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 انجام براي گفتمان تحليل روش شناختي، روش منظر است. از شده ممكن انباشتي غير و ناپيوسته

 فناورانه- علمي سياستگذاري گفتمان كشيدن تحول تصوير پژوهش بكارگرفته شده است. به اين

بـه گفتمـان سياسـتگذاري اقتصـاد      )دولـت احمـدي نـژاد   (سـازي  گفتمان تجاري -  آفرين ثروت
 را پژوهش اين تجربي بخش )روحاني دولت(اطالعاتي اقتصاد سياستگذاري بنيان يا گفتمان دانش

و  نژاد هاي احمدي انتها نيز، روايت هاي علم وفناوري مستخرج شده از دولتدهد. در  شكل مي
گران را به زاويه  مداران و تحليل كوشد تا توجه سياست آورده شده است و نويسنده مي روحاني

ـ       هـا   ه روايـت هـا و فـرا راويـت    ديگري براي سياسـتگذاري و تصـميم گيـري يعنـي توجـه ب
  سازد.  معطوف

گفتمـان  وفنـاوري،   فناورانـه، روايـت علـم   _علمـي  سياسـتگذاري  گفتمـان  لتحلي ها: دواژهيكل
  .بنيان، گفتمان اقتصاد اطالعاتي سازي، گفتمان اقتصاد دانش تجاري

  
  مقدمه. 1

 عنـوان فراينـد اسـتدالل    گران خط مشـي موضـوع خـط مشـي را بـه      هاي اخير، تحليل در سال
)Argumentation(اند ) مورد مطالعه قرار دادهGodin, 2009:1  ديگر خبري از تحليل خط مشـي .(

هاي خط مشـي   بري از مطالعه چرخهبر اساس انتخاب منطقي و معقوليت ابزاري و همچنين خ
ارزشيابي) حداقل در بين نويسندگان  ←اجرا  ←پذيرش  ←تعيين خط مشي  ←گذاري  هدف(

(مسئله مـورد نظـر)    گذاري از اولين گام سياست  ).Fischer,2003)(Godin, 2009:1منتقد نيست(
  ).Godin, 2009:1تا آخرين گام (اقدام) يك ساختار مفهومي است(

كننـد كـه سـاختار     هاي مفهومي طراحي مي شان را از طريق چارچوب گذاران مسئله سياست
)، E. Goffman).  بــه گفتــه گــافمن(Godin, 2009:1دهنــد( اجــراي خــط مشــي را شــكل مــي

حاكم بر مفهوم ذهنـي هسـتند كـه بـه رويـدادهاي      «هي د ) اصول سازمانFrameها ( ارچوبهچ
تكه را بـه واحـد سـاختاريافته و معنـاداري      ، اصولي كه اطالعات تكه»دهيم اجتماعي نسبت مي

   .)Goffman,1974:10كنند( تبديل مي
به عالوه، با اندكي دقيق شدن در فرآيند تحول شيوه فهم از علم و فناوري در جامعه ايـران  

مـي تـوان    1400تا  1384ها در فاصله سال هاي  گفتماني آن - ي تدوين زبانيمعاصر و چگونگ
متوجه شد كه اين فرآيند بيش از آنكه فرآيندي علي، خطي، و انباشتي باشـد، فرآينـدي اسـت    

كه در پيوند با نقاط عطف تاريخي شكل گرفته در  )Foucault,2013( گسسته، نامستمر و ناپيوسته
اهميـت پـرداختن بـه تحـول مزبـور تنهـا بـه        معـه ايـران قـرار دارد.    فاصله اين سال ها در جا
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ايـران نسـبت بـه علـم و فنـاوري       هـاي  گيـري دولـت   بوجودآمدن تحول در محتـوا و جهـت  
دهنده تحـوالتي اسـت كـه     ها از علم و فناوري همچنين نشان گردد. تحوالت فهم دولت نميباز

در قلمرو فهم از علـم و فنـاوري تجلـي    نخست در حوزه اجتماع به وقوع پيوسته و پس از آن 
  يافته است.

ـ   - هاي سياستگذاري علمي محقق گفتمان نـژاد و روحـاني را    هـاي احمـدي   تفناورانـه دول
ت سياسـتگذاري هـاي علـم وفنـاوري     عنوان مهمترين گفتمان هاي تاثيرگذار بر فضاي ساخ به
يـن گفتمـان هـا بـه     دهـد ا  خصوص در زمينه انتقال فناوري در نظر گرفته و مي كوشد نشان به
هـاي   اند .اين مقاله، پژوهشي است در خصوص مكانيسـم  بندي و تدوين شده شيوه صورت  چه

تـاريخي   _ها كه  با استفاده از تحليل گفتمـاني  گيري اين گفتمان شناختيِ شكل جامعه - گفتماني
)Historical Discourse Analysis) روث وداك(Ruth Wodak  ـ ل جـي  )و نظريـه و روش جيمزپ
)James Paul Geeاست زير هاي پرسش براي پاسخي يافتن پي )در:   

 واقعيـت  از ابعـادي  چـه  1400تـا   1384هـاي   هـا در فاصـله سـال     گفتمـان دولـت   در - 1

كنشگران در  از هايي هويت چه ؟اند شده برجستهفناورانه و انتقال فناوري  _گذاري علمي سياست
 ؟ هاي مختلفي در اين دوره انجام شده است عملها و  كنش چه؟ است شده خلق اين دوره

 ميـان  روابط اشياء، جهان از تصويري و روايت چهو  انساني روابط از تصويري و روايت چه

 شر و خير وجوه از روايتي چه است؟  شده ارائه در اين دورهاشياء و انسان ميان روابط و اشياء

زباني  نشانگرهاي چه يا شناختي معرفت -زبانشناختي نظام چهفناورانه و  _سياستگذاري علمي 
  است؟  شده استفاده در اين دوره

  
  تحقيق  ة. پيشين2

پژوهشهاي بسياري بـا رويكردهـاي مختلـف    فناورانه، _ي سياستگذاري علمي نهتاكنون در زمي
 در ابتدا مرور مختصريدر اينجا با توجه به موضوع و چارچوب نظري مقاله،  .انجام شده است

ها ، در بخش دوم مرور كوتاهي بر  بر تاريخچه سياستگذاري علم وفناوري واهميت نقش دولت
تنهـا بـه ذكر آن دسته از پژوهشهـايي مـي پـردازيم تاريخي و در بخش سوم  _تحليل گفتماني

  . اند پرداختهفناورانه _سياستگذاري علميكـه بـه تحليـل گفتمان 
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  ها اهميت نقش دولت فناوري و و گذاري علم سياست ةتاريخچ 1.2
هـاي مـدرن در    ). اولين استداللGodin, 2009:4سال قدمت دارد( 60گذاري علم تقريباً  سياست

توجيه سياست گذاري علم، متعلق به وي.بوش و به دنبال آن متعلق به هيئـت پـژوهش علمـي    
، اين 1960ز دهه ظهور كرد: ا OECD). سپس Godin, 2009:4متحده است( جمهور اياالت رئيس

 سازمان شروع به انتشار اسناد خط مشي كرد كـه تـأثير عظيمـي در كشـورهاي عضـو داشـت      
)Godin, 2009:4المللـي)   (در سـطح ملـي و بـين   هـا   هاي پيشنهادي در طي اين سـال  ). سياست

. )Godin, 2009:4هايي را براي اقدام ارائه كردند( هاي مفهومي بود كه استدالل بر چارچوب مبتني
لعــه علــوم، فنــاوري و نــوآوري در قــرن بيســتم، حــداقل هشــت چــارچوب مفهــومي در مطا

ها  توان اين چارچوب ). ميGodin, 2009:4اند( اند و در حوزه خط مشي به كار رفته شده  طراحي
  ). 1را تقريباً به سه نسل تقسيم كرد (جدول 

  علمكاررفته در سياست گذاري  هاي مفهومي مهم به ارچوبه. چ1جدول 

  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول

  نظام نوآوري ملي  )Accountingها ( گزارش  تأخر فرهنگي

  بنيان اقتصاد دانش  رشد اقتصادي  مدل خطي نوآوري

 اقتصاد (يا جامعه) اطالعاتي  جويي صنعتي رقابت  
)Godin, 2009:5.(  

 هـاي تـأخر فرهنگـي و مـدل خطـي نـوآوري متعلـق بـه دانشـگاهيان هسـتند           ارچوبهچ
)Godin, 2009:6المللـي   هـاي بـين   ها و سـازمان  ها شديداً متأثر از دولت ). نسل بعدي چارچوب

هاي اوليه دولت به خودش فقط به عنوان عاملي كه تـأثير  ) است، يعني در سالOECDويژه  (به
نگريسـت، امـا در طـول زمـان و در     مي غيرمستقيمي در توسعهء علم و تكنولوژي داشته است،

