نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال سوم ،شماره اول ،بهار  ،89صفحات  98تا 98

نقش و جايگاه علوم ميان رشتهاي در مرجعيت علمي
نظام علم و فناوري و نوآوري سالمت
نويسندگان:
2

محمدمهدي رضايي ،1پيمان فلسفي

چكيده
زمينه و هدف :يکي از ابزارهايي که ميتواند در رشد و توسعه تمامي علوم ،بهويژه علوم انساني نقش داشته باشد ،توسعه مطالعات ميان رشتهاي است
در اين مقاله با هدف بررسي نقش و جايگاه علوم ميان رشتهاي در مرجعيت علمي سعي شده با بهرهگيري ازنظرات صاحبنظران مختلف از زوايفاي
مختلفي به اين موضوع نگريسته شود.
روش كار :مطالعه کيفي است و با مصاحبه نيمه ساختاريافته ،نظرات خبرگان اين حوزه گرفته شده است .سپس کدگذاري و تحليل محتوا انجام گرفته است.
يافتهها :نتايج بهدستآمده نشان ميدهد از نظر خبرگان ،مقوله «توسعه ميانرشتهايها» با اختصاص جايگاه دوازدهم در ميان عوامفل شفانزدهگانفه
رشد و توسعه علوم انساني فينفسه نقش چندان مؤثري در رشد و توسعه اين علوم در ايران ندارد و کارآمدي اين ابزار ،مستلزم تأمين شرايط مهمتري
همچون تأمين فضاي باز فکري در دانشگاهها و استقالل جامعه علمي است.
نتيجهگيري :توسعه مطالعات ميان رشتهاي درصورتي که به همافزايي علمي صاحبنظران رشتههاي مرتبط در حفوزه علفوم انسفاني و نيفز ارتقفاي
توانمندي علمي استادان ،دانشجويان و پژوهشگران و کاربرديتر شدن علوم انساني در کشور منجر شود ،ميتواند در رشفد و توسفعه علفوم انسفاني و
اجتماعي مؤثر واقع شود.
كليد واژهها :مرجعيت علمي ،پژوهش ميان رشتهاي ،علوم انساني

مقدمه



پيشففتازي در عرصففه علففم و فنففاوري بففه عنففوان يکففي از محورهففاي
سياستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري است.

 ۰۵سال ديگر در دنيا حرف اول علمي را بزنيد ،زبان فارسفي در دنيفا
زبان علم شود ،اين آن افق است که جلوي چشم ماست.



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

از ديدگاه رهبر معظم انقفال دسفتيابي بفه مرجعيفت علمفي ايفران

گفته ايشان بايد چشمانداز  ۰۵سالهاي براي رسيدن بفه مرجعيفت علمفي

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

داشته باشيم .ايرانيان مسلمان بايد بتوانند جايگاه رفيع علمي خفود را کفه

داريم که جبهه دشمن براي کشور و انقال ما برنامهريزي بلندمفدت دارد

بهويژه در بعد اسالم تقويت شده است ،مجدداً در عرصه جهاني بفه دسفت

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

آورند .اين مرجعيت بايد در تمام عرصهها حاصل شود (فلسفي.)1331 ،

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

برايناساس جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري



در چشمانداز  ۰۵ساله اين چنين هدفگذاري شده است:

جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان

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

اسالم ،توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي و دستيابي به علوم و فناوريهاي

مرزهاي دانش توسط ما)
 .2زبان فارسي زبان مرجعي علمي و رسمي دنيا شود تا بتوانند ناقل
فرهنگ اسالمي به جهان باشد.


از ديدگاه ايشان ظرفيت زبان فارسي از زبان عربي هم از جهاتي بيشتر است.
 .3بازسازي تمدن اسالمي
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پيشرفته از سياستهاي ابالغي جهت برنامهريزي ويژه ميباشند.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 .1معاون آموزشي ف پژوهشي هسته گزينش مرکزي کشور
 .2عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش و ترويج کشاورزي ،سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي
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مشخص به آن اشاره کردهاند:

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

نقش و جايگاه علوم ميان رشتهاي در ...

در سند چشمانداز« ،جمهوري اسالمي ايران براي پيشرفت ملي ،نياز به
کشوري برخوردار از انسانهفاي صفال ،،فرهيختفه ،سفالم و تربيفتشفده در

فقهي ،مسائل اخالقي ،مسائل فرهنگفي ،مسفائل دولتفي ،شفرايط بحفران
واضطرار و از همه مهمتر حقالناس.

مکتب اسالم و انقال و با دانشمنداني در تراز برترينهفاي جهفانت توانفا در

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

توليد و توسعه علفم ،فنفاوري و نفوآوري و بفهکفارگيري دسفتاوردهاي آن و

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

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

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

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

موتور (که متأسفانه به فراواني وارد سد ميشود) و حشرهکشها!

آن به منزله يک مزيت رقابتي ،هنوز بسياري از سازمانها در بهرهبفرداري
اثربخش آن ناکام ماندهاند.

درعينحال رضايي ( )1331مرجعيت علمي را صرفاً امري علمي نميدانفد
بلکه به اعتقاد وي يکي از مؤلفههاي قدرت است و لذا قدرت سياسي اجتماعي

ازجمله علل اين ناکامي ،شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پيشفبرد
مديريت دانش سازماني و نبود رويکردي نظفاممنفد در برقفراري روابفط و

را وابسته به قدرت علمي در کشورهاي مختل ميداند و بر ايفن عقيفده اسفت
که تا قدرت سياسي نباشد مرجعيت علمي ايجاد نميشود.

توالي ميان سازههاي مديريت دانش سازماني است.
برنامه دستيابي به مرجعيت علمي در نظر دارد بفا شناسفايي مسفتمر

بابا اکبري ( )1331نيز برخي مؤلفههاي مرجعيت علمي را در راستاي
موارد زير ميداند:

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



ارتباط مديريت دانش يا ترجمان دانش و مرجعيت علمي

مرجعيت علمي در منطقه و جهان سوق دهد.



تاريخ انديشه اسالمي تمدني و دانش پزشکي

لذا نيل به هدف ارتقاي جايگاه ايران به عنوان کشوري توسفعهيافتفه،



فناوريهاي آينده پزشکي (مرزهاي نو در فناوري براي آينده)

برخوردار از دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري در گرو بفازنگري



مؤلفههاي مرجعيت علمي عمدتاً بر شاخصههاي محک علمي تمرکفز

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

دارد ،درحاليکه ما احتياج به شاخصههفاي جفديتفري داريفم :علفم

کشور است.

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

مطالعات ميان رشتهاي گونهاي ازعلوم است که بعد از آشکار شدن
ضع ها و کاستيهاي تخصصيشدن و شعبه شعبه شدن علم به رشتههاي
تخصصيريز ،ضرورت يافته است.

در توليد علم و..
مسير پرسرعت مرجعيت علمي ميتوانفد مبنفاي اولويفت پفژوهش و
ترجمان دانش پژوهشگران باشد.

اين انديشه و ﻃرح بر وحدت و يکپارچگي علوم در حوزههاي فلسففه،
علومﻃبيعي ،علوم رياضي و علوم انساني تأکيد ميورزد.

ضرورت وجود نگرش راهبردي در مرجعيت علمی

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

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

پديدههاي منففرد ،امفا چنفدوجهي و پديفدههفايي ريشفه دارد کفه تبيفين

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

همزماني ،مشکلشناسي ميان رشتهاي ،راهحفل شناسفي ميفان رشفتهاي ،و

همچنين مرجعيت علمي کنترل بر کشور ها ي ديگر است .در نتيجه

اقدام همگاني و فراگير را ميﻃلبيد .ازسويديگر ،در مجادالت نظفري و نقفد

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

روششناسي تجزيه و ترکيب و علفوم پوزيتيويسفمي ريشفه دارد .ايفنگونفه

تقويت کنيم و بر جهت علم و مرزهاي علم و قدرت ملي تأثيرگفذار

مطالعففات هففم محففدوديتهففا و کاسففتيهففاي روش تجزيففهگرايففي و

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

تخصصيمحوري را برﻃرف ميکنفد ،هفم ظرفيفتهفا و امکانفات پژوهشفي

که بايد در نظر گرفته شود.

جديدي براي حوزههاي مختل علوم فراهم ميآورد.

آخوندي معتقد است که زماني که کشوري مرجعيت علمي را بهدست

بحث و روششناسی

پيدا خواهد کرد .در نتيجه نگاه به مرجعيت علمي نگاه به قدرت ملي است.
مرجعيت علمي جنگ بين کشورهاست .زيرا که هفر استانداردسفازي

مؤلفههاي مرجعيت علمی
حسيني ( )1331نکات و مؤلفههاي مرجعيفت علمفي از منظفر مقفام
معظم رهبري در دانشگاه امام صادق (ع) به شرح زير توصي ميکند.

بينالمللي به معناي قدرت کنترل بر ساير کشورها است.
در ايران تا کنون به مرجعيت علمفي در سفط ،اسفتراتژيک پرداختفه

 .1نقد

 .2توليد علم

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

 .3اعتماد به خود

 .4نظامسازي

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

در بحث مرجعيت علمي توجه به برخي موضوعات جانبي مانند مسائل

محدود به جمعيت ايران نباشد و فرامرزي باشد.
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مي آورد و استانداردهاي الزم را تعيين ميکند ،بازار در آن کشور توسفعه

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

سالمت جزء جدايیناپذير از مرجعيت علمی

پيشگيري مقدز بر درمان

سليمانی ( )7931رابطه بين مقولهه سهالمت و علهوز پزشهكی را

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

انكارناپذير دانسته و معتقد است سالمت وابسته به حلقههاي متعفدد

اما درحالحاضر مسائل داخلي ارجحيت دارند .زماني ميتوانيم مرجعيت داشته

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

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

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

پزشکي مسئله سالمت را از منظر درمان بررسي ميکند و نه از منظر

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

پيشگيري (در زمينههاي فقه ،آ و خاک ،غذا )...در نتيجه ما در موضفوع

بهعنوان مثال سالمت غذا با سالمت امنيت مرتبط است و هدف قرار دادن

بينرشتهاي بايد از ديدگاه پيشگيري به سالمت نگاه کنيم کفه در نتيجفه

سالمت غذاي يک ملت از فعاليتهاي سرويسهاي جاسوسي کشورهفاي

اين ديدگاه ميتوانيم موفق شويم.
بستاني ( )1331اضافه ميکند که تحقق مرجعيت علمي ما بفا غفر

مختل  ،براي تضعي جبهه دشمن است.
سليماني پيشنهاد ميکند براي تحقق و عمليفاتي کفردن سياسفتهاي

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

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

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

 .1برنامههاي کوتاهمدت مانند :توجه به آ و خاک و مسائل بهداشتي

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

 .2برنامههاي ميانمدت

حوزه پيشگيري و از ﻃريق علوم بينرشفتهاي وارد شفويم .سفالمت غفذا،

 .3برنامههاي بلندمدت :توجه به مسائل استراتژيک و مؤلفههاي قدرت ملي

کشاورزي ودر حقيقت به يک جامعه سالم برسيم در ايفن حفوزههفا بايفد

 .4مسئله مهم عملي کردن مباحث و رساندن آنها به عرصه اجرا و عمل است.

صحبت شود و استراتژي داشته باشيم.

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

در همين راستا بحريني ( )1331ميگويد يک محور حوزه پيشگيري

متمرکفز شفويم در

است که ميتوانيم از ظرفيتهايي که داريم استفاده کنيم .ما ميتوانيم در

نتيجه براي تضمين سالمت جامعفه بايفد بفه پيشفنهادهفاي اجرايفي

پزشکي در حوزه پيشگيري با استفاده از رشتههاي مرتبط با علوم پزشکي

تأثيرگذار توجه بيشتري شود و مبحث ايجاد همگرايفي را در سفطوح

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

کالن مديريتي و اجرايي دنبال کنيم.

اسالمي و سنتي هم هدف همين است.

تثبيت نکردهايم نبايد روي مسائل جهاني محف

سليماني ( )1331همچنين معتقد است کفه مرجعيفت علمفي بفدون
پيشرفت علمي حاصل نميشود .در دنيا معني مرجعيت علمي ايفن اسفت

رابطه ارزشهاي كليدي نظاز سالمت و مرجعيت علمی

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

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

ميخواهيم از وضعيت االن به آن نقطه برسيم.
اينکه چرا مرجعيت علمي با پزشکي مطرح شده است بفه ايفن دليفل

مطالعات مرجعيت علمي آمريکا و اروپا و غالبيت آمريکا و داليل برتري آن
قابل بحث و بررسي است.

