ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ
1378/07/19
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب ،ﺮﯾﻦ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ

اﻟﺰام

اداﻣﻪ دادن ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
و ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﺻﺤﺎب اﺳﺘﻌﺪاد

اﻫﻤﯿﺖ

ﻋﺰت ،آﺑﺮو ،رﻓﺎه ،اﻗﺘﺪارﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
در ﮔﺮو ورود در ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺷﻨﺎﺧ  ،ﻗﺪرﻧﺪاﻧﺴ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪاﺧ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﺮاوان

ﻋﻠّﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﻫﺪر رﻓ ﯾﺎ در دام دﯾﮕﺮان اﻓﺘﺎدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺸ ّﻮﻗﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻞ

ﻣﺴﺆول

ﻣﺴﺆوﻻن ﺣﺎﴐ درﺟﻠﺴﻪ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻐﺎم و ﺻﺪای رﻫﱪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪ

ﴐورت

وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪاد و ﻫﻤﺖ ﺧﻮب ﺟﻮاﻧﺎن

ﻫﺪف

ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در اﺷﺒﺎع ﺧﻮدﺷﺎن از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

واﮐﻨﺶ رﻫﱪی

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺸﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﻤﯿ ﻧﻪ

از ﺑﯿﻦ رﻓ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
از ﺑﯿﻦ رﻓ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎ ارزش در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ

اﺳﺘﺜﻨﺎء

از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان
ﻫ ّﻤﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دﯾﮕﺮان از ﴎﻣﺎﯾﮥ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻮر

اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫ ﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
راهﮐﺎر

ورود در ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي
ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﴏف ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﮥ
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﻣﻤﺘﺎزان اﺳﺘﻌﺪاد
رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻮدن وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎنِ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻧﯿﺎ

ﺗﺬﮐﺮ

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﻠﻢ ﺑﺮا ی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت

ﻧﻘﻄﮥﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻋﺪم ﭘﯿﴩﻓﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ،اﻗﺘﺪارﺟﻬﺎﻧﯽ
و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﻋﺪم ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﴐورت ﭘﯿﴩﻓﺖ

ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

وﺟﻮداﻣﮑﺎن ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﴩی

ﻣﺆﯾّﺪ

اﻃﻼع اﺷﺨﺎص اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎر
و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ رﻫﱪی
ﮐ ّﻤﯿﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﮐﺸﻮر
در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺧﻮب دﻧﯿﺎ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ

وﺟﻮد دﯾﻨﺪاری در ﮐﺸﻮر

ﻣﺎﻧﻊ

ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری
از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﭼﻪ در ﻋﻠﻢ

وا ﻮد ﮐﺮدن دﯾﻨﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻢ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺼﻮص از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی

ﻣﻠﺖ

ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن دﯾﮕﺮان

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓ داﯾﺮۀ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﻮﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﴍﯾﻒ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ آن

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ آن

ﻣﺴﺆول

دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

دﺳﺖ و ﭘﺎزدن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻋﻠﻢ در دﻧﯿﺎ در ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان

ﺷﺎﻫﺪ

وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﺧﺸﺎن در ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﺗﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﺧﺸﺎن در ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

ﻣﺼﺪاق
اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﻢ و اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎردر ﻃﻮل ﻗﺮن

ﺷﺎﻫﺪ

اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﺎراﺑﯽﻫﺎ ،رازیﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ

ﭘﺎﺳﺦ رﻫﱪی

اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﺷﻮار ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾ ن

ارزﯾﺎﺑﯽ

ادّﻋﺎی ﺗﻮﻗّﻒ ﻋﻠﻢ و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﺟﺎی آن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر دﯾﻦ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺟﺰو ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دروغﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺰرگ

ﻣﻨﺸﺎء

اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ

دﻟﯿﻞ

ﻧﺮﻓ آدم ﻻاﺑﺎﻟﯽ و ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﺑﺎزدۀ ﻧﻘﺪ و ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﺷﻮار ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل

ﻧﻘﻄﮥﻣﻘﺎﺑﻞ

رﻓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر دﺷﻮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ
در ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾ ن ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن

دﻟﯿﻞ

ﻋﺪم ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻢ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮥ
ﺗﻌﺼﺐآﻣﯿﺰ دﯾﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺣﻀﻮر زﯾﺎد و ّ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﯿﺮون زدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻠﻢ از ﻻﺑﻼیﺻﺨﺮهﻫﺎی دﺷﻮار
ﺗﻌﺼﺐ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ و ﺑﻪ اﻧﺰوا راﻧﺪن دﯾﻦ

ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺗﺤﻠﯿﻞﻏﺮﺑﯽﻫﺎ وﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪنآن ازﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت

دﻟﯿﻞ

ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ،دورانﺟﻬﺎﻟﺖو ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اروﭘﺎ
وﻧﻪ دوران ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ

ﻧﻈﺮ رﻫﱪی
ﻃﺮﻓﺪاریوﺗﺸﻮﯾﻖﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻦ

وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﻇﯿﻔﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

وﯾﮋﮔﯽ

وﺟﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ و آدمﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎب از ﻟﺤﺎظ
اﺧﻼق ﻓﺮدی ،اﺟﺘ ﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ

 ۱از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ
1378/07/19
اﻟﺰام
اﻫ ّﻤﯿﺖ
زﻣﯿﻨﮥﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر در دو ﺳﻪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ

ﻋﻠّﺖ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﺎم

وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ورود در ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮔﺮﯾﻪآور ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻄّﻠﻊ در روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب

ﺷﺎﻫﺪ

ﺟﱪان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﴪﯾﻊ و دﻧﺒﺎلﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮب در ﻣﺴﯿﺮ آن

