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 چکيده
ده کور در ابتداي چله دوم انقالب اسالمي، فصلي نوين از حيات خوود را غاواز    جمهوري اسالمي ايران

هاي انقالب و تحقق اهداف غن که در بيانيوه اوام دوم    است. بديهي است براي عملي شدن و استمرار غرمان

سو  بوا   هاي علموي متنا  ها و توانمندي ها، قالبيت انقالب باز تعريف شده لزوماً نيازمند بروز و ظهور توانايي

رو تبيين مسايل و مشكالت عمده در مسير توليد علوم مووووعيت    هاي خود هستيم. از اين اهداف و غرمان

علوم از منرور حتورت اموام      ين موانو  و عوامول بازدارنوده توليود    تر مهميابد. مقاله حاور به شناسايي مي 

ي و از جنبه ماهيت، غميخته است و بوا  رو از نرر هدف، کاربرد پرداخته است. تحقيق پيش العالي( )مدظلهاي خامنه

توا   8631از سوا    العوالي(  )مدظلّوه اي و مكتوبوات خامنوه   انوات يب هيو ( کلکي)تمات متمون لياستفاده از روش تحل

ين موان  و عوامل بازدارنده توليد علم تر مهمهاي تحقيق  مورد مطالعه قرار ارفته است. بر اساس يافته8011

ارايي، فرهنگ وابسته، فقدان غزادانديشوي،   زداي، تقليدارايي، مادي علم ،يربزدازداي، ا از: ترجمه ندعبارت

تووجهي   پردازي اسالمي، انفعا  و کوم  رريهزدايي، خأل ن اخالقي، نرام سلطه، اکتفا به وو  موجود، هويت بي

 دولت
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مقدمه

ااني اسوت و  ايجاد، حفظ و استرش هر تمدني وابسته به بعد فرهنگي، فكري و انديشه

بقاي هر تمدن و نفوذ و استرش غن در جهان وابسته بوه جريوان مولّود فكوري، فلسوفي و      

حرکت »ان غن علمي است. هر تمدني که بخواهد اقتدار پيدا کند و پايدار بماند، يكي از ارک

است؛ به عبارت ديگر، ظهوور و بوروز هور تمودن و اقتودار غن      « بر مبناي فكر، علم و دانش

منوط به داشتن قدرت فكري و علمي است و اين اقتدار بوا کسو  معرفوت، توليود علوم و      

 –در کنار ديگر ارکان اقتدار مانند: رهبري، مردم، قدرت و ثوروت  –« مرجعيت علمي»حفظ 

کس  و حفظ مرجعيت علموي در اوروي جريوان مسوتمر و رو بوه رشود       شود. حاصل مي

العِلمُ سُولطان،، منون   »فرمود:  السوالم(  )عليهاونه که حترت علي است. همان« کشف و توليد علم»

علم اقتدار اسوت هور   ( 686: 01ج ق،306)ابن ابي الحديد، «ونجندنهُ صا َ بِهِ، ومنن لَم ينجِدهُ صيلَ عنلَيه

دسوت   اقتودار را بوه   نيو هر کس ا و کند دايالبه پ دتوان يم وردغبه چنگ قدرت را  نيکس ا

 کنند. يم دايبر او قهر و البه پ گرانيدو بر او البه خواهد شد  اوردين

ويژه ايران، در ادوار اذشته تاريخي، قرون متمادي در قله علم و دانش  جهان اسالم و به

عنووان   هواي زيوادي بوه    کم نرير خود، قرنجهان قرار داشته و با وجود دانشمندان و علماي 

ي غن در پيشرفت کواروان علوم و دانوش بشور،      مرج  علمي دنيا بوده است و نقش برجسته

هواي   انكارناپذير است. امّا در قرون اخير بنا به داليل داخلي و خارجي، در برخوي از جنبوه  

ارت، ووعف،  ها عقو  افتواد و موجبوات حقو     خصوص اربي شدّت از ديگران و به علمي به

ذلت و وابستگي جوام  اسالمي را فراهم غورد. البته با پيروزي انقالب اسالمي اين کشور را 

ويژه غمريكا رها کرد و غهنگ عوزّت و اسوتقال  و پيشورفت کشوور      ها به از زير سلطه اربي

 ي ابعاد نواخته شد و اراده رهبري و مردم اين سامان بر اين قرار ارفت که کشور را در همه

هاي قدرت به اوج عزّت و کرامت و اسوتقال  برسواند. از جملوه در بعود علموي و       و مولّفه

غميوز خوود در دوران اخيور     ي حقوارت  دانشي پيشتاز شود و نه تنها خط بطالن بور اذشوته  

 ها را نيز جبران کند. مانداي ي عق  هاي قاجاريه و پهلوي بكشد؛ بلكه همه ويژه دوره به

ها توانستند با تكيه بر تحوواّلت و دسوتاوردهاي    قرن اخير، اربي در دوران جديد و چند

.. .و هواي اقتصوادي و سياسوي    فراوان در عرصه علم، فناوري و صنعت، رفته رفته در عرصه
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را شوكل دهنود و بوه انحوا       «نروام سولطه  » -هاي زيادي کنند و در يک سير زماني پيشرفت

ف جهوان اسوترش دهنود و بوا اتخواذ      اونااون حتور و نفوذ خود را در کشورهاي مختل

سعي کردند فرهنگ و قدرت خود را بر ديگران تحميول کننود و توا     «سياست همانندسازي»

کشوي کننود و منواب      غنجا که توانستند در جهت تامين مناف  و اهداف خود، از ديگران بهوره 

ملوه در بعود   غنها را به اارت برده و به نوعي غنان را اسير و وابسوته بوه خوود کننود و از ج    

اي حرکوت  اونوه  عنوان مرجعيت علمي و فناوري جهان مطرح شوند. بوه  علمي و فناوري به

عنووان   ها را همواره براي خودحفظ کردند و ديگران را بوه  کردند که پيشتازي در اين عرصه

هوا   ي زمينه پيرو و تاب  غنها و در پشت سر غنها عق  نگه داشتند تا کشورهاي ديگر در همه

ي علوم و   له در زمينه علمي و فناوري، وابسته و نيازمنود بوه غنهوا بماننود. در عرصوه     از جم

-اي سوامان دادنود کوه مجوام  علموي      اونوه  علمي و غموزشي کشور را به فناوري هم، نرام

هوا بپردازنود    برداري و تقليد از توليدات علمي اربي غموزشي کشور صرفاً به يادايري و کپي

ها ميسور   اربي ي توسعه ترقي کردن و مدرنيزه شدن فقط با نسخه و چنين وانمود کردند که

و از خوود بيگوانگي و تحقيور     برداري، به هويت زدايي است و در کنار تعليم و تقليد و کپي

بوه معنواي    «توليد»اي  فرهنگي ايران همت اماشتند و اجازه ندادند هيچگاه و در هيچ زمينه

ها، فتاي حاکم و  عليم و تقليد و ترجمه و ترويج غنواقعي در ايران شكل بگيرد در نتيجه ت

 مسلط بر محافل علمي و غموزشي کشور شد.

