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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 مقدمه

در حوزه  های کالن کشوراد باالدستی نظام و سیاستدر بیانات مقام معظم رهبری، اسن «مرجعیت علم و فناوری»دستیابی به 

ی بدون مداقّه کافی جایگاه چنین بهرسد رسیدن به نظر میهای مختلف اشاره شده است. علم، فناوری و نوآوری به شکل

در  یبرظم رهمعقام مبار توسط  نخستین «یعلم مرجعیت»میسر نگردد؛ مضافاً ترم علمی  ،بر مفاهیم، ابعاد و کارکردهای آن

 ریبعاو ت هاگاهدیکه د دیرح گردمط 1384 اهم ید 29 ،عید غدیرروز  در( ع) ام صادقمدانشگاه ا دیو اسات انیبا دانشجو اردید

آن  یهااقصدکه م دانسته یارا واژه یعلم تیعرجها عطف به ماسبق بوده و م. برخی از این دیدگاهداشت یرا در پ یدمتعد

(. برخی دیگر مرجعیت علمی را ناظر به آینده 1385)قبادی،  اتفاق افتاده استایرانی  -تمدن اسالمی خیختلف تارمدر ادوار 

« 1دنیا از نظرات ما استفاده کند»است که  یاگونهبه یعلم تیعرجهای علم و فناوری در بیانات رهبری دانسته که  مپیشرفت

 بنابراین با این تعبیر مرجعیتنظر است. دم« 2سراغ شما، سراغ کتاب شما دیایدانش، طالب علم، مجبور باشد ب ندهیجو» و

 (.1389)رودی،  است ایرانی -یماسال با استفاده از فرهنگ یستقل علمم یبنا جادیا ،یعلم

، به عنوان یکی از موضوعات حائز «مرجعیت علمی»گیری و توسعه نقش اندیشه و گفتار رهبری در شکل تیاهم به نظر

به دنبال  3و بکارگیری روش تحلیل مضمون پژوهیبا رویکرد سیاستش این گزاراهمیت در نظام علم و فناوری کشور، 

 حدودبر مبنای بیانات ایشان در این خصوص طی  یعلم تیمرجعکارکردهای ابعاد و  مفاهیم، ازاستخراج مدل مفهومی 

  .بیست سال گذشته است

بدین منظور این گزارش متشکل از سه بخش تدوین شده است؛ در بخش نخست پیشینه مضمون مرجعیت علمی در بیانات 

های آن متناسب با موضوع پژوهش ارائه شناسی تحلیل مضمون و گاممقام معظم رهبری مطرح شده و در بخش دوم روش

های پژوهش و مدل مفهومی حاصل از آن اصل از تحلیل انجام شده به تفکیک گامشود. سپس در بخش سوم نتایج حمی

 گردد. گزارش می

 

 بیانات مقام معظم رهبری . پیشینۀ مضمون مرجعیت علمی در 1

تبیین مفهوم، ابعاد و کارکردهای مرجعیت علمی سابقه بیانات مقام معظم رهبری بررسی شده است. در این گزارش به منظور 

توسط ایشان مطرح گردیده،  1384همانطور که در بخش پیشین نیز اشاره شد، نخستین بار مضمون دقیق مرجعیت علمی در سال 

( 1368سابقه موضوع به چندین سال قبل )سال  ،«یمقام معظم رهبر رسانیاطالع گاهیپا» 4هایاما بر اساس جستجوی برچسب

 راین گزارش مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:اشاره دارد؛ لذا فهرست اسناد مورد بررسی د

 (30/0۷/1368المعارف اسالمی )بیانات در دیدار اعضای بنیاد دایره. 1

 (29/10/13۷9) اللّه سید محمدباقر صدرپیام به کنگره بزرگداشت شهید آیت .2

                                                           
  29/10/1384ام صادق )ع( مورخ مدانشگاه ا انیو دانشجو دیاسات داریدر د اناتیب 1

 24/9/138۷ مورخ رانیا صنعت و علمدانشگاه  انیو دانشجو دیاسات داریدر د اناتیب 2

3 Thematic Analysis 
4 Tags 

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

  های پژوهششناسی تحلیل مضمون و گام. روش2

به منظور شناسایی و تحلیل مضامین مرتبط با مرجعیت علمی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. دالیل استفاده از روش 

 فوق عبارتند از:های تحلیل مضمون از میان روش

 با هدف گزارش های تحلیل آنروش و تناسب گام کیفی بودن 

 های روش در پاسخ به نیاز موجودسادگی و عملیاتی بودن گام 

 ها برای تحلیل اسنادشناسی و تأیید روش توسط آننظرسنجی و مشورت با خبرگان روش 

گیری رههای بنیادی یا ایجاد تئوری بههای تفسیری، روایتهای پژوهش کیفی است که برای ترجمهمضمون یکی از روشتحلیل 

عنای شود. همچنین تحلیل مضمون به مهای مطالعات کیفی مختلف، استفاده میها یا استعارهسازی و مقایسه یافتهاز یکپارچه

یت ها به یک کلدههای ضروری و در برخی موارد، ترکیب پدیها، شناخت ویژگیها، آزمایش آنآوری و تفکیک یافتهجمع

تغییر یافته است. در فرایند تحلیل از رهنمودهای نوبلیت و هیر به منظور هدایت روش علمی تحلیل مضمون پیروی شده است. 

 (:1390های تحلیلی این تحقیق برای استخراج و استنتاج اجزا به شرح زیر است )عابدی جعفری و همکاران، گام

 هاآوری و بررسی یافته. جمع1

 سازی نتایجهای انجام شده و خالصه. شناسایی ارتباطات میان بررسی2

 . تفسیر و ترجمه3

 های به عمل آمده. ارائه نتایج تلفیق4

 زیر خواهد بود: 1مراحل انجام تحلیل با استفاده از روش تحلیل مضمون  به شکل 

 

 مضمون. مراحل تحلیل اسناد با استفاده از روش تحلیل 1 شکل

جمع آوری و بررسی یافته ها: 1گام 

نتایجشناسایی ارتباطات میان بررسی های انجام شده و خالصه سازی: 2گام 

تفسیر و ترجمه نتایج و یافتن عبارت های هم ارز: 3گام 

نهادیارائه نتایج تلفیق های به عمل آمده در قالب چارچوب پیش: 4گام 
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 تحلیلی این تحقیق برای استنتاج مضامین مرجعیت علمی به شرح زیر است:های گام 

ها: بدین منظور محتوای مرتبط با مضامین مرجعیت علمی از هریک از بیانات رهبری با برچسب آوری و بررسی یافته. جمع1

 مرجعیت علمی استخراج شده است که در بخش اول این گزارش ارائه شد.

از بیانات  هایی برای بررسی هر یکسازی نتایج: در این گام ابتدا مؤلفههای انجام شده و خالصهمیان بررسی. شناسایی ارتباطات 2

 شناسایی شده است. بدین منظور با توجه به بافتار بیانات رهبری و اهداف این پژوهش در خصوص نقش رهبری در توسعه مرجعیت

فناوری کشور، سه گونة مؤلفه مشتمل بر مفاهیم، ابعاد و کارکردهای مرتبط با های اصلی نظام علم و علمی به عنوان یکی از ترم

ارز یا معانی مشابه بکار گرفته شده است. ابعاد ناظر بر جنبهمدنظر قرار گرفته است. مفاهیم ناظر بر عبارات هم، مرجعیت علمی

قرار گیرند و در نهایت کارکردها ناظر بر ماهیت باید مدنظر های مختلفی است که در تحلیل بافتار پیشبرد مرجعیت علمی می

های اصلی هدف اصلی این ها و بیانات و خطوط اصلی راهنما هستند. در هر مورد دستیابی به کلیدواژههای توصیهگیریجهت

 تواند میان یک با چند مؤلفه مشترک نیز باشد.گام است و بعضاً می

 شود.ارز شناسایی شده، در قالب جداول کدگذاری شده نمایش داده میهمهای . تفسیر و ترجمه: در این گام مؤلفه3

های اصلی شناسایی شده در قالب مدل مفهومی مستخرج های به عمل آمده: در گام آخر مضامین و کلیدواژه. ارائه نتایج تلفیق4

 شود.ارائه می

 

  . نتایج تحلیل مضامین مرجعیت علمی در بیانات مقام معظم رهبری3

های اجرایی به صورت تفصیلی بیان شده است. البته همانطور که پیش از این اشاره شد، نتایج گام ر ادامه نتایج هر یک از گامد

ای ههای گزارش ارائه شده است و در این بخش تنها گاماوّل به طور خالصه در بخش اول گزارش و به طور مفصل در پیوست

 تحلیلی و استنتاجی آورده شده است. 

 جینتا یسازخالصه و یموضوع ارتباطات ییشناسا.  3-1

اصلی  یهامؤلفه نیمضام لیتحلبراساس در این بخش ارائه شده است.  1در قالب جدول  1انجام شده در گام  یهابررسی

.انددهش نییتع یعلم تیمرجع با مرتبط یکارکردها و لیتحل ابعاد ارز،هم میمفاه ،یمقام معظم رهبر اناتیب از مستخرجتأثیرگذار 
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 یعلم تیدر خصوص مرجع یرهبر اناتیب نیمضام لیتحل جینتا یسازخالصه. 1جدول 

 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد
کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

1 
 دایبن یاعضا دارید در اناتیب

 یاسالم المعارفرهیدا

(30/0۷/1368) 

 ینهادساز یاسالم علوم قاتیتحق مرکز کی یبرا یمحل ساختن
 -یعلم

 یتیریمد
 ینهاد تیمرجع

2 
 و قاتیدر تحق تواندیم رانیا یقو یاسالم یاز علما یبرخوردارو  یبا توجه به عمق فرهنگ اسالم

 .باشد یاول یاسالم ،یعلم لیمسا
 یراهبر

/ یفرهنگ

 علمی

 در یبرتر

 قاتیتحق

 یاسالم -یعلم

3 

 دیهش بزرگداشت کنگره به امیپ

  صدر محمدباقر دیس اللّهتیآ

(29/10/13۷9) 

 استیر و تیمرجع قلمرو در یگرید اوج شاهد یکینزد ندهیآ در توانستیم یاسالم و یعیش جامعه 

 .باشد ینید و یعلم
 یراهبر

 -یعلم

 یفرهنگ

 و یعلم استیر

 ینید

4 
 از یجمع دارید در اناتیب

 (03/0۷/1381)  یعلم نخبگان
 یعلم یراهبر خالقّ علم ۀکنند دیتول رانیا

 ۀخالقان دیتول

 علم

5 
 از یجمع دارید در اناتیب

 کرمان استان نخبگان

(14/02/1384) 

 دست یفلسف هینظر ای یعلم هینظر فالن به بخواهد دانشمند، کی پژوهشگر، کیاگر در اکناف عالم 

 .ردیبگ ادی را یفارس زبان باشد ناچار کند، دایپ
 یفرهنگ-یعلم رساختیز

زبان  گاهیجا

 یفارس

6 
 آورند،ینام م ایرا در دن یعلم و فناور ۀآوران عرصنام یکه وقت میکن یکار گر،یسال د یس ست،یتا ب

 .ردیو کشور ما در صدر قرار بگ انیرانیا
 مداخله

 -یعلم

 یتیریمد

 ینیصدرنش

و فناورانه  یعلم

 ایدن در

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3285
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3285
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد 

کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

 راهبری کرد تیعلم تقو نهیرا در زم ینفس ملادبهتماع دیبا 7
 -یعلم

 یفرهنگ

 فرهنگ

 یخودباور

 یعلم

8 

 و دیاسات دارید در اناتیب

 صادق امام دانشگاه انیدانشجو

 (السّالمهی)عل

 (29/10/1384) 

 یعلم مداخله  دیآور وجود به یحرکت کی علم، در دیشما با
 یسازانیجر

 یعلم

 ینهادساز بشود ایدن یهادانشگاه و یعلم مراکز قاتیدانشگاه امام صادق مرجع تحق 9
 -یعلم

 یتیریمد
 ینهاد تیمرجع

10 
بتواند اثر  دیبا گردد،یم یمطلب کیدارد دنبال  یوقت ایدن در هر نقطه یپژوهدانشمند و دانش یهاانسان

 کند. دایپ یاانهیرا گاهیپا نیشما را در ا یعلم
 یعلم رساختیز

 ییگرابرون

 یعلم

 یراهبر . است دیتقل ضد ق،یتحق ست؛ین دیتقل و یریفراگ فقط یمعنا به یعلم قیتحق 11
 -یعلم

