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چکیده
در این مقاله سعی شده است با ابتنای بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به این پرسش
اساسی پاسخ داده شود که بهکشارگیری کشارگراراک کاردمشد در هشو ههشای مووشو ی
مختلف با چه محدودیتهایی مواجه است و چگونه میتواک ومن پایبندی به اصشو
الیتغیر گفتمانی ،ا طریق با نمایی گفتمانی ،محدودیتهشای بشهکشارگیری کشارگراراک
کاردمد -که محور اصلی تجویری در بیانیه گام دوم است -را کاه
به این پرس  ،با استفاده ا روششناسی تحلیل الیهای لشی ،ششاص

داد؟ برای پاسشخ
هشای کشارگرار

کاردمد در چهار سطح لیتانی ،مینهای ،گفتمانی و سطح استعارهها با رویکردی انتقادی
مورد تحلیل و با تشریح انحرافات بههش پیوسشته در الیشه هشا ،اتتاشاتات و ملرومشات
کارگشا در هر سطح برای گام دوم ترسی شده است.
واژگان کلیدی :کاردمدی ،گام دوم ،کارگرار ،انقالب اسالمی ،تعهد ،تخص
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مقدمه
هرچند ا لحاظ کمّی «کاردمدی» ا مفاهی ک کاربست در گفتماک امام و رهبری اسشت و در کلیشت
بیانات و گفتههای مابوط ،ارجا ات چندانی برای دک یافشت نمشیششود ،امشا یافتشههشای هاصشله ا
پژوه های پیشین و ابتنای بر نظریات مکشوف ا دادههای مرتبط و مستتر در متن گفتماک انقشالب
اسالمی ،بر اهمیت و اولویت مسئله «کاردمدی نظام» در میاک مساتل راهبردی کشور در گذشته ،هشا
و دینده صحه میگذارد و مه تر دنکه ا یک دهه پشی

تشاکنوک «کاردمشدی و پیششرفت» را فراتشر ا

مسئله راهبردی در صدر مووو ات مرجش امنیشت ملشی در جمهشوری اسشالمی ایشراک مشینششاند؛
بهگونهای که «ناکاردمدی و قبماندگی» ،تهدیشدی وجشودی بشرای بقشای نظشام بشه نشواک یکشی ا
مه ترین اهداف مرج امنیت محسوب شده است که در متن گفتماک انقالبشی ،هفشآ دک ا اوجشب
واجبات دانسته میشود .به بیانی صریحتر ،ارتقای کاردمشدی نظشام مهش تشرین دغدغشهای اسشت کشه
انحراف معنایی ا یک سو و نیر ک توجهی و مالهظهکاری در تحقق ملی دک میتواند بشه تهدیشدی
وجودی برای نظام جمهوری اسالمی ایراک و گفتماک انقالب اسالمی مبد شود.
ا طرف دیگر ،هرچند القای ناکاردمدی نظام ا ابتدای پیرو ی انقشالب اسشالمی ایشراک در
متن همه کن های اظهاری نمایندگاک گفتماکهای معارض ترار داشته ،اما در سشا هشای اصیشر
نهتنها این رویه با شدت بیشتری ا سوی دک جریاکها تداوم یافتشه ،بلکشه هش مشاک ارجشاب بشه
«ناکاردمدی نظام» ا سوی جریاکهای دروکگفتمانی ،مراکر لمی و پژوهشی و فراتشر ا دک در
سطح افکار مومی و رسانههای کشور نیر به مفهومی جاری و بسیار پرتکرار مبد شده است.
فارغ ا اینکه چه ارتباطی میاک این و دک وجود دارد و اینکه دیا ورود جامعشه بشه ایشن مباهش
ریشه در سلطه گفتمانی رسانهها و جریانات معارض بر ذهن مخشاطبین داصلشی دارد یشا اینکشه
ناشی ا واتعیات جاری ،بهصورت صودبهصودی در متن گفتگو جشای گرفتشه اسشت؛ دنچشه بشر
اهمیت دک میافراید ورود این مراکر به مبح

چرایی و اراتشه راهکارهشای بشروکرفشت اسشت؛

بهگونهای که مروری بر محتوای تولیدشده یا اظهارات صاهبنظراک جریانات دروکگفتمشانی و
افکار مومی داصلی در مبحش

چرایشی ،غالبشاا بشا تبیشینهشای پیششینی ا سشوی جریشاکهشا و

گفتماکهای معارض ،ه سنخ و همساک میشود و ا دنجا که متغیرهای مشورد تککیشد در تبیشین
چرایی ،به نواک وامل و لل ناکاردمدی محسوب میشود ،بهصورت تبعی و البتشه غیرمسشتقی
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راهکارهای بروکرفت نیر با صواستههای جریانات و گفتماکهشای معشارض هش سشو مشیششود.
بهبیانی دتیقتر ،دنچه پی تر در متن صواستههشا و انتظشارات جریانشات معشارض و کششورهای
صص ترار داشت -این بار بهواسطه برو مشکالت ملموس در هو ههای مووو ی و نشدگی
جاری مردم -با دنچه در تبیین برصی جریانشات دروکگفتمشانی و مراکشر لمشی و رسشانهای ا
چرایی این واتعیات طرح و تولید میشود ،ه سنخ و ه سو میششود .اینکشه مششکالت کششور
ریشه در مبانی گفتمانی نظیر انقالبیگری یا دین بنیانی سیاست دارد و نیر راهکار بروکرفشت ا
این مشکالت نیر منوط به با بینی ،تغییر یا تکصیر در این مبانی است؛ محشور مبحیشی اسشت کشه
میاک این و دک نو ی ه سویی گفتمانی و نشه لرومشاا پایگشاهی ایجشاد مشیکنشد کشه در صشورت
فراگیری میتواند به مه ترین تهدید وجودی برای نظام سیاسی مبد شود.
در ظرف شرایط موجود که نابسامانی بسیاری ا شاص
همچوک ووعیت معیشتی و اجتما ی مشهود؛ شاص

ها بشهویشژه در مباهش

اتتصشادی

های سرمایه اجتما ی همچوک ا تمشاد و

روایت نگراککننده و ریسک ثبات سیاسی در بسیاری ا ابعاد باالست و دشمن نیر با محاسشبه
این شاص

ها صراهتاا ا پایاک جمهوری اسالمی ایراک در دستانه چهلسالگی نظام دم می نشد،

رهبر انقالب اسالمی بیانیهای موسوم به گام دوم انقالب صادر میکنشد کشه وشمن تصشریح بشر
وجود برصی مشکالت و ناکامیها؛ مسیر پیمودهشده در چهار دهه پیشین را مسشیری پرافتخشار
معرفی و در تبیینی کامالا معکوس ،ریشه ناکامیها را نه در ابتنای سیاسشتهشا و رویکردهشا بشر
اصو انقالبی و دینی بلکه در اویهداشتن سیاستها و رویکردهای مجریشاک ا اصشو الیتغیشر
گفتماک انقالب اسالمی تبیین میکنند:
«بدانید که اگر بیتوجهی به شعارهای انقالب و غفلت ا جریاک انقالبشی در برهشههشایی ا
تاریخ چهلساله نمیبود -که متکسفانه بود و صسارتبار ه بود -بیشک دستاوردهای انقشالب
ا این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدک به درماکهای بررگ بسی جلوتر بشود و بسشیاری ا
مشکالت کنونی وجود نمیداشت» (بیانیه گام دوم انقالب اسالمی )028۱ ،و ا سشویی دیگشر،
همه پیرو یها و افتخارات کسبشده را ناشی ا جهتگیریهای انقالبی میدانشد ...« :و بسشی
ویژگیهای افتخاردمیر دیگر که همگی محصو انقالب و نتیجشه جهشتگیشریهشای انقالبشی و
جهادی است» (بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.)028۱ ،
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در نهایت ،با نگاهی دیندهنگر با تککید بر امید وات بینانه در برداشتن گام بررگ دوم بهسمت
درماکها ،الرامات این جهاد بررگ را در هفت سرفصل اساسی شامل ل و پژوه ؛ معنویت و
اصالق؛ اتتصاد؛ دالت و مبشار ه بشا فسشاد؛ اسشتقال و د ادی؛ شرت ملشی ،روابشط صشارجی،
مر بندی با دشمن و سبک ندگی تشریح میکند .هرچند که «ناکاردمشدی نظشام» نشه در تبیشین
ناکامیها و مشکالت موجود و نه در میاک هفت مسئله مذکور در متن بیانیه گام دوم ذکر نششده
است ،اما متن بیانیه چهارمرتبه ا صفت «کاردمد» در ترکیبهایی شامل جوان کارآمد ،نیرروی
انسانی مستعد و کارآمد ،مدیران کارآمد و دستگاه کارآمرد اسشتفاده مشیکنشد کشه ا لحشاظ
تحلیلی و در رویکرد تجویری ،محور اصشلی مشتن و راهکشار ورود بشه مسشاتل اساسشی دینشده
محسوب میشود.
اشاره ایشاک به اینکه «مه ترین ظرفیت امیدبخ

کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد

با یربنای میق و اصیل ایمانی و دینی است ».یا اینکه «فرصتهای مادّی کشور نیر فهرستی
طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با فعّا کردک و
بهره گیری ا دک ،دردمدهای ملی را بشا جهششی نمایشاک افشرای

داده و کششور را ثروتمنشد و

بی نیا و به معنی واتعی دارای ا تماد به نفس کنند و مششکالت کنشونی را برطشرف نماینشد»؛
ا جمله بارات مندرج در متن بیانیه است که بر ورورت کارگزاران کارآمد تصریح میکند
که در تالب گرارهای استنتاجی میتواک اینگونه تحلیل کرد که اگر ناکامیها و کاستیهایی ا
گذشته تا امشرو در هشو ه هشا ی مووشو ی مختلشف کششور مششهود اسشت ،بخش

درصشور

مالهظه ا ی ا دک ریشه در ناکاردمدی کارگراراک دک دارد و ا سوی دیگر پی شرط و ال مشه
ورود به گام دوم و مواجهه با مساتل اساسشی کششور نیشر وابسشته بشه مشدیراک و کشارگرارانی
کاردمد است.
در ین ها  ،با این فرض که راهکار ارتقای کاردمدی نظام را در دستانه ورود به گشام دوم
و مواجهه با مساتل اساسی کشور ،کارگراراک و مدیراک کاردمد ،بشدانی ؛ مسشئله اساسشی کشه بشا
ابتنای بر بیانیه گام دوم و نیشر مالهظشه واتعیشات کششور مطشرح مشیششود؛ چگشونگی ارتقشای
کاردمدی و تحقشق اهشداف نظشام بشا تمرکشر بشر سشطح کشارگراری اسشت .بنشابراین ملرومشات،
ورورتها و اتتااتات ارتقای کاردمدی نظام در دستانه ورود به چهلسالگی انقالب با تمرکشر
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بر کارگراراک کاردمد مسئله اصلی این مقاله است .این مسئله را میتواک بهصشورت دتیشقتشر در
تالب دو سؤا چالشی و مکمل یر مطرح کرد:
 چگونه می تواک ومن پایبندی به اصو الیتغیر گفتمانی ،منعطفانه برصی رویههشای ناکاردمشددر جمهوری اسالمی ایراک را ا طریق کارگراراک کاردمد تغییر داد؟
 بهکارگیری کارگراراک کاردمد در هو ههای مووو ی مختلف با چه محدودیتهشایی مواجشهاست و چگونه میتواک ا طریق با نمایی گفتمشانی ،محشدودیتهشای بشهکشارگیری کشارگراراک
کاردمد را کاه

داد؟

الف .چارچوب مفهومی
در هالی که شاید مسئله اصلی پی

روی اندیشمنداک گذشته مدتاا مشرو یت و هقانیت

هکومتها و تمسک به ار شهای سنتی در ار یابی هکومتها بوده است ،در دوره معاصر
این مفهوم «کارآمدی» است که به اصلیترین معیار برای ا تبار و برتری نظامهای مختلف
سیاسی به یکدیگر بد شده و الوه بر این ،نق
ثبات سیاسی و شاص

اساسی را در سنج

سایر مقوالتی همچوک

های شکنندگی دولت ایفا میکند .برصی محققین ،کاردمدی را با تابلیت

و توانایی رسیدک به هدفهای تعیینشده و مشخ
کارایی؛ بر این باوراند که سنج

تعریف کرده و با مترادفدانستن دک با

مقدار کاردیی ا طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا

مقدار کیفیتی که مالا به دست دمده است ،انجام میشود» (دتابخشی .)۴۴0 :02۱8 ،ا منظر
برصی دیگر ا اندیشمنداک که غالباا به رشته مدیریت متعلقاند ،کاردمدی هر سیستمی بر اساس
سه شاص
شاص

اهداف ،امکانات و موانع مشخ
مذکور در تحقق اهداف

کاردمد نباشد ،مقبو

میشود .هر تدر سیستمی باتوجهبه سه

موفق باشد ،به هماک مقدار کاردمد است .هر سیستمی که

موم ترار نمیگیرد (توام.)82 :02۱9 ،

سیست های اجتما ی کاردمد میتوانند باتوجهبه امکانات و ابرارها ،ا موان پی

رو بور

و بسیاری ا اهداف صود را محقق کنند .این دسته ا اندیشمنداک با تمسک به سه نصر فوق،
کاردمدی را موفقیت در تحقق اهداف باتوجهبه امکانات و موان تعریف کردهاند» (فتحعلی،
.)0293
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برصی محققین با تعمی مفهوم کاردمدی به سطح کاردمدی هکومت و با ارجاب به ناصر
اصلی دک شامل فکر و باور ،ساصتار و سا وکارها و اتدام و مل؛ کاردمدی هکومت را
ابتنای دک بر مبانی ،اصو  ،ار شها و درماک های روشن و مورد تبو شهرونداکِ تحت
هاکمیت صود ،ه ماک با برصورداری ا ساصتار سیاسی منسج و ظرفیتها و ابرارهای
ال م مدیریتی و اتدام بهموت بهمنظور نیل به اهداف متوسط و نهایی صود تعریف کردهاند
(کالنتری.)۴08-۴۱0 :0282 ،
کاردمدی و شاص

در تبیین و نیر سنج

های دک دیدگاهها و نظریات مختلفی ا سوی

اندیشمنداک اراته شده -فارغ ا نقدهایی که ا سوی اندیشمنداک دیگر بر هر یک وارد شده
(الریجانی -)02۱۴ ،که ا مه ترین دنها میتواک به نظریه توفیق که تمرکر دک بر ار یابی
توفیقات نهایی فارغ ا چگونگی کسب دنها (ابرارها و روشها)ست؛ نظریه سیست که با الهام
ا مفاهی سیستمی ،سنج

کاردمدی را در صصوص صروجی -ورودی و تعاد یا بقای

درا مدت سیست تبیین میکند؛ نظریه روایت که اساساا میراک روایت مردم را مبنای سنج
کاردمدی ترار میدهد؛ نظریه نسبیت که ومن نفی و رد استدال سایر نظریات در سنج
کاردمدی ،مبنای اصلی را دیدگاه ار یاب میداند؛ نظریه مومی مل که توجه صود را در
ار یابی کاردمدی بر چگونگی ملکرد هکومت مبذو میدارد؛ اشاره کرد (تاسمی:0298 ،
.)088-08۱
فارغ ا تعاریف و دیدگاههای نظری اشارهشده ،منظر منتخب و البته انتقادی مقاله ،مینهمندی
مفهوم و پرمایگی دا «کاردمدی» است .مفهوم کاردمدی همچوک بسیاری دیگر ا مفاهی
اجتما ی نظیر امنیت ،مفهومی مینهمند ( ماکمند و مکاکمند) و نسبی است و ا این رو ،بدوک
ظرف گفتمانی مشخ

امکاک تعریف یا برداشت مشخ

ا دک مقدور نیست .در هالی که در

تعریفی پراگماتیستی صرفاا سود و فایدۀ ملی فارغ ا هرگونه جهتگیری ار شی ،معیار است؛
بر اساس تعاریف بردمده در متن و مینه اجتما ی ،مؤلفههای ار شی بیشترین اهمیت را دارند.
با وجود این ،چوک هدف اصلی مقاله تبیین چگونگی ارتقای کاردمدی نظام ه ماک با پایبندی به
دا های گفتمانی است ،تبل ا هر چیر ،بهمنظور برجستهسا ی مینهمندی و امکاکپذیری با بینی
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و نیر پرهیر ا شعار دگی ،چند چال
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با ارجاب به تعاریف اشارهشده ا کاردمدی طرح و

مفرووات اصلی در تعریف کاردمدی در ظرف گفتمانی تصریح میشود.
ارجاب به نسبیبودک مفهوم کاردمدی ،هنگامی که منجر به تفسیر یا مترادفدانستن کاردمدی
با «موفقیت در تحقق اهداف باتوجهبه امکانات و موان » میشود ،اروهای را ایجاد میکند که
مشکالت و پیامدهای دک در تعریف کاردمدی برای نظام سیاسی کمتر ا نفی مینهمندی نیست.
چنانچه کاردمدی ،بر اساس سه شاص
اندا ه دک نهاد باتوجهبه سه شاص

اهداف ،امکانات و موان مشخ
مذکور در تحقق اهداف

شود ،دنگاه هر

موفق باشد ،به هماک مقدار

کاردمد صواهد بود .این نوب استدال ا کاردمدی هرچند انکارناپذیر است ،اما شرایطی را
فراه میکند که هر نوب ناکاردمدی را توجیهپذیر مینماید .در اینکه در مسیر تحقق اهدافِ
با یگر یا نظام سیاسی ،موانعی ا سوی دشمن ،رتیب یا بهطور کلی ساصتار نظام بینالملل برو
و ظهور مییابد ،تردیدی نیست ،اما شکلگیری برصی موان نیر میتواند ناشی ا ناکاردمدی دک
نظام سیاسی باشد ،چه اینکه ممکن است نظام سیاسی ،بهواسطه تصمیمات اشتباه یا
سیاستگذاری نامناسب ،موجبات شکلگیری فشارها و موان متعددی پی

روی صود شود.

در اینجا صرف اشاره به موان موجود ،نو ی فرار یا توجیه ناکاردمدی است.
البته نو ی ا موان که ارتباطی به کن

و تصمی نظام سیاسی مستقر ندارد ،نظیر موان

تاریخی ایجادشده در نظامات سیاسی پیشینی یا موان ناشی ا طبیعت همچوک بالیای طبیعی
نظیر صشکسالی نیر میتواند هداتلی ا استیناپذیری را ایجاد کند .بهبیانی صریحتر ،توجیه یا
ارجاب میراک کاردمدی به میراک وجود موان بیرونی ،صود نو ی ا ناکاردمدی است که ریشه در
فقداک تعریف بومی و مینهمند ا کاردمدی دارد .با ابتنای بر گفتماک امام و رهبری ،وجود
دشمن و ایجاد مان ا سوی او فرض است و صود ا نشانههای هرکت صحیح نظام در مسیر
اهداف و درماکها محسوب میشود .اینکه نظام سیاسی بتواند موان و محدودیتهای دشمن را
با برنامهریری و مدیریت هوشمندانه بیاثر کند و بهرغ وجود این فشارها تسلی صواست او
نشود ،یکی ا شاص

های کاردمدی در ظرف گفتمانی دک است (صسروی .)0289 ،بر این

اساس ،وجود مان بههیچوجه نمیتواند توجیهگر ناکاردمدی نظام سیاسی باشد.
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این نکته که چه رابطهای میاک اهداف نظام و میراک تحقق دک وجود دارد ،ا جمله مه ترین
مباه

چال برانگیری بود که در دوراک هیات امام و در فرایند نقدها و ا وجاجاتی که برصی

در رد کاردمدی نظام بیاک میکردند؛ همواره مورد توجه و واکن

امام ترار میگرفت .در

دیدگاه امام ،اهداف درمانی بردمده ا وهی و تعیینکننده مسیر هرکت موهداک است و ا این
رو ،دنچه مه است هفآ این جهتگیری است و نه لروماا محققکردک دک؛ چراکه اصوالا جنس
های سنج

اهداف در نظام معرفتی مدرک متفاوتاند

این اهداف بهگونهای است که با شاص

و ا این رو ،انتظار تحقق دک در با ه مانی مشخ

و سپس نقد اینکه پس چرا نشد ،نو ی

تقلیلگرایی است که ریشه در برداشتی مدرک و ماتریالیستی ا اهداف داشته و درصدد تعمی
دک برداشت به این اهداف است .ا همین رو ،امام در اظهاراتی صریح پیگیری این اهداف را ا
وظایف تمامی پیامبراک الهی و اتمه اطهار دانسته و غالباا امکاک تحقق دک را نیافتهاند .بنابراین،
مبنای سنج

ا دنکه میراک تحقق اهداف باشد ،میراک توجه به اصو

کاردمدی نظام دینی بی

و مبانی در تحقق دک اهداف و به بارتی میراک ادای تکلیف است (صسروی .)0280 ،بنابراین
در دیدگاه امام ،هماک اندا ه که باید تالش برای تحقق اهداف کرد ،هفآ مسیری که ترار است
شما را به اهداف برساند نیر بسیار مه است ،چه اینکه بدوک هرکت در مسیر مشخ

امکاک

تحقق اهداف نیست.
این مسیر مشخ

در گفتماک دینی و در اندیشه امام صمینی در متن اصلی بنیادین به نام

تکلیف معنا میشود .بر این اساس ،شاید بتواک تصریح کرد که ناکاردمدی نظام را بی
شاص

ا

تحقق اهداف باید در میراک سالمت کارگراراک ،مجریاک و نمایندگاک گفتماک جستجو

کرد .این مه صود هلقه اصلی در گرهصوردک مفهوم کاردمدی با مشرو یت نظام است که باید
در هر مدلی برای سنج

کاردمدی نظام مورد توجه اصلی باشد .با وجود این ،اشاره به اهداف

درمانی بهمعنای نفی اهداف مادی که جرء مشترکات نظامات سیاسی (فارغ ا تفاوت در
روشها) نیست .ا این منظر ،بخ

درصور مالهظهای ا کاردمدی نظام سیاسی منوط به میراک

موفقیت دک نظام در تحقق اهداف مادی و نیا های متعارف مردم است که اتفاتاا نق
تعیینکنندهای در مشرو یت نظام

دارد.
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بنابراین هماکگونه که اشاره شد ،صرف تصریح بر کاردمدی اولیه مستتر در نظام دینی و نیر
ارجاب به غیرتابل ماکمندی اهداف درمانی نمیتواند تبیینکننده کاردمدی نظام باشد .مسئله
اصلی ،کارنامه نظام یا تجلی ینی یا دستاوردهای ملی است که اتفاتاا در مر باریک میاک
مقبولیت و مشرو یت ترار گرفته و صود ا مباه

بسیار پیچیده و چال برانگیر است.

به بارتی دیگر ،شرط مشرو یت اگرچه شرط نخستین و ال م است اما چوک با رأی و بیعت
مردم در تحقق هکومت گره میصورد ،هاک نمیتواند در تامین بقای هکومت ،روایت
مردم را در تدبیر و پیشبرد امور نادیده بگیرد .رهبر انقالب اسالمی در صصوص پیوند نردیک و
دره تنیدگی مشرو یت و کاردمدی نظام تصریح مینماید« :مشرو یت همه ما بسته به انجام
وظیفه و کارایی در انجام وظیفه است .بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کاراییها و
کاردمدی مسئوالک طبق هماک ووابطی که توانین ما متخذ ا شرب و تانوک اساسی است،
بایست تکیه شود .هر جا کاردمدی نباشد ،مشرو یت ا بین صواهد رفت» (بیانات در دیدار
ا اای مجلس صبرگاک رهبری.)0292/0/ 20 ،
بدیهی است مقصود گذر ا اصو تکلیفی برای جلب روایت مردم نیست که صود نقض
غرض است ،بلکه تالش برای تکمین و تامین نیا ها و انتظارات مشروب مردم در ومن
پایداری بر اصو تکلیفی است .اینجا نقطهایست که امکاک تفکیک یا اولویتبندی مشرو یت
را با کاردمدی غیرممکن میسا د؛ چراکه فرض بر این است اصو تکلیفی که برای تامین
سعادت دنیوی و اصروی است نهتنها نافی نیا ها و انتظارات متعارف دنیوی (نظیر صوراک،
مسکن ،امنیت ،دالت و نفی تبعیض ،دمو ش ،اشتغا  ،تشکیل صانواده و )...نیست بلکه صود
دا یه سبک ندگی دارد و ا این رو ،هکومتی که مبتنی بر دین بنا میشود نمیتواند صود را
مسئو

دم تحقق نیا های مشروب نداند.

ا طرف دیگر باید میاک استدال منطقی و سنج

ینی در ار یابی کاردمدی با تعریف،

چیستی و الرامات کاردمدی نظام سیاسی تمایر تاتل شد .به نظر میرسد ورود به مبح
ار یابی ا منظر فلسفی و بح های منطقی ،مسئله ار یابی کاردمدی را منتفی میکند .برای
نمونه این استدال منطقی که «چوک دستیابی به هر هدفی ،امکانات و هرینه متناسب صود را
میطلبد و هرچه هدف واالتر و بررگتر باشد ،هرینۀ رسیدک به دک بیشتر صواهد بود و ا
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سوی دیگر ،هرچه اهداف واالتر و بررگتر باشند ،موان دک نیر بررگتر و سختتر صواهد
بود؛ پس نظام اسالمی که واالترین و بررگترین اهداف را مدنظر دارد ،نیا مند بهترین و
بیشترین امکانات است و بهطور طبیعی بررگترین و سختترین موان را روبروی صود دارد»
(فتحعلی)0292 ،؛ هرچند که کامالا صحیح است ،اما برای سنج
برای ار یابی و سنج

کاردمدی نظام سیاسی دینی،

ووعیت کاردمدی نظام سیاسی ،کاربرد ملیاتی ندارد ،هرچند برای

تعریف و چیستی کاردمدی و نیر فه الرامات و وروریات سیاستگذاری در نظام سیاسی،
بسیار هاتر اهمیت است.
با توجه به نسبیبودک و مینهمندی مفهوم کاردمدی ،شاص
و ابعاد دک نیر نمیتواند مینهمند نباشد؛ اما پی

های ال م برای سنج

کاردمدی

ا دک ،ابتدا باید سطوح کاردمدی را مشخ

کرد .ا دنجا که نقطه تمرکر این مقاله با ابتنا بر بیانیه گام دوم ،رابطه مستقی کاردمدی نظام با
کارگراراک کاردمد است ،برای تبیین صحیح دک ال م است جایگاه دک در مد کاردمدی مشخ
شود.

ب .سطوح ارزیابی کارآمدی نظام
با ابتنای بر دنچه گفته شد و مفروض بر مینهمندی و گفتمانیبودک مفهوم کاردمدی در نظام
جمهوری اسالمی ایراک که تجلی دک در تفاوت برداشت ا مفهوم اهداف به نواک مبنای اصلی
سنج

کاردمدی نمود مییابد ،در این بخ

تالش صواهد شد مه ترین سطوح کاردمدی

ترسی شود .نظام سیاسی مانی کاردمد تلقی میشود که الوه بر کاردمدی در سطح ایده ،با
دارابودک ساصتارهای کاردمد و کارگراراک شایسته بتواند با برو رفتارهای مناسب و مطلوب ،در
تحقق اهداف صود موفق باشد ،بهگونهای که هداکیر روایت را برای شهرونداک صود به ارمغاک
دورده و تا هد ممکن به انتظارت دنها جامه مل پوشانده تا ا رهگذر دک ،بقا و استمرار صود را
تامین کند .با توجه به دنچه گفته شد ،میتواک برای کاردمدی نظامهای سیاسی چهار سطح
ایده ،ساختار ،کارگزار و رفتار تاتل بود (تیصری و تربانی )۱ :028۴ ،که مه ترین وابطههای
دک در جدو

یر دمده است (تیصری و تربانی.)0۴8-020 :028۴ ،
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جدول  .6ضابطههای کارآمدی نظامهای سیاسی
ضابههای کارآمدی در هر سطح
سطح ایده

سطح ساختار

سطح کارگزاران

سطح رفتار

معالگشایی

انطباق با ایدهها و ار شها

مهارتهای فنی (تکنیکی)

میراک انطباق رفتارها با ایده

بنبستشکنی

امکاک پی بینی تغییرات

مهارتهای انسانی

کارایی

افقگشایی

انعطافپذیری

مهارتهای ادراکی یا تفهیمی

اثربخشی

هماکگونه که در مد فوق مششهود اسشت ،بشرای تبیشین ناکاردمشدی نظشام سیاسشی یشا ارتقشای
کاردمدی دک میتواک ا اویه هریک ا سطوح به پدیده نگریست ،اما چشوک هشدف ایشن مقالشه
با نمایی مفهوم کاردمدی در نظام جمهوری اسالمی ایراک در ظرف گفتمانی اسشت ،بشا ابتنشا بشر
بیانیه گام دوم و دنچه پی تر در تحلیل بیانیه ذکشر ششد ،بشر سشطح کشارگراراک کاردمشد تمرکشر
صواهد شد.

ج .روششناسی تحلیل الیهای علی
روشی که در این مقاله برای پاسخ به سؤاالت مطرحشده مورد استفاده صواهد گرفشت ،تحلیشل
الیهای لی 0است .در این رویکرد هرچند رابطه لی نفی نمیشود ،امشا نکتشه اساسشی الیشهای
دیدک صود مسئله است و نه یافتن لل یا متغیرهایی بیروک ا مسئله .به همین ترتیب ،فرض بر
این است که اگر ترار است راهکاری برای ارتقای کاردمدی در سطح کشارگراراک کاردمشد اراتشه
شود باید ا

اویه الیههای مفهوم کاردمدی یا بور ا الیههای کاردمدی بردید .دغدغشه اصشلی

که این رویکرد روششناصتی ایجاد میکند ،امکاک ایجاد انحراف معنایی است .این مه بهویشژه
ا منظر موووب این مقاله که نی نگاهی به مفهوم کاردمدی در ظرف گفتمشاک انقشالب اسشالمی
دارد ،برجستهتر است.
این روش هرچند که فاای واتعیت را تلطیف و به اهتماالت ،ایدههشا و سشاصتارها اجشا ه
ظهور میدهد ،اما این برو و ظهور ا

اویه طرح سؤاالتی انتقادی است ،نظیشر اینکشه چگونشه

هقیقت بهویژه در مینههای سیاست کاربرد دارد ،چگونه هقیقت فراصوانده ششده اسشت؟ چشه

1. Causal Layered Analysis
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کسی دک را فراصوانده؟ چگونه انتشار مییابد؟ یا تعیشین اینکشه چشه چیشری درسشت ،واتعشی و
معنادار است؟ چه کسی سود میبرد و چه کسی یاک میکند؟ به همین ترتیب ،پرس هایی که
ه ماک با فرا و فرود ا الیهها کشف میشود ،این است کشه کشدام تفسشیر ا گذششته ،معتبشر
شناصته شده است؟ کدام مقاط تاریخی ماک ها را مشکلدار کردهاند؟ چشه کسشی بشه نشواک
«دیگری» بهطر تغییرناپذیری متفاوت ا ما دیده میشود؟
بنابراین ،توجه به کاردمدی نظام و اراته راهکارهایی برای بروکرفت ا ناکاردمشدی مسشتلرم
اصالح و با نمایی است که صروجی دک ممکن است با برداشت تالب و جاری همسشاک نباششد.
نکته بسیار مهمی که میتواک ا منظر سیاستگذاری ،ریشه مباه

و راهکارهشای معطشوف بشه

ارتقای کاردمدی نظام را در دک جستجو کرد ،تصدیق انعطافپذیری در متن ایده نظشام سیاسشی
است .بنابراین ،برصالف دنچشه پنداششته مشیششود گفتمشاک انقشالب اسشالمی ،انعطشاف پشذیری
سیاست گذاری را فرض دانسته و ا این رو ،امکاک اصالح و با بینی را نه تهدید بلکه ورورتی
انکارناپذیر میداند« .بنده با شعار اصالح کامالا موافق ؛ اصالح در روشها ،اصالح در ششیوههشا
و استقامت در هدفها و مبانی .اصالح معنای

این است که ما با هفآ اهداف واال و صراهت

در بیاک دنها در روشهای صودماک تجدیدنظر کنی و ببینی چه کاری بایست انجام میدادی که
ندادهای و چه کاری نباید انجام میدادی که دادهای » (بیانات در دیدار ا اای مجلس صبرگشاک
رهبری.)0292/0/ 20،
ا طرف دیگر ،هرچند گفتماک اینشده اسشت ( )Weldes, 1988: 217امکشاک با نمشایی مشیدهشد
( )Wendt, 1992: 396-397و ا صصوصیات اصلی دک با تولید معناست ( )Sjostedt, 2007: 237اما
باید میقاا توجه داشت که با نماییِ مفهومی در الیهها و مفصلبندی دا ها را ه میتشواک همچشوک
اپو سیوک نظام ،غیرگفتمانی و ودگفتمانی انجام داد و ه با ابتنای بر گفتماک مسشلط و در ظشرف دک
بهگونهای که به گفتماک صللی وارد نشود .ا همشین رو ،تشالش مشیششود وشمن اسشتفاده ا تحلیشل
الیهای و پایبندی بشه سشویههشای انتقشادی مسشتتر در روششناسشی دک ،دسشیبشناسشی ،با نمشایی و
با تعریف کاردمدی برای تشخی

الرامات و راهکارهای ارتقای کاردمدی نظام در گام دوم؛ همگشی

در ظرف گفتماک انقالب اسالمی و دا مرکری دک صورت پشذیرد .فشرض بشر ایشن اسشت ،گفتمشاک
انقالب اسالمی بهواسطه برصورداری ا دا های مترتی و فرا ماک و فرامکانی ،فاشای انعطشاف را در
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مواجهه با کژکارکردیها و ناکامیهای محسوس و انحرافات مووعی میدهشد (صسشروی )028۱ ،و
اتفاتاا رمر ماندگاری و گسترش نفوذ پایگاهی دک نیر در همین ظرفیت است؛ مشروط بر اینکه کلیشت
گفتماک و جهتگیری کالک سیاسی منتج ا دک مخدوش نشود.
روش و تکنیک تحلیل الیهای لی ساصتارشکنی پدیدههای اجتما ی و رسشیدک بشه درکشی
میق ا الیههای یرین است .این روش بر گسترش مودی فاای دینشدههشا متمرکشر اسشت و
هدف اصلی دک ایجاد ترلر و تردید درباره واهدهای تحلیل است .برای نمونه در این رویکشرد
تحلیلی پی بینی رشد جمعیت چنداک مه نیست ،بلکه چرایی برجستهشدک مقوله جمعیت مه
است ( نایتاهلل .)0299 ،برصالف تجریهوتحلیل روندها ،پوی

افقها ،سناریوها و پشسنگشری

که بر جنبههای افقی و فاایی تمرکر دارند ،تحلیل الیهای لی ،ابعاد مشومی را کشه بشه نشواک
«الیه ها» تلقی میشوند ،در نظر میگیرد .تحلیل الیهای لی ،بهدنبا «تعریشف دایشی» ا دینشده
است ،در تالشی برای هصو اطمیناک ا اینکه یشک هقیقشت ،مسشل در نظشر گرفتشه نششده و
روندها و طرح ریریها بدیهی انگاشته نشدهاند ،فرهنش هشای غیرغربشی و روششناسشیهشا را
بهطر مناسبی اراته میدهد و دامنه وسیعی ا استعارات و تصاویر بهمنظشور تفکشر صالتانشه در
صصوص گرینههای بدیل بالقوه در دک ،مورد استفاده ترارمیگیرند (طاهری.)0282 ،
ا لحاظ روششناسی ،طی مسیر برای تحلیل و اراته راهکارهای جایگرین در فرایندی کشه
در شکل یر نمای

داده میشود صورت میگیرد.
آشکارکردن روابط :نگاه عمودی

کشف بدیلها :نگاه افقی
تخیل درباره استعارهها و اسطورهها
قالبدهی مجدد موضوع و تعریف راهحلهای ممکن
انتخاب و مستندسازی راهحلها در هر کدام از الیهها
نمودار  .6روش تحلیل پژوهش

تحلیل الیهای لی ،روش و نظریه تحقیقاتی جدید است و به نواک نظریه بهدنبا ترکیب و
یکپارچهسا ی دیدگاههای تجربی ،تعبیری ،انتقادی و یشادگیری هشین مشل اسشت .کشاربرد دک
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به نواک روش ،نهتنها بهمعنای پی بینی دینده است ،بلکه بهمعنای صلشق فاشاهای متحشو سشا
برای صلق دیندههای بدیل نیر هست و میتواند در توسعه سیاستِ مؤثرتر ،میقتر ،جام تشر و
بلندمدتتر مفید باشد (تقوی .)۱0 :028۴ ،تحلیل الیهای لی توجه پژوهشگر و سیاستگذار را
به چهار سطح متفاوت جلب میکند .سطح نخست که لیتانی نامیده میشود ،شامل روندهای کمّی
و مساتلی است که معموالا با مقاصد سیاسی دربشاره دنهشا اغشراق مشیششود و بسشیار مشورد توجشه
رسانههای صبری هستند .مخاطب معموالا با شنیدک یافتشههشای نظرسشنجی ،افکارسشنجی و اصبشار
رسانهای در سطح لیتانی یکی ا اهساسات یر را تجربه میکند :اهساس بیپناهی (چه کشاری ا
دست برمیدید؟) ،اهساس بیتفاوتی (هیچکار نمیتواک کرد) ،اهساس مطالبه (چشرا کسشی کشاری
درباره دک نمیکند؟) .این سطح رؤیتپذیر است و دششنایی بشا دک نیا منشد تشواک تحلیلشی صاصشی
نیست (مؤسسه افق دیندهپژوهی .)0283 ،در لیتانی ،دادهها و دمارها بدوک دنکه به چشال
شوند ،نقل میشوند .برای نمونه با افکارسنجی ،ووعیت شاص

کششیده

های سرمایه اجتما ی در جامعشه

اهصا و توصیف میشود.
سطح دوم به لل اجتما ی ،اتتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و تاریخیِ مشکالت مطرح در سطح
لیتانی میپردا د .این نوب تحلیلها را میتواک در مؤسساتی که به پشژوه

در سیاسشتگشذاری

میپردا ند یا در مقالههای مجالت و رو نامههای غیردانشگاهی مششاهده کشرد .ایشن سشطح بشا
بررسی دتیقتر ریشههای مشکل ،تبیینی تابل تبو ا
دولت و دیگر با یگراک را در هل دک مشخ

لل پیدای

دک روه میکند و وظشایف

میکند .معموالا در این سطح دادههشا بشه چشال

کشیده میشوند ،اما پارادای طرح مسئله مورد پرس

ترار نمیگیرد .برای میا  ،در مواجهشه بشا

تیراندا یهای مکرر در داصل دمریکا که ماهانه منجر به تتل افراد یادی میشود ،غالباا بشه لشل
اجتما ی وتوب تتل یا لل رواکشناصتی بسنده میششود و کمتشر بشه پشارادای هشاک بشر نظشام
تصمی گیری دمریکا و نق

کارتلهای اسلحهسا ی ذینف در تو ی و فروش سالح در نظشام

تصمی گیری هرب هاک پرداصته میشود.
بر این اساس ،تحلیلهایی که ا سطح افقی فراتر رفته و به لل 0و مینههای مووشو ی یشا
دالیل 0توجه میکنند نیر هرچند نسبت به پژوه های دسته نخست ،ا

مق و ا تبار بیششتری
0. Causes
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برصوردارند ،اما توجه دتیقتر به دنها نشاک میدهد که صود مقصر و نیا مند سر ن اند .این در
هالی است که تحلیل الیهای لی ،توجه ما را معطوف به راههلهای پیشنهادی میکند تشا دنهشا
را بررسی کنی  ،دتیننامهای را که راههلها بر اساس دک مطرح میشوند ،یشر سشؤا بشری و ا
پارادای یا ساصتار دان

استانداردی که دروک دک مششکالت تشاببنشدی و راههشلهشا پیششنهاد

شدهاند ،دور شوی (طاهری.)0282 ،
سومین سطح ،با نگاهی میقتر به سشاصتارها و نیشر جهشاکبینشیهشای مششرو یتدهنشده بشه
ساصتارها مینگرد (تقوی .)028۴ ،در اینجا نهتنها باید توجه صود را ا افراد به ساصتارها معطوف
کنی  ،بلکه باید گفتماکِ هامی ساصتار را نیر شناسایی و ببینی چه کسانی ا تسلط این گفتمشاک یشا
برداشتی که ا گفتماک مسلط میکنند منتف و چه کسانی متارر میشوند .بشرای میشا  ،رفتارهشای
رژی صهیونیستی در برابشر فلسشطینیاک ،نشه فقشط ناششی ا لشل تشاریخی ،سیاسشی ،اجتمشا ی و
اتتصادی ،بلکه در سطحی بنیادیتر ،معلو جهشاکبینشی صودمحشور صهیونیسشتهاسشت .گفتمشاک
هاک بر این رژی به ساصتارهای سیاسی ،اجتما ی ،نظامی دک مشرو یت مشیدهشد و اتشدامهشای
غیرانسانی دک را توجیه میکند .در میا مربوط به تیراندا یهای مکرر در داصل دمریکا ،ریششه دک
را نه هتی در سطح کارتلهای اسلحهسا ی ،بلکه باید در ماهیشت نظشام سیاسشی و جهشاکبینشیای
جستجو کرد که اساساا بر اصالت سود و انباشت سرمایه استوار است.
توجه به سطح سوم یا سطح گفتمانی ،تصشریح بشر ایشن نکتشه کلیشدی اسشت کشه مسشئله و
متغیرهای سطح لیتانی و نیر متغیرهای مووو ی سطح دوم ،صود وابسته به گفتمشاکانشد .اینکشه
رویکرد اتتصادی این باشد یا دک را گفتماک و کارگرارانی که گفتماک را نمایندگی میکنند شکل
میدهند .به همین ترتیب ،رویکردهای سیاسشی یشا فرهنگشی صشود بشه گفتمشاکهشا وابسشتهانشد.
هماکطور که بهسمت الیه دصر ،یعنی استعاره هرکت میکنی  ،تجریهوتحلیل میقتر و میقتر
میشود .این ابعاد نامرتی ریشه در تجربههای تاریخی یک ملت دارند و به همین دلیل ا جنس
اسطوره و استعاره هستند .این الیه بهدنبا واسا ی فرایندهای صالتانه ما در تفکر در صصوص
دینده است .استعارات ،ممکن است شباهت جدیدی صلق کنند و ا این رو معنای جدیشدی بشه
وجود دورند .در هالی که استعاره نیا مند سطح مشخصی ا صالتیت است ،ا هیچ پدید نیامده
0. reasons
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است؛ استعارات در هقیقت میقاا در اسطورههای ناصوددگاه مشا جشای گرفتشهانشد ( .نایشتاهلل،
 .)0299برای صارجشدک ا تنگنا ،یعنی هماک واکن های اهساسشی ،نیشا داریش اسشتعارات را
فعاالنه و بهطر ی صالتانه رمرگشایی کنی  .تجریهوتحلیل الیهای لشی ،توجشه مشا را بشهسشوی
استعارات مورد اسشتفاده بشرای دینشده جلشب مشیکنشد و ا تبشار دنهشا را یشر سشؤا مشیبشرد و
اسطورههایی را که استعارات ،مبتنی بر دنها هستند ،دشکار میکند .شاید بتوانی با جهتدادک بشه
توجه صود بهسوی استعارات متفاوت ،راههلهای با دوامتری بیابی

.

تحلیل الیهای لی ،فعالیتی صطی نیست .این امر ما را ملرم میسا د که سشطوح را چنشدین
بار ( یرورو) کنی  .ال م است درک کنی کشه در پشس هشر مششکل تجربشی (لیتشانی) ،مینشهای
اجتما ی و فرهنگی وجود دارد و در پس هر مینه یک گفتماک و یک جهاکبینی که صود مبتنی
بر اسطورهها هستند .اهداف تجریهوتحلیل الیهای لشی ،دششکارکردک روابشط تشدرت فعلشی و
تشویق به استفاده ا مقوالت دان

و اندیشه ا سایر فرهن ها و تمدکهاسشت .در ایشن چهشار

سطح ،هرچه ا باال به پایین هرکت کنی بر پیچیدگی و ابهام افروده میششود .ا سشوی دیگشر،
راههلها در سطوح باال کوتاهمدت و در سطوح پایین بلندمدت هستند .مسئو هل معاشل در
سطح لیتانی دولت است .در سطح لل اجتما ی ،هشل معاشل نیا منشد همکشاری گشروههشای
مختلف دولتی و غیردولتی است .در سطح گفتماک یا جهاکبینی نق

اصحاب اندیشه بیششتر ا

دیگر گروههاست و درنهایت ،بیشترین مسئولیت در سطح اسطوره و استعاره ،بر هده رهبشراک
و هنرمنداک است (مؤسسه افق با اتتباس ا .)Inayatullah, 2009 :

د .الیههای چهارگانه و بازنمایی کارگزاران کارآمد در جمهوری اسالمی
 .6الیه لیتانی و وضعیتشناسی کارآمدی نظام
همچناک که پی تر اشاره شد ،سطح لیتانی ،سطح ینی و درصور مشاهده پدیده است که امکاک
ار یابی و سنج

ینی مبتنی بر شاص

های مشاهدهپذیر را ممکن میکنشد .ا ایشن منظشر ،ا

میاک چهار سطح مورد اشاره در مد مفهومی کاردمدی ،سطح رفتشاری کشه ینشیتشرین سشطح
کاردمدی نظامهای سیاسی محسوب میشود ،بهطور مده مبنای ار یابی و تااوت شهرونداک ا
کاردمدی نظام هاک بر دنها نیر محسوب میشود .در وات  ،کاردمدی در سطوح ایده ،سشاصتار و
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کارگرار تنها در صورتی مفید و مؤثر تلقی میشود که منجر به بشرو رفتارهشای کاردمشد ششود و
مسل است چنانچه نظامی در سطوح مذکور کاردمدی داشته باشد ،اما نتواند رفتارهای کاردمد ا
صود نشاک دهد ،ناکاردمد تلقی میششود (تیصشری و تربشانی .)0۴2 :028۴ ،ا جملشه مهش تشرین
مؤلفههای تعریفکننده و تابل تشخی

در ظرف گفتمانی در سطح رفتاری بارتاند ا :

 میراک روایت مردم ا ملکرد نظام (تابل اهصا ا طریق نظرسنجیهای ملی)؛ توانایی نظام در مدیریت سطح مطالبهها و پاسخ به نیا ها و مطالبههای مردم؛ میراکِ تحقق برنامههای مصوب (توانایی نظام در هدفگذاری و سیاستگذاری درست وانجام صحیح سیاستها و رسیدک به اهداف)؛
 توانایی نظام در تطبیق با مقتایات ماک بدوک ا دستدادک مشرو یت و ثبات.بنابراین ،چنانچه در پی سنج

ینی کاردمدی نظام باشی  ،تنها سطح مذکور است کشه امکشاک

دک را فراه میکند .هرچند که ووعیت شاص

های این سطح ،بردمشده و تجلشی چگشونگی سشه

سطح دیگرند ،اما دنچه مفروض بر توتشف در ایشن سشطح نیشر مشیتوانشد چشال برانگیشر باششد،
بیتوجهی به ذوابعادبودک مفهوم کاردمدی نظام سیاسی است .بنابراین ،برای تکمیل ششاص

هشای

ار یابی ،ال م است تا سطح رفتاری کاردمدی در ابعاد مختلف تفکیشک ششود .بشهبیشانی دتیشقتشر،
هرچند ابعاد رفتاری کاردمدی بیارتباط با یکدیگر نبوده و چگونگی هر یشک تطعشاا بشر ووشعیت
سایر ابعاد تکثیرگذار است ،اما چنانچه ا منظری سیاستگذارانه به موووب نگشاه ششود؛ بشهمنظشور
فراه سا ی مینه برای راهبردپردا ی و یافتن راهکارهای ملیاتی ،گام نخست ،تفکیک کاردمدی
به ابعاد مختلف نظیر نظامی -امنیتی ،سیاسی ،اتتصادی ،فرهنگشی -اجتمشا ی و یسشتمحیطشی و
سپس سنج

ووعیت کاردمدی در هر بعد است .البته کاردمدی کشل یشک پدیشده مرکشب ،برابشر

است با هاصل جم (جبری) کاردمدیهای ابعاد مختلف (فتحعلی.)0292 ،
این مه بهویژه در ار یابی کاردمدی و ناکاردمدی یک پدیده همچوک نظام سیاسی بهواسطه
تبعیت ا مغالطه جرء و کل یا سرایتدادک هک جرء به کل برجستهتشر مشیششود .بارهشا دیشده
شده اسشت کشه برصشی نویسشندگاک ا ناکاردمشدی یکشی ا اجشرای نظشام جمهشوری اسشالمی،
ناکاردمدی کل نظام را استنتاج کردهاند .تفکیک ابعاد کاردمدی ،امکاک دسیبشناسی و توصشیف
دتیق ،شناسایی نقاط وعف و توت نظام را در سطح ینی یا لیتانی مشخ

و الوه بر اینکشه
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میتواند امکاک دفاب منطقی را فراه کند ،دم تناسبها را برای سیاستگذار روششن مشیکنشد.
بنابراین ،چنانچه بخواهی  ،تااوتی در صصوص کاردمدی نظام جمهوری اسشالمی ایشراک اراتشه
کنی  ،چارها ی جر سنج

کاردمدی نظام در هریشک ا ابعشاد اششاره و نیشر ترسشی رونشد دتشی

کاردمدی در دک بعد نداری  .بدیهی است در اینجا نیر نیا مند شاص
امکاک سنج
سنج

های مختلفی هسشتی کشه

را در هر بعد ،بهصورت وات بینانه و با ا تبار یادی نشاک دهد .بشرای نمونشه ،در

ووعیت کاردمدی نظشامی -امنیتشی نظشام در سشطح امنیشت داصلشی مشیتشوانی پاسشخ

پرس های مشابه یر را در فرایند نظرسنجیهای مومی و صبرگی مبنا ترار دهی :
 دیا در سطح امنیت و ثبات داصلی انحصار اسشتفاده ا ور در اصتیشار نیروهشای مسشلح ونیروهای اتتدار وجود دارد؟ د یا هکومشت توانشایی ا مشا اتتشدار صشود در تمشامی تلمشرو
سر مینیاش را دارد؟
 میراک انسجام دروکهاکمیتی ،دولت -ملت و انسجام اجتما ی چگونشه اسشت؟ در کشداممووو ات شکاف وجود دارد؟ و ک دک موووب ا لحاظ راهبردی چقدر است؟
 دیا نیروهای مسلح (سپاه ،ارت  ،بسیج ،نیروی انتظامی ،سشا ماکهشای اطال شاتی و )...درکنتر غیرنظامیاک یا دارای وابستگی هربی و جناهی هستند؟
 سطح و میراک انسجام و ه افرایی میاک نهادهای اتتدار چگونه است؟ دیا موا یکشاری درجریاک است؟
 دیا نیروهای صودسر د ادانه در کشور کنشگری میکنند؟ دیا اراده کشورهای صارجی بر ایجاد ناامنی در داصل کشور است؟ دیا ملکرد پلیس هرفهای است؟ دیا اتدامات صشونت دمیر یا شدت مل نیروهای امنیتی بشا همایشت دولشت اسشت یشا بشاانگیره سیاسی انجام میشود؟
 دیا ملکرد پلیس ا همایت دولت برصوردار است و هاکمیت ا دک پشتیبانی میکند؟ دیا پلیس به افکار مومی و جامعه پاسخگوست؟ میراک محبوبیت دستگاه های امنیتی (سپاه ،بسیج ،ارت  ،سشا ماک هشای اطال شاتی و )...درنرد مردم چقدر است؟
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بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسالمی در ...

 میراک همراهی و مشارکت مردم با نهادهای اطال اتی ،نظامی ،پلیسشی در صنیشیسشا ی ومقابله چه اندا ه است؟
 دیا مردم با دیدک ملکرد و رفتار پلیس اهساس امنیت می کنند یا صیر؟ (رفتار پلشیس تشاچه هد موجب تقویت یا تاعیف اهساس امنیت در بین شهرونداک میشود؟)
 دیا هکومت تواک و انگیره مدیریت و مواجهه با ووعیتهای امنیتی و شورش را دارد؟ دیا هکومت تواک مقابله با تهدیدهای امنیتی و تروریستی را دارد؟ -دیا هکومت با استفاده ا اصتیارات  ،مجمو ه نق های

را به جامعه تحمیل میکنشد یشا

میتواند این نق ها را بهشکلی اصالح کند که با صواستههای جامعه مطابقت داشته باشد؟
 -دیا ارت

و پلیس ا ور و ابرار تدرتی که در اصتیار دارند ،استفاده مناسبی میکنند؟

 دیا اتهاماتی درباره رفتار غیرهرفهای پلیس و نیروهای امنیتی مطرح است؟ دیا دسترسی وسیعی برای به دستدوردک سالح در کشور وجود دارد؟ دیا گروههای چریکی فعا در کشور وجود دارند؟ دیا دنها تلمرویی را در کنتر دارند؟ دیا دولت مستقر برنامهای برای صل سالح یا ادغام گروههای مسلح وددولتی دارد؟ ریسک بیثباتی در کشور در چه ووعیتی است؟ دیا روند دک روبه کاه -شاص

است یا افرای ؟

ها و متغیرهای تعیینکننده در مد بومی ریسک بیثباتی ،در چه ووعیتی است؟

روبه بهبود یا افو ؟
به همین ترتیب ،میتواک شاص

های سنج

را برای سایر ابعاد کاردمدی نظام ،اهصا و

با روش های مرسوم ذیل رویکردهای لمی مورد ار یابی و سنج

تشرار داد .بشرای نمونشه،

بررسی انجامشده ا ووعیت کاردمدی نظام جمهوری اسالمی ایراک در سا  0280و بشردورد
روند دک تا  0۴66نشاک میدهد نظام جمهشوری اسشالمی در برصشی ا ابعشاد دارای کاردمشدی
چش گیر و در ابعادی دیگر دارای ناکاردمدی درصور توجه است .یافتههای این بررسی که بشا
لحاظ مجمو های ا ششاص

هشا ی کمشی و نیشر تکمیشل دک بشا نظشرات صبرگشاک کششور در

هو ههای مووو ی مختلف کشف و استخراج شده ،مؤید دک است که نظام در بعد نظشامی-
امنیتی بهرغ هجمه وسی و همهجانبه دششمن و در منطقشهای مملشو ا پدیشدههشای نشاامنی،
دستاوردهای ملموس و صیرهکنندهای داشته که ه مردم (مطابق نظرسنجیها) و ه نشاظرین
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بیرونی بر دک اذ اک دارند .این در هالی است که ابعادی نظیر اتتصاد و مساتل یستمحیطشی
ا لحاظ شاص

های کاردمدی و مبتنی بر اهداف و درمشاکهشای انقشالب ،ووشعیت مناسشبی

ندارد و روندهای دتی دک نیر در صورت تداوم رویکردهای فعلی ،فاتد چشش انشدا روششنی
است (مرکر مطالعات و پژوه های امنیت ملی.)0280 ،
شاید یک استدال برای روایییافته مذکور ،ارجاب به شعارهای منتخب سا باشد که هشر
ساله رهبر معظ انقالب در دستانه نورو با ا الک دک بهنو ی مسئله اصلی کششور را گوششرد
میکند .نمودار یر فراوانی شعارهای سا را ا لحشاظ مووشوب و ماشموک نششاک مشیدهشد
(صسروی.)2 :0280 ،

عمومی
%66

اجتماعی_فرهنگی
%66

اقتصادی
%45

سیاسی
%65

نمودار  .6فراوانی موضوعی شعار سال

سؤاالت مهمی که در این الیه تحلیلی با رویکرد انتقادی و با اندیششی و منبعش

ا پراکنشدگی و

فراوانی نامگذاری سا های مختلف توسط رهبر معظ انقالب و نیشر مشروری بشر یافتشههشای برصشی
نظرسنجیها در هو ه سرمایه اجتما ی و مساتل فرهنگی و اتتصادی به ذهن متبادر میشود ،اینکه:
 چرا بهرغ تککیدات مکرر ایشاک و اصتصاص بیشترین فراوانی بشه مووشو ات اتتصشادیدر نامگذاری سا های گذشته تاکنوک؛ کماکاک مشکالت اتتصادی بهویژه در هو ه معیشت،
تولید و اشتغا در کشور مشهود و روبه افرای

بوده است؟
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بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسالمی در ...

 چرا جمهوری اسالمی در برصی هو ههای مووو ی موفق و در بعای هو هها نشاموفقیا ک موفق بوده است؟
 دیا انداموارههای نظام بهطور متعاد و متناسب رشد کرده یا اینکه دستهشا بلنشد و پاهشاکوتاه شده است؟ چرا؟
 چه رابطهای میاک این هو ههای مووو ی با یکدیگر وجود دارد؟ چرا نظام جمهوری اسالمی ایراک ه ماک با دستاوردهای راهبردی انقالب ظی اسالمی،گهگاه در تکمین برصی نیا های سهل و رو مره دچار وعف و ناکاردمدی است؟
 چرا باید اجا ه داد انقالب اسالمی و اصو مترتی و الهی دک بهواسطه شدهای معشدودا چپاو گراک و ما اندو اک مفسد و مدیراک ناشایست و بی انگیره به هاشیه کشانده شود
و مورد نقد بدصواهاک ترار گیرد؟ چرا هرینه این ده معدود را کلیت انقشالب پرداصشت
کند؟ (صسروی.)0289 ،
بدیهی است توتف در این سطح برای پاسخ به پرس های مطرحشده در تحلیل کاردمشدی
یا ناکاردمدی شدیداا ناکافی و هداکیر محدود به توصشیف اسشت .بشه همشین منظشور ،ورود بشه
الیههای دیگر برای تشخی

چرایی ووعیت امری اجتنابناپذیر است.

 .6الیه دوم؛ علتکاوی ناکارآمدی و اقتضائات کارگزاران کارآمد
اراته توصیف درست ا ووعیت ،بهصورت صودبهصودی موجب طرح پرس

ا چرایی -چشه

برای تبیین و یافتن لل دک ووعیت؛ چه برای یافتن راهکار برای بروکرفت ا دک ووشعیت یشا
ممانعت ا تحقق روندهای معیوب در دینشده -مشیششود .راهکشار رایشج ،ارجشاب کاردمشدی بشه
متغیرهای دیگر است ،به این معنا که وتتی ا کاردمشدی یشا ناکاردمشدی بحش

مشیششود ،دک را

به نواک متغیری وابسته به مسئلهها یا متغیرهای دیگر در نظر بگیری  .به این ترتیب ،دچار یشک
دور بیپایاک میشوی که جر سردرگمی و تشدید ابهام و نیر اراته راهکارهایی مبتنشی بشر لشل
مکشوف ،فایدهای دیگر متصور نیست ،چه اینکه در یشک موتعیشت کاردمشدی را لشت مسشاتل
دیگر و در موتعیت دیگر ،کاردمدی را معلو مساتل و متغیرهای دیگر تبیین کردهایش  .در شین
ها  ،اینکه لل کاردمشدی یشا ناکاردمشدی نظشام چیسشت ،مووشوب اصشلی نظریشات لمشی در
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رشتههای مختلف نظیر جامعهشناسی ،اتتصاد ،مدیریت ،لوم سیاسی و ...اسشت کشه هریشک بشا
تمرکر بر یک یا چند لت ،سعی در تبیشین دک داششتهانشد .بشرای نمونشه در مباهش

مشدیریتی؛

سششاصتارها ،بودجششه ،فراینششدها ،تششوانین ،نیششروی انسششانی و مششدیراک و ...در مباهش

مربششوط بششا

ناکاردمدی نهادها و سا ماکها مورد توجه است؛ اما اینکه مدیر کاردمد کیست و چرا کشارگراراک
ناکاردمد در مصدر بسشیاری ا امورانشد و مهش تشر ا همشه ،اتتاشاتات بشهکشارگیری مشدیراک و
کارگراراک کاردمد به نواک پیشراک گام دوم چیست ،سطحی میقتر ا لل اجتما ی و مینهای
است.
پرس هایی ا این سنخ ،معطوف به مفهوم گرین

است که موووب اصشلی سشطح تحلیشل

گفتمانی است .دستهبندی ،اولویتبندی ،طبقهبندی همگی ا مصادیق گرین اند که وابسشته بشه
گفتماک است .صوب و بد ،درست و نادرست ،اصلی و فر ی و کاردمشد و ناکاردمشد را گفتمشاک
تعیین میکند .این گفتماک است که شعور متعارف جامعه را شکل میدهد و تعیین میکنشد چشه
چیری را میتواک گفت و ا گفتن چه چیری باید ا راض کشرد

(.)Qtuathail, 2000: 190-240

گفتماک مسلط ،ترجیحات و مناف را برمیسا د و مسیر پشذیرش رسشمی یشک رفتشار صشاص را
تعیین میکند ( .)Miliken, 1999: 225دنها راههای صاصی ا موجودیشت در جهشاک و مشل در
دک را معنادار میکنند و با شکلدهی رژی هقیقشت ،راههشای دیگشر کشن

و هویشت را هشذف

میکنند (.)Weldes, 1988: 217

 .6الیه سوم؛ الیه گفتمانی شکلدهنده به کارگزاران کارآمد
ورود به این سطح در تبیین مفهوم کاردمدی و نیر تشخی

چرایی ناکاردمدی برصی کارگراراک

نظام ،مستلرم فه گفتمانی و ورود جدی و کامل بشه کلیشت گفتمشاک مسشلط اسشت کشه مجشا
پرداصتن دک در اینجا نیست ،اما مفروض بر فه پیشینی و با ابتنا بر یکی ا کارکردهشای اصشلی
هر گفتماک که در غیریتسا ی صالصه میشود ،میتواک ریشه گفتمانی کارگراراک ناکاردمشد در
جمهوری اسالمی ایراک را معطوف بشه کشارکرد مشذکور ،در برداششتی نشاجور و د بخواهانشه ا
جفت متااد صودی یا غیرصودی جستجو کرد .بدیهی است فشرض وجشود دوگانشه مشذکور ا
مختصات اصلی و وجودی یک گفتمشاک اسشت .گفتمشانی کشه نتوانشد صشودی را ا غیرصشودی

بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسالمی در ...

با بشناسد یا اساساا تادر به تعیین مر مشخ
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میاک صودی و غیرصودی نباشد ،اساسشاا گفتمشاک

نیست .بنابراین ،برصالف اد ای برصی که یا بهواسطه موتعیت اپو سیونی ،یا تمایالت سیاسشی
گفتمانی ،ریشه ناکاردمدی را در دوگانهسا ی صودی و غیرصودی ترسشی

یا نادشنایی با مباه

میکنند ،میقاا بر این نکته تصریح میکن که گفتمانی کشه توانشایی سشاصت دوگانشه مشذکور را
ندارد ،نه درماک دارد ،نه وجود صارجی و به طب  ،هویت ندارد (صسروی.)0286 ،
بر این اسشاس ،مسشئله اصشلی نشه سشاصت صشودی و غیرصشودی ،بلکشه کیسشتی صشودی و
غیرصودی است .این رگه انتقادی در مبح

کارگراراک و مدیراک کاردمد ،بشهگونشهای ظریشف و

بسیار پیچیده در دوگانه دیگری به نام تعهد یا تخص

تجلشی مشییابشد .بشهبیشانی صشریحتشر،

برداشتی ناصحیح ا دوگانه صودی یا غیرصودی منجر به ساصت دوگانشهای تبعشی و کشاذب در
تالب تعهد یا تخص
محل اصلی بح

شد که بح

در صصوص دک ا ابتدای انقالب تاکنوک تداوم دارد .دنچه

بود ،اولویتدادک به یکی بر دیگشری بشود .در ایشن صصشوص دو سشر طیشف

وجود داشت که البته هریک برای اد ای صود ه استدال میکشرد و هش بشا ارجشاب بشه متشوک
مقدس ،استناد .البته ،طیف سومی ه بود که دوگانشه مشذکور (تعهشد یشا تخصش

) را مبحیشی

انحرافی تلقی میکرد .این طیف هرچند در هاششیه بشود ،امشا بشا بحیشی کشه ا سشطح گفتمشانی
کاردمدی و اتتااتات گام دوم در مبح

کارگراراک کاردمد اراتشه ششد ،سشنخیت بیششتری دارد.

نماینده اصلی این طیف مرهوم شهید دکتر چمراک بود که در فاشای دوگانشهسشا ی مشذکور ا
تعهد و تخص

بر این بارت تصریح کرد که «تقوا ا تخص

اما میگوی دک کس که تخص

ال متر است ،دک را میپشذیرم؛

ندارد و کاری را میپذیرد ،بیتقواست».

به هر ترتیب ،در اوایل انقالب و در فاای انقالبی هاک بر کشور و در ششرایطی کشه مسشئله
اصلی نظام ،مقابله با ودانقالب و سپس مدیریت جن
صیانت برصی کارگراراک وتت که اتفاتاا ا تخص
شد .اولویتبخشی به تعهد بر تخص
اگر شد ،درست فه نشد ،منجر به شاص

و جبهشه بشود و نیشر هش مشاک بشا اثبشات
الی برصوردار بودند؛ تفوق با طیف تعهشدگرا

در هالی که مدلو مشخصی برای تعهد تصشویر نششد یشا
سا یهای سطحینگرانه در فرایند جذب و دف ششد.

به این ترتیب ،تعهد به ظواهر شریعت تقلیل یافت که ا پیامدهای دک تشرویج نسشبی تظشاهر ششد؛
این در هالی است که تقلیلدادک تعهد بهظاهر شریعت ،سنخیتی با نظام معرفتی امام نداشت.
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بر این اساس ،یکی ا مبادی اصشلی و اتتاشاتات گفتمشانی کشارگراراک و مشدیراک کاردمشد،
هذف دوگانه مذکور ه ماک با هفآ دوگانه صودی یا غیرصودی است .راهکار اصشلی دک نیشر
در با نمایی دتیقتر دوگانه مذکور (صودی یا غیرصودی) است ،بهگونهای کشه صروجشی دک نشه
در برابر متعهد ،بلکه متخصصین متعهد در برابشر متخصصشین منحشرف باششد.

