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During the four decades since the victory of the Islamic Revolution, the Islamic Republic 
of Iran has faced various threats and opportunities, both internal and external. The 
constructive components of the Islamic Revolution, led by Imam Khomeini and then 
Ayatollah Khamenei, have put the Islamic system on a path that has made good use of 
opportunities to a large extent and has largely repelled threats. On the fortieth 
anniversary of the regime, the Supreme Leader of the Revolution in 1397 issued a 
statement "The second step of the revolution", to chart the future path of the Islamic 
regime in the second forty years. This strategic document outlines the atmosphere of the 
future that by analyzing the discourse governing the statement, the main threats and 
opportunities for the advancement of the Islamic system from the perspective of the 
second step statement can be analyzed and enumerated. On this basis, the main 
question of this research is formulated as follows: What are the main opportunities and 
threats for the advancement of the Islamic system based on the discourse of the 
statement of the second step of the revolution? In order to answer this main question, 
we have posed two sub-questions:1- How did the Leader of the Revolution represent his 
discourse in the statement of the second step?2- To what extent are the opportunities 
and threats for the advancement of the Islamic system represented in the discourse 
governing the second step statement? In this article, using the method of discourse 
analysis, we try to reveal the ideological components of the second step statement, 
which is somewhat formulated against the rival discourse and the concept of "enemy". 
Identify the main threats and opportunities envisaged in the discourse of the Supreme 
Leader of the Revolution for the second forty years of the Islamic system. 
Keywords: Statement of the second step, opportunity, threat, enemy, discourse analysis 
of Laclau and Mouffe. 
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 «:انقالب دوم گام»ۀ بیانی گفتمان تحلیل
 اسالمی نظام رویپیش تهدیدهای و هافرصت

 «دشمن» مفهوم بهباتوجه
 11/80/1081تاریخ پذیرش:     80/80/1081تاریخ دریافت: 

 لرستانی زینوند آزاده
 پرست اقارب محمدرضا

 مالئکه سیدحسن
(325-312) 

 یدهچک
 و تهدیدها اسالمی، انقالب پیروزی از پس دهه چهار طی ایران اسالمی جمهوری

 هاایلفاهؤ م اسات  گذاشاهه سار پشات را خاارجی و داخلی گوناگون، هایفرصت
 اللاهآیات حضار  ساسس و خمینی امام رهبری واسطه به اسالمی انقالب هسازند
 بسیار حدود تا هافرصت زا که است داده قرار مسیری در را اسالمی نظام ایخامنه
 در اسات  کارده دفع را تهدیدها توجهی قابل حد تا و کرده اسهفاده خوبی به زیادی
 دوم گااام» هبیانیاا صاادور بااا 1930 سااا  در انقااالب رهباار نظااام، سااال ی چهاال

 ساند ایا  پرداخت  دوم سا  چهل در اسالمی نظام آتی مسیر ترسیم به ،«انقالب
 بیانیاه بر حاکم گفهمان تحلیل با که است کرده ترسیم را آیندگی فضای راهبردی،

 بیانیاه منظار از اسالمی نظام رویپیش هایفرصت و تهدیدها تری عمده توانمی
 این وناه پاووهش ای  اصلی پرسش پایه، برهمی  کرد  احصاء و تحلیل را دوم گام

 ربا اساالمی نظاام رویپایش تهدیادهای و هافرصت تری عمده است: شده طرح
 پرساش ایا  باه پاساخ راساهای در اناد کادام انقاالب دوم گاام هبیانی گفهمان پایه

 هبیانیا در را خاود گفهمان انقالب رهبر -1 ایم:کرده طرح فرعی پرسش دو اصلی،
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 دوم، گاام بیانیاه بار حااکم گفهماان در -0 اسات  کارده بازنماایی چ ونه دوم گام
 شاده بازنماایی ساطوحی چاه رد اساالمی نظاام رویپایش تهدیدهای و هافرصت
 آشااار باا تا کنیممی تالش گفهمان تحلیل روش از اسهفاده با مقاله ای  در است 

 گفهماان برابار در حادودی تاا کاه دوم، گاام بیانیاه ایدئولوژیک هایمؤلفه ساخه 
 و تهدیاادها تااری عمااده اساات، شااده بناادیصااور  «دشاام » مفهااوم و رقیاا 
 نظاام دوم ساا  چهال بارای انقاالب رهبر گفهمان در شده بینیپیش هایفرصت

 و فرهن ای اقهصاادی، سیاسای، هاویهی، سطوح در که کنیم شناسایی را اسالمی
  است  شده بازنمایی ای رسانه و اجهماعی

 و الکالئو گفهمان تحلیل دشم ، تهدید، فرصت، دوم، گام بیانیه کلیدی: واژگان
 موفه 

 مقدمه .1

 کده کدرد نبای  هک» است: فرشوده خمینیاشام اس شی مروریج گذاربنیان که طورهمان
 و شبدار ه کیفیدت در هم و پی ایش در هم ج است؛ هاانق بۀ هم ا  ایران اس شی انق ب

 ا جاند  کده بدوده غیبدیۀ ه ی و الریۀ تحف که نیست تردی  و قیام. و انق بۀ ان یز در هم
ت این بر انشن   خ اون   ،8731 خمیندی، )شوسدوی «است ه ه عنایت  دهغارت و شظلوم شل 

 شتمدایز هداانقد ب ردی  ا  را دن که است هاییویژگی دارای انق بی چنین (.201 ص :18
  بدودن،شردشدی .7 الردی، رهبدری ا  برخدورداری .1 اصدیل، اس م ا  برخاسته .8 سا د:شی

 بلند  هدایدرشدان دنقدراردا هد   .6 دنیدا، و دین دشیختندرهم .5 بار ، فرهن یۀ وجر .2
  .(76-78 ،8711 )ک نتری، بشری

 بدا گذهدتهۀ دهد چردار طی ایران، اس شی انق ب ا  بردش ه سیاسی نظام مسئله: طرح
 تداکنون انقد بۀ سدا ن  هدایشؤلفه اشا است، ه ه شواجه گوناگون تر ی هایی و هافرصت

 هداچالش با بتوان  که است دهدا قرار شسیری در انق ب رهبر رهنمودهای با را اس شی نظام
 انق ب سال یچرل در «انق ب دوم گام»ۀ بیانی ص ور با کن . استفاده هافرصت ا  و شقابله

 دن در باید  که شسیری و اس شی نظام رویپیش سال چرل ،رهبری شعظم شقام ا سوی
 ا  دوم گدامۀ نیبیا در انق ب رهبر گفتمان است. کرده ترسیم را رفت جلوروبه و کرده حرکت

 و عد الت .8 است: ه ه ترسیم هادن بر شبتنی دین ه تصویر که است ه ه تشکیل هاییشؤلفه
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 (.11-16 ،8711 )شریجدی، «د ادی و اسدتق ل .7 اخد ،، و شعنویت .1 فساد، با شبار ه
 و هدافرصدت بیندیپدیش گفتمدان، تحلیدلۀ برپای انق ب، دوم گامۀ بیانی هایویژگی ا  یکی

 یدا «دهدمن» ،«غیدر» بدا شواجرده در را هدادن کده اسدت اسد م نظام رویپیش  ی هایتر
 تحلیدل ا طرید  تدوانشدی را تر ید ها و هافرصت این است. کرده طرح رقی  هایگفتمان
 «دهدمن» شفردوم بدهباتوجده و بیانیه شتن در شوجود نران و دهکار و اصلی هایپیام گفتمان

 چده در را تر ید ها و هدافرصت این انق ب رهبر که کرد ششخص همچنین و کرد هناسایی
 خدارجی و داخلدی کدارکردی، اجتمداعی، و فرهن دی اقتصادی، سیاسی، هویتی،– سطحی

  است. داده قرار توجه شورد -و...
 گدامۀ بیانید در اس شی نظام رویپیش تر ی های و هافرصت ترینعم ه اصلی: پرسش

 .8 کرد: طرح توانشی فرعی پرسش سه اصلی، پرسش این به پاسخ در ان ؟ک ام انق ب دوم
 رقید  هایگفتمان و است هناور هایدال و شرکزی دال ک ام هاشل اس شی انق ب گفتمان

 کدرده با نمدایی چ ونه دوم گامۀ بیانی در را خود گفتمان انق ب رهبر .1 هستن ؟ هاک ام دن
 اس شی نظام رویپیش تر ی های و هافرصت دوم، گامۀ بیانی بر حاکم گفتمان در .1 است؟

 است؟ ه ه با نمایی سطوحی چه در
 نیددز پددژوهش هددایداده گددرددوری روش اسددت. کیفددی و بنیددادی نددو  ا  پددژوهش ایددن
 هد ه اسدتفاده گفتمدان تحلیدل روش ا  هداداده تحلیل برای شقاله این در است. ایکتابخانه

 دهکارسداختن در سدعی گفتمدان تحلیدل وبچردارچ در شقالده ایدن کدهایگوندهبده ؛است
 و اسد شی انقد ب ا  بیانیده روایدت دارد. انق ب دوم گامۀ یبیان در ای ئولوژیک هایشؤلفه
 در و خدود گفتمان در را دن انق ب رهبر که است ای ئولوژیک شوااعی دارای اس شی نظام

 شدتن گفتمدان تحلیل با و،را همین است. کرده با نمایی ،«دهمن» رقی ، گفتمان با ارتباط
 شفروم با دن ارتباط و هژشون گفتمان در ق رت و ای ئولوژی شیان پیون  داهتنشفروض و بیانیه

 در را نظدام رویپدیش تر ید های و هدافرصت و پردا یمشی بیانیه شتن تحلیل به ،«دهمن»
 تحلیدل ،روا همدین کنیم.شی ششخص و هناسایی و...، سیاسی و اقتصادی هویتی، سطوح
 ایم.بسته کاربه را شو  و الک  گفتمان
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 تهدید و فرصت مفاهیم: تعریف .2

ت هدا،ظرفیدت بحث همواره سیاسی، نظام یک تر ی های و هافرصت ا  بحث در  و هداقدو 
ت داخلدیۀ حدو  دو بده را بحدث کدهایگوندهبده است، دن همراه نیز اعف نقاط  و هدا)قدو 

