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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
 ؛ها نداردعلمی نیاز به الزاماتی دارد که بدون این الزامات کار علمی ما دیگر فرقی با کار علمی غربی جهاد

وقتی ما الزامات خودمان را دخیل کار علمی نکنیم دیگر این کار متعلق به ما نیست. اگر هم تفاوتی  دیگرعبارتبه
  با علم غربی داشته باشیم تنها تفاوت شکلی است.

جزو این رفتارها بوده  ورزیعلمکه خود  در تاریخ ما همواره با یک رسی رفتارها همراه بوده است ورزیعلم
جید و احرتام میهایی که علاست. فرهنگ شک اگر بخواهیم در زمینه علمی رشد کنیم ود. بیم را نافع و عا را 

یم این فرهنگ را به وجود بیاوریم چه فرهنگ علم آموزی و به دنبال علم رف و چه فرهنگی که الزمه بتوانباید 
ر ما کار علمی درست انجام ای از کار علمی مطلوب است اگها نشانهکار علمی است. حاکم شدن این فرهنگ

ود پیدا کند؛ بدهیم باید این ویژگی ها و روحیات خود عیاری به وجود آمدن این فرهنگ درواقعها در دانشگاه ما 
  برای سنجش کاری علمی است.

 ، احتیاج به تالش فرهنگیی اقتصادی را به معنای صحیح كلمه در جامعه راه بیندازیماگر ما بخواهیم توسعه«
كه در چنان. مادامی كه حتّی محقق و جستجوگر علمی ما، آن فرهنگ كار و وجدان كار و عشق به كار را، آناریمد

ایده ف، بییك فرهنگ سا مطرح است ـ كه مظهر عالیش هم فرهنگ اسالمی است ـ نداشته باشد، وجود این محقق
؛ های مهمی هم در اختیارشان گذاشتیمآزمایشگاه مثالًخواهد بود. گیریم كه ما محققان بزرگی تربیت كردیم و 

  ١.»این به یك كار شخصی تبدیل خواهد شد
  ديني بصيرت ٢

ن کاری هر اصلی الزامات از یکی  دوچندان علمی کار در الزام این. است خداوند برای کار آن انجام و خدا به ای
ن راهش به باید عا هم چراکه. است ن هم و باشد داشته ای  قسمت این در. شود مشاهده او کار درنتیجه ای

  .پرداخت خواهیم علم و معنویت رابطه چگونگی به
 – راه این در فداکاری یآماده کشور، رسنوشت به مندعالقه دانشمندِ  اگر. است جور همین هم علم یدرزمینه

 را نیرو این تواندمی که چیزی. کندمی رشد کشور آن داشت، وجود کشوری یک در – خودش حسب به فداکاری
ن چیز،همه از بهرت بیاورد، وجود به را پیرشفت این بیاورد، وجود به   ٢.است ای

 باشد هماهنگ روشنفكري و ايمان با بايد علم 
 مچش هاآن از توانی که کندمی ایجاد ما علمی کار برای را لوازمی ما فعالیت مسیر عنوانبه اسالمی انقالب

هنگ آن با را خود بتواند باید علم و پوشید  این به وجهت با و ببینیم را دنیا در خود موقعیت نتوانیم اگر. کند ه
 یختار مقطع این در علم امروز که شود درک باید. ندارد کارایی ما ورزیعلم بگیریم نظر مد را هااولویت موقعیت

  .باشد آن اهداف و انقالب خدمت در بتواند که داریم نیاز علمی به ما و ماست واقعی نیاز

                                                
 ۱۹/۰۹/۱۳۶۹در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی  ١
 ۱۳/۰۷/۱۳۹۰در دیدار با نخبگان،  ٢
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 ندانست، را باطل و حّق  ارزش و جایگاه کسی وقتی. کندمی مشخص طور این را باطل و حّق  بندیجبهه قرآن،
 ،دانشمند استاد، آن. است روشنفکر او. فهمدمی اللهیحزب جوان آن. کند کارچه و گیرد قرار باید کجا فهمدی

 عنرص و علمی تخّصص علم، دانش، عنرص پس. نیست هم روشنفکر و فهمدی گاهی مقام، عالی روحانی
ن سوم عنرص. باشند باهم باید شد، گفته که معنایی با روشنفکری  علم؛ نییع دارد، دست که هایپیکر. است ای

ن اگر روشنفکری؛ یعنی دارد، چشم  اگر. شودمی کامل صورت این در. داشت خواهد هم دل و مغز داشت، ای
 دست و چشم او برای باشد، نداشته دل و مغز اگر البته. ندارد ارزشی چشم و دست آن باشد، نداشته دل و مغز
ن، باید اسالمی یجامعه. ندارد کارایی هم   ٣.باشد داشته باهم را روشنفکری و علم ای

 و بینیروشن و آگاهی با را علم تحصیل باید! عزیز فرهنگیان و آموزاندانش دانشجویان، من؛ عزیز جوانان
ن و طرفازیک روشنفکری هنگ دیگر، طرف از ای  هم حال به تا و کرده حرکت به رشوع جریان این. کنید ه

 ایدب اسالمی نظام ساخ برای. بخشدمی ما به باهم را عنرص سه این اسالم،. است داشته همراه به زیادی برکات
  ٤.هستید ش عنرص، سه این جمع برای عامل بهرتین. باشند هم کنا در و باهم عنرص سه این

 باشد داشته تسلط علمي كار بر بايد ايمان 
رار که ق یو مد نظر است. علم یدمف ینوع کار علم یناهداف انقالب باشد و امروز ا یبرا یدکه علم با یمگفت

نبا ا یدهدف به کار رود قطعاً با ینا یاست برا  زاتیعالوه بر کسب تجه ینمؤمن یبرا یتوأم باشد و نرصت اله ی
نحفظ ا ناست و اگر ا ی   .یمندار یفرق یچما با کار کفار ه ینباشد کار علم ی
نا اگر ب اتم  یتسلط داشت، دانش غرب یبر دانش غرب ی نند که ک یرگ یشتو قدرینتا بعد ا رسید،یبه 

ن. اگر ارسیدی جایننشود. کارشان اصالً به ا یرانو یاتا دن یمنگذار یم؛محدودش کن یم؛کارش کنچه انش با د ی
ر نو  ر و استع ر نو مخلوق دانش بود  –همراه بود، اصالً استع  . تسلط بر کشورها،آمدیبه وجود  –که استع

و  ایدن یسال گذشته یستدو ینا یبال  ینکه ا –ها ها و بردن ثروت ملتبر ملت یزترصف کشورها، تسلط قهرآم
ن،. علِم جدا از اآمدیاصالً به وجود  هاینا –هاست ملت  خواهیدیم ی،است و ش در دانشگاه اسالم ینا ی

نرا پُر و علم را با ا خأل ینا خودش، چه در استنتاجش و چه  یدانش را چه در بافت درون یعنی ید؛کن یختهآم ی
ناکه در آن به کار خواهد رفت، از  هایییریگدر جهت  ٥.یدکن یرابس ی

 خواهندمي ايمان با را علم اسالم 
ن و علم همراهی ن ندارد ارزشی حرف در تنها دین و علم و ای  رویکرد و نتیجه هدف، رفتار، کار، در باید ای

ن. شود حس عا   .ربدب پیش صالح درراه را علم این بتواند تا گیرد بر در را عا و علم کالبد باید روح مانند ای

                                                
 ۲۵/۰۷/۱۳۷۴در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل،  ٣
 ۲۵/۰۷/۱۳۷۴ بابل، در فرهنگیان و دانشگاهیان دیدار در ٤
 ۲۹/۱۰/۱۳۸۴السالم)، در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه ٥
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ن، با را علم اسالم  این از من چقدر. خواهندمی معنویت و اخالق با اخالقی، تهذیب با سنت، و کتاب با ای
انی در خانم دخرت این که شعبانیه رشیف مناجات یجمله  دنیهی قلبا لی هب الهی: «بردم لذت خواندند، شانسخ
 شق،ع و شوق که بده من به دلی خدایا ؛»حّقه منک یقّربه نظرا و صدقه« یا »ذکره الیک یرفع لسانا و شوقه منک

ن عا. کند نزدیک تو به را آن  که است این و صفا؛ اخالص، معنویت، خدا، به نزدیکی خواهند؛می را این مسل
 خدمت در افتد؛می کار به انسانیت از دفاع خدمت در بزرگ یحربه این عظیم، یذخیره این علم، این وقتآن

 .خواهیممی را این ما. افتدمی کار به برشی جوامع و هاانسان صفای و صلح ها،انسان بین عدالت ها،انسان امنیت
  ٦.بدهید قرار هدف خودتان برای را این

 !نخواند هرروز را قرآن ما متخصص كه است بد 
 و ندکنمی رجوع مرجع کتب به بارها علمی تحقیق یک در که دانشجویان و اساتید نخبگان، دارد، تأسف جای

