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فصل دوم :نهضت علمی
الف .مفهومپردازی
تولید علم
جنبش نرمافزارى ،فقط تهیه ی نرمافزارهاى رایانهای نیست؛ یعنى باطن و حقیقت و روح هر پیشرفتى؛ یعنى دانش و تولید علمم .روح
جنبش نرم افزارى ،یعنى تولید علم و به کار گرفتن ظرفیت استعداد یک ملّ ت .اگر ملّتی روى پاى خود و با هویت خودش بود ،این معنا در او
تقویت خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد ،والّا همیشه دنباله رو است و هرجا برسد ،باز هم دنباله رو خواهد

بود1.

ب .اهمیت و ضرورت تولید علم
 .4اهتمام به جنبش تولید علم
در زمینهی علمى ،نهضت نرمافزارى و تولید علم -که ما دو ،سه سال است مرتّب آن را مطرح کردهایم -باید تحقّق پیدا کند .این شعار
نیست .من دنبال این قضیه را گرفته ام و به همه ی مراکزى که ممکن بوده ،توصیه کرده ام .منتها من کار اجرایى نمى کنم؛ کار اجرایى را باید
دستگاههاى اجرایى بکنند .بحمداللّه این کار شروع شده؛ اما باید مسئلهی تولید علم جدّى شود .ما باید در همه ی زمینه ها -چه علوم طبیعى
و چه علوم انسانى -علم تولید کنیم .اتّصال علم و صنعت -که من بارها روى آن تأکید کردهام -باید تحقّق پیدا کند .همه ی اینها سازوکار
دارد و مى تواند در برنامه گنجانده

شود2.

 .2ضرورت تولید علم در مقولهی علوم انسانی
نوآوری و تولید علم در همه ی مقوله ها و علوم ،به خصوص در مقوله ی علوم انسانى ،لازم است؛ چون آن طور که افراد مطّلع در مقوله ی
علوم انسانى اظهار نظر مى کنند ،ما در علوم انسانى صرفاً مترجم نظرات غربیها هستیم .آن ها مطالبى گفتهاند و نوشتهاند ،ما هم همان ها را
در مراکز آموزشى خودمان مى گوییم و تدریس و تکرار مى کنیم .باید زمینه را فراهم کرد و ما افراد باارزشى که بتوانند به خصوص در بخشى
از علوم انسانى کار هاى نویى را انجام دهند ،داریم .مثلاً در فلسفه امکان خیلى زیادى

داریم3.

 .1ضرورت تولید علم بومی
در همه جا هم تکنولوژى پیشرفته و کار اساسى بدون علم پیشرفته امکان پذیر نیست؛ یعنى همه چیز عارضى خواهد بود .ممکن است در
کشورى دیگران تکنولوژى پیشرفتها ى را هم بیاورند و بگذارند ،اما وقتى در داخل آن کشور ،این تکنولوژى متّکی و جوشیدهى از علم نباشد،
فایدهای ندارد؛ مثل استخرى است که داخل آن آب ریخته باشند ،فرق مى کند با چاهى که از درونش آب مى جوشد .لذا شما باید براى تولید
علم خیلى کار کنید .هرچه شما براى کار علمى تلاش کنید ،زیاد نیست و نباید گفت ما داریم کار زیادى انجام مى دهیم؛ نه ،هر مقمدار در
زمینه ى کار علمى پیش رفتید ،باز باید احساس کنید تلاش بیش ترى لازم است .در زمینه ى کار علمى ،همچنین باید یارگیرى

کنید4.

ج .اهداف تولید علم
 .4ساخت تمدّن اسلامی
سرنوشت حتمی عبارت از این است که تمدّن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند .خطی که نظمام
 .1بیانات در ديدار با اعضاى مجمع صنفى نشريات دانشجويى كشور.1800/80/80 ،
 .0بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران.1800/81/11 ،
 .8بیانات در ديدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى.1800/18/08 ،
 .4بیانات در ديدار دستهجمعى روزهاى دوشنبه ،ديدار با هیئت رئیسهى دانشگاه تهران.1831/81/08 ،
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اسلامی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدّن اسلامی است.. .برای ایجاد یک تمدّن اسلامی -مانند هر تمدّن دیگر -دو عنصر اساسی لازم است.
یکی «تولید فکر» یکی « پرورش انسان» .فکر اسلامی مثل یک دریای عمیق است ،یک اقیانوس است ...سیر در ایمن اقیمانوس عظمیم و
رسیدن به اعماق آن و کشف آن -که از کتاب و سنّت همه اینها استفاده میشود -کاری است که همگان باید بکنند .کاری است که در طول
زمان باید انجام بگیرد« .تولید فکر» در ه ر زمانی متناسب با نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم معارف ممکن

است1.

 .2حفظ عزّت اسلامی
امروز آن دورانى است که باید با ابزار دانش و معرفت و تلاش علمى ،کارى کنیم که عقب افتادگیهاى تحمیلىِ دوران طولانى سلطهى
استبداد در این کشور ،جبران شود ...امروز وظیفه ی شماست که تلاش کنید ،و هدف این تلاش هم عبارت است از عزّت بخشیدن به اسلام و
استقلال بخشیدن به ایران اسلامی .کشورتان را از همه جهت مستقل کنید البته مستقل بودن ،به معنای این نیست که درِ استفادهی از خارج
از مرزها را ببندیم؛ این که معقول نیست؛ هیچ کسی هم به ای ن کار دعوت نمیکند .در طول تاریخ ،افراد بشر از همه استفاده کردهاند؛ اما
فرق است بین تبادل فکر و اندیشه و دارایی ها میان دو موجود همسان و هم وزن و هم قدر  ،دریوزگی یک موجود از موجمود دیگمر از راه
التماس و اعطای به او همراه با تحقی ر .این ،آن چیزی است که کم وبی ش تا قبل از انقلاب بوده

است2.

 .1دستیابی به علم نافع
ما راجع به «علم نافع» زیاد صحبت کردهایم؛ 3در دیدارهای مختلف دانشگاهی ،دانشجویی و مانند این ها بحث کردهایم راجع به آن.
گفتیم «علم نافع» هم یعنی علمی که مسائل کشور را حل میکند؛ حلّ مسائل کشور ،علم نافع است؛ یعنی با مسائل گوناگونی که در کشور
وجود دارد ،مواجههی علمی بشود؛ در بخشهای مختلف و گوناگون ،ما نقاط کور داریم؛ حالا مثلاً در مسائل اقتصادی ،بیماریهای مُزمنی
داریم؛ مِن باب مثال« ،پایین بودن بهره وری» .یکی از مشکلات اقتصادی ما پایین بودن بهره وری فعّالیتها است؛ خب این ،راه [حلّ] علم ی
دارد ،روی این باید کار علمی بشود ،راهحلّ علمی دارد .فرض بفرمایید «اسراف در مصرف انرژی» -که شدّت مصرف انرژی ما چند برابر دنی ا
است -خسارت بسیار بزرگ و فراوانی است؛ این راه حل دارد .این را البته بنده چند سال پیش در سخنرانی گفتهام 4امّا اینجوری نیست که با
گفتن و مثل یک نصیحت ،قضیّه حل بشود؛ نه[ ،برای] این باید راهحلّ علمی پیدا بشود و مشخّص بشود؛ اینجا و [در مسائلی] از این قبیل
بایست از دانشگاه استفاده بشود.
بههرحال ،این علم نافع است که عرض کردیم نیازهای کشور و نقاط کور بخشهای مختلف ،چه صنعتی ،چه اقتصادی ،چه کشاورز ی،
چه بخشهای گوناگون مدیریتی و امثال اینها ،بهوسیلهی تحقیقات دانشگاهی و مقالات دانشگاهی روشن بشود؛ این کمک [میکند] .این،
علم نافع و کاربردی است .خب این را گفتهایم ،الان هم عرض میکنیم ،تکرار هم میکنیم ،روی آن هم اصرار میکنیم ،منتها در کنار این
بایستی به تحقیقات عمیق و بلندمدّت هم توجّه کرد .کارهای مهمّی وجود دارد که سود نقد ندارد ،دستاورد نزدیک ندارد ،امّا جادّه و بستر
پیشرفت علمی کشور است؛ یعنی بایستی به دانشمند این فرصت را داد ،این اجازه را داد که بلندپروازی کند؛ در مسائل علمی ،تحقیقمات
عمیق و بنیانی برایش مطرح باشد و آنها را دنبال بکند .بنابراین دو جریان وجود دارد ،یعنی علم نافع که ما میگوییم ،صرفاً دانشی نیست که
جنبهی کاربردیِ نقد دارد بلکه یکیاش این است؛ یک جریان هم کارهای مهم و اساسی
 .1بیانات در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه.1831/83/14 ،
 .0بیانات در مراسم فارغ التحصیلى گروهي از دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس.1833/80/10 ،
 .8بیانات در ديدار جمعى از اساتید دانشگاههاى كشور.1818/80/80 ،
 .4بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوى در مشهد ّ
مقدس.1818/81/81 ،
 .1بیانات در ديدار جمعى از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.1810/88/80 ،
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است5.

 .4عرضهی نوترین فناوریها و نظریهها
من در همین اتاق به جمعى از جوان هاى مثل شما گفتم از حالا همّت کنید تا پنجاه سال دیگر این کشور بتواند نوترین فناوری هما و
نظریه هاى علمى را در همهى بخشها به جامعه ى بشرى عرضه کند .شما با این نیت حرکت کنید .اگر پنجاه سال دیگر بخواهید به آنجا
برسید ،کار هایى که الان شما دارید مىکنید ،کار هاى زیادى نیست؛ قدم هایى است که حتماً باید برداشته شود و تسریع

گردد1.

 .5ایجاد کشوری ممتاز از نظر علمی و فناوری
البته من در اظهارات خود یک چشماندا زِ بلندمدّت را در نظر مى گیرم و از نظر من قطعى است .روندى که ما از اوّلِ انقلاب تما اممروز
مشاهده مىکنیم و روزبهروز هم به صورت تصاعدى اضافه مىشود  -یعنى وجود علم و عالم زمینه ایجاد مى کند و آن زمینه باز علم و عالم را
به وجود مى آورد و به صورت تصاعدى پیش مىرود -حاکى از آن است که به فضل پروردگار ،کشور ما تا چهل ،پنجماه سمال دیگمر جمزو
کشورهاى پیشرفته ی ممتاز از لحاظ علم و فناوری خواهد بود؛ این براى من روشن است و در آن هیچ تردیدى

نیست2.

 .6تکرار اوج علمی ایران در چند دهه آینده
تاریخ ما هم از لحاظ پیشرفت علمى ،تاریخ خوبى است .مسئله ی علم در جوامع اسلامى و از جمله در کشور ما ،یک مسئله ی دیرین و
ریشهدار است .ما در دوران هایى برجستگان علمى دنیا را داشتیم .البته امروز بر اثر عوامل گوناگونى ،کشورهاى اسلامى -از جمله کشور ما -از
لحاظ علمى عقب افتادهاند و نتوانستهان د پیشرو بودن و امتیازات تاریخى و فرهنگى خود را حفظ کنند؛ لیکن این یک سرنوشت ابدى نیست؛
به این نکته باید توجّه کنیم .همچنان که اوج علمىِ کشور هاى مسلمان و از جمله کشور ما در دو قرن چهمارم و پمنجم هجمرى -یعنمى
قرن هاى پیش از رنسانس اروپا -ماندگار و دائمی و ابدى نبود و بر اثر غفلت ها از بین رفت و دیگران زرنگى کردند و پیش رفتند ،امروز هم
این طور نیست که شما تصوّر کنید پیشرفت علمى اروپا و غرب و آمریکا یک سرنوشت ابدى است و کشور هاى به اصطلاح در حال توسعه یا
کشورهاى عقبافتاده ی علمى -که امروز بخشى از آن ها کشورهاى مسلمان هستند -محکومند که همیشه عقبافتاده بمانند؛ بههیچ وجه
این طور نیست .کاملاً ممکن است تعادل این کفّه یک روز دیگر از آن سو شود؛ یعنى شما بشوید پیشرفته ترین از لحاظ علمى و غرب به شما
نیاز پیدا کند.
اگر شما همّت و تلاش کنید و اگر همه -هم شما جوانان ،هم مسئولان و هم استادان و محققان -از امکانات کشور به بهتمرین وجمه
استفاده کنند و اگر کار خوبى انجام گیرد -که نشانه هاى شروع این کارِ خوب هم در کشور دیده مىشود -هیچ اشکالى ندارد که ما تا سى
سال دیگر ،چهل سال دیگر ،پنجاه سال دیگر شاهد باشیم که کشور ایرانِ ما در خطّ مقدّمِ علمى دنیا قرار گرفته است .البته این که در این
خطّ مقدّم در کنار ایران چه کشور هایى هستند ،به ما ربطى ندارد؛ اما خیلی ها عقب خواهند ماند و ما در خطّ مقدّم قرار خواهیم گرفت .این،
همّت و تلاش و استعداد مى خواهد ،که ما این استعداد را داریم و این تلاش را باید

بکنیم3.

 .7ارائهی الگوی موفق در زمینه علم و ایمان
ما مى خواهیم نسل نمونه اى را به دنیا ارائه دهیم که عملاً ثابت کند مى توان دنبال دانش رفت و دانش را کسب کرد و از ودایع الهى در
عالم وجود و در وجود خود انسان حداکثر بهره بردارى را کرد و متدین و پایبند به ارزش هاى اخلاقى و معنوى هم بود.
اگر جمهورى اسلامى و نظام اسلامى بتواند  -ولو با گذشت سى سال ،چهل سال ،پنجاه سال -به دنیا نشان دهد که دانشمند و معتقد به

 .1بیانات در ديدار مخترعان و نوآوران جوان كشور.1804/81/88،
 .0بیانات در ديدار دانشجويان نخبه.1800/83/88،
 .8بیانات در ديدار دانشجويان نخبه.1800/83/88 ،
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دانش و طالب علم و به کاربرندهی علم ،چنان که متدین و معتقد به ارزش هاى دینى و اخلاقى باشد ،مى تواند این برکات را براى بشر به وجود
آورد ،مى دانید چه تبلیغ بزرگى براى اسلام خواهد بود؛ چه دریچهی فَرَجى ب ه روى بشر باز خواهد شد و بشریت چطور احساس امنیت خواهد
کرد؟ اگر نظام اسلامى بر این کار همّت گماشته باشد ،چه کسانى باید این را در میدان و صحنه ی عمل تحقّق بخشند؟ شما

جوانان1.

 .8تبدیل زبان فارسی به زبان علمی دنیا
آن روزى را باید دنبال کنیم که اگر در دنیا دا نشمندى خواست یک نظریه ى علمى را بفهمد ،بشناسد ،حل کند و با یک اختراع آشنا شود،
مجبور شود زبان فارسى را یاد

بگیرد2.

د .موانع و چالشهای تولید علم
 .4چالشهای خارجی
 .4.4چالشها
 .4.4.4سلطه و استعمار
ما ملّت هاى اسلامى که در قرن نوزدهم و در قرن بیستم میلادى دچار استعمار و دچار تسلّ ط دشمنان شدیم ،از قافله ى علم عقب ماندیم،
دشمنان ما قوى شدند و روزبهروز ما ضعیف شدیم -آن ها خون ما را مکیدند و تقویت شدند ،ما خونمان از دست رفت و ضعیف شدیم -و کار
به جایى رسید که سرنوشت امّ ت اسلامى ،سرنوشت ملّتهاى مسلمان در منطقه ى خاورمیانمه به خصموص ،افتماد به دسمت حکّمام ظمالم و
بى انصاف؛ انگلیس در یک دوره اى ،بعد هم او میراث خودش را تحویل داد به شیطان بزرگ معاصر؛ یعنى رژیم ایالات متحده ى آمریکا .به هر
حال ،از ضعف دنیاى اسلام استفاده

کردند3.

 .4.4.2ممانعت از تجهیز به علم
شما مىبین ید دشمنان دنیاى اسلام چه فشارى بر روى مسئلهی انرژى هسته اى در ایران دارند .آن ها مى دانند که ما دنبال بممب اتمم
نیستیم .آن ها از پیشرفت علم در این کشور ،از پیشرفت فناوری در یک کشور اسلامى ناراحتند .یک کشور اسلامیای که نشان داده که تسلیم
سیاستهاى آمریکا نیست؛ نشان داده که از آمریکا نمىترسد ،این کشور اسلامى باید به پیشرفت مهم ترین تکنولوژى امروز دنیما -یعنمى
تکنولوژى هستهاى -مجهّز نباشد .آن ها به خاطر این ،فشار را وارد مى کنند .البته ما تصمیم خودمان را

گرفتهایم4.

 .4.2علل ایجاد چالشها
 .4.2.4جلوگیری از کسب اقتدار
کسانى که چالش عمدهى نظام با آن هاست ،مصلحت خودشان را در چه مى بینند؟ آمریکا مصلحت خودش را در ایران ،با سر پا بودن
نظام جمهورى اسلامى ،در چه وضعیتى مى بیند؟ او ،مصلحت خودش را در ایجاد اختلاف و از بین بردن این یکپارچگیای که امروز شما در
مردم مشاهده مى کنید و در متوقف کردن حرکت علمى کشور مى بیند؛ چون علم و دست برتر علمى ،راز پیشرفت هر کشمورى در اقتمدار
اقتصادى ،سیاسى ،نظامى و روحیه اى است .ما این حرکت را سال هاست که شروع کرده ایم و خوب پیش مى رویم و حرکت با روند تصاعدى

 .1بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان.1830/81/01 ،
 .0بیانات در ديدار مخترعان و نوآوران جوان كشور.1804/81/88،

 . 8بیانات در ديدار كارگزاران نظام ،سفراى كشورهاى اسالمى و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم.1801 /81 /81 ،
 .4بیانات در ديدار شركتكنندگان در همايش كنفرانس وحدت اسالمى.1801/81/88 ،
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قابل قبول و با تضاعف بالا مىرود؛ اگرچه که آن ها دلشان مى خواهد این حرکت متوقف

شود1.

