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ستقد نژادحقدهی پوه
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چکیده
زمینه و هدف :پژمهش حاضر به دنبال حبققن نیش پلقس دانش بنقان ده منظومه فکمری میمام
متظم ههبری (مدظله ااتاای) است که میحواند چراغ هاهی برای دانش پژمهان باشد.
روش :همش پژمهش ،حوصقفی حقلقلی بر پایه همش کقفی اسمت .همش بکماه هفتمه از نموع
حقلقل مقتوای متون ،اسناد ،کتابها م سایتهای مرحب با عنوان میااه میباشد.
نتایج :یافتههای این حقیقق نشان میدهد یکی از برکاو انیالب اسالمی پقمدایش اعتاماد بمه
نفس م زمقنه برای حواقد نظریههای علای ده حوز های مختلف علموم م دانمش اسمت م یکمی از
حوز های مهم م بنقادین حوز ی امنقت م اموه دفاعی م هاچنقن حوز ی مأموهیتهمای پلمقس م
نقرمی انتظامی میباشد .نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران با همدف حوسمته دانمش انتظمامی،
اقداماو مهای ها ده دستوه کاه خود قراه داد م چشم انداز دانشی خود ها ده افمق  9414حرسمقم
ناود است م ده این سازمان ،جهت حقیق پلقس دانش بنقان اقمداماو اهزنمد ای حماکنون صموهو
گرفته است .امقد میهمد با هوشاندی م جهاد مستار علامی نخبگمان فکمری -علامی م فرهنگمی
کشوه م هاچنقن پقشبقنی مدیریتهای کاهآمد م اثربخش ده پرحو هاهنااییها م ههناودهای میام
متظم ههبری (مدظله ااتاای) ده نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران باشقم.
کلید واژهها :پلیس ،دانش بنیان ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

 -1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرا شناسی ،ایران ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان،
ایران ،saeed.nejadheydari@gmail.com .تلفن 23111011133
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مقدمه
ده مقق متالطم امرمزی ،نوآمهی شرط بیا م کلقد موفیقت سازمانهاست م ضمرمهو
مجود آن ده سازمانها حا حدی است که برخی منابع ،نبود خالققت م نوآمهی ها با نابودی
سازمان ده دهاز مدو یکی دانستهاند( .فالح شاس م هاکاهان )991 :9359 ،سازمانهمایی
که با نوآمهی بقشتر ،ده پاسخ به مقق متغقر م ایجماد م حوسمته قابلقمتهمای جدیمد ،بمه
عالکرد بهتری برسند ،موفقحر خواهند بود( .مونتقس ،9موهنمو 2م فرنانمدز )29 :2114 ،3ده
ادبقاو مربوط به نوآمهی ،دانش به عنوان یکی از مهمحرین اجمزای فراینمد خلمق نموآمهی
ملرح شد است م اهاقت مدیریت دانش م هابله آن با نوآمهی به طوه گسترد حأیقد شد
است(.چانگ 4م ای)2118 ،9
با مجود هاه حاکقداو دینی م آیاو م همایاو که مبقن «ااتلم سللان» میباشد ،به دالئل
گوناگون سقاسی ،اقتصادی ،فرهنگی م ...از دمهان هنسانس به این طمرف غمرب عامدحا از
پقشرفتهای علای ،پژمهشی ،فنی م ..برخوهداه گردید که برخی از این مجمو پقشمرفت
ده حوز نظامی بود است .متاسمفانه ده ایمن سمالها بمرخالف همنمد مضمتقت غمرب ده
پقشرفت م حرقی علای ،ده کشوههای مسلاان از جاله ایمران بمه داقمل شمرای خماص م
موافههای گوناگون اثرگذاه ،این کشوهها از جریمان عامومی پقشمرفت عیمب نگمه داشمته
شد اند .ده این شرای م با این بقنش ،میمام متظمم ههبمری از امایمل انیمالب م همزهمای
نخستقن جنگ حقاقلی ده کناه هامه دغدغمههای خماص اداه کشموه ،بمر امزمم هشمد م
پقشرفت کشوه ده بتد علای ده ابتاد مختلف م بمه میمژ ده حوز همای دفماعی م نظمامی
حاکقد میناود اند .از نظر متظم اه پقشرفت کشوه ده عرصه علای نمه حنهما موجمب هشمد
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انیالب اسالمی م کشوه میشود بلکه جریان انیالب اسالمی ها ده جهان گسترش میدهمد.
ده بامه ایشان قدهو ایران ده حوز های مختلف بایستی مبتنی بر پژمهش م حفکمر خمالق
بود م مبتنی بر حوان مندیهای داخلی باشد.
آنچه ده نخستقن حوصقه بقانقه گام دمم انیالب؛ متظم اه ده حاکقد بمر حوجمه بمه علمم م
پژمهش بود  ،احاام حجت با کلقه آحاد مردم م مسئواقن ده انتخاب بهترین ها حرقی کشوه
مبتنی بر بهر گقری از ظرفقتهای داخلی هارا بما اسمتفاد از دانمش م پقشمرفتهای همز
جهانی میباشد .این بقانقه ده عقن آهمان گرایی م افق گشما بمودن ،مسمئواقت م حکلقمف ها
همشن میکند م ده این میلع ،مسئله اصلی ،انتیال هوشاندانه مقراث عظقم انیالب اسالمی
به نسل از ها هسقد است .خوشبختانه بر اسماس ایمن بقمنش ،ده سمالهای اخقمر نهضمت
علای ده داخل کشوه ده عرصههای مختلف به شکوفایی نشسته م ده موضوعاو مختلمف
دانش بنقانی ،نانو ،ساخت پهباد ،فن آمهی موشکی ،انرژیهای نمو م ..کشموه ده مرزهمای
دانش قراه داهد.
آنچه ده بقانقه گام دمم ده حاکقد بر حوجه به علم م دانش آمد دققیا متوجه هاه حوز هما
بود م موضوعاو امنقتی ها نقز شامل میگردد .امرمز ده کناه هشد دانش امنقتمی ده ابتماد
امنقت خاهجی م ملی ،همیکردها م حدابقر ده حوز امنقت داخلی نقز بایستی از عیبه علامی
برخموهداه بممود م از حقمث نممرم افمزاهی م سممخت افمزاهی مبتنممی بمر بامههممای دینممی م
ظرفقتهای داخلی باشد .ده نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران نقز کمه سمااقانه شماهد
حجم عظقم حردد حوهیست م گردشگر داخلی م بقناااللمی اسمت ،علامی بمودن امنقمت م
مدیریت نظم م امنقت مبتنی بردانش نوین انتظامی موهد حاکقمد اسمت .ممدیریت دانمش ده
پلقس ،هاهبردی برای حبدیل شدن به یک سازمان دانش مقوه م شبکه مقوه حلیی میشمود
که به عنوان یکی از مهمحرین مراحل ده عرصه هاهبردهای انتظامی به شمااه ممیهمد .ایمن
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مدیریت به اقاظ مفهومی ،هیشه ده ضرمهو حقول ده نگرشهای امموه پلمقس ،ااگوهمای
ملی م ازمم دانش مقوهی داهد .ده مقق های پقچقد م پویا ،نقاز بمه دانمش ،همز بمه همز
دامنه م عاق گسترد حری مییابد( .مالزاد )22 :9354 ،
یکی از برکاو انیالب اسالمی پقدایش اعتااد به نفس م زمقنه بمرای حواقمد نظریمههمای
علای ده حوز های مختلف علوم م دانش است م یکی از حوز های مهم م بنقادین حوز -
ی امنقت م اموه دفاعی م هاچنقن حوز ی مأموهیتهای پلقس م نقرمی انتظامی میباشمد.
نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران با هدف حوسته دانش انتظامی ،اقداماو مهامی ها ده
دستوه کاه خود قراه داد م چشم انداز دانشی خود ها ده افق  9414حرسقم نامود اسمت م
ده این سازمان ،جهت حقیق پلقس دانش بنقان اقداماو اهزند ای حماکنون صموهو گرفتمه.
نوشتاه حاضر پویشی علای برای حبققن نیش پلقس دانمش بنقمان ده منظوممه فکمری میمام
متظم ههبری (مدظلهااتاای) است.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری
پلرریس Police :ماژ ای فرانسمموی م از ماژ الحممقن  polisبممه متنممی شممهر اخممذ شممد
است(عربی ) 978 :9373 ،م ده متنای اصلالحی ،پلقس ،سازمان حنظمقم کننمد اخالققماو،
آهامش م حأمقن کنند نظم عاومی م مجری قوانقن است م ده یک جالمه پلمقس متصمدی
حفظ نظم عاومی ده یک جامته سقاسی است( .آقابخشی)449 :9376 ،
دانش :9با حوجه به اینکه ده عصر حاضر افمزایش گسمترد عالقمه بمه ممدیریت دانمش،
اهاقت دانش ها بقش از پقش ناایان کرد است مای حالش برای یافتن یک حتریف هسمای
هاچنان ادامه داهد ،ده هاقن هابله ،دامنپوهو م پرمساك ( )9375دانش ها مخلوط سمقاای

- Knowledge
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از حجربقاو ،اهزشها ،اطالعاو موجود م نگرشهای کاهشناسی نظام یافتمه ممیداننمد کمه
چاهچوبی برای اهزشقابی م بهر گقری از حجربقاو م اطالعاو جدید فراهم میکنمد .نوناکما
م حاکوچی ( )9556استدالل میکنند که دانش ساخت ذهنی است که شامل بامههما ،چشمم
اندازها ،مفاهقم ،قضاموها م انتظاهاو ،همشها م متلوماو خماص بما همدف پمقش بقنمی
عواقب آیند  ،یا برای ساخت استنتاج است.
حتریف دانش از دیدگا های مختلف حوس صابنظران اهائه شمد اسمت کمه بمه برخمی از
آنها ده جدمل 9اشاه میشود:
جدول :1تعاریف دانش( ،حسن زاده و همکاران)105 :1188 ،
نام محقق
ولف

تعریف دانش
مخلوطی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای کارشناسی نظاا یافته است که
چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدیگد اراهگه میدهگد .دانشگف
اطالعات کاربردی و سازماندهی شده برای حل مساهل است.

