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تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

شهرام یزدانی1، مریم سیاه تیر2*، مریم حسینی ابرده3

چکیده

  زمینه و هدف: اصطالح »مرجعیت علمی« اولین بار توسط مقام معظم رهبری )دام ظله( مطرح شد و پس از آن 
بارها در دیدار با دانشگاهیان مورد تبیین قرار گرفت. پس از آن دستیابی به این هدف بزرگ در سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران و سند نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت و پژوهشگران مختلف پیرامون مفهوم مرجعیت علمی به تعریف، 
تفسیر و تبیین این مفهوم پرداختند؛ به طوریکه تعریف و مصادیق این مفهوم در طول زمان توسعه پیدا کرد و عالوه بر 
معنای مستقیم مفاهیم موازی با آن شکل گرفت و توسعه یافت از این رو به دلیل نیازی که به تبیین ریشه های این 

مفهوم در طول زمان وجود داشت این مطالعه با هدف تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران انجام شد.
  روش بررسی: این مطالعه به صورت کیفی و به روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف با تمرکز بر سه مقوله 
متن، کنش گفتمانی و کنش اجتماعی انجام شده است. بدین منظور، گفتمان معاصر کشور ایران در زمینه مرجعیت علمی 

طبق مراحل روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها: یافته های این مطالعه مشتمل بر 1232 کد )ساده و مرکب( بود که منجر به انتزاع 40 تم گفتمانی و پیکره 

بندی گفتمانی شد.
  نتیجه گیری: شناسایی بستر گفتمانی مرجعیت علمی در کشور در این مطالعه به تعریف دقیق تر، اندازه گیری علمی و 

برنامه ریزی مناسب تر برای نیل به مرجعیت کمک خواهد کرد.
   كلمات كلیدی: مرجعیت علمی، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکالف، ایران
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مقدمه
مفهوم »مرجعیت علمی«، واژه نو و بدیعی است که ابتدا توسط 
مقام معظم رهبری )دام ظله( مطرح شد )1( و پس از آن در دیدار 
با دانشگاهیان از سوی ایشان مورد تبیین قرار گرفت )2( و پس از 
آن با وجود تعدد معانی و برداشت صاحبنظران در طول زمان شبکه 
معنایی گسترده ای یافت. )3( در مورد واژه شناسی این مفهوم، واژه 
مرجع، به نگرش افراد به جهان پیرامون اشاره دارد که در ارزش ها 
و رفتار مراجعه کننده اثر گذارد )2 و 3(. واژه »مرجعیت« نیز در 
فرهنگ فارسی دکتر محمد معین به معناي »محل مراجعه دیگران 
بودن«، تعریف شده )4( و علم نیز به معنای اقدامی سیستماتیک 
در ایجاد و سازماندهی دانش در قالب توضیحات قابل آزمون و پیش 
بینی تعریف شده است. )2( مفهوم مرجعیت علمی که به برتري 
و رهبري در تالش براي جنبش نرم افزاري و تولید علم، اشاره 
دارد، بیشتر به عنوان مراجعه جهانی به منابع علمی تولید شده 
توسط دانشمندان به عنوان صاحب نظریه و سبک علمی، کسب 
جایگاه ممتاز در حوزه علم و دانش و قطب و محور علمی بودن، 
مورد استفاده قرار گرفته است. )5( این مفهوم در شرایط کنونی و 
با توجه به پیچیدگی سازمان های امروزی که توجه سازمان ها و 
در مقیاس کالن سیاستگذاران کشورها را به مقوله دانش معطوف 
کرده است، اهمیتی بیش از پیش یافته و به عنوان تنها منبع کسب 
مزیت رقابتی پایدار )6( و ثروت آفرین )7( از نظر سیاستگذاران 
کشور ما نیز به دور نمانده و به عنوان یکي از محورهاي اصلی 
ابالغي مقام معظم رهبري مطرح شده است  سیاست هاي کلي 

)8 و 9(. سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران، سیاست هاي 
نظام و نقشه جامع علمی کشور، پیشرفت ملي را منوط به توانایی 
در تولید و توسعۀ علم، پیشتازی در مرزهاي دانش و فناوري و 
مرجعیت علمي در جهان دانسته اند )8 و 9( که پیشرفت همه 
جانبه کشور، ثروت آفرینی، رشد و توسعه اقتصادی)7(، اقتدارملی، 
عزت و امنیت ملی )6( و دستیابی به اجتماع جهانی و تشکیل 
تمدن عظیم اسالمی را که به مثابه حق تکلیفی برای مسلمانان 
ذکرشده )5( و  باعث افزایش توانمندي و اقتدار نظام اسالمی در 
جمیع ابعاد مادي و معنوی عنوان شده است در پی دارد )3 و 5(. 
از این رو هدف از این مطالعه تحلیل گفتمان مرجعیت علمی 
ایران به منظور شناسایی ریشه ها، ارتباط بین واحدهای معنایی 

و تحلیل بستر اجتماعی و سیاسی آن می باشد.

