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  چکیده
ل شـده اسـت.   یتسلط بر جوامع مختلـف تبـد   هايین ابزارتر مهماز  یکیامروزه دانش به 

حـاکم شـده اسـت.     یجهـان  يو بر بازارها یافتهان در همه جهات توسعه یبن اقتصاد دانش
ن یـ بـه حسـاب آورد. ا   یدر اقتدار ملـ  یار مهمیتوان علم را منبع بس یم درستی اکنون به

عنـوان   مدظلـه) بـه  ( يانات مقام معظم رهبـر یو ب ها هینظر یق در نظر دارد با بررسیتحق
علـم و دانـش    ۀاز توسع يراهبرد ییالگو ،کشور ین مقام رسمیتر کیترین و استراتژ عالی

از سـال   فقیـه  ولـی شان در مقـام  یا يها یسخنران یتمام ،منظور بدیندر کشور ارائه دهد. 
قـرار گرفـت. روش    یمـورد بررسـ  انـد،   که مرتبط با موضوع دانش بـوده  1398تا  1368
ل مضـمون بـوده اسـت.    یـ دار و تحل و ترکیبـی از تحلیـل محتـواي جهـت     ،یفیق کیتحق

هـا. از   هـا، دکتـرین، اهـداف و سیاسـت     ارزش :هاي اساسی ایـن الگوهـا عبارتنـد از    مؤلفه
کـه  کرد اشاره  يراهبرد ين الگویا ین اصلیرتوان به دکت یق میتحق يها افتهیین تر مهم
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 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی ۱۰

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

  مقدمه و بیان مسئله. 1
 هـاي  پیمان و ها يبند دسته گیري شکل زین و ها نزاع ،ها کشمکش، ها رقابت یاصل لیدل قدرت، به یابیدست
 هـا  انسانو  کشورها روابط و یاجتماع نظم ن اساسیهم برو  است المللی بین و اي منطقه ۀچندجانب ای دو

 بـر  يگـذار تأثیر جهـت  امکانـات در  و منـابع  از اسـتفاده  در را گریباز کی ییتوانا قدرت. گیرد می شکل
 ۀکننـد  تعیینمؤلفه  ترین کلیدي را قدرت یبرخ رو نیا از ؛دهد یم نشان ،خود نفع به یالملل بین يدادهایرو

 هـا  ملـت ). 29: 1387، يعلمـدار  یانعام( دانند می الملل بین روابط در عرصه کشورها گاهیجا و مناسبات
 یو چگـونگ  سـطح  از یتابع ها آن شدن برآورده که دارند یمختلف و متنوع منافع و ها آرمان ها، خواست
فـرد و   یشـگاه یبـه نقـل از پ  ؛ 11: 1388، یزرقـان ( کشورهاسـت  ریبـا سـا   سهیمقا در ویژه به یمل قدرت

  .)192: 1390، همکاران
 يراسـتا  در هکـ  را گرانیبـاز  گرید رفتار تا سازد می قادر را گریباز هک یعوامل از است قدرت عبارت

؛ )261: 12004،گ�سـنر و فـاهتر  ( دهـد  قـرار خـود   نفـوذ زیـر   است، نظرشان مورد هاي اولویت و منافع
 سکمـنع  را ملـت  یـک  افـراد  یجمعـ  صفت و یژگیو ،یکیتیژئوپل یمفهوم عنوان به یمل قدرت رو ازاین
ـ  قـدرت  .یابـد  مـی  یتجل دولت و شورک یک با رابطه در يفرد یصفتمثابه  به زمان همو کند  می  در یوقت

ـ پد آن یلـ ک و یقـدرت عمـوم   جامعه، آن يها توانایی ندیبرآ از ،شود ستهینگر ملت ای جامعه قالب  داری
 یکـه ناشـ   شود میگفته  یکیارگان يها يبه مجموعه توانمند یت ملقدر). 245: 1379، این   حافظ( شود می

 ،ییامریکـا  سـت یاستراتژ نزیالکـ ن رابطـه  یدر همـ باشد.  یو فرهنگ ی، اجتماعیاسی، سياز عوامل اقتصاد
 هـاي  توانـایی  از هکـ  کنـد  می فیتعر شورک یک بالفعل و بالقوه ايه توانایی از اي مجموعهرا  یمل قدرت

 .)24: 1370، نزیالکـ ( شـود  مـی  یناشـ  آن ینظام و فناورانه ،یعلم ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ي، اقتصادیاسیس
  .کنند می قدرت دیتول یجمع يردکارک در هک است یگوناگون يو مباد منشأ يدارا یمل قدرت

 گیرنـد  گونـاگونی جـاي مـی    هـاي  حـوزه  در ،شـورها ک یملـ  درتقـ  به دهنده تشکیل یاصل عوامل
 گریبـاز  یـک  هکـ  داند یم اي وسیله را قدرت عناصر و عوامل) 1999( 2نیاگلداست). 68: 1386، این   حافظ(

 اي عـده  نظـر از  .دهـد  گسترش را خود اقدامات و ها برنامه ها، تیظرف ،بلندمدت در آن قیاز طر تواند می
ـ تول و )1994 ،لوریت( کشور يای)، جغراف1997 ،یجابلونسک( تیجمعاز: عبارتند ن عناصر یا د ناخـالص  ی
 ).1389: همکارانبه نقل از کامران و () 1999 ،نیگلدستا( یمل
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  ۱۱  یراهانف يرآبادیام فاطمه ا،ین یفاطم یمحمدعل/  يرهبر معظم مقام نگاه از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 

 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

  مختلف ادوار در قدرتۀ عمد منابع. 1جدول شماره 
  منابع عمده قدرت  شتازیکشور پ  دوره

  ایاسپان  قرن شانزدهم
 يوندهایمزدور، پ سربازان از متشکل هاي ش، ارتيط�، تجارت استعمار شمش

  یپادشاه يها سلسله انیم
  ییایدر يروین ه،یسرما يبازارها تجارت،  هلند  قرن هفدهم
  ارتش ،یدولت ، دستگاهییروستا مناطق صنعت ت،یجمع  فرانسه  قرن هجدهم

  سیانگل  قرن نوزدهم
 ،یبرالیل يارهاهنج ،ییایدر يروین و اعتبار، یمال امور ،یاسیس یهمبستگ صنعت،

  )نیسرزم دفاع از سهولت( اي جزیره تیموقع

  امریکا  ستمیقرن ب
 يروهای، نیفرهنگ جهان ،یکیو تکن یعلم هاي در حوزه يشتازیپ ،یمل اقتصاد یبزرگ

  یفرامل ت ارتباطاتیمرکز المللی، بین یبرالیل هاي ها، رژیم ائت�ف و ینظام

  ؟  کمی و ستیقرن ب
 يفناور از استفاده تیفیک، اط�عاتبر  مبتنی ياقتصادها اط�عات، يعلم و فناور
  نرم قدرت ،یاجتماع و ياقتصاد ـ یاسیس مختلف هاي بخش در اط�عات

  .)195: 1390، فرد و همکاران یشگاهیپ(
ـ  نیبـد  ؛است رییتغ حال در مدام قدرت منابع ،گزارش شده است 1شماره طور که در جدول  همان  یمعن

 بـوده  گـذار تأثیر قـدرت  شیو افـزا  ییتوانا در منبع چند ای کی بشر، خیاز تار یطیاشر و دوره هر در که
وسـعت   بعـد  یمـدت  .شد یم محسوب قدرت يبرا اي عمده منبع تیجمع هجدهم قرن ياروپا در. است
 و علـوم  ،سـتم یقـرن ب  دوم مهین يابتدا در. شد مطرح یلیر يها شبکه و صنعت تیاهم سپس و نیسرزم
 بـا  یکـم  و بیسـت  قـرن . شـدند مطـرح   قدرت منابع عنوان به يا هسته و س�ح صنعت در شرفتهیپ يفناور
ـ پ يشـتر یب شیافـزا  دسـترس،  در حجم اط�عات قدرت، یسازمان و یاط�عات ش نقشیافزا به توجه دا ی

 يبـرا  اي عمـده  منبـع  پـذیر، بـه   نرمش و عیسر واکنش يبرا یسازمان ییتوانا ان،یم نیا در و کرد خواهد
ـ  .)195: 1390، و همکـاران  فـرد  پیشـگاهی ( خواهد شد لیدتب قدرت ـ توجـه در ا  قابـل  ۀنکت ن جـدول  ی
قـدرت در عصـر حاضـر اسـت. امـروزه اقتصـاد        یعنوان منبع اصـل  افتن دانش و اط�عات بهی تیمحور
  شود. ن محسوب مییو اقتصاد نو یز اقتصاد سنتیخط تما یجهان يبنیان حاکم بر بازارها دانش

 اسـت  بـوده  یاط�عات انق�ب شاهد ،مختلف يها انق�ب از گذار از پس که جهان ن استیت ایواقع
 ییدانـا  عصـر  در آن روزافـزون  افتنی تیاهم و است دانش درآمد، و ثروت خلق ارزشمند منبع آن در که

