
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سکوالریسم مواجهه بااستلزامات کنشگری فعال گفتمان انقالب اسالمی؛ 
یزم(  )با نگاهی به تقابل گفتمان انقالب اسالمی و سکوالر

 1میرعلیمحمد علی 
 2وحید فراهانی کنگرانی

 

 چکیده
 انقالبی که با ارائه  بوده است. زساهای گفتمانانقالب اسالمی ایران بدون شک یکی از انقالب

ست تالش نموده پیوندالگوی  سیا شترین تطبیق با  تا دین و  ساس بی مدل حکمرانی جدیدی را بر ا
شته و  ،هر گفتمانیهای دینی پیگیری نماید. آموزه ساسغیری دا جامعه  عرصه هانگرشبرخی  بر ا

نی اســت. گفتمان انقالب اســالمی نیز از ابتدا با گفتماغیرهای به نحوی عرصــه رقابت و جنگ 
ساختار گفتمان غیرخود ستن  سکوالر  ،شک در جامعه ایرانی  حاکمگفتمان  عنوانبهیعنی گفتمان 

ی بر شناسی گفتمان انقالب اسالمنقطه کانونی این مقاله بررسی استلزامات و آسیبمطرح گردید. 
شامل نظریه شگران گفتمانی  ساس الگوی کن سانها شارحین، مروجین و ر که در این  ستهاپرداز، 

روزرسانی و بازتولید و های گفتمانی، بعد احساسی گفتمان، دیالکتیک متعادل، بهراستا ترویج دال
 اند.شناسی مطرح گردیدهعنوان محورهای آسیببه ،کارآمدی

ــالمگفتمان، انق :هادواژهیکل ــکوالر، گفتمان ،یالب اس ــی س ــبآس ــناس  ،یدال مرکز ،یش
 .تیهو ،یجمهور

                                                      
 العالمیه)نویسنده مسئول(. دانشیار جامعه المصطفی .1

 العالمیه. دانشجوی دکتری جامعه المصطفی .2
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 مقدمه 
های پژوهشگران مندیهای شناور و مرکزی و اغیار آنها، یکی از عالقهشناسی و تأمل در خصوص دالامروزه گفتمان

ست. گفتمانحوزه زبان شده ا سی و اجتماعی  سیا سی،  ضای عینی های ها در کنار ورود به حوزهشنا کادمیک، در ف آ
 کنند.ای نقش بازی میهای قدرت در هر جامعهعنوان یکی از جلوهجامعه تأثیر و تأثرات جدی داشته و به

نیســت. قدرت ابزاری در دســتان  پذیرفرماندر این فضــا قدرت یک کل اســت و مبتنی بر یک دوگانه فرماندار و 
ست وعده ستان عده ای معدود نی سًا تمرکز قدرت در د سا ضا، بی ایمای خاص در این پارادا ست. در این ف معنی ا

سیطره و اجتماع را به همهزمان هم»قدرت  تنها بر گونه نهگیرد. قدرت اینخود می سلطهصورت یک کل یکپارچه در 
یت، رفتار و انضــباط خاص خود را بر کهنشــود و نظم و رمانداران و حاکمان نیز اعمال میبلکه بر ف ،ردارانبُ فرمان

 (. 56ص 1396)سلطانی، « کنداندیشه و گفتار را تعیین میهای کند. این قدرت است که شیوهگفتار آنها تحمیل می
های الگوی حاکمیت ،ترین این اغیارهســتیم. مهمچندین گفتمان با انقالب اســالمی ایران  امروزه شــاهد تقابل
گفتمان انقالب اسـالمی با  .اسـتگرایی سـلفی در  یف مقابل،لیبرال دموکراسـی غربی و  ،سـکوالر و در صـدر آن

شتی دین و دنیا سازی هویت خود  هادر تمامی حوزه ،محوریت والیت فقیه و مبتنی بر انگاره آ سمت مقابله و جدا به 
سوی دیگر سکوالر بوده و از  شه امام خمینیبا پیوند زدن خود با مفهوم عرت در  ،از هویت گفتمان  و توجه به  اندی

 از الگوهای سلفی جدا شده است. ،اقتضائات زمان
دیالکتیک متعادل، امروزه هر گفتمانی برای توفیق خود نیاز به منطق قوی گفتمانی، توجه به عنصــر احســاس، 

