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علم يا دانش ( Knowledgeيا  )Scienceپي بردن به حقايق است که در برابر جهل و ندانستن قرار ميگيرد و از طريق مطالعه يا تجربه حاصل ميشود.
مراتب حصول علم اول پژوهش است يعني رفتن به طرف علم ،سپس شناسايي يعني نزديک شدن به آن است و آنگاه دانش است يعني علم ثابت ،ادراک،
درک ،شعور ،وقوف ،آگاهي ،اطالع ،معرفت و شناسايي (.)1
از نظر اسالم ،علم حقيقت وجودي دارد و ظاهر و پوستهاي .حقيقت علم ،نوري است که در پرتو آن ،بشر دنيا را آن گونه که هست ميبيند و جايگاه
خود را در هستي پيدا ميکند و جوهر علم به آن ارزش حقيقي ميدهد ،يعني علم را در خدمت انسان و در راستاي تکامل انسان قرار ميدهد (.)2
در قرآن کريم آيات متعددي در خصوص ارزش و اهميت علم بيان شده است:
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (مجادله)11/
خداوند کساني را که ايمان آوردند و کساني را که علم به آنها داده شده ،درجات عظيمي ميبخشد.
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (زمر)9 /
بگو آيا کساني که ميدانند و کساني که نميدانند ،يکساناند؟ تنها خردمندان متذکر ميشوند.
در روايات نيز احاديث بسيار زيادي در مورد اهميت علم وجود دارد ،پيامبر عظيمالشان اسالم (ص) فرمودند :يک نفر عالم و دانشمند براي مقابلهه بها ابلهيس و
پلشتي و پليدي از هزار عابد موثرتر است و به فرمايش حضرت عليبنابيطالب اميرالمومنين عليهالسالم :ال شَرَفَ كَالعِلمِ .هيچ شرفي مانند دانش نيست (.)3
پس از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي ايران و به دنبال توسعه خارقالعاده تربيت نيروي انساني در دانشگاهها به ويژه علوم پزشکي در دهه  ،06امور
پژوهشي که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تا آن زمان در سطحي نزديک به صفر بود ،به تهدريج رونهق گرفهت .تعهداد پژوهشهگران ،موسسهات
پژوهشي ،انتشار مقاالت فارسي و انگليسي رونق فوقالعادهاي يافت ،به نحوي که در ابتداي دهه  ،96کشور عزيز ما ايران بيشترين نرخ رشد را در توليهد
مقاالت علمي در جهان حائز شده است .با اين حال ،ادامه پيشرفت بايد با در نظر گرفتن سندهاي باال دستي تنظيم شود و با آيندهنگري کافي و توجه به
توسعه علم در جهان و نيازهاي کشور برنامهريزي شود.
سند چشمانداز پيشرفت کشور در افق  ،1161که راهبردهاي علم در دههي آينده را تبيين کرده ،نخستين سند تفکر راهبردي و آيندهنگارانهي ايران
است .اين سند بر اساس فرمايش رهبر حکيم انقالب ،پس از قانون اساسي ،در حال حاضر ،به عنوان مهمترين سند باالدستي نظام و به عنوان سندي ملى
و تاريخى ،انتظارات خاصي را به سمت آيندهاي مطلوب ترسيم ميکند .براساس اين سند ايران در افق چشمانداز  ،1161کشوري است توسهعه يافتهه بها
جايگاه اول علمي در سطح منطقه« :در چشمانداز بيست ساله ،ايران کشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با
هويت اسالمي و انقالبي ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل ».بنابراين ”علم ،محور توسعهى حقيقى براى کشور است.
نهادسازيهاي رهبري در شکلدهي جنبش نرمافزاري و تحقق مرجعيت علمي برشمرد .رهبر انقالب اسالمي اولين بار در جمع رؤساي دانشگاهها در سال
 13۳۱ضرورت تدوين نقشهي جامع علمي را تبيين کردند .ايشان هدف از تدوين نقشهي جامع علمي کشور را اعالم دقيق راهنماي خوبي براي رسيدن
به چشمانداز بيستساله تعريف کردند .از نظر ايشان نقشه جامع بايد گامهاي الزم براي تحقق چشمانداز را طبق راهبردهاي عملياتي و برنامهريزيههاي
زماندار و منظم را در برداشته باشد.
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 .1عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ايران
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چون بدون توجه به علم به عنوان عامل اصلي پيشرفت و توسعه حاصل نخواهد شد .نقشه جامع علمهي را مهيتهوان اصهليتهرين حلقههي ههدايتهها و