جفت متخص

«شما سعی کنید ا متخصصین متدین و متعهد استفاده کنید .ما بارها گفتهای که مشا متخصش
میصواهی  ،ولی متخص
که متخص

متعهد .ولی دشمناک فریاد دند که اینها با تخص

مخالفاند .البتشه

منحرف ا هر کس صطرناکتر است» (صحیفه امام ،ج .)206 :08
های گرین

برای این منظور ال م است شاص

و جذب و دف در ذیشل دوگانشه گفتمشانی

صودی یا غیرصودی مق یابد .در این با تعریف ،باید اتتااتات هکمرانی ه ماک با باورهشای
منحرف در سطح معرفتی دک فه ششود و ششاص

گفتمانی لحاظ شود .معنای متخص

هشای

ال م با یابی شود و مه تر ا همه ،معطشوف بشه هشو ههشای مووشو ی کاردمشدی (اتتصشادی،
سیاسی ،اجتما ی ،فرهنگی ،امنیتی و )...در انتخشاب کاندیشداها ،انعطشاف ال م صشورت پشذیرد.
بهبیانی صریحتر ،هساسیت و نیر شاص
متخص

هشای گشرین

کشارگراراک نظشام معطشوف بشه مفهشوم

ِ متعهد در هو ههای مووو ی فنی و فرهنگی یکساک نباشد .با وجود ایشن ،بحش

در

این سطح ،ابهام یرساصتی دیگری را میگشاید که ورورت ورود به سطح یا الیه لی چهشارم را
اجتنابناپذیر میکند .مسئله اینجاست که دوگانههای هقیقی نظیر صشودی یشا غیرصشودی و هتشی
گرینههای کاذب نظیر تعهد یا تخص

در سطح گفتمانی ،صود ا کجا نشکت گرفتهانشد .واتعیشت

اینکه ،گفتماکها صود ریشه در تجربیاتی تاریخی و استعارههایی دارند که بشهطشور ناصوددگشاه بشر
ذهن جامعه و مؤسسین گفتماک رسوب کرده و در ساصت گفتماک و چگونگی مفصشلبنشدیهشای
گفتمانی هرچند بهصورتی پنهاک نق

ایفا میکنند.

 .5الیه چهارم :الیه استعارهها و اقتضائات کارگزاران کارآمد
همچناک که اشاره شد ،باک به کار رفته در این سطح ،کمتر مشخ
مبدأ طرح پرس

و گشای

است .این سطح ،ریششه و

است .مرور ادبیات موجشود و نیشر گفتمشاک امشام و رهبشری نششاک

میدهد مه ترین استعاره در الیه مذکور که در فرایند مفصلبندی و صلق گفتمشاک کاردمشدی و
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ایفا کرده« ،نفوذی» است .تاریخ این کشور مملشو ا میشا هشایی

است که نشاک می دهد چگونه وامل صشارجی در تالشب نفشوذیهشای دربشاری و روششنفکراک
غرب ده و جریاکهایی که در فرایند انقالب و بالفاصله پس ا پیرو ی انقالب اسالمی بدترین
هوادث سیاسی کشور را صلق کردند؛ واتعیاتی انکارناپذیرنشد کشه بشر کلیشت تفکشر سشا ندگاک
گفتماک سایه انداصته و نیر در ساصت فرهن

استراتژیک این ملت نق

ایفا کردهاند .تککیشدات

مصرح امام در این مینه که شاید برجستهترین دک را میتشواک در وصشیتنامشه سیاسشی -الهشی
ایشاک مبنی بر اینکه «در میاک شما باش یا نباش نگذارید ایشن انقشالب بشه دسشت نامحرمشاک و
نااهالک بیفتد» مشاهده کرد؛ بهوووح هاور ایشن اسشتعاره را بشه نشواک یرسشاصت نشامرتی و
شکلدهنده به سطوح بعدی مسئله کاردمدی نمایاک میکند.
بنابراین ،امکاک تغییر این اسطوره قالا غیرممکن و کامالا غیرمجا اسشت؛ چشه اینکشه ،هش
نمونههای متعدد تاریخی و نیر تصریحات متن مقدس و سیره اهل بیت همگی مؤید و مؤکد بر
دک است .البته ،در سا های اصیر تالشهای صورتگرفته برای مترادفسشا ی ایشن اسشتعاره بشا
توه ا یک سو و نیر برصی کن های انجام ششده ا سشوی بعاشی نهادهشای کششور نیشر کشه
مواجهه یا مقابله با هر رویداد یا پدیدهای را با دمیختن دک ذیل جریاک نفوذی توجیشه کشردهانشد،
در بیا تبارسا ی این اسطوره بیتکثیر نبوده است .در ین ها  ،بررسیهای تاریخی و نیر فهش
متعارف کماکاک این استعاره را که نفوذیها واتعیتی انکارناپذیرند میپذیرد و مهش تشر دنکشه در
گفتماک امام و رهبری بر ورورت همیشگی توجه به نفوذیها تصریح شده است .بنشابراین ،در
با تعریف مفهوم کاردمدی و اراته راهکارهای ارتقای کاردمدی ،هفآ این استعاره مشورد تککیشد
است ،اما دنچه ورورت دارد معطوف به تبیین صحیح ،تعیین مر های معنایی و تدتیق دک است
که اگر چنین نشود ،صود به نقیض اصلی کاردمدی مبشد مشیششود ،بشهگونشهای کشه منجشر بشه
برداشتهایی سطحی شده و درنتیجه ،کن های بردمده ا دک موجب تلب استعاره میشود.
باید بهطور صاص مقصود ا نفوذی را چه در ابعاد سنتی و بهصورت صاص در بعشد نفشوذ
گفتمانی مشخ

کرد تا بهگونهای برداشت نشود که هر کسی که مطلوب من نیست یشا سشلیقه

متفاوتی با من دارد ،نفوذی پنداشته شود .ا طرف دیگر ،باید دکچنشاک میشق اندیششید کشه بشا
هساسیت ویژه به گفتماک مسلط ،جایگاه استعاره نفوذی تقویشت ششود .بشرای بشا تعریف ایشن
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استعاره ،باید ا کلیت گفتماک کمک گرفت .در اینجا نیر توجه به مالهظات هکمرانی ه مشاک
با ار شهای گفتمانی وروری است .بدیهی اسشت مفهشوم نفشوذی تشا مشانی کشه محشدود بشه
برداشتی رایج در فرهن

اطال اتی باشد ،دغدغهای ایجاد نمشیکنشد ،امشا توسشعه دک بشه سشطح

گفتمانی مستلرم تکمالت اساسی است تا مان ا تفسیرهای د بخشواه ششود .دنچشه مهش اسشت،
ترسی شاص

های گفتمانی نفوذ در معنای موس دک است که امشری بسشیار سشخت و پیچیشده

است .ا طرف دیگر ،سا وکارهای مواجهه با مصشادیق نفشوذی گفتمشانی هرگشر نمشیتوانشد بشا
سا وکارهای رایج در برداشت مایق و سنتی همساک باشد.
درست یا نادرست ،این استعاره بنیادین اسشت کشه در چگشونگی سشاصت گفتمشاک سیاسشی
مرتبط با کاردمدی در سطوح مختلف نق

اساسی ایفا کرده اسشت .ریششه دوگانشه صشودی یشا

غیرصودی در استعاره نفوذیها و نااهالک و نامحرماک است .چنانچشه اسشتعاره مشذکور درسشت
تحلیل و تبیین نشود ،دوگانه صودی یا غیرصودی منتج بشه دوگانشه متاشاد تعهشد یشا تخصش
میشود .دامنه غیرصودی را بیجهت گسترش میدهد؛ بهجای اولویت جذب بشر دفش متمرکشر
میشود و مه تر ا همه اینکه ،به گسترش تظاهر و محرومشدک کشور ا صدمات متخصصشین
متعهد دامن می ند .رهاشدگی این استعاره یربنایی ،ه امکاک مواجهه با نفوذیهای هقیقی را
مان میشود و ه بهجای گرهگشایی و هل مساتل ،موجبات مسشئلهسشا ی و انباششت مسشاتل
میشود .برای صیربرداشتن بهسمت درماکهای مترتی انقالب و فعا سا ی مناب

ظی مشادی و

های معطوف به ظاهر شریعت را در گرین

کارشناسشاک و

معنایی کشور ،نه اینکه باید شاص

بهکارگیری کارگراراک و مدیراک جواک و کاردمد وانهاد؛ بلکه هتماا باید محدود به دک نشد.
ال مه این تحو  ،مق بخشی به شاص

های گرین

ا طریشق با سشا ی معنشایی اسشتعاره

نفوذیها و معنابخشی صحیح و هکیمانه صودی یا غیرصودی است ،بشهگونشهای کشه بشا محشور
تراردادک متخصصین متعهد ،جفتانگاری انحرافی تعهد یا تخصش

را بشیا تبشار کنشد .بشدوک

چنین با اندیشیای ،ناکاردمدی در برصی ابعاد کاردمدی تداوم یافته و بشه ابعشاد دیگشر سشرایت
میکند .بهبیاک صریحتر ،جذب هداکیری و دف هداتلی که بهصورت هوشمندانه توسشط رهبشر
انقالب مورد تککید است؛ مستلرم با اندیشی در دو الیه استعارهها و الیه گفتمانی است.
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مبنایی ایفا کشرده اسشت .ایشن اسشتعاره کشه ریششه در

هقایق تاریخی و باورهای دینی دارد ،بهواسطه ور نیافتگی موجب رهاششدگی معنشایی دوگانشه
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متعاتباا بهواسطه کارکرد گرینشی ومن اولویتبخشی به تعهشد در برابشر تخصش

است که
و هش مشاک

برداشتی تقلیلگرا ا تعهد منجر به سطحینگری مبتنی بشر ظشاهر ششریعت و درنتیجشه تشرویج
نسبی تظاهر در جذب و ارتقای برصی کارگراراک و کارشناسشاک و دفش نخبگشاک ششد .بشر ایشن
اساس ،بهکارگیری کارگراراک کاردمد به نواک پی راک گام دوم و نیر امکشاکپشذیری اسشتراتژی
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