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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 يرز را 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

  

  نقشه عملياتي

  ضرورت كار علمي
 نقش آفريني علمي

  ١ ينسخه
  ١٣٩٤آبان 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

 در يك نگاه
 مقدمه ۱
 است یعلم جهاد اقتدار به دنیرس راه تنها ۲

 است اقتدار عامل علم 
 میبشکن خارج و داخل در را غرب منهیه میتوانیم علم با 
 شکست هم در را سلطه نظام توانیم علم با تنها 
 میده شکست را مدرن تیجاهل میتوانیم علم ریشمش با تنها 
 است وابسته رشفتیپ به ما یاسیس استقالل 
 شوندیم مسلط ما بر ایدن یهاچاقوکش میباش نداشته علم اگر 
 است سلطه بزارا بدهند هایغرب که یعلم 
 است ماندگار جوشان چشمه مثل یبوم علم 
 است انقالب قتلگاه یکنون تیوضع به شدن یراض 
 میکن جربان را گذشته یهاانتیخ دیبا 
 میندار زیچ چیه نباشد علم اگر 
 حق حرِف  زبانِ  مانند علم 
 است وابسته علم به کشور بلندمدت تیامن 
 ابدییم تحقق یعلم کار با یقاومتم اقتصاد 

 ستین ممکن یعلم جهاد بدون جهان، در تیمرجع ۳
 جهان آزادگان یدوار یام 
 دارد الزم علم ما یانسان رسالت 
 ماست رشفتیپ گرو در خواهانیآزاد یخشنود 
ق در را هادل ما، تیموفق   کندیم شاد اسالم یایدن اع
 میندار را یکس خدا از ریغ 
 است ممکن یواقع رشفتیپ اسالم با تنها میده نشان دیبا 
 شودیم برافراشته علم با عدالت َعلَم 
 دیرس یاسالم دن به توانیم علم با تنها 



 

۳ 

 دانشجو و دانشگاه ژهیکارو ،یعلم تیمرجع و اقتدار تحقق ۴
 است دانشگاه یخیتار رسالت یعلم کار 
 است رهرب یشگیهم مطالبه علم 
عاج و یرشع فهیوظ علم   است دانشجو یت
 دانشجوست آرمان سه از یکی علم 
 رود ی شیپ یکار  چیه خواندن درس بدون 

 یعلم کار برکات ۵
 یانسان یرو ین یبرا میعظ یتیظرف جادیا 
 ییدانشجو جیبس نیرتیو رییتغ 
 ییدانشجو جیبس به بودن زده استیس برچسب رفع 
 متخصص متعهد یرو ین تیترب 
 دانشگاه در دیام هیروح یالقا 
 دانشگاه یعلم یفضا رییتغ 
 یآموزش نظام تحول 
 یتخصص حوزه ودن دایپ به کمک اآلن؛ یعلم کار 

 
  
  



  نقش آفرینی علمی
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 مقدمه ١
 یانجام آن کار بستگ یاراده و همت مان برا یلندباشد و ب یوابسته به درک رضورت آن کار م یرشوع هر کار 

ن از ا پا در  یمتوان یتازه م یمرا درک کن یتو اولو یترضورت، فور یمرضورت دارد. اگر توانست ینبه مقدار درک
ت رشوع شده اس» رضورت«با  یزکتاب ن ینمطلع ا ینهم ی. برایمبگذار یهو از تالش و اراده خود ما یمعرصه بگذار

» هادج«منوط به درک رضورت آن است. گرچه واژه  »یجهاد علم«بهرت  یربه تعب یا »یکار علم« یدنجام رسو به ان
  کار است. ینخود معرف رضورت ا »یجهاد علم«در عبارت 

و اهداف آن را  یکردهاو رو هایتحساس یابه گونه تواندیم یزه،انگ یجادعالوه بر ا یرضورت جهاد علم درک
 ییشاهد چه رضرها یم،نشان داد که اگر در حوزه علم کار جهادگونه نکن توانیم ینگونهرا انشان دهد. رضورت 

 »یتمرجع«و » اقتدار«به  یدنکرد. امروز رس هیمرا فتح خوا یارزشمند ییهاچه قله یمبود و اگر انجام ده یمخواه
 یدنقابل مشاهده است و رس دو هدف ینا یلرهرب انقالب ذ یاناتاست و ب یاسالم یجمهور  یدو هدف عمده برا

ها را در کالم رهرب رضورت ینا شودیم یممکن است در ادامه سع یرغ یدو هدف بدون علم و کار علم ینبه ا
  .یمانقالب نشان ده

 است يبه اقتدار جهاد علم يدنتنها راه رس ٢
. چه از لحاظ مختلف قابل تصور است یهادر حوزه یاسالم یاز اهداف مهم جمهور  یکیاقتدار به عنوان 

 ینبه ا توانیکه در هر دو حالت تنها با علم م ی؛داخل یهبن یتچه از لحاظ تقو یانمواجهه با ظاملان و زورگو
د دشمنان را مهار کرد و اقتدارشان را شکست یها و کبتوان هجمه یداقتدار هم با ینبه ا یدنرس ی. برایداقتدار رس
ند. در ک یمکند و مثالً نتواند ما را تحر یجادما ا یهعل یاند ابزار فشار نتو  یتا کس یمبشو یخودمان قو  یدو هم با

  .شودیبه اقتدار پرداخته م یدنرس یبرا یبخش به رضورت کار علم ینا
  علم عامل اقتدار است 

ند. اکرده دیاسالم) است که رهرب انقالب بارها به آن تأک یه(عل یعل یراملؤمنینآشنا از ام یعبارت» العلم السلطان«
 علم کسب یماکه هرجا که ما توانسته دهدیبه ما نشان م یرا به خوب ینامروز ا یایعلم باعث اقتدار است و دن

بشدت  بود و کشور ینوارد کننده بنز یرانا ینبنز یدم. در تولیاکرده یرشفتو پ یمادر آن حوزه مقتدر شده یمُ کن
اما قبل از  یایدکار ب یرو  ینبنز یهاز ناح یرانا یمطرح تحرموجب شد که  یوابستگ ینوابسته بود ا ینبنز ینبه ا
 یراد. نظاز کار افت ینبنز یمتحر یجهرا کسب کند و در نت ینبنز یدتوانست دانش تول یرانطرح، ا ینشدن ا ییاجرا

  .یماقتدار الزم را کسب کن یمتا بتوان یفتدب یمکه مشکل دار ییهاحوزه یردر سا یداتفاق با ینا
؛ علم اقتدار است. »العلم سلطان: «فرمایدیاست. م یپرمغز  یجمله یلیالبالغه هست که خدر نهج ایجمله«

علم اقتدار است. هر کس  ؛»یهعل یلص یجدهالعلم سلطان من وجده صال و من  «اقتدار، قدرت.  یعنی» سلطان«
 اورد،یاقتدار را به دست ن ینکه ا یر کسا کند؛ هیدغلبه پ تواندیتحکم کند؛ م تواندیقدرت را به چنگ آورد، م ینا
 ١»کنندیبه او تحکم م کنند؛یم یدابر او قهر و غلبه پ یگرانخواهد شد؛ د یدابر او غلبه پ ؛»یهعل یلص«

 يمغرب را در داخل و خارج بشكن يمنهه توانيميا علم مب 
                                                

 ١٢/٠٦/١٣٨٦در ديدار نخبگان جوان،  ١



  رضورت کار علمی
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رتر ب یعلم و تکنولوژ  یهساغرب را شکست. غرب در  یمنهه یتوانعلم عامل اقتدار است پس با علم م یوقت
ا ر  هایلیغرب خ یپوشال یمنهه ینداده است و متأسفانه ا یارا به زور به خورد مردم دن یگر  خود فرهنگ اباحه

 شانیبا علم و تکنولوژ  یربط یچکه ه تاریآنان کنند. رف یهدارند به هر شکل خود را شب یمجذوب خود کرده و سع
  ندارد.
جود و  یتیگونه حساس یچو ه یستکامًال عاد یکدیگر،ارشت دخرت و پرس و زن و مرد با مع یا،از دن یمناطق در«

نطور که دو مرد  یعنیندارد.  اس دارند. اما در  یکدیگردو زن با  یاه اس دارند دو تا زن و مرد هم با هم 
به  یم،اشده یکهت نزدج ینهر قدر به ا سالمی،. در کشور ایستن ینطورمطلقاً ا ی،اسالم یطکشور ما و در مح

اتر از ما بوده اند، ا یقو  یبوده است. چون آنها از لحاظ تکنولوژ  یگانهاز فرهنگ ب یریخاطر رنگ پذ ما  به ی
ن و آ  کردیمیاختالط آنها را مسخره و مچل م یم،تر از اروپا بود یقو  یاند. واال اگر ما از لحاظ علم و تکنولوژ داده

  ٢»کرده اند یجفرهنگ را صاعد و را ینا ینها به برکت علم و تکنولوژ . آ خواندیمیم یگریرا وحش
 نظام سلطه را در هم شكست توانيتنها با علم م 

ها سلطه کشور  ینواسطه ابا علم آغاز شد و به ینسلطه نو ی،. آر آوردیسلطه فراهم م یرا برا ینهزم یمنهه ینا
ود را خ یدهمواره با یخارج یاستدر س یرانپذکرد. سلطه یدبندسته یرپذگر و سلطهدر دو دسته سلطه شودیرا م
هنگ مسلطه یاز کشورها یکیبا  سلطه منوط به  ینسلطه علم است پس تداوم ا این. چون ابزار کردندیگر ه

ته چندم دس هاییتنها فناور  بینیم،یم یعنوان انتقال تکنولوژ کشورهاست. آنچه امروز به یرسا یتداوم سلطه علم
در  سلطه یانبرخالف جر خواهندیم یبر علم است و اگر انقالب اسالم یمبتن یجهان ی. چراکه نظام طبقاتاست

  علم، ممکن خواهد بود. ینظام طبقات ینتنها با شکس ا ،جهان حرکت کند
وت است؛ ثر  یو دادِن حداقل یبرگرف حداک  یشبنا یست؛برگرف و دادن ن یشبنا یانظام سلطه در دن امروز«
ع یو اقتصاد یاسیس یاراتاخت مکند،یامکانات را م مکند،یرا م  یارو در اخت مکندیها مرا در کشور یو اجت

به آن کشوِر  یزکیچ یکهم  یگاه دهند،یم یمرض  یزچ یگاه دهند،ی چیزیچه یو در مقابل، گاه گیرندیم
هم  بافت به ین. اگر بناست ایرپذگر و سلطهاست: سلطه ینا یادن یاسی. اآلن بافت سدهندیمقابل م ینقطه

اشند، داشته ب یگاهیدر روابط عا جا یشانهاو استعداد ملت یشانهاملت یتقدر ظرفها بتوانند بهبخورد و کشور
  ٣»رفت. یشپ یدگرفت؛ با یجد یدعلم را با یندارد، علم است؛ بنابرا یرکار تأث ینکه در ا یزیچ ینترعمده