 .4.2.2جلوگیری از ایرانِ پیشرفته
چه کسى خیال مىکرد که در مسابقه ى اختراعات جوان ها ،ایران در دنیا اول شود؟ جوان هاى ما رفتند و اختراعاتشان را عرضه کردند.
شما مى بینید که ما در المپیادهاى گوناگون ریاضى و فیزیک و شیمى و رایانه و بقیه ى علوم ،در دنیا رتبه مى آوریم؛ این معنایش این است که
ما این توان را داریم .ما در زمینهى فناوری هستهاى ،دشمن خود را -به قول شطرنجبازها -مات کردیم؛ جنجال ها و عصبانیت هاى بعدى به
خاطر این است .من گفتم مسئلهى آمریکا سلاح اتمى ایران نیست؛ مسئلهاش یک ایرانِ پیشرفته است .پس ببینید پیشرفت علمى ،مسئله ى
بسیار اساسى و مهمى است .پیشرفت علمى هم درس خواندن و میل به تحقیق لازم

دارد2.

 .4.2.1جلوگیری از بومی شدن دانش هستهای
مى بینید راجع به مسائل هستهاى در ایران چه جنجالى به راه انداختهاند! مى گویند ایران دنبال دانش هسمته اى بمراى سماختن سملاح
هسته اى است .قسمت دوم را دروغ مى گویند ،امّا قسمت اوّل حقیقت دارد و حقیقتاً مایه ی دغدغه آن هاست .کدام ملّت با وضعیت صنعتى و
علمىِ ملّت ایران در دوران بعد از پیروزى انقلاب -یعنى با بازماندهی میراث بسیار ناچیز علمى و صنعتىِ دوران طاغوت -توانسته بدون کمک
دیگران به این فناوری بسیار پیشرفته و پیچیده دست پیدا کند؟! آن ها این حقیقت را مى دانند و باعث عصبانیتشان شده است .در حقیقت از
این که ملّت ایران به این فناوری بسیار پیچیده و سطح بالا دست پیدا کرده است ،ناراحتند؛ اما این ناراحتى از آنجا بیش تر شده است که
فهمیده اند ملّت ایران فناوری مذکور را خودش خلق کرده و آن را از کسى وام نگرفته است .اگر ما این پیشرفت در صنعت هستهاى را در
داخل کشورمان به وسیلهی مهندسین و خبرگان فلان کشور بیگانه داشتیم ،آنقدر عصبانى نمىشدند ،امّا مى دانند جوان ایرانى و دانشپژوه و
دانشمند ایرانى به یارى مغز و فکر خود توانسته است این راه دشوار را طى کند .آن ها از این ناراحتند .مى دانند هم که این دیگر قابل مبارزه
کردن نیست .چه کار مى توانند بکنند؟
آن ها با یک دانش بومى مواجه اند  .با دانش بومى در یک کشور ،نمى توان مبارزه و مجادله کرد و آن را از بین برد؛ چون مالِ این ملّت
است؛ جوشیده از درونِ این ملّت است .این را مى دانند و از این جهت عصبانیا ند .لذا تنها راهى که پیدا مى کنند ایمن اسمت کمه جنجمال
بیافرینند و بگویند ایران درصدد ساختن بمب اتمى است .خودشان هم مى دانند که این حرف دروغ است؛ خودشان هم مى دانند که ما درصدد
ساخت سلاح هستهاى نیستیم؛ در عین حال از فناوری هستهاى که مایهی افتخار ملّت ایران است و تولید اوست ،ناراحتند و جنجال تبلیغاتى
در دنیا به راه

مىاندازند3.

 .4.2.4زورگویی دائمی
دانشگاه هاى ما امروز کار علمى مى کنند؛ جوانان ما پیشرفتهاى علمى مىکنند؛ در بخشهایى پیشرفت هاى علمى ما دنیا را نگران کرده
است؛ این به برکت انقلاب است .نمى خواهند ملّت و کشور ایران از لحاظ علمى پیشرفت کند؛ این را صریحاً گفته اند .یک کشور تا پیشرفت
علمى و پیشرفت اقتصادى نداشته باشد ،همیشه قدرتمندان به او زور مى گویند .کشور ژاپن که تحت سلطه و تحت اشمغال بمود ،خمود را
جمع وجور کرد و از لحاظ علمى پیشرفت نمود .غربی ها که هیچ مایل نیستند به منطقهی شرق نگاهى بیفکنند و به غیر نژاد اروپایى توجّهى
بکنند ،به خاطر پیشرفت علمى مجبورند آن را جدّى بگیرند .در بعضى از مراکز سیاسى یا سیاسى م علمىِ آمریکا گفتهاند ما نمى خواهیم یک

 .1بیانات در ديدار استانداران سراسر كشور.1804/10/80 ،
 .0بیانات در ديدار اعضاى دفتر تحكیم وحدت.1804/81/01 ،
 .8بیانات در ديدار خانوادههاى شهداى پیشوا و ورامین.1800/88/00 ،
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ژاپن اسلامى به وجود آید! ژاپن اسلامى یعنى شما .گفتهاند نمى خواهیم بگذاریم ملّت ایران از خود پیشرفت علمى نشان دهد .اینها حرکت
ملّت ایران را مى بینند؛ این خودباورى را مى بینند؛ این هم از برکات انقلاب و نظام اسلامى

بود1.

 .4.1روشهای ایجاد چالشها
 .4.1.4عکسالعملهای تند
حرکت علمى ما گرچه یک حرکت اسلامى ،دینى ،عقلانى ،اعتقادى و فرهنگى است ،اما نباید انتظار داشت که سیاستمدارانى که امروز
زمام و سررشته ى کار را در دنیا در دست دارند ،سراسیمه نشوند و عکس العمل نشان ندهند؛ نه ،ممکن است عکس العمل هم نشان دهند؛ کما
این که امروز در مورد ایران -که مرکز و محور این حرکت است -و در مورد انقلاب دارند عکسالعمل هاى تند نشان مى دهند و رفتارشان حتّى
در م یدان سیاسى بسیار خشن

است2.

 .4.1.2محاصرهی هدفمند
قدرت هاى مسلّط دنیا در آن روز مى فهمیدند که نظام جمهورى اسلامى براى مقاصد قدرتطلبانهى آن ها یک تهدید است؛ این را درك
مى کردند ،لذا از اول با او مخالفت کردند؛ اما این تهدید به خاطر خودِ کشور ایران نبود ،بلکه به خاطر این بود که جمهورى اسلامى حرف نو و
حرف تازهای است؛ در دنیاى اسلام و در عرصهى سیاست بینالملل ،حرف و ایده هاى نُوِ جمهورى اسلامى ،جزو ایده هاى جذاب است و خیلى
از مبانى آن ها را متزلزل مىکند.
آن ها این مسائل را مىدانستند ،لیکن به خودشان تسلّی مى دادند که جمهورى اسلامى قادر بر ماندن نیست؛ چون در دنیایى که علم و
فناوری حرف اول را مى زند و ثروت هم از راه علم و فناوری بهدست مى آید ،وقتى کشورى از لحاظ علمى و فنماوری توانمایى نداشمت و
محاصره هم شد -نگذاشتند به آن برسد -به خودىِ خود خواهد خشکید؛ مرتب به خودشان وعده مى دادند .هم محاصره ى اقتصادى کردند،
هم محاصره ى علمى کردند ،هم محاصره ى فناوری و تکنولوژیک کردند ،هم جنگ را تحمیل کردند ،هم از طرف مقابل ما در جنگ ،هرچه
توانستند حمایت کردند و کمکش کردند که بلکه بتوانند این م شکلات را آوار کنند روى سر جمهورى اسلامى و آن را از بین ببرند؛ اما حالا
مى بینند که بعد از بیست وپنج سال ،جمهورى اسلامى از زیر آوار ها قد کشیده و بیرون آمده؛ روى پاى خودش ایستاده و به خود متّکمی و
امیدوار است و به آینده خوش بین و در زمینه ى علمى و فناوری هم پیشرفت کرده است .این ها واقعیاتى است؛ این واقعیات را آن ها مىفهمند
و مى دانند که در بعضى از زمینه هاى بسیار مهم و حساس ،رتبه هاى اول را در دنیا به دست آورده

است3.

 .4.1.1ایجاد جنجال در دنیا
ملاحظه کردید که دربارهی نیروگاه اتمى و تشکیل کوره ی اتمى ،چه جنجالى در دنیا به وجود آوردند و گفتند که ایران مى خواهد بمب اتم
درست کند! مى دانند که این طور نیست .آن ها مى خواهند صنعت اتمى ،وارد کشور نشود؛ مى خواهند روش هاى نوین و فناوری جدید ،به این
ملّت نرسد؛ زیرا اگر این ملّ ت ،با این استعدادى که دارد ،دستش به دانش و فناوری جدید رسید ،دیگر به هیچ وجه نمى توانند با او مقابله کنند.
این ،جزو همان روشهاست .استکبار مى خواهد در داخل کشور ،تنبلى و بیکارگى باشد ،سازندگى و ابتکار و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و
فرهنگى مردم نباشد .استکبار مى خواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد ،تحقیقات نباشد ،کلاسِ درس

 .1بیانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران.1800/11/04 ،
 .0بیانات در ديدار میهمانان مركز جهانى علوم اسالمى.1804/88/01 ،
 .8بیانات در خطبههاى نماز جمعهى تهران.1808 /80 /11 ،
ّ
 .4بیانات در ديدار دانشجويان و دانشآموزان به مناسبت روز ملى مبارزه با استكبار.1831/80/81 ،
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نباشد4.

 .4.1.4یأسپراکنی در مسائل علمی
سه مانع اصلى در راه فرایند اعتمادبه نفس و به ثمر رسیدنش وجود دارد که ما باید متوجّه این سه رخنه باشیم .این سه رخنه می توانند
فرایند اعتمادبه نفس ملّ ى و منتهى شدن آن به پیروزى هاى پى د رپى و رسیدن به آرمان ها را مخدوش کنند.
اول ،ایجاد یأس است؛ تیره کردن افق ،به رخ کشیدن فاصله هاى علمى .این واقعیتى است؛ ما از لحاظ علمى ،امروز با دنیاى پیشرفته ى
علمى که دویست سال است دارد کار علمى می کند ،فاصله داریم .این فاصله ها را به رخ می کشند و می گویند آقا! چطور می خواهید شمما
این ها را طى کنید؟ مگر می شود؟! جوان محقّق و پژوهشگر و دانشمند ما را با این کار مأیوس می کنند .من می گویم :بله ،می شمود؛ چمرا
نمی شود؟ ما از دانش دیگران استفاده می کنیم و پا را یک قدم بالاتر می گذاریم؛ کمااین که این کار را کرده ایم .ما از دانش دیگران استفاده
کرده ایم .گاهى چیزهایى ساخته ایم که در دنیا نیست؛ مثل بعضى از پیشرفت هاى پزشکى و دارویى و امثال این ها .این هما بما اسمتفاده از
مقدمات دانش غربى به دست آمده ،اما کارهاى بزرگ ترى از آن ها انجام گرفته .فاصله نباید ما را مأیوس کند .ما می توانیم شتاب علمى مان
را زیاد کنیم؛ این فاصله را روزبهروز کم تر کنیم؛ همّت کنیم ،پیش برویم؛ به خصوص که امروز دنیاى غرب دچار آفت هاى جدى است که در
پنجاه سال پیش و صد سال پیش این آفت ها را نداشت... .این یکى از آن رخنه هاست که اعتمادبهنفس ملّى را ضربه می زند؛ همچنان که در
چند سال قبل متأسفانه این کار شد .یعنى همین مسئلهى انرژى هسته اى را که باید پشتوانهى مستحکم اعتمادبه نفس ما ملّت ایران می شد،
خواستند وسیله اى بکنند براى اینکه اعتمادبه نفس را از ما

بگیرند1.

 .4.1.5استخدام مزدوران سرویسهای امنیتی
من برنامه هاى استکبار جهانى علیه ملّت ایران را در سه جمله خلاصه مى کنم :اول ،جنگ روانى؛ دوم ،جنگ اقتصادى؛ و سوم ،مقابله با
پیشرفت و اقتدار علمى .دشمنى هاى استکبار با ملّت ما در این سه قلم عمده خلاصه

مىشود2.

من اول امسال عرض کردم که دشمن ،سه هدفِ عقبماندگى علمى ،عقب ماندگى اقتصادى و شکستن یکپارچگى ملّى را به جدّ تعقیب
مىکند؛ دلار خرج مىکند ،مزدور مىگیرد و ورزیدهترین کارشناسهاى سرویس هاى امنیتى را به کار مىاندازد ،تا این سه کار در کشور انجام
بگیرد؛ یعنى از لحاظ اقتصادى عقب بمانیم و شکست بخوریم؛ از لحاظ علمى ،پیشرفتى را که شروع شده است ،متوقمف کنمیم؛ از لحماظ
یکپارچگى ملّ ى هم این وحدتى را که وجود دارد ،بشکنیم و به جان هم بیفتیم .دشمن دارد این سه هدف را دنبال مىکند.
در دو بخش از این سه هدف ،یکى از آماجهاى مهم ،معلّمانند ؛ هم در بخش پیشرفت علمى ،هم در بخ ش وحدت اجتماعى .البته امروز
اوج فعّالیت هاى دشمن است؛ اما از بیست سال ،بیست و پنج سال قبل هم این توطئه ها وجود داشته است که بنده از نزدیک شاهدش بوده ام.
در مقابل این موج توطئه و فشار توطئه ،جامعه ى معلّمین مثل کوه

ایستادهاند3.

 .2چالشهای داخلی
 .2.4عملکرد حکومتهای پادشاهی
البته علم ،پیش رفته است .یک عدّه مى نشینند به پیشرفتهاى علمى آمریکا و بقیهی جاها نگاه مىکنند و حسرت مى خورند .پیشرفت
علمى ،مسلّماً ستایش دارد .عقب ماندگى علمىِ کشورهاى عقب افتاده  ،مسلماً یک نکبت است و خدا کسانى را که این نکبتها را بمر سمر

 .1بیانات در ديدار دانشجويان دانشگاههاى استان يزد.1800/18/18 ،
 .0بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى.1800/81/81 ،
ّ
 .8بیانات در ديدار معلمان.1800/80/10 ،
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ملّت هاى مسلمان آوردند ،مورد عذاب متزاید 1خودش قرار دهد و لعنت خدا بر دودمان مشئوم 2و ننگین پهلوى و قاجار که این بدبختى را
این ها بر سر ملّت ما در طول دویست سال گذشته آوردند .والّا ما از لحاظ علمى  ،از آمریکا بسیار جلوتر بودیم؛ ما از لحاظ علمى ،در روزگارى
از اروپا بسیار جلوتر بودیم .همین سلاطین ،همین حکومتهاى جائر ،همین فرعونها و طاغوتها؛ همینهایى کمه حالما پمسمانمده هما و
تفاله هایشان در این جا و آن جا مجلّه و روزنامه منتشر مىکنند و دم از همه چیز مى زنند ،نگذاشتند این ملّت پا به پاى ملل عالم ،بلکه جلوتر از
آن ها ،پیش برود .بله؛ عقب ماندگى علمى تأسّف دارد .راهش هم این است که جوانان ،بزرگها ،پیرها ،دانشمندان و مسئولان ،همه و همه
بکوشند و این خلأ را پر

کنند3.

 .2.2مصرفگرایی علمی
در کشورهایى که از کاروان پیشرفت هاى علمى و صنعتى عقب ماندهاند ،دو طرز تفکّر وجود دارد :یک طرز تفکّر ،غلط و مایهى بدبختى
ملّت است؛ یک طرز تفکّر ،درست است .آن طرز تفکّر غلط ،همان تفکّرى است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود؛
و آن این که علم و صنعت و ت کنولوژى و امور فنّى ،باید به وسیلهى خارجیها ،اروپاییها و غربی ها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار
ما قرار بگیرد؛ ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آن ها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکّر بود .متأسفانه الان هم این طرز تفکّر در
بعضى از کشورهاى استعمارزده وجود دارد؛ مىگویند ما پول مىدهیم ،غربیها براى ما مىسازند ،به اینجا مى آورند و نصب مىکنند! گاهى
احمقانه تصور مى کنند که این یک نوع اربابى نسبت به غربی هاست؛ که ما پولدار هستیم ،آن ها مى آیند براى ما مىسازند!
لذا اگر شما به نقشهى صنعتى کش ور نگاه کنید ،خواهید دید که غربیها و آمریکاییها و بعضى از اروپایی ها این نقشه را به نحوى ترتیب
داده بودند که اگر از این مملکت رفتند و دروازه هاى این مملکت به روى آن ها بسته شد ،ایرانی ها خودشان از پیشبرد و اداره ى صنعت عاجز
بمانند؛ یعنى عمداً حلقههاى مفقودهای در سلسلهى صنعت این کشور به وجود آورده بودند ،با قصد این که این ملّت هیچ وقت نتواند روى پاى
خودش بایستد و کمر راست کند؛ مى خواستند همیشه محتاج آن ها باقى بماند.
این طرز تفکّر ،در دانشگاهها هم اثر مى کند؛ علوم دانشگاهى هم بر اساس همین روش شکل مى گیرد؛ مهندس ما هم مبتکر و سازنده و
خلّاق نمىشود .اینکارى بود که آن ها آن روز کردند ،و مدت ها نتایج سوء تدبیر آن ها گریبانگیر کشور ما هم بوده ،و شاید در آینده هم تا
زمان هایى

باشد4.