 د (نسل دوم به بعد) نقش دولت از غير مستقيم به نقـش مسـتقيم تغييـر پيـدا كـرد     هاي بعسال
)Godin, 2009:6  پيشـرفت در علـم و تكنولـوژي كـه      ). اين تغيير تا حد بسيار زيادي بـه دليـل
 شـد، مـورد توجيـه قـرار گرفـت     عنوان عامل كليـدي در ارتقـاي منـافع عمـومي ديـده مـي       به
)Godin, 2009:6ش دولت در ايجاد و كاربرد دانش تكنيكـي و حمايـت مـالي از    ). از اين رو نق

موسسات علمي و تكنيكي و بخش خصوصي، چه تحقيقات محض و چه تحقيقات كـاربردي  
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هـا و   افزايي دانشگاهيان، دولت مشهود تر گرديد . و نسل سوم چارچوبهاي مفهومي حاصل هم
  ).Godin, 2009:10المللي هستند( هاي بين سازمان

  
  تاريخي _ تحليل گفتماني 2.2

 الگويي تمايزيافته به عنوان همكارانش و وداك روت ريسيگل، مارتين را تاريخي_گفتماني تحليل

 كردند طراحي هويت ملي گفتماني ساخت و گرايي ملي گفتمان تحليل زمينه در ويژه به كارآمد و
 تحليـل  ويـن  مكتـب  وانبه عن اغلب رويكرد اين ).از129: 1397پناه،  يوسفي و رضائي (حاجي

تـاريخي در   _).تحليـل گفتمـاني  129: 1397پنـاه،   يوسفي و رضـائي  ميشود(حاجي ياد گفتمان
عرصه تفسير، تحليل و تبيين روايت هاي تاريخي اهداف خاصي دارد؛ اين اهـداف عبارتنـد از:   

 بـه صـورت   كـه  نظامي توصيف تبارشناسي؛ قالب در گفتمان وجود تاريخي شرايط مستند كردن
 گفتمـان در  تـاثيرات  تحليـل  اسـت؛  يافتـه  شكل ساختاري تحليلي در دانش قدرت/ از اجتماعي

). 129: 1397پنـاه،   يوسـفي و رضـائي   قـدرت(حاجي  از تحليلـي  در قـدرت  روابط از اي شبكه
است(سـعيدآبادي و   گرفتـه  وام )Pierre Boudieuبورديو( پير از ميدان نامِ به مفهومي وداك  روث

(سـعيدآبادي و   اسـت  زنـدگي  هـاي  تقابـل  معنـاي  بورديو به نظريه در ميدان ).1396همكاران، 
 .شود مي مشخص از كاركردها اي مجموعه ميدان هر در كه است وداك معتقد  ).1396همكاران، 

(Weiss & Wodak, 2007) هسـتند  هـا  كـنش  عرصه او، زعم به ها ميدان اين. (Weiss & Wodak, 

  (Weiss & Wodak, 2007) .ديد مختلف هاي عرصه در توان مي را ها داناين مي عبارتي به (2007
 سـازند  مـي  را خـود  خاص زبان يا ژانر اين كاركردها، از يك هر او نظر از كه است آن سر بر نكته

(Weiss&Wodak, 2007)  ايـم كـه    . ما در اين مقاله هر دولت رو عرصه يك ميدان در نظرگرفتـه
كاركردهايي با ژانر زباني خاص خود را دارا هستند و براي مشخص كردن ژانر زبـاني از روش  
پل جي كمك گرفته شده است كه در بخش چارچوب نظـري بـه طـور مفصـل توضـيح داده      

  خواهد شد.
  
  فناورانه_گذاري علمي سياست يگفتمانهاي  مروري بر پژوهش 2.3

هـاي خـارجي، سياسـتگذاري     بيشـتر پـژوهش   تـاكنون  گرفتـه،  انجـام  هـاي  بررسـي  براسـاس 
  اند. مورد بررسي قرار داده  هاي استداللي و گفتماني تحليل  مبناي بر فناورانه را _علمي
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در  يخيتـار  رييـ تغ كياز  يا نشانه فناوريكه گفتمان  معتقد است  )Eran Fisherاران فيشر(
 يدار هيسـرما  )Fordistي(ستيهمزمان با ظهور مرحله پسا فورد ،يدار هيسرما يفناور تيمشروع
 يسـت يكاهش استثمار، فاز فورد يبرا كيو تكن يفناور ييبر توانا ديبا تأك ي. گفتمان فناوراست
كسـب و كارهـا، و    يـي خـروج دولـت از بازارهـا، سلسـله مراتـب و تمركززدا      ، يدار هيسرما

). سـيمون آبـرام   Fisher, 2010(بخشـد  يمـ  تيكـار را مشـروع   نـد يو فرآ ديـ تول يريپذ انعطاف
)SimoneAbram به طور خالصه مجموعه اي از ايده ها را در مورد مقوله هاي علم و سياست  (

)و Gell’s theoriesمعرفي مي كند: نظريه شبكه بازيگر، نظريه هـاي شـاخص و عامليـت جـل (    
همچنين راه هايي را بررسي مي كند كه در آن علم به يك عنصر گفتماني مطالعات حكومتي و 

 يهـا  چارچوب) Egil Kallerud. ايگيل كالرود((Abram, 2005)دردولت معاصر تبديل شده است
 رييـ انتقـال و تغ  ،يتـازگ بـر  ) اغلـب  STI( يو نـوآور  يعلـم، فنـاور   اسـت يس يبـرا  يگفتمان

 STI اسـت يدر س جديدو  ياساس راتييتغاز گفتمان  ييهابه جنبه  اش مقاله . او دردارند  ديتأك
. (Kallerud, 2011)علم/جامعـه (اقتصـاد) وجـود نـدارد     يپردازد كه عمالً در چارچوب هـا  يم

 يبعـد مهـم و گـاه حتـ     كيـ  تيـ واقع ريتفاسمعتقد است،  )Hofmann, Jeanetteهافمن ژانت (
 نهينكته در زم نيبه دنبال نشان دادن ا اش مقاله و دراست. ا يگذار استيس نديكننده از فرآ نييتع
 TimFlink & Davidديويـد كالـديوي(    تـيم فلينـك و  . (Hofmann, 1995)است يفناور استيس

Kaldewey ،( يو نـوآور  يعلم، فناور استيس) معتقدندSTI  م،ياز مفـاه  يا ) توسـط مجموعـه 
، زبـان  1980تـا   1950 يها سال. از حدود شود يانجام م يخيتار ياحتمال هاي استعاره و ها مدل

كـه   يبـود، در حـال   ينوآور يو مدل خط)Contract Metaphor(استعاره قرارداد ،آن تحت تسلط
 ,Mode 2 گانـه  سه چيمارپ ،نرمال سازي، علم پس از 2 مد( 1990برجسته دهه  ديجد يها مدل

Post-normal science, Triple helixهـا   امـا آن  دند،يكشـ  يمرا به چالش  يمي) استعاره قرارداد قد
، شـاهد ظهـور و تكثـر    2000ماندند. در مقابل، پـس از سـال    يمتخصصان باق يفرزندان فكر

 يهـا  يژگـ يكـه كـدام و   شـده اسـت  بحث   ت،ي. در نهابوديمو قدرتمند  ديمفهوم جد نيچند
 دساز يم ريپذ امكان كميو  ستيرا در قرن ب STI استيس يها كار گفتمان ه ايو استعار يمفهوم

(Flink&Kaldewey,2018).  سارا شّو)SaraShaw (كه از  كند يم يرا بررس ييابزارها اش مقاله در
 ي. بـرا شـود  يفعال و محدود مـ چگونه سالمت  قاتيتحق يها استيحوزه از س كيآن  قيطر

 يهـا  شـه يتـا ر  شـده اسـت  گفتمان استفاده  ليتحل يبرا ييفوكو كرديها، از رو پاسخ به پرسش
را به  استيدر توسعه س دانشو نقش قدرت و  ياستيمتون س كيدئولوژيو ا ياجتماع ،يخيتار

كـه   يقدرتمنـد  ياسـ يس يهـا  كه چگونه گفتمان دهد ينشان م ها افتهي .دده صيصراحت تشخ
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بـر نـوع پـژوهش انجـام شـده، توسـط       انـد،   شكل گرفتـه  يو اجتماع يخيتار يروهايتوسط ن
) Anna Kukkonen. آنا كوكونن((Shaw & Greenhalgh, 2008)گذارند يم ريو چگونه تأث يكس  چه

شبكه  كيبه عنوان  توان يرا م استيس- كه رابط علم اند كرده، استدالل خود در مقاله و همكاران
شـده اسـت    ليتشك گرانيباز ريو سا يعلم يها سازمان نيب يكه توسط تعامل گفتمان يگفتمان

آنهـا   يهـا  يژگيگفتمان و و يها شبكه ليو تحل هيجزچگونه ت نكهيدرك كرد و با نشان دادن ا
، به ما كمك كند ي در طي زمانگذار استيدر نقش علم در س راتييتواند به ما در درك تغ يم

