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ى افراد دنيا برساند؛ با اقتدار علمى  تواند سخن خود را به گوش همه يك ملت، با اقتدار علمى است كه مى

تواند سياست برتر و دست واال را در دنياى سياسى حائز شود. است كه مى  

شورى كه دستش از علم تهى است، نميتواند توقع عزت، توقع استقالل و هويت و شخصيت، توقع ک

 امنيت و توقع رفاه داشته باشد. طبيعت زندگى بشر و جريان امور زندگى اين است

علم اقتدار است. هر كس اين قدرت را به چنگ آورد، ميتواند تحكم كند؛ ميتواند غلبه پيدا كند؛ هر كسى 

كه اين اقتدار را به دست نياورد. بر او غلبه خواهد شد. عزيزان من! ما ميخواهيم كشور را علمى كنيم؛ اما 

هدف از علمى شدن كشور اين نيست كه كشور را غربى كنيم. اشتباه نشود. غربيها علم را دارند، اما در 

ى با اين علم چيزهائى را هم دارند كه از آنها ميگريزيم. ما نميخواهيم غربى بشويم؛ ما  كنار علم و آميخته

ميخواهيم عالم بشويم. علمِ امروزِ دنيائى كه عالم محسوب ميشود، علم خطرناكى براى بشر است. علم را 

در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در خدمت فحشا ، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملتها، 

ما ميخواهيم علم در خدمت انسانيت باشد،   اند. در خدمت استعمار، در خدمت خونريزى و جنگ قرار داده

 در خدمت عدالت باشد، در خدمت صلح. ما اينجور علمى ميخواهيم اسالم به ما اين علم را توصيه ميكند.

امام خامنه ای(())                                                                                                      



بر اساس آمارهای اعالم شده از 

سوی پايگاه اسكوپوس رتبه ايران 

در منطقه و جهان اسالم در سال 

يك بوده و اين رتبه تا سال  3102

حفط شده است. عالوه بر  3102

های ايران در يك  تعداد دانشگاه آن

های برتر و تاثيرگذار  درصد دانشگاه

دنيا بر اساس آمارهای رتبه بندی 

 5تعداد  3102اليدن در سال 

دانشگاه بوده است كه اين تعداد در 

دانشگاه افزايش  01به  3102سال 

 يافته است.

های  ايران با ايجاد شركت

های علم و  بنيان و پارک دانش

فناوری توانسته است در سال 

ميليون دالر  0140به ميزان  3102

بنيان  صادرات محصوالت دانش

داشته باشد كه اين ميزان صادرات 

 305به ميزان  3105در سال 

 ميليون دالر افزايش يافته است.

در راستای توسعه تعامل فعال و 

اثربخش علمی و فرهنگی ايران با 

های  كشورهای منطقه و دنيا تالش

زيادی صورت گرفته است، به 

های زبان  ای كه تعداد كرسی گونه

های  فارسی وزارت علوم در دانشگاه

 11بالغ بر  0233دنيا در سال 

كرسی بوده است كه اين تعداد در 

كرسی افزايش  53به  0235سال 

 يافته است.

 01تعداد  33عالوه بر آن در سال 

های  پروژه مشترک ميان دانشگاه

ها اجرا شده  ايران با ساير دانشگاه

 325به  35كه اين تعداد در سال 

 پروژه بالغ شد.

تدوين طرح تفصيلی آمايش 

آموزش عالی كه با هزاران نفر 

ساعت كار كارشناسی انجام شد و 

به تصويب  31نهايتاً در اسفند 

شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد. 

گانه آموزش عالی  ايجاد مناطق ده

مشابه وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكی و اجرای طرح 

سطح بندی و اعتبارسنجی 

ها از مهمترين محورهای  دانشگاه

طرح آمايش آموزش عالی بوده 

 است
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بزرگترین توانایی اینشتین، قابلیت توضیح و بسط مفاهیم فیزیک با اتفاقات روزمره بود، وی این مباحث را با نام آزمایش 

ترین و مشهورترین نظریات فیزیک،  های فکری کوچک اینشتین باعث تغییر در بزرگ کرد. بعضا این آزمایش فکری منتشر می

ترین نظریه پردازان علم فیزیک نظری بوده  شک از بزرگ شدند.آلبرت اینشتین بی مانند نظریه کوآنتوم و نظریه نسبیت می

 4شد. با ما همراه باشید تا با هم  افتاده باعث غوغا در محافل علمی می های فکری پیش پا است که در قرن بیستم با آزمایش

