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é Objective: In today’s information society, science and technology are defined as the most important 
pillars of the development and progress of societies that are changing rapidly. Thus, governments try 
actively to enter the category of science and technology in their upstream policies and documents and 
make policies in order to make science a discourse at the level of society. The two basic concepts in 
today’s science and technology discourse in our society, which require attention in documents and 
upstream programs, are ‘scientific authority’ and ‘eco-centric values’, which are also emphasized by the 
Supreme Leader. They can be seen in the upstream documents, including the comprehensive scientific 
map of the country. This study aims to analyze the discourse of the comprehensive scientific map of the 
country and present solutions to move towards the desirable situation in science and technology in the 
society. 

é Method: This study was conducted using the discourse analysis method. The study population is all 
the contents of the comprehensive scientific map of the country, thirteen strategies of which were 
purposefully analyzed using Laclau and Mouffe’s method and by reading this scientific map and 
taking notes. 

é Findings: The findings showed that the central signifier of this discourse is ‘innovative scientific 
authority’ which has found its meaning structure through the signifiers such as ‘indigenousknowledge 
’ and ‘knowledge-based economy’. This stabilization is supported by the ‘culture -bound/eco-centric’ 
hegemony, and the myth-making grounds of this document have also been provided through slogans 
such as ‘establishing a new Islamic civilization’, ‘increasing technological production to more than 50% 
of GDP’, and ‘scientific authority of the Persian language’. 

é Results: The extracted principles are: scientific authority, eco-centric values, negation of 
dependence, professional competence, scientific networking, research-based education, 
empowerment, demand-driven research, modern Islamic civilization. 

 Keywords:  comprehensive scientific map of the country, discourse analysis, scientific 
authority, culture-bound – eco-centric.
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چکیده: 
é هدف: در جامعة اطالعاتی امروز، علم و فناوری به مثابة مهم ترین اركان توسعه و پيشرفت جوامع 
تعریف شده اندكه به ســرعت در حال تغييرند. بر همين اساس دولت ها سعی دارند فعاالنه در 
سياست ها و اسناد باالدستی خود، به مقوله علم و فناوری ورود كنند و در جهت گفتمانی شدن 
علم در سطح جامعه، سياست گذاری نمایند. یكی از مفاهيم اساسی در گفتمان علم و فناوری 
روز جامعه كه نيازمند توجه در اســناد و برنامه های باالدستی است مفهوم »مرجعيت علمی« 
و »ارزش های بوم محور« اســت كه در بيانات مقام معظم رهبری نيز مورد تأكيد قرار گرفته اند 
و تبلور آن را می توان در اســناد باالدســتی، از جمله نقشه جامع علمی كشور مشاهده نمود. 
بدین منظور پژوهش حاضر با هدف تحليل گفتمان نقشه جامع علمی كشور و در جهت حركت 

به سمت وضعيت مطلوب در حوزه علم و فناوری در جامعه، انجام شده است.
é روش: این پژوهش با به كارگيری روش تحليل گفتمان انجام شــده است. جامعه مورد مطالعه 
كليه مفاد نقشه جامع علمی كشور می باشند كه به صورت هدفمند، راهبردهای سيزده گانه آن 

با استفاده از روش الكال و موفه و پس از متن خوانی و فيش برداری مورد تحليل قرارگرفتند.
é یافته ها: مطابق یافته های حاصله، دال مركزی این گفتمان »مرجعيت علمی نوآورانه« است كه از 
طریق مدلول هایی همچون »علم بومی« و »اقتصاد دانش بنيان« ساخت معنایی خود را پيدا كرده 
است. این تثبيت با هژمونی »فرهنگ محور/ بوم محور« حمایت شده است و زمينه های اسطوره سازی 
این سند نيز از طریق شعارهایی همچون »برپایی تمدن نوین اسالمی«، »افزایش توليد فناورانه به 

بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلی« و »مرجعيت علمی زبان فارسی«، فراهم شده است.
é نتيجه گيري: اصول مســتخرج عبارتند از: مرجعيت علمی، ارزش های بوم محور، نفی وابستگی، 
 صالحيت حرفه ای، شبكه سازی علمی، آموزش پژوهش محور، توانمند سازی، پژوهش تقاضا محور،

تمدن نوین اسالمی.
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مقدمه 
هر جامعه ای دارای ارزش ها، هنجارها، باورها و به طوركلی اعتقادات فرهنگی، اجتماعی 
و علمی اســت كه در اثر غفلت ممكن اســت از بين بروند )ديالمه، گودرزی و عظيمی، 
 1401: 50(. ارزش های علمی در اسناد باالدستی هر كشور متبلور می شوند. يكی از مهم ترين

اســناد موجود در سياست های علم و فناوری كشور، سند نقشه جامع علمی كشور است 
كه با رهنمون های مقام معظم رهبری درصدد ايجاد مرجعيت علمی بوده است. »كاركرد 
اصلی نقشه های راه فناوری عبارت است از ارائه و نمايش، ارتباط و انتقال معنا، برنامه ريزی، 
و ايجاد هماهنگی و تا اندازه ای پيش نگری و گزينش. نقشه راه فناوری، عموماً نمايه های 
حاوی مقياس زمانی در خصــوص روابط ميان فناوری ها و محصوالت را فراهم می آورند. 
مجموعه ای كه هسته اصلی روابط را تشكيل می دهد و غالباً به مدد پيوندهايی با بازار و 
در مواردی با سازمان های دست اندر كار در عرضه فناوری و محصوالت آن، بسط می يابد 

)پايا، 1389: 6(.
آنچه داللت های گفتمانی برجسته ســازی اين ســند را دربرگرفته، دو قلمرو ايجاد 
پيش بينــی و برنامه ريزی عقالنی به منظور نيل به يک اقتصاد قوی و ارزش های بوم محور 
و فرهنگ محور مبتنی بر ارزش های اســالمی و در پرتو رهنمون های رهبری بوده است. 
ابتنای مفهومی و معنايی اين ســند در كنار عقالنيت، ارزش های بومی و فرهنگی كشور 
بوده، تا از اين طريق بين شرايط داخلی و تحوالت خارجی انطباق ايجاد نمايد. به تعبيری، 
بــا توجه به موقعيت جمهوری اســالمی در عرصه داخلــی و بين المللی »محرك اصلی 
برای ظهور »نقشه راه علم و فناوری« از يک سو شتاب فزاينده تحوالتی است كه در اين 
به رشد اين دو عامل  قلمرو به وقوع پيوسته است و از سوی ديگر، تأثير چشمگير و رو دو 
در همة اركان زندگی مدرن، از سياســت و اقتصاد تا فرهنــگ، دين، اخالق، آموزش و 
پرورش تا امور دفاعی و مسائل اجتماعی و امثالهم است. با توجه به ارتباط تنگانگ ميان 
»متجددبودن« و »ازدياد درجه عقالنيت« و رابطة نزديک بين اين دو با »تقســيم كار« 
و برنامه ريزی« و نياز هر نوع برنامه ريزی به برقراری نوعی ثبات نســبی در امور، ضرورت 

تدوين اين سند غيرقابل چشم پوشی بوده است« )پايا، 1389: 6(.
از نظر زمـانی و مـكانی مختصـات ايـن سنـد بـر چند محور قرار گرفته است: »توجه 
به عقالنيت در برنامه ريزی«، »ارتقای جايگاه كشور در مناسبات علم و فناوری با نيازهای 
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جامعه«، »تنش های بين المللی و شرايط تحريم علمی و فناوری كشور. در اين چشم انداز، 
»جمهوری اســالمی ايــران با اتكال به قدرت اليزال الهی و بــا احيای فرهنگ و برپايی 
تمدن نوين اسالمی - ايرانی برای پيشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، 
كشــوری برخوردار از انسان های صالح، فرهيخته، سالم و تربيت يافته در مكتب اسالم و 
انقالب و با دانشمندانی در تراز برترين های جهان؛ توانا در توليد و توسعة علم و فناوری و 
نوآوری و به كارگيری دستاوردهای آن و پيشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعيت 
علمی در جهان« خواهد بود. اين امر نظم نشــانگانی خــود را حول مفاهيمی همچون 
»استانداردسازی آموزش، ارتقای شايسته ساالری، استقرار نظام پايش و ارزيابی، صالحيت 
حرفه ای، رصد دائمی شرايط محيطی، اعتبارسنجی و سنجش كيفيت، پيش بينی آينده 
و روزآمدسازی قوانين« ساماندهی كرده است و سعی نموده با شناسايی فضای متخاصم، 
تنازعــات گفتمانی را حول مفاهيمی همچون »شبكه ســازی، مرجعيت علمی، تفكيک 

نهادی، فن بازار، منزلت بخشی حرفه ای« به حداقل برساند. 
بر اســاس متن نقشه جامع علمی كشور، ويژگی های اصلی الگوی نظام علم و 
فنــاوری، تركيبی از عرضه محوری و تقاضامحوری، اجتماع دو رويكرد برون مداری 
و درون مداری، تلفيق آموزش با تربيت، پژوهش و مهارت اســت كه در آن شاهد 
علمی، دارای ســه شــاخصة عدالت، معنويت و عقالنيت اســت كه بر اساس آن 
»اساســاً تعليم و تربيت اســالمی به مثابة يک نظام آموزشی و تربيتی در سياست 
 رســمی نهادهای مربوطه اســت و در اسناد باالدســتی خود را نشان داده است«

)سجادی، 1401: 69(.  افزون بر اين، وضع مطلوب را نيل به قدرت اول منطقه ای 
در علم و فناوری تا ســال 1404 می داند كه بر اســاس آن شــاهد برخورداری از 
انســان های فرهيخته و صالح، توانا در توليد و توسعه علمی و پيشتاز در مرزهای 
علم و نوآوری با مرجعيت علمی در جهان خواهيم بود. اين سند تصريح می كند كه 
 استخراج اولويت های علم و فناوری كشور حاصل تركيب رويكردهای مزيت محور،
 نيازمحور، مرزشــكن و آينده نگر اســت تا »توانايی منحصر به فرد مسئله گشايی،

تفكر انتزاع و كنارآمدن« )توان و ســليمانی فرد، 1401: 38( با شرايط را تسهيل 
كند. اما با وجود اين كه ســعی بر ايجاد نوعی كالنگری در اين ســند هستيم، اما 
شاهد آن هستيم كه در اين سند اساساً »گفتمان علم و فناوری با دشواری هايی در 
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يكپارچه كردن اجزاء اطالعات به صورت مجموعه های قابل استفاده روبه رو می باشد« 
)نامداريان، 1395: 33(. اين سند با روشی عمل گرايانه به صورت كليه فعاليت هايی 
تعريف شده است كه با راهبردها و اقدامات ملی خاصی همراه هستند كه با وجود 
داللت های گفتمانی خاصی كه ايجاد كرده اســت، اما خود »مجموعه ای از مسائل 
سازمانی، ساختاری و مديريتی برای اين حوزه ايجاد كرده« (Thagard, 2010) كه 
»دســتيابی به توسعه علوم و فناوری های نوين و نافع، متناسب با نيازها، اولويت ها 
و مزيت های نسبی كشور، انتشار و به كارگيری آن ها در نهادهای مختلف آموزشی، 
صنعتی و خدماتی« )طرهانی و آزاديان ديســلم، 1397: 246( و نيز »توجه به علم 
و تبديل آن به يكی از گفتمان های اصلی جامعه« )همان: 246( به عنوان مهم ترين 