 يممدرن را شكست ده يتجاهل توانيميعلم م يرتنها با شمش 

                                                
 ۲۶/۰۹/۱۳۸۱ ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا یو اعضا ییسر یدارد ٢
 ۲۵/۰۴/۱۳۸۶ یان،رو یاز پژوهشکده یددر بازد یاناتب ٣



  نقش آفرینی علمی
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وجود داشت مقابله با  یت. آنچه در دوران جاهلیستن یو فن یعلم یماندگعقب یبه معنا یتدوران جاهل
که به دوران قبل از اسالم  یتاز دوران جاهل یسطح یجهت انسان به سمت رشک و الحاد است. تصور  ییرحق و تغ

دن و پ ییهاها انسانکه آن کندیادر مرا به ذهن متب ینا گردد،یبرم اند؛ بوده یرشفتاحمق و به دور از هرگونه 
وجود دارد. امروز  یزاکنون نکه هم یکننده عا است. جهلجهلشان، جهل در باور به خداوند و اداره یتاما واقع

ن جاهل یایدن  ینو خدا را از زم یند اهندخو یم یی. گودهدیرواج م یارا در دن یتمدرن با تفکرات سکوالر ه
 کفر و ینرا اداره کند. ا یادن ینبه خداوند ا یازبدون ن تواندیانسان است که م ینمحو کند و نشان دهد تنها ا

ا یررشک، با برق شمش ن فسادهاکندیسالح باز م ینو راه رشک را با ا کندیم ییعلم خود  که در دوران یی. ه
ه سالح ب یدبا یتجاهل ینمبارزه با ا رایتر وجود دارد. حال بو گسرتده تریرشفتهپ صورتبود اآلن هم به یتجاهل
  سالح علم است. ینشد و ا یزتجه

وق انسان، با حق یمقابله ید،با توح یبا حق، مقابله یمقابله یعنی یتاست. جاهل یافتهن یانپا یتجاهل دوران«
امروز هم هست؛ با شکل  یت،جاهل ینعادت گشوده است. اها در جهت سانسان یکه خدا برا یبا راه یمقابله

از  یادهبا استف ی،ااز سالح هسته یفته، با استفادهیرش پ هاییاز فناور  یاز دانش، با استفاده یمدرن، با استفاده
  ٤»برش. یزندگ یکنندهمخرب و منهدم یهاصاحبان صنعت ییسهپر کردن ک یبرا یحاتانواع تسل

در  یزیچ شودیداشته باشد،  یمست یککه  یقدرت. آدم یِ مست ی،هواپرست یِ مست هاست؛یندر ا یمست دو«
بخورد مثالً، هم  یسگ هایی! هم از آن زهرمار یالستکه واو یایدب یبه رساغ کس یدو مست یمغزش فروکرد؛ وقت

مندانه و با  ییوهبا ش ییستهاست. بانیدست اعلم هم یراند! حاال شمشهر دو را خورده هاینا ی؛قرص اکستاز  ه
  ٥.»زنیمشانیم ینشاءالله به زمزد؛ و ان ینرا گرداند و به زم هاینمانور خردمندانه، ا

 وابسته است يشرفتما به پ ياسياستقالل س 
راه را  ینو مبارزه در ا یانقالب اسالم یندهدر دل آزادگان جهان، رضورت حفظ آ یاسالم یجمهور  یگاهجا ینا

 یدست برتر را برا یاکه سالحش علم است. آنچه توانست در مذاکرات هسته یا. مبارزهکندیچندان مما دو  یبرا
 یوندرصد مد ۲۰ سازییبود. غن سوختساخت صفحه  یبرا یاریشهر یدکند، تالش شه یجادا یاسالم یجمهور 

در  یعلم یهامجاهدت یلقب ینبلند، ا یهاو برداش گام یحفظ انقالب اسالم یهاست. برا یاریشهر یدخون شه
  است. یها رضور همه حوزه

توقع  ،یتو شخص یتتوقع عزت، توقع استقالل و هو تواندیاست،  یکه دستش از علم ته یکشور  حقیقتاً «
  ٦.»بخشدیاست. علم، عزت م ینا یامور زندگ یانبرش و جر یزندگ یعتو توقع رفاه داشته باشد. طب یتامن

 شونديبر ما مسلط م يادن يهااقوكشچ يماگر علم نداشته باش 

                                                
 ١٩/٠۴/١٣٨٩، در روز عيد مبعث در دیدار مسئوالن نظام ٤
 ١٢/٠۶/١٣٨۶در دیدار نخبگان جوان،  ٥
 ١٣٨۶/٠۶/١٢در دیدار نخبگان جوان،  ٦



  رضورت کار علمی
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 یلائارس  یکشباشد. علناً از نسل یدهپوش یانکه از چشم جهان یستن یزیچ یاغرب در گوشه و کنار دن یاتجنا
 یتدروغ و جنا همهیناما چرا باا گویندیکه دروغ م دانندی. همه مزنندیاما دم از حقوق برش م کنندیم یتح
نان کارگر نیمظلوم یصدا یها آبرو داشته باشد ولکشور  یرسا یشپ تواندیم قوق از ح یاریو بس یستت مسل

نان در پ لخ ت یقتجرئت دفاع کردن ندارد؟ حق یو کس شودیگرفته م یدهناد هایشانیرنگن وخمیچمسلّم مسل
 یرد،گب یارتها را در اخاز رسانه یلیبودن و کسب قدرت، توانسته است خ یرشفتهواسطه پاست که غرب به ینا

  را کنرتل کند.  ید و افکار عمومیر نخبگان را به خدمت بگ
منتها به علم  یایند؛دن یهاکشها و عربدهبندقداره ین،مستکرب ینا یایند؛دن یهاچاقوکش یقتاً حق هااین«

 نسب،و اصلیدار؛ او بخانواده یلیخ یل،اص یلیخ یف،رش یلیخ ین،متد یلیخ یب،نج یلیمجهزند. حاال ش خ
ط بر ش تسل آیدیاو باسواد است؛ م سوادید،یش ب یستید؛خانواده؛ اما او مجهز است، ش مجهز ن یب ریشه،یب
  ٧»بروبرگرد ندارد. کند؛یم یداپ

ن تریناییهاز پا یکیام امروز است که من گفته این« ن پ یدکشور ما با یکنون یهاگفت علم و  تیرشفگفت
 یم،باش یلمتوان ع یشو افزا یو رشد علم یعلم یرشفتما به دنبال پ ینکهبروبرگرد ندارد. بدون ا ینباشد؛ ا یفناور 

 یامکان مقابله یم،را اعتال بده یماد یو زندگ یاوریمخودمان ب یرا در سطح زندگ یامکان علم ینا ینکهو بدون ا
صورت در اهتزاز و رسپا خواهد  یندر ااست،  یاسالم یکه در دست جمهور  یپرچم ینها وجود ندارد. ابا آن قدرت

  ٨»خواهد شد. یروزماند و پ
 بدهند ابزار سلطه است هايكه غرب يعلم 

 ینوع ینکهبدهند خودش باا هایکه قرار باشد غرب ی. فناور یستبدهند عامل اقتدار ن هایکه غرب یاما علم
آن کشور هم  دهند،یکشور م یکنه را به فنّاورا یهااست. فراورده یاست اما خود عامل سلطه و وابستگ یفناور 

 یشدن آن فنّاور  یاما چون لوازم بوم آید،یم ودبه وج یدجد یازن یشبرا دهد،یم ییرخود را تغ ید،جد یطبق فنّاور 
ها آن یدستش جلو  یشهتا آن کشور هم دارندیو در انحصار خود نگه م دهندیاست را  یکه علم به آن فنّاور 

ون پول  هایزعم خودشان به غربمنطقه مشاهده کرد که به یدر کشورها توانیرا م یاستس ینه ادراز باشد. 
کشور حاصل نشده است به  یبرا یکارخانه احداث کنند اما در عمل چون علم یک یشانو برا یایندکه ب دهندیم

ه غرب ب… وابسته و  یعناص یزات،تجه یل،تکم یر،تعم یو مدام برا شوندیصنعت وابسته م یناز جانب ا هایغرب
  رجوع کنند.

                                                
 ۴/۶/۱۳۸۶دولت،  یئته یجمهور و اعضا یسرئ یداردر د ٧
 ۵/۶/۱۳۸۷با نخبگان،  یداردر د ٨
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د بو  ینگفتند، ا یگرانو د هاییاز اروپا یمطرح شد و آن را بعض یمذاکرات جهان ینکه در ا یاز مسائل یکی«
خوراکش  و سازیمیم یروگاهن یشانبلکه خودمان برا یم،ندار یمخالفت یراندر ا یزآمصلح یا یتنها با انرژ که ما نه
ما بسازند و  یبخواهند برا هایکه غرب یروگاهیآن ن زیرا یست؛قبول نموضوع قابل ینزنظر ما ا. ادهیمیرا هم م

راجع به نفت  وقتیکاست! من  یرانیو ا یرانآن به گروگان دادن ا خورد؛ی یرانسوختش را هم بدهند، به درد ا
ها به ش مردم بود و بنا بود آن هاییمنطقه است، در دست اروپا ینا یهاکه دست کشور ینفت ینگفتم اگر ا

! فتندگر یهر استکانش جاِن ش را م یبفروشند، برا کنند،یم یدکه امروز نفت تول ییکشورها یرران و مردم سایا
 هایمثل ندادن است. اگر غرب دهند،یکه بابت آن م یو پول خرندیبَخس من یمتبشکه را به ق هایلیونحاال م

ن چرا فال  دهیم؛ی ید؟: چرا فالن حرف را گفتدهندیم طما را بدهند، آن را به هزاران رش  اهیروگبخواهند سوخِت ن
 یدرا خودمان تول یروگاه. ما سوخِت نرودیها حرف ینبار ا یرز یاسالم ی! جمهور دهیمی ید؟حرف را نگفت

 ،مهم اریبس یندباال و فرآ یفناور  یراسوخت دا یههم مجاز است. البته ته املللیینکه ازلحاظ مقّررات ب کنیم،یم
  ٩»کشور است. یحّساس و اثرگذار در سطح عام و فناور  یچیده،پ

 مثل چشمه جوشان ماندگار است يعلم بوم 
 ینز با گاهیچواسطه علم خودمان به وجود آمده باشد هکه به یبوم یکرد. فناور  یهتک یبه علم بوم یدپس با

 در کشور ماندگار یبربند. علم بوم ینا ترور کنند و بخواهند صنعت آن را از باگر دانشمندان ما ر  یحت رودی
ود. شا توانیاست و همواره م با  دهدیرا که غرب به ما م یو علم یتفاوت علم بوم یداز برکت آن استفاده 

از آن  نتوایو همواره م جوشدیمانند چشمه است که همواره م یمثال چشمه و استخر نشان داد. علم بوم
انند م دهدیشده است اما آنچه غرب به ما م ینهچون در ملت ما نهاد یردآن را از ما بگ تواندی یاستفاده کرد کس