 اعتقاد واقعاً  اگر. ندارد وجود انسی آن با و شودی هدایت کتاب به رجوعی اما برند،می جلو آن با را خود کار
  .باشد ما همیشگی برنامه جزو باید آن به تأسی پس ٧»أَقَْومُ  ِهيَ  لِلَّتِي يَْهِدي الُْقرْآنَ  َذاٰ◌ هَ  إِنَّ : «داریم
 مسائل و قرآن قبال در دانشگاهی، باالی سطوح در ما علمی یبرجسته شخصیت و ما متخصص که است بد
 رزانگانف اگر. نخواند هرروز را قرآن و نکند استسفار قرآن از. باشد نداشته مراجعه قرآن به و باشد محض عوام قرآن

 ار  صفحه نیم گویممی گاهی من قرآن، صفحه باشندیک مقید هرروز ما، هایکردهتحصیل و دانشگاهی نخبگان و
 کنیم درست را این بخواهیم اگر. اندازدمی راه به غوغایی خودش این کنند تدبر آن در و بخوانند ترجمه به توجه با

  ٨.دارد تدبیر به نیاز و خواهندمی سازیفرهنگ
  كوشيسخت ٣

ن چه داد خواهد را تالشگر تالش خداوند. رسید نخواهد ر به کوشی سخت و تالش با جز کاری هیچ  هچ مسل
. کرد ارک نباید دیگر داردمی نگه) عج( زمان امام را کشور اینکه یا ماست طرفدار خدا چون کرد فکر نباید پس. کافر

  .کندمی حاملان شامل را نرصتش خداوند آنگاه کردیم تالش اگر کنیم تالش که ماست با زمانی خداوند
ن در متعال خدای کند، تالش راهی هر در هرکس  کالً: «است قرآن رصیح این کرد؛ خواهد کمک او به راه ه

 سانیک چه کنند؛می کار خود شخص برای که کسانی چه، کنند؛می کار دنیا برای که کسانی چه،. »هؤالء و هؤالء دّ 
 تالِش  به متعال خدای بدانند باید کنند؛می کار ملتشان برای که کسانی چه، و کنندمی کار هایشانآرمان برای که

  ٩.کرد خواهد کمک تالشگر
 كندمي ضايع را علم تنبلي 

                                                
 ۱۲/۰۶/۱۳۸۶بیانات در دیدار نخبگان جوان،  ٦
 ۹ یهسوره أرسا آ ٧
 ۱۷/۰۹/۱۳۸۶دیدار رییس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،  ٨
 ۱۹/۰۵/۱۳۸۱های اسالمی رشق اروپا، ی انجمندر دیدار جمعی از دانشجویان اتحادیه ٩
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 انتظار توانی گاههیچ کنیم غلبه تنبلی این بر نتوانیم اگر. است کاهلی و تنبلی علمی کار هایآفت از یکی
 فعالیت در. نیست … و اسرتاحت و خواب معنای به تنبلی. داشت را سطحی اهداف حتی هدفی هیچ به رسیدن
 تنبلی …و ایعده آفرینی یأس واسطهبه ناامیدی کارها، انجام از شدن خسته مسئله، یک مداوم پیگیری عدم تشکلی

 در تنبلی این که بدانیم باید کردیم متوقف واهی و پوچ دالیل واسطهبه را خود حرکت هرگاه. شودمی محسوب
ن کار آن ندادن انجام دالیل همیشه و شد مطرح مفید کاری به تصمیم هرگاه. هست ما  نییع بود، خوشایند برای

  .دارد وجود تنبلی
 علم حتّی و است بدتر هم جهل از کارگی،بی و تنبلی. است تنبلی انسان، دشمن بزرگرتین که امگفته هابار من

  ١٠.است تنبل ولی عالی فکر دارای تنبل؛ عا آدمِ . کندمی ضایع را
 نهجهادگو  حركِت  نیست؛ جایز یكدیگر به كار كردن محول و آسایی تن و تنبلی ،}علمی حرکت{ حركت این در

 جهاد. است الزم جهاد زندگی، میادین یبقیه مثل هم علم میدان در نیست، جنگ میدان در فقط جهاد. كرد باید
  ١١.آینده به امید و پیرشفت و – البته معقول حد در – خطرپذیری با همراه وقفه، بی تالش یعنی

 نكند وسوسه را شما تنبلي نگذاريد 
. شود بزرگ کارهای به منجر تواندی دیگری مادی عامل هیچ. است بوده مفاخر همه ویژگی همت و تالش

 سیاریب موانع و تراشید فراوان هایاستدالل توانمی کاری ندادن انجام برای همواره که باشیم دیده تجربه به شاید
  .درنوردد را موانع این بلند همتی که داد، انجام شگرفت کاری توانمی هنگامی اما برشمرد؛ را

 ندگیِ ز  به دادن تن و طلبیراحت و تنبلی نگذارید. است تنبلی مقابل ینقطه »سخت کار« یمسئله هم یکی
 به علمی مهم کشفیات این از کدامهیچ داشت، وجود تنبلی حالت این اگر. کند وسوسه را ش مشکل، از دور

 هایسخت کردند، حرام خودشان بر را خواب چطور ببینید، را بزرگ مخرتعان و کاشفان این حال رشح. آمدی وجود
 هاقیتموف این البته. رسیدند اساسی ینقطه آن به تا رفتند و ساختند مشکالت با کردند، هموارخودشان برای را

 و مادی یفایده داشته؛ فایده برایشان هم نهایت در – موارد اغلب در گفت بتوان شاید – موارد از بسیاری در
 است؛ نبوده هاچیز این هدفشان اول از هااین لیکن. است داشته هم را هاچیز این و پول و عنوان و زندگی

 یصیهتو  یک عنوانبه را این. برسند آنجا به و آورند دست به را کار یک و مسئله یک عمق تا بروند خواستندمی
  ١٢.کنممی عرض قطعی

 ماست؟ تنبلي يا سروري سازد،مي ما براي غرب اينكه 
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  نقش آفرینی علمی

۸ 

 رد هم که فرهنگی. است بیگانه هایفناوری به شدن قانع علمی فعالیت در غلط هایفرهنگ از دیگر یکی
 آبادیشاه آقای مرحوم. صنعتگران بین در هم و دانشگاهی جامعه بین در هم بیاید، وجود به باید جامعه م

 دشمن صنایع که هستند شاکر را خداوند جاهل ایعده که کنندمی بیان »املعارف شذرات« کتاب در امام استاد
ل و خر را هاآن خداوند چراکه کنندمی اداره را کشور  هاآن که است این قضیه واقعیت اما است داده قرار ما ح

 که دید ایدب حال. فروشندمی ما به بیشرت بلکه تومان ششصد کیلو سه و خرندمی ما از قران شش کیلو سه را پنبه
  ١٣کیست؟ خر

ن غلط، تفکر طرز آن. است درست تفکر، طرز یک است؛ ملت بدبختی یمایه و غلط تفکر، طرز یک  ه
 یتکنولوژ  و صنعت و علم کهاین آن و بود؛ حاکم کشور این بر امریکا عوامل حاکمیت دوران در که است تفکری

 قرار ما اختیار در محصول صورتبه و بشود آماده هاغربی و هااروپایی ها،خارجی یوسیلهبه باید فنی، امور و
 هم آلنا متأسفانه. بود تفکر طرز یک این کنیم؛ استفاده هاآن کار محصول از و بدهیم نفت و پول باید ما بگیرد؛

رزده هایکشور از بعضی در تفکر طرز این  ند،ساز می ما برای هاغربی دهیم،می پول ما گویندمی دارد؛ وجود استع
 هاست؛غربی به نسبت اربابی نوع یک این که کنندمی تصور احمقانه گاهی! کنندمی نصب و آورندمی جااین به
  !سازندمی ما برای آیندمی هاآن هستیم، پولدار ما که

 ار  آن که ییبیگانه از را صنعت و فن و علم ما است ممکن کهاین آن و است، درست فکر طرز فکر، طرز یک
 خواهیم انتخاب را صنعت خودمان گرفت؛ خواهیم دست به خودمان را کار آن یاداره اما بگیریم؛ نداریم، ما و دارد
 یاد دارد، که کس هر از را علم باید انسان. آورد خواهیم وجود به خودمان است، الزم کشور برای که را آنچه کرد؛

ن هایملت و ایران ملت برای هاغربی. باشد او مزدور تا بگیرد یاد کهاین نه اما بگیرد؛  را این دیگر، مسل
  ١٤.خواستندمی

 شد قانع كنون دستاوردهاي به نبايد 
ی اسرتاحت نباید ایستگاه یک به رسیدن  همیشه .دارد باز قله به رسیدن از را ما و آورد وجود به ما برای را دا