 .2.1شبههافکنی و یأسآفرینی
تا مدتى بعضى ها مىگفتند ما نمىدا نیم اصلاً معناى این حرف [تولید علم] چیست! عدهای هم شبهه مى کردند که علم مگر تولید کردنى
است! البته بحث لغوى مىکردند و مىگفتند چرا گفته اید تولید علم! شما هرچه مى خواهید اسمش را بگذارید؛ مقصود که معلوم است .جنبش
نرمافزارى؛ یعنى در معرفت علمى ،ننشینید دس ت خود را دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه چینى کنند و هر مقدار از میوه را که لازم نداشتند،
بیاورند در دست شما بگذارند .برو بکار ،برو آبیارى کن ،برو روى بنایى که دیگران ساخته اند ،بنا بساز؛ این هدف ما بود .عدهاى مىگفتند ما
نمى فهمیم! الان هم از گوشه و کنار شنیده ام که عدهاى سخنان یأس آفرین مى زنند :مگر ما مى توانیم؟ بله ،مى توانیم .مما در میمدان هماى
گوناگون و در فضاى معرفت علمىِ امروز دنیا مىتوانیم کار هایى بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد؛ این در همهى زمینه ها کاملاً امکانپمذیر

 .1افزونشونده.
ُ ُ
 .0نامبارک؛ ُ
بديمن؛ بدشگون.

 .8بیانات در ديدار مسئوالن و قشرهاى مختلف مردم در روز والدت پیامبر اكرم و امام صادق.1830/80/14 ،
 .4بیانات در ديدار جمعى از مسئوالن و اقشار مختلف مردم.1838/81/18 ،
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است1.

 .2.4همراهی نکردن برخی از اهل علم
کسانى که قلم به دست دارند و وظیفه ى فرهنگى دارند ،باید روزبه روز علم و تحصیل را ترویج کنند .ما شعار نهضت نوآوری علمى و
جنبش نرمافزارى را مطرح کرده ایم؛ انتظار این بوده است که اهل علم ،اهل دین ،اهل قلم ،اهل دانشگاه و اهل حوزه در این جهت حرکت
کنند ،و بسیارى حرکت کردهاند؛ اما مى بینیم بعضى با این نیاز حقیقى  -که حرکت علمى ،نیاز حقیقىِ این کشور است -همراهى نکردنمد.
اینها نشانه هاى خوبى از مجموعه هایى که اینطورند ،ارائه

نمى دهد2.

 .2.5فریفته غرب شدن و خودکمبینی
ما همین پیشرفتهاى علمى در زمینهى هستهاى و غیر این ها را در حال و هواى تحریم اقتصادى به دست آوردیم .این را غربى ها هم
می دانند؛ می فهمند .البته در داخل ،متأسفانه عدهای هستند که به قدرى مجذوب و فریفته ى حرف غرب و تفکّر غرب و مبانى غربند کمه
حاضر نیستند بشنوند و قبول کنند؛ حتّى آنچه را هم که پیشرفت علمى در کشور به وجود آورده است ،تا دیگران تصدیق نکنند ،اینها قبول
نمىکنند!
من به یاد دارم ،شاید حدود دو سال ،دو سال و نیم قب ل ،آن وقتى که این سانتریفیوژ هاى ما مشغول کار شده بود و جوانان و دانشمندان
ما توانسته بودند این ها را راه بیندازند و مسئولان وقت -رئیس جمهور و دیگران -خبرش را گفتند ،تعدادى از فیزیکدان هاى دانشگاهى که
مردمان خوب و بسیار سالم و صادقى هم هستند ،بعضىشان هم من را مى شناسند ،به من نامه نوشتند که آقا! مبادا این ها را باور کنید! چنین
چیزى اتّفاق نیفتاده و ممکن نیست! حاضر نبودند باور کنند؛ قبول کنند .این ،همان تلقین است .تا غربى ها ،آژانس و دیگران ،خودشان آمدند
نگاه کردند ،تصدیق کردند ،اعتراف کردند که چنین چیزى را باور نمى کردند در ایران به وجود بیاید ،آن وقت دیگران؛ دیرباورها ،در داخل
کشور باور کردند.
عین همین قضیه در مورد سلولهاى بنیادى به وجود آمد .بنده چند بار پیشرفتهاى سلول هاى بنیادى را در چند سخنرانى بر زبان آورده
بودم .از دانشمندان کشور و از بعضى از دانشگاه ها به من نامه نوشتند :آقا! این قضیه را شما این قدر نگوی ید ،این واقعیت ندارد؛ ایمن جمور
نیست! اینى که می گویید در سلول هاى بنیادى پیشرفت کردهاند و در شبیهسازى (کلونینگ) دارند تمرین و کار مى کنند ،باور نکنید؛ چنین
چیزى اتّفاق نیفتاده و نخواهد افتاد! بع د که گوسفند شبیه سازى شده را جلو چشم همه قرار دادند ،بعد که در سمینارى که تشکیل دادنمد،
دانشمندان معروف دنیا ،زیستشناسهاى درجه ى یک دنیا آمدند مصاحبه کردند و تصدیق کردند که پیشرفتها ،پیشرفتهاى محیرالعقولى
است ،آن وقت یک عده از دیرباورها باور کردند! این هم آفتى است که ما استعداد خودمان ،پیشرفت خودمان ،توانایى هاى خودمان را باور
نکنیم؛ وقتى هم اتّفاق می افتد ،باور

نکنیم3.

 .2.6اکتفا کردن مجریان تولید علم به شعار
بنده به خصوص روى علم و تحقیق حسّاسیت هم داشتم[ .رئیس جمهور] نصیحت مى کنند که ما باید بهطرف علم و تحقیق برویم .البته
نمى گویم نصیحت نکنید؛ نه ،نصیحت کنید؛ اما از مجموعه ی اجرایى ،بیش از نصیحت توقع وجود دارد .نصیحت خشک و خالى ،کار ممنِ
طلبه است؛ کارى که دستگاه دولتى باید بکند ،اجراست .آقای وزیر علوم پیش من مى آید و از این که بودجه ی وزارتخانه اش کم است ،شکوه

 .1بیانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاهها.1808/18/13 ،
 .0بیانات در اجتماع بزرگ مردم همدان.1808/84/11 ،
 .8بیانات در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد.1800/80/01 ،
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مى کند .خیلى خوب؛ این علم و تحقیق ،مورد توصیهی آقاى رئیس جمهور ،مورد تأکید صاحب نظران و مورد شکوه ی وزیر علوم است و بنده
هم که چند سال است -چه در زمان رئیس جمهور قبلى ،چه در زمان رئیس جمهور فعلى -به هر دو بزرگوار پیشنهاد مشخّص دادهام؛ یعنى
گفته ام چهکار کنید؛ گفته ام این کار را باید بکنید تا علم پیشرفت کند .فرمولى براى کیفیت وصل دانشگاه به صنعت و کشاورزى باید پیدا
شود .این کانال هم جز از طریق ریاست جمهورى قابل اجرا نیست؛ یعنى وزیر نمىتواند این کار را بکند؛ باید از دفتر ریاست جمهورى باشد
که سط حش بالاست؛ باید امکانات و بودجه داشته باشد و بداند مستظهر به شخصیتى مثل رئیس جمهور است.
من در دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه صنعتى شریف ،در جلسات مختلف دانشجویى و در دیدار با اساتید و همه ی کسانى که در این زمینه
علاقه دارند ،راجع به نهضت علمى در کشور -نهضت تول ید علم و نهضت نرمافزارى -مفصّل صحبت کردهام؛ الان هم بحمداللّه یک مقدار در
دهنها افتاده و فرهنگ سازى شده؛ منتها این حرف است و « دوصد گفته چون نیم کردار نیست» .البته در جاهایى چرا ،بهقدر نیم کردار یا
یک کردار هست؛ اما بالاخره کردار نیست...اتّفاقاً یکى ا ز محسّنات بزرگِ کار این است که نگاه شما هم درست به همان جایى دوخته شده که
نگاه بنده به آن جا دوخته شده است .منتها باید اجرا شود .این یکى از چیز هایى است که صورت نگرفته

است1.

 .2.7بیحوصلگی علمی و تنبلی ذهنی
الان متأسفانه در طبقه ی متعارف محصّل ما ،از دبیر ستان تا دانشگاه ،یک حالت سهلگرایى ،سهلاندیشى و سهل انگارى در مسائل علمى
و بى حوصلگى و بى اهتمامى به معلومات وجود دارد ،که در دانشگاه هاى ما هم هست؛ با این که استعداد ها بالاست .افرادى که در این مسئله
واردند و مطالعه و تحقیق کردهاند ،نتیجه ی تحقیقاتشان ا ین است که جوان ایرانى در دانشگاه به اصطلاح پروژه ی تحقیقاتى را مىگیرد و
استعداد هم نشان مى دهد؛ اما آن پیگیرى و استمرار و آن دلسوزى و اهتمام لازم را ندارد .در واقع ،یک حالت بىاعتنایى و بى حالى و تنبلى
ذهنى بر نسلهاى نوبهنو و روبه رشدمان حاکم است ،که این براى کشور بسیار خطرناك است .این ،از کودکى باید در آمموزش و پمرورش
تأمین شود .آموزش و پرورش باید خوب یاد بدهد.
الان اگر ملاحظه بفرمایید ،غالباً در دبیرستان و دانشگاه از کثرت درس گله مى کنند؛ در حالى کمه ممن کسمب اطّلماع کمرده ام کمه در
کشورهاى پیشرفتهی دا نشگاهى دنیا -آنجاهایى که دانشگاهها و حتّى دبیرستانهایش پیشرفته هستند -حجم درسهایشان از ایران بیش تر
است؛ یعنى کتاب بیش ترى را باید بخوانند و مطالب بیش ترى را باید در طول این مدت یاد بگیرند .ما در واقع یک حالت و دوران به اصطلاح
تن پرورى ذهنى را در خودمان مى گذرانیم و این بسیار خطرناك

است2.

 .2.8کمبود بودجه پژوهش
نکتهی [دیگر] مسئلهی سهم بودجهی پژوهش است .سهم بودجهی پژوهش مهم است؛ چند سال است که بنده در همین جلسه و در
جلسات دیگر و در دیدارهای خصوصی با مسئولین اجرایی کشور ،روی این مسئله تکیه کردهام ،متأسّفانه اطّلاعاتی که به من میدهنمد و
گزارشی که به من میدهند ،نشان میدهد که نه ،این حرفهای ما مثل نصیحت است؛ نصیحتی که مثلاً یک نفمر منبمر ممیرود و یمک
نصیحتی میکند؛ با این چشم نگاه شده؛ این جور نیست؛ باید سعی بشود .حالا در چشم انداز ،چهار درصد از بودجهی عمومی را برای پژوهش
در نظر گرفتند؛ ما حالا آن قدر همّتمان برای این در کوتاه مدّت ،بلند نیست؛ امّا همان یک و نیم درصد یا دو درصدی که ممکمن اسمت و
صحبت است ،باید انجام بگیرد؛ هنوز بودجههایی که وجود دارد برای پژوهش ،بحث چند صدم درصد است؛ یکی این مسئله است؛ یکی هم

 .1بیانات در ديدار اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى.1801/81/00 ،
 .0بیانات در ديدار وزير و معاونان وزارت آموزش و پرورش.1830/18/80 ،
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صَرف درست و برنامه ریزیشدهی منابع مالی پژوهش؛ باید درست صرف بشود و درست در جای خود قرار

بگیرد1.

 .2.2کند شدن شتاب علمی
رسیدن ما به رتبهی بالای علمی ،ناشی از شتاب فوق العادهی کار بود .طبق آمارهای جهانی ،شتاب پیشرفت علمی در کشور ،سیزده برابرِ
متوسّط جهان بود؛ این را مراکز آماریِ علمی دنیا اعلام کردند که ما هم مکرّر قبلاً اعلام کردیم .این شتاب ،امروز کم شده .اینکمه بعضمی
میگویند از لحاظ پیشرفت علمی عقب ماندیم ،بعضی میگویند نه ،عقب نماندیم و هر دو هم آمار ارائه میکنند ،نکتهاش اینجا است :بله،
علیالظّاهر از رتبهی شانزدهم یا پانزدهم تنزّل نکردیم -این درست است -امّا بایستی ترقّی میکردیم؛ یعنی آن شتاب بایستی ادامه پیدا
میکرد؛ این شتاب امروز کم شده .برادران و مسئولان عزیز وزارتخانهها به این [نکته] توجّه کنند؛ آن شتاب ،امروز نیست .کاری کنید که
شتاب رشد علمی فروکش نکند؛ باز به تعبیر نظامیهای جنگ سخت ،این حرکت از دُور نیفتد .البته میدانیم که هرچه جلوتر برویم ،طبعاً ای ن
شتاب کمتر خواهد شد؛ یعنی وقتی خیلی عقبیم ،ظرفیّتهای استفادهنشدهی بیشتری وجود دارد که هرچه جلوتر بیاییم ،این ظرفیّتها طبعاً
کمتر میشود ،چون استفاده میشود -این را میدانیم -امّا آن شتاب لازم و متناسب ،در پیشرفت علمی نباید کم

بشود2.

 .2.42تضعیف مدارس استعدادهای درخشان
[مسئله دیگر] در همین رابطه ،مدارس استعدادهای درخشان است که خیلی مهم است؛ نخبهپروری خیلی مهم است؛ مدارس استعدادهای
درخشان نبایست تضعیف بشود؛ هرچه میتوانید این ها را تقویت کنید و جایگاه کشور در المپیادهای جهانی بایستی حفظ بشود .البته ممن
شنیدهام در چند رشته تنزّل پیدا کردهایم؛ در ریاضی ،در فیزیک ،در رایانه ،در شیمی ،رتبههای ما پایین آمده .باید اینها جبران بشود .یکی از
افتخارات کشور ،همین بچّههای المپیادی هستند که میروند رتبههای بالا را در دنیا کسب میکنند و میآیند؛ نگذارید رتبهی این ها تنزّل پیدا
کند3.

ه .راهکارهای تولید علم
 .4نظری
 .4.4ایجاد روحیهی جهادی
فرهنگ جهادى در همهى صحنهها و عرصهها به کار مى آید...در دفاعِ هشتساله ،بسیج و تحرّك ممردم را دیدیمد .در میمدان کمار و
سازندگى و پیشرفت ،روحیهى جهادى را دیدید ،که البته مخصوص جهاد سازندگى هم نماند؛ این روحیه در بسیارى از دستگاههما رسموخ
کرد...این روحیهی حرکت عمومى ،این دلسوزى ،این ورود در صحنه ی کار و ابتکار ،این کمک رسانىِ انبوه ،مخصوص ملّتی است که دل او از
حرکت جهادى گرم است و جوشش جهادى در دل او وجود دارد .این همان روحیه ی بسیجِ دوران دفاع مقدّس است؛ این همان روحیمه ی
سنگرسازان بى سنگرِ جهاد سازندگى اس ت که غسل شهادت مى کردند ،روى بولدوزر مى نشستند تا خاکریز بزنند .ما این روحیه را باید حفظ
کنیم .این روحیه با کار علمى و نظم تشکیلاتى هیچ منافاتى ندارد؛ بلکه اتّفاقاً کار علمى را هم همین روحیه ی جهادى بهتر مىکند.
ما پیشرفت هاى علمى و پژوهشىِ بسیار زیادى در بخش های مختلف داشته ایم که ستون اصلى این بخش ها را همین جوانان انقلابى و
بچه هاى مؤمن تشکیل دادهاند .آن ها بودند که وارد میدان شدند و بر اساس همان روحیه ،بسیارى از گردنه ها و عقبه هاى تحقیقات و کار

 .1بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان  ۶۳۴۱در حسینیهى امام خمینى.1814/84/18 ،
 .0بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان  ۶۳۴۱در حسینیهى امام خمینى.1814/84/18 ،
ّ
ّ
 .8بیانات در ديدار معلمان و فرهنگیان بهمناسبت روز معلم.1810/80/11 ،
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مهمّ علمى را پیش بردند .بله؛ معنویت ،دنیاى انسان را هم آبادتر مى کند؛ منتها دنیاى

سالم1.

 .4.2امیدآفرینی
اینکه من عرض میکنم پیشرفت علمی ،ادّعای ما نیست؛ البته این را ما بارها در این جلسه ،در سالهای مختلف عرض کردهایم 2ا ی ن
اظهارات مراکز علم سنجی دنیا است که یکوقتی گفتند که سرعت حرکت پیشرفت ایران در علم ،سیزده برابرِ متوسّط دنیا است .این چیز
خیلی مهمّی است :شتاب پیشرفت علمی ،سیزده برابرِ متوسّط عالم است .رتبههای علمی بالا را انسان ملاحظه میکند در یک بخشهایی که
در رتبههای تک عددی [ -مثلاً] در رتبهی چهارم ،پنجم ،ششم -در بعضیها هم در مجموع ،در رتبهی شانزدهم ،پانزدهم در دنیا؛ این خی ل ی
مهم است؛ این را نمیبینند ،این موفّقیتها را مشاهده نمیکنند .لذاست که یکی از عرایض ما این است :جموری برناممه ریزی بشمود کمه
موفّقیّتهای عظیم علمی دانشگاهها در معرض دید قرار بگیرد ،همه ببینند؛ این گشت وگذار علمی برای استاد و برای دانشجو یک برنامهای
باشد که اصلاً در بخشهای مختلف ،گشت وگذار علمی کنند؛ پیشرفتهای علمی را بروند ببینند ،مشاهده کنند .فرض کنید مثل نمایشگاه
کالاهای فلان صنعت که میگذارند ،همه میروند میبینند آشنا میشوند ،پیشرفتهای علمی را معرّفی کنند تا همه ببینند ،و مشخّص کنند
که از کِی این اتّفاق افتاده؛ در چه سالهایی ،در چه مدّتی این پیشرفتها اتّفاق افتاده است تا امید بهوجود بیاید .بنده روی مسئلهی امید
تکیه میکنم .خواهش من این است که برادران عزیز ،خواهران عزیز ،اساتید معظّم و مکرّم ،این را در کلاسهای درس ،در مواجهمهی بما
دانشجویان حتماً در نظر داشته باشید و کاری کنید تا این جوان امیدوار بشود .دشمن میخواهد یأس ایجاد کند؛ یک جریانی هم متأسّفانه در
داخل کمک میکند به دشمن -این هست دیگر ،وجود دارد -شما در مقابل این جریان خائن و خبیث بِایستید و ایجاد امید

کنید3.