است که اگر انسان سالم نباشد ،نميتواند در هر مسئلهاي به پيشرفت الزم

در بحث بهداشت و سالمت هدف نظامهاي سفالمت داشفتن جامعفه

برسد و همه تالشهاي ما براي اين است که انسان پيشرفته و توسعهيافته

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

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

بحث آمادگي و محافظت از سالمت عمومي که ممکن است درونمرزي و

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

يا برونمرزي باشد.

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

ارزشهاي کليدي نظام سالمت شامل .1 :کرامفت انسفاني .2 ،ارزشهفاي

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

نابرابريهاي سالمت .6 ،توانمندسازي اجتماعي و  .1کار تيمي و گروهي است.

 .2بايد ببنيم درحالحاضر در کشور کجا هستيم و چه امکانات بفالقوه و
 .3برنامهريزي و سازماندهي براي کوتاهمدت و بلندمدت و ميانمدت

كشاورزي سالم ،سالمت غذايی پيشنياز مرجعيت علمی
در پزشكی

 .4شناسايي افراد ،مخترعان و مبتکران ،شرکتهاي دانش بنيان

در اين زمينه توكليان ( )7931میگويد :مرجعيت بحثي زمانبر است،

 .۰ارتباط بين دانشگاه و مراکز عملياتي و صنعتي بايد برقرار باشد.

مباحث استراتژيک هم بسيار بجاست اما در بلندمدت جوا ميگيريم .ما

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

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

بالفعل وجود دارد.

يک پويايي و تفکر بنيان آموزش را انجام دهند.
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براي تحقق اين هدف الزاماتي نيز وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:

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

نقش و جايگاه علوم ميان رشتهاي در ...

وزارت بهداشت بداند که سالمت جامعه ،متکي به سالمت ت ذيه است که
در گرو اصالح الگوي کشت ،اصالح الگوي مصرف مردم و  ...اسفت .مفردم هفم
بايد آگاهي الزم را نسبت به سالمت و موضوعات مرتبط داشته باشند.
بهعالوه مردم و وزارت بهداشت بايد يک ناظر هم وجود داشته باشد تا
کنترلي بر روند آگاهي دهي و عملکرد وزارت بهداشت باشد.
براين اساس مسئله کشاورزي داراي اهميت بسفيار اسفت .در بخفش
سالمت غذايي در نتيجه افراد شاخص و صاحبنظر بايد بيايند تا پاي اين
حوزه مهم در سالمت غذايي بحث پزشکي محکم شود.

روشها
علوم ميان رشتهاي ،امکان دستيابي به افزايش ظرفيت علمي رشتههاي
علوم انساني و دستيابي به قانوني فراگير و نگاهي چند ساحتي به انسان و
جامعه را افزايش ميدهد ،زيرا جزءنگففري انسان،که انسان چندبعدي و چند
ساحتي است ،موجب شده است که به موجودي تک ساحتي تنزل يابد.

جدول  1ف مقولهبندي موانع توسعه علوز انسانی و اجتماعی ازديدگاه خبرگان
مقولهها

ردي

فراواني

1

ضع کاربردعلم

11

2

سياستزدگي و عدم تأمين استقالل جامعه علمي

16

3

ضع کيفي/علمي

14

4

نواقص ديواني و تصميمگيري

13

۰

موانع فرهنگي

12

6

ماهيت علوم انساني

1۵

1

بيتوجهي به علوم انساني

3

1

مشکالت کالن و ساختاري

1

3

نواقص درون دانشگاهي

۰

1۵

ضع تعامل بينالملل

4

11

ضع نشر

2

12

ضع بوجه

1

جدول 2ف مقولهبندي عوامل توسعه علوز انسانی و اجتماعی از ديدگاه خبرگان
مقولهها

ردي

فراواني

1

تأمين فضاي باز فکري و دانشگاهي

21

ادگارمورن فرانسوي ،که مرد چندرشتهاي يا ميان رشتهاي لقب گرفته

2

تقويت توانمندي علمي

11

است ،مجموعه کتا هايي با عنوان ﻃبيعت ،شناخت ،زندگي ،عقايد،

3

کاربرد علوم انساني

1۰

4

توجه به جايگاه علوم انساني و تقويت انگيزه جامعه علمي

14

به نظر ادگارمون ،علوم انساني و اجتماعي مدرن بهﻃور مصنوعي،

۰

اصالح سياستهاي دولتي

12

6

تقويت شبکهها و انجمنهاي علمي

1

هويتانساني را با رهيافتي ميانرشتهاي به تحرير در آورده است.
تکهتکه شده است ،نتيجه اين قطعهقطعه کردن مصنوعي علوم اجتماعي به

1

فرهنگ اسالمي

6

رشتههاي مختل اين ميشود که اقتصاد بسته است ،جمعيتشناسي

1

مالحظات فکري

۰

بسته است ،روانشناسي بسته است ،جامعهشناسي نه تنها بسته است ،بلکه

3

همکاريهاي بينالمللي

4

1

ارتقاي فرهنگي

3

به پارهاي کوچک تکه شده و هر کدام از آنها هم به نوبه خود ،بسته است.

11

تقويت امکانات

3

علوم انساني ،علومي است که علميت آنها جزئي و ناقص و محدود است.

12

توسعه ميانرشتهاي

2

13

همکاري حوزه و دانشگاه

1

14

تقويت نشر

1

موجود علوم جاذبففففففه اجسام ،که چنان دقت و ارزشي کار داشته باشد،

1۰

تأمين بودجه

1

نميتوان دست يافت! بنابراين ،مطالعات ميان رشتهاي ميتواند اين

16

اصالحات حوزوي

1

علفففوم انساني و اجتماعي ،هرگز به يک قانون عام ،مانند قانون با وضعيت

مرزهاي بسته و مصنوعي رشتهها را به روي يکديگر باز کند و امکان نگاه

تحليل

چندساحتي به انسان واقعي و جامعفففه واقعي را فراهم کند و اميدواري به

از نظفرخبفرگان ،ماهيفت علفوم انسفاني بفا علفوم دقيقفه متففاوت اسففت

دستيابي به قانوني جامع و فراگير و دقيق در علوم انساني را تدارک ببيند.1

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

نکته ديگر اينکه ،توسفعه ميان رشفتهايها ،باعفث تعامففل ميففان دو

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

يفا چنفدرشته مختلف و زمينهسففازي بففراي رشففد و توسففعه علفوم و

بهسفزايي بفر رشفد و توسعه علفوم انسفاني و اجتماعفي درکشفور دارد.

اين تعامل ميتوانفد از تبفادل سفاده نظفرات تا همگرايي متقابل مففاهيم،

ميکنفد و مسفئوليت اجتماعي خفود پيامد آزادي و انتخا آزاد شهروندان است،

روششناسفي ،رويفههفا ،معرففتشناسففي ،اصفطالحشناسففي ،دادههفا و

فضاي امنيتي از دانشگاهها رخت بر نبنفدد و محيففط مناسففب و امنففي بففراي

سفازماندهي تحقيفق و آمفوزش در عرصفهاي گسفترده را در برگيفرد .حال

تضفار آرا و انديشفهها فراهفم نشفود ،توسفعه مطالعفات ميان رشفتهاي نميتوانفد

در اينجا الزم است نتائج تحقيقات حاصل از ديدگاههاي صاحبنظفران در

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

نقش داشتن علوم ميانرشتهاي در مرجعيت علمي و ميزان اهميت هر يک

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

از عوامل و موانع ذکر شده تا با روشن شدن مقدار تأثير هريک ،اهميت آن

 .1ازگفتگوي اميرنيک با ادگارمورن ،روزنامه شرق ،صاول .متن کامل اين گفتگو بعداً در

واض ،شود.

 ،26/1/1312شنبه صفحه انديشه همين روزنامه بهچاپ رسيد.
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افزايش توانمندي علم براي حل مشفکالت پيچيده و چندوجهي ميشفود.

لفذا تفا زمانيکفه ميان رشفتهاي بففودن ،مسففئوليت اجتماعففي را اقتضففاء

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

عوامل پيشرفت دربيانات مقاز معظم رهبري

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

ايشان در ديدار با جمعي از نخبگان مي فرمايند:

بعضي از آنها آميخته به چيزهفاي غلفط و احيانف ًا خراففي بفود رايفج کفرديم.
مسئوالن و مديران کشور هم در آن دوران انسانهاي شهوتران ،عيفاش ،فاسفد
و بيفکري بودندت اگر عرضهاي هم به خرج دادند ،عرضهشان در اين بفوده کفه

 .7ايجاد فضاي علمی
ما نبايد به ترجمه و فراگيري اندوختههاي ديگران اکتفا کنيم .نه اينکه

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

فرا نگيريمت هيچ کس نميگويد از ديگران فرا نگيريمت چفرا ،بايفد فراگرففتت

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

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

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

مشکل در حکومتهاي وابسته و فاسد پيشينِ اين کشور ريشه دارد و باليي

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

است که از صدوپنجاه سال پيش بر سرِ ما آمده و بايفد خفود را بفهتفدريج از

1

با مانعي مواجه نشدت وضعي پيش آمد که همه شاهد آن هستيم

.

اين بال رها کنيم .آن اين است که از اولي که پرتو علمِ جديد در ايفن کشفور
افتاد ،نخبگان آن روز کشور ،به فکر ترجمفه افتادنفد .نفه فقفط ترجمفه آثفار

نتيجهگيري

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

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

آنچه ديگران انجام دادند و خود را در چفارچو قالفبهفاي آنهفا درآوردن.

از نگاه اهل نظر و دقت حائز اهميت است از جمله ايجاد به سر و فضاي علمفي

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

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

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

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

تفکرات و عقايد سياسي و اجتماعي را هم از آنها بگيريم.

ايران اسالمي را به جايگاه و قلههاي بلند علم و دانش برسانيم.
به اميدموفقيت ومرجعيت کشورعزيزمان درزمينه علم ودانش و...

 .2احياي تمدن وهويت فراموش شده
بدترين مشکلِ يک کشور اين است که تمدن و هويفت خفود را فرامفوش

پيشنهاداتی براي محورهاي قابل بحث در مرجعيت علمی در پزشكی

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

 .7دين و مرجعيت علمی

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



فقه پزشکي

غربيها آنقدر مبال ه شده که امفروز اگفر کسفي بگويفد مفا کفاري کنفيم کفه



تعاليم ديني و مرتبط و مؤثر در حوزه پزشکي

غربيها به علم ما احتياج پيدا کنند ،ميبينيد که در دلها يک حالفت نابفاوري



تأثير تعاليم ديني در سالمت جسمي و روحي

مفيکفنم



فقه پيشران مرجعيت پزشکي

به وجود ميآيد :مگر چنين چيزي ممکفن اسفتب بلفهت مفن عفر

ميشود .شما همت کنيد پنجاه سال ديگر اينﻃوري شود .البته اين چيزهفا در
کوتاهمدت اتفاق نميافتدت اما اگر شما امروز در راه درست قفدم برداريفد ،هفيچ

 .2حكمت و طبابت

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



امکان فلسفي و تاريخي مرجعيت پزشکي

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



تاريخ قطور پزشکي در ايران و اسالم و ويژگيهاي آن

سو شودت چه مانعي داردب مگر يک روز اينﻃور نبودب يک روز علم را غربفيهفا



حکمت مبنا و بسترساز مرجعيت علمي

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



حکمت ،امکان فلسفي و تاريخي مرجعيت علمي

رايج است ،ايرانيها هستند .در رياضي ،فيزيفک ،پزشفکي ،نجفوم و بسفياري از



حکمت و پزشکي

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

 .9نقد دانش مغرب زمين و توليد علم

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



فناوريهاي نو و مرجعيت علمي



توليد علم



نقد دانش و روش مرجعيت علمي



حمايت از استادان

 .9محوريت فرهنگ اسالمی
فرهنگ اسالمي ،فرهنگ ارزشمندي است که بفراي يفک جامعفه و يفک
مجموعه انساني ،باالترين ارزشها را دارد و مفيتوانفد يفک جامعفه را حقيقتفاً

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

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

 .1بيانات در ديدار جمعي از نخبگان علمي ()1311/1/3
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علوم ديگر ،ايرانيها پايهگذار بودند .اصالً رنسانسِ اروپا براسفاس ترجمفههفايي

نقش و جايگاه علوم ميان رشتهاي در ...

 .4مديريت دانش و پژوهش

 .1سبک زندگی دينی مرجعيت علمی



چگونگي عملياتي کردن برنامهها و نقشه راه براي رسيدن به مرجعيت علمي



فرهنگ سالمت از منظر اسالم



برنامهريزي و سازماندهي براي رسيدن به مرجعيت علمي



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



آموزش و توانمندسازي مرجعيت علمي



نقش مديريت و ترجمان دانش در مرجعيت علمي پزشکي
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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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