 شعقول تفکیکی چنین هرچن  کنن .شی تقسیم تر ی ها( و ها)فرصت خارجی و ها(،اعف
 ا  تدوانشدی پرداخدت. تدریشتفداوت بند یدسدته به تغییر ان کی با توانشی رس ،شی نظربه

 بحدث دن، ذیل و «خارجی و داخلی» بحث هرک ام ذیل و گفت سخن تر ی ها و هافرصت
ت  پردا یم.شی تر ی  و صتفر شفاهیم تعریف به اداشه در دورد. را هااعف و هاقو 

 هافرصت .2-1

 سا شان یا نراد عملکرد توان شی که شثبتی ان ا چشم ا  است عبارت (opportunity) فرصت
 هدادولت به که است واعیتی فرصت ک ن، سطح در بخش . بربود شطالعه شوردۀ در شین را

 کنند  دفد  را تر ید ها و ینتدمش را خود اه ا  دقی ، ریزیبرناشه با که ده شی را اشکان این
 و هدرایط ا  صدحیح و شوقد بده بدرداریبردره اشکان (.65 ،8717 قربانی، و لک )بررو ی
- سیاسدت گیرند گانتصدمیمۀ وسدیلبده خارجی هایعرصه در دش هپیش شختلف تحوالت

 ایدن ا  گیدریبردره هدود.شدی ناشید ه «فرصت» سیاسی هاینظام -خارجی سیاست ویژهبه
 بدهباتوجده و گیردشی صورت شلی اشنیت و شناف  اه ا ، ع ی ، تحکیم شنظورهب هافرصت
 بندی،)سدلیمی هدودشدی ناشید ه و... دفداعی اقتصادی، فرهن ی، سیاسی، دن، وسویسمت
8711، 852.) 

 تهدیدها .2-2

 روند  برای را ششک تی توان شی که است شحیطی ناشطلوب و شنفی عواشل (threats) تر ی 
 رابینسون، و )پیرس کن  ایجاد شطالعه شورد سیاسی واح  یا نراد سا شان، در اق ام ویرپیش

 اقد اشات و هداظرفیدت هدا،قابلیدت شقاص ، نیز خارجی تر ی های (.703-701 ،8711
 ایجداد یدا شوفقیدت ا  شمانعت شنظوربه که است خارجیۀ عرص در دهمنان و رقبا گوناگون
 ِاعمدال کشدور یدک شلدی اشنیدت و بنیدادین شنداف  شقاصد ، ع ی ، به دستیابی در شخاطره

 فرهن دی، سیاسدی، هدایعرصده در سیاسدی، نظام یک شتوجه تر ی ات گوناگونی هود.شی
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  (.852 ،8711 بنی،)سلیمی هودشی پ ی ار اشنیتی-دفاعی و اقتصادی اجتماعی،
 خ صده وندهگایدن را اس شی انق بۀ گذهت سال چرل هایفرصت و تر ی ها توانشی

 کرد:

 اسالمی انقالبۀ گذشت سال چهل تهدیدهای و هافرصت :1 جدول

 فرصتها

 داخلی
 تقو   نقاط

 سیاسی

 استقالل (2 قوا، تفکیک و جمهوریت (3 اسالمیت، (1

 عمومی نظارت و پرسشگری خارجی، سیاست در

 خارجی
 هایفرصت

 سیاسی

 هایملت از حمایت و همراهی (3 انقالب، صدور (1

 کشورهای در نفوذ (0 ها،تمدن گویو گفت (2 وم،مظل

 سقوط (6 مقاومت، محور تشکیل (5 اسالمی، و منطقه

 شکست (8 طالبان، شکست (7 صدام، رژیم

 (شکست9 خاورمیانه، در غرب و آمریکا هایسیاست

 داعش

 تهدیدها

 داخلی

 سیاسی

 سیاسی هایاختالف (3 نامعقول، گراییجناح (1

ی، منافع بر حزبی منافع ترجیح .2 رادیکال،
 
 نگاه .0 مل

 ناکارآمدی .6 نفوذ،ۀ مسئل .5 غرب، ویژهبه و بیرون به

 اداری نظام

 اقتصادی

 و واردات .2 نفت، به وابستگی .3 دولتی، اقتصاد .1

 و رانت .0 داخلی، تولیدی هایظرفیت به یتوجهبی

 باال تورم .5 فساد،

 و اجتماعی

 فرهنگی

 داخلی هایرسانه .3 غربی، دگیزن سبک ترویج .1

 شدنجهانی .0 فرزندآوری، کاهش .2 ناکارآمد،

 سیاسی خارجی

 .2 بزرگ،ۀ خاورمیان طرح .3 دشمن، روانی جنگ .1

 ایمنطقه هایائتالف .0 سیاست، سازیجهانی

 المللیبین هایتحریم .5 ضدایرانی،

 (1932 بنی،سلیمی )منبع:

 پژوهش ادبیات .9

 کرد. اهاره انق ب دوم گامۀ بیانیۀ دربار ه هانجام هایپژوهش ا  تع ادی به توانشی
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 پژوهش ادبیات مرور :2 جدول

 هایافته پژوهش عنوان نویسندگان ردیف

1 
 اللهشمس

 مریجی

 تحقق عوامل و مبانی

ۀ بیانی در اجتماعی تغییرات

 انقالب دوم گام

 جهــاتۀ همـ در را انقــالب نبایـد اســت معتقـد انقــالب رهبـر

 چـون اصولی نبود. نگران آن در تغییر از و دانست غیرمنفعل

ــدالت، ــت ع ــتقالل و معنوی ــی اس ــدم ــین   توان ــریر  درع  پ

 کند. جلوگیری خودباختگی و انفعال از تغییرات،

3 
 رضاعلی

 خسروی

 گفتمانیدرون بازنمایی

 اسالمی جمهوری کارآمدی

 انقالب دوم گام در

ــــی، ایالیــــه لتحلیــــ شناســــیرو  از اســــتفاده بــــا
 
 عل

 لتیـــانی، ســطح چهــار در کارآمـــد کــارگزار هــایشــاخ 

 انتقـادی رویکـردی بـا هااستعاره سطح و گفتمانی ای،زمینه

 هـا،الیـه در پیوسـتههـمبـه انحرافـات تشریح با و تحلیل مورد

 دوم گــام بــرای ســطح هــر در کارگشــا ملزومــات و اقتضــائات

 است. شده ترسیم

2 
 نوده اسماعیل

 یفراهان

ل گام حکمرانی الگوی  او 

 هایداللت و انقالب

 گامۀ بیانی»ۀ گرارانسیاست

 «دوم

  آنچـه تشکیل سازیزمینه راهبرد ترینمهم
ا
 توانـدمـی اجمـاال

 علـم،ۀ گانسه پیوند شود، نامیده ایرانی-اسالمی نوین تمدن

 است. زندگی سبک و اقتصاد

0 
 غالمرضا

 و گودرزی

 همکاران

 نهاد الگوی تبیین و طراحی

 تحلیل بر مبتنی ساز،تمدن

 دوم گامۀ بیانی محتوای

 انقالب

 بسـترهای شـامل اقتضـائات و اصول مطالعه، این موضوع در

 انسـانیۀ سـرمای هایویژگی و معنویت نهادی، تعالی و تحول

 و بیرونـی هـایآسـی  و موانـع مسـیر، ایـن در است. ترازهم

 نـاظر که ستراهبردها بیان درنهایت و شده شناسایی درونی

 است. الگو تجویزی جزء و بوده «کرد؟ باید چه» سؤال به

5 
 مرتضی

 شیرودی

 نوین تمدن نرم، قدرت

 دوم گامۀ بیانی و اسالمی

 اسالمی انقالب

 آن مشـتر  عناصـر ترینمهم از مفهومی مدل یک انتخاب با

 نـرم، قـدرت تکـاملی و معنـادارۀ رابط دادننشان درصدد سه

ــوین تمــدن ــ و اســالمی ن  کــه اســت انقــالب دوم گــامۀ بیانی

 سـه آن تکـاملی درعین و ایسلسلهۀ رابط چون هاییدریافته

 تـا گرشـته بـین پیونـد در نـو طرحـیۀ عرض درصدد که است

 است. اسالمی جمهوری فردای و امروز

6 
 ابراهیم

 کالنتری

 ترینعمده شناسایی

 انقالب رویپیش هایچالش

 مقابله راهکارهای و اسالمی

 فرامتنی تحلیلۀ برپای هاآن با

 انقالب دوم گامۀ بیانی

 اسالمی

 انقـالب رویپـیشۀ عمـد چـالش پـنج دفع و مقابله منظوربه

 شــناخت .1 اســت  شناســایی قابــل دوم، گــام در اســالمی

 و تحریـ » چـالش بـا مقابله منظوربه اسالمی، انقالب دقیق

 انقـالب هـایارز  و اصـول دقیق انتقال .3 ؛«حقیقت قل 

 مقبولیـت» چـالش بـا مقابلـه منظـوربـه آینـده، هـاینسل به

 هـایظرفیت به بینانهخو  نگاه و امید .0 ؛«انقالب مردمی

ــه درونــی، ــه منظــورب ــا مقابل ــ  » چــالش ب  .5 ؛«انفعــال و ی

 ناکارآمدی. چالش با مقابله منظوربه جهادی، مدیریت
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7 
 محمدصادق

 و پناهنصرت

 همکاران

 یانتقاد گفتمان تحلیل

 انقالب دوم گامۀ بیانی

 رو  از گیریبهره با اسالمی

 فرکالف نورمن

 ایجـاد بـا همـراه تعـاملی گفتمـانی ایجـاد دنبالبه متن مولد

 اصـیل هـایآرمـان و روحیـه تبیین هدف و بوده قرابت حس

 ایجـاد و سـالهچهـلۀ شدطی راه روایت جوانان، برای انقالب

 نظـامۀ آینـد یرمسـ ترسـیم درصـدد سازنده، گفتمانی فضای

 است.