انقالب اسالمی، در  چهارممان انقالب اسالمی هم در دهه ـگفت است.و نهایتا کارآمدی روزرسانی و بازتولید بوده به
 حوزه توفیقاتی داشته باشد. پنجخود دست یابد که در این  اقتدارتداوم  تواند بهصورتی می

پردازان، روش تحلیل گفتمان و بر اساس چارچوب کنشگران گفتمانی شامل نظریهبا تا صدد است این تحقیق در
  اسالمی اشاراتی داشته باشد.زای گفتمان انقالب ها به نقاط آسیبشارحین، پیروان و رسانه

 شناسی مفهوم
 گفتمان

سالگفتمان از جمله کلیدواژه ست که  ی  سامدی ا شته در حوزههای پرب سانی و های گذ های مختلف علوم ان
نظریه فرهنگی و بحران تفکر »نخستین بار داریوش آشوری در مقاله  .بین کشنگران سیاسی رایج شده است حتی در
به کار  1Discourse ها پیش و در قالبای که در غرب گرچه از ســالرا به کار برد؛ کلیدواژه« گفتمان»، «در ایران

گفتمان در  ت صورت گرفته است.در خصوص آن تولید ادبیا (454ص 1368) آشوری،  شناسیرفته و در حوزه زبان
ــیر و جریان و راه و روش، گفتگو و مکالمه، عمل، قانون، ــت: مباحثه و مجادله، مس پرده  لغت به چند معنی آمده اس

 (.541ص  1390، 1981)بابوک، و...  رنمایش، نماد، قدرت، توان و استعداد تفک
)فرقانی  رودشناسانه به کار میفضای فنی و زبان رود که درشناسی به کار میگفتمان در اصطالح گاهی در زبان

                                                      
 .(48ص 1375)عضدانلو،  به معنی حرکت سریع در جهات مختلف است  Discurrere فعل یونانی، ریشه مفهوم گفتمان.  1
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شود اما معنای اصلی که در این مقاله مد نظر است، در حوزه فلسفه سیاسی و اجتماعی مطرح می (.60ص  1382 
ــرایط فرهنگی،  ــول ش ــتر جامعه، محص ــده در بس که پس از فوکو مطرح گردید و مبتنی بر این نگرش، معانی تولیدش

ــی  ــیاس ــت که در حوزه زبانی نمود پیدا میاجتماعی و س عمومی؛ یعنی  فتمان یعنی باورگ»کند. در این رویکرد، اس
مبتنی بر این نگرش در هر  .(3ص  1392خامنه ای، ) «دسخن  مورد قبول عموم تلقی بشوصورت یک چیزی که بهآن

ــی و فرهنگیدوره ــیاس ــی حاکم  ،ای از ادوار اجتماعی، س ــتگفتمان خاص ــاختار و آیینه تمام نوعیکه به اس نمای س
ــه حاکم بر جامعه و روابط اجتماعی  ــتاندیش هر دورانی گفتمان خاص خود را دارد و هر » ،. مبتنی بر این نگرشاس

 (.14ص1383)تاجیک،  «تیل اسـدر درون گفتمان خودش قابل تحل یاحادثه
نتخاب و ورود تا ا ،ختارهای قدرتها و ســاگیری روابط، ایدئولوژیها، از ســبک زندگی، شــکلتأثیرات گفتمان

ته تا مجالس گرفها خانهقهوه شــود و ازای را شـــامل میهای زبانی افراد در زندگی محاورهکلمات جدید به حوزه
 و به تعبیری: هستندهای حاکم تحت تأثیر گفتمان ،هاخوانی و سخنرانینوحه

ترین جا هست؛ در کوچکنیست؛ در هرجا و در همهها و در قصرهای تودرتو و مجلل گفتمان فقط در درون کاخ
ــم میواحد  ــی و جغرافیایی نیز به چش ــیاس ــت، و فریب و رس ــت، ا اعت هس و  یاخورد. در هرجا که آمریت هس
 .(p9,1992, Farsoun) کاری هست، گفتمان نیز هستپنهان