راهبردهای گفتمانی اين سند را با چالش روبه رو ساخته است. 
اين ناهمگونی نشان می دهد كه »تدوين كنندگان اين مجموعه طيف وسيع و 
متنوعی از حوزه های ذيربط در توسعه علم و فناوری و عوامل تأثيرگذار اجتماعی، 
فرهنگی و حقوقی را مود توجه قرار داده اند. بنابراين، نمی توان ذهنيت آن ها را بسيط 
يا تک بعدی تلقی كرد، بلكه با ذهنيتی پيچيده به سراغ تدوين اين نقشه رفته اند. 
هر چند اين نكته موجب شده است كه محتوای نقشه بيش از حد متراكم و جامع 
شــود، تراكم ايده ها، جهت گيری ها و اقدامات، متن را از منظومه ای با جهت گيری 
و خط مشی مشخص و مبتنی بر ظرفيت های موجود به سوی يک مانيفست آرمانی 
سوق داده اســت. توزيع متوازن ايده ها در يک متن، گويای اين است كه آن متن 
خط مشی گذاری نكرده و منابع محدود ملی را به يک سمت و سوی مشخص هدايت 
نكرده اســت« )ذاكرصالحی و ذاكرصالحــی، 1388: 44(. وضعيت فقط به چيزی 
تبديل شــده كه از آن به »داش برد دانش ايران« )نامداريان، 1395( ياد می شود 
كه در آن ها فقط اســناد بايگانی و تجميع شــده، بدون اين كه عملياتی شده و يا 
با تحوالت روز همگام باشــند و منجر به اســتقرار نوعی گفتمان »كميت محور در 
نهاد علمی ايران« )حافظی، 1401( شــده اند. از اين رو، به نظر می رسد با گفتمان 
كميت محور و ماموريت گرای اين سند سياست علم و فناوری با توجه به قدرت خود 
با نوعی »خطای ابزارگرايانه در ارزيابی روبه رو شده« )پيوسته، 1398: 55( است. با 
توجه به تعدد و حجم مطالب در اين سند و به منظور پرهيز از مواجهه با اطالعات 
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پراكنده )به لحاظ حجم باالی برنامه هـا و احـكام اين سند( صرفاً راهبردهای ايـن 
سنـد )در قالب سيزده راهبرد كالن( مورد تحليل قرار گرفته است كه محوری ترين 
بخش آن به شمار می روند. به اين اعتبار، پرسش اصلی مطالعه حاضر اين است كه 
گفتمان حاكم بر مقوله علم و فناوري چگونه اســت و اين گفتمان نظم گفتمانی 

خود را چگونه توليد كرده است؟

 پیشینه پژوهش
اســناد باالدستی مربوط به سياست های علم و فناوری توسط محققان مختلف 
مـورد بـررسی قـرار گـرفته اسـت. بـرای مثـال تـحليل گفتمـان تعامالت نهادی 
 در سياســت های علم و فناوری ايران )كالنتری، غامعلــی و قاضی نوری، 1400(،

تحليل گفتمان مرجعيت علمی در ايران )يزدانی، ســياه تير و حســينی، 1399(، 
سنجش و ارزيابی فناوری و نوآوری در اسناد باالدستی كشور )جنوی، 1399(، تحليل 
سياســت ها و برنامه های كالن علم و فناوری برنامه پنجم توسعه )قربان شيرودی، 
كمالی و خراسانی، 1397(، سياست گذاري علم و فناوري در ايران بر اساس تحليل 
اســناد باالدستي )موسی پور، حاجيانی و خليفه ســلطانی، 1396(، آسيب شناسی 
 سياست های علم و فناوری بر برنامه های پنج ساله توسعه )گودرزی، عليزاده، غريبی

و محسنی، 1393(، ارزيابی و تحليل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه 
 از منظر اسناد فرادستی )نورزاده، شفيع زاده و شادی، 1392(، راهبردهای گفتمانی

 ،(Aman, Mat, Awal, Fadzeli & Jaafar, 2014) متون دانشگاهی علم و فناوری 
(Karlsson, Goldkuh & Hedstrom, 2014) تحليل گفتمان سياست امنيت اطالعات 

و گفتمان و علم: نوآوری در سياست گذاری و گفتمان مشاركت عمومی در بريتانيا 
(Pieczka & Escobar, 2013) از ايــن قبيل مطالعات هســتند. اما، تحقيقاتی كه 

به طور خاص با رهيافت گفتمانی، آن هم با رويكرد تعلم و تربيت اسالمی  به بررسی 
ســند نقشــه جامع علمی كشور پرداخته باشــند كم و محدود هستند. در ادامه، 

به برخی از تحقيقات داخلی و خارجی در اين زمينه پرداخته شده است. 
يزدانــی و همــكاران )1399( در تحليل گفتمان مرجعيت علمی در ايران نشــان 
دادند كه مرجعيت علمی منوط به تقويت الگوی تعليم و تربيت به معنای توســعه تعالی 
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فردی و جمعی بر اساس فرهنگ اسالمی و تدوين الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت است. 
نصرت پناه مرادی و رشيدی )1398( در تحليل گفتمان بيانيه دوم انقالب نشان می دهند 
كــه مولد متن درصدد ايجاد گفتمانی تعاملی همــراه با ايجاد حس قرابت بوده و هدف، 
تبيين آرمان های انقالب برای جوانان و ترســيم مسير آينده علمی كشور است. مرادی، 
قاضی نوری و طرهانی )1397( در تحليل گفتمان علم و فناوری بر اســاس آراء امام )ره( 
و رهبری نشان دادند كه خودباوری و اعتماد به نفس، نظام ملی نوآوری، افزايش و توسعه 
پژوهش، مرزشــكنی و مرجعيت علمی، بســترهای تعيين علم و فناوری بومی هستند. 
روحی )1392( در تحليل گفتمان تمدن گرايی بر اساس اسناد علمی كشور نشان می دهد 
كه چشــم انداز مطلوب برای نهضت اســالمی، تحقق تمدن نوين اسالمی است و برای 
بهره مندی از مواهب علم مدرن و اسالمی ســازی علوم به خصوص علوم انسانی بر مبانی 

نصوص اسالمی عمل می كند.
(Macq, Tancoigne & Strasser, 2020) در مطالعــه خــود نشــان می دهند كه 

 در حال حـــركت از گفتمان تكنوكرات و كميت محور به ســوی گفتمان مشــاركتی و 
شــهروندمحور در سياســت های علم و فناوری اروپا هســتيم. در اين روند، گفتمان های 
قبلــی بــا چالش های زيــادی روبه رو شــده اند كــه از آن جمله می توان بــه گفتمان 
 چندصدايی و از پايين به باال، در مقابل گفتمان نخبه محور و كارشناســی اشــاره كرد.

(Liu, Tong, Zhao, Gao & Jiao ,2019) در يافته های پژوهش خود نشــان می دهند 

كــه توزيع علم در چين متأثر از قدرت حاكمه اســت و اين امر منجر به بروز تضادهای 
گفتمانی بين متقاضيات علم و سياســت گذاری حاكم شده است. مشكالتی مانند توزيع 
نامتعادل سياست گذاران، سازگاری ضعيف سياست با توسعه و انتشار ناكافی در توليد علم 
وجود دارد و بايد با آن ها مقابله كرد. (Brown, 2019) در مطالعه خود نشان می دهد كه 
چهار ســاختار كليدی - يعنی معنا، زمينه، هويت و قدرت - در گفتمان علم و فناوری در 
آموزش و پرورش چين مورد توجه قرار گرفته و ساختار حاكم با برنامه های مختلف سعی 

دارد كه وضعيت را سوی اهداف خود پيش ببرد. 
در خصوص تحقيقات پيشــين می توان گفت كه اين مطالعات از نظر روشی با نوعی 
خلــط، بين تحليل محتوا و تحليل گفتمان روبه رو هســتند. توجــه به محتواها به جای 
گفتمان ها و عدم ارائه يک مفصل بندی خاص منجر به اين شــده است كه اين تحقيقات 
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فاقد نظم نشــانگانی منسجمی باشند. عالوه بر اين، بين تئوری گفتمان و روش گفتمان 
هماهنگی كمی مشاهده می شود؛ به اين معنا در مواردی از رويكرد الكال و موفه استفاده 
 شده، در صورتی كه در چارچوب مفهومی اشاره ای به اين  رويكرد نشده است. افزون بر اين،

سوگيری های مسئله تحقيق بر يافته ها ســايه افكنده و می توان گفت در مواردی نتايج 
تحقيق در بيان مســئله تلخيص شده است. در نهايت اين كه مطالعات اين حوزه بيشتر 
 سياست گذارانه، مديريتی و آينده نگرانه و مبتنی بر مفهوم نوآوری در علم هستند. اين امر

منجر به اســتيالی تفكر خطی بر اين تحقيقات شــده اســت و در موارد زيادی مفهوم 
گفتمان كه امری سيال و شناور است را به حاشيه رانده است.

سؤاالت تحقیق
سؤاالت اين پژوهش عبارتند از:

1. گفتمان حاكم بر سياســت گذاری علم و فناوری، چگونــه تخاصمات و تعارضات 
معنايی علم و فناوری را در سند نقشه جامع علمی كشور برساخت می كند؟

2. چگونه معانی و مفاهيم سند نقشه جامع علمی كشور بر اساس راهبردها و اهداف 
ملی شناسايی می شوند؟ 

3. تحليل رابطه بين معنا، متن و داللت های آن در ســند نقشه جامع علمی كشور 
چگونه است؟

چارچوب مفهومی
ابتدا بايد اشاره كرد كه »مبنای فلسفی تحليل گفتمان، رويكرد برساخت گرای اجتماعی 
اســت« (Parker, 2012:27). برســاخت گرايی اجتماعی اصطالحی است برای طيفی 
.(Phillips & Jorgensen, 2002:123) از نظريه هــای جديد درباره فرهنگ و جامعــه 

تحليل گفتمان تنها يكی از چندين رويكرد برســاخت گرايی اجتماعی اســت، اما يكی 
از پركاربردترين رويكردها در برســاخت گرايی اجتماعی اســت (Burr ,2003). از نظر 
معرفت شناســی، بســياری از نظريه پردازان گفتمان ديدگاهی نسبی گرايانه دارند. آن ها 
فرض می كنند كه هيچ دليل عينی وجود ندارد كه بتوان بر اســاس آن صحت ادعاها را 
اثبات كرد و پيشنهاد می كنند كه ارزش دانش بايد بر اساس معيارهای ديگری از جمله 
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 .(Potter, 2012) كاربرد، سودمندی و وضوح آن ارزيابی شود
رويكردهای تحليلی گفتمانی، ادعای فلسفه زبانی ساختارگرايانه و پساساختارگرا را 
به عنوان نقطه شــروع خود برمی گزيند كه دسترسی ما به واقعيت هميشه از طريق زبان 
است. با زبان، بازنمايی هايی از واقعيت ايجاد می كنيم كه هرگز بازتابی از يک واقعيت از 
قبل موجود نيستند، بلكه به ســاخت واقعيت كمک می كنند. اين بدان معنا نيست كه 
خود واقعيت وجود ندارد. معانی و بازنمايی ها واقعی هســتند. اشــياء فيزيكی نيز وجود 
دارنــد، اما آن ها فقط از طريق گفتمان معنا پيدا می كننــد. بنابراين، زبان صرفاً كانالی 
نيست كه از طريق آن اطالعات مربوط به حاالت ذهنی و رفتار يا حقايق مربوط به جهان 
ارتباط برقرار كند، برعكس، زبان »ماشــينی« است كه توليد می كند و در نتيجه جهان 
اجتماعی را تشكيل می دهد. اين امر به تشكيل هويت های اجتماعی و روابط اجتماعی نيز 
 تسری پيدا می كند. يعنی تغييرات در گفتمان وسيله ای برای تغيير جهان اجتماعی است