8 
 و زادهتر  جعفر

 همکاران

 دوم گامۀ بیانی گفتمان تحلیل

 ضرورت اسالمی  انقالب

 برای رفتاری نظام یک ایجاد

 فراگیر اقدام

 قالـ  در رفتـاری نظـام یـک مثابهبه انقالب دوم گام گفتمان

ــامین ــومی، مض ــاختاری مفه ــردی و س ــل عملک ــین قاب  تبی

 باشد.می

 پژوهش( ایهیافته )منبع:

 و هدافرصدت» بحدث انقد ب، دوم گدامۀ بیانید روی گرفتدهصدورت هایپژوهشۀ عم 
 به صرفا   برخی ان .ن اده قرار توجه شورد بای  که طوردن را انق ب رهبر گفتمان در «تر ی ها
 تحلیدل» و «کیفدی تحلیدل» بده صدرفا   دی در برخدی و پرداختده هداچالش تیتروار هناسایی

 ارجا  ویژهبه و گفتمان تحلیل ا  گرفتنبرره شا، پژوهشۀ شمیز وجه ان .کرده بسن ه «گفتمان
 شباحدث براسداس تاحد ودی که تر ی هاست و هافرصت گیریهکل در «دهمن» بحث به

 است. ه ه انجام شو  هانتال و الک  ارنستو گفتمان تحلیل

  گفتمان تحلیل .4

 هدایجریدان در شسدتتر و ظداهری انیشعد کشدف را گفتمدان تحلیدل توانشی جمله یک در
 )بشدیریه، ن هدوشی دهکار فرا بانی و  بانی گوناگوِن  هایهکل در که کرد تعریف گفتمانی

ت تا شعناست یافتن درپی بیشتر گفتمان تحلیل (.82 ص ،8715  گفتمدان تحلیدل کاوی.عل 
 دنبدالبده و باه شی ایرسانه شتون یا رسانه، در پژوهش روش یک عنوانبه ج ی ، شفروم در

 تحلیل در کن . شعرفی را دن ا  ناهی با تولی ی ساختارهای بتوان  که است شتن تحلیل نوعی
 سخنرانی یا فیلم یک توان شی که شطالعه شورد شتن بنیادی و کانونی شعنای هناخت گفتمان،

 اشدور بده شتندو  نشدان ان و ظواهر و جوان ۀ احال و است ه   باه ، هنری اثر یا کتاب یا
 گیردشی صورت گفتمان تحلیل در که است کارهاییۀ ا جمل کانونی شعنای فرم برای کانونی

  (.57 ،8717 پریان، و فر)حسنی
 است: داده تمیز هم ا  انتقادی گفتمان تحلیل برای را شرحله یا جنبه سه فرک   نورشن
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 دارد. ارتباط شتن صوری هایویژگی به که است ایشرحله توصیف: .8

 را شدتن کدهایدن پدردا د؛شدی تعاشدل و شدتن شیان ارتباط به که است ایشرحله تفسیر: .1
 ب انیم. تفسیر فراین  شنب  و تولی  ین افر شحصول

 پدردا د؛شدی اجتمداعی بافدت و تعاشدل شیان ارتباط بیان به که است ایشرحله تبیین: .7
 غیاثیان، و و  اده)دقاگل دارن  قرار  اجتما ثیرمت تحت تفسیر و تولی  فراین های چ ونه کهاین

8716، 21-27.) 
 روابدط بده بردنپی .8 هود:شی شوارد این هاشل گفتمان تحلیل اصلی ُبع  سه درنرایت،

 .7 ؛ بدان کدارکرد و هدکل شیان روابط تبیین و تفسیر توصیف، برای ت ش .1 ؛ق رت پنران
 اجتمداعی و سیاسدی کدنش یلتحل ا طری  دن حل برای ت ش و اجتماعی ششک ت کشف
  (.133 ،8711 همکاران، و  اده)ترک

  موف و الکال گفتمان تحلیل .4-1

 دارند . هم با شعنایی ارتباط که ان ه ه تشکیل عناصر و شفاهیم ا  ایشجموعه ا  هاگفتمان
 شرکزی، دال بن ی،شفصل ا : ان عبارت شو  و الک ۀ نظری در گفتمان هر عناصر ترینشرم

-3 ،8711 برراشدی، و )حجدا ی گفتمانی قلمرو انس اد، ها،وقته و عناصر هناور، هایالد
 هدادن انسدجام شوج  شرکزی دال که هستن  پراکن گی بر شترت  هایسیستم هاگفتمان .(1

 گیرند ،شدی ارتبداط هدم بدا گفتمدان یدک درون در پراکن ه عناصر بن ی،شفصل با هود.شی
 که هستن  اینش هتثبیت هاینشانه عناصر یابن .شی ج ی ی هویت رعناص این کهایگونهبه

 عناصددر هدداوقتدده بددرعک ، ب هندد . شعنددا هددادن بدده کوهددن شددی شختلددف هددایگفتمددان
 اند .یافتده دسدت شوقتی شعنای و هویت به که باهن شی گفتمان یک درونۀ ه بن یشفصل

 برابدر در و هدون شی ترکی  یک ی ر با ار یهمۀ  نجیر در اصلی هایدال بن ی،شفصل طی
 نباتیدان، ا  نقدل بده 882 ،8712 )شندوچرری، گیرند شدی قرار کن شی تر ی  که «غیر» یک

8200.) 

 «دشمن» مفهوم ها:ضدیت .4-1-1

 که طورهمان کنن ، با نمایی توانن شی هاگفتمان که تر ی ها و هافرصت بحث در شرمۀ نکت
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 شفروشیۀ توسع به هادن کن .شی پی ا شعنا «دهمن»ۀ واسطبه ان ،داده توایح شوفه و الک ئو
 و )استوکر دارد سروکار سیاسی فراین هایی با ششخص طوربه که ان گماهته همت گفتمان ا 

 اسدت. غیریدت و اد یت هدا،گفتمدان ذاتدی هدایویژگی ا  (.816-823 ،8712 شارش،
 درواقد ، کنن .شی تنظیم را خود شعنایی نظام و یافته هویت «غیر» با هاگفتمان اساس،براین

 بده دسدتیابی و رقیدبش گفتمان شقابل در دن تعریف شستلزم گفتمان یک شعنایی نظام بررسی
 هویدت اساسدا   شدو ، و الکد  اعتقدادبده اسدت. شیانشدان شعنایی هایتعارض و هاتفاوت
ۀ برپاید (.80و 1 :8200 ،)نباتیان گیردشی هکل سا انهغیریت روابط در گفتمانی هایتشکل
 و شتندیۀ حدو  دو بده را گفتمان تحلیل که شوفه، و الک ئو گفتمان تحلیل شفرواات برخی

 نظدام و کنند شدی پید ا هویت «دهمن»ۀ واسطبه همواره هاگفتمان دهن ،شی یتسر   فراشتنی
 جاشعده بدر تنرداییبده و شطلقا   که گفتمانی وجود کنن .شی تنظیم دن براساس را خود شعنایی
 دهدمن یدک شقابل در را دن اینکه ش ر نیست... پذیر اشکان نظریه این براساس باه ، حاکم

 شقابدل در را دن باید  گفتمدان یدک شعندایی نظام ساختار بررسی برای درحقیقت، ده . قرار
 کرد پی ا را شعنایی هایتفاوت و درگیری نقاط و داد قرار رقیبش گفتمان شعنایی نظام ساختار

  (.51 :8717 پریان، و فرحسنی)

 اسالمی انقالب گفتمان تحلیل .5

 براسداس اس شی انق ب گفتمان» رود،شی هماربه گفتمان هرۀ درونمای که شحتوایی، ا نظر
 این درواق  و «گرفته هکل ایرانی-اس شی فرهن ی هویت ظحف درجرت نوین گراییاس م
 اید ئولوژی ندوعی در کده است هیعه سیاسیۀ  یشان ا  انق بی یخوانش نوین، گراییاس م

 اسد م یدا ندوین گرایدیاس م نام با اس م، ا  برداهت این است. ه ه بن یشفصل انق بی
 کده هودشی گفته اس شی هایجریان ا  دسته دن به سیاسی اس م» هود.شی هناخته سیاسی

کید  سیاست و دین اپذیرینتفکیک بر و کنن شی شعرفی اجتماعی-سیاسی دینی را اس م  تم
 و اسدت برخدوردار سیاسدت و دولدتۀ دربدار جاش  اینظریه ا  اس م هستن  ش عی و کرده

کی  دلیلبه  «اسدت. برتدر انسدانی، خدرد بدر شتکدی سیاسدی هداینظریه دی ر ا  وحی بر تم
 دی در، سیاسدی نظام به سیاسی نظام یک تغییر نه اس شی انق ب نرایی ه  » ،درحقیقت
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 «بود عق نیت و علم اخ ،، دین،ۀ برپای ج ی  عالمی  دنرقم و نو طرحی دران اختن کهبل
  .(78 ،8711 همکاران، و نیا)حسین

 هسدتن . اسد شی انق ب گفتمان دهن گانهکل تریناصلی ا  اس شی، انق ب رهبران
 گفتمدان تحلیل هب اداشه در است. کرده تعریف هاغیریت برابر در را خود که انق ب گفتمان
 هناور، هایدال و شرکزی دال استخراج و دوم گامۀ بیانی شتن بر و پردا یمشی اس شی انق ب

کی  دهمن هایگفتمان و  تحلیدل بده نخسدت شرحلده، هدر در ،خصدوصایندر کنیم.شی تم
  م.کنیشی بررسی نیز را بیانیه شتن سپ  و پردا یمشی انق ب گفتمان

 مرکزی دال .5-1

 بده تب یل و ه ه بن یشفصل دن با هادالۀ هم که است گفتمان هر اصلی ستون شرکزی، دال
 دارای و بدوده اسدتوار بدودنحد  شفردوم بدر گفتمان در شرکزی، دال این ه . خواه  «وقته»

 تئوریدکۀ سداشان در را ح  شفروم بایستشی دینی انق ب یک» بنابراین .است عاشه پذیرش
 حکوشدت بدرای دافدرا تدرینهایسته فقرا یا فقیه ایران، دینی نق با در کن . وفصلحل خود

 شرکدزی دال عندوانبه اس شی انق ب گفتمان در که فقیه والیت (.8 ،8712 )فراتی، «بودن 
 قد رت، دید گاه ا  که ده شی تشکیل حکوشتی خمینیاشام نظر براساس هود،شی هناخته

 فقیدهۀ شطلق والیت به شعتق  ایشان لذا ؛است امت اشاشان، و پیاشبر حکوشت قلمرو بسان»
ۀ خیمد عمدود کده فقیده والیدت اسد شی انقد ب گفتمدان در گفت بای  اساس،براین «بود.

