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تشویق، پشتیبانی ادامه دادن الزام
و فراهم کردن امکانات برای اصحاب استعداد 

رین و فرصت مطالعه و تحقیق برای  کتاب، فراهم کردن معلم،شاهد پشتیبانی
ها و مراکز علمی دیگردبیرستان ها،استعدادهای برتر در دانشگاه

شکفته شدن استعدادهای برتروضعیت فعلی

وجود استعداد و همت خوب جوانانرضورت

نهواکنش رهربی تشکر عمیق و صمی

، قدرندانس و به کار نینداخ استعدادها در سالسابقه از بین رف استعدادها مانندنتیجههای فراوانشناخ
العاده در بعضی مواردهّمت های فوق از بین نرف استعدادها به علت فقداناز بین رف همۀ چیزهای با ارزش در صورت عدم رسیدگی  استثناء

هدر رف یا در دام دیگران افتادن استعدادها علّت اهمیت
در صورت عدم حضور مشوّقان و فراهم کنندگان وسائل

مسؤوالن حارض درجلسه و دیگرانی که مسؤول
ها رساندپیغام و صدای رهربی را باید به آن

جلوگیری از بهره برداری دیگران از رسمایۀ استعدادهای کشورنتیجهتوانا کردن استعدادهای برتر در اشباع خودشان از تحقیقاتهدف

ایجاد مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان 
نند ایجاد دبیرستان های استعدادهای درخشاندر دانشگاه ها، ه

رصف بخشی از دانشگاه، مراکز تحقیقی و بخشی از بودجۀکارراه
ها برای میدان دادن به ممتازان استعدادآن 

ودن وسیلۀ تقویت کردن دیگران توسط  رسیدگی و فراهم 
استعدادهای درخشاِن با تحصیالت عالی و برگشته به کشور

گسرتش یاف دایرۀ پیرشفت علمیتشویق کردن و به میدان آوردن دیگرانملت نتیجه

دانشگاه صنعتی رشیفونه محقق

دستگاه آموزش عالیمسؤول

ها به آنو لزوم پرداخ همه دانشگاه کافی نبودن یک دانشگاه نظر رهربی

عزت، آبرو، رفاه، اقتدارجهانی و پیرشفت های علمی کشور اهمیت
در گرو ورود در طریق علم

کافی نبودن علم برا ی رسیدن به سعادتتذکر

عدم پیرشفت در اقتصاد، اقتدارجهانی نقطۀمقابل
و زندگی مردم به علّت عدم پیرشفت علمی

دست و پازدن کشورهای دارای علم در دنیا در مشکالت فراوانشاهد

زمینۀ مناسب

باالتربودن کشور از لحاظ استعداد از سطح متوسط دنیا

وجود دینداری در کشور

های برشیوجودامکان پیرشفت علمی از لحاظ توانایینتیجه

اطالع اشخاص اهل مطالعه و تحقیق و کار مؤیّد
و نه به اتکاء برداشت ذهنی رهربی

کّمیت استعدادهای درخشان کشور 
در سطح کمیت استعدادهای درخشان خوب دنیا 

هازمینه
پیرشفته بودن کشور از لحاظ برخورداری

از استعدادهای استثنایی چه در فلسفه و چه در علم 

وجود یک نفر درخشان در هر ده هزار نفر نسبت بهشاهد تر که یک نفر درخشان در هر پنجاه هزار نفرکشورهای عقب 
مصداق دانشمندان معروف دنیا با اسم و اثر ماندگاردر طول قرناستعداد استثنایی 

ها و کسانی از این قبیلها، رازیابن سیناها، فارابی شاهد

ود کردن دینداری به عنوان مانع علم و پیرشفت علمی وا
در دهه های اخیر بخصوص از قرن نوزدهم میالدی 

نپاسخ رهربی نرف آدم الابالی و جویندۀ بازدۀ نقد و شخصیاحتیاج پیرشفت علمی و تحقیقات دشوار علمی به نوعی ای
به دنبال تحقیقات دشوار علمی به طور معمول  دلیل

