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 طرحهعرفی 

 : عٌواى طرح•

 ی آهَسش عالی با تاکیذ بز الگَّای هَفك تحمك هزجعیت علوی در عزصِ علَم اًساًی ٍ داللت ّای آى در سیاستگذارالشاهات 

 : استبد راٌُوب•

 دکتز علی اصغز خٌذاى 

 :داًشجو•

 هحوذ ٍاثمی بادی 
 

1396تیرماه  2  



 هرجعیت اهت اسالهی

 .  دیي اسالم ٍ اهت هحوذ غلی اهلل ػلیِ ٍ الِ دیي خاتن است

 .  ایي دیي ًفیا ٍ اثثاتا دیي الْی تزتز ٍ پذیزفتِ ضذُ است

 .  اػوال آًْا خَاّذ تَددیي اسالم ٍ پیزٍاى آى هحل رخَع پیزٍاى ادیاى دیگز ٍ الگَ ٍ هیشاى 
 

 

راه بشریت را روشن   مشعلیبایذ امروز در دنیا به برکت اسالم آن چنان باشذ که مثل امّت اسالمی 
ا نورانیّت  بر بشریت بتابذ و به آنها خیر برسانذ؛ آنها را گرما ببخشذ، آنها ر خورشیذیکنذ؛ مثل 

علی لتکونوا شهذاء »آن جامعه ی اسالمی که بایذ . ببخشذ، به آنها حرکت ببخشذ، به آنها حیات بذهذ

 1376/11/9 .باشذ( ۲)«النّاس
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 هرجعیت علوی و هرجعیت دیي
دیٌى یؼٌى هماهى كِ دیگزاى تایذ اس ٍى پیزٍى كٌٌذ، اٍ را    اهاهت ٍ پیطَایى ٍ تِ ػثارت دیگز همام هزخؼیّتٍالء 

ایي تفاٍت كِ پیغوثز خَدش ّزچِ تا (277،ظ2ّا،جٍالء ّا ٍ ٍالیت )الگَى اػوال ٍ رفتار خَیص لزار دٌّذ
زدم اتالؽ گزفت ٍلى ضخع تؼذ اس اٍ تایذ احكام را اس پیغوثز گزفتِ تاضذ ٍ تِ ه گزفت اس ٍحى الْى هى احكام هى

  (122، ظ21ًیاس ّای سهاى، جاسالم ٍ .) ػلوى است  اهاهت، همام ػلوى ٍ هزخؼیت. ایي ّواى اهاهت است. كٌذ
َقلَْينِ  ِ َو ِعْتَرتى مقام مرجعيت: حديث اّنى تاِرٌك فيُكُم الثَّ اسالمنياز .)كند علمى عترت را بيان مى  ِكتاَب َّللاَّ

 (125،ص21های زمان، ج

 

ق  ضْیذ هطْزی هزجعیت دیٌی بعذ اس پیاهبز را بزاساس هزجعیت علوی ٍ تفَ
 . علوی فزد ٍ گزٍُ اجتواعی هی داًذ
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 هرجعیت علوی و هرجعیت دیي

 ؛84غدیررهبر معظم انقالب، 

 وقيحانه كنند، مى رفتار المللى بين قوانين خالف گويند، مى زور دنيا در كسانى امروز !من عزيزان ببينيد

 كشند؛ نمى هم خجالت و گيرند مى - ها دولت و ها ملت ها انسان المللى بين تعامل دنياى در را موضع ترين

 مى ناشى اقتصادى از كه) سياسى و اقتصادى قدرت دارند؛ قدرت چون چرا؟ .گيرند مى باال هم را سرشان

 سياسى و اقتصادى قدرت منشأ يعنى ؛اينهاست ى همه منشأ كه علمى، قدرت ،اينها ى همه از باالتر و (شود

 .است علمى قدرت هم شان

صاد، سیاست، امنیت، مرجعیت علمی زمینه ساز مرجعیت در تمامی عرصه ها زندگی بشرمانند اقت

 .  عدالت وغیره است
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 ....العلن سلطبى

 