 ترتی ،اینبه و باه  حکوشت قلمرو کلیت و اختیاراتۀ هم دارای عق    بای  است، حکوشت
 تب یل و ه ه بن یشفصل  بای اصلی شحور این بر سیاسی، اس م دی ر گفتمانی اجزایۀ هم
 (.72و 77 ،8711 همکاران، و نیاحسین) گردد وقته به

 و اسد شی هداینشدانه و هداشؤلفه بن یشفصلۀ نتیج اس شی انق ب گفتمان درنتیجه،
 پدارادیم قالد  در که است فقیه والیت بر ابتنای با اس شی حکوشت شرکزِی  دال   حول ش رن
 حکوشدت فقیده، والیدت چدون شفداهیمی گفتمان، این در اه .بشی فرم قابل سیاسی اس م

 اجدرای سکوالریسدم(، بدا )تقابدل سیاسدت بدر دین اهتمال دینی(، ساالری)شردم اس شی
 شبدار ه و فلسطین درشان ا  دفا  اس شی(، )وح ت اس شی گراییاشت جاشعه، در هریعت
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 غربۀ سلط با سا یغیریت در نیگفتماۀ شنظوش و گردی  برجسته ت ریجبه جرانی استکبار با
 اسد شی انق ب گفتمان .(8200 نباتیان، ا  نقل به 137 ،8716  اده،)حسینی داد هکل را
 ا  را خدود هدای«غیدر» فقیه(، )والیت اس شی حکوشت حول شوف  شفاهیم بن یشفصل با

 بانقد  گفتمدان اینکده ذکدر هدایانۀ نکتد هد . هژشونیک و کرد طرد داخلی رقابتۀ صحن
د شظاهر نفی درص د اس شی کید  با اشا برد؛شی برره دن دستاوردهای ا  بلکه نیست، تج    تم

 اجدرای و سیاسدت بدر دیدن اهدتمال اسد شی، حکوشدت دیدن، جاشعیت نظیر شفاهیمی بر
 در (.80 ،8200 )نباتیدان، هودشی شتمایز سکوالر ش رن هایگفتمان ا  جاشعه، در هریعت

 دال همدان اسدت دن رهبدر «فقیده ولدی» کده «اس شی نظام» نیز نق با دوم گامۀ بیانی شتن
 ،«اس شی جمروری» ،«د ادی» ،«استق ل» ،«انق بی» ،«انق ب» هایواژه است. شرکزی

 «اسد شی نظدام» حدول کده گرفت درنظر هاییواژه توانشی را «اس شی ایران» و «شستکبر»
  .دوم( گامۀ )بیانی هون یش شحسوب هناور هایدال ا  و ه ه بن یشفصل

 شناور هایدال .5-2

 بدا گفتمدان هدر و دارند  قدرار گدون یگفتمدانۀ حو  در که هستن  هاییدال هناور، هایدال
 وقته به را هادن عمل این با و کرده بن یشفصل خود شرکزی دال گرد بر را هادن ها،دن برگزی ن

 هر که برداهتی درواق ، هون .شی ناشی ه عنصر هادن وقته، به تب یل ا  پیش تا .کن شی تب یل
 دوردشدی پ ید  را هداوقتده نماید ،شدی گفتمدانی عناصر یعنی هناور، هایدال این ا  گفتمان

 در کده اسد شی انق ب گفتمان شرم و هناور هایدال .(75 ،8711 همکاران، و نیاحسین)
 ا : ان ارتعب هستن ، هناسایی قابل نیز انق ب دوم گامۀ بیانی

 گفتمان هویت و کن شی شتمایز سکوالر هایگفتمان ا  را دن که سیاست، بر دین اهتمال
ۀ هم و داهته جاشعیت اس م اساس،براین ده .شی هکل سکوالریسم با تقابل در را انق ب

 ا  الردی، وحدی بدر اتکدای دلیدلبده و گیدرددربرشدی را انسان حیات اخروی و دنیوی وجوه
 ا  (.83 ،8716  اده،)حسدینی باهد شدی برتدر صدر ، انسدانِی  ِخدرد بر شتکی هایگفتمان

 هدریعت اجدرای چراکه است؛ هرعی احکام و هریعت اجرای گفتمان، این شرم هاینشانه
 را اسد شی نظدام شرکدزی، دالۀ برپای دوم، گامۀ بیانی گفتمان است. اس شی حکوشت ه  
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 شطدرح «هدم کندار را دنیا و دین» ،«دینی بزرگ تنرض» همچون که کن شی شعرفی انق بی
 بیانیده گفتمدان «.رودشدی پدیش همچندان خدود هعارهای به پایبن ی و حفظ با» که کن شی

 همچدون» را «اسد شی انقد ب» و هدمولجردان را «دیندی انق ب این جرانی هعارهای»
 و هدر،» دهدمن، یدا ید رق هایگفتمان برابر در که کن شی تصویر «بااراده و  ن ه ایپ ی ه
 هویت خودش، هناور هایدال بن یشفصل امن ،«ش رنیته راست و چپ» و «شادی غرب
 دوم(. گامۀ )بیانی کن شی تعریف هادن شقابل در نیز را خود

 ندوعی گرایدیاشدت اسدت. اسد شی انقد ب گفتمدان هایدال ا  دی ر یکی گراییاشت
دی شر هدای فراسدوی به که است شتح  و عقی ههم هایانسان ا  شتشکل هرردرشان  نظدر شل 
 یافتدهتعمیم درونِی  تعر  و ایمان پذیرش نوعی بر شبتنی اس شی اشت وح ت درواق ، دارد.
 )نباتیدان، گدرددشدی تعریدف سدلطه نظدام و اسدتکبار برابر در اتحاد و هم لی این که است

 اسد شی انق ب گفتمان .است شرم هایدال ا  دی ر یکی نیز استکبارستیزی (.81 ،8200
 رهایی درشان با و است کرده تعریف غربۀ سلط و استکبار با سا یغیریت در را خود هویت

 ،8200 )نباتیدان، اسدت پرداخته اجتماعی نیروی جذب به استکبارۀ سلط و ستم ا  هاشلت
 رقید  یهداگفتمدان برابدر در ایگوندهبده اس شی انق ب هویت نیز دوم گامۀ بیانی در (.82

 و «سدتم  یدر هایشلت» دن در که کن شی ترسیم را تخاصم فضای نوعی که هودشی تعریف
 برابدر در اسد شی انقد ب شانن  ان نتوانسته ،«ان کرده انق ب و خاسته پابه که هاییشلت»

 ،«هاچرارچوب هکستن» با اس شی انق ب گفتمان کهدرحالی بیاورن ؛ دوام رقی  گفتمان
 سدردش اران» و «نمود اع م را ج ی  عصری دغا » و «کشی  دنیا رخ به را هاکلیشه یکرن »

 اجدل بده» و خدورده هکسدت اس شی انق ب «کردنخفه» برای ت ش در «ستم و گمراهی
 جمروریت خواهی،ع الت شانن  هاییدال دوم(. گامۀ )بیانی «ه ن  ترنزدیک خویش شحتوم

 را هدادن که است اس شی انق ب گفتمان هناور هایدال ا  نیز گراییعقل و ساالری،شردم و
  است. کرده بن یشفصل شرکزی دال حول

 دشمن رقابت: و غیریت .5-3

 خدود، اثبدات درعین گفتمان، هر و هستیم شواجه نفی یک و اثبات یک با گفتمان،ۀ نظری در
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 «غیدر» نفدی به خود هویت تاثبا برای سا هویت گفتماِن  درواق ، کن .شی نفی را ها«غیر»
 فضدای همدان یدا اجتمداعی، هایا یتۀ تجرب و ایجاد (.81 ،8712 )تاجیک، پردا دشی

 یدک ایجداد اینکده نخست :باه شی جنبه سه در گفتمانۀ نظری برای شحوری اشری تخاصم
 تمسدی  بدرای هدود،شدی «دی ری» یا «دهمن» یک تولی  به شنجر اغل  که خصمانهۀ رابط

 شر هدای تثبیت و خصمانه روابط گیریهکل اینکه دوم ؛است حیاتی اشری یاسیس شر های
 کدارگزاران و گفتمدانی هایبن یصورت هویت ا  بخشی تثبیت برای شحوری اشری سیاسی

 نشدان را هویدت بدودنحد وثی که است اینمونه ا یتۀ تجرب اینکه سوم ؛است اجتماعی
 هبد ا یت گفتمان،ۀ نظری شطاب  چیست؟ نگفتما رویکرد در ا یت دقی  شعنای ده .شی

 هداگدروه و کدارگزاران توسط شثبت و کاشل هویت نو  یک کس  که افت شی اتفا، علت نای
 ا  خصمانه،ۀ رابط یک در «دهمن» حضور که است علت دن هب این است. غیرشمکن اشری

 (.106 و 105 ،8712 )هوارت، دوردشی عملبه جلوگیری «دوست» ا سوی هویت کس 
 هاینظام نامبه دهمنانی یا «غیر» نفی به خویش هویت اثبات برای اس شی انق ب گفتمان

 در و پرداخته )کمونیسم( هر، و دشوکراسی(سوسیال یا لیبرال داری،)سرشایه غرب سکوالر
 بدرای هداغیریدت (.81 ،8200 )نباتیدان، اسدت پرداختده شسدلمانان شیان تقری  به ل،بشقا

 اسد م غرب، که کرد تقسیم گون یگفتمانۀ حو  چن  به توانشی را اس شی انق ب گفتمان
 کده شدانی حاار،ۀ دور ا  پیش .هستن  هادن ترینشرم حااردرحاِل  گراییشلی و غیرهیعی

 گفتمدان بدرای شرمدی غیریدت نیدز کمونیسدتی جریدان کرد،شی رهبری را کمونیسم هوروی
 (.20و 71 ،8711 همکاران، و نیاحسین) رفتشی هماربه اس شی انق ب