امام علي عليه السالم فرمودهاند :العِلمُ سُلطانٌ ،مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ ،ومَن لَم يجِدهُ صيلَ عَلَيهِ :دانش سلطنت و قدرت است ،هر که آن را بيابد بها
آن سلطه يابد و هر که آن را از دست بدهد بر او سلطه مييابند.
مقام معظم رهبري فرمودهاند "تحقيقات براي ما يک مسئله تجمالتي نيست ،يک مسئله حياتي است .من نميدانم همه تصميمگيران چقدر به عمق
اين حرف واقفند ،اما من از بن دندان اعتقادم اين است که امروز يکي از دو ،سه کار اصلي و اساسي ما براي حفظ هويتمان ،موجوديتمان ،استقاللمان و
آيندهمان ،مسئله تحقيق علمي است؛ بدون شک و ترديد .بايد اين را خيلي جدي بگيرند ،اين از بسياري از کارهاي ما مهمتر است؛ ولو ظاهر زودبازدهاي
ندارد و به چشم نميآيد ،اما خيلي مهم است".
در دنياي امروز پژوهش نقش عمده و بيبديلي را در پيشبرد و توسعه همه جوامع در حال توسعه و پيشهرفته ايفها مهيکنهد .کشهورهاي پيشهرفته،
برنامهريزيهاي  26-36ساله را با محوريت پژوهش در همه امور اقتصادي ،اجتماعي ،علوم پايه و کاربردي بنا نهادهانهد .پهژوهش را پديهدهاي جمعهي و
واقعيتي اجتماعي تلقي ميکنند که عناصر عديدهي آن نظير موضوع ،متولي ،مجري و مدير پژوهش ،سازمان پژوهشهي ،پژوهشهگر ،بودجهه و امکانهات،
نهادها و تشکيالت پژوهشي بايد در تعامل با يکديگر قرار گيرند.
مقام معظم رهبري در سال  1391دو سياست کلي را ابالغ فرمودهاند يکي سياستهاي کلي "سالمت" و ديگري سياستهاي کلي "علم و فناوري".
همان طور که در بند  11ابالغيه مقام معظم رهبري در مورد سياستهاي کلي سالمت آورده شده است ،کسب مرجعيت علمي درعلوم ،فنون و ارائهه
خدمات پزشکي و تبديل ايران به قطب علمي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسالم ،به عنوان يک تکليف برعهده دولتمردان ،دانشمندان و محققان
گذاشته شده است.
از طرف ديگر ،توجه به سياستهاي کلي علم و فناوري ،ابالغي رهبر معظم انقالب نشان ميدهد که در آنجا نيز توجه ويژهاي به بحث مرجعيت علمي
و فناوري شده است .بطوريکه بند يک آن عبارت است از« :جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان» و بدين معنا است که
بايد تالش فوقالعاده و بيش از حد معمول براي کسب "مرجعيت علمي و فناوري در جهان" صورت گيرد .در همين ابالغيه و متعاقب بند  ،1راهکارهايي
نيز به شرح زير ارائه شده است:


توليد علم و توسعه نوآوري و نظريه پردازي؛



ارتقاي جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسالم؛



توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي؛



تحول و ارتقاي علوم انساني بهويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي با :تقويت جايگاه و منزلت اين علوم ،جذب افراد مستعد و با
انگيزه ،اصالح و بازنگري در متون ،برنامهها و روشهاي آموزشي و ارتقاي کمي و کيفي مراکز و فعاليتهاي پژوهشي مربوط؛



دستيابي به علوم و فناوريهاي پيشرفته با سياستگذاري و برنامهريزي ويژه.
اين سياستها شامل دو هدف چشماندازي و يک راهبرد و يک رويکرد براي تحقق آن است .دو هدف چشماندازي در زمينهه علهوم و فنهون و ارائهه