(Jørgensen & Phillips, 2002:123). به عبــارت ديگــر، »افــراد عامل عمدی كالم 

خود نيســتند كه خالقانه و خصوصی افكار را به صداها يا نوشــته ها تبديل كنند. بلكه 
موضع گيری در قالب زبان از قبل موجود، جايگاه خود را به عنوان خود به دست می آورند«  با 

.(Gergen, 2015)

از مهم تريــن رويكردهای گفتمانی، رويكرد »الكال و موفه1« اســت. اين رويكرد هم 
رهيافتی معرفت شــناختی به جهان اجتماعی دارد و هم استراتژی روش شناختی خاص 
خود را بر اساس آن استوار ساخته است. »نظرية الكال و موفه بر اساس ماهيت رابطه اي و 
غيرذاتي بودن معاني و عدم تثبيت كامل آن ها بنا نهاده شده است. به زعم آن ها همة امور 
گفتماني هستند و هر نشانه اي معني و هويت خود را تنها با قرار گرفتن درون شبكه اي از 
نشانه هاي ديگر كه روي همرفته يک نظام نشانه اي را تشكيل مي دهند، كسب مي كند« 

 .(Laclau & Mouffe,1985:105)

 می توان گـــفت كـه حـوزه نـظری نظريه گفتمـان الكال و موفه، تضـاد و كشمكش
بر ســر هويت است. در حالی كه اين مبارزه ممكن اســت پاسخی به يک رويداد نابجاِی 
خــاص يا يک بحران معنا باشــد، در نهايت، اين امر با اين فرض هستی شــناختی قابل 
رديابی اســت كه روابط اجتماعی هرگز نمی توانند به هويت عينی مورد ادعا دست يابند 

1.  Laclau & Mouffe
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(Laclau & Mouffe,1985 ،Laclau,1990). همان طور كه الكال بيان می كند: »آنچه 

فرد به دســت می آورد حوزه ای از هويت های رابطه ای اســت كــه هرگز نمی توانند خود 
 را به طور كامل بســازند، زيرا روابط يک سيستم بســته را تشكيل نمی دهند«. در عوض،

يک تضــاد ذاتی بين هر حضوری وجــود دارد. به يک هويت خاص حضور داده شــده 
 و ايــن حضور ســاختار كامل هويتــی را كه با آن مخالف اســت »مســدود می كند«

(Laclau,1990:21). مهم تر از همه، اين تضاد ذاتی آشتی ناپذير است، زيرا هم حضور و 

 .(Laclau,1990:21) هم غياب متضاد، »شــرايط وجود آن هويت« را تشكيل می دهند
به بيان ســاده، مفهوم گفتمان برای نام گذاری و مشاهده راهبردهای داللت يا معناسازی 
كه توسط مجموعه ای از عوامل درگير و نيز برای تثبيت حضور هويت خاصی از يک شی، 

.(Howarth & Stavrakakis, 2020) موضوع يا كنش، استفاده می شود
در رويكــرد الكال و موفه، چند مفروض وجود دارد. »ابتدا اين كه در ارائه يک نظريه 
هستی شناختی گفتمان، الكال و موفه تصديق می كنند كه اشياء مادی، از جمله افراد، و 
 اعمال، واقعيت فيزيكی مستقل از گفتمان دارند« (Laclau & Mouffe,1987). فرض دوم

اين است كه اين نبرد بر سر هويت اجتناب ناپذير است. با توجه به اين كه هويت يک شی، 
موضوع يا عمل ذاتاً مشــتق نشده است، هيچ محدوديتی برای معانی ممكن وجود ندارد 
 (Laclau & Mouffe,1987). در زمينه های زمانی و مكانی خاص، ممكن است يک كلمه

 )يا دال( خاص برای نام گذاری اين شی يا عمل به كار رود، اما باز هم، اين كلمه فاقد معنای
ماهوی اســت. در نتيجــه، دال از لحاظ نظری به عنوان فنجانی قــرار می گيرد كه قادر 
به گنجاندن تمام معانی )يا مدلول های( ممكن موجود در يک افق گفتمانی فرضی نيست 

.(Laclau & Mouffe,1987)

فرض ســوم اين است كه معناسازی هميشــه يک فعاليت متزلزل و احتمالی است. 
چالش می تواند در هر زمان از سوی مجموعه های ديگر عواملی ايجاد شود كه هويت های 
ديگری را برای اشيا، ســوژه ها و اعمال مطالبه می كنند. همان طور كه الكال خاطرنشان 
می كند: »آنچه ما هميشه می يابيم يک موقعيت محدود و معين است كه در آن عينيت 
تا حدی شكل می گيرد و همچنين تا حدی تهديد می شود و در آن مرزهای بين ممكن و 
ضروری دائماً جابجا می شوند« (Laclau,1990:27). فرض نهايی حمايت كننده از مفهوم 
 گفتمان الكال و موفه اين اســت كه اين نبرد برای ترويج معنايی خاص، به عبارت ديگر
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 اين مبارزه هژمونيک، بی پايان اســت. مهلت، هر چنــد مختصر و نامطمئن، تنها زمانی
در دسترس است كه مجموعه ای از عامل ها به طور هژمونيک هويت دال غيرقابل تثبيت را 
(Howarth & Stavrakakis, 2000:14) همان طور كه .(Norval, 2014:29) تثبيت كنند 

بيان كردند: شيوه های هژمونيک، شكل نمونه ای از فعاليت سياسی است كه شامل بيان 
هويت ها و ذهنيت های مختلف در يک پروژه مشترك است، در حالی كه شكل گيری های 
هژمونيک نتيجه تالش های اين پروژه ها برای ايجاد اشــكال جديدی از نظم اجتماعی از 

عناصر مختلف پراكنده يا از هم گسيخته است. 

روش شناسی تحقیق
در اين پژوهش سعی می شــود با استفاده از روش تحقيق »كيفی« به بررسی 
گفتمان حاكم بر نقشــه جامع علمی كشور پرداخته شــود. جامعه مورد مطالعه، 
كليه مفاد و مواد مندرج در ســند نقشــه جامع علمی كشور هستند. نمونه گيری 
 به صورت هدفمند انجام گرفته است. بر اين اساس، محقق هدفمند به سمت منابعی

)در اينجا اســناد فرادستی مرتبط با علم و فناوری( رفت كه بيشترين اطالعات را 
برای ما فراهم ســازند. بر اين اســاس، به منظور بررسی دقيق و اجتناب از تحليل 
داده های پــرت و پراكنده، صرفاً راهبردهای كالن مورد بررســی قرار گرفتند كه 
 جان كالم سياســت های علم و فناوری در اين سند به شمار می روند. اين راهبردها
 در قالب سيزده راهبرد كالن ارائه شده اند كه راهبرد كالن اول در قالب 11 راهبرد ملی

و 21 اقدام ملی؛ راهبرد كالن دوم در قالب 7 راهبرد ملی و  11 اقدام ملی؛ راهبرد كالن 
سوم در قالب 3 راهبرد ملی و 11 اقدام ملی؛ راهبرد كالن چهارم در قالب 6 راهبرد ملی و 
10 اقدام ملی؛ راهبرد كالن پنجم در قالب 4 راهبرد ملی و 13 اقدام ملی؛ راهبرد كالن 
 ششم در قالب 10 راهبرد ملی و 11 اقدام ملی؛ راهبرد كالن هفتم در قالب 6 راهبرد ملی

و 19 اقدام ملی؛ راهبرد كالن هشــتم در قالــب 6 راهبرد ملی و 8 اقدام ملی؛ راهبرد 
كالن نهم در قالب 5 راهبرد ملی و 25 اقدام ملی؛ راهبرد كالن دهم در قالب 9 راهبرد 
ملی و 32 اقدام ملی؛ راهبرد كالن يازدهم در قالب 2 راهبرد ملی و 6 اقدام ملی؛ راهبرد 
كالن دوزادهم در قالب 2 راهبرد ملی و 8 اقدام ملی؛ و راهبرد كالن سيزدهم در قالب 

3 راهبرد ملی و 11 اقدام ملی تشريح شده است. 
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از آنجايــی كه در اين مطالعــه از تحليل گفتمان )رويكــرد الكال و موفه( به منظور 
 تحليل داده های مندرج در اســناد فرادستی استفاده شده است و با متن قوانين مرتبط

با اين حوزه ســروكار داريم، لذا از اســناد و مدارك كه همان متون نوشــتاری هستند 
به منظور گردآوری داده ها استفاده كرده ايم. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از روش تحليل 
گفتمان »الكال و موفه« اســتفاده شده است. تحليل داده ها در سه گام اصلی انجام شد: 
شناسايی تخاصمات و تعارضات معنايی علم و فناوری در بستر تحوالت موجود، شناسايی 
معانی و مفاهيم بر اساس راهبردها و اقدامات كالن ملی در سند و در نهايت، تحليل رابطه 

بين معنا، متن و داللت های آنها.
بــه اين اعتبار، در اين رويكرد، يک منظومــه از مؤلفه ها در كنار هم قرار می گيرند و 
يک ساخت معنايی و مفهومی توليد می كنند. با توجه به اين كه الكال و موفه همه چيزرا 
گفتمانــی می بيينند و برای خارج از گفتمــان چيزی تصور نمی كنند، لذا تمام داده ها و 
اطالعات را به صورت گفتمانی بررســی كرده و همــه عناصر زبانی )ظاهری( و غيرزبانی 
)معنايی مانند حوادث، نهادها، قدرت، تاريخ، مقابله و غيره( به مثابة متن تعريف و تحليل 
شــدند. در اين  روش سامانه نشانگانی يا مفصل بندی هر گفتمان به گرد دال كانونی اش 
 نظام می يابد كه درآن نشــانگان و مفاهيم مانند حلقه هــای يک زنجير عمل می كنند.

هر حلقه دارای وزن و بار اختصاصی است. در ميان اين حلقه، حلقه ای كه بيشترين اهميت 
و تأثير را دارد، »نشانه يا دال مركزی« خوانده می شود. مبنای شناسايی دال كانونی، امری 
گفتمانی اســت كه بر مبنای انســجام و هماهنگی ميان اين دال ها و »لحظه ها« است و 
دال های ديگر بر اســاس ارتباطی كه با آن  برقرار می كنند و پيوندی كه شكل می گيرد، 
تعريف می شوند. اين نشــانه، مبنای اصلی سامان يابی يک خوشة نشانه شناختی است و 
كليــت يک منظومه گفتمانی بيش از هر چيز با ارجاع به آن فهم می شــود. اين دال در 
صورت تمهيِد ســنجيده و بهينه، با انتساب به دال ها، مدلول ها و مصاديق ديگر مبنايی 
بــرای هويت يابی گفتمان خــودی، بی قراری گفتمان های هم آورد و به »حاشــيه رانی« 
گفتمــان هژمون را فراهم می آورد. ديگر نشــانه ها و مفاهيم يک گفتمان، گرد اين دال 
می چرخند. نكته ديگر اين كه به منظور تأمين اعتبار تحقيق از بازبينی توســط ديگران، 
بازرسی فرايند تحليل داده ها توسط اساتيد راهنما و مشاور، روايی نمونه و انتقال پذيری 

)همسازی بين متن و فهم يافته ها( بهره جستيم. 
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یافته های مربوط به سؤاالت پژوهش
يافته ها در قالب شناســايی تخاصمات و تعارضات معنايی علم و فناوری در بســتر 
تحوالت موجود، شناســايی معانی و مفاهيم بر اساس راهبردها و اقدامات كالن ملی در 
ســند و در نهايت، تحليل رابطه بين معنا، متن و داللت های آن ها و گفتار زمينه ای ارائه 

شده است.