 یازمندیمهمواره ن ی. هرچند استخر بزرگ باشد ولریزندیو در آن م آورندیم یگرد یرا از جا باستخر است که آ 
  .یمکن ینتأم یگرد یکه آب آن را از جا

باران کنند و از ب حاال« ود دارد و وج ینجاا اشیچون دانش فن شود،یام  یهبربند؛ قض ینبه فرض نظنز را 
است  نیمن به مسئوالن ا یددانش را به وجود آورند. ارصار و تأک یناند از درون خود بجوشانند و اتوانسته هایرانیا

  ١٠»کنند. یهنکته تک ینا یکه رو 
 قتلگاه انقالب است ينكنو يتشدن به وضع يراض 

 خینقطه از تار یکحادثه در  یک یمدام بجوشد. انقالب به معنا یدخشک شود بلکه با یدچشمه نبا یناما ا
پا نهادن در  ی(ره) به معناینی. انقالب در مکتب امام خمگذردیو بعد هم زمانش م آیدیکه به وجود م یستن

تواند ن یدارد. اگر انقالب اسالم یاجاحت شدنتازه و نو به نو  یهابلند، حرف یهاکه به گام یریاست. مس یرمس یک
 یرسم یم. اگر نتوانیستانقالب ن یگرنقطه متوقف شود د ینداشته باشد و در هم یدحال حرف جد یطرشا یبرا

  ما جز نق زدن نخواهد بود. یگر  یانقالب یم،و مدام شعار بده یمکن یتهدا یدر سطح جهان یانقالب را به تحول

                                                
 ۱۱/۸/۱۳۸۲در دیدار کارگزاران نظام،  ٩

 ۲۲/۳/۱۳۸۲رامین، های شهدای پیشوا و و در دیدار خانواده ١٠
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و اکتفا به آنچه امروز از فکر و فرهنگ و معرفت در دست  یکار را به محافظه یمن دانشگاه و دانشگاه هرگز«
و  یکار برود. من معتقدم محافظه یشکند و پ یرا ط یدائم نردبان تعال یدنه، دانشگاه با کنم؛ی یهدارند، توص

فکر و فرهنگ، قتلگاه انقالب است. انقالب  هایمینهز در همه  یو نداش همت و بلندپرواز  یمبه آنچه دار یاکتفا
و دانست  دیرا درست فهم یممفاه یدبرداشته شود. با یگریبلند د یهاگام یدگام بلند، که پشت رسش با یعنیاساساً 
  ١١»حرکت کرد. یدبا یمدرست مفاه بندییطهو با ح

 يمگذشته را جبران كن هاييانتخ يداب  
ود. سال یزگذشته را ن یدبا یمباش یراض یکنون یتبه وضع یدنبا یرازاینکهغ واسطه به یبغر  یها کشورهاجربان 

ن، رسسپرده ینزده ااز روشنفکران غرب یلیو خ یقاجار و پهلو  یانتخ رب و غ یکشور را عقب نگه داشتند. حاک
داشت  یهم استعداد یاگر کس شده بود. یلتبد هارقدرتوتاز اببودند. کشور ما به صحنه تاخت هایغرب یرو دنباله

و  یدر حال تحول علم یاکه دن ی. زماندادندیم یمو مطابق اهداف خود تعل بردندیخود م یاو را به کشورها
لکه اصالً ب یمشکست خورد یدر مسابقه علم ینکهبود ما را عقب نگه داشتند و نگذاشتند جلو برود. نه ا یصنعت

 یار علمرضورت ک یماندگعقب ین. ایممسابقه بزن ینا یبرا یحرف یحت ای یممسابقه رشکت کن یننگذاشتند در ا
 یمتعال یاآرمانه و یمرا جربان کن یکگذشته تار ینا یمبتوان یدبا یکگذشته تار ینا یمبتوان ید. باکندیرا دوچندان م

دن ماد   .یمغرب َعلَم کن یانقالب را باقدرت علم در مقابل 
 یندر کشور الزم است. ما در ا ینا ی؛علم و فناور  یها عبارت است از مسئلهکار ترینیتاز با اولو یکی«

ودشان، خ یاستاست که با س یکسانکه گناهش به گردن آن یم،دار یفاحش یخیِ مزمِن تار یافتادگعقب یک هاینهزم
ریب ینخودشان، ا هاییانگار خودشان، با سهل هاییورز با رفتار خودشان، با طمع ملت  ینچن یکا بر مزمن ر  ی

 یننابراب یم؛خالص کن ینبختک سنگ ینا یربار، از ز ینا یرخودمان را از ز خواهیمیکردند؛ و ما حاال م یلتحم یبزرگ
، مسئول رد، دا یکشور که امکان ینمختلف کشور و هر انسان بارشف در ا یهابخش ینمسئول ربط،یذ ینمن، ش

  ١٢»اند.ه قدر خودش. همه مسئولتالش کند؛ هر کس ب ینهزم یندر ا یدبا
چنان هم یافتادگعقب ینا یم،اول کشور ندان یتعنوان اولوو علم را به یمبه عامل علم مسلح شو یمنتوان اگر

  عوض نخواهد شد. چیزیچادامه خواهد داشت و ه
 یلمع یرشفتکه پاست  ینکه اعتقاد راسخ بر ا یدرا بدان ین! ایو اهل علم دانشگاه یداسات یهاو خانم آقایان«

 اختیرسکشور، ز یرساختز ینترمهم یعنیکشور باشد؛  یرشفتپ یبرا یاساس یکارها یدر رأس همه یو رشد علم
 یماست. تجربه یاول و اساس یمسئله ینا دهیم؛نجات  یخود را از فقر علم یدعلم. ما با ییلهوساست به یانسان

  ١٣»ما اثبات کرده است. یبه ما نشان داده و برا را ینها اها و بارسال گذشته بار وچندیستب
 اگر علم نباشد هيچ چيز نداريم  

                                                
 ۹/۱۲/۱۳۷۹ یرکبیر،ام یدانشگاه صنعت یدو اسات یاندر جمع دانشجو یاناتب ١١
 ۱۴/۷/۱۳۸۹با نخبگان،  یدارد یاناتب  ١٢
 ۲۱/۷/۱۳۸۴،و دانشگاه یداسات یداردر د ١٣
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 یمبتوان که یمنداشته باش یما وابسته به علم است. اگر علم یهمه شعارها و اهداف انقالب ینیتع ین،عالوه بر ا
عت داشت. اگر هم صن یمهم نخواه یصنعت یگرد یم،کن یلشدن آن علم، تبد یعمل یتقابل یعنی ی،آن را به فناور 

تقالل که شعار اس ینجاستدنبال خواهد آورد. ا هرا ب یکه وابستگ یمرساغ صنعت مونتاژ برو یدبا یمنداشته باش
  خواهد شد. معنایپوچ و ب یاسیس

 ی. وقتشودیجامعه کشف  یهااز ثروت یاریصنعت نباشد، بس ی. وقتیستعلم نباشد، صنعت ن وقتی«
ِ ناگ یگانهاز ب یرو دنباله شود؛یبه دست آوردن صنعت روز خرج م یبرا یوجودم یصنعت نباشد، همه  یرِ زو گرف

 علمییاز ب یناش هاینا ی. همهآیدمی یدهم به دنبالش پد یگانهب هاییاستاز س یرناگز یتو تبع یگانهفرهنگ ب
  ١٤»است.
هم  یفناور  یرشفتو پ آورد،یمرا هم با خودش  یفناور  یرشفتوجود داشته باشد، پ یعلم یرشفتپ وقتی«

هم  یو اگر فناور  یست؛ن چیزیچ. اگر علم نباشد، هآوردیو در جامعه نشاط به وجود م دهدیکشور را رونق م
  ١٥»که وجود دارد. یمونتاژ  هایتاست؛ مثل صنع یگراناز د یو وام گرفته یو دروغ اییهعار یِ باشد، فناور 

  ست که فلذا
آن علم  یاصل ییهپا یک یدو عدالت اعالم شده، بدون ترد یرشفتپ یعنوان دهههب…  یندهآ یدهه اینکه«

  ١٦»است.
 علم مانند زبانِ حرفِ حق  

 توانیاهداف را محقق کرد و رصفاً م توانیمی یمعلم ابزار بروز و ظهور اهداف است. اگر علم نداشته باش
ن  توانیخواهد کرد و نه م یرشفتت آورد نه کشور پبه دس یاسیاستقالل س توانیادعا کرد و با ادعا هم نه م ه

 یهاست. وقتنبودن آن یرف اهداف عمل یناز ب وپوچ شدن  یراهکار برا یناهداف را در جامعه حفظ کرد. بهرت
  و تصورند. یلآن اهداف تنها تخ یعنی یمبه اهداف را عمالً نشان ده یدنرس یمنتوان
داشته  یاست که انسان حرف حق ین. مثل ایاوردخود را باال ب یاآرمانه بدون علم نخواهد توانست جامعه،«

آن  دیکه ش بتوان شودیاست. علم موجب م ینطوریباشد، اما اصًال زبان گفتنش را نداشته باشد. نداش علم ا
ست،  یاررا که در دست و اخت یمیروشِن رصاط مستق یها، آن اهداف و آن خط روشن و جادهآرمان مطرح ش

  ١٧.»یدکن یتبه آن هدا یت،را از برش یشرتیو کسان ب یدکن
 بلندمدت كشور به علم وابسته است يتامن  

                                                
 ١٠/٨/١٣٨٣دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، ١٤
 ١١/٩/١٣٨٣در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سيما، ١٥
 ٨/۶/١٣٨٨در دیدار با اساتيد،  ١٦
 ۶/۶/١٣٨۵در دیدار ریيس جمهور و اعضای هيئت دولت،  ١٧
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بود.  یمکشور مواجه خواه یبلندمدت برا یتیمسئله امن یکما به علوم وابسته باشد، پس با  یزچهمه یوقت
لزوماً مصادف با  یتامن یف. تعربه آن هدف است یلن یها و راهکارهاهدف ینهر کشور وابسته به تأم یتامن
ت متصور اس یمتعال یاهداف اسالمی ینظام جمهور  ی. بلکه برایستن… و  یستیآرامش و عدم حوادث ترور ینتأم

 پذیرییباگر از نگاه عدم آس یاست و حت یازمنداهداف به علم ن ینبه ا یدنرس یبه آن اهداف برسد و برا یدکه با
  منوط به علم است. یزکشور ن یت بازدارندگقدر  یم،مقوله نگاه کن ینبه ا

و  یو پژوهش و نوآور  یقها مرتب راجع به مسائل علم و تحقچند سال به دانشگاه ینا یکه من تو  اینی«
 یتنرکن ام یکاست که  ینخاطر ا یکردم، برا یدتأک همهینا هاینو ارتباط صنعت و دانشگاه و ا یافزار جنبش نرم