خدمت است .به بيان ديگر طبق اين سياست کشور در افق چشمانداز بايد در حيطه علوم و فنون و ارائه خدمات سالمت مرجعيت داشته و قطب منطقه
آسيايي جنوب غربي و جهان اسالم باشد و در نهايت مرجعيت جهاني پيدا کند .اين امر بايد با تحول راهبردي (و نه فقط تغييرات روبنايي) صورت گيرد.
در اين قسمت توجه به مفهوم نوآوري و نظام نوآوري حائز اهميت است .منظور از نوآوري در اين سياستهها عبهارت اسهت از تبهديل تفکهر بهه کهاربرد،
محصول ،خدمت اجتماعي ،فرآيند صنعتي يا تجاري جديد و بهبود يافته که قابل عرضه و داراي مشتري باشد.
نظام نوآوري شامل همه دانشگاهها ،موسسات پژوهشي ،پارکهاي علم و فناوري ،صندوقهاي حمايت از پژوهشگران ،فناوران و مؤسسات دانشبنيان،
نهادها ،سازمانها ،شرکتهاي کسب و کارهاي خصوصي با وام کم بهره و نوآوران اجتماعي است که با هم ارتباط متقابل ايجاد کرده و نتيجه برآيند آنها
عوامل دستاندارکار در راستاي تعالي پژوهش و توسعه آن در حيطه علوم و فناوري منجر خواهد شد .لذا در تحقق اين سياست ،زنجيره تفکر تا عمل که
شامل حمايت از پژوهش ،توجه به کاربردي کردن يافتههاي پژوهش و تجاري سازي (در مورد فنون) و عمليهاتيسهازي اسهت (در مهورد ارائهه خهدمات
سالمت) ،بايد مورد توجه قرار گيرد .بديهي است که با توجه به تأکيدات مکرر مقام معظم رهبري اين امور بايد با گسترش زبان و ادبيات فارسي در جهان
همراه باشد.
تعريف مرجعيت علمي :تعريف واحدي براي مرجعيت وجود ندارد .در لغتنامه دهخدا مرجع بودن ،مورد رجوع بودن ،محل مراجعه ديگران بهودن ،در
فرهنگ فارسي معين مرجع بودن ،مرجع تقليد بودن و در فرهنگ واژگان مترادف و متضاد به اجتهاد و فقاهت اشاره شده است.
مرجعيت علمي را ميتوان "باالتر بودن از ميزان آستانهاي از توليدات علمي و فناوري و محل رجوع شدن" دانست .مفهوم عملياتي مرجعيت علمهي
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تولي ،گسترش و کاربرد دانش مفيد (و يا نوآوري) خواهد بود .بنابراين سياستگذاري صحيح در اين امر به توليد علم نافع و مؤثر واقهع شهدن مجموعهه

خصوصياتي مانند خوداتکايي ،خودآگاهي ،خودباوري ،دستيابي به دانش و فناوري پيشرفته ،نظريهپردازي و داشتن کرسي ،حرف آخر علمي را زدن ،الگو و
الهامبخش بودن و داشتن اقتدار علمي و فناورانه در اکثر زمينههاي علمي مربوطه را شامل ميشود.
مرجعيت علمي ميتواند موضوعي ،فردي ،سازماني و کشوري باشد .اگرچه ممکن است فرد يا سازماني در يهک موضهوعي در جهاي جهاي دنيها بهه
مرجعيت دست يابند ولي به طور کلي کشورهايي به مرجعيت علمي و فناوري دست يافتهاند که توانستهاند در اکثر رشتههاي علمي تبديل به قطبهاي
علمي جهاني شوند .کشورهاي پيشرفته علمي اکثرا در تمام عرصهها به قطبهاي علمي تبديل شدهاند ،به طوري که در حوزههاي علوم انساني ،پزشکي،
هنر ،ادبيات ،ورزش و  ...به طور همزمان سرآمد هستند .به عبارت ديگر آثار مرجعيت علمي بايد در تمام جنبهها و عرصههاي زندگي يک کشور ،خهود را
نشان دهد .اين جنبهها شامل مسايل اجتماعي ،سياسي و اقتصادي نيز ميشود و تنها محدود به شاخصهاي علم و فناوري نيست .با اين همه کشورهاي
در حال توسعه ميتوانند براي شروع کار به چند موضوع خاص که مشکل اساسي جهاني است متمرکز شوند .سه شاخص براي احراز مرجعيهت در نظهر
گرفته ميشود :اول تسلط علمي و فناوري ،دوم محل رجوع شدن به علت شاخص اول و سوم توانايي پاسخگويي به سئواالت و مراجعات.
پايههاي مرجعيت علمي کنوني جهان از چهار قرن گذشته توسط تمدن غربي شکل گرفته است که سه رکن اساسهي تمهدن آن يعنهي ايهدئولوژي،
قدرت حفاظت از ايدئولوژي و قدرت مالي و اقتصادي آن براساس سکوالريسم بنا شده است .اين امر ضرورت غور در فلسهفه و مسهائل نظهري مرجعيهت
علمي و ايجاد گفتمان غالب مرجعيت علمي اسالمي ايراني را نمايان ميکند.
اهداف راهبردي مرجعيت علمي در ايران اسالمي :در سياستهاي کلي علم و فناوري ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در بند " 3حاکميت مباني،
ارزشها ،اخالق و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي،تحقيقات و فناوري وتحقق دانشگاه اسالمي" با تأکيد بر:
اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسالمي و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاي سالمت روحي و معنوي دانشپژوهان و آگاهيها و نشهاط
سياسي آنان.
تربيت استادان و دانشجويان مؤمن به اسالم ،برخوردار از مکارم اخالق ،عامل به احکام اسالمي ،متعهد به انقالب اسالمي و عالقمند به اعتالي کشور.
حفظ موازين اسالمي و ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوري.
و نيز در سياستهاي کلي سالمت ابالغي توسط ايشان در بند " 1ارائه خدمات اموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي سالمت مبتني بهر
اصول و ارزشهاي انساني ه اسالمي و نهادينه سازي آن در جامعه" و با تأکيد بر "ارتقاي نظام انتخاب ،ارزشيابي و تعليم و تربيت استادان و دانشجويان و
مديران و تحول در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزشهاي اسالمي ،اخالقي پزشکي و آداب حرفهاي" ،آورده شدهاند .سندي که قسمت عمده
نکات فوق را تبيين کرده است با نام "دانشگاه اسالمي" از شوراي عالي انقالب فرهنگي تهيه و در سال  1392توسهط رياسهت جمههوري ابهالغ شهده و
ضروري است که اجراي آن پيشقراول ساير راهبردهاي مرجعيت علمي باشد.
براي تحقق اهداف راهبردي بايد توليت توانمند در سياستگذاري و راهبري علم و فناوري کشور و تبين ،تعريف و مفاهيم مرجعيهت علمهي ايرانهي
اسالمي در کشور تشکيل شود و وظايفي چون ايجاد گفتمان غالب و قدرتمند مرجعيت علمي ايراني ه اسالمي در سياستگذاري و برنامههريهزي ،تحهول
راهبردي در پژوهش کشور با رويکرد نظام نوآوري و برنامهريزي و مسئوليت تام سياستگذاري و برنامهريزي کشوري پژوهش ،نظارت و ارزشيابي مستمر
آن و تالش در جهت دستيابي مرجعيت علمي را برعهده گيرد .بديهي است اين توليت پاسخگوي تمامي وظايف محول شده خواهد بود.
تقويت زيرساختها براي رسيدن به مرجعيت ترويج تفکر و اخالق پژوهش و فرهنگ نوآوري در جامعه دانشآموزشي و دانشجويي کشهور ضهروري
است .تأکيد بر حفظ مطالب کتابهاي درسي و آماده شدن براي امتحانات به ويژه کنکور ،فاجعه بزرگي در نظهام آموزشهي کشهور اسهت کهه متأسهفانه
همچنان ادامه دارد .حال آنکه ،در مدارس بايد مواردي مانند داوري ،استدالل ،نظم منطقي ،تفکر ،اخالق و نوآوري در کودکان و نوجوانان شهکل و قهوام
يابد .به عبارت ديگر ،نظام آموزشي کشور بايد از "حافظه محوري" به "خالقيتپروري" تغيير يابد .در دانشگاهها نيز روحيه تحقيق و جستجوگري ،نوآوري
طراحي ،تدوين ،تصويب و اجراي برنامه نظام ملي نوآوري با رويکرد مرجعيت ميتواند آينده روشني را ترسيم کند .در اين نظام ،پژوهشهاي هدفمند،
برنامهريزي شده و بلندمدت بايد به شکل پويا و مداوم در تمامي شئون کشور ايجاد شده و توسعه يابد و حلقههاي ديگر يعني تبديل پژوهشها به فناوري
و سپس تجاريسازي آنها مورد تأکيد قرار گيرد.
افزايش مشارکت بخش خصوصي در پژوهش ،فناوري و ارائه خدمات راه را براي گسترش علم و مرجعيت هموار ميکند .اين امر به ارتقاي بروندادهاي
پژوهشي ،فناورانه و کيفيت ارائه خدمات در همه سطوح خواهد انجاميد .انجام پژوهش و فناوري توسط بخش هاي دولتي تنها نتهايج محهدودي خواههد
داشت و تحقق مرجعيت علمي به درازا خواهد انجاميد.
براي احراز مرجعيت علمي ديپلماسي علم و فناوري جهان با اولويت کشورهاي جهان اسالم را بايد توسعه داد .بدون شک اين امهر بهه ايفهاي نقهش
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و کارآفريني بايد محور اصلي آموزش باشد.

محوري ايران در بسياري از امور مورد عالقه کشورهاي جهان اسالم ميانجامد.
تجاريسازي علم و فناوري و توسعه روش و ابزار توليد ثروت از علم و فناوري زيست سازگار است و لذا بايد از رشد ،توسعه و تجهاريسهازي علهم و
فناوري با تأکيد بر ثروتآفريني صيانت و حمايت شود.
بهبود سازوکار و الزام به بهکارگيري يافتههاي پژوهش در حيطه خدمات و تصميمسازي راهکار عمدهاي براي رشد و توسعه علم و احهراز مرجعيهت
است .امروزه توليد دانش و به کارگيري صحيح آن در حوزه تصميمگيري و خدمات از بزرگترين دستاوردهاي ارزشمند ههر کشهور محسهوب مهيشهود.
محدوديت منابع ،اهميت انتقال دانش و تالش براي بهرهبرداري از نتايج تحقيقات لزوم و اهميت اين راهبرد را مشخص ميکند.
اميد که با توجهات ذات اليزال الهي ،تالش جهادي و ايثارگري استادان و دانشمندان کشور و جوانان پراستعداد ،فهيم و خالق ايران زمين ،عالوه بر
ادامه مرجعيت علم و فناوري در جهان اسالم ،ايران اسالمي موفق به احراز مرجعيت علم و فناوري در بسياري از رشتهها در سطح جهاني شود.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
و تب علينا انك انت التواب الرحيم

منابع
 .1لغتنامه دهخدا
 .2فياض  ،1افشار کهن ز ،گذري بر بسترهاي فرهنگي تحقق مرجعيت علمي در جهان ،اولين همايش ملي آموزش در ايران 1161؛ تهران :دبيرخانهه مجمهع تشهخيص
مصلحت نظام؛ .1396
 .3حکمت  ،113امام علي عليهالسالم ،نهجالبالغه.
 .1عزيزي ف .مرجعيت علمي و فناوري .راهبردها و راهکارها با الهام از سياستهاي کلي سالمت و سياستهاي کلي علم و فناوري ابالغي رهبر معظم انقهالب اسهالمي.
تهران :انتشارات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي؛ .1391
 .۱رهبر ف ،حسينزاده ح .تبين ارتباط اقتدار و مرجعيت علمي و فناوري جمهوري اسالمي ايران در جهان با اقتهدار و امنيهت ملهي براسهاس مبهاني انقهالب اسهالمي.
فصلنامه پژوهشهاي انقالب اسالمي ،سال چهارم( ،بهار .102 - 131 :)1391
 .0پوررضا ر .رسالت آموزش در کسب مرجعيت علمي ،از منظر نقشه جامع علمي کشور ،اولين همايش ملي آموزش در ايران 1161؛ تهران :دبيرخانه مجمهع تشهخيص
مصلحت نظام؛ .1396

] [ Downloaded from ijhp.ir on 2022-08-08

5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from ijhp.ir on 2022-08-08 ]