  1.  فضای متخاصم و متعارض
منظور از فضای متخاصم الزامات و شرايطی است كه از درون و برون وارد می شود 
و برنامه خود را بر اســاس آن ها جهت دهی و تعريف می كند. سند نقشه جامع علمی 
كشور از چند منظر در يک فضای متخاصم رشد كرد. اولين فضای تخاصم به تنازعات 
»علم بومی و علم غيربومی« يا غربی برمی گردد كه نقطه ثقل آن بر »مرجعيت علمی« 
قــرار دارد. تخاصم علم بومی به غيربومی به جهان بينی و ارزش هايی بر می گردد كه 
ايدئولوژی اســالمی و غيراسالمی تعريف كرده اند. علم بومی با مبانی اسالمی و دينی 
خود، درصدد توليد علمی اســت كه رويه های اخالق و ارزش های انسانی را در خود 
بگنجاند. دعاوی اصلی اين اســت كه علم مســلط و غربی، فاقد اين آنتولوژی است و 
از اين منظــر نمی تواند به نيازهای جامعه پاســخ بدهد. عالوه بر اين، معرف حاصل از 
آن فارغ از ارزش و ســكوالر اســت. لذا، نه تنها با مبانی اسالمی سازگار نيست، بلكه 
ضد آن هم اســت. اين تخاصم ساخت نشانه ای خود را بر مفاهيمی همچون »تربيت 
ايرانی/ اسالمی، اخالق محوری، بازنگری و اصالح متون درسی، بومی گزينی و مرجعيت 
علمی« اســتوار كرده اســت و از اين طريق مرزهای خود را بــر يک تفريق مبانی و 
بنيادين قرار داده است كه در آن بايد هستی شناسی و آنتولوژی ها تغيير يابد تا بتوان 

علم مطلوب را توليد و توزيع كرد.
دومين تخاصم در نقشــه جامع علمی كشــور به تخاصم بين »نيازهای جامعه و 
نيازهای دانشــگاهی« برمی گردد. در واقع، حركت دانشــگاه و مراكز علمی به سمتی 
است كه نمی تواند خواست و نيازهای موجود را پاسخ بدهد. در اينجا، تخاصم درونی 
اســت. علم دانشــگاهی، علمی تخصصی و مبتنی بر عالئق و اهداف درســی است و 
كمتر مسئله محور است. از اين رو، بايد دانشگاه و پژوهشگر به سمتی سوق داده است 
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كه مســئله محوری را جايگزين عالقه محوری و نظــرورزی آكادميک كند. از اين رو، 
اين تخاصم نظم نشــانه ای خود را حول »نياز، كارآموزی، اشتغال زايی، منزلت بخشی 
 عـــلمی، مسائل اجتماعی و كاهش فاصـــله مـــرز رسمی و غيررسمی« تنظـــيم 

كرده است. 
تضاد و تنازع ســوم به شــكاف بين »مهارت آموزی و تئوری آموزی« برمی گردد. 
تعليم و تربيت اسالمی بر محور مهارت همراه با تئوری همراه است كه بر اثر آن شاهد 
تربيت افرادی هستيم كه ضمن داشتن تجربه ايده های بومی و نوآورانه، همچون علوم 
ديگر صرفاً اثباتی و تک بعدی نيســتند. در اين ســند )با تأكيد كمتر در سند برنامه 
پنجم( به صراحت بر كارآموزی و مهارت های فنی و حرفه ای تأكيد شــده اســت تا با 
فرايند »از ايده تا بازار« همراه شود. اين تخاصم تخاصمی كاماًل خرد است و ازسطح 
كالن )تخاصم اول( و ميانه )تخاصم دوم( عبور كرده و بر كاربردی ســازی و بازاريابی 
علم و دانش تأكيد دارد. لذا، وجهی كاماًل عملياتی و درونی دارد. از اين منظر تخاصم 
را به سطح فردی كشانده است. تخاصمی كه جنس آن بهره وری است. نظم نشانه ای 
اين سطـح از تخـاصم بـر محورهـايی همچـون »استعداديابی، تحقيقـات كـاربردی، 
مهارت آموزی و كارآموزی« قرار دارد. از اين منظر بايد ارزش های علمی را از رويه های 
ابزاری و مهارتی صرف دور ســاخت و با توجه به جنبه های نظری، بين اين دو تعامل 

ايجاد كرد.

  2.  معانی و مفاهيم بر اساس متون و اسناد مندرج
در اينجا، به متن و مندرجات اصلی آن توجه شــده اســت. اين مندرجات همان 
مفاهيم اصلی هســتند كه بار معنايی متن را حمل می كنند و از نظر گفتمانی دال و 
مدلول ها، فضای تخاصم، برجسته سازی، تفاوت و هم ارزی و ساير مشخصات گفتمانی 
را نشــان می دهند. الزم به ذكر است كه واحد معنايی و مفهومی صرفاً كلمه نيست، 
بلكه هر واحد معناداری است كه در قالب های مختلف همچون كلمه، عبارت، جمله و 

غيره خود را نشان داده است. 
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جدول 1: معانی، مفاهيم و كدهای مندرج در سند نقشه جامع علمی كشور

كدهای مندرِج موردنظر در متونمعانی و مفاهيم

واژگان مركزی

علم  نهادی در مديريت  تفكيک  فناوری،  و  علم  اقتصادی شدن  علم،  اجتماعی كردن   é
و فناوری، فرهنگ مهارت گرايی، اخالق دينی و علم و نوآوری، بازارسازی محصوالت 
نوآورانه، كسب و كار دانش بنيان، تعادل عرضه و تقاضای علم و فناوری، هم افزايی توليد، 
انتشار و كاربرد علم، هدفمندسازی حمايت های مالی و سرمايه گذاری علمی، دسترسی 
همگانی به علم، انسجام بخشی سياست گذارانه، سياست گذاری فعال و متحول، بومی سازی 

علوم، توسعه نيازمحور علوم، منزلت بخشی حرفه ای.

é خروج نخبگان، تمركزگزايی، ماموريت گرايی، نيازمحوری، بی سوادی.واژگان سلبی

قطببندی ها

é عمومی در مقابل خصوصی، تقاضا در برابر عرضه، انتقال دانش در مقابل اخذ دانش، بومی 
در مقابل جهانی، علوم فنی و پزشكی در مقابل علوم انسانی، هدفمندسازی در برابری 
دسترسی همگانی، برنامه ريزی يكپارچه در برابر برنامه ريزی نقطه ای، شاخص سازی كمی 

در مقابل شاخص سازی كيفی.

 مفاهيم سياست
  علم و فناوری

در متن

é به كارگيری فن بازارهای عمومی و تخصصی، شبكه سازی علمی/ پژوهشی، گفتمان سازی 
فناوری،  زيرساخت های  توسعه  دانش بنيان،  كارآفرينی  علم،  كاربردی سازی  علمی، 
آموزش پژوهش محور، پژوهش مسئله محور، دسترسی به آموزش همگانی، اسالمی سازی 
انتشار،  و  ثبت  توليد،  فرايند  استاندارسازی  دينی،  تحقيقات  شبكه سازی  دانشگاه ها، 

رقابت پذيری و مهارت افزايی، نظريه پردازی و آزادانديشی. 

شالوده متن

 é به منظور تحول در علم و فناوری و نيل به اهداف موردنظر نيازمند، تبديل علم به يكی از
گفتمان های اصلی جامعه هستيم. اين امر هم مستلزم توجه به  جهت دادن علم و فناوری 
به ايفای نقش مؤثر در اقتصاد، مديريت و سياست گذاری هم افزا است. عالوه بر اين، قوانين 
 و مالكيت فكری و نوآوری بايد حفظ شود تا ارتقای منزلت حرفه ای حفظ و متناسب

با نيازهای روز كشور و جامعه باشد.  

  مفروضات
پایه ای متن

é نهادهای علم و فناوری بايد منسجم و هم افزا باشند و بين علوم انسانی و ساير علوم ارتباط 
و پيوند برقرار شود.

é نهادينه شدن علم و اعتباربخشی به آن نيازمند تبديل آن به يک گفتمان اصلی در كشور 
است. 

é علم و فناوری بايد در چرخه اقتصاد نهادينه شود و از اين طريق فرهنگ كسب و كار 
دانش بنيان و فرهنگ كارآفرينی ترويج گردد. 

é اخالق اسالمی در علم و فناوری نهادينه و علم در حوزه های مختلف بر اساس اخالق 
مديريت شود. 

é تعليم و تربيت و نظام آموزشی با اهداف كالن برنامه منطبق شود و بين آموزش و پژوهش 
شكاف ايجاد نشود.

é آموزش و پرورش و علم و فناوری بر اساس نيازها و آمايش سرزمينی متحول شود.
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همان گونه كه در جدول )1( مشــاهده می شــود، مفاهيم مندرج در سند نقشه راه 
جامع علمی كشــور، چندبعدی و سيال هستند. اين به دليل جامعيت اين سند است كه 
در آن مرجعيــت علمی مبتنی بر نوعی آرمان گرايی بومی و ارزش های انســانی تعريف 
شده است. در اينجا، اخالق و تعاليم اسالمی جان ماية علم را تعريف می كنند. لذا، صرف 
كاربردی بودن علم نمی تواند ارزشــمند باشد، بله بايد با اخالق اسالمی و انسانی مديريت 
شــود. مفاهيم مركزی و كانونی اين سند عمدتاً بر »اجتماعی كردن علم، انسجام بخشی 
سياست گذارانه، سياست گذاری فعال و متحول، تفكيک نهادی در مديريت علم و فناوری، 
فرهنگ مهارت گرايی، اخالق دينی و علم و نوآوری، بازارسازی محصوالت نوآورانه، كسب 
و كار دانش بنيان، تعادل عرضه و تقاضای علم و فناوری، هم افزايی توليد، انتشار و كاربرد 
 علم، دسترســی همگانی به علم، نيازمحوری علوم، منزلت بخشــی حرفه ای« می چرخد.