). 145 :1386، يشـهناز  و عمادزاده ؛3: 1383، انیمنور( است شده انیبن دانش اقتصاد گیري شکل موجب
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 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

 اسـتوار  ییدانا و دانش علم، اط�عات، ها، داده از يریگ بهره و عیتوز د،یتول بر انیبن دانش ياقتصاد ۀتوسع
ـ تول آن در کـه  است ياقتصاد ینظام انیبن دانش اقتصاد در واقع). 1389 ،زاده يدیحم( است  کـاربرد  و دی
 و دانـش بـر   مبتنی که حاضر عصر اقتصاد در کلی طور به. شود می محسوب ثروت جادیا یاصل منشأ دانش
 بـه  خـود  یدانشـ  ناملموس يها ییدارا از که هستند هایی آن ها بنگاه ترین موفق است، یدانش يها هیسرما
  .کنند یم استفاده يکارآمدتر طور
ـ ن یست بلکه در سطح ملـ ین یو بنگاه یط سازمانیمحدود به شرا ،طین شرایا ز دانـش و اط�عـات   ی

ـ فعال و اثرگـذار در نظـام    يل شده است. ماندگاریبدت یاقتدار مل مؤلفه ینتر مهمبه   يامـروز  الملـل  نیب
ـ  يهـا  توجه بـه حـوزه   ۀیمگر در سا افتد ینماتفاق  ـ در بخـش بن  یع علمـ یو رشـد سـر   یمعرفت و  يادی
دارد کـه همـان    یعمـده و مهمـ   یژگـ یو ،افتـه اسـت  یاستقرار که بر علم و دانش  ی. قدرت مليکاربرد
ـ و اثربخش علم در رفع ن يکاربرد يها جنبه باوجود اقعدر وآن است.  یبخش تیمشروع از و مشـک�ت  ی

ـ  یعمال آن مقاومت دست که این یانیزور و قدرت عر ،حاصل از آن ۀ، سلطیانسان داشـته   یگـران را در پ
دانـش همچـون قـدرت     سخن گفـت.  ید از مفهوم اقتدار ملیبا یمفهوم قدرت مل جاي به در واقع باشد.

دانـش   سـازد؛ بنـابراین   مـی داسـتان   ن قدرت را با خود همـراه و هـم  یکنندگان ا افتیدرکرده و نرم عمل 
 زیـرا  ،رنـد یگ یمـ  ج دلخـواه ینتـا  زور،اسـتفاده از   بـدون  است که یگرانیباز به متعلق ،نرم قدرتمثابه  به

  .)100: 1387، ينا( دارد مقبولیت بیشتري گرانید يبرا ها آن هاي ارزشو  ها سیاست
 یتجلـ  فقیـه  و�یـت  يگاه رهبریو جا یاس�م يران که در قالب نظام جمهوریا ی�مانق�ب اس ۀثمر

در جهـان اسـ�م    ینیکه به دنبال استقرار حکومت داست خواه  و آرمان یمکتب يکشور ۀاست، نمونیافته 
ـ ن داعیبا چن یاسیک نظام سیاست.  یو سراسر کره خاک تحقـق اهـداف و    يبـرا  یمـ یه و رسـالت عظ ی

بـا توجـه   به همین دلیل،  ؛با�ست یملو اقتدار  ازمند قدرتین يگریش از هر کشور دیب ،ودخ يها آرمان
ـ بن دانـش  و اقتصـاد  یدانشـ  يهـا  به ظهور عصر اط�عات و انفجار شـبکه   ،یحـاکم بـر بـازار جهـان     انِی

در مقـاطع   ي. مقام معظـم رهبـر  استر یناپذ و اجتناب یاتیح يکشور امر یدن به رشد علمیبخش سرعت
 مسـئو�ن اند. در همین راسـتا   داشته یفراواند یتأک یع علمیبر ضرورت توسعه و رشد سر یتلف زمانمخ
فراخ علمی را در جهـت   ۀکه از طریق آن بتوانند عرص اند کردهربط اقدام به تدوین سندهاي راهبردي  ذي

  .قدرت ملی سامان دهند
 و علـم  يراهبـرد  تحـول  سـند  و اگرچه در کشور سندهاي مختلفی مانند نقشه جامع علمی کشـور، 
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 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

سـند   ،نیـاز خـود  بـر   مبتنیاخیر هر دانشگاه  و یا اینکه در طول یک دههاست شده  تدوین شورک يفناور
نتوانسـته  به د�یل مختلف ها  دانشگاهتوسط  شده تدوینهاي راهبردي  برنامه .استتدوین کرده راهبردي 
یـا نگـرش    اند با شکست مواجه شدهگاه ها  این برنامهدرنتیجه  ؛قابلیت راهبردي بدهدها  دانشگاهاست به 

). 53: 1395، فرازي و همکـاران ( ریزي راهبردي تغییر داده است نفعان و مخاطبان را به اهمیت برنامه ذي
ـ  ۀاشـار  ،ین مسائل مهم در تدوین سند راهبـردي تر مهمیکی از  ،از نگاه این پژوهش بـه نظـرات    همؤیدان

که با توجه به جایگاه استراتژیک ایشان و توجه فراوانی که به حـوزه   صورتیمقام معظم رهبري است. در
هـاي مـرتبط بـا حـوزه علـم و دانـش        راهبردي از بیانـات و سـخنرانی   یالگوی تهیۀ ،علم و دانش دارند
 اسـت  یک�ن يها استیس يحاو ،یفیو چه ک یشان چه در بعد کمیا هايدیتأکرسد.  ضروري به نظر می

  را به دنبال داشته باشد. یران اس�میا یِقتدار ملتواند ا که می
 یاز نظـام دانشـ   يراهبـرد  ییالگـو  يمقام معظم رهبر هايآرا و نظر ین مقاله در نظر دارد با بررسیا

؛ راد شـده اسـت  یالملل ا نی، منطقه و نظام بیتحو�ت داخلبر  مبتنیشان همواره یکشور ارائه کند. سخنان ا
از  یو بـا آگـاه   یطـ یمح یلـ یارچوب تحلهکام�ً در چدهند،  میکه ارائه  يبرداست و راهیهر س بنابراین

مقـام معظـم    يهـا  یسخنرانل ین دلی. به هماستعلم و دانش  ۀد حوزینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد
 يشـان جـار  یرا پشـت سـر گذاشـته و آنچـه بـر زبـان ا       يل راهبردیتحل فراینداز  یبخش مهم يرهبر
ـ  روز بهرات و تحو�ت، نگاه ییموجود، تغ يها دهاز دا يا دهیچک ،شود می ن یشده به مسائل کشور و همچن

  .استن حوزه ااز تجربه و دانش کارشناسان و متخصص یمیل عظیپتانسهمراه با 

  پژوهش هاي پرسش و اهداف. 2
هبـري  و دانش از نگاه مقام معظـم ر  توسعۀ علمراهبردي در  یشناسایی و معرفی الگوی ،هدف اصلی این پژوهش
علـم و دانـش را در چـه محیطـی ارائـه       ۀتوسـع رهبر انقـ�ب  استوار است که  ها پرسشاست. این هدف بر این 

ـان از   دادتوان ارائه  هاي حاکم بر این عرصه کدامند؟ چه دکترینی از مباحث ایشان می کنند؟ ارزش می ؟ اهـداف ایش
  ؟اند فرمودهو دانش ارائه  وسعۀ علمتها و رهنمودهایی براي  و دانش چیست؟ و چه سیاست توسعۀ علم

  پژوهشپیشینه . 3
انجام شده است و اغلـب   ندرت بههاي مشخص  علمی با روشهاي  زمینۀ موضوع این پژوهش، مقالهدر 
علـوم انسـانی و جایگـاه    « ) در تحقیقی با عنوان1389ِ( . میرزاباباییاستدر قالب سخنرانی  تولیدي، آثار
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ـ ا در یانسان که علوماین پرسش را مطرح کرده است  »يآن از نگاه مقام معظم رهبر  گـاه و یجا چـه  رانی
ـ ا در مهـم  نیا يارتقا يبرا ییارهاکراه چه و دارد یمنزلت نظـر   ازاسـت؟ ایـن تحقیـق     شـده  ارائـه  رانی
تنها به برخی از نظـرات مقـام معظـم رهبـري اشـاره شـده و        ندارد،مشخصی  چهارچوب ،شناسی روش
) 1391( گزارش شده است. پورسـعید و شـامحمدي   مسئو�نساتید، دانشجویان و هاي ایشان به ا توصیه

روش بـا اسـتفاده از    »يرهبر معظم مقام دیدگاه از علمی جهاد يالگو طراحی«در تحقیقی دیگر با عنوان 
هـاي ایـن پـژوهش در تبیـین      یافتـه  ینتـر  مهـم هاي ایشان پرداخته است. از  به تحلیل سخنرانی بنیاد داده

 منـافع  بـه  توجـه  علمـی،  کـار  فرهنـگ  ،گرایـی  جوان توان به خودجوشی، می ،الگوي جهادي هاي مؤلفه
  .کردعلم اشاره  حوزه در يگذار سرمایه و غیرشخصی
 در يرهبـر  معظـم  مقـام  نظر از دانشگاه يکارکردها« ) در تحقیقی با عنوان1396ِ( مجد و ف�ح باقري