روش بررسی
 به منظور تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در گفتمان معاصر 
ایران از پژوهش کیفی به روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن 
فرکالف استفاده گردید. در این روش، گفتمان معاصر در سه 
سطح متن، تفسیر و تبیین بررسی شد و جنبه زبان شناسی و 

بعد اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. 
این مطالعه بر روی ادبیات وگفتمان معاصر در زمینه مرجعیت 
علمی در کشور انجام شده است، به طوریکه تمامی گفتمان ها 
بررسی  این مطالعه مورد  شامل مستندات علمی و خبری در 
جستجویی  های  استراتژی  شامل  مطالعه   ابزار  گرفت.  قرار 

جدول 1. جدول نهایی تحلیل تم های گفتمانی

 

 تم گفتمانی 
 سمت  شخصیت کلیدی  تاریخ  شماره سند  عبارت کلیدی  ردیف 

1      
2      

 معنای کنونی تم در گفتمان مرجعیت )تعریف گفتمانی(:
  تم های مقدم 
  تم های موخر 
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بود که در طول مطالعه تغییر یافت. در این مطالعه ابتدا واژه 
مرجعیت علمی مورد جستجو قرار گرفت اما در حین مطالعه 
واژه های دیگری نیز مانند شکستن مرزهای دانش، پیشتازی 
علمی، مرجعیت زبان فارسی، اقتدار علمی، تولید علم و نهضت 
جستجو  به  محققین  سایر  های  یافته  به  توجه  با  علم  تولید 
اضافه شد. عالوه بر مقاالت، بیانات مقام معظم رهبری و مطالب 
بستر  بر  موجود  متون  سایر  و  ها  خبرگزاری  در  شده  منتشر 
اینترنت که به زبان فارسی بودند، در این مطالعه وارد گردید 
انجام شده 653 سند بدست آمد که  و بطور کلی در بررسی 
تعداد 321 سند، تکراری و یا مشابه بوده و 250 سند به دلیل 
معیارهای خروج از مطالعه حذف گردید و در نهایت 82 سند 
مورد بررسی قرار گرفت  که 24 سند مربوط به مقاالت علمی 
بوده و بقیه موارد گفتمان های منتشر شده در بستر اینترنت 
بوده است. سایت مقام معظم رهبری )دام ظله( شامل قسمت 
علمی،  مرجعیت  جستجوی  منظور  به  و  بود  مختلفی  های 
قسمت های »بیانات«، »استفتائات«، »خاطرات« و »دیگران« 
در این سایت مورد بررسی قرار گرفت و 385 مورد یافت شد 
این موارد 253 مورد مربوط به »بیانات«، 1 مورد  از بین  که 
»دیگران«  مورد   125 و  »خاطرات«  مورد   6 »استفتائات«، 
بوده است. موارد مربوط به استفتائات و خاطرات به دلیل عدم 
مواردی  شامل  »دیگران«  موارد  شد.  حذف  موضوعی  ارتباط 
ظله(  )دام  رهبری  معظم  مقام  از شخص  غیر  افرادی  که  بود 
معظم  مقام  تاکید سخنان  و  تایید  در جهت  یا  و  دیدارها  در 
صحبت، مصاحبه یا نوشتاری داشتند، که به آن  نیز پرداخته 
علوم  و  خبرگزاری  های  سایت  از  ذکرشده  موارد  سایر  و  شد 
انسانی از تاریخ 68/7/30 تا آذرماه سال 1398 در مطالعه وارد 
شد. مقاالت و ادبیات گفتمانی در خصوص برنامه دانشگاهها در 
جهت دستیابی به مرجعیت علمی که تنها شامل برنامه  ریزی 
بودند و  نپرداخته  به مقوله مرجعیت علمی  بوده و  دانشگاهها 
نیز خبرها و عناوینی که با موضوع مرجعیت علمی ولی بدون 

ارتباط بود حذف شد. همچنین مقاالت، اخبار و مستنداتی که 
راجع به مرجعیت دینی بدون هیچ گونه اشاره ای به مرجعیت 
علمی بود، حذف و در نهایت 24 مقاله علمی  و 58 گفتمان در 

این مطالعه وارد گردید.
از  تعدادی  ها،  گفتمان  تحلیل  تسهیل  منظور  به  پژوهشگران 
متون و گفتمان های یافت شده در مرور اولیه را مورد بررسی 
قرار داده  و بر اساس مراحل تحلیل گفتمان فرکالف جداول 
تحلیلی طراحی شد تا داده ها را به منظور استخراج تم های 

گفتمانی نظم ببخشند. )جدول 1( 
فرایند تحلیل گفتمان ها مبتنی بر سه مرحله تحلیل گفتمان 