 ّا ساسهاى رلاتتی هشیت.(33:،2005تل،)است ضذُ دردًیا پیطزفت ٍ تَسؼِ اغلی هحَر آفزیٌی داًص ٍ داًص
 :2007تاٍهارد،) .خَرد هی رلن داًص لذرت تا دیگز كطَر تز كطَری تزتزی ٍ تَدُ داًص خَاهغ ٍ

 (164 ،ظ1394ّوكاراى، ٍ تاتاى هحوذ()13

 

  كِ است داًطگاُ ایي كِ گفت تَاى هی است، آیٌذُ تَسؼِ هحزكت تاسار، ًْاد كِ ضَد گفتِ اگز
  ٍ پَرػشت).دّذ هی خْت كٌذ، هی تػَر كِ آًچٌاى را آیٌذُ(تاسار سفارش تِ ّزچٌذگاّی)

 (4ظ ،1387ّوكاراى،
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 هرجعیت علوی؛ کالى تریي رُبورد ًظبم علن
(  ع)اهام غادقداًطدَیاى داًطگاُ در خوغ  1384اٍلیي تار در سال تحث هزخؼیت ػلوی تَسط همام هؼظن رّثزی تزای 

تاتاى )دادًذتأكیذ لزار را هَرد ٍ پس اس آى، ایطاى در هداهغ ػلوی دیگز ًیش ایي اهز (  1384دیذار ػیذ غذیز، )هطزح ضذ
 (ٍ دیگزاى

سیاست ّای اتالغی كلی ػلن ٍ فٌاٍری  )درخْاى ّذف كسة هزخؼیت ػلوی ٍ فٌاٍری هستوزػلوی تا خْاد :تٌذ اٍل
29/06/1393) 

  .تزسذ ػلوی ػشت تِ تایذ كطَر كِ كزدین ػزؼ".كزد ًخَاّذ پیطزفت داًطگاّیاى ٍ داًطدَ ٍ پژٍّطگز تذٍى ّن ػلن
ُ این ػزؼ تارّا كِ طَر ّویي دًیا؛ در تاضذ ػلوی هزخؼیت تایذ ّن ّذف  ٍ اساتیذ دیذار در لِ هؼظن تیاًات) .كزد

 (24/09/1387 - غٌؼت  ٍ ػلن داًطگاُ در داًطدَیاى

 .تذّیذّذفتاى را ایي لزار . هدثَرًذ كتاب ضوا را تزخوِ كٌٌذ یا ستاى ضوا را یاد تگیزًذ؛ هزخؼیت ػلوى ایي استتثیٌیذ، 

ِ ّا، تِ تزسین ها كِ دارد ٍخَد اهیذ ایي ضذ، حفظ ػلوی رضذ ضتاب ایي اگز  كِ ّواى طَر ٍ همذّم؛ خطَط تِ تزسین للّ
 كار ایي اى ضاءاهلل ٍ تیفتذ اتّفاق تایذ ایي .تطًَذ ػلوی هزخغ دًیا تزای ها ػلوی هزاكش ٍ ها كطَر كزدم، ػزؼ تارّا

 چٌذ هي ًِ، تگیزد؛ اًدام سال پاًشدُ ٍ سال دُ ٍ سال پٌح ظزف در كار ایي حاال كِ ًویكٌن تػَّر تٌذُ الثتِّ .ضذ خَاّذ
ِ ّای تِ تخَاّذ كسی ّز دًیا در كِ كٌیذ تػَیز را آیٌذُ ایي دیگز سال چْل دیگز، سال پٌداُ ضوا گفتن پیص سال  یافت

ُ ی  دیگزاى دًیا در كِ كٌیذ كاری .تذّیذ لزار ایي را ّوّت تگیزد؛ یاد فارسی ستاى تطَد هدثَر كٌذ، پیذا دست ػلوی تاس
 است؛ هوكي ّن كار ایي كٌٌذ؛ پیذا دست ضوا داًص تِ تا تگیزًذ یاد را ضوا ستاى تاضٌذ هدثَر تاضٌذ، ضوا داًص هحتاج