ـ  هاينظراسنادي  ۀبه مطالع، »ایران عالی آموزش نظام آن را بـین   اي هنامـ  پرسـش  ۀایشان پرداخته و با تهی
هـاي ایـن تحقیـق کـه بـا       یافته ینتر مهممورد پیمایش قرار داده است. از  علمی هیئتنفر از اعضاي  290

 و بنیـان  دانـش  اقتصـاد  پیشـرفت،  ایرانیـ  اس�می يالگو راهبرد سه ،تکنیک تحلیل به دست آمده است
 تحـول  هـاي  مؤلفـه  و ابعاد« خود ) در پژوهش1396( سازیان پور و چیت ست. قلیشده ا ارائه کارآفرینی

 جمهـوري  مطلـوب  انسـانی  علـوم  بـر  آن هـاي  د�لـت  و رهبـري  معظم مقام اندیشه در انسانی علوم در
مکتوب ایشـان پرداختـه اسـت. در     ۀنامشش سخنرانی و  36بنیاد به تحلیل  با روش نظریه داده ،»اس�می

 و محتـوا  سـاختار،  بعـد  سـه  اسـ�می در  جمهـوري  مطلوب انسانی علوم نهاد هاي یژگیو ،این پژوهش
 بـه  ویـژه  توجه دین، و علم توان به همراهی هاي این تحقیق می  یافته ینتر مهماز . آمد دست به کنشگران

 سـاختاري  هاي ویژگی از متناسب پژوهشی هاي فعالیت و آموزشی هاي شیوه بهبود اس�می، علوم انسانی
 انسانی مطلـوب  نیروي هاي ویژگی از با� استعداد و انگیزه ،گرایی اس�م نوآوري، ،نفس به اعتماد ،مطلوب

  .کرداشاره  بودن بومی و بودن اس�می ،درنهایت و
کمتر به جایگاه راهبردي مقام معظـم  است، تحقیقات مختلفی که در این حوزه انجام شده  ،درمجموع

ضمن حفظ رویکرد اکتشـافی بـه   حاضر اند. پژوهش  تنها نگاه اکتشافی داشته اند زیرا رهبري توجه داشته
حـوزه   ۀالگوي توسـع  ،نظرات مقام معظم رهبريبر  مبتنیکوشد تا  می ،گذارانه سیاستنگاهی راهبردي و 

  .کندعلم و دانش را ارائه 
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  الگوي راهبردي مفهومی چهارچوب. 4
ي ارائه شده است که داراي عناصر متفاوتی است. البتـه ایـن   هاي مختلفی براي ارائه الگوهاي راهبرد مدل

با توجه به اینکه مقـام   ،شوند. در این پژوهش الگوها در خطاب به یک واحد یا سازمان خاص تدوین می
ریـزي   هـاي برنامـه   برخـی مؤلفـه  از  ،انـد  علمی بیـان کـرده   ۀعرص دربارهخود را  هايمعظم رهبري نظر

 یایشـان در پـی ارائـه الگـوی     برخـوردار نیسـت، زیـرا   مأموریت یا بـازخورد   انداز، راهبردي مانند چشم
هاي متعـدد ایشـان را در طـول سـه دهـه       سخنرانی کوشد میاند بلکه این محقق است که  راهبردي نبوده

 ،دار روش تحلیـل محتـواي جهـت   بـر   مبتنـی که امکان دارد بـا رویکـردي قیاسـی و     آنجا و تا مطالعه کند
هـا،   شناسـی، ارزش  محـیط  راهبـرديِ  ۀ. در این راستا پنج مؤلفکندي راهبردي را استخراج هاي الگو مؤلفه

  :ها پرداخته خواهد شد شناسی آن که در ادامه به مفهوماند  شدهها شناسایی  دکترین، اهداف و سیاست
 بـر  مـؤثر  خـارجی  و داخلـی  محیط شرایط بررسی به محیط تحلیل یا شناسی محیط شناسی: محیط. 1
 شـامل  را دوردسـت  محـیط  تـا  پیرامـونی  مسـتقیم  محیط از ها محیط این. پردازد می بحث مورد وعموض
 اسـت  تکنولوژیـک  و فرهنگـی  سیاسـی،  اجتمـاعی،  اقتصـادي،  محیط به تفکیک قابل همچنین. دنشو می

مطالعـه و   موضـوع مـورد   شناسی نوعی توصیف وضعیت موجود محیط در واقع ).21: 1395، حاجیانی(
  ؛جی آن با دیگران در محیط داخلی و بیرونی استسن نسبت
 یفرهنگـ  و یاجتمـاع  طیشرا براساس که هستند  يریگ میتصم و يرفتار يارهایمع ها ارزش ها: ارزش. 2

 بـه  يا جامعـه  از ینسـب  طـور  بـه  و نـد یآ یمـ  وجود به زمان طول در ها ارزش. دنگیر می شکل يا جامعه هر
 جملـه  از جامعـه  کی مختلف يها بخش در مفهوم نیا. است متفاوت گرید زمان به یزمان از و گرید ۀجامع
هـا   بـراي تـدوین سیاسـت    ییمبنـا  تواننـد  یم یسازمان هاي ارزش. دارد متفاوت يکاربردها ،یسازمان حوزه
 را کـار  محـل  در هـا  گیـري  تصـمیم  يمبنا و کارکنان ۀروزان رفتار ۀویش ها، آن بر تکیه با توان یم یحت باشند؛

 را خـود  ۀشـد  مشـخص  يِمحـور  هاي ارزش بلندمدت، يها يزیر برنامه هنگامباید  ها سازمان. ردک  مشخص
ـ   ،رنـد یگ یمـ  نـه یزم نیا در که را هایی میتصم عملکرد، یابیارز هنگام به و کنند تیرعا  هـاي  ارزش ۀبـر پای

 بـر  کـه  اسـت  ییمبنـا  و اریمع استراتژیک تیریمد در ها ارزش .)90: 1398مو�یی، ( بگذارند خود يمحور
 و کـ�ن  سـطح  در که استراتژیک تیریمد در. گیرد می نضج ها سیاست و نیدکتر راهبردها، اهداف، آن ۀیپا
 در حیصـر  و یضـمن  طـور  به که است ییها ارزش همان آن بر حاکم هاي ارزش اغلب ،شود می نیتدو یمل

ـ ا یاسـ�م  يجمهـور  یتیریمـد  ستمیس از بخش هر ؛ بنابراینشود می لحاظ) یاساس قانون( یمل منشور  رانی
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 بـه  نسـبت  را هـا  آن وباشـد   بندیپا ها ارزش نیا به دیبا ،است يراهبرد تیریمد دنبال به ک�ن سطح در که
 و نظـارت  حـوزه  کیاستراتژ تیریمد با مرتبط هاي ارزشدر اینجا نیز . بخشد تجسم و فیتعر خود ۀحوز
  ؛گیرد می قرار مداقه و توجهمورد  ،یبازرس
ـ ادب در. است آمده فکر و شهیاند ه،ینظر یمعن به نیدکتر نیمع فرهنگ در رین:دکت. 3  یفارسـ  اتی

 اسـتفاده  غیـره و نامـه  ره ،يفکر نظام مکتب، اصول، ن،ییآ آموزه،مانند  یمتفاوت هاي واژه از آن يجاه ب
 کـه  شـود  مـی  گفتـه  يمعتبر نیادیبن قواعد ای مکتب ن،ییآ ده،یعق اصول، ه،ینظر به نیدکتر. است شده

 واسـت   بـوده  اهـداف  تـأمین  راسـتاي  در هـا  برنامـه  و هـا  سیاسـت  از یبانیپشت در اقدام ۀکنند هدایت
ـ نظر«و  ؛ بنـابراین اسـت  یمنطق و حیصح گیري تصمیم هاي ضرورت درك نیازمند ها آن بردن کار به  ه،ی

 در هـا  برنامـه  و هـا  تسیاسـ  از یبانیپشت در اقدام ۀکنند هدایت که است يمعتبر نیادیبن قواعد ای اصول
 یمنطقـ  و حیصـح  گیـري  تصمیم اتیمقتض دركنیازمند  ها آن بردن کار به و است اهداف تأمینراستاي 

  .)71- 73: 1393، يدیتوح( »است
ـ چ اصـط�ح  در امـا  اسـت، ) غـرض ( و) نشانه( يمعنا به لغت در هدف اهداف:. 4  کـه  اسـت  يزی

 کـار  به آن به وصول يبرا را �زم لیوسا و شیخو يروین و گیرد می نظر در را آن عمل، ازپیش  شخص
 اسـت  يا جـه ینت« از عبارت: گفت دیبا هدف فیتعر در. است آن به دنیرس و یابیدست غرضش و برد می
ـ ر برنامه هررو  ؛ ازاین»باشد نظر مورد آن به دنیرس هک  يهـا  هـدف  وتحلیـل  تجزیـه  و صیتشـخ  بـا  يزی

