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گفتارپيش

يتعلموفناوريمرجع
 

 1فريدون عزيزي

 
. شود گيرد و از طريق مطالعه يا تجربه حاصل مي پي بردن به حقايق است که در برابر جهل و ندانستن قرار مي( Scienceيا  Knowledge)علم يا دانش 

شدن به آن است و آنگاه دانش است يعني علم ثابت، ادراک، مراتب حصول علم اول پژوهش است يعني رفتن به طرف علم، سپس شناسايي يعني نزديک 

 (.1)درک، شعور، وقوف، آگاهي، اطالع، معرفت و شناسايي 

بيند و جايگاه  حقيقت علم، نوري است که در پرتو آن، بشر دنيا را آن گونه که هست مي. اي از نظر اسالم، علم حقيقت وجودي دارد و ظاهر و پوسته

 (.2)دهد  تکامل انسان قرار مي راستايدهد، يعني علم را در خدمت انسان و در  کند و جوهر علم به آن ارزش حقيقي مي ا ميخود را در هستي پيد

 :در قرآن کريم آيات متعددي در خصوص ارزش و اهميت علم بيان شده است
 

 ( 11/مجادله) اتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَ

 .بخشد يم يميها داده شده، درجات عظ را که علم به آن يمان آوردند و کسانيرا که ا يخداوند کسان
 

  (9/ زمر) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
 .شوند ياند؟ تنها خردمندان متذکر م کسانيدانند،  يکه نم يدانند و کسان يکه م يا کسانيبگو آ

 
يک نفر عالم و دانشمند براي مقابلهه بها ابلهيس و    : فرمودند( ص)الشان اسالم  در روايات نيز احاديث بسيار زيادي در مورد اهميت علم وجود دارد، پيامبر عظيم

 (. 3)هيچ شرفي مانند دانش نيست . ال شَرَفَ كَالعِلمِ: السالم عليه ابيطالب اميرالمومنين بن از هزار عابد موثرتر است و به فرمايش حضرت علي پلشتي و پليدي

، امور 06در دهه  يژه علوم پزشکيها به و در دانشگاه يانسان يرويت نيالعاده ترب ه خارقران و به دنبال توسعيا يشکوهمند انقالب اسالم يروزيپس از پ

تعهداد پژوهشهگران، موسسهات    . ج رونهق گرفهت  يک به صفر بود، به تهدر ينزد يتا آن زمان در سطح يها و موسسات آموزش عال که در دانشگاه يپژوهش

د يه ن نرخ رشد را در توليشتريران بيز ما اي، کشور عز96دهه  يکه در ابتدا يافت، به نحوي يا عادهال رونق فوق يسيو انگل ي، انتشار مقاالت فارسيپژوهش

و توجه به  يکاف ينگر ندهيو با آ شودم يتنظ يباال دست يد با در نظر گرفتن سندهايشرفت باين حال، ادامه پيبا ا. ز شده استئدر جهان حا يمقاالت علم

 .شود يزير کشور برنامه يازهايتوسعه علم در جهان و ن

ران يا ي نگارانه ندهيو آ ين سند تفکر راهبرديده، نخستکرن يينده را تبيآ ي علم در دهه ي، که راهبردها1161شرفت کشور در افق يانداز پ سند چشم

ملى  ينظام و به عنوان سند يباالدستن سند يتر ، در حال حاضر، به عنوان مهميم انقالب، پس از قانون اساسيش رهبر حکين سند بر اساس فرمايا. است

افتهه بها   ي  است توسهعه  ي، کشور1161انداز  ران در افق چشمين سند ايبراساس ا. کند يم ميترس  مطلوب يا ندهيرا به سمت آ يخى، انتظارات خاصيو تار

در سطح منطقه با  يو فناور يعلم يگاه اول اقتصادياافته با جي است توسعه يران کشوريساله، ا  ستيانداز ب در چشم»: در سطح منطقه يگاه اول علميجا

. قى براى کشور استيى حق علم، محور توسعه”ن يبنابرا« .الملل نيبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط ب ، الهاميو انقالب يت اسالميهو

هها و   تيههدا  ي ن حلقهه يتهر  يتهوان اصهل   يرا مه  يجامع علمه   نقشه  .شد شرفت و توسعه حاصل نخواهديپ يچون بدون توجه به علم به عنوان عامل اصل

ها در سال  دانشگاه ين بار در جمع رؤساياول يرهبر انقالب اسالم. برشمرد يت علميو تحقق مرجع يافزار جنبش نرم يده در شکل يرهبر يها ينهادساز

دن يرس يبرا يخوب يق راهنمايکشور را اعالم دق يجامع علم ي ن نقشهيتدو شان هدف ازيا. دندکرن ييرا تب يجامع علم ي ن نقشهيضرورت تدو 13۳۱

 يهها  يزير و برنامه ياتيعمل يانداز را طبق راهبردها تحقق چشم يالزم برا يها د گاميجامع با  شان نقشهياز نظر ا. ف کردنديساله تعر ستيانداز ب به چشم

 .دار و منظم را در برداشته باشد زمان
 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ايران. 1
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دانش سلطنت و قدرت است، هر که آن را بيابد بها  : العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم يجِدهُ صيلَ عَلَيهِ: اند فرموده امام علي عليه السالم

 .يابند را از دست بدهد بر او سلطه مي آن سلطه يابد و هر که آن

ران چقدر به عمق يگ ميدانم همه تصم يمن نم. است ياتيک مسئله حيست، ين يک مسئله تجمالتيما  يقات برايتحق"اند  فرموده يمقام معظم رهبر

مان، استقاللمان و  تيتمان، موجوديحفظ هو يا برام يو اساس ياز دو، سه کار اصل يکين است که امروز ين حرف واقفند، اما من از بن دندان اعتقادم ايا

 يا ما مهمتر است؛ ولو ظاهر زودبازده ياز کارها يارين از بسيرند، ايبگ يجد يلين را خيد ايبا. دياست؛ بدون شک و ترد يق علميمان، مسئله تحق ندهيآ

 ".مهم است يليد، اما خيآ يندارد و به چشم نم

شهرفته،  يپ يکشهورها . کنهد  يفها مه  يشهرفته ا يجوامع در حال توسعه و پ همهشبرد و توسعه يرا در پ يليبد يو ب امروز پژوهش نقش عمده يايدر دن

و  يجمعه  يا دهيه پهژوهش را پد . انهد  بنا نهاده يه و کاربردي، علوم پاي، اجتماعيامور اقتصاد همهت پژوهش در يساله را با محور 26-36 يها يزير برنامه

، پژوهشهگر، بودجهه و امکانهات،    ير پژوهش، سازمان پژوهشه يو مد ي، مجرير موضوع، متوليآن نظ ي دهيکنند که عناصر عد يم يتلق ياجتماع يتيواقع

 .رنديگر قرار گيکديد در تعامل با يبا يالت پژوهشينهادها و تشک

 ."يعلم و فناور" يکل يها استيس يرگيو د "سالمت" يکل يها استيس يکياند  را ابالغ فرموده ياست کليدو س 1391در سال  يمقام معظم رهبر

درعلوم، فنون و ارائهه   يت علميسالمت آورده شده است، کسب مرجع يکل ياستهايدر مورد س يه مقام معظم رهبريابالغ 11همان طور که در بند 

مردان، دانشمندان و محققان  دولت ف برعهدهيک تکليو جهان اسالم، به عنوان  يجنوب غرب يايمنطقه آس يران به قطب علميل ايو تبد يخدمات پزشک

 .گذاشته شده است

اي به بحث مرجعيت علمي  دهد که در آنجا نيز توجه ويژه از طرف ديگر، توجه به سياستهاي کلي علم و فناوري، ابالغي رهبر معظم انقالب نشان مي

و بدين معنا است که   «مرجعيت علمي و فناوري در جهان جهاد مستمر علمي با هدف کسب»: بطوريکه بند يک آن عبارت است از. و فناوري شده است

، راهکارهايي 1در همين ابالغيه و متعاقب بند . صورت گيرد "مرجعيت علمي و فناوري در جهان"العاده و بيش از حد معمول براي کسب  بايد تالش فوق

 :شده است ارائهنيز به شرح زير 

 ؛يه پردازيو نظر يد علم و توسعه نوآوريتول 

 ؛جهان اسالم يو فناور يران به قطب علميل ايو تبد يکشور در علم و فناور يگاه جهانيجا يرتقاا 

 ؛ياديقات بنيه و تحقيتوسعه علوم پا 

 ن علوم، جذب افراد مستعد و با يگاه و منزلت ايت جايتقو: با يانقالب اسالم يو مبان ينيق شناخت معارف ديژه تعميو هب يعلوم انسان يتحول و ارتقا

 ؛مربوط يپژوهش يها تيمراکز و فعال يفيو ک يکم يو ارتقا يآموزش يها ها و روش در متون، برنامه يزه، اصالح و بازنگريانگ

 ژهيو يزير و برنامه يگذار استيشرفته با سيپ يها يبه علوم و فناور يابيدست. 

ه ئه نهه علهوم و فنهون و ارا   يدر زم يانداز دو هدف چشم. ن استتحقق آ يکرد برايک رويک راهبرد و يو  يانداز ها شامل دو هدف چشم استين سيا

ت داشته و قطب منطقه يه خدمات سالمت مرجعئطه علوم و فنون و ارايد در حيانداز با است کشور در افق چشمين سيگر طبق ايان ديبه ب. خدمت است

. رديصورت گ( ييرات روبناييو نه فقط تغ) يد با تحول راهبرديامر بان يا. دا کنديپ يت جهانيت مرجعيو جهان اسالم باشد و در نها يجنوب غرب ييايآس

ل تفکهر بهه کهاربرد،    يهها عبهارت اسهت از تبهد     استين سيدر ا يمنظور از نوآور. ت استيحائز اهم يو نظام نوآور ين قسمت توجه به مفهوم نوآوريدر ا

 . باشد يمشتر يه قابل عرضه و داراافته کيد و بهبود يجد يا تجاري يند صنعتي، فرآيمحصول، خدمت اجتماع

ان، يبن سسات دانشؤت از پژوهشگران، فناوران و ميحما يها ، صندوقيعلم و فناور يها ، پارکيها، موسسات پژوهش شامل همه دانشگاه ينظام نوآور

ها  ند آنيجه برآيجاد کرده و نتيارتباط متقابل ااست که با هم  يبا وام کم بهره و نوآوران اجتماع يخصوص يکسب و کارها يها ها، شرکت نهادها، سازمان

ثر واقهع شهدن مجموعهه    ؤد علم نافع و مين امر به توليح در ايصح يگذار استين سيبنابرا. خواهد بود( يا نوآوريو )د ي، گسترش و کاربرد دانش مفيتول

ره تفکر تا عمل که ياست، زنجين سيلذا در تحقق ا. جر خواهد شدمن يطه علوم و فناوريپژوهش و توسعه آن در ح يتعال ياندارکار در راستا عوامل دست

ه خهدمات  ئه در مهورد ارا )اسهت   يسهاز  ياتيه و عمل( در مورد فنون) يساز يپژوهش و تجار يها افتهيکردن  يت از پژوهش، توجه به کاربرديشامل حما

در جهان  يات فارسيد با گسترش زبان و ادبين امور بايا يات مکرر مقام معظم رهبرتأکيداست که با توجه به  يهيبد. رديد مورد توجه قرار گي، با(سالمت

 .همراه باشد

گران بهودن، در  ينامه دهخدا مرجع بودن، مورد رجوع بودن، محل مراجعه د در لغت. ت وجود ندارديمرجع يبرا يف واحديتعر: تعريف مرجعيت علمي

 .ن و در فرهنگ واژگان مترادف و متضاد به اجتهاد و فقاهت اشاره شده استد بودين مرجع بودن، مرجع تقليمع يفرهنگ فارس

 يت علمه يمرجع ياتيمفهوم عمل. دانست "و محل رجوع شدن يو فناور يدات علمياز تول يا زان آستانهيباالتر بودن از م"توان  ميرا  يت علميمرجع
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را زدن، الگو و  ي، حرف آخر علميو داشتن کرس يپرداز هيشرفته، نظريپ ينش و فناوربه دا يابي، دستي، خودباوري، خودآگاهييمانند خوداتکا ياتيخصوص

 .شود يمربوطه را شامل م يعلم يها نهيو فناورانه در اکثر زم يبخش بودن و داشتن اقتدار علم الهام

ا بهه  يه دن يجها  يدر جها  يک موضهوع يه ر د يا سازمانياگرچه ممکن است فرد . باشد يو کشور ي، سازماني، فرديتواند موضوع يم يت علميمرجع