مانع

ن بر دل انسانرف به دنبال کار دشوار تحقیق علمی مقابل نقطۀ در صورت حکومت ای

های ناباب از لحاظوجود خیلی چیزهای بد و آدمهااروپاییمنشاء عی و تاریخی در عین پیرشفت علمی  اخالق فردی، اجت ویژگی 
وظیفۀ نخبگان

جمع بندی

ماندگی علمی کشورعقبرضورت پیرشفت 
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ادّعای توقّف علم و تنگ شدن جای آن بواسطه حضور دینارزیابی
جزو تحریف های تاریخی و دروغ های ملی بزرگ  در جامعه، 

نظر رهربی
ها و ناشی نشدن آن از حقایق و واقعیاتغلط بودن تحلیل غربی

طرفداری و تشویق علم توسط دین

آمیز دین در بین مردمحضور زیاد و تعّصب عدم پیرشفت علم در قرون وسطی بواسطۀ تعصب و اعتقاد دینی و به انزوا راندن دینبیرون زدن تدریجی علم از البالی صخره های دشوار نتیجهدلیل

قرون وسطا، دوران جهالت و بدبختی اروپا دلیل
ماندگی همه جای دنیاو نه دوران عقب

وضعیت گذشته

۲ز ا ۱

ها به آنو لزوم پرداخ همه دانشگاه کافی نبودن یک دانشگاهنظر رهربی
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وظیفۀ نخبگان

گیری حرکت علمی ماندگی کشور، ترسیع و دنبالجربان عقب
کشور و به کار انداخ استعدادهای خوب در مسیر آن

بی نیاز کردن کشور از لحاظ علمی

رات شیرین رشد علمی  دیده شدن 
در آیندۀ نه چندان دور در کشور بینیپیش

داد و ستدی بودن علم و بی نیاز نبودن هیچ کشوری از مردم دیگر
تذکّر

رشد علمی درگرو تبادل و دادوستد

ازبین رف و رسکوب استعدادهای درونی علّت اهّمیت
صورت بس درهای علم در یک کشور در

رغم تالش برای کسب وجود دادوستد علمی علینتیجه
نیازی علمی و حتی در صورت قرارگیری در اوج علمبی

ماندۀ علمیطرفه نبودن حرکت علمی در کشورهای عقب دو
وضعیت دنیا

فراهم کردن زمینه ها و بازکردن راه ها برای جوانان ممتازبندیجمع

هاsعرصه

مقابل استعدادهای نیاز به باز بودن میدان در
هاهمه ی رشته ها برای پیرشفت آن درخشان در  علّت اهّمیت

علوم ریاضی

علوم طبیعی

 بودن وظیفۀ مسئوالن سنگینگیرینتیجه

علوم انسانی

ادبیات فارسی

علوم دینی

فلسفه و مسائل فکری
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وضعیت گذشته 

ماندگی کشور در دو سه قرن اخیر از لحاظ علمیعقب

آور بودن محیط علم و صنعت و پیرشفتگریه
برای افراد مطّلع در روزهای انقالب 

از بین بردن استعدادها توسط حکام علّت

ناچار بودن استعدادهای خوب درخروج از کشور
شاهد

بردن مغزهای برجسته توسط سوداگران مغزها 
به کشورهای خودشان و خالی کردن کشور از مغزها

س کشورهای عقب ماندهالت
از بعضی کشورها برای دریافت مقداری علم 

نتیجه

منشأ

دادن مقداری و ندادن مقدار زیادتری از علوم مانده توسط بعضی از کشورهابه کشورهای عقب 
های اختصاصیخیلی کشورها وبیرون نرف از محیطقرار نگرف دانش و صنعت ممتاز در اختیار 

۲ز ا ۲
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وجود مشکالت، محرومیت و دشواریدلیل
دانس قدر علم توسط عاهابا یک سوداگر با وجود اوقات تلخی حارض نبودن عا به تعویض زندگی خودنهایینتیجهدرآمد کم یک عا نسبت به یک سوداگر بازاری دّاللشاهددر کار تحقیق علمی در ضمن شیرینی  معنا