 به اعتقاد درعین اس شی انق ب» است. غرب ،اس شی انق ب گفتمان غیرهای ا  یکی
 انقد ب است. اس شی اصیل هایسنت احیای دنبالبه پیشرفت، و توسعه شعنایبه ش رنیته
 قد یم و ید ج  نظریدات بدین را بسیاری شناقشات کنن ه،شتحولۀ پ ی  یک عنوانبه اس شی
 «داد قدرار توجده شدورد اجتمداعی تحدول در را دیدن نقدش و کدرد ایجداد غدرب در انق ب

 اسد م هدناور هدایدال ا  اسد شی انق ب گفتمان برداهت در .(32 ،8710 )پورپزهک،
 ا  گیدریبردره کنار در که است ش رنۀ جاشع نوعی ایجاد درپی سیاسی اس م» این سیاسی،

 بدرخ   سیاسدی اسد م باهد . دور بده دن هدایدسدی  ا  غرب نتم  شثبت دستاوردهای
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 بدا را اس م تا کوه شی بلکه کن ،نمی نفی کلی طوربه را ش رنیته گرایان،سنت و بنیادگرایان
 .(65 ،8717 پور،)علی «ده  نشان سا گار ش رنۀ جاشع

کی  با دوم گامۀ بیانی  و اسد م»ۀ وگاندد ایجداد اسد شی، انق ب اه ا  تریناصلی بر تم
کی  همچنین و «استکبار  سداختاریافته ن داهی و اید ئولوژی ا  انقد ب، بدودنایراندی بر تم
ی، ساحت در را ایران کشور اس شی انق ب که دارد حکایت  اعدت ی درجردت انق بدی شل 

 و پناه)نصرت ده شی نشان شقاوم و طل ع الت کشوری سیاسی، اس م ساحت در و ایران
 گفتمدان هدویتی تعریدف راستای در سا دوگانه هایواژه ا  استفاده (.22 ،8711 ن،همکارا

 اسدت. توایح قابل دن، با شر بن ی و «دهمن» شقابل در خود تعریف یعنی بیانیه، بر حاکم
 ،«جرداد» ،«فسداد» ،«غدرب و هدر،» ،«طداغوت» ،«استکبار» ،«دهمن» نظیر هاییواژه

 و سا یدوگانه این توان شی «انق ب» و «ستم  یر ایهشلت» ،«پیشرفت» ،«شان گیعق »
 فسداد، وابسدت ی، ،«دهدمن» برابدر در اسد شی نظام و انق ب ،«استق ل» شیان شر بن ی
 سیاسدی اقتصدادی، فرهن دی، اجتمداعی، گوناگون سطوح در را و... غرب و هر، طاغوت،

 رقید  هدایگفتمدان توانشی ر ی ج ول در کن . با نمایی دین ه و حال گذهته،  شان در و...
 ایدن هداییواژه چده بدا داد نشدان و کدرد تفکیدک دوم گدامۀ بیانی براساس را اس شی انق ب
 ان :ه ه با نمایی دهمن هایگفتمان

 خارجی و داخلی دشمن ها:ضدیت :9 جدول

 ها ضدیت

 دشمن

 هایگفتمان

 رقی 
 سازغیریت هایواژه

 کمونیسم،

 لیبرالیسم،

 ری،داسرمایه

 انحرافی اسالم

ــه» ــرب» ،«بیگان ــ » « غ ــت و چ ــه راس ــرق» ،«مدرنیت ــرب و ش  غ

 و جهــانخوار آمریکــای» ،«آمریکــا دولــت» ،«آمریکــا» ،«مــادی

 ،«غربـی هـایدولـت برخـی» ،«صهیونیسـتی رژیم» ،«کارجنایت

 ،«جهـان مسـتکبران» ،«اسـتکبار» ،«دشـمنان تحریم» ،«صدام»

 ،«معاند دولت هاده» ،«رگرانحصا هایقدرت» ،«زورگو هایرژیم»

ــی ســردمداران» ــانون» ،«ســتم و گمراه ــمن» ،«دشــمنی ک  و دش

 ،«عقیده و فکر رهزنان» ،«پردازیدروغ و تحری » ،«نظامشپیاده

 «.غرب اخالقی آلودگی» ،«آرمیده راحت بستر در هایفرعون»
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 پهلوی، قاجار،

 هاغیراسالمی

 ،«قاجـــار ندورا» ،«پهلـــوی دوران» ،«طـــاغوت فاســـد رژیـــم»

ـــت» ـــانددس ـــاۀ نش ـــال» ،«آمریک ـــه عم  ـــد» ،«بیگان ـــی چن  ایران

ــه ــی و فســاد» ،«داخلــی هــایفتنــه» ،«خودفروخت  ،«بنــدوباریب

 ،«پـــردازیدروغ و تحریـــ » ،«هـــادروغ» ،«فســـاد لجنزارهـــای»

 شـعارهای بـه تـوجهیبی» ،«عدالتیبی» ،«عقیده و فکر رهزنان»

 «.انقالب جریان از غفلت» ،«انقالب

 های پژوهش(بع: یافته)من

 شرم ه   سه به ناظر رقی  هایگفتمان با شر بن ی در هاعبارت و واژگان شعنایی تضاد
 عملکدردی و اید ئولوژیکی هایتفاوت نمایش و گذاریفاصله نخست است: گرفته صورت

 شقابدل در « ورگدویی و تحدریم» نظیدر عبداراتی ا  استفاده با که پرلوی حکوشت و غرب با
 دورهدرم افتدادگیعقد » شقابل در «علمی رستاخیز و سری  پیشرفت» ،«د ادی و  لاستق»

اوری شقابل در شونتاژ صنعت علمی،  کارگیریبه ا  دوم ه   است. ه ه با نمایی «بوشی فن 
 و شوجدود وا  شیان گذاریفاصله و اس شی حکوشت نق  به ناظر شتضاد، عبارات و واژگان

 عد الت شقابدل در کندونی واد  در عد الت» شانند  عباراتی ا  استفاده با که است شطلوب
ۀ وسوسد علمدی، رسدتاخیز شقابل در جران دانش هایقله در بودنعق » «علوی، حکوشت

 به دادنشی ان و عموشی شناب  تو ی  در تبعیض انق بی،  ه  شقابل در ریاست و شقام و شال
 ه   است. ه ه با نمایی «ثروت کس  بلشقا در اقتصادی فریب ران با ش ارا و خواریویژه
کی  و اشی بخشی راستای در نیز سوم  شنفدی هدایجنبده به نسبت شثبت هایجنبه برتری بر تم

 و کداذب اشید  شقابدل در عیندی هدایواقعیدت به شتکی و صاد، اشی  عبارت دو با که است
 پنداه)نصرت است ه ه با نمایی شفس ان نسبت به خ شت زار و اشین هایدل تع د و فریبن ه

  (.25 ،8711 همکاران، و

 هاآن بر غلبه تا رقیب هایگفتمانۀ سلط از .5-3-1

 بدا را شطلدوب واد  تدا پردا ند شدی تداریخی واعیت و هرایط ترسیم به همواره هاگفتمان
 بده نخسدت دوم، گدامۀ بیانی یا اس شی انق ب گفتمان کنن . ترسیم هرایط دن هناسیدسی 
 سپ  ان ،داهته سلطه -خارجی و داخلی- دهمن هایگفتمان که پردا دشی واعیتی ترسیم

 شطداب  را هدرایط و هد ه هژشون اس شی انق ب گفتمان که پردا دشی واعیتی توصیف به
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 دهد .شدی توادیح اسدت داهدته شرکدزی دال حدول هدناور هدایدال ا  کده ایبن یشفصل
 اسد شی، انقد ب ا  پد  اسد شی امنظد دسدتاوردهای و شوجود وا  توایح رو،ا همین

 انجدام هدادن عملکدردۀ شقایسد و -پرلدوی رژیدم یا داخلی دهمن– دهمن برابر در همچنان
 و اس شی نظام «هایپیشرفت» سا ِی دوگانه این که داد نشان توانشی  یر ج ول در هود.شی

 ان .ه ه برهمرده چ ونه پرلوی رژیم «شان گیعق »

 دستاوردها حال: انزم و گذشته: 4جدول 

 زمان و گرشته وضعیت

 حال

 مضمون

 اصلی
 پایه هایمضمون

 گرشته 

 و ماندگیعق 

 وابستگی

ــم» ــد رژی ــاغوت فاس ــتبداد» ،«ط ــایی و اس  کودت

 ،«نآمــد کــار ســر بــر بیگانــه دســتبــه» ،«بــودن

 انحطـاط» ،«داخلـی نابسـامان شـدتبـه وضع»

 در انقــالب، از پــیش ایــران» ،«طــوالنی تــاریخی

اوری و علم دتولی  جزبه صنعت در» ،«بود صفر فن 

 ،«نداشـت هنـری ترجمـه جـزبه علم در و مونتاژ

 درآمـدهای و خدمات بیشترین طاغوت رژیم در»

 نشـیانپایتخت از کوچکی گروه اختیار در کشور

 ،«اولیــه نیازهــای از مــردم بــودنمحــروم» ،«بــود

 دوران در بنـدوباریبـی و فسـاد مـرو   تبلیغات»

 بـه خائن عنصر و آمریکاۀ نشانددست» ،«پهلوی

ت
 
 .«مل

 حال  زمان

 و پیشرفت

 استقالل

تــی و کشــور»
 
ت، مقتــدر، آزاد، مســتقل، مل  بــاعز 

ن،  و بـزرگ جهادهـای» ،«علـم در پیشـرفته متدی 

 ،«آورشـگفت هایپیشرفت و درخشان افتخارات

ۀ همـ در پیشـرفت و عـزت» ،«جهـادی مدیریت»

 مردمـی حکومت» ،«سریع پیشرفت» ،«هاعرصه

ـــیۀ اراد» ،«ســـاالریمـــردم و
 
ـــان» ،«مل  ،«جوان

 و ارضــی تمامیــت» ،«کشــور امنیــت و ثبــات»

 ،«بنیـاندانـش شرکت هزاران» ،«مرز از حفاظت
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ـــزاران» ـــرح ه ـــاختی ط ـــون» ،«زیرس ـــامیلی  ه