 يها ل به قطبيتبد يعلم يها اند در اکثر رشته اند که توانسته افتهيدست  يو فناور يت علميبه مرجع ييکشورها يبه طور کل يابند وليت دست يمرجع

، ي، پزشکيعلوم انسان يها که در حوزه يه طوراند، ب ل شدهيتبد يعلم يها ها به قطب اکثرا در تمام عرصه يشرفته علميپ يکشورها. شوند يجهان يعلم

ک کشور، خهود را  ي يزندگ يها ها و عرصه د در تمام جنبهيبا يت علميگر آثار مرجعيبه عبارت د. به طور همزمان سرآمد هستند... ات، ورزش و يهنر، ادب

 ين همه کشورهايبا ا. ستين يعلم و فناور يها دود به شاخصشود و تنها مح يز مين يو اقتصاد ياسي، سيل اجتماعيها شامل مسا ن جنبهيا. نشان دهد

ت در نظهر  يه احراز مرجع يسه شاخص برا .است متمرکز شوند يجهان يشروع کار به چند موضوع خاص که مشکل اساس يتوانند برا يدر حال توسعه م

 .به سئواالت و مراجعات ييپاسخگو ييوانا، دوم محل رجوع شدن به علت شاخص اول و سوم تيو فناور ياول تسلط علم: شود يگرفته م

، يدئولوژيه ا يعنه يتمهدن آن   يشکل گرفته است که سه رکن اساسه  يجهان از چهار قرن گذشته توسط تمدن غرب يکنون يت علميمرجع يها هيپا

ت يه مرجع يفلسهفه و مسهائل نظهر    ن امر ضرورت غور دريا. سم بنا شده استيآن براساس سکوالر يو اقتصاد يو قدرت مال يدئولوژيقدرت حفاظت از ا

 .کند يان ميرا نما يرانيا ياسالم يت علميجاد گفتمان غالب مرجعيو ا يعلم

حاکميت مباني، " 3در بند  يمقام معظم رهبر ياز سو يابالغ يعلم و فناور يکل يها استيدر س :اهداف راهبردي مرجعيت علمي در ايران اسالمي

 :بر تأکيدبا  "يوتحقق دانشگاه اسالم يقات و فناوري،تحقينظام آموزش عال دراخالق و موازين اسالمي  ها، ارزش

ها و نشهاط   يپژوهان و آگاه دانش يو معنو يسالمت روح يو اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقا يت اسالميم و تربياهتمام به نظام تعل

 .آنان ياسيس

 .کشور يو عالقمند به اعتال ي، متعهد به انقالب اسالميار از مکارم اخالق، عامل به احکام اسالممن به اسالم، برخوردؤان ميو دانشجو انادتت اسيترب

 .يدر استفاده از علم و فناور يو اجتماع يفرهنگ يها و ارزش ين اسالميحفظ مواز

بهر   يسالمت مبتن يو توانبخش ي، درماني، بهداشتي، پژوهشيخدمات اموزش ارائه" 1شان در بند يتوسط ا يسالمت ابالغ يکل يها استيز در سيو ن

ان و يو دانشجو استادانت يم و تربيو تعل يابينظام انتخاب، ارزش يارتقا"بر  تأکيدو با  "آن در جامعه ينه سازيو نهاد ياسالم ه يانسان يها اصول و ارزش

که قسمت عمده  يسند. اند ورده شدهآ، "يا و آداب حرفه يکپزش ي، اخالقياسالم يها متناسب با ارزش يو دانشگاه يعلم يها طيران و تحول در محيمد

ابهالغ شهده و    ياسهت جمههور  يتوسهط ر  1392ه و در سال يته يانقالب فرهنگ يعال ياز شورا "يدانشگاه اسالم"ده است با نام کرن يينکات فوق را تب

 .باشد يت علميمرجع ير راهبردهايقراول سا شيآن پ ياجراضروري است که 

 يرانه يا يت علمه يه م مرجعيف و مفاهيتعر ،نيکشور و تب يعلم و فناور يو راهبر گذاري توليت توانمند در سياست بايداهداف راهبردي براي تحقق 

، تحهول  يزيه ر و برنامهه  يگذار استيدر س ياسالم ه  يرانيا يت علميجاد گفتمان غالب و قدرتمند مرجعيچون ا يفيوظاي در کشور تشکيل شود و اسالم

مستمر  يابيپژوهش، نظارت و ارزش يکشور يزير و برنامه يگذار استيت تام سيو مسئول يزير و برنامه يکرد نظام نوآوريپژوهش کشور با رو در يراهبرد

 .ف محول شده خواهد بوديوظا يتمام يت پاسخگوين تولياست ا يهيبد. رديرا برعهده گ يت علميمرجع يابيآن و تالش در جهت دست

ضهروري   کشهور  ييو دانشجو آموزشي مرجعيت ترويج تفکر و اخالق پژوهش و فرهنگ نوآوري در جامعه دانش هرسيدن ب ايبرها  تقويت زيرساخت

سهفانه  أکشهور اسهت کهه مت    يدر نظهام آموزشه   يژه کنکور، فاجعه بزرگيامتحانات به و يو آماده شدن برا يدرس يها بر حفظ مطالب کتاب تأکيد. است

در کودکان و نوجوانان شهکل و قهوام    ي، تفکر، اخالق و نوآوري، استدالل، نظم منطقيمانند داور يد مواردي، در مدارس باحال آنکه. همچنان ادامه دارد

 ي، نوآوريق و جستجوگريه تحقيز روحيها ن در دانشگاه. ابدير ييتغ "يپرور تيخالق"به  "يحافظه محور"د از يکشور با يگر، نظام آموزشيبه عبارت د. ابدي

 .آموزش باشد يد محور اصليبا ينيو کارآفر

هاي هدفمند،  در اين نظام، پژوهش. تواند آينده روشني را ترسيم کند با رويکرد مرجعيت مي نظام ملي نوآورياجراي برنامه ب و ين، تصوي، تدويطراح

ها به فناوري  هاي ديگر يعني تبديل پژوهش د و حلقهشئون کشور ايجاد شده و توسعه ياب تماميريزي شده و بلندمدت بايد به شکل پويا و مداوم در  برنامه

 .قرار گيرد تأکيدسازي آنها مورد  و سپس تجاري

بروندادهاي  ياين امر به ارتقا. کند براي گسترش علم و مرجعيت هموار ميرا خدمات راه  ارائهدر پژوهش، فناوري و  مشارکت بخش خصوصيافزايش 

انجام پژوهش و فناوري توسط بخش هاي دولتي تنها نتهايج محهدودي خواههد    . سطوح خواهد انجاميد همهت در خدما ارائهپژوهشي، فناورانه و کيفيت 

 .داشت و تحقق مرجعيت علمي به درازا خواهد انجاميد

ه ايفهاي نقهش   بدون شک اين امهر به  . با اولويت کشورهاي جهان اسالم را بايد توسعه داد ديپلماسي علم و فناوري جهانبراي احراز مرجعيت علمي 
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 .انجامد محوري ايران در بسياري از امور مورد عالقه کشورهاي جهان اسالم مي

سهازي علهم و    سازي علم و فناوري و توسعه روش و ابزار توليد ثروت از علم و فناوري زيست سازگار است و لذا بايد از رشد، توسعه و تجهاري  تجاري

 .يت شودآفريني صيانت و حما بر ثروت تأکيدفناوري با 

اي براي رشد و توسعه علم و احهراز مرجعيهت    راهکار عمده سازي هاي پژوهش در حيطه خدمات و تصميم کارگيري يافته بهبه الزام بهبود سازوکار و 

. شهود  گيري و خدمات از بزرگترين دستاوردهاي ارزشمند ههر کشهور محسهوب مهي     امروزه توليد دانش و به کارگيري صحيح آن در حوزه تصميم. است

 .کند برداري از نتايج تحقيقات لزوم و اهميت اين راهبرد را مشخص مي محدوديت منابع، اهميت انتقال دانش و تالش براي بهره

و دانشمندان کشور و جوانان پراستعداد، فهيم و خالق ايران زمين، عالوه بر  استاداناميد که با توجهات ذات اليزال الهي، تالش جهادي و ايثارگري 

 .ها در سطح جهاني شود موفق به احراز مرجعيت علم و فناوري در بسياري از رشته دامه مرجعيت علم و فناوري در جهان اسالم، ايران اسالميا

 

 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

 التواب الرحيم  و تب علينا انك انت
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