 بـه  هدف آن به دنیرس يبرا سازمان .گیرد می صورت يبعد اماتاقد آن دنبال به و شود میآغاز  سازمان
 جـاد یا ،دهـی  سـازمان  ،ریـزي  برنامه يبرا ییمبنا گذاري هدف. )62: 1382 مقدم، یقرائ( است آمده وجود

 از و کنـد  مـی  زشیانگ جادیا جینتا سبک يبرا و ردهک مشخص را نظر مورد جینتا و است نترلک و زهیانگ
ـ ارز انکام ارها،یمع و ها شاخص نیتدو قیطر  خـود  هکـ سـازد   مـی  فـراهم  را شـرفت یپ و ردکـ عمل یابی

  .کند می نیمع را سازمان اثربخشی و ییاراک زانیم ،یتعال و رشد و بهبود انکام آوردنِ فراهم بر ع�وه
. اسـت  شـده  معنـا  یشـ یدوراند و اندیشـی  مصـلحت  و امور ریتدب ،استیس يلغو فیتعر ها: سیاست. 5

 و کشـور  یخـارج  و یداخلـ  امـور  کـردن  اداره و تیرع به راندن حکم يمعنا به را استیس دهخدا فرهنگ«
 بایـدها،  مجموعـه  ،مشـی  خـط  و اسـت یطور خ�صـه س  به. است آورده جزا و هیتنب سزا، ،يداور همچنین

 یبایدسـت در  ییراهنمـا  و تیهدابراي  سازمان با�تر ۀرد قیطر از که است هایی توصیه و ها اولویت دها،ینبا
 راه چـراغ  اسـت یس گفـت  تـوان  یمـ . شـود  مـی  ابـ�غ  و نییتع سازمان حرکت راه چراغعنوان  به اهدافبه 
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ـ توح( »است اهداف سوي به ها فعالیت و انیمجر حرکت  هـاي  چهـارچوب  هـا  سیاسـت  ).81: 1393، يدی
 از مناسـب  يهـا  سیاسـت  فقـدان  در سازمان. کنند می نیمع را ها گیري تصمیم یچگونگ که هستند اي منطقی

 از هـا  سیاسـت . مانـد  می محروم زمان طول در و سازمان سطح در هماهنگ هاي میتصم مجموعه به یابیدست
ـ  ياجـرا . هسـتند  سـازمان  در افزایـی  هم و يسازگار جادیا عوامل ینتر مهم  یبانیپشـت  نیازمنـد  راهبـرد  کی

ـ ا تحقـق  يبـرا  و است سازمان يها سیاست ـ جد راهبـرد  ياجـرا  يبـرا  تـ�ش  از پـیش  امـر،  نی ـ با ،دی  دی
  ).390: 1390 ،یگیب حسن( کرد مستقر سازمان در را آن با متناسب يها سیاست

  قیتحق یشناس روش. 5
و  دار جهـت  کیفـی  است. تکنیک مورد استفاده ترکیبـی از تحلیـل محتـواي    یفیپژوهش حاضر از نوع ک

 1398تـا   1368از سـال   معظـم رهبـري  مقام  يها یق شامل سخنرانیتحق يها تحلیل مضمون است. داده
ـ  ،ا موضوع آن علـم و دانـش بـوده اسـت    یاست که  ان، یاسـت کـه در م�قـات بـا دانشـجو      یانـات یا بی
شـان  یا یسـخنران  90حـدود   ارتبـاط   ایـن  درآمـوزان ارائـه شـده اسـت.      ن و دانـش امعلمـ  ،انیدانشگاه

هـا   یسـخنران  ی. روش بررسـ اسـت  1شـان یا یت رسـم یسـا  ،ها یسخنران یمنبع اصلو  شده برداري فیش
ت، یریدر علـم مـد   يجـار  يراهبـرد  يهـا  الگـو با توجه بـه  تا شده است  ت�شل مضمون بوده و یتحل
ـ در تحل رفتهکار هب افزار نرمو ارائه شود. دریافت شان یادر نظر  استراتژیک هاي همقول ـ ک هـا مکـس   لی  ،2ودای

ـ  ریغ يها افتهی و ها داده وتحلیل تجزیهدر  یفیک يهاافزار نرم از یکی توانـد در زمینـۀ    اسـت کـه مـی    یکم
ـ تحل و نییتب بخش در یمناسب يکاربر ،عکس و لمیف ر،یمتون، تصاو ـ پد ينظـر  لی  و یاجتمـاع  يهـا  دهی

  شده است. یطراح افزار نرمن یبا هم ،ها افتهیشده در بخش  ارائه يباشد. نمودارها داشته یفرهنگ

  قیتحق يها افتهی. 6
بـاز   ياسـت و در مرحلـه کدگـذار    يانات مقام معظم رهبـر یب یمونل مضیق حاصل تحلیتحق يها افتهی

کـه   مانـده اسـت   یبـاق  یکد بـاز اصـل   234حدود  ،يتکرار ي. با حذف کدهااسته یکد اول 583شامل 
 يراهبـرد  يالگـو  یطراحـ  يبـرا  یاساسـ  مؤلفـه قرار گرفته است. پنج  يساز و مقوله يساز مفهوم يمبنا

 14( هـا  ارزشکـد)،   32( یشناسـ  طیباز شامل محـ  يکدها راساسبشده است که  ییشناسا توسعۀ دانش

                                                      
1. http://farsi.khamenei.ir 
2. MAXQDA10 
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ـ ن هـا  سیاست. شود میکد)  153( ها سیاستکد) و  13( کد)، اهداف 22( نیکد)، دکتر ز در پـنج بخـش   ی
کـد) و   10( دیکـد)، اسـات   39( کـد)، دانشـجو   46( کـد)، دانشـگاه   31( مسئو�نمربوط به  يها استیس

  .ندا کد) برساخته شده 27( عرصه علم

  يراهبرد يالگو یشناس طیمح. 6- 1
ـ ران ارشـد سـازمان   یمـد  ياز سو يراهبرد يگام در ارائه الگو ینتر مهم ـ تحل ،ا جامعـه ی ـ  یطـ یل محی ا ی

ـ دق شناسـی  محـیط برگرفتـه از   يراهبـرد  ياعتبـار الگـو   تنها نه، زیرا است شناسی محیط ق اسـت بلکـه   ی
 ياسـتراتژ  در واقـع . پذیرد انجامشده  شناخته یطیحد در بستر میز بایو راهبردها ن ها سیاستشدن  ییاجرا
ـ تغ و عوامـل  بـا  را سـازمان  یاصل قوت نقاط ای محاسن که است یقیتلف و جانبه همه واحد، برنامه  راتیی
 یاصـل  اهـداف  بـه  یابیدسـت  از آن حیصح ياجرا با که شود می یطراح اي گونه و سازد می مربوط طیمح

ـ یو ب یبـه دو دسـته داخلـ    توانـد  مـی ط یمح لیطورک بهشود.  حاصل نانیاطم سازمان  م شـود یتقسـ  یرون
اسـت کـه مقـام معظـم     پرسـش  ها در پاسخ به این  این بخش از یافته). 6: 1385، يو اسد ياحمد یعل(

  کنند؟ می ارائه محیطی چه در را دانش و توسعۀ علمرهبري 
ـ  مـی را  يمقام معظـم رهبـر   شناسی محیط ،داستیکه از نمودار پ طور همان در دو بخـش فهـم    وانت
ـ و ا یجامعـه جهـان   یط کنونیکشور و شرا یخیگذشته تار  ۀشـان در بخـش گذشـت   ی. اکـرد م یران تقسـ ی

شـده   یمانـدگ  کشور دچار عقـب  یل مختلفیرفت بنا به دلید پذیاند که با ن نکته اشاره داشتهیا به یخیتار
آمـوزد   یخ بـه مـا مـ   یتار ؛ از سوییخود دور سازد یدرخشان تمدن ۀد ما را از گذشتین نبایاالبته است و 

 یجـای  ه بـا آن مواجـه اسـت، بـه    ک ی�تکردن با موانع و مشک پنجه نرم و تواند بدون دست ینم یچ ملتیه«
 ).هیضیف مدرسه در قم هیعلم حوزه ط�ب و فض� د،یاساتدر جمع  ؛14/07/1379( »برسد

  
  
  
  
  
  
  



  ۱۹  یراهانف يرآبادیام فاطمه ا،ین یفاطم یمحمدعل/  يرهبر معظم مقام نگاه از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 

 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

  و دانش ۀ علمتوسعالگوي شناسی  نقشه مفهومی محیط. 1نمودار شماره 

  
ـ جهـان اسـت. در ا   یط کنـون یشـتر معطـوف بـه شـرا    یب شناسی محیط ۀدربارشان یانات ایب نـه بـه   ین زمی

د علم با توجـه بـه   یت زور در جهان و ضرورت تولیاقتصاد جهان، حاکم شدن هیپا چون دانش هایی مقوله
توسـعۀ  مـانع بـر سـر راه    د جـا یابه توطئه دشـمن در   همچنینران و جهان اس�م اشاره دارند. یت ایموقع
، یشه اسـ�م یاند دادنِ تحجر جلوهم، ها دانشگاه کشاندنِ فساد ، بهیعلم یق انحصارطلبیکشور از طر یعلم