 واحـــد هــزاران» ،«دانشـــگاهیۀ کــردتحصــیل

ـــگاهی ـــ» ،«دانش ـــوختۀ چرخ ـــته س  ،«ایهس

ــــاو» ،«بنیــــادی هــــایســــلول»  ،«نــــانو ریفن 

اوریزیست»  صـادرات شـدن برابـرشصـت» ،«فن 

 ،«صـنعتی واحـدهای شدن برابرده» ،«غیرنفتی

 تبــدیل» ،«کیفـی ازنظـر صـنایع شـدن برابـرده»

ــنعت ــاژ ص ــه مونت ــاوری ب ــومی فن  ــنایع» ،«ب  ص

 و حســا  هــایرشــته در درخشــش» ،«دفــاعی

 بـا مقابلـه» ،«مردمـی مشـارکت» ،«پزشکی مهم

ــه ــایفتن ــی ه ــور» ،«داخل ــحنه در حض ــایص  ه

ـــی
 
 هـــایفعالیـــت» ،«استکبارســـتیزی» ،«مل

 ارتقـای» ،«رسـانیخدمتۀ مسابق» ،«نیکوکاری

ـــنش ـــی بی ـــاد سیاس ـــردم آح ـــارزه» ،«م ـــا مب  ب

ــــی ــــدالتیب ــــار» ،«ع ــــزرگ آم ــــازیراه ب  و س

 اصــالح و صــنعتی مراکــز ایجــاد» ،«ســازیخانــه

 در اخالقــی و دینــی رویکــرد» ،«کشــاورزی امــور

 و مسـاجدۀ سـابقبی رونق» ،«اسالمی جمهوری

 اردوهـای» ،«اعتکـاف صـ » ،«دینـی فضاهای

 بســــیج» ،«ســــازندگی جهــــاد» ،«جهــــادی

ـــازندگی ـــتادگی» ،«س ـــر در ایس ـــدران براب  و قل

ـــــــــان  ،«جهـــــــــان مســـــــــتکبران و زورگوی

 «.ناپریریتسلیم»

 های پژوهش()منبع: یافته

 دوم گامۀ بیانی براساس اسالمی نظام رویپیش تهدیدهای و هافرصت .6

 ایدن ذکدر و «انق بی هایدرشان حفظ» به اهاره با دوم، گامۀ بیانی یا اس شی انق ب گفتمان
 تدریناصلی ده . اداشه و حفظ را خود هایدرشان توانسته انق بی کمتر که هودشی دغا  نکته
 و اسدت «انق بدی هایدرشان حفظ» همان کرد استنتاج بیانیه شتن ا  توانشی که دغا ین پیام
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 تدرینبدزرگ هدعارها، و هادرشان در «تج ی نظر» و «تغییر» هرگونه بیانیه انق بِی  گفتمان در
 چنین .گرفت درنظر ایران اس شی انق ب ویژهبه و هاانق ب برای توانشی که است تر ی ی

– دوقطبدی «دهدمنان» به اهاره با اداشه، در ناشی . «هویتی» تر ی  توانشی را وجودی تر یِ  
 «تر ید » کده اسدت ه ه برجسته نکته این انق ب، دغا ین هایسال در -دشریکا و هوروی

 بده غدرب بلدوک تر ید  اشا است؛ رفته شیان ا  هوروی یا هر، بلوک یعنی هاقط  ا  یکی
 کده ششک تی با» و گذاهته افول به رو ق رتشان هرچن  پابرجاست، همچنان دشریکا رهبری

  (.7 ،8713 ای،)خاشنه «کنن شی نرم وپنجهدست دهن ،یش احتضار نزدیکی ا  خبر
 کدردنفرض «شفی  عمر طول» و «شصر  تاریخ» یا تغییر ِج به بیانیه، بر حاکم گفتمان

 و گیدردشدی درنظدر «هویتی» وجودِی  تر ی های درحکم را «دینی انق ب» هعارهای برای
کی   عق نیدت، عدزت، اسدتق ل، اخد ،، عد الت، شعنویدت، د ادی،» هدعارهای دارد تم

 « دگدیدل» که ده شی ُرخ  شانی تر ی  ترینبزرگ پ  هستن . الیتغیر و فرا شانی «برادری
 هون .  دهدل شبارک ان ا هایچشم این ا  که کرد تصور را شردشی تواننمی هرگز» دی . پیش

 ا  نده و اسدت بوده دینی هعارهای این ا  شسئوالن گردانیروی ا  دش ه، پیش  دگیدل هرگاه
دد  بددرای کوهددش و هددادن بدده پایبندد ی  خطددر و تر یدد  دوبدداره اداشدده، در «.هددادن تحق 

 نویسدن ه هدود.شی داده هش ار دنۀ دربار و هودشی ظاهر بیانیه شتن در «تج ی نظرپذیری»
کی   و هودنمی و نش ه دچار خموهی و رکود به سا ی،نظام ا  پ  اس شی انق ب» دارد: تم
ۀ نظرید ا  بلکه بین ،نمی ناسا گاری و تضاد اجتماعی و سیاسی نظم و انق بی جوهش شیان

  (.7 ،8713 ای،)خاشنه «کن شی دفا  اب  تا انق بی
کی  بع ،ۀ شرحل در  جمروری» هویتی، وجودِی  تر ی  این ا  اجتناب برای که هودشی تم

 ه تبه دهمنان و رقیبان با خود هایشر بن ی به و پایبن  ه تبه خود اصول به اس شی...
 هدود:شدی ظداهر اینجدا انق بدی گفتمدان گیدریهدکل در دوم اصلیۀ نکت «.است حساس

 است ه ه دهکار اساسی تر ی  دو بیانیه گفتمان در اینجا تا «.رقیبان و دهمنان با شر بن ی»
 دهمنان. با شر بن ی .1 تج ی نظرطلبی، .8 هود:شی داده هش ار دنۀ دربار بار چن ین که

 اساسدا   و است حساس «بای  و واقعیت» شیانۀ فاصل ه نطی بر همواره انق بی گفتمان
 تر ی ی دوباره نیفت  اتفا، این چنانچه کن .شی تعریف فاصله این کردنطی را خودۀ کارویژ
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 شدا» شفردوم بدر کده واژگدانی ا  بیانیده شتن در لذا ه ؛ خواه  ظاهر نظام و انق ب برابر در
کی  است، شبتنی «توانیمشی  تجدارب بده ارجا  با و «است ه نیطی فاصله این» هودشی تم

 نسدل حضدور با دین ه، در هکبی» جوی :شی دین ه در را فاصله این ه نطی راه ساله،چرل
 را دی دری تر ید  درنرایت، «.ه  خواه  طی بیشتر ق رت با ُپران یزه، و دانا و شؤشن جوان

 بیانیده شدتن در «.افدراط» کند :شدی با نمایی باه ، هاانق ب شتوجه توان یش طورکلیبه که
کی   ا  بسیاری ننگۀ شای که هاییرویچپ و هاافراط شرتک » اس شی انق ب است ه ه تم

  (.2 ،8713 ای،)خاشنه «است نش ه هاست،جنبش و هاقیام
کید  و کند شی «دین ه» به شعطو  را بحث بیانیه گفتمان که است بع  به شرحله این ا   تم

 سدپ  گرفدت. خواهد  قدرار ناهدناخته تر ید های شدورد دیند ه در نظدام و انق ب کن شی
 قدوی، ایان یدزه با انق ب، دهمنان» ده :شی توایح «دهمن» شفروم با را دتی تر ی های

ۀ همد و پدول ا  و کنند شدی دنبال را حال  شان حتی و گذهتهۀ دربار پردا یدروغ و تحریف
گاهی و عقی ه و فکر رهزنان گیرن .شی برره دن برای ابزارها  و دهمن ا  را حقیقت بسیارن ؛ د

  (.2 ،8713 ای،)خاشنه «هنی  تواننمی نظاششپیاده

 دشمن مفهوم .6-1

 دشد ه انقد ب دوم گدامۀ بیانید در که هاییفرصت و تر ی ها گیریهکل در «دهمن» شفروم
 است؛ «دهمن» با ارتباط در هودشی تصویر هردنچه تقریبا   و کن شی ایفا کلی ی نقش است

 در کده داند شی ایپ ی ه را اس شی انق ب دن، شول   ای ئولوژی و بیانیه گفتمان کهایگونهبه
 فروپاهدی ا  پد  کدرد. تبد یل «قطبدیسده» جردان به را «دوقطبی» جران ظرورش ابت ای

 جردانۀ برجسدتۀ پ ید  «اسدتکبار و اس م» ج ی ۀ گاندو تقابل به تب یل تقابل این هوروی،
  (.5 ،8713 ای،)خاشنه هودشی جرانیان توجه کانون و شعاصر

 فرصت/تهدید .6-2

 .8» اسدت: هد ه اهداره انقد ب گفتمان رویپیش هایچالش به انق ب، دوم گامۀ بیانی در
 دقید  انتقال .1 ،«تحقیق قل  و تحریف» چالش با شقابله اس شی، انق ب دقی  هناخت

 .7 ،«انق ب نسلی گسست» چالش با شقابله دین ه، هاینسل به انق ب هایار ش و اصول
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 .5 ،«انفعدال و یدمس» چدالش بدا شقابلده دوم، گدام در انقد ب شحور در جوانان قرارگرفتن
  (.27-71 ،8711 )ک نتری، «ناکاردش ی چالش با شقابله جرادی، ش یریت

 نظدام و اسدت دشد ه فدراهم گذهدتهۀ دهد چردار طدی که هاییفرصت وم،د گامۀ بیانی در
 برهدمرده کدرده حرکدت هدعارهایش و هدادرشدان تحق  درجرت هادن ا  استفاده با اس شی

 به ه هانجام کارهای و هافرصت این هرح در انق ب رهبر که اینجاست شرمۀ نکت هود.شی
 پابرجا همچنان هافرصت این ا  استفاده در هاکاریکم برخی با که کن شی اهاره تر ی هایی

