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 يتعال  بسمه

  مقدمه

 ها ودر بخش سرفصلابالغ شد،  انقالبمعظم رهبر بیانیه گام دوم انقالب که در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب از سوی 

این موضوع شاید از آن جهت است که  است. تهپژوهش اختصاص یافاش به محور علم و های اساسی، اولین توصیه اساسیتوصیه

توان امیدوار بود که با نهادینه شدن علم و پژوهش در کشور، سایر و می ،دارد موضوعاتعلم و پژوهش نقش محوری برای سایر 

و راهبردها و راهکارهای مواجهه با موانع توسعه و پیشرفت کشور  ای و پایدار بررسیریشه مسائل با تکیه بر این محور به صورت

 شود. ها به صورت علمی احصا و اجرا در همه عرصه

ق و برای تحقشد علم و پژوهش در کشور هنوز در آغاز راه هستیم رچنانچه در بیانیه تصریح شده است به رغم چشمگیر بودن 

سازی مانسازی و گفتگنن سرعت و بلکه بیشتر ادامه پیدا کند. این امر نیاز به فرهاهداف انقالب اسالمی این مسیر باید با همی

  دارد.

ای تحقّق خواهیم یک خواستهاگر میفرمایند: می انقالب هایسازی در خصوص آرمانگفتمان اهمیت بارهمقام معظم رهبری در

به واقع اگر تفکری به صورت  1 .پذیرفته شده در بیاوریم صورت یک گفتمانپیدا کند، قدم اوّل این است که این خواسته را به

از زمان ای در نگاه ایشان گفتمان یعنی یک مفهوم و یک معرفت در برهه 2.گفتمان در آمد، اجرای آن دیگر کار دشواری نیست

مورد قبول عموم  چیزی که به صورت یک سخنِدر حقیقت گفتمان یعنی باور عمومی؛ یعنی آن 3د.گیر بشودر یک جامعه همه

کنند؛ چه بدانند، جامعه مثل هواست، همه تنفسش می گفتمان یک ،از این منظر 4.تلقی بشود، مردم به آن توجه داشته باشند

ا و هسازی انجام بگیرد که البته نقش رسانهکنند که باید این گفتمانایشان تاکید می 5.چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند

 6روحانیون و نقش بزرگان و اساتید دانشگاهی حتما نقش بارز و مهمی است.خصوص نقش هب

های اصلی تشکیل دهنده یک یندی برنامه ریزی شده و زمان بر و نیازمند تکرار و تاکید بر مفاهیم و مقولهآسازی فرگفتمان

وهش الزم است نهادهای دست اندر کار سازی ترویج علم و پژبرای گفتمان .گفتمان است تا تبدیل به ادبیات رایج جامعه شود

های اصلی این گفتمان را محور تولید ، مفاهیم و مقولهها و در راس آنها رسانه ملیسازی از جمله رسانهسازی و گفتمانفرهنگ 

مفاهیم و بهترین مرجع برای استخراج این  مختلف به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند. هایشیوهمحتوای خود قرار دهند و به 

ای برای زمینه در صدد است تا هابا استخراج این مفاهیم و مقوله 7ها نیز بیانات مقام معظم رهبری است و لذا این پژوهشمقوله

 محورهای اصلینخستین مورد از به عنوان ، سازی ترویج علم و پژوهشای برای گفتمانسیاستگذاری و تولید محتوای رسانه

 پرداخته شده است. ،8بیانیه گام دوم انقالب

                                                           
 13/4/94. بیانات، 1
 14/10/90 بیانات، .2
 22/9/88بیانات،  .3
 15/12/92 بیانات، .4
 14/10/90 های راهبردی،بیانات در سومین نشست اندیشه .5
 همان . .6
 ، انجام شده است.1398، مرکز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا ، تهران،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب"های اساس مجموعه کتاب. این پژوهش بر 7
 ادی،پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آز و محور اصلی است که عبارتند از: علم 7بیانیه گام دوم انقالب مشتمل بر . 8

 دشمن، سبک زندگی با مرزبندی خارجی، روابط ملّی، عزّت
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 مهمترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص گفتمان سازی ترویج علم

 

 :علم سازی ترویجگفتماندر خصوص  محورهای بیانات مقام معظم رهبری ها و مفاهیم مرتبط بامقوله مهمترین

 تولید علم و جهاد علمی .1

 

 