انتقادی فرکالف )10 و 11( به صورت زیر انجام  گردید:
مرحله 1( توصیف/ متن: در این مرحله عباراتی که در متون 
علمی  مرجعیت  مفهوم  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به 
اشاره کرده بودند جدا شد و در جدول شماره 1 جای گرفت. 
جمالت و عبارات از نظر ظاهری مورد بررسی قرار گرفت و بر 
اساس تاریخ مرتب گردید. به مفاهیم ظاهری و باطنی کلمات 
برداشت  مورد  مفهوم  و  رنگی  مهم  کلمات  دقت،  عبارات  و 
نوشتن  هنگام  در  نوشته شد.  معنایی  افزوده  ارزش  در ستون 
مضامین  و  تاریخ  گوینده،  بودن،  خبری  بودن،  امری  مفاهیم، 
بدست  مفهوم  آیا  گرفت.  قرار  توجه  مورد  دستوری  و  ذهنی 
آمده در ستون ارزش افزوده حرف جدیدی بود یا تکرار شده 
بود؟ آیا تاکید بود؟ آیا کلمات همانی بود که یه ذهن می رسید 
بودند؟  امری  بودند؟  معلوم  معنای دیگری داشت؟ جمالت  یا 

بایدی بودند؟ خبری بودند؟ در حقیقت به چه اشاره داشتند؟
عقیده  به  مرحله  این  گفتمانی:  كنش  تفسیر/   )2 مرحله 
فرکالف توجه به کنش گفتمانی است و نوعی رفت و برگشت 
مرحله  این  در  شود.  می  محسوب  ذهنی  مضامین  و  متن  به 
مضامین  به  متن  از  و  متن  به  مفاهیم  از  برگشت  و  رفت  با 
ذهنی، عالوه بر واژگان، قواعد، نظام، اصول و انسجام جمله ای 
متنی،  بینا  و  موقعیتی  بافت  در  متون  تفسیر گویندگان  به 
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طرح ها،  شده،  گرفته  کار  به  کاربردی  یا  معنایی  نظام های 
چارچوب ها و تفاوت و تغییر گویندگان متفاوت در گفتمان در 
خالل تعامل آنان توجه شد و در نهایت عبارات کلیدی که در 
یک حوزه معنایی بودند و ارزش معنایی شبیه به هم داشتند 
در دسته های یکسان قرار گرفتند. در واقع در این مرحله به 
بافت موقعیتی و بینامتن و کنش گفتمانی توجه شد و گفتمان 

ها انتزاع شدند. 
مرحله 3( تبیین/ كنش اجتماعی: در این مرحله که مرحله 
نهایی تحلیل گفتمان بود گفتمان بعنوان بخشی از یک فرآیند 
و  عوامل  به  شد.  گرفته  نظر  در  اجتماعی  کنش  و  اجتماعی 
ساختارهای اجتماعی، ایدئولوژی ها و سطوح گوناگون نهادی، 
اجتماعی و موقعیتی، دانش زمینه ای پس زمینه و ترکیب بندی 
گونه های گفتمانی توجه شد. سعی شد آنچه در نظریه فرکالف 
کشف  است  مرتبط  ارتباطي« و »نظم گفتماني«  »رخداد  به 
قرار  مداقه  مورد  ها  گفتمان  بازتولید  در  قدرت  ساختار  شود. 
گرفت و به این ترتیب نوعی دسته بندی یا قلمرو یا به عبارتی 
چارچوب و پیگره بندی تحلیل گفتمانی شکل گرفت و گفتمان 

ها با توجه به بستر اجتماعی و تقدم و تاخر بازتولید شدند.

یافته ها
در این مطالعه با بررسی ادبیات معاصر ایران تا پاییز سال 1398 
در خصوص مرجعیت علمی به 40 تم گفتمانی و پیکره بندی 
گفتمانی دست یافتیم که نمونه ای از ان در جدول شماره 2 

آورده شده است.
40 تم گفتمانی شامل جهان بینی با مفهوم کلی دیدگاه تشیع 
دیدگاه  به  اشاره  با  جامعه  های  غایت  اسالمی،  بینی  و جهان 
تشیع و جهان بینی اسالمی، غایت های فرد با اشاره به تعالی 
نقش  مفهوم  به  امنیتی  دکترین  امنیت،  و  رفاه  یا  و  فالح  و 
بازدارندگی فعال جوامع یا نقش تقابل و تهاجم امنیتی، برنامه 
فرهنگی  مهندسی  یا  ریزی  برنامه  معنای  در  فرهنگی  ریزی 
به  اشاره  با  فناوری  و  دانش  نگاری  آینده  مابی،  فرنگی  یا  و 
کشور،  علمی  جامع  نقشه  یا  و  افزاری  نرم  نهضت  مفاهیم  
یا  و  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی  معنای  به  توسعه  الگوی 
الگوی توسعه پایدار، الگوی تعلیم و تربیت به معنای توسعه و 
تعالی فردی یا توسعه فردی، امنیت ملی در مفهوم امنیت به 
معنای سلبی یا ایجابی، توسعه فرهنگی اشاره به معنای فرهنگ 
به کرسی  اشاره  با  یا فرهنگ سکوالر، توسعه فلسفی  اسالمی 
های آزاد اندیشی یا استقراض فلسفی، توسعه نظری در مفهوم 
ارتباط تفکر مرجعیت علمی با کرسی های نظریه پردازی و یا 
استقراض نظری، توسعه علمی به معنای کلی دانش یا دانش 
اسالمی یا سکوالر و یا استعمارزدایی از دانش، توسعه فناوری 
به معنی فناوری ابزاری و یا فناوری زدگی، توسعه سیاسی  در 
معنای دین ساالری مردمی و موعود گرایی یا حاکمیت مردم 
و برابری و آزادی سیاسی و نظارت همگانی، توسعه اجتماعی 
به  اقتصادی  توسعه  مدنی،  جامعه  یا  اسالمی  امت  معنای  در 
معنای پیشرفت و توسعه و تعالی یا پیشرفت و توسعه، توسعه 

جدول 2.