دانشـگاه و   شـدنِ  چون سکو�ر متولـد  هایی آسیبدر کنار  غیرهدر دانشگاه و یمناستاد جنگ و نا یطراح
 از ياریبسـ  آمـاج : انـد  اشـاره داشـته   یینشجودا يها شدن جنبش ی، فرار مغزها و سطحيقشر روشنفکر

 یعلمـ  طیمح و علم انیدانشجو و علم اهل و علم هست، یاس�م يجمهور هیعل هک يامروز يها توطئه
  نوشهر). ییایدر علوم دانشکده ؛14/07/1388( »دیباش داشته توجه را نیا است؛

  يراهبرد يالگو ییمبنا هاي ارزش. 6- 2
و  توسـعۀ علـم   بـر  حاکم هاي ق این بود که از نگاه مقام معظم رهبري ارزشتحقی هاي پرسشیکی دیگر از 

ـ هـر سـازمان    یو ارزش ياعتقاد یاز مبان يتواند جدا ینم يراهبرد يچ الگویه کدامند؟ دانش  يا ا جامعـه ی
ـ انیب قالـب  در هـا  ارزش بـه  توجـه  :وجـود دارد  یکـرد اساسـ  ینه دو روین زمین شود. در ایتدو و  ،ارزش هی
د بتـوان آن را  یکـه شـا   نخسـت کـرد  ی. در رو)یفرهنگـ  وستیپ( ها ارزش با ها برنامه تعارض دمع يگرید

ـ انیب عنـوانِ با  یمتن ،دانست يراهبرد يها برنامه و اسناد نیتدو در ردیکرو نیتر مرسوم  شـده تهیـه   ارزش ۀی
 دانسـت  یواسط حد را ردیکرو نیا توان یم در واقع. ردیگ قرار توجه مورد يبعد ياجزا نیتدو در تااست 

، و همکـاران  ياحمـد  یعلـ ( گیـرد  می قرار توجه مورد سند ياجزا از جزء یک عنوان به ها ارزشدر آن،  هک
کـه   یتوسعۀ علمـ  يراهبرد يهاي حاکم بر الگو ن منوال ارزشیشده است بر ا کوششنجا یدر ا .)7: 1394
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  قرار گیرد. اشاره شده است، مورد بررسی ي�ي سخنان مقام معظم رهبر در �به

  و دانش توسعۀ علم هاي حاکم بر الگوي ارزشنقشه مفهومی  .2نمودار شماره 

  
داننـد و معتقدنـد    یمـ  یارزش ذات يشان علم به ماهو علم را دارایا شود، مشاهده میطور که در نمودار  همان
ـ شـان بـر ا  ید. ادانن مقدس می يقت باشد و آن را امرید کشف حقیها از کسب علم با انسان یاصل ۀزیانگ ن ی

ـ ترب يباورند که نوع بشـر موجـود   ـ ر اسـت و کسـب علـم فعال   یپـذ  تی اسـت کـه موجـب     یت محترمـ ی
ـ کـردن دن  آبـاد  يها برا سازگارند و مسلمان ياین و علم دو دنید ،نیبرا شود. ع�وه جهان می شدنِ تر یانسان ا ی

ـ  يکسب علم راه بهتر ،شانیزعم ا از دارند. بهیخود به آن ن و آخرت  ؛کـردن بـه مـردم اسـت     خـدمت  يراب
ن ید بـه مـواز  ید در کسب علم مقیبا. شود ده و ارزشمند محسوب مییبرگز یانسان ین انسان دانشگاهیبنابرا
ـ آن را به دست آورد. در ا يها با نگاه جهاد رفع شکاف يبود و برا یاس�م  را علـم : «نـد یفرما ینـه مـ  ین زمی

ـ با انسـان  حقـوق  از یقـ یحق دفـاع  يبرا ،یانسان ئلفضا شرفتیپ يبرا ت،یمعنو يبرا خدمت، يبرا  فـرا  دی
 پـرچم  جهـان،  رایج سنت برخ�ف بتواند ملت نیا هک باشد نیا يبرا دیبا یمل اقتدار و یمل ثروت. میریبگ

ـ ک کمـ ک مظلوم به نگوییم؛ زور یسک به. ردیبگ دست در را عدالت  م؛یشـو  مواجـه  و مقابـل  ظـالم  بـا  م؛ین
  جوان). نخبگان دارید در اناتیب 14/07/1389( »میریبگ را ظالم يجلو

  يراهبرد ين الگویدکتر. 6- 3
 ۀکننـد  هـدایت  کـه  شـود  مـی  گفته يمعتبر نیادیبن قواعد ای مکتب ن،ییآ ده،یعق اصول ه،ینظر به 1نیدکتر
 دركنیازمنـد   هـا  آن بـردن  کار به و بوده اهداف تأمین جهت در ها برنامه و ها سیاست از یبانیپشت در اقدام

                                                      
1. Doctrine 
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 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

ـ و اقدامات  ها سیاست یاصل ۀدهند ن جهتی. دکتراست یمنطق و حیصح يریگ میتصم و ها ضرورت ک ی
تواننـد در طـول زمـان و بـا      یهـا مـ   نیدکتر ؛ بنابرایناستساله و محدود  نیچند یِحوزه در مدت طو�ن

پاسخ به ایـن   ها در این بخش از یافته گر بدهند.ید يها نیخود را به دکتر يجا یط اجتماعیتوجه به شرا
  ؟کرد ارائه توان میرا  دکترینی چهاست که در بیانات مقام معظم رهبري  پرسش

 ،توسـعۀ علـم  شـان در  ین ایدهد دکتر ینشان م يرهبر معظم مقامانات یسخنان و ب بررسی درمجموع
د و بشود. کشور اگر بـه علـم بپـرداز    متوقفم ید بگذاریرا نبا یما جهش علم: «است یآفرین اقتداردانش 

، اگر عـزت  خواهیم می. اگر قدرت 1کلمه: اَلعلم سلطان یواقع يمعنا ش ببرد، آقا خواهد شد؛ بهیعلم را پ
مرجـع   ها آننکه یم، نه ایباش ها دولتکه ما مرجع مراجعات کشورها و  خواهیم مین را ی، اگر اخواهیم می

ـ م؛ و ایت کنید علم را تقویمراجعات ما باشند، با ـ ان ممکـن اسـت و   ی ، 20/12/1394( اسـت  ین عملـ ی
  .»)يرهبر خبرگان مجلس ياعضا و سیرئ دارید

  و دانش توسعۀ علم دکتریننقشه مفهومی . 3نمودار شماره 

  
و  المللـی  بـین شـان شـامل اقتـدار    یعلم از نظـر ا  یآفرین اقتدار ،داستیپ 3شماره که در نمودار  طور همان

 یاسـ یو س ی، نظـام يبـه دنبـال خـود اقتـدار اقتصـاد      یر علماقتدااز نظر رهبر انق�ب، است.  یاقتدار مل
ق اســتق�ل و یــملــت از طر یســتادگیو ا يریپــذ مقاومــت موجــب یاقتــدار علمــهمچنــین . آورد مــی

                                                      
1 .لم لطانٌ، الع ن س م ه دجصالَ و ،ن بِه لَم وم صیلَ یجِده لَیه یـورش  آن بـا  بیابد را آن هرکه است، قدرت و سلطنت دانش،: ع 

  .)319 :20 ج الحدید، ابی ابن ،هالب�غ نهج  برند (شرح یورش او بر ،بدهد دست از را آن هرکه و برد
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ـ پا یاقتدار علم ،شانی. از نگاه اشود میمختلف جامعه  هاي قسمتبه  یبخش تیمصون ه و اسـاس اقتـدار   ی
ـ پا« انجامد: می یران اس�میا لیالمل بینبه اقتدار  درنهایتکه است  یمل ـ ما و هی  قـدرت  هـا،  ایـن  همـه  ۀی

ـ دن افراد همه گوش به را خود سخن تواند می که است یعلم اقتدار با ملت، کی! است یعلم  برسـاند؛  ای
 بـه  هم اقتصاد. شود حائز یاسیس يایدن در را وا� دست و برتر استیس تواند می که است یعلم اقتدار با

 پـول  بـه  شـود  مـی  را علـم  است؛ طوري این امروز. هاست ییتوانا تابع پول آید؛ می دست به ها این دنبال
ـ د؛ 29/10/1384( »است علم گاهیجا ن،یا. شد يقو هم ياقتصاد ازلحاظ و کرد لیتبد  و دیاسـات بـا   داری

  ).)7(صادق امام دانشگاه انیدانشجو

  يراهبرد ياهداف الگو. 6- 4
ـ ا گـذاري  هدف. آید به شمار می ياهبردت ریریاز مراحل مهم مد گذاري هدف ران ین امکـان را بـه مـد   ی

یکـی دیگـر از    عملکرد خود بپردازنـد.  یابیبه ارز ،يزیر و برنامه يگذار استیپس از س یمدتتا دهد  یم
  چیست؟ دانش و توسعۀ علم از مقام معظم رهبري اهداف تحقیق این بود که هاي پرسش

