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 مقدمه

ها، برای تأمین منافع و حفظ و ارتقـای ها و حکومتویژه دولتاز دیرباز، کنشگران سیاسی به 
ای بر مسئله نفـوذ های خود و تضعیف مخالفان، رقیبان و دشمنان، تمرکز ویژهسطح توانمندی

سیاسـت و  ۀکردند؛ خواه این توجه زاییده وجود شناخت علمی بـه جایگـاه نفـوذ در عرصـمی
جامعه بود، و خواه این نفوذگذاری و نفوذشکنی بر مـدار تجربـه و ذا  سیاسـت ورزی  نفـوذ 

گرفـت. در واقـع، در ایـن کـارزار نهادینه شده در رویکرد حاکمان کاردان صور  می همحوران
ها بـه توانمنـدی آنهـا در مـدیریت دو حـوزه فکر و عمل سیاسی، شرط توفیق و دوام حکومت

ریـزی در د: یکی، کارآمدی در فرایند نفوذگذاری داخل به خارج، و دیگری، برنامـهمعطوف بو
 مرزهـای ،«خـارج» و «داخـل» فاصـل دوگـان، ایـن در راستای نفوذشکنی خارج به داخـل.

 بـه ایـن هسـتند؛ «خارجی» از «داخلی» تمایز معیار گفتمانی مرزهای بلکه نبوده، جیرافیایی
 نسـبت کنـد، عمل سیاسی واحد یک ملی منافع تأمین راستای در که گروهی و فرد هر که معنا

 و کنـد،مـی عمل سیاسی واحد آن مرزهای از خارج در ولو است؛ داخلی سیاسی، واحد آن به
دارد، هرچنـد برمـی گـام سیاسـی واحد یک ملی منافع تأمین مسیر خالف در که کنشگری هر

ه آن واحـد سیاسـی، خـارجی محسـوب سرود ملی آن کشور را زیر زبان زمزمه کند، نسبت بـ
ورزی بـوده و در ابتـدا، از یک امر نهادینه شده در امـر سیاسـت« نفوذ»شود. با این قرائت، می

 گیری است. نظر محتوایی و ارزشگذارانه، خنثی و بدون جهت
آورد، جهـت را پدیـد مـی« نفـوذ  منفـی»و « نفـوذ  مثبـت»در این میان، آنچه دو مفهوم 

ن استفاده شدن نفوذ است؛ چرا کـه یک بازیگر معیّ « علیه»یا « له»نفوذ یا همان سازی پیاده
ممدوح  برای عامل نفوذ )نفوذگذار( بار ارزشی مثبت دارد و ممدوح است )نه لزوماً « نفوذ»

اخالقی(، اما برای معمول  نفوذ )نفوذ پذیر( مفهومی منفی اسـت و مکـروه، تـا زمـانی کـه 
بـه موقعیـت « نفوذشـکنی منفعالنـه»یـا « بارنفوذپذیری خفت» کنشگر نفوذپذیر از حالت

 تیییر وضعیت دهد.  « نفوذشکنی فعاالنه و پویا»
کـه نظـام  خطرهـاییتـرین و چـالش برانگیزتـرین یکـی از اساسـیدر انقالب اسالمی 

له نفوذ خارجی )نفـوذ ئکند، همین مساسالمی و مسیر حرکت انقالب اسالمی را تهدید می
های بالقوه راهبردی ها و ظرفیتاخل( است؛ و در نقطه مقابل آن، یکی از فرصتخارج به د
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های فکری/ عملیاتی در دستر  برای توسـعه گیری از زیرساختفراروی ایران اسالمی، بهره
 نفوذ داخل به خارج مبتنی بر مکت  مقاومت اسالمی است. 

له نفـوذ و ئاخت نظری مسـنخستین گام از مسیر مدیریت استراتژیک نفوذ در کشور، شن
 له نفوذ در پرتو اعتباریا  عالمـه طباطبـاییئآن است. این مقاله، به واکاوی مس هایجنبه

له نفوذ چگونه بـر اسـا  اعتباریـا  ئمس»که  دهدکوشد به این سؤال پاسخ پردازد و میمی
ی و تحلیلـ -در این پـژوهش، از روش تحقیـق توصـیفی«. شود؟عالمه طباطبایی تببین می

 ای استفاده شده است. برای گردآوری اطالعا  از روش کتابخانه

 پژوهشپیشینه  .1

شناسانه، در گرو پرداختن به مسائل و معضال  روز جامعـه، کارآمدی یک پژوهش معرفت
گیری از رویکردهای نظری کـارا در ایجـاد و مستند و بهره محکمهای ضمن استفاده از داده