 یفرهنگ
 یعلم یشینواند

12 

 انیدانشگاه دارید در اناتیب

 سمنان

(18/08/1385) 

 و عمده مراجع از یکیپنجاه سال بعد، کشور  د؛یکن یزیربرنامه ندهیپنجاه سال آ یعلم برا نهیزم در

 .باشد ایدن یعلم اول درجه
 یراهبر

 -یعلم

 یتیریمد

 یعلم درجه

 ایدن برتر

 رساختیز رد؛یبگ ادیرا  یفارس یدانش آشنا شود، مجبور بشود زبان مل یهاخواست با تازه یاگر کس 13
 -یعلم

 فرهنگی

 زبان گاهیجا

 یفارس

 رساختیز  .داراست را باال سطح تیظرف کی گوناگون، یاستعدادها در یرانیجوان ا 14
علمی/ 

 فرهنگی

 فرهنگ

 یخودباور

 یعلم

15 
  جوان نخبگان دارید در اناتیب

(12/06/1386) 

در  یو فناور یبتواند مرجع علم ،یادوره کیکه ملت و کشور شما در  دیقرار بده نیشما هدف را ا

 باشد.  ایدن همه
 یراهبر

 -یعلم

 یتیریمد

 و یعلم مرجع

 یفناور

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد
کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

16 
 هک را یفارس زبان باشد ناچار کند، دایپ دست یعلم یهافراورده نیاگر بخواهد به آخر یر دانشمنده

 ردیبگ ادی د،یانوشته یفارس زبان به را اثرتان شما
 مداخله

 -یعلم

 یفرهنگ

 زبان گاهیجا

 یفارس

 یراهبر .دیبده قرار علم یمرزها شکستن و دانش نهیزم در شرفتیهمتتان را پ 17
 -یعلم

 یتیریمد

 شکستن

 علم یمرزها

18 

 و دیاسات دارید در اناتیب

 هادانشگاه یرؤسا

(09/0۷/1386) 

 یعلم تیمرجع به یابیدست و اندازتحقق سند چشم یبرا یعلم جامع نقشه هیته
 /رساختیز

 مداخله

علمی/ 

 یتیریمد

 جامع نقشه

 کشور یعلم

 مداخله انتمگف کی صورت به یعلم جامع نقشه توسط شعارها و اهداف کردن ییاجرا 19

 -یعلم

 -یفرهنگ

 یتیریمد

 یسازانتمگف

 یعلم

20 
 دایپ کارراه آن، جزء جزء یبرا و میآور حساب به دستورالعمل کیانداز را به عنوان سند چشم دیبا

 .میکن

/ رساختیز

 مداخله
 یتیریمد

 یهادستنامه

 ییاجرا

21 

 و نخبگان دارید در اناتیب

 فارس استان ختگانیفره

(1۷/02/138۷) 

 به ران،یا زبان به ران،یا به کنند احساس عالم شمندانیاند و دانشمندان ا،یدن یهاکه ملت یآن روز

  بردارند. یرا در مسائل علم ینوئ یهاگام نکهیا یبرا دارند ازین رانیا فرهنگ

/ رساختیز

 راهبری
 یفرهنگ-یعلم

 زبان گاهیجا

 / نوگرایییفارس

 علمی

 و دیاسات دارید در اناتیب 22

 و علم دانشگاه در انیدانشجو

  صنعت

 یملّ عزت یاسیس -یعلم یراهبر یمل عزت به کشور یابیدست

23 
 را اشم زبان باشد مجبور شما؛ کتاب سراغ شما، سراغ دیایب باشد مجبور علم، طالب دانش، یندهیجو

 .کند استفاده شما دانش از بتواند تا ردیبگ ادی
 رساختیز

 -یعلم

 یفرهنگ

 زبان گاهیجا

 یفارس

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3403
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3403
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد 

کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

24 

(24/09/138۷) 

 
حساس ا باشد؛ یعلم مرجع ایدن در بتواند که ببرد شیچنان پما و ملت ما کاروان دانش را آنکشور 

 «میتوانیم» که میکن احساس و ؛«دیبا»که  یخودآگاه
 مداخله

 -یعلم

 -یتیریمد

 یفرهنگ

 یخودباور

 یعلم

25 
 دچار مختلف علوم طلب و علم لیتحص لحاظ از کشور که است کشور جامع یعلم نقشه هیته

 .نباشد یسردرگم

 /رساختیز

 مداخله

علمی/ 

 یتیریمد

 جامع نقشه

 کشور یعلم

26 
 پروژه صدها به یعلم جامع نقشه لیتبدعلم در کشور و  شرفتیپ یبرا نقشه نیا یمهندس نظام جادیا

 هااهدانشگ یقاتیتحق مراکز و دیها و اساتهمچون دانشگاه ینیام مانکارانیها به پسپردن پروژه ،یعلم
 یتیریمد مداخله

 یمهندس نظام

 پیشرفت علمی

 یتیریمد مراقبه علم در کشور شرفتیپ یو حسن اجراء برا یعلم شرفتیپ نیا بر نظارت شبکه جادیا 27
 نظارت شبکه

 پیشرفت علمی

28 
 یهااهدانشگ افتنی یعلم تیعلم در کشور و مرجع شرفتیپ یبرا محقق دانشجو، استاد، کردن ریدرگ

 رانیا دانشمندان و رانیا
 یتیریمد مداخله

 یدیکل نفعانیذ

 پیشرفت علمی

29 

 یالمللنیب کنگره به امیپ

 ینیکل االسالمثقۀ بزرگداشت

 )ره(

(1۷/02/1388) 

-یم دست به دست عه،یش جوامع نیب و دارد یعلم تیّمرجع که است سال هزار از شیب یکتاب کاف

 .است نبوده یمستغن آن، از عه،یش مفسّر ای متکلّم ه،یفق چیگردد و هرگز ه
 یعلم مراقبه

 آثار یهایژگیو

 علمی مرجع

30 

 در انیدانشجو دارید در اناتیب

  رمضان ماه روز نیازدهمی

(31/05/1389) 

  یگذاراستیس و یریگمیتصم امر در یفناور و علم دادن دخالت روند
/ یراهبر

 مراقبه
 یتیریمد

 الزامات

 یعلم تیمرجع

31 
 از یجمع دارید در اناتیب

 کشور سراسر نانیکارآفر

 ایمرجع مراجعات مردم دن دات،یو از لحاظ تول یکشور توسط اسالم، هم از لحاظ عمل کیاداره  با

 شد. دیخواه
 مداخله

 -یفرهنگ

 یتیریمد

 در تیمرجع

 دیتول

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6471
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6471
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6471
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد
کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج
(16/06/1389) 

32 

 نیماع مردم اسفراتاج در اناتیب

(22/0۷/1391) 

 

 کیکند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان  شرفتیاستعداد را دارد که آنقدر پ نیا رانیملت ا

 خودش را نشان دهد. ایدر دن یالگوئ
 یفرهنگ مداقّه

 یالگوساز

 یجهان

33 
 م،یبود تمدن سازیدر  شرویپ م،یدر صنعت بود شرویپ م،یدر علم بود شرویپ م؛یبود شرویپ ایما در دن

 چرا امروز همان طور نشود؟ آموختند؛یم گرفتند،یم ادیاز ما  گرانید م؛یدر فرهنگ بود شرویپ

/ مداقّه

/ یراهبر

 مداخله

 -یعلم

 یفرهنگ

 یخودباور

 یعلم

/ علم در شرویپ

پیشرو در 

 فرهنگ

 سازیتمدن

34 
کند، مجبور باشد زبان  دایدست پ یعلم یهابخواهد به تازه یکه اگر کس میبرس یبه وضع ایدر دن

 .ردیبگ ادی یفارس
 یراهبر

 -یعلم

 یفرهنگ

 زبان گاهیجا

 یفارس

35 

 استان جوانان دارید در اناتیب

 یشمال خراسان

(23/0۷/1391) 

مردم،  لیبا م یفارس م؛یرا رائج نکرد یرا در هند رائج کردند، زبان فارس یسیکه انگل هاسیما مثل انگل

 رائج شد. یعیبه طور طب نهایوآمد شاعران و عارفان و عالمان و ابا رفت
 یفرهنگ-علمی مداقّه

 زبان گاهیجا

 یفارس

36 

ان کنندگشرکت داریدر د اناتیب

 دیاسات یدر اجالس جهان

جهان اسالم و  یهادانشگاه

 یاسالم یداریب

(21/09/1391) 

 به برکت علم کایغرب و آمر تمکنند. گف شرفتیپ یاز لحاظ علم و فناور یاسالم یکشورها دیبا

از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم با علم به دست  یکیمسلط شوند؛  ایدن یتوانستند بر کشورها

 آوردند.

 یراهبر
 -یفرهنگ

 یاسیس -یعلم

 و علم شرفتیپ

 یفناور

 یگرسلطه

 یعلم

 یعلم قدرت

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد 

کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

 یعلم مداخله .استیشانزدهم دن در رتبه یامروز از لحاظ علم رانیا 37
 ۀرتب یبرتر

 یعلم

38 
 رابرب نیچند ما شتاب. میعقب یلیخ هنوز ایدن از ما البته. است یادیز شتاب ران،یدر ا یشتاب علم

 .میعقب باز اما است،یدن شتاب متوسط
 مداقّه

 -سیاسی

 -علمی

 مدیریتی

 یعلم شتاب

 یماندگعقب

 یعلم

 مداقّه نشود؟  نجوریها بوده؛ چرا امروز امسلمان ما دست ایدن علم خ،یتار از یبخش در روز کی 39
 -یعلم

 یفرهنگ

 یخودباور

 یعلم

 دیاسات دارید در اناتیب 40

 هادانشگاه

(15/05/1392) 

زبان  یِگنفوذ فرهن دیاستفاده شود. با یگسترش و نفوذ زبان فارس یدر کشور برا یعلم شرفتیاز پ

 شود.  شتریروز بدر سطح جهان روزبه یفارس
 یراهبر

 -یفرهنگ

 یاسیس

 یِنفوذ فرهنگ

 یزبان فارس

41 
که از  یانآن کس نده،یکه در آ میکن ی. کاردیکن جادیو اصطالح ا دیکن یسازواژه یفارس د،یسیبنو یفارس

 .رندیبگ ادیرا  یناچار شوند بروند زبان فارس کنند،یکشور ما استفاده م یعلم یهاشرفتیپ
 رساختیز

 -یعلم

 یفرهنگ

 زبان گاهیجا

 یفارس

42 

 انکنندگشرکت دارید در اناتیب

 یمل شیهما نیمتهف در

 جوان نخبگان

(1۷/0۷/1392) 

خوب است. عدد مطلقِ رشد ما خوب  یلیخ یجهان اسیمنطقه و در مق اسیما امروز در مق یِرشد علم

الك م نیباال است؛ لکن ا یلیخ شرفتیشتاب پ یعنیخوب است،  اریاست، شتاب رشد ما هم بس

 محفوظ بماند.  دیشتاب با نیا یعنی ست؛ین

 مداقّه
 -یعلم

 مدیریتی

 رشدِ تداوم

 یعلم

 بشوند. یمرجع علم ایدن یما برا یکشور ما و مراکز علم 43
/ ینهادساز

 یراهبر

 -یتیریمد

 علمی
 ینهاد تیمرجع

44 
 یفارس زبان بشود مجبور کند، دایپ دست یعلم تازه یهاافتهی به بخواهد یکس هر ایدر دن دیکن یکار

 .ردیبگ ادی
 مداخله

 -سیاسی

 یفرهنگ

 یِنفوذ فرهنگ

 یزبان فارس

45 
 [ در ظرف پنج سال و ده سالایدن یعلم تیبه مرجع رانیا دنیکار ] رس نیکه حاال ا کنمیبنده تصوّر نم

 .ردیو پانزده سال انجام بگ
 یتیریمد مداقّه

انداز چشم

 مرجعیت علمی

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد
کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

46 
 همه از شتریب آنها نیب در هایرانیا و بودند معدود ک،ی درجه یهابرجسته کایآمر یهادر دانشگاه

 .باالترند یجهان استعداد متوسّط از هایرانیا. بودند
 مداخله

 -یعلم

 -یتیریمد

 یفرهنگ

 یپرورنخبه

 یعلم

 یخودباور

 یعلم

47 
 یشورا یاعضا دارید در اناتیب

 یفرهنگ انقالب یعال

(1۷/0۷/1392) 

 

 میتوانیم م؛یجهان بشو یمرجع علم میتوانیم م؛یبرس یعلم عیرف یهابه قلّه میتوانیگفته ما مملّت ما 