  و دانش توسعۀ علم اهدافنقشه مفهومی . 4نمودار شماره 

  
 توسعۀ دانـش  ياهداف الگو ینتر مهم ،يمقام معظم رهبر يشده از سو ارائه یآفرین اقتدارن یدکتربر  مبتنی

. علمـی موجـود   يو شکستن مرزها زا دروند علم یتول ،یعلم یرسان روز بهکسب انواع دانش، عبارتند از: 
ـ رد و با تکمیگ میرا به دست  یران ابتکار علمین اهداف ایتحقق ابا  ـ زنج کـردنِ  لی  ،علـم و مصـرف   ۀری
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ـ ، تحقق اهداف عالکشور ۀجانب همهشرفت یپبه  درنهایتکه  جامعه برآورده شود یاساس يازهاین ه نظـام  ی
ـ هو يداریخود مردم و پاتوسط ن سرنوشت جامعه یی، تعیاس�م ـ یت ای  اگـر «انجامـد:   مـی  یاسـ�م  یران
 و کشـورها  مراجعـات  مرجـع  مـا  کـه  خـواهیم  مـی  را نیا اگر ،خواهیم می عزت اگر ،خواهیم می قدرت
 و اسـت  ممکـن  نیا و م؛یکن تیتقو را علم دیبا باشند، ما مراجعات مرجع ها آن نکهیا نه م،یباش ها دولت

  ).يرهبر خبرگان مجلس ياعضا و سیرئدیدار با  ؛20/12/1394( »است یعمل نیا

  يراهبرد يالگو يها سیاست. 6- 5
هاي مقام معظم رهبـري، چـه    از بیانات و سخنرانی است که پرسشا در پاسخ به این ه این بخش از یافته

 ياسـتراتژ  و اسـت یس هـاي  مفهـوم  ؟استشده  ارائه دانش و توسعۀ علم براي رهنمودهایی و ها سیاست
 ردنکـ  مشـخص  و نگـري  آینـده  شـتر یب هـا  اسـتراتژي . هستند گریدیک از متفاوت ايمحتو و یمعن يدارا
 ،هـا  سیاسـت  که درحالی است، ندهیآ در آن گیري شکل یطراح فرایند ای اجتماع داخل در نسازما گاهیجا
 ،تیریمـد  سـطوح  گـر ید در ماتیتصم ياجرا هنگام به هم و یکاستراتژ هاي فعالیت انجام هنگام به هم

  .گذارد می انیم به ،باشد داشته همخوانی آن با دیبا هک را یاصول و قواعد
ـ به دل يانات مقام معظم رهبریب ،فته شدگتر  پیشکه  طور همان مراتـب   شـان در سلسـله  یگـاه ا یل جای
کـه از   یاغلب موضوعات و مطالب شود می سبباست که  یکیمطالب استراتژ حاويکشور  یتیرینظام مد

کشـور   یتیریمختلـف مـد   يهـا  حوزه يراهنما و ک�ن يها تسایدر سطح س ،شود میشان ارائه یا يسو
  یلـ ک يهـا  اسـت یس  نیـی تع« يف مهم مقام رهبریاز وظا یکی ،یقانون اساس 110ل به اصتوجه باشد. با 

ـ ا در. اسـت » نظـام   مصـلحت   صیتشخ مجمع با  مشورت از  پس  رانیا  یاس�م  يجمهور  نظام  راسـتا  نی
 دانشـجو  و اسـتاد  دانشـگاه،  نهـاد  ،ربـط  ذي مسـئو�ن  علـم،  ۀحوز پنج در توان یم را شانیا يها استیس

 بـودن  روز بـه  شـامل  کنـد  یمـ  مشـخص  یعلمـ  عرصـه  يبرا شانیا که یمهم یمش خط. کرد ديبن تقسیم
ـ یآفر ثـروت  ،یعلمـ  سازي بومی ه،یپا علوم توسعه ،یعلم ينوآور نافع، علم دیتول ،یعلم موضوعات  ،ین

  .است علم يریپذ لیتبد تیظرف بردن با� و مانیا و علم بیترک
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  هاي مرتبط با عرصه علم سیاستنقشه مفهومی  .5نمودار شماره 

  
 خـدمت،  يبرا را علم: «ندیفرما یجهان امروز م یعلم ان حاکم بر عرصهیبا نقد جرمقام معظم رهبري 

 ثروت. میریبگ فرا دیبا انسان حقوق از یقیحق دفاع يبرا ،یانسان فضائل شرفتیپ يبرا ت،یمعنو يبرا
 را عـدالت  پرچم جهان، رایج سنت برخ�ف دبتوان ملت نیا هک باشد نیا يبرا دیبا یمل اقتدار و یمل
 يجلـو  ،میشـو  مواجـه  و مقابـل  ظـالم  با ،مینک کمک مظلوم به ،نگوییم زور یسک به. ردیبگ دست در

 و ظلـم  از اسـت  عبـارت  رایـج  ۀکسـ  هکـ  ییایدن نیا يتو اگر د؛ینکب را رشکف شما .میریبگ را ظالم
 شـرفت یپ و علم و دانش ۀجاد در قدم هک یسکهر و ها، ملت استثمار و استعمار و بارکاست و ییزورگو

 و گـر  سلطه ،پذیرند می را زور هم اي عده ند،یگو یم زور اي عده ـ  کند می دنبال را راه نیهم گذارد، می
 قـدرت  باشـد،  عـالم  ند،ک علم قد یملت یکـ  آورند می وجود به را سلطه نظام مجموعاً هک ریپذ سلطه
ـ دن بـه  را خودش يصدا بتواند و باشد داشته زدن يبرا حرف باشد، داشته  يفنـاور  يدارا برسـاند،  ای

 بـا  هـاي  انسـان  يدارا باشـد،  غـات یتبل قـدرت  يدارا باشـد،  یارتبـاط  گونـاگون  يابزارهـا  و شرفتهیپ
 هـم  دسـت  بـه  دسـت  همه هک ییآنجا ند؛ک مقابله و مواجهه سلطه نظام نیا با و باشد با� نفس به اعتماد

ـ دن در دینیبب ند،ک سپر نهیس ملت آن از دفاع به او نند،ک له پا ریز نند،ک ظلومم را ملت یک تا دهند می  ای
ـ نک ارکـ  هـدف  نیا يبرا .شد خواهد دگرگون ایدن وضع داد؛ خواهد رخ یبیعج اتفاق چه  را علـم  د،ی
 معلـ  صاحبان و آموزان علم هک یروش اگر والّاـ  است �زم نیا ـ دیباش نیا دنبال د،یریبگ فرا نیا يبرا
 رفتنـد،  ها آن هک یراه م،یستیبا ها آن صف ته هم ما ردند،ک دنبال سال صدیسـ  ستیدو نیا در ایدن در



  ۲۵  یراهانف يرآبادیام فاطمه ا،ین یفاطم یمحمدعل/  يرهبر معظم مقام نگاه از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 

 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 يبـرا  خـودش  جـان  از انسان هک ستین یهدف هک نیا ست؛ین يهنر هک نیا م،یبرو را راه همان هم ما
 ابـزار  دارابـودنِ  با یملت یک هک است نیا دیجد راه. مینک باز را يدیجد راه یستیبا ما. بگذارد هیما آن

 یالهـ  هاي ارزش و یاله هاي انگیزه ،آورد می خودش دنبال به را گرید زیچ همه هک یعلم اقتدار و علم
ـ دار شـما  از مـا  هکـ  است یتوقع آن ن،یا. برافرازد را پرچمش و ندک علم ایدن در را یاله اخ�ق و  »می
  جوان). نخبگانبا  دارید؛ 14/07/1389(

مختلـف در   مسـئو�ن ازمنـد توجـه   یکشـور ن  یتوسعۀ علمن باورند که یبر ا يمقام معظم رهبر
ربـط   ذي مسـئو�ن شده خطاب به  مطرح يها استیکشور است. س یتیریمختلف نظام مد يها بخش
شـدن   یـی ، اجرایجهش علمـ  بودنِ دار تیبه دانشگاه، اولو مسئو�ن ۀژین توجه ویتوان با عناو یرا م

جـاد  یا ،مختلـف، ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه     يهـا  ن دستگاهیب یهنگکشور، هما ینقشه جامع علم
ـ و اولو یعلمـ  یپلماسـ ی، توسعه دیتا مقاطع عال ییآموزش از ابتدا ۀریزنج بـه اهـداف    یبخشـ  تی

  .کردمطرح  یعموم
ـ بگ نظـر  در را کشـور  هـاي  اولویـت  دولت« ندیفرما یه میقوه مجر دادنِ شان با خطاب قراریا  مـا  رد؛ی

