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 چكيده

اي است  رشته  ويژه علوم انساني نقش داشته باشد، توسعه مطالعات ميان تواند در رشد و توسعه تمامي علوم، به يکي از ابزارهايي که مي :زمينه و هدف

نظران مختلف  از زوايفاي    گيري ازنظرات صاحب اي در مرجعيت علمي سعي شده با بهره در اين مقاله با هدف بررسي نقش و جايگاه علوم ميان رشته

 .مختلفي به اين موضوع نگريسته شود

 .سپس کدگذاري و تحليل محتوا انجام گرفته است. ه شده استمطالعه کيفي است و با مصاحبه نيمه ساختاريافته، نظرات خبرگان اين حوزه گرفت :كار روش

گانفه  با اختصاص جايگاه دوازدهم در ميان عوامفل شفانزده  « هاايرشتهتوسعه ميان»دهد از نظر خبرگان، مقوله آمده نشان ميدستنتايج به :ها يافته

تري علوم در ايران ندارد و کارآمدي اين ابزار، مستلزم تأمين شرايط مهم نفسه نقش چندان مؤثري در رشد و توسعه اينرشد و توسعه علوم انساني في

 .ها و استقالل جامعه علمي استهمچون تأمين فضاي باز فکري در دانشگاه

ارتقفاي  هاي مرتبط در حفوزه علفوم انسفاني و نيفز     نظران رشتهافزايي علمي صاحبکه به هماي درصورتي  رشته توسعه مطالعات ميان :گيري نتيجه

تواند در رشفد و توسفعه علفوم انسفاني و     تر شدن علوم انساني در کشور منجر شود، ميتوانمندي علمي استادان، دانشجويان و پژوهشگران و کاربردي

 .شوداجتماعي مؤثر واقع 
 

 اي، علوم انساني پژوهش ميان رشتهمرجعيت علمي،  :ها كليد واژه

 

 مقدمه

ري بففه عنففوان يکففي از محورهففاي علففم و فنففاو  پيشففتازي در عرصففه

 .استهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري  سياست

از ديدگاه رهبر معظم انقفال  دسفتيابي بفه مرجعيفت علمفي ايفران       

اگفر قبفول   . ساله است ۰۵انداز در يک بازه زماني  اسالمي مندرج در چشم

ريزي بلندمفدت دارد   داريم که جبهه دشمن براي کشور و انقال  ما برنامه

بدون شک تحقق ايفن  . ريزي بلندمدت داشته باشيم پس ما هم بايد برنامه

امر مراحل و لوازمي دارد که مقام معظفم رهبفري بفه صفورت عمليفاتي و      

 :اند مشخص به آن اشاره کرده

 گذاري شده است ساله اين چنين هدف ۰۵انداز  در چشم: 

رتبفه اول علمفي دنيفا و تعيفين     )مرجعيت علمي ايران در جهان  .1

 ( رزهاي دانش توسط مام

زبان فارسي زبان مرجعي علمي و رسمي دنيا شود تا بتوانند ناقل  .2

 .فرهنگ اسالمي به جهان باشد

 از ديدگاه ايشان ظرفيت زبان فارسي از زبان عربي هم از جهاتي بيشتر است. 

 بازسازي تمدن اسالمي .3

 ۰۵   ا سال ديگر در دنيا حرف اول علمي را بزنيد، زبان فارسفي در دنيف

 .زبان علم شود، اين آن افق است که جلوي چشم ماست

  براساس فرمايشات رهبري مرجعيت علمي کليد واژه بسيار مهم است و به

 اي براي رسيدن بفه مرجعيفت علمفي    ساله ۰۵انداز  گفته ايشان بايد چشم

ند جايگاه رفيع علمي خفود را کفه   نايرانيان مسلمان بايد بتوا .داشته باشيم

عد اسالم تقويت شده است، مجدداً در عرصه جهاني بفه دسفت   ويژه در ب به

 (.1331فلسفي، )ها حاصل شود  اين مرجعيت بايد در تمام عرصه. دنآور

اساس جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري  براين

پردازي، ارتقا جايگاه  در جهان با تأکيد بر توليد علم و توسعه نوآوري و نظريه

ور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان جهاني کش

هاي  اسالم، توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي و دستيابي به علوم و فناوري

 .باشند ريزي ويژه مي هاي ابالغي جهت برنامه پيشرفته از سياست
 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 سته گزينش مرکزي کشورپژوهشي ه فمعاون آموزشي  .1

عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش و ترويج کشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و  .2