 . فردريـك كـالس  (Kukkonen & Ylä-Anttila, 2020) به غني شدن ادبيات كار كمك شده است
)Frédéric Claisse( در  يشناسـ  تيـ ادغام روا يبرا يقبل يها تالشبه خود مقاله  و همكاران در

 يـي حفظ سطوح روا تيبر اهم ت،يباز از روا يفيتعر رشيبا پذو  دنپرداز يم ها استيس ليتحل
از جملـه   ت،يـ فعال كيـ عنوان  به تيروا انهيگرا در نظر گرفتن بعد عمل تر، يطور كل و به زيمتما

ـ . مقالـه آنهـا   دنـ كن يمـ  ديـ تأك اسـت يس گـر  ليـ و تمركـز تحل  ينقش اغلب ضمن  يكـرد يرو اب
در مورد  ،يستيويتيو پساپوز يستيويتيپوز يدور از دوگانگ است،يس يها تيروا» شده  يبازنگر«
 يها ستميس يعنيخاص،  يكه در آن خط داستان دهد يقرار م شيمورد آزما »تيروا يبرجستگ«

 نـدارد وجـود   "داسـتان  دضـ " چيهـ  رسـد  يچنان مسلط اسـت كـه بـه نظـر مـ      ،يمل ينوآور
(Claisse&Delvenne,2017) .هـارد  ليـ كائيمواندرو  سونيميج)Jamison, Andrew, and Mikael 

Hårdكـه   دنـ ده يرا در تضـاد قـرار مـ    فناورانـه   راتييـ از تغ يسه خط داسـتان  خود مقاله ) در
اسـت.   ياجتمـاع  نـد يفرآ كيبه عنوان  يتفكر در مورد فناور يدهنده سه راه متفاوت برا نشان
هستند كـه اغلـب    يمحصوالت تجار دكنندگانيعوامل مربوطه تول ،ينوآور يط داستانخ يبرا

بـه عنـوان    تيساخت، عامل يخط داستان يشوند. برا يشناخته م ينوآور يها ستميبه عنوان س
ــاز ــته از ب ــه   گرانيآن دس ــه ب ــاص ك ــخ ــد،   مصــنوع خــاص كي ــه دارن ــار آن عالق و انتش

مختلـف   يبه جوامع كاربر يآژانس اجتماع ص،يتخص يخط داستان يشود. برا يم  يساز مفهوم
 كـه مهم اسـت   م،يكن يم ليو جامعه را تحل يفناور نيروابط ب يوقتاز نظر آنها شود.  يم زيمتما
را  تيـ روا ياسـتراتژ  ايـ و كـدام خـط داسـتان     ميكنـ  يمـ  فيـ را تعر يچه نـوع داسـتان   ميبدان

 Shanahan, Elizabeth( اناهان  و همكـاران ا. ش زابتيال). Jamison& Hård, 2003( ميكن يم  دنبال

A., et al ( يـي روا يچارچوب خـط مشـ  ) معتقدندNarrative Policy Framework (NPF) ( كيـ 
 يبـرا  يو علمـ  كيستماتيس يكردياست كه رو استيس نديو در حال بلوغ از فرآ ديجد هينظر

عبارتنـد از: نقـش    NPF ياصـل  يهـا  دارد پرسش استيس يها تيواقع يدرك ساخت اجتماع
بـر   يمشـ  خـط  يهـا  تيروا ايو آ ستيچ يگذار استيس نديدر فرآ استيس يها تيروا يتجرب
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 -  ليـ در سـه سـطح تحل   NPF تحقيقاتي يها ابتدا، كمك گذارند؟ يم ريتأث يگذار استيس جينتا
 تيـ روا كيـ الزم  طي، شـرا مقالـه  . در ادامـه رديـ گ يقرار م يمورد بررس - مزو و كالن  كرو،يم

و  يـي روا يراهبردهـا  ،يي: عناصر رواتيروا يهمراه با بحث مفصل درباره مولفه ها ،يمش خط
  . )Shanahan,et al, 2013 شده است(مشخص  ،ياستيس يباورها

به بررسي  گفتمان تحليل مبناي بر كه يافت توان نيز مي پژوهش داخلي را با اين وجود، چند
انـد. پارسـانيا و همكـاران     در ايـران پرداختـه  سياستگذاري هاي علمي و نظام آموزشـي عـالي   

علمي پس از انقالب اسالمي در بخش علم با تأكيـد بـر    هاي  به سياستدر مقاله خود ) 1392(
گيري نظام اسـالمي   كه پس از شكل ندد و درصدد پاسخ به اين پرسش انپرداز علوم انساني مي

ساني)، به چه اموري توجـه شـده اسـت؛    يافته در زمينة علم (ان هاي تدوين در ايران، در سياست
كند. روش تحقيق بـا   سر گذارده و از چه الگويي تبعيت مي سياست علمي چه تغييراتي را پشت

تـوا و در مـواردي بـه تحليـل     توجه به تأكيدي كه بر اسـناد باالدسـتي وجـود دارد تحليـل مح    
از انقالب و استفاده  پس هاي  است و نتيجة تحقيق رشد تدريجي توجه به علم طي سال  گفتمان

تبعـي در نگــاه بــه علــم   گـذاري، و غلبــة حاكميــت سياســت  از الگوهـاي متنــوع در سياســت 
) تالش كـرده انـد، تـا    1394). پورعلي و همكاران (1392(پارسانيا و پرهيزكار،  است  )  (انساني

هاي نهم و دهـم جمهـوري اسـالمي در حـوزه      تحليل گفتماني ازسياستگذاري فرهنگي دولت
موزش عالي و نسبت سنجي آن با نظم گفتماني آموزش عالي ارائه كند. از جملـه مهـم تـرين    آ

نتايج پژوهش آنها اين بود كه سياستگذاري فرهنگي در آموزش عالي نبايـد بـا نظـم گفتمـاني     
دانشگاهي حاكم  بر ميدان علم و نهاد دانشگاه ناسـازگار باشـد و بـا تاكيـد برناسـازه  قابليـت       

بليت اعتبار ادعا كرد گفتمان دولت نهم و دهم بـا محوريـت دال اسـالمي شـدن     دسترسي و قا
دانشگاه و تاكيد بر رويكرد اجرايـي و مـديريتي بـراي تحقـق آن عليـرغم قابليـت دسترسـي؛        

). شـيربگي و  1394نتوانست در دانشگاه از اعتبـار الزم برخـوردار شـود(پور علـي و فيرحـي،      
بـر   نظم گفتماني حـاكم  گفتمان تالش كرده اند، تحليل انتقادي از گيري بهره ) با1399همكاران (

 در آموزشـي  هاي سياست بندي مفصل چگونگي و ايران اسالمي جمهوري عالي آموزش نظام
نشان مـي دهـد كـه    او  يافته هاي پژوهش  مورد  تحليل و بررسي قرار دهد. مذكور را گفتمان

» فرهنــگ اســالمي«ل دال مركــزي گفتمــان آمــوزش عــالي در جمهــوري اســالمي ايــران حــو
مقابلـه بـا   «، »تحـول آمـوزش  «، »نفي سكوالريسم«بندي شده است و دال هايي همچون  مفصل

اسـالمي شـدن   «و » خصوصي سازي آمـوزش «، »گزينش كارگزاران آموزش«، »تهاجم فرهنگي
ويب حول اين دال مركزي مفصل بندي شده اند. هركدام از اين دال ها به ميانجي تص» دانشگاه
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و ابالغ قوانين و اسناد باالدستي اي ظهور پيداكرده اند كه مستلزم اتخاذ سياست هاي آموزشـي  
ويژه اي بوده است. سياست هاي آموزشي در اين سير تاريخي، ابعادي ايديولوژيك، ارزشـي و  

با ) 1396). خليلي و همكاران(1399د( شيربگي و عبداهللا زاده، همچنين اجرايي به خود گرفته ان
هدف فهم و تبيين عدم تحقق استقالل دانشگاهي مطلوب در نظام آموزش عالي ايران به لحـاظ  

ــاريخي ــد. ، پژوهشــي انجــام دادهت ــژوهش م ان ــاثر از رويكــرد روث وداك، روش شناســي پ ت
حضور هر چه بيشتر دانشگاهيان «در انتها، راهبردهاي سياستي  واست. » گفتمان انتقادي  تحليل«

بازنگري ديدگاه سنتي و «، »تعديل نگرش هاي سياسي و مذهبي«، »آموزش عالي در اداره كردن
بـراي احيـاي   » كاهش وابستگي دانشـگاه هـا بـه منـابع دولتـي     «و » دولت گرا در آموزش عالي

  ). 1396( خليلي و همكاران، استقالل دانشگاهي در ايران پيشنهاد شده است
  
  مباني نظري .3

گفتمـان و  "مربـوط بـه    هـاي  نظريه سوي به رفتن نيازمند پژوهش اين هاي پرسش به گفتن پاسخ
 مـا  به مزبور هاي نظريه مزبور است. هاي نظريه تشريحي–تبييني قدرت از گرفتن بهره و "واقعيت