امید؛ شرط اساسی پیشرفت علمی
یک شرط اساسی برای پیشرفت عبارت است از امید .امروز یک جریانی در داخل کشور و خارج کشور وجود دارد برای دمیدن روح یأس
به جای دمیدن روح امید -که در اوّلِ صحبت اشاره کردم که در خارج مینشینند ،راجع به مسائل ایران بحث میکنند ،و استنتاجشان بما
تحلیلهای مغرضانه و خبرهای بعضاً دروغ -یعنی خبرهای خلاف واقع -این است که در ایران حرکت علمی پیشرفتی ندارد و امیدی هم به
پیشرفت آن نیست -یأس آفرینی .خب موفّقیّتها را طبعاً نادیده میگیرند و این روی دانشجو اثر میگذارد؛ این جریانِ یأس آفرین در ذهن
دانشجو اثر میگذارد؛ وقتی او مأیوس شد ،کار نمیکند .اگر چنانچه نخبهای باشد -حالا تعداد اندکی این جور هستند  -و توانایی داشته باشد،
امکانات داشته باشد ،میگذارد میرود خارج ،به عقبش هم نگاه نمیکند .ولیکن اکثر ،این امکانات را ندارند؛ [لذا] مأیوس میشوند و دنبال
یک مدرك دارای ارزش رسمی ولو بدون محتوای علمی میافتند برای اینکه یک شغلی پیدا کنند و یک کاری پیدا کنند؛ پیشرفت علمی
پیش نمیآید .یأس این [جور] است؛ روی دانشجو اثر میگذارد ،روی استادها کمتر اثر میگذارد امّا بعضاً دیده شده که روی استاد هم اثر
بگذارد؛ یعنی این تبلیغات ،استاد را که در واقع در وسط میدان دانشگاه ایستاده و میان دار مسائل دانشگاه است ،از پیشرفت علمیِ دانشگاه
مأیوس میکند؛ یأس آفرینی خطر بسیار بزرگی است .این را دیگرانی که [بیان] میکنند -خارجیها -با حسابوکتاب میکنند؛ ببینید ،مقاله
نوشته اند و در مقاله تصریح کرده اند که پیشرفت علمیِ ایران مایهی نگرانی است؛ این را صریحاً نوشتند« :پیشرفت علمیِ ایمران مایمهی
نگرانی است».؛ مایهی نگرانیِ کیست؟ معلوم است؛ قدرتهای استعمارگر ،قدرتهای متجاوز و سلطهگر که حیاتشان به سلطهی بر ضعفا
است ،نمیتوانند ببینند که یک کشوری در یک موقعیت حسّاسی مثل موقعیت کشور ما ،خودش را از ضعف نجات بدهد و به قوّت و قدرت

 .1بیانات در ديدار جهادگران و كشاورزان.1800/18/14 ،
 . 0بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان و استعدادهاى برتر علمى كشور و رؤساى شركتهاى دانشبنیان.1811/83/00 ،
 .8بیانات در ديدار جمعى از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.1810/88/80 ،
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برسد؛ مایهی نگرانیِ آنها است .اینها خیلی راحت موفّقیتها و پیشرفتها را ندیده میگیرند و بعضی [افراد] هم واقعاً فراموش میکنند .من
از آن کسانی که یا آن استادی که به ما خبر میرسد ،گزارش میرسد که مثلاً سر کلاس یا در برخورد با مجموعهی دانشجویی یأس آور حرف
میزند ،واقعاً تعجّب میکنم که چطور این ها موفّقیّتهای کشور را ندیده میگیرند! این پیشرفت عظیم علمی ،این حرکمت علممیای کمه
بخصوص در دو دههی اخیر -در حدود هفده هجده سال اخیر ،از اوایل دههی  -81در کشور به وجود آمده و سهم ایران را در تولید علم در
دنیا چقدر بالا برده ،و تواناییهای عملی را جلوی چشم همه قرار داده ،میبینند ،درعین حال آن دمدمه 1و وسوسهی یأس آفرین در آنها اثر
میگذارد! [این] مایهی تعجّب

است2.

 .4.1بسط خودباوری و اعتمادبهنفس ملّی
امروز بحمداللّ ه این جرئت ،این گستاخى ،این دلیرى و این اعتمادبهنفس -که مىتوانیم ،مىکنیم ،پیش مى رویم؛ چه در زمینههاى علمى،
چه در زمینه هاى فناوری و چه در زمینههاى سیاسى -در نسل جوان ما به وجود آمده است .چالشهاى مزورانهى قدرتها اثرى روى روحیهى
مردم و جوان هاى ما نمى گذارد؛ این فرصت خیلى بزرگى است؛ این را به همین شکل پیش ببرید و مرعوب نشوید .نه در زمینهى علممى
مرعوب شوید ،نه در زمینه ى فناوری مرعوب شوید ،نه در زمینهى سیاسى مرعوب شوید ،نه در زمینه ى نوآوری مرعوب

شوید3.

از مبانی اصول گرایی ،تقویت خودباورى و اعتمادبه نفس ملّى است .این اعتمادبه نفس  ،در همه جاست .ما اکنون در زمینهى مثلاً علوم
تجربى ،نمونه هایىاش را دیده ایم که حالا یکىاش فناوری هستهاى است ،یکىاش تولید سلولهاى بنیادى است ،یکىاش کارهاى خوبى
است که در بخش های گوناگون انجام داده اند و من حالا نمى خواهم پیش از موعد آن ها را تصریح و بیان کنم ،که به نفع پیشرفت دانمش
بشرى هم هست .البته این ها فقط یک بخشى از کار است .استقلالِ اعتمادبه نفس ملّ ى و خودباورى ،فقط به این چیزها منحصر نمىشود که
ما مى توانیم سد درست کنیم ،مى توانیم نیروگاه درست کنیم و مى توانیم بدون کمک خارجى کارهاى بزرگ و پروژه هاى عظیم را راهانداز ی
کنیم؛ بلکه باید در سیاست ،فلسفه ،ابتکارهاى مردمى و ارزش هاى اخلاقى هم خودباورى داشته

باشیم4.

 .4.4شکستن محاصره علمی با شعار «ما میتوانیم»
ما باید از محاصره ی موجود که کشور هاى جهان سوم در آن قرار گرفته اند ،خودمان را خارج کنیم .این فقط وظیفه ی ما نیست ،بلکه
وظیفهی همه ی ملتهاى دنیاست که در دوره اى از کاروان علم عقب ماندند .من اعتقاد راسخم -که این اعتقاد با نظر خبرگان و کارشناسان
فنّ تأیید شده است -این است که ما مى توانیم این کار را بکنیم .این مُهر «نمىتوانیم» و «نمىتوانید» را که یکى از بخش های عمده ی
سیاست فرهنگى دشمنان بوده ،بایستى از ذهن خودمان پاك کنیم .البته من احساس مىکنم که در همین زمینه هم مى توانیم پیشرفت کنیم؛
چرا که الان مى بینم شما استادان و دانشجویان در محافل دانشجویى ،از نهضت نرم افزارى و تولید علم بهعنوان شعار هاى عملى و فعّال یاد
مى کنید .این ،خیلى موفقیت است که ما به این فکر افتاده ایم و این موضوع به صورت شعار ،درخواست و خواس ته درآمده

است5.

 .4.5شهامت نوآوری و آزادنگری
ما نیاز به این داریم که سطح علمى خودمان را ببینیم و بیش تر و اساسىتر و مهم تر از آن ،نیاز داریم که در زمینه ی علممى تصممیم
بگیریم .باید تصمیم بگیریم که یک حرکت علمى انجام دهیم .البته حرکت علمى شده است .نباید پنهان کرد و پوشیده داشت و حقّ کسانى
 .1حیله ،فريب.
 .0بیانات در ديدار جمعى از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.1810/88/80 ،
 .8بیانات در ديدار دانشآموزان نخبهى قرآنى و المپیادى.1808/84/88،
 .4بیانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى.1801/88/01 ،
 .1بیانات در ديدار جمعى از استادان دانشگاههاى سراسر كشور.1800/80/80 ،
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را که در این حرکت در کشور  -که نسبت به گذشته حقیقتاً یک رستاخیز علمى بوده -سهیم بوده اند ،نادیده انگاشت؛ لیکن آنچه که باید در
زمینهی پیشرفت علم و استقلال در بینش علمى و پیگیرى علمى کار کنیم ،تا به حال کم کار کرده ایم .بایستى باز هم دنبال کنیم و شجاعت
علمى داشته باشیم؛ یعنى شجاعت نوآوری در علم ،شجاعت آزادنگرى به مسائل علمىِ دیگرانى که امروز در دنیا در صفوف مقدّم دانمش
جهانى حرکت مى کنند ،و برگرداندن روحیه ی جرئت و شهامت علمى و شهامت اندیشیدن و شهامت تولید علم ؛ که روزى کشور و ملّت و
گذشته و تاریخ ما به دنیا نشان دادند که این صلاحیت و قابلیت را دارند.
بلاشک ما ملّتی هستیم که مى توانیم در میدان علم از اغلب کسانى که امروز جلو حرکت مى کنند ،جلوتر برویم .گذشته ی ما این استعداد
را نشان مىدهد؛ امروز هم زمینه فراهم اس ت .اوضاع سیاسى کشور -بر خلاف آنچه که بعضى مى خواهند برعکس وانمود کنند -اوضماعى
است که به پیشرفت علمى ،به گسترش علم و فرهنگ در کشور ،و همان شجاعت و استقلال طلبی ای که عرض کمردم ،کممک ممىکنمد.
بنابراین ،ما از این که بتوانیم گوى سبقت را در باب علم به دست آوریم ،بههیچ وجه نبایستى ناامید باشیم؛ باید شجاعانه این را دنبال کنیم و
این را بخواهیم و این یک حرکت عمومى لازم دارد؛ که من در بیانات بسیارى از شما دوستان این معنا را مشاهده مىکنم .امیدوارم مسئولان
کشور با حسن نیتى که دارند ،به طور جدّى در این جهت فکر کنند .بند ه هم بلاشک این مسئله را دنبال و به این اندیشه کمک خواهم

کرد1.

 .4.6فرهنگسازی برای ارزش ذاتی علم
نخبگان ،این فرهنگ را بیش از دیگران مى توانند در میان جامعه گسترش بدهند .این که یک انسانى با معارف فلسفى یا معارف عرفانى
یا با دانشى از دانشهاى گوناگون بشر آشن است ،یا داراى ذوق هنرى است ،این را یک ارزش بدانند؛ ولو کسى نداند؛ ولو تبدیل به پول نشود؛
ولو در بازار تنگنظرى ها مشترى درست و حسابى هم نداشته باشد .این فرهنگ ،فرهنگ خیلى خوبى است؛ این چیزى است که مىتواند
جریان دانش و تحقیق و هنر را در کشور توسعه بدهد؛ و ما به این نیاز داریم .این جور نباشد که ما تصور کنیم اگر به هنمر یما بمه دانمش
مى پردازیم ،براى این است که یک مابه ازاى مادى دارد ،که اگر اینجا به دست نیاوردیم ،برویم جاى دیگر .البته طبیعت انسانها بعضاً کشش
به این سمت دارد؛ اما فرهنگ دینى و اسلامى این

نیست2.

 .4.7تبدیل مسئلهی «تولید علم» به گفتمان عمومی
یک مسئله ى دیگر هم که به شدّت به شما ارتباط پیدا می کند ،مسئله ى تولید علم است .خوشبختانه من مى بینم در دانشگاه ها تولید علم
و لزوم عبور از مرزهاى دانش به یک گفتمان عمومى تبدیل شده .این خیلى براى من خرسندکننده و نویدبخش است .باید اجرایى کنید .این
پیشنهادهایى که این عزیزان من در زمینه هاى دانش و تحقیق و پژوهش و ایجاد مراکز و نخبه پرورى و ارتباطات و غیره گفتند ،همه در
جهت همین مسئله ى تولید علم است .این بسیار باارزش است .این راه را باید دنبال کرد .ما

عق بیم3.

 .4.8تحقیق و ابتکار علمی
شرط [دیگر] این است که در محیط کار و تلاش اقتصادى کشور ،ابتکار وجود داشمته باشمد .ممن عمرض ممى کمنم چمه خموب اسمت
کارخانه هایى که در کشور ما وجود دارد؛ چه آن هایى که در اختیار دولت است و چه آن هایى که در اختیار مردم است -امروز تعداد زیادى از
واحدهاى تولیدى در اختیار مردم و مال خود مردم است -یک مقدار از درآمدشان را براى تحقیق ،براى پیشبرد کار و براى کیفیت بخشیدن
به کالاى تولیدی شان صرف کنند .چرا ما باید بنشینیم که دیگرى در اروپا ،یا در یک گوشه ی دیگر دنیا تحقیقى بکند و ما از او یاد بگیریم؟!

 .1بیانات در ديدار رؤساى دانشگاهها.1831/81/08،
 .0بیانات در ديدار نخبگان استان كرمان.1804/80/14 ،
 .8بیانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان.1800/80/03 ،

17

مگر ما کم تر از آن ها هستیم؟! مگر ما کم تر مى فهمیم؟! پس باید تحقیقات کنند ،ابتکار کنند ،تولید را جلو ببرند ،صنعت را جلو ببرند ،تولید را
از لحاظ کیفیت و کمیّت بالا ببرند .چیزى را به بازار خواستِ بشر در سطح جهان عرضه کنید که چشمها را به طرف شما ب گرداند و به آن
احساسِ احتیاج کنند .فقط ادّعا نباشد؛ در این میدان باید واقعاً عمل

باشد1.

من خواهش مى کنم برادران عزیز دانشمند و داراى فکر و قدرت علمى در بخش دفاعى ،هر چه مى توانند ،نوآورى و ابتکار خود را در
خدمت این کشور و این انقلاب و این ملّت قرار دهند .ا ین ملّت خیلى عقب نگه داشته شده؛ هرچه شما تلاش کنید ،بجاست؛ زیادى

نیست2.

الان به هر زحمتى هست ،باید وارد این میدان شوید؛ آن گاه خواهید دید که مى توانید .این ها وارد شدند و دیدند که مى توانند؛ لذا هواپیما و
تانک و سلاح هاى پیشرفته و موشک ساخته شد .چه کسانى این ها را ساختند؟ همین شما جوان ها و شما نظامی ها؛ هم در ارتش و هم در
سپاه .پس ،از ابزار هاى پیشرفته استفاده کنید و حتّىالمقدور آن ها را بسازید .از دانش این رشته ،حداکثر استفاده را بکنید .دانشکده ی شما
حقیقتاً مرکز دانش و اطّلاعات و تحقیقات باشد؛ جوان ها یاد بگیرند ،اساتید زحمت بکشند و محقّقان پژوهش

کنند3.

نوآوری به دلیل قطعی نبودن نتایج علوم طبیعی و انسانی غربی
البته در همه ی بخشها -نه فقط در بخش های انسانى که علوم هنوز پیشرفت زیادى ندارد -حتّى در بخش های طبیعى که پیشرفت
علوم زیاد است ،نتایج علم هیچ وقت قطعى نیست .شما مى بینید امروز مى گویند فلان دارو این خصوصیت را دارد ،سه سال دیگر مىآینمد
صدوهشتاد درجه عکس آن را مىگویند؛ در حالىکه رفتهاند ،سنجیدهاند و ابزار هاى دقیق ،خصوصیات را ذرّهذرّه دیدهاند و آزمایش کردهاند؛
در عین حال بعدها نتیجهی غلط درمى آید و بعد از مدّتِ نه چندان بلندى مىبینید آزمایشها عوض مى شود .علوم انسانى پیشرفت علموم
طبیعى را ندارد؛ لذا ضمن این که به روش علمى و کار علمى اهمّیت مى دهید و حتماً باید اهمّیت بدهید ،به نتایج کار علمى صددرصد مؤمن
نباشید ،که اگر تجربه ی محسوس و روشنى جلوی چشم شما بود ،بتوانید آن را تخطئه

کنید4.

 .4.2نقد و بررسی علوم جدید بهجای تقلیید
در طول سالیان متمادىِ سلطه ى فرهنگ استعمار و فرهنگ وابستگى ،ما را عادت دادند به این که هر حرفى که از غرب ممى آیمد ،در
همهى زمینه ها ،براى ما حجیت داشته باشد و معتبر باشد و به عنوان سند از آن اسم بیاوریم! آن ها در تاریخ ،در علوم طبیعى ،در علوم انسانى
و در فقه و حقوق ،که ما در آن ها ریشه هاى قدیمى داریم ،حرفى مى زنند و ما به آن ها استناد مى کنیم! این عادت شده که ما به مطالب آن ها
استناد کنیم و آن ها را مسلّم بگیریم .بایستى باب واسعى براى نقد و تعلیقه زدن و کاوش کردن در حرف هایى که امروز از دنیا مىآید ،باز
شود .نقد ،به معناى رد نیست .اى بسا خیلى از حرف ها را ما قبول کنیم و بپسندیم؛ استفاده کنیم  -ما راه استفاده کردن را روى خودممان
نمىبندیم -لیکن استفاده کردن یک حرف است ،چشم بسته تسلیم شدن و تقلید کردن ،حرف دیگرى است؛ ما این را نبایستى در جامعه ى
خودمان بخواهیم و

بپسندیم5.