 اضیر  و هاموفقیت به رصف پرداخ و خوشی دل این. ود خوش آن به را دل و کرد پیدا را هاییموفقیت توانمی
ن درواقع ها،آن به شدن  واقع. شودمی ظاهر مطلوب وضعیت خوش لعاب با که است زدن درجا و توقف ه

  .رویمب پیش آن در باید همواره که است مستقیم رصاطی بلکه برسیم، آن به باید که نیست اینقطه موفقیت
 یالشانخ نباید و نشوند قانع آن به باشند، داشته دستاوردی توانستند اگر ما هایجوان کهاین بر دارم ارصار من
ست به دهنده مژده این است؛ راه آغاز این نه، اند؛ رسیده جاییبه که باشد راحت   ١٥.توانیدمی که ش
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  الزامات کار علمی در کالم رهرب
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 طورهمین هم ما خود زمان در درگذشته، فقطنه – کنممی مطالعه قدری یک هاملت تاریخ و رسنوشت در من
 یکی: از است عبارت کشورها، برای ملی هایپیرشفت در تأثیرگذار عنارص ترینمهم از عنرص دو که بینممی – است

  ١٦.است »پشتکار و پیگیر و سخت کار« هم یکی و »خطرپذیری«
 !دارد الزم تالش اما توانيم،مي 

 دنیا علمی مرجع آینده سال ۵۰ در است قرار وقتی. رسید مطلوب نتیجه به شودمی مداوم و سخت کار با تنها
 بر عالوه. ردک پیدا را میانرب هایراه و کرد تالش بسیار باید بلکه رسید آنجا به توانی معمولی روندهای با بشویم

 برای حال .بودند یافته رشد و داشتند علمی سیطره غربی کشورهای که رسید پیروزی به زمانی اسالمی انقالب این
 که یستن معنا این به دوچندان تالش این. داریم دوچندان تالشی به نیاز کنیم، َعلَم قد هاآن مقابل در بتوان اینکه
 خودمان افاهد خاص مسیری دنبال به باید بلکه. کنیم حرکت بیشرت رسعت با کرده حرکت غرب که ایجاده در باید

  .باشیم
 پهلوی دوران ام تا قاجار دوران اواخر از – سال هاده باشیم، داشته ایهاراد و بخواهیم خودمان اینکه بدون ما

ان یهمه و کنیم تالش بریزیم، عرق باید امروز ما. است واقعیتی این داشتند؛ نگه عقب را ما –  فمرص  را توا
 ارشناسانیک علمی هاینگاه و تجربه اساس بر بنده اعتقاد. کنیم کم است، ممکن که جاییآن تا را فاصله این تا کنیم

 و الهی سنن در. نباشد ممکن که نیست چیزی این ؛»توانیممی« که است این اند،داده نظر هازمینه این در که
 توانیم؛یم بنابراین کند؛ پیدا کسی را میانرب راه این که است این ه است؛ فراوان میانرب، هایراه آفرینش، قوانین
  ١٧.دارد الزم تالش منتها
  آينده به اميد و خودباوري ٤
 نهات توانس که آمده وجود به دنیایی در که انقالبی. است اسالمی انقالب شعارهای از یکی »توانیممی ما«

ری کشورهای به منحرص  اسالمی انقالب پیروزی از پس. کشوها این با ارتباط به منوط پیرشفتی هر و بود استع
ن و علم با توانیممی ما این مطمئناً . شود داده نشان باید عمل عرصه در باید شعار این   .بود خواهد ممکن ای

 هاستجوان خودباوري روز ما براي عيد ترينبزرگ 
. شود باور یک به تبدیل خود که است این نیازمند دهد نشان را خود عمل در بتواند اینکه برای خودباوری

 نیاید، وجود به هاآن در »توانیممی ما« که اندیشه این و نکنند خودباوری احساس کشور یک نخبگان هرگاه
  .داست نخواهد معنی خودباوری

 هایشجوان کند احساس انسان که نیست عید این از بزرگرت عیدی هیچ ما ملت برای: است این من ذهن در
د خودشان به  ار  راسخ عزم این و بدهند انجام را بزرگ هایکار توانندمی که دارند باور دارند؛ اعتقاد دارند؛ اعت

  ١٨.بدهید انجام را کار این! عزیزان. بدهند انجام را کار این که کنندمی پیدا
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  نقش آفرینی علمی

۱۰ 

 است اميد قضيه تريناساسي 
 زند،ب کنار را ناامید و مسموم باورهای توانست و شد عمومی باوری به تبدیل توانس و شدن به امید وقتی

  .کنیم حرکت واقعی پیرشفت سمت به توانیممی آنگاه
 هعلی که کارهایی ترینسخت یازجمله بکنم؛ عرض ش به من. است امید هم قضیه تریناساسی! من عزیزان

 هرچه. دارید نگه زنده را امید کنید سعی. یرانند هاما در را امید که است این گیرد،می انجام دارد ش و من
. فتر  پیش شودمی که است امید با. دارید نگه زنده مخاطبانتان دل در و خودتان دل در را امید یشعله توانید،می

  ١٩.دهدمی نوید آن درستی به را ما کامالً هاواقعیت که است امیدی نیست؛ بیجا امید هم امید
 !است سم نااميدي 

 اگر ولی دارد وجود کار آن انجام امکان حالت ترینحداقلی در باشد داشته وجود امید اگر کاری انجام برای
 راکنیپیأس کارشان کشور داخل در ایعده متأسفانه. گرفت نخواهد انجام کار آن قطعاً  نباشد کار آن انجام به امید

  .گذاردی باقی تغییر برای ایاراده که ناامیدی. است آینده از مردم ساخ ناامید و
 هایزمینه در که کنیدمی مشاهده ش امروز که هم هاییزمینه همین در. است خطرناکی نگاه خیلی نگاه، این
 ایدهف آقا گفتندمی و آمدندمی هابعضی بالخصوص هم هازمینه همین در دارد، وجود پیرشفت کشورتان در علمی
ن، جوان ولی! ندارد  از هم جاهایی یک و رسید دیگران سطح به و شد وارد انگیزه با باهمت، ایرانی، جوان مسل

 ابراین،بن رفته؛ هم جلوتر کنید، مالحظه اگر کرده رصف که زمانی نسبت به یعنی رفت؛ هم جلوتر حتّی دیگران
  ٢٠.داشت نباید نومیدانه نگاه مطلقاً . است بیراهه تفکرات آن از یکی تفکر این

 است بيراهه يك روي،دنباله 
 عنام همین حال، زبان با یا رصیح نیمه یا رصیح زبان با چه که بودم مواجه قبیل این از افرادی با خودم بنده

 گرد به یمتوانی که ما! کنیم حرکت باید هااین دنبال اما کنیم، پیرشفت باید البته ما آقا« که کردندمی بیان را
 اههبیر  یک هم این. »را؟ خودتان دهیدمی زحمت بیخود چرا بزنیم؛ جلو هااین از اینکه به برسد چه برسیم، هااین

  .است
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  الزامات کار علمی در کالم رهرب
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 هایملت و رشق گوناگون هایملت و – ونه یک عنوانبه ما ملت حاال – ملت یک که است این معنایش این
ن یِ  شاگرد و غرب حرکت روِ دنباله همیشه که هستند این به محکوم ازجمله، مسل  توق هیچ و باشند هاآن دا

 چنین رگزه بیفتند؛ جلو هاآن از که برسد چه بگیرند، قرار سطح آن در بتوانند که باشند نداشته امید خودشان از
 سوی از ،دانشگاه استاد سوی از متأسفانه امروز که است خطرناک بسیار یبیراهه یک این،. باشند نداشته ایروحیه
 رشیب مدتطوالنی یتجربه ضد درست این شود؛می ترویج مذهبی گویندگان از بعضی سوی از سیاسی، متفکر
 واقعیت کدام باشند؟ جلو باید همیشه که آفریده جوراین را هاانسان از دسته یک متعال خدای مگر چرا؟. است

 هایملت این، از قبل قرن چند در هستند، جلو دنیا در امروز که هاییهمین مگر دهد؟می نشان را این تاریخی
 دوران رفته؟ تاریخ یاد از مگر اروپا وسطایقرون دوران نبودند؟ گوناگون مسائل یهمه در دنیا یافتاده عقب
 هایکشور برای نه اروپا؛ برای است ظلمت و جهل دوران است، تاریکی دوران – امگفته هابار من – وسطیقرون

ن، ن. ایران برای نه مسل ن خواب، و ظلمت و خربیبی و جهل دوران گذاشتند را اسمش هاآن که دورانی ه  ه
 و سیاسی پیرشفت و است فلسفه و علم پیرشفت و عظمت دوران اسالمی، هایکشور در و ما کشور در دوران
  ٢١.سیاسی اقتدار
  انقالبي روحيه ٥

 انقالب برای که هاییجوان. است انقالب شده تربیت هایجوان هایویژگی از … و بودن پرخون بود، انقالبی
 ارک اینکه نه. نیستند هم ایبخشنامه و دستوری و کارمندی کار اهل. شناسندی شب و روز کنندمی کاری هر