اين مفاهيم با جديت ســعی دارند كــه بر رويكرد چرخه ای تأكيد كننــد، به اين معنا 
علم در يک فرايند ديده شــوند تا يک پروژه از باال به پايين نگريســته شــوند. اين امر 
نشــان می دهد كه علم و فناوری در يک عقالنيت و خرد چندبعدی در نظر گرفته شده 
 اســت كه در آن بايد چرخه های علم و فناوری را در زمينه های گوناگون در نظر گرفت

تا شاهد نهادينه شــدن آن در بستر نهادی باشيم. اين مفاهيم هر كدام با نظم نشانگانی 
خود از نوعی ساخت شــكنی درونی نيز حكايت دارند. اين ساخت شكنی، ساخت شكنی 
از منظومه ای اســت كه تماميت آن با عقالنيت اثباتی و كمی گرايانه محصور شده است. 
مفاهيمی همچون انسجام بخشــی و يا تفكيک نهادی، هم افزايی توليد،  انتشار و كاربرد 
نشان می دهد كه شاهد شكل گيری رويكرد »شبكه ای« و چندبعدی در اين حوزه هستيم. 
در گفتمان سياست علم و فناوری نقشه جامع، شاهد واژگان سلبی كمتری هستيم. 
اين امــر از نگاه خوش بينانه در اين ســند حكايت دارد كه برآمده از انسان شناســی و 
ســنت فكری اســالمی نشات می گيرد كه معيار خود را بر انســان دينی قرار داده است 
كه ارزش های محوری آن در قالب تعليم و تربيت اســالمی، اخالق و فرهنگ اسالمی و 
رقابت مبتنی بر انســان مداری خود را نشان داده است. بسط واژگانی همچون »توسعه، 
گسترش، ايجاد، ساختن، همكاری، تعامل، راه اندازی، تأسيس، ادغام، حمايت، بازنگری، 
اصالح، ساماندهی، تقويت، زمينه سازی، تدوين، تعميق، روزآمدسازی و بسترسازی« كه 
سراســر متن را دربرگفته اند، نشان دهندة نگاه ايجابی اين سند هستند. اين اميدواری و 
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خوش بينی درصدد بيرون كشيدن انگاره های وضعيت علمی مطلوب در بطن گفتارهايی 
هســتند كه وجه تأسيسی آن ها بر وجه سلبی آن ها غلبه دارد. با اين كه تأكيد بر واژگان 
ذكرشــده نشان می دهد كه روند روبه رشدی را می توان متصور شد، اما استعاری شدن و 

اسطوره سازی را تعميق بخشيده است. 
با وجود خوش بينی ذكرشده، قطب بندی هايی كه در بطن زمينه گفتاری وجود دارند، 
نشان می دهند كه نـيل به يک وضـعيت مطلوب در گفتمـان نقشه جـامع عـلمی كشور با 
ناهمواری های زيادی روبه رو است. واژگان و كدهايی نظير »عمومی در مقابل خصوصی، تقاضا 
در برابر عرضه، انتقال دانش در مقابل اخذ دانش، بومی در مقابل جهانی، علوم فنی و پزشكی 
 در مقابل علوم انســانی، هدفمندسازی در برابری دسترسی همگانی، برنامه ريزی يكپارچه 
 در بـرابـــر برنامـه ريـزی نـقطه ای، شـاخص سازی كمی در مقابل شـاخص سازی كيفی« 
نشان دهندة نوعی عدم انسجام در اين برنامه است كه وجود فصول متعدد، راهبردها و اقدامات 
پيرو آن، نشان دهندة اين ادعا است. بركشيدن يک قطب در مقابل قطب ديگر، نشان دهندة 
اين است كه گفتمان موجود در نقشه راه از درون، زمينه الزم را برای ساخت شكنی و ايجاد 
دال هال تهی در حوزه گفتمانی را فراهم می ســازد كه در شرايط زمانی مناسب می توانند 

هژمونی آن را با تهديد روبه رو بسازند يا حداقل )فعاالنه( شرايط متخاصم را فعال كنند.

  3.  رابطه بين متن، معنا و داللت های گفتمانی آنها
 در اينجا به منظور فهم رابطه بيــن متن و معنا و داللت های گفتمانی آنها،
 از ســطح متن باالتر رفته و بين مؤلفه های گفتمانی ارتباط برقرار شــده است.

در باال، سطح تحليل متن عمدتاً كالن و مبتنی بر اقتضائات و زمينه های اجتماعی 
و سياسی بود. لذا، برجســتگی مؤلفه های گفتمانی بر اساس متن و بسترهای 
شــكل گيری آن بود كه نوعی ضرورت معرفت شناختی شكل گيری آن بودند. 
اما در ادامــه مؤلفه های گفتمانی در يک منظومه همگرا و درونی مورد تحليل 
قرار گرفته اند. ســطح تحليل عميق تر و از زبان و ايدئولوژی ورای ســند عبور 
اينجا،  كرده و درصدد دريافت معانی در يک وضعيت درون گفتمانی اســت. در
 مؤلفه ها و نظم نشــانگانی علم و فناوری در كنار هــم قرار گرفته كه در ظاهر

و به طور مشاهده ای )در ساختار فرمی و عينی متن( در كنار هم قرار ندارند، اما 
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با چينش و قراردادن آن ها در كنار هم، يک معنا و هويت جديد را ايجاد كرده اند. 
 لذا، خوانش متن محور به خوانش معنامحور تبديل شــده است كه دراصطالح

به آن »مفصل بندی1« گفتمانی سياســت علم و فناوری در نقشــه جامع علمی 
كشور تعبير می كنيم. 

 دال و مدلول2

»دال مركزی3« اين گفتمان »مرجعيت علمی نوآورانه« است؛ علم برآمده از آن 
مستقل، قابل نقد، بومی و فرهنگ محور است. اين مرجعيت علمی نوعی بازسازی 
علوم و حوزه های مختلف دانش، در جهت نيازهای روز جامعه و نيازهای بازار است 
كه مقوم اصلی آن فرهنگ و ارزش های اســالمی می باشــند. به تعبيری، بازسازی 
علمی و ساخت علمی كشور بر اســاس نوآوری های مبتنی بر سازوكارهای دينی 
اســت كه بتواند ما را به نقطه مركزی دانش در منطقه و جهان اسالم تبديل كند. 
اين دال مركزی با شبكه سازی و ايجاد اقتصاد دانش بنيان، رويه های اسناد ديگر را 
كنار گذاشته و مروج نوعی عمل گرايی نيز در سطح نهادهای علمی بوده است. دال 
مركزی مرجعيت علمی نوآورانه، نظم نشانگانی خود را از »ارزش ها، تعاليم اسالمی 
و تعليم و تربيت اســالمی، حوزه علميه، اخالق اســالمی و اخالق حرفه ای« اخذ 
كرده است. از اين نظر، با اتكاء به مبانی اسالمی علم بايد عالوه بر اين كه تقاضاهای 
اجتماعی را پاسخ بدهد، نوآورانه نيز باشد و از اين منظر بتواند در »فن بازار« جايگاه 
مطلوبی پيدا كند. اين دال، درصدد گفتمان ســازی و ايجاد فرهنگ كسب و كار و 
كارآفرينی است. از اين منظر، درصدد جاری ساختن نوآوری در بطن جامعه است؛ 

چيزی فراتر از يک وضعيت صرفاً تخصصی و آكادميک.
به منظور نيل به اين هدف، يعنی گفتمان سازی حول علم و فناوری، دال مركزی 
از طريــق »مدلول«هايی همچون »علم بومی« و »اقتصاد دانش بنيان« ســاخت 
معنايی خود را عمق بخشيده است. علم بومی، علمی است درون زا كه شبكه هايی از 
ارزش های برآمده از فرهنگ اسالمی آن را احاطه كرده و دائماً آن را از نظر صورت 

1.  Artculation
2.  Signifier & Signified
3.  Nodal point
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و محتوا ســاماندهی می كنند. علم بومی، وابســتگی به بيرون را كاهش می دهد و 
چون قرابت معنايی قدرتمندی با هژمونی مسلط دارد، به راحتی زنجيره های هم ارز 
وحدت بخشــی ايجاد می كند كه قوام او را تأميــن می كنند. افزون بر اين، اقتصاد 
دانش بنيان، اقتصادی است متكی بر فن بازار كه نسبت به شرايط روز حساس است 
و عالوه بر اين كه كاربردی اســت، ارزش افزوده دارد و اين ارزش افزوده در خدمت 
اشتغال و توليد ناخالص داخلی است. بنابراين، مدلول های دوگانه فوق، ابعاد كيفی 
و كمی دال مركزی هســتند. علم بومی از نظر كيفی و اقتصاد دانش بنيان از نظر 
كمی ارزش و اعتبار دارد. از اين منظر، مرجعيت علمی نوآورانه با مدلول های دوگانه 

خود، بيشترين لحظه ها و وقفه ها را به سود گفتمان مسلط برساخت كرده است.
»دال شناور1« دالی است كه مدلول های غيرثابت دارد و بين دال و مدلول پيوند 
ضروری وجود ندارد. دال شــناور مرجعيت علمی نوآورانه، »آموزش پژوهش محور« 
و »پژوهش مســئله محور« هستند. گفتمان اسالمی و مرجعيت علمی، علم را امری 
اكتشافی می داند كه تاريخی و بسترمند است و بعد فرهنگی قدرتمندی دارد كه با 
پژوهش توليد و با آموزش توزيع می شود. آموزش پژوهش محور درصدد نوآوری است، 
نوآوری ای كه بتواند در خدمت مرجعت علمی باشد و از اين منظر جايگاه آن را تثبيت 
كند. اگر آموزش پژوهش محور نباشــد و صرفاً تئوريكال و نظری باشد، نمی تواند به 
توليد علم بومی منجر شود. در سطحی ديگر، چون تجاری سازی و بازاريابی پايه های 
اقتصاد دانش بنيان هســتند، بدون پژوهش های بنيادين نمی توانند جايگاه ما را در 
فن بازار تقويت كنند. لذا، مســئله محوری در پژوهش ها، به نيازهای جامعه پاســخ 
می دهد و اين امر وابســتگی به بيرون را كــم می كند و به تقويت علم بومی كمک 
می كند. مسئله محوری، هدفمند است و از اين نظر ارزش و اعتبار خود را از بسترهايی 
می گيرد كه در خدمت نيازهای جامعه هستند. از آنجايی كه نيازهای جامعه بايد حل 
و فصل شوند، لذا اين پژوهش ها با تقاضاهای نهادی و سازمان های اجتماعی روبه رو 

می شوند و از نظر مالی و اقتصادی با حمايت های مكفی برخوردار می شوند. 
»دال تهی2« بر فقدان ها و كمبودها تأكيد دارد كه يک گفتمان با آن ها روبه رو 

1.  floating signifiers
2.  Empty signifier
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است. در اين فقدان و خالء اين دال ها تحت شرايط مناسب يا به تعبيری در وقفه ها 
 و لحظه های مناســب می توانند به منصة ظهور برســند )يا ممكن است اين اتفاق
 رخ ندهد و تا ابد تهی بمانند( و به صورت دال شناور خود را بازنمايی كنند. در سند

نقشــه جامع علمی كشــور، دال های تهی »آموزش همگانی«، »استانداردسازی 
دانش« و »نظريه پردازی« هستند. اين دال ها بايد در شرايط زمانی و مكانی مناسب 
محقق شوند تا هژمونی حاكم بر علم و فناوری در سند نقشه راه بتواند قدرت خود 
را بازتوليد كند. در اينجا، ارزش های بومی در مرجعيت علمی بايستی متبلور شود 
تا ارزش رابطه ای خود را در هسته ای از عقالنيت دينی و عدالت آموزشی بازنمايی 
كنــد. به تعبيری، اين دال هــای تهی، زمانی كه محقق بشــوند، گفتمان موجود 
 می تواند نشــان دهد كه موجوديت او مســتمر و قابل دفاع است. اين موجوديت

با فقرعلمی مبارزه كرده و با عبور از تبعيض های ناروا، انســان معنوی را جايگزين 
انسان خودمحور اقتصادی و مادی می كند. آموزش همگانی چيزی است كه به داليل 
مختلف از جمله نابرابری در منابع، فقدان آمايش سرزمينی و ضعف سازوكارهای 
اجرايی محقق نشــده است. استاندارســازی دانش نيز به دليل رويه های صوری و 
عدم آنچه از آن به شبكه ســازی تعبير كرديم، با شــرايط مناسبی روبه رو نيست و 
آموزش های پژوهش محور و پژوهش های مسئله محور بايد در يک شبكه منسجم و 
شفاف قرار بگيرند، تا بتوانند توليد و انباشت دانش را ميسر سازند. نظريه پردازی نيز 
بيشتر حول محور علوم انسانی می چرخد. اين نظريه ها بايد مبتنی بر علوم دينی و 

ارزش های اسالمی باشند تا بتوانند مرجعيت علمی ما را قوام ببخشند.

 لحظه ها و وقفه ها
دال مركزی »مرجعيت علمی نوآورانــه« در اطراف خود دال های پراكندهای 
دارد كه از نظر معنايی تثبيت نشــده اند و منتظر اين هستند كه در يک »لحظه1« 
مناســب »وقفــه2«  يافته و از ايــن طريق خود را به دال مركــزی نزديک كنند. 
مهم ترين لحظه ها و وقفه ها عبارتند از: »انتقال دانش«، »كاربردی ســازی دانش« 
 و »گفتمانی شــدن دانش«. ايــن لحظه ها با دال مركزی معنــا و اعتبار می يابند. 

1.  Elemints
2.  Moments
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در واقع، انتقال دانش، كاربردی شــدن و گفتمانی شدن آن زمانی معنا می يابند كه 
به يک ســطح از مرجعيت علمی نائل شده باشيم. در غير اين صورت اين نشانه ها 
معنای چندانی پيدا نمی كنند. در لوای اين مرجعيت است كه امكان استعمارزدايی 
ازدانش و زدودن مبانی سكوالر وجود دارد. رخداد ارتباطی برآمده از اين لحظه ها 
و وقفه ها درصدد بازســازی دين و علم در يک نظم گفتمانی اســت كه انســان را 

درساماندهی به تجارب علمی خود و بهسازی معرفت دينی حمايت می كند.

 حوزه گفتمانی

هر گفتمانی بر حسب همخوانی با نظام معنايی خود، يكی از معانی را تثبيت و 
بقيه معانی را طرد و كنار می گذارد. اين معانی كه از گفتمان خاص طرد شــده اند، 
»حوزه گفتمانی1« ناميده می شوند. حوزه گفتمانی مرجعيت علمی بازسازی انديشه 
دينی در بطن تحوالت روز اســت؛ به نحوی كه با تأسی از بيانات رهبری می توان 
گفت كه بين معرفت دينی و بومی، بين علم دينی و ســكوالر، غيريت سازی كرده 
و دنيــا و آخرت را همپای هم می بيند. در حوزه گفتمانی عمدتاً نشــانه هايی كه 
بار ســلبی دارند از ميدان گفتمانی طرد می شــوند. حوزه گفتمانی علم و فناوری 
درسند نقشه جامع علمی كشور، »خروج نخبگان«، »علم غربی«، »نيازمحوری« 
و »بی سوادی« هستند. اين نشانه ها مختصات سلبی دارند و از اين جهت در حوزه 
گفتمانی طرد شده اند كه منجر به ايجاد دال های تهی بيشتری می شوند و در نتيجه 
خالءهای زيادی را اطراف گفتمان و هژمونی مســلط ايجاد می كنند. در واقع، بايد 
شرايطی ايجاد شود كه در لوای آن شاهد كاهش نفوذ علم غربی باشيم و ازطريق 
 مرجعيت علمی شــرايط را بــرای ماندگاری نخبگان فراهم نمايــد. عالوه بر اين،

علم همگانی و گفتمانی شــدن آن، بی ســوادی را از بين می برد و  با دسترســی به 
نتيجه به نيازهای علمی و پژوهشی كشور پاسخ كافی خواهد داد. بنابراين، حوزه  در
گفتمانی موردنظر در نقشه جامع علمی كشور، با طرد نشانه های چهارگانه كه ريشه 
در شــرايط داخلی و موقعيت بيرونی ما در خصوص علم و فناوری دارند، حوزه ای 
ايجاد كرده اســت كه در آن نشانه های مزاحم و سلبی كمرنگ و اين امر زمينه را 

برای كاهش تخاصمات و تفاوت ها فراهم كرده است.

1.  Field of Discursivity
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 زنجيره هم ارزی و تفاوت

»زنجيره هــم ارزی1« از بين بردن تفاوت ها در ميــان عناصر گفتمانی علم و 
فناوری اســت كه از اين طريق منجر به وحدت می شوند. در مقابل، »تفاوت ها2« 
درصدد برجسته ســازی تكثر و برهم زدن زنجيره هم ارزی اســت. زنجيره هم ارزی 
به دليل راهبردهای ايجابی آن امكان محک با گزاره های رقيب را فراهم می ســازد. 
حذف نظريه های غيراســالمی در اينجا معنادار می شــود و چارچوب های فكری 
 پيشــرفت بر اســاس رهنمون های مقام معظــم رهبری خود را نشــان می دهد.
 در سند نقشه جامع علمی كشــور، زنجيره هم ارزی از قوام بااليی برخوردار است.
 دليــل اين امر به دو عامل برمی گــردد: 1. هژمونی حامی مرجعيت علمی نوآورانه

در كشور؛ و 2. وجود نشانه های معناِی ايجابِی پرتعداد و فراوان. در خصوص مرجعيت 
علمی بحث شد. مفاهيم ايجابی زيادی كه در قالب كدهايی همچون »ايجاد، توسعه، 
تقويت، راه اندازی و غيره« بررسی شدند، نيز نشان دهندة اين است كه شاهد نوعی 
به جلو با بيشترين هارمونی در ايجاد علم فرهنگ محور و بوم محور هستيم كه  رويه رو
به تعبير رهبری، مقوم خودباوری و عزت نفس ملی است. اين زنجيره های هم ارزی، 
فرايندی از »مبانی اسالمی، مهارت محوری، پژوهش مسئله محور و هدفمند، توليد 
محصوالت فناورانه، سياســت گذاری و انسجام بخشی سياســتی، فن بازار، اشتغال 
 و افزايــش توليد ناخالص داخلی و در نهايت مرجعيت علمی« شــكل داده اند كه

در آن شاهد نوعی چرخه توليد و توزيع هستيم. اين چرخه، با ايجاد نوآوری مبتنی 
بر ارزش های اسالمی و بومی سعی دارد، علم را در مداری قرار دهد كه با كمترين 

طرد و بيشترين جذب نشانه ها همراه باشد.  
در مقابل هم ارزی هــا كه بر وحدت گفتمانی تأكيد دارنــد، تفاوت ها با نوعی 
تكثر خود را نشــان می دهند. اين تكثرها دو گونه هستند: تكثرهايی كه ناشی از 
شبكه سازی های درون گفتمانی هستند. اين نوع از تفاوت ها عماًل به ساخت شكنی 
گفتمان موجود منجر نمی شوند. اين تفاوت ها مانند، »توجه به حوزه علميه در كنار 
دانشــگاه، همكاری علمی با جهان اسالم، پيوند علم با بازار و غيره« بيشتر بر تنوع 
تأكيد دارند تا افترق و تفاوت. اين نشانه ها ارزش و قدرت خود را از گفتمان موجود 

1.  Chain equirdence
2.  difference
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می گيرند و به تعبيری گفتمان موجود اجازه می دهد كه در ميدان تعريف شــده ای 
كه ايجاد كرده نقش خود را ايفا كنند. اما، نوع دوم از تفاوت ها، ناشی از تخاصم های 
برون گفتمانی هستند كه ناشی از »علم بومی با علم غيربومی« هستند. اين تفاوت ها 
عمدتاً در حوزه گفتمانی قرار دارند و وضعيت طردشده ای دارند و مترصد موقعيت 
مناســبی هستند كه به ساخت شكنی از موجوديت گفتمان دست بزنند. تفاوت ها 
نشانه های خود را در قالب مفاهيمی همچون »وابستگی و غيردينی« نشان داده اند. 

 هژمونی

 »هژمونی1« نشــان دهندة اين اســت كه در گفتمان علم و فناوری چه كسی 
يا گروهی برتر و مســلط اســت و يا به عبارتی، تصميم ســاز اصلــی در اين حوزه 
 چه كســی است. در واقع، هژمونی نشــان می دهد كه معنای اصلی از چه طريقی، 

چارچوبی و توسط چه گروهی توليد و تثبيت شده يا می شوند.  در چه 
در زمان طرح و اجرای ســند نقشــه جامع علمی كشور )همچون ساير اسناد 
مورد بررســی(، گفتمــان »فرهنگ محور/ بوم محور« حالت مســلط يا هژمونيک 
داشــته است و معتقدان بدان، آشكارا از جانب بدنة حكومت حمايت مي شدند و با 
قدرت سياسي، نحوة نگرش خود را در قانون برنامه تلقين مي كردند و  دستيابي به 
شيوه هاي ديگر را كنار می گذاشتند. در مقابل گفتمان »فرهنگ محور/ بوم محور«، 
گفتمــان »عام محور/ جهان محور« وجود دارد كه در قالب طيف نخبگان اجتماعي 
با اتكا به ســنت انديشه هاي جهانی و عام گرايانه درصدد برمي آمده اند تا با انتساب 
مدلول هايي تازه به دال هاي شناور گفتمان فرهنگ محور/ بوم محور، يعني ايده محوری 
به ساخت شــكني از هژمونی يا سلطة آن ها و درنتيجه كل گفتمان مزبور بپردازد. 
اين گفتمان عام گرايانه كه علم و فناوری را امری بوم گريز و عام و جهانی می داند، 
در آن دوره و هم اكنون نيز يک گفتمان مســلط و هژمونيک به حســاب مي آيد؛ 
تأكيد بر  زيرا بســياري از واژه هاي علمی و فناورانه را تعريف و بازتعريف كرده و با

»وحدت و عام گرايی علمی در برابر خاص گرايی« آن مفاهيم را مفصل بندي كرده و 
هويت هاي متكثر، چندپاره را در اين گفتمان به وحدت رسانده است.

1.  Hegemony



55

مرجعیت علمی و ارزش های بوم محور در نقشه جامع علمی کشور

33 - 64  سیده زهرا امیرارجمندی   مهرداد نوابخش   باقر ساروخانی

ë  سال هفتم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 24
ë  پاییز  1401

 تخاصم و تنازع 
ساخت شــكنی از هژمونی مســلط از بطن تنازع بيرون می آيــد و مهم ترين 
عنصری است كه همواره گفتمان ها و مفصل بندی آن ها را تحت تأثير قرار می دهد. 
»تنازعات و تخاصمات1« نشــان می دهند كه گفتمــان موجود همواره در معرض 
تهديد و ساخت شكنی قرار دارند. در بيشتر مواقع، گفتمان ها با به كارگيری مفاهيم 
سلبی تخاصم ها را بازنمايی می كنند. در سند نقشه جامع علمی كشور، تنازعات و 
تخاصمات بعد سياسی قدرتمندی دارند و عمدتاً در تقابل با نظام سلطه هستند و 
مسئله پيشرفت در برابر وابستگی مطرح است. اين مسئله ناشی از گفتمان مجری 
ســند و ايدئولوژی حاكم است. به اين معنا مجری سند دولت اعتدال گرا است كه 
از منظــر علم و فناوری قائل به درهای باز و گشــودگی تبــادالت بين المللی بود. 
دولت، با توجه به اين كه خط مشی خود را بر عبور از مرزهای ملی تعريف كرده  اين 
و بر اين اساس راه رشد را در تعامالت چندجانبه تعريف می كرد، لذا علم را فراتر از 
مقوالت بومی و غيربومی می داند. لذا، اين تخاصم، تخاصمی در سطح تدوين و اجرا 