بيرونـي   اجتماعي واقعيت با ها هاي علم وفناوري در دولت ميان گفتمان اي رابطه چه كه گويند مي
 و واقعيـت  ميان ديالكتيكي رابطه كه دهند مي نشان مزبور هاي نظريه ديگر، عبارت دارد. به وجود
 و گفتمان(زبـان)  به مربوط نظري ادبيات در است. تاكنون تصور قابل هايي شيوه چه به ها گفتمان
 نظريـه  - 2 و واقعيـت  از تقليد نظريه يا نظريه بازتاب - 1است:  شده تأكيد رويكرد دو بر واقعيت

 نخسـت،  نظريه به ) . بنا1392) (مهرآيين، Shi-Xu,2005متن( در واقعيت توليد نظريه يا بازنمايي

 تجلـي  جز چيزي گفتمان ديگر، عبارت ). به  Shi-Xu,2005است( واقعيت (زبان) آيينه ها گفتمان

 بـا  يك به يك و كامل تطابق در گفتمان رو، اين ).  ازShi-Xu, 2005متن نيست ( عالم در واقعيت

 را گفتمـان  ماهيـت  عينـي،  -بيرونـي  واقعيـت  ماهيـت  و دارد قـرار  عينـي  – بيرونـي  واقعيـت 

 چنين نخست، نظريه برخالف دوم، نظريه ). در1392) (مهرآيين، Shi-Xu, 2005كند( مي  مشخص

 شناختي نشانه نظام قالب در حقيقت توليد به گفتمان نيست، آينه واقعيت گفتمان كه شود مي گفته

 و محـدود (حقـايق  كننـده  توليد ها گفتمان ).Jørgensen& Phillips, 2002پردازد( مي شناختي زبان–
 &Jørgensenاسـت( )نامحـدود  و متكثـر  پيچيـده،  (عينـي – بيروني واقعيت خصوص در )مشروط

Phillips, 2002(.  زبـاني  هـاي  تكنيك و راهكارها ها، مكانيسم از سخن عموماً ها  اينجا، نظريه در –

پـردازد   مـي  واقعيـت  نمـادين  توليـد  بـه  طريـق آنهـا   از گفتمـان  كـه  گوينـد  مـي  شـناختي  نشـانه  
). تلقــي زبــان بــه مثابــه يــك سيســتم كــه تــابع واقعيتــي نيســت كــه آن را  1392  (مهــرآيين،
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 نظريـه  يا گفتمان نظريه .)Howarth, 2000شناسي ساختارگرا ريشه دارد( دهد، در زبان مي  بازتاب

 و تصاوير ها، روايت ي واسطه به تنها را واقعيت ما" كه نمايد مي تاكيد مساله اين بر حقيقت توليد
 . اينKaplan, 1986) )(1392)(مهرآيين، Fischer,2003( )Godin, 2009("كنيم مي تجربه ها داستان

 و رمزگـان  بـا  مطابق آن را بلكه كنند، نمي منعكس خنثي و شفاف را واقعيت هرگز نمادين اشكال
شـناختي   و نشـانه  نمادين هاي  نظام اين ).Fischer, 2003تابانند( بازمي معين ي جامعه هر هاي سنت
 را اجتمـاعي  هاي واقعيت و نيستند ازلي و هايي ثابت ساخت آنها ).Howarth, 2000نيستند( خنثي

 و تغييـر  تعـديل  معـرض  در و شـوند  مـي  ساخته خود ها ). آنHowarth, 2000كنند( مي وساطت

 واقعـي  مـادي  جهان هيچ كه نيست معنا بدان اين البته )Jørgensen & Phillips, 2002( دارند  قرار

)  Calvert,et al, 2007شـود(  مـي  داده مـادي  جهـان  بـه  كـه  اسـت  معنـايي  مهم بلكه ندارد، وجود
)Howarth, 2000)(Jørgensen & Phillips, 2002كند و در نتيجه  ست كه خلق مي ). زبان دستگاهي

و روابـط اجتمـاعي را نيـز     هـاي اجتمـاعي   در عـين حـال هويـت    سازد. جهان اجتماعي را مي
اي بـراي   ) به اين معنا كه تغيير در گفتمان وسيلهJørgensen & Phillips, 2002( آورد مي  وجود به

 ). Jørgensen & Phillips, 2002تغيير جهان (

 .Teun Aدايك(  ون تئون و وداك روث ) ،Norman Faircloughفركالف( جي، نورمن پل جيمز

van Dijk( نظريه ادامه در اند توانسته كه هستند گفتمان پردازان نظريه ديگر از ) هليديHalliday( به 

 كـه  دهنـد  نشـان  ما به نوعي به يك هر و خاص خود بپردازند "فراگفتمان"نظريه  بندي صورت

 ايـن  اسـتخراج  بـه  توان روشي مي چه به بنا و چگونه و چيست گفتمان يك هاي مولفه مهمترين

  ). 1392پرداخت (مهرآيين،  گفتمان يك درون از ها مولفه
  

 آيند؟ ما كار به توانند مي چگونه باال نظري مباحث 1.3
گـروه دوم    ي نظريـه  بـر  تكيـه  بـا  تـوان  مـي  را هسـتيم  آن پي در پژوهش اين در ما آنچه شك، بي
 آنچـه  بـر  تكيـه  با خود، درتحليل ما رساند. انجام به ، "ها از طريق گفتمان رويكرد خلق پديده"

در   شـده  هـاي توليـد   گفتمـان  نمـود،  مطرح زباني هاي ميدان و ميدان مفهوم خصوص در وداك
كاركردهـاي   آن در كـه  گرفـت  خـواهيم  نظر در ميدان يك را ها پس از انقالب يك از دولت  هر

 سـازند.  مـي  را خـود  خـاص  زبـان  يـك  هـر  كاركردهـا  اين و است انجام حال در متفاوتي زباني

 قطعـات  داراي خـود  زبـاني  قطعـات  ايـن  از يـك  هـر  كـه  جي معتقـديم  پل همچون حال، بااين

 شناسي روش بخش در پردازند. مي پل جي مدنظر زباني كنش هفت انجام به كه است  تري كوچك
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 روشي قالب و يك اسلوب در را مباحث اين توان مي چگونه كه داد خواهيم نشان تحقيق روش و

  .پرداخت متن تحليل به ها آن از استفاده با و گرفت كار به
  
 روش تحقيق .4

ه رو، در پي اثبـات يـا ردفرضـي ؛ ازاين است اكتشافي -توصيفي هاي پژوهش نوع از پژوهش اين
مزبـور   متنـي  هـاي  داده هسـتند.  متنـي  هـاي  داده جـنس  از پـژوهش  اين هاي . دادهخاصي نيست

علم وفناوري،  بحث در هاي رهبر، وزراي درگير جمهور، صحبتهاي رئيس  صحبت از  عبارتند
ها به خصوص در وزارت علوم و برحسـب نيـاز محقـق بـه      اسناد باال دستي، قوانين وآيين نامه

 در تـوان  مـي  عمومـا  را پـژوهش  ايـن  هـاي  داده جـنس  از هايي اسناد ديگر نيز رجوع كرد. داده

 اين هاي داده گردآوري شيوه رو، ازاين آورد. بدست وجستجو  اطالعاتي هاي بانك يا ها خانه كتاب

 متنـي  هاي داده و اسناد انباشت آرشيو و مراكز در جستجو و اسنادي معمول روش همان پژوهش

علم  از ها آن در كه 1400تا  1384هاي  سال در شده توليد هاي گفتمان تعداد ترديد، بي .است بوده
 در آنهـا  تمـامي  تحليـل  به بتواند محققي كه باشد مي از آن بيش است شده گفته سخن و فناوري

ها از  هاي ما تا حدي بود كه روايت دولت آوري داده جمع رو، اين از بپردازد. گونه اين از تحقيقي
علم و فناوري مشخص گردد. به عالوه، براي بكارگيري داده ها و اطالعات جمع شده و يافتن 

  كدگذاري استفاده شده است.ها، از روش  كاركردهاي هر يك از دولت
رويكـرد   هـاي تحقيـق،   تحليـل داده  از روايـت تجربـي حاصـل    همچنين براي دستيابي بـه 

جـي هـر مـتن     بكارگرفته شد. بنا به روش پـل  تاريخي روث وداك و نظريه پل جي _گفتماني
كـه زبـان آنهـا را    » مـل زبـاني  هفـت ع «است كه در آن بنـا بـه   » شش قسمت«زباني مركب از 

). اگر در تحليل يك متن بتوانيم ايـن  57: 1396گردد (مهرآيين،  دهد، واقعيت خلق مي مي  انجام
سازند را شناسايي نماييم  ها را عملي مي هفت كنش زباني و عناصر و روابط زباني كه اين كنش

).  بنـا بـه   57: 1396ايم به تحليل گفتمان توصيفي يك متن بپردازيم (مهرآيين،  در واقع توانسته
هـاي   كـه زبـان بـه انجـام كـنش     يه پل جي زبـان تنهـا در پـي انتقـال اطالعـات نيسـت بل      نظر

هـاي   )عمل و كـنش 2) اهميت بخشيدن، 1شمارد:  پردازد كه وي آنها را چنين برمي مي  متفاوت
)ايجـاد پيونـد ميـان چيزهـا،     6)ايجاد روابـط انسـاني ،   5) سياست، 4)هويت سازي،3متفاوت، 

 سـاختار  توصـيف  در جـي  پـل  ).  نظريه57: 1396فتي (مهرآيين، معر - )خلق يك نظام زباني7

 هاي خالء كردن پر با وداك روث حال، نظريه بااين باشند، مي كارآمد بسيار زباني قطعات بر حاكم

  ). 58: 1396كند (مهرآيين،  مي آشنا گفتمان فرا رويكرد از ديگري وجوه به را ما نظريه دو اين
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در برخورد بـا داده هـاي متنـي يـا همـان مـتن، گفتمـان هـاي         بر اساس رويكرد وداك، ما 
هاي مزبور را به عنوان يك ميدان زباني در نظر گرفتيم كه مركب از كاركردهاي متفـاوت   دولت

ايـن كـار و جـاي دادن مجمـوع      و ژانرهاي زباني مربوط به آنها مي باشد. محقق پس از انجام
ين قطعـات زبـاني مربـوط بـه هـر يـك از ايـن        هاي موجود در كاركردهاي متفاوت و تعي داده

كاركردها، با كمك روش پل جي به  شناسايي اجزاء كليدي هر ژانر زباني و روابط موجود ميان 
 كارشناسـان،  ده نفـر از نظر براي اعتبارسنجي پژوهش از اجماع و آنها مي پردازد. و در نهايت، 

ي پـاتر و   ظرگرفتن دو معيـار برگزيـده  با در ن نظران و خبرگان مرتبط و آگاه به موضوع صاحب
 ) يعني انسجام و سودمندي كمك گرفته شد.1987وترل (

  
  پژوهش تجربي .5
گفتمان علم وفنـاوري   متن تحليل به اي كه در بخش روش تحقيق گفته شد، شيوه به ادامه، در ما

 علـم وفنـاوري  هـاي   روايـت  بيان به پايان در و پردازيم نژاد و روحاني مي در دو دولت  احمدي

 بنـدي  صورت داد خواهيم نشان و پرداخت خواهيم  اين دو دولت  هاي گفتمان شده از استخراج

  .است ابعادي و اجزاء چه از ها مركب گفتمان دولت در علم وفناوري گفتمان گفتماني،
تقريباً از روزهاي نخست دولت دوم اصالحات و ذيل برنامه سوم توسـعه بـود كـه سـخن     

اد تحول در دانشگاه ها، رفتن به سمت نسل سوم دانشگاه ها، انجام جهـاد علمـي،   گفتن از ايج
باال كشيدن سطح علمي كشور، افزايش ميزان توليدات علمي كشور، تبديل كردن دانشگاه هـاي  
كشور به بهترين دانشگاه هاي منطقه و جهان، تجاري كردن علم و فناوري، ايجـاد پيونـد ميـان    

هـا و .... در ميـان جامعـه دانشـگاهي و سياسـتگذاران       رآفريني دانشگاهعلم و صنعت، وظيفه كا
حوزه علم و فناوري گسترش يافت و تمامي فضاهاي بحث و گفتگو در مورد آموزش عالي را 
گرفتار در خود ساخت. تكرار منظم و سيستماتيك بيست ساله ايـن مباحـث و موضـوعات در    

خنراني ها، همايش ها، مقـاالت، مصـاحبه هـا،    فضاهاي زباني مختلف مانند دستور جلسات، س
گزارش هاي تحقيقاتي، سندهاي چشم انداز، برنامه هاي توسعه،و....  البتـه، تنهـا بـه بـازگويي     
چندباره و چند باره برخي ديدگاه ها محدود نشد و اين ديدگاه ها آرام آرام خود را تبـديل بـه   

ها نمودند. وجود  مناسك و حتي نهادها و سازمانها، قوانين،  نامه ها، آيين اي از سياست مجموعه
ايران كشوري است توسعه يافته كه با اتكاء به توليـد علـم و فنـاوري و    «هايي همچون  )گزاره1

دانش پيشرفته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسـياي جنـوب غربـي    
سند چشـم انـداز   »(يه دست يافته استشامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسا



 139   و ديگران) نييمهرآ يمصطف( ... فناورانه -  يعلم يگذار استيگفتمان س ليتحل

 

اقتصاد متنوع و متكي بر دانـش و آگـاهي، سـرمايه انسـاني و     «)، 1382،1404جمهوري اسالمي
افزايش سهم كشـور در توليـدات علمـي    «)، 1383برنامه چهارم توسعه،  26ماده »(فناوري نوين

نظـور گسـترش حـوزه    تقويت علم و فناوري به م«)، 1383برنامه چهارم توسعه، 9(ماده  »جهان
كسب جايگاه «، »هاي علمي و عبور از مرزهاي دانش آرمان مقدس فتح قله«، »نفوذ و اقتدار ملي

تصاحب سهم اقتصادي بيشتر در مناسـبات متكثـر، متنـوع و پرشـتاب     «، »سياسي- برتر فرهنگي
هـايي   ههـا و سـوژ   (مقدمه آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي)،... و خلـق ابـژه   »جهاني

دانش به مثابه عامل ايجاد كاال، ثروت، خدمات، نفـع، انتفـاع، سـود، صـنعت، بـازار،      «همچون 
محصول، مهارت، نتيجه، كسب و كار، رشد اقتصادي، كارآفريني، تمـايالت روزمـره كسـب و    

» هـاي مبادلـه اي بـازار، و.....   كار، متوسط گرايي علمي،اثربخشـي اقتصـادي و بـازاري، ارزش    
تصور قديمي تر كه بر دانش به عنوان عامل فضل،معنا، جريان معرفت، فهم، اكتشاف،  مقابل(در

آفريني  انه، مفهوم آفريني معرفتي، مسالهصدق، نقد اجتماعي، دانشگاه، شايستگي آكادميك، كتابخ
علمي،  هاي استعاليي علمي، تمايالت روشنفكرانه، نخبه گرايي، اصالت معرفت شناختي، ارزش

ــد ــاد هــاي دانــش شــركت«كــرد)،  مــي و... تاكي ــاوري«، »بني ــارآفرين«، »نظــام فن ، »دانشــگاه ك
سـازي   خصوصـي «، »فنـاوري  و پارك علم«، » فناوري و مناطق آزاد پژوهش«، »سوم نسل  دانشگاه«

، »اسـتادان اثـربخش  «، »تبديل ايده بـه محصـول  «، »فناوري و پژوهش   عالي ، هاي آموزش فعاليت
)، در كنـار  1386.. (فراسـتخواه، ،و.»اقتصـاد دانـش  «، »آفـرين  ي ثـروت هـا  استادان آورنده طرح«
نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمـي،   مديريتي از قبيل آيين - هاي اجرايي كردارها و مناسك  )2

شـود،   شـود يـا نمـي    ايجاد پرونده ارتقاء، برگزاري مناسك مميزي، صدور احكام موافقـت مـي  
و كردارهاي نماديني همچون نوشتن، ارجـاع دادن، شـركت در    ها، يا اعمال كردن پرونده آرشيو

سمينار، انتشار به صرف انتشار، دفاع از تز، چاپ مقاله، استماع سخنراني، ابراز نظر در جلسات، 
اي، خلـق نوشـتارهاي كوتـاه     هاي مشـاوره  هاي كارآفريني، ثبت اختراع، ارائه فعاليت ارائه طرح
و » هـا  مـادي شـدن  ) «3آزمايشـگاهي،و..) و   - هـاي صـنعتي   همديريتي، گـرفتن تاييديـ   - اجرايي

عتـف،   گيـري وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، شـوراي عـالي       از قبيل شكل» ها نهادسازي«
 - كاربردي، نظام فني - آفريني، دانشگاه علمي و كار هاي مميزي، معاونت هاي برنامه ريزي هيات
 - سـاز خلـق نظـم مـديريتي     كـاربردي،و.... زمينـه  - هاي علمـي  دانشگاهي، رشته  اي، جهاد حرفه

سياستگذاري در جامعه ايران شد كه امروزه آن را به عنوان گفتمان سياستگذاري علم و فناوري 
فناوري ناميد. دولتمردان و مسئولين (دولت محمود  و   سازي علم ثروت آفرين يا گفتمان تجاري