تورین

اطالعات سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده که میتواند برای حل مساهل و تصگمیم گیگری
قابل درک و کاربردی باشد.

انواع دانش
حاکنون حیسقم بندیهای مختلفی از دانش صوهو پذیرفته کمه از جالمه مهمحمرین ایمن
حیسقمبندیها ،دانش ضمنی یا پنهان و دانش صریح یا آشکار است .اماقن کسی کمه ماژ
دانش ضانی ها ملرح ناود ،فقلسوف مشهوه ،پوالنی بود که ده بقثهای فلسمفی دانمش،
ماژ دانش ضانی ها بکاه برد .نوناکا دانش صریح ها دانشی ممیدانمد کمه میحوانمد حقریمر
شود م به زبان هسای ،مثل جاالو گرامری ،عباهاو هیاضی ،مشخصهها م دست نوشتهها
دهآید؛ سپس نتقجه میگقرد که این قبقل دانشهای صریح میحوانند به سادگی بمه صموهو
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هسای ده مقان افراد جابجا شوند ،اما ده عوض به حقریر دهآمهدن م انتیال دانمش ضمانی
سخت است .می دم بتد ها برای دانش ضانی برمیشارد :امل بتد فنی که شامل مهاهوها
یا هنرهاست .دمم بتد ذهنی که شامل مدلهای ذهنی ،عیاید م ااگوهای ققاسمی اسمت کمه
طرییی ها که افراد؛ جهان اطراف خود ها دهك میکنند شامل میشود ،می دانمش ضمانی م
صریح ها قابل حبدیل به یکدیگر میداند)Nonaka, 1995: 113(.
سازمان دانش بنیان :سازمان دانش بنقان( )KBOسازمانی است که عاد حرین داهایی آن
سرمایههای دانشی است .مزیت هقابتی یک سازمان دانش بنقان از طریمق دانمش م اسمتفاد
اثربخش از دانش ،حاصل میشود .شرکتهای حرم افزاهی ،صنایع هموا م فضما ،مؤسسماو
حقیقیاحی دانش بنقان م دانشگا ها میحوانند ناونههایی از سازمانهای دانش بنقان مقسوب
شوند.
پلیس دانش بنیان :پلقس دانش بنقان به پلقسی اطالق میگمردد کمه مهمحمرین داهایمی م
مزیت هقابتی آن سرمایه دانشی باشد م از این سرمایه به نقو مؤثری استفاد نااید .به بقمان
بهتر یک پژمهشگر باشد ،یتنی اینکه هر یک از کاهکنان ناجا ده هر جایگما متصمدی یمک
شغل مشخص است که یک حواناندی خاص ها میطلبد ،اگر این ممأموه نسمبت بمه شمغل
خود یک نگا پرسش گری داشته باشد م به دنبال هاهی برای انجام مظقفه بمه نقمو بهتمر م
مللوبحری باشد یک پژمهشگر ده شغل خود مقسوب میشود ،که نتقجه اممر اسمتفاد از
حوان کاتر با بهترین نتقجه است.
مدیریت دانش :مدیریت دانش ده یک مفهوم ساد به فرایند نظاممنمد ،یمافتن ،گمزینش،
سازماندهی ،پاالیش م اهائه دانش برای افزایش یادگقری کاهکنان م سموق آنمان بمه سمات
بهکاهگقری دانش برای حل مشکالو ،پویاشدن برنامههیزی هاهبمردی ،حصماقمگقمری م ده
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نهایت افزایش انتلاف سمازمان اطمالق میشمود( .خلقفمه م اقمو .)916 :2113 ،9ممدیریت
دانش ،کسب دانش دهست برای افراد مناسب ده زمان صمققح م مکمان مناسمب اسمت بمه
گونهای که آنها بتوانند برای دستقابی به اهداف سازمان بهترین اسمتفاد ها ببرنمد( .افمراز ،
.)32 :9386
یکی از پژمهشهای انجام شد میااه آقایان مالزاد م یتیوبی ( )9354است که بمه برهسمی
م ملااته پلقس دانش بنقان م مدیریت دانش ده ناجا میپردازد که یافتمههای ایمن پمژمهش
حاکی از ان است که با حوجه به سرعت حغققراو برای هسقدن به اهداف سمازمانی پلمقس م
حأمقن امنقت ده جامته ،یکی از عواملی که میحواند موهد حوجه قراه گقرد ،ممدیریت دانمش
م پلقس دانش بنقان است.
آقای یوسف حرابی()9359؛ ده میااه نیش پلقس بر نظریه اسمالمی  -ایرانمی امنقمت اعمالم
میداهد حاهیخ حابناك ادبقاو م آموز های حوحقدی برگرفته از مکتب ههمایی بخمش اسمالم
متفکران م اندیشاندان مسلاان م علاا م فیهای عظقم ااشأن اسالم بمه میمژ مکتمب حشمقع
حامی مبانی م اصول بنقادینی ده حوز امنقت م ساخت آن میباشمد م حجماهب اهزشماند
پس از پقرمزی انیالب اسالمی به ههبری اممام خاقنمی(ه ) م اندیشمههمای ژهف ایشمان م
هاچنقن ههبر متظم انیالب اسالمی حضرو آیت اهلل خامنهای (دامت برکاحه) که هیشمه ده
قرآن م سقر ی امامان متصوم (ع) داهد منابع مهای برای حواقد نظریه اسالمی-ایرانی امنقت
است.
آقای حسقنی مللق م هاکاهان ()9351؛ ده میااهای بما عنموان حبقمقن مفهموم نموآمهی ده
پلقس به طوه مشخص ،مهمحرین مانع اجرایی اهحباط منابع ده دسترس سازمان نظقر نقمرمی
انسانی م بودجه با سلح نوآمهی شکل گرفته ،مترفی مینااید.
- Khalifa&Liu
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نتایج میااه مقاد فرزانه م هاکاهان ()9359؛ با عنموان برهسمی نیمش ماسملهای ممدیریت
دانش ده اهحباط مقان ههبمری حقمول آفمرین م نموآمهی سمازمانی نشمان میدهمد ممدیران
سازمانی با ااگوگقری از سبک ههبری حقول گمرا ممی حواننمد ده اهحیمای ممدیریت دانمش
سازمانی موفیتر عال کنند.
روش شناسی
پژمهش حاضر از نوع حوصقفی حقلقلی برپایه همش اسنادی است .همش بکماه هفتمه از
نوع حقلقل مقتوای متون ،اسناد ،کتابها م سایتهای مرحب با عنوان میااه میباشد .همش
گردآمهی داد ها مبتنی بر همش کتابخانهای م استفاد از کتب ،اسمناد م ممداهك اسمت .ده
این همش پژمهشگر از مهمحرین ابزاه خود یتنی فقش برداهی اسمتفاد میکنمد .اطالعماو
جاع آمهی شد که ده فقشها ثبت شد اند با یک نظم منلیی دسته بندی شد م ده فصمل
دمم حقیقق با یک دسته بندی مناسب م منلیمی ثبمت ممیشموند .همش حقلقمل یافتمههای
حقیقق از نوع حقلقل مقتوی است.
یافتههای تحقیق
ده این قسات به اهائه یافتههای حقیقق حخصقص یافتمه اسمت .یافتمه همای حقیقمق بمه
صوهو موهدی حنظقم شد م جوامع موهد ملااته نقز بمه هامقن حرحقمب مموهد مداقمه قمراه
گرفتهاند.
جایگاه علم و دانش
جایگاه علم و دانش از منظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
برخی از بقاناو ههبر فرزانه انیالب ده خصوص اهاقت حواقد علم م خودبامهی علامی
به شرح ذیل اهائه میگردد:
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استقالل علمی
نسل جوان دمه ی ما یتنی شااها ،مقتوانقد این افتخاه ها برای خودحان به ثبمت برسمانقد
که شاا نسل جوانی بودید که حوانستقد کشوه ها به مراحل بزهگ پقشرفت علامی برسمانقد؛
این افتخاه ،خقلی افتخاه بزهگی است .نسل جموانِ اممرمز ،میحوانمد ایمن افتخماه ها بمرای
خودش جلب بکند که به جای اینکه بمه شمکل حبتمی دنباامهی دیگمران باشمد ،عزّحاندانمه
حوانسته پایههای استیالل علای م پقشرفت علای ها ده این کشوه مقکم کند م کاه کنمد م
حالش کند .این افتخاه میحواند برای نسل جموان دمه ی مما م دمه همای امّاقّمهی انیمالب
باشممد( .بقانمماو ده دیممداه شممرکتکنندگان ده نهاممقن هاممایش ملممی «نخبگممان فممردا»
())9354/17/22
ده علم باید ما پقشرفت کنقم .اابته علم هم خود ،مقصول فکمر اسمت .ده هامقن زممان
کنونی ،ده حرکت به سات پقشرفت فکری ،هقچ نبایسمتی حموانی م کوحماهی م کماهلی بمه
مجود بقاید .خوشبختانه چند ساای است که این حرکت ده کشموه شمرمع شمد ؛ نموآمهی
علای م حرکت علای م به سات استیالل علای حرکت کردن .علم همم اینجموهی اسمت
دیگر؛ بالفاصله ده قااب فنامهیها م اینها خمودش ها نشمان میدهمد .ده ممواهد زیمادی،
مقصول حرکت علای هم مثل این مسئلهی موهد بقث ما از چقزهمای بلندممدو نقسمت؛
نزدیکتر م ثار ی آن دمدستحر است .کاه علای ها بایستی عاقق م بنقمانی انجمام داد .ایمن
هم یک عرصمهی پقشمرفت اسمت( .بقانماو ده نخسمتقن نشسمت اندیشمههای هاهبمردی
(.))9385/15/91
حقیقق ،منبع حغذیهی آموزش است .ما اگر حقیقق ها جدی نگقریم ،باز سالهای متاادی
بایستی چشم به منابع خاهجی بدمزیم م منتظر باانقم که یمک نفمر ده یمک گوشمهی دنقما
حقیقیی بکند م ما از ام یا از آثاه حأاقفی بر اساس حقیقق ام استفاد کنمقم م اینجما آمموزش
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بدهقم .این نایشود؛ این مابستگی است؛ این هاان حرجاهگرائی م عدم استیالل شخصقت
علای برای یک کشوه م برای یک مجاوعهی دانشگاهی است .دانشگا یک کشوه ،مقمق
علای یک کشوه ضان اینکه اهحباطاو علای خودش ها بما دنقما حفمظ میکنمد ،از حبمادل