ـ ی اسـت؛  یعیوس دانیم کشور يازهاین دانیم است؛ یلیخ ازین البته. میردا هایی اولویت  اصـ�ً  دیشـا  یعن
 در را تـر  اي ریشـه  مسـائل  ای را، ها فوریت را، ها اولویتباید  ییعق� قاعده طبق ، ولینباشد شمارش قابل
 همـه  از رگـ ید مشک�ت حل و بودن اي ریشه لحاظ از ت،یاولو از نظر مسئله سه نظرم به من. گرفت نظر
 نخواهـد  رشـد  یمقـاومت  اقتصـاد  بـدون  کشور. یمقاومت اقتصاد مسئله از است عبارت یکی است؛ تر مهم
 اگـر  شـد،  خواهد شتریب روز روزبه هایش گرفتاري بلکه شد، نخواهد برطرف اش اقتصادي مشک�ت کرد،

ـ نبا ار یعلمـ  جهـش  ما. است یعلم جهش دوم تیاولو.. .مینکن عمل را یمقاومت اقتصاد ما  میبگـذار  دی
ـ د؛ 20/12/1395( »شـد  خواهـد  آقا ببرد، شیپ را علم و بپردازد علم به اگر کشور. بشود متوقف بـا   داری

  .)يرهبر خبرگان مجلس ياعضا و سیرئ
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  مسئوالنهاي مرتبط با  سیاستنقشه مفهومی  .6نمودار شماره 

  
ـ د؛ 24/09/1387( »اسـت  کشـور  توسـعه  و شـرفت یپ رسـاخت یز ینتـر  مهم دانشگاه«  و دیاسـات بـا   داری

 يمقـام معظـم رهبـر    يدانشـگاه از سـو   دهد مین جمله نشان یا .صنعت) و علم دانشگاه در انیدانشجو
ـ تول ۀفـ یشده است. دانشگاه وظ یمعرف یتوسعۀ علمکانون  شـان  یا نگـاه دارد. از  بـر عهـده  را  ید علمـ ی

ـ یبپـذ  یاساسـ  یاسـت یس عنـوان  بهپرورش را باید د به آموزش محدود شود بلکه یدانشگاه نبا ن یرد. همچن
ـ و مأمور یکپـارچگ ی، انسـجام و  ی، توسـعه فرهنگـ  يسـاز  ی، اس�ميمحور پژوهش گـر  ید يمحـور  تی
ـ تحقـق مأمور  يبـرا  ،شـان یانـات ا یاسـت. در ب  شانیا ياز سوشده  هاي توصیه سیاست بـه   يمحـور   تی

ـ  ، مسـئله یانسـان  يرویت نیترب، يپرور  تیمانند انتقال دانش از دشمن، شخص تر جزئی يها استیس ، یابی
ـ دانشـگاه با  یتوسعه فرهنگـ  يشان معتقد است براید علم اشاره شده است. ایازمحور و تولیپژوهش ن د ی
ش نشاط، عـدم  یت قانون، افزای، حکميجوگرو ج تفکر، فرهنگ جستی، ترويچون خودباور يبه موارد
مـنش   ۀتوسـع  اسـت یشان در سیژه داشت. ایبه علم توجه و گذاري ارزشفرهنگ  يو ارتقا کاري سیاسی

 شـدن  شکوفا يبرا ت�ش و گیري جهت نیا حفظ ان،یدانشگاه اول رسالت امروز: «ندیفرما یم يخودباور
ـ ا ملـت  اسـت  داده نشان یاس�م نظام. است کشور ۀبالند جوانِ نسل يفکر و یعلم استعداد  يدارا ران،ی

ـ ا در انقـ�ب  بلنـد  گام. است یدگزن يها عرصه همه در شرفتیپ يبرا یمیعظ تیظرف  ،یطـو�ن  راه نی
 ۀشـرفت یپ دانـش  از را ممکـن  ۀبهر نیبا�تر آنکه نیع در دیبا یعلم طیمح. است پیروي و یوابستگ قطع



  ۲۷  یراهانف يرآبادیام فاطمه ا،ین یفاطم یمحمدعل/  يرهبر معظم مقام نگاه از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 

 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 اسـت  دهیکوشـ  شـه یهم یجهان ۀسلط نظام. باشد کاوشگر و خ�ق و مبتکر و خود به متکی برد، یم جهان
 يفنـاور  و علم ۀقافل از که هایی ملت در را ازین و یناتوان و قارتح احساس خود، یغیتبل عوامل وسیله به

ـ پ؛ 12/03/1387( »نگـاه دارد  خود ازمندین شهیهم را آنان و کند تیتقو اند، مانده عقب  ییگردهمـا  بـه  امی
  ).)ره(ینیخم امام حضرت از لیتجل در انیدانشجو و انیدانشگاه ۀژیو

  مرتبط با نهاد دانشگاههاي  سیاستنقشه مفهومی . 7نمودار شماره 

  
از  یکـ یرهبـري  مقـام معظـم    يدانشـگاه بـرا   يسـاز  یاس�م ،داستیپ 7شماره که از نمودار  طور همان
شـان بـر   یشده اسـت. ا  یدانشگاه معرف ینیآفر تحقق اقتداردر  يگذار استیس یاساس هاي مؤلفه ینتر مهم

نظـر کننـد و    دیخود تجد يها متون و سرفصل د دریها با ، دانشگاهیت اس�میرین باورند که در کنار مدیا
ـ  فرهنـگ  بـا ج داده و یرا تـرو  یفرهنگ اسـ�م  یو انق�ب مؤمن يروهاین کارگیري بهبا  حـاکم بـر    یِغرب

  کرد:ها مبارزه  دانشگاه
ـ گ قرار توجه مورد تیریمد یِاس�م نیمواز کلمه، یقیحق يمعنا به اگر« ـ ترد بـدون  رد،ی  همـه  در دی

 بـه  .کنـد  یمـ  یدهـ  سامان یلیخ ها بخش ۀهم در و گذارد می تأثیر دانشگاه یهنگفر و یعلم هاي حرکت
 در چـه  ـ  میدار ریچشمگ هاي موفقیت که هایی بخش در کنم، یم نگاه هرچه بنده. است طور نیا ما اعتقاد

ـ ب یمـ  را معتقـد  و مسـلمان  و مؤمن عناصر يپا يجا ـ  دانشگاه خارج در چه و دانشگاه  دانشـگاه  در. نمی
. اسـت  معتقـد  و نیمتد و مؤمن يها بچه نیهم کار که کردم مشاهده را يا برجسته يکارها بنده هم اشم

 یاسـ�م  حرکـت  بـر  یاسـ�م  تیریمـد  القاعـده  یعل. شود می صادر مؤمن هاي انسان از خوب، يکارها
ـ ا تـا  کنـد  یمـ  کمـک  هم و ها، حرکت نیا به کند یم کمک هم داشت؛ خواهد یمثبت تأثیر انیدانشجو  نی
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 پاسـخ  و پرسـش  ؛22/02/1382( »نشـوند  خطـا  و اشتباه دچار و دهند ادامه را شان درست راه ها حرکت
  ).یبهشت دیشه دانشگاه انیدانشجو

  هاي مرتبط با اساتید دانشگاه سیاستنقشه مفهومی . 8نمودار شماره 

  
ان ید و دانشـجو یاسـات  ،ينگـر  جامع یبلکه با نوع دهند میت نشان یط دانشگاه حساسیبه مح تنها نهشان یا

 مسـائل  يهـا  نـه یزم در اگـر « :نـد یفرما یمـ  نهیزمن یکند. در ا یم یرا فرماندهان و افسران جنگ نرم معرف
ـ احت یکـاف  رتیبص و باز چشم به که چیزهایی کشور، مسائل ،یاسیس مسائل ،یاجتماع  جـوان  دارد، اجی
 دیهسـت  يا فرمانده شما د؛یجوان افسر با�ترِ رتبه د،یهست او استاد که شما است، جوان افسر ما، يدانشجو

  .)ها با اساتید دانشگاه دیدار؛ 08/06/1388( »دینیبب را ک�ن مسائل دیبا که
مل کـه شـا   کننـد  مـی مشـخص   ییهـا  یمشـ  د خطیاسات يشان برایداست ایکه از نمودار پ طور همان

، احسـاس  یانسـان  يرویت نی، تربیدبخشی، امیمل يج خودباوری، ترويت معنویرت، پرورش شخصیبص
مرعـوب غـرب    يروهاین یشان با انتقاد از وجود برخیمثال ا ياست. برا يت و نوآوریت و خ�قیمسئول

 تـا  البتـه  هـم  انقـ�ب  از بعـد  ـ  انق�ب ازپیش  يمتماد هاي مهروموم طول در: «ندیفرما یها م در دانشگاه
 فرهنـگ  تسـلط  مغلـوب  و مرعوب که دارد وجود یانیجر ـ  ها دانشگاه در شده مشاهده ییها رگه امروز
ـ تحق مـورد  يخـود  و یمل و یهنیم زِیهرچ و] است[ دیتمج هیما او يبرا یغرب زِیچ هر است؛ یغرب  و ری

ـ ا ل؛یقب نیا از یکسان میدار گیرد؛ می قرار اهانت ـ چ آن عکـسِ  درسـت  نی ـ با کـه  سـت ا يزی  »باشـد  دی
  ).ها ؛ دیدار با اساتید دانشگاه11/04/1393(



  ۲۹  یراهانف يرآبادیام فاطمه ا،ین یفاطم یمحمدعل/  يرهبر معظم مقام نگاه از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