ما دارند  نیکه امروز نجات دادند و دشمنان ما، مخالف م،ینجات بده یخودمان را از حقارت علم

 ... برود نیب از دی. نگذارافتهیبه دانش دست  رانیکه ا کنندیاعتراف م

 مراقبه
 -یعلم

 یفرهنگ

 یخودباور

 یعلم

48 
ا کمک و ب تیّکه سرشار باشد از معنو میبساز ییایو دن میرا برپا کن یاسالم نیدّن نوتم میتوانیما م

 راه برود... تیّمعنو تیو هدا تیّمعنو
 تمدن سازی یفرهنگ یراهبر/ مداقّه

49 

 و علم» یکل یهااستیابالغ س

 «یفناور

(29/06/1393) 

 یراهبر در جهان  یو فناور یعلم تیبا هدف کسب مرجع یر علمتمجهاد مس
 -یعلم

 یفرهنگ

 رتممس جهاد

 یعلم

 یعلم یراهبر  یپرداز هینظر و ینوآور توسعه و علم دیتول 50
 تیمرجع

 ینوآور

 یراهبر  جهان اسالم یو فناور یبه قطب علم رانیا لیو تبد یکشور در علم و فناور یجهان گاهیارتقاء جا 51
 -یعلم

 یفرهنگ

 و یعلم قطب

 یفناور

 یعلم یراهبر  یادیبن قاتیتحق و هیتوسعه علوم پا 52
 در تیمرجع

 یادیبن قاتیتحق

 یراهبر  یانقالب اسالم یو مبان ینیشناخت معارف د قیتعم ژهیبو یتحول و ارتقاء علوم انسان 53
 -یعلم

 یفرهنگ

 در تیمرجع

 یانسان علوم

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد 

کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج

 یراهبر  ژهیو یزیرو برنامه یاستگذاریبا س شرفتهیپ یهایبه علوم و فناور یابیدست 54
 -یعلم

 یتیریمد

 علوم در یبرتر

 یهایفناور و

 شرفتهیپ

 از یجمع دارید در اناتیب 55

 السالمهمیعل تیب اهل مداحان

(11/01/1395) 

، شدن در او هست یو استعداد قو افتنیاستعداد زنده ماندن، استعداد گسترش  نقدری[ که ای]نظام نیا

 خواهد شد.  تریقو روزخواهد شد، روزبه تریقو جورنیهم هم نیبعد از ا
 مداقّه

 -یفرهنگ

 علمی

 یخودباور

 علمی

56 
ند، ک دایآن روز دست پ یِعلم یهاخواست به تازه یکه پنجاه سال بعد، اگر کس دیکن یکار دیشما با

  .ردیبگ ادی یزبان فارس دیایمجبور بشود ب
 یراهبر

-یفرهنگ

 سیاسی

 یِنفوذ فرهنگ

 یزبان فارس

57 

 از یجمع دارید در اناتیب

 پژوهشگران و نخبگان استادان،

 هادانشگاه

(20/03/139۷) 

 و علم سرآمدان جمع در حضور و یعلم تیّمرجع به دنیرس یکی: است زیهدف پژوهش قاعدتاً دو چ

 .کشور ندهیآ و یکنون مسائل حلّ دوّم ،یفنّاور
 یراهبر

 -یعلم

 مدیریتی

 و علم یسرآمد

 یفناور

58 

 انقالب دوم گام یۀانیب

(22/11/139۷) 

و  یاتیح یهارساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور کشور در عرصه شرانیموتور پ دشمنان، میتحر

 . شودیم رتریروز فراگآن روزبه یشد که تا اکنون ثمرات بالنده یو عمران یاقتصاد
 یاسیس -یعلم مداقّه

 و علم یشرانیپ

 یفناور

59 

 کردهلیتحص هاونیلیم ،کشور یبرا یو ضرور یرساختیهزاران طرح ز ان،یبنهزاران شرکت دانش

 یهاها طرح بزرگ با رتبهدر سراسر کشور، ده یهزاران واحد دانشگاه ل،یدر حال تحص ای یدانشگاه

 ،ینعتص یبه ده برابر شدن واحدها کینزد ،یرنفتیصادرات غ شدندر کلّ جهان، شصت برابر  نینخست

حسوس در م یبرجستگ ،یبوم یصنعت مونتاژ به فنّاور لیتبد ،یفیاز نظر ک عیها برابر شدن صناده

 یمهم و حسّاس پزشک یهادرخشش در رشته ،یدفاع عیاز جمله در صنا یگوناگون مهندس یهارشته

/ مداقّه

/ یراهبر

 مداخله

 -یتیریمد

 -یعلم

 یفرهنگ

 یجهاد تیریمد

 یخودباور

 یجمع

 یهانمونه

 و علم تیمرجع

 یفناور

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 محتوای برگرفته از سند در خصوص مرجعیت علمی عنوان سند )تاریخ( فیرد
کارکرد 

 موضوعی

بُعد 

 تخصصی

مضامین 

 مستخرج
و آن حضور و آن  هیمحصول آن روح شرفت،یاز پ گرید نمونه هادر آن و ده تیّمرجع گاهیو جا

 کشور به ارمغان آورد.  یاست که انقالب برا یاحساس جمع

 یبوم یفناور

60 

رجمه جز تجز مونتاژ و در علم بهصفر بود، در صنعت به یعلم و فنّاور دیاز انقالب، در تول شیپ رانِیا

 یو اقتصاد یاتیح یهارساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور کشور در عرصه شرانینداشت.موتور پ یهنر

 .شودیم رتریروز فراگآن روزبه شد که تا اکنون ثمرات بالنده یو عمران

 مداقّه/ یراهبر
 -یتیریمد

 یعلم -یاسیس

 و علم یشرانیپ

 یفناور

 

 

مضمون اصلی استخراج شده که در چهار بُعد و شش کارکرد اصلی طبقه 38مرجعیت علمی، متن برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص  60شود از میان مالحظه می 1که در جدول  همانطور

 بندی و تفسیر ابعاد و کارکردهای مذکور ارائه خواهد شد.  اند. در بخش بعدی کدگذاری، طبقهبندی شده

 . تفسیر و ترجمه نتایج3-2

و ابعاد  هایهبیاناسناد اختصاری برای هر یک از  هایاز عالمت ،3و  2در جداول منظور  دین. باندبندی و ترجمان شدهکارکردها تفسیر، طبقهبه تفکیک ابعاد و  1در جدول  مضامین مستخرجاین گام  در

 استفاده شده است. و کارکردها 
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 مضامین مستخرج در ابعاد شناسایی شده برای مرجعیت علمیتلفیق نتایج . 2جدول 

کد 

 سند
 )تاریخ( سندعنوان 

 ابعاد شناسایی شده برای مرجعیت علمی 

 (P) 4یاسیس (C) 3یفرهنگ (M) 2یتیریمد (S) 1یعلم

D1 (30/0۷/1368) یاسالم المعارفرهیدا ادیبن یاعضا دارید در اناتیب 

 ینهاد تیمرجع 

  برتری در تحقیقات علمی

 اسالمی -

 مرجعیت نهادی
 یعلم قاتیدر تحق یبرتر

 یاسالم -
- 

D2 ینید و یعلم استیر - ریاست علمی و دینی (29/10/13۷9) صدر محمدباقر دیس اللّهتیآ دیشه بزرگداشت کنگره به امیپ - 

D3 علم ةخالقان دیتول (03/0۷/1381)  یعلم نخبگان از یجمع دارید در اناتیب - - - 

D4 (14/02/1384) کرمان استان نخبگان از یجمع دارید در اناتیب 

 جایگاه زبان فارسی -

و فناورانه  یعلم ینیصدرنش -

 ایدن در

 فرهنگ خودباوری علمی -

علمی و فناورانه  ینیصدرنش

 ایدن در

 یزبان فارس گاهیجا -

 یفرهنگ خودباور -

 یعلم

- 

D5 
 (السّالمهی)عل صادق امام دانشگاه انیدانشجو و دیاسات دارید در اناتیب

(29/10/1384) 

 سازی علمیجریان -

 ینهاد تیمرجع -

 یعلم ییگرابرون -

 یعلم یشینواند -

 - نواندیشی علمی مرجعیت نهادی

D6 (18/08/1385) سمنان انیدانشگاه دارید در اناتیب 
 ایدن برتر یعلم درجه -

 فرهنگ خودباوری علمی  -
  ایبرتر دن یعلم درجه

 یفارس زبان گاهیجا -

فرهنگ خودباوری   - 

 علمی

- 

                                                           
1 Scienctific Dimension 
2 Managerial Dimension 
3 Cultural Dimension 
4 Political Dimension 

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3285
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

کد 

 سند
 )تاریخ( سندعنوان 

 ابعاد شناسایی شده برای مرجعیت علمی 

 (P) 4یاسیس (C) 3یفرهنگ (M) 2یتیریمد (S) 1یعلم

D7 (12/06/1386) جوان نخبگان دارید در اناتیب 

 یفناور و یعلم مرجع 

 یفارس زبان گاهیجا 

 علم یمرزها کستن 

 یو فناور یعلم مرجع  

 علم یمرزها شکستن -
 - یفارس زبان گاهیجا

D8 (09/0۷/1386) هادانشگاه یرؤسا و دیاسات دارید در اناتیب 
 نقشه جامع علمی کشور -

  ی علمیسازتمانگف -

 کشور ینقشه جامع علم -

 ی علمیسازتمانگف -

 ییاجرا یهادستنامه -

 - یعلم یسازتمانگف

D9 (1۷/02/138۷) فارس استان ختگانیفره و نخبگان دارید در اناتیب 
 یعلم یینوگرا 

 یفارس زبان گاهیجا 
 - یفارس زبان گاهیجا -

D10 (24/09/138۷) صنعت و علم دانشگاه در انیدانشجو و دیاسات دارید در اناتیب  

 یملّ عزت -

  یفارس زبان گاهیجا -

 یعلم یخودباور -

 نقشه جامع علمی کشور -

  خودباوری علمی -

 کشور یعلم جامع نقشه -

پیشرفت  یمهندس نظام -

 علمی

پیشرفت  نظارت شبکه -

 علمی

ت پیشرف یدیکل نفعانیذ -

 علمی

 یفارس زبان گاهیجا-

 خودباوری علمی -
 یملّ عزت

D11 
 )ره( ینیکل االسالمثقة بزرگداشت یالمللنیب کنگره به امیپ

(1۷/02/1388)  
 - - - علمی مرجع آثار یهایژگیو

D12 
 رمضان ماه روز نیازدهمی در انیدانشجو دارید در اناتیب

(31/05/1389)  
 - - یعلم تیمرجع الزامات -

D13 مرجعیت در تولید دیتول در تیمرجع -  (16/06/1389) کشور سراسر نانیکارآفر از یجمع دارید در اناتیب - 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3403
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6471
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 

کد 

 سند
 )تاریخ( سندعنوان 

 ابعاد شناسایی شده برای مرجعیت علمی 

 (P) 4یاسیس (C) 3یفرهنگ (M) 2یتیریمد (S) 1یعلم

D14 (22/0۷/1391) نیاسفرااع مردم تماج در اناتیب 

  خودباوری علمی-

 علمدر  شرویپ-

 جایگاه زبان فارسی -

- 

 یجهان یالگوساز-

  فرهنگ در شرویپ-

 سازیتمدن -

 یعلم یخودباور-

 جایگاه زبان فارسی -

- 

D15 یفارس زبان گاهیجا - جایگاه زبان فارسی (23/0۷/1391) یشمال خراسان استان جوانان دارید در اناتیب - 

D16 
الم جهان اس یهادانشگاه دیاسات یکنندگان در اجالس جهانشرکت داریدر د اناتیب

 (21/09/1391) یاسالم یداریو ب

 پیشرفت علم و فناوری-

 یعلم یگرسلطه -

 قدرت علمی -

 یعلم ةرتب یبرتر-

 یعلمشتاب -

 یعلم یماندگعقب-

 خودباوری علمی-

 یعلم یخودباور- شتاب علمی-

  گری علمیسلطه -

 یعلم قدرت -

 ماندگی علمیعقب-

D17 جایگاه زبان فارسی (15/05/1392) هادانشگاه دیاسات دارید در اناتیب - 

زبان  یِنفوذ فرهنگ -

 یفارس

 جایگاه زبان فارسی -

 زبان یِنفوذ فرهنگ

  یفارس

D18 
 جوان نخبگان یمل شیهما نیمتهف در کنندگانشرکت دارید در اناتیب

(1۷/0۷/1392) 