بندی مبتنی بر هر مفصــلشــوند. می 1بندیهای مرکزی و شــناورند که در نهایت مفصــلها دارای دالگفتمان
مبتنی بر آن شـکل ها ایر دالترین مفهوم هر گفتمان اسـت که سـکزی و شـناور اسـت. دال مرکزی اصـلیهای مردال
مبتنی بر این دال  ،سایر مفاهیمکه شود م، دال مرکزی آزادی است و تالش میمثال در گفتمان لیبرالیس برایگیرند. می

 ترین اجزای هر گفتمان هسـتند. مـهای شناور از جمله مهز دال مرکزی، دالشکل بگیرند. پس امرکزی 
 

 انقالب اسالمی 
ــی و اجتماعی، یک رخداد گفتمانی  ــیاس ــالمی فراتر از یک رخداد س ــته، انقالب اس با عنایت به معنای گذش

تنها ســالمی که نهاســت که پس از خود، گفتمانی جدید را به حوزه علوم ســیاســی عرضــه نمود؛ گفتمان انقالب ا
شته مطرح نموده، بلکه نظم جدیدی را نیز پایه سال گذ سامان جدیدی را  ی چهل  ست.ساختار و   ریزی کرده ا

ضعفین، امت حکومت مردم ست ستکبار جهانی، دفاع از محرومین و م ستقالل، مبارزه با  اغوت و ا گرایی دینی، ا
ای از مفاهیم را تشکیل پیوستههمبه  ۀنشینی، برابری و مساوات، مجموعها، مقابله با کوخاسالمی، دفاع از پابرهنه

شد و در مجموع گفتمان واحدی ، فرهنگی و اجتماعی سیدهند که در جریان انقالب اسالمی وارد ادبیات سیامی
ست  صی قابل فهم ا شکیل داد که این گفتمان جدید در پارادایم خا سی»یم اتوان آن را پارادمی ورا ت سیا سالم    «ا

بی، نامید.   (.8، ص 1380)ایو
به دو عنصر جمهوریت و  توانهای شناور آن میو در تبیین دال «والیت فقیه» ،دال مرکزی پارادایم اسالم سیاسی

انگاره ترین عنوان مهمکنند. پیوند دین و دنیا بهاســالمیت اشـــاره کرد که خود مفاهیم دیگری را کیل خود معنا می

                                                      
1. Artculation.   
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 .استمعرفتی در تبیین گفتمان انقالب اسالمی قابل  رح 
  

 

 

 

ــاله،  40در  ی روند  ــت گفتمانس ــته اس ــالمی مخالفان متعددی را داش اما اگر با نگرش گفتمانی  ؛انقالب اس
 . ، سکوالریزم استگفتمان انقالب اسالمیترین غیرمهم ،درصدد تحلیل شرایط موجود باشیم

 عنوان یک گفتمان هژمونیک در دنیا بود.نوعی ســاختارشــکنی گفتمان ســکوالریزم به ،گفتمان انقالب اســالمی
تر شدن رد. هرچه گفتمان به سمت هژمونیکهژمونیک شدن یک گفتمان با ساختارشکنی آن رابطه منطقی دا اساساً 

های شــناور کند که با تخریب دال مرکزی، دالن قبلی را در هم ریخته و تالش میحرکت کند، ســاختارهای گفتما
ن محقق گردید. انقالب اسالمی توانست گفتمان رقیب را از هم جدا کند و این روند در خصوص انقالب اسالمی ایرا

 با شکستن ساختارهای قبلی، گفتمان خود را تبدیل به یک گفتمان هژمونیک کند.
 

یسم  سکوالر
گرچه انقالب اســالمی به تعبیر برخی از ســیاســتمداران به مثابه زلزله در منطقه بوده اســـت، لکن همچنان 

 ر دنیاست.های حاکم دسکوالریسم یکی از قدرتمندترین گفتمان
ست ضددینی و ضدمعنوی ایدئولوژی یک سکوالریزم  ست مختلفی هایایدئولوژی برای الیه ترینعمیق که ا  ا

 که صــورتیپا در ایدئولوژی این. آیندبرمی آن توجیه و تفســیر پی در ،بشــر دنیوی زندگی به بخشــیدن اصــالت با که
شت عمومی فرهنگ حوزه به دیانت و معنویت شگیری برای را خود مقاومت ،نماید بازگ  در دیانت مجدد حیات از پی

  .(5ص 1384یا، )پارسان .نمود خواهد مدیریت سیاست عرصه
ها سایه هژمونیک در غرب بوده که بر تمامی اندیشه هاییکی از گفتمان ،پس از عصر نوزایی گفتمان سکوالریزم

امروزه از سیاست، معنویت و حتی دین سکوالر سخن به میان آمده که در مقابل انگاره اصلی گفتمان  است. انداخته
سالمی  ستانقالب ا سیاری از نظاما سنگ بنای ب سته . این تفکر به مثابه یک  ست که توان سطح دنیا سیاسی در  های 

سی، فرهنگی، اجتماعی و .. سیا سا .سازوکارهای  صلی خود  ساس ایده ا شه را بر ا با یک زماندهی کند. این اندی
صول و ارزش سله ا سانشده در فرهنگ مغربهای پذیرفتهسل صالت گرایی، علمگرایی، عقلزمین مانند ان زدگی و ا

  (.23 ص1381)رشاد،  ماده پیوندی وثیق دارد
 چارچوب نظری

غیر و به حاشــیه ها تالش برای مرزبندی با های موفقیت گفتمانبرای خود غیر دارد و یکی از راه هر گفتمانی 

 اسالمی ترسیم دال مرکزی و شناور گفتمان انقالب
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توان با رابطه روشنایی و این وضعیت را می» .سازی نقاط قوت خود استراندن نقاط ضعف و در عین حال، برجسته 
جا یکدیگرند و وجود هریک برای فهمیدن دیگری ضروری است. اگر همه دیگریتاریکی مقایسه کرد. هر دوی اینها 

ــد، دی ــن مطلق باش ــت خواهد داد. به این ترتیب واژهگر روش ــنایی هویت و معنای خود را از دس هر گفتمانی  ،روش
ان الحادی ـگفتم ،مثال برای(. 1396ص111، )سلطانی« آن هویت یابد واسطهضرورتًا نیاز به گفتمان رقیب دارد تا به

یابی هریک مبتنی و از سویی هویت شودر کنار هم فهمیده میشود و این دو دعنوان غیرگفتمان توحیـــدی تلقی میبه
 بر نقد دیگری است.

ــالمی مطرح عنوان رقیبهای دیگری هم بهامروزه گفتمان ــت،های گفتمان انقالب اس ــم ینظ اس ــیونالیس ر ناس
یت مان اســالمی اخوان و ســلف ما پیش ؛ایرانی، گفت یل اشــتراک برخی از ا به دل که  فرض این تحقیق این اســـت 

لیبرال  که خروجی آن اســتســکوالریســم  ،بعیدترین گفتمان از لحا  راهبردی ،هاگفتمانهای ســایر فرضپیش
عنصــر اصــلی دارد که قدرت و  ، چهارکه هر گفتمانی در درون خودنویســنده بر این باور اســت  دموکراســی اســت.

 د کرد.قلمدا «کنشگران گفتمانی»توان فکری بوده و آنها را میبرنده اصلی آن گفتمان از جهات پیش

یه1 ست که تالش میپردایهنظر پرداز:. نظر صلز هر گفتمان، فردی ا صلی کند مف سبی بین مفاهیم ا و بندی منا
ــناور گفتمان ایجاد کند. نظریه ــپردازان گفتمانش ــت حض ــته ور فیزیکی در زمان اقتدار گفتمانها ممکن اس ها نداش

 را بر قلب و روح جامعه بگذارند.صورت تدریجی اثرات خود اما توانسته باشند به ؛باشند
ینیت رسانی و تطبیق مفاهیم کهنی بر عروزی هستند که به شرح و بسط، بهها افرادشارحین گفتمان شارحین:. 2

 کنند گفتمان را از یک فضای کهنی و انتزاعی به سمت فضای عینی جامعه سوق دهند.پردازند و تالش میجامعه می
افرادی  ؛های مختلف کنشگران سیاسی، فرهنگی و ... باشندتوانند شامل گونهان میپیروان هر گفتم پیروان:. 3

 ند.پرداز و شارحین یک گفتمان هستریهکه پیروان فکری و عملی نظ
سانه4 صر تبلیغاتی:. ر فضـای ارتبا ی، یکی از اصـول و عناصـر اصـلی ها و زه با رشـد رسـانهامرو ها و عنا

ــطح جامعه فعاالگفتمان ــانهها در س ــتای ن رس ــت گفتمانی از نظریه ند.هس ــبی ممکن اس ــارح مناس پرداز و حتی ش
 ها اثرگذاری محسوسی نداشته و در نتیجه به محاق برود.اما در حوزه رسانه ،برداری کندبهره

و یا تواند اوج و اقتدار یک گفتمان را رقم بزند و فقدان آنها گفتمان را موقتًا ک از چهار عامل فوق میوجود هری
 به بایگانی تاریخ بسپرد. حتی دائماً 

گفتمان انقالب اسالمی در کنار همه مسائل اجرایی و کارآمدی اجتماعی و سیاسی آن نیاز است تا در این چهار 
حوزه، سلسله اقداماتی را رهگیری کند؛ همچنان که در ابتدای انقالب نیز این چهار محور در باالترین سطح خود در 

 گرفته و توانستند اقتدار این گفتمان را تأسیس و تحکیم و تثبیت نمایند.کنار هم قرار 
ــر، قدرت تولید می ــًا قدرت در گفتمان بهاز رهگذر این چهار عنص ــاس ــود و اس ترین مفهوم در عنوان محوریش

ــی محدود »گفتمان  ــیاس ــودنباید به نهادهای س ــی مولد ایفا ؛ش ــت و نقش « کندمی بلکه در تمام جامعه جاری اس
 (.392 ص 1379)دریفوس،

صل سبیهر گفتمانی که بتواند مف سیلهبه بندی منا صر چهارگانه و شناور  این عنا سبت بین دال مرکزی و دال  در ن
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های توانند اولویتها میایجاد کند، ظرفیت باالتری برای تأثیرگذاری در حوزه تغییر نگرش افراد جامعه دارد. گفتمان
 رورو کنند. ورکلی زییک جامعه را به

ها  و در حوزه رســانه هاها از  ریق آناز جمله ابزارهایی هســتند که گفتمان 2رانیو حاشــیه 1ســازیبرجســته 
 شوند.ها و بخشی از شارحین پیگیری میرسانه وسیلهند به تقویت مفاهیم خود بپردازند که بهتوانمطبوعات می

سته»  شیهبرج سازوکاری سازی و حا ستندرانی  سعی میها بهگفتمانکه  ه سطه آن  کنند نقاط قوت خود را وا
ضعف خود سازند و نقاط  سته  شیه رانده و پنهان کنند برج شیه  را به حا شمن را به حا و بالعکس نقطه قوت غیر یا د

 (113 ص 1396)سلطانی،« د و نقاط ضعف او را برجسته سازند.برانن

  انقالب اسالمی کنشگری فعالاستلزامات 
ــعود و غلبه بر غیر و یا اغیار خود نیاز به  ــاخصهر گفتمانی برای ص ــرایط و ش  وسیییلهبههایی دارد که تثبیت ش

در صورت فقدان آنها گفتمان روند صعودی و هژمونیک را  ی نخواهد کرد و کنشگران گفتمانی باید پیگیری شوند و 
 رای تثبیت موقعیت خود با توجه به این شرایط هستند:امروزه نیز دو گفتمان انقالب اسالمی و سکوالریزم در تالش ب

 های گفتمانترویج دالاول( 
سجامین مرحله گفتمان میدر ا ست ان که  پیروان خود اثبات کند. این مرحله معنایی و ایدئولوژیکی خود را به بای

ــکلپرداز و شــارحین گفتمابر عهده نظریه  ،مثال برای. انی اســتگیری هر گفتمن اســت، از جمله مراحل ابتدایی ش
و  ینیامام خم وسیییلهبهدر حوزه علمیه نجف  ،گفتمان والیت فقیه در ابتدای کار و پیش از شــروع انقالب ایران

 3منطقی یافت. های فقهی قبلی تشریح و نظممبتنی بر تفسیر دیدگاه
گاهی کشــور در حال دانشــاز جمله ســبک زندگی و فضــای  ،های مختلفمروزه  گفتمان ســکوالریزم در حوزها

ی است هایاز جمله گرایش ،های سکوالرو برخی معتقدند که دو گرایش سکوالریزم سیاسی و معنویتترویج است 
گاه حال ترویج که در دانشــ مان انقالب اســالمی و  ،از ســوی دیگر (1392)گنجی،  اســـتها در  در حوزه گفت