 یهروح این. رودمی جلو هااین با کار که هستند انقالب ویژه نیرو هاجوان این اما باشد بد …و بخشنامه کارمندی،
ن  قسمت این در. شود مشاهده باید هم علم عرصه در شودمی مشاهده سیاسی فرهنگی کارهای در که طوره

  .شد خواهد پرداخته علمی جهاد در روحیه این به
  برود جلو انقالبي بايد كشور علمي دستگاه 

 به گاهن یعنی کشور؛ مسئله و مشکل حل برای تالش ام انجام یعنی کشور علمی دستگاه در انقالبی روحیه
 بوطمر  ایهسته مسئله به کشور اقتدار دانستمی روشن احمدی شهید. راه رس مشکالت و موانع نه پیروزی نقطه
 به برایش که موانعی ام و بربد پیش را صنعت این بتواند تا دادمی انجام را خود تالش ام همین برای. است
  .بگیرد را کارش جلوی توانستی … و مسئولیت تغییر قبیل از آوردندمی وجود

 درون فرزندش که کسی آن مثل کند؛ نگاه مسئله به انقالبی دید یک با باید کشور، دانش و علم دستگاه کل
ن یروحیه مثل شود؛می غرق دارد و افتاده آب  نه – چیزهیچ انقالب، پیروزی از پیش دوران در که مبارزی ه
. هدبد انجام کاری که شدمی این مرصوف زندگیش یهمه و فهمیدی – راحتی نه خانه، نه زندگی، نه بچه، نه زن،

  ٢٢.برود جلو طوراین باید کشور، علمی دستگاه
  تحقيق و درس الزمه انقالبي فضاي 
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 اتیمنازع. کنندمی خود درگیر هم را ما و گیرندمی وزن دانشگاه در دلیلی هر به متأسفانه دانشجویی منازعات
 ظامن مسائل و انقالبی روحیه اگر اما ندارد؛ کشور آینده برای سودی هیچ که است ایمسئله رس بر دعوا درواقع که
 کنید ورمتص را دانشگاهی. باشد پیرشو تواندمی دانشگاه وقتآن کنند پیدا وزن دانشگاه در اصلی مسائل عنوانبه
 یلقب از مسائلی مثالً -هستند  مهم خود جای در که – شود صنفی مسائل رصف نرشیات و دعوا اینکه بجای که

عی، عدالت   .است مطرح دانشگاه در … و دانشگاه با صنعت ارتباط عدم اجت
 را البیانق فضای کنند سعی خودشان سهم به که بفرمایید بگویی، چیزی هادانشجو به ما قول از خواستید اگر

 به بیانقال  فضای. است بهرتی فضای انقالبی، فضای هم تحقیقات و خواندن درس برای. کنند حفظ دانشگاه در
 حیحص مواضع روی دقت معنای به بلکه نیست؛ شده تعیین خطوط از خروج و انضباطیبی و کاری شلوغ معنای

 درون هایاستعداد و بایستد خود پای روی شود، مستقل کشور باید. است انقالب گیریجهت و اصول به پایبندی و
  ٢٣.بجوشد آن

  پول نه خواهندمي انقالبي روحيه علمي كار 
 افی،ک بودجه عدم قبیل از همیشگی مشکالتی. دارد وجود اهداف به رسیدن رس بر اشکاالت و موانع از بسیار

 وحیهر  اما شد؛ ناامید راحتیبه و کرد متوقف را کار توانمی هاآن بهانه به که مشکالتی …و مسئولین همکاری عدم
  .بیاورد در زانوبه را مشکالت این کندمی سعی … و کوشی سخت مداوم، پیگیری با انقالبی

 تصالا است، الزم کار به دادنِ  میدان و تشویق فضای است، الزم اختصاصی یبودجه است، الزم تحقیقات البته
 یعهده به ماهاست، یعهده به مسؤولیت البته. است کار لوازم جزو هااین یهمه است؛ الزم صنعت با دانشگاه
 هلوانپ و اصلی میداندار و اصلی عنرص آنکه لیکن … نیست تردیدی این در است؛ دولت یعهده به است، مسئوالن

 هایصخره دل در که گیاهی مثل که است کار به مند عالقه انسانیِ  نیروی آن هستید؛ ش است، میدان این اصلیِ 
 رد باید را تکمیل یروحیه و پیرشفت یروحیه این. بالدمی و آیدمی بیرون کند،می باز را خودش راه هم سخت
 نظام هم دارید، ترشیف جا این امروز که ش مثل هاییمجموعه هم کنید؛ زنده کشور فنی و مهندسی محیط

ن مهندسیِ  به مربوِط  که مهندسی   ٢٤.مهندسی هایبخش یبقیه هم و هاست،این امثال و عمران و ساخت
 ستد به محقق فداکاری و گذشت و کنجکاوی و تفحص با که است اخرتاعاتی آن برشی اخرتاعات ترینمهم

دی هایسال داشته، قرار سختی بسیار رشائط در محقق آن گاهی. پول با نه سفارش، با نه آمده؛  فرص  هم را مت
 یبقیه و پول و شهرت و اقبال است ممکن رسیده، نتیجه به که بعد البته. رسیده نتیجه آن به باالخره تا کرده وقت
 یابیعمق و کنجکاوی و تحقیق به میل و عالقه و عشق و شور عامل اصلی، عامل آن اما کرده؛ رو او به هم هاچیز

  ٢٥.کرد تزریق باید را فرهنگ این دارد؛ الزم فرهنگ این،. بوده
  ندارد ارزشي تنهاييبه علمي رشد 
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  الزامات کار علمی در کالم رهرب

۱۳ 

 از پس و شود نهادینه دانشجویان در روحیه این شود،می باعث دانشگاه در انقالبی روحیه با علمی فعالیت
 ارآمدک نیروی تربیت که خود کارکردهای از یکی توانسته دانشگاه که است وقتآن. باشد هاآن همراه نیز دانشگاه

  .دهد انجام خوبیبه را است
 حساس انقالب به نسبت نه – دانشگاه متخّرج – شودمی خارج و صادر آنجا از کسی که شد جای دانشگاه اگر
 بزرگ هایوآرز  و ملی استقالل به نسبت نه باشد؛ حساس کشور به نسبت نه باشد، حساس دین به نسبت نه باشد،
 محصول و متّخرج که زیرا داشت؛ نخواهد ارزشی باشد، واال علمی ازلحاظ هرچه دانشگاه این باشد، حساس ملی
  ٢٦.گرفت خواهد قرار مختلف هایسیاست اختیار در راحت ،دانشگاه این

  حياتي جريان دو جوشش محل ؛دانشگاه 
 در ار  انقالبی روحیه نتوان دیگر جای در شاید دانشگاه از غیر و است دانشگاه در جایش انقالبی روحیه تزریق

 ولی د،باش داشته باهم را دو این دانشگاه از خارج تواندی کسی اینکه نه. قرارداد هم کنار در علمی فعالیت کنار
 بیتتر  ما برای را نیروها این و دهد انجام مداوم طوربه را کار این بتواند که باشیم داشته ساختاری بخواهیم اگر

  .دهد انجام تواندمی را کار این که است دانشگاه تنها کند،
: باشد كشور در حیاتی جریان دو اوج و جوشش محل كه هست انتظار این جا همه در و همیشه دانشگاه از
عی و سیاسی هایگذاری هدف و هاخواهی آرمان و هاگرایی آرمان جریان دوم، تحقیق؛ و علم جریان اول،   ٢٧.اجت

  زدگيغرب از دوري ٦
 وجود علمی جهاد برای مانعی عنوانبه بسیاری ذهن در که است مهمی دغدغه و تهدید زدگیغرب و زدگیعلم

 ندهست رو در رو آن با انقالبی متفکران امروزه که است مسائل از یکی غربی علم با مواجه که روستازاین. دارد
 تأمل و توجه قابل اسالمی انقالب رهرب نظر میان این در اما دارد؛ وجود مواجهه این پیرامون مختلفی نظرات و

 هب علمی صورتبه توانمی و نیست دیگران نظرات به توجه عدم معنای به انقالب رهرب متفاوت نظر اما است؛
  .پرداخت هاآن بررسی
 نظر هب هااین کنیم؟ کارچه درآمد، مخالف رهربی نظر با ما تحقیقات ینتیجه اگر که سؤال این یا بکنیم چه ما

 تیجهن کنید، کار و فکر کهاین به مأمورید ش پژوهشید، به مأمور ش. نیست منطقی و اصولی خیلی سؤاالت من
 رایب آن، براساس و بگیرند علمی هایدستاورد عنوانبه غیررهربی و رهربی را ش ینتیجه آن و آورید دست به