تولید علم و جهاد 
علمی

ی چرخه ایده علمی تا فناور
و مصرررررب و وررررا خورد و 

وا تولید ایده

ی توجه وه موهبت های ناشر
ا  علم

ع پیگیری جدی نقشره جرام
علمی کشور

ان ایمان وه توان واالی جوانر
ورای خط شکنی علمی

ترررحد کرررداکاری وررررای 
تحقررری سیاسرررت ونیرررادی

اب واالپیشرفت علمی وا شت

ا توجه وه نقش دانشرگاه هر
وردر پیشرفت علمی کش

دنبرررراد کررررردن الگرررروی 
یپیشرفت ایرانی اسحم

تشکیل کرسی های 

آ اد اندیشی

ای ارتباط صنعت و وخش ه
تی مدیریتی خصوصی و دول

وا دانشگاه

لزوم تحقی اقتصاد

دانش ونیان

ام لزوم تحرود ونیرادین ن ر
آمو د و پرورد

لزوم تحود و ارتقای 

علوم انسانی

لزوم توجه وه جنبش 

نرم افزاری
یایجاد دانشگاه اسحم

سرمایه گذاری ور روی

نخبه پروری

اولویت دادن وه ظرفیت های داخلی

توجه وه ضرورت تولید علم 

توجه وه ضرورت تولید عالم 

جهت دهی صحیح وه علم و عالم

«ا یعلم، فناوری، تولید محصود و تجاری س»توجه وه اهمیت  نجیره 

توجه وه لزوم همراهی علم و تولید ورای پیشرفت مادی کشور 

« جهاد»تلقی ا  تولید علم وه عنوان 

در ن ر گرفتن جهاد علمی وه عنوان یکی ا  وزرگترین فرایض
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بازتولید ایده چرخه ایده علمی تا فناوری و مصرف و بازخورد و .2

 
 

 های ناشی از علمتوجه به موهبت .3

 

 

 

 

 

توجه وه نخبگان

توجه وه شرکت های دانش ونیان

توجه وره چرخره تولیرد ایرده علمری ترا رسریدن وره
فناوری و صنعت و وا ار مصرب

وررا خورد آن در وررا ار مصرررب  و تولیررد 
مجدد ایده

داشتن علم 
موجب 

قدرت ملی 

عزت ملی 

اقتدار ملی 

ثروت ملی 
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 پیگیری جدی نقشه جامع علمی کشور .4

 

 ایمان به توان باالی جوانان برای خط شکنی علمی .5

 

 

 

 

 

لزوم افزایش شتاب رشد علمی کشور «  نقشه جامع علمی کشور»اجرای دقیی سند 

ایمان وه ورکات شهادت و جهاد در راه خدا جلوگیری ا  مأیوس شدن جوانان

ع پیگیری جدی نقشه جام
علمی کشور

ایمان به توان 
باالی جوان با 
استعداد و 
تحصیلکرده 
ایرانی

توجه به رشد 
های جوانانانگیزه

توجه به خط 
شکنی علمی

لزوم تمرکز 
ها بر دانشگاه

فعالیت علمی و 
لی توجه به بعد عم
علم 

تقویت منابع 
-هانسانی و سرمای
های معنوی
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 تالش حداکثری برای تحقق سیاست بنیادی پیشرفت علمی با شتاب باال .6

 هابازکردن میدان برای جوان 

 همکاری صنعت و دانشگاه 

  مسئله علم و فناوری به مسئله مطرح کشورتبدیل 

 لزوم افزایش شتاب رشد علمی و سبقت از رقبا 

 تحقق جهش علمی و ابتکار علمی 

 لزوم توجه به اقتصاد دانش پایه 

  های اخیر هنوز خیلی عقب هستیمکه با وجود رشد چشمگیر علم در کشور در سالفراموش نکردن این 

 علمی و ترویج خودکم بینی ملی و بزرگنمایی غربیاعتنایی به پیشرفت پرهیز از بی 

  پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری از سوی قوای سه گانه 

 های علمیناظر به نیازهای کشور بودن فعالیت 

 ها به عنوان فرصتتلقی تحریم 

 

 ها در پیشرفت علمی کشورتوجه به نقش دانشگاه .7

  م در دانشگاه ها )برای سهی« گفتمان پیشرفت عمومی کشور»و « علمی گفتمان علم و پیشرفت»حفظ و تقویت

 شدن دانشگاه در پیشرفت کشور( 

 هااصرار بر نوآوری علمی در دانشگاه 

 های علمی در خدمت نیازهای کشوراصرار بر قرار گرفتن پیشرفت 

 جلوگیری از حرکت فضای دانشگاه به سمت مسائل پوچ 

  های سیاسیها به سمت مسائل و جنجالدانشگاهجلوگیری از گرایش مسائل صنفی 

 های دانشجوییهای اصلی تشکلگم نکردن هدف 

 کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسالمیدنبال .8

 

.
المی استتوجه به اینکه پیشرفت علمی کنونی از برکت انقالب اس•

.