ــاهد چالشبه ــانی آن ش ــائل ،های مختلفهای جدی در حوزهروزرس ــاد، مس اجتماعی، امنیت و ...  از جمله اقتص
فقیه )انتخاب یا انتصــاب(، نظارت اســتصــوابی و ســایر اختالفاتی که امروزه گفتمان انقالب  هســتیم. نظریه والیت

سالمی در حوزه ستههای عملیاتی با آن روبا سجام معنایی از جمله عوارض به ،رو ضعف ان شدن و  ست که روز ن ا
 پردازان موجود انقالب اسالمی باید به تقویت این بخش همت گمارند.شارحین و نظریه

 عد احساسی گفتماندوم( بُ 
ای به ورود به مباحث پیچیده و مبنایی معمولی هستند که ممکن است عالقه ها از افرادبسیاری از پیروان گفتمان

شند. شته با سانهبراین ندا ساس، ر شی از عالقا سات ورود کرده و تالش به ح ،هابه گفتمانمندان هها و بخ سا وزه اح

                                                      
1- Foregrounding. 
2- Backgrounding. 

شر آثار امام خمینی3 سه تنظیم و ن س سوی مؤ سالمی از  صوص، در قالب کتاب حکومت ا  . مجموعه دروس امام در این خ
 چاپ شده است.
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ــده در بُ های بنیادین مطرحکنند تا مبتنی بر نگرشمی  ــات افراد را برانگیخته تا برای پذش ــاس یرش عد اول، حوزه احس
نقش در  یهای اجتماعی بستری برای ایفاسازی گردد. امروزه فضای مجازی و شبکهجدید و بدیع زمینهساختارهای
ش شبکهدهاین حوزه  ستر امروزه  شتهای اجتاند. در این ب سرنو ستسازترین حوزهماعی یکی از  ند. این روند تا ها ه

د. انهای جدی فکری، فرهنگی و حتی امنیتی نیز شدهساز چالشزمینه ،های اجتماعی در کشورشبکهجایی است که 
ــای مجازیدر کنار این حوزه، غلبه جریان ــکوالر در فض د زودهنگام این جریانات به این حوزه، به دلیل ورو ،های س

ضای مجازی بر گفت سانهیکی از اثرات ف سالمی در حوزه ر ست.مان انقالب ا سانه ها بوده ا ها با قدرت خود این ر
 کنند.سازی به کهن مخا ب القا میبعضًا مشکالتی را که در جامعه عینیت ندارند، با روش برجسته

رانی، نتایج عینی و عملیاتی انقالب اســالمی را در اکهان ت با ابزار حاشــیهســازی، این جریانادر کنار برجســته
 کنند.کوچک القا می

 متعادل سوم( دیالکتیک
ــازنده جامعه بوده و براینگفتمان ــاخته جامعه و هم س ــتند. رفتار، هم برس ــکلی از رفتار اجتماعی هس ــاس، ها ش اس

ــی وگفتمان ــیاس ــازنده جهان اجتماعی، س ــاخته میفرهنگی بوده و درعین ها نیز هم س ــوند. حال، از دل این جهان س ش
 (.52ص 1396)سلطانی، اساس، بین گفتمان و جهان بیرونی نوعی دیالکتیک برقرار است براین

. این ها وقتی موفق هســتند که بتوانند با فضــای بیرونی تناســب و نظم منطقی و اجتماعی داشــته باشــندگفتمان
ضوع را می ساس، گفتمانقلمداد نمود. براینتعادل دیالکتیکی بین گفتمان و جامعه  ،وعینتوان بهمو هایی که نتوانند ا

 در معرض مشکالتی خواهند بود. ،این تعادل را حفظ کنند
از متن مردم و در  ،هایی بوده است که به اکعان بسیاری از کارشناسانان انقالب اسالمی، از جمله گفتمانگفتم 

خوبی برقرار و این گفتمان را هژمونیک نموده ر مردم بوده اســت و در این فضــا تعادل دیالکتیک بهاثرگذار بنهایت 
ست. امروزه یکی از نگرانی سالمیا ستاز بین رفتن تعادل مذکور  ،های جدی در حوزه گفتمان انقالب ا . یکی از ا