 ترويج کشاورزي
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جمهوري اسالمي ايران براي پيشرفت ملي، نياز به »انداز،  در سند چشم

شفده در   ي صفال،، فرهيختفه، سفالم و تربيفت    هفا  کشوري برخوردار از انسان

هفاي جهفانت توانفا در     انشمنداني در تراز برترينمکتب اسالم و انقال  و با د

کفارگيري دسفتاوردهاي آن و    علفم، فنفاوري و نفوآوري و بفه     هتوليد و توسع

 .خواهد بود« پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان

با وجود توسعه شايسته سوابق علمي و تجربي مديريت دانش و تبلفور  

بفرداري   ها در بهرهابتي، هنوز بسياري از سازمانآن به منزله يک مزيت رق

 .اند اثربخش آن ناکام مانده

ازجمله علل اين ناکامي، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پيشفبرد  

منفد در برقفراري روابفط و     مديريت دانش سازماني و نبود رويکردي نظفام 

 .هاي مديريت دانش سازماني است توالي ميان سازه

ي به مرجعيت علمي در نظر دارد بفا شناسفايي مسفتمر    برنامه دستياب

هاي ويفژه از ايفن اففراد، کشفور را بفه سفمت        افراد توانمند و ارائه حمايت

 . مرجعيت علمي در منطقه و جهان سوق دهد

يافتفه،   لذا نيل به هدف ارتقاي جايگاه ايران به عنوان کشوري توسفعه 

لم و فناوري در گرو بفازنگري  برخوردار از دانش پيشرفته و توانا در توليد ع

ساختارها و باال بردن کارآيي و کارآمدي نظام علمي، تحقيقاتي و فنفاوري  

 .استکشور 

ن شد رشکاآ ازست که بعد ا معلواز ايگونه ايشتهر  نميا تمطالعا

ي شتههارعلم به ن شعبه شد  شعبه ن وتخصصيشدي کاستيهاو ضع ها 

 .ستايافته ورت ضر، يزرتخصصي

هاي فلسففه،   زهحوم در چگي علوريکپات و حدوبر ح طرو شه ندياين ا

 .ورزدنساني تأکيد ميم اعلو وياضي م رعلو، طبيعيمعلو

اي از سويي، در واقعيات عيني و ظهفور   رشته  فلسفه پيدايش علوم ميان

هفايي ريشفه دارد کفه تبيفين      هاي منففرد، امفا چنفدوجهي و پديفده     پديده

اي، و  رشفته   شناسفي ميفان    حفل  اي، راه هرشت  شناسي ميان همزماني، مشکل

ديگر، در مجادالت نظفري و نقفد    ازسوي. طلبيد اقدام همگاني و فراگير را مي

گونفه   ايفن . ريشفه دارد   ميشناسي تجزيه و ترکيب و علفوم پوزيتيويسف   روش

گرايففي و  هففاي روش تجزيففه  هففا و کاسففتي  مطالعففات هففم محففدوديت  

هفا و امکانفات پژوهشفي     فيفت کنفد، هفم ظر   محوري را برطرف مي تخصصي

 .آورد هاي مختل  علوم فراهم مي جديدي براي حوزه

 