یشورفت اسالمی به جای الگووی پ-دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی•
غربی



 

8 

 

 های آزاد اندیشیتشکیل کرسی .9

 های آزاد اندیشی به معنای واقعیلزوم تشکیل کرسی 

 توجه به تفاوت آزاد اندیشی با ولنگاری 

  های آزاد اندیشیتشکیل کرسیرعایت آداب و ترتیب 

 عنوان یک فضای گفتمانی های آزاد اندیشی به در نظر گرفتن کرسی 

  های آزاد اندیشیاز سوء استفاده نکردن دشمن از فضای آزاد و کرسیمراقبت 

 های مدیریتی خصوصی و دولتی با دانشگاهارتباط صنعت و بخش .10

 

 لزوم تحقق اقتصاد دانش بنیان .11

  ای اقتصاد مثل نفت و گازپایههای بنیان شدن بخشتوجه به دانش 

 های اقتصادی و تولیدی داخلیتقویت بنگاه 

 های محکم اقتصاد مقاومتیدر نظر گرفتن اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از پایه 

 های جوان در شکوفایی اقتصاد دانش بنیانتوجه به نقش نخبه 

 های دانش بنیانتشکیل شرکت 

 بنیادین نظام آموزش و پرورشلزوم تحول  .12

ارتباط صنعت
و دانشگاه

ت لزوم ارتباط صنع
و دانشگاه برای 
ایجاد اشتغال

-لزوم استفاده بخش

ی های گوناگون مدیریت
خصوصی و دولتی از 
تحقیقات دانشگاهی

ریزی و برنامه
ر گذاری بسرمایه

روی پژوهش 

های لزوم طرح
-اجرایی برای ایده

های عالی
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 لزوم تحول و ارتقای علوم انسانی .13

 توجه به اینکه پیشرفت فکر و اندیشه و علوم انسانی پیش شرط پیشرفت علوم است 

 ها و فرزانگان( و حمایت از بیرون )شورای توجه به لزوم تحول در علوم انسانی از طریق جوشش از درون )دانشگاه

 تحول علوم انسانی(

 بات شورای تحولعملیاتی شدن مصو لزوم 

 نه صااارفا  توجه به اینکه یادگیری علوم انساااانی باید به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی شاااود (

 یادگیری علوم انسانی از غرب و شرق(

 لزوم توجه به جنبش نرم افزاری .14

 

 ایجاد دانشگاه اسالمی .15

 ایجاد دانشگاه اسالمی از جمله آرمان هاست 

 وم تهیه سند دانشگاه اسالمیلز 

 توجه به تجربه دانشگاه امام صادق به عنوان یک الگوی دانشگاه اسالمی 

 ) ... عبور از تعاریف ظاهری دانشگاه اسالمی )تعاریف مبتنی بر نحوه پوشش دانشجویان و 

 آموزی مومنانه، انگیزه، شور مقدس، رفتار اسالمی و علمحقق دانشگاه اسالمی از لحاظ ایمانتالش برای ت 

 سرمایه گذاری بر روی نخبه پروری .16

ریع توجه به کهنه بودن نظام آموزش فعلی و ضرورت نوسازی هرچه س
تر آن

رشتر سند تحول نظام آموزش و پرولزوم عملیاتی شدن هرچه سریع

بیوات طراحی نظام نوین پاکیزه و مونظم ملوی بوا نگواه ادتصوادی بوه تجر
دیگران و رفع اشکاالت آنها

جنبش نرم افزاری
تموان گف»الگو گورفتن از تبودیش شودن نهجوت جنوبش نورم افوزاری بوه •

و مطالبه دانشجویان از مسئولین« عمومی

جنبش نرم افزاری
ش علموی ناامید نشدن از موانع و انجام وظیفه مطالبه گری و تبودیش مسوا •

به گفتمان



 

10 

 

 

  

 

ر گوذاری بولزوم توجه به سورمایه
ی روی علم و فناوری و نخبه پرور

به عنووان عواموش ادتودار موادی و 
معنوی

پووروری هووم از طوور  لووزوم نخبووه
گیوور و هووم از هووای تصوومیمدسووتگاه

طر  نخبگان

لزوم ایجاد و تقویت بنیاد 
نخبگان