  ١٨»علم است.بلندمدت کشور و ملتتان 
 يابديتحقق م يبا كار علم ياقتصاد مقاومت  

مقاوم  یبه علم وابسته است و بدون علم امکان ندارد که بتوان به اقتصاد یام ارکان و وجوه اقتصاد مقاومت
ار ک یازمندن… تنوع صادرات، و یان،دانش بن یهارشکت یجادنفت، ا یعدم خام فروش ها،یمرفع تحر ینهاست. درزم

اقتصاد  کهین. عالوه بر ایممشکالت را از رس راه بردار ینتوانست ا یمنخواه یو بدون کار علم یمهست یعلم
  مدل را مشخص کرد. ینابعاد ا توانی یاز مدل توسعه کشور است، بدون کار علم ییخود الگو یمقاومت
 يستممكن ن يدر جهان، بدون جهاد علم يتمرجع ٣

 یترجعم ینا ینکها یکند. برا یداگسرتش پ تواندیم یجهان یتبه مرجع یدنتنها با رس یتفکر انقالب اسالم
و تفکر آن را به عنوان الگو  یاسالم یجمهور  ی،اسالم یجهان بخصوص کشورها یاند و کشورها یداربتواند پا

  .یاوردرا به وجود ب یتمرجع ینا الگوهای تواندیاست که م یکار علم ینانتخاب کنند، تنها علم الزم است و ا
 آزادگان جهان يدواريام 

ن کرد که نشا یفاصله گرفت سع یناز د یالدیخود پس از قرن هفدهم م یرشفتکه با هر قدم پ یدجد یایدن
 ندارییو د ینخود، بر رس د یبوده است و با تفاخر به علم و تکنولوژ  ینبه خاطر فاصله از د یرشفتپ یندهد ا

ارج را از صحنه خ یخیانحراف تار ینا بتواند ینکها یزد و برا یمنهه ینبر ا یمهر ابطال ی. اما انقالب اسالمیدکوب
  الله را نشان دهد. یهو علم در سا یرشفتپ یدبتواندکند، با

 نشان یابه دن –سال چهل سال پنجاه سال  یولو با گذشت س –بتواند  یو نظام اسالم یاسالم یجمهور  اگر«
 ینید یهاو معتقد به ارزش ینعلم، چنانکه متد یکاربرندهه دانش و طالب علم و بهدهد که دانشمند و معتقد ب

بود؟  اسالم خواهد یبرا یبزرگ یغچه تبل یدانیدبرش به وجود آورد، م یبرکات را برا ینا تواندیباشد، م یو اخالق
 نیبر ا یاگر نظام اسالمخواهد کرد.  یتچطور احساس امن یتبرش بازخواهد شد؛ و برش یبرا یفرج ییچهچه در

شته باشد، چه کسان   ١٩»عمل تحقق بخشند؟ ش جوانان. یو صحنه یدانم یندر ا یدبا یکار همت گ

                                                
 ۴/۶/۱۳۸۸در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی، ١٨
 ۲۹/۹/۱۳۷۸ یان،از دانشجو یجمع یداردر د ١٩



  نقش آفرینی علمی

۱۲ 

ن که با حرست به تاخت یارندبس چه سط خود، تو  ینبه رسزم یاقتصاد ی،نظام ی،وتاز فرهنگنخبگان مسل
اصل  آنان یآشنا برا یصدا یو نه در غرب. تنها یابندیو راه اعتال و عزت را نه در رشق م نگرندیعا م ینمستبد

قالب و درخت ان یابد، یدر عرصه عمل تجل واندآشنا بت ینوا یناست. حال اگر ا »ینه غرب ینه رشق« ییرناپذیرتغ
  را آباد خواهد ساخت. ینشاندرخت رسزم یندارند بذر ا یدنخبگان ام یندهد، آنگاه ا یوهبا نور علم م

علم،  یآراسته یکه بتواند در جامه یرا، به آن شکل هایگوهر اسالم ناب و آن درخشندگ یدانش بتو  اگر«
 اهیدانم ینورود نخبگان در ا یاست که راه را برا ینا ید،اکه کرده یکار بزرگ ید،خودش را نشان بدهد، ارائه ده

ن،علم و ا یت،علم و معنو یزش. آمیدابازکرده   ٢٠.»یاستامروز دن آن خأل خالق،علم و ا ی
ع – یاسیو منتقد س یشمندمظفر اقبال، اند دکرت انادا مرکز اسالم و علم ک یسو رئ یبرجسته پاکستان یاجت

در اذهان  ۱۹۷۹بود که سال  یواقعه بزرگ یراندر ا یانقالب اسالم یروزیپ: «نویسدیم یدرباره انقالب اسالم
ه بر سلسل یوجود دارد که نقطه آغاز  سیلپتان ینانقالب ا نیوجود داشت که در ا یدهعق ینا یدرستبه یعموم

 یتوفقم ینبود اول یاسالم یجمهور  یلکه مقدمه تشک یراندر ا یروزیپ ینکشورها باشد. ا یردر سا یگرد یهاانقالب
ر م یبزرگ در مبارزات اسالم  یخر ها در مرص به مبارزه پرداختند بسال یناخوان املسلم رودیدر عرص مدرن به ش

 یرو  یراناند اما آنچه در اخواهان بودهها و مبارزات اسالمها شاهد تالشسال یرسودان و الجزا مثل یگرد یکشورها
نان  یا برار  یدبه نام ام یارمغان یرانانقالب ا ینمنجر شد بنابرا یاسالم یبود که به انقالب یمبارزات ینداد نخست مسل

  »با خود به همراه داشت.
ن هم  ینکه ا ستینجاا جالب  یستمس«در تداوم حرکت خود  یانقالب اسالم یهااز چالش یکیمتفکر مسل

 نییگزیسکوالر و جا یستمس یدنبرچ یعنی یستمودن س یاسالم«و معتقد به  داندیم» در دانشگاه یآموزش
ن یحق از انقالب اسالمبجا و به یاست. انتظار  »یاسالم یستمس  یماسال  یدار حکومت یابر  یمدل کهطور است. ه

  ارائه کند. یترا هم به برش یاسالم یورز ارائه کرده است بتواند علم
نان جهان به. دلینیمبب توانیمیم یروشنرا به یخخوردن تار ورق ست. ا شدهیختهاسالم برانگ یسو ها مسل

ن برا  تیرص گرچه نتوانست به موفق. اتفاقات میازمندندن یعمل اییوهاسالم به دنبال ش یتاعاده حاکم یمسل
 ترینیکاکنون نزد یاسالم ی. جمهور یدد قیام یناسالم را در ا یتحاکم یبرا یعدم وجود مدل توانیبرسد اما م

و نشان دهد که  یچدمدرن را در هم پ یایدن یخطومار تار تواندیکه م یمدل است. مدل ینتحقق ا یبرا» ممکن«
  شود. یو جار  یر سا یبر زندگ تواندیم یتفکر اسالم

ما،  یملّت ما و جامعه ییندهآ یاتح یاست برا یاساس چیزیککشور، به نظر من  یحرکت علم یمسئله«
  ٢١»اسالم. یایدن یاتح یاعتبار برا یکبلکه به 

 رسالت انساني ما علم الزم دارد 

                                                
 ۲۹/۱۰/۱۳۸۴)،  السالمیهدانشگاه امام صادق (عل یانو دانشجو یداسات یداردر د یاناتب ٢٠
 ۱۱/۴/۱۳۹۳ها،دانشگاه یداسات ریدادر د ٢١



  رضورت کار علمی

۱۳ 

ن انقالب اسالم یتکشور اهم یرشفتپ یعلم برا  رشفتیعالوه بر پ یزمانزرهرب ع یاتو ادب یدارد؛ اما در گفت
  است. یبرش  یاثرگذار  یک یبرا یرسالت انسان یناست و ا یرسالت انسان یک یکشور، علم برا

و  نترییفو رش ینما بهرت ید،باش یادن یهاآدم یناثر گذاشت. ش بهرت شودیهم  یاعلم که در دن بدون«
 یم،کنگرداب مهلک را مهار ب ینا یمنتوان یوقت یم،راثر بگذا یتبرش یرو  یمنتوان یوقت یم؛ها باشملت یزترینعز

 ؛یستمحدود ن یبه معنا یرسالت مل یکو  دگیو خانوا یرسالت فرد یکانسآنکه  یکدارد؟ رسالت  اییدهچه فا
  ٢٢»است. یرسالت انسان یکبلکه 

 ماست يشرفتدر گرو پ خواهانيآزاد يخشنود 
ن راهها اثر بگذار و آنبتواند در دل ملت یرسالت انسان ینا ینکها یبرا  یربک ینیرا دنبال کنند که خم یها ه

در چشم جهان خواران  یکه هم خوار  یمرا به دست آور یریچشمگ یعلم هاییتموفق یمبتوان یدنهاد با یانبن
  است. تریریناز کالم رهرب انقالب ش ورترض  ینرشق و غرب باشد. ا خواهانیآزاد یخوشنود یهباشد و هم ما

 است یعامل ین،. ایرندشود، تا بخواهند از آن درس بگ یگرد یهارشک ملت ییهکشور ما یندر ا یزندگ باید«
کشور را ادامه  یو بازساز  یوحدت و عزّت خود را حفظ کرد؛ آبادساز  یران،ملت ا…  کندیکه دشمن را محکوم م

تر کرد؛ علم و روز آبادتر و شلوغروزبه را، ودخ یهابرد؛ دانشگاه یشداد؛ رشد خود را نشان داد؛ فرهنگ خود را پ
! نگاه دیستنها کور که نشد. ملت یشرتروز بکشور روزبه هاییرشفتروز در کشور گسرتش داد. پمعرفت را روزبه

 شرتیروز بو بازگشت به اسالم، روزبه یاسالم یداری. بآورندیلذا به اسالم رو م بینند؛یوضع را م ینا کنند،یم
  ٢٣»د..شو یم

 كندياسالم شاد م يايها را در اعماق دنما، دل يتموفق 
خوردگاِن از رشق و غرب دل  یلینهاده است و س یبرش  ینو از زندگ ییقدم درراه ساخت الگو یانقالب اسالم

 یظلم یتالف یبرا یبر گوش رشق و غرب نواخته است. انقالب اسالم یمحکم یلیاند که سبسته یدر گرو انقالب
. هر نجات آزادگان است یعهطل کنندیکه با سالح علم ظلم م یاییدر دن یقتاً است که حق شدهیختهبرانگ یخیتار

 یجمهور  یتمرجع یبرا ایینهزم ید،ام ین. اکندیم تریکنزد یتها را به واقعآن یدما، ام یتگام حرکت و موفق
  است. یاسالم
جوانان بااستعداد  یران،ا یواال  یهاانسان یران،ته ابرجس هاییتشخص یران،رزمندگان ا یران،امروز جوانان ا اما«

، در  هاییت. موفقکندیم یرهرا خ یرانها و دوستان اچشم ملت یران،دست جوانان ا یهاساخته یران،و نوآور ا ش
ق دن   ٢٤.»کندیها را شاد ماسالم، دل یایاع

 يمرا ندار ياز خدا كس يرغ 

                                                
 ۲۳/۵/۱۳۶۹رسارس کشور،  یهادانشگاه یو رؤسا یو مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عال یروز یداردر د ٢٢
 ۲۴/۷/۱۳۷۴(ره)،  ینیاقشار مختلف مردم در مرقد مطهر امام خم یداردر د ٢٣
 ۱۲/۸/۱۳۷۷آبان ماه،  یزدهمه مناسبت سو دانش آموزان ب یاناز دانشجو یریگروه کث یدارمعظم له در د یاناتب ٢٤



  نقش آفرینی علمی

۱۴ 

 ی. جمهور یمو تنها هست یمندار یهتک یابرقدرت یچما به ه بینندیت که ماس ینها به خاطر املت یشاد ینا یدشا
مام . ابیندیرا در کنار خود  یدولت و قدرت یچه یادر دن یاهداف بلند انقالب اسالم یشربدامروز در پ یاسالم

ر . ه»یمرا ندار یاز خدا کس یرما غ«که  کنندیم یانه بگونینرا ا ییتنها ینقطعنامه خود ا یام(ره) در پ ینیخم
 ینتوازن قدرت ب یجادواسطه ابه یابوده  یواسطه حق کشبه یابه وجود آمده است  یاکه امروز در دن یقدرت

شاءالله نخواهد بود؛ اما و ان یستنبوده و ن یانقالب اسالم یردو راه در مقابل مس یناز ا کدامیچها؛ که هابرقدرت
 یایند ینکه بتواند در ا یعلم داشت. علم یدبا یرشفتپ ینا یو برا یمکن یرشفتپ یماهداف خود مجبور یبرا

  کند. یغربت ما را به خود متک
که اآلن ش مشاهده  – هاینیچ ین. اکندی یتح یاسالم ییشهو اند یاز نظام اسالم ی! کسیمتنها هست ما«
 –نشان داده شد و درواقع رو شد  هایینچ یفن هایییاز توانا ایگوشهیکدر پکن،  یکاملپ یانو در جر یدکرد

و  یدجد ینکه چ – ۱۹۴۸در سال  هاینا باشید،اما توجه داشته  ی؛دارند ازلحاظ علم یخوب هاییرشفتپ یلیخ
ازلحاظ  ترحکومت باسابقه یک{که} – یشورو  یکننداشتند، ول چیزیچه – شدهیلدر آن سال تشک یستکمون ینچ
رارداد؛ ق ینچ یارهر چه داشت در اخت – یو فن یعلم هاییرشفتازلحاظ پ یشرتب یاربس یو باسابقه یدئولوژی،ا

 مثل حاال نبود؛ اما باالخره کشور یتشوقت جمعالبته آن – ینمثل چ یمکشور عظ یک. وجود دهم بو  ینزمان استال
روز  آن یستیِ نکمو  یشورو  یبرا یا،و در قلب آس یدر کنار کشور بزرگ شورو  –بود  یتیبزرگ، پهناور و پرجمع

را  یاهسته یرا. {اما} انرژ  یاهسته یانرژ  یگذاشتند؛ حتّ  هاینیچ یارباارزش بود. هر چه داشتند، در اخت یلیخ
 کهینها گرفتند؛ ک ااز روس یاهعد یکرا مثل  یاهسته یانرژ  هاینیما خودشان به دست آوردند. چ یهاجوان

ل یبه کره به  ین،مثل چ ییکشورها هاییرشفتپ ینیدها دادند. ببدادند، هم روس هاینیهم دادند؛ هم چ یش
 .یگریاست؛ البته از جهات د جورینبود. هند هم هم یگرد یهاکشور ییاستثنا والعاده فوق هاییتبرکت ح

د یگر،د دانیدیم –اختالف به وجود آمد  ینو چ یهروس ینب کهیوقتآن  ین،تالاس یهبعد از دور  یتا چند ده سال مت
رده خ یکهم  یدبود؛ مثل اختالف رشق و غرب و شا یقیو عم یداختالف شد یستیدو کشور بزرگ کمون ینا ینب

هم رفتند به  هاینیبود؛ چ ینچ ییهکه همسا هایها آمدند به کمک هنداختالف موجب شد که روس ینا –تندتر 
 یاهسته یانرژ  هاینیوقت چگذاشت. آن یرتأث هاارگیرییدر  یاسیعوامل س یعنیهند بود!  یبکه رق ناکمک پاکست

هم هند، هم  یعنیرا دادند به هند؛  هایرشفتاز پ یاریو بس ایتههس یها هم انرژ را دادند به پاکستان؛ روس
  گرفتند. یگرانرا از د یشانپاکستان، دستاوردها

 اییهیرشفتپ ینمختلف چن هایینهر زمکه د ییکشورها یناز ا یکشور  یچه بینمیم کنم،یهر چه نگاه م من
 ستییهم رشِق کمون کهیدرحال – هایدشمن همهینا ین! ما مظلومانه، تنها و در بیستندمثل کشور ما ن اند،یداکردهپ

 ایانهینقش مثالً م یکبود  یل}؛ اروپا هم که مایمکرد یرشفتبا ما به جد دشمن بودند، {پ – دارییهو هم غرب رسما
  ٢٥»به ما نکرد، بلکه رضبه هم زد. یکمک گونهیچ، هکند یفاا

 ممكن است يواقع يشرفتتنها با اسالم پ يمنشان ده يدبا 

                                                
 ۵/۶/۱۳۸۷با نخبگان، یداردر د ٢٥



  رضورت کار علمی

۱۵ 

 و دینییخود را بر ب یرا نشانه گرفته است. دشمن که سلطه یانقالب اسالم یکارآمد یم،حرص و تحر ینا
ت از فقر و فالک یرغ یکتا،و خداوند  یندارد که نشان دهد حرکت برمدار د یبنانهاده است همواره سع یسمسکوالر

 استیس ینمبارزه با ا یسخن است. برا ینا یقاز مصاد یکی یاسالم یجمهور  یهظاملانه عل هاییمندارد. تحر یدیعا
  تنها در پناه اسالم ممکن است. یورز و علم یواقع یرشفتکه پ یمنشان ده یدبا یضد اسالم

ود کند که اگر کش خواهندیم دشمن« کند، از  یدر فقر زندگ یدبه آغوش اسالم پناه برد، با یور و ملتوا
اند و نتواند خود را اداره کند. یعلم هاییرشفتپ   ٢٦»محروم 

 شوديعَلَم عدالت با علم برافراشته م 
اقامه قسط است. عدالت  یخدا و برا یگرفته است، براالله شکلحرضت روح یامکه با ق یخیتار یگاهجا ینا

 یزن را هاعدالتییو ب هایدراز اقتصاد دست یچیدهپ یایامروز متوقف بر علم است. دن یخیهدف تار یک عنوانبه
 رشفتیعدالت را با پ یمبتوان یدبا یاچه در داخل کشور و چه در دن یچیدگیپ ینتسلط بر ا یکرده و برا یچیدهپ

 یداخل نخبگان یاز نخبگان حت یو برخست  عدالتییبر ب یمبتن یرشفتتوسعه و پ ی. امروز الگوهایمنشان ده
از مستضعفان  یرغ یعده کسان ینکه ا »شوندیتوسعه له م یهاچرخ یرز یاو عده یستن یاچاره«معتقدند که 

  .یستندن
 عنوانو به یدرفاه، سعادت و عدالت باشد. چقدر خوب است که ش علم داشته باش ییلهوس تواندیم علم«
. پس، اول علم. درس یدبرب یشو با علم، عدالت را پ یرید،پرچم عدالت در دست بگ ملِت طرفداِر عدالت، یک

  ٢٧.»یدبساز – تلفمخ یهادر علوم و رشته – یو خودتان را ازلحاظ علم یدکار کن ید،بخوان
و  یرشفتپ یعنوان دههبه –سالش است  ینکه امسال اول یادهه یعنیکه رشوع شد،  – یندهآ یدهه اینکه«

  ٢٨»آن علم است. یاصل ییهپا یک یداعالم شده، بدون تردعدالت 
 يدرس يبه تمدن اسالم توانيتنها با علم م 

دن اسالم یدنرس به  یازن یدن اسالم یریدارد. شکل گ یتبه تالش و فعال یازن یشهاز فکر و اند یرغ یبه 
 ینهم دهیمیانجام م یعلم یتدر فعالدارد. آنچه ما  یو اهداف بوم یبوم یابزارها ی،بوم هاییزهبا انگ یتالش

 نیهم یادر یتنقش ما کم باشد اما ماه ید. شااشیمب یااز در یاما قطره یدکار شا ینا یاست اگر به سمت اما برا
 یداو ش یمندار یادر یگرنباشد د یلاص یتشو اگر قطره ماه یستن یاییها نباشند درقطره ینهاست و اگر اقطره

  .یممرداب دار

                                                
 ۲۴/۷/۱۳۷۴(ره)،  ینیاقشار مختلف مردم در مرقد مطهر امام خم یداردر د ٢٦
 ۱۸/۳/۱۳۷۳ یراحمد،و بو یلویهاستان کهگ یانو فرهنگ یاندانشگاه یداردر د ٢٧
 ۸/۶/۱۳۸۸ ید،با اسات یداردر د ٢٨
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دن نو یدن اسالم یجاددور، ا یآینده« که از  یتیامروز برش هاییتو ظرف یازهامتناسب با ن ین،است؛ 
و  یأسجوان آن دچار  یهااست و نسل ینزخم خورده است، مجروح است، غمگ یراخ یهاحوادث گوناگون قرن

ها را ها را شاد کند و آنآن یهالد  اند،برس یدیها را به آفاق جدنسل ینا تواندی. اسالم ماندیو افرسدگ یدینوم
دن نو ییستهکه متناسب و شاچنانآن  یهاهو ش هست ین؛ا یعنی یاسالم ینکرامت انسان است، کرامت ببخشد؛ 

دن  ینا ییندهکشور و آ ییندهمتعلق به ش است. سازندگان آ ینده. آیددن ینا یجاددر ا یو اصل یمهم و اساس
  ٢٩.»یدامروز یهاجهان، ش جوان ییندهو درواقع آ

دن ساز  رهرب  یار بخش ابز  یاافزار . حوزه سختکنندیم یفافزار تعرافزار و نرمرا در دو حوزه سخت یانقالب 
  :کنندیم یحترش گونهینرا رهرب انقالب ا یدن ساز 

: علم، کنیمیطرح مکشور م یرشفتعنوان پکه ما امروز به ییهاارزش ینعبارت است از هم یابزار  بخش«
همه  هاینا یغ؛تبل یو ابزارها یغتبل املللی،یناعتبار ب ی،و نظام یاسیاقتصاد، اقتدار س یاست،اخرتاع، صنعت، س

  ٣٠»است. یلهدن است؛ وس یبخش ابزار 
 یمربوط به محتوا دانند،یم یدن اسالم یقیو حق دن یکه رهرب انقالب آن را حوزه اصل یافزار نرم حوزه

  :کنندیم یفتعر گونهینا یارا امام خامنه یافزار است. حوزه نرم یدن اسالم
ن سبک زندگ دهد؛یم یلما را تشک یاست که م زندگ یزهاییآن چ یقی،بخش حق اما« است که  یکه ه

، سخانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لبا یدن است؛ مثل مسئله یو اصل یقیبخش حق ین،. ایمعرض کرد
 کسب و کار، رفتار ما در یئلهزبان، مس یخط، مسئله یمسئله یحات،تفر ی،مرصف، نوع خوراک، نوع آشپز  یالگو 

رفتار ما در ورزش، رفتار ما در  یاسی،س یتمحل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعال
رفتار ما  س،یدر، رفتار ما با همرس، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئماست، رفتار ما با پدر و ما یارکه در اخت یارسانه
ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما  یرفتار ما با مأمور دولت، سفرها یس،رفتار ما با پل وس،با مرئ

  ٣١»است. انسان یدن است، که م زندگ یاصل یهاآن بخش هاینا یگانه؛با دشمن، رفتار ما با ب
  :یمانداشته یتیو معتقدند موفق دانندیم یبخش اصل یافزار بخش نرم ایشان

 م،یکه در بخش اول کرد هایییرشفتپ یهمه یم،نکن یرشفتاست، پ یکه م زندگ یبخش ینما در ا اگر«
رب غ یایدر دن بینیدیببخشد؛ همچنآنکه م یو آرامش روان یتبه ما امن تواندیما را رستگار کند؛  تواندی

ع انسان یتهست، عدم امن یخهست، از درون به هم ر یدیهست، ناام ینتوانسته. در آنجا افرسدگ ها در اجت
ب اتم هست، پ ینکههست؛ باا یو پوچ هدفییو در خانواده هست، ب  یگوناگون علم هاییرشفتثروت هست، 

 دن را اصالح یبخش اصل ینرا، ا یم زندگ یمناست که ما بتوا ینا یههم هست. اصل قض یهست، قدرت نظام
  ٣٢.»یستن یرما چشمگ یرشفتپ ش،بخ ین. البته در انقالب، در ایمکن

                                                
 ۳۱/۲/۱۳۹۳)،  السالمیه(عل ینامام حس یپاسدار  یتتربو  یدر دانشگاه افرس  ٢٩
ل یداردر د ٣٠  ۲۳/۷/۱۳۹۱ ی،جوانان استان خراسان ش
ل یداردر د ٣١  ۲۳/۷/۱۳۹۱ ی،جوانان استان خراسان ش
ل یداردر د ٣٢  ۲۳/۷/۱۳۹۱ ی،جوانان استان خراسان ش
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  :یدن ساز  یبرا و
 نیراموظفند؛ مد دارهایبونها موظفند، ترموظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه نخبگان«

که  یرسوکار دارند، موظفند؛ کسان یمو تعل یتکه با فرهنگ و ترب ییهاها، بخصوص دستگاهاز دستگاه یاریبس
 یآموزش یهاکه رسفصل یموظفند؛ کسان ینهزم یندر ا کنند،یم یآموزش یزیرمدارس برنامه یبرا یاها دانشگاه یبرا

ه ب یهمگما  یداست بر دوش همه. با اییفهوظ یکهمه هاینموظفند. ا کنند،یم یینتع یدرس یهاکتاب یرا برا
  ٣٣.»یمحرکت کن یم،کار کن یدبا ینهزم ین. در ایمبزن یبخودمان نه

و  یزدها را فرو رآن یمنهکه بتواند ه یود. حرف یجادرا ا یدیاست که بتوان حرف جد ینا یازمندن مرجعیت
  خودمان باشد. یهابر سنت یمبتن

مبارزه را  ینا شودیاست. چگونه م یکشو مردم یکشو حق عدالتییملت ما مبارزه با ظلم و جور و ب کار«
ن،از علم و معرفت و ا یبشود انجام داد؛ اما با دست خال یداز سالح، شا یمبارزه را با دست خال ینانجام داد؟ ا  ی

ا مبارزه را ب ینانجام داد. ا شودیرشد، روبه هاینسل –ناکرده  یخدا – یو هرزگ یهودگیو ب یکاری. با بشودی
نکامل، با ا یاریهش  یدبا –جوان و نوجوان  یهامخصوصاً قرش –ها قرش یکامل، با تالش همه جانبه از سو  ی

  ٣٤»است. ینمعلّم یفهوظ ین،انجام داد و ا
 دانشگاه و دانشجو يژهكارو ي،علم يتحقق اقتدار و مرجعت ٤

دانشگاه  یزدر کشور ن است و عامل علم یازمندبه علم ن یتبه اقتدار و مرجع یدنرس یبرا یاسالم یجمهور 
ش . اگر دانشگاه بتواند نقیستگزاف ن یکشور است، سخن یندهآ یتاندازه اهمدانشگاه به یتاهم ینکهاست. پس ا

که  یکنون یطخواهد شد. مطمئناً رشا حاصل یتکند، اقتدار و مرجع یفاا یدرستبه یکنون یخیخود را در عرصه تار
از  ندگانیخواهد داشت و قطعاً آ یندهبر آ یشگرف یراتتأث کنند،یم یاد »یخیتار یچپ«رهرب انقالب از آن با عنوان 

 افشاگر خواهد داشت. یقضاوت یخخواند کرد و تار یاددوران  ینا
  كار علمي رسالت تاريخي دانشگاه است 

ن صحنه  ینما هم خواهد افتاد. ا یاتفاق برا ینا دهیم،یها را مورد قضاوت قرار مطور که اکنون ما گذشتهه
دارند چراکه  اییژهو یگاهجا یانم یناما دانشگاه و دانشجو در ا آورد؛یبه وجود م یگاهجا یکهمه  یبرا یخیتار

  بربد. یشو صنعت را پ یدانشگاه در چرخه علم کشور، قرار است مولد باشد و فناور 

                                                
ل یداردر د ٣٣  ۲۳/۷/۱۳۹۱ ی،جوانان استان خراسان ش
ن و کارگران یجمع یداردر د ٣٤  ۹/۲/۱۳۷۱، از معلّ



  نقش آفرینی علمی
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زمان حال نه، اما  یبرا یکنندهییناست؛ ولو تع کنندهییننقش تع یک، نقش و رسالت دانشگاه امروز«
 یبانمثل نقش سوزن یان،و همت دانشگاه یاندانشگاه یمکشور است. امروز تصم ییندهآ یبرا یکنندهیینتع

از  یبرهه ینکه در ا یباهمت توانیدی؛ میدبانسوزن. ش اآلنکندیاز هم جدا م یکلرا به یلیر یراست که دو مس
 توانیدیو م ید؛و استقالل کامل قرار بده یرا به سمت رفاه و عزت و ترق نیراحرکت ملت ا یلر کنید،یزمان م

 لحاص یگرید ییجهو نت یدعمل کن یگریامروز، جور د یازنکرده با عدم تحرک الزم و با عدم اجابت به ن یخدا
  ٣٥»بشود.

ست و امروز قرار امواجهه حق و باطل است  یختار یبلکه برا هایقدرت طلب یختار ینه برا یخیتار یفهوظ این
  :یمدار یفهوظ یکجبهه  ینا یو برا یمکن یاریکه جبهه حق را ما 

 یلها یایکه انب یملت را با استفاده از ابزار دانش، در جهت تکامل یکاست که  ینهم ا یخیتار ییفهوظ آن«
م ، بودنش{دانشگاه} هاگر در دانشگاه نباشد یت،مسئول ین. ایمبرب یشو پ یممقّدس اسالم آورده، حرکت ده ینو د

  ٣٦»گرفت. هدتکامل انجام نخوا ینمثل نبودن و بلکه بدتر از نبودن است و ا
  مطالبه هميشگي رهبر استعلم  

همواره بر دوش ماست؛  یشگیمطالبه هم ینا ینیاست. سنگ یانثابت همه مطالبات آقا از دانشجو یهعلم پا
در  نشییصورت گزمتأسفانه به یرهرب  یهااندک است. صحبت یاربس ییدانشجو یجمطالبه در بس یناما پاسخ به ا
. پر واضح یسترهرب انقالب ن یهاتیاولو ما منطبق بر یالتیو تشک یذهن هاییتو اولو گیردیم یذهن ما جا

ر است. علم که د یتبلکه مسئله عدم اولو یست،ن یردانجام بگ یدمهم که با یکارها یهبق یاست که منظور نف
  ست.ا یتو کم اولو اییهحاش یاربس یجبس یاست در کارها یشگیمطالبه هم یک یرهرب  یهامطالبات و درخواست

حال الزم  یندر ع یکنل ی،حرِف تکرار  یناست؛ ا» علم یتاهم«القاعده حرف  یجلسه عل ینما در ا حرف«
 یو فضا یمکن یدارضورت اعتقاد پ ینکلمه و از بن دندان، به ا یقیحق یکه به معنا ییمآن قدر بگو یدالتکرار را با

ریکشور را از ب د یهاکه در طول سال یمزمن ی کشور بشود  هایتیفعال یو همه یمکن خارجدچارش بود،  یمت
 و مسئول و یرگفت؛ و اگر دانشجو و استاد و مد یمهم خواه یگرو صد بار د یماها گفتهمحور. بار یقعلم و تحق

 ییمعظ یانوساق ینو کاوش، ا یقخواهد بود که: با علم و تحق ینما هم ییهبخواهند، توص اییهاز ما توص یروز
را هم به انسان داده، هر چه  یانوساق یندر ا یست و قدرت ژرف کاو متعال در برابر انسان قرارداده ا یکه خدا

 یم،بکن رییگاست. ما هر کار د یاتیما ح یامروز و فردا یعلم برا ین،بنابرا ید؛کن یابیو عمق  یدبرو یشپ توانیدیم
  ٣٧.»بودخواهد  یعاقبت یو ب یمعق یآن کارها، کارها یم،باش یدستاگر در علم ته

  وظيفه شرعي و اجتماعي دانشجو استعلم  

                                                
 ۵۲/۲/۱۳۸۶  ی،استان خراسان در دانشگاه فردوس یهادانشگاه یداسات یداردر د ٣٥
 ۹۲/۲/۱۳۷۵رسارس کشور،  یهاو مسئوالن دانشگاه یو معاونان وزارت فرهنگ و آموزش عال یروز یداردر د ٣٦
 ۳۲/۵/۱۳۸۵ یقاتی،و مراکز تحق یها، مؤسسات آموزش عالدانشگاه یرؤسا یداردر د ٣٧
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ع یگاهرضورت دارد، به خاطر جا یخیتار یتموقع ینواسطه ابه ینکهاز ا یرعلم، غ ن نقش  یاجت که ه
 نکهیو ا یمو نقش دانشجو دار یمما اآلن در دانشگاه هست ینکه. ایابدیم یگرد یرضورت یزدانشجو بودن است، ن