است كه بيشترين تنگناها را برای اجرای درست نقشه فراهم كرده است.  
تخاصم ديگر، در سطح ايدئولوژيک است و به معيارهای علم مطلوب برمی گردد. 
در اينجا علم مطلوب نافع و مبتنی بر ارزش های فطری و كاربردی مبتنی بر مسائل 
جامعه اسالمی هســتند. علم مطلوب دينی و بومی در مقابل علم سكوالر غربی و 
فارغ از ارزش قرار دارد. در خصوص اين تضاد در سطور قبلی توضيحات كافی ارائه 

شد، از اين رو، از ارائه مطالب تكراری خودداری شده است.
در سطح ديگر، تخاصم به كيفيت علم برمی گردد. در اينجا، اقتصاد دانش بنيان 
معيار اســت و با ساير دانش ها در تضاد اســت. علمی كه كاربردی نباشد و نتواند 
مهارت ها را افزايش بدهد، مطلوب و مناسب نيست. »علم دانش بنيان كاربردی در 
مقابل علم تئوريک و نظری« قرار دارد كه به تعبيری االن در ســطح دانشگاه ها و 
مراكز علمی، به ويژه علوم انســانی رواج دارد. بايد فضايی ايجاد كرد كه علم بتواند 
مســائل اجتماعــی را رفع و گره ها را باز كند. در غير اين صورت »نافع« نيســت. 
بنابراين، تخاصم بين اين دو كيفيت از علم در گفتمان ســند نقشــه جامع علمی 

1.  Antagonism 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

56

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 3 شمارة
ë 24 شمارة پیاپی
ë 1401  پاییز

كشــور وجود دارد. اين امر نوعی از علم را ارجح می داند كه از نظر اقتصادی، بازار 
محور، از نظر تكنولوژيكی، مبتنی بر فن بازار و از نظر اجتماعی قابل دسترسی برای 
همگان باشــد. افزون بر اين، از نظر سياسی نيز مبتنی بر ايستارهای نظم مستقر 

است. 

 برجسته سازی و حاشيه رانی
در برجسته ســازی و حاشيه رانی، گفتمان، به نوعی به غيريت سازی بين »ما« 
و »آنهــا« می پردازد. اين امر، مــا را برتر و آن ها را فرودســت تر می داند و از اين 
طريق راه را برای ايجاد هويت خود و بازتوليد آن در فضای گفتمانی موجود فراهم 
منظر، وجه ايجابی گفتمان موجود برای سوژه ها بازنمايی می شود  می سازد. از اين 
و در عين حال با بركشيدن بعد سلبی برای گفتمان رقيب آن ها را به حاشيه می راند. 
اين به حاشــيه راندن رقيب، در حوزه گفتمانی كه حوزه طرد اســت، خود را نشان 

می دهد. 
گفتمان علم و فناوری در ســند نقشــه جامع علمی كشــور، خود را در قالب 
نشانه هايی همچون »متحول ســاز، توانمندساز، انطباق پذير« برجسته سازی كرده 
است. برجسته سازی علم مطلوب در لوای ايدئولوژی و مناسبات هژمونيک دال برتر 
انجام می گيرد. اين برجسته سازی برای برقراری توازن بين نيروهای درون گفتمانی 
و كاهش تخاصمات بين آن ها انجام می شود. در واقع، برجسته سازی خود به مثابة 

قدرت برتر در ورای همه موجوديت های گفتمانی ديگر است.
در »متحول سازی در برابر ايستايی«، گفتمان موجود خود را همگام با شرايط 
موجود و به روز تعريف كرده اســت. تأكيد بر روزآمــدی و كارآمدی از مهم ترين 
نشــانه های اين مؤلفه هســتند. علمی كه گفتمان »بوم محور و خاص گرا« تعريف 
می كنــد می تواند تحوالت و تغييرات موجود را رصد كرده و با آن ها همراه شــود. 
برابر »خالق و نوآور كه در برابر »تكراری و بی هدف« خود را برجسته كرده است،  در
ســعی شده است در پرتو اقتصاد دانش بنيان اين خالقيت و نوآوری بازنمايی شود. 
از اين رو، علم مورد نظر هدفمند و مســئله محور تعريف شــده كه می تواند خود را 

بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه سازد. با
برجســتگی ديگر به علم »توانمندساز« و به حاشــيه راندن »بی قدرت يا فاقد 
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منزلت« است. به صراحت بر توانمندسازی تأكيد شده كه بايد علم افراد را توانمند 
و قادر ســازد كه بتوانند منزلت علمی خود را پيدا كرده و در عين حال مشاركت 
علمی داشته باشند. برای توانمندســازی از مشوق ها و حمايت های مالی استفاده 
شده و از اين طريق راه را برای جذب و ادغام نيروی انسانی فراهم شده است. علم 
»انطباق پذير« و به حاشيه راندن »ناسازگار« از ديگر مشخصه های اين حوزه است. 
علم مندرج در سند نقشه جامع علمی كشور، با شرايط روز همراه است و می تواند 
با بســترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه منطبق باشــد. اين انطباق پذيری علمی 
بهتر می تواند شــرايط را برای تحقق آن چيزی فراهم كند كه از آن ها به »آموزش 

پژوهش محور« و »پژوهش مسئله محور« تعبير كرديم. 

 اسطوره سازی و استعارهای شدن گفتمان
اشاره شد كه اسطوره سازی به اين معنا است كه گفتمان موجود، خود را قدرت 
اصلی و توانمندی در برون رفت از مشكالت و بحران ها موجود دانسته و از اين طريق 
سعی می كند كه هژمونی خود را بر وضعيت موجود تحميل كند. از اين رو، گفتمان 
موجود با نوعی ايده آل گرايی و اسطوره ســازی از آنچه تعريف كرده اســت، خود را 
يكه تاز ميدان معرفی می كند. لذا، در سند نقشه جامع علمی كشور، با وجود اين كه 

بسترمند است، وجه اسطوره ای آن كم نيست.
 اولين مؤلفه كه اســطوره ای شــدن برنامه را بازنمايی می كند »برپايی تمدن 
نوين اسالمی« است. اين اسطوره سازی از علم و هم رديف سازی آن با تمدن سازی 
داللت های تكنيكال علم و فناوری را به ســمتی ســوق داده كه عمدتاً ايدئولوژيک 
اســت. اين امر عالوه بر اين كه منجر به فروكاســت ســند به يک ابزار شده است، 
قدرت اثرگذاری آن را در فن بازار نيز كاهش داده است. تمدن سازی نيازمند ايجاد 
بسترهايی اســت كه علم و فناوری بايد در خدمت آن باشند. در صورتی كه سند 
نقشه جامع علمی كشــور، خود يک هدف در حوزه علم و فناوری كشور است كه 
اين اســطوره و داللت های نشانگانی آن، خود به ابزاری برای تمدن سازی تبديل  با

شده است.
  »افزايــش توليــد محصوالت و خدمــات مبتنی بر دانش و فنــاوری داخلی

به بيش از 50 درصد توليد ناخـــالص داخلی« از ديـــگر مؤلفه های اســـت كـه 
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اسطوره ای سند را نشــان می دهد. عليرغم تأكيد مناسب و  وضـــعيت استعاری/
ارتباط علم و فناوری با بازار و اقتصاد، اما انتظار افزايش محصوالت  به جای سند بر
مبتنــی بر دانش و فناوری به بيــش از 50 درصد توليد ناخالــص داخلی، امری 
دشواری به اين دليل اســت كه تأكيد چندانی بر توسعه  سخت دشوار اســت. اين 

زيرســاخت های مطلوب بر علم و فناوری نشده است. لذا، اين ايده آل گرايی قدرت 
اثرگـذاری سنـد در اقتصـاد كـشور را با پيچيدگی زيـادی روبه رو ساخـته اسـت. 
افزون بر اين، توليد محصوالت اقتصادی در شــرايطی ممكن است كه ارتباط بين 
صنعت و دانشــگاه وضعيتی همگرايانه داشته باشد و در صورتی كه در خود سند 
و در راهبردهای متفاوت بر اين واگرايی تأكيد شــده و ابزار نيل به اين همگرايی 
نيز »شبكه سازی« ذكر شده است كه در سطور پيشين به آن پرداخته شد. مقوله 
استعاری و اسطوره ای ديگر »ارتقا جايگاه زبان فارسی در بين زبان های بين المللی 
علمی به عنوان يكی از زبان های علمی اســت«. با وجود تأكيد ارزشمند بر فرهنگ 
و زبان فارســی به مثابة يكی از اركان مهم هويت ايرانيان، اما بايد گفت كه اين امر 
زمانی ممكن اســت كه مرجعيت علمی )دال مركزی( حاصل شود و بر اساس آن 

توليد علم و فناوری بر اساس زبان فارسی صورت بگيرد. 

بحث و  نتیجه گیری  .....................................................................................................
هدف اين پژوهش دســتيابی به گفتمان حاكم بر مقوله علم و فناوري در سند نقشه 
جامع علمی كشــور بوده است. يافته ها نشان داد، بيانات مقام معظم رهبری در خصوص 
علم و مرجعيت علمی مســير علم ورزی و توليد علم را به مســيری كشــانده كه در آن 
غيريت سازی بين علم بومی و علم سكوالر در اسناد باالدستی از جمله نقشه جامع علمی 
كشــور به خوبی بازنمايی شده است. در اين ســند، مرجعيت علمی بر استقالل علمی و 
توليد علم بهنجار و مطلوب و مبتنی بر ارزش های اسالمی تأكيد دارد. افزون بر اين، علم 
و فناوری در چارچوب فقه اســالمی است كه در آن تمدن سازی در رأس هرم قرار دارد. 
همان گونه كه در تحليل اين سند نشان داده است، دال مركزی اين گفتمان »مرجعيت 
علمی نوآورانه« است. اين مرجعيت علمی نوعی بازسازی علوم و حوزه های مختلف دانش، 
در جهت نيازهای روز جامعه و نيازهای بازار است كه مقوم اصلی آن فرهنگ و ارزش های 
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اســالمی می باشــند. اين دال مركزی مرجعيت علمی نوآورانه، نظم نشانگانی خود را از 
»ارزش ها، تعاليم اسالمی و تعليم و تربيت اسالمی، حوزه علميه، اخالق اسالمی، اخالق 
حرفه ای« اخذ كرده اســت. به منظور نيل به اين هدف، يعنی گفتمان سازی حول علم و 
فناوری، دال مركزی از طريق مدلول هايی همچون »علم بومی« و »اقتصاد دانش بنيان« 
ســاخت معنايی خود را پيدا كرده است. علم بومی علمی است درون زا كه شبكه هايی از 
فرهنگ اســالمی آن را احاطه كرده اند و دائماً آن را از نظر صورت و محتوا ســاماندهی 
می كنند. افزون بر اين، دال های شناور مرجعيت علمی نوآورانه، »آموزش پژوهش محور« 
و »پژوهش مسئله محور« هســتند. آموزش پژوهش محور درصدد نوآوری است، نوآوری 
كــه بتواند در خدمت مرجعت علمی باشــد و از اين منظر جايــگاه آن را تثبيت كند. 
راســتا، سند نقشه جامع علمی كشــور، دال های تهی خود را در قالب »آموزش  در اين 
همگانی«، »استانداردســازی دانش« و »نظريه پردازی« نشان داده است. اين دال ها بايد 
در شرايط زمانی و مكانی مناسب محقق شوند تا هژمونی حاكم بر علم و فناوری در سند 

