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  مقدمه

  
  1»ینْالصّو بِلَ وَ مَلْلعِا ابولُطْأُ« :٩قال رسول اهللا

    .دـباش ر در چینـی اگـد حتّـب نماییـم را طلـعل
. میخوردهای دین اسالم به چشم  جای آموزه جایعلم و دانش در فراگیری توصیه به 

تعلـیم و  اهمّیّـت  بـر  کریم، همـواره   همانند قرآن :پیامبر اسالم و حضرات معصومین
ی تحـریص و   ثمره. ندا خویش قرار دادههای  برنامهترین  اصلیآن را از کرده و تأکید تعلّم 
ی  در این مقوله، چند قرن ایستادن بر بلندای علم و دانش و پر کـردن سـفره  اسالم تأکید 

اندیشـمندان  که نه تنها مسلمانان، بلکـه   ،ت اسالم بودبشریت از فواید علوم دانشمندان امّ
حقیقـت  توانند این  گاه نمی هیچالعاده اذعان دارند و  این برتری خارقنیز بر شرق و غرب 

  .هایی در منابع خویش بشوند مایند؛ اگر چه دست به دامن تحریفرا کتمان ن
ـ اکنون باید پرسید که  هما امّ جوامـع  ت اسـالم کجاسـت؟ آیـا هنـوز     جایگاه کنونی امّ
؟ پیشرفت دیگران چگونـه بـوده و از کجـا نشـأت     میبرند آن بهرهاز علم و دانش  بشری

ن در مقایسـه بـا پیشـرفت علمـی مسـلمانان      گرفته است؟ ثمرات پیشرفت علمی دیگـرا 
چیسـت؟   های علمی روز دنیا در عرصهماندگی جوامع اسالمی  عقبدالیل چگونه است؟ 

ی علمی همیشگی چگونه است؟ مراکز علمـی چـه    وضعیت ایران اسالمی در این مسابقه
قادر بـه   ،شرایط کنونیدارند؟ آیا با بر عهده و چه وظایفی  میکنندایفا میان نقشی در این 

افزاری و نهضـت تولیـد    م جنبش نرهستیم؟ پیشین خود علمی و عزّت جایگاه رسیدن به 
سؤاالت فـراوان دیگـری کـه    و علم چیست و طرح و اجرای آن چه فوایدی در بردارد؟ 

ـ  ،سـازنده در ایـن زمینـه   هـای   و عمل کردن به توصـیه آنها  پاسخدست یافتن به  د میتوان
در د و ما را بـه یـک جهـش بـزرگ     شوای علمی جامعه تغییرات عظیمی در فضموجب 

  . دانش و فناوری رهنمون سازدمسیر 
                                           

 .27، ص 27وسائل الشیعه، ج  .1
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ی  در مقولـه ) مدّظلـه العـالی  (ای اهللا خامنـه  ی حاضر شامل بیانات حضرت آیت مجموعه
جمعـی  که با همکاری است، له  معلم، تولید علم، تحقیق و پژوهش از ابتدای رهبری معظّ

به ثمـر رسـیده   مستمر کار  سه سالو طی حدود  ی قم علمیهی  ن حوزهاقاب و محقّاز طلّ
عـالوه بـر پاسـخگویی بـه سـؤاالت مـذکور و تبیـین         نـد میتوا اثراین  بدون تردید. است

موضوعات مختلف مربوط به علم و تولید علـم، بـه عنـوان یـک منبـع و مرجـع علمـی        
فضای رو به پیشرفت علـم و دانـش   علمی در  ی علوم و مراکز کننده و هماهنگتأثیرگذار 

  . ایفای نقش نمایدی اسالمی ایران  جامعه
اکثری ی حدّ استفادهی  فراهم نمودن زمینهضمن است تالش گردیده در این مجموعه 

 رهبر معظّم انقالب در اینبیانات ی  مجموعه ،مطالب مربوط به این موضوعمخاطبان از 
  .شودزمینه به طور کامل پوشش داده 

  :مراحل مختلف تدوین این کتاب بدین شرح است
  ؛دو مرحله طیّ کلید واژه 50بیش از تعریف و بیانات  ی اولیهی  مطالعه. 1
هـای   متن کامل سـخنرانی آوری  جمع( ها کلید واژهبر اساس بیانات  ی لیهگزینش اوّ. 2

  ؛)ها حاوی کلید واژه
سازی مطالـب مـرتبط بـا موضـوع     شده و جدا های گزینش ی دقیق سخنرانی مطالعه. 3

  ؛مورد نظر
مطالب که کمک فراوانی به مخاطـب در جهـت درک   ی  ایجاد چکیدهو ی زن نمایه. 4

  ؛میکندمطلب 
و صـرفاً جهـت   نبـوده  بیانـات  های اصلی  نهایی که البته بر اساس دغدغه تدوین. 5

رار از تکـ   االمکـان  ضمن این مرحلـه حتـی   در .بندی مطالب ارائه شده است دسته
  ؛پرهیز شده است  متعددهای  فصل یاها  بخش درمطالب 

  ؛قینچند تن از محقّ توسطی مدوّن نهایی  نسخهها و  بازبینی نمایهچند دوره  .6
تـر   آسـان  تـر و  دقیـق  موضوع مختلـف بـرای دسترسـی    چنداستخراج فهرست در . 7

   .محترم به مطالبخوانندگان 
 ،ستانی که در این زمینه مـا را یـاری کردنـد   دوتمامی از زحمات  الزم است ،در پایان

اصلی این کار را فـراهم   مقدماتکه االسالم محمدمهدی حقانی  خصوص جناب حجت به
کـه در امـر تـدوین زحمـت فراوانـی را       االسالم مهـدی همـازاده   و جناب حجتنمودند 

  .تشکر و قدردانی شود ؛متحمل شدند
  و من اهللا التوفیق