 یعلم رشدِ تداوم -

 مرجعیت نهادی -

 پروری علمینخبه -

 خودباوری علمی -

  تداوم رشدِ علمی -

 ینهاد تیمرجع -

انداز مرجعیت چشم  -

 علمی

 یعلم یپرورنخبه -

 یزبان فارس یِنفوذ فرهنگ-

 یعلم یخودباور -

 زبان یِفوذ فرهنگن

 یفارس

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176


 
 

  

17 

 

 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

کد 

 سند
 )تاریخ( سندعنوان 

 ابعاد شناسایی شده برای مرجعیت علمی 

 (P) 4یاسیس (C) 3یفرهنگ (M) 2یتیریمد (S) 1یعلم

D19 خودباوری علمی (1۷/0۷/1392) یفرهنگ انقالب یعال یشورا یاعضا دارید در اناتیب - 
 یعلم یخودباور -

 یساز تمدن -
- 

D20 (29/06/1393) «یفناور و علم» یکل یهااستیابالغ س 

 یعلم رتممس جهاد -

 ینوآور تیمرجع -

 یفناور و یعلم قطب -

 یادیبن قاتیتحق در تیمرجع -

 یانسان علوم در تیمرجع -

های برتری در علوم و فناوری -

 پیشرفته

یفناور و علوم در یبرتر

 شرفتهیپ یها

 ر علمیتمجهاد مس -

 قطب علمی و فناوری -

 یانسان علوم در تیمرجع -

 

- 

D21 علمیخودباوری  (11/01/1395) السالمهمیعل تیب اهل مداحان از یجمع دارید در اناتیب - 
 علمی یخودباور

 یزبان فارس یِنفوذ فرهنگ

 زبان یِنفوذ فرهنگ

 یفارس

D22 و فناوریسرآمدی علم  یفناور و علم یسرآمد (20/03/139۷) هادانشگاه پژوهشگران و نخبگان استادان، از یجمع دارید در اناتیب - - 

D23 (22/11/139۷) انقالب دوم گام یةانیب 

  پیشرانی علم و فناوری -

و  علم تیمرجع یهانمونه-

 یفناور

 یبوم یفناور-

 یجهاد تیریمد -

 فناوری بومی-

 پیشرانی علم و فناوری -

  مدیریت جهادی -

 یجمع یخودباور -

 فناوری بومی-

 و علم یشرانیپ

 یفناور

 6 19 14 23 ابعاد مرجعیت علمی در اسناد بررسی شدهمیزان تأکید بر 

 

 

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 

  مضامین مستخرج در کارکردهای بیانات رهبری برای حوزه مرجعیت علمیتلفیق نتایج  .3جدول 

 کد

 سند
 (خی)تار سند عنوان

یعلم تیمرجع مفهوم شبردیپ در یرهبر اناتیب یکارکردها  

 I)2( 5رساختیز (L) 4یراهبر   I)1( 3مداخله (S) 2مراقبه  (A)1مداقّه
 6ینهادساز

)3(I 

D1 
 یاسالم المعارفرهیدا ادیبن یاعضا دارید در اناتیب

(30/0۷/1368) 
- - - 

 قاتیتحق در یبرتر

 یاسالم - یعلم
 ینهاد تیمرجع -

D2 
 صدر قرمحمدبا دیس اللّهتیآ دیشه بزرگداشت کنگره به امیپ

(29/10/13۷9) 
 - - ینید و یعلم استیر - - -

D3 علم ةخالقان دیتول - - - (03/0۷/1381)  یعلم نخبگان از یجمع دارید در اناتیب - - 

D4 
 کرمان استان نخبگان از یجمع دارید در اناتیب

(14/02/1384) 
- - 

و  یعلم ینیصدرنش

 ایدن درفناورانه 

فرهنگ خودباوری 

 علمی

زبان  گاهیجا

 یفارس
- 

D5 
 صادق امام دانشگاه انیدانشجو و دیاسات دارید در اناتیب

 (29/10/1384) (السّالمهی)عل
 ینهاد تیمرجع یعلم ییگرابرون یعلم یشینواند یعلم یسازانیجر - -

D6 ایدن برتر یعلم درجه - - - (18/08/1385) سمنان انیدانشگاه دارید در اناتیب 

 زبان گاهیجا-

 یفارس

فرهنگ -

 یعلم یخودباور

- 

D7 علم یمرزها شکستن - یفارس زبان گاهیجا - - (12/06/1386) جوان نخبگان دارید در اناتیب - - 

                                                           
1 Awareness 
2 Supervision 
3 Intervention 
4 Leadership 
5 Infrastructure 
6 Institutionalization 

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3285
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 کد

 سند
 (خی)تار سند عنوان

یعلم تیمرجع مفهوم شبردیپ در یرهبر اناتیب یکارکردها  

 I)2( 5رساختیز (L) 4یراهبر   I)1( 3مداخله (S) 2مراقبه  (A)1مداقّه
 6ینهادساز

)3(I 

 و یعلم مرجع -

 یفناور

D8 (09/0۷/1386) هادانشگاه یرؤسا و دیاسات دارید در اناتیب - - 

 یعلم یسازانتمگف-

علمی نقشه جامع  -

 کشور

- 
 یعلم جامع نقشه

 کشور
- 

D9 
 فارس استان ختگانیفره و نخبگان دارید در اناتیب

(1۷/02/138۷) 
 نوگرایی علمی - - -

 زبان گاهیجا

 یفارس
- 

D10 
 نعتص و علم دانشگاه در انیدانشجو و دیاسات دارید در اناتیب

(24/09/138۷ ) 
- 

 نظارت شبکه

 پیشرفت علمی

 یعلم یخودباور -

نقشه جامع علمی -

 کشور

 یمهندس نظام -

 پیشرفت علمی

 یدیکل نفعانیذ -

 پیشرفت علمی

 یملّ عزت

 زبان گاهیجا-

 یفارس

 یعلم جامعنقشه -

 کشور

- 

D11 
 )ره( ینیلک االسالمثقة بزرگداشت یالمللنیب کنگره به امیپ

(1۷/02/1388 ) 
- 

 آثار یهایژگیو

 مرجع
- - - - 

D12 
 رمضان ماه روز نیازدهمی در انیدانشجو دارید در اناتیب

(31/05/1389 ) 
- 

الزامات مرجعیت 

 علمی
- 

 تیمرجع الزامات

 یعلم
- - 

D13 
 کشور سراسر نانیکارآفر از یجمع دارید در اناتیب

(16/06/1389 ) 
 - - - دیتول در تیمرجع - -

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3403
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6471
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 کد

 سند
 (خی)تار سند عنوان

یعلم تیمرجع مفهوم شبردیپ در یرهبر اناتیب یکارکردها  

 I)2( 5رساختیز (L) 4یراهبر   I)1( 3مداخله (S) 2مراقبه  (A)1مداقّه
 6ینهادساز

)3(I 

D14 (22/0۷/1391) نیاع مردم اسفرااجتم در اناتیب 

 یجهان یالگوساز-(

 یعلم یخودباور-

 پیشرو در علم-

 پیشرو در فرهنگ -

 - - یفارس زبان گاهیجا یساز تمدن -

D15 یفارس زبان گاهیجا (23/0۷/1391) یشمال خراسان استان جوانان دارید در اناتیب - - - - - 

D16 
 دیاسات یکنندگان در اجالس جهانشرکت داریدر د اناتیب

 (21/09/1391) یاسالم یداریجهان اسالم و ب یهادانشگاه

 یعلمشتاب -

 یعلم یماندگعقب-

 یعلم یخودباور-

 یعلم ةرتب یبرتر- -

 و علم شرفتیپ-

 یفناور

 یعلم یگرسلطه-

 یعلمقدرت -

- - 

D17 (15/05/1392) هادانشگاه دیاسات دارید در اناتیب - - - 
زبان  یِنفوذ فرهنگ

 یفارس

 زبان گاهیجا

 یفارس
- 

D18 
 یمل شیهما نیمهفت در کنندگانشرکت دارید در اناتیب

 (1۷/0۷/1392) جوان نخبگان

 یعلم رشدِتداوم -

انداز مرجعیت چشم-

 علمی

- 

 زبان یِنفوذ فرهنگ-

 یفارس

 یعلم یپرورنخبه-

 یعلم یخودباور -

 ینهاد تیمرجع - مرجعیت نهادی

D19 
 یفرهنگ انقالب یعال یشورا یاعضا دارید در اناتیب

(1۷/0۷/1392) 
 - - سازیتمدن - یعلم یخودباور یسازتمدن

D20 (29/06/1393) «یفناور و علم» یکل یهااستیابالغ س - - - 

 یعلم رتممس جهاد -

 ینوآور تیمرجع -

 و یعلم قطب -

 یفناور

- - 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 کد

 سند
 (خی)تار سند عنوان

یعلم تیمرجع مفهوم شبردیپ در یرهبر اناتیب یکارکردها  

 I)2( 5رساختیز (L) 4یراهبر   I)1( 3مداخله (S) 2مراقبه  (A)1مداقّه
 6ینهادساز

)3(I 

 در تیمرجع -

 یادیبن قاتیتحق

 علوم در تیمرجع -

 یانسان

 و علوم در یبرتر -

 شرفتهیپ یهایفناور

D21 
 السالمهمیعل تیب اهل مداحان از یجمع دارید در اناتیب

(11/01/1395) 
 - - علمی یخودباور

زبان  یِنفوذ فرهنگ

 یفارس
- - 

D22 
 پژوهشگران و نخبگان استادان، از یجمع دارید در اناتیب

 (20/03/139۷) هادانشگاه
- - - 

 و علم یسرآمد

 یفناور
- - 

D23 (22/11/139۷) انقالب دوم گام یةانیب 

 و علم یشرانیپ-

 یفناور

 خودباوری جمعی -

 مدیریت جهادی
 تیمرجع یهانمونه

 یفناور و یعلم

 در کشور یشرانیپ-

 یفناور و علم

 فناوری بومی-

- - 

مجموع اسناد با هر یک از رویکرد در خصوص مرجعیت 

 علمی 
۷ 5 10 19 ۷ 3 

 

 

 

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
بُعد  همة اسناد، ازمشخص است، بیشترین تأکید رهبری بر مرجعیت علمی از بُعد علمی )و فناوری( در  2همانطور که در جدول  

فرهنگی در رتبه بعدی و از بُعد مدیریتی در رتبة سوم قرار گرفته است. البته اشاره به ابعاد سیاسی این ترم علمی نیز مغفول نمانده 

وان نهایی است که در هر بُعد مورد تأکید بیشتر قرار گرفته است. به عشود مهمترین کلیدواژهاست. آنچه از این جدول استنتاج می

در مرجعیت علمی است که به نوعی « جایگاه زبان فارسی»و « فرهنگ خودباوری علمی» های اصلی بُعد فرهنگی مثال کلیدواژه

 دارد.زیربناهای مفهومی اصلی دستیابی به مرجعیت علمی را بیان می

معظم رهبری در حوزه مرجعیت علمی در دهد که مطابق انتظار، بیشترین تأکید مقام نیز نشان می 3عالوه بر این، نتایج جدول 

های کالن و الزامات سطح سیاستگذاری این گیریگیرد. قاعدتاً در شأن آن مقام معظم، تعیین جهتکارکرد راهبری قرار می

 های مرتبط با حوزه سیاستگذاری ناظر بر جلب مداقّه بیشتر بر مسائل وحوزه خواهد بود، اگرچه رهنمودهای را در سایر حوزه

های مورد نیاز احتمالی و پایش و های فرهنگی و نهادسازیهای خاص، توجه به زیرساختهای موجود، تأکید بر مداخلهپیشینه

 طلبد.  اند که به دلیل خاص بودن آن توجه سیاستی بیشتری را مینظارت بر حسن انجام اقدامات، فرموده

 تحلیل جینتا قیتلف از حاصل یمفهوم مدلبندی: ارائه جمع. 3-3

ترین مضامین مستخرج از بیانات رهبری درخصوص های پیشین این گزارش، اساسیدر بخش انجام شده مضمون براساس تحلیل

های اصلی، ابعاد و کارکردهای مرتبط با این ترم علمی ارائه شد. بر اساس تفسیر این نتایج مرجعیت علمی، به تفکیک کلیدواژه

 سازی شده است.پیاده 2مفهومی مرجعیت علمی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری به شرح شکل ، مدل 3و  2به شرح جداول 

سطحی، در سطح اول کارکردهای موضوعی مورد اشاره در بیانات بر اساس بافتار سیاستگذاری حوزه علم و در این مدل سه

های اصلی هر یک از کارکردهای رخی از کلیدواژهفناوری کشور و بر اساس مدل چرخه سیاستگذاری ارائه شده است. همچنین ب