ابتکاری نظری است که توانمندی پاسخگویی به « اعتباریا »است.  پیوند با حقایق بیرونی
نیازهای روز کشور در حوزه مختلف علوم انسـانی و حتـی ایجـاد تحـول در علـوم انسـانی  

ارچوب هـهـایی کـاربردی بـر پایـه چساز را داراسـت، امـا هـر چنـد تـاکنون پـژوهشنظام
سـته یمانـده اسـت و شا یبـاقمچنـان های نظری آن هانجام گرفته، اما ظرفیت« اعتباریا »

نیز « له نفوذئمس» رد.یقرار گ یش مورد توجه و نظر پژوهشگران علوم انسانیش از پیاست تا ب
هـایی رنم پـژوهشها و مخاطرا  جدی فراروی جامعه اسالمی است. علییکی از چالش

ه ایـن ارچوبی نظـری بـهـ، آثار علمی روشمند کـه در قالـ  چانجام شدهکه در این عرصه 
 . انداندکموضوع پرداخته باشند، 

توان این آثار ، میاندبا بررسی و دقت در آثاری که به نحوی در ارتباط با موضوع پژوهش
 بندی کرد:را در دو دسته اصلی تقسیم

اسـالمی از  -های تأثیرگذار علـوم انسـانیای از آثار که در تبیین یکی از حوزهاول( دسته
اند، اما ورودی تحلیلی بـه حـوزه مطالعـاتی مسـئله نفـوذ هره جستهچهارچوب اعتباریا  ب

 در ایلن ث یکیرانلث شلیالل ر ا  الهالی»توان به کتاب اند. در این خصوص مینداشته
( اشـاره 2416)نصـر  پنـاه و بخشـی، « اعابار ات نظر ا بر تکیا با  خییبث ا ام انف شا
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 ادراکات نظر ا بر تکیا با درآ  رد ا بیت و ا یا   بایبات برریث»های مقاله کرد. همچنین
 ادراکات نظر ا پرتال در د بث یاالری  ردم»( و 9909)لکزایی، « طباطبا ث عن ا ارایاعث
بـرای « اعتباریـا »( با همین رویکرد از 2477)یزدانی مقدم، « طباطبا ث عن ا ارایاعث
 اند. خود بهره گرفته بررسیدر موضوع مورد  جستجو
له نفوذ مد نظر بوده و از این حیث بـه رویکـرد ئآثاری که در آنها تحلیل علمی مس (دوم

ارچوب اعتباریا  بهـره گرفتـه نشـده همقاله نزدیک است، با این تفاو  که در آنها از چاین 
 در آ ر کلا  احلفه ا لاالت نفلال  ییایلث بازار لابث»توان از کتـاب است. در این زمینه می

( نام برد که در آن بـه تحلیـل راهبـرد نفـوذ 9997)کیانی مجاهد،  «ا را  این ث ری الری
ایاال  متحده آمریکا در ایران اسالمی با استفاده از چهارچوب نظری بازاریابی سیاسی نفوذ 

ــی ــت. معین ــده اس ــه ش ــپرداخت ــز در مقال ــبان نی ــور و نرس  در نفللال  یللبار الی نقللش» هپ
کیف با این ث؛ انقن  پذ ریبازگشت پـور )معینی« ایخا با اللاآ ت یضرت انف شا بر تأ

پذیری درونی انقالب اسالمی از طریق نفـوذ و ( به بررسی امکان بازگشت9990و نرسبان، 
 نفلال  رر ا  با  قابلا راهبرد»اند. همچنین مقاله های محتمل در این موضوع پرداختهفر 

ایجاد حصار فرهنگی در جامعه  ( به بررسی قرآنی راهبردهای9995)بابایی، « درآ   بظر از
 با هدف مقابله با نفوذ، توجه کرده است.

شود این مقاله از آن روی که بـر موضـوع مشخص می ،با توجه به پیشینه تحلیل موضوع
کید بـر اعتباریـا  عالمـه طباطبـایی( ئتبیین نظری مس بنـا له نفوذ بر مبنای اعتباریا  )با تأ

تحلیـل  ،مقالـهایـن نمایاند؛ در واقع، نـوآوری متمایز میهای پیشین ، از پژوهششده نهاده
ارچوب نظـری هـگیـری از چهای فراروی نظام اسالمی بـا بهـرهزاترین چالشیکی از آسی 

 ادراکا  اعتباری است.