  است. یکار علم رتبر رضو  یخود عامل هاینهمه ا… و کنیمیم یتفعال یتشکل انقالب یکدر 
ن و مؤمِن به ابه ما« را هم درحرکت  یبه اوج علم یدنو رس یکار علم یمدار یفهوظ یین،آ ینعنوان مسل
 ینبه ا یدبا یه،قض ینبه ااست؛ نگاه  یفهوظ ینا یم؛کشور دنبال کن یجمع یزیرخودمان و هم در برنامه یفرد

  ٣٨»شکل باشد.
ه فرد به دنبال دانش باشد. گرچ یدکه با آوردیتصور را به وجود م ینا یعیطور طبدانشجو به یتشخص داش

جو قرار دانش یتباشد اما اآلن و در حال حارض در موقع… و  یفرهنگ یاسیس یتشخص یدارا یددانشجو با ینا
م و یکار حداقل در حوزه فرد ینبه ا یدبا هایتفعال یردارد و در کنار سا داشته باشد؛ اما توجه به علم  یژهاهت

ودن  یدر راستا یعلم یتکشور و انقالب، و عدم فعال یاسیبدون در نظر داش اوضاع س اهداف انقالب و جدا 
روح  ازمندیابزار، ن یکعنوان . علم بهشودیدر ما م یتهسکوالر ینوع یجادباعث ا ی،علم یتاز فعال یانقالب یتفعال

  :مؤثر است یتراز انقالب اسالم ینقش دانشجو  یفایبه آن جهت و سمت بدهد. پس دو عامل در ا انداست که بتو 
 یدهاییکند و ام یدااست، تا نام دانشگاه و دانشجو و استاد و معلم معنا پ یلاول، درس و علم و تحص عامل«

هم  دیخوب درس بخوانند و اسات یدها باو باطل نباشد. جوانان یپوچ و واه ود،شیم یمکشور ترس ییندهآ یکه برا
 یقات،نقش تحق یل،کنند. در کنار تحص ینو تضم ینکشور تأم یو عمل یعلم ییندهکنند و آ یتها را تربآن یدبا

انشگاه د یو انقالب یاسیو س یمسئوالن به آن بپردازند. عامل دوم، جهت فکر  یداست که با یالعاده مهمنقش فوق
  ٣٩»هم جان و روح و جهت خواهد داد.که به علم  یزیاست؛ آن چ

ع یگاهعالوه بر جا   یلماسالم به کار ع یندهکشور و آ یتموقع یبه خاطر وابستگ یی،و کسوت دانشجو یاجت
  دارند. یدتأک یزمسئله ن ینامروز به ا یهفق یول ینکههست بخصوص ا یزن یرشع یفهوظ یکامروز ما، علم 

ه ک یکساناست. آن یضههمه فر یجامعه الزم هست، برا ینساخ ا یمختلف علوم که برا یهارشته آموزش«
عا ییضهفر کهیناست؛ عالوه بر ا یرشع ییضهاست که کسب علم فر ییامروز از آن روزها یقتاً بتوانند، حق  یجت
داشته باشد؛  یو شغل پُردرآمد دبرس ییجابخواهد به یکه کس یستن یازامت یککسب علم فقط  هم است.

  ٤٠»ند.کن یداها را پدرس بخوانند، واجب است که درس بخوانند و تخصص توانندیکه م یاست که کسان ینامسئله
  يكي از سه آرمان دانشجوستعلم  

 را جهت بدهد، یانقالب یدانشجو  یک یتطور جامع فعالاگر قرار باشد دانشجو سه آرمان داشته باشد که به
دارد و  یتنگاتنگ ارتباط یخواهو عدالت یشیآزاداند یعنی یگرها قطعاً علم است که با دو آرمان داز آن یکی

نقش  تواندیسه آرمان است که م ینا یارزش نخواهند داشت. تالق یگرها بدون دو آرمان دآرمان یناز ا کدامیچه
  کند. یمرا ترس یانقالب یدانشجو  یگاهو جا

                                                
 ۵/۷/۱۳۸۳ ی،از نخبگان علم یجمع یداردر د ٣٨
 ۳۲/۳/۱۳۶۸یان،و دانشگاه یاناز دانشجو یریجمع کث یعتدر مراسم ب ٣٩
 ۶۲/۱۰/۱۳۶۸از بانوان پزشک رسارس کشور،  یجمع یداردر د ٤٠



  نقش آفرینی علمی

۲۰ 

احساس  یمتعهد و دارا یهاکشور، مجموع ییدانشجو یاز غالب بدنه یشب یاغالب  خواهمیمن م اما«
است و  یخواهعدالت یها مسئله علم است؛ دوماز آرمان یکیباشند.  ییدانشجو یانسبت به آرمانه یتمسؤل

  ٤١»است. خواهییو آزاد یشیسوم، آزاداند
  چ كاري پيش نمي روددرس خواندن هيبدون  

عدم درس  خورد،یکه متأسفانه در دانشگاه به چشم م ی. آفترودی یشپ یکار  یچبدون درس خواندن ه
قرار دارد.  یگرد یدوم در کنار کارها یتعنوان اولوغلط، درس خواندن بهبه درس است. به توجهییخواندن و ب

به  ۱۹/۵معدل خود را از  کند یکه دانشجو فقط به درس مشغول شود و سع یستن ینامنظور از درس خواندن 
ر د یدبا شود،یم یعلم و نقش آن در رفع مسائل کشور که از خوب درس خواندن ناش یتبرساند. بلکه اهم ۱۹/۷۵

 یفقا یجابه و یردقرار گ یتدر اولو یشبرا یدبه مسائل کشور با یعلم یدنفس د ین. همچنیردقرار بگ یتاولو
  خود قائل شود. یعلم یدراز مدت در زندگ قیمختص حضور چند ساله در دانشگاه، اف

 هم درس – یدنکار کنند و بدون کار کردن و بدون زحمت کش یدبا یقتاً ، حقما در دوره دانشگاه دانشجویان«
 یکه برا ایینههز همهین. از اشودیمقصود حاصل  –کنند  یچپبخوانند، هم مطالعه کنند و هم استاد را سؤال

به وجود  –چه دخرت، چه پرس  –مه سواد یمشت ن یکو  گرددیمقصود کامل حاصل  شود،یدانشگاه کشور م
  ٤٢.»آیندیم

 كار علميبركات  ٥
 یرضورت یدشا یمهم است. برکات علم یاراست که پرداخ به آن بس یبرکات یعالوه بر رضورتش دارا یکار علم

 نیمهم است. درک ا یارتشکل بس یدارد که برا یخود برکات یجتوسط بس یعلم یتنباشد اما انجام فعال یاصل
 یکه هم به شخص فعال در حوزه کار علم یخواهد کرد. برکات یختهملموس برانگ یاهداف یرا برا هایزهبرکات انگ

نشودیمنجر م یدن اسالم یبرا یساز  ینههم به زم گرددیبرم  ی،در سطح فرد یطور که رضورت کار علم. ه
کار  هستند. برکات یسطوح قابل بررس ینهم در ا ید برکات علمبو  یتحائز اهم یو کشور  یدانشگاه یالتی،تشک
با اهداف مشخص انجام شود  یاست که اگر کار علم ییبلکه دستاوردها یستن میاهداف کار عل یبه معنا یعلم

 یسطح یدد یککه ممکن بود در  آیدیبه وجود م یمثبت ییراتخود تغعالوه بر حرکت به سمت اهداف خودبه
خود  یاصل یفبه وظا یجهدف باشد بلکه اگر بس یدنبا یروطور مثال جذب ن. بهشدندیط هدف مغلخودشان به

باشد و همه  یروخواهند شد؛ اما اگر هدف جذب ن یررساز یجبه سمت بس یفراوان یروهایخود نبپردازد خودبه
بد انجام دادن کارها خود  ینبلکه هم شودیآن کارها خوب انجام  ینکهباشد، عالوه بر ا یروجذب ن یکارها برا

  .شودیم یروباعث دفع ن
  ظرفيتي عظيم براي نيروي انسانيايجاد  

                                                
 ۱۵/۸/۱۳۸۲، ییدانشجو یهااز تشکل یجمع یداردر د ٤١
 ۸۱/۷/۱۳۷۷)، یهعلاللهحرضت فاطمه زهرا (سالم یالدها به مناسبت مآن یژهو یداررهرب انقالب و سخنان بانوان در د یاناتب ٤٢
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دارند  یهم دلبستگآن یندههستند و به کشور و آ یمند به کار علمهستند که عالقه یمذهب یروهایاز ن یلیخ
 د؛رونیدر دانشگاه م یعلم یهاتشکل یربه سمت سا ییدانشجو یجدر بس یعلم یانواسطه عدم وجود جربه یول

تا در  داشته باشند یتفعال یجکه در بس بودخواهند  یلافراد ما ینشود ا یجادا یجدر بس یکار علم یتاما اگر ظرف
  ها.تشکل یگرد

وند، نر  یگرد یعلم یهابه سمت تشکل یجبس یروهایاز ن یلیخ شودیباعث م یتظرف یجادا ینکهبر ا عالوه
ور حل مشکالت کش یبرا یگیریو پ یجد یدر حال کار علم ییدانشجو یجمشاهده کند بس ییبدنه دانشجو یوقت

 یباشد. باألخص وقت یمحرکت سه یندر ا خواهندیشده و م یلمت یجبس یخود به سمت کار علماست، خودبه
  اثرگذار هم هست. یجبس یکه کار علم ینندبب

  سخن است: ینا یدمؤ یالنگ یدانشگاه علوم پزشک تجربه
 یمعل یهاها و کارگاهب داده است. مثالً کالسخوب جوا یلیکه خ کنیمیم یفرهنگ یکارها ی،کار علم الیالبه«

ن گرفت را  یریپذ یتو مسئول یکار جهاد یهروح کنیمیم یبا گف خاطرات جنگ، سع یمکه ارائه کن یمرا که دست
پژوهشگر خودمان خاطرات آن  یهابچه یبرا یمکردیاز رزمندگان دفاع مقدس دعوت م یا یمها منتقل بکنبه بچه

  ٤٣»کنند. یفدوران را تعر
 ييدانشجو يجبس يترينو ييرتغ 

 گونهنیرا بتوان ا یرتینو ینا ید. شاشودیاست که معموالً با آن شناخته م یرتینو یک یدارا ییدانشجو یجبس
 یعضاخدمت به ا یکرس  یاز نظام است و برا یزبان یبانیکه کارشان پشت یمذهب یعده دانشجو  یک«کرد:  یفتوص

را  یشه در دانشگاه دارد کارهاک یادیواسطه ارتباطاتش، و وصل بودن به سپاه، و نفوذ زو به دهدیم یخود گواه
ها دارند. تشکل یرسا ینبودجه را در ب یشرتینعضو آن شود. ب توانندیم ی. معموالً هم فقط قرش خاصبردیم یشپ