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ

ﺗﺬﮐّﺮ

وﻇﯿﻔﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن

ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮب درﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺮدن ﻣﻐﺰﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﻐﺰﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر از ﻣﻐﺰﻫﺎ

دﯾﺪه ﺷﺪن ﺮات ﺷﯿﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ
در آﯾﻨﺪۀ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور در ﮐﺸﻮر
داد و ﺳﺘﺪی ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮدن ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ

ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿﺖ

ازﺑﯿﻦ رﻓ و ﴎﮐﻮب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دروﻧﯽ
در ﺻﻮرت ﺑﺴ درﻫﺎی ﻋﻠﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر

رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﮔﺮو ﺗﺒﺎدل و دادوﺳﺘﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

وﺟﻮد دادوﺳﺘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﯿﺮی در اوج ﻋﻠﻢ

دو ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ﻋﻠﻤﯽ
وﺿﻌﯿﺖدﻧﯿﺎ
اﻟﺘ س ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪاری ﻋﻠﻢ

ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

دادن ﻣﻘﺪاری و ﻧﺪادن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدﺗﺮی از ﻋﻠﻮم
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﻣﻨﺸﺄ

ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻤﺘﺎز در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻋﺮﺻﻪsﻫﺎ

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ

ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺎزﮐﺮدن راهﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﺘﺎز

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی
ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿﺖ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻮدن ﻣﯿﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
درﺧﺸﺎن در ﻫﻤﻪی رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ آنﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺴﺌﻮﻻن
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ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :1رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر دﺷﻮار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺻﻮرت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن
ﭘﻴﻮﺳﺖ:2ﻗﺮون وﺳﻄﺎ دوران ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ اروﭘﺎ و ﻧﻪ دوران ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر دﺷﻮار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ در
ﺻﻮرت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﺮ دل اﻧﺴﺎن
ﻗﺮون وﺳﻄﺎ دوران ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ اروﭘﺎ
و ﻧﻪ دوران ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ

دﻟﯿﻞ

وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و دﺷﻮاری
در ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺿﻤﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻗﺮن ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

درآﻣﺪ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎزاری دﻻّ ل

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺎﺑﯿﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ،
رازی ،ﻓﺎراﺑﯽ و دﯾﮕﺮان از ﺳﻤﺖ اﯾﺮان

وﯾﮋﮔﯽ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺪن اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻗﺮن
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ اوج ﻇﻠﻤﺖ ﺟﻬﻞ در اروﭘﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺣﺎﴐ ﻧﺒﻮدن ﻋﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ

ﻣﺆﯾّﺪ

ﮐﺘﺎب ﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺪود

وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺮان

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮدن دﯾﻦ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ

ﻣﻌﻨﺎ

داﻧﺴ ﻗﺪر ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎ

ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮدن دﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺮدم
و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ
ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺗ ّﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﻦ ﺧﺮاﻓﯽ و ﺟﻬﺎﻟﺖ زدۀ
ِ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ

ﻧﻘﻄﮥﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻠﻢ در دوره اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﮐﺸ  ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن ،ﺑﻪ دارزدن و آﺗﺶ زدن
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﺎﳌﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻠﻢ در اروﭘﺎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠ ﻧﺎن و ﻣﻠﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

 ۱از ۲

ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در دﻳﺪار ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :1ﻃﺮﻓﺪاري و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻦ
ﭘﻴﻮﺳﺖ :2از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﺎم
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ﻃﺮﻓﺪاري و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻦ

ﻣﺼﺪاق

اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ

وﯾﮋﮔﯽ

ﻋﺎ دﯾﻨﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻓﺎراﺑﯽ و دﯾﮕﺮان

ﻋﺎ ﺑﺎ ّ ﺑﻮدن ﻋﻠ ی ﺑﺰرگ
اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎی ﭘﺰﺷﮏ
ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎ

ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪود ﻋﺎﳌﺎن ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺎ دﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن

ﮐﻢ ﻧﺒﻮدن اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻣﺄﻧﻮس ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر

وﻇﯿﻔﮥﻧﺨﺒﮕﺎن

ﻗﺮاردادن اﺳﺘﻌﺪاد در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾ ن
ﻧﮕﻬﺪاری از اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮥ وداﯾﻊ اﻟﻬﯽ و ادای ﺷﮑﺮ آن

از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﺎم

اﺳﺘﺜﻨﺎء

ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﻮﯾﻪ
ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

روش

ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓ ﻣﺸ ّﻮقﻫﺎ

ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿﺖ

ذﺧﯿﺮه و ودﯾﻌﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺪاد در وﺟﻮد ﻧﺨﺒﮕﺎن

راه ادای ﺷﮑﺮ

ﻣﴫف ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪاد در راه ﺧﻮدش
و ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺸ ّﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ
اﻧﻮاع ﻣﺸ ّﻮقﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺸ ّﻮق اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻠﻢ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﺳﻼح ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﮥ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او در اواﺋﻞ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿﺖ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻼح ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺗﺮ در دﻧﯿﺎ در اواﺋﻞ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری و ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎدان از ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

ﻋﻠّﺖ

ﺗﮑﯿﮥ درﺳﺖ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ
آب و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻣﻮرد ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ ،ﻗﺪرﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮداﮔﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪنِ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻋﻠّﺖ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﺎﻋﯽ در داﺧﻞ

ﻋﻠّﺖ اﻫ ّﻤﯿﺖ
ﻧﻈﺮ رﻫﱪی

ﻓﺮاﻫﻢ ﻮدن ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻻزم اﻻﺟﺮا در ﮔﺰارش
ﺗﺤﻘّﻖ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎدان در ﻫ ن زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر
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