 1392/07/17.است هوكي كار ایي
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هرجعیت علوی؛ کالى تریي رُبورد 
  خردٍ ًظبم علن

 

ّوت ًبایذ ایي باضذ کِ ها فالى فٌاٍری را 
ِ اًذ ٍ ها ّویطِ اس آًْا  کِ دیگزاى ساخت
هیخزیذین ٍ ٍارد هیکزدین، حاال فزض  

ایٌکِ  . کٌیذ هیتَاًین خَدهاى ایٌجا بساسین
البتِ چیشی ّست، کن  . چیشی ًیست
اها آى چیشی ًیست کِ ها اّویت ًیست؛ 

ضوا ّذف را ایي لزار . دًبالص ّستین
بذّیذ کِ هلت ٍ کطَر ضوا در یک 

ُ ای، بتَاًذ  هزجع علوی ٍ فٌاٍری در دٍر
ِ ی دًیا  13۸۶/0۶/12. باضذ ّو
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 مـــرجــــعیت عـــلمـــی؟

 :  هزجعیت علوی در لغت

 (دّخذا)هزجع بَدى، هَرد رجَع بَدى، هحل رجَع بَدى 

 :  هزجعیت علوی در اصطالح

هَرد رجَع لزار هی گیزد، ( کاربزدی، تَسعِ ای، بٌیادیي)ضخص، ًْاد یا اثز علوی کِ بزای اًَاع هسائل   
 (کویل رٍدی با اًذکی تصزف)استدارای هزجعیت علوی 

 (:بزًاهِ هحیط سیست ساسهاى هلل هتحذ)UNEPتعزیف 

THE SCIENTIFIC AUTHORITY HAS AN IMPORTANT ROLE THAT IS ESSENTIAL FOR THE 

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF CITES, NAMELY TO ADVISE THE MANAGEMENT 

AUTHORITY 

 .  باسی کٌینًمص هطاٍرُ علوی را بزای هذیزاى بتَاًین هزجعیت علوی یعٌی 
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 ؟مـــرجــــعیت عـــلمـــی

ضخػی داضتِ تاضین هزخؼیت ػلوی تِ تفػیلی تزی اگز تخَاّین ًگاُ 
 :هاًٌذتؼلك هی گیزد كِ دارای ٍیژگی ّایی ( اس حمیمی یا اػتثاریاػن )

 اػلویت  -1 

 ػلویخزیاى ساسی  -2

 خط ضكٌی  -3 

 (154-151، ظ1389رٍدی، )در دستزس تَدى  -4 
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SCIENTIFIC MARJA 

 : استدکتر تابان مرجعيت علمی را به عنوان مفهومی نو اينگونه تعريف کرده 

 هی غَرت ػلن تَلیذ تزای خاهؼِ ٍ فزد ًیاسّای تا هطاتك كِ تلٌذهذتی ٍ گزٍّی ،فزدی تالش
 ٍ هؼٌَی هوتاس یژگیْایٍ دارای ،ػلوی ػزغِ در تَدى پیطتاس تز ػالٍُ هزخغ فزد .پذیزد

  .هیگزدد خاهؼِ هسائل ٍ هطكالت تزخی حل هَخة هزخغ ػلوی تَلیذ ًتایح كِ تَدُ اخاللی
 ٍ كوالگزا هحَری، ضایستگیْای ٍ هذیزیت ضخػیتی، ٍیژگیْای خْت اس هزخغ فزد ّوچٌیي

  .است تالٌذُ
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 پیشینه ی تحقیق

  .است ضذُ ارائِ پیطٌْادیِ اغلی فزم در ػلوی هزخؼیت هَضَع تا تحمیماتی ٍ هٌاتغ

   :ًكتِ چٌذ

 اطزاف ضثْات ٍ اطْار ائوِ ػلوی هزخؼیت هفَْم تا راتطِ در ضذُ اًدام ّای پژٍّص اكثز -1
  .است تَدُ آى