 .4.42تبدیل نگاه مونتاژکاری به نوآوری
ما باید یک فکری برای صنعت کشور بکنیم که حالا من در این بحث هایی هم که دوستان کردند ،دیدم بخش مهمّی با این مشمکل
ارتباط پیدا می کند .صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است که یک آفت قدیمی است؛ وقتی که مسئله ،مسئله ی مونتاژکاری است ،نوآوری
ّ
 .1بیانات در ديدار كارگران و فرهنگیان كشور ،به مناسبت روز كارگر و روز معلم.1830/80/11 ،
 .0بیانات در بازديد از كارخانههاى صنايع مكانیك وزارت دفاع.1838/80/81 ،
 .8بیانات در ديدار فرماندهان حفاظت اطالعات ارتش.1831/84/00 ،
 .4بیانات در ديدار اعضاى معاونت پژوهشى وزارت آموزش و پرورش.1800/80/88 ،
 .1بیانات در ديدار شوراى مركزى و اعضاى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ى اسالمى.1808/80/10 ،
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دیگر خیلی معنی ندارد؛ وقتی نوآوری وجود نداشت ،پس تحرّك علمی و کار علمی دیگر وجود ندارد؛ وقتی کار علمی مطرح نبود ،ارتباط
صنعت و دانشگاه که ما این همه داریم داد می زنیم ،تحقّق پیدا نمی کند .صنعت و دانشگاه اگر به هم ارتباط پی دا کردند ،هم دانشگاه پیشرفت
پیدا میکند ،هم صنعت؛ این واضح است .بنده البته این مسئله ی ارتباط صنعت و دانشگاه را از خیلی وقت پیش با دولتها مطرح کردم که
همین معاونت علمی بالاخره براثر فشارها و اصرارهای ما تشکیل شد ،به خاطر همین که ارتباط صنعت و دانشگاه تحقّ ق پیدا کند .منتها ارتباط
صنعت و دانشگاه وقتی به معنای واقعی کلمه تحقّق پیدا می کند که صنعت احساس نیاز کند به دانشگاه؛ در مونتاژکاری چنین احساسِ نیازی
نیست .باید به صنعت سفارش کرد؛ همچنان که یکی از دوستان عزیز که صحبت کردند گفتند که از صنایع خواسته بشود؛ خب خواستن از
صنایع یک مسئله است ،احساسِ نیاز صنعت کشور یک مسئله ی دیگر است؛ این احساس نیاز باید به وجود بیاید .این هم وقتی خواهد شد که
این مشکل قدیمی برطرف بشود .بایستی در یک مقطع زمانی مثلاً ده ساله -خیلی هم ما عجله نمیخواهیم بکنیم -در یک بازه ی زممانی
ده ساله ،این مسئله ی « تبدیل نگاه از مونتاژکاری به نو آوری» در صنعت به وجود بیاید و این باید در کشور حاکم

بشود1.

 .4.44بالا بردن رشد کیفی مقالات علمی
نکته ی دیگر درمورد مقالات علمی است .خوشبختانه ما از لحاظ عدد مقالات ،سطح بالایی داریم؛ منتها این کافی نیست؛ بلکه باید بگوییم
این دارای اهمّیت زیاد هم نیست؛ آنچه مهم است کیفیت مقالات است .آن طور که من شنیده ام و به من گزارش شده ،در زمینه ی مقالات از
لحاظ کیفی وضع ما خیلی خوب نیست؛ بایستی کیفیتها را بالا ببریم ،شاخص های کیفی بایستی رشد پیدا کند و به جای افزایش عدد مقالات،
ارتباط مقالات با مسائل کشور مورد توجّه قرار بگیرد که البته این در زبان بعضی از دانشجوهای عزیز ما هم بود؛ خودشان به من گفته اند،
عقیدهی ما هم همین است که بایستی مقالات علمی و پژوهشی در خدمت نیازهای کشور قرار بگیرد و این نیا زها هم برای نخبگان تبیین
بشود؛ خیلی از نخبگان ممکن است نیازهای کشور را آن چنانکه هست

ندانند2.

 .2عملی
 .2.4تعریف راهبرد بومی برای پیشبرد دانش
شما بایستی خودتان ،هدفهای خودتان را در این دانش معیّن کنید؛ در همهی بخشهای علوم شناختی ،اوّل شما هدف گذاری کنید تا
ببینیم ما چه میخواهیم و دنبال چه هستیم ،آن وقت بر اساس آن هدف گذاری ،شما موضوع و پروژه تعریف کنید و بخواهید که دانشمند،
دانشجو ،پژوهشگر ،جوان و مانند اینها این پروژه را [انجام بدهند] .این نباشد که شما مطالبهی پروژه کنید بدون اینکه هدف گذاری کرده
باشید؛ مثلاً فرض بفرمایید در دانشگاهها کسانی به میل خودشان یک پروژهای را تعریف کنند ،بیایند با شما مثلاً بخواهند هماهنگ کنند ،کار
کنند که این پروژه اصلاً -به تعبیر فرنگی -روی پازل و مجموعهی شما هیچ تأثیری نمیگذارد و این جدول شما را پُر نمیکند .شما اوّل
جدولتان را تعریف کنید که چه میخواهید ،چهکار میخواهید بکنید ،بعد آن وقت خانههای این جدول را از فلان دانشگاه ،از فلان پژوهشگاه و
از آن مجموعه مطالبه کنید تا برای شما تهیّه کنند و بیاورند .پس بنابراین این هم توصیهی دوّم ما است که به خودتان تکیه کنید ،یمک
راهبرد بومی تعریف کنید برای پیشبرد این دانش ها و بر اساس آن ،کاربران را وادار کنید که کار

 .1بیانات در ديدار جمعى از اعضاى بنیاد علمى نخبگان و استعدادهاى برتر علمى كشور.1810/83/00 ،
 .0همان.
 .8بیانات در ديدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختى1813/11/88 ،
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کنند3.

 .2.2همّت و تلاش
 .2.2.4مجاهدت علمی و عملی
اگر مى خواهید کشور ایران آباد شود ،رفاه و رونق اقتصادى ،پیشرفت همه جانبه ،عزّت سیاسى ،امنیت اجتماعى ،امنیت شغلى ،دانش و
پیشرفت تحقیقات از یک طرف ،و معنویت از یک طرف این کشور را روشن و نورانى کند ،دو چیز را باید در نظمر بگیریمد .ایمن دو چیمز،
وظیفه ی همه ی قشرها ،مخصوصاً قشرهاى آگاه است.
مبادا کسى خیال کند که مملکت بدون فعّالیت و تلاشِ سازندگى -فقط با ذکر خدا گفتن -آباد خواهد شد؛ ابداً .باید تلاش کمرد ،بایمد
مجاهدت کرد؛ هم مجاهدت علمى ،هم مجاهدت عملى.
گذشت آن دورانى که آمریکاییها خیال مى کردند صاحب اختیار دنیا هستند؛ نسبت به کشور هاى گوناگون عالم خط و نشان مىکشیدند و
تصمیمگیرى مىکردند .همه ی اینها به برکت ای ن است که شما ملت ،این دو کار را فراموش نکنید :یکى شرکت در سازندگى کشور؛ هم
سازندگى علمى  -یعنى درس بخوانید ،درس بگویید ،تحقیق ،فکر و نوآورى کنید ،ابتکار کنید و راه هاى میانبر را پیدا کنید؛ بنبستهما را
بشکافید و جلو بروید -هم کار

عملى1.

امروز بخشى از علم ،د ر اختیار شماست .بنابراین ،با این دید به دانش پزشکى نگاه کنید .پزشکى فقط یک حرفه نیست؛ بلکه دانش در
مرتبهی بالاتر و عالى تر هم هست .البته غایتِ این دانش و تحقیق آن است که انسان ،جان انسان ها را نجات دهد .در این شکّى نیست؛ اما
چه وقت مى توان جان انسانها را نجات داد؟ آن وقت که این دانش ارتقا پیدا کند .پس پزشکى ،یک دانش و یک حرکتِ علمىِ والاست .شما
سعى کنید که در جمهورى اسلامى ،این میدان را با بهترین شکل بیارایید.
درخواست ما از شما پزشکان مؤمن این است و توقع داریم که فضاىِ پزشکىِ جامعه را به این سمت پیش ببرید .قانع نمىشویم به اینکه
پزشکان ما با مراجعینشان خوب رفتار کردند .رفتار خوب ،عمل پسندیدهای است؛ اما همه ی قضایا نیست .قانع نمىشویم به این که پزشک
خوب و انقلابى مان ،در جنگ و در انقلاب ،حضور فعّال داشته است .حضور فعّال در آن دو عرصه ،کار بسیار مهمّى است؛ اما همه ی مطلب این
نیست .ما مایلیم که شما در آزمایشگاههایتان ،در خلوتگاههاى تحقیقتان ،در کلاسهاى درستان و در آن جا که محلّ گُل کردنِ علمىِ ذه نِ
انسان است ،قدم هاى بلندى بردارید و تلاش واقعى کنید که سطح پزشکى را ارتقا

ببخشید2.

 .2.2.2تلاش همگانی
این کشور با این همه انسان بااستعداد ،با این همه زمینهی رشد و پیشرفت علمى و فنّى و صنعتى و بخش های مختلف علمى و با اینهمه
امکانات ،امروز با یک فاصله ی بسیار ژرف و عمیقى عقب است .ما باید این فاصله را طى کنیم؛ همه ی کسانى که توانایی ای در خودشان
سراغ دارند -هر نوع توانایى در هر بخش که هست؛ چه در بخش ساخت وساز  ،چه در بخش صنعت ،چه در بخش کشاورزى ،چه در بخش
علم و تحقیق و پژوهش و پرورش انسان هاى دانشمند ،چه در بخش های گوناگون دیگر ،حتّی در ورزش و هنر و امثال اینها -باید به این
لشکر افتخار بپیوندند و در این راه بیفتند؛ مشکلات این کشور را حل کنند و به فضل پروردگار حل خمواهیم کمرد .ایمن مشمکلات ،بسمیار
کوچک تر از آن است که یک مجموعه ی مؤمن و متوکّل به خدا و داراى اعتمادبه نفس نتواند آن ها را حل کند؛ حل مى شود و حل خواهیم
کرد؛ منتها هرچه که خیلِ پیوستگان به این مجموعه انبوهتر و با کیفیت تر و با نشاطتر و سرزنده تر باشند ،این کار سریع تر انجمام خواهمد

 .1بیانات در اولین روز ورود به سارى.1834/83/00 ،
 .0بیانات در ديدار «انجمن اسالمى» و «جامعهى اسالمى» پزشكان كشور.1838/84/08 ،
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گرفت و به پایان خواهد رسید .انشاءاللّ ه که همه ی شما این توفیق را پیدا

کنید1.

 .2.2.1تحمل دشواریها
در راه تحصیل علم و افزودن بر بار علمى و توانایى هاى علمىِ خودتان ،هیچ کوتاهى نک نید .به کارى که کردید ،هیچ قناعت نکنید و آن
را قدم اول بدانید .شما مثل کوهنوردى هستید که باید بروید و به قلّه برسید .شما الان دارید در پیچوخم هاى اول راه حرکت مىکنید ،که
گاهى عرق آدم هم درمىآید .به موفقیت هاى ابتدایىِ راه قانع نشوید؛ نگاه کنید ببینید قلّه کجاست .باید زحمت بکشید و دشوارى ها را تحمل
کنید ،تا بتوانید به قلّه

برسید2.

 .2.1جدی گرفتن علم و تحقیق در دانشگاه
البته جنبش تولید علم ،بدون پیشرفت علم ممکن نیست .بدون پیشرفت علم ،در این دنیاى متنوّع نمى شود رقابت کرد و پیش رفت؛
حتماً پیشرفت علم لازم است .این ،وظیفه ی دانشگاه ها و دانشجویان و اساتید را بسیار سنگین مىکند.
شما باید در محیط دانشگاه ،مسئلهی علم و تحقیق را جدّى بگیرید .این که دانشجوى عزیزى در صحبت خود به بودجهی تحقیقات اشاره
کردند و گفتند کم است و آن را به عنوان مطالبه و درخواستِ دانشجویان مطرح نمودند ،مرا خوشحال مىکند .در جلسه ی اساتید هم کمه
بودیم ،اتّفاقاً همین را مطرح مى کردند .این خیلى خوب است که جوان ،دنبال تحقیق ،کار علمى و پیشرفت علم باشد .بدون پیشرفت علم
نمى شود کشور را پیش برد .امروز حتّى دشمنان بشریت ا ز علم استفاده مىکنند .ما براى آرمان هاى والا ،ارزش هاى حقیقى ،فضایل انسانى و
گسترش آن ها ناگزیریم از علم و شرافت ذاتى علم استفاده

کنیم3.

پژوهشمحور شدن دانشگاهها
مسئلهی [دیگر] ،مسئلهی پژوهش است؛ پژوهش خیلی مهم است .البته ما پژوهشگاههایی داریم ،خوب ه م هست امّا خود دانشگاهها
باید پژوهش محور بشوند؛ پژوهشگاه درست کنند ،پژوهشکده درست کنند و خود دانشگاه بشود پژوهش [محور] .منافاتی هم ندارد که بیرون
هم باشند ،پژوهشگاهها و پژوهشکدههای بیرونی وجود داشته باشند امّا خود دانشگاه ها بشوند

پژوهش محور4.

 .2.4دامن زدن به مسائل علمی در رسانه
علم را باید رویانید .به نظر من ،رسانه مى تواند در نهضت تولید علم و فکر و نظریه و اندیشه در زمینه هاى مختلف -چه در زمینهى ف نّى
و چه در زمینه ى انسانى و غیره -نقش ایفا کند .شما مى توانید خط تولید علم و فکر و نظریه را برنامهریزى شده دنبال کنید؛ به بحثهاى
منطقى و مفید دامن بزنید؛ کرسى هاى نوآوری را تلویزیونى کنید و چهره هاى علمىِ نوآورِ خوب را مطرح نمایید .به نظر من ،شما در مقولهى
علم ،مطلقاً بى طرف نیستید؛ جزو مسئولیت هاى مهم شماست که باید مسئله ى علم را دنبال

کنید5.

 .2.5تولید علم به جای تکرار شعارها
توجّه کنید این شعارهایى که ما مى دهیم ،اگر به عمل نرسد ،به یک الفاظ بىمعنى و بى محتوا تبدیل خواهد شد .اگر همینطور مرتّب
بگوییم «رستاخیز نرم افزارى در تولید علم» یا « اجتناب از علم ترجمهاى» -همین حرفهایى که ما در بحثهاى خود زده ایم و افراد دیگر

 .1بیانات در ديدار نخبگان اراك.1831/80/00 ،
 .0بیانات در ديدار گروهى از مخترعان و نوآوران جوان كشور.1804/81/88 ،
 .8بیانات در ديدار دانشجويان دانشگاه شهید بهشتى.1800/80/00 ،
 .4بیانات در ديدار رؤساى دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز رشد و پارک هاى علم و فناورى.1814/80/08 ،
 .1بیانات در ديدار رئیس و مديران سازمان صداوسیما.1808/81/11 ،
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هم مىگویند -ولى عمل نکنیم ،این شعارها به یک حرفهاى مهوّع 1و کسالت آور تبدیل خواهد شد و خود را پس مى زند .بنابراین ،باید وارد
میدان کار شوید .البته اعتقاد من این است که شما مى توانید و در ذهن من در این زمینه هیچ اب هامى وجود ندارد ک ه نسل ایرانىِ امروز ما -
مرادم فقط نسل جوان نیست؛ همین شما ها؛ این نسلِ موجودِ صحنه ی علم و تحقیق -این توانایى را دارد؛ هم براى برنامهریزىاش توانایى
دارد ،هم براى اداره ی آن تا قدم آخر توانایى دارد .شما بحمداللّه آدم هاى فراوانى دارید که مى توانند این کار ها را بکنند .بنابراین به این کار
بپردازند2.

 .2.6سرمایهگذاری مستمر در علوم پایه
بحث علوم پایه خیلی مهم است منتها چون دستاوردِ نقدِ حاضر و آمادهای برایش وجود ندارد ،گرایش به آن در بین دانشجوها و کسانی
که رشته انتخاب میکنند ،کم است .باید ترتیبی داده بشود که گرایش به این دانشهای علوم پایه یک گرایش بهتری ،و گرم تری از سوی
دانشجویان باشد و علوم پایه ،هم نیاز دارد به سرمایه گذاری دولت -چون متأسّفانه دولتها هم وقتی مشکل مالی پیدا میکنند ،جزو اوّلی ن
جاهایی که در بودجه حذف میشود ،عبارت است از همین بخش علم و فرهنگ و مانند اینها؛ این ها هیچ مشکلی ،دردسری نمدارد؛ اوّل
بودجهی این ها را [قطع میکنند ]؛ آمدند به من گفتند که بودجهی بخشهای علمی را امسال پنجاه درصد کم کرده اند؛ خب یعنی پنجماه
درصد از فعّالیت علمی کشور بایستی متوقّف بشود -دولت باید کمک بکن د ،هم خود صاحب نظران و دانشمندان بایمد کممک کننمد ،همم
آموزش وپرورش در این زمینه وظیفه دارد؛ هدایت تحصیلی باید انجام بگیرد از طرف آموزش وپرورش؛ جوری این جوان را حرکت بدهند و
هدایت تحصیلی بکنند که به سمت علوم پایه و مانند این ها حرکت بکند.
ما در علوم پایه باید سرمایهگذاری مستمر بکنیم و حرکتمان حرکت پیشدستانه باشد؛ یعنی سعی کنیم به استقبال حقایق کشف نشده ی
عالم برویم .حقایق بسیاری در عالم وجود دارد که کشف نشده ،کمااینکه صد سال پیش خیلی از حقایقی که امروز کشف شده ،کشف نشده
بود؛ در طبیعت وجود داشت امّا کشف نشد ه بود .اینجور نیست که فرض کنید که نیروی الکتریسیته تازه به وجود آمده [باشد]؛ از اوّلی که دن ی ا
به وجود آمد ،این بود[ ،لکن] کسانی همّت کردند ،هوشمندی به خرج دادند و این را کشف کردند .ما دنبال حقایق کشف نشدهی عالم وجود
باشیم؛ یکی از کارهای اساسی ما این است .پرداختن به علوم پایه و علوم بنیادی این خصوصیت را دارد که جامعهی علمی را میکشاند به
سمت کشف حقایق کشف نشده؛ نه اینکه ما هم فقط صرفاً حول وحوش حقایقی که کشفشده است و حرکتهایی که دیگران انجام داده اند،
حرکت

بکنیم3.