علای ،از گرفتن علای هقچ ابائی نداهد .من باهها گفتهام که ما از شاگردی ننگاان نایکنمد
که شاگردی کنقم؛ استاد پقدا بشود ،ما پقش ام شاگردی میکنقم؛ اما از این ننگاان میشمود
که هاقشه م ده هاهی مواهد شاگرد باقی باانقم؛ این که نایشود .بمرای یمک مجاوعمهی
علای ،این مایهی منیصت است که ده پژمهش م حقیقق کمه منشمأ م منبمع همیمش علامی
است ،ضتقف باشد؛ باید بتواند از اقاظ علای متکی به خمود باشمد .اابتمه از دیگمران همم
استفاد کند ،با دنقا هم حبادل کند ،آن مقت ده این صوهو جایگا شایستهی خودش ها هم
ده حبادلهای علای ده دنقا پقدا خواهد کرد؛ مقتی متکی است به دانش م حقیقق م کماهکرد
علایِ خود .این ده دنقا م ده مبادالو علای هم حأثقر خودش ها میگذاهد .ایمن همم حأکقمد
چندباه ده باه ی حقیقق (.بقاناو ده دیداه اساحقد م هؤسای دانشگا ها ())9386/17/15
همشن است که ما یک ها طیشد ی دمیستسااهی دیگمران ها ده ظمرف بقسمت سمال
نایخواهقم طی کنقم .مدعا این نقست که ما ده ظرف د سال ،پانزد سال ،خودممان ها بمه
سلح علای کشوهی کمه دمیسمت سمال اسمت داهد حمالش علامی میکنمد م از مقصمول
دمیست سال قبل از آنِ بیقهی کشوهها هم استفاد کرد اسمت ،برسمانقم .ایمن مموهد نظمر
نقست؛ بلکه مدعا این است که نباید مقت ها حلف بکنقم .اگمر ایمران بایمد آینمد ای داشمته
باشد م اگر این ملت باید هاقن ها استیالل م عمزو م عمدم مابسمتگی ها کمه ده آن ماهد
شد ادامه بدهد ،این امکان نداهد مگر با عاام شدن این ملت .باید عماام بشموند م علمم ده
این کشوه حرقی پقدا کند .علمِ ماهداحی ،علم -به متنای حیقیی کلاه -نقست؛ علممِ دهمنزا
است که اقتداه میبخشد .اینکه من مسأاهی حواقد علم م شکستن مرزهمای علمم ها ملمرح
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کردم ،به خاطر این است م باید آن ها جدی بگقریمد .حموز هما سمهای داهنمد ده بخشمی،
دانشگا ها هم سهم عاد ای داهند ده بخش دیگری .امرمز اساحقد م مدیران دانشمگا بایمد
اینگونه به دانشگا نگا کنند( .بقانماو ده دیمداه اسماحقد دانشمگا های اسمتان خراسمان ده
دانشگا فردمسی())9386/12/29
امرمز جهان م بهمیژ جهان اسالم دمهان حساسی ها میگذهاند .از سوئی امواج بقمداهی
سراسر دنقای اسالم ها فراگرفته ،م از سموئی چهمر ی غمدّاه امریکما م دیگمر مسمتکبران از
پرد ی حزمیر م هیا ،بقرمن افتاد است .از سوئی حرکت به سات بازیمابی هویّمت م اقتمداه
ده بخشهایی از جهان اسالم آغاز شد م ده کشوهی به عظات ایران اسمالمی ،نهمالهمای
دانش م فنامهی مستیل م بومی به بماه نشسمته م اعتاماد بمه نفسمی کمه مقمق سقاسمی م
اجتااعی ها متقوّل کرد بود به مقق علم م سمازندگی کشمقد شمد اسمت .م از سموئی
هخنههای ضتف م انقلاط ده آهایش سقاسی م نظامی دشانان پدید آمد اسمت( .پقمام بمه
کنگر عظقم حج.)9384/91/95( ،
از استیالل م خودبامهی ملت ایران ،سقاستهای زیاد خوا م دخااتجوی جهانی ضره
میبردند .برای یک ملت ،سم بزهگ عباهو است از مابستگی؛ م پادزهر این سمم ،عبماهو
است از خودآگاهی ،استیالل فکری ،استیالل علای ،همی پای خود ایستادن ،خمود ها اداه
کردن م خود ها مقتاج دیگران ندیدن .بنابراین ،اینها باید این پمادزهر ها از دسمترس ایمن
ملت دمه نگه داهنمد؛ ایمن طبقتمی اسمت( .بقانماو ده دیمداه جاتمی از مخترعمان جموان
(.))9384/19/31
بند مقتی جنبش نرمافزاهی یا حواقد علم ها  -که متنایش خماهج شمدن علمم از حاامت
حیلقدی م حرجاهای است  -ملرح کردم ،مسأاه به این صوهو زند نبود .االن هرجا که بمه
مقق های دانشجویی م دانشگاهی میهمم ،میبقنم استاد ،دانشمجو ،مقیّمق م پژمهشمگر از
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جنبش نرمافزاهی حرف میزند .این خوب است .مقتی ده یک مجاوعه بامه بهمجود آممد،
این بامه پشتوانه حرکتِ ماندگاه م پایداه خواهد بود .ما این ها میخواهقم .من میگویم ده
این قضقه شاا باید جدّی باشقد( .بقاناو ده دیداه جاتی از اعضای حشمکلها م جاتمی از
نخبگان دانشجویی (.))9382/18/99
این که ما مسأاه حواقد علم ها مکرّه ده دانشگا ملرح کردیم م باز هم ملرح ممیکنقم
م ده آیند هم انشاءاالَّه ملرح خواهقم کرد ،متنایش این نقسمت کمه از یکیمک مخاطبمان
میخواهقم حواقد علم کنند؛ بلکه متنایش این است که این اهزش ،هدف م حرکت جاتمی
 که انگقز های فردی ده پی آن است  -بشود .اابته علمِ حرجاهایِ مقمض خموب نقسمت؛مگر به عنوان یک مسقله .ما نباید دچاه حرجاه شویم .علم م فرهنگ حرجاه م سقستمهما م
همشهای حرجاهای ،دهست نقست .این بقثها ده جلسه اسماحقد همم ملمرح بمود .بنمد
میگویم ما به عنوان یک ملت با اسمتتداد ،بایمد علمآفرینمی کنمقم م میحموانقم .کسمانیکه
علمآفرینی کرد اند ،هم از اقاظ استتداد م هم از اقاظ سوابق علایِ دهخشمانِ حماهیخیای
که ما داهیم ،از ما جلوحر نبودند؛ بنابراین ملت ما میحواند .این به عنوان طرح یک خواسمته
عاومی ده دانشگا هاست ،حا انشاءاالَّه هاه آن ها دنبمال کننمد .اصمال ایمن مسمأاه بمه ایمن
صوهو ،فردی نقست م شاید هم هاه حوانایی حواقدِ علم ها نداهند؛ باید این به عنموان یمک
ملاابه عاومی دهآید م سنّت کاه ده دانشگا شود حا فی به فکر یادگرفتن آنچه دیگران بمه
دست آمهد اند ،نباشقم؛ بلکه افزمدن بر ذخقر به دست آمد به مسقله دیگران ها هم مجهه
هاّت خود قراه دهقم( .بقاناو ده جلسه پرسش م پاسخ دانشجویان دانشگا شهقد بهشتی
(.))9382/12/22
دنبال حواقد علم ،ژهفبقنی م ژهفیابی ده علمم باشمقد .حمال کمه هموش م اسمتتداد م
آمادگی ذهنی داهید ،هاّت ها به این کاه بگااهید .به اینکمه چماهچوبهمای عمادّی ها یماد
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بگقرید ،یا ده فالن چقز -به قول شاا -نار بقامهید ،فکر نکنقد؛ به علمم فکمر کنقمد .اابتمه
این ،فرهنگ حاایت از علم م پژمهش م کاههای مدیریّتی ها الزم داهد .اما عاممل دیگمری
که ماکن است حتّی بر عوامل قبلی غلبه کند ،مقل م عالقمه م اهاد م خواسمت شااسمت.
هاّت کنقد کشوه ها از اقاظ علامی بسمازید .مخاطمب ممن ،جامع متمدمد شماا نقسمت.
نخبگانی ده هدیف شاا ده کشوه هستند که یا قبل از شاا بود اند م یا بتد از شاا خواهنمد
آمد .نخبگان علای ده هر هشتهای که هستند ،باید بمرای حیویمت م حواقمد علمم ده داخمل
حالش کنند .این کشوه بقاداالّه از این امکاناو برخوهداه است .امرمز به برکمت انیمالب،
ها اندیشقدن باز شد است؛ اما یک همز بود که اصلا چنقن اجماز ای داد نامیشمد .شماا
ب بقنقد قبل از انیالب ،ده هاقن مقق دانشگاهی کشوه ،اصلا این فکر ها نداشت کمه یمک
ایرانی ماکن است بتواند ده ساختن علای کشوه خود ،با استیالل حرکت کنمد .بتضمی از
شاا دمستان گفتقد م دهست هم گفتقد که برناممههمای علامی م حقصمقلی م آموزشمی ده
کشوه ما چقزی بود که دیگران برای کشوهی که بایمد هاقشمه از آن اسمتفاد کننمد م آن ها
استثااه ناایند ،طرّاحی کرد بودند م هاان عال میشد .فرهنگمی همم ده کنماهش مجمود
داشت؛ فرهنگ مابستگی علای م عالی به غرب م بزهگ انگاشتن غمرب؛ بمه طموهی کمه
اصلا نایشود به سایهی ام هسقد؛ چمه برسمد کمه بمه خمود ام هسمقد م اصملا ام ها عیمب
گذاشت .انیالب آمد اینها ها بمه همم زد( .بقانماو ده دیمداه جاتمی از نخبگمان علامی
())9389/17/13
شاا که از استتدادی برخوهداه هستقد م فرض هم میکنقم که انشاءاالَّه امکانماو بمرای
حکامل م حتاایِ علای م فکری شاا فراهم شمود م بتوانقمد ده هامان هشمتههایی کمه مموهد
عالقهحان است ،کاه علای بکنقد ،هاّتتان باید به چه چقزی گااشته شود؟ آن چقزی کمه بمه
نظرم از هاه مهمحر میآید ،این است که هاّت جامته علای ما باید به حواقد علمم گااشمته
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شود .ما نباید به حرجاه م فراگقری اندمختههای دیگران اکتفا کنقم .نه اینکمه فمرا نگقمریم؛
هقچ کس نای گوید از دیگران فرا نگقریم؛ چرا ،باید فرا گرفت؛ امقکن علمم ها بایمد حواقمد