 

 نمونه تحلیل متن و تفسیر)مرحله توصیف و کنش گفتمانی( 

یف 
رد

 

عنوان  عبارت کلیدی: متن
شخصیت   تاریخ  سند

ارزش افزوده   سمت  کلیدی
 تم گفتمانی  معنایی 

متن  1
سند 

8-3 

علم و دانش در اسالم مورد تأكيد زيادي قرار  
گرفته است طوري كه انسان از طريق علم و  

تواند در راستاي كمال  معرفت است كه مي  
 (12الهي قدم بردارد )

 سند
 هادي  89/ 1/ 20 3-8

 محمدي  خان

دانشجوي  
دكتري   

 دانشگاه عالمه 

 دانش اسالمي 
 تعالي/كمال/فالح

 توسعه دانش-1
 غايت هاي فرد -2
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جدول 3. تم های گفتمانی استخراج شده

 

 تم های گفتمانی استخراج شده 
 عبارت کلیدی/ مثال تم  ردیف 

تم اشاره داشته است:    ن ی در مقاله خود به ا   ن ی مطالعه بود، به عنوان مثال جواد   ن ی به دست آمده در ا   ی از تم ها   ی ک ی   ی ن ی تم جهان ب  جهان بینی  1
 ( 13)   « باشد   و پیشر و    مد آ سر   ، علم ا   د خو   ن ما و در ز   ر ـ نظ   احب ـ ص   ن ـ ی د   علم در    که   ا باتقو و    ن یما ا   هل ا   دی فر از    ست ا   رت عبا   مرجع » 

 ( 3«)»جهان بر طبق آیات قران کریم به سمت جهان فاضله پیش می رود و این کدخدا باید به موقعیت علمی مزین باشد  غایت های جامعه  2

با سواد علمی سطح باال و مؤمن می تواند پرچم  »این قدرت علمی است که می تواند وسیله رفاه، سعادت و عدالت باشد. یک فرد  غایت های فرد  3
 ( به این تم اشاره کرده است. 14عدالت را در دست بگیرد و با علم خود، داعیه دار پیش برد عدالت باشد«)

 دکترین امنیتی 4
ا بالفعل خارجی  »امنیت ملی به معنای دستیابی به شرایطی است که به هر کشوری امکان آن را می دهد تا از تهدید های بالقوه ی

(. تهدید های بالقوه ونقش بازدارندگی جوامع در این خصوص به تم  6و نفوذ اقتصادی سیاسی و فرهنگی بیگانه در امان باشد«)
 دکترین امنیتی تعبیر شده است. 

»مقوله علم در قالب یک نظام قابل بررسی و تحلیل است و در تعامل با سایر نظام ها قرار داشته و زیر مجموعه کالن نظام فرهنگی   برنامه ریزی فرهنگی  5
 ( 6محسوب می شود.«) 

 ( 2»این واژه)مرجعیت علمی( مفهومی است که در راستای جنبش نرم افزاری، تولید علم و تمدن سازی، مطرح است.« ) آینده نگاری دانش و فناوری 6

»مرجعیت علمی، بهره برداری بهینه از مجموعه منابع کشور برای حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی   الگوی توسعه  7
 (15و  8است« ) -توانایی تبیین ساحت علمی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت - می کشورآرمانی، در قالب نقشه ی جامع عل 

»دستاوردها و انتظارات از دانشگاه امام صادق )ع( به عنوان یک مرجع علمی را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود: فرد   الگوی تعلیم و تربیت 8
 (  13ست« )مرجع از جهت ویژگیهایشخصیتی کمال گرا و شکوفا ا

»دستیابی جمهوری اسالمی ایران به اقتدار علمی و درنهایت به مرجعیت علمی و فناوری در جهان، در ایجاد اقتدار و تأمین امنیت  امنیت ملی  9
 ( اشاره به امنیت ملی سبب استخراج این تم شده است.6ملی تأثیرگذار است.« )

»از جمله شاخص های اصلی مرجعیت علمی در ایران: مقابله با شیوه های استعماری و تهاجم فرهنگی قدرتهای غربی )توالیی و   توسعه فرهنگی  10
 (  14و   5( در مسیر مرجعیت علمی است« ) 1385روحانی، 

 توسعه فلسفی  11
تفکر دینی است که در مقام ثبوت با  »علمی که در عبارت مرجعیت علمی مورد نظر است، به بیان رهبر انقالب، علمی مبتنی بر  