در ديدار جمعي از نخبگان علمي بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
رفتن به دنبال كار دشوار تحقيق علمي در صورت حكومت ايمان بر دل انسان:  1پيوست
ماندگي همه جاي دنياقرون وسطا دوران جهالت و بدبختي اروپا و نه دوران عقب:2پيوست
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قرن های چهارم، پنجم و ششم هجری اوج شکوفایی علمی کشورهای شاهد
اسالمی بخصوص ایران همزمان با دوران تاریکی قرون وسطا

شاهد

قرن چهارمویژگی 

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

دن اسالمی در ایران و مقارن با قرن اوج شکوفایی 
یازدهم میالدی یعنی اوج ظلمت جهل در اروپا  

دن اسالمی در قرن چهارممؤیّد کتاب 

خیلی بیشرت بودن دین در ایران نسبت به اروپاویژگی ایران

ایرانی بودن دانشمندان قرن چهارم جز تعداد خیلی معدودشاهد

گیرینتیجه

مانع نبودن دین برای علم

مانع بودن جهالت های گوناگون در مردم و خرافات مسیحیت در قرون وسطا برای علم 

هامسیحیِت تحریف شده به همۀ دنیا توسط اروپایی زدۀ  تعمیم اتّفاقات ناشی از دین خرافی و جهالت

مقابلنقطۀ

، سنگسار کردن، به دارزدن و آتش زدنشاهد تعداد زیادی از عاملان به جرم علم در اروپا کش

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

نان و ملتبیحقیقت های اسالمیگناهی اسالم، مسل
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تکیۀ درست گزارش بر نیازها و بررسیعلّت
های خوزستانآب و زمین 

علّت اهّمیت

نظر رهربی

ودن همه امکانات فراهم 
و کارهای انجام شده و الزم االجرا در گزارش 

تحقّق پیرشفت خوزستان در صورت عمل 
ن زمان قاجار  به نوشتۀ جغرافیادان در ه

 ۲ز ا ۲

. شدندکه دانشمندان بزرگی پیدا می تا اواخر صفویه و شاید مقداری بعد از صفویهاستثناء

هابه کار نگرف مشوّقروش

هاانواع مشوّق

شاهد

مشوّق تحصیل علم

کننده از علممشوّق استفاده

ساخته شده توسط او در اوائل قاجاریه از بین بردن یک صنعتگر و سالح بسیار پیرشفتۀ

یک جغرافیادان از منطقه ی خوزستان در زمان قاجاریهبرداری و گزارش بسیار دقیق اعتنایی به نقشهبی

احرتامی، قدرناشناسی و احیاناً دخالت بعضی سوداگران مورد بی
خارجی واقع شدِن پیرشفت های صنعتی

عدم وجود سالح پیرشفته تر در دنیا در اوائل قاجاریهعلّت اهّمیت

هاجلوگیری از بسته شدن باب تجارت خارجیعلّت در صورت ساخته شدن متاعی در داخل 
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. موارد بسیار معدود عاملان علوم طبیعی که عا دین نبودنداستثناء

ابن سینا

فارابی و دیگران

ویژگی
های اروپاتا اندکی پیش در دانشگاه مورد مراجعه بودن کتاب قانون ابن سینای پزشک

عا دینی و نویسندۀ مطالب عرفانی و فلسفی

شاهد

ی بزرگ ّ بودن عل عا با

وظیفۀنخبگانکم نبودن افراد مذهبی ومأنوس با قرآن در بین نخبگان کشور

تقویت انس با قرآن

ن قرار دادن استعداد در خدمت نیاز کشوربه علم به کمک ای   

نگهداری از استعداد مثل همۀ ودایع الهی و ادای شکر آن
علّت اهّمیت

راه ادای شکر

ذخیره و ودیعه الهی بودن استعداد در وجود نخبگان

و برای خیر کشور و مردم و پیرشفت علمی کشورمرصف کردن استعداد در راه خودش 