 .2.7پرورش استعدادهای برتر
وقتى ما مىگوییم مرز هاى علم را باید بشکافیم و باید از سخن روزِ علم یک قدم جلوتر برویم ،این براى بعضى باورنکردنى است .وقتى
من مىگویم ما باید به آن جا برسیم که اگر در اکناف عالم یک پژوهشگر ،یک دانشمند ،بخواهد به فلان نظریه ى علمى یا نظریهى فلسفى
دست پیدا کند ،ناچار باشد زبان فارسى را یاد بگیرد ،بعضى با نگاه انکارآمیز به این نگاه مى کنند .من معتقدم و مى بینم در مقابل خودم که
چنین چیزى شدنى است .ما اگر همّت کنیم ،مى توانیم تا بیست سال دیگر ،تا سى سال دیگر ،کارى کنیم که وقتى نام آوران عرصهى علم و
فناوری را در دنیا نام مى آورند ،ایرانیان و کشور ما در صدر قرار بگیرد؛ مى توانیم این کار را بکنیم؛ ما استعدادمان خیلى خوب است؛ همه چیز،
این را گواهى مى دهد .آنچه ما کم داشتیم -که انقلاب به ما داد -اعتمادبهنفس بود؛ ما امروز اعتمادبهنفس پیدا کرده ایم .جریان علمى کشور،

 .1تهوعآور ،نفرتانگیز.
 .0بیانات در ديدار رؤساى دانشگاهها.1808/18/80 ،
 .8بیانات در ديدار جمعى از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.1810/88/80 ،
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خوشب ختانه جریان خوبى است؛ این جوان هاى ما امروز اعتمادبه نفس

دارند1.

 .2.7.4توجّه به استعدادهای جوان و نخبهپروری
کشور ما ،یک کشور علم خیز است .شما ،این قضیه را خوب مى دانید .سابقه ی علمى ما ،یک سابقه ی طولانى است .شکوفایى علمى و
درخشندگى ما در این زمینه ،در برهه و بلکه برهه هایى از تاریخ ،چیزى است که دوست و دشمن به آن معترف و مذعن2هستند .چیزى نیست
که کسى بتواند آن را انکار کند .وجود استعداد هاى بسیار برجسته در کشور ما  -و امروز در بین جوانان و دانشجویانمان -حقّى اسمت کمه
جملگى برآنند .من از دوستانى که در مراکز علمىِ بزرگ دنیا حضور داشتهاند ،شنیدم که به من مىگفتند « دانشجویان ایرانى ،بهطور متوسّط،
از متوسّط دانشجویان دنیا ،بالاترند ».یعنى در این وضع متوسّط است که از متوسّطِ سطحِ استعداد و هوش جهانى بالاتریم .امّا علاوه بر این،
برجستگیها و قلّه هایى هم بهطور وافر در بین جوانان دیده مى شود .این ،یک واقعیت است .متأسفانه در زیر سرپوش حکومت ناصالحان -از
این بُعد که نگاه کنیم ،حقیقتاً ،سلاطین ناصالح ترین افراد بودند -این استعداد برجسته ،روزبه روز به افول نزدیک شده ،تحلیل رفته ،ضعیف
شده و خشکیده است .امّا امروز ،بحمداللّ ه ،این میدان وجود دارد .این وضعیت و این استعداد هست که بتوانیم از این زمینه ها و قوّه ها ،حداکثر
استفاده را بکنیم[ 3.بنابراین] در میان جوانان ما افرا دى هستند که مى توانند در مسابقات جهانى و در عرصه هاى وسیع مسابقاتى در داخل
کشور رتبههاى برجسته اى را بیاورند و اینها استعدادهاى درخشان هستند و از این استعدادهاى درخشان ما در کشور زیاد داریم و با تکیه ى
به این ها ملّت ایران و کشور عزیز ما خودش را خواه د ساخت و پیش خواهد برد و دره ى ژرفى را که بین ما و قلّه ى علم در دنیا بمه وجود
آوردند ،به تدریج پُر خواهد

کرد4.

باید مسئولانِ کارِ علمى در کشور ،زمینه ها را فراهم نمایند و همه کمک کنند .راه ها را براى جوانان ممتاز و برتر باز کنند؛ هم در علوم
ریاضى ،هم در عل وم طبیعى ،هم در علوم انسانى ،هم بخصوص در زمینه ى ادبیات فارسى ،هم در مسائل علوم دینى ،هم در فلسمفه و در
مسائل فکرى .در همهى این رشته ها ما احتیاج داریم که کسانى با این استعدادهاى درخشان إن شاء اللّه میدان جلوشان باز باشد و بتوانند
پیشرفت کنند که این تکلی ف مسئولان را سنگین

مىکند5.

اعتقاد راسخ من این است که اگر چنانچه بر روی مسئله ی علمم و فنماوری و نخبمه پروری سمرمایه گذاری کنمیم ،حتمماً در یکمی از
بااولویت ترین کارها سرمایه گذاری کرده ایم .پیشرفت علمی و به دنبال آن ،پیشرفت فناوری ،به کشور و ملّت این فرصت و این امکمان را
خواهد داد که اقتدار مادی و معنوی پیدا کند؛ بنابراین با یک نگاه راهبردی ،علم یک چنین اهمّیتی

دار د6.

 .2.7.2توجّه به نیازها و بهکارگیری استعدادهای باانگیزه
متوسّط استعداد کشور ما از متوسّط جهانى بالاتر است .به عنوان نمونه ،شما به صحنه ی هشت سال دفاع مقدّس -یعنى سالهاى  59تا
 -67که میدان براى بروز استعداد ها باز شد ،نگاه کنید .نیاز فراوان بود ،اما در هاى دنیا به روى ما بسته بود .هر چیزى که به جنگ ما کمک
مى کرد ،دنیا حاضر نبود آن را در اختیار ما بگذارد  -نه سلاح ،نه مهمّات ،نه پشتیبانى و نه اطّلاعات -از طرفى هم کشور درگیر دفاع از هویت
خود ،از خاك خود ،از مرزها و از خانه ی خود بود؛ بنابراین به آن امکانات نیاز داشت .این نیاز موجب شد استعدادها در همه ی زمینهها -هم در

 .1بیانات در ديدار نخبگان استان كرمان.1804/80/14 ،
 .0اقراركننده ،اعترافكننده.
 .8بیانات در ديدار اعضاى فرهنگستان علوم.1830/80/04 ،
 .4بیانات در ديدار جمعى از دانشجويان و نخبگان سراسر كشور.1804/83/88 ،
 .1بیانات در ديدار نخبگان علمى سراسر كشور.1830/83/11 ،
 .0بیانات در ديدار نخبگان جوان.1801/83/14 ،
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زمینه ی علمى و هم در زمینه جنگى و نظامى -به جریان افتد .پایه ی پیشرفتهاى علمى کشور -که امروز شما برخى از نمونه هاى آن را
مىشنوید -در دوران دفاع مقدّس گذاشته شد.
امروز بسیارى از جوانانى که در بخش های بسیار حسّاسِ علمى کشور مشغول کار هستند ،همان عناصر دفاع مقدّسا ند که بما هممان
روحیه و انگیزه مشغول کار شده اند و امروز یک نمونه از کارهاى شگفت آمیز آن ها هممین غنمى سمازىِ ممواد هسمتهاى اسمت ،کمه جمزو
محرمانهترین فناوریهاى جهانى است که قدرت ها آن را دربست در اختیار خود نگاه داشته اند؛ اما جوانان ما توانستند با تکیه به استعداد و
هوش و دستانِ ماهر خود ،این کار بزرگ را انجام دهند ،که شما عکسالعمله اى مستکبران عالم را مىبینید .جنجال هایى که امروز در دنیا
وجود دارد ،عکس العمل در مقابل استعداد و توانایى و افتخارات شماست.
یک نمونهی دیگر ،تولید و تکثیر سلّول هاى بنیادى است که من ماه گذشته گفتم؛ اخیراً هم خودشان آمدند و توضیح دادند .متخصصان
و دانشمندان جهانى مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و همّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشانِ پنهان خود را
آشکار کنند و این راه بزرگ را بروند .از این قبیل ،ما نمونه هاى متعدّدى در صحنه تحقیقات

داریم1.

 .2.8یافتن راههای میانبر در تولید علم
 .2.8.4راه میانبر؛ راه رسیدن به روند روبهجلوی دانش جهانی
روند دانش ،یک روند رو به سرعت است .مثل این است که یک نفر پیاده راه مى رود ،اما یک نفر دیگر به دوچرخه دست پیدا مىکند و
با این دوچرخه ،زودتر مسیر را مى پیماید .وقتى به دوچرخه دست پیدا کرد ،زودتر هم ب ه اتومبیل مى رسد .وقتى سوار اتومبیل شد ،سرعتش
چندین برابر مىشود ،تا برسد به آن جایى که هواپیما ایستاده است .وقتى به هواپیما رسید ،سرعتش صد برابر مى شود .امّا کسى که پیماده
است ،مى آید تا شاید یک وقت به دوچرخه برسد! فاصله این طور است .فاصله ی بین ما و بین کشور هاى خارج ،این طور رو به ازدیاد است.
حال ما باید چه کار کنیم؟ چگونه باید طى کنیم؟ باید میانبر بزنیم .باید از همه ی استعداد هاى این کشور استفاده کنیم؛ باید صممیمیت در
حرکت و مقابله با دشمنان و سیاست هاى استعمارى ،در این کشور نهادینه شود؛ و این ،جز با انقل اب و به برکت انقلاب ،امکان پذیر نبود و
نخواهد

بود2.

 .2.8.2راه میانبر برای جبران عقبماندگی صدسالهی علمی
البته ما از لحاظ علمى عقب افتادگى داریم؛ این هم جاى بحث نیست .بحث ده سال و بیست سال هم نیست؛ شاید ما صد سال در این
حرکت به معناى حقیقى کلمه عقب ماند یم .البته ما صدسال دیرتر شروع نکردیم؛ لیکن چون روند شتابنده است ،دائماً فاصله زیاد شده است.
راه میانبر هم حتماً وجود دارد؛ یعنى گستره ى عظیمى که امروز علم پیدا کرده و چیز هاى جدیدى که به برکت دید علمى در عالم آفرینش
پیدا مىشود ،به ما نشان مى دهد که همه چی ز در این دنیاى بزرگ امکان پذیر است؛ از جمله پیدا کردن راه هاى میانبر .راه میانبر خودش یک
حرکت علمى است؛ یعنى ما بدانیم که اگر بخواهیم به سطح علمىِ امروز دنیا برسیم ،لازم نیست از همه ى این مراحل عبور کنمیم؛ بلکمه
مى توانیم راه هاى میانبرى را پیدا

کنیم3.

امروز سرعت پیشرفت ما خوب است؛ اما با توجّه به عقب ماندگى هاى گذشته که کشور ما دارد ،هر چه سرعتمان بیش تر باشد ،باز هم
زیادى نیست .ما باید خیلى پیش برویم؛ از راه هاى میانبر استفاده کنیم؛ از شتابِ فراوان بهره ببریم؛ ما باید در همه ى علوم تولیمد داشمته

ّ
 .1بیانات در ديدار اعضاى اتحاديهى انجمنهاى اسالمى دانشآموزان.1800/80/00 ،
 .0بیانات در ديدار مسئوالن استان چهارمحال و بختیارى در شهركرد.1831/83/10 ،
 .8بیانات در ديدار دستهجمعى روزهاى دوشنبه ،ديدار با هیئت رئیسهى دانشگاه تهران.1831/81/08 ،
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باشیم1.

 .2.8.1تمام اکتشافات فعلی حاصل کشف راههای میانبر آنها
البته من بار ها به اندیشمندان خودمان گفته ام -آن نکته اى که شما گفتید « -غرب از ما خیلى جلوتر است» ؛ این حقیقتى است .ما اگر
بخواهیم از همان راهى که غرب حرکت کرده ،دنبالش برویم تا به آن نقطه اى که امروز ه ست ،برسیم ،عمرها و قرن ها طول خواهد کشید و
نخواهیم توانست .ما احتیاج به راه هاى میانبر داریم .آیا راه میانبرى وجود دارد؟ حتماً وجود دارد .کو؟ من نمى دانم؛ بروید تا پیدا کنید.
تمام این اکتشافات فعلى ،راه هاى میانبرند .ببینید؛ زمانى حرکت با نیروى بخار نبود ،با استفاده از نیرو هاى دیگرى غیر از نیروى بخار
بود؛ اما یک نفر نیروى بخار را به دست آورد؛ یعنى چیزى در طبیعت وجود داشت نیروى بخار از اوّلِ عالم وجود داشته -کسى آن را کشف
کرد .این یعنى یک راه میانبر.
راه هاى میانبر را کشف کنید .این نیروى الکتریسته که شما مشاهده مىکنید -که در واقع امروز همه ی کار هاى دنیا ،یا قسمت مُعْظمى از
آن را انجام مىدهد -همیشه در طبیعت وجود داشته ،این که به وجود نیامده است؛ یک نفر رفت ،این راه میانبر را یافت و از آن عبور

کرد2.

 .2.2تقویت شتاب علمی
الحمدللّه در این پانزده شانزده سال ،بیست سال -قریب بیست سال اخیر -حرکت علمی در کشور یک حرکت جدّی خوبی شده لکن ای ن
حرکت اگر از شتاب بیفتد ،ما عقب میمانیم .حالا بعضی اوقات آمار میدهند ،میگویند « آقا! شتاب حرکت ما مثلاً پانزده برابر متوسّط دنیا
است».؛ خیلی خوب ،این خیلی خوب است امّا کافی نیست؛ [چون] ما از زیر صفر شروع کردیم  .ما بعد از نابودی رژیم طاغوت از زیر صفر
تقریباً شروع کردیم و وقتیکه از زیر صفر شروع میکنیم ،برای اینکه برسیم به نقطهی اوج ،شتابمان بایستی زیاد باشد و در مدّت طولانیا ی
[هم] این شتاب باید زیاد باشد .این کافی نیست که الان شتاب ما مثلاً چند برابر متوسّط دنیا است؛ بله [هست] امّا این بهاصمطلاح شمدّت
شتاب ،بایستی بیست سال طول بکشد ،سی سال باید طول بکشد تا ما بتوانیم به نقطهی اوج برسیم؛ وَالّا اگر چنانچه مما نکنمیم[ ،عقمب
میمانیم] .حالا این رشتههای مربوط به علوم شناختی ،یک مجموعه است ،یک دستگاه علمی است؛ دستگاههای علمیِ دیگری بلافاصمله
به وجود خواهد آمد ،یعنی تولید خواهد شد؛ ذهن بشر که متوقّف نمیشود .آنهایی که در این زمینههای ابتدایی ،در زیرساختهای علمی از ما
جلو هستند ،زودتر مسئله به ذهنشان میرسد ،زودتر درصدد حلّش برمیآیند و زودتر به رتبهی بالاتر میرسند لذا ما باید خودممان را بالما
بکشیم .عرض من این است؛ اصرار بنده بر این است.
الحمدللّ ه حالا در این زمینه ما پیشرفت کردهایم؛ در بعضی زمینههای دیگر هم الحمدللّه پیشرفتهایمان خوب بوده امّا هیچ دلخوش
نباید باشیم  -حالا دل خوش که عیب ندارد ،دل خوش باشیم  -یعنی به این قانع نباید باشیم؛ مطلقاً .باید توجّه کنیم که اگر ما امروز از ای ن
کاروان اندکی عقب ماندیم ،قطعاً دیگر نخواهیم رسید؛ نباید بگذاریم که عقب بمانیم .یک شعری است که یادم نمیآید [امّا] مضمونش ا ی ن
است که داشتیم با کاروان میرفتیم ،یک خاری در پای ما رفت ،خم شدیم ،نشستیم خار را از پایمان دربیاوریم ،دیگر نرسیدیم به کاروان؛
این جوری است؛ یعنی کاروان پیشرفتِ دنیا اینجوری است .تا شما نشستی که خار را از پایت دربیاوری ،از راه عقب ماندی و دیگر نمیشود
رسید؛ چون او هم دارد میدود؛ شما اگر میدوید ،او هم دارد میدود .لذا نباید اصلاً توقّف وجود داشته باشد ،بایستی به طور دائم حرکت کنیم .
این یک نکتهی اساسی است که اصل کار را من تأکید میکنم ،تأیید

میکنم3.

 .1بیانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان.1800/80/03 ،
 .0بیانات در گفتوشنود صمیمانه با گروهى از جوانان و نوجوانان (گروه كودك و نوجوان صداوسیما ،برنامهى نیمرخ).1830/11/14 ،
 .8بیانات در ديدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختى.1813/11/88 ،
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 .2.42جریانسازی علمی
خوشبختانه امروز شرکتهای دانشبنیان ،خیلی رشد جهشی خوبی پیدا کرده؛ سرمایهگذاریهای خوبی شده .هیئتهای علمی ،هسته
های علمی در دانشگاهها -که باز این هم مورد تأکید ما بود -بحمداللّه به وجود آمده .جهتگیریهای فکری نخبهپروری تصحیح شده...اینها
هست ،منتها درعینحال بنده قانع نیستم؛ نه اینکه من قانع نیستم[ ،بلکه] اکتفا نمیشود کرد .ما هنوز خیلی راه داریم ،خیلی فاصله داریم تا
اینکه به نقطهی مطلوب برسیم...ما بایستی در زمینهی پیشرفت علمی به تحرّك نقطهای در فلان دانشگاه یا فلان پژوهشکده یا مانند اینها
اکتفا نکنیم؛ باید روندسازی بشود ،رویّهسازی بشود؛ باید در کشور جریانسازی بشود در زمینه ی علم و پیشرفت علمی؛ بهصورت جریمان
دربیاید ،بهصورت رویّه دربیاید که قابل توقّف نباشد .این جور نباشد که اگر چنانچه این دولت آمد و سلیقهی خاصّی داشت ،بتواند در پیشرفت
علمی کشور تأثیری ایجاد کند و مثلاً نُکسی 1به وجود بیاورد؛ یا فلان مسئول دولتی اگر آمد و عقیدهی دیگری داشت ،همینطور .نبایستی
سلایق و شیوهها و روشهای مدیریتی در پیشرفت علمی کشور اثر بگذارد؛ این وقتی خواهد شد که رویّه سازی

بشود2.