مهـدي زاهـدي، كـامران دانشـجو،      حوزه علم و فناوري از قبيل محمـد  احمدي نژاد) دخيل در
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حسن طريقـت منفـرد،    محمود مالباشي، كامران باقري لنكراني، مرضيه وحيد دستجردي، محمد
توان نمايندگان اين رويكرد در  عليرضا طهماسبي، علي اكبر محرابيان، مهدي غضنفري و... را مي

 - رفت كه بـه گسـترش ايـن گفتمـان در فضـاي سياسـي      سياستگذاري علم و فناوري در نظرگ
فناورانه _زا گفتمان سياستگذاري علمي اند. بررسي انتقادي وجوه آسيب معرفتي ايران كمك كرده

ثروت آفرين يا گفتمان تجاري سازي علم و فناوري در دولـت احمـدي نـژاد باعـث شـد كـه       
حسـن روحـاني) ادبيـات     مسئولين دخيل در حوزه علـم و فنـاوري در دولـت اعتـدال(دولت    

هـاي انتقـادي سـخن از گفتمـان      سازي را تا حدي به كنار گذاشته و با پذيرش ديـدگاه  تجاري
  بگويند.» گفتمان اقتصاد اطالعاتي«يا » گفتمان اقتصاد دانش بنيان«جديدي به نام 
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ثـروت آفـرين   - سـازي  فناورانه تجاري- گذاري علمي ميدان گفتماني سياست 1.5
  نژاد احمديدولت 

  
  نژاد احمدي دولتميدان گفتماني، كاركردها و تحليل كاركردها  .1شكل 
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اقتصـاد   - بنيـان  فناورانه اقتصاد دانش- گذاري علمي ميدان گفتماني سياست 2.5
  اطالعاتي دولت روحاني:

  
  يكاركردها دولت روحان لي، كاركردها و تحليگفتمان دانيم .2شكل 

 
  ها دولتهاي  تفسير داده 3.5

 نژاد (تجاري سازي) در دولت احمديروايت علم و فناوري  1.3.5

سـازي، نـوين سـازي و     در آن دوره براساس داده هاي موجود، به نظر ميرسد گفتمان  تجـاري 
مدرنيته يعني بهره گيري از فناوري روز در ايجاد دولت الكترونيك بسيار پر رنگ بود كـه ايـن   
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از جمله اين اقدامات مي توان به تبديل كردن سازمان ثبـت احـوال   خود منشاء اقداماتي شد كه 
به سازماني تمام الكترونيك، صدور كارت هوشمند ملي و كاربرد اين كارت به عنوان وسيله ي 
براي تصديق رسمي و حقوقي اظهارنامه هاي مالياتي ، امضا ديجيتال و... اشاره كرد. در ضـمن  

  راه اندازي شد. ICTدفتر  380تان گلستان در راستاي دولت الكترونيك در اس
موضـوع فضـاي مجـازي در دوره      اطالعات مكتسبه از منابع رسمي اشاره بـه آن دارد كـه  

احمدي نژاد به عنوان مهمترين مسئله در فضاي دانش و ارتباطات در آن دوره مطرح بود .   آقاي
واره هـاي ارتبـاطي و   تاثير پيشرفت ارتباطات و فضاي مجـازي در حـوزه هـاي فضـايي، مـاه     

سنجشي و ارتباطات زميني بسيار پر رنگ بود . به نظر ميرسد كه در نتيجه همه اين اقـدامات و  
ك عرصـه ي مهـم   سازي بود كه عرصه ي علـم و فنـاوري بـه عنـوان يـ       نگرش هاي تجاري

كه سال جهاد اقتصادي ناميده شده بود توسعه ي قابل توجـه اي داشـت.    90اقتصادي در سال 
به عنوان نقطـه ي عطـف توليـد     2رتاب كاوشگر به فضا به طور نمونه شليك موشك سجيل پ

هاي پيشرفته، توليـد   هاي فناوري سازي در حوزه هوا و فضا و ورود به عرصه فناوري و تجاري
گذاري بر توليد داروهاي گيـاهي   هاي پيشرفته و همچنين سرمايه دارو بويژه داروهايي با فناوري

نو و بيوفناوري، افزايش شش برابري داروهاي نو تركيب افزايش صـادرات كـاال و   و فناوري نا
بنيان در دوران تحريم، موفقيت ايران در بومي سازي انرژي هسته اي و دسـتيابي   خدمات دانش

ايـي بـا آن همـواره مواجـه بـود،       به توفيقات روز افزون با وجود تهديداتي كه در زمينه هسـته 
ده از آن تاكيد بودند.  افزايش دو برابري پاركهـاي علـم و فنـاوري در آن    جمله اقدامات برآماز

هـاي   ريـزي  هـا و برنامـه   گـذاري  ها، سياست سازي فناوري دوره، پايه گذاري درست در تجاري
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بـراي افـزايش سـطح تاثيرگـذاري جامعـه علـم و       

ت گياهان تراريخته در پژوهشكده بيوفناوري كشاورزي كش  اندازي نخستين گلخانه فناوري، راه
سـيزدهم ايـران در توليـد علـم      در قالب طرح كالن ملي فنـاوري و نـوآوري، كسـب جايگـاه    

عنوان  اي سال جهاد اقتصادي و همچنين بهفناوري و... نيز به عنوان بخشي از دستاورده زيست
الوه ، بـا توجـه بـه داده هـاي     عـ  نشانه اي بر پيشرفت هاي علمي وفناوري كشـور بـود و بـه   

مراكـز علمـي معتبـر  را دنيـا      آمده، ايران رتبه اول علمـي در منطقـه در گـزارش هـاي     بدست
آورد. به عالوه مركز اتمي آزمايشگاهي تهران براي توليـد راديـو داروهـا بـا اسـتفاده از        بدست

بـه عنـوان    فنـاوري هسـته اي  ي بيسـت درصـد تـالش ميكـرد. روز ملـي       اورانيوم غني شـده 
كننده پيشرفتهاي فناوري هسته اي ايران ناميده شد. انرژي هسته اي حق مسلم ماسـت   يادآوري
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به عنوان شعار و مانيفست رئيس جمهور آقاي احمدي نژاد در تشريح حق مسلم كشـور بـراي   
 دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي و عدم تجديد نظر در برنامه هاي هسته اي ايران بود.

ستادهاي توسعه فناوري در حوزه هـاي زيسـت    بدست آمده اشاره به اين دارند كهاهد شو
فناوري، فناوري نانو، فناوري هسته اي، فناوري اطالعات و فناوري هوا و فضا شكل گرفتند كه 
وظيفه ي اصلي آن ها هدايت، سياستگذاري و حمايت مالي مراكز تحقيقاتي حوزه هاي مختلف 

 سازي بود. پژوهشگاههاي كشور در راستاي تجاري را در دانشگاهها و

در ادامه اين فعاليتها، با توجه به مدارك و اطالعات موجود، مي توان به حائز اهميت بـودن  
 هاي دانشـگاهي درچرخـه   ي و دستگاههاي مديريت هاي صنعتي، دستگاه همكاري دولت، دستگاه

ي  ي اين چرخه ي با هدف رفع مسئلهايده ي علمي تا مصرف و فعالسازي پاركهاي علم وفناور
 سازي اشاره كرد.  در راستاي تجاري

ورود آسان داوطلبان به دانشگاه ها، حذف كنكور، افزايش پذيرفتـه شـدگان در دوره هـاي    
تكميلي، افزايش وام هاي دانشجويي، توجه به فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان، گسترش تعداد 

ين المللي، توجه به قراردادهاي پژوهشي دانشـگاه هـا بـا    مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر ب
زي همـواره از جملـه دغدغـه هـاي     سا صنعت و بهبود وضعيت آموزشي دانشگاه ها و تجاري

 روي مسئوالن و سردمداران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود . پيش

انشگاه و صـنعت  از ديگر اقدامات انجام شده، با توجه به داده هاي موجود، براي نزديكي د
سازي مي توان به دانشگاه جامع علمي و كاربردي به عنـوان ارتبـاط دهنـده     در راستاي تجاري

ميان صنعت و دانشگاه كه بسيار فعال تر ازگذشته فعاليت خـود را ادامـه داد اشـاره كـرد. و در     
دانـش و  سازي و اشتغالزايي دانش آموختگان دانشگاه هـا در مركـز    راستاي كارآفريني، تجاري

 صنعت گروه خودروسازي سايپا (پارك ارتباط دانشگاه و صنعت) بكارگرفته شدند.