کرد .ما این مشکل حاهیخی ها داهیم م متأسّفانه این مشکل ده حکومتهای مابسته م فاسمد
پقشقنِ این کشوه هیشه داهد م بالیی است که از صدمپنجا سال پقش بر سرِ ما آمد م باید
خود ها بتدهیج از این بال هها کنقم .آن این است که از امّای که پرحمو علممِ جدیمد ده ایمن
کشوه افتاد ،نخبگان آن همز کشوه ،به فکر حرجاه افتادند .نه فی حرجاه آثاه علای ،بلکمه
حتّی فکر م اندیشه حرجاهای؛ هاه چقز به صوهو حرجاه از آنچه دیگمران انجمام دادنمد م
خود ها ده چاهچوب قاابهای آنها دهآمهدن .این گرم  ،مللیا جرأو ایجاد یمک فضمای
جدید علای ها به خود ندادند .نه فی گفتند علم ها از آنها بگقریم ،بلکه متتید بودند باید
فرهنگ م اخالق م حفکّراو م عیاید سقاسی م اجتااعی ها هم از آنها بگقریم! (بقانماو ده
دیداه جاتی از نخبگان علای (.))9389/17/13
بدحرین مشکلِ یک کشوه این است که حادّن م هویّت خود ها فرامموش کنمد .مما بایمد
امرمز ده صدد ساختن حادّن خود باشقم م بامه کنقم کمه ایمن ماکمن اسمت .ده حبلقغماو
گذشته این کشوه ده خصوص ناحوانی ایرانی م حوانمایی غربیهما آنقمده مبااغمه شمد کمه
امرمز اگر کسی بگوید ما کاهی کنقم که غربیها به علم ما احتقاج پقدا کنند ،میبقنقد کمه ده
دلها یک حاات نابامهی به مجود میآید :مگر چنقن چقزی ماکن است؟ بله؛ ممن عمرض
میکنم میشود .شاا هات کنقد پنجا سمال دیگمر اینطموهی شمود .اابتمه ایمن چقزهما ده
کوحا مدّو احفاق نایافتد؛ اما اگر شاا امرمز ده ها دهست قدم برداهید ،هقچ اشکاای نداهد
که پنجا سال دیگر ،جهت احوبان علم  -که امرمز یکلرفه م از یمک سمو بمه سموی دیگمر
است  -یا دم طرفه شود ،یا یکلرفه م از این سو به آن سو شود؛ چه مانتی داهد؟ مگر یک
همز اینطوه نبود؟ یک همز علم ها غربیها از شمرق م از هامقن ایمران گرفتنمد .پایهگمذاه
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بسقاهی از علومی که امرمز ده دنقا هایمج اسمت ،ایرانمیهما هسمتند .ده هیاضمی ،فقزیمک،
پزشکی ،نجوم م بسقاهی از علوم دیگر ،ایرانیها پایهگذاه بودند .اصمال هنسمانسِ اهمپما بمر
اساس حرجاههایی که ده کشوهها م مناطق اسالمی انجام گرفته بمود ،صموهو گرفمت .مما
میحوانقم این ها حصوّه کنقم که یک همز ایران حواقد کنند خالقّ علم شود.
امرمز هاه هاّت ما این است که نه فی علم ها ،بلکه فرآمهد های علامی م فنمامهی م
خرد فنامهی ها از آنها یاد بگقریم م آن ها ده اینجا حیلقد کنقم .این کاهی نقست کمه یمک
ملت باید به آن هاّت بگااهد .اابته این کاهها باید بشمود م چماه ای نقسمت .مقتمی انسمان
چقزی ها نداهد ،آن ها از کسی که داهد ،میگقرد .مقتی ساخت آن ها بلد نقست ،از کسی که
آن ها بلد اسمت ،یماد میگقمرد  -ده ایمن شمکّی نقسمت  -امما بایمد ها نمو م فکمر نمو م
بنبستشکنی ها مجهه هاّت خود قراه دهد( .بقاناو ده دیداه جاتی از نخبگمان علامی
(.))9389/17/13
اگر فرض کنقم که هفع دشانی ماکن باشد ،فی با اقتمداه م عمزّو م اسمتیالل ایمران
ماکن است؛ نه با ذاّت ،نه با احتقاج .اگر ایران اسالمی به هاّت شاا جوانهما م بمه هاّمت
این نسلِ هم به هشد امرمز ،مداهج علای ها طی کند م از اقماظ صمنتت م صمنتت برحمر،
فنامهی م فنامهی برحر م علای که امرمز موهد نقاز است ،بتواند سهم مافری ها به خمودش
اختصاص دهد که نتوانند به ام زمه بگوینمد؛ بتوانمد قمدهو نظمامی خمودش م پایمههمای
اقتصادی کشوه ها مستقکم کند ،بتواند ایمن مقرممقتهما ها برطمرف کنمد ،بتوانمد از منمابع
سرشاه م غنی این کشوه ده هاه جا بهر برداهی کند ،بتوانمد مترفمت سقاسمی ها ده آحماد
مردم باال ببرد ،آنمقت ماکن است دشانی آنهما کمم شمود(.بقانماو ده دیمداه جاتمی از
جوانان استان اهدبقل (.))9375/19/19
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مقق علاى باید ده عقن آنکه بماالحرین بهمر ى ماکمن ها از دانمش پقشمرفتهى جهمان
مىبرد ،متکى به خود م مبتکمر م خمالق م کامشمگر باشمد( .پقمام بمه گردهامائی میمژ ی
دانشگاهقان م دانشجویان ده حجلقل از حضرو امام خاقنی(ه ) (.))9378/13/92
انیالب اسالمی ،جهت گقری دانشگا ها یکسر دگرگون کرد م خودبامهی ،م ابتکماه ،م
استیالل ،م پایبندی به اهزشهای اسالمی ،م جهاد علای ،م آزادی از اسماهو م حبتقمت ،ها
جهت اصلی آن قراه داد .امرمز هساات امل دانشگاهقان ،حفظ ایمن جهمتگقمری م حمالش
برای شکوفا شدن استتداد علای م فکری نسل جوانِ بااند ی کشوه اسمت .نظمام اسمالمی
نشان داد است که ملت ایران ،داهای ظرفقت عظقای برای پقشرفت ده هاهی عرصمههمای
زندگی است .گام بلند انیالب ،ده این ها طوالنی ،قلع مابستگی م حبتقمت اسمت .مقمق
علای باید ده عقن آنکه باالحرین بهر ی ماکن ها از دانش پقشرفتهی جهان میبمرد ،متکمی
به خود م مبتکر م خالق م کامشگر باشد .نظام سللهی جهانی هاقشه کوشمقد اسمت کمه
بهمسقلهی عوامل حبلقغی خود ،احساس حیماهو م نماحوانی م نقماز ها ده ملتهمایی کمه از
قافلهی علم م فنامهی عیب ماند اند ،حیویت کند م آنان ها هاقشه نقازمند خود نگا داهد.
حأکقمد مکممره امممام هاحممل بمر اسممالمی شممدن دانشممگا  ،بممرای ایمن بممود کممه نسممل جمموانِ
حقصقلکرد ی کشوه از این احساس ناحوانی م نقاز نجاو یابد م به نجاو کشوه از حبتماو
مابستگیِ دمهان گذشته هات گااهد( .پقام به گردهاائی میژ ی دانشمگاهقان م دانشمجویان
ده حجلقل از حضرو امام خاقنی(ه ) (.))9378/13/92
سرعت پقشرفت علای د سااهی ما به قده سرعت علای دمیستسااهی امریکما نقسمت؛
اما من میخواهم به شاا این ها بگویم که دانشجوی ایرانی ،با هوشاندیاش ،با ایاانش ،بما
احساس استیالاش  ،با احساس عزّحی که امرمز ده ملمت ایمران م بخصموص ده جوانمان م
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دانشجویان ما هست ،اگر سی سال کاه کند ،امقد هسمت کمه بمه قمده صمد سمالِ دیگمران
پقشرفت کند( .بقاناو ده جلسه پرسش م پاسخ دانشگا حهران (.))9377/12/22
اهحش ،بخشی از قلع مابسمتگی اقتصمادی ها ده دهمن خمود داهد م آن ،مابسمتگی فنّمی م
علای است .اینجا فی مابستگی اقتصادی نقست؛ مابستگی فنّی هم هست؛ مابستگی علای
م فنّی م به اصلالح حکنواوژیک .باید این مابستگیها قلع شود .اابته ده حمال قلمع شمدن
هست ،اما بقشتر از این قلع کنقد .باید بسازید! بایمد خودحمان ده دهمن اهحمش بجوشمقد م
بجوشانقد! اینکه من بر همی نوسازی م بهسازی م نگهمداهی م حتاقمر م ابتکماه ده اهحمش
حکقه میکنم ،بهخاطر این است .شاا ظرفقت هم داهید .نقرمی هوایی ظرفقت زیمادی داهد.
نقرمی دهیایی ظرفقت زیادی داهد .نقرمی زمقنی ظرفقت زیمادی داهد .شماا ده بخشهمای
مختلف ،ظرفقت برای کاه علای ،فنّی م نوآمهی م ابتکاه ،زیاد داهید .هقچمقت هم نگویقد
چون فالن چقز ها نخرید ایم ،نداهیم .فالن ابزاه ها نخریدیم ،بهتر! فمالن مسمایل جدیمد ها
ماهد نکردیم ،بهتر! اگر ماهد میکردیم که شاا برای کاه کردن به صوهو نوسازی ،عرقتمان
ده نایآمد .اگر دهماز ها ده جاهایی به همیاان بسته است ،قده بدانقد .اگمر دهماز هما بماز
باشد ،همح سهلانگاهی م حنبلیِ انسان نایگذاهد ام به جایی برسد .انگقمز ی بزهگمی الزم
است که انسان ها به حالش ده کاهها ماداه کند .آنها که دائاا نوآمهی میکنند ،به این سبب
است که همند علایشان به این حرکت ماداهشان کرد م بتد کاه برایشان همان شد است.
مانگهی ،پول م استتااه دنقا ها پشت سر خمود داهنمد .اممرمز غربیهما بمه مسمقلهی علمم،
خودشان ها بر دنقا مسلّ کرد اند .برای آنها انگقز مجود داهد .کشوههای از اقاظ علامی
عیب نگه داشته شد هم برای پقشرفت م حرکت ،باید ده خود انگقز ایجاد کنند .یکمی از
عوامل ایجاد انگقز این است که ها ها بسته باشد .خدا ها شکر میکنقم که ها ها کمامال بماز
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نقسممت م ده جاهممایی بسممته اسممت( .بقانمماو ده دیممداه پرسممنل م فرمانممدهان اهحممش
(.))9379/19/28
استقالل علمی ،پیشرفت علمی و فناوری ,پیشرفت علمی ایران