پردازي توا حودود زيوادي وابسوته بوه شورايط محيطوي و         ي علم، نوغوري و نرريهمقوله

نرران است؛ اما از سوي ديگور   هاي فرهنگي و اجتماعي و وجود دانشمندان و صاح  زمينه

ي خطيور  با توجه به نقش کليدي که در پيشبرد امور دارند، به وظيفه اار مديران و مسئولين

ي اختيوارات وسوي  خوود، بوا     تر شوند، خواهند توانست در حيطوه خود در اين عرصه غااه

شدن مجموعه خود و جريوان   بنيان دانشهاي ممكن و مقدور، به ي ظرفيتکارايري کليه به

کمک کرده تا عالوه بر تحقوق رهنمودهوا و تودابير    بالنده توليد فكر نو و جنبش نرم افزاري 

ريوزي و  ، سوهم و نقوش خوود را در پوي    العوالي( مدظله)ايمقام معرم رهبري حترت امام خامنه

 ايري تمدن نوين اسالمي نيز ايفا کنند.  شكل
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يكي از مشكالت جدّي و نارسايي اساسي در نرام علمي، غموزشي و تحقيقواتي ايوران،   

توليود،  »رهبر معرم انقالب اسالمي شعار سا  جواري را  است. « توليد علموجود موان  در »

پويوان علوم و    اذاري کردند، بنابراين، ووروري اسوت کوه ره    نام «ها زدايي ها و مان  پشتيباني

رو محققوين مصصوم    دانش اين شعار را در حوزه کاري خود جاري و ساري نمايند. از ايون 

فقيوه را بوراي انديشومندان،     توليود علوم از منرور ولوي     و عوامول بازدارنوده   شدند تا موانو  

بنابراين، پرداختن به مووووع تحقيوق از    فرهيختگان، اساتيد و دانشجويان به تصوير بكشند.

غموزشوي  –منرر يک شخصيت علمي، مذهبي و سياسي که شناخت کافي از مراکوز علموي   

شناسوند دو چنودان    موي از طرفي اقتائات جمهوري اسوالمي ايوران را بخووبي     کشور دارد.

 شود.   مي

ين موانو  و عوامول بازدارنوده    ادر راستاي نيل به موارد ياد شده هدف تحقيق، شناسايي 

در نرر ارفته  العالي( )مدظلهاي  حترت امام خامنه از منررتوليد علم در جمهوري اسالمي ايران 

 شده است.

 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش

   موانع

 اينگونه تعريف شده است:در فرهنگ لغت موان  

چيزهايي که بازدارند و ممانعت کنند کسي را از کاري و هرغنچوه موان  اجوراي کواري      

 .: بي جا(8611)دهخدا، د ارد

 .جا( : بي8613، فرهنگ معين) ها بازدارندهمان ، 

 

 توليد علم 

 هاي جديد که در اثر جوشش و تراوش ها و يافتن دانش عبارت است از کشف ناشناخته

هواي نارفتوه و ميوان رو ميسور      درون يک ذهن فعا ؛ حاصل شوده و از طريوق رفوتن از راه   

هاي دانوش و نيوز    شود و موج  رويش و غفرينش علم، استرش، بسط و مرزشكني مرز مي

 شود. به ژرفاهاي دانش مي دستيابي
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 عه  تامين نيازها و اهداف، حل معتالت و مسائل کشور و نيز ارتقا  علم در جام نتيجه:

 استقال  علمي و مرجعيت علمي   رهايي از اسارت و وابستگي علمي و کس  پيامدها:

 .جا( : بي8011)قنداقي،  غوردهاي توليد علم، اختراع صد درصد ايراني است يكي از ره

 

 مرجعيت علمي

سازي و پيشتازي در عرصه علمي و  غفريني، جريان عبارت است از نقش علمي مرجعيت

اي که مرج  رجوع دريگران براي تَأمين نيازهوا و حول مشوكالت و     اونه توليدات علمي به

 .: بي جا(8011)قنداقي، مسائل علمي خود باشند

 

 دانشگاه

 سوطوح  در متوون  برجسوته  متوامين  اسوتخراج  دنبوا   به« متمون تحليل»مضمون:  تحليل

 کورد.  استفاده غن از توان مي پديده هر چيستي و چرايي تشريح و براي شناسايي و است مختلف

 از تكرارشوونده  الگوهواي  يوافتن  بوراي  هوا  داده از اي مجموعه در جستجو متمون شامل تحليل

 يوا  هوا  پاسخ از سطوحي نماينده که است تحقيق سؤا  درباره مهم چيزي متمون، .است معاني

 .جا( : بي0113، 8براون و کالرك)است  ها داده از اي مجموعه درون در معاني الگومند

در اين بخش بوه وووعيت و جايگواه    و مرجعيت علمي در اسناد فرادستي:  علم توليد

هواي کلوي    توليد علم و مرجعيت علمي در اسناد فرادستي مانند قانون اساسوي، در سياسوت  

نرام، در نقشه جام  علمي کشور و سند دانشگاه اسالمي که توسط مبوادي مربوطوه صوادر    

 شود.   شده است؛ پرداخته مي

در قانون اساسي با تأکيد بر تقويت روح تحقيق و تتب  و ايجاد ابتكارات : قانون اساسي

 علمي، تأمين خودکفايي در علوم و فنون را خواستار شده است:

 در موذکور  اهوداف  به نيل براي است موظف ايران اسالمي جمهوري دولت :سوم اصل

 ...:برد بكار زير امور براي را خود امكانات همه دوم، اصل


1
. Braun & Clark 
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هواي علموي، فنوي، فرهنگوي و      روح بررسي و تتب  و ابتكار در تموام زمينوه  تقويت  -

 ، اصل سوم(.0)رديف اسالمي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان

و امور نرامي و مانند اينهوا   و صنعت و کشاورزي و فنون تأمين خودکفايي در علوم -

 .(80/8/8651مصوب  هاي مجلس شوراي اسالمي، )مرکز پژوهش (86)رديف، اصل سوم

 

 هاي كلي سياست

ابوال    06/3/66هاي کلي نرام در حوزه علم و فناوري که در تواريخ   در بند اوّ  سياست

عنوان يكي از اهداف بلندمدت و اصلي کشور  شده است کس  مرجعيت علمي در جهان به

 قلمداد شده است.

 با تأکيد بر: کس  مرجعيت علمي و فناوري در جهانجهاد مستمر علمي با هدف 

 پردازي؛ توليد علم و توسعه نوغوري و نرريه (8

ارتقا  جايگاه جهاني کشور در علوم و فنواوري و تبوديل ايوران بوه قطو  علموي و         (0

 فناوري جهان اسالم؛

 توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي؛ (6

تحو  و ارتقا  علوم انساني بويژه تعميوق شوناخت معوارف دينوي و مبواني انقوالب        (0

: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افوراد مسوتعد و بوا انگيوزه، اصوالح و      اسالمي با

هاي  هاي غموزشي و ارتقا  کمي و کيفي مراکز و فعاليت ها و روش بازنگري در متون، برنامه

 پژوهشي مربوط؛

هاي مجلس شوراي  )مرکز پژوهشاذاري  هاي پيشرفته با سياست دستيابي به علوم و فناوري (5

 .(5/6/8615وباسالمي، مص

 

 نقشه جامع علمي كشور

هجري شمسي در علوم و فنواوري، بوا اتكوا  بوه       8010جمهوري اسالمي ايران در افق 

قدرت اليزا  الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن اسالمي ايرانوي بوراي پيشورفت ملوي،     

 بخشي در جهان، کشوري خواهد بود: استرش عدالت و الهام



  8018پاييز ، 06، شمارة ششم، سا  فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي  


 

هاي صالح، فرهيخته، سوالم و تربيوت شوده در مكتو  اسوالم و       از انسانبرخوردار  (8 

 هاي جهان؛ انقالب و با دانشمنداني در طراز برترين

 هاي غن؛  توليد، توسعه علم، فناوري و نوغوري و به کارايري دستاورد( توانا در 0

 در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان؛( پيشتاز 6

ي کشور در بخش راهبردهاي کالن نرام علم و فناوري کشوور  در سند نقشه جام  علم 

 اشاره شده به:

دهي غموزش، پژوهش، فناوري و نوغوري به سمت حل مشكالت  : جهت1راهبرد کالن 

و رف  نيازهاي واقعي و اقتتائات کشور با توجه به غمايش سرزمين و نوغوري در مرزهواي  

 دانش براي تحقق مرجعيت علمي.

: تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تاکيد بور پورورش انسوان هواي     1راهبرد کالن 

 متقي و کارغفرين و خودباور و خالق، نوغور و توانوا در توليود علوم و فنواوري و نووغوري     

 .(80/81/8616)شوراي عالي انقالب فرهنگي، مصوب ارزش هاي اسالمي و نيازهاي جامعه متناس  با 

 

 سند دانشگاه اسالمي  

بور توليود، انتقوا  و انتشوار علوم و       « مأموريوت »ل او  سند مذکور تحت عنووان  در فص

 فناوري تأکيد شده است:

هويت تمدني و پيشرفت جمهووري اسوالمي، مسوتلزم رشود متووازن و هموه       احياي  (8

جانبه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي کشور است که در مسير تعالي غن، غموزش عوالي  

 .تور محرکه را بر عهده خواهد داشتکشور نقش پيشران و مو

تربيتي، غموزشي، پوژوهش و  و   هاي مختلفي در ابعاد فرهنگي ( غموزش عالي کشور رسالت0

 :واره لحاظ کرد که غنها عبارتند از صورت نرام فناوري و مديريتي بر عهده دارد که بايد غنها را به

 تربيت متخصصين متعهد، خالق، متخلق، ماهر و کارغفرين؛ -

 هاي جامعه اسالمي؛ وليد، انتقا  و انتشار علم و فناوري در خدمت نيازت -

اي و فورا   اذار در سطوح ملوي، منطقوه   رغمد و اثر بخش با تعامل سازنده و اثر ساختاري کا -

 ملي.  
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در فصو  مختلف اين سند ومن برجسته کردن رهايي از وابستگي علمي، بور مووووع   

 د ورزيده است.تأکي توليد علم ناف  و مرجعيت علمي

 

 فصل دوم: اصول و مباني  

توليود علوم نواف  و توسوعه نهتوت      جهاد علمي و ارتقواي اعتمواد بوه نفوس ملوي و      و 

 ، از فصل دوم( 3)رديف  افزاري نرم

امد و  ارتقا  خود باوري علمي و رهايي از وابستگي علمي، توليد و توسعه علم ناف ، کار

فنواوري و   -منرور پيشرفت و خود کفوايي علموي   هاي نرام به بومي در جهت تأمين غرمان

 انديشي و تتارب غرا  در ميان دانشگاهيان ترويج غزاد

 ، از فصل دوم(1)رديف  ها سازي دانشگاه تمدنو 

اذار و الگو براي  پژوهانه و تأثير توليد دانش و فرهنگ تمدني با رويكرد اسالمي و غينده

 هاي جهان و احراز مرجعيت علمي دانشگاه

 

  4141انداز نظام آموزش عالي در افق  فصل سوم: چشم

و تبيين و  هاي پيشگام در عرصه توليد دانش تمدني ها و پژوهشگاه برخوردار از دانشگاه

غمد  هاي دانش و علوم کاربردي و کار توسعه فرهنگ جهاني اسالم و پيشتاز در استرش مرز

فرهنگوي در منطقوه و جهوان    مبتني بر نگرش وحياني به منرور کسو  مرجعيوت علموي و    

انديش تربيت يافته در مكت  اسوالم   اسالم و داراي اساتيد عالم، متدين، عدالت خواه و غزاد

هاي سياسوي، اجتمواعي و اقتصوادي بوا توانوايي تربيوت        پذير در عرصه و انقالب، مسئوليت

 متخصصاني متدين و متعهد و دانشمنداني برتر

 

 کالن فصل چهارم: اهداف

 ها؛ هاي اسالمي در دانشگاه غموزهسازي معارف و  ق و نهادينه( تعمي8 

   هاي انقالب اسالمي؛  و ارزشها  ( تحقق غرمان0 

 ؛اسالمي -ويژه علوم انساني هب تمدني دانش وليد( ت6 
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انديشووي و خالقيووت در   روحيووه غزادو تقويووت  عقالنيووتو  خووردورزيتعميووق  (0 

 ها  دانشگاه

 اقتدار علمي، فرهنگي و اقتصادي در جهان اسالم و منطقه؛ ها به ( دستيابي دانشگاه5 

المللوي و دسوتيابي بوه مرجعيوت علموي و       هواي بوين   تعامل علمي در عرصوه توسعه  (3

 در منطقه و جهان اسالم. فرهنگي
 

 تربيتي -فصل پنجم: نظام فرهنگي

 و ا انفعو  نفوي  و خودبواوري  روحيوه  ارتقا  با ايراني –ساز اسالمي  احياي هويت تمدن

 ، فصل پنجم(.5)راهبرد ارب تمدن مقابل در خودباختگي
 

 :6اقدامات راهبرد 

هواي اجتمواعي و    افوزاري در جهوت تودوين نرريوه     و تعميق نهتت نرم. استرش 6-3

 اسالمي -انقالبي سياسي مبتني بر بينش

انديشي در جهت افزايش نشواط   هاي غزاد از جلسات نقد، مناظره و کرسي. حمايت 0-3

 ها دانشگاه سياسي

: تقويت منطق خردورزي و روحيه غزادانديشي، پرسشوگري و پاسوخ اوويي و    1راهبرد 

 نقدپذيري در فتاي عمومي و علمي دانشگاه ها
 

 :  7اقدامات راهبرد

هاي آزاد انديشیي، نقید و منیاظره و تیدوين      حمايت، تقويت و توسعه كرسي. 3-7

 هاي تشويقي سياست

اوذاري کوالن    اذاري و سياسوت  غنچه که به حوزه هدفشود  اونه که مشاهده مي همان

تووان افوت کوه تاحودود      مرتبط با موووع توليد علم و مرجعيت علمي مربوط اسوت، موي  

ها  زيادي ترسيم شده که اار موارد مذکور در سطح مديريت اجرايي نرام نيز با تدوين طرح

واسوته شوده در اسوناد    هاي مناس  نسبت به غن اهتمام ورزيوده شوود، مطالبوات خ    و برنامه

 .(05/0/8660)شوراي عالي انقالب فرهنگي،مصوب فرادستي تحقق پيدا خواهد کرد 
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 علم و دانش در بيانيه گام دوم انقالب  

الشووأن انقووالب اسووالمي حتوورت امووام   بووا عنايووت بووه اينكووه رهبوور فرزانووه و عروويم 

سالگي انقوالب   به مناسبت چهل را «اام دوم انقالب  بيانيه» 8661در سا   العالي( )مدظلهاي خامنه

موذکور    اسالمي صادر فرمودند، بنابراين در اينجا ورورت دارد موووع مووردنرر در بيانيوه  

 غورده شود. 

علوم و  »بوه مووووع    «هوا  توصيه»له اولين موووع خود را در قسمت  ومن اينكه معرم

 اند:   اند؛ نكات زير را مورد تأکيد قرار داده اختصاص داده «پژوهش

در توليد علم و فناوري صفر بود؛ در صنعت بوه جوز مونتواژ و      ايران پيش از انقالب -

 در علم به جز ترجمه هنري نداشت.