براساس اطالعات موجود از دوره آقاي احمدي نژاد، در آن دوره  قدرت اقتصادى، سياسى 
سازي بود؛ لـذا   و نظامى متكى به تالش هاى علمى و دستاوردهاى تحقيقاتى در راستاي تجاري

شور به گونه اى بود كه به جامعه بياموزد براى توليد ثـروت بايـد فعاليـت    برنامه هاى توسعه ك
  علمى و پژوهشى انجام داد و اين فعاليت هاست كه مى تواند به توليد منجر شود. 
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اقتصـاد   -اقتصـاد دانـش بنيـان   ( روحـاني روايت علم و فناوري دردولـت   2.3.5
 اطالعاتي)

رشد و توسعه در زمينه هاي علـوم بنيـادي و فنـاوري    به نظر مي رسد با توجه به روند جهاني 
هـاي   اطالعات و ديدن فاصله رو به تزايد بين ايران و ساير كشورهاي داراي اين علوم، تـالش 

بنيان صورت گرفـت. در ايـن دوره    هاي دانش براي كم كردن اين فاصله از طريق سياستگذاري
هـاي ارتبـاطي و    يـان و زيرسـاخت  بن هاي دانـش  نقش نيروي انساني ماهر و متخصص، شركت

تصـاد مقـاومتي برجسـته شـده بـود.      اطالعاتي براي ساختن اقتصاد نوظهور زيستي و زايـش اق 
اساس اطالعات موجود، يكي از متوليان اصلي در راستاي ورود بـه عرصـه اقتصـاد زيسـتي     بر

مراكـز علمـي و   افزا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود كه با جديت تمام و با هدايت  ارزش
انـداز،   بنيان و سـند چشـم   دانش  هاي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد پژوهشي در جهت تحقق سياست

ي كشـور و كسـب سـه درصـد بـازار      هـاي كـالن علـم و فنـاور     نقشه جامع علمي و سياست
  فناوري جهان گام برميداشت. زيست

علـوم، تحقيقـات و    آنچه كه مي توان در دوره آقاي روحاني در رابطه بـا نقـش وزارتخانـه   
تـا بتوانـد بـا ورود بـه عرصـه       فناوري ديد اين است كه وزارت مذكور تالش وافـري داشـت  

هـاي مفيـد مـورد نيـاز در خـدمت اقتصـاد        افزا حمايت از فرآيند تبديل علم به فنـاوري  ارزش
جهـت دادن  «زايي دانش آموختگان، به منظـور پيـاده سـازي راهبـرد      بنيان امروز و اشتغال دانش

افـزايش  «و تحقق هدف كـالن  » چرخه علم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد
درصـد توليـد    50سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش فناوري داخلي بـه بـيش از   

بخش در حوزه علم  از طريق گسترش همكاري و تعامل سازنده و الهام» ناخالص داخلي كشور
اي و جهاني به ويژه جهـان اسـالم    رها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهو فناوري با ساير كشو

همراه با تحكيم استقالل و اقتدار كشور قدم بردارد، كه بنظر ميرسد تحقق ايـن مـوارد نيازمنـد    
 زمان بيشتر و بسترهاي نظري روشن تري بودند . 

مهم بود كه در راسـتاي  آنچه كه در تحليل ها و اسناد دوره آقاي روحاني مي توان ديد اين 
بنيان، بازنگري در زنجيره تأمين ايده تا بازار بعنوان  دانش  تحقق برنامه اقتصاد مقاومتي و اقتصاد

آفرينـي در كشـور شـود، مـورد      توانست منجر به خلق ثـروت و ارزش  ترين اقدامي كه مي مهم
، فناوري و بازار بعنـوان  اهتمام قرار گرفت و در همان راستا، تكميل حلقه واسط بين توليد علم

يكي از ضرورياتي كه وزارت علوم  تالش ميكرد در فضاي پسـاتحريم و در  تعامـل بـا سـاير     
 آفريني در آن بپردازد، مورد توجه قرار گرفت. ها و بخش خصوصي به نقش دستگاه
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اد، تاكيدات فراواني در اين دوره بر اقتصاد دانش بنيان با هويت تنها راه مقاوم سـازي اقتصـ  
شده بود و در همين راستا سرتيتر برنامه چهارم توسعه و محور اصلي برنامه پنجم توسعه همين 

مركز رشد براي به بـار نشـاندن    150مهم بود. داده ها نشان مي دهند كه براي تحقق اين نگاه،  
با رمان فعال شدند، كه همه پارك علم و فناوري در كشو 34ايده هاي نوآورانه تاسيس شدند و 

تغذيه كننده اقتصاد دانش بنيان بودند. كريدورهاي علم و فناوري با هويت تغذيه كننـده  هويت 
اقتصاد دانش بنيان مورد حمايت وزارت علوم بود. بنگاه هاي داخلي تـالش ميكردنـد توانـايي    

ا جهت فناورانه و رقابتي خود را باال ببرند  و با اتكا بر منابع داخلي و توانايي خودشان شرايط ر
هاي نبود شـغل   توسعه و رونق بنگاه فراهم آورند. بنظر ميرسد اين تالش در واقع يكي از ريشه

هاي توليد، خدمات، صنعت و  ها، كه عدم اتصال دانشگاه با عرصه التحصيالن دانشگاه براي فارغ
 كشاورزي بود، را نشانه گرفته بود. 

قاضاي محصوالت دانش بنيان، زيـر نظـام   ها براي عرضه و ت از آنجاييكه مهمترين زير نظام
حقوق مالكيت فكري و استانداردسـازي محصـوالت بودنـد بايسـتي تقاضـا بـراي خريـداري        
محصوالت شركت دانش بنيان ايجاد ميشد و ايجاد و افزايش اين تقاضا براي فعال كردن توليد 

جه به داده ها بـه  و عرضه محصوالت دانش بنيان نياز به فرهنگ سازي گسترده داشت كه با تو
نظر محقق با اين مهم فاصله معنا داري وجود داشت.  همچنين تا جايي كـه يـك محصـول در    
داخل كشور موجود بود، نبايستي به محصوالت خارجي نگاه ميشد و تا جايي كه توانمندي در 

داشـتند و بـا پشـتيباني خـود      ها گام برمـي  كشور وجود داشت در جهت افزايش اين توانمندي
ساز توليد محصوالت بيشتر ميشدند و همه اين امور در راستاي ايجاد گفتمان مقـاومتي در   مينهز

 شرايط تحريم و پس از تحريم بود. 

در آن دوره بر انسجام ميان نهادهاي سياست گذار علم و فناوري براي رسـيدن بـه اهـداف    
ش ميكـرد و از طرفـي   تاكيد داشتند و شوراي عالي انقالب فرهنگي در جهت اين انسجام  تال

دست همكاري به سوي ساير نهادهاي سياستگذار علم و فناوري، بخصوص معاونت علمـي و  
فناوري رياست جمهوري دراز كرده بود. با توجه به منابع موجود، وزارت علوم بعنـوان متـولي   
اصلي در حوزه فرهنگ سازي و تالش در جهت غالب شدن گفتمان علم و فناوري در راستاي 

 بنيان در كشور بسيار تالش ميكرد.  دانش  تصاداق

چيزي كه با توجه به اسناد و داده هاي موجود مي توان به آن اشاره كرد اين بود كه در طي 
دوره هاي مختلف شاهد نسلهاي متنوعي از دانشگاهها يعني نسل اول دانشگاه آموزش محور و 

كارآفرين بوديم، كـه تمركـز دولـت     هاي نسل دوم دانشگاه پژوهش محور و نسل سوم دانشگاه



 147   و ديگران) نييمهرآ يمصطف( ... فناورانه -  يعلم يگذار استيگفتمان س ليتحل

 

هاي كارآفرين و مراكز رشد با هدف اقتصاد دانـش بنيـان بـود. بنـابراين در      روحاني بر دانشگاه
همين راستا، صندوق نوآوري و شكوفايي با مصوبه مجلس شـوراي اسـالمي  بـا هـدف ارائـه      

 رفت. هاي نوآورانه شكل گ تسهيالت به شركتهاي دانش بنيان و حمايت از ايده

نيـان بـا توجـه بـه داده هـا،      از نشانه هاي تاكيد و تالش براي كـارآفريني و توليـد دانـش ب   
تر شدن دانشگاه بزرگ فني و حرفه اي بعنوان مصداق عيني و عملي دانشگاه كارآفرين  برجسته

 در دوره مورد مطالعه بود. 

ي صـحيح دانشـگاه   گير هايي كه باعث حفظ هويت دانشگاه و شكل همچنين تاكيد بر زمينه
بود، بي از ايده ها و تركيبي از مردم كارآفرين بود، تاكيد بر كارآفريني و نوآوري بدليل اينكه تركي

 البته عامل مهم ديگر به نظر محقق شكل گيري نگاه بين رشته اي در اين نوع آموزش بود. 

و...  ازجملـه   زمينه هاي همكاري آموزشي و پژوهشي بين كشورهاي ايران، ژاپـن، تانزانيـا  
براي تبادل دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي، توسعه كرسي هاي ژاپن شناسي در ايران 
و كرسي هاي ايران شناسي و ... فراهم شده بود. همه اين اطالعات مويد آن است كـه در دوره  

حقـق،  مذكور آسيب شناسي به طور نسبتا معقولي انجام شده بود كه البته رفع آسيب، به نظـر م 
 همكاري هاي جدي بين سازماني در نهاد كالن حاكميت را مي طلبيد.