باید بکوشقم حا بتوانقم کشوه ها از اقاظ علای از دیگران بینقاز کنقم( .بقاناو ده دیمداه
جاتی از نخبگان علای (.))9378/17/95
استعمار شبهقاره توسط انگلستان با سوء استفاده از قدرت علمی
یکی از بزهگحر ین جنایتهائی که به بشریت شد ،این بود که ده انیالب صمنتتی ده دنقما
ده این دم سه قرن ،علم مسقلهای شد برای زمهگوئی .انگلقسها که جزم پقشرمان انیمالب
صنتتی بودند ،از این امکانِ خودشان استفاد کردند برای ها افتمادن ده اطمراف دنقما م بمه
زنجقر کشقدن ملتها .شاا میدانقد ده دمهان حاکاقمت انگلمقسهما ده شمبهقاه  ،ده ایمن
صقنهی بزهگ م ثرمحاند چه گذشت؟ فی هم شبهقاه نبود ؛ حاام منلیمهی شمرق آسمقا
سالهای متاادی  -بقش از یک قرن  -زیر چکاهی اینها بود م با ابمزاه علمم کمه اینهما
داشتند ،بر مردم مسل شدند؛ مردم بمه جمان آمدنمد ،چمه انسمانهمایی نمابود شمدند ،چمه
آهزمهائی نابود شد ،چه ملتهائی عیب افتادند ،چه کشموههائی خمراب شمدند .اینهما از
ابزاه علم یک چنقن استفاد ای کردند .این بزهگحرین خقانت به علمم اسمت؛ هاچنمان کمه
بزهگحرین خقانت به بشریت است .اینها مقخواهند این انقصاه شکسته نشمود .همر ملتمی
که بتواند با استیالل  -نه زیر بلق آنها م با مجوز آنها م ده اختقاه آنها م ده مشت آنها
 همی پای خود بایستد ،یک ضربه به این انقصاه زد ؛ م این کماه اممرمز خوشمبختانه دهایران ها افتاد ( .بقاناو ده دیداه دانشاندان هستهای (.))9351/92/13
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تغییر وابستگی علمی به خودباوری علمی ،به برکت انقالب اسالمی
این انیالبی که ده ایران احفاق افتاد ،حغققراحی ها به مجود آمهد که از اقاظ عامق م ژهفما
حغققراو مهای است ،حغققراو اساسی است .بر اساس این حغققراو است که میشود جامته
ها پقش برد م حغققراو گسترد ای به مجود آمهد .این پایههای اصلی ،مقکم گذاشته شد.
من چند موهد از این حغققراحی ها که احفاق افتاد ،عرض میکنم .اابته اینها ها هاه میدانقمد،
هاه مقدانقم ،جلوی چشم ماست؛ اقکن هاان طوهی که خدای متتال ده قرآن ،ما ها متوجه
خوهشقد میکند « -مااشّاس م ضققها»خوهشمقد جلموی چشمم ماسمت ،امما سموگند یماد
میکند حا ما حوجه پقدا کنقم که این پدید  ،این حادثه ،ایمن موجمود اینیمده داهای عظامت
است  -ما هم باید به این پدید های عظقمِ اطراف خود حوجه کنقم؛ اذا گفتن اینهما از ایمن
جهت الزم است که خودمان حوجه پقدا کنقم ... .قبمل از انیمالب ،حکقمهی علمم م فنمامهی
کشوه به طوه کامل به غرب بود .باهها گفتهام؛ بتضی از قلتاو هواپقااهمای نظمامی مما ها
که خراب شد بود ،سائقد شد بود ،بنا بود اصالح شود ،اجاز نمیدادند مهندسقن داخلمی
نقرمی هوائی این قلته ها باز کنند ،ببقنند چی هست ،چه برسد به اینکمه بمه فکمر دهسمت
کردنش بقفتند .قلته ها میگذاشمتند حموی هواپقاما ،ممیبردنمد آمریکما ،یکمی بمه جمایش
میآمهدند؛ یا اگر بنا بود اصالحش کنند ،اصالحش میکردند .صمنتتی کمه مجمود داشمت،
صنتت مونتاژ مقض بود ،بدمن هقچ ابتکاهی .بتد از انیالب ،خودبامهی علامی م اعتاماد
به نفس ملی به مجود آمد؛ حضوه این هامه دانشماند ،دانشماندان برجسمته م بمزهگ ،ده
هشتههای مختلف ،مشاهد شد .امرمز ما دانشاندانی ده داخل کشوه داهیمم کمه ده سملح
جهان ،شبقه آنها م نظقر آنها قابل شااهشند؛ حتداد متدمدی هستند .دانشماندان مما پمقش
هفتند؛ غاابا هم جوان(.خلبههای نااز جاته حهران  +حرجاه خلبه عربی (.))9385/99/99
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حیلقدگرایی ،غرب ،حواقد علم ،استیالل علامی ،حتبمد علامی ،عیبمانمدگی علامی ایمران،
مابستگی به غرب.
مشکل ما ده گذشته هاقشه این بود که ده زمقنههای مختلف  -ده هاهی زمقنههای علای
 چشمبسته م حیلقدی نگا کردیم که ببقنقم غربیها چه میگویند(.بقاناو ده دیداه اسماحقدم اعضای هقأو علای دانشگا ها())9389/17/93
پقشرفت علای م فنامهی ،حواقد علم ،حرکت علای ایران ،پقشرفت علای ایمران ،اسمتیالل
علای ،حتبد علای.
نایشمود علممم ها از دیگممران گمدایی کممرد .علممم ،دهمنجموش اسممت؛ دهمنزاسممت .بایممد
استتدادهای یک ملّت به کاه بقفتد حا یک ملّت به متنای حیقیی کلاه عاام بشمود( .بقانماو
ده مراسم هفدهاقن سااگرد هحلت امام خاقنی (هحاهاهلل) (.))9389/13/94
استفاد بتضی کشوههای آسقب دید بتد از جنگ جهانی دمم از حواناییهای داخلی بمرای
پقشرفت امرمز ده سلح دنقا که نگا میکنقم ،میبقنقم بتضی از کشوهها این ها [استفاد از
حواناییهای داخلی ] ها هفتهاند م به نتقجه هم هسقد اند .کشوههایی که بتمد از جنمگ دمم
جهانی  -به حتبقر مبااغهآمقزی که متاوال گفته میشود  -حیریبا با خاك یکسان شد بودند،
کار هاست کردند م به خودشان پرداختنمد .ده ماقمع از نقرمهمای دهمن خودشمان اسمتفاد
کردند م امرمز ده زمقنهی اداه ی اموه دنقای خود از کسانی که اینها ها ده جنگ به خماك
سقا نشاند بودند باالحر هفتهاند .پس به نتقجه میهسقم که میشود با چنقن طرز فکمری بمه
استیالل علای م فنّی م غقر دست یافت( .بقاناو ده دیداه جاتمی از کماهگران م متلامان
(.))9373/12/93
از هاه این حرفهایی که گفته شد مهمحرین مسئله؛ علم م حقیقمق م پمژمهش اسمت...
پول فی نفسه اقتداه نایآمهد .آنی که اقتمداه ممیآمهد ،دانمش اسمت .اممرمز اگمر آمریکما
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پقشرفتگیِ علایِ خودش ها نایداشت ،نایحوانست ده دنقا اینجموه زمهگموئی بکنمد م ده
هاهی مسائل عاام دخاات بکند...
ثرمو هم اگر به دست میآید از ناحقه علم به دست میآید علم ها اهاقت بدهقد .اینمی
که من سالهاسمت همی مسمئلهی علمم ،حقیقمق ،پمژمهش ،پقشمرفت ،نموآمهی ،شکسمتن
مرزهای علایِ موجود حکقه میکنم ،به خاطر این است .بدمن انمواع دانمش ،اقتمداه کشموه
امکانپذیر نقست .دانش اقتداه میآمهد( .دیداه جاتی از نخبگان علای کشوه/6 ،آبان.)88/
ما اگر حقیقق ها جدی نگقریم ،باز سالهای متاادی بایستی چشم به منابع خاهجی بمدمزیم
م منتظر باانقم که یک نفر ده یک گوشهی دنقا حقیقیی بکند م ما از ام یا از آثاه حأاقفی بمر
اساس حقیقق ام استفاد کنقم م اینجا آموزش بدهقم .این نایشمود؛ ایمن مابسمتگی اسمت؛
.....من باهها گفتهام که ما از شاگردی ننگاان نایکند که شاگردی کنقم؛ استاد پقدا بشود ،ما
پقش ام شاگردی میکنقم؛ اما از این ننگاان میشود که هاقشه م ده هامهی ممواهد شماگرد
باقی باانقم؛ این که نایشود (دیداه اساحقد م هؤسای دانشگا ها/5 ،مهر.)86/
میام متظم ههبری ده بقانقمه گمام دمم انیمالب بمر حوجمه بمه علمم م پمژمهش حاکقمد
ناود اند؛ که احاام حجت با کلقه آحاد مردم م مسئواقن ده انتخاب بهترین ها حرقی کشوه
مبتنی بر بهر گقری از ظرفقتهای داخلی هارا با اسمتفاد از دانمش م پقشمرفتهای همز
جهانی میباشد .بقانقه گام دمم ده عقن آهمان گرایی م افق گشا بودن ،مسئواقت م حکلقمف
ها همشن میکند م ده این میلع ،مسئله اصلی ،انتیال هوشماندانه مقمراث عظمقم انیمالب
اسالمی به نسل از ها هسقد است.
فرازهایی از بیانیه گام دوم در خصوص علم و پژوهش:
 دانش ،آشکاهحرین مسقله عزو م قمدهو یمک کشموه اسمت .همی دیگمر دانمایی،
حوانایی است .دنقای غرب با برکت دانش خود بود که حوانست برای خود ثمرمو م
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نفوذ م قدهو دمیست سااه فراهم کند م با مجود حهقدستی ده بنقانهای اخالقمی م
اعتیادی ،به حقاقل سبک زندگی غربی بمه جواممع عیمب مانمد از کماهمان علموم،
اختقاه سقاسی م اقتصادی آنها ها به دست گقرد .ما به سوء استفاد از دانمش ماننمد
آنچه غرب کرد حوصقه نایکنقم اما موکّدا به نقاز کشموه بمه جوشماندن چشماههای
دانش ده مقان خود اصراه میمهزیم؛
 آنچه من میخواهم بگویم این است که این ها طی شد  ،با هاه اهاقتش فی یک
آغاز بود است م نه بقشتر؛ ما هنوز از قلههای دانش جهان بسقاه عیبقم؛ بایدبه قلهها
دست یابقم .باید از مرزهای کنونی دانش ده مهمحرین هشتهها عبوه کنقم .ما هنوز از
این مرحله بسقاه عیبقم.