 شناسی بحث و روش
 هاي مرجعيت علمی لفهؤم

هاي مرجعيفت علمفي از منظفر مقفام      لفهؤنکات و م( 1331)حسيني 

 .کند  به شرح زير توصي  مي( ع)معظم رهبري در دانشگاه امام صادق 

 توليد علم. 2   نقد. 1

 سازي نظام. 4  د به خوداعتما. 3

مسائل جه به برخي موضوعات جانبي مانند در بحث مرجعيت علمي تو

فقهي، مسائل اخالقي، مسائل فرهنگفي، مسفائل دولتفي، شفرايط بحفران      

 .الناس تر حق واضطرار و از همه مهم

اولفين موضفوع سفالمت، سفالمت آ  و     ( ع)طبق فرمايش امام رضفا  

براي مثال سفد  . به اين موضوع شده است اما در ايران توجه کمي. هواست

روغن : کننده است اما توانايي تصفيه دو چيز را ندارد تصفيه 13کرج داراي 

 !ها کش حشره    و( شود سفانه به فراواني وارد سد ميأکه مت)موتور 

دانفد   امري علمي نمي مرجعيت علمي را صرفاً( 1331)ي يحال رضا درعين

هاي قدرت است و لذا قدرت سياسي اجتماعي  لفهؤمبلکه به اعتقاد وي يکي از 

داند و بر ايفن عقيفده اسفت     را وابسته به قدرت علمي در کشورهاي مختل  مي

 . شود که تا قدرت سياسي نباشد مرجعيت علمي ايجاد نمي

ي مرجعيت علمي را در راستاي ها مؤلفهنيز برخي ( 1331)بابا اکبري 

 :داند موارد زير مي

 جمان دانش و مرجعيت علميدانش يا تر ارتباط مديريت 

  تاريخ انديشه اسالمي تمدني و دانش پزشکي 

 (وري براي آيندهامرزهاي نو در فن)ي آينده پزشکي ها وريناف 

 هاي محک علمي تمرکفز   بر شاخصه ي مرجعيت علمي عمدتاًها مؤلفه

علفم  : تفري داريفم   هفاي جفدي   که ما احتياج به شاخصه دارد، درحالي

مرجعيت علمي، اخالق علمي، رفتار علمي، محک علمي  جديد، قدرت

 ..در توليد علم و

توانفد مبنفاي اولويفت پفژوهش و      مسير پرسرعت مرجعيت علمي مي

 .ترجمان دانش پژوهشگران باشد

 
 ضرورت وجود نگرش راهبردي در مرجعيت علمی

پشفت سفر   : گويد در اين زمينه مي( 1331)آخوندي خضر آباد 

علمي، اقتصاد، پول، کار و صنعت موفق است و دستيابي به مرجعيت 

در نتيجه . ي ديگر استها همچنين مرجعيت علمي کنترل بر کشور

ي قدرت ملي را ها مؤلفهما بايد از طريق دستيابي به مرجعيت علمي 

ثيرگفذار  أتقويت کنيم و بر جهت علم و مرزهاي علم و قدرت ملي ت

يکي از موضوعاتي است  المللي هم بحث قوانين و مقررات بين. باشيم

 . که بايد در نظر گرفته شود

دست  هآخوندي معتقد است که زماني که کشوري مرجعيت علمي را ب

کند، بازار در آن کشور توسفعه   ي الزم را تعيين ميها مي آورد و استاندارد

 . در نتيجه نگاه به مرجعيت علمي نگاه به قدرت ملي است. پيدا خواهد کرد

زيرا که هفر استانداردسفازي   . ستها گ بين کشورمرجعيت علمي جن

 .است ها ير کشوراالمللي به معناي قدرت کنترل بر س بين

در ايران تا کنون به مرجعيت علمفي در سفط، اسفتراتژيک پرداختفه     

نشده است که بايد مورد توجه واقع شفود و بخشفي از مباحفث مرجعيفت     

شود کفه مخاطفب آن   علمي براي رويکرد جهاني اين مقوله در نظر گرفته 

 .محدود به جمعيت ايران نباشد و فرامرزي باشد
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 ناپذير از مرجعيت علمی یيسالمت جزء جدا
رابطه بين مقولهه سهالمت و علهوز پزشهكی را     ( 7931)سليمانی 

ي متعفدد  ها سالمت وابسته به حلقهانكارناپذير دانسته و معتقد است 

ت روح و روان، امنيت اجتمفاعي و سياسفي، امنيفت شف لي، سفالم     : است

ارتبفاط  ( غذا، محيط زيسفت، محفيط کفار   )سالمت فکري، سالمت جسم 

. تنگاتنگ با مقوله سالمت دارد که بعضا داراي همپوشاني نيز مفي باشفند  

عنوان مثال سالمت غذا با سالمت امنيت مرتبط است و هدف قرار دادن  به

ي هفا  ي جاسوسي کشورها ي سرويسها سالمت غذاي يک ملت از فعاليت

 .است براي تضعي  جبهه دشمن ،مختل 

اي  سياسفته  کفردن کند براي تحقق و عمليفاتي   سليماني پيشنهاد مي

 :فاز اجرايي بايد طراحي و عملي شوند 3مربوط به مرجعيت علمي 

 توجه به آ  و خاک و مسائل بهداشتي: مدت مانند ي کوتاهها برنامه .1

 مدت ي ميانها برنامه .2

 ي قدرت مليها مؤلفهبه مسائل استراتژيک و  توجه: ي بلندمدتها برنامه .3

 .ها به عرصه اجرا و عمل است آنمسئله مهم عملي کردن مباحث و رساندن  .4

در وهله اول به فکر خودمان باشفيمت تفا سفالمت جامعفه خودمفان را       .۰

ايم نبايد روي مسائل جهاني محف  متمرکفز شفويم در     تثبيت نکرده

ي اجرايفي  هفا  ه پيشفنهاد نتيجه براي تضمين سالمت جامعفه بايفد بف   

ثيرگذار توجه بيشتري شود و مبحث ايجاد همگرايفي را در سفطوح   أت

 .ن مديريتي و اجرايي دنبال کنيمکال

همچنين معتقد است کفه مرجعيفت علمفي بفدون     ( 1331)سليماني 

در دنيا معني مرجعيت علمي ايفن اسفت   . شود پيشرفت علمي حاصل نمي

و مفا   پفژوهش بفه آن مراجعفه کننفد    که مراکز علمي دنيا براي تحقيق و 

 . خواهيم از وضعيت االن به آن نقطه برسيم مي

اينکه چرا مرجعيت علمي با پزشکي مطرح شده است بفه ايفن دليفل    

اي به پيشرفت الزم  تواند در هر مسئله است که اگر انسان سالم نباشد، نمي

يافته  ههاي ما براي اين است که انسان پيشرفته و توسع برسد و همه تالش

داشته باشيم که الگو باشد و در دنيا براي مراکز علمي و دانشفمندان هفم   

ما بايد به دنبال اين باشيم که در کشور پيشرفت حاصل شود . مرجع باشد

 .و براي اين کار بايد سالمت انسان مورد توجه قرار گيرد

 :ند ازها عبارت ترين آن براي تحقق اين هدف الزاماتي نيز وجود دارد که مهم

 .مشکالت و موانع رسيدن به مرجعيت علمي شناسايي شود .1

حاضر در کشور کجا هستيم و چه امکانات بفالقوه و   بايد ببنيم درحال .2

 .بالفعل وجود دارد

 مدت و ميان مدت و بلندمدت ريزي و سازماندهي براي کوتاه برنامه .3

 هاي دانش بنيان ن، شرکتان و مبتکراشناسايي افراد، مخترع .4

 .و مراکز عملياتي و صنعتي بايد برقرار باشد شگاهنبين دا ارتباط .۰

ها به صورت اساسي از حالت سنتي به  در بلندمدت مدارس و دانشگاه .6

 .يک پويايي و تفکر بنيان آموزش را انجام دهند

 پيشگيري مقدز بر درمان 

مباحث استراتژيک جايگاه ويژه خود را دارنفد،  معتقد است ( 7931)بستانی 

توانيم مرجعيت داشته  زماني مي. حاضر مسائل داخلي ارجحيت دارند لاما درحا

 .باشيم که غذاي سالم داشته باشيم و جوانان نخبه در کشور باقي بمانند

کند و نه از منظر  پزشکي مسئله سالمت را از منظر درمان بررسي مي

 در نتيجه ما در موضفوع ...( ي فقه، آ  و خاک، غذاها در زمينه)پيشگيري 

اي بايد از ديدگاه پيشگيري به سالمت نگاه کنيم کفه در نتيجفه    رشته ينب

 .توانيم موفق شويم اين ديدگاه مي

کند که تحقق مرجعيت علمي ما بفا غفر     اضافه مي( 1331)بستاني 

بفه عنفوان مثفال اگفر     . کردگام به گام طي  فاصله دارد و اين فاصله را بايد

خودمان بايد جامعه سالم داشفته  بخواهيم در حوزه پزشکي مرجع باشيم، 

باشيم و اين را براي کشورهاي ديگر ايجاد کنيم و در مباحث پزشفکي در  

سفالمت غفذا،   . اي وارد شفويم  رشفته  حوزه پيشگيري و از طريق علوم بين

بايفد   هفا  سالم برسيم در ايفن حفوزه   کشاورزي ودر حقيقت به يک جامعه

 .صحبت شود و استراتژي داشته باشيم

گويد يک محور حوزه پيشگيري  مي( 1331)راستا بحريني  در همين

توانيم در  ما مي. هايي که داريم استفاده کنيم توانيم از ظرفيت است که مي

ي مرتبط با علوم پزشکي ها پزشکي در حوزه پيشگيري با استفاده از رشته

به مرجعيت برسيم همانگونه که در طب ... مانند اخالق، فقه، تربيت بدني و

 .سنتي هم هدف همين است مي واسال

 
 ي كليدي نظاز سالمت و مرجعيت علمی ها رابطه ارزش

در اين زمينه بر ايفن عقيفده اسفت کفه طبفق      ( 1331)الديني  شجاع

مطالعات مرجعيت علمي آمريکا و اروپا و غالبيت آمريکا و داليل برتري آن 

  .قابل بحث و بررسي است

ي سفالمت داشفتن جامعفه    ها در بحث بهداشت و سالمت هدف نظام

سالم، ، ت ذيه ها سالم و پوياست که اين پويايي در گرو پيشگيري از بيماري

مرزي و  بحث آمادگي و محافظت از سالمت عمومي که ممکن است درون

 .مرزي باشد يا برون

ي هفا  ارزش. 2 ،کرامفت انسفاني  . 1: ي کليدي نظام سالمت شاملها ارزش

حفذف  . ۰مشفارکت همگفاني،   . 4بفر دانفش،   گيري مبتني  تصميم. 3اسالمي، 

 .کار تيمي و گروهي است. 1ماعي و توانمندسازي اجت. 6ي سالمت، ها نابرابري

 

نياز مرجعيت علمی  كشاورزي سالم، سالمت غذايی پيش
 در پزشكی 

بر است،  بحثي زمان مرجعيت: گويد می( 7931)در اين زمينه توكليان 

ما . گيريم ما در بلندمدت جوا  ميمباحث استراتژيک هم بسيار بجاست ا

 بايد بتوانيم در اين فرصت کوتاه پانل آگاهي براي وزارت بهداشت و مفردم 

 .ايجاد کنيم
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 ...اي در  رشته  نقش و جايگاه علوم ميان
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وزارت بهداشت بداند که سالمت جامعه، متکي به سالمت ت ذيه است که 

م هفم  مفرد  .اسفت ... در گرو اصالح الگوي کشت، اصالح الگوي مصرف مردم و 

 .بايد آگاهي الزم را نسبت به سالمت و موضوعات مرتبط داشته باشند

عالوه مردم و وزارت بهداشت بايد يک ناظر هم وجود داشته باشد تا  به

 .کنترلي بر روند آگاهي دهي و عملکرد وزارت بهداشت باشد

در بخفش  . اساس مسئله کشاورزي داراي اهميت بسفيار اسفت    براين

نظر بايد بيايند تا پاي اين  تيجه افراد شاخص و صاحبسالمت غذايي در ن

  .حوزه مهم در سالمت غذايي بحث پزشکي محکم شود

 

 ها روش
ي شتههاريش ظرفيت علمي افزاستيابي به ن دمکااي، اشتهر  نمياعلوم 

ن و نساانگاهي چند ساحتي به و گير استيابي به قانوني فرو دنساني م اعلو

چند ي و چندبعدن نسااکه ن،نسانگففري ا  ءجزا يرز، هدديش ميافزرا اجامعه 

 .يابدل تک ساحتي تنزدي موجوکه به ست ه اموجب شد، ستاساحتي 

گرفته لقب اي شتهر  نيا ميااي شتهرچندد که مري، نسوافررن مورگااد

، عقايد، ندگي، زشناخت،طبيعت ان هايي با عنو مجموعه کتا ،ستا

 .ستدر آورده ابه تحرير  ايشتهر نهيافتي مياربا را نساني اهويت

، مصنوعير طو بهرن جتماعي مدو انساني م اعلون، مورگاادبه نظر 

جتماعي به م امصنوعي علودن قطعه کر ين قطعها نتيجه، سته اتکه شد تکه

شناسي  جمعيت، ستابسته د قتصااکه د ين ميشوامختل  ي شتههار

بلکه ، ستاه جامعهشناسي نه تنها بست، ستاشناسي بسته ، روانستابسته 

. ستابسته د، خو بهها هم به نو نام از آهر کده و کوچک تکه شداي  رهبه پا

. ستود امحدو ناقص و ها جزئي  نآست که علميت اعلومي ، نسانيم اعلو

ضعيت وبا ن مانند قانوم، عان هرگز به يک قانو، جتماعيو انساني علفففوم ا

، شته باشدر داشي کاو ارزقت ن دکه چنام، جساا ذبففففففهجام علود موجو

ين اند اميتواي شتهر  نميات مطالعا، ينابنابر! ست يافتان دنميتو

ه نگان مکاو اکند  زيکديگر باروي به را شتهها رمصنوعي و بسته ي هازمر

به واري ميدو اهم کند افررا قعي وا معفففهجاو قعي ن وانسااچندساحتي به 

 .1ببيندارک تدرا اني نسم اعلودر قيق و دگير افرو ستيابي به قانوني جامع د

تعامففل ميففان دو    ، باعفثها اي رشفته  نکته ديگر اينکه، توسفعه ميان

سففازي بففراي رشففد و توسففعه علفوم و       مختلف  و زمينه شتهيفا چنفدر

. شفود افزايش توانمندي علم براي حل مشفکالت پيچيده و چندوجهي مي

مگرايي متقابل مففاهيم،  توانفد از تبفادل سفاده نظفرات تا ه مي اين تعامل

و  هفا  شناسففي، داده  شناسففي، اصفطالح   ، معرففت هفا  شناسفي، رويفه  روش

حال . اي گسفترده را در برگيفرد سفازماندهي تحقيفق و آمفوزش در عرصفه

نظفران در   ي صاحبها در اينجا الزم است نتائج تحقيقات حاصل از ديدگاه

و ميزان اهميت هر يک اي در مرجعيت علمي  رشته نقش داشتن علوم ميان

ثير هريک، اهميت آن أاز عوامل و موانع ذکر شده تا با روشن شدن مقدار ت

 .شودواض، 

 اجتماعی ازديدگاه خبرگان علوز انسانی وسعه بندي موانع تو مقوله ف 1جدول 

 فراواني ها مقوله ردي 

 11 ضع  کاربردعلم 1

 16 مين استقالل جامعه علميأعدم ت زدگي و سياست 2

 14 علمي/ضع  کيفي 3

 13 گيري تصميم نواقص ديواني و 4

 12 موانع فرهنگي ۰

 1۵ ماهيت علوم انساني 6

 3 توجهي به علوم انساني بي 1

 1 ساختاري مشکالت کالن و 1

 ۰ نواقص درون دانشگاهي 3

 4 الملل ضع  تعامل بين 1۵

 2 ضع  نشر 11

 1 ضع  بوجه 12
 
 اجتماعی از ديدگاه خبرگان علوز انسانی و سعهمل توبندي عوا مقوله ف 2جدول

 فراواني ها مقوله ردي 

 21 مين فضاي باز فکري و دانشگاهي أت 1

 11 تقويت توانمندي علمي 2

 1۰ کاربرد علوم انساني 3

 14 توجه به جايگاه علوم انساني و تقويت انگيزه جامعه علمي 4

 12 ي دولتيها اصالح سياست ۰

 1 ي علميها و انجمن ها بکهتقويت ش 6

 6 فرهنگ اسالمي 1

 ۰ مالحظات فکري 1

 4 المللي ي بينها همکاري 3

 3 ارتقاي فرهنگي 1

 3 تقويت امکانات  11

 2 اي رشته توسعه ميان 12

 1 دانشگاه همکاري حوزه و 13

 1 تقويت نشر 14

 1 مين بودجهأت 1۰

  1 اصالحات حوزوي 16
 تحليل
ان، ماهيفت علفوم انسفاني بفا علفوم دقيقفه متففاوت اسففت  نظفرخبفرگ از

 و بفراي رشفد و توسففعه ايففن علففوم، ايجففاد فضففاي مناسففب بففراي آزاد       

انديشفي و نقفادي ضفرورت دارد، زيفرا بازوبسفته بودن فضاي سياسفي تأثيففر  

 . اجتماعفي درکشفور دارد علفوم انسفاني و سعهسفزايي بفر رشفد و تو هب

اي بففودن، مسففئوليت اجتماعففي را اقتضففاء      رشفته  کفه ميان لفذا تفا زماني

انتخا  آزاد شهروندان است،  کنفد و مسفئوليت اجتماعي خفود پيامد آزادي و مي

رخت بر نبنفدد و محيففط مناسففب و امنففي بففراي       ها فضاي امنيتي از دانشگاه

توانفد  اي نمي رشفته  مطالعفات ميانفراهفم نشفود، توسفعه  ها انديشفه تضفار  آرا و

 .نقفش چشفمگيري در رشفد و توسفعه علفوم انسفاني درکشفور داشفته باشفد
 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
اً در ين گفتگو بعدامتن کامل . ق، صاولشرمه نارن، روزمورگاادميرنيک با ي اگفتگواز. 1

 .سيدر پبهچا نامهروز مينهصفحه انديشه شنبه ، 1312/1/26
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

08 

 عوامل پيشرفت دربيانات مقاز معظم رهبري
 :ايشان در ديدار با جمعي از نخبگان مي فرمايند

 

 ايجاد فضاي علمی. 7

که  نه اين. هاي ديگران اکتفا کنيم ما نبايد به ترجمه و فراگيري اندوخته

فراگرففتت  گويد از ديگران فرا نگيريمت چفرا، بايفد    فرا نگيريمت هيچ کس نمي

ما اين مشکل تاريخي را داريم و متأسففانه ايفن   . ليکن علم را بايد توليد کرد

هاي وابسته و فاسد پيشينِ اين کشور ريشه دارد و باليي  مشکل در حکومت

تفدريج از   هاست که از صدوپنجاه سال پيش بر سرِ ما آمده و بايفد خفود را بف   

پرتو علمِ جديد در ايفن کشفور    آن اين است که از اولي که. اين بال رها کنيم

نفه فقفط ترجمفه آثفار     . افتاد، نخبگان آن روز کشور، به فکر ترجمفه افتادنفد  

ايت همه چيفز بفه صفورت ترجمفه از      علمي، بلکه حتي فکر و انديشه ترجمه

. هفا درآوردن  هفاي آن  آنچه ديگران انجام دادند و خود را در چفارچو  قالفب  

نفه  . فضاي جديد علمي را به خفود ندادنفد  اين گروه، مطلقاً جرأت ايجاد يک 

ها بگيريم، بلکه معتقد بودند بايد فرهنگ و اخفالق و   فقط گفتند علم را از آن

 .ها بگيريم تفکرات و عقايد سياسي و اجتماعي را هم از آن

 

 احياي تمدن وهويت فراموش شده .2

بدترين مشکلِ يک کشور اين است که تمدن و هويفت خفود را فرامفوش    

ما بايد امروز در صدد ساختن تمدن خفود باشفيم و بفاور کنفيم کفه ايفن        .کند

در تبلي ات گذشته اين کشور درخصوص ناتواني ايرانفي و توانفايي   . ممکن است

قدر مبال ه شده که امفروز اگفر کسفي بگويفد مفا کفاري کنفيم کفه          ها آن غربي

الفت نابفاوري   ها يک ح بينيد که در دل ها به علم ما احتياج پيدا کنند، مي غربي

کفنم   مگر چنين چيزي ممکفن اسفتب بلفهت مفن عفر  مفي      : آيد به وجود مي

البته اين چيزهفا در  . طوري شود شما همت کنيد پنجاه سال ديگر اين. شود مي

افتدت اما اگر شما امروز در راه درست قفدم برداريفد، هفيچ     مدت اتفاق نمي کوتاه

طرففه و از   که امروز يفک  -علم اشکالي ندارد که پنجاه سال ديگر، جهت اتوبان 

طرفه و از اين سو بفه آن   يا دو طرفه شود، يا يک -يک سو به سوي ديگر است 

هفا   طور نبودب يک روز علم را غربفي  سو شودت چه مانعي داردب مگر يک روز اين

گذار بسياري از علومي که امفروز در دنيفا    پايه. از شرق و از همين ايران گرفتند

در رياضي، فيزيفک، پزشفکي، نجفوم و بسفياري از     . ها هستند يرايج است، ايران

هفايي   اصالً رنسانسِ اروپا براسفاس ترجمفه  . گذار بودند ها پايه علوم ديگر، ايراني

تفوانيم   ما مفي . که در کشورها و مناطق اسالمي انجام گرفته بود، صورت گرفت

 .اين را تصور کنيم که يک روز ايران توليدکننده خالق علم شود

 

 محوريت فرهنگ اسالمی .9

فرهنگ اسالمي، فرهنگ ارزشمندي است که بفراي يفک جامعفه و يفک     

توانفد يفک جامعفه را حقيقتفاً      ها را دارد و مفي  مجموعه انساني، باالترين ارزش

هفاي متمفادي بفه     سرافراز، خوشبخت، عزيز و پيشرو کندت منتهفا مفا در قفرن   

ک مشت عمليات ففردي را کفه   از اسالم، ي. فرهنگ اسالمىِ خود عمل نکرديم

. ها آميخته به چيزهفاي غلفط و احيانفاً خراففي بفود رايفج کفرديم        بعضي از آن

هاي شهوتران، عيفاش، فاسفد    الن و مديران کشور هم در آن دوران انسانئومس

شان در اين بفوده کفه    اي هم به خرج دادند، عرضه فکري بودندت اگر عرضه و بي

مفا چنفد   . ا محکم نگه دارندت اما کفاري نکردنفد  بتوانند کمربند حکومتىِ خود ر

در يکي دو قرن اخير نيز از همفه جهفت وضفع    . قرن به اين مشکل مبتال بوديم

که رقيب قدرتمندي مثل غر  و اروپاي اسفتعماري بفه    ما بد بودت به خاطر اين

وجود آمد که به اين اکتفا نکرد که بنشيند و نگاه کندت تهاجم کرد و تهفاجم او  

1نعي مواجه نشدت وضعي پيش آمد که همه شاهد آن هستيمبا ما
. 