تواند به عنوان شود که میارز مرجعیت علم و فناوری مشاهده میموضوعی نیز اشاره گردیده است. در سطح دوم واژگان هم

لمی از ع گیری و شناسایی متون مرتبط با این حوزه استفاده شود. در سطح سوم نیز ابعاد مرجعیتهای اصلی در شکلکلیدواژه

بندی شده که متضمن ماهیت چندگانه این ترم علمی است اگرچه به ظاهر امر فقط در حوزه علمی )و دیدگاه معظم له جمع

 کند.های این ترم بومی در سایر ابعاد سطح کالن نیز معنا پیدا میفناوری( معنا دارد، اما ریشه

ارائه شده است و این مدل شماتیک تنها به  3و  2، 1در جداول شایان ذکر است جزئیات هر یک از اجزای مدل پیش از این 

 منظور تلفیق خالصه نتایج در سطوح مختلف مدل و ارتباط مفهومی آنها طراحی شده است.
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 مدل مفهومی چندسطحی مرجعیت علمی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری .2شکل 
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 راجعم.4

(. مجموعه بیانات مقام معظم رهبری برگرفته از تارنمای 1400رسانی مقام معظم رهبری )پایگاه اطالع

 https://farsi.khamenei.ir 

 تهران، دانشگاه امام صادق )ع(. .بر اساس تجربه دانشگاه امام صادق )ع( :ی(، دانشگاه و مرجع علم1389) اوهک ،یرود

 یساده و کارآمد برا ی: روشیموضوع یو شبکه ها یموضوع لیتحل»(، 1390زاده، م ) خیع. ش ،یهیم. فق ،یمیح. تسل ،یجعفر یابدع

 . 198-151: 2، شماره 5دوره  ،یراهبرد تیریمد شهی، اند(«یفیک یداده ها یها یشده در شهردار هیتعب یکاوش الگوها

نظام آموزشی در فرایند مرجعیت علمی کشور، مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش در ایران (. نقش و جایگاه 1390فیاض، ایراندخت )

 ، تهران: پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.1404

 18: ص.1385مرداد  14(. مرجعیت علمی با رویکرد اسالمی. رسالت، 1385قبادی، عبدالحید )

 

  

https://farsi.khamenei.ir/
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 هاپیوست

 

  (30/07/1368)المعارف اسالمی اعضای بنیاد دایرهبیانات در دیدار  -1پیوست 

 مرجعیت علمی

که واقعاً  -ها و امثال اینها ها و سعودیمحلی را برای یک مرکز تحقیقات علوم اسالمی بسازیم و به جای آن که اردنی

در ایران و علمای اسالمی های علمی کافی ندارند این کار را بکنند، ما انجام بدهیم. با توجه به عمق فرهنگ اسالمی مایه

تواند باشد که باند و حاال نیز هستند؛ خیلی روشن است که مثالً اردن، کوچکتر از آن میجا بودهقوییی که همیشه در این

شود و جا پیدا بیی هم در آنالبته، ممکن است آدم برجسته. اسالمی فعالیت کند مانند ایران، در تحقیقات و مسایل علمی،

 هایی هم نوشته شود؛ ولی یقیناًهای مختلف، دائرۀالمعارفی از کشورها تحقیقاتی هم صورت گیرد و در زمینهیا در بعض

 .در مجموع، ما اولی هستیم

 

 

 (29/10/1379) اللّه سید محمدباقر صدرپیام به کنگره بزرگداشت شهید آیت -2پیوست 

 مرجعیت علمی

 ربوده علمیه از حوزه پلید جنایتکاران ، با دستانسانی نشدنی امتم ذخیره و این و تحقیق علم جوهره اگر این شکیب

 و علمی و ریاست در قلمرو مرجعیت دیگری شاهد اوج نزدیکی در آینده توانستمی و اسالمی شیعی شد، جامعهنمی

 .باشد دینی
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 (03/07/1381)  بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی -3پیوست 

 مرجعیت علمی ،ایران, جنبش نرم افزاری, تولید علم, پیشرفت علمی ایران

 

 .ی خالقّ علم شودکنندهتوانیم تصوّر کنیم یک روز ایران تولید ما می

 

 

 

 (14/02/1384) بیانات در دیدار جمعی از نخبگان استان کرمان -4پیوست 

 مرجعیت علمی

ی بخواهد به فالن نظریهجا برسیم که اگر در اکناف عالم یک پژوهشگر، یک دانشمند، گویم ما باید به آنوقتی من می

کنند. ی فلسفی دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی را یاد بگیرد، بعضی با نگاه انکارآمیز به این نگاه میعلمی یا نظریه

ی توانیم تا بیست سال دیگر، تا ست کنیم، میبینم در مقابل خودم که چنین چیزی شدنی است. ما اگر همّمن معتقدم و می

آورند، ایرانیان و کشور ما در صدر قرار ی علم و فناوری را در دنیا نام میآوران عرصه، کاری کنیم که وقتی نامسال دیگر

 -دهد. آنچه ما کم داشتیم توانیم این کار را بکنیم؛ ما استعدادمان خیلی خوب است؛ همه چیز این را گواهی میبگیرد؛ می

 ایم. جریان علمی کشور، خوشبختانه جریان خوبینفس پیدا کردهدبهامت؛ ما امروز اعنفس بودادبهتماع -که انقالب به ما داد 

 .نفس دارندادبهتمهای ما امروز اعاست؛ این جوان

 ی فکر و سرانگشتهای خودمان محتاج بودیم که از فرآوردهما کسانی بودیم که در اول انقالب در بسیاری از نیازمندی 

کنند؛ ی فکر و سرانگشت ایرانی دارند استفاده میدیگران استفاده کنیم؛ اما امروز دیگرانِ زیادی در دنیا هستند که از فرآورده

لم تقویت ی عنفس ملی را در زمینهادبهمتنفس است؛ باید این اعدبهتماخاطر اعیم. این، بهارفتهاین واقعیت است؛ ما پیش

 .رویمشاءاللَّه پیش میآموزد؛ و ما انکرد و اسالم این را به ما می
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 (29/10/1384) السّالم(دانشجویان دانشگاه امام صادق )علیهدر دیدار اساتید و  بیانات -5پیوست 

 مرجعیت علمی

آلش فقط خواهم این را عرض بکنم؛ خروجی دانشگاه امام صادق، ایدهی شما، من فقط میهای آیندهاما راجع به مسؤولیت

ود و یا وکیل بشود یا محضردار بش نباید این باشد که حاال بیرون بیاید، فرض کنید اگر در فالن رشته، درس خوانده برود

های خوب در ارکان که من مخالف باشم؛ نه، من موافقم که جوانبرود کارمند فالن دستگاه وزارتیِ دولتی بشود؛ نه این

حضور داشته باشند؛ اما این برای خروجی دانشگاه امام صادق  -ی مجریه چه قضایی و چه قوه -تشکیالت اجرایی کشور 

شما  .ی آرمانی را باید از همان مطالبی که تا االن در این نیم ساعته عرض کردم، جستآل و آن نقطهت؛ ایدهآل نیسایده

آموزی و پیشرفت علم و بنای علمی کشور، یک تحرّکی به باید در علم، یک حرکتی به وجود آورید؛ باید در دنیای دانش

های مختلف علوم ه دانشمندان مسلمان و مؤمن ما، در رشتهوجود آورید؛ این است آن رسالت اصلی شما. کاری کنید ک

ی با نظرانی شوند که دنیا از نظرات اینها استفاده کند؛ کاری کنید که دانشگاه امام صادق، نه فقط در مقایسهانسانی، صاحب

حقیقات نشگاه مرجع تی جلوتری به دست آورد؛ بلکه این دافالن دانشگاه دیگری که در تهران یا شهرستان هست، یک رتبه

های دنیا بشود. امروز در دنیا و حتی در همین دنیای گمراه غربی، افراد بسیاری هستند که به دنبال مراکز علمی و دانشگاه

اند، و کم هم نیستند که دنبال حرف حساب پژوهی هم در بین اینها هستند و فراوانهای دانشمند و دانشاند؛ انسانحقیقت

وقتی دارد دنبال  -در کشورهای اروپایی، آسیایی، امریکا و جاهای دیگر  - ی دنیاچنین انسانی در هر نقطهاند؛ یک و حق

شما  ای را کهای پیدا کند؛ حرف و فکر و راه تازهگردد، باید بتواند اثر علمی شما را در این پایگاه رایانهیک مطلبی می

خواهیم. خروجی دانشگاه امام صادق باید با این نیّت و فکر، بتواند م صادق میدهید. این را ما از دانشگاه امادارید نشان می

 .متخرج این دانشگاه بشود. بنابراین دانشگاه را قوی کنید

ی علوم انسانی، همین است که هر چه ام، در دانشگاه شما و در رشتهافزاری و تولید علم که بنده گفتههمین نهضت نرم 

های غربی در علوم های اندیشه، اساتیدی هستند که فرآوردهتمطور که گفالبته همان .وزید و تحقیق کنیدتوانید بیشتر بیاممی

ا کنند؛ دانشجوی جوان رها به راحتی سجده میگویند سجده نکنید؛ اما در مقابل بتانسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا می

سازد؛ این ارزشی ندارد و متناسب با آن بت خود او است، میطوری که دست او بدهی، بافت و ساخت فکری او را همان

طور افراد، هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هر چه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نیست، مضرّ درست نیست. بنده به این

 رکت علمیِ فراگیرتوانند یک حهای باایمان داریم که میکردهاست. امروز خوشبختانه ما دانشمندان جوانِ مؤمن و تحصیل

پرستی ی علوم انسانی به وجود آورند؛ از اینها باید استفاده بشود. مواظب باشید دچار آن بتو به معنای واقعی کلمه، در عرصه

نشوید؛ آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، همان حرفی که از دهن یک متفکر غربی درآمده، آن را 

ها ما زیاد هم داریم. یک مطلبی را  گاهی اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده  از این نمونهداند؛ حاالحجت می

ن آقا تازه اند؛ ایاعی یا سیاسی در غرب گفته و بعد آمدند ده تا نقد بر آن نوشتهتمچهل، پنجاه سال پیش، یک فیلسوف اج

چَه آن را به خوردِ بَه و چَهآورد و با بَهداخل کشور میبه حرف آن پنجاه سال قبل دست یافته و به عنوان حرف نو، به 
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دهد؛ از این قبیل هم داریم. چقدر براساس همین نظرات اقتصادی غربی، بانک جهانی دانشجو و شاگرد و محیط خودش می 

ها موارد نقض نوشته ها علیه آنها دادند و چقدر از طرف خود غربیها برنامهها و دولتو مجامع پولی و مالی جهانی به ملت

نویسند. این غلط ها را میکنند و عیناً همان نسخهآیند عیناً تکرار میها را میکه همان توصیه شده  باز هم کسانی را داریم

 .تحقیق علمی به معنای فقط فراگیری و تقلید نیست؛ تحقیق، ضد تقلید است. این کار، کار شماست .است

 

 (18/08/1385) بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان -6پیوست 

 های انفصالاحتیاج آمریکایها به ابزارهای جنگی در جنگ

م در رریزی کنید؛ توقع ما این است. منظوشما برای پنجاه سال آینده برنامه متبنده در یکی از همین مالقاتها به دانشجوها گف

ی اول علمی دنیا ی علم است. هدف را این قرار بدهیم که پنجاه سال بعد، کشور شما یکی از مراجع عمده و درجهزمینه

های دانش آشنا شود، مجبور بشود زبان ملی شما را یاد بگیرد؛ همچنانی که این باشد؛ به طوری که اگر کسی خواست با تازه

ان خودشان ها با زرنگی زبگوید. انگلیسیالمللی را یاد بگیریم؛ راست هم میزبان بین دختر عزیزمان گفتند که ما مجبوریم

خواهید بخوانید، مجبورید زبان آنها خواهید یاد بگیرید و هر چه میاند و هر چه شما میالمللی کردهرا زبان علم و زبان بین

یاز به زبان فارسی شما باشد. این، یک آرزوست؛ یک قله را یاد بگیرید. شما کاری کنید که در پنجاه سال آینده، همین ن

انگیز است؛ شوق رسیدن به آن، در دل همه به وجود ی توچال، که نگاه کردن به آن، هیجانی دماوند، مثل قلهاست؛ مثل قله

من  .یدکنید و راه بیفت رسند؟ باید کفش و کالهش را آماده کنید؛ بیشتر از آن، باید همتش را آمادهآید؛ اما چه کسانی میمی

خواهم گزافه بگویم، شعار هم نیست؛ هیچ کس از ما توقع نکرده بینم. من نمیدر نسل جوان کشورمان، این استعداد را می

که بیاییم این حرفها را بزنیم؛ اینها واقعیت است. جوان ایرانی در استعدادهای گوناگون، یک ظرفیت سطح باال را داراست. 

ز ی خودش را دارد؛ امسئوالن نشناسیم، گناه ماست؛ اگر خودِ او این ظرفیت را نشناسد، گناه اوست. گناه هم نتیجهاگر ما 

راه ماندن و به مقصود نرسیدن است. اما اگر چشم را باز کنیم، راه را پیدا کنیم، همت بگماریم و هدف را گم نکنیم، بدون 

اند. همین امریکا که امروز از لحاظ علمی از طور نبودهی دانشند، همیشه اینهتردید خواهیم رسید.آنهایی که امروز در قل

ی مراکز علمی و کشورهای دنیا جلوتر است، صد سال پیش برای ابزارهای عادی جنگیِ خودش، محتاج انگلیس و همه

معروف است؛ جنگ بین شمال و به جنگهای انفصال  -در جنگهای داخلی امریکا  !فرانسه و ایتالیا بود. تاریخ را بخوانید

گذاشتند که آنها جدا شوند؛ جنگ چهارساله جنگیدند و نمیها میخواستند جدا شوند؛ اما شمالیها میجنوب امریکا. جنوبی

در  دو طرف موفقیت خودشان را -که در حدود سالهای هزار و هشتصد و شصت تقریباً، صد و پنجاه سال پیش اتفاق افتاد 

ند که بتوانند مثالً یک کشتی جنگی یا یک توپِ از فالن نوع را از انگلیس بخرند، از اقیانوس اطلس عبور بدهند دانستاین می

ی علمند؛ چون تالش کردند. تالش به دین و ایمان و و برسانند به این طرف. آن زمان، امکانات نداشتند؛ اما امروز در قله

 ؛ ما به همه«کالًّ نمدّ هؤالء و هؤالء»ام: گوید. من بارها این آیه را گفته و خواندهیکفر و اسالم، ارتباطی ندارد؛ قرآن این را م

کنیم؛ این سنت الهی است. هر کس در راه یک مقصودی تالش کرد، خدای متعال این سنت را قرار داده است که کمک می

ر است؛ مشکل او یک بعدی بودن، این تالش به نتیجه خواهد رسید. مشکل کسی که عاری از معنویت است، جای دیگ

تهیدست بودن از یک ثروت الزم دیگر است و همت را فقط متوجه یک بخش کردن است، که آن وقت ضررهایش را هم 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362


 
 

  

29 

 

 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

ها زند و بدتر هم خواهد شد؛ همینی امریکایی تا خرخره در گنداب این ضررها دست و پا میبینند. امروز جامعهدارند می

آید؛ بلکه در هد گرفت. این حوادث تاریخی، ظرف یک سال و پنج سال و ده سال به وجود نمیروی سرشان را هم خوا

ای دارند، که حاال بحث اند و مشکالت جدیآید؛ اینها به آن اواخرش رسیدهظرف صد سال، صد و پنجاه سال به وجود می

 .بینمما میباره نیست. پس، باید کار و تالش کرد. من این استعداد را در شما در آن

 

 

 (12/06/1386) بیانات در دیدار نخبگان جوان -7پیوست 

 مرجعیت علمی

ناوری فام. همت نباید این باشد که ما فالن ها این را گفتهها و نخبههمتتان را بلند بگیرید. من چندبار تا حاال در جمع جوان

اند و ما همیشه از آنها میخریدیم و وارد میکردیم، حاال فرض کنید میتوانیم خودمان اینجا بسازیم. اینکه را که دیگران ساخته

البته چیزی هست، کم اهمیت نیست؛ اما آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم. شما هدف را این قرار بدهید ت. چیزی نیس

ی دنیا باشد. یک وقتی من در جمع جوانهای ای، بتواند مرجع علمی و فناوری در همههکه ملت و کشور شما در یک دور

هر  -سال دیگر یا چهل سال دیگر باشد حاال این دوره ممکن است پنجاه -ای : شما کاری کنید که در یک دورهتمنخبه گف

زبان فارسی را که شما اثرتان را به زبان  های علمی دست پیدا کند، ناچار باشددانشمندی اگر بخواهد به آخرین فراورده

که امروز شما برای دستیابی به فالن علم، مجبورید فالن زبان را یاد بگیرید تا بتوانید اید، یاد بگیرد؛ همچنانیفارسی نوشته

انید. یک وکتاب مرجع را پیدا کنید و بخوانید. شما کاری کنید که در آینده، کشور شما یک چنین وضعی پیدا کند؛ و میت

ند برای گرفتهای خودشان ترجمه میکردند، یا آن زبان را فرا میروز اینجور بوده است؛ کتابهای دانشمندان ایرانی را به زبان

پیش  سینا که در پزشکی است، همین ده پانزده سالابن« قانون»اینکه بتوانند بفهمند. این هم بد نیست شما بدانید که کتاب 

بنده دنبال کردم؛ افرادی را مأمور کردم، بعد هم شنیدم یک مترجم  !به فارسی ترجمه شد -ری من جمهوزمان ریاست -

اش هست. تا آن وقت، قانون به ی فارسیقلمِ بسیار خوش ذوق کُرد، این را به فارسی ترجمه کرده که امروز ترجمهخوش

ه چند و به فارسی ترجمه نشده بود؛ در حالیک -است  سینا کتاب را به زبان عربی نوشتهابن -زبان عربی نوشته شده بود 

بینید، بودند و ترجمه کرده بودند. ب صد سال قبل به زبان فرانسه ترجمه شده  یعنی آنها که این کتاب را الزم داشتند، برده

همتتان  .قرار بدهیدمرجعیت علمی این است؛ مجبورند کتاب شما را ترجمه کنند یا زبان شما را یاد بگیرند. هدفتان را این 

 .ی دانش و شکستن مرزهای علم قرار بدهیدرا این قرار بدهید. همتتان را پیشرفت در زمینه
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 (09/07/1386) هابیانات در دیدار اساتید و رؤسای دانشگاه -8پیوست 

 مرجعیت علمی

ی بینی شده، به وجود بیاید و عملانداز تحقق پیدا کند و آن مرجعیت علمی که برای کشور پیشخواهیم سند چشمما اگر ب

ی جامع علمی است. این یعنی یک گام مهم، یک ی نقشهبشود، ناچاریم که این کارها را انجام بدهیم، که مهمترینش تهیه

های علمی به است که مطرح شده و امروز بحمداللَّه در محیط ی مهم به سوی اجرائی کردن اهداف و شعارهائیدروازه

 .ان در آمده استتمصورت یک گف

گردان؛ حاال حاال حکومت، حکومتی است الیق، با کفایت؛ ملت، ملتی است بیدار؛ نخبگان، نخبگانی هستند میداندار و صحنه

ی افتخار در جیب میگذاریم و گاهی سند شناسنامهانداز را به عنوان یک میخواهیم جبران کنیم. خوب، یک وقت سند چشم

 آوریم و برای جزءانداز را به عنوان یک دستورالعمل به حساب میبه سر و دست میگیریم، یک وقت هست نه، سند چشم

ا در کارش رهکار دارد. رابخش باشیم، در منطقه مرجع علمی باشیم، این راهکار پیدا میکنیم. اگر ما بخواهیم الهامجزء آن، راه

ی اجرا باید اینها را مشخص کنند؛ اصرار ما این است. ما میخواهیم این انداز ما نباید معین کنیم، مسئوالن در منطقهسند چشم

ام و این تمی مسائل علم و پژوهش به صورت درست، به صورت خوب و کامل انجام بگیرد. علت این اهکار در زمینه

 .انگیزش این است

 

 

 (17/02/1387) بیانات در دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس -9پیوست 

 مرجعیت علمی

ها شاءاللَّه این مژدهی بخشها. و امیدواریم که انی پیشرفت میدهند؛ در همهی امید به ما میدهند؛ مژدهها مژدهی نشانههمه

نند. خود قرار دارد، ببیی در کمتر از یک نسل، تحقق پیدا کند و جوانان ما آن روزی را که ایران اسالمی در جایگاه شایسته

آن روزی که ملتهای دنیا، دانشمندان و اندیشمندان عالم احساس کنند به ایران، به زبان ایران، به فرهنگ ایران نیاز دارند 

پذیر است. همچنانی که امروز برای فرا برای اینکه گامهای نوئی را در مسائل علمی بردارند، این روز شدنی است؛ امکان

ری از فنون مورد نیاز بشری، انسان احتیاج دارد زبان فالن کشور و فالن ملت را فرا بگیرد؛ آن روز مردم دنیا گرفتن بسیا

احساس کنند که نیاز دارند زبان شما را بیاموزند؛ فرهنگ شما را بیاموزند. آن روز خواهد آمد و شدنی است. اگر ما همت 

ای که امروز بحمداللَّه دلهای جوانان ما، اندیشمندان ما، مردم مین انگیزهکنیم و همین تالشی که امروز مشاهده میشود، و ه

 .آن روز خیلی دور نخواهد بود -که پیدا هم خواهد کرد  -شاءاللَّه ادامه پیدا کند ما ماالمال از آن هست، ان
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 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 (24/09/1387) بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت -10پیوست 

 مرجعیت علمی

هدف هم باید مرجعیت علمی باشد در دنیا؛ همین طور که بارها عرض  .که کشور باید به عزت علمی برسد عرض کردیم

ایی هیعنی همین طور که شما امروز ناچارید برای علم و دستیابی به محصوالت علمی به دانشمندانی، به کتاب .ایمکرده

ی دانش، طالب علم، مجبور باشد بیاید سراغ یم که جویندهمراجعه کنید که مربوط به کشورهای دیگرند، باید به آنجا برس

شما، سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را یاد بگیرد تا بتواند از دانش شما استفاده کند. هدف باید این باشد. این یک 

قرار داریم، این  آرزوی خام هم نیست. این چیزی است که عملی است. اینجایی هم که ما امروز از لحاظ علمی و فناوری

 .آمدهم یک روزی جزو آرزوهای خام به حساب می

قبل از اینکه این حرکت و شوق در مردم به وجود بیاید؛ این احساس دلیری در مقابل موانع در مردم  - یقیناً قبل از انقالب 

کرد. گوناگون برسد، کسی باور نمیهای گفتند که کشور ما خواهد توانست به این نقطه از دانشاگر می -ما به وجود بیاید 

های دور ما به راحتی ی سه و چهار در شهرستانهای درجهآن روزی که برای یک بیماری معمولی که امروز توی بیمارستان

این مال  -های زیادی بدهند، منت زیادی را بکشند کنند، افراد ناچار بودند به کشورهای خارج بروند، پولآن را عالج می

های های گوناگون و در بخشبا این وضعی که امروز ما داریم در دانش -قدیم نیست، مال همین پیش از انقالب است خیلی 

ند. های ما به او دست یافتنیافتنی بود؛ اما ملت ما به او دست یافت، جوانها دستمختلف، یقیناً یک روزی به نظر خیلی

های علمی از این قبیل است. بنابراین، اینی هم که یک ل گوناگون در بخشای از این قبیل است، مسائی هستههمین مسئله

چنان پیش ببرد که بتواند در دنیا مرجع علمی باشد، چیز ممکنی است. البته روزی کشور ما و ملت ما کاروان دانش را آن

قدمات، همین خودآگاهی مقدماتی دارد، که این مقدمات بایستی طی شود و این مقدمات شروع هم شده. یکی از این م

شور ی علمی جامع کی نقشهیکی دیگر از مقدمات، تهیه«. توانیممی»؛ و احساس کنیم که «باید»ماست که احساس کنیم که 

است که کشور از لحاظ تحصیل علم و طلب علوم مختلف دچار سردرگمی نباشد. این کار خوشبختانه انجام گرفته. همین 

راهم ی جامع علمی را تهیه و فاند نقشهها و از این دانشگاه، توانستهی از دانشگاهان، برخاستهدوستان و محققین و برجستگ

ی کنند، که در شرف نهایی شدن است و این یک گام بسیار بلند در راه پیشرفت علم در کشور است. البته بعد از آنکه نقشه

ی بگیرد؛ از جمله: ایجاد نظام مهندسی این نقشه، تبدیل نقشه جامع علمی تهیه و فراهم شد، کارهای دیگری هم بایستی انجام

د و ها و اساتیها به پیمانکاران امینی که عبارتند از همین دانشگاهی علمی، و سپردن این پروژهجامع علمی به صدها پروژه