 

 يرهبر معظم مقام اهنگ از دانش و علم ۀتوسع يراهبرد يالگو

  هاي مرتبط با دانشجویان سیاستنقشه مفهومی  .9نمودار شماره 

  
 یشـرفت کشـور معرفـ   یمحرکـه و پ  ۀرا قوآنان قشر دانشجو  ویژه بهژه بر نسل جوان و ید ویشان با تأکیا
ـ کشور را به توجـه و  مسئو�ن ،آن اشاره شدبه  مسئو�ن يها استیکند و همچنان که در بخش س یم ژه ی

 و یاجتمـاع  تحو�ت تکحر موتور جامعه، هر در جوان نسل«کنند:  میق یان تشویبه سرنوشت دانشجو
ـ ا یعـتش طب دانشجو؛ جوان ویژه به است؛ یاسیس �تتحو  ياعضـا دیـدار بـا   ؛ 19/09/1392( »اسـت  نی
  ).یفرهنگ انق�ب یعال يشورا

  يو ارائه مدل راهبرد يریگ جهینت. 7
ـ دق شناسـی  محـیط بـا   يدهد مقام معظـم رهبـر   یق نشان میتحق يها افتهی و نظـام   یط داخلـ یق از شـرا ی
 یو معرفـ  ییدر کشور شناسارا دانش  ۀتوسع یاساس يها يازمندیو ن ها ضرورتاست   الملل توانسته نیب

نظـام   یط انحصـارطلب یسو و شرا کی کشور از یخیتار هاي ماندگی عقبها و  شان با علم به ضعفی. اکند
ـ   ۀتوسـع  ،گرید يالملل از سو نیحاکم بر نظام ب ۀیپا و اقتصاد دانش یسلطه در عرصه علم و  یسـطح کم

طـق حـاکم بـر نظـام     من درستی بهشان ی. ادهد قرار میکار خود و مسئو�ن کشور  دانش را در دستور یفیک
ـ ش از گذشته به دانش وابسته شـده اسـت. ا  یبداند که  یم يالملل را زر و زور نیب بـه   شناسـی  محـیط ن ی

تطـابق دارد. مقـام    ،شان برگرفته شده استیانات ایکه از ب توسعۀ دانش يراهبرد يالگوبا  یمنطق یشکل
ـ . علم و ددندان یمو محترم  ستایش قابلدانش را ارزشمند و کسب آن را  يمعظم رهبر گر یکـد ین را بـا  ی
مـان  یاست علم در کنـار ا  معتقدکند و  یم یمعرف ها انسانبه خدمت  يبرا يداند و آن را ابزار یسازگار م

  انسان را به سرمنزل مقصود برساند. تواند می
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شـان را بـه   ی، ايشـه مقـام معظـم رهبـر    یحـاکم بـر اند   هـاي  ارزشو  ها آرمانق و یدق شناسی محیط
، واقفنـد  خـوبی  بـه علـم   يبه برکات معنـو  تنها نهشان یدهد. ا یسوق م ین اقتدار علمیدکتر سويو سمت
 اسـت  یعلم يها شرفتیپ ،جهان غرب بر مسلمانان شده است ۀموجب سلط آنچهدانند  یم خوبی به بلکه

ـ را ما یعلمـ  اقتـدار شـان  یا. قرار گرفتـه اسـت   یاسیو س ی، اجتماعياقتصاد يها که در خدمت حوزه ه ی
د علـم  یچون تول یموضوعات اقتدارگرایین یبه دکتر توجهشان با یداند. ا یم المللی بینو اقتدار  یاقتدار مل

ـ ل زنجیو تکم یت علمیگرفتن ابتکار و مرجع دست موجود، به یعلم ي، شکستن مرزهازا درون ره علـم  ی
  .اند کرده گذاري هدفو مصرف را 

 ییهـا   استیشده در پنج عرصه مختلف س ي انجامها گذاري تحقق هدف يبرا مقام معظم رهبري
د علـم نـافع، توسـعه    ی، تولیموضوعات علم یرسان روز بهایشان  یند. در عرصه علمیفرما یان میرا ب

 یمعرفـ را  یملـ  توسـعۀ دانـش   يحلی برا راه يو نوآور ینیآفر ، ثروتیسازي علم ه، بومییعلوم پا
ـ توجـه و  د مـورد یها با باورند که دانشگاه نیبر ا مسئو�ندر خطاب به  ینهمچن. کنند می هـا   آن ۀژی

 یکشور داشته باشند، جهـش علمـ   یشدن مصوبات نقشه جامع علم ییبه اجراخاصی باشد، اهتمام 
ـ خود قرار دهند، ارتباط صنعت با دانشگاه را تقو يت کاریرا در اولو ـ ، زنجکننـد ت ی از  یره علمـ ی

تحقـق   يبـرا  یپلماسـ ید مثابـه  بـه ت از علم ینها و درد را به سرانجام رسانن یتا آموزش عال ییابتدا
  ه نظام استفاده کنند.یاهداف عال

د یط دانشگاه بایهاي مربوطه معتقدند مح گذاري و هدف ین اقتدار علمیتحقق دکتر يشان برایا
ـ ن تغیتحقق ا يبراهمچنین رد. یش گی، در پشده استش گرفته یمتفاوت با آنچه در پ يروند ر و یی

ــتیس ،تحــول ــا اس ــ�م  ییه ــرورش، اس ــالت پ ــون اص ــاز یچ ــيس ــعه فرهنگ ــجام، ی، توس ، انس
ت دانشـگاه  یین مأمورتر مهمشان یدهند. از نگاه ا شنهاد مییرا پ يمحور تیو مأمور يمحور پژوهش

ـ  ، مسئلهیانسان يرویت نید علم، انتقال دانش از دشمن به داخل، تربیتول و  يپـرور  تی، شخصـ یابی
  محور است. ازیپژوهش ن
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  و دانش از نگاه مقام معظم رهبري توسعۀ علمالگوي راهبردي . 10نمودار شماره 

  
  
  

 ها ارزش

  جویی حقیقت
  پذیري انسان تربیت

  ارزش ذاتی علم
  علم امري مقدس

  بودن کسب علم حترمم
 شدن جهان علم ابزاري براي انسانی

  بودن انسان دانشگاهی برگزیده

  سازگاري علم و دین

  علم راهی براي خدمت به مردم

  لزوم توجه به دنیا و آخرت

  حفظ موازین اسالم در استفاده از علم

  نگاه جهادي به علم

 ها سیاست

 دکترین

 اهداف

 دانشجویان اساتید دانشگاه مسئوالن عرصه علمی

 اقتدار ملی المللی اقتدار بین

  

 کسب انواع دانش

  زا تولید علم درون

  شکستن مرزهاي علمی موجود

  ابتکار علمی

  مرجعیت علمی

  روزرسانی علمی به

 آموزي ترویج و تشویق علم

  تکمیل زنجیره علم و مصرف

  کشور ۀجانب پیشرفت همه

  تعیین سرنوشت جامعه

  اف ملیبخشی اهد تحقق

  پایداري هویت اسالمی ایران

  بودن موضوعات روز به

  آفرینی ثروت

  تولید علم نافع

  نوآوري

  توسعه علوم پایه

 سازي بومی

ن به توجه ویژه مسئوال
 دانشگاه

شدن نقشه جامع  اجرایی
  علمی کشور

جهش  بودنِ دار اولویت
  علمی

  ها هماهنگی بین دستگاه
ها ارتباط صنعت با دانشگاه

  یپلماسی علمیتوسعه د
ایجاد زنجیره آموزش از 
  ابتدایی تا عالی

  اصالت پرورش
  سازي سالمیا

  توسعه فرهنگی
انسجام و 
  یکپارچگی
  محوري مأموریت
  محوري پژوهش

 بصیرت

  ترویج خودباوري

  امیدبخشی

  احساس مسئولیت

  خالقیت و نوآوري

  تربیت نیروي انسانی

  محوري تحصیل
 خودسازي
  خواهی آرمان

  یآگاهی سیاس
  تالش و پشتکار
  خودباوري
  مبارزه
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دانـد کـه در    یمـ  یان را همچون فرمانـدهان و افسـران جنـگ نرمـ    ید و دانشجویاسات يمقام معظم رهبر
چـون   ییهـا  اسـت ید دانشگاه سیساتا يشان برایدارند. ا ینقش مهم المللی بین ۀانیعرصه رقابت اقتدارگرا

و معتقـد اسـت   کند  میم یرا ترس یدبخشیو ام يج خودباوری، ترويت و نوآوریت، خ�قیاحساس مسئول
گـرفتن   کمـک ه نظام بـا  یتحقق اهداف عال يبرا ،که دشمن به راه انداخته است یدان نبرد جنگ نرمیدر م

، تـ�ش و  ي، خودسـاز یخـواه  ، آرمـان يرمحـو  لید تحصـ ی، دانشجو باتوسعۀ دانش يراهبرد ياز الگو
  ل قرار دهد.یخود در دوران تحص یاست اصلیرا س یاسیس یپشتکار و آگاه
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