
 

 

 

 گفتمانی کارآمدی جمهوری اسالمی بازنمایی درون

 در گام دوم انقالب
 06/68/89 پذیرش: تاریخ 32/60/89 دریافت: تاریخ

 1لیرضا خسرویع

 چکیده
ی به این پرسش اساس ای علّیالیه شناسی تحلیلبا استفاده از روشدر این مقاله سعی شده است 

های موضوعی مختلف با چه کارگیری کارگزاران کارآمد در حوزهبهپاسخ داده شود که 

توان ضمن پایبندی به اصول الیتغیر گفتمانی، از طریق هایی مواجه است و چگونه میمحدودیت

یه ور اصلی تجویزی در بیانمحکه -کارگیری کارگزاران کارآمد های بهبازنمایی گفتمانی، محدودیت

نشست برداشتی ناصحیح از های حاصله موید آن است که تهیافته را کاهش داد؟ -گام دوم است

ی عالمانه ورزنیافتگ دلیلبه ،بر فضای ذهنی نخبگان و البته حقیقیِ نفوذی و نااهل پرمایه استعاره

 که یکی از نتایج ؛خودی/غیرخودی شده موجب رهاشدگی معنایی و دلبخواهانه در بازتولید دوگانه

آن برسازی جفت متضادی با عنوان تعهد/تخصص است که متعاقباً بواسطه کارکرد گزینشی این 

، منجر گرا از تعهدبخشی به تعهد در برابر تخصص و همزمان برداشتی تقلیلجفت، ضمن اولویت

خی اهر در جذب و ارتقای برنتیجه ترویج نسبی تظ نگری مبتنی بر ظاهر شریعت و دربه سطحی

 کارگزاران و کارشناسان و دفع نخبگان شد. 

 .کارآمدی، گام دوم، کارگزار، انقالب اسالمی، تعهد، تخصص واژگان کلیدی:

                                                                                                        
 ali.khosravi@ut.ac.ir                                                                   . عضو هیئت علمی دانشگاه تهران0
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 مقدمه
از مفاهیم کم کاربست در گفتمان امام و رهبری است و در کلیت بیانات « کارآمدی»هرچند از لحاظ کمّی 

ی هاپژوهشی حاصبببله از هاافتهی اما ،شبببودینمی مضببببوا، ارجاعات چندانی برای آن یافت هاگفتهو 

 ی مرتبط و مستتر در متن گفتمان انقالب اسالمی، بر اهمیتهادادهپیشبین و ابتنای بر نظریات مکشو  از  

 اردگذیم صحهدر میان مسائل راهبردی کشور در گذشته، حال و آینده « کارآمدی نظام» مسبئله و اولویت 

راهبردی در صبببدر  مسبببئلهرا فراتر از « کارآمدی و پیشبببرفت»یک دهه پیش تاکنون  از آنکبه  ترمهمو 

ناکارآمدی و »ی که اگونهببه ؛ نشبببانبد یمموضبببوعبات مرجع امنیبت ملی در جمهوری اسبببالمی ایران   

اهدا  مرجع امنیت محسببوب  نیترمهمیکی از عنوان به ، تهدیدی وجودی برای بقای نظام«یماندگعقب

، ترحیصببر. به بیانی شببودیمکه در متن گفتمان انقالبی، حفظ آن از اوجب واجبات دانسببته  اسببت شببده

توجهی و ی اسبببت که انحرا  معنایی از یک سبببو و نیز کمادغدغه نیترمهمکبارآمبدی نظبام     یارتقبا 

نظام جمهوری اسبببالمی ایران و ببه تهدیدی وجودی برای   توانبد یمکباری در تحقق عملی آن  مالحظبه 

 گفتمان انقالب اسالمی مبدل شود.

از طر  دیگر، هرچند القای ناکارآمدی نظام از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران در متن همه 

تنها این رویه با ی اخیر نههاسالی معارض قرار داشته، اما در هاگفتمانی اظهاری نمایندگان هاکنش

 از سوی« ناکارآمدی نظام»زمان ارجاع به ها تداوم یافته، بلکه همسوی آن جریانشبدت بیشبتری از   

 یهارسانهو فراتر از آن در سطح افکار عمومی و  گفتمانی، مراکز علمی و پژوهشیهای درونجریان

و  از اینکه چه ارتباطی میان این فارغ کشبور نیز به مفهومی جاری و بسیار پرتکرار مبدل شده است. 

 اناتیجر و هارسانهوجود دارد و اینکه آیا ورود جامعه به این مباحث ریشبه در سبلطه گفتمانی    آن

ی در خودخودبهصورت به معارض بر ذهن مخاطبین داخلی دارد یا اینکه ناشبی از واقعیات جاری، 

رائه اورود این مراکز به مبحث چرایی و  دیافزایمبر اهمیت آن  آنچهمتن گفتگو جای گرفته اسببت؛ 

 نظرانصبباحبیا اظهارات  دشببدهیتولکه مروری بر محتوای ای گونهبه ؛اسببت رفتبرونراهکارهای 

ز سوی ی پیشببینی اهانییتبگفتمانی و افکار عمومی داخلی در مبحث چرایی، غالباً با جریانات درون

ورد تأکید در و از آنجا که متغیرهای م شببودیم همسببانو  سببنخهم ی معارض،هاگفتمانها و جریان

 تقیمتبعی و البته غیرمسصورت به ،شودیمعوامل و علل ناکارآمدی محسبوب  عنوان به تبیین چرایی،

 .  شودیمسو ی معارض همهاگفتمانی جریانات و هاخواستهنیز با  رفتبرونی راهکارها
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و انتظارات جریانات معارض و کشبببورهای  هاخواسبببتهدر متن  ترشیپ آنچه، ترقیدقبیانی  به

ی موضببوعی و زندگی هاحوزهبروز مشببکالت ملمود در  واسببطهبهاین بار -خصببم قرار داشببت 

ای از چرایی گفتمانی و مراکز علمی و رسبببانهدر تبیین برخی جریانات درون آنچهبا  -جاری مردم

ینکه مشکالت کشور ریشه در مبانی . اشودیمسو و هم سنخهم، شبود یماین واقعیات طرح و تولید 

الت نیز از این مشببک رفتبرونگفتمانی نظیر انقالبیگری یا دین بنیانی سببیاسببت دارد و نیز راهکار 

یا تأخیر در این مبانی اسبببت؛ محور مبحای اسبببت که میان این و آن نوعی  رییتغ منوا به بازبینی،

 نیرتمهمبه  تواندیمکه در صبببورت فراگیری  کندیمسبببویی گفتمانی و نه لزوماً پایگاهی ایجاد هم

 تهدید وجودی برای نظام سیاسی مبدل شود.

در مباحث اقتصادی همچون ویژه به هاشاخصدر ظر  شبرایط موجود که نابسامانی بسیاری از  

ی سببرمایه اجتماعی همچون اعتماد و رضببایت هاشبباخصوضببعیت معیشببتی و اجتماعی مشببهود؛ 

 هااخصشبات سیاسی در بسیاری از ابعاد باالست و دشمن نیز با محاسبه این و ریسک ث کنندهنگران

، رهبر انقالب اسالمی زندیمی نظام دم سالگچهلصراحتاً از پایان جمهوری اسالمی ایران در آستانه 

ضببمن تصببریح بر وجود برخی مشببکالت و  که کندیمی موسببوم به گام دوم انقالب صببادر اهیانیب

معرفی و در تبیینی کامالً  پرافتخارشببده در چهار دهه پیشببین را مسببیری   پیمودهر مسببی ؛هایناکام

و رویکردها بر اصببول انقالبی و دینی بلکه در  هااسببتیسببرا نه در ابتنای  هایناکاممعکود، ریشبه  

 کنند:و رویکردهای مجریان از اصول الیتغیر گفتمان انقالب اسالمی تبیین می هااستیسداشتن زاویه

هایی از تاریخ به شبببعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهه یتوجهیبببدانیبد کبه اگر    »

شک دستاوردهای انقالب از این بسی بی -بار هم بودبود و خسارت متأسفانهکه - بودینمساله چهل

نی وبزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کن یهاآرمانبیشبتر و کشبور در مسبیر رسیدن به    

و  هایروزیپ( و از سبببویی دیگر، همه 028۱)بیانیه گام دوم انقالب اسبببالمی، « داشبببتینموجود 

ز های افتخارآمیبسی ویژگیو : »... داندیمی انقالبی هایریگجهترا ناشی از  شبده کسبب افتخارات 

م ام دو)بیانیه گ« های انقالبی و جهادی اسببتگیریجهت دیگر که همگی محصببول انقالب و نتیجه

 (.028۱انقالب اسالمی، 

سبببمت برداشبببتن گام بزرگ دوم بهدر بینانه با تأکید بر امید واقع نگرندهیآنهایت، با نگاهی  در

و  تیمعنو ؛علم و پژوهششبامل  سبرفصببل اسباسببی    هفت، الزامات این جهاد بزرگ را در هاآرمان
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ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با  عزت ؛و آزادی استقالل ؛و مبارزه با فسباد  عدالت ؛اقتصباد  ؛اخالق

 .کندیمتشریح  سبک زندگیو  دشمن

 مسئلهو مشبکالت موجود و نه در میان هفت   هایناکامنه در تبیین « ناکارآمدی نظام»هرچند که 

 در« کارآمد»مذکور در متن بیانیه گام دوم ذکر نشبببده اسبببت، اما متن بیانیه چهارمرتبه از صبببفت  

و دسااتهاه  کارآمد رانیمد ،نیروی انسااانی مسااتعد و کارآمد ،ن کارآمدجوایی شببامل هابیترک

رود وراهکار  اصلی متن و محور که از لحاظ تحلیلی و در رویکرد تجویزی، کندیماستفاده  کارآمد

 .شودیمبه مسائل اساسی آینده محسوب 

با  ارآمدک نیروی انسانی مستعد وامیدبخش کشور،  تیظرفترین مهم» نکهیااشباره ایشبان به   

مادّی کشببور نیز فهرسببتی  یهافرصببت»یا اینکه « زیربنای عمیق و اصببیل ایمانی و دینی اسببت.

کردن و با فعّال توانندیم مدیران کارآمد و پُرانهیزه و خردمندکه  دهبد یمطوالنی را تشبببکیبل  

 نیاز ود و بیگیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشبی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمن بهره

 ؛ ازجمله عبارات«معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشبببکالت کنونی را برطر  نمایندبه

ای که در قالب گزاره کندیمتصریح  کارگزاران کارآمدمندرج در متن بیانیه است که بر ضرورت 

 ذشبببته تا امروز دریی از گهایکاسبببتو  هایناکامتحلیل کرد که اگر  گونهنیا توانیماسبببتنتاجی 

ی از آن ریشببه در امالحظه درخوری موضببوعی مختلف کشببور مشببهود اسببت، بخش   هاحوزه

و الزمه ورود به گام دوم و مواجهه با  شببراشیپو از سببوی دیگر  ناکارآمدی کارگزاران آن دارد

 مسائل اساسی کشور نیز وابسته به مدیران و کارگزارانی کارآمد است.

ارتقای کارآمدی نظام را در آسبببتانه ورود به گام دوم و راهکار  فرض که در عین حبال، ببا این  

ر اساسی که با ابتنای ب مسئلهو مدیران کارآمد، بدانیم؛  مواجهه با مسبائل اسباسبی کشور، کارگزاران   

کارآمدی و تحقق  ی؛ چگونگی ارتقاشبببودیمبیانیه گام دوم و نیز مالحظه واقعیات کشبببور مطرح 

 یو اقتضائات ارتقا هاضبرورت  ملزومات، نیبنابرا رکز بر سبطح کارگزاری اسبت.  اهدا  نظام با تم

لی این اص مسئلهی انقالب با تمرکز بر کارگزاران کارآمد سالگچهلکارآمدی نظام در آستانه ورود به 

چالشی و مکمل زیر مطرح  سؤالدر قالب دو  ترقیدقصبورت  به توانیمرا  مسبئله  نیا مقاله اسبت. 

 کرد:
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آمد در های ناکارتوان ضببمن پایبندی به اصببول الیتغیر گفتمانی، منعطفانه برخی رویه چگونه می -

 جمهوری اسالمی ایران را از طریق کارگزاران کارآمد تغییر داد؟

هایی مواجه است های موضبوعی مختلف با چه محدودیت کارگیری کارگزاران کارآمد در حوزهبه -

کارگیری کارگزاران کارآمد را کاهش های بهنمایی گفتمانی، محدودیتتوان از طریق بازو چگونه می

 داد؟

 

 مفهومیچارچوب  الف.

ها ومتحقانیت حکمشروعیت و اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً  مسئلهشاید در حالی که 

« کارآمدی»ت، در دوره معاصر این مفهوم ها بوده اسهای سنتی در ارزیابی حکومتو تمسک به ارزش

دل شده و بهای مختلف سیاسی به یکدیگر اعتبار و برتری نظام برای معیار نیتریاصلبه که  است

نندگی ی شکهاشاخص، نقش اساسی را در سنجش سایر مقوالتی همچون ثبات سیاسی و نیا برعالوه 

شده و نهای تعییقابلیت و توانایی رسیدن به هد  . برخی محققین، کارآمدی را باکندیمدولت ایفا 

 زاسنجش مقدار کارآیی دانستن آن با کارایی؛ بر این باوراند که تعریف کرده و با متراد  مشخص

« شوددست آمده است، انجام میمقدار استاندارد با هد  یا مقدار کیفیتی که عمالً به  طریق مقایسه

، دانمتعلقلباً به رشته مدیریت منظر برخی دیگر از اندیشمندان که غا از (.۴۴0 :02۱8)آقابخشی، 

قدر  . هرشودیممشخص  اهداف، امکانات و موانعکارآمدی هر سیستمی بر اساد سه شاخص 

به سه شاخص مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. هر سیستمی باتوجه

  (.82 :02۱9گیرد )قوام، سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی

 پیش رو عبور و، از موانع هابه امکانات و ابزارباتوجه توانندیمی اجتماعی کارآمد هاستمیس

ارآمدی ک ،تمسک به سه عنصر فوق این دسته از اندیشمندان با. کنندمحقق  خود رابسیاری از اهدا  

برخی  .(0293، )فتحعلی «اندکردهتعریف  امکانات و موانعبه باتوجه را موفقیت در تحقق اهدا 

محققین با تعمیم مفهوم کارآمدی به سطح کارآمدی حکومت و با ارجاع به عناصر اصلی آن شامل 

، اصول کارآمدی حکومت را ابتنای آن بر مبانی، و اقدام و عمل؛ و سازوکارها ساختار فکر و باور،

با برخورداری  زمانهم های روشن و مورد قبول شهروندانِ تحت حاکمیت خود،و آرمان هاارزش
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ل به نی منظوربه موقعبهو ابزارهای الزم مدیریتی و اقدام  هاتیظرفاز ساختار سیاسی منسجم و 

 (.۴08-۴۱0: 0282 )کالنتری، اندکردهاهدا  متوسط و نهایی خود تعریف 

و نظریات مختلفی از سوی  هادگاهیدی آن هاشاخصدر تبیین و نیز سنجش کارآمدی و 

که از  -0فارغ از نقدهایی که از سوی اندیشمندان دیگر بر هر یک وارد شده- مندان ارائه شدهاندیش

 به نظریه توفیق که تمرکز آن بر ارزیابی توفیقات نهایی فارغ از چگونگی کسب توانیمآنها  نیترمهم

(ست؛ نظریه سیستم که با الهام از مفاهیم سیستمی، سنجش کارآمدی را در هاروشابزارها و )آنها 

ساساً رضایت که ا هینظر ؛کندیمورودی و تعادل یا بقای درازمدت سیستم تبیین  -خروجی خصوص

؛ نظریه نسبیت که ضمن نفی و رد استدالل دهدیممیزان رضایت مردم را مبنای سنجش کارآمدی قرار 

؛ نظریه عمومی عمل که داندیمش کارآمدی، مبنای اصلی را دیدگاه ارزیاب سایر نظریات در سنج

؛ اشاره کرد )قاسمی، داردیمتوجه خود را در ارزیابی کارآمدی بر چگونگی عملکرد حکومت مبذول 

0298: 08۱-088.) 

مفهوم  مندی، منظر منتخب و البته انتقادی مقاله، زمینهشدهاشارهی نظری هادگاهید وفارغ از تعاریف 

 است. مفهوم کارآمدی همچون بسیاری دیگر از مفاهیم اجتماعی نظیر امنیت،« کارآمدی» دالی گیپرماو 

مند( و نسبی است و از این رو، بدون ظر  گفتمانی مشخص امکان و مکان مندزمان) مندی زمینهمفهوم

 ۀدیفااً سود و صرفدر تعریفی پراگماتیستی  که یحال دراز آن مقدور نیست. تعریف یا برداشت مشخص 

تعاریف برآمده در متن و زمینه بر اساد  ؛ارزشی، معیار است یریگجهتعملی فارغ از هرگونه 

وجود این، چون هد  اصلی مقاله تبیین  با .ترین اهمیت را دارندیشارزشی ب یهامؤلفه اجتماعی،

منظور هب ی گفتمانی است، قبل از هر چیز،هادالزمان با پایبندی به ارآمدی نظام همک یچگونگی ارتقا

ی بازبینی و نیز پرهیز از شعارزدگی، چند چالش با ارجاع به ریپذامکانمندی و ی زمینهسازبرجسته

از کارآمدی طرح و مفروضات اصلی در تعریف کارآمدی در ظر  گفتمانی تصریح  شدهاشارهتعاریف 

 :شودیم

مدی با دانستن کارآمنجر به تفسیر یا متراد  که یهنگام بودن مفهوم کارآمدی،ارجاع به نسبی. 0

ت که مشکال کندیمی را ایجاد اعارضه، شودیم« امکانات و موانعبه باتوجه موفقیت در تحقق اهدا »

                                                                                                        
 (.02۱۴الریجانی، )نک. . 0
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 چنانچه مندی نیست.زمینهکمتر از نفی  و پیامدهای آن در تعریف کارآمدی برای نظام سیاسی

 آن نهاد اندازه هرآنگاه  شود، اهدا ، امکانات و موانع مشخص سه شاخص اساد برکارآمدی، 

خواهد بود. این مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد  سه شاخصبه باتوجه

که هر نوع ناکارآمدی  کندیماست، اما شرایطی را فراهم  ناپذیرنوع استدالل از کارآمدی هرچند انکار

 اینکه در مسیر تحقق اهدا ِ بازیگر یا نظام سیاسی، موانعی از سوی دشمن، در .دینمایم ریپذهیتوجرا 

ی برخی ریگشکل، تردیدی نیست، اما ابدییمبروز و ظهور  المللنیبی ساختار نظام کلطور به یا بیرق

 اینکه ممکن است نظام سیاسی، چه ناشی از ناکارآمدی آن نظام سیاسی باشد، واندتیمموانع نیز 

عددی ی فشارها و موانع متریگشکلی نامناسب، موجبات گذاراستیستصمیمات اشتباه یا  واسطهبه

  پیش روی خود شود.

ع نوعی از موان البته ی فرار یا توجیه ناکارآمدی است.نوع اینجا صر  اشاره به موانع موجود، در

ر نظامات د جادشدهیاکه ارتباطی به کنش و تصمیم نظام سیاسی مستقر ندارد، نظیر موانع تاریخی 

حداقلی  تواندیمی نیز سالخشکسیاسی پیشینی یا موانع ناشی از طبیعت همچون بالیای طبیعی نظیر 

وانع ان کارآمدی به میزان وجود م، توجیه یا ارجاع میزترحیصربیانی به از استاناپذیری را ایجاد کند.

 مند از کارآمدی دارد.نوعی از ناکارآمدی است که ریشه در فقدان تعریف بومی و زمینه خود بیرونی،

با ابتنای بر گفتمان امام و رهبری، وجود دشمن و ایجاد مانع از سوی او فرض است و خود از 

نظام سیاسی بتواند  نکهیا .شودیممحسوب  هاآرمانی حرکت صحیح نظام در مسیر اهدا  و هانشانه

رغم وجود این کند و به اثریبی و مدیریت هوشمندانه زیربرنامهی دشمن را با هاتیمحدودموانع و 

 ی کارآمدی در ظر  گفتمانی آن است )خسروی،هاشاخصی از کی فشارها تسلیم خواست او نشود،

 ناکارآمدی نظام سیاسی باشد. گرهیتوج تواندینموجه هیچاین اساد، وجود مانع به بر (.0289

 نیترمهم ازجمله دارد، وجود آن تحقق میزان و نظام اهدا  میان یارابطه چه که نکته این. 3

 رد در برخی که اعوجاجاتی و نقدها ندیفرا در و امام حیات دوران در که بود یزیبرانگچالش مباحث

 اهدا  امام، دیدگاه در. گرفتیم قرار امام واکنش و توجه مورد همواره ؛کردندیم بیان نظام کارآمدی

 حفظ است مهم آنچه از این رو، و است موحدان حرکت مسیر کنندهنییتع و وحی از برآمده آرمانی

 که استای گونهبه اهدا  این جنس اصوالً چراکه آن؛ کردنمحقق لزوماً نه و است یریگجهت این

 ازهب در آن تحقق انتظار از این رو، و اندمتفاوت مدرن معرفتی نظام در اهدا  سنجش یهاشاخص با
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 مدرن تیبرداش در ریشه که است ییگرالیتقل نوعی نشد، چرا پس اینکه نقد سپس و مشخص زمانی

 رد امام رو، همین از. است اهدا  این به برداشت آن تعمیم درصدد و داشته اهدا  از یستیالیماتر و

 الباًغ و دانسته اطهار ائمه و الهی پیامبران تمامی وظایف از را اهدا  این پیگیری صریح اظهاراتی

 تحقق نمیزا آنکه از بیش دینی نظام کارآمدی سنجش مبنای ،نیبنابرا. اندافتهین را آن تحقق امکان

 ستا تکلیف ادای میزان عبارتیبه و اهدا  آن تحقق در مبانی و اصول به توجه میزان باشد، اهدا 

 حفظ کرد، اهدا  تحقق برای تالش باید که اندازه همان امام، دیدگاه در بنابراین(. 0280 خسروی،)

 سیرم در حرکت بدون اینکه چه است، مهم بسیار نیز برساند اهدا  به را شما است قرار که مسیری

 .نیست اهدا  تحقق امکان مشخص

 تکلیف نام به بنیادین اصلی متن در خمینی امام اندیشه در و دینی گفتمان در مشخص مسیر این. 2

 حققت شاخص از بیش را نظام ناکارآمدی که کرد تصریح بتوان شاید اساد، نیا بر. شودیم معنا

 خود مهم نیا. کرد جستجو گفتمان نمایندگان و مجریان کارگزاران، سالمت میزان در باید اهدا 

 جشسن برای مدلی هر در باید که است نظام مشروعیت با کارآمدی مفهوم خوردنگره در اصلی حلقه

 یماد اهدا  نفی معنایبه آرمانی اهدا  به اشاره این، وجود با. باشد اصلی توجه مورد نظام کارآمدی

 درخور بخش منظر، این از. نیست( هاروش در تفاوت از فارغ) یاسیس نظامات مشترکات جزء که

 نیازهای و مادی اهدا  تحقق در نظام آن موفقیت میزان به منوا سیاسی نظام کارآمدی از یامالحظه

 .دارد نظام مشروعیت در یاکنندهنییتع نقش اتفاقاً که است مردم متعار 

 نیز و دینی نظام در مستتر اولیه کارآمدی بر تصریح صر  شد، اشاره که گونههمان بنابراین. ۴

 صلی،ا مسئله. باشد نظام کارآمدی کنندهنییتب تواندینم آرمانی اهدا  مندیزمان غیرقابل به ارجاع

 و مقبولیت میان باریک مرز در اتفاقاً که است عملی یدستاوردها اعینی ی تجلی یا نظام کارنامه

 شرا یگر،دعبارتی به .است زیبرانگچالش و پیچیده بسیار مباحث از خود و گرفته قرار مشروعیت

 رهگ حکومت تحقق در مردم بیعت و رأی با چون اما است الزم و نخستین شرا اگرچه مشروعیت

 دهیادن امور پیشبرد و تدبیر در را مردم تیرضا حکومت، بقای تضمین در تواندینم حاکم ،خوردیم

 ظامن کارآمدی و مشروعیت تنیدگیدرهم و نزدیک پیوند خصوص در اسالمی انقالب رهبر. بگیرد

 ویر بنده. است وظیفه انجام در ییاکار و وظیفه انجام به بسته ما همه مشروعیت» :دینمایم تصریح

 ام قوانین که ضوابطی همان طبق مسئوالن کارآمدی و هاییاکار روی بر که دارم تکیه و اصرار این
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 ینب از مشروعیت نباشد، کارآمدی جا هر. شود تکیه بایست است، اساسی قانون و شرع از متخذ

 .(0/0292/ 20 رهبری، خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات) «رفت خواهد

 ضنق خود که نیست مردم رضایت جلب برای تکلیفی اصول از گذر مقصود است بدیهی. 8

 بر پایداری ضمن در مردم مشروع انتظارات و نیازها تضمین و تأمین برای تالش بلکه است، غرض

 کارآمدی اب را مشروعیت یبندتیاولو یا تفکیک امکان که ایستنقطه نجایا. است تکلیفی اصول

 اخروی و دنیوی سعادت تضمین برای که تکلیفی اصول است این بر فرض چراکه ؛سازدیم غیرممکن

 نفی و عدالت امنیت، مسکن، خوراک، رینظ) یویدن متعار  انتظارات و نیازها نافی تنهانه است

 ز این رو،ا و دارد زندگی سبک داعیه خود بلکه نیست...( و خانواده لیتشک ،اشتغال آموزش، تبعیض،

 .داندن مشروع نیازهای تحقق عدم مسئول را خود تواندینم شودیم بنا دین بر مبتنی که حکومتی

از طر  دیگر باید میان استدالل منطقی و سنجش عینی در ارزیابی کارآمدی با تعریف، چیستی . 0

ورود به مبحث ارزیابی از منظر  رسدیمنظر  هب و الزامات کارآمدی نظام سیاسی تمایز قائل شد.

طقی . برای نمونه این استدالل منکندیمارزیابی کارآمدی را منتفی  مسئلهی منطقی، هابحثفلسفی و 

هرچه هد  واالتر و و  طلبدیممتناسب خود را  دستیابی به هر هدفی، امکانات و هزینهچون » که

 ترزرگباز سوی دیگر، هرچه اهدا  واالتر و  ورسیدن به آن بیشتر خواهد بود  ۀنیهزباشد،  تربزرگ

 نیرتبزرگنظام اسالمی که واالترین و  پس؛ خواهد بود ترسختو  تربزرگباشند، موانع آن نیز 

و  نیتربزرگطبیعی طور به اهدا  را مدنظر دارد، نیازمند بهترین و بیشترین امکانات است و

اما برای  ،(؛ هرچند که کامالً صحیح است0292 )فتحعلی،« نع را روبروی خود داردموا نیترسخت

 اربردک سنجش کارآمدی نظام سیاسی دینی، برای ارزیابی و سنجش وضعیت کارآمدی نظام سیاسی،

ی گذاراستیسعملیاتی ندارد، هرچند برای تعریف و چیستی کارآمدی و نیز فهم الزامات و ضروریات 

 حائز اهمیت است. اریبس سیاسی،در نظام 

ی الزم برای سنجش کارآمدی و هاشاخصمندی مفهوم کارآمدی، بودن و زمینهبه نسبی توجه با

از آنجا  پیش از آن، ابتدا باید سطوح کارآمدی را مشخص کرد. اما ؛مند نباشدزمینه تواندینمابعاد آن نیز 

 ست،رابطه مستقیم کارآمدی نظام با کارگزاران کارآمد ا گام دوم،که نقطه تمرکز این مقاله با ابتنا بر بیانیه 

 برای تبیین صحیح آن الزم است جایگاه آن در مدل کارآمدی مشخص شود.
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 سطوح ارزیابی کارآمدی نظامب. 

وری بودن مفهوم کارآمدی در نظام جمهمندی و گفتمانیبا ابتنای بر آنچه گفته شد و مفروض بر زمینه

مبنای اصلی سنجش کارآمدی عنوان به ایران که تجلی آن در تفاوت برداشت از مفهوم اهدا اسالمی 

 سطوح کارآمدی ترسیم شود. نیترمهم، در این بخش تالش خواهد شد ابدییم نمود

 دارابودن با ایده، سببطح در کارآمدی بر عالوه که شببودیم تلقی زمانی کارآمد سببیاسببی  نظام

اهدا   تحقق در مطلوب، و مناسب رفتارهای بروز با بتواند شبایسته  کارگزاران و سباختارهای کارآمد 

 حد تا آورده و ارمغان به خود شببهروندان برای را رضببایت حداکار که یاگونهبه باشببد، موفق خود

 کند. تضببمین را اسببتمرار خود و بقا آن، رهگذر از تا پوشببانده عمل جامهآنها  به انتظارت ممکن

 کارگزار ساختار، ،دهیا سطح سیاسی چهار یهانظام کارآمدی برای توانیم شد، گفته آنچهبه باتوجه

 در جدول زیر آمده استی آن هاضابطه نیترمهمکه  (۱: 028۴ بود )قیصری و قربانی، قائل رفتار و

 .(0۴8-020 :028۴)قیصری و قربانی، 

 های سیاسیهای کارآمدی نظامضابطه .1جدول 
 کارآمدی در هر سطحهای ضابه

 سطح رفتار سطح کارگزاران سطح ساختار سطح ایده

 میزان انطباق رفتارها با ایده های فنی )تکنیکی(مهارت هاها و ارزشانطباق با ایده گشاییمعضل

 کارایی های انسانیمهارت بینی تغییراتامکان پیش شکنیبستبن

 اثربخشی یا تفهیمیهای ادراکی مهارت پذیریانعطا  گشاییافق
 
 

مدی کارآارتقای که در مدل فوق مشبهود است، برای تبیین ناکارآمدی نظام سیاسی یا   گونههمان

از زاویه هریک از سببطوح به پدیده نگریسببت، اما چون هد  این مقاله بازنمایی مفهوم   توانیمآن 

 نچهآبا ابتنا بر بیانیه گام دوم و  کارآمدی در نظام جمهوری اسببالمی ایران در ظر  گفتمانی اسببت،

 در تحلیل بیانیه ذکر شد، بر سطح کارگزاران کارآمد تمرکز خواهد شد. ترشیپ
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 ای علیشناسی تحلیل الیهروشج. 

ی اهیالمورد استفاده خواهد گرفت، تحلیل  شدهمطرح سؤاالتروشی که در این مقاله برای پاسخ به 

ای دیدن خود ، اما نکته اسبباسببی الیهشببودینمرابطه علی نفی  هرچنداین رویکرد  در اسببت. 0علی

که  همین ترتیب، فرض بر این است به .مسبئله اسبت و نه یافتن علل یا متغیرهایی بیرون از   مسبئله 

اگر قرار اسببت راهکاری برای ارتقای کارآمدی در سببطح کارگزاران کارآمد ارائه شببود باید از زاویه 

اصبببلی که این رویکرد  دغدغه ی کارآمدی برآید.هاهیب المبدی یبا عبور از   هبای مفهوم کبارآ  الیبه 

از منظر موضوع این ویژه به مهم نیا ، امکان ایجاد انحرا  معنایی است.کندیمی ایجاد شبناخت روش

 است. تربرجستهی به مفهوم کارآمدی در ظر  گفتمان انقالب اسالمی دارد، نگاهمینمقاله که 

و سبباختارها اجازه ظهور  هادهیافضببای واقعیت را تلطیف و به احتماالت، هرچند که این روش 

ویژه چگونه حقیقت به ی انتقادی است، نظیر اینکهسؤاالتاین بروز و ظهور از زاویه طرح  اما ،دهدیم

 فراخوانده؟چه کسی آن را  ؟است سیاست کاربرد دارد، چگونه حقیقت فراخوانده شده یهانهیزمدر 

چه کسببی سببود  ؟اسببت معناداریا تعیین اینکه چه چیزی درسببت، واقعی و  ابد؟ییمگونه انتشببار چ

 هاهیال زمان با فراز و فرود ازهمکه  ییهاپرسببشهمین ترتیب،  به؟ کندیمو چه کسببی زیان  بردیم

 اریخیمقاطع تکدام تفسیر از گذشته، معتبر شناخته شده است؟ کدام  کهاست  نیا ،شبود یمکشبف  

ه ی متفاوت از ما دیدناپذیرطرز تغییربه« دیگری»عنوان به ؟ چه کسیاندکرده دارمشکلزمان حال را 

 ؟شودیم

 از ناکارآمدی مستلزم اصالح رفتبرونیی برای راهکارها بنابراین، توجه به کارآمدی نظام و ارائه

نباشد. نکته بسیار و بازنمایی اسبت که خروجی آن ممکن اسبت با برداشبت قالب و جاری همسان    

کارآمدی ارتقای ی معطو  به راهکارها ی، ریشه مباحث وگذاراسبت یسب از منظر  توانیممهمی که 

، برخال  نیبنابرا پذیری در متن ایده نظام سیاسی است.نظام را در آن جستجو کرد، تصدیق انعطا 

 گذاری را فرض دانسته و ازی سیاستریپذانعطا گفتمان انقالب اسبالمی،   شبود یمپنداشبته   آنچه

 .داندیم ریانکارناپذاین رو، امکان اصالح و بازبینی را نه تهدید بلکه ضرورتی 

                                                                                                        
0. Causal Layered Analysis 
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 هاها و استقامت در هد در شیوهها، اصالح موافقم؛ اصالح در روش کامالًبنده با شعار اصالح »

 یهاروشدر آنها  اصبالح معنایش این اسبت که ما با حفظ اهدا  واال و صراحت در بیان  . و مبانی

ایم و چه کاری نباید دادیم که ندادهمی خودمبان تجبدیبدنظر کنیم و ببینیم چه کاری بایسبببت انجام   

 (.0/0292/ 20ی،بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبر) «ایمدادیم که دادهانجام می

 دهدیم(، امکان بازنمایی Weldes, 1988: 217از طر  دیگر، هرچنبد گفتمبان زاینده اسبببت )  

(Wendt, 1992: 396-397   و از خصبوصبیات اصلی آن بازتولید )( معناستSjostedt, 2007: 237،) 

 توانیمرا هم  هادالبندی و مفصبببل هاهیالبباید عمیقاً توجه داشبببت که بازنماییِ مفهومی در   امبا 

همچون اپوزسبیون نظام، غیرگفتمانی و ضبدگفتمانی انجام داد و هم با ابتنای بر گفتمان مسلط و در   

ضببمن اسببتفاده از  شببودیماز همین رو، تالش  ی که به گفتمان خللی وارد نشببود.اگونهبهظر  آن 

یی و بازنما ی،شناسبیآسشناسی آن، ی انتقادی مسبتتر در روش هاهیسبو ای و پایبندی به تحلیل الیه

ی ارتقای کارآمدی نظام در گام دوم؛ همگی راهکارها بازتعریف کارآمدی برای تشببخیص الزامات و

بر این اسبببت، گفتمان  فرض آن صبببورت پذیرد.در ظر  گفتمان انقالب اسبببالمی و دال مرکزی 

ی مترقی و فرازمان و فرامکانی، فضای انعطا  را در هادالبرخورداری از  واسطهبهانقالب اسبالمی  

 و( 028۱)خسروی،  دهدیمی محسبود و انحرافات موضبعی   هایناکامها و مواجهه با کژکارکردی

ه کلیت بر اینک مشروا نیز در همین ظرفیت است؛اتفاقاً رمز ماندگاری و گسترش نفوذ پایگاهی آن 

 ی کالن سیاسی منتج از آن مخدوش نشود.ریگجهتگفتمان و 

 از عمیق درکی به رسیدن و اجتماعی یهادهیپدی علی ساختارشکنی اهیال تحلیل تکنیک و روش

 آن اصلی هد  و است متمرکز هاندهیآ فضای عمودی گسبترش  بر روش اسبت. این  زیرین یهاهیال

 ینیبشیپی نمونه در این رویکرد تحلیلی برا اسببت.  تحلیل واحدهای درباره تردید و تزلزل ایجاد

 ،اهللتیعنااسببت ) مهم جمعیت مقوله شببدنبرجسببته چرایی بلکه نیسببت، مهم چندان جمعیت رشببد

قی و اف یهاجنبهکه بر  ینگرپس، سببناریوها و هاافقوتحلیل روندها، پویش خال  تجزیه(. بر0299

در نظر  ،شوندیمتلقی « هاهیال»عنوان به ابعاد عمومی را که ،ای علی، تحلیل الیهدارندفضایی تمرکز 

از آینده اسبت، در تالشی برای حصول اطمینان  « زداییتعریف»دنبال ای علی، به. تحلیل الیهردیگیم

، اندنشدهبدیهی انگاشته  هایزیرطرحاز اینکه یک حقیقت، مسبلم در نظر گرفته نشبده و روندها و   

و دامنه وسیعی از استعارات و  دهدیمطرز مناسبی ارائه را به هایشناسروش و غیرغربی یهافرهنگ

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3250&nt=2&year=1383#12741
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3250&nt=2&year=1383#12741
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3250&nt=2&year=1383#12742
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3250&nt=2&year=1383#12742
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3250&nt=2&year=1383#12742
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 گیرندبدیل بالقوه در آن، مورد استفاده قرارمی یهانهیگز خصوصتفکر خالقانه در منظور به تصاویر

 (.0282 طاهری،)

ی جایگزین در فرایندی که در راهکارها ای تحلیل و ارائهی مسببیر برطشببناسببی، از لحاظ روش

 :ردیگیمصورت  شودیمشکل زیر نمایش داده 

 

 

 

 

 

 

 

ب و دنبال ترکینظریه بهعنوان به تحقیقاتی جدید اسبببت و ای علی، روش و نظریهتحلیبل الیه 

عنوان هب کاربرد آنهای تجربی، تعبیری، انتقادی و یادگیری حین عمل اسببت. سببازی دیدگاهیکپارچه

لق سبباز برای خمعنای خلق فضبباهای متحولبینی آینده اسببت، بلکه بهمعنای پیشتنها بهروش، نه

تر مفید تر و بلندمدتتر، جامعدر توسعه سیاستِ مؤثرتر، عمیق تواندیمهای بدیل نیز هست و آینده

 (.۱0: 028۴ باشد )تقوی،

طح کند. سگذار را به چهار سطح متفاوت جلب میتوجه پژوهشبگر و سبیاست   علیای حلیل الیهت

شبود، شبامل روندهای کمّی و مسبائلی است که معموالً با مقاصد سیاسی    نخسبت که لیتانی نامیده می 

با شببنیدن  های خبری هسببتند. مخاطب معموالًشببود و بسببیار مورد توجه رسببانهاغراق میآنها  درباره

ای در سبطح لیتانی یکی از احساسات زیر را تجربه  رسبانه ی و اخبار افکارسبنج  نجی،نظرسب  یهاافتهی

کرد(،  توانکار نمیتفاوتی )هیچ؟(، احساد بیدیآیبرمپناهی )چه کاری از دسبتم  کند: احسباد بی می

پذیر اسببت و آشببنایی با آن کند؟(. این سببطح رتیتآن نمی احسبباد مطالبه )چرا کسببی کاری درباره

ها و آمارها بدون لیتانی، داده در .(0283 ی،پژوهندهیآ)مؤسسه افق  نیازمند توان تحلیلی خاصبی نیسبت  

رمایه ی سهاشاخصی نمونه با افکارسنجی، وضعیت برا .شبوند آنکه به چالش کشبیده شبوند، نقل می  

 .شودیماجتماعی در جامعه احصا و توصیف 

نگاه عمودی: آشکارکردن روابط

نگاه افقی: کشف بدیل ها

تخیل درباره استعاره ها و اسطوره ها

حل های ممکنقالب دهی مجدد موضوع و تعریف راه

حل ها در هر کدام از الیه هاانتخاب و مستندسازی راه
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، سبیاسبی و تاریخیِ مشبکالت مطرح در سطح    علل اجتماعی، اقتصبادی، فرهنگی سبطح دوم به 

گذاری توان در مؤسبببسببباتی که به پژوهش در سبببیاسبببتها را میپردازد. این نوع تحلیللیتانی می

مشباهده کرد. این سبطح با بررسی    یردانشبگاه یغهای های مجالت و روزنامهپردازند یا در مقالهمی

و  کند و وظایف دولتهای مشببکل، تبیینی قابل قبول از علل پیدایش آن عرضببه می تر ریشببهدقیق

، شوندها به چالش کشیده میکند. معموالً در این سطح دادهدیگر بازیگران را در حل آن مشخص می

ر ی مکرر دهایراندازیتدر مواجهه با ماال، گیرد. برای اما پارادایم طرح مسئله مورد پرسش قرار نمی

ل عل ای علل اجتماعی وقوع قتل، غالباً بهشبببودیمداخبل آمریکا که ماهانه منجر به قتل افراد زیادی  

های ارتلو نقش کگیری آمریکا پارادایم حاکم بر نظام تصمیمو کمتر به  شودیمی بسنده شناختروان

 .ودشیمی حزب حاکم پرداخته ریگمیتصمش سالح در نظام نفع در توزیع و فروی ذیسازاسلحه

 3ی موضوعی یا دالیلهانهیزمو  0عللیی که از سطح افقی فراتر رفته و بههالیتحلاساد،  نیا بر

 ی دسته نخست، از عمق و اعتبار بیشتری برخوردارند،هاپژوهشنیز هرچند نسبت به  کنندیم توجه

ی است که حال در. این اندسبرزنش نیازمند  وخود مقصبر  که  دهدیمنشبان  آنها  به ترقیدقتوجه  اما

را بررسبببی کنیم، آنها  تا دکنیمپیشبببنهادی  یهاحلعلی، توجه ما را معطو  به راه یاهیالتحلیل 

بریم و از پارادایم یا سبباختار  سببؤال، زیر شببوندیمبر اسبباد آن مطرح  هاحلرا که راه یانامهنئیآ

 طاهری،، دور شویم )اندشدهپیشنهاد  هاحلو راه یبندقابدانش استانداردی که درون آن مشکالت 

0282.) 

 دهنده به ساختارهامشبروعیت  هایبینیتر به سباختارها و نیز جهان سبومین سبطح، با نگاهی عمیق  

توجه خود را از افراد به ساختارها معطو  کنیم، بلکه باید تنها باید در اینجا نه (.028۴ تقوی،نگرد )می

تی که از گفتمان یا برداش این گفتمان تسلطگفتمانِ حامی ساختار را نیز شناسایی و ببینیم چه کسانی از 

 رای ماال، رفتارهای رژیم صهیونیستی در برابر. بشبوند و چه کسبانی متضبرر می   منتفع کنندیممسبلط  

تر، ط ناشبی از علل تاریخی، سبیاسبی، اجتماعی و اقتصبادی، بلکه در سطحی بنیادی    فلسبطینیان، نه فق 

هاسبت. گفتمان حاکم بر این رژیم به سبباختارهای سببیاسی،  بینی خودمحور صبهیونیسبت  معلول جهان

در ماال مربوا به  .کندآن را توجیه می یرانسببانیغهای د و اقدامدهاجتماعی، نظامی آن مشببروعیت می

                                                                                                        
0. causes 

3. reasons 
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اید ب بلکه ی،سازاسلحههای نه حتی در سطح کارتل را آن شبه یر ی مکرر در داخل آمریکا،هایراندازیت

ای جستجو کرد که اساساً بر اصالت سود و انباشت سرمایه استوار ینیبجهاندر ماهیت نظام سبیاسبی و   

 است.

های متغیر و مسئلهتوجه به سبطح سبوم یا سبطح گفتمانی، تصریح بر این نکته کلیدی است که    

د اقتصادی رویکر نکهیا .اندگفتمانسبطح لیتانی و نیز متغیرهای موضوعی سطح دوم، خود وابسته به  

مین ه به .دهندیمشبببکل  کنندیماین باشبببد یا آن را گفتمان و کارگزارانی که گفتمان را نمایندگی 

 .اندوابسته هاگفتمانترتیب، رویکردهای سیاسی یا فرهنگی خود به 

 ترقیمعو  ترقیعموتحلیل ، تجزیهمیکنیمیعنی استعاره حرکت  ،سمت الیه آخربههمان طور که 

های تاریخی یک ملّت دارند و به همین دلیل از جنس ریشبببه در تجربهنامرئی . این ابعاد شبببودیم

آینده  خصوصیندهای خالقانه ما در تفکر در ادنبال واسازی فرالیه به نیا .اسطوره و استعاره هستند

. اسببتعارات، ممکن اسببت شببباهت جدیدی خلق کنند و از این رو معنای جدیدی به وجود  اسببت

اسبتعاره نیازمند سبطح مشبخصبی از خالقیت اسبت، از هیچ پدید نیامده است؛       که یحالآورند. در 

برای (. 0299 ،اهللتیعنا). اندگرفتهناخودآگاه ما جای  یهااسببطورهدر  قاًیعمحقیقت  اسببتعارات در

طرزی احسبباسببی، نیاز داریم اسببتعارات را فعاالنه و به یهاواکنششببدن از تنگنا، یعنی همان خارج

سببوی اسببتعارات مورد اسببتفاده ای علی، توجه ما را بهالیهوتحلیل تجزیه خالقانه رمزگشببایی کنیم.

 ی برمبتن را که استعارات، ییهااسبطوره و  بردیم سبؤال را زیر آنها  و اعتبار کندیمبرای آینده جلب 

سببوی اسببتعارات متفاوت، دادن به توجه خود به. شبباید بتوانیم با جهتدکنیمهسببتند، آشببکار آنها 

 .بیابیم یتردوام با یهاحلراه

که سببطوح را چندین بار  سببازدیماین امر ما را ملزم  .علی، فعالیتی خطی نیسببت یاهیالتحلیل 

 ای اجتماعی و)زیرورو( کنیم. الزم اسبببت درک کنیم که در پس هر مشبببکل تجربی )لیتانی(، زمینه

 هااسبببطورهکه خود مبتنی بر  ینیبجهانفرهنگی وجود دارد و در پس هر زمینبه یک گفتمان و یک  

از  و تشبویق به استفاده  ن روابط قدرت فعلیکردای علی، آشبکار الیهوتحلیل تجزیه هسبتند. اهدا  

 ینی. در این چهار سطح، هرچه از باال به پاهاستتمدنو  هافرهنگمقوالت دانش و اندیشه از سایر 

مدت ها در سطوح باال کوتاهحلشبود. از سوی دیگر، راه حرکت کنیم بر پیچیدگی و ابهام افزوده می

یتانی دولت است. در سطح علل مسئول حل معضل در سطح ل .بلندمدت هسبتند پایین و در سبطوح  
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 است. در سطح گفتمان یردولتیغهای مختلف دولتی و اجتماعی، حل معضل نیازمند همکاری گروه

ت در بیشترین مسئولی ،نهایتدرهاسبت و  بینی نقش اصبحاب اندیشبه بیشبتر از دیگر گروه   جهان یا

 ,Inayatullahمؤسسه افق با اقتباد از: ) رهبران و هنرمندان است بر عهده ،سطح اسطوره و استعاره

2009.) 

 

 های چهارگانه و بازنمایی کارگزاران کارآمد در جمهوری اسالمیالیهد. 

 شناسی کارآمدی نظاموضعیت الیه لیتانی و .1   

پدیده است که امکان  مشباهده  درخوراشباره شبد، سبطح لیتانی، سبطح عینی و      ترشیپکه  همچنان

این منظر، از میان  از .کندیمرا ممکن  ریپذمشبباهدهی هاشبباخصارزیابی و سببنجش عینی مبتنی بر 

کارآمدی  سببطح نیترینیع که چهار سببطح مورد اشبباره در مدل مفهومی کارآمدی، سببطح رفتاری 

 از کارآمدی شهروندان قضاوت و ارزیابی مبنای عمدهطور به ،شبود یم محسبوب  سبیاسبی   یهانظام

 در تنها کارگزار و ایده، ساختار سطوح در کارآمدی در واقع، .شودیم محسوب نیزآنها  بر حاکم نظام

 چنانچه اسببت مسببلم و شببود رفتارهای کارآمد بروز به منجر که شببودیم تلقی مؤثر و مفید صببورتی

 دهد، نشببان خود از کارآمد رفتارهای اما نتواند باشببد، داشببته کارآمدی مذکور سببطوح در نظامی

و  کنندهفیتعری هامؤلفه نیترمهم(. ازجمله 0۴2 :028۴ قیصببری و قربانی،) شببودیم تلقی ناکارآمد

 از: اندعبارتقابل تشخیص در ظر  گفتمانی در سطح رفتاری 

 ؛ملی( یهاینظام )قابل احصا از طریق نظرسنجمیزان رضایت مردم از عملکرد  -

 ؛ی مردمهامطالبهو پاسخ به نیازها و  هامطالبهتوانایی نظام در مدیریت سطح  -

گذاری درسببت و گذاری و سببیاسببتهای مصببوب )توانایی نظام در هد میزانِ تحقق برنامه -

 ؛ها و رسیدن به اهدا (انجام صحیح سیاست

 .و ثباتدادن مشروعیت توانایی نظام در تطبیق با مقتضیات زمان بدون ازدست -

 نآسطح مذکور است که امکان  تنها بنابراین، چنانچه در پی سبنجش عینی کارآمدی نظام باشیم، 

و تجلی چگونگی سبه سطح   برآمده ی این سبطح، هاشباخص . هرچند که وضبعیت  دکنیمفراهم  را

ی به توجهیب باشبببد، زیبرانگچالش تواندیم، اما آنچه مفروض بر توقف در این سبببطح نیز گرندید

م ی ارزیابی، الزهاشبباخص، برای تکمیل نیبنابرا ذوابعادبودن مفهوم کارآمدی نظام سببیاسببی اسببت.
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رفتاری  ، هرچند ابعادترقیدقبیانی اسبت تا سبطح رفتاری کارآمدی در ابعاد مختلف تفکیک شود. به  

 با یکدیگر نبوده و چگونگی هر یک قطعاً بر وضعیت سایر ابعاد تأثیرگذار است، ارتباایبکارآمدی 

ی زمینه برای سببازفراهممنظور به به موضببوع نگاه شببود؛  گذارانهاسببتیسبباما چنانچه از منظری 

 ریظنی عملیاتی، گام نخسبببت، تفکیک کارآمدی به ابعاد مختلف راهکبارها  راهبردپردازی و یبافتن 

 ی و سپس سنجش وضعیتطیمحستیزاجتماعی و  -سبیاسبی، اقتصبادی، فرهنگی   امنیتی،  -نظامی

مرکب، برابر است با حاصل جمع )جبری(  دهیپدالبته کارآمدی کل یک  کارآمدی در هر بعد اسبت. 

در ارزیابی کارآمدی و ناکارآمدی یک ویژه به مهم نیا (.0292 ی،فتحعل) ابعاد مختلف یهاکارآمدی

دادن حکم جزء به کل جزء و کل یا سرایت مغالطهتبعیت از  واسبطه بهیاسبی  پدیده همچون نظام سب 

که برخی نویسندگان از ناکارآمدی یکی از اجزای نظام  اسبت  بارها دیده شبده . شبود یم تربرجسبته 

تفکیک ابعاد کارآمدی، امکان . اندکردهجمهوری اسبببالمی، نباکبارآمبدی کبل نظبام را اسبببتنتباج       

ی و توصببیف دقیق، شببناسببایی نقاا ضببعف و قوت نظام را در سببطح عینی یا لیتانی شببناسبببیآسبب

را برای  هاتناسببببامکبان دفباع منطقی را فراهم کند، عدم    توانبد یممشبببخص و عالوه بر اینکبه  

 .دکنیمروشن  گذاراستیس

کارآمدی نظام جمهوری اسببالمی ایران ارائه  در خصببوصبنابراین، چنانچه بخواهیم، قضبباوتی 

ی جز سبنجش کارآمدی نظام در هریک از ابعاد اشباره و نیز ترسیم روند آتی کارآمدی   اچارهکنیم، 

ی مختلفی هستیم که امکان سنجش را هاشاخصی است در اینجا نیز نیازمند هیبد در آن بعد نداریم.

ضببعیت ی نمونه، در سببنجش وبرا نشببان دهد. زیادیو با اعتبار  نانهیبواقعصببورت به در هر بعد،

ی مشببابه زیر را در هاپرسببشپاسببخ  میتوانیمامنیتی نظام در سبطح امنیت داخلی   -کارآمدی نظامی

 ی عمومی و خبرگی مبنا قرار دهیم:هاینظرسنجفرایند 

آیا در سطح امنیت و ثبات داخلی انحصار استفاده از زور در اختیار نیروهای مسلح و نیروهای  -

 اش را دارد؟ینیسرزمیا حکومت توانایی اعمال اقتدار خود در تمامی قلمرو آ اقتدار وجود دارد؟

کدام  در و انسبببجام اجتماعی چگونه اسبببت؟ ملت -حاکمیتی، دولتمیزان انسبببجام درون -

 موضوعات شکا  وجود دارد؟ وزن آن موضوع از لحاظ راهبردی چقدر است؟

ترل کن درو...(  ی اطالعاتیهاسازمانمی، آیا نیروهای مسبلح )سبپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظا   -

 غیرنظامیان یا دارای وابستگی حزبی و جناحی هستند؟
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کاری در یی میان نهادهای اقتدار چگونه اسبببت؟ آیا موازیافزاهمسبببطح و میزان انسبببجام و  -

 جریان است؟

 کنند؟یمآیا نیروهای خودسر آزادانه در کشور کنشگری  -

 ی بر ایجاد ناامنی در داخل کشور است؟آیا اراده کشورهای خارج -

 است؟ یاحرفه پلیس عملکرد آیا -

 انگیزه با یا اسببت دولت حمایت با امنیتی نیروهای عمل شببدت یا یزآمخشببونت اقدامات آیا -

 شود؟یم انجام سیاسی

 کند؟یم پشتیبانی آن از حاکمیت و است برخوردار دولت حمایت از پلیس آیا عملکرد -

 گوست؟پاسخ جامعه و عمومی افکار به پلیس آیا -

 نزد در...( و اطالعاتی یهاسببازمان ارتش، بسببیج، سببپاه،) امنیتی یهادسببتگاه محبوبیت میزان -

 است؟ چقدر مردم

سازی و مقابله یخنامیزان همراهی و مشبارکت مردم با نهادهای اطالعاتی، نظامی، پلیسبی در    -

 چه اندازه است؟

 چه ات پلیس رفتار) خیر؟ یا کنندیم امنیت احسبباد پلیس رفتار و عملکرد دیدن با مردم آیا -

 (شود؟یم شهروندان بین در امنیت احساد تضعیف یا تقویت حد موجب

 دارد؟ را شورش و امنیتی هاییتوضع با مواجهه و و انگیزه مدیریت توان حکومت آیا -

 دارد؟ را تروریستی و امنیتی تهدیدهای با مقابله توان حکومت آیا -

 یا کندیم تحمیل جامعه به را یشهانقش مجموعه اختیاراتش، از اسبببتفاده با حکومت آیا -

 داشته باشد؟ مطابقت جامعه یهاخواسته با که کند اصالح شکلیبه راها نقش این تواندیم

 کنند؟یم مناسبی استفاده دارند، اختیار در که قدرتی ابزار و زور از پلیس و ارتش آیا -

 است؟ مطرح ای پلیس و نیروهای امنیتییرحرفهغرفتار  درباره اتهاماتی آیا -

 آوردن سالح در کشور وجود دارد؟به دستبرای  وسیعیآیا دسترسی  -

 دارند؟ کنترل در را قلمروییآنها  آیا فعال در کشور وجود دارند؟ ی چریکیهاگروهآیا  -

 ی مسلح ضددولتی دارد؟هاگروهسالح یا ادغام خلعی برای ابرنامهآیا دولت مستقر  -

 ثباتی در کشور در چه وضعیتی است؟ آیا روند آن روبه کاهش است یا افزایش؟یبریسک  -
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ه ثباتی، در چه وضعیتی است؟ روبیبکننده در مدل بومی ریسک یینتعو متغیرهای  هاشاخص -

 بهبود یا افول؟

جش را برای سببایر ابعاد کارآمدی نظام، احصببا و با های سببنتوان شبباخصبه همین ترتیب می

ی نمونه، بررسببی برا های مرسببوم ذیل رویکردهای علمی مورد ارزیابی و سببنجش قرار داد.روش

و برآورد روند آن تا  0280از وضبعیت کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در سال   شبده انجام

نظام جمهوری اسبببالمی در برخی از ابعاد دارای کارآمدی چشبببمگیر و در  دهدیمنشبببان  0۴66

ز ی اامجموعهی این بررسی که با لحاظ هاافتهی توجه است. درخورابعادی دیگر دارای ناکارآمدی 

ی موضوعی مختلف کشف هاحوزهی کمی و نیز تکمیل آن با نظرات خبرگان کشور در هاشاخص

 جانبههمهرغم هجمه وسیع و امنیتی به -که نظام در بعد نظامیآن اسبت   مؤید و اسبتخراج شبده،  

ی داشته که هم اکنندهرهیخی ناامنی، دستاوردهای ملمود و هادهیپدی مملو از امنطقهدشمن و در 

ی است که ابعادی حال در نیا ( و هم ناظرین بیرونی بر آن اذعان دارند.هاینظرسبنج مطابق ) مردم

ی هاآرمانی کارآمدی و مبتنی بر اهدا  و هاشاخصی از لحاظ طیمحستیزنظیر اقتصاد و مسائل 

انقالب، وضبعیت مناسببی ندارد و روندهای آتی آن نیز در صورت تداوم رویکردهای فعلی، فاقد   

  (.0280 ی امنیت ملی،هاپژوهشروشنی است )مرکز مطالعات و  اندازچشم

ارجاع به شعارهای منتخب سال باشد که هر ساله یافته مذکور، یک استدالل برای روایی دیشبا 

. دکنیماصبلی کشبور را گوشزد    مسبئله نوعی رهبر معظم انقالب در آسبتانه نوروز با اعالن آن به 

: 0280 )خسروی، دهدیمنمودار زیر فراوانی شبعارهای سال را از لحاظ موضوع و مضمون نشان  

2). 
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مهمی کبه در این الیبه تحلیلی ببا رویکرد انتقادی و بازاندیشبببی و منبعث از پراکندگی و     سبببؤاالت

ی برخی هبا افتبه ی مختلف توسبببط رهبر معظم انقالب و نیز مروری بر یب هبباسبببالی گبذار نبام فراوانی 

 :نکهیا ،شودیمدر حوزه سرمایه اجتماعی و مسائل فرهنگی و اقتصادی به ذهن متبادر  هاینظرسنج

رین فراوانی به موضبوعات اقتصادی در  یشبت تأکیدات مکرر ایشبان و اختصباص ب  رغم به چرا -

 یژه در حوزه معیشت، تولید ووبهی گذشته تاکنون؛ کماکان مشکالت اقتصادی هاسالی گذارنام

 اشتغال در کشور مشهود و روبه افزایش بوده است؟

ناموفق یا  هاحوزهی موضببوعی موفق و در بعضببی هاحوزهی در برخچرا جمهوری اسببالمی  -

 موفق بوده است؟کم

بلند و پاها کوتاه  هادستمتعادل و متناسبب رشبد کرده یا اینکه   طور به های نظاموارهآیا اندام -

 ؟چرا شده است؟

 ی موضوعی با یکدیگر وجود دارد؟هامیان این حوزه یارابطهچه  -

 زمان با دسببتاوردهای راهبردی انقالب عظیم اسببالمی، ن همنظام جمهوری اسببالمی ایرا چرا -

 ین برخی نیازهای سهل و روزمره دچار ضعف و ناکارآمدی است؟تأمدر  گهگاه

ی معدود از اعده واسببطهبهچرا باید اجازه داد انقالب اسببالمی و اصببول مترقی و الهی آن  -

انگیزه به حاشیه کشانده شود و مورد یبمفسد و مدیران ناشایست و  اندوزانمالگران و چپاول

انقالب پرداخببت کنببد؟  نقبد بببدخواهبان قرار گیرد؟ چرا هزینبه این عبده معبدود را کلیبت      

 (.0289 )خسروی،

شده در تحلیل کارآمدی یا های مطرحبدیهی اسبت توقف در این سبطح برای پاسبخ به پرسبش    

یگر های دبه همین منظور، ورود به الیه ناکارآمدی شدیداً ناکافی و حداکار محدود به توصیف است.

 ناپذیر است.برای تشخیص چرایی وضعیت امری اجتناب
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 کاوی ناکارآمدی و اقتضائات کارگزاران کارآمدالیه دوم؛ علت .6

 چه برای-خودی موجب طرح پرسش از چرایی خودبهصورت به ارائه توصبیف درست از وضعیت، 

از  رفت از آن وضعیت یا ممانعتبرای برونراهکار  برای یافتن چه یافتن علل آن وضبعیت؛  تبیین و

 شود.می -تحقق روندهای معیوب در آینده

این معنا که وقتی از کارآمدی یا  به راهکبار رایج، ارجباع کبارآمدی به متغیرهای دیگر اسبببت،   

ریم. یا متغیرهای دیگر در نظر بگی هامسئلهمتغیری وابسته به عنوان به را آن، شودیمناکارآمدی بحث 

 و نیز ارائه که جز سبببردرگمی و تشبببدید ابهام میشبببویم انیپایبببه این ترتیب، دچار یک دور  

ی دیگر متصبببور نیسبببت، چه اینکه در یک موقعیت ادهیفایی مبتنی بر علل مکشبببو ، راهکبارها 

مسبببائل و متغیرهای دیگر کارآمدی را علت مسبببائل دیگر و در موقعیت دیگر، کارآمدی را معلول 

، اینکه علل کارآمدی یا ناکارآمدی نظام چیسبت، موضوع اصلی نظریات  در عین حال .میاکردهتبیین 

سیاسی و... است که هریک  علوم ،تیریمد ی، اقتصاد،شناسجامعهی مختلف نظیر هارشبته علمی در 

ارها، نمونه در مباحث مدیریتی؛ ساختی برا .اندداشتهبا تمرکز بر یک یا چند علت، سعی در تبیین آن 

، قوانین، نیروی انسبببانی و مدیران و... در مباحث مربوا با ناکارآمدی نهادها و نبدهبا  یفرا بودجبه، 

اینکه مدیر کارآمد کیسببت و چرا کارگزاران ناکارآمد در مصببدر   اما ؛مورد توجه اسببت هاسببازمان

عنوان به ی مدیران و کارگزاران کارآمدریارگکبه اقتضبببائات از همه، ترمهمبسبببیاری از اموراند و 

 ای است.  از علل اجتماعی و زمینه ترقیعمپیشران گام دوم چیست، سطحی 

یی از این سببنخ، معطو  به مفهوم گزینش اسببت که موضببوع اصببلی سببطح تحلیل  هاپرسببش

سببته به بکه وا اندنشیگزی همگی از مصببادیق بندطبقهی، بندتیاولوی، بنددسببتهگفتمانی اسببت. 

و ناکارآمد را گفتمان تعیین  کارآمدگفتمان اسبت. خوب و بد، درست و نادرست، اصلی و فرعی و  

چه چیزی را  کندیمو تعیین  دهدیم. این گفتمان اسببت که شببعور متعار  جامعه را شببکل  کندیم

گفتمان مسلط،  .(Qtuathail, 2000: 190-240گفت و از گفتن چه چیزی باید اعراض کرد ) توانیم

 ,Miliken) دکنیمسازد و مسیر پذیرش رسمی یک رفتار خاص را تعیین ترجیحات و منافع را برمی
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و با  کنندیمی خباصبببی از موجودیبت در جهان و عمل در آن را معنادار   هبا راهآنهبا   .(225 :1999

 (.Weldes, 1988: 217کنند )می ی دیگر کنش و هویت را حذ هاراهرژیم حقیقت،  یدهشکل

 

 دهنده به کارگزاران کارآمدالیه سوم؛ الیه گفتمانی شکل .6

 ورود به این سطح در تبیین مفهوم کارآمدی و نیز تشخیص چرایی ناکارآمدی برخی کارگزاران نظام،

مسبتلزم فهم گفتمانی و ورود جدی و کامل به کلیت گفتمان مسبلط است که مجال پرداختن آن در   

مفروض بر فهم پیشببینی و با ابتنا بر یکی از کارکردهای اصببلی هر گفتمان که در  اینجا نیسببت، اما 

توان ریشه گفتمانی کارگزاران ناکارآمد در جمهوری اسالمی ایران شود، میسازی خالصه میغیریت

غیرخودی  یا بخواهانه از جفت متضاد خودیرا معطو  به کارکرد مذکور، در برداشبتی ناجور و دل 

بدیهی اسبت فرض وجود دوگانه مذکور از مختصببات اصلی و وجودی یک گفتمان   جسبتجو کرد. 

گفتمانی که نتواند خودی را از غیرخودی بازبشناسد یا اساساً قادر به تعیین مرز مشخص میان  است.

سببطه واخودی و غیرخودی نباشببد، اسبباسبباً گفتمان نیسببت. بنابراین، برخال  ادعای برخی که یا به

نی، یا تمایالت سببیاسببی یا ناآشببنایی با مباحث گفتمانی، ریشببه ناکارآمدی را در  موقعیت اپوزسببیو

انی که کنم که گفتمکنند، عمیقاً بر این نکته تصریح میسبازی خودی و غیرخودی ترسبیم می  دوگانه

 نه آرمان دارد، نه وجود خارجی و به طبع، هویت ندارد توانبایی سببباخبت دوگانه مذکور را ندارد،  

 (.  0286 خسروی،)

بر این اسباد، مسبئله اصبلی نه سباخت خودی و غیرخودی، بلکه کیستی خودی و غیرخودی     

ای ظریف و بسببیار پیچیده در گونهانتقادی در مبحث کارگزاران و مدیران کارآمد، به اسببت. این رگه

 ز دوگانهتر، برداشتی ناصحیح ابیانی صبریح به یابد.تخصبص تجلی می  یا دوگانه دیگری به نام تعهد

تخصببص شببد که   یا ای تبعی و کاذب در قالب تعهدغیرخودی منجر به سبباخت دوگانه یا خودی

دادن اولویت آن از ابتدای انقالب تاکنون تداوم دارد. آنچه محل اصلی بحث بود، در خصوصبحث 

به یکی بر دیگری بود. در این خصوص دو سر طیف وجود داشت که البته هریک برای ادعای خود 
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کرد و هم با ارجاع به متون مقدد، اسببتناد. البته، طیف سببومی هم بود که دوگانه  هم اسببتدالل می

این طیف هرچند در حاشببیه بود، اما با  کرد.تخصببص( را مبحای انحرافی تلقی می یا تعهد) مذکور

 ،بحای که از سببطح گفتمانی کارآمدی و اقتضببائات گام دوم در مبحث کارگزاران کارآمد ارائه شببد 

نماینده اصببلی این طیف مرحوم شببهید دکتر چمران بود که در فضببای    سببنخیت بیشببتری دارد. 

تر تقوا از تخصببص الزم» سببازی مذکور از تعهد و تخصببص بر این عبارت تصببریح کرد کهدوگانه

 «.تقواستپذیرد، بیگویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را میاما می ؛پذیرماست، آن را می

در اوایل انقالب و در فضای انقالبی حاکم بر کشور و در شرایطی که مسئله اصلی  ،ترتیب به هر

برخی  زمان با اثبات خیانتو نیز هم نظام، مقابله با ضببدانقالب و سببپس مدیریت جنگ و جبهه بود

برخوردار بودنبد؛ تفوق با طیف تعهدگرا شبببد.   عبالی کبارگزاران وقبت کبه اتفباقباً از تخصبببص      

حالی که مدلول مشخصی برای تعهد تصویر نشد یا اگر شد،  تعهد بر تخصص دربخشبی به  اولویت

به این  نگرانه در فرایند جذب و دفع شببد.های سبطحی سببازیدرسبت فهم نشببد، منجر به شبباخص 

حالی  ین درا ترتیب، تعهد به ظواهر شریعت تقلیل یافت که از پیامدهای آن ترویج نسبی تظاهر شد؛

 ظاهر شریعت، سنخیتی با نظام معرفتی امام نداشت.د بهدادن تعهاست که تقلیل

بر این اسبباد، یکی از مبادی اصببلی و اقتضببائات گفتمانی کارگزاران و مدیران کارآمد، حذ   

اصببلی آن نیز در بازنمایی راهکار  غیرخودی اسببت. یا خودی زمان با حفظ دوگانهدوگانه مذکور هم

که خروجی آن نه جفت متخصص در ای گونهبه غیرخودی( است، یا خودی) تر دوگانه مذکوردقیق

ز شببما سببعی کنید ا»برابر متعهد، بلکه متخصببصببین متعهد در برابر متخصببصببین منحر  باشببد.   

تخصص خواهیم، ولی مایم که ما متخصص میمتخصصین متدین و متعهد استفاده کنید. ما بارها گفته

س ک . البته که متخصص منحر  از هراندمخالفبا تخصص  ااینهمتعهد. ولی دشمنان فریاد زدند که 

 (.206: 08 )صحیفه امام، ج« است ترخطرناک

 های گزینش و جذب و دفع در ذیل دوگانه گفتمانی خودیبرای این منظور الزم اسبت شاخص 

زمان با باورهای گفتمانی غیرخودی عمق یبابد. در این بازتعریف، باید اقتضبببائات حکمرانی هم  یبا 
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های الزم بازیابی شود لحاظ شود. معنای متخصص منحر  در سطح معرفتی آن فهم شود و شاخص

 فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصبادی، ) های موضبوعی کارآمدی تر از همه، معطو  به حوزهو مهم

ز تر، حسبباسببیت و نیبیانی صببریحبه انعطا  الزم صببورت پذیرد. امنیتی و...( در انتخاب کاندیداها،

 فنیهای موضوعی های گزینش کارگزاران نظام معطو  به مفهوم متخصصِ متعهد در حوزهخصشا

 و فرهنگی یکسان نباشد.

گشاید که ضرورت ورود به سطح با وجود این، بحث در این سبطح، ابهام زیرساختی دیگری را می 

 ای حقیقی نظیر خودیهای مسبببئله اینجاسبببت که دوگانه کند.ناپذیر مییبا الیه علی چهارم را اجتناب 

خود از کجا نشبببأت  سبببطح گفتمانی، تخصببص در  یا های کاذب نظیر تعهدغیرخودی و حتی گزینه

طور هب هایی دارند کهها خود ریشبببه در تجربیاتی تاریخی و اسبببتعارهاند. واقعیت اینکه، گفتمانگرفته

ن و چگونگی نباخودآگاه بر ذهن جامعه و مؤسبببسبببین گفتمان رسبببوب کرده و در سببباخت گفتما  

 کنند.صورتی پنهان نقش ایفا میهای گفتمانی هرچند بهبندیمفصل

 

 ها و اقتضائات کارگزاران کارآمدالیه چهارم: الیه استعاره .5

این سطح، ریشه و مبدأ  که اشباره شد، زبان به کار رفته در این سطح، کمتر مشخص است.  همچنان

دهد و نیز گفتمان امام و رهبری نشببان می طرح پرسببش و گشببایش اسببت. مرور ادبیات موجود  

ی به دهبندی و خلق گفتمان کارآمدی و شکلترین اسبتعاره در الیه مذکور که در فرایند مفصبل  مهم

هایی اسببت که نشببان اسببت. تاریخ این کشببور مملو از ماال« نفوذی» نظم سببیاسببی نقش ایفا کرده،

هایی زده و جریاناری و روشبببنفکران غربهای دربدهد چگونه عوامل خارجی در قالب نفوذیمی

که در فرایند انقالب و بالفاصبله پس از پیروزی انقالب اسبالمی بدترین حوادس سببیاسی کشور را   

خلق کردنبد؛ واقعیاتی انکارناپذیرند که بر کلیت تفکر سبببازندگان گفتمان سبببایه انداخته و نیز در  

 . اندساخت فرهنگ استراتژیک این ملت نقش ایفا کرده
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 -ینامه سیاستوان در وصیترا می ترین آنتأکیدات مصبرح امام در این زمینه که شباید برجسته  

در میان شببما باشببم یا نباشببم نگذارید این انقالب به دسببت نامحرمان و » الهی ایشببان مبنی بر اینکه

دهنده و شکل زیرساخت نامرئیعنوان به وضوح حضور این استعاره رامشاهده کرد؛ به «نااهالن بیفتد

کند. بنابراین، امکان تغییر این اسطوره عقالً غیرممکن و به سبطوح بعدی مسبئله کارآمدی نمایان می  

 های متعدد تاریخی و نیز تصببریحات متن مقدد و سیرهکامالً غیرمجاز اسبت؛ چه اینکه، هم نمونه 

گرفته برای ای صببورتههای اخیر تالشالبته، در سببال اهل بیت همگی مؤید و مؤکد بر آن اسببت.

شببده از سببوی بعضببی های انجامو نیز برخی کنش سببازی این اسببتعاره با توهم از یک سببومتراد 

ای را با آمیختن آن ذیل جریان نفوذی نهادهای کشببور نیز که مواجهه یا مقابله با هر رویداد یا پدیده

ای تاریخی هدر عین حال، بررسی ت.تأثیر نبوده اساعتبارسازی این اسطوره بیاند، در بیتوجیه کرده

تر آنکه پذیرد و مهمها واقعیتی انکارناپذیرند میو نیز فهم متعار  کماکان این اسببتعاره را که نفوذی

  ها تصریح شده است.در گفتمان امام و رهبری بر ضرورت همیشگی توجه به نفوذی

کارآمدی، حفظ این اسبببتعاره تقای اری راهکارها بنابراین، در بازتعریف مفهوم کارآمدی و ارائه

مورد تأکید اسبت، اما آنچه ضبرورت دارد معطو  به تبیین صحیح، تعیین مرزهای معنایی و تدقیق   

 که منجر بهای گونهبه شببود،آن اسببت که اگر چنین نشببود، خود به نقیض اصببلی کارآمدی مبدل می

 باید شود.جب قلب اسبتعاره می های برآمده از آن موهایی سبطحی شبده و درنتیجه، کنش  برداشبت 

خاص در بعد نفوذ گفتمانی صبببورت به و خاص مقصبببود از نفوذی را چه در ابعاد سبببنتیطور به

ای برداشت نشود که هر کسی که مطلوب من نیست یا سلیقه متفاوتی با من گونهمشبخص کرد تا به 

د که با حسبباسببیت ویژه به چنان عمیق اندیشببیاز طر  دیگر، باید آن دارد، نفوذی پنداشببته شببود.

برای بازتعریف این اسببتعاره، باید از کلیت  گفتمان مسببلط، جایگاه اسببتعاره نفوذی تقویت شببود.  

های گفتمانی زمان با ارزشدر اینجبا نیز توجبه به مالحظات حکمرانی هم   گفتمبان کمبک گرفبت.   

 ضروری است.
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در فرهنگ اطالعاتی باشببد،  که محدود به برداشببتی رایج بدیهی اسببت مفهوم نفوذی تا زمانی

اما توسبعه آن به سبطح گفتمانی مسبتلزم تأمالت اسباسی است تا مانع از      کند،ای ایجاد نمیدغدغه

های گفتمانی نفوذ در معنای موسع آن ترسبیم شاخص  بخواه شبود. آنچه مهم اسبت،  تفسبیرهای دل 

مواجهه با مصادیق نفوذی از طر  دیگر، سازوکارهای  اسبت که امری بسیار سخت و پیچیده است. 

 تواند با سازوکارهای رایج در برداشت مضیق و سنتی همسان باشد.گفتمانی هرگز نمی

درسبت یا نادرسبت، این استعاره بنیادین است که در چگونگی ساخت گفتمان سیاسی مرتبط با   

 غیرخودی در یا ریشببه دوگانه خودی کارآمدی در سببطوح مختلف نقش اسبباسببی ایفا کرده اسببت.

چنانچه استعاره مذکور درست تحلیل و تبیین نشود،  ها و نااهالن و نامحرمان اسبت. اسبتعاره نفوذی 

دامنه غیرخودی را  شببود.تخصببص مییا  غیرخودی منتج به دوگانه متضبباد تعهد یا خودی دوگانه

ه بتر از همه اینکه، شببود و مهمجای اولویت جذب بر دفع متمرکز میبه دهد؛جهت گسببترش میبی

رهاشدگی این  زند.شبدن کشبور از خدمات متخصبصبین متعهد دامن می    گسبترش تظاهر و محروم 

و  گشاییجای گرهشود و هم بههای حقیقی را مانع میاستعاره زیربنایی، هم امکان مواجهه با نفوذی

های سمت آرمانبرای خیزبرداشتن به شود.سبازی و انباشت مسائل می حل مسبائل، موجبات مسبئله  

به  های معطو سازی منابع عظیم مادی و معنایی کشور، نه اینکه باید شاخصمترقی انقالب و فعال

کارگیری کارگزاران و مدیران جوان و کارآمد وانهاد؛ ظاهر شببریعت را در گزینش کارشببناسببان و به

  بلکه حتماً باید محدود به آن نشد.

ها طریق بازسازی معنایی استعاره نفوذیهای گزینش از بخشی به شاخصعمق این تحول، الزمه

قراردادن  ای که با محورگونهغیرخودی اسبببت، به یا خودی و معنبابخشبببی صبببحیح و حکیمانه 

بدون چنین  اعتبار کند.تخصبببص را بی یبا  انگباری انحرافی تعهبد  متخصبببصبببین متعهبد، جفبت  

بیان به .کندبعاد دیگر سرایت میای، ناکارآمدی در برخی ابعاد کارآمدی تداوم یافته و به ابازاندیشبی 

هوشمندانه توسط رهبر انقالب مورد تأکید صبورت  به تر، جذب حداکاری و دفع حداقلی کهصبریح 

 ها و الیه گفتمانی است.است؛ مستلزم بازاندیشی در دو الیه استعاره
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 گیرینتیجه
و نااهل بر  نفوذی پرمایه نشست برداشتی ناصحیح از استعارهمؤید آن است که ته این مقالههای یافته

های گفتمانی و ساخت دوگانه بندی دالفضبای ذهنی نخبگان و جامعه ایرانی، در چگونگی مفصبل  

این استعاره که ریشه در حقایق تاریخی و باورهای  غیرخودی نقش مبنایی ایفا کرده است.یا  خودی

ورزنیافتگی موجب رهاشبدگی معنایی دوگانه مذکور شده که یکی از نتایج آن   واسبطه به ،دینی دارد

زینشی واسبطه کارکرد گ تخصبص اسبت که متعاقباً به   یا برانگیختگی جفت متضبادی با عنوان تعهد 

گرا از تعهد منجر به زمان برداشببتی تقلیلبخشببی به تعهد در برابر تخصببص و هم ضببمن اولویت

مبتنی بر ظاهر شبببریعت و درنتیجه ترویج نسببببی تظاهر در جذب و ارتقای برخی نگری سبببطحی

نوان عبه کارگیری کارگزاران کارآمدبه کارگزاران و کارشبناسبان و دفع نخبگان شبد. بر این اساد،    

پذیری اسببتراتژی جذب حداکاری و دفع حداقلی، عمیقاً به بازسببازی  ران گام دوم و نیز امکانپیش

 ها و الیه گفتمانی وابسته است.استعاره و الیهد حکیمانه
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 .چاپار :تهران، فرهنگ علوم سیاسی .(02۱8) ، علیقابخشیآ

 ،«نخطاب به ملت ایرا گام دوم انقالب بیانیه» .(028۱) علی سید اهلل(،آیت) ایخامنه

farsi.khamenei.ir/message-content 

 تهران: افق راهبردی. ،شناسی تخمین اطالعاتیروش .(028۴) مصطفی تقوی،

 :انتهر .چ دوم .مبانی امنیت در گفتمان انقالب اسالمیمکتب امنیتی امام خمینی )ره(: مبادی و  .(0289) خسروی، علیرضا

 ابرار معاصر.

 دانشگاه تهران. . ]تهران[:، جزوه درسیالمللانقالب اسالمی و روابط بین .(028۱) علیرضا خسروی،
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