  ٢٨.نباشد انضباطبی عقالیی؛ منتها است؛ آزادی خصوصیتش، و شأن علمی، تحقیق. کنند ریزیبرنامه کشور
  كشور علمي هايپيشرفت آفت بيني؛خودكم و فريفتگي 
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 هایدل آن هیمنه و ابهت و غرب هایپیرشفت بعضاً . نیست … و بودن سکوالر معنی این به همیشه زدگی غرب
 اینکه. تاس کرده تبدیل رؤیا و افسانه یک به برایشان را آن با مواجهه حتی و غرب شکست و کرده تسخیر را لرزان

 جمهوری ضد و غرب طرفدار یا هستند جاسوس مثالً هاآن که نیست معنی این به است زدگیغرب این گوییممی
 و است محدود نگاهشان و پیرشفت افق ولی باشند اسالمی جمهوری به معتقد هم شاید بلکه هستند، اسالمی

ن تصور این. کنند تصور توانندی را غرب از باالتر  و ردهک محدود را هاتالش و موفقیت افق گفتم که طوره
  .داد نخواهد بزند هم به را دنیا معادالت بتواند که پیرشفتی اجازه
 دغربن مبانی و غرب تفكر و غرب حرف یفریفته و مجذوب قدری به كه هستند ایعده متأسفانه، داخل در

 ات است، آورده وجود به كشور در علمی پیرشفت كه هم را آنچه حتّی كنند؛ قبول و بشنوند نیستند حارض كه
  !كنند ی قبول هااین نكنند، تصدیق دیگران
 شده كار مشغول ما سانرتیفیوژهای این كه وقتیآن قبل، نیم و سال دو سال، دو حدود شاید دارم، یاد به من

 ربشخ دیگران و جمهور رئیس وقت؛مسئوآلن و بیندازند راه را هااین بودند توانسته ما دانشمندان و جوانان و بود
 همآنش بعضی هستند، هم صادقی و سا بسیار و خوب مردمان كه دانشگاهی هایفیزیكدان از تعدادی گفتند، را

! نیست ممكن و نیفتاده اتفاق چیزی چنین! كنید باور را هااین نبادا! آقا كه نوشتند، نامه من به شناسند،می را من
ن این،. كنند قبول كنند؛ باور نبودند حارض  اهنگ آمدند خودشان دیگران، و آژانس ها؛غربی تا. است تلقین ه
 ران؛دیگ وقتآن بیاید، وجود به ایران در كردند ی باور را چیزی چنین كه كردند اعرتاف كردند، تصدیق كردند،

  ٢٩.كردند باور كشور داخل در دیرباورها،
  نوانديشي و آزادانديشي ٧

 یعلم کار چراکه ندارد معنی علمی کار اندیشی آزاد بدون. است علمی کار ملزومات از دیگر یکی اندیشی آزاد
 نیز جدید هایاندیشه تولید و اندیشی نو. است آزاداندیشی افکار برخورد صحیح راه تنها و افکار برخورد یعنی
  .است ممکن آزاداندیشی با تنها

  علمي محيط آرماني وظيفه نوآوري، و نوانديشي 
 لمیع جامعه امروز که بالیی. اندنربده آزاداندیشی از بوی اما کشندمی یدک را علمی نامی که هستند بسیار چه

 اجازه اما دهندمی آزادی شعار. دهندی را کس هیچ به صحبت اجازه بودن علمی بانام و است گرفته فرا را ما
 را نقدی گونههیچ و پندارندمی قرآن همچون را غربی منابع از بسیاری. شود وارد شانحلقه در کسی دهندی

  .پذیرندی غربی هایفرضپیش از خارج
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 و دینی هایمحیط بالی فقط تحّجر، مسئله. علمی نواندیشی از است عبارت هادانشگاه مهم وظایف از یکی
 شده میلتح انسان بر که هاییگراییجزمیبه بودن پایبند و ایستایی تحّجر، ها،محیط یهمه در نیست؛ دینی افکار

 فهوظی دانشگاهی و علمی محیط یک برای آنچه. بالست یک – باشد دنبالش به درستی منطق کهاین بدون –
. است این علم تولید واقعی معنای. باشد نواندیش علمی، مسائل زمینه در که است این شود،می محسوب آرمانی
 هک گویممی جهت این از من را این. است اهمیت اّولِ  درجه در علمی نوآوری نیست؛ علم انتقال فقط علم، تولید
 لمیع محیط کّل  و دانشجویان آن، مخاطب نیست؛ اساتید مخصوص فقط اندیشی، نو این. بشود فرهنگ یک باید
  ٣٠.است هم

  داريم نياز انديشي آزاد به حقيقتاً 
 برای اقعیو  نیازی بلکه. نیست دانشجویان احساسات تخلیه برای ایبرنامه رصفاً  و تاکتیکی شعاری آزاداندیشی

 شود رویجت باید که است فرهنگی بلکه کرد بازی را آن بتوان که نیست تئاتر یک آزاداندیشی. است واقعی اهدافی
  .شود آموخته باید که است ادبی و

 به مداری احتیاج کنیم، کار حقیقتاً  علم و اندیشه و فرهنگ واقعیِ  توسعه و گسرتش زمینه در بخواهیم اگر
 مظلوم شعار یک ما جامعه در آزاداندیشی. کنیم استفاده آزاداندیشی اّول درجه در و خدادادی مواهب از کهاین

 هشکست هم در اصیل هایبنیان همه بناست که کنندمی خیال فوری ایعّده آزاداندیشی، شودمی گفته تا. است
 این ایدب آزاداندیشی با که کنندمی تلّقی هم دیگر ایعّده. ترسندمی اند،دلبسته هابنیان آن به چون هاآن و شود،
. نندکمی ظلم – است علم و فرهنگ رشد برای الزم رشِط  که – آزاداندیشی به گروه دو هر. شود شکسته هابنیان

  ٣١.داریم احتیاج آزاداندیشی به ما
  درآوريم ايانباشته هايتجربه صورتبه بايد را سالم گفتگوهاي 

 تشکیالتی یفرد رفتارهای بار خودمان اینکه بر عالوه کنیم سعی و شود منتقل تجربه انتقال با باید فرهنگ این
  .دهیم نشان نیز را آزاداندیشی هایقله بتوانیم باید کنیم ترویج را آن این

 اینباشتها هایتجربه صورتبه را شجاعانه و محرتمانه و سا گفتگوی و مباحثه از ناشی تجربیات این باید ما
 افکار برخورد از آشکار صورتبه باید حکومت …. اییم بارور را علم و کنیم استفاده هاآن از بتوانیم تا درآوریم

یت سا صورتبه   ٣٢.کند ح
  ديني علم توليد كليد 

 فرهنگ تیوق. کنیم آزاد را افکار باشیم توانسته که برسیم اسالمی دن رشوع نقطه به توانیممی زمانی تنها
 و کرد خواهد ایان را خودش حق آنگاه بردارند قدم فکر عرصه در آزادانه هاانسان و آمد وجود به آزاداندیشی

  .داشت پا به را حق دن توانمی
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 روند آغاز شود، اداء یکدیگر کنار در و یکجاهمه ،»منطق« سهم و »اخالق« سهم ،»آزادی« سهم که روز آن
 علوم کلیه در »دینی و علمی افزارنرم تولید« جنبش کلید و است جامعه این در دینی بالنده تفکر و علمی خالقیت

  .است شده زده حوزوی و دانشگاهی معارف و
 آزادی بدون و سا انتقادی فضای بدون و نیست مناظره و مشاوره جز ایچاره ،جمعی عقل کردن بیدار برای

یت« با آزاد گفتگوی و بیان ء هدایت« و »اسالمی حکومت ح  و دینی اندیشه و علم تولید ،»صاحبنظران و عل
ری عالج برای. بود خواهد مشکل بسیار یا ناممکن ،پردازیجامعه و سازیدن ،درنتیجه  هارم و هاهتاکی و هابی

 چارچوب در نظریه تولید و قانون چارچوب در بیان آزادی که است همین ،راه بهرتین نیز فرهنگی مرج و هرج
یت ،اسالم   ٣٣.شود نهادینه و ح
  مادي داشتچشم عدم ٨

  نشود موازنه پول با علمي كار 
. است مادی داشت چشم بدون علمی کار. باشد داشته وجود باید ورزیعلم در که هاییفرهنگ از دیگر یکی

 بهانه به چگونه که بینیممی خود کشور در امروزه اما است؛ علم زکات علم نرش، و ترویج اسالمی فرهنگ در
  .هستند رشد حال در اقتصادی هایبنگاه … و آموزیعلم

 سفارش باید اساتید به هم را، این. است بزرگی سنگر و است جهاد میدان علم، میدان و علمی کار انصافاً 
 مردم این و کشور شاءاللهان بلکه تا نکنند، موازنه و مقایسه پول با را تحقیقی کار که محققین، به هم بفرمایید،