دیگر علوم تفاوتی ندارد و در مقام اثبات، ریشه در فلسفه اسالمی داشته و تئوری پردازیهای این علم در چارچوب ارزشی اسالم  
 (  2انجام میپذیرد« )

تحقیقات و فناوری( تولید علم و توسعه نوآوری و  های کلی علم و فناوری )نظام آموزش عالی،  سخن رهبر در عبارت »از سیاست  توسعه نظری  12
 (16نظریه پردازی است« )

جایگزین علومی است  علمی که در عبارت مرجعیت علمی مورد نظر است، به بیان رهبر انقالب، علمی مبتنی بر تفکر دینی  و  » توسعه علمی  13
 (   2.« )که به عنوان »ساینس« مطرح اند

 توسعه فناوری  14
مهم ترین چالش علمی امریکا رهبری علمی است. فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه  ،  2011»به تعبیر لی و همکارانش در سال  
درصد رشد رهبری علمی امریکا از طریق تغییرات    85برای رهبری علمی ضروری است؛ و    در سطح وسیع در تمامی رشته ها

 ( 17و   1فناورانه حاصل میگردد.«)

ایجاد   توسعه سیاسی  15 را  اقتصادی و نظام سیاسی  از جمله نظام  »پیشرفت در نظام علمی کشور موجبات رشد و توسعه سایر نظام ها 
 ( 12خواهد کرد.« ) 

 توسعه اجتماعی  16
شکیل »انقالب اسالمی ایران برای محقق کردن آرمان های خود و دستیابی به قله های پیشرفت و تعالی و آماده کردن بسترهای ت

امت واحده جهانی و تمدن عظیم اسالمی نیازمند تدابیری راهبردی و نیز سازوکارهای هماهنگ و متناسب با تحوالت دنیای امروز  
 ( 3از سویی و آرمانها و اهداف خود از سویی دیگر است«. )

ویژگی های جایگاه مطلوب ترسیم شده در این سند  »احراز جایگاه نخست علم و فناوری در منطقۀ جنوب غرب آسیا از مهمترین   توسعه اقتصادی  17
 ( 5است و تعالی و تکامل آن مبنای پیشرفت و توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نظام جمهوری اسالمی ایران است« ) 

  (17و   1اسالمیاست« )»از مفاهیم اثرگذار بر مرجعیت علمی از دید خبرگان، بافت خانوادگی  توسعه نهاد خانواده  18

 توسعه آموزش پایه  19
تم توسعه آموزش پایه به معنای دلیل استخراج این تم بوده است مانند »ازجمله راهکارهای فرهنگی مرجعیت علمی، طراحی و  

متناسب استقرار نظام جامع استعدادیابی و هدایت تحصیلی به منظور هدایت دانش آموزان و دانشجویان به سوی رشته های علمی  
 ( 8با استعدادها، عالقه مندیها و تواناییهای آنها و اولویتهای کشور است.« )

»از جمله راهبرد های نیل به مرجعیت علمی عبارتند از مدیریت نظام مند عرصه علمی، وحدت حوزه و دانشگاه، تحول در حوزه   توسعه آموزش عالی  20
 (18علمیه، تاسیس دانشگاه اسالمی و ....« ) 

 (  19»کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسالمی« ) تمدن 21
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از  زدایی  قداست  یا  خانواده  تحکیم  معنای  در  خانواده  نهاد 
آن، توسعه آموزش پایه در مفهوم آموزش و پرورش و معنای 
دانشگاه  معنای  به  عالی  آموزش  توسعه  آن،  غربی  یا  اسالمی 
مدرنیته،  یا  اسالمی  تمدن  معنای  به  تمدن  غربی،  یا  اسالمی 
شهروندان به معنای شهروندان اخالقی، منطقی، توانمند، مولد، 
سرمایه  معنای  به  انسانی  سرمایه  متعادل،  و  اجتماعی  موثر، 

انسانی اجتماعی و ارزشی یا سرمایه انسانی اجتماعی، نخبگان 
های  نقش  ایفای  منظور  به  نخبگان  پرورش  مغهوم  در  علمی 
فرادستی در تبیین جهان بینی، تعیین غایات، تدوین الگوهاو 
برنامه ها رهبری و حاکمیت خوب، سایر تمدن ها  در اشاره 
اقتصادی  یا مبادالت  به دیپلماسی سیاسی، فرهنگی و علمی 
معنای  در  تمدنی  تعامل/تقابل  راهبرد  نظامی،  های  پیمان  و 

 

 تم های گفتمانی استخراج شده 
 عبارت کلیدی/ مثال تم  ردیف 

»توجه جدی به موارد زیر برای مرجعیت علمی ضروری است: پرورش متخصصین متدین که مظهر آمیزش عقالئی علم و معرفت   شهروندان  22
 (  14بوده و الگوهای مؤفق روشن فکری دینی باشند« )

 ( 19های انسانی نیاز است« )ارزش » برای رسیدن به قله مطلوب ...، به نیروی انسانی کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل  سرمایه انسانی  23
 (  18»راهبردهای مدیریت نظام مند عرصه علمی، جذب و حمایت نخبگان با میزان توجه کنونی ادامه یابد« ) نخبگان علمی  24
 (20»تقویت و گسترش ارتباط دانشگاه با محافل علمی برتر دنیا« ) سایر تمدن ها  25

راهبرد تعامل/تقابل  26
 تمدنی

»همیشه ملتهای آگاه در طول تاریخ برای پیشقدم بودن در علم و دانش تالش کرده اند. اسالم نیز بر علم و علم آموزی تأکید بسیار 
 ( 17و   1داشته و علم را نور دانسته و مسلمین را به فراگیری علوم حتی در کشورهای دوردست دعوت کرده است« )

 ( 6لی و امنیت ملی است« )»شاخص ملموس قدرت، اقتدار م قدرت سخت  27
 (21»مبارزه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی درمسیر حرکت به سوی مرجعیت علمی« ) قدرت نرم  28

کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنّاوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی با هویت    1404»ایران در سال   قدرت اقتصادی  29
 (  1اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود« )

 ( که از کلمه دست برتر استنباط شده است.6سخن برتر را بگویید، دست برتر را داشته باشید« )» اگر علم داشتید می توانید  برتری نظامی  30

شد، نمی   ربوده  علمیه   از حوزه  پلید جنایتکاران   ، با دستانسانی   نشدنی  تمام   ذخیره  و این   و تحقیق  علم   جوهره   اگر این   شک بی» مرجعیت ایدئولوژیک  31
 ( 22« )باشد و دینی  علمی  و ریاست  در قلمرو مرجعیت  دیگری  شاهد اوج  نزدیکی  در آینده توانستمی  اسالمیو  شیعی  جامعه 

»نظام علمی به دلیل اینکه موتور محرك سایر نظام هاست، می تواند کشور را از طریق عزت علمی به عزت اقتصادی و سیاسی   مرجعیت سیاسی  32
 ( 12برساند« )

»آن روز مردم دنیا احساس کنند که نیاز دارند زبان شما را بیاموزند؛ فرهنگ شما را بیاموزند. آن روز خواهد آمد و شدنی   مرجعیت فرهنگی  33
 ( 23است« ) 

 علمی یا نظریه   یهجا برسیم که اگر در اکناف عالم یک پژوهشگر، یک دانشمند، بخواهد به فالن نظروقتی من میگویم ما باید به آن»   مرجعیت فلسفی 34
 (24« )فلسفی دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی را یاد بگیرد 

 مرجعیت نظری  35
مرجع علمـییـکاندیشمند در رشـته هـای خاص دانشگاهی است که به او فراوان رجوع میشـود .این رجـوع  میتواند  هـم بـه  »

محسوس و دعوت از او برایسخنرانی مقاله باشد و یا به صورت غیر محسوس از طریق  داوری مقاله، ارزیابی کتاب یا نوشتن، صورت 
 ( 13استناد به نظریهها و دیدگاه های او در رویکرد پیرامون قالب کتاب، مقاله، سخنرانی و مانند اینها صورت گیرد.« )

بین المللی یکی از چشم اندازهای دانشگاه های پیشرو در سراسر  موضوع تبدیل شدن به کانون اصلی مراجعات و مراودات علمی  » مرجعیت علمی  36
 ( 25جهان است.« )

 (24آورند، ایرانیان و کشور ما در صدر قرار بگیرد« )علم و فناوری را در دنیا نام می  آوران عرصه کاری کنیم که وقتی نام » مرجعیت فناوری  37

اقتدار و این اقتدار به دلیل رشد، توسعه و پیشرفتی است که در کشور ایجاد می شود؛ به طوری  تحصیل علم سبب ایجاد قدرت و  » حجم اقتصاد  38
 ( 17که رشد مادی مرتبط با مسائل زندگی گسترش پیدا می کند« )

 تنوع اقتصاد  39
مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی جامعۀ ایرانی در افق این چشم انداز باید با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و  »

سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، بتواند جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنّاوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی را  
 (17و  1به دست آورد« )

»از جمله نکات قابل توجه برای تحقق آرمان کسب مرجعیت علمی توسط کشورمان استقرار جامعۀ دانش بنیان، عدالت محور و ...   مبنای دانشی اقتصاد  40
 (  5برای احراز مرجعیت علمی درجهان است.«)
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اتخاذ راهبردهای تعاملی یا تقابلی کشور های مختلف، قدرت 
سخت به معنی قدرت از نوع آشکار آن، قدرت نرم با اشاره به 
نفوذ و قدرت از نوع غیر آشکار آن، قدرت اقتصادی به معنای 
قدرت اقتصادی به شکل های مختلف، برتری نظامی در مفهوم 
قدرت و برتری نظامی در بین سایر ملل، مرجعیت ایدئولوژیک 
و  رجوع  محل  معنای  به  و  علمی  مرجعیت  مفهوم  با  موازی 
الهام بخش بودن از نظر دینی و ایدئولوژیک، مرجعیت سیاسی 
الگوی سیاسی، مرجعیت  با مرجعیت علمی در مفهوم  موازی 
فرهنگی موازی با مرجعیت علمی به معنای محل رجوع بودن 
از نظر فرهنگی، مرجعیت فلسفی موازی با مرجعیت علمی و به 
معنی قطب نظریه های فلسفی بودن، مرجعیت نظری موازی با 
مرجعیت علمی به معنای استناد به نظریه ها در زمینه نظری، 
مرجعیت  علمی،  رهبری  به  مستقیم  اشاره  با  علمی  مرجعیت 
فناوری موازی مرجعیت علمی بود به معنای مورد رجوع بودن 
در عرصه های فناوری همگام با مرجعیت دانش، حجم اقتصاد 
در مفهوم کسب قدرت اقتصادی و بدست گرفتن حجم بازار، 
رشد  به  اشاره  با  و  اقتصادی  تم حجم  با  همگام  اقتصاد  تنوع 
تولید، مبنای دانشی  تولید و در دست گرفتن سهم متنوع  و 
اقتصاد در مفهوم هر عبارتی که به جامعه یا موسسات دانش 
بنیان یا روش های تبدیل علم به صنعت اشاره شده استحراج 
مفهوم  هر  از  ای  نمونه  ذکر  به  سه  در جدول شماره  که  شد 

پرداخته شده است.

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر برای اولین بار به منظور تحلیل گفتمان مرجعیت 
علمی در کشور به روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف انجام 
شد و40 تم گفتمانی در زمینه مرجعیت علمی به همراه پیکره 
بندی آن ها به دست آمد که تم های استخراج شده با نتایج 
سایر مطالعات انجام شده همخوانی داشت. از آنجا که تحلیل 
گفتمان به بررسی یک مفهوم در تمام متون، مقاالت و گفتمان 

ها می پردازد و بطور مستقیم و غیر مستقیم مفاهیم ظاهری، 
باطنی، نظام های معنایی، فرایندها، کنش ها، بافت موقعیتی و 
بستر اجتماعی را کشف می کند؛ در این مطالعه تمامی مفاهیم 
به  مقاالت  از  بسیاری  بطوریکه  شده  گنجانده  قبلی  مطالعات 
در  و  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بصورت  ها  تم  از  زیادی  تعداد 
خالل متون اشاره داشتند و بطور خاص هر مقاله به تم های 
خاصی توجه و تاکید بیشتری نشان داده بود که در ذیل به آن 

اشاره می شود:
تم جهان بینی بیشتر در مطالعات قوام آبادی )3(، رهبر )6( 
با مفاهیم بدست آمده  بود و  اشاره شده  و صاحب زاده )26( 
گودرزی  مطالعات  در  های جامعه  غایت  تم  داشت.  همخوانی 
)2(، قوام آبادی )3(، تابان )1 و 17(، جوادین )13(، به چشم 
آبادی)3(،  قوام  مطالعات  در  فرد  های  غایت  تم  خورد.  می 
و  امنیتی  دکترین  های  تم  و   )13( و 17(، جوادین   1( تابان 
امنیت ملی در مطالعه رهبر)6( بیشتر نمود داشت. تم برنامه 
ریزی فرهنگی در مقاالت اسالمی )27( و صاحب زاده )26(، 
خان محمدی )12( بیشتر به چشم میخورد و تم های آینده 
عالی،  آموزش  توسعه  دانش،  توسعه  فناوری،  و  دانش  نگاری 
متعددی  مقاالت  در  تربیت  و  تعلیم  الگوی  و  علمی  مرجعیت 
و  و 8  و 7  و 6  و 5  و 3  و 2  بصورت مکرر وجود داشت )1 
الگوی توسعه بیشتر در مطالعات  12 و 13 و 18 و 20(؛ تم 
و   1( تابان   ،)3( آبادی  قوام   ،)2( گودرزی   ،)15 و   8( فیاض 
17(دیده شد؛ تم توسعه فرهنگی بیشتر در مقاالت فیاض )8 
تم  )18( مشاهده شد؛  لطیفی  و   )12( و 15(، خان محمدی 
های توسعه فلسفی، توسعه نظری، مرجعیت فلسفی و مرجعیت 
نظری بیشتر در مقاالت تابان )1 و 17(و باقری )28( نمایان 
بود؛ تم توسعه فناوری بیشتر در مطالعات قمی )20(، محققی 
)29(، دهنویه )30( مشهود بود؛ تم توسعه سیاسی و مرجعیت 
اسماعیلی   ،)31( الحسینی  صدر  مطالعات  در  بیشتر  سیاسی 
اجتماعی  توسعه  تم  بود؛  شده  اشاره   )3( آبادی  قوام  و   )32(
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تابان   ،)3( آبادی  قوام  مطالعات  در  بیشتر  اقتصادی  توسعه  و 
)1( و پوررضا )5( دیده شد؛ تم توسعه نهاد خانواده بیشتر در 
مطالعه تابان )17(؛ تم توسعه آموزش پایه بیشتر در مطالعات 
مطالعات  در  بیشتر  تمدن  تم  محمدی)12(؛  خان  فیاض)8(، 
قوام  مطالعات  در  بیشتر  شهروندان  تم  تابان)1(؛  گودرزی)2( 
نخبگان  و  انسانی  سرمایه  تم  ؛  محمدی)12(  خان  آبادی)3( 
تابان)17(،  قمی)20(،  گودرزی)2(،  مقاالت  در  بیشتر  علمی 
محققی)29( و خان محمدی)12( به چشم میخورد،. تم سایر 
مطالعات  در  بیشتر  تمدنی  تعامل/تقابل  راهبرد  و  ها  تمدن 
قدرت  تم  قمی)20(؛  و   )17 و  تابان)1  مقدم)25(،  حسینی 
به چشم  رهبر)6(  مطالعات  در  بیشتر  نظامی  برتری  و  سخت 
میخورد؛ تم قدرت نرم بیشتر در مقاالت حکمت افشار )33( 
مقاله  در  بیشتر  اقتصادی  قدرت  تم  دیده شد؛  بیشتر  تابان  و 
تابان)1 و 17( و لطیفی)18(؛ تم مرجعیت ایدئولوژیک بیشتر 
در مقاله اسالمی)27(، منافی)34(؛ تم مرجعیت فرهنگی بیشتر 
در مطالعات اسالمی )27(، فیاض)8 و 15(؛تم مرجعیت فناوری 
بیشتر در مطالعات قوام آبادی)3(، رحیمی)37(، اسالمی)27(؛ 
تم حجم اقتصاد و تنوع اقتصاد بیشتر در مطالعات تابان)1 و 
آبادی)3(  قوام  مطالعات  در  اقتصاد  دانشی  مبنای  تم  و   )17