 ارچوب نظری: ادراکات اعتباریهچ .2

ه تحلیـل گیـری از آن بـتـوان بـا بهـرهکارآمدی است که می ادراکا  اعتباری، چهارچوب نظری
ای مرحلـه هشـدبندیبایست به طور صور مسئله نفوذ پرداخت. برای فهم ادراکا  اعتباری می

به آن نگریست و با فهم مختصا  آن، به شناخت کاملی از مجموعـه ادراکـا  اعتبـاری دسـت 
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یافت و از آن برای واکاوی مسائل نظـری روز جامعـه، نظیـر مسـئله نفـوذ بهـره گرفـت. در ابتـدا 
بندی ادراکا  اعتباری ارائه شده است و در بخش بعد، به صور  تفصیلی و اری از صور نمود

 شود.گام، این نمودار در ارتباط با کارویژه پژوهش، تبیین و تشریح میبهگام

 بندی ادراکات اعتباریصورت .1نمودار 
 های پژوهش()منبع: یافته

 له نفوذئطلبی فطری و مسادراکات اعتباری، استخدام .3

یندی را تحلیل ابایست فرارچوب ادراکا  اعتباری، میهله نفوذ، در چئای مسبرای فهم پایه
هر یک از کنشگران  « اهداف»و « نیازها»کرد که در آن برنامه نفوذگذاری متناس  با ساختار 

زی ها و ابزارها، توسط عاملیت نفوذ، پیاده سانفوذگذار و نفوذپذیر در قال  منظومه سیاست
شود. اعتباریا  که خود سازوکار حرکت در مسیر اهدافی است که آن اهداف، آینه تمـام می

توانـد بسـتر مناسـبی را جهـت شـناخت ابعـاد ی که دارد میت، بنا بر ظرفیاستنمای نیازها 
، مشروط بر آنکه ادراکا  اعتباری و سازوکار عمـل آنهـا )در کندله نفوذ فراهم ئای مسریشه

شکافی مفهومی این  ضائا  پژوهش( مورد بازشناسی قرار گیرد و ضمن کالبدارچوب اقتهچ
له نفـوذ تبیـین ئهای نظری مسو بنیان« طلبی فطریاستخدام»نوع از ادراکا ، ارتباط آنها با 

 شود. 

 . رابطه نظام اعتباریات و نظام تکوین1-3

کماال  حقیقی اسـت، بـه  نظام اعتباریا  که در ارتباط با نشئه دنیا و برای حرکت به سوی
یک نظام تکوینی و حقیقی قائم است و انسان در ظاهر با یک نظام طبیعی و حقیقی زنـدگی 

برد. در واقـع، کند، ولی در حقیقت و در ساحت باطن با نظام حقیقی و طبیعی به سر میمی
های گوناگون است که مانع از بروز و ظهور باطن و حقیقت جهان طبیعت پیچیده به حجاب
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هسـتند؛ حقـایقی کـه خـود موجـوداتی  شود. امور اعتباری بر این حقـایق اسـتوارعالم می
خارجی هستند، اما به دلیل ارتباطشان با روح انسان، مادی نیستند؛ اگـر چـه آثـار مـادی و 

این، ورای هـر امـر اعتبـاری کـه الزمـه (. بنـابر227: 2414دنیوی نیز دارند )جوادی آملی، 
حیا  اجتماعی است، حقیقتی در نظام تکوین عالم نهفتـه اسـت، بـه صـورتی کـه همـان 

یابـد ن مـییُّ حقیقت در مرتبه ذا ، در قلمرو فهم اجتماعی و تاریخی و دانش بشری نیز تعـ
 (.127و  124: 2412)پارسانیا، 

 د آدمی. رابطه نیاز، اعتباریات و حرکت در وجو2-3

ویژه انسان در راسـتای رفـع  ادراکا  اعتباری در حکم ابزارهایی هستند که موجودا  زنده، به
ای دیگـر از ادراکـا  وجـود سازند. افزون بر ادراکا  اعتباری، دسـتهنیازهای خود آنها را می

هـای ذهنـی هـا و انعکـا شوند. این ادراکـا ، کشـفدارند، که ادراکا  حقیقی نامیده می
کننـد. امـا در های طبیعی موجودا  زنده تبعیت نمیاقعیت و نفس االمر هستند و از احتیاجو

مقابل، ادراکا  اعتباری فروضی هستند که جنبه وضعی و قراردادی دارند و ساخته و پرداختـه 
(. 233: 2417ذهن هستند تا احتیاجا  حیاتی موجودