلِ اهمیت
اســت .ای را م ازای جهت م گویم که بایب یک فرهنگ بشــود.
ای نوانبیشـ ـ  ،فقط مخرـــوص اســـاتیب نیســـت؛ مخااب آ ،
دانشجویا و کل محیط علم هم است.
الباه برای نوآوری علمی -که در فرهنگ معار اســالم از
آ به اجتهاد تعبیر م شــود -دو چیز الزم اســت :یک قدرت
علمی و دیگری جرلزت علمی .الباــه قــبر علم چیز مهم
اســـت .هوش وافر ،ذخیرة علم ِ الزم و مجــاهــب فراوا برای
فراگیری ،از عوامل اســت که برای بهدســت آمب قبر علم ،
 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9916/39/03 ،

99

فصل پنجم :تبيين راهبردها

الزم اسـت؛ اما این كافی نیسزت .ایبسا كسانی كه از قدرت
علمی هم برخوردارنزد امزا ذخیرة انبزاشززتة علمی آنها
هیچجا كاربُرد ندارد ،كاروان علم را جلو نمیبرد و یک ملت
را ازلحاظ علمی به اعتال نمی رسززاند .بنابراین جرلت علمی
زم است»9.

 .14-5نوآوری و ابتکاار ،شااجاعت علمی ،اعتماد به
نفس شخصی و ملی
«نبایب فکر کنیم که ما همیشه بایب شاگرد بمانیم .معنای ای نگاه
تقلیبی ،ای اســت :ما همیشــه بایب شــاگرد بمانیم .نوآوری الزم
اسـت .اعامادبهنفس شـخرـ و اعامادبهنفس مل در اساتیب ما،
یک ضرور است .اواله ،اسااد ما شخراه اعامادبهنفس داشاه باشب
و کـار علم بکنـب .بـه آ کـار علم اش تکیه بکنب و افاخار کنب.
ثانیاه ،اعامادبهنفس مل داشـاه باشب .به قابلیت و توانای های ای
ملت اعاماد داشـاه باشب .اگر ای معنا در یک اسااد وجود داشاه
باشب ،ای سرریز خواهب شب در محیط در  ،در کال

در  ،در

اناقال به دانشجو و تأثیر تربیا خودش را خواهب گذاشت .و ثالثاه
پرکاری؛ ما یک مقباری از ناحی کمکاریهایما و تنبل هایما -
در بخشها و سطو مخالف -ضربه خوردیم .بایب کارکرد و از کار
نبایب خسـاه شـب .بنابراین نوآوری و ابتکار ،شجاعت علمی،

 -9دیبار جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
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اعتمادبهنفس ش صی و ملای و كار متراكم و انبوه ،عالج كار
پیشززرفزت علمی مزاسززت .م زاطزا این هم اسززاتیزد
دانشگاهاند»9.

 .15-5نیام ملیِ نوآوری
«توصـیه بهنظام ملی نوآوری است .ا

اینجا یک خألی وجود

دارد  -و همی خأل موجب شبه نقش جامع علم هم ،آ چنا که
بایبوشــایب عملیات نشــود  -و آ عبارت اسززت از همین خ
نظزام ملای نوآوری ،كزه عبارت اسززت از یک شززبکهای از
فعالیتها ،تعاملهای زنجیرهای ،در سطحهای كالن و میانی
و خرد ،بین دسززتگاههای علمی كشززور؛ چه در درو محیط
علم  ،چـه بیرو محیط علم  .یـک تعـامـل ای چنین بـایب به
وجود بیایب ،که ای به عنوا نیام مل ِ نوآوری شـــناخاه شـــود؛
کـارش هم عبـار اســـت از ای که جریان دان

و نوآوری را

مدیریت كند ،رصد كند ،ارزیابی كند ،هدایت كند.
ای  ،امروز یـکچیز الزم اســـت و به نیر م مســـئوال و
مبیرا بایب به ای مسئله فکر کننب»0.

 -9دیبار اساتیب و اععای هیئتعلم دانشگاهها9915/36/99 ،
 -0دیبار اساتیب دانشگاهها9919/35/00 ،
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 .16-5تولید علم به معنای حقیقی کلمه
«بـایـب علم را به معنای حقیقی كلمه تولیب کرد .الباه ای کار،
روشــمنبی و ضــابطه الزم دارد .مهم ای اســت كه روح نوآوری
علمی در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند»9.

 .17-5اقدام به تحقیقات عمیق و بنیانی
«اساادا دانشگاهها و دانشمنبا در کنار یافا راهحلهای علم ِ
مشکال موجود ،به تحقیقات عمیق و بنیانی نیپ اقدام كنند
چراکه ای گونه پژوهشها ،بسار پیشرفت درازمب کشور را فراهم
م کنب و باید به دانشزمندان ،این فرصت و اجازه را داد كه
در كارهای علمی بلندپروازی كنند»1.

 .18-5مطالبهکنندة چیزهای ناشناخته
«شـــمـا بـهعنوا کســـان که از اســـاعباد و توانای های خوب
برخورداریب؛ اما از قافله علم عقبیب ،راه را پیبا کنیب؛ کاوشــگر
و پژوهشـگر و مطالبهكننده چیپهای ناشززناخته باشید و ای
روحیه را در دانشگاهها زنبه کنیب؛ «کم ترک االوسل لالخر» .خیل
چیزها هست که تاکنو کشف نشبه ،ول ناگها یک نفر آ ها را
کشــف م کنب .عر

کردم کشــف جبیب و شــناخا راه جبیب،

لزوماه مبان بر ای نیســت که ما از پیشــرفاهتری فناوری در دنیا

 -9دیبار جمع از دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر9961/90/31 ،
 -0دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9911/39/31 ،
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برخوردار باشیم تا کس بگویب ما ای را نباریم؛ نخیر ،م توا

در

بخشهای مخالف ،ای توقّع را از خود و جامعه علم داشت»9.

 .19-5افزودن بر دانش جهانی و تولید فرآوردههای
جدید دانش بشری
«در موضوع حرکت و پیشرفت علم  ،آنچه که بایب بهعنوا هب
مـبنیر قرار گیرد ،افزود بر دانش جهـان و تولیـب فرآوردههــای
جبیب دانش بشری است.
 ...ما بایب در مســـیر پیشـــرفت علم خود بهدنبال کشـــف
ناشــناخاههای علم باشــیم که زنبگ انســا ها را ماناســب با
ارزشهـای انســـان  ،ارتقـا دهب و در عی حال آثار مخرب برای
بشریت نباشاه باشب»0.

 .21-5نقاد بودن و مرعوب غرب نشدن
«امروز ماأسـسفانه فعـا اوری است -چو ای کارها را نکردهایم-
که اگر کســ بیایب نه لزوماه یک نیری نو ،بلکه یک ببعت ،یک
سـنّتشکن یا یک لگبکوب به یک مرز را سرِ چوب کرده و بلنب
کنب و هیاهو راه بینبازد ،م توانب عبسهای را بهصــور عوامفریبانه
دور خود جمع کنب .مخالف او هم با هما روش با او برخورد
م کنب و بنا م کنب به محکوم کرد او از یک موضع ارد و لع .
شایب اصلِ محکوم کرد درست باشب؛ اما خیل از اوقا شیوهاش

 -9دیبار اساتیب دانشگاه شهیب بهشا 9910/30/00 ،
 -0دیبار با مسئوال و جمع از محققا جهاد دانشگاه 9919/39/91 ،
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درست نیست .گاه هم م بینیم که کارهای خوب در ای زمینه
انجام م شود .الباه هر دو کار ،ولط است؛ چو اگر آ نیریه یک
نیری نو اســت ،اوسل بایب در یک مجمع تخر ـسر ـ مطر شــود،
هیأ

منرـــف مورد قبول علم بود آ را تأییب کنب که بر

پایههای علم اسـاوار است و مثاله حرّاف و لفّاظ و عوامفریب و
جنجالسـازی نیسـت .اوسل بایب ای را مشـخّص کننب .بعب از آنکه
معلوم شـــب ارزش علمى دارد ،مورد نقاادد قرار گیرد و حقا و
ن احق بودن ،اشکال كردن بر موارد آن و تثبیت یا رد كردن
پایههای

آغاز شود .ای معنا در دانشگاهها در هم زمینههای

علمى حاّى علوم محض ،علوم پایه ،علوم ابیعى و علوم انســـانى
جارى اســـت و در زمینههای فرهنگى و اعاقادى و معار و علوم
حوزوى هم جارى است»9.
«مرعوب غرب هم نشوید .درست است که امروز ورب ها از
لحـاظ علم و فنـّاوری از مـا خیل جلوترنب امسا شـــما مرعوب ای
جلوتر بود نشـویب .چرا؟ برای اینکه شــما از آ ها باالتر هسایب.
آنکـه شـــما م بینیب امروز فنّاوری پیشـــرفاه دارد و صـــنایع و
اخاراعا و ماننب ای ها دارد 033 ،ســال اســت شروع کرده؛ شما
 95سال است شروع کردهایب .انقالب شما  95ساله است»0.

 -9دیبار جمع از اععای انجم قلم9919/99/36 ،
 -0دیبار شرکتکننبگا در نهمی همایش مل نخبگا فردا9912/36/00 ،
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 .21-5علوم پایه عامل رسیدن به اوج قله
«درزمینـ علم ،م بر نقطـ خـاص م خواهم تـأکیب کنم :یکى،
علوم پایه اســت؛ یکى ،علوم انســانى .ما به دنیا که نگاه مى کنیم،
مى بینیم آ چیزى که کشورهاى پیشرفاه را توانساه به ای اوج
و قله برسـانب ،ریاضف ،فیپیک ،شیمف و علوم زیستف است؛
مـا بایب به ای علوم بپردازیم .الباه در ســـال هاى بعب از انقالب-
قبل از انقالب هم به شکل جریا ضعیف تر -پزشک ،مهنب

و به

میزا زیاد حقوقدا تربیت کردیم که ای تخرصها الزم است و
براى یک کشــور مثل آبوهواســت؛ مناها توجه بکنیم که تربیت
پزشـــک ،تربیـت مهنب  ،تربیت حقوق دا  ،تربیت معلم ،تربیتق
نیازهاى روزمرة جامعه اســت و ما بایب محقق هم تربیت کنیم که
باوانب آینبه را براى ما صـــا کنب .مهنب  ،ای بنا را براى امروزِ
مـا م ســـازد و نیـازهـاى امروزِ مـا را برآورده م کنـب که اگر ما
مهنب

و دکار نباشــاه باشــیم ،بایب برویم از بنگالدش بیاوریم؛

مثل زما رژیم ااوو .
همی مسـئله دربارة نباشـا مهنب

هم صبق مى کنب ،که

الحمبللّه ما امروز درزمینه مسائل راه ،سب ،بناهاى مهم و کارهاى
عییم ،مهنبســانى داریم که خودشــا کارها را انجام م دهنب و
پزشکا عال قبری هم داریم که کارهاى بزرگى را انجام م دهنب
که یکوقت در ای کشور کسى خوابش را هم نم دیب که باواننب
انجام ببهنب؛ لیک ای ها امکانا مررفى هسانب؛ ای  ،پولى است
کـه مـا در جیبما مى گذاریم براى اینکه خرج کنیم و ویرازآ
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مرکزِ پول سـازى اسـت که بایساى در آنجا سرمایهگذاری کرد ،که
ما آ را هم الزم داریم؛ بهخروص در دانشگاهها .بنابرای  ،به علوم
پایه در دانشگاهها اهمیت داده شود»9.

 .22-5هدایت تحصیلی به سمت علوم پایه
«در همی زمینـه ،م به مســـئل پرداخا به علوم پایه اشـــاره
م کنم کــه قباله هم یــک وقا  ،یک دو بــار در صـــحبــت بــا
دانشگاه ها مطر کردهام.
بحر علوم پایه خیل مهم اســـت مناها چو دســـااوردق نقبق
حــاضـــر و آمــاده ای برایش وجود نــبارد ،گرایش بــه آ در بی
دانشــجوها و کســان که رشــاه اناخاب م کننب ،کم اســت .بایب
ترتیب داده بشـــود کـه گرایش بـه ای دانشهای علوم پایه یک
گرایش بهاری ،و گرمتری از سـوی دانشجویا باشب .و علوم پایه،
هم نیاز دارد به سـرمایهگذاری دولت -چو ماأسفانه دولتها هم
وقا مشکل مال پیبا م کننب ،جزو اولی جاهای که در بودجه
حذ م شود ،عبار است از همی بخش علم و فرهنگ و ماننب
ای ها؛ ای ها هیچ مشــکل  ،دردســری نبارد؛ اوسل بودج ای ها را
[قطع م کننـب]؛ آمبنب به م گفانب که بودج بخشهای علم
را امســال پنجاه درصــب کم کردهانب؛ خب یعن پنجاه درصــب از
فعسالیست علم کشور بایسا ماوقف بشود -دولت بایب کمک بکنب،
هم خود صاحبنیرا و دانشمنبا بایب کمک کننب ،هم آموز
و پرور

در این زمینه وظیفه دارد هدایت تحصززیلی باید

 -9دیبار شوراى عالى انقالب فرهنگى9912 /93 /99 ،
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انجام بگیرد از طرف آموز

و پرور
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جوری این جوان را

حركت بدهند و هدایت تحصزیلی بکنند كه به سمت علوم
پایه و مانند اینها حركت بکند.
ای هم یک مسئله است که اینجا م یادداشت کردهام .ما در
علوم پایه بایب ســرمایهگذاری مســامر بکنیم و حرکاما حرکت
پیشدسـاانه باشـب؛ یعن سـع کنیم به اســاقبال حقایق کشف
نشــبة عالم برویم .حقایق بســیاری در عالم وجود دارد که کشــف
نشـبه ،کما اینکه صـبسال پیش خیل از حقایق که امروز کشف
شـبه ،کشـف نشـبه بود؛ در ابیعت وجود داشت امسا کشف نشبه
بود.
ای جور نیســـت که فر

کنیب که نیروی الکاریســـیاه تازه

بهوجود آمبه [باشب]؛ از اوسل که دنیا بهوجود آمب ،ای بود[ ،لک ]
کســان همت کردنب ،هوشــمنبی به خرج دادنب و ای را کشــف
کردنب .ما دنبال حقایق کشــف نشــبة عالم وجود باشــیم؛ یک از
کارهای اساس ما ای است .پرداخا به علوم پایه و علوم بنیادی
ای خرــوص ـیت را دارد که جامع علم را م کشــانب به ســمت
کشــف حقایق کشــف نشــبه؛ نه اینکه ما هم فقط صــرفاه حول و
حوش حقایق که کشــف شــبه اســت و حرکتهای که دیگرا
انجام دادهانب ،حرکت بکنیم»9.

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9911/39/31 ،
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 .23-5متوازنساازی رشاتههای دانشگاهی به سمت
علوم پایه
«ما ای رشـاههای مهمس علوم پایه را -بهخروص مثل ریاض را یا
فیزیک را -برای آینبه الزم داریم؛ اگر چنانچه داوالبا ِ ای ها کم
باشــنب و هجوم بشــود به رشــاههای درآمبزا که حاال یک پول و
شـغل بالفاصـله در اخایار انسا م گذارد ،ای [موجب] مشکل
است.
عوار ِ ای عدم توازن را بایستی دستگاههای دانشگاهی
حتماً جبران كنند و درست كنند»9.

 .24-5رویّهسازی و جریانسازی
«ما بایســـا درزمین پیشـــرفت علم به تحرّک نقطهای در
فال دانشـگاه یا فال پژوهشکبه یا ماننب ای ها اکافا نکنیم؛ بایب
روندسازی بشود ،رویّهسازی بشود؛ بایب در کشور جریانسازی
بشــود درزمین علم و پیشــرفت علم ؛ بهصــور جریا دربیایب،
بهصور رویسه دربیایب که قابل توقّف نباشب»0.

 .25-5گفتمانسازی
«آخری مطلب ،مســئل گفتمانسززازی اســت .ای مطالب که
عر

کردیم ،ای ها فقط نرـــیحت و درد دل بی ما نیســـت که

شــما بگوییب بنبه بشــنوم ،بنبه بگویم شــما بشــنویب ،بایب ای ها

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9916/39/03 ،
 -0دیبار نخبگا جوا علم 9917/36/07 ،

علوم پایه از دیدگاه امام خامنهای

(مدظلهالعالی)
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بهصــور گفاما دربیایب .گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعن آ
چیزی که بهصـور یکسخ مورد قبول عموم تلق بشود ،مردم
به آ توجه داشـاه باشنب؛ ای  ،با گفا حاصل م شود؛ با تبیی ِ
الزم  -تبیی منطق  ،تبیی عــالمــانــه و دور از زیــاده روی هــای
گوناگو  -حاصـل م شود؛ با زبا صحیح ،با زبا علم و منطق
و با زبا خوش ،بایسا ای مطالب را مناقل کرد»9.

 .26-5چرخه به همپیوستة دانشها
«آنچه در کشـور الزم است و م توانب موقع و جایگاه علم کشور
را بهاور شــایســاه و افاخارانگیز به ما نشــا دهب که باال رفاه،
وجود یزک چرخة علمی كامل اســـت .در هم بخش ها یک
چرخة بههمپیوسززتة مهمی از انواع دان

هایی كه موردنیاز

كشور است ،باید وجود داشته باشد تا ای ها همافزای کننب و
به کمکق هم بیاینب .یک مجموع کامل علم در کشــور بایســا
بهوجود بیایب؛ ای هنوز نشبه.
ای جزیرهها بایســا بهاور کامل به هم مارــل شــونب ،یک
مجموعة واحد تشکیل شود؛ به هم کمک کننب ،همبیگر را پیش
ببرنب ،همافزای کننب ،راه را برای جستجو و یافتن منطقههای
تازة علمی در این آفرین

وسیع الهی باز كنند سؤال مطر

کننب ،به آ سؤالها پاس ،داده شود؛ ای ها همهاش الزم است»0.

 -9دیبار اععای مجلس خبرگا رهبری9910/90/95 ،
 -0دیبار نخبگا جوا 9911/36/92 ،
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 .27-5جریان عامِ تمامیناپذیر
«یـک جریزان عزام تمزامینزاپذیر در زمین علم و در همة
رشزتههای علوم به وجود بیایب؛ از علوم انسان تا علوم تجرب و
انواع علوم بایسا ما ای پبیبه را ببینیم و مشاهبه کنیم .ای کار،
تالش الزم دارد؛ ای  ،همان اســـت که م در یک جلســـهای با
جمع از فرزانگا و دانشــگاهیا  -که به نیرم ماه رمعــا بود -
گفام جهاد علم الزم است ،مجاهب الزم دارد»9.

 .28-5سرمایهگذاری روی علم
«عزیزا م

ما امروز در کشــورما به پیشــرفت علم نیاز داریم.

امروز اگر برای علم ســـرمـایـهگذاری و مجاهب و تالش نکنیم،
فردای مـا ،فردای تاریک خواهب بود .کســـان تالش م کننب که
رونـب کـار علم را کنـب یا ماوقف کننب و یا مورد ب اعانای قرار
دهنب .ای کار ،پسنبیبه نیست.
امروز در کشـور ،یک از فرایض حام برای ای نسل -که در
درج اول هم ای فریعه بر دوش شما دانشگاه هاست -عبارت
از تقویت بنیة علمی كشزور اسزت .ما اگر علم نباشاه باشیم،
اقارادما  ،صنعتما  ،حا مبیریت و مسائل اجاماع ما عقب
خواهب مانب»9.

 -9جمع دانشجویا و اساتیب دانشگاه صنعا امیرکبیر 9961/90/31
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 .29-5سرمایهگذارى بر روى مسئلة علم و فناورى و
نخبهپروری
«اعاقاد راسـ ،م ای است که اگر چنانچه بر روی مسللة علم
و فناوری و ن به پروری سززرمایهگذاری كنیم ،حاماه در یک
از با اولویتتری کارها سرمایهگذاری کردهایم.
پیشـرفت علم و به دنبال آ  ،پیشـرفت فناوری ،به کشــور و
ملـت ای فرصـــت و ای امکـا را خواهـب داد که اقابار مادی و
معنوی پیـبا کنـب .بنـابرای با یک نگاه راهبردی ،علم یک چنی
اهمیا دارد .تکی ما بر ای اسا

است»9.

 .31-5سرمایهگذاری مستمر و حرکت پیشدستانه
«مزا در علوم پزایه باید سززرمایه گذاری مسززتمر بکنیم و
حركتمان حركت پی

دسززتانه باشززد یعنی سعی كنیم به

استقبال حقایق كش

نشدة عالم برویم.

حقایق بسیاری در عالم وجود دارد که کشف نشبه ،کما اینکه
صبسال پیش خیل از حقایق که امروز کشف شبه ،کشف نشبه
بود؛ در ابیعت وجود داشـت امسا کشـف نشبه بود .ای جور نیست
که فر

کنیب که نیروی الکاریسیاه تازه بهوجود آمبه [باشب]؛ از

اوسل کـه دنیا بهوجود آمب ،ای بود[ ،لک ] کســـان همت کردنب،
هوشــمنبی به خرج دادنب و ای را کشــف کردنب .ما دنبال حقایق
کشــف نشــبة عالم وجود باشــیم؛ یک از کارهای اســاسـ ما ای
 -9دیبار نخبگا جوا 9911/36/92 ،
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است .پرداخا به علوم پایه و علوم بنیادی ای خروصیت را دارد
که جامع علم را م کشانب به سمت کشف حقایق کشف نشبه؛
نه اینکه ما هم فقط صـرفاه حول و حوش حقایق که کشــف شبه
است و حرکتهای که دیگرا انجام دادهانب ،حرکت بکنیم»9.

 .31-5سرمایهگذاری فکرى ،علمى ،پولى و تبلیغى
«دوتا شـاخ اصـلى وجود دارد :علوم انسـانى و علوم پایه؛ هرکبام
بـهجــای خود .اگر مـا اینجــا روى علوم انســـانى تکیــه م کنیم،
معنایش ای نیســت که روى ریاضــى و فیزیک و شــیمى و علوم
زیسـاى تکیه نم کنیم ،چرا؛ آنجا هم بنبه یک تکی صبدرصبى
دارم؛ آ ها هم براى خودشا مردانى و کسانى دارنب؛ علوم انسانى
هم بایساى مردا و کسانى براى خودشا داشاه باشب.
بایب روى ای دوشـاخه -دوشـاخ اصلى؛ یعنى علوم انسانى و
علوم پایه -در کشـــور ،سززرمایهگذاری فکرد ،علمف ،پولف و
تبلیغف بشـــود تا اینکه پیش برونب .علم را بایســـاى در حبس اعال
دنبال کنیب»0.

 .32-5الگوسازی
«دانشـگاه در کشـور زیاد اسـت و روزبهروز هم بیشار م شود؛ اما
دانشـــگـاه نیام  ،دانشـــگاه که بهعنوا پشـــایبان علم و
ســازما ده و برای برآورد هم نیازهای ســازما عییم مثل
 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9911/39/31 ،
 -0دیبار اساتیب و دانشجویا دانشگاه امام صادق(علیهالسالم)9912/93/01 ،
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«سـپاه پاسـبارا انقالب اسـالم » باشب ،بایب وجود داشاه باشب.
بهآسان نم توا از ای گذشت و صر نیر کرد. ...
ای دانشــگاه امام حســی (علیهالســالم) بایب میهر ایما و تقوا و
نیم ،میهر راســـا و پاک و صـــباقت ،و میهر روشـــ بین و
روشنفکری باشب .این دانشگاه باید به بیرون الگو بدهد»9.

 .33-5کاربردى کردن
«ما یک روزى در دنیاى علم و مبنیت اسااد بودیم؛ حاال به مرحل
شاگرد تنزل پیباکردهایم؛ یک مب هم شاگرد بسیار تنبل بودیم
اما امروز مشــغول حرکایم و بایســاى پیش برویم؛ بهخرــوص در
زمینـ علوم پایه که در حقیقت پای نیرى هر تحرک علمى و هر
فناورى پیشرفاه است؛ م تأکیب کردهام و م کنم.
و الباه در كنار این توجه یافتن و سمت گیرد دان

 ،باید

بهسزوی عمل و كاربردد كردن و نیازهاد كشززور را در نظر
گرفتن و در آن جهت حركت كردن ،توجه داشته باشیم»1.

 .34-5پرورش قوة عاقلة کشور
«اگر دانشگاه بخواهب نق

ایجاد و پرور

قوة عاقلة كشور

را درســت ایفا کنب ،یک الزامات دارد که بایب به ای الزاما حاماه

 -9دانشگاه امام حسی (علیهالسالم)9962 /31/96 ،

 -0دیبار رؤســاى دانشــگاهها ،مؤســســا آموزش عالى و مراکز تحقیقاتى/09 ،
9915 /35
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توجسه کنب .م ســه مورد از ای الزاما را اینجا یادداشــت کردهام
که حاال مخارراه دربارة هرکبام صحبت م کنم:
 یک عبار اسـت از درگیر شـب با مسـائل کشـور؛ یعن
دانشــگاه خودش را از مســائل کشــور جبا نبانب و مســائل
کشــور ،چالشهای کشــور برای دانشــگاه ،مســائل واقع و
حقیق و اصل باشب.

 دوسم ،تربیت فرهنگ و اخالق و هویا دانشـجویا است؛
یعن فراتر از تعلیم ،مســـئلـ تربیت؛ آ هم با جهتگیری
اخالق و معنوی و تلطیف روح و دمیب رو احســـا
هویت در مجموع جوا دانشجو.
 سـوسم ،یک صیرور دائم در محیط دانشگاه ،یک تحوسل
مسامر و دائم در محیط دانشگاه؛ علّت هم ای است که
اواله هم نهادهای عالم احایاج به تحوسل دارنب ،چو بشــر
در حال تحوسل و در حال پیشرفت و در حال حرکت است،
بنابرای نهادهای بشـری همه بایسا در خودشا قبر
تحوسل دائم را ایجـاد کننـب و ای یک دوبوهای باشـــب
برای آ ها»9.

 .35-5مسلح شدن به علم
«بایب باوانیم مسززلح به علم شــویم تا تهبیب رقیب یا دشــم ،
ناوانـب آ اوری کـه تاکنو کارآمب بوده اســـت ،کارآمب باشـــب.

 -9دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا 9916/39/03 ،
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اینیزک هدف راهبردی بسززیار بلندمدت و بسززیار مهم و
حیاتی است»9.

 .36-5حل مسئله کشور مبنای ارتقا
«یک مسـئله هم مســئل مقاله محوری اسـت که اشــاره کردم که
بایب مقالهها در جهت حل مسالل كشور باشب.
مســیر ســادة تولیب مقاله برای ارتقا اســاتیب هم خودش یک
مشکل است؛ در آیی نام ارتقا ،مقاله برای ارتقا اساتیب یک نقش
بس ـیار اســاس ـ دارد؛ خب ای  ،یک مس ـیر ســادهای اســت؛ یک
مقباری کار را دقیقتر بایب انجام داد ،یعن ارتقا را صرفاه مبان بر
مقاله نبایب کرد؛ کارهای اسـاس تری وجود دارد که آ ها م توانب
مالک ارتقا باشد»0.

 -9دیبار مردم 9965/37/05 ،
 -0دیبار جمع از اساادا  ،نخبگا و پژوهشگرا دانشگاهها9919/36/93 ،
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خطوط مقبم
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(د)
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5
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