از  یبلکه بعض شودیلزوماً اشکال محسوب  یرتینو ینا» حراست دانشگاه هستند. یبرا یبعضاً هم همکار خوب
 یجکه بس را یرتینیو یمبتوان ید. باشودیم یگرد یآن استفاده نشود موجب تصوراتکه اگر از  ستا یتیها ظرفآن

  .یمده ییرآن را تغ توانیمی یرتینو یندر دانشگاه دارد چگونه است و بدون تصور ا
 یجسب یرتینشود، و و یفتعر یجیبس یدانشجو  یکدانشجو و خاصه  یک یژهعنوان کار وبه یاگر کار علم اما

از  یمتفاوت یرشود، آنگاه تصو یجادکند، ا ینیآفردر آن نقش یدکه در آن حضور دارد و با یگاهیمتناسب با جا
 جیرا در دانشگاه به دست آورد. بس خود یقیحق یگاهجا تواندیم یجدر دانشگاه به وجود خواهد آمد. بس یجبس
 یفانقش را ا آن تواندیفقط م یجکند و بس یفارا ا آن نقش تواندی یجبس یرکس غ یچکند که ه یفارا ا ینقش یدبا

 یجبس شودیخود موجب م یرشته دانشگاه یحل مشکالت بوم یبرا ییدانشجو یجبس یکند. حرکت علم
 ییرتغ ین. اگر اکندیم ییرتغ یزانم ینهم به هم یجبس یرتینشود و و بدیلت یدو مف یاپو یبه تشکل ییدانشجو

  واهد کرد.خ یداادامه پ یجسنت در بس ینا یم،کن ینهنهاد یجآن را در بس یمکن یو سع یدبه وجود آ یجدر بس باریک
 ييدانشجو يجزده بودن به بس ياسترفع برچسب س 

                                                
 یالنگ یدانشگاه علوم پزشک یجمصاحبه با مسئول بس  ٤٣
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 یاسیس یکه فقط به دعواها زدهیاستتشکل س یکعنوان را به ییدانشجو یجکه بس یمابارها شاهد بوده
رصه ع ینکنند، که مبادا وارد ا یدور  ییدانشجو یجدارند از بس یسع یانتا آنجا که دانشجو شناسندیم پردازدیم

در  یاسیوزن مسائل س ید. شابردیم ینب زا ییدانشجو یجتصور را از بس ینا ی،به کار علم ینشوند؛ اما ورود جد
 یاصل فراموش کرد که کارکرد یدمسائل بپردازد اما نبا ینبه ا یشرتب ییانشجود یجکشور باعث شده باشد که بس

رت نامتوازن صو به ییدانشجو یجدر بس یالتیکار تشک یمرا ادا کن یعلم یتحق فعال یمدانشگاه علم است. اگر نتوان
. شودیم یلبدت کند،یهم م یکار فرهنگ یرصف که گاه یاسیتشکل س یکبه  ییدانشجو بسیجو  گیردیانجام م

به  ییدانشجو یجبس ینباشد، در خود اعضا و مسئول یکار علم یدبا یی،دانشجو یجبس یتتصور که اولو یناگر ا
ود پ یایدوجود ب ود. ییدانشجو یجبه بس یبرچسب ینچن توانی یگرکند د یداو در دانشگاه    وارد 

 متعهد متخصص يروين يتترب 
اداره  یاست. متأسفانه برا یو تعال یرشفتپ یکشور برا یاصل هاییصهاز نق یکیمتعهد و متخصص  یروین

متعهد و  یروین یم. اگر نتوانشودیشدت حس ممتعهد و متخصص به یرویمختلف کمبود ن یکشور در جاها
عده  یک هینک. ایمکن هدایتواقعش  یرتوانست انقالب را در مس یمقطعاً نخواه یمکن یتانقالب ترب یمتخصص برا
 یروین یتدارد و تنها راه عالج و درمان ترب یمقطع یما را انجام دهند تنها حکم مسکن یو کارها یایندفرنگ رفته ب

ً بهرت  یجبس خواهد بود. اگر ییدانشجو یجبس یروهایین ینچن یتترب یمکان برا ینمتعهد و متخصص است. مسل
هر ساله تعداد  تواندیو هدفمند داشته باشند، م یورود جد یهر دانشگاه همت کند و در کار علم ییدانشجو

گاه دانش یجبس شودیکار باعث م یندهد. تداوم ا یههد یاسالم یمتعهد و متخصص به جمهور  یروین یقابل توجه
و  صصیکار ورود تخ یندهد. الزمه ا یههد یاسالم یکار بلد و کار درست به جمهور  یروین یادیداد زهر سال تع

 یروین تواندیاست که م ینوع ورود به کار علم ینبه مسائل کشور است و تنها ا ییدانشجو یجبس یروهاین یعلم
  .یدا یدمتعهد و متخصص را تول

 ییتنهابه یحل مشکالت سواد تخصص یاست. برا یچند بعد ینگاه یازمندحل مسائل کشور ن ین،بر ا عالوه
نگاه کالن به مسائل کشور،  یازمند،مشکل ن یکها را حل کرد. حل آن یبا سواد تخصص توانیو  یستن یکاف
 ینگاه تخصص ی،جهاد یهروح یوندنشان داده است، پ یاناست. تجربه پژوهشکده رو… و  یجهاد یهروح یریت،مد

  کند. یجادا یرشوپ یکشور موفقت یکارآمد چگونه توانست برا تیر و مد
 خدا کردند،یو کشف م کردندیما داشتند دنبال م یهارا جوان یادیبن یهاسلول یمسئله ینکه هم یروز  آن«

ن جمع پ یانرو یمؤسسه ینا یسرئ ی،رحمت کند مرحوم مهندس کاظم . دادیمن گزارش م یشآمده بود باه
چون مثالً  –بود، کار را به کجا رسانده  یهقض ینا یبکه مشغول تعق یمهندس جوان ینمگفت من تلفن کردم که بب

ام م یروزد ش بود، گوش – کنیمیگفته بود که فردا کار را  آخر  یمهندس آن نقطه یرا برداشت و گفت آقا یخا
هم  ت،گفیرا م یهقض ینا یمرحوم مهندس کاظم ی. وقتندکیم یهکند و افتاده به سجده، دارد گر یدارا توانسته پ
ا ر  یتکردن. نقش معنو یهگرفت. بنا کردند گر اشیهگرفت، هم آن جوانکه در مجلس بود، گر اشیهخودش گر

  ٤٤»گرفت. یددست کم نبا

                                                
 ۴۱/۲/۱۳۸۷ یراز،ش یهادانشگاه یانو دانشجو یداسات یدارد ٤٤
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  در دانشگاه ميدروحيه االقاي  
 ،»یستبه فکر ن یکس«از نظام شده و تصور  یبرخ یدیکه در کشور وجود دارد همواره موجب ناام یمشکالت

ل ح یمشکالت و تالش برا ییو شناسا یدر عرصه علم یجاما حضور فعال بس کند؛ینظام را به القا م یناکارآمد
 ناً یع یانبرود و دانشجو یناز ب» تیسبه فکر ن یکس«تصور  شودیمنجر شدن به حل آن باعث م یاناً ها و احآن
  حل مشکالت کشور هستند. یگیراز رس اخالص پ یجیعده بس یککه  بینندیم

 فضاي علمي دانشگاهتغيير  
ند. ک ییرها و افراد دانشگاه نسبت به علم تغمجموعه یرکه نگاه سا شودیبه عرصه علم باعث م یجورود بس

 یهاشکلت ین،مسئول ید،اسات یان،دانشجو ی،اندرکاران کار علمعرصه شود و با همه دست ینفعاالنه وارد ا یجاگر بس
 استاد مدام ی. وقتشودیدانشگاه م یهروح غییرتعامل قطعاً باعث ت یناکنش به اوارد تعامل شود، و … و یعلم

اتفاق در  یندهد. ا یپاسخ به خود تکان یمجبور است برا یباشد قطعاً و  یجیبس یدانشجو  یمورد سؤال علم
 نیحل مشکالت از مسئول یمدام برا یجبس ی. وقتیفتدهمه دانشگاه اتفاق ب یبرا یجبس یمواجهه با تالش علم

 یجبس یکار علم یدو نوع جد یتخودش را با وضع کندیم یسد همه دانشگاه سعپر یم یو علم یسؤاالت جد
هنگ و منطبق کند.   ه

 نظام آموزشيتحول  
 کیبر انجام  یدبا یاوریمتحول به وجود ب یمو اگر بخواه گیردیمرور انجام مدراز مدت است که به یتحول امر 

 دیاثر را تنها در حال جستجو کرد و با یدنبا یباشد. پس در کار علم ینکار مداومت کرد تا آن کار بتواند تحول آفر
و  انقالب یازمنطبق بر ن یمدل کار علم یکار را انجام داد که قرار است دانشگاه را متحول کرد. وقت یتن ینبا ا

 یمخواهد کرد و خواه ییردانشگاه تغ یک یمرور زمان ذائقه همه اجزااسالم باشد و بتواند در دانشگاه مولد باشد به
 دیباشد با یهدف ما در نظام آموزش یشگاه اسالمشدن حرکت خواهد کرد. اگر دان یدانشگاه به سمت اسالم یدد

 یاه را اسالمدانشگ شودی یتنها با تفکرات و تصورات انتزاع یددر عمل و در پرداخ به مسائل به آن رس بتوانیم
هم الزم است اما حرکت به سمت دانشگاه  یکار فکر گرچه  یفتداتفاق ب ینو حول مسئله ا ینزم یرو  یدکرد. با
ار ک ینآن در هر دوره بر ا یو اعضا ییدانشجو یجکار مستمر است. اگر بس یازمندن یتحول نظام آموزش و یاسالم

طعاً تحول ق ینتحول انجام بدهند ا یراز زنج یاعنوان حلقهنقش خود را به ینکنند ا یمداومت داشته باشند و سع
  رخ خواهد داد.
 ينمودن حوزه تخصص يدااآلن؛ كمك به پ يعلم كار 

 یادر رشته بر  یتفعال هایینهکه زم شودیحوزه موجب م ینشناخت مشکالت ا یو تالش برا یورود به کار علم
وقت به وجود آمد، آن یمشکل و حل آن ارشاف نسب یکنسبت به  یحوزه معلوم شود. وقت ینفرد فعال در ا

حل  یبرا یبوم ی. چراکه مهارتکردود و پس از دانشگاه در آن جهت تالش  یداخود را پ یتخصص ینهزم توانیم
 ییآن حوزه مرتبط شده و آشنا یها و نهادهامسئله به دست آورده، مشکالت آن حوزه را شناخته و با افراد، سازمان

منطقه مهارت  یاحل مشکل خاص کشور  یشده و برا یجادحل مسائل آن حوزه در فرد ا یزهکسب کرده است. انگ
 .کندیرا آسان م یندهآ یتشدن به مسئله ورود به عرصه فعال رگیرالزم را به دست آورده است. د