 و هد ه شحسدوب داخلدی هستن  پابرجا هنو  که تر ی هایی و هافرصت اینۀ عم  هستن .
 ارتبداط در و بیرونی اساسی، تر ی های بیانیه، گفتمان در است. «ناکاردش ی»ۀ شسئل همان

 و کدارگزاران عملکدرد بده عمد تا   داخلدی تر ید های اشدا هود؛شی برجسته دهمن شفروم با
 شفردوم هدودشدی بحث هافرصت ا  وقتی دوم گامۀ بیانی گفتمان در یاب .شی ارتباط شسئوالن

 ا  «داخلدی دارشید ان» یدا اصدلی نیدروی جوانان کهایگونهبه است؛ شرکزی دال «جوانان»
  (.5 ،8713 ای،)خاشنه هون شی شعرفی دین ه سپ  و حال  شان تا انق ب ابت ای

 هافرصت .6-2-1

ت نقداط بحدث با هافرصت بحث که کرد اهاره بای  ها،فرصت سطوح ترسیم ا  پیش  و قدو 
ت نقاط به بیانیه، شتن در است. ارتباط در هاظرفیت  هدش در اسد شی انقد ب گفتمدان قو 

اوری و علمی و اجتماعی، و فرهن ی سیاسی، هویتی،– شحور ۀ نکتد اسدت. هد ه اهداره -فن 
ت ُبع  در» که است این هادن شیان در برجسته ت شحدور ها،قو   انقد ب «هدویتی» هدایقدو 
داوری، و علمدی و اجتمداعی و فرهن دی، سیاسدی، شحورهای دی ر بر اس شی  و نظداشی فن 
 کهایگونهبه است؛ اس شی انق ب ت اوم و بقا حفظ ااشن عبارتیبه و افکن ه سایه ظرفیتی
 شنداب  انتخاب و گیریجرت گذاری،ه   در چنانچه و است اروری و ال م دن ا  صیانت

 انقد ب، هدویتی ُبعد  بود. خواه  انق ب غرض نقض درواق  گیرد صورت ع ولی ابزار و
 )نادری «باه شی جران بزرگ هایانق ب دی ر ا  اس شی انق بۀ تمایزدهن  و شعنابخش

  (.787 ،8711 پیرانی، و
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 امنظروی های پیشفرصت :5جدول 

 هایفرصت

 نظام رویپیش

 پایه هایمضمون اصلی مضمون

 داخلی هایفرصت

 انسانی

 کـارگزاران» ،«جـوان مـدیران» « جوانان»

ـاالن» ،«جـوان اندیشـمندان» ،«جوان  فع 

 انسـانی و طبیعـی هـایظرفیت» ،«جوان

 و مســتعد انســانی نیــروی» ،«نظیــرکــم

 ،«سال 02 زیر جوان جمعیت» ،«کارآمد

 «خدمتگزار و امین هایدل و دست»

 مادی

 حاصـلخیزی» ،«طوالنی دریایی سواحل»

ــا زمــین  و کشــاورزی متنــوع محصــوالت ب

 ،«جغرافیـایی اسـتثنایی موقعیـت ،«باغی

ــت» ــد هف ــایر درص ــدنی ذخ ــان مع  ،«جه

 «زیرزمینی عظیم منابع»

 اقتصادی
ـــی بـــزرگ بـــازار»

 
 و بـــزرگ اقتصـــاد» ،«مل

 «.متنوع

 و علم

اوری  فن 

ــتعد» ــم اداس ــق و عل ــت در تحقی ــا مل  از م

 «.است باالتر جهان متوسط

 هایفرصت

 خارجی

 هویتی
 ،«آمریکـاۀ سـلط برابـر در مقاومت الگوی»

 «اسالمی بیداری نهضت جدید تحر »

 سیاسی
ــتر » ــور گس ــ حض ــیۀ قدرتمندان  سیاس

 «آسیا غرب در اسالمی جمهوری

 «ایمنطقه بزرگ بازار» اقتصادی

 ای پژوهش(ه)منبع: یافته

 تهدیدها .6-2-2

 دوم گدامۀ بیانید گفتمدان تحلیدل ا  دنچده کن .شی پی ا اهمیت اعف نقاط تر ی ها، بحث در
 سیاسی، هویتی،ۀ حو  چرار در را اس شی نظام هایاعف که است این دورد دستبه توانشی

 هدا،ادعف ُبعد  در» کده اسدت توجده هدایان کدرد. هناسدایی توانشی اقتصادی و اجتماعی
 جردان یسدت در غربدی  ند گی سدبک پذیرش ا  ناهی اس شی، انق ب هویتی هایاعف
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 باهد .شدی اقتصدادی و اجتمداعی سیاسدی، فرهن دی، ابعداد در ایرانیۀ جاشع ا ( هایی)بافت
 اسد شی انقد ب اینکده به نظر است. اس شی انق ب اعف ترینشبنایی هویتی هایاعف

  ن گی سبک و دینی ایمان کردننرادینه با توانشی است یافته وامق بشری فطری هعارهایۀ برپای
 (.785 و 782 ،8711 پیرانی، و )نادری «کرد شصون را دی ران ایرانی، اس شی

 نظامروی پیش تهدیدهای :6جدول 

 تهدیدهای

 رویپیش

 نظام

 پایه هایمضمون اصلی مضمون

 تهدیدهای

 داخلی

 اقتصادی

 ،«دوختگــــانیســـهک و خائنـــان و مفســـدان»

ــــعی  اقتصــــاد» ــــادی عملکــــرد» ،«ض  اقتص

 ،«نــامتوازن و معیــوب بنــدیبودجــه» ،«ضــعی 

ــی» ــاتیب ــت ثب ــایسیاس ــی ه ــاد اجرای  ،«اقتص

 ،«حکومتی هایدستگاه زائد هایهزینه وجود»

ۀ طبقــ در درآمــدی فقــر» ،«هــاجــوان بیکــاری»

 ،«عمـومی منـابع توزیـع در تبعـی » ،«ضعی 

 بـــا مـــدارا» ،«واریخـــویـــژه بـــه دادنمیـــدان»

 قشـــرهای از غفلـــت» ،«اقتصـــادی فریبکـــاران

 ،«نفـت به اقتصاد وابستگی» ،«حمایت نیازمند

 «اقتصاد بودندولتی»

 کارکردی

 ظرفیـت به توجهیبی» ،«مدیریتی هایضع »

 انسـانی نیروی ظرفیت به توجهیبی» ،«داخلی

ــت نکــردنرعایــت» ،«کشــور  فســاد» ،«هــااولوی

 و مالۀ وسوس» ،«سیاسی و یاخالق و اقتصادی

ــام ــت و مق ــت» ،«ریاس ــت غفل ــدرکاراندس  از ان

 ،«نشــدهاســتفاده هــایظرفیــت» ،«هــاظرفیــت

 و جــابــی نومیــدی» ،«فریبنــده و کــاذب امیــد»

 «کاذب تر 

 «فراگیر و پیشرفته ایرسانه ابزارهای» ایرسانه

 ساختاری
 بـه نگـاه» ،«قانونی آزادی» ،«ساختاری عیوب»

 «خار 
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 تهدیدهای

 خارجی

 ایرسانه

ــــت» ــــی سیاس ــــانه و تبلیغ ــــمن ایرس  ،«دش

 مسـئوالن و مـدیران حتی و مردم سازیم یو »

 هـایتحلیـل» ،«دروغ خبرهـای» ،«آینـده از مـا

ــانه ــه» ،«مغرض ــان وارون ــت دادننش ــاواقعی  ،«ه

 ،«امیــــدبخش هــــایجلــــوه کــــردنپنهــــان»

ـــزرگ» ـــردنب ـــوب ک ـــک عی ـــک» ،«کوچ  کوچ

نات انکار یا دادننشان  «محس 

 هویتی

 و تحـــــریم» ،«مســـــتکبران هـــــایچـــــالش»

 بــا مــراکره» ،«آمریکــا» ،«دشــمن هــایوسوســه

 زنـدگی سـبک تـرویج در غـرب تال » ،«آمریکا

 «ایران در غربی

 های پژوهش()منبع: یافته

 گیرینتیجه .7

 « شیاسد انقد ب» گفتمان بر شبتنی که است راهبردی سن ی شثابهبه انق ب دوم گامۀ بیانی
 تر ید ها و هافرصت بهباتوجه هادرشان تحق  چ ون ی و ایران اس شی نظامۀ دین  ترسیم به

گداهی بدرای باالیی بسیار اهمیت ا  بیانیه این رو،ا همین است. پرداخته  و نظدام راهبدرد ا  د
 است. برخوردار کن ، طی دین ه سال چرل در است قرار که شسیری

 بیندیپدیش و دیند ه هدایافد  بر تمرکز است برجسته بیانیه این در چهدن گفتمان، تحلیل برشبنای
 ا  سرهدار بیانیده شدتن اسدت. «گذهدته تجارب» بهباتوجه گوناگون سطوح در تر ی ها و هافرصت

 در اشدا اسدت. «تدوانیمشی شا» ان یزهی فعل بر تمکی  و جوانان قراردادن شخاط  هم لی، و «اشی »
 دهد ،شدی هشد ار بدارهدراین هوهیارانه و هودنمی «کاذب اشی » دچار رگزه انق ب رهبر کار، این

 و ادعف دسدتاوردها، ها،ظرفیت برهمردن به و ده شی ارجا  گذهته تجارب به دائما   کهایگونهبه
 ا  دگداهی بدا شبنا،براین پردا د.شی پیشین رژیم با دنۀ شقایس و سالهچرلۀ ه طی شسیر در هاکاستی

 در تر ید ها و هافرصت بینیپیش و دین ه ان ا چشم ترسیم به هاکاستی و هاظرفیت یشین،پ تجارب
   پردا د.شی و... اجتماعی اقتصادی، سیاسی، هویتی، گوناگون، سطوح
 اس م» شیان شر ۀ کنن ترسیم «سا دوگانه» هایواژه ا  ان یزش، بر ع وه بیانیه،  بان در
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 شثابدهبده بیانیده ایدن در «دهدمن» شفردوم رو،ا همدین هود.شی ایویژهۀ استفاد «استکبار و
 طدر، بده دیند ه، و حدال  شدان گذهدته، در خدارجی، و داخلی گوناگون وجوه در َاَبرشفروم
 در بودنشقاوم برای گفتمان این در داخلی توان بر تکیه و تقویت لذا هود.شی پ ی ار گوناگون