جو، درگیر کردن استاد، دانشی نظارت بر این پیشرفت علمی؛ حسن اجراء. و ها. بعد، ایجاد شبکهمراکز تحقیقاتی دانشگاه

ندسی اً باید در این طرح مهمتها حاین -ی پیشرفت علمی، تکلیف ما چیست که حاال دانشجویان پرسیدند در زمینه -محقق 

تواند نقش ایفاء کند؛ هر مرکزی از مراکز تحقیقاتی، هر کارگاه ی جامع علمی دیده شود. هر تک تک دانشجو مینقشه

توانند. بنابراین یک کار چند ساله است. این کار چند ساله با شدت، با حدت، نقش ایفا کند و اساتید هم میتواند آموزشی می
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
شاءاللَّه به نتایجی خواهد رسید. یقیناً روزی خواهد رسید که شما ببینید ام، با امید بایستی دنبال شود و انتمبا پیگیری  

مندان ایران چیز دور از دسترسی نیست؛ خیلی نزدیک به شماست. شما های ایران و دانشمرجعیت علمی یافتن دانشگاه

 .ها یقیناً این را خواهید دید؛ من تردیدی ندارمجوان

 

 (17/02/1388) االسالم کلینی )ره(المللی بزرگداشت ثقۀپیام به کنگره بین -11پیوست 

 مرجعیت علمی

هجری تا روزگار ما، بیش از هزار سال است که  329کتاب کافی، در دوره ای هزار و صد ساله، از وفات مرحوم کلینی در 

گردد و هرگز هیچ فقیه، متکلّم یا مفسّر شیعه، از آن، مستغنی مرجعیّت علمی دارد و بین جوامع شیعه، دست به دست می

و با وجود چاپ های متعدّدی که از این کتاب، انجام گرفته، تاکنون، حقّ آن ادا نشده بود و به نبوده است. با وجود این 

نظر اینجانب، چاپ عرضه شده به مناسبت این کنگره، به خاطر تصحیح فنّی بسیار خوب، مراجعه دقیق به نسخه های 

ای دیگر، اثر برجسته و ارزشمندی است که با ها، جدا کردن اَسانید از متن روایات و مزایاصلی، ذکر گسترده نسخه بدل

 .اهلل یادگاری ماندگار خواهد بودشاءسلیقه به کار رفته در آن، اِن

 

 

 (31/05/1389) بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان -12پیوست 

 لمیمرجعیت ع

چند نکته هم در مورد مرجعیت علمی و الزامات آن گفته شد که نکات درستی بود. من خواهش میکنم مسئولین توجه 

 .کنند و این مطالب یادداشت شود

 

 (16/06/1389) بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور -13پیوست 

 مرجعیت علمی

شاءاللَّه در آینده های ما روزهای خوبی را انها را دور خواهیم زد و جوانشاءاللَّه بر دشمن فائق خواهیم آمد، تحریمما ان

تجربه خواهند کرد و این کشور، کشور بسیار با استعدادی است. امروز مثل روزی است که فرض کنید یک عقاب تیزپروازی 

تواند در ارتفاعات بسیار بلندی پرواز کند، از داخل صحن این فضا توانسته به پشت بام بپرد. این یک تجربه است. که می

شاءاللَّه روزی خواهد رسید که هم مرجع علمی خواهد شد کشور شما، این سقف پرواز، خیلی بیش از اینها خواهد بود. ان
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شاءاللَّه از لحاظ عملی و از سالم یک کشور را اینجور اداره کرد و هم انهم مورد افتخار مسلمانان خواهد شد که بگویند ا

 .لحاظ تولیدات، مرجع مراجعات مردم دنیا خواهید شد

 

 

 (22/07/1391) اع مردم اسفراینتمبیانات در اج -14پیوست 

 مرجعیت علمی

ایران این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگوئی در دنیا خودش را ملت 

ی خودمان نگاه کنیم؟ نشان دهد. چرا ما به خودمان بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آینده

اً عنصر متادی تلقین کرده است. اینجور باوراندند که حتمهای مدر طول سال دشمن میخواهد این را به ملت ما تلقین کند و

غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد؛ نه، یک روزی تاریخ ما به ما نشان میدهد که قضیه بعکس بوده است. ما در 

نگ بودیم؛ بودیم، پیشرو در فره تمدن سازیدنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در 

 ی پیشرفت بایدآموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همت جوانان ما و نگاه آنها به مقولهگرفتند، میدیگران از ما یاد می

 .آنجور باشد که ما آن آینده را در نظر بگیریم

ر این باشد که در دنیا به وضعی برسیم که اگ، باید همت شما تمهای دانشجو و نخبه این نکته را گفمن چندی قبل به جوان

جوانان ما این آینده را به عنوان یک  .های علمی دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیردکسی بخواهد به تازه

علمی  نی و قطعی در نظر بگیرند، برای آن تالش کنند، برای آن کار کنند. نخبگان ما، نخبگان سیاسی ما، نخبگامتی حآینده

 .رفت استی پیشریزی کنند و به هیچ حدی قانع نباشند. این مقولهو فرهنگی ما، با این نگاهِ به آینده حرکت کنند، برنامه
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 (23/07/1391) بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی -15پیوست 

 مرجعیت علمی

 .دها وارد شدند، زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، آن را از بین بردنهر جا انگلیس

 های حکومتی، دولتی، مردم،ام نوشتجات، مکاتبات دستگاهمتی هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود؛ قارهدر شبه

ها آمدند زبان فارسی را با زور در گرفت. انگلیسهای برجسته، با زبان فارسی انجام میشخصیتدانشوران، مدارس عمده، 

های زبان فارسی بوده، امروز در آنجا زبان ی هند که یکی از کانونقارههند ممنوع کردند، زبان انگلیسی را رائج کردند. شبه

اتبات دولتی با انگلیسی است، حرف زدن غالب نخبگانشان با فارسی غریب است؛ اما زبان انگلیسی، زبان دیوانی است؛ مک

ر آنجا ها در دوران استعمار دی کشورهائی که انگلیساین تحمیل شده. در همه -باید انگلیسی حرف بزنند  -انگلیسی است 

ی که در بان فارسحضور داشتند، این اتفاق افتاده است؛ تحمیل شده است. ما زبان فارسی را بر هیچ جا تحمیل نکردیم. ز

 متهای هندی، خودشان به زبان فارسی شعر گفتند. از قرن هفها استقبال شد؛ شخصیتی خود هندیهند رائج بود، به وسیله

ها، شعرای زیادی در هند بودند که به فارسی شعر میگفتند؛ مثل هجری تا همین زمان اخیرِ قبل از آمدن انگلیس متو هش

و بسیاری از شعرای دیگر. اقبال الهوری اهل الهور است، اما شعر  -که اهل دهلی است  -لوی امیرخسرو دهلوی، بیدل ده

ها که انگلیسی را در هند رائج کردند، زبان فارسی را تر از شعر به هر زبان دیگری است. ما مثل انگلیسفارسی او معروف

ها عالمان و اینها به طور طبیعی رائج شد؛ اما انگلیس وآمد شاعران و عارفان ورائج نکردیم؛ فارسی با میل مردم، با رفت

 .آمدند مردم را مجبور کردند که باید فارسی حرف نزنند؛ برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن، مجازات معین کردند
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 های جهان اسالم و بیداری اسالمیکنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاهبیانات در دیدار شرکت -16پیوست 

(21/09/1391) 

 مرجعیت علمی

غرب و آمریکا به برکت علم توانستند بر کشورهای  متباید کشورهای اسالمی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند. گف

دنیا مسلط شوند؛ یکی از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم با علم به دست آوردند. البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری 

ان من لم سلطالع»و خباثت و سیاست به دست آوردند، اما علم هم مؤثر بود. باید علم پیدا کرد. روایتی است که فرمود: 

ی قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه«. وجده صال و من لم یجده صیل علیه

ن کار تان را به علم تشویق کنید؛ اییهاپیچانند. جوانی قوی هستند، دست شما را مینداشته باشید، کسانی که دارای پنجه

های آخرِ آخرِ علمی دنیا قرار داشتیم، که هیچ نگاهی ن کار را کردیم. ما قبل از انقالب در ردیفممکن است؛ ما در ایران ای

نند، کشد. امروز به برکت انقالب، به برکت اسالم، به برکت شریعت، کسانی که در دنیا ارزیابی میبه طرف ما جلب نمی

ی شانزدهم دنیاست. این مال چند ماه قبل از این است. تبهگفتند و در دنیا منتشر شد که ایران امروز از لحاظ علمی در ر

ا ده معین کردند تا چه سالی؛ مثالً ت -بینی کردند و گفتند تا چند سال دیگر خود آن مراکزی که این بیان را کردند، پیش

ه این خاطر است که رقمی خواهد رسید؛ آنها گفتند چهارم در دنیا. این بی تکایران به رتبه -سال، دوازده سال دیگر 

شتاب علمی در ایران، شتاب زیادی است. البته ما از دنیا هنوز خیلی عقبیم. شتاب ما چندین برابر متوسط شتاب دنیاست، 

اما باز عقبیم. اگر با این شتاب پیش برویم، به جلو خواهیم رسید. این حرکت در دنیای اسالم باید ادامه پیدا کند. کشورهای 

های خوبی دارید؛ استعدادهای خوبی هستند. یک روز در بخشی های خوبی داریم، جوانستعدادند. جواناسالمی دارای ا

ها بوده؛ چرا امروز اینجور نشود؟ چرا توقع و انتظار نداشته باشیم که تا سی سال دیگر از تاریخ، علم دنیا دست ما مسلمان

 ی ممکنیلمی به کشورهای اسالمی مراجعه کنند؟ این آیندهدنیای اسالم بشود مرجع علمی دنیا، که همه برای مسائل ع

 آید. نظام دینی اثبات کرد کهاش به برکت اسالم و به برکت انقالب پیش میاینها همهیم. است؛ همت کنیم، تالش کن

 .تواند سرعت و شتاب بیشتری داشته باشدمی
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 (15/05/1392) هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه -17پیوست 

 مرجعیت زبان فارسی

از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود. زبان خیلی مهم است برادران و خواهران عزیز  

ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگیِ ور برای خیلیاهمیت زبان ملی یک کش

کنیم  سازی کنید و اصطالح ایجاد کنید. کاریروز بیشتر شود. فارسی بنویسید، فارسی واژهزبان فارسی در سطح جهان روزبه

استفاده میکنند، ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند. این های علمی کشور ما که در آینده، آن کسانی که از پیشرفت

اً زبان علمی کشور ما فالن زبان خارجی است. زبان فارسی اینقدر ظرفیت و گنجایش دارد متافتخاری نیست که ما بگوئیم ح

ضی از فیتی داریم. کمااینکه بعها میتوانند با این زبان بیان شوند. ما زبان پرظرترین علوم و دانشترین و ظریفکه دقیق

بان خودشان اینها ز -مثل فرانسه، مثل آلمان  -کشورهای اروپائی هم نگذاشتند زبان انگلیسی تبدیل شود به زبان علمی آنها 

 ی بسیار مهمی است؛ واقعاً احتیاج دارد به اینی زبان، مسئلههایشان حفظ کردند. مسئلهرا به عنوان زبان علمی در دانشگاه

دهند، تکیه بر روی گسترش زبان امهائی که دولتهای آگاه و هوشیار در دنیا انجام مینمخرج دهید. یکی از اهکه حمیت به

شان در دنیا است. متأسفانه با غفلت خیلی از کشورها، این کار اتفاق نیفتاده؛ حتّی زبانهای بومی را، زبانهای اصلیِ ملی

دریغ بی های بیگانهاند. بنده از پیش از انقالب، از اینکه واژهالشعاع قرار دادهبرده یا تحتها را بکلی از بین بسیاری از ملت

کأنه کسی اگر چنانچه یک مطلبی را با یک تعبیر فرنگی  -در دست و زبان مردم ما به کار میرفت و به آنها افتخار میکردند 

ای غلط ه؛ متأسفانه تا امروز هم این باقی است  خیلی از سنتهمیشه رنج میبردم -بیان کند، این را یک افتخاری میدانست 

تی را، ای کأنه افتخار میکنند که یک حقیقپیش از انقالب، با انقالب از بین رفت؛ این یکی متأسفانه از بین نرفت  یک عده

وجود دارد، دوست میدارند  ی معادل فارسی برای آن عنوانی فرنگی بیان کنند؛ در حالی که واژهیک عنوانی را با یک واژه

نه هم ای در سطوح پائین و سطوح عواماهای گستردهاز تعبیرات غربی استفاده کنند؛ بعد حاال یواش یواش این دیگر به دامنه

 .آور استرسیده، که واقعاً رنج
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 (17/07/1392) ین همایش ملی نخبگان جوانتمکنندگان در هفدر دیدار شرکتبیانات  -18پیوست 

 شکستن مرزهای دانش, مرجعیت علمی

رشد علمیِ ما امروز در مقیاس منطقه و در مقیاس جهانی خیلی خوب است. عدد مطلقِ رشد ما خوب است، شتاب رشد 

ما هم بسیار خوب است، یعنی شتاب پیشرفت خیلی باال است؛ لکن این مالك نیست؛ یعنی این شتاب باید محفوظ بماند. 