براساس داده هاي مكتسبه از منابع، رايانش ابري، نرم افزار، مغز افزار، سخت افـزار، بـالك   
نكتـه  بنيان بسيار اهميت پيدا كـرد.   شدان  چين و ارز رمز ملي در  راستاي توسعه ملي و اقتصاد

فناوري بر طبيعت در دو قـرن اخيـر   ن دوره هشدار اثرات منفي علم و مورد دغدغه محقق در ا
تـرين   ترين شعار اغلب كشورهاي توسعه يافته در بـزرگ  بود كه متاسفانه بيشتر شده بود و مهم

زمين بود. نگراني از سرعت چشمگير پيشرفت فنـاوري و ايـن كـه     المللي حفظ كره مجامع بين
روز را تسهيل كرده و اهميت بسزايي هم دارد، اين اسـت كـه   ابزارهايي نظير اينترنت زندگي ام

را از بـين بـرده اسـت. محقـق      سـري عـادات، رسـوم و آداب مهـم     اين جريان پرشتاب،  يك
كنـد و ضـرورت    است توجه به اين مهم كه فناوري يك فرهنگ را بـا خـود حمـل مـي      معتقد

 ز گذشته شده بود.ره پر رنگ تر اآشنايي با عواقب اخذ كوركورانه آن در آن دو

با توجه به داده هاي موجود، بنگاه هاي داخلي در دوره فوق الذكر هـويتي تـاثير گـذار بـر     
و رقابتي خـود را   بنيان داشتند و تالش ميكردند توانايي فناورانه دانش  اقتصاد مقاومتي و اقتصاد

هت توسعه و رونق بنگـاه  و با اتكا بر منابع داخلي و توانايي خودشان شرايط را ج نيز باال ببرند
  متبوعشان فراهم آورند.
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  بحثگيري و  نتيجه. 6
كه  گفتماني هاي باشد. با بررسي روايتي مي- نگاه گفتماني  يك  ، در برگيرنده گيري اين مقاله نتيجه

فناورانـه   - هاي مذكور صورت گرفت، مشخص گرديد كه مفهوم سياستگذاري علمي در دولت
مختلف به اقتضاي شرايط اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي موجـود در      يها در دولت

فاوت بوده است . براساس آنچه ن گاهي كامال و گاهي اندكي متاويجامعه در سطح نمودها و عن
) و... در كتاب يا مقاالت 2009گودن( )Fischer , 2003(و فيشر ) Martin & Schön, 1996( شون

هاي علم و فناوري تـا حـد زيـادي براسـاس      ها و سياستگذاري شيم خود مطرح كرده اند، خط
شـوند و   هاي حول موضوع علم وفناوري در هر دولت طراحي و تدوين مي ها و داستان روايت

بنيان و..) نيستند و گـاهي تفـاوت    سازي، اقتصاد دانش چيزي جز يك عنوان و نام (مثال تجاري
ذكـر   )Kaplanكـاپالن (  كـه  آنچـه  اسـاس  بـر رنـد.  هاي قبل ندا ماهوي چنداني با سياستگذاري

هـايي هسـتند كـه بـه شـرايط       تانمشي معموالً روايـت يـا داسـ    هاي خط است، چارچوب  كرده
مشـي كـه در پايـان روايـت هـا       معموالً اين پيشنهادهاي خـط  )Kaplan, 1986(  بخشند مي  معنا
وند، مانند افزايش سـهم  ش چندين موضوع زودگذر هستند كه هر سال تكرار مي ،شوند مي  ارائه

صنعتي تحقيق و توسعه در بودجه ملي، افزايش كاربرد پژوهش عمـومي، نيـاز بـه اصـالحات     
 دوم نگرش( نظري چارچوب در عالوه، به  و...  هاي جديد)وسيله پذيرش فناوري ساختاري (به

 مـا  و ندارد وجود زبان از خارج معنا كه  شد، گفته هم) است واقعيت سازنده زبان يعني زبان به
 نيـز  هايـدگر  كـه  همـانطور  و سازد مي را ما جهان زبان و فهميم مي زبان طريق از را چيز همه
توانند  اين روايت ها و گفتمان هاي مختلف ميبنابر. كنيم مي زندگي زبان خانه در ما است گفته

 هـا  ايـت فرارو) خـود را از  Storylineو روايت هـا خـط داسـتان (   يك جهان معنادار را بسازد . 
)Metanarratives( (...همچون علم، توسعه و پيشرفت و)  عنوان به نه را  ها ما فراروايت گيرند. مي 

) و Universalجهانشـمول   و Absoulteمطلـق  ( كنـيم  مـي  تجربه واقعيت عنوان به بلكه روايت
 كشيدن چالش يل گفتمان راهي است براي بهكامال طبيعي و نرمال به نظر ميرسند. واسازي و تحل

  آنچه كه طبيعي به نظر ميرسد. فراروايت ها يعني
 مباحـث  توانـد  مـي  هـا  مشي و سياسـتگذاري  خط  به گفتماني - نگاه روايتي مسير در موانع

 نگـاه  از   به طور نمونه، .را در برگيرد دولتمردان عملكرد ضعف نقاط بررسي صرفا از تري كلي
 تـالش   و انتقـادي  گفتمـان  تحليل در بريتانيا فرهنگي مطالعات تاثيرات  )Blommaertبلومارت (

مرتبط با هم به جاي ارائه تاثيرات يك شبكه اصيل تاريخي در واقع  اقتدار خط يك ايجاد براي
از  ) Blommaert & Mesthrie, 2005(منجر به اقتدار گفتماني براي بريتانيا و حفظ آن شده است 
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ور ايـران، و تحـت تـاثيرات انقـالب     طرف ديگر، در كشورهاي در حال توسعه از جملـه كشـ  
 بـراي    اي عـات ريشـه  مطال فرصـت  ظـاهرا  مانـدگي  عقب وسعت دليل به و... و جنگ  ، 1357

 غربـي  هاي سياستگذاري و ها مدل فرمتها، آن جاي به و نبود فناورانه - علمي هاي سياستگذاري
 اخيـر  دهه دو در اگرچه. شد تجويز سرعت به دولتمردان سوي از ها ماندگي عقب جبران براي
تـه  پرداخ هـايي  سياسـتگذاري  چنـين  و تكنولـوژي  ورود اجتماعي و فرهنگي مضر تاثيرات به

 ديگـري  عناوين به انداختن چنگ گودن قول به  سازي و  هايي چون بومي است و راه حل  شده
 رفـتن  براي اما است، شده ارائه دانش بنيان اقتصاد به سازي تجاري از مثال ها سياستگذاري براي
 جريـان  يـك  كـامال  و اسـت  اطالقيـت  و جهانشموليت مدعي كه پيشرفت چون روايتي فرا از

تـر و پـاردايم فكـري همـه      بايستي نگاهي بسـيار نقادانـه   ،يعي شده به نظر ميرسدطب و نرمااليز
توانـد   هـا، مـي   تري داشت. در اين مسير، بررسي نقادانه روايت هاي سازنده سياستگذاري جانبه

ها و... باشد. از اين روست كه پـس از   ها، بازنگري گيري ها، تصميم بسياري از تحليلراهگشاي 
هايي باشيم، فراروايت هايي كه به روايت هـا خـط    اين شايد نياز باشد بدنبال بررسي فراروايت

 شـوند  مي ساخته   ها، داستان خط اساس بر يعني آنها، پي در كه هايي روايت و دهند مي داستان 
 ظهـور    هـا  مشـي  خـط  و هـا  سياستگذاري براي مختلف عنواين با هايي چارچوب آنها بدنبال و

  .كنند مي  پيدا
  

  ها نوشت پي
نامه دكتري استخراج و با پشتيباني مالي دبيرخانه شوراي عالي عتف  . منابع مالي مطالعه حاضر از پايان1

  انجام شده است.
 

  نامه كتاب
بر  دي( با تأك يپس از انقالب اسالم رانيدر ا يعلم استي). س1392غالمرضا.( زكار،يپره د؛يحم ا،يپارسان

  . 71- 96، صص 17،  ياجتماع ي)،  معرفت فرهنگيدر اسناد باال دست يعلوم انسان
دولـت نهـم و دهـم     يفرهنگـ  ياسـتگذار يس يگفتمان لي). تحل1394داوود. ( ،يرحي؛ ف ديسع ،يپورعل

  . 135- 169)، صص 4(1،يعموم ياستگذاري، س يموزش عالدر حوزه آ رانيا ياسالم يجمهور
گفتمـان   انـه يتطـور وجـه عملگرا   ريسـ  نيـي ). تب1397. (ريـ پنـاه، ام  يرضائ رمحمد؛يام ،يوسفي يحاج

، 26جهــان اســالم،  ياســيس يپژوهشــها ،يليياســرا - يهــودي ياســيس اتيــدر اله ييموعــودگرا
  . 125 - 157  صص
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