 
 گيري نتيجه

توان به اين نتيجه رسيد که چند عامفل   با دقت در مطالبي که ذکر شد مي

سر و فضاي علمفي  ه از جمله ايجاد ب استاز نگاه اهل نظر و دقت حائز اهميت 

لفذا الزم   ...در مجامع علمي و نيز توجه به فرهنگ و تمدن چنفد هفزار سفاله و   

هفا،   موانع راه را يافته و سنجش قفرار دادن آن  عوامل و است با بررسي هريک از

 .ي بلند علم و دانش برسانيمها ايران اسالمي را به جايگاه و قله

 ...به اميدموفقيت ومرجعيت کشورعزيزمان درزمينه علم ودانش و

 

 كیابل بحث در مرجعيت علمی در پزشي قها پيشنهاداتی براي محور

 دين و مرجعيت علمی. 7

 فقه پزشکي 

 پزشکي يم ديني و مرتبط و مؤثر در حوزهتعال 

 ثير تعاليم ديني در سالمت جسمي و روحيأت 

 فقه پيشران مرجعيت پزشکي 

 

 حكمت و طبابت. 2

 امکان فلسفي و تاريخي مرجعيت پزشکي 

 ي آنها تاريخ قطور پزشکي در ايران و اسالم و ويژگي 

 ز مرجعيت علميحکمت مبنا و بسترسا 

 حکمت، امکان فلسفي و تاريخي مرجعيت علمي 

 حکمت و پزشکي 

 

 نقد دانش مغرب زمين و توليد علم. 9

 ي نو و مرجعيت علميها وريافن 

 توليد علم 

 نقد دانش و روش مرجعيت علمي 

 داناتحمايت از اس 
 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 (3/1/1311) بيانات در ديدار جمعي از نخبگان علمي. 1
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 مديريت دانش و پژوهش. 4

 ها و نقشه راه براي رسيدن به مرجعيت علمي چگونگي عملياتي کردن برنامه 

 ريزي و سازماندهي براي رسيدن به مرجعيت علمي برنامه 

 آموزش و توانمندسازي مرجعيت علمي 

 نقش مديريت و ترجمان دانش در مرجعيت علمي پزشکي 

 زا مديريت خاص آموزش و پژوهش مرجعيت 
 

 اخالق پزشكی. 5

 فقه پزشکي 

 اخالق پزشکي و مرجعيت علمي 

 اخالق، ايجاد و تداوم مرجعيت پزشکي 
 

 نفش پيشگيري در مرجعيت علمی. 6

 اولويت بهداشت و پيشگيري در مرجعيت 

 کشاورزي و مرجعيت علمي 

 ذاي سالم و مرجعيت علميغ 

 سبک زندگی دينی مرجعيت علمی. 1

 فرهنگ سالمت از منظر اسالم 

       ،توسعه فرهنگ اثرگذار در حفوزه پزشفکي، اصفل اطاعفت از پزشفک

 مراجعه به او و اجتنا  از خود درماني
 

 ي مرجعيت علمیها مؤلفهو  ها شاخص. 8

 ي مرجعيت علميها مؤلفهشناسي، تحليل  مفهوم 

 شناسي و تحليل مي، مفهوممرجعيت عل 
 

 ها و راهكار ها شناسی مرجعيت علمی، چالش آسيب. 3

 شناسي آسيب 

 ها حل ي فرارو و راهها چالش 
 

 گردشگري سالمت و مرجعيت علمی. 71

 
Role and Rank of Interdisciplinary Sciences in Scientific and Thechnological Leadership 

 
Mohammad Mahdi Rezaei1, Peyman Falsafi2 

 

Abstract 

Background: One of the factors that could have effect on growth and dissemination of all sciences, specifically 

human arts and improvement of interdisciplinary sciences. 

In this article, we assess this subject, and assess the purpose of study on the role and position of interdisciplinary in 

scientific authority, and using the opinion of specialists on different point of views. 

Methods: A semi-structured interview with specialists. Data coding and analysis done. 

Results: The resalts was improvement of interdisciplinary sciences and improvement of humanities, was not 

effective in growth and development of this science in Iran. 

Conclusion: Development of interdisciplinary studies, could be effective in growth and development of humanities 

and social science. 
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