 ایم؛ چون ما خیلی عقبیدیم یا حتّی به هدف نزدیک شدهوجود شتاب رشد علمی به معنای این نیست که ما به هدف رس

شتر است، رود؛ البتّه شتاب ما بیاشا کند؛ دنیا هم دارد دائماً پیش میتمبودیم. دنیا هم که منتظر نمیمانَد که ما پیش برویم، او 

رسیم به ها، با برسیم به قلّهما باید این شتاب را حفظ کنیم. اگر این شتاب رشد علمی حفظ شد، این امید وجود دارد که م

طور که بارها عرض کردم، کشور ما و مراکز علمی ما برای دنیا مرجع علمی بشوند. این باید اتّفاق خطوط مقدّم؛ و همان

کنم که حاال این کار در ظرف پنج سال و ده سال و پانزده سال شاءاهلل این کار خواهد شد. البتّه بنده تصوّر نمیبیفتد و ان

شما پنجاه سال دیگر، چهل سال دیگر این آینده را تصویر کنید که در دنیا هر  تمجام بگیرد؛ نه، من چند سال پیش گفان

ی علمی دست پیدا کند، مجبور بشود زبان فارسی یاد بگیرد؛ همّت را این قرار بدهید. کاری های تازهکسی بخواهد به یافته

باشند، مجبور باشند زبان شما را یاد بگیرند تا به دانش شما دست پیدا کنند؛ این کنید که در دنیا دیگران محتاج دانش شما 

 .کار هم ممکن است؛ این کار ممکن است

 

 ها از سطح متوسط جهانیباالتر بودن استعداد ایرانی

جام پانزده سال انبنده تصوّر نمیکنم که حاال این کار] رسیدن ایران به مرجعیت علمی دنیا[ در ظرف پنج سال و ده سال و 

شما پنجاه سال دیگر، چهل سال دیگر این آینده را تصویر کنید که در دنیا هر کسی  متبگیرد؛ نه، من چند سال پیش گف

کاری کنید  .ی علمی دست پیدا کند، مجبور بشود زبان فارسی یاد بگیرد؛ همّت را این قرار بدهیدهای تازهبخواهد به یافته

تاج دانش شما باشند، مجبور باشند زبان شما را یاد بگیرند تا به دانش شما دست پیدا کنند؛ این کار هم که در دنیا دیگران مح

 .ممکن است؛ این کار ممکن است

ی علمی بود؛ حاال او مشهور شده به جنگ و شهادت و تفنگ و مانند این یک نخبه -شهید چمران  -مرحوم دکتر چمران  

ی آمریکا هم درس میخواند که بعد رها کرد و های برجستهبرجسته بود؛ در یکی از دانشگاهی علمیِ چیزها، لکن یک نخبه

و بخصوص و  -های آمریکا گفت که در دانشگاهآمد، و در لبنان و بعد هم در کشور خودش مشغول جهاد شد. او به من می

ر ها در بین آنها بیشتک، معدود بودند و ایرانیی یهای درجهبرجسته -کرد از جمله در همان دانشگاهی که ایشان تحصیل می

ایم؛ عرض کردم حاال هم ها از متوسّط استعداد جهانی باالترند؛ این را ما از افراد دیگر هم مکرّر شنیدهاز همه بودند. ایرانی

 .دهدها این را نشان میکه تجربه
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 (17/07/1392) بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی -19پیوست 

 نوین اسالمی, مرجعیت علمی, شکستن مرزهای دانش تمدن سازی

عنوان یک موتور محرّك تحوّالت سیاسی بپذیریم، های سیاسی بشود. اینکه ما جوان را بهنگذارید دانشگاه جوالنگاه حرکت

زنند، من را مالمت ، بعضی از همین آقایانی که حاال دَم از دانشگاه میتموقتی این مطلب را گفمن یکحرف من است. 

ها را به هَوس انداختید، به هیجان انداختید؛ نه، من اعتقاد دارم به این قضیّه؛ نسل جوان در هر کردند که شما این جوان

است؛ بخصوص جوان دانشجو؛ طبیعتش این است. این حرف  اعی و تحوّالت سیاسیتمجامعه، موتور حرکت تحوّالت اج

شان مخالف با اصل ای که بعضیهای سیاسیدیگری است؛ این غیر از این است که ما دانشگاه را محلّ جَوَالن گرایش

مینه من ز اً مراقبت کنید و جلوی آن را بگیرید. در اینمتهای نظامند بکنیم. این را باید حگیرینظامند یا مخالف با جهت

ند تبدیل بشود به عکس آن. گفت "توانیممی"ای را ملّت ما گفته؛ نگذارید این "توانیممی"این جمله را هم عرض بکنم؛ یک 

توانیم خودمان را از حقارت علمی نجات های رفیع علمی برسیم؛ میتوانیم مرجع علمی جهان بشویم؛ میتوانیم به قلّهما می

کنند که ایران به دانش دست یافته؛ نه فقط در دند و دشمنان ما، مخالفین ما دارند اعتراف میبدهیم، که امروز نجات دا

را که در روح این  "توانیممی"کنند. این گویند و اعتراف میهای دیگر هم همین را دارند میای، در زمینهی هستهزمینه

وانیم تتوانیم را. ما میتوانیم و دنبال کنید این میهم بگویید می کند، نگذارید از بین برود؛ شماهای ما دارد جَوَالن میجوان

دّن نوین اسالمی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد از معنویّت و با کمک معنویّت و هدایت معنویّت راه برود؛ تم

 .کنیمتوانیم انجام بدهیم، که به توفیق الهی هم ]این کار را[ میاین کارها را می
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 (29/06/1393) «علم و فناوری»های کلی ابالغ سیاست -20پیوست 

 انسانی علوم و ارتقاءتحول  ،پردازینظریه ،تولید علم ،مرجعیت علمی ،جهاد علمی

 الرحیمالرحمن  اهلل بسم

 فناوری )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری(های کلی علم و سیاست

 :ر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید برمتجهاد مس -1

 .تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی -1-1

 .ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم -2-1

 .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی -3-1

تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و منزلت  -4-1

 های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفیها و روشاین علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه

 .های پژوهشی مربوطمراکز و فعالیت

 .های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژهدستیابی به علوم و فناوری -5-1
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 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 در برنامه هفتم توسعه 
  

 

 (11/01/1395)السالم بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم -21پیوست 

 مرجعیت زبان فارسی، مرجعیت علمی 

ه ماندن، استعداد گسترش یافتن و استعداد قوی شدن در او هست، بعد از این هم این ]نظامی[ که اینقدر استعداد زند

ایم انداز آینده در نظر گرفتهتر خواهد شد. آن چیزهایی که ما برای چشمروز قویتر خواهد شد، روزبهجور قویهمین

نید که شما باید کاری ک تماهل علم گف های دانشجو وخیاالت نیست، واقعیّات است. بنده سه چهار سال قبل از این، به جوان

 دست پیدا کند، مجبور بشود بیاید زبان فارسی یاد بگیرد؛های علمیِ آن روز که پنجاه سال بعد، اگر کسی خواست به تازه

شود، این ممکن است؛ کمااینکه در این ده پانزده سال، حرکت علمی و پیشرفت علمی همانی که گفته بودیم شد. این می

ی کارهای دشوار آسان خواهد شد؛ ما میتوانیم پیش ها همّت کنند، وقتی صاحبان همّت و اراده همّت کنند، همهجوانوقتی 

اینها «. ای نداردشود، فایدهآقا چه فایده دارد، نمی»های ما اثر میگذارد: حال، دشمن دارد روی باورهای جوانبرویم. درعین

 .ها استن در این میدانهایی است که جنگ روانی دشمآن میدان

 

 

 (20/03/1397) هابیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه -22پیوست 

 مرجعیت علمی

هدف پژوهش قاعدتاً دو چیز است: یکی رسیدن به مرجعیّت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری، دوّم حلّ 

آقا چطور ]منافات ندارد[؟ این هدف »ام بعضی میگویند ی کشور. اینها با هم منافات هم ندارد؛ شنیدهمسائل کنونی و آینده

ی علم و ایجاد مرجعیّت پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّه .هر دو هدف درست است« درست است یا آن هدف؟

 مسائل هم باید برای حلّ -اً باید به این نقطه برسیم که مرجع علمی در دنیا به حساب بیاییممتکه ما در آینده ح-علمی باشد 

 .جاری کشور باشد
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 «تبیین مرجعیت علمی در اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری»نقش رهبری در توسعه و فناوری: پیشنهاد
 

 در برنامه هفتم توسعه 
 

 

 

 (22/11/1397) رانیخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هیانیب -23پیوست 

 مرجعیت علمی

 :یبرکات بزرگ انقالب اسالم

ب شده و بشدّت عق ریو قاجار بشدّت تحق یداد و کشور که در دوران پهلو انیپا یطوالن یخیانحطاط تار کیبه  انقالب

و  یمرا به حکومت مرد یسلطنت استبداد نیننگ میقرار گرفت؛ در گام نخست، رژ عیسر شرفتیپ ریمانده بود، در مس

کشور  تیّریاست در کانون مد یقیجانبه و حقهمه شرفتیپ یهیمانرا که جا یملّ یکرد و عنصر اراده لیتبد یساالرمردم

را به همگان  «میتوانیما م»و باور  هیروحکرد؛  تیّریمد یحوادث و وارد عرصه یاصل داردانیوارد کرد؛ آنگاه جوانان را م

 برکات بزرگ شد: نشأم نیرا به همه آموخت و ا یداخل ییاتّکاء به توانا دشمنان، میمنتقل کرد؛ به برکت تحر

 رانیا یارض تیامتمو حفظ  تی( ثبات و امنکی

دشمنان قرار گرفته بود ضمانت  یجدّ دیو حفاظت از مرزها را که آماج تهد یارض تیّاممتکشور و  تیّ: ثبات و امناوّالً

 دیرا پد اشیو شرق ییو اروپا ییکایآمر بانانیو پشت یبعث میساله و شکست رژدر جنگ هشت یروزیپ یکرد و معجزه

 آورد.

 یو عمران یو اقتصاد یاتیح یهارساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور یکشور در عرصه شرانیدو( موتور پ

شد که تا اکنون  یو عمران یو اقتصاد یاتیح یهارساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور یکشور در عرصه شرانی: موتور پاًیثان

ور کش یبرا یو ضرور یرساختیهزاران طرح ز ان،یبن. هزاران شرکت دانششودیم رتریروز فراگآن روزبه یثمرات بالنده

 یکردهلیتحص هاونیلیم ره،یو آب و غ یکشاورزرو و معدن و سالمت و یونقل و صنعت و نعمران و حمل یهادر حوزه

سوخت  یچرخه لیها طرح بزرگ از قبدر سراسر کشور، ده یهزاران واحد دانشگاه ل،یدر حال تحص ای یدانشگاه

دن صادرات برابر ش تدر کلّ جهان، شص نینخست یهابا رتبه رهیو غ یفنّاورستینانو، ز یفنّاور ،یادیبن یهاسلّول ،یاهسته

 یاژ به فنّاورصنعت مونت لیتبد ،یفیاز نظر ک عیها برابر شدن صناده ،یصنعت یبه ده برابر شدن واحدها کینزد ،یرنفتیغ

اس مهم و حسّ یهادرخشش در رشته ،یدفاع عیاز جمله در صنا یگوناگون مهندس یهامحسوس در رشته یبرجستگ ،یبوم

 یو آن حضور و آن احساس جمع هیمحصول آن روح شرفت،یاز پ گرید یها نمونهو ده آندر  تیّمرجع گاهیو جا یپزشک

جز مونتاژ صفر بود، در صنعت به یعلم و فنّاور دیاز انقالب، در تول شیپ رانِیکشور به ارمغان آورد. ا یاست که انقالب برا

 ..نداشت. یجز ترجمه هنرو در علم به
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