ما اکنون این حرکت ها آغاز کرد م با شتاب پقش میهمیم مای این شمتاب بایمد
سالها با شدو باال ادامه یابد حا آن عیب ماندگی جبران شود .اینجانب هامواه بمه
دانشگا ها م دانشگاهقان م مراکز پژمهش م پژمهندگان ،گرم م قماطع م جمدی ده
این باه حذکر م هشداه م فراخوان داد ام ،مای اینک ملاابهی عاومی ممن از شماا
جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و هاچون یک جهاد ده
پقش گقرید .سنگ بنای یک انیالب علای ده کشوه گذاشمته شمد م ایمن انیمالب،
شهقدانی از قبقل شهدای هسته نقز داد است .به پا خقزید م دشان بمدخوا م کقنمه
حوز ها که از جهاد علای شاا به شدو بقاناك اسمت ،ناکمام سمازید )میمام متظمم
ههبری ،بقانه گام دمم.)9357/99/22 :
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پلیس دانش بنیان از منظر مقام معظم رهبری
با مجود هاه حاکقداو دینی م آیاو م همایاو که مبقن «ااتلم سللان» میباشد ،به دالئل
گوناگون سقاسی ،اقتصادی ،فرهنگی م ...از دمهان هنسانس به این طمرف غمرب عامدحا از
پقشرفتهای علای ،پژمهشی ،فنی م ..برخوهداه گردید که برخی از این مجمو پقشمرفت
ده حوز نظامی بود است .متاسمفانه ده ایمن سمالها بمرخالف همنمد مضمتقت غمرب ده
پقشرفت م حرقی علای ،ده کشوههای مسلاان از جاله ایمران بمه داقمل شمرای خماص م
موافههای گوناگون اثرگذاه ،این کشوهها از جریمان عامومی پقشمرفت عیمب نگمه داشمته
شد اند .ده این شرای م با این بقنش ،میمام متظمم ههبمری از امایمل انیمالب م همزهمای
نخستقن جنگ حقاقلی ده کناه هامه دغدغمههای خماص اداه کشموه ،بمر امزمم هشمد م
پقشرفت کشوه ده بتد علای ده ابتاد مختلف م بمه میمژ ده حوز همای دفماعی م نظمامی
حاکقد میناود اند .از نظر متظم اه پقشرفت کشوه ده عرصه علای نمه حنهما موجمب هشمد
انیالب اسالمی م کشوه میشود بلکه جریان انیالب اسالمی ها ده جهان گسترش میدهمد.
ده بامه ایشان قدهو ایران ده حوز های مختلف بایستی مبتنی بر پژمهش م حفکمر خمالق
بود م مبتنی بر حوان مندیهای داخلی باشد .خوشبختانه بر اساس این بقنش ،ده سمالهای
اخقر نهضت علای ده داخمل کشموه ده عرصمههای مختلمف بمه شمکوفایی نشسمته م ده
موضوعاو مختلف دانش بنقانی ،نانو ،ساخت پهباد ،فن آمهی موشکی ،انرژیهمای نمو م..
کشوه ده مرزهای دانش قراه داهد.
حضرو آیت اهلل خامنهای ده هفدهاقن دمه دانش آموختگی دانشجویان دانشگا علوم
انتظامی همزچهاهشنبه (96آبان)  9386م ده جاع فرماندهان ،مدیران اهشد اجرایی ،هؤسای
دانشکد ها م اعضای هقئت علای نقرمی انتظامی ،همیکرد جدید نقمرمی انتظمامی ها بمرای
برخوهد علای با مسائل مختلف اجتااعی م هاچنقن مسائل حرفهای م حخصصی این نقرم،
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اقدامی مللوب م دهخوه حیدیر دانستند م حأکقد کردنمد :دیمدگا ها م نظرهمای کاهشناسمانه
علای ده حوز های مربوط به مظایف نقرمی انتظامی ،حتاا باید ده عال نقز اجرایی شموند
م حقیقیاو علای ده مرحله نظر متوقف ناانند.
ههبر انیالب اسالمی با اشاه به عیب ماندگی حاهیخی علای ملمت ایمران بمه داقمل بمی
حدبقری م مابستگی حاکاان قاجاه م پهلوی ،افزمدند :یکی از آثاه این عیب ماندگی علای،
همحقه حیلقد ده موضوعاو مختلف اعم از علای م آداب م هسوم اجتااعی م فرهنگی بود
که پس از پقرمزی انیالب اسالمی م با خودبامهی ملت ایران ،ایمن همحقمه حضمتقف شمد
است ،اما باید با نگا نو ده مسائل مختلف به میژ مسائل علای همحقه حیلقد ها از بقن برد.
ایشممان اسممتفاد از دسممتامهدهای علاممی دیگممران ها متفممامو بمما حیلقممد صممرف دانسممتند م
خاطرنشان کردند :نقرمی انتظامی نقز باید ده چاهچوب مظایف م مأموهیتهای خود ،نگا
نوینی داشته باشد که دهبرداهند موضوعاو سازمانی آن ،اعم از نقرمی انسانی ،آموزشمی م
مهاهوهای حخصصی باشد( .پایگا اطالع هسانی میام متظم ههبری ،هفدهاقن دمه دانش
آموختگی دانشجویان دانشگا علوم انتظامی (96آبان) .)9386
آنچه ده بقانقه گام دمم ده حاکقد بر حوجه به علم م دانش آمد دققیا متوجه هاه حوز هما
بود م موضوعاو امنقتی ها نقز شامل میگردد .امرمز ده کناه هشد دانش امنقتمی ده ابتماد
امنقت خاهجی م ملی ،همیکردها م حدابقر ده حوز امنقت داخلی نقز بایستی از عیبه علامی
برخموهداه بممود م از حقمث نممرم افمزاهی م سممخت افمزاهی مبتنممی بمر بامههممای دینممی م
ظرفقتهای داخلی باشد .علای بودن امنقت م مدیریت نظم م امنقت مبتنمی بمردانش نموین
انتظامی موهد حاکقد میباشد.
الزمه هسقدن نقرمی انتظامی به جایگاهی ده حراز انیالب م نظمام اسمالمی پقشمرفت بمدمن
حوقف اسمت م بخشهمای مختلمف نقمرمی انتظمامی از جالمه کالنتمریهما ،پاسمگا هما م
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گشتهای انتظامی ده پقش چشم مردم قراه داهد م قضامو دهباه عالکرد نقرمی انتظمامی
به مجاوعه نقرمهای مسلح م نظام اسالمی حتاقم پقدا میکند( .میام متظمم ههبمری ،دیمداه
فرماندهان م مسئوالن نقرمی انتظامی.)9357/91/12 ،
افق یا راهبرد ناجا برای حرکت به سوی پلیس دانش بنیان:
طرح م نیشه ها ناجا برای حرکت به سوی پلقس دانش بنقان:
-9طراحی م یاهگقری -2 ،همزگشایی -3 ،مضتقت شناسی -4 ،قابلقمت م آسمقب شناسمی،
 -9افق شناسی کاهبردی -6 ،اازاماو -7 ،اقداماو -8 ،بومی سازی اسناد متکی بر قابلقتها
م افق (بی نا.)2 :9358 ،
طراحی و یارگیری:
شناسایی و جلب مشارکت مراکز ،نهادها و افراد موثر و عالقه مند شامل:
 نهادهای حقوقی درون و برون سازمانی شامل: نهادهای برمن سازمانی (مزاهو علوم ،متامنت علای ،...ستاد کل ن م)
 نهادهممای دهمن سممازمانی) مراکممز حقیقیمماحی م ملااتمماحی ،دانشممگا امممقن ،مرکممز
ملااتاو هاهبردی ،متامنت حربقت م آموزش)...،
 افراد حقیقی مرتبط با حوزه علم ،دانش و پژوهش و شامل: نخبگان ،خبرگان داهای سابیه خدمت
 کاهشناسان م دانش آموختگان شاغل به خدمت
 خبرگان م متخصصقن مرحب با حوز (بی نا)3 :9358 ،
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رمزگشایی از تدابیر و فرامین:
شکل شماره  :1الزامات ،مسیرهای حرکت ،جهت گیری های کالن ،افق های پیش رو