غشكارترين وسيله عزت و قدرت يک کشور است؛ روي ديگر دانايي، توانايي  دانش، -

 است.

ه اير کنند رستاخيز علم در کشور غااز شده و با سرعتي که براي ناظران جهاني اافل -

 به پيش رفته است. -يعني يازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان-بود

اش فقط يک غااز بوده است و نه بيشتر؛ ما هنووز از   اين راه طي شده، با همه اهميت -

ها دست يابيم؛ بايد از مرزهواي کنووني    هاي دانش جهان بسيار عقبيم؛ بايد به قله قله

 ها عبور کنيم. دانش در ين رشته

 ها و قاجارها غور علمي در دوران پهلوي مانداي شرم عق  -

اينک مطالبه عمومي من از شما جوانان غن است که اين راه را با احساس مسوئوليت   -

پيش ايريد؛ سنگ بناي يک انقالب علموي در کشوور    بيشتر و همچون يک جهاد در

 (00/88/8661اذاشته شده. )

توليید علیم از من یر حضیرت امیام      برخي موانع و عوامل بازدارنده كالن در مسير 

العالي( )مدظله اي خامنه
 

تورين   با توجه به محدويت ظرفيت حجم مقاله در ادامه فقط به چند مورد از عموده 

موان  و عوامول بازدارنوده کوالن در مسوير توليود علوم از منرور مقوام معروم رهبوري           

 پردازيم: مي



  8018پاييز ، 06، شمارة ششم، سا  فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي  


 

 گرايي و تقليدگرايي ( ترجمه1

ارايوي و   ئل و مشكالت سد راه توليد در کشوور شويوه ترجموه   ترين مسا از جمله عمده

له در اين زمينه عبارتند از: تقليدارايي است. برخي بيانات معرم

هاي وابسوته و فاسود    ما اين مشكل تاريخي را داريم و متأسّفانه اين مشكل در حكومت -

ما غموده و   پيشينِ اين کشور ريشه دارد و باليي است که از صدوپنجاه سا  پيش بر سرِ

تدريج از اين بال رها کنيم. غن اين است که از اوّلي که پرتو علومِ جديود    بايد خود را به

در اين کشور افتاد، نخبگان غن روز کشور، به فكر ترجمه افتادند. نه فقط ترجموه غثوار   

اي؛ هموه چيوز بوه صوورت ترجموه از غنچوه        علمي، بلكه حتّي فكر و انديشه ترجموه 

 (86/16/60ها درغوردند. ) هاي غن ادند و خود را در چارچوب قال ديگران انجام د

ارائي را الط و  ترجمه  پردازهاي اربي و شيوه قيد و شرط از نرريه الگو ارفتن بي -

(80/10/11خطرناك بدانيد. )

رايج شدن و پيشرفت تقليد، پيشرفت نيست. وابسته کردن اقتصواد، تقليودي کوردن     تقليد، -

ارايوي در دانشوگاه کوه هور چوه کوه غن طورف مرزهوا )مرزهواي اربوي و            علم، ترجمه

اند، ما همان را ترجموه کنويم و ااور کسوي حورف زد، بگوينود        کشورهاي اروپايي( افته

(81/11/15دانيم. ) را پيشرفت نميزند؛ پيشرفت نيست و ما اين  مخالف علم حرف مي

غيود؛   ام، ما از شااردي کردن پيش کسي که بلد است، ننگمان نمي من قبالً هم افته -

اوييم نبايد فكر کنيم که ما هميشه بايد شواارد بموانيم؛ معنواي ايون نگواه       ولي مي

(86/11/15تقليدي، اين است: ما هميشه بايد شاارد بمانيم. )

خواهيم از مونتاژ و کنوار هوم چيودن    ام در اين نكته اين است که نمي من تكيه -

نرريات اونااون متفكرين و حكمائي که در اين زمينه حرف زدند، يک نرريه 

د جداً از التقاط جلوايري وجود بياوريم و توليد کنيم؛ يعني در اين قتيه باي به

(01/10/61کرد؛ بايد پرهيز کرد. در موارد متعددي ما دچار اين اشتباه شديم. )

ايِ محض خوب نيست؛ مگر  هاي اربي و علمِ ترجمه هاي پيشرفت و نسخه نسخه -

ها  عنوان يک وسيله. ما نبايد دچار ترجمه شويم. علم و فرهنگ ترجمه و سيستم به

(00/10/10اي، درست نيست. ) هاي ترجمهو روش
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 مسدود و مخشوش كردن فضاي آزادانديشي( 2

ر رابطه با لزوم باز بودن فتاي سالم نقد و مناظره علمي و تتوارب  مقام معرم رهبري د

فرمايند: غرا  در چارچوب قانون، جهت توليد فكر و علم مي

را به کواالى قاچواق   « نقد و انتقاد»اريخت و « مناظره»ترسيد و از « غزادى»نبايد از  -

، «دا  و مورا  جو »جاى مناظره، بوه   و يا امرى تشريفاتى، تبديل کرد چنانچه نبايد به

(  83/88/18اريزى لغزيد. ) جاى غزادى، به دام هتاکى و مسئوليت ارفتار غمد و به

اى جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فتواى   براى بيدار کردن عقل جمعى، چاره -

 و« اسوالمى  حمايت حكوموت »بيان و افتگوى غزاد با  انتقادى سالم و بدون غزادى

توليوود علووم و انديشووه دينووى و در نتيجووه،   ،«نرووران هوودايت علمووا  و صوواح »

پردازى، ناممكن يا بسيار مشوكل خواهود بوود. بوراى عوالج       سازى و جامعه تمدن

بهتورين راه هموين اسوت کوه      ومرج فرهنگى نيز ها و مهار هرج ها و هتاکى بيمارى

و توليدنرريوه در چوارچوب اسوالم، حمايوت و      غزادى بيان در چوارچوب قوانون  

(83/88/18نهادينه شود. )

فتاي افتگو را مسدود نكنيد؛ يعني وقتي که بحث تخري  و اهانت و بداويي و  -

شود؛ نگذاريد که ايون جووري    مانند اينها پيش غمد، طبعاً فتاي افتگو مسدود مي

(01/0/66)بشود. 

 

 زدگي غرب( 3

هاي اربي در علوم انساني، بوت غنهاسوت.    هاي انديشه اساتيدي هستند که فرغورده -

کننود؛   راحتي سجده مي ها به اويند سجده نكنيد؛ اما در مقابل بت ابل خدا ميدر مق

طووري کوه    دانشجوي جوان را دست او بدهي، بافت و ساخت فكري او را هموان 

سازد؛ اين ارزشي ندارد و درست نيست. بنوده   متناس  با غن بت خود او است، مي

چوه هوم دانشومند باشود،      طور افراد، هيچ اعتقوادي نودارم. ايون اسوتاد هور      به اين

 پرسوتي نشوويد.   مواظو  باشويد دچوار غن بوت    .. .وجودش ناف  نيست؛ مترّ است

(06/81/10)
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ي علم، واان خودمان را به لوکوموتيو ارب ببنديم. البته اار اين  نبايد ما در مسئله -

هائي پيدا خواهد شود؛ در ايون شوكي نيسوت؛     وابستگي ايجاد بشود، يک پيشرفت

چنوين   ي قطعوي ايون   وي، نداشتن ابتكار، زيردست بودن معنوي، الزمهر ليكن دنباله

(16/11/11پيشروي است و اين جايز نيست. )