 دوران، ینا در بتوانیم اءشاءالله. برسند خود حقیقی جایگاهبه بتوانند دارند، وجود که استعدادهایی این و ما عزیز
  ٣٤.دهیم انجام ییحقیقی حرکت علم، میدان در

  است نداشته مادي ازاي به ما بشر هايپيشرفت ترينمهم 
 و است نبوده مادی مقاصد خاطر به دنیا علمی هایپیرشفت ام که دهدمی نشان گونهاین هم علم تاریخ

 را آن توانی و است مقدس امری خود آموزیعلم چراکه. اندکردهمی زندگی فقر در دانشمندان از بسیاری حتی
  .کرد معاوضه پول با

 و برش علمی هایپیرشفت ترینمهم از بخشی اتفاقاً  بینممی کنم،می نگاه ادب و علم تاریخ به وقتی من
ی هایپیرشفت همچنین  ارانک و تحقیر مورد گاه هیچ؛ نداشته، که مادی مابازای که است چیزهایی آن برش، ه

 جلوی نبایست کرد؛ انکار نبایستی را این است؛ بوده معنوی انگیزش و عشق شوق، هاآن یانگیزه گرفته؛ قرار هم
  ٣٥.شودی سنجیده پول با شود؛ی مبادله پول با ه و تحقیق و دانش جاهمه. گرفت را این

  نيست اسالمي پول براي علمي كار 

                                                
 ۱۶/۱۱/۱۳۸۱پردازی، های نظریهپاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسی ٣٣
 ۱۹/۰۸/۱۳۷۱در دیدار مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  ٣٤
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 که شهریاری شهید. رسید حقیقی پیرشفت به نگاه این با توانی هم و نیست اسالمی هم ورزیعلم نوع این
 پولی هیچ خود کار برای بدهد سیاسی و علمی اقتدار اسالمی جمهوری به سوخت صفحه ساخت با توانست
 ینا اما کردی دریغ هم اسالمی جمهوری و کند طلب پول تومان میلیاردها توانستمی کهدرحالی نکرد دریافت

  .یابیمدست نقطه این به ما شد باعث که بود پیرشفت و علم به شوق
 عارفم با انسانی یک کهاین. بدهند گسرتش جامعه میان در توانندمی دیگران از بیش را فرهنگ این نخبگان

ی ذوق دارای یا آشناست، برش گوناگون هایدانش از دانشی با یا عرفانی معارف یا فلسفی  کی را این است، ه
 مه حسابی و درست مشرتی هانظریتنگ بازار در ولو نشود؛ پول به تبدیل ولو نداند؛ کسی ولو بدانند؛ ارزش

 را ه و تحقیق و دانش جریان تواندمی که است چیزی این است؛ خوبی خیلی فرهنگ فرهنگ، این. باشد نداشته
 پردازیم،می دانش به یا ه به اگر کنیم تصور ما که نباشد جوراین. داریم نیاز این به ما و بدهد؛ توسعه کشور در

 هانسانا طبیعت البته. دیگر جای برویم نیاوردیم، دست به جااین اگر که دارد، مادی مابازای یک که است این برای
  ٣٦.نیست این اسالمی و دینی فرهنگ اما دارد؛ سمت این به کشش بعضاً 

  شود ساخته صالح هايانسان دست به بايد كشور 
 فتح دنوی و کنندمی حرکت پیرشفت و علم سمت به خود واالی هایارزش و اهداف با که اندعلم شیفتگان تنها

  .ود مشاهده آن در توانمی ایشان تالش در تنها را پیروزی و
 باب انسانِ  و بکند حرکت صحیح بایستی سازیشانسان دستگاه که است این اسالمی جمهوری خصوصیت

 یک که مقدسی هایآرزو منهای – بسازیم عا فقط انسانِ  بخواهیم ما اگر واّال  بسازد؛ اسالمی جمهوری هایهدف
ان که است همین بهرت – دارند مسلمین بخصوص و ملت  هایدستگاه که کشورهایی به گروه گروه را دانشجویا

 ینا هدف. نیست این هدف! بیایند و بگیرند یاد بروند آنجا کنیم؛ روانه ماست، از ترمدرن و مجهزتر شانعلمی
 این و کند؛ حرکت خودش هایهدف جهت در فکری، و علمی ازلحاظ صالح هایانسان دست به کشور که است

  ٣٧.باشند داشته قبول و شناخته را هاهدف آن خودشان، هاانسان این کهوقتیآن مگر شد، نخواهد
  دارد نياز پارسايي به علم طالب 

ن و شد علم طالب دانشگاهی جامعه کههنگامی  عظیم حرکتی آنگاه رفت علم سمت به واال اهداف و باای
 و اشدب مادی هایانگیزه هاانگیزه و کنیم معاوضه پول با را علم بخواهیم اگر. آیدمی وجود به علمی دستگاه برای
  .شد خواهد معنیبی جهش، یک معنای به عملی حرکت دیگر باشد پول برای علم
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. ردک زنده دانشجویان در را تحقیق و فراگیری اصل به عشق و تحقیق به حبِّ  علم، به حبِّ  یروحیه این باید
 لساتج کار، این برای. دهید قرار تأثیر تحت را آموزشی نظام کار، این برای. کنید توجیه را اساتید کار، این برای
 رگزارب تلوزیونی هایمصاحبه کار، این برای. بزنید حرف دانشجویان با کنید؛ دعوت را کسانی کیند؛ درست ویژه
 هاآن رد روحیه این و بشنوند جوانان یهمه تا کنند؛ بیان را مطالب این بنشینند، هوشیار و آگاه افرادی که کنید
 پارسایی یک علم، طالب. باشد پارسا قدری دانشجو. کنید تزریق دانشجو در قدری را پارسایی روح. شود زنده

 و کندمی داپی علم با بیشرتی تسانخ و تجانس باشد، ترنزدیک پارسایی به علم طالب که چه هر. دارد الزم طبیعی
ردمی مغتنم و میداند قدر بیشرت و کندمی جذب بیشرت پسندد،می بیشرت را علم   ٣٨.ش

  ماست تحقير دادن مزد 
 تپیرشف شوق و انگیزه درون در و داندمی انقالب صاحب را خود که بسیجی دانشجوی یک برای اینکه ضمن

  .است بسیجی شأن دون و معنیبی … و مادی رشط گذاش دارد، گزاریخدمت و
 كىس كه است جايى به مربوط مزد،. نخواهد مزد كىس از كار، و حركت اين مقابل در كه است اين ديگر رشط

ون از ن از و جان عمق و درون از ما وقتى -بگ را پول اين بكن، را كار اين -دهدمى انگيزه ما به ب  يزهانگ عشق
يم،مى يم؟ مزد خواهيممى كىس چه از گ  دارد درون از كه است انسا تحق ماست؛ تحق دادن، مزد بگ
  ٣٩.اين يعنى بسيج فرهنگ است؛ بسيجى انسان يك خصوصيات هااین. جوشدمى

  است بد خيلي مدرك و استخدام براي علم 
 انحراف گرایی مدرک اما است علم نشانه مدرک. است گراییمدرک آفت علم، گراییمادی ودهای از یکی

. نیست خربی باشد اشنشانه است قرار مدرک آن که علمی از ولی شودمی زیاد علمی مدرک یعنی است؛ علمی
عی، شأنیتی به مدرک رصف متأسفانه  و وحر  غلط فرهنگ این. است شده تبدیل است، توخالی و پوچ که اجت

 منشأ که دانشجویی بسیج چون مقدسی نهاد در فرهنگ ضد این وجود. برد خواهد بین از را آموزی علم شوق
 اربسی بسیج در آفتش اولی طریق به است، جامعه آفت گرایی مدرک اگر یعنی است؛ فاجعه واالست، ایآرمانه
  .است بیشرت

 این. واندنخ در شود، استخدام برود آن با که کاغذ تّکه یک برای فقط که کنید تربیت طوراین اّول از را دانشجو
 ردندواردک خصوصیت این با کردند، ما کشور وارد را جدید علوم این که اّولی از تقریباً ! است بزرگ عیب یک واقعاً 

 کسب برای باید کند،می تحصیل را علوم آن رودمی هرکس که ما کشور در جدید علوم ویژگی و خاّصه شد این و
 توانید،می چه هر باید را این. است بدی خیلی چیزِ  این،! باشد شدن استخدام و گرف حقوق و ماّدی ازایمابه

  ٤٠.دهید تغییر

                                                
 ۰۱/۱۰/۱۳۷۲ا، هدیدار رؤسای دانشگاه ٣٨
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 با ار  نوجوانان باید. بسازید را جوانان باید! عزیز معلّمین. است »تعلیم« و »کار« است، الزم آنچه! من عزیزان
 هعنوآنک این به مدرک چیست؟ مدرک. طلبیمدرک روحیه با نه دهید، پرورش طلبی،علم و استقالل کار، روحیه
. است علم است، مهم آنچه. شود اثری منشأ تواندی اما است؛ خوب است، معلومات این دارای فردی دهد نشان
  ٤١.است الزم جامعه برای کار، و علم