حبققن م احصاء دیدگا های میام متظم ههبری (مدظله ااتاای) ده خصوص علم م پمژمهش
با همیکرد چشم اندازسازی علم م پژمهش ده ناجا م......

اازاماو
مسقرهای
حرکت
جهت گقریهای
کالن

افق های
پیش رو
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وضعیت شناسی:
مضتقت شناسی علم م پژمهش به حفکقک شامل:
 -9گذشته ) قبل از انیالب ،حا ادغام ،حا سمال :)97اسنادشناسمی ،قابلقتهما ،مقمدمدیتها،
دستامهدها...
 -2حال (مضتقت امرمز  )58 - 57اسنادشناسی ،قابلقتها ،مقدمدیتها ،دستامهدها)......
 -3افق شناسی (ده  41سااه دمم انیالب) چشم اندازهای قابل دستقابی ده میماطع زممانی
کالن هدف گذاهی شد حا حادن نوین اسالمی) (بی نا.)4 :9358 ،
وضعیت شناسی علم ،دانش و پژوهش در  40سال گذشته با شاخصهایی از قبیل:
 مضتقت ساختاهها م نهادهای علای
 مضتقت هشتههای حقصقلی م مقزان دانشویان م فراگقران
 حتداد اعضای هقئت علای) داخلی م مزاهو علوم (ده مراکز آموزشی م پژمهشی
 جایگا حقیقیاو م پژمهشهای صنتتی م غقر صنتتی
 حتداد م نرخ هشد دانشجویان میاطع مختلف حقصقلی
 سرانه انتشاه کتابهای با موضوع اموه پلقسی
 سرانه انتشاه فصلنامه مجالو علای
 حتداد آزمایشگا های حخصصی ده اموه پلقسی )مواد مخده ،کشف جرم م(...
 پایگا فنامهی ده اموه پلقسی
 حتداد ابداعاو م اختراعاو ثبت شد پلقسی
 مقزان جذب نخبگان ده سلح ناجا
 حتداد پژمهشکد ها ،مراکز ملااتاحی م پاهكهای علم م فنامهی
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 حتداد کتابها م میاالو مرجع علای
 حتداد طرحهای پژمهشی به کاهبست هسقد
وضعیت شناسی علم ،دانش و پژوهش در وضعیت فعلی با شاخصهایی از قبیل:
 حتداد هشتههای کاهدانی ،کاهشناسی ،کاهشناسی اهشد م دکتری ده علوم پلقسی
 حتداد اعضای هقئت علای (داخلی م مزاهو علوم) ده مراکز آموزشی م پژمهشی
 حتداد م نرخ هشد دانشجویان میاطع مختلف حقصقلی
 سرانه انتشاه کتابهای با موضوع اموه پلقسی
 سرانه انتشاه فصلنامه مجالو علای
 ضریب حأثقر مجالو ده بقن نشریاو علای کشوه
 حتداد آزمایشگا های حخصصی ده اموه پلقسی (مواد مخده ،کشف جرم م(...
 حتداد صاحبنظران م متفکران اموه پلقسی
 حتداد ابداعاو م اختراعاو ثبت شد پلقسی
 حتداد فنامهیهای پلقسی بومی
 مقزان جذب نخبگان ده سلح ناجا
 حتداد پژمهشکد ها ،مراکز ملااتاحی م پاهكهای علم م فنامهی
 حتداد کتابها م میاالو مرجع علای
 حتداد طرحهای پژمهشی به کاهبست هسقد
 حتداد کرسیهای نظریه پردازی منتج به نظریههای بومی پلقسی
( .... بی نا)9 :9358 ،
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وضعیت شناسی علم ،دانش و پژوهش در افق  40سال آینده با شاخصهایی از قبیل:
 مضتقت علوم نظری
 مضتقت نوآمهی م خالققت
 مضتقت منابع انسانی دانشی م پژمهشی
 جایگا اندیشه مهزی م فکر
 جایگا فنامهیهای نوین م خ شکن
 جایگا مدیریت دانش
 جایگا حتامالو م مشاهکت پذیریهای علای
( ...... بی نا)6 :9358 ،
قابلیت و آسیب شناسی شامل:
شررناخت قابلیتهررا