اري از مستقل فكر کنيم؛ تقليدي و تبعي فكر نكنيم. اار در اين مسئله که پايه بسوي  -

هايمان را فقط بور   ماست، بنا شد از ديگران تقليد کنيم و چشم اي پيشرفتهمسائل و 

دهد، باز کنيم، خطاي بزراي مرتكو    اي که تفكّرات اربي را به ما مي روي دريچه

(80/13/11ايم و نتيجه تلخي در اختيار خواهد بود. ) شده

 

 مأيوس كردن دانشجو( 0

اي  شوده  ي مهم در باب دانشجوها ]اين است که[ تبليغات انبوه و حسواب  يک نكته -

طور کلّي نااميد کننود از غينوده    شود براي اينكه دانشجويان ما را نااميد کنند يا به مي

شود؛ يا نااميد کننود از   اي منتهي ميبدتر از افسرد هاي سرنوشتکه به افسرداي و 

ي کارشان در کشور که به پشت کردن به کشور و رفتن از کشور و مانند اينها  ادامه

 (08/10/8011انجامد. اين خيلي چيز بدي است. ) مي

 

 كاري و اكتفا به وضع موجود محاف ه( 5

امروز از فكر  کاري و اکتفا به غنچه که هراز من دانشگاه و دانشگاهي را به محافره -

کنم؛ نه، دانشگاه بايد دائم نردبوان   و فرهنگ و معرفت در دست دارند، توصيه نمي

کواري و اکتفواي بوه غنچوه کوه       محافروه  معتقدمتعالي را طي کند و پيش برود. من 

هواي فكور و فرهنوگ، قتلگواه      داريم و نداشتن همت و بلندپروازي در همه زمينوه 

(16/10/16انقالب است. )

نموره   -به قوو  شوما   -عادي را ياد بگيريد يا در فالن چيز هاي چارچوبكه به اين -

(6/1/18. )بياوريد، فكر نكنيد؛ به علم فكر کنيد
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 پژوهش   پيشينه

هاي غنوان در جودو     اند که يافته هاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار ارفته پژوهش

 زير ارائه شده است.  
 رگرفته از پيشينه تحقق: موانع و مشكالت توليد علم ب1جدول

 موانع و مشکالت توليد علم پژوهشگر

 تحقيقات داخلي

 (8666)صميعي  ميترا
 درون موانو   در،وب در راهبردهواي جسوتجو   بوا  ناغشونايي  شخصوي،  و فردي موان  در

 دانشوگاهي،  برون موان  در و موجود هاي رشته در تخصصي هاي غزمايشگاه دانشگاهي،

 .تحريم دليل به الملليبين اتنشري در مقاالت چاپ عدم

 و نژاد فرزانه قنادي

 (8661همكاران )

 موانو   موالي،  و حموايتي  اقتصوادي،  موانو   اجتمواعي،  سياسي، موانو   – فرهنگي موان 

 –موانو  فوردي   و شوناختي )پژوهشوي(   ش رو موانو   غموزشي، موان  سازماني، –قانوني

 .روانشناختي

 (8660اصغر ميرفردي )
شناسي در ايران در سه دسته اساسي شوامل مشوكالت فوراروي     جامعه مشكالت فراروي

 ايرند. شناسي قرار مي هاي خاص جامعه هاي مربوط به علوم انساني و چالش علم، چالش

  وعباسعلي نوروزي  
 (8660) همكاران

عوامول   واجتماعي، موانو  ارتبواطي، موانو  غموزشوي و موانو  فوردي        –موان  فرهنگي 
يافتوه بوين    شعارزداي در جذب و نگهداري نخبگان، فقودان ارتبواط منسوجم و سوازمان    

جواي تورويج خالقيوت،     ش بوه ها و مراکز پژوهشي، غموزش مبتني بر انتقوا  دانو   دانشگاه
هواي   ارايي و عدم توجه کافي بوه کيفيوت فعاليوت    نوغوري و کارغفريني، البه ديد کميت

 پژوهشي نزد محققان  
زهرا کريميان و 

 (8661همكاران)
 – فرهنگوي  فوردي،  علموي،  اي، حرفه امكاناتي، مالي، سياسي، غموزشي، راهبردي، موان 

 سازماني  -مديريتي اجتماعي و
 اي فراحوزه اي، موان  حوزه درون موان ، ذاتي موان  (8611) فرد دانايي حسن

 خارجي پژوهشگران
 عوامل فردي و شخصي، درون دانشگاهي و برون دانشگاهي (0186)8رييان و دالي

 فقدان توسعه و به اشتراك اذاري دانش (0186)0کوکو
 ها محيط پژوهش (0180مكاران)هو  6سولو

 وامل فرديع (0188)0راااسا
 تعامالت اجتماعي (0181)5ساالران
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 –شود که محققان داخلي اال  از نگاه مرکز علمي  با بررسي پيشينه تحقيق مالحره مي

 عوالوه هويچ   صورت کلوي و عوام، بوه    اند، نه به غموزشي مربوطه به موان  توليد علم پرداخته

اسوت. جالو  اينكوه      پژوهشگري از منرر رهبر انقوالب بوه مووووع تحقيوق ورود نكورده     

تموايز يوا    هاي محققان خارجي نيز با نتوايج پژوهشوگران داخلوي مطابقوت دارد. وجوه      يافته

عبارتي نوغوري تحقيق حاور اين است که اوالً موان  و عوامول بازدارنوده توليود علوم در      به

 بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده در سطح کالن و راهبردي مورد جمهوري اسالمي ايران

غوري شده مبتني بر ديودااه يوک شخصويت علموي، موذهبي و       هاي جم  ثاني داده است. در

سوا ، بور هموه جوانو ، زوايوا، تنگناهوا موانو  و مشوكالت و          01سياسي است که قري  

بوراي نيول بوه     شوده  انجوام انديشي توليد علم در کشور تسلط دارد. البتوه از تحقيقوات    چاره

 برداري شده است. يق و انتخاب روش تحقيق بهرهحساسيت نرري، تقويت ادبيات تحق

 

 پژوهش روش شناسي

تحقيق حاور از نرور هودف، کواربردي و از نرورروش غميختوه اسوت. جامعوة غمواري         

پژوهش در دو حوزه درنرر ارفته شده است. در بخش او ، متمرکوز بور مووووع تحقيوق،     

شمار، موورد بررسوي قورار     صورت تمام که به العالي( )مدظلّهاي کليه بيانات و مكتوبات امام خامنه

ي در مرحلوه  نررسونج ها انتخاب شده است. در بخش دوم، بوراي   ارفته و از بين غنها ازاره

)از قبيل: غشونايي بوا بيانوات و مكتوبوات      ازيموردنهاي  تحليل متمون، با عنايت به ويژاي

ي از سوابقه  متومون، برخووردار   مقام معرم رهبري، غشنايي با روش تحقيوق کيفوي تحليول   

 86غموزشي و پژوهشي و غشنايي با وظايف و مأموريت نرام غموزش عوالي کشوور( تعوداد    

اطالعات مورد نياز در اين تحقيق با روش  اند. شمار ازينش شده شيوة تمام نفر از خبراان به

و تخصصي، مقاالت علمي   هاي علمي  برداري، کتاب اي با استفاده از ابزارهاي؛ فيش کتابخانه

اند. قلمرو موووعي پوژوهش،   غوري شده و پژوهشي و روش ميداني با ابزار پرسشنامه جم   

اسوت و   8011تا  8631هاي معطوف به موووع تحقيق است. قلمرو زماني، معطوف به سا 

هوا، مراکوز    ها، دانشوكده  قلمرو مكاني شامل، کليه مراکز غموزش عالي کشور )شامل دانشگاه

 زير روايي پژوهش محقق شده است: پژوهشي( است. به داليل
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ها، تجزيه و تحليل بوه صوورت رفوت و     غوري داده در طي تحقيق، همزمان با جم  -

 براشتي به دفعات انجام شده است.  

 8دهنوده و   متمون سوازمان  80پايه،  متمون 11رسيدن به اشباع نرري با احصا ؛  -

 متمون فرااير.

ن و اِعما  نررهاي اصالحي غنوان در  نفر خبراا 86ارجاع تحليل متمون به تعداد  -

 فرغيند تجزيه و تحليل

 پارکر معروف معيار چهار با تأکيد بر پايبندي به پايايي، براي دستيابي به غن با استفاده از

 :اند (، به شرح تأييد شده8661)8رافي و

 از دهنوده  متوامين سوازمان   ارفتوه  انجوام  روند مطابق تطبيق، معيار سنجش براي -

 اند. شده توليد شده، بررسي يها داده

 دهنده بوه  متامين پايه اوليه، متامين پايه ثانويه و سازمان کردن، فهم قابليت براي -

 توا  برقرار شده مفهومي پيوندهاي غنها ميان و اند شده مرتبط هم به مند نرام شكلي

 .شوند استخراج غنهاوسيله  فرااير به متمون

بيانوات و مكتوبوات    اسواس  بور  پوژوهش  اختارس تا شد سعي بودن، تعميم قابليت براي

 .ايرد شكل العالي( )مدظلهاي خامنه امام

غوري شوده،   هواي جمو    داده اطمينان حاصل کرد که توان به داليل زير مي فرغيند، کنتر 

 :فرااير شده است متمون ارائه به منتج

 دارد؛ وجود خام يها داده و متمون فرااير بين روشني تطبيق يا اتصا  -

 ؛8011تا سا   8631ها، از سا   غوري داده رش دامنه جم است -

  .احصا  شده است واقعي )دست او ( متون مطالعه اساس ها بر يافته -

 

 هاي پژوهش ها و يافته داده تحليل و تجزيه

ها نيز در دو بخش صورت ارفتوه اسوت. در بخوش او  بوا اسوتفاده از       داده تحليل و تجزيه

ها، تجزيه و تحليول از طريوق کداوذاري انجوام      ا اردغوري دادهروش تحليل متمون؛ همزمان ب
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فراايور   دهنوده و متومون   پايه، متامين سازمان شده است. در کداذاري اقدام به احصا ، متامين 

طور دايم، به متون بيانات و مكتوبات مراجعوه و برخوي از متوامين حوذف يوا       از متون شد و به

ي از طريق درك مفهوم يک پيشامد و انتخاب يوک نوام   اند. کداذار متامين جديدي اوافه شده

شود. در واق  فرغينود تحليلوي اسوت     )برچس ( براي غن و از طريق فن مقايسه مستمر انجام مي

صوورت   شوند. اين روش به فرااير شناسايي مي دهنده و متمون که از طريق غن، متامين سازمان

 اصل شد.  رفت و براشتي غنقدر ادامه يافت تا اشباع نرري ح

متومون   80پايوه،  متومون  61با عنايت بوه تووويحات اخيور بوه ايون ترتيو  تعوداد؛        

 اي شويوه  بوه  دهوي  ارجاع قابليت فرااير شناسايي شد. براي اينكه متمون 8و  دهنده سازمان

مشخص شدن نسبت متامين با متون منتخ ، از نشوانگر   برايشود و  فراهم سهل و سري 

هاي اختصواري   کارايري نشانگر نحوه به 8. در جدو  شماره استفاده شده است شش رقمي 

 تحقيق نشان داده شده است:
  

 : نشانگرهاي اختصاري منابع تحقيق2جدول شماره

 اعداد نشانگر معناي نشانگر نوع نشانگر نوع داده

 شش رقمي بيانات

 11تا  31اعداد  دو رقم او  نمايانگر سا  ايراد بيانات

 80تا  18اعداد  نگر ماه ايراد بياناتدو رقم دوم نمايا

 68تا  18اعداد  دو رقم سوم نمايانگر روز ايراد بيانات

 متمون)تماتيک( در جدو  زير غورده شده است: مثالي از نحوه تحليل
 

 مضمون : مثال تحليل3  جدول شماره

 مضمون پايه متن منتخب نشانگر
مضمون 

 دهنده سازمان
 مضمون فراگير

151186 

از شااردي کردن پويش کسوي کوه     ما

غيوود؛ ولووي  بلوود اسووت، ننگمووان نمووي

اوييم نبايد فكر کنيم که ما هميشه  مي

 بايد شاارد بمانيم.

هميشه 

 شااردماندن
 تقليدارايي

موان  و عوامل 

 بازدارنده توليد علم

در بخش دوم براي اعتبار سنجي تحليل متمون و افزايش روايي تحقيوق بوا اسوتفاده از    

بنودي بوه تحليول     صيفي شامل؛ جدو  توزي  فراواني، ارزش وزني، ميوانگين و رتبوه  غمار تو

 جامعه خبراان پرداخته شد.
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 هاي جامعه خبرگان تجزيه و تحليل توصيفي ويژگي .الف

براي افزايش روايي و اعتبار و کاهش ميزان خطا در مرحله تحليول متومون از نرورات    

د. بوه هموين منروور بوراي انتخواب      شو داري بور  خبراان مرتبط با مووووع و تحقيوق بهوره   

بووين   فراايوور پرسشوونامه دهنووده و متوومون پايووه، متووامين سووازمان توورين، متووامين مناسوو 

 عمل غمد.  نرران توزي  شد و به روش دلفي اصالحات الزم به صاح 

بندي معيارهاي انتخاب جامعه خبراان )به ترتي : غشنايي بوا   دهي و اولويت پس از وزن

متومون،   مكتوبات و مقام معرم رهبري، غشونايي بوا روش تحقيوق کيفوي تحليول     بيانات و 

برخورداري از سابقه غموزشي و پژوهشي و غشنايي با وظوايف و مأموريوت نروام غمووزش     

نفر از خبراان به شيوه ازينشي انتخاب شدند. در ادامه بوه تجزيوه و    86عالي کشور( تعداد 

بنودي غمواري    پرداختوه شوده اسوت. جمو      هواي جامعوه خبراوان    تحليل توصيفي ويژاوي 

 ارائه شده است.   0هاي جامعه خبراان در جدو  شماره  ويژاي
 هاي جامعه خبرگان بندي آماري ويژگي :جمع0جدول شماره 

ميانگين ارزش 
 وزني

ارزش وزني 
 1سؤال 

ارزش وزني 
 3سؤال 

ارزش وزني 
 2سؤال 

ارزش وزني 
 4سؤال 

 نفرات رتبه

 نفر او  5 5 5 5 5
 نفر دوم 5 0 5 5 15/0
 نفر سوم 0 5 5 0 5/0
 نفر چهارم 0 0 5 5 5/0
 نفر پنجم 0 0 5 5 5/0
 نفر ششم 5 6 5 5 5/0

 نفر هفتم 6 5 5 5 5/0
 نفر هشتم 0 6 5 5 05/0
 نفر نهم 5 6 5 0 05/0

 نفر دهم 6 0 5 5 05/0

 نفر يازدهم 6 0 5 5 05/0
 نفر دوازدهم 6 0 5 5 05/0
 نفر سيزدهم 0 6 5 5 05/0

نروران منتخو  از    ( مبين اين واقعيت است که، صواح  00/0ها) تفسير: ميانگين ميانگين

شايستگي الزم براي اين تحقيق برخوردار هستند. اين موووع بوه روايوي و اعتبوار تحقيوق     

 اذارد. صحه مي
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هییاي برگرفتییه از بيانییات و مكتوبییات امییام    تجزيییه و تحليییل سییاير داده  .ب

 العالي( )مدظلهاي خامنه

پايه،  هاي منتخ  در ادامه فقط به خالصه نحوه ارتباط متامين به علت کثرت حجم متن

هواي منتخو  اجتنواب     فرااير بسنده شده و از غوردن موتن  دهنده و متمون متامين سازمان

درجودو   « موان  و عوامل بازدارنوده توليود علوم   »متمون فرااير  شده است. خالصه تحليل

 رائه شده است: ا 5شماره
برگرفته از بيانات « موانع و عوامل بازدارنده توليد علم»مضمون فراگير  : خالصه تحليل5جدول شماره 

 )مدظله العالي(و مكتوبات امام خامنه اي

 مضمون پايه نشانگر رديف
مضمون 

 دهنده سازمان

 زداي ترجمه زداي فرهنگ و تفكر ترجمه 111080  .8

 زداي مهترج ارايي ترجمه 151181  .0

 زداي ترجمه ارايي ترجمه 618800  .6

 زداي ترجمه ارائي ترجمه 111080  .0

 زداي ترجمه ارائي ترجمه 131116  .5

 زداي ترجمه اي ترجمه غثار علمي، فكري و انديشه 601686  .3

 زداي ترجمه ارائي ترجمه 611313  .1

 يزدا ترجمه اي هاي ترجمهها و روش علم و فرهنگ ترجمه و سيستم 101000  .1

 تقليدارايي تقليددر راه ترقى و تكامل  188883  .6

 تقليدارايي هميشه شاارد ماندن 151186  .81

 تقليدارايي نگاه تقليدي داشتن 151186  .88

 تقليدارايي تحقيق علمي به معناي فراايري و تقليد 108106  .80

 تقليدارايي يكي ارفتن فراايري علم با توليد علم 111116  .86

 تقليدارايي علمتقليدي کردن  151181  .80

 تقليدارايي پردازي محدويت در نرريه 111615  .85

 تقليدارايي ها مونتاژ و کنار هم چيدن نرريه 611001  .83

 فرهنگ وابسته هاي پيشرفت اربي و بيگانه نسخه عمل به 151181  .81

 فرهنگ وابسته سطح تفكر اجتماعى پايين نگهداشتن 188883  .81

 تهفرهنگ وابس وابستگي فرهنگي 618880  .86

 فرهنگ وابسته تقليد فرهنگي از بيگانگان 161081  .01
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 مضمون پايه نشانگر رديف
مضمون 

 دهنده سازمان

 فرهنگ وابسته زيردست بودن معنوي 111116  .08

 فرهنگ وابسته فرهنگ فاسد بيگانه ترويج 188883  .00

 فرهنگ وابسته عدم استقال  شخصيت علمي 131116  .06

 فرهنگ وابسته عدم استقال  فكري 111380  .00

 اربزداي پردازهاي اربي نرريهقيد و شرط از  الگو ارفتن بي 111080  .05

 اربزداي کنند مي را ترجمه  ديگر تنها ارب  اي عده 188883  .03

 اربزداي غموزشي توسط ارب -طراحي برنامه علمي 181116  .01

 اربزداي فرهنگ وابستگي علمي و عملي به ارب 181116  .01

 اربزداي فرهنگ و سبک زنداي اربي 681106  .06

 اربزداي از ارب و تفكّرات و عقايد سياسي و اجتماعي فرهنگ و اخالقارفتن  601686  .61

 اربزداي بت شدن علوم انساني ارب نزد برخي اساتيد 108106  .68

 اربزداي وابسته شدن و اربي شدن 151181  .60

 اربزداي تقليد ارايي از تمدن اربي 681106  .66

 اربزداي تقليد اربي 681106  .60

 اربزداي وابستگي علمي به ارب 111116  .65

 علم زداي زند؛ پيشرفت نيست اار کسي حرف زد، بگويند مخالف علم حرف مي 151181  .63

 زداي علم صاح  دالن و خردمندانمنزوي و به حاشيه راندن  188883  .61

 زداي علم صاحبان خرد و احساسمسكوت کردن  188883  .61

 زداي علم داران و فريبكاران و راهزنان راه علم و دين دکان 188883  .66

 فقدان غزاد انديشي يكتاتورىد 188883  .01

 فقدان غزاد انديشي و افتگوى غزاد عدم غزادي بيان 188883  .08

 فقدان غزاد انديشي مسدودکردن فتاي افتگو 61001  .00

 فقدان غزاد انديشي ترسيدن از غزادي 188883  .06

 فقدان غزاد انديشي اريختن از مناظره 188883  .00

 فقدان غزاد انديشي اق تبديل کردرا به کاالى قاچ« نقد و انتقاد» 188883  .05

 فقدان غزاد انديشي فتاى انتقادى سالم فقدان 188883  .03

 فقدان غزاد انديشي ارايي تحجّر و جزمي 168016  .01

 فقدان غزاد انديشي جمود و تحجر 188883  .01

 فقدان غزاد انديشي نرا امرى تشريفاتى، تبديل کرد« نقد و انتقاد» 188883  .06
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 مضمون پايه نشانگر رديف
مضمون 

 دهنده سازمان

 فقدان غزاد انديشي سازي به جاي مد بازي  مد  151181  .51

 فقدان غزاد انديشي سؤاالت و شبهاتندادن به پاسخ   188883  .58

 فقدان غزاد انديشي جرأت ايجاد يک فتاي جديد علمي نداشتن 601686  .50

 اخالقي بي اي يلههاى الط و منحط قب درايرى 188883  .56

 اخالقي بي جدا  و مرا  188883  .50

 قياخال بي هتاکى 188883  .55

 اخالقي بي ومرج هرج 188883  .53

 اخالقي بي ومرج فرهنگى ها و مهار هرج هتاکى 188883  .51

 اخالقي بي تخري ، اهانت و بداويي در افتگو 61001  .51

 اخالقي بي افراط و تفريط 188883  .56

 نرام سلطه جلوايري نرام سلطه از رشد علمي 101018  .31

 م سلطهنرا مرهر زوراوئي و تحميل تمدن ارب 681100  .38

 نرام سلطه تحميل سبک زنداي اربي 618800  .30

 اکتفا به وو  موجود اکتفا به فكر و فرهنگ و معرفت موجود 161016  .36

 اکتفا به وو  موجود حرکت عادي 608001  .30

 اکتفا به وو  موجود هاي عادي را ياد بگيريد چارچوب 181116  .35

 زدايي هويت از بين رفتن فرهنگ انقالب 111005  .33

 زدايي هويت توجّهي به شعارهاي انقالب بي 618800  .31

 زدايي هويت افلت از جريان انقالبي 618800  .31

 زدايي هويت از بين رفتن فرهنگ جنگ 111005  .36

 زدايي هويت تمدّن و هويتفراموشي  181116  .11

 زدايي هويت ها از بين راتن هويت ملت 681106  .18

 زدايي هويت زبان ملّي را مغشوش کردن 151181  .10

 زدايي هويت هويّت اسالمي ملّي را سل  کردن 151181  .16

 زدايي هويت بزرگ انگاشتن ارب 181116  .10

 زدايي هويت هاي خود کوچک شمردن داشته 111000  .15

 زدايي هويت خودباختگىدر راه ترقى و تكامل  188883  .13

 زدايي هويت فتاى فرهنگىمخدوش کردن  188883  .11

 زدايي هويت ها هاي معنوي و تعالي روحي از ذهن ند، غرمانهاي بل زدوده شدن غرمان 681106  .11