 .2.44تشکیل کرسیهای آزاداندیشی
 .2.44.4ضرورت تشکیل کرسیهای آزاداندیشی
یکى دیگر از کارهایى که باید در زمینه ى مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى و علمى انجام بگیرد ،میدان دادن به دانشجوست براى
اظهار نظر .از اظهار نظر هیچ نباید بیمناك بود .این کرسى هاى آزاداندیشی که ما گفتیم ،در دانشگاه ها باید تحقّق پیدا کند و باید تشکیل
بشود .اگر چنانچه بحث هاى مهم تخصصى در زمینه ى سیاسى ،در زمینه هاى اجتماعى ،در زمینه هاى گوناگون حتّى فکرى و مذهبى ،در
محیط هاى سالمى بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود ،مطمئناً ضایعاتى که از کشاندن این بحث هما بمه محیط هماى عممومى و
اجتماعى ممکن است پیش بیاید ،دیگر پیش نخواهد آمد.
وقتى که با عامه ى مردم ،افراد مواجه می شوند ،همه نمی توانند خودشان را حفظ کنند .مواجهه ى با عامه ى مردم ،انسمان ها را دچمار
انحراف ها و انحطاط ها و لغزش هاى زیادى میک ند که متأسفانه ما شاهد بودیم .خیلى از افرادى که شما مى بینید در مواجهه ى با عامه ى
مردم یک حرفى می زنند ،یک چیزى می گویند ،در اعماق دلشان اى بسا خیلى اعتقادى هم ندارند .به تعبیر بعضى ها جوگیر می شوند؛ این
خیلى چیز بدى است .اگر در محیط هاى خاص ،محیطهاى آزاداندیشی و آزادفکری  ،این مسائل مطرح بشود -مسائل تخصصمى ،مسمائل
فکرى ،مسائل چالش برانگیز -مطمئناً ضایعات کم تر پیش خواهد

آمد3.

 .2.44.2حمایت از روشهای علمی و معقول برای رونق علم و اندیشه
براى بیدار کردن عقل جمعى ،چاره اى جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با
« حمایت حکومت اسلامى» و «هدایت علما و صاحبنظران» ،تولید علم و اندیشهی دینى و در نتیجه ،تمدّن سازى و جامعه پردازى ،ناممکن
یا بسیار مشکل خ واهد بود .براى علاج بیمارى ها و هتّاکى ها و مهار هرج ومرج فرهنگى نیز بهترین راه ،هممین اسمت کمه آزادى بیمان در
چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام ،حمایت و نهادین ه شود .بهنظر مى رسد که هر سه روش پیشمنهادى شمما یعنمى تشمکیل
«.1کرسى هاى نظریهپردازى»«.2 ،کرسى هاى پاسخ به سؤالات و شبهات» و «.3کرسى هاى نقد و مناظره»؛ روش هایى عملى و معقول باشند
و خوب ا ست که حمایت و مدیریت شوند؛ به نحوى که هر چه بیش تر ،مجال علم گسترشیافته و فضا بر دکّان داران و فریبکاران و راهزنان

 .1ضعف ،سستى.
 . 0بیانات در ديدار جمعى از اعضاى بنیاد علمى نخبگان و استعدادهاى برتر علمى كشور.1810/83/00 ،
 .8بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها.1800/80/80 ،
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راه علم و دین ،تنگتر

شود1.

 .2.44.1تقویت مناظرات علمى و نظریهپردازى روشمند
این جانب با چنین طرحهایى [کرسىهاى نظریهپردازى ،کرسى هاى پاسخ به سؤالات و شبهات ،کرسىهاى نقد و مناظره] همواره موافق
بوده ام و از آن حمایت خواهم کرد و از شوراى محترم مدیریت حوزه ی علمیه ی قم مى خواهم تا با اطلاع و مساعدت « مراجمع بزرگموار و
محترم» و با همکارى و مشارکت « اساتید و محقّقین برجسته ی حوزه»  ،براى بالندگى بیش تر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر
موضوعات تحقیق و تألیف دینى ،و نیز فعّال کردن « نهضت پاسخ به سؤالات نظرى و عملى جامعه» ،تدارك چنین فرص تى را ببینند.
از شوراى محترم انقلاب فرهنگى و به ویژه ریاست محترم آن نیز مى خواهم که این ایده را در اولویت دستور کار شورا براى رشد کلیه ی
علوم دانشگاهى و نقد متون ترجمهاى و آغاز « دوران خلاقیت و تولید» در عرصه ی علوم و فنون و صنایع و به ویژه رشته هاى علوم انسانى و
نیز معارف اسلامى قرار دهند ،تا زمینه براى اینکار بزرگ به تدریج فراهم گردد و دانشگاه هاى ما بار دیگر در صف مقدّم تمدّنسازى اسلامى و
رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ ،قرار گیرند.
بىشک هر دو نهاد از طرحهاى پیشنهادى فضلای دانشگاهى و حوزوى ...استفاده خواهند کرد ،تا با رعایت همه ی جوانب مسئله ،جنبش
« پاسخ به سؤالات»« ،مناظرات علمى» و «نظریه پردازى روشمند» را در کلیه ی قلمرو هاى علمى حوزه و دانشگاه ،نهادی نه و تشویق کنند.
امیدوارم که مراحل اجرای این ایده ،دچار فرسایش ادارى نشده و تا پیش از بیست وپنجمین س الگرد انقلاب ،نخستین ثمرات مهم آن آشکار
شده

باشد2.

 .2.44.4استفاده از ابتکار و توان انقلابی
فاصله با کشور هاى پیشرفته زیاد است .آن ها با امکاناتى که دارند ،مى توانند لحظه به لحظه این فاصله را بیش تر کنند .شما آن امکانات
را ندارید -آن آزمایشگاههاى مدرن ،آن پیشرفتها ،آن امکانات علمى -بنابراین هر چه مىتوانید ،از نیروى ابتکار خود و قدرتى که خدا به
شما داده و حرارتى که انقلاب در اختیارتان گذاشته است ،استفاده نمایید و احساس خستگى نکنید .آن گاه این فاصله پُر خواهد

شد3.

 .2.42ترویج کتاب و کتابخوانی
 .2.42.4کتاب؛ گنجینهی بزرگ دانش و تحقیق
حقیقت آن است که کتاب یکی از ارزشمندترین فراورده های بشری و گنجینهی بزرگترین ثروتهای بشر یعنی دانش و تحقیق است.
دین و دنیای بشر و جسم و جان انسان ،به برکت کتاب تأمین و تغذیه می شود و فرایند کمال بشری به وسیلهی کتاب تحقّق می یابد .کتاب،
مادر تمدّنها و نیز عصارهی آن ها است ،و بشر با پدید آوردن کتاب ،درسهای بیشماری را که در کتاب تکوین بدو آموخته شمده ،گمرد
می آورد و در محیط بشری منتشر میسازد و بدینگونه روز بهروز گنجینهی ثروت بشری ،غنای بیش تر

می یابد4.

 .2.42.2کتابخوانی و علمآموزی؛ یک واجب دینی
اکنون ملّت ایران باید عقب افتادگیها را جبران کند .اینک فرصت بینظیری از حکومت دین و دانش بر ایران پدید آمده است ،که باید از
آن در جهت اعتلای فکر و فرهنگ این کشور بهره جست .امروز کتاب خوانی و علم آموزی ،نه تنها یک وظیفه ی ملّی  ،که یک واجب دین ی
است .از همه بیش تر ،جوانان و نوجوانان ،باید احساس وظیفه کنند ،اگر چه آن گاه که انس با کتاب رواج یابد ،کتاب خوانی ،نه یک تکلیف ،که
 .1پاسخ به نامهى جمعى از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد كرسىهاى نظريهپردازى.1801/11/10 ،
 .0پاسخ به نامهى جمعى از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزهى علمیه در مورد كرسىهاى نظريهپردازى.1801/11/10 ،
 .8بیانات پس از بازديد از مجتمع مهماتسازى پارچین.1833/88/88 ،
 .4پیام به مناسبت گردهمايى كتاب و كتابخانه.1834/80/01،
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یک کار شیرین و یک نیاز تعلّلناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خویشتن تلقّی خواهد شد ،و نه تنها جوانان ،که همهی نسلها و
قشر ها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند

آورد1.

 .2.41ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه
 .2.41.4مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه
 -حرکت پابهپای علم و دین

در نظام اسلامى ،علم و دین پابه پا باید حرکت کند .وحدت حوزه و دانشگ اه ،یعنى این .وحدت حوزه و دانشگاه ،معنایش این نیست که
حتماً بایستى تخصصهاى حوزهای در دانشگاه و تخصص هاى دانشگاهى در حوزه دنبال بشود .نه لزومى ندارد .اگر حوزه و دانشگاه به هم
وصل و خوش بین باشند و به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکارى نمایند ،دو شعبه از یک مؤسسه ى علم و دین هستند .مؤسسهى علم و
دین ،یک مؤسسه است و علم و دین باهما ند .این مؤسسه ،دو شعبه دارد :یک شعبه ،حوزه هاى علمیه و شعبهى دیگر ،دانشگاه ها هستند؛ اما
باید با هم مرتبط و خوش بین باشند ،با هم کار کنند ،از هم جدا نشوند و از یکدیگر استفاده کنند .علومى را که امروز حموزه هماى علمیمه
مى خواهند فرا بگیرند ،دانشگاهیها به آن ها تعلیم بدهند؛ دین و معرفت دینى را هم که دانشگاهیها احتیاج دارند ،علماى حوزه به آن هما
تعلیم بدهند .سرّ حضور نمایندگان روحانى در دانشگاه ها ،همین است .چقدر خوب است که این ارتباطها ،برنامه ریزى و سازماندهى بشود.
این ،یکى از بهترین و طبیعی ترین وحدتهاست.
مى دانید که در دوران اختناق و در آن هنگامى که دستگاه جبار بر اى جدا کردن روحانیون از تحصیل کردهها  ،از تمام وسایل اسمتفاده
مى کرد ،یک عده روحانىِ آگاه و عالم و عاقل و مصلحت بین و مصلحت شناس داشتیم که ارتباطشان را با دانشمگاه ها مسمتحکم کردنمد.
بهترین جلسات سخنرانیهاى علمایى مثل مرحوم آیتاللّ ه مطهرى و امثال ایشان ،در دانشگاه ها بود و مرحوم دکتر مفتح یکى از پُرکارترین
و فعّالترین این گونه روحانیون

بود2.

 -قرار گرفتن علم در جهت ارزشهای اسلامی و اخلاقی

وحدت حوزه و دانشگاه یعنى روآوردنِ این دو به یکدیگر .یعنى دانشگاه ،علم و دانش و تحصیل علم را در جهت ارزشهاى اسلامى و
اخلاقیای قرار دهد که در حوزه ها روى آن ارزشها با شیوه هاى صد درصد علمى و به طور کامل ،کار و تحقیق و تدریس مىشود .علم در
جهت دین؛ علم در جهت اخلاق؛ علم براى انسان؛ علم وسیلهای براى بى نیازى از بیگانگان؛ علم براى تأمین استقلال ملّى ما؛ علم براى عزّت
امّت اسلامى؛ علم براى این که دیگر آمریکا یا اروپا نتوانند به وسیلهی ابزار علم ،ملّت ها را بیچاره و زیر پا لگد مال کنند؛ علم به عنوان یک
سپر ،یک مدافع و یک وسیلهی پرواز .این ها همه در صورتى خواهد شد که دانشگاه از حوزه بیاموزد و آن روشها و ارزشهایى که در حوزه
هست -ارزشهاى دینى و اخلاقى -در محیط دانشگاه نفوذ

کند3.

 -حوزه و دانشگاه دو نهاد مستقل

فرض بفرمایید وقتى ما از وحدت حوزه و دانشگاه مى گوییم ،معنایش این باشد که همه ی دانشکده هاى ما -دانشکده هاى گونماگون
علمى -در حوزه تشکیل شود! نه؛ مقصود این نیست .دانشکده در جاى خودش تشکیل شود ،حوزه هم در مرکز جغرافیایى و خارجى خودش.
معناى وحدت این نیست که این آن جا برود و آن این جا بیاید و همه با هم در یک فضا و زیر یک سقف زندگى کنند .این ،برداشت سادهاى از

 .1پیام به مناسبت آغاز هفتهى كتاب.1830/18/84 ،
ّ
 .0بیانات در ديدار جمع كثیرى از دانشگاهیان و طالب حوزههاى علمیه.1800/81/01 ،
ّ
 .8بیانات در ديدار طالب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1838/81/03 ،
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یک قضیه ی پیچیده و مهم

است1.

[درباره وحدت حوزه و دانشگاه] نه امام و نه دیگر بزرگواران نخواستند بگویند که دانشگاه ها جمع شوند و قم برونمد ،یما شمعبه اى از
حوزهی قم شوند؛ یا این که حوزه ی قم جمع شود و بیاید در دانشگاه ها حل گردد ،یا شعبه اى از آن ها شود .هیچ کس این را نخواست و مطرح
نکرد .مسئله این است که ما دو نهاد اصیلِ دانشجویى

داریم2.

 -حوزه؛ ناظر به مسائل دینی در همهی شئون زندگی

یکى متوجّه به کسب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآورى در مباحث دینى و نوآورى در فهم مسائل روز و حادث شونده در زندگى
است ،که این حوزه است و کا رش عبارت است از تحقیق در مسائل دینى و فراگرفتن احکام الهى در همه ی شئون زندگى؛ آن هم نه فقط در
آنچه که مربوط به کنج محراب یا کنج خانه است ،بلکه در قلمرو وسیع زندگى بشر .این گروه ،این را باید فراگیرند؛ احکام جدیدش را تحقیق
کنند؛ ناخالصیها و ناسره ها را از آن بزدایند و آن را با زبان مناسب ،در هر جامعه اى و هر زمانى و هر مخاطبى ،به رساترین شکل ممکن به
مخاطبین برسانن د .این ،وظیفه ی آن نهاد حوزه اى است و اسمش «حوزه ی علمیه»

است3.

 -دانشگاه؛ ناظر به امور زندگی منهای مسائل مربوط به دین

نهاد دانشجویىِ دیگر ،ناظر به اداره ی امور زندگى مردم ،منهاى مسائل مربوط به دین است .مردم معاش دارند ،کسب دارند ،ساختمان
دارند ،راه دارند ،جسم دارند؛ شناسایی هاى گوناگون لازم است ،تحقیق در امور زندگى مردم لازم است .علوم مختلف و انواع و اقسام دانشها،
براى بهتر کردن و راه انداختن زندگى مردم وجود دارد .این نهاد هم مشغول فراگیرى این دانشهاست که این ها را فرا گیمرد و در آن هما
متخصّص و صاحب نظر شود؛ دربارهی آن ها تحقیق کند و آن ها را براى پیاده شدن در جامعه آماده نماید؛ تحقیقات نوِ دنیایى را جذب کند و
خودش به نوبه ی خود ،تازه هایى در این دانش ها بیافریند و به بشریت عرضه کند .این هم یک نهاد دانشجویى

دیگر4.

 -حوزه و دانشگاه؛ دو جریان علمی مکمّل یکدیگر

عمق قضیه ی وحدت حوزه و دانشگاه ،بالاتر از این است .اصلاً ،مسئله ،مسئله ی دیگرى است .مسئله این است که دو جریان علمى و
تحصیلى در کشور ما وجود دارد .یکى از آن دو ،به علومى مرتبط است که به جنبه هاى ارزشى جامعه مى پردازند .این جریان ،حوزه است که
به دین ،به اخلاق ،به معارف و به فلسفه ی الهى مى پردازد .اگرچه کار حوزه ها ،علمى است و در حوزه ها دقّت هاى علمى ،بسیار بالا و بسیار
عمیق است؛ اما ا ین کار علمى در خدمت جنبه هاى ارزشى جامعه و در خدمت دین و اخلاق است.
کار علمىِ جریان دیگر -دانشگاه -در خدمت نیاز هاى جامعه است .یک جامعه که نمى تواند بدون علم و صنعت و بدون پیشرفتها و
تازه هاى کشف شده در میدان معرفت علمى ،زندگى کند .بشر به علم و عالم هما ن قدر نیاز دارد که به ضروریات درجه یمک زنمدگىاش
محتاج است .علوم مختلف  -چه علوم محض و چه علوم کاربردى در زندگى؛ مثل پزشکى ،مسائل فنّى ،بقیه ی رشته هاى گوناگون علوم و
حتّى زمینه هاى هنر و ادبیات -همه ،وسایل و ابزار هاى زندگىِ

انسانند5.