  است حسنه امري نفسهفي علم 
  .است بوده تأکید مورد بسیار هم ما روایت و احادیث در و است باارزش و حسنه امری نفسهفی آموزی علم

  :السالمعليه عيلٌّ  املؤمن ام
  الِعلم الَفضائلِ  غايَةُ  الِعلُم، الَفضائلِ  َرأُس 

  .است دانش هافضيلت پايان نقطه است؛ دانش ها،فضيلت رسآمد
  .است منظور علم مجرد بلکه نیست دین علم تنها است فضیلت دارای که آموزی علم این اما

 را نیدی علوم و قرآن اگر که نیست طوراین. است بیشرت آن ثواب باشد، مفیدتر چه هر دهید،می یاد که علمی
 درس رسِکالس، ش. باشد نداشته ثواب هندسه، و فیزیک مثلثات، جرب، یاددادن اّما باشد، داشته ثواب دادید، یاد
، را انسان یک تواندمی که درسی هر. کنیدمی عا را مردم هایبچه و دهیدمی  جامعه برای مفید و دانشمند عا

  ٤٢.است اسالم منطق این،. دارد ثواب آن یاددادن کند،
 لمع به را هااین کهاین برای شد،می بلند هاتازیانه شاگردان رس بر داشتم دوست من: «فرمایدمی امام کهاین

 اراید رف علم دنبال است؛ مقدس امر یک علم بخشیده، قدسیت اسالم را علم چیست؟ معنایش این ،»بکشانند
 ولپ حاال – باشد آوردن در پول برای ایوسیله فقط دیگری، ابزار هر مثل علم که نیست طوراین. است قدسیت

 یهازجمل و باشد نظر مورد باید علم بودن نور ؛»نور العلم« شود؛ حفظ باید علم قدسیت اما – آیدمی در آن از هم
  ٤٣.است همین یکی اسالمی، دانشگاه شئون
  خواندن درس مقوله به توجه ٩

  علمي كار الزمه خوانيكتاب 

                                                
ن، ٤١  ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ در دیدار جمعی از کارگران و معل
ن،  ٤٢  ۱۳/۰۲/۱۳۷۴در دیدار جمعی از کارگران و معل
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ً  باشد علم به معروف کشوری اگر. است پویا و علمی جامعه یک هاینشانه از یکی خوانی کتاب  نآ  مردم حت
 وانیخکتاب امروز متأسفانه اما است؛ مردم آن زندگی الینفک جزو خوانیکتاب و هستند کتاب به مأنوس کشور

 و بهنخ قرش کهاین آن از ترتلخ و ماست امروز تلخ بسیار هایواقعیت از یکی این و است کم بسیار ما کشور در
 را اقعیتو  این اندازید بی دوستانتان خود به نگاهی بسیج دفرت در اگر. است بیگانه کتاب با امروز ما دانشگاهی

 رارق اگر. نداشت مطالعه و خوانیکتاب و کتاب با ارتباطی و بود علمی کار مدعی توانی. ود خواهید مشاهده
  .است علمی کار الزمه مطالعه چراکه کرد؛ مطالعه بسیار باید شود انجام علمی کار است

 وفیقت فرد، یک برای و باشند، نداشته کاری و رس کتاب با آن، افراد که است بزرگ خسارتی ملت، یک برای
  ٤٤.باشد تازه هایچیز آموخ یعنی آن، از گیریبهره حال در همواره و مأنوس کتاب، با که است عظیمی

 حصحی و وسیع معنای به کتاب، با علم، اهل از بعضی حتّی که کند احساس انسان که است تأسف جای چقدر
 آن ودانشگاه این به کنندومی استفاده خودشان محفوظات و معلومات از فقط یعنی ندارد؛ رسوکار خودش،
 که است این هم اشنتیجه. دهندمی درس کالس آن و کالس این در ساعت، ده چند ایهفته و روندمی دانشگاه

  ٤٥.آیدمی در منجمد صورتبه تدریج به جدید، معلومات یعنی شود؛می منجمد تدریج به علم، اهل یک
  نيست پذيرفته درسي هايبرنامه به اعتناييبي 

 ام وجود با. هستیم اهمیتبی درسی و رسمی هایکالس ولی هستیم علمی کار مشغول که کرد ادعا توانی
 تاس قرار اگر که چر. شد غافل هاآن از که باشد بهانه این نباید اما است وارد درسی هایبرنامه به که اشکاالتی

 به دیج طوربه پرداخ یعنی آن به تسلط و باشیم مسلط آن به باید کنیم متحول را درسی و آموزشی نظام این
  .نقادانه نگاه با اما آن

 و عمقی کم سوادی،بی. اید زیاد را خود معلومات و کند استفاده کشور موجود فرصت از باید دانشجو قرش
  ٤٦.نیست پذیرفته درسی هایبرنامه و دانش به اعتناییبی

 ،دانشجویی هایمحیط در باید حقیقتاً . بخوانید درس حقیقتاً . است علمی پرداخ و خواندن درس یمسئله
 ت؛نیس جو دانش، واقعی معنای به دانشجو دانشجویی، هایمحیط از بعضی در بیندمی آدم. باشد دانش جستجوی

 حقیقتاً . شود جوری این نگذارید است؛ بندی هم رس و حفظی چیز یک نیست؛ دانش جوی و جست در یعنی
 ینجا،ا از قبل اساتید، جمع در اآلن. ندانید متون فراگرف و م خواندنِ  فقط را دانش و باشید دانش یجوینده

 شهگو  و زوایا از یجستجوکننده استاد، به یکننده اِشکال متعمق، پرسشگر، بایستی دانشجو کردم؛می مطرح
  ٤٧.بیاید بار علمی بحث هایکنار

  است فريضه يك خواندن درس 

                                                
 ۱۰/۰۴/۱۳۷۲پیام به مناسبت آغاز هفته کتاب،  ٤٤
 ۰۷/۱۰/۱۳۷۳ی سال، های برگزیدهدر دیدار نارشان و مؤلفان کتاب ٤٥
 ۲۹/۰۹/۱۳۷۸فطار، در دیدار جمعی از دانشجویان پس از ا ٤٦
 ۲۵/۰۲/۱۳۸۶در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد،  ٤٧



  الزامات کار علمی در کالم رهرب

۲۱ 

 دروس میعل فضای در گرف قرار بلکه باشد نداشته ایفایده هیچ که نیست گونهاین همواره درسی هایبرنامه
 ودوج به ما برای علمی بحث آن به نسبت جدیدی هاینگاه که شودمی باعث خود هاآن به داش نقادانه نگاه و

 یمداشت را درسی متون تریندقیق اگر حتی. همین یعنی نیز خواند درس درست و همین یعنی شدن باسواد و آید
 پیرشفت است ارقر  کهوقتی. برویم جلوتر قدم یک آن قِبَل از بتوانیم تا کنیم برخورد نقادانه شیوه همین به باید باز

  .شودمی فریضه یک به تبدیل ما برای خواند درس این پس باشد ما شدن باسواد واسطهبه کشور
 و بخوانید درس خوب که کنید احساس را وظیفه این خود دوش بر ش! خوب و بااستعداد جوانانِ ! من عزیزان

 از کشور، در علم سطح بردن باال و خواند درس درراه و کنید الزم خودتان بر فریضه یک مثل را خواندن درس
 و بگذرد چیزهایی از باید برسد، اوجی به بخواهد اگر انسان است؛ طور همین همیشه. بگذرید چیزهایی

 هاییتیسخ باید کند، ترصّف را کوه یقلّه فالن کوهنوردی، با بخواهد اگر انسان باالخره. کند تحّمل را هاییسختی
 را حالش اصالً یا اند،خوابیده از از بعد صبح یا اند،نشسته خانه در که کسانی را هاسختی این. شود متحّمل را

  ٤٨.رسندی هم نقطه آن به کنند؛ی تحمل است، گرفته پیه را بدنشان و اندنداشته
  شودمي عبادت كه علمي 

 .دانست معنوی هایبرنامه از منفک را آن و داشت معنوی غیر نگاه علمی کار و خواند درس مسئله به نباید
 گاهن دیگر کارهای در توانی دیگر که نیست معنا این به اما دارند را خود جایگاه معنوی و مذهبی مناسک گرچه

 علمی کار این اگر حال. شودمی معنوی ارتقاء موجب شود برداشته خدا رضای برای که قدمی هر. داشت معنوی
. دندش مواجه گروه دو با مسجد به ورود از پس پیامرب که است روایت در. داشت خواهد بیشرت ارزشی قطعاً  باشد

 میعل بحث مشغول که کردند انتخاب را گروهی پیامرب که علمی، بحث مشغول گروهی و عبادت مشغول گروهی
  .نیست صحیح علم به معنوی نگاه عدم که دهدمی نشان سیره این. بودند