 زدايي هويت نااميد کردن دانشجو 111008  .16



العالي( )مدظلهاي  موان  و عوامل بازدارنده توليد علم در جمهوري اسالمي ايران از منرر حترت امام خامنه: مقالة پژوهشي        831






 مضمون پايه نشانگر رديف
مضمون 

 دهنده سازمان

 زدايي هويت افسرده و از کارافتادن دانشجو 111008  .11

 اسالمي پردازي نرريه خأل پردازي علماي دين به نرريهورود نكردن  161106  .18

 اسالمي پردازي ريهنر خأل نرران هدايت علما  و صاح  عدم 188883  .10

 اسالمي پردازي نرريه خأل متر بودن علوم انساني موجود 161106  .16

 ارايي مادي سكوالريزم 618880  .10

 ارايي مادي ارايي ماديپو  و ثروت، هدف زنداي  681106  .15

 ارايي مادي ارايي مادي ها مادي شدن فكرها و ذهن 681106  .13

 انفعا  خفته بودن عقل جمعي 188883  .11

 انفعا  غلوداي و عدم حساسيت خواب 608001  .11

 انفعا  جدي نگرفتن تحقيق علمي 131116  .16

 انفعا  نداشتن ابتكار 111116  .61

 انفعا  در دانشگاه کاري محافره 161016  .68

 انفعا  انفعا  و عقبگرد جامعه و حكومت 188883  .60

 انفعا  اريزى مسئوليت 188883  .66

 انفعا  نداشتن همت 161016  .60

 انفعا  داشتن بلندپروازين 161016  .65

 توجهي دولت کم اسالمى حمايت حكومت فقدان 188883  .63

 توجهي دولت کم هدر دادن فرصت ملي 188883  .61

موانو  و عوامول بازدارنوده توليود     »متمون فرااير  جدو  باال بيانگر اين است که تحليل

متومون  80پايوه و   نمتومو  61شوامل  العوالي(  )مدظلوه اي در بيانات و مكتوبات امام خامنوه « علم

 دهنده است.   سازمان

 

 هاي پژوهش يافته

بر اساس تجزيه و تحليول صوورت ارفتوه، موانو  و عوامول بازدارنوده توليود علوم در         

 نمايش داده شده است. 8مقام معرم رهبري در نمودار از منررجمهوري اسالمي ايران 
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در  العالي( )مدظلهشه مقام مع م رهبري: موانع و عوامل بازدارنده توليد علم بر اساس اندي1نمودار

 جمهوري اسالمي ايران
مقام معرم رهبري در  از منرر( موان  و عوامل بازدارنده توليد علم 8مطابق نمودار )

، تقليودارايي ، زداوي  علوم  اربزداوي، ، زداي جمهوري اسالمي ايران عبارتند از: ترجمه

اکتفا بوه ووو     نرام سلطه،، اخالقي بي، فقدان غزادانديشي، فرهنگ وابسته، ارايي مادي

 توجهي دولت کماسالمي، انفعا  و  پردازي نرريه خألزدايي،  هويت، موجود
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 گيري و پيشنهاد نتيجه

افزايي، اقتودار، نيول بوه اسوتقال  علموي،       توليد علم در پيشرفت و غباداني کشور، ثروت

رو  مهمي دارد. از ايون  غفريني بسيار و تحقق تمدن نوين اسالمي نقش کس  مرجعيت علمي

در اسناد باال دستي جمهوري اسالمي ايران، توليد علوم نواف ، رهوايي از وابسوتگي علموي،      

منطقوه،   سوطح  در فنواوري  و علموي  او  تأمين خودکفايي در علوم و فنون، کس  جايگواه 

، پيشتاز در مرزهاي دانوش و فنواوري در جهوان   کس  مرجعيت علمي و فناوري در جهان، 

هوا در مسوير توليود علوم،      رف  و زدودن مشكالت و نارسوايي  کيد قرار ارفته است. مورد تأ

قرار ارفته است. اينک کوه وارد   العالي( )مدظلهاي همواره مورد توجه و تأکيد حترت امام خامنه

لوه   ايم، ووروري اسوت مطالبوه بحوق معروم      دهه پنجم از عمر پربرکت انقالب اسالمي شده

رو بوراي يوافتن    رو مقاله پيش برشماري شده محقق شود. از اين جدي ارفته شود تا اهداف

توا   8631پاسخ به سؤا  تحقيق کليه بيانات، احكام و مكتوبات مقام معرم رهبوري از سوا    

متوومون بوسوويله  در حووزه موووووع تحقيوق مطالعووه شود و از طريووق روش تحليول     8011

فراايور شناسوايي    متومون  8و دهنده  متمون سازمان 80پايه،  متمون 61کداذاري تعداد؛ 

هاي حاصل شده، موان  و عوامل بازدارنده  شد. مطابق تجزيه و تحليل صورت ارفته و يافته

در جمهووري اسوالمي ايوران     العوالي(  )مدظلوه اي توليد علم بر اساس انديشه حترت امام خامنوه 

هنوگ وابسوته،   ارايوي، فر  زداي، تقليدارايي، موادي  زداي، اربزداي، علم عبارتند از: ترجمه

زدايوي، خوأل    اخالقي، نرام سولطه، اکتفوا بوه ووو  موجوود، هويوت       فقدان غزادانديشي، بي

 توجهي دولت. و کم پردازي اسالمي، انفعا  نرريه

حواکي از غن اسوت    هاي صورت ارفته رو با نتايج تحقيق هاي پژوهش پيش مقايسه يافته

انود،   بازدارنده توليد علم پرداختوه  که که محققان داخلي و خارجي به موان  و عوامل جزيي

در حالي که مقاله حاوور موانو  و عوامول بازدارنوده در توليود علوم را در سوطح کوالن و         

غوري شده  هاي جم  بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده است. از سويي داده موردراهبردي 

انقوالب  اميد است بوا تحقوق منويوات رهبور معروم      اين پژوهش از اسناد دست او  است. 

 اسالمي، کليه موان  توليد علم برداشته شود. ان شا اهلل.
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توان افت که نتايج تحقيق به سوؤا  اصولي تحقيوق مبنوي بور اينكوه:        به اين ترتي ، مي

حتورت اموام    از منرور موان  و عوامل بازدارنده توليد علوم در جمهووري اسوالمي ايوران     »

 داده است. پاسخ مناس « کدامند؟ العالي( )مدظلّهاي خامنه

 .شود هاي تحقيق به پژوهشگران پيشنهاد مي با توجه به يافته

 بندي نمايند.  ( موان  و عوامل بازدارنده توليد علم را اولويت8

 غموزشي مورد بررسي قرار ايرد. –( ووعيت موجود توليد علم در مراکز علمي 0

ت امووام اوور توليوود علووم بوور اسوواس انديشووه حتوور  برنووده و تسووهيل ( عواموول پوويش6

 مورد پژوهش قرار ايرد. العالي( )مدظلّهاي خامنه
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 ( 8660نوروزي، عباسعلي؛ ابوالقاسمي، محمود؛ قهرماني، محمد ،)از علوم  توليود  موانو   بررسي 

 پژوهشیي رهيیافتي نیو    –فصیلنامه علمیي   بهشتي،  شهيد دانشگاه علمي هيئت اعتاي ديدااه

 .811تا  11از  -صفحه ، تابستان،0، پياپي 0، سا  ششم، شمارهدرمديريت آموزشي
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