  تِ تیطتز ًیش اًذ دادُ لزار ًظز هذ ػلوی ًظام تزای را ػلوی هزخؼیت كِ ّایی پژٍّص -2
 الشاهات ٍ اًذ پزداختِ ػلوی هزخؼیت ّای راّثزد ٍ ّا هَلفِ تیاى ٍ هفَْهی ٍ ًظزی تفػیل
  .است گزفتِ لزار تحث هَرد كوتز تحمك

12 



                       
 تحقیق اهذاف        

ارائِ الشاهات ٍ راّكارّای سیاستگذاری هزخؼیت تا فؼالیت ّای پژٍّطی هالثل تكویل  -1
 ػلوی 

 الشاهات ٍ راّكارّای تحمك ػیٌی هزخؼیت ػلوی تا توزكش تز ًمص ػالن  فْن  -2

 لی داللت ّای تزآهذُ اس تحمیك  خْت اغالح ٍ تغییز سیاستگذاری آهَسش ػاتیاى  -3
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 تحقیق نىآوری 

 ًوًَِ ّای هَفك ٍالؼی راُ حل هثتٌی تز ارائِ  -1

 

 هزخؼیت ػلویفزد ٍ ًْادی، هؼزفتی ٍ غیز هؼزفتی تَأهاى ػَاهل احػاء  -2
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 چهارچىب نظری پژوهش

 

 

      

       

 

    

 آنگاه           آنگاه     

      
15 

 ضخصیت علوی

 هزجع علوی

مرجعيت 

کالمی و غير )آثاراو

(کالمی  

مرجعيت نهاد های 

 مرتبط با او



 الزامات شخصی

 :  تعزیف

 ضخصیت خزٍجی ّای کیفیت بِ ًاظز ضخصی راّکاری ٍ الشاهات
 علوی غیز ٍ علوی رفتاری، اس اعن خزٍجی ّا ایي  .است علوی

 .بَد خَاّذ

 :رٍش

 ضخصی الشاهات بزای السم ّای هَلفِ هَضَع ادبیات اس استفادُ با
 ّای ًوًَِ با ساختاریافتِ ًیوِ هصاحبِ با ٍ گزدد هی ضٌاسایی

 هی رٍایت ّا هَلفِ آى ضذى عولیاتی ٍ تحمك الشاهات هَفك،
  .گزدد
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 (نهادی)الزامات محیطی

 : تعریف

و زمینه های الزم انگیزه ها ی است که باعث می شود الزامات ساختاری ناظر به بافت نهادی و محیط علمی حاکم بر شخصیت علم

 .  جهت حرکت در مسیر مرجعیت علمی برای او فراهم گردد
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: ٍشر  
  خارجی ٍ داخلی هَفك ّای ًْاد بِ سپس ٍ گزدد هی احصا هَضَع ادبیات بِ تَجِ با هحیطی عَاهل ابتذا

 تحقق برای الزم هنجارهای و امکانات قوانین، ٍ ضذُ بزرسی علوی ضخصیت با آًْا تعاهل ًحَُ ٍ گزدد هی رجَع

 .گردند می بندی طبقه موفق های نمونه از الگوگیری با علمی شخصیت مرجعیت



 طرح پژوهش
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الزامات تحقق مرجعيت 
 علمی 

 الزامات شخصی
داللت های آن در ارزشيابی 

هيات علمی ها و اساتيد عرصه 
 علوم انسانی 

 الزامات محيطی
داللت های آن در خط مشی 
های علوم انسانی در آموزش 

 عالی



 نىع و روش پژوهش 
 

 كارتزدی                                    تَسؼِ ای                                               تٌیادی              

 

 :  رٍش پژٍّص

 هَرد كاٍی ًوًَِ ّای هَفك داخلی ٍ خارخی    -1

 داللت پژٍّی الشاهات در سیاستگذاری آهَسش ػالی  -2
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گفتَ شد کَ الزاهبت آى چٌد ًکتَ ُن در هورد هرجعیت علوي و 
هي خواُش هیکٌن هسئولیي توجَ . ًکبت درستي بود

 ۱۳۸۹/۰۵/۳۱.کٌٌد
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