لطیفی)18( پوررضا )5( اشاره شده بود. 
در بین مطالعات صورت گرفته برخی محققان به یک الگو در 
زمینه مرجعیت علمی دست یافتند از جمله گودرزی به الگویی 
مفهومی و شبکه اي از مفاهیم دست یافت)2(. فیاض با ترسیم 
تشریح  به  علمی  مرجعیت  فرایند  زمینه  در  مفهومی  الگویی 
پرداخت  ماهیت، چیستی و چرایی مرجعیت علمی در کشور 
)8( و قوام آبادی به الگویی با شرح شرایط علی و شرایط زمینه 
اي و راهبردها اشاره کرده است )3(. تابان مدل اولیه ای برای 
ارائه کرده  فرایند مرجعیت علمی و مراحل پیدایش تا تکامل 
نظام  ترسیم ساختار مفهومی آسیب شناسی  به  )1(، محققی 
علم و فناوری پرداخته )29( و خان محمدی به مدل مفهومی 

زنجیره ای نظام علمی جمهوری اسالمی ایران با ارکان اساسی 
الگوی پیشنهادی  نیز  آن پرداخته است )12(. حسینی مقدم 
آینده نگاری مرجعیت علمی در سطوح مختلف ارایه داده است 
)25(. که در این مطالعه از تمامی الگوها در شناخت بافت و 
زمینه های تم های گفتمانی مرجعیت علمی بهره گرفته شده 

است.
در نهایت شناسایی بستر گفتمانی مرجعیت علمی در کشور در 
این مطالعه به تعریف دقیق تر، اندازه گیری علمی تر و برنامه 
از  ریزی مناسب تر برای نیل به مرجعیت کمک خواهد کرد. 
آنجایی که گفتمان مرجعیت علمی یک گفتمان در حال تکامل 
محسوب می شود، تکرار تحلیل های مشابه در بازه های زمانی 
سه تا 5 ساله سبب ایجاد بصیرت جدیدی در این حوزه خواهد 

شد.
تشکر و قدردانی

از تمامی اساتید گروه دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی مراتب سپاس و قدردانی خود را اعالم 
IR.SBMU. میداریم. این مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد با کد

SME.REC.1399.013 می باشد.
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شهرام یزدانی و همکاران تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

Discourse analysis of scientific supremacy in Iran

Shahram Yazdani1, Maryam Siahtir2*, Maryam Hoseini Abardeh3

Abstract
Background and objective: The term “scientific supremacy” was first introduced by Ayatollah Khamenei and had 

been explained many times in meetings with academic faculties. After that, achieving this great goal was included 
in the vision document of the Islamic Republic of Iran and the comprehensive scientific map of the country; and 
various researchers defined, interpreted and explained this concept; so the definition and examples of this concept 
developed over time and in addition to the direct meaning of this concept the parallel concepts were formed and 
developed, therefore, due to the need to explain the roots of this concept over time, this study aim was analyze the 
discourse of scientific supremacy in Iran.

Methods and Materials: This qualitative study was conducted according to Norman Fairclough critical 
discourse analysis method, this method focused on three categories of text, discourse action and social 
action. For this purpose, the contemporary discourse of Iran in the field of scientific supremacy was 
examined and analyzed according to the Fairclough critical discourse analysis method.

Results: The findings of this study consisted of 1232 codes (simple and compound) which led to the abstraction 
of 40 discourse themes.

Conclusion: Identifying the discourse context of scientific supremacy in the country will help to define more 
accurately, scientific measurement and more appropriate planning to achieve supremacy.
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