یت غیرمردمی بودن اتالش مان غیر  انقالب اســالمی، تالش برای تثب مل های گفت کا باط  مان و قطع ارت ین گفت
در این فضا ممکن  .استهای مردم است و از سویی تداوم آن مبتنی بر فضای کهنی های این گفتمان با دغدغهدغدغه

که نسبتی با مشکالت  کنند کیدهایی تأبه سوی معانی و کلیدواژه ،های گفتمانپردازان و رسانهاست شارحین و نظریه
  عینی و روزانه مردم نداشته و ارتباط بین عناصر گفتمان با متن و عینیت زندگی مردم قطع گردد.

 روزرسانی و بازتولیدبه چهارم(
روزرسانی و بازتولید پردازان و شارحین، بهی نظریهیعن ،گفتمان فکریاز وظایف سطوح  ،دش ور که مطرح همان

سرعت رشد علم »برخی از اظهارنظرها  بر امروزه سرعت تولید علم به شدت باالست و بنا» ت.هاسمفاهیم گفتمان
سط تولید علم ج 12در ایران  ـــبرابر متو ست. هانیـ امری که تحوالت و تطورات معنایی در ؛ (1395، )ابراهیمی« ا
ـان انقالب اسالمی، های گفتمرسد که مفاهیم و دالبخشد. در چنین فضایی به نظر میسرعتی دوچندان میایران را 

اقتصاد و عملیاتی همچون  هاین قانون، مردم، والیت و حتی حوزهچوـانی دارند. مفاهیمی همـروزرسبه نیاز مبرم به
سائل اجتماعی، نیاز به سریع جامعه دارند. این رویه نیابه م سانی برای هماهنگی با تغییرات  پردازان و ز به نظریهروزر
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های شناور انند ارتباط بین دال مرکزی و دالکند که بتومان انقالب اسالمی را دوچندان میدر حوزه گفتشارحین قوی 
 خوبی تنقیح و تبیین و روزآمد کنند.اسالمی را بهگفتمان انقالب

 مفهومی به نام کارآمدی پنوم( 
، 1ج :1377)جعفری،معنا شـــده اســـت  تأثیر، ســودمندی، اثربخشــی، کارآیی و فایدهبه معنای  1کارآمدی

ــی از کارآمدی نظاممی .(320ص ــی را منبعث از کارآمدی گفتمان آن نظام تلقی نمود که در توان بخش ــیاس های س
ترین وجوه کارآمدی در دهد. مهمهای مختلفی همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ خود را نشان مینهایت در عرصه

قانون اســالم، تعلیم و تربیت مردم، آزادی، امنیت و رفاه، توان عدالت، حاکمیگفتمان انقالب اســالمی را می ت 
 (4ص 1386)ابو البی،  استقالل و خودکفایی قلمداد نمود.

توان مدعی شد که بخشی از شود، اما میها در مباحث نظری و فکری مشخص میگرچه صدق و کذب گفتمان
های مختلفی اساس، کارآمدی در حوزهقلمداد کرد. براینتوان ناشی از کارآمدی آن ها را میبطالن و حقانیت گفتمان

 های مخالف دارد.که گذشت، نقش اساسی در تثبیت گفتمان و مقابله با گفتمان
 

 

 

  گیرینتیوه
خود در فتمان نیازمند بازیابی هویت این گ که رســدگفتمان انقالب اســالمی، به نظر می با ورود به دهه چهارم

این بازیابی لزومًا به معنای بر هم خوردن مفاهیم اصــلی  .عنوان غیراصــلی این گفتمان اســتبهتقابل با ســکوالریزم 
ست. ست؛ اما قطعا به معنای تولید، بازتولید و قطع نظر از برخی از مفاهیم ا سانی، در این دهه بازخوانی و به نی روزر

سانه ایجاد تعادل سیدیالکتیک و توجه به ابعاد ر سا شت هویت گفتمان انقالب از الزاما ،ای و اح ت موفقیت و بازگ
سالمی ست ا ست که گفتمان حریف بها شرایطی ا برداری از یک گفتمان در قامت جهانی با بهرهعنوان . این الزام در 

 های خود است.ترویج دیدگاه های در حالها و توانمـندیهمه ظرفیـت
  

                                                      
1. Effectiveness. 
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