ّ
 .1بیانات در ديدار طالب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1838/81/03 ،
 .0بیانات در ديدار دانشجويان ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1830/81/04 ،
 .8بیانات در ديدار دانشجويان ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1830/81/04 ،
 .4بیانات در ديدار دانشجويان ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1830/81/04 ،
ّ
 .1بیانات در ديدار طالب و دانشجويان.1838/81/03 ،
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 .2.41.2مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه
 -امکان ایجاد پژوهشهای علمی مشترك حوزه و دانشگاه

یکى از چیز هایى که امام بزرگوار روى آن تأکید مىکردند ،ارتباط حوزه و دانشگاه بود؛ حوزه ى علمیه در این مورد چه کار مىخواهمد
بکند؟ چه طوری ارتباط حوزه و دانشگاه تشکیل خواهد شد؟ ما دفتر همکارى حوزه و دانشگاه داریم -که البته کار هاى بسیار باارزش و خیلى
خوبى هم کرده است -اما نسبت به آن کار عظیم ،فقط بخش کوچکى را اشغال کرده است .تحقیقات مشترك ،پمژوهشهماى مشمترك و
کارهاى مشترك ،مى تواند وجود داشته باشد .طلاب باید با معارف روزگار خودشان آشنا بشوند و علوم روز را بشناسند؛ البته این به معناى آن
نباشد که درسهاى خودشان را رها کنند .برنامه هاى حوزه باید فراگیر باشد و به قدر لازم و کافى طلاب را آشنا

کند1.

 -تبادل روشهای خوب علمی بین حوزه و دانشگاه

اگر در هر محیط درسى بعضى از روشهاى حوزه را بیاموزند ،خو ب است .ضمناً این حرف به معناى آن نیست که هر روشِ درسى حوزه
خوب است .ما به بعضى از روش هاى درسى در حوزه ایراد مىگیریم؛ همان طور که خودِ حوزهای ها هم همیشه ایراد مى گیرند .منظور ایمن
نیست که هر چه حوزه دارد ،یکسره در دانشگاه بیاورند .البته هر روش خوبى در ح وزه است ،در دانشگاه آن را یاد بگیرند و هر روش خوبى
هم که در دانشگاه است ،در حوزه آن را بیاموزند .روشهاى سنّتى و روش هاى وارداتىِ خوب ،همدیگر را کامل کنند؛ چون ما با هر وارداتى
که بد

نیستیم2.

البته حوزهی علمیه هم براى این که پیشرفت کند و از جمود خارج شود ،باید روشهاى علمیای را به دست آورد که در دانشگاه معمول
است .امروز بحمداللّه حوزه در این جهت پیشرفت هاى زیادى کرده است .این ،آن وحدت مورد نظر امام است .این ،آن خصوصیتى است که
مى تواند همه ی کشور -هم حوزه و هم دانشگاه -را به کمال مطلوب

برساند3.

 -ایجاد رابطهی عاطفی بین حوزه و دانشگاه

به برادران عزیز در حوزهی علمیه توصیه مىکنم که نگذارند توطئهی جدایى و تقابل حوزه و دانشگاه بار دیگر به ثمر بنشیند .دانشگاه را
همتاى علمى خودتان بدانید؛ دو همتا .شما در یک رشته تحصیل مىکنید ،آن ها هم در رشته هاى دیگرى تحصیل مىکنند .یک مجموعه ی
علمى این جاست ،یک مجموعهی علمى هم محیط دانشگاهى کشور است .همیشه سعى د شمن این بوده است که بین حوزه و دانشگاه نفرت
و تنافر و دشمنى به وجود بیاورد .نگذارید این حالت به وجود آید .اگر چهار نفر در گوشه اى در یک دانشگاه یک حرکت خلافى انجام دادند ،این
مثل آن است که دو نفر در حوزه اى ،در گوشه اى ،کار غلطى کردند .نه آن را مىشود تعم یم داد ،نه این را مى شود تعمیم داد .البته این جا
منظورم از رابطهی حوزه و دانشگاه ،رابطه ی صرفاً عاطفى است .البته رابطه ی علمى و عملى به وسیله ی مدیران امکان پذیر است ،ولى در
این مقام ،من مسئله ی عاطفى را مطرح

مىکنم4.

 -تعامل حوزه و دانشگاه

نباید کسانى خ یال کنند که وقتى ما از وحدت حوزه و دانشگاه صحبت مىکنیم ،یعنى روش هاى حوزه صددرصد به دانشگاه بیاید؛ نه.
البته بعضى از روشهاى حوزه ،روش هاى بسیار خوبى است و باید دانشگاهها آن ها را یاد بگیرند؛ همان طور که ما در حوزه ،بعضى روشهاى
تحقیق را از دانشگاه یاد

مىگیریم5.

 .1بیانات در اجتماع طالب و فضالى حوزهى علمیهى قم.1838/10/81 ،
ّ
 .0بیانات در ديدار طالب و دانشجويان.1838/81/03 ،
ّ
 .8بیانات در ديدار طالب و دانشجويان.1838/81/03 ،
ّ
ّ
طالب حوزهى ّ
فیضیه.1831/83/14 ،
علمیهى قم در مدرسهى
 .4بیانات در اجتماع بزرگ اساتید ،فضال و
ّ
 .1بیانات در ديدار طالب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه.1838/81/03 ،
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ما مى گوییم ،حوزه و دانشگاه از روش هاى خارجى هم که برایشان لازم است ،استفاده کنند؛ از روش هاى سنّتىِ مفیدِ خودمان هم استفاده
کنند .بنابراین ،در باب تعامل حوزه و دانشگاه ،قضیه در این حدّى است که عرض

شد1.

و .اسناد ملّی تولید علم
 .4نقشهی جامع علمی
 .4.4نقشهی جامع علمی؛ مقدمهی تبدیل کشور به مرجع علمی
این که یک روزى کشور ما و ملّت ما کاروان دانش را آن چنان پیش ببرد که بتواند در دنیا مرجع علمى باشد ،چیز ممکنى است .البته
مقدماتى دارد ،که این مقدمات بایستى طى شود و این مقدمات شروع هم شده .یکى از ا ین مقدمات ،همین خودآگاهى ماست که احساس
کنیم که «باید» ؛ و احساس کنیم که «می توانیم».
یکى دیگر از مقدمات ،تهیه ى نقشه ى علمى جامع کشور است که کشور از لحاظ تحصیل علم و طلب علوم مختلف دچار سمردرگمى
نباشد .این کار خوشبختانه انجام گرفته .همین دوستان و محقّقین و برجستگان ،برخاستهى از دانشگاه ها و از این دانشگاه ،توانستهاند نقشه ى
جامع علمى را تهیه و فراهم کنند ،که در شرف نهایى شدن است و این یک گام بسیار بلند در راه پیشرفت علم در کشور

است2.

آنچه که توقع هست ،آنچه که به نظر ما بایسته است که انجام بگیرد ،او این نیست که این کار [تهیه نقشه جامع علمی] تأخیر بیفتد و
طول بکشد؛ یک سال ،دو سال بنشینیم تا بالاخره یک نقشه ى جامع علمى فراهم کنیم؛ نه ،این را فرزانگان ،نخبگان ،برجستگان ،به ابتکار
شوراى عالى انقلاب فرهنگى باید بنشینند تمام کنند و یک چیز پخته و کاملى از آب در بیاورند؛ تا بر اساس آن بشود برنامه ریزى علمى براى
دانشگاه ها و براى آینده ى کشور کرد .من همین جا این را هم به وزراى محترم ،هم به مسئولان محترم شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در
این جا تشریف دارند ،توصیه می کنم که این مسئله دنبال شود.
ما اگر بخواهیم سند چشم انداز تحقّق پیدا کند و آن مرجعیت علمى که براى کشور پیش بینى شده ،به وجود بیاید و عملى بشود ،ناچاریم
که این کارها را انجام بدهیم ،که مهم ترینش تهیه ى نقشه ى جامع علمى است .این یعنى یک گام مهم ،یک دروازه ى مهم به سوى اجرایى
کردن اهداف و شعارهایى است که مطرح شده و امروز بحمداللَّه در محیط هاى علمى به صورت یک گفتمان درآمده

است3.

 .4.2فعّالیتهای لازم بعد از تهیهی نقشهی جامع علمی
بعد از آنکه نقشه ى جامع علمى تهیه و فراهم شد ،کارهاى دیگرى هم بایستى انجام بگیرد؛ از جمله :ایجاد نظام مهندسى این نقشه،
تبدیل نقشه ى جامع علمى به صدها پروژه ى علمى ،و سپردن این پروژه ها به پیمانکاران امینى که عبارتاند از همین دانشگاه ها و اساتید و
مراکز تحقیقاتى دانشگاه ها .بعد ،ایجاد شبکه ى نظارت بر این پیشرفت علمى؛ حسن اجرا؛ و درگیر کردن استاد ،دانشجو ،محقّق -که حالا
دانشجویان پرسیدند در زمینه ى پیشرفت علمى ،تکلیف ما چیست -این ها حتماً باید در این طرح مهندسى نقشه ى جامع علمى دیده شود .هر
تک تک دانشجو می تواند نقش ایفا کند؛ هر مرکزى از مراکز تحقیقاتى ،هر کارگاه آموزشى می تواند نقش ایفا کند و اساتید هم می توانند.
بنابراین ،یک کار چند ساله است .این کار چند ساله با شدّت ،با حدّ ت ،با پیگیرى تمام ،با امید بایستى دنبال شود و ان شاءاللَّه به نتمایجى
خواهد رسید .یقیناً روزى خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمى یافتن دانشگاه هاى ایران و دانشمندان ایران چیز دور از دسترسى نیست؛

ّ
 .1بیانات در ديدار طالب و دانشجويان.1838/81/03 ،
 .0بیانات در ديدار اساتید و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت.1803/81/04 ،
 .8بیانات در ديدار اساتید و رؤساى دانشگاهها.1800/83/81 ،
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خیلى نزدیک به شماست .شما جوان ها یقیناً این را خواهید دید؛ من تردیدى

ندارم1.

گفتمانسازی در زمینه نقشه جامع علمی
نقشهی جامع علمی با زحمت و تلاش دوستان تکمیل شد و به جایی رسید و یک سند کاملِ خوب تهیّه شد برای کشور که خیلی مغتنم
است .آن کسانی هم که صاحب نظر هستند ،بعد از اینکه نقشهی جامع علمی کشور تهیّه شد  -آن طور که به بنده گزارش دادند و منتقل شد-
تأیید کردند؛ ...منتها این نقشهی جامع علمی باید عملیّاتی بشود که قدم اوّلش هم گفتمانسازی است ...ما اگر میخواهیم یک خواستهای
تحقّق پیدا کند ،قدم اوّل این است که این خواسته را بهصورت یک گفتمان پذیرفته شده دربیاوریم؛ مسئلهی علم از همین قبیل بود که یک
گفتمان شد و به طور طبیعی وارد جریان عملی شد ،عملیاتی شد و به صورت یک جریان درآمد؛ این [مسئله] هم همین جور اسمت .مسمائل
مربوط به نقشهی جامع علمی کشور باید تبدیل بشود به یک گفتمان و به صورت جدّی اجرا بشود؛ این یک نکته

است2.

 .4.1رصد میزان عملیاتی شدن نقشه جامع علمی
نقشهی جامع علمی بالاخره بعد از فراز و نشیبهای زیاد ،تصویب شد و ابلاغ شد و عمل شد؛ منتها این نقشهی جامع علمی را باید در
اجزای مهم ،اجرایی کنیم .این جزو همان چیزهایی است که شما تا در میدان نروید و ملاحظهی میدانی نکنید ،نمی توانید تشخیص بدهید که
چقدر نقشهی جامع علمی عمل شد .چه رشتههایی اولویت دارند؟ چ ه تعداد دانشجو برای رشتههای مورد اولویت لازمند و برای رشتههایی که
اولویت ندارند لازم است؟ همهی این ها را باید نقشهی [جامع] علمی برای ما معیّن کند .در کدام مناطق از کشور ،چه رشتههایی بایستی مورد
توجّه قرار بگیرند بر اساس نیازها؟ خب ،این طبعاً آمایش سرزمینی وزارت علوم را لازم دارد؛ وزارت علوم باید آمایش سرزمینیای را داشته
باشد برای خودش تا بداند که در کجا ،دانشگاه چه چیزی لازم

دارد 3.

 .4.4لزوم ایجاد تعادل واقعى و عادلانه بین رشتههاى گوناگون علمى
آن طورى که در گزارش ها من به دست مى آ ورم و افراد آگاه و خبره و دانشگاهى و مسئول به ما اطلماع می دهنمد ،تقسمیم تموان در
برنامهریزى رشته هاى گوناگون علمى ،یک تقسیم عادلانه و صحیح و منطبق با نیاز کشور نیست .یک جاهایى ما رشدهاى چشمگیرى داریم،
یک جاهایى اصلاً حرکتى مشاهده نمی شود! این غلط است؛ این ناشى از نبود نقشه ى جامع علمى است .درست است که در هر رشته اى ما
پیشرفت بکنیم ،مغتنم است و براى کشور ما که سال هاى متمادى ،ده ها سال در دوران حاکمیت طواغیت ،از کاروان علمى بشر عقب مانده
است ،هر جایى دستمان به هر چیزى از ثمرات علم و پیشرفت هاى علمى بند شد ،مغتنم است؛ در این تردیدى نیست؛ اما اگر می خواهیم
کشور رتبه ى علمى به معناى واقعى کلمه پیدا کند و علم در کشور نهادینه بشود ،ما بایستى در رشته هاى گوناگون علمى -چه در آموزش،
چه در پژوهش -توازن و تعادل صحیح و واقعى و عادلانه اى ایجاد بکنیم؛ این جزو نیازهاى

ماست4.

 .2سند چشمانداز کشور
 .2.4مرجعیت علمی با اجرای سند چشمانداز
حالا حکومت ،حکومتى است لایق ،با کفایت؛ ملّ ت ،ملّتی است بیدار؛ نخبگان ،نخبگانى هستند میدان دار و صحنه گردان؛ حالا می خواهیم
جبران کنیم .خوب ،یک وقت سند چشم انداز را به عنوان یک سند شناسنامه ى افتخار در جیب می گذاریم و گاهى به سر و دست می گیریم؛

 .1بیانات در ديدار اساتید و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت.1803/81/04 ،

 .0بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان  ۶۳۴۱در حسینیهى امام خمینى.1814/84/18 ،
 .8بیانات در ديدار رؤساى دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراكز رشد و پارک هاى علم و فناورى.1814/80/08،
 .4بیانات در ديدار اساتید دانشگاهها.1800/80/80 ،
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یک وقت هست نه ،سند چشم انداز را به عنوان یک دستورالعمل به حساب مى آوریم و براى جزء جزء آن ،راهکار پیمدا ممی کنیم .اگمر مما
بخواهیم الهام بخش باشیم ،در منطقه مر جع علمى باشیم ،این راهکار دارد .راهکارش را در سند چشم انداز ما نباید معین کنیم ،مسئولان در
منطقه ى اجرا باید این ها را مشخص کنند؛ اصرار ما این است .ما می خواهیم این کار در زمینه ى مسائل علم و پژوهش به صورت درست ،به
صورت خوب و کامل انجام بگیرد .علّت این اهت مام و این انگیزش این

است1.

 .2.2لزوم از بین بردن موانع
جا دارد روى بخش های مختلف این سند تحقیق شود؛ پروژه هاى تحقیقى و علمى از این سند استخراج شود؛ بعد با پیشرفت کار در ظرف
یک سال  ،دو سال ،مقایسه شود .بالاخره بیست سال را که با یک قدم نمىشود برداشت؛ حرکت بیست ساله را در بیست سال مىشود انجام
داد؛ البته اگر خوب انجام بگیرد .بنابراین ،بعد از یک سال یا دو سال باید معلوم شود که ما در این بخش پیش رفتهایم یا نرفتهایم .این کارِ
اساتید و دانشگاه هاست که بنشینند روى این سند کار کنند؛ موانع را بسنجند؛ مسئولان دولتى و مسئولان کشور را کمک و راهنمایى کنند تا
موانع برداشته شود .این ،یکى از کارهاى بسیار مهم

است2.

 .1سند گام دوم
 .1.4توصیه در زمینه علم و پژوهش
دانش ،آشکارترین وسیله ی عزّت و قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است .دنیای غرب به برکت دانش خود بود کمه
توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی
غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم ،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد،
توصیه نمی کنیم ،امّا مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصرار می ورزیم .بحمداللّه استعداد علم و تحقیق در ملّت
ما از متوسّط جهان بالاتر است .اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی
غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان -به پیش رفته است .دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدّت که
ما را به رتبهی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشتههای حسّاس و
نوپدید به رتبههای نخستین ارتقاء داد ،همه وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است .ما با وجود شنا
در جهت مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست یافتهایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس
گفت3.

 .1.2لزوم تحقّق انقلاب علمی
آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده ،با همهی اهمّیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر  .ما هنوز از قلّههای
دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم .باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم .ما از این مرحله هنوز بسیار
عقبیم؛ ما از صفر شروع کردهایم .عقب ماندگی شرم آور علمی در دوران پهلویها و قاجارها در هنگامی که مسابقهی علمی دنیا تازه شروع
شده بود ،ضربهی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان ،فرسنگها عقب نگه داشته بود .ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با
شتاب پیش می رویم ولی این شتاب باید مهر و مومها با شدّت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود .اینجانب همواره به دانشگاهها و
 .1بیانات در ديدار اساتید و رؤساى دانشگاهها.1800/83/81 ،
 .0بیانات در ديدار وزير علوم و رؤساى دانشگاهها.1808/18/13 ،
 .8بیانیه گام دوم انقالب اسالمى.1813/11/00 ،
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دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع و جدّی دراینباره تذکّ ر و هشدار و فراخوان داده ام ،ولی اینک مطالبهی عمومی من
از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید .سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور
گذاشته شده و این انقلاب ،شهیدانی از قبیل شهدای هستهای نیز داده است .به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما به
شدّت بیمناك است ناکام

ساز ید 1.

 .1بیانیه گام دوم انقالب اسالمى.1813/11/00 ،
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