 است. برخوردار ویژه اهمیتی ا  دهمن برابر
 همچندین و گدذارانسیاست برای دن، در ه هترسیم دین گی فضای و سن  این ا  استفاده

گاهی عنصری به تب یل توان شی جوانان، ویژهبه و گوناگون سطوح در ایران شلت  برای بخشد
 درنتیجده، هدود. انقد ب هایدرشان تحق  درخصوص استوار و شستحکم هایگام برداهتن

 دوم گدامۀ بیانید جای اه بررسی .8 کرد: شطرح بع ی هایپژوهش برای هاییپیشنراد توانشی
 بررسدی .1 هد ه؛انجام کارهای بررسی و اس شی نظام ک ن و ُخرد گذارانسیاست شیان در

 ایدن اصدلی شخاطد  کده جوانان ویژهبه و اجتماعی سطوح در بیانیه گفتمان نفوذ و جای اه
 بیانیه. در ذکره ه شوارد تحق  برای ییراهبردها ت وین .7 هستن ؛ بیانیه

 کتابنامه
 گفتمــان تحلیــل در غالــ  رویکردهــای» .(1286) غیاثیــان ســاداتمــریم و فــردو  زاده،آقاگــل

  .50-28ص  ،5   ،2 سال ،شناسیزبان و زبان ،«انتقادی

 ،صـادقامـام دانشـگاه تهران، ،هاناگفته کشف برای ایدریچه گفتمان تحلیل حسین. بشیریه،

1285. 

 هویـت بـر شـدنجهـانی هایچالش و هافرصت» .(1292) قربانی فاطمه و غالمرضا لک،بهروزی

ــل ــوم نس ــالب س ــالمی انق ــای و اس ــه راهکاره ــا مقابل ــا  آن ب ــل رو  براس  ،«SWOT تحلی

 .86-61ص  ،6   ،3 سال ،اسالمی سیاستۀ دوفصلنام

 فرهنگی روابط مطالعات ،«اسالمی یبیدار و اسالمی انقالب گفتمان» .(1292) امیر پورپزشک،

 .76-70ص  ،2  ،المللبین

 سـهرابۀ ترجم ،استراتژیک مدیریت و ریزیبرنامه .(1298) رابینسون کنت ریچارد و جان پیر ،

 .کتابۀ یادوار  تهران، شورینی، خلیلی

 .معاصر نگاه تهران  ،سیاست و پادگفتمان گفتمان، .(1280) محمدرضا تاجیک،

 ضـرورت اسـالمی  انقـالب دوم گـامۀ بیانی گفتمان تحلیل» .(1299) همکاران و فرجع زاده،تر 
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   ،9    ،اسالمی انقالب هایپژوهشۀ فصلنام ،«فراگیر اقدام برای رفتاری نظام یک ایجاد

 .391-369 ص  ،0

 در مـوف و الکـال گفتمـان تحلیل رو  کاربست» .(1298) بهرامی وحید و سیدنصرالله حجازی،

 .18-1ص  ،99   ،انسانی علوم در شناسیروشۀ فصلنام ،«سیاسی معلوۀ رشت

ۀ فصلنام ،«رو  مثابهبه گفتمان تحلیل» .(1292) پریان امیری فاطمه و عبدالرحمان فر،حسنی

 .67-09 ص ،11   ،5   ،معاصر سیاسی جستارهای

 در رقیـ  یهـاگفتمـان تحلیلـی-تطبیقـی بررسـی» .(1298) همکاران و سیدعبا  مقدم، نیاحسین

-سـلفی و ترکیـه، سـکوالر اخـوانی ایـران، اسـالمی انقالب هایگفتمان موردیۀ مطالع خاورمیانه 

 .53-32ص ،2   ،16   ،المللیبین مطالعاتۀ فصلنام ،«سعودی عربستان تکفیری

 در  دسترسـی ،«ایـران ملـت بـه خطـاب انقـالب دوم گـامۀ بیانیـ» .(1297) سـیدعلی ای،خامنه

https://farsi.khamenei.ir. 

 دوم گـام در اسـالمی جمهـوری کارآمـدی گفتمـانیدرون بازنمـایی» .(1298) علیرضـا خسروی،

 .81-52ص ،85   ،33   ،راهبردی مطالعاتۀ فصلنام ،«انقالب

ۀ دوفصللنام ،«ایرسـانه سـواد و نـرم تهـاجم اسـالمی، انقـالب دوم گـام» .(1299) علـی دارابی،

 .131-95 ص ،3   ،12   ،نرم قدرت مطالعات

 انقـالب المللـیبـین مقاصـد بـر ت کیـد بـا دوم گـامۀ بیانیۀ فلسف» .(1299) سیداحمد رهنمایی،

 .90-75 ص ،62   ،17   ،اسالمی انقالب مطالعاتۀ فصلنام ،«اسالمی

 ابتـدای در ایـران اسالمی جمهوری نظام سیاسی سنجیوضعیت» .(1293) صادق بنی،سلیمی

ت اسالمی  انقالب چهارمۀ ده  هلایپژوهشۀ فصلنام ،«تهدیدها و هافرصت ها؛ضع  و هاقو 

 .182-152 ص ،0   ،3   ،اسالمی انقالب

 ،«اسـالمی انقـالب دوم گامۀ بیانی و اسالمی نوین تمدن نرم، قدرت» .(1299) مرتضی شیرودی،

 .123-110 ص ،5   ،3   ،پژوهیدین و اسالمی تمدنۀ دوفصلنام

 گـامۀ بیانیـ در تـاریخی انحطـاط و انقالبی نظامۀ نظری دو تقابل شناسیرو » .(1299) ابوالفضل عبدی،

 .32-1 ص ،32  ،3   ، ،اسالمی علوم مطالعات و پژوهشۀ مجل ،«اسالمی انقالب دوم

ۀ فصلنام ،«ایران اسالمی انقالب در سیاسی اسالمی گفتمان» .(1292) محمود گرجی، پورعلی

 .78-61 ص ،37   ،اسالمی انقالب رهیافت

 انقـالب دوم گـامۀ بیانیـۀ نگارانـآینـده تحلیـل» .(1299) نیکونهـاد ایوب و زاهد هشجین، غفاری

 .513-087 ص ،3   ،16   ،سیاسی پژوهشی علمیۀ دوفصلنام ،«اسالمی
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 سـلفی و مـدنی فرهنگـی، اسـالم متفـاوت رویکـرد دو بـر درآمـدی» (،1290) عبدالوهاب فراتی،

 در  دسترســــی ،حللللوز  رسللللانیاطللللال  پایگللللا  ،«انقــــالب گفتمــــان کنــــونی رقبــــای

https://www.hawzah.net/fa/Article/View/94614. 

 و اســالمی انقــالب رویپــیش هــایچــالش تــرینعمــده شناســایی» .(1299) ابــراهیم کالنتــری،

ۀ فصللنام ،«اسـالمی انقـالب دوم گـامۀ بیانیـ فرامتنی تحلیلۀ برپای هاآن با مقابله راهکارهای

 .07-39 ص ،0   ،9    ،اسالمی انقالب هایپژوهش

 تحلیل بر مبتنی ساز،تمدن نهاد الگوی تبیین و طراحی» .(1299) همکاران و غالمرضا گودرزی،

 .77-05 ص ،2   ،38   ،اسالمی مدیریتۀ فصلنام ،«انقالب دوم گامۀ بیانی محتوای

 امیرمحمــدۀ رجمــت ،سیاسللی علللوم در نظریلله و روش .(1280) اســتوکر جــری و دیویــد مــار ،

 .غیرانتفاعی راهبردی مطالعاتۀ پژوهشکد تهران  یوسفی،حاجی

 دوم گــامۀ بیانیــ در اجتمــاعی تغییــرات تحقــق عوامــل و مبــانی» .(1298) اللــهشــمس مریجــی،

 .97-79 ص ،87   ،33   ،سیاسی علومۀ فصلنام ،«انقالب

ــوی ــی، موس ــیدروح خمین ــه س ــران، ،نللورۀ صللحیف .(1278) الل ــ ته ــیمتۀ مؤسس ــر و نظ ــار نش  آث

 .خمینیامام

 ت کید با ایخامنه اللهآیتۀ اندیش در اسالمی انقالب هایپیشران» .(1022) سیدمحمد موسوی،

 .30-7 ص ،1   ،7    ،ایران اسالمی جمهوری پژوهیدولتۀ فصلنام ،«دوم گامۀ بیانی بر

 اسـالمی انقـالب سالگیپساچهل در روپیش راهبردهای» .(1299) پیرانی شهره و مهدی نادری،

 .238-225 ص ،1   ،16   ،سیاسی دانشۀ دوفصلنام ،«انقالب( دوم گامۀ بیانی )تبیین

 ،«سـازیبـدیل چـالش بـا مواجهـه و اسالمی انقالب گفتمان» .(1022) محمداسماعیل نباتیان،

 .39-7 ص ،1   ،12   ،اسالمی بیداری مطالعاتۀ فصلنام

 انقـالب دوم گـامۀ بیانیـ انتقـادی گفتمـان تحلیل» .(1298) همکاران و محمدصادق پناه،نصرت

 ،33   ،بسلی  راهبلردی مطالعلاتۀ فصللنام ،«فرکالف نورمن رو  از گیریبهره با اسالمی

 .65-29 ص ،82  

ل گـام حکمرانـی الگوی» .(1299) اسماعیل فراهانی، نوده  گرارانـهسیاسـت هـایداللـت و انقـالب او 

 .23-5 ص ،32   ،13   ،اجتماعی علوم و اسالمۀ مدوفصلنا ،«دوم گامۀ بیانی

 در نظریله و روش اسـتوکر، جـری و دیویـد مار ، در  ،«گفتمانۀ نظری» .(1280) دیوید هوارت،

 راهبـردی مطالعـاتۀ پژوهشـکد تهـران  یوسـفی،حـاجی امیرمحمـدۀ ترجمـ ،سیاسلی علوم

 .غیرانتفاعی