 اقتدار یمایه علم که شد عرض قبالً که دالیلی همین به است؛ علم راه از کشور، به خدمت هایراه از یکی
  .است کشوری هر رسبلندی یمایه و کشور ثروت یمایه کشور، قدرت یمایه ملی،
 عنیی عبادت؛ شودمی کارتان بکنید، را نیت این اگر علمی، باالی هایرتبه شدن حائز در و خواند درس در ش

ن گاهی: کندمی پیدا گوناگون حالت دو مغایر، نیت دو با – واحد کار یک – انسان کار  عبادت، شودمی کار ه
ن گاهی   ٤٩.معصیت شودمی کار ه
  هاحاشيه به نپرداختن ١٠

. است وده دور خود اصلی و علمی مسائل از را دانشگاه که است بوده مسائلی دارای همواره دانشگاه
  .داردمی باز اصلی کار از و رسگرم را دانشجویان و بوده اهمیتبی مسائل رس بر بعضاً  که هاییحاشیه

  دانشگاه علمي محيط به خيانت اي؛حاشيه مسائل به توجه  

                                                
 ۰۸/۰۹/۱۳۸۰در دیدار دانشجویان،  ٤٨
 ۰۵/۰۶/۱۳۸۷در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی،  ٤٩



  نقش آفرینی علمی

۲۲ 

 ات شودمی هزینه دانشجویان جیب از چه و املالبیت از چه زیادی مبالغ دانشگاه در تحصیلی ساعت هر برای
 آن و دارند انتظار دانشگاه از مردم مادی، هایهزینه این بر عالوه. کند ایفا را خود نقش درستیبه بتواند دانشگاه

 هایگروه و هاجریان طمع مورد دانشگاهی فعال و جوان قرش ظرفیت متأسفانه اما نگرند؛می آینده امید چشم به را
 اصیل یانجر نباید بود مواظب باید. گیرند کار به را دانشجویان خود اهداف پیشربد برای دارند سعی و شده سیاسی

  .شود خارج اولویت از واهی مسائل خاطر به را علمی کار
 و سوءاستفاده تحریکات، خاطر به کشور، دانشگاهی فضای از بخشی ناگهان کار، و گذاریرسمایه همهبااین اما

 درس، و علم به توّجه جایبه را دانشگاه و کنند فلج را دانشگاه محیط و شود تعطیل مثالً ها،بعضی کردن بدعمل
 یفلسفه مقابل جهت در درست این نیست؟ خیانت این. ایند توّجه الزم غیر و فرعی و ایحاشیه مسائل به

 دبرون که است غیرازاین چیست؟ دانشگاه به کشور یک جوان نسل گرایش یفلسفه مگر نیست؟ دانشجویی
 کنند؛ب را کار آن خواهندمی ایهعدّ  شوند؟ واقع مفید کشورشان برای بیایند بعد و کنند پیدا علمی هایصالحیت

  ٥٠.باشید داشته توّجه را این
 علمی ارک نبادا بگیرد؛ قرار تأثیر تحت دانشگاه نبادا حقیر و کوچک سیاسی قضایای این توی باشید مواظب

 اشد؛ب حواستان بشوند؛ آسیب دچار ما تحقیقاتی مراکز ما، هایکالس ما، هایآزمایشگاه نبادا شود؛ متزلزل دانشگاه
، روی پیش در مهم مسائل از یکی یعنی  دارندمی دوست خیلی هادشمن. هاستدانشگاه در علمی حرکت حفظ ش

 یهنقط یک برایشان این باشد؛ گوناگونی هایاختالل و تشنج و تعطیلی دچار الاقل مدتی یک ما دانشگاه که
 بلندمدت ازلحاظ ش علم چون بلندمدت؛ ازلحاظ هم است، مطلوب برایشان سیاسی ازلحاظ هم است؛ مطلوب

  ٥١.نباشید علم دنبال که است این مطلوب لذا هاست؛آن رضر به
  علمي حركت مهلك سم 

 دانشگاه لمیع پیرشفت و علمی مسائل به توجه ود پیگیری دانشگاه مسئولین از باید که مسائلی از یکی قطعاً 
 را علمی کار و دهیم انجام اولویت با و درستیبه را علمی کار دانشجویی بسیج داخل در توانستیم هرگاه. است

 نباید هالبت. دهیم سوق علمی مطالبات سمت به را دانشجویی مطالبات توانیممی آنگاه کردیم ترویج دانشگاه در
 سیاسی لیلتح و نگاه داش بلکه بگیرد را دانشجویان سیاسی تحلیل جای است قرار علمی کار جایگاه کرد فراموش

 هاینگاه که نیست گونهاین نیز جامعه واقعیت. است علمی کار قطعی الزامات از یکی سیاسی مطالبات حتی و
 طورهب کشور در سیاسی تغییر با همزمان علمی رویکردهای تغییر دلیل. باشد جدا علمی هاینگاه از کامالً سیاسی

  .است سیاسی و علمی نگاه ارتباط همین جمهوری ریاست هایانتخابات در مثال

                                                
 ۲۹/۰۹/۱۳۷۸در دیدار جمعی از دانشجویان پس از افطار،  ٥٠
 content?id=7907-i.khamenei.ir/audiohttp://fars.۰۴/۰۶/۱۳۸۸دیدار دانش جویان و نخبگان علمی،  ٥١



  الزامات کار علمی در کالم رهرب

۲۳ 

 و سیاسی جَوالن مرکز را دانشگاه که مدیریّتی گوناگون مسئوالن و هادانشگاه مدیران از کنممی خواهش من
 تبدیل هادانشگاه که است این علمی حرکت مهلک سمّ . ندهید قرار سیاسی هایجناح هایفعالیت و هاتالش

 نبی در سیاسی حرکت نفی معنایبه این. گرفت انجام ایدورهیک در که کاری سیاسی؛ هایباشگاه به بشوند
 مهست و امبوده دانشگاهیان و هادانشجو سیاسی کار منادی و مدافع همیشه بنده نیست؛ هادانشگاه شجویاندان
، سیاسی فّعالیّت و سیاسی فهم سیاسی، َمرشب سیاسی، نگاه منتها – معتقدم هم اآلن –  و ستا حرف یک داش

 هااین است؛ دیگری حرف یک قراردادن، سیاسی کار جوالنگاه را علمی محیط و را درس کالس و را دانشگاه
 که – علم مسائل یدرزمینه بتواند دانشگاه که است این به یکنندهکمک دانشگاه آرامش. دارد تفاوت باهمدیگر

 این عکس نکرده خدای اگر و بدهد، انجام را خودش یوظیفه بدهد، انجام را خودش کار – دارد اهّمیّت همهاین
 متوقّف کشور در آن تبع به و دانشگاه در علمی حرکت که است این خورد، خواهیم که ایرضبه اّولین بشود،

  ٥٢.است گردعقب معنایبه توقّف، کردیم عرض و شد؛ خواهد کند یا شد، خواهد
  نكنيد علم وارد را بازي سياسي 

 هاینک خاطر به نظام با همراه و باسواد دلسوز، اساتید شودمی سعی گراییارزش نام به هستیم شاهد بعضاً 
 با هن منطق این. شودمی استفاده او علیه توان حداک و شوندمی گذاشته کنار دارد، متفاوتی سیاسی سلیقه

 اردد دشمنی عناد که کس هر به که نیست معنی این به سخن این. ندارد سازگاری علمی کار با نه و آزاداندیشی
 کشور به کمک هدف با علمی مراودات در باید بلکه. داد میدان کند،می عمل حاکمیت و کشور علیه مدام و

 الزم استفاده سیاسی گرایش هر با همه از و شود گذاشته کنار) حاکمیتی درون معنای به سیاسی( سیاسی سالیق
  .داد انجام را

 اردو  سیاسی مسائل رگه اصالً هست، علمی کار که هایمنطق آن در که باشید مراقب کنممی تأکید ش به من
 ردانم و خدا مردان که معتقدیم ما چرا، باشد؛ سیاسی نباید علمی نخبه یک که نیست این حرف این معنای. نشود

 معج آن در انسان که نیست معنا بدان این اما کنند؛ فعالیت سیاست میدان در و باشند سیاسی باید هم معنوی
 یینتع و تأثیرگذار را سیاسی ایالت و هارغبت و هاگرایش – کاری نوع هر – کاری و صنعتی پژوهشی، علمی،
 ٥٣.کندمی خراب را کار قطعاً  این دهد؛ قرار کننده

                                                
 content?id=26861-http://farsi.khamenei.ir/audio.۱۱/۰۴/۱۳۹۳ها، در دیدار اساتید دانشگاه ٥٢
 ۲۱/۱۱/۱۳۸۲در دیدار جمعی از نخبگان علمی،  ٥٣