  های به ظاهر کوچک، ولی انقالبی را مرور کنیم. مورد از این آزمایش

 آزمایش فکری تعقیب نور -4

افتد اگر شما بتوانيد با سرعت نور حركت كرده و  سال داشت. چه اتفاقی می 02اينشتين اين آزمايش را زمانی طراحی كرد كه تنها 

 پرتويی از نور را دنبال كنيد؟

اينشتين استدالل كرد كه اگر شما بتوانيد با اين سرعت حركت كرده و به آن پرتو برسيد، احتماال آن پرتو را به صورت ثابت و 

ايستد؟ اينشتين سپس به اين نتيجه رسيد كه سرعت پرتويی از نور به هيچ  حركت خواهيد ديد. اما مگر نور هم از حركت می بی

عنوان قابل كاهش نيست و همواره با سرعت نور از منبع خود در حال گريز است. پس چيز ديگری بايد تغيير كند، و آن مسلما زمان 

است. سپس وی از اين آزمايش فكری استدالل كرد كه زمان نيز به خودی خود مجبور به تغيير است و همين مفهوم، زمينه را برای 

 نظريه نسبيت در ذهن اينشتين آماده كرد.

 آزمایش فکری قطار و صاعقه -3

آهن هستيد، قطار به تازگی راه افتاده و با سرعت كمی در حال حركت است، شما نيز در كنار  تصور كنيد راهی سفری به وسيله راه

زمان دو  دهد در حال خداحافظی هستيد. هم آهن برای شما دست تكان می پنجره قطار ايستاده و با دوست خود كه از روی سكوی راه

كنند، دوست شما هر دو صاعقه را در يك زمان خواهد ديد اما شما در لحظه اصابت، به  صاعقه به ابتدا و انتهای قطار برخورد می

كند، پس آن صاعقه را زودتر  تر هستيد كه به ابتدای قطار برخورد كرده است و قطار به سوی آن حركت می ای نزديك صاعقه

 بينيد. می

اين آزمايش به اينشتين نشان داد زمان برای فردی كه در حال حركت است، نسبت به فردی كه حركتی ندارد به صورت متفاوتی در 

گذر است و همين آزمايش به ظاهر كوچك، باور اينشتين مبنی بر رابطه و تقارن زمان و مكان را تغيير داد و سنگ بنايی شد برای 

 ايجاد نظريه نسبيت.

 آزمایش فکری دوقلوهای جدا از هم -2

اين آزمايش يكی از آزمايشات اثبات كننده نظريه اتساع زمان اينشتين است. يك جفت دوقلو با فاصله بسيار كمی از يكديگر متولد 

شود. بر طبق نظريه نسبيت  شوند، يكی از آنها در همان لحظه تولد در فضاپيمايی قرار داده شده و با سرعت نور به فضا پرتاب می می

شود. زيرا  اينشتين، اگر اين فرد بعد از رسيدن به بلوغ در فضاپيما به زمين بازگردد، جفت زمينی او برای بازنشستگی خود آماده می

 گذرد. وقتی شما با سرعت نور در حركت هستيد، زمان با سرعت كمتری برای شما می

 آزمایش فکری آسانسور -1

جايی به كف آسانسور  به خبريد. ناگهان بر اثر يك جا تصور كنيد كه در يك آسانسور شناور هستيد و از اتفاقات بيرون آن كامال بی

كنيد. آيا اين جاذبه است كه در حال كشيدن آسانسور به سمت پايين است يا طناب آسانسور در حال باال كشيدن  برخورد می

 شماست؟

تواند معلول يكسانی داشته باشد، اينشتين را به اين نتيجه رساند كه ميان جاذبه و شتاب  ها می اين واقعيت كه هردوی اين علت

تفاوتی وجود ندارد و اين دو مفهومی يكسان هستند. از آزمايش قبلی نيز نتيجه گرفتيم كه زمان و مكان مطلق نيستند، پس اگر 

تواند  تواند روی زمان و مكان تاثير بگذارد و همچنين جاذبه و شتاب مفهومی يكتا داشته باشند، در آن صورت جاذبه می جايی می به جا

 بر زمان و مكان تاثير بگذارد. نتيجه گيری اينشتين از اين آزمايش در آينده قسمت بزرگی از نظريه نسبيت را تشكيل داد.
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 نشریه علمی حرکت

 سال سوم

  3شماره  

 6331اسفند 
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