شررناحت فرصررتها

شررناخت ضررعفها و

تهدیدها .........

اقداماو ده هسقدن به افق:
 اقداماو زیر ساختی )سازماندهی ،کاده سازی(...
اقداماو فرهنگی )آموزش(...
 اقداماو دانشی )علوم موهد نقاز(.....
 اقداماو فنامهانه )سلح فنامهیهای مرحب (....
 اقداماو حربقتی )هفتاه سازی(......
 اقداماو مرز شکن (علوم م فنامهیهای بدیع(.....
 اقداماو مققلی ) با حارکز بر دانشگا ها م....مرحب ملی (بی نا)7 :9358 ،
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بومی سازی اسناد مرتبط:
منلبق سازی اسناد م نظریههای جاهی متناسب با ااگوهای بدست آمد
دستوهااتالها ،ابالغقهها ،آئقن ناممهها ،همیمهها م فراینمدهای جماهی ،برناممهها م ممداهك
آموزشی م....
شکل شماره  :0الزامات در رسیدن به افق
روشی
آینده نگری

؟؟؟

و گذشته
پژمهی

فرهنگی

تعاملی

ساختاری

منابع
انسانی

بحث و نتیجه گیری
هشد چشمگقر دانش م فنامهیهای نوین ،هارا با حغققراو بنقادین نظام بقن ااالمل ده نمقم
قرن گذشته ،چهر جهان متاصر ها به کلی متفامو از گذشته ساخته است .حوأم شمدن ایمن
حغققراو با حقوالو فرهنگمی م اجتاماعی ،جواممع بشمری ها بمه نسمبتهای متفمامو ،بما
چااشهای اساسی ده حوز های مختلف همبه هم کرد است .م مبقث امنقت نقز جمدای از
این پقشرفتها نقست.با حوجه به اینکه برقراهی نظم م امنقت یکی از مظایف اصلی نقمرمی
انتظامی (پلقس) میباشد پلقس نقز میبایست خود ها هاگام با پقشرفت علوم م حکنواموژی
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م از طرفی سلح انتظاهاو مردم از پلقس افزایش دهد .با مجود هاه حاکقداو دینی م آیاو
م همایاو که مبقن «ااتلم سللان» میباشد ،به دالئل گوناگون سقاسمی ،اقتصمادی ،فرهنگمی
م ...از دمهان هنسانس به این طرف غرب عادحا از پقشرفتهای علای ،پژمهشمی ،فنمی م..
برخوهداه گردید که برخی از این مجو پقشرفت ده حوز نظامی بود است .متاسمفانه ده
این سالها برخالف همند مضتقت غرب ده پقشرفت م حرقی علای ،ده کشوههای مسلاان
از جاله ایران به داقل شرای خاص م موافههای گوناگون اثرگذاه ،این کشوهها از جریمان
عاومی پقشرفت عیب نگه داشته شد اند.
آنچه ده نخستقن حوصقه بقانقه گام دمم انیالب؛ متظم اه ده حاکقد بمر حوجمه بمه علمم م
پژمهش بود  ،احاام حجت با کلقه آحاد مردم م مسئواقن ده انتخاب بهترین ها حرقی کشوه
مبتنی بر بهر گقری از ظرفقتهای داخلی هارا بما اسمتفاد از دانمش م پقشمرفتهای همز
جهانی میباشد .این بقانقه ده عقن آهمان گرایی م افق گشما بمودن ،مسمئواقت م حکلقمف ها
همشن میکند م ده این میلع ،مسئله اصلی ،انتیال هوشاندانه مقراث عظقم انیالب اسالمی
به نسل از ها هسقد است .ده این شرای م با ایمن بقمنش ،میمام متظمم ههبمری از امایمل
انیالب م همزهای نخستقن جنگ حقاقلی ده کناه هاه دغدغههای خاص اداه کشموه ،بمر
ازمم هشد م پقشرفت کشوه ده بتد علای ده ابتاد مختلف م به میژ ده حوز های دفماعی
م نظامی حاکقد میناود اند .از نظر متظم اه پقشرفت کشوه ده عرصه علای نه حنها موجمب
هشد انیالب اسالمی م کشوه میشود بلکه جریان انیمالب اسمالمی ها ده جهمان گسمترش
میدهد .ده بامه ایشان قدهو ایران ده حوز های مختلف بایستی مبتنی بر پژمهش م حفکمر
خالق بود م مبتنی بر حوان مندیهای داخلی باشد.
خوشبختانه بر اساس این بقنش ،ده سالهای اخقر نهضمت علامی ده داخمل کشموه ده
عرصههای مختلف به شکوفایی نشسته م ده موضوعاو مختلف دانش بنقانی ،نانو ،ساخت
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پهباد ،فن آمهی موشکی ،انرژیهای نو م ..کشوه ده مرزهمای دانمش قمراه داهد .آنچمه ده
بقانقه گام دمم ده حاکقد بر حوجه به علم م دانش آمد دققیما متوجمه هامه حوز هما بمود م
موضوعاو امنقتی ها نقز شامل میگردد .امرمز ده کناه هشد دانش امنقتمی ده ابتماد امنقمت
خاهجی م ملی ،همیکردها م حدابقر ده حموز امنقمت داخلمی نقمز بایسمتی از عیبمه علامی
برخموهداه بممود م از حقمث نممرم افمزاهی م سممخت افمزاهی مبتنممی بمر بامههممای دینممی م
ظرفقتهای داخلی باشد .ده نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران نقز کمه سمااقانه شماهد
حجم عظقم حردد حوهیست م گردشگر داخلی م بقناااللمی اسمت ،علامی بمودن امنقمت م
مدیریت نظم م امنقمت مبتنمی بمردانش نموین انتظمامی مموهد حاکقمد میمام متظمم ههبمری
(مدظلهااتاای) است .یکی از برکاو انیالب اسالمی پقدایش اعتااد به نفس م زمقنمه بمرای
حواقد نظریههای علای ده حوز های مختلف علوم م دانش است م یکی از حوز های مهمم
م بنقادین حوز ی امنقت م اموه دفاعی م هاچنقن حوز ی مأموهیتهمای پلمقس م نقمرمی
انتظامی میباشد .نقرمی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران با همدف حوسمته دانمش انتظمامی،
اقداماو مهای ها ده دستوه کاه خود قراه داد م چشم انداز دانشی خمود ها ده افمق 9414
حرسقم ناود است م ده این سازمان ،جهت حقیق پلمقس دانمش بنقمان اقمداماو اهزنمد ای
حاکنون صوهو گرفته است.
ده این نوشتاه ستی شد به حبققن نیش پلقس دانش بنقان ده منظومه فکمری میمام متظمم
ههبری(مدظله ااتاای) پرداخته شود .امقمد ممیهمد بما هوشماندی م جهماد مسمتار علامی
نخبگان فکری-علای م فرهنگمی کشموه م هاچنمقن پمقشبقنمی ممدیریتهمای کاهآممد م
اثربخش انشاءاهلل گسترش جنبش علای م نهضت حواقد علم ده عرصههای مختلمف علموم
مبتنی بر اهزشهای بومی اسالمی-ایرانی ده پرحو هاهنااییهما م ههناودهمای میمام متظمم
ههبری(مدظله ااتاای) ده نقوی انتظامی جاهوهی اسالمی ایران باشقم.
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