نقشه راه بتواند قدرت خود را نشان بدهد. 
در اين منظومه گفتمانی، مهم ترين لحظه ها و وقفه ها »انتقال دانش«، »كاربردی سازی 
دانش« و »گفتمانی شــدن دانش« هستند. اين لحظه ها با دال مركزی معنا و اعتبار پيدا 
كرده اند تا به يک سطح از مرجعيت علمی نائل شده باشيم. اما، اين منظومه با نوعی طرد 
نيز همراه بوده اســت. می توان گفت كه در گفتمان علم و فناوری در ســند نقشه جامع 
علمی كشور، »خروج نخبگان«، »علم غربی«، »نيازمحوری« و »بی سوادی« از مهم ترين 
نشــانه های حوزه گفتمانی هستند كه طرد شده اند. اين نشانه ها مختصات سلبی دارند و 
از اين جهت در حوزه گفتمانی طرد شــده اند كه منجر به ايجاد دال های تهی بيشــتری 

می شوند.
سند نقشه علمی كشور، در مفصل بندی گفتمانی خود، زنجيره های هم ارزی از »مبانی 
اســالمی، مهارت محوری، پژوهش مســئله محور و هدفمند، توليد محصوالت فناورانه، 
سياست گذاری و انسجام بخشی سياستی، فن بازار، اشتغال و افزايش توليد ناخالص داخلی 
و در نهايت مرجعيت علمی« شــكل داده كه در آن شــاهد نوعی چرخه توليد و توزيع 
هستيم كه با عبور از تفاوت هايی همچون »وابستگی و غيردينی« سعی كرده جايگاه خود 
را تثبيت كند. در زمان طرح و اجرای سند نقشه جامع علمی كشور )همچون ساير اسناد 
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بوم محور« حالت مسلط يا هژمونيک داشته است.  مورد بررسی(، گفتمان »فرهنگ محور/
بوم محور«، گفتمان »عام محور/جهان محور« وجود دارد  در مقابل گفتمان »فرهنگ محور/
و ايــن گفتمان فرهنگ محور/ بوم محور تخاصمات خود را با گفتمان رقيب در ســه بعد 
دولت اعتدالی و ايدئولوژی، علم دينی و علم سكوالر و علم دانش بنيان كاربردی در مقابل 
علم تئوريک و نظری نشــان داده اســت كه هم بعد درونی و هم بعد بيرونی قدرتمندی 

دارند. 
گفتمان علم و فناوری در سند نقشه جامع علمی كشور، برجستگی خود را در قالب 
نشــانه هايی همچون »متحول سازی در برابر ايستايی، توانمندسازی در برابر بی قدرت يا 
فاقد منزلت، انطباق پذير در برابر ناســازگار« بازنمايی كرده اســت و اين شرايط را برای 
اسطوره ســازی اين سند همچون ساير اسناد مورد بررســی فراهم كرده است. از اين رو، 
اولين مؤلفه كه اسطوره ای شدن برنامه را بازنمايی می كند »برپايی تمدن نوين اسالمی« 
اســت. »افزايش توليد محصوالت و خدمات مبتنی بــر دانش و فناوری داخلی به بيش 
از 50 درصــد توليد ناخالص داخلی« از ديگر مؤلفه های اســت كه وضعيت اســتعاری/

اسطوره ای سند را نشان می دهد. در نهايت، »افزايش توليد محصوالت و خدمات مبتنی 
بر دانش و فناوری داخلی به بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلی« از ديگر مؤلفه هايی 
اســت كه وضعيت اســتعاری/ اسطوره ای سند را نشــان می دهد. در اين سند، با وجود 
آنكه اسطوره ای شــدن همچنان فراگير است، اما نسبت به ساير اسناد دارای بعد ايجابی 
قدرتمندی است كه بسترهای الزم را برای يک ساخت علمی مطلوب فراهم كرده است. 
عبور از ايســتارهای انتزعی، در عين حال همگرايی بين راهبردها و اقدامات ملی چيزی 
اســت كه اين بعد ايجابی پررنگ ســاخته است. با اين كه اهتمام سند و آينده ممكن در 
علم فناوری كشور در لوای مرجعيت علمی تدوين شده است، اما تأكيد بر زيرساخت های 
علم و فناوری كم اســت. گرچه الزام به همگرايی بين آمــوزش و پژوهش تا حدی اين 
خالء را كاهش داده است، اما اين ضعف همچنان پابرجاست و نيل به مرجعيت علمی را 
دشواری هايی در برابر گفتمان های رقيب روبه رو ساخته است. اين امر قدرت گفتمانی  با 

آن را كاهش داده است. 
آنچه اين ســند را تا حدی متفاوت كرده، اين اســت كه سياست ماموريت گرايانه در 
به رو شده است كه در آن شاهد سياست »شبكه ای«  اين سند با نوعی تحول مفهومی رو
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هستيم. عمده سيـــاست حـاكم بـر علـم و فنـاوری در كـــشور، ماموريت گرايانه بوده 
كه باعث شــده اين اســناد كمی گرا، ثابت و از باال به پايين باشند. اما، می توان گفت كه 
تدوين كنندگان اين مجموعه طيف وسيع و متنوعی از حوزه های ذيربط در توسعه علم و 
فناوری و عوامل تأثيرگذار اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را مود توجه قرار داده اند. بنابراين، 
نمی توان ذهنيت آن ها را بسيط يا تک بعدی تلقی كرد، بلكه با ذهنيتی پيچيده به سراغ 
تدوين اين نقشه رفته اند. هر چند اين نكته موجب شده است كه محتوای نقشه بيش از 
حد متراكم و جامع شود. تراكم ايده ها، جهت گيری ها و اقدامات، متن را از منظومه ای با 
جهت گيری و خط مشی مشخص و مبتنی بر ظرفيت های موجود به سوی يک مانيفست 
آرمانی ســوق داده است. توزيع متوازن ايده ها در يک متن گويای اين است كه آن متن 
خط مشــی گذاری نكرده و منابع محدود ملی را به يک ســمت و سوی مشخص هدايت 

نكرده است. 
در اينجا، گفتمان موجود نوعی بلوغ فكری در سياســت های اين حوزه دســت يافته 
اســت؛ به اين معنا نيل به رشد علمی را در شبكه ســازی و مشاركت های علمی ترسيم 
كرده اســت. هرچند اين تأكيد و برجسته سازی درونی و به دور از تخاصم بوده است، اما 
نوعی چندبعدی ســازی در گفتمان علم و فناوری است كه توانسته است تا حدی از نگاه 
تقليل گرايانه به علم و فناوری دوری كند. تأكيد بر »توسعه و تقويت شبكه هاي ارتباطات 
ملي و فراملي ميان دانشگاه ها، مراكز علمي، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه هاي توسعه 
فناوري و نوآوري داخلي و خارجي و گســترش همكاري ها در سطوح دولتي و نهادهاي 
مردمي با اولويت كشورهاي اسالمي« در همين راستا قابل فهم است كه سياست گذاری 

به صورت ضمنی و تلويحی در متن آن را بازنمايی كرده است.  

تشّکر و قدردانی
 بدین وسیله از آقای دکتر مهرداد نوابخش به خاطر راهنمایی و مشاوره و بازبینی 

متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری، تشّکر و قدردانی می شود.
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پيوسته، صادق )1398(. سياستگذاري علم، فنـاوري و نـوآوري: ابـعاد و پيامدهاي اجتماعی. سياست 

علم و فناوری، 11)2(: 43-57.
 جنوی، الميرا )1399(. تحليل شاخص های سنجش و ارزيابی فناوری و نوآوری در اسناد باالدستی كشور.

رهيافت، 3)77(. 
حافظی، رضا )1401(. ارتقاء و اقتصاد در نهاد علمی ايران: سياست گذاری كميت محور. سياست علم 

و فناوری، 15)1(: 1-7.
ديالمه، نيكو؛ گودرزی، اكرم؛ عظيمی، عطيه )1401(. تبيين فرايند فرهنگ پذيری بر اساس آموزه های 

اسالمی با تأكيد بر نقش مدارس. مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی، 7)2(: 49-80. 
 روحی، نبی اهلل )1392(. چشم انداز گفتمان تمدن گرايی اسالمی در انديشه مقام معظم رهبری. مطالعات

راهبردی بسيج. 16)61(.
ذاكرصالحی، غالمرضـا و ذاكرصـالحی، امين )1388(. تحليل محـتوای پيشنويس نقشه جامع علمی 

كشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن. سياست علم و فناوری، 6.
سجادی، سيدهدايت )1401(. آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش به مثابة راه حلی برای تلفيق 
تعليم و تربيت دينی با آموزش علوم تجربی در برنامه درسی ملی. مسائل كاربردی در تعليم و تربيت 

اسالمی، 7 )1(: 90-65.
 طرهانی، فرزاد و آزاديان ديسلم، رفائيل )1397(. رابـطه علم، فنـاوری و نـوآوری بـا دفاع دانش بنيان

بر اساس گفتمان واليت فقـيه و اسنـاد باالدستی. مطالـعات بين رشته ای دانش راهبردی، 8)33(: 
  .172-237

برنامه های  و  سياست ها  تحليل   .)1397( اباصلت  خراسانی،  حامد؛  كمالی،  آرميتا؛  قربان شيرودی، 
كالن علم و فناوری برنامه پنجم توسعه طرح چند پرسش كليدی. دومين كنفرانس حكمرانی و 

سياست گذاری عمومی، تهران، ايران.
كالنتری، اسماعيل؛ غالمعلی، منتظر؛ سپهر، قاضی نوری )1400(. خوشه بندی ميانگين فازی به مثابة 
ايران(.  در  فّناوری  و  علم  سياست گذاری  نهادی  تعامالت  موردی:  )مطالعة  گفتمان  تحليل  روش 

روش شناسی علوم انسانی، 107: 79-62.  
 گودرزی، مهدی؛ عليزاده، حسن رضا؛ غريبی، جليل؛ محسنی، مصطفی )1393(. آسيب شناسی سياست های

علم و فناوری در ايران: تحليل بر بـرنامـه های پنج سـاله توسـعه. مـديريت توسعه و فناوری، 2)2(: 
.137-161

مرادی، محمدرضا؛ قاضی نوری، سپهر؛ طرهانی، فرزاد )1397(. تحليل گفتمان امام و رهبری در حوزه 
تبديل علم و فناوری به ثروت. مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی، 2 )5(: 7-37. 
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مـوسی پور، حجت اهلل؛ حاجيـانی، ابراهيم؛ خليفه سلطانی، حـشمت )1396(. رهـيافتی بـه پيـامـدهای 
سياست گذاری علم و فناوری در ايران بر اساس تحليل اسناد باالدستی. پژوهش در نظام های آموزشی، 

.)37( 8
نامداريان، ليال )1395(. تبيين نحوه پشتيبانی مراكز اسناد و مدارك علمی از سياستگذاري علم و 

فناوري. سياست علم و فناوری، 8 )2(: 47-31.
نصرت پناه، محمدصادق؛ مرادی، محمدحسين؛ رشيدی، اميرحسين )1398(. تحليل گفتمان انتقادی 
بيانيه گام دوم انقالب اسالمی با بهره گيری از روش نورمن فركالف. مطالعات راهبردی بسيج، 22 

.)83(
نوروززاده، رضا؛ شفيع زاده، حميد؛ شادی، روحانی )1392(. ارزيابی و تحليل بخش علم و فناوری قانون 

برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی. راهبرد، 22 )66(: 314-285. 
يزدانی، شهرام؛ سياه تير، مريم؛ حسينی، مريم )1399(. تحليل گفتمان مرجعيت علمی در ايران. طب 

و تزكيه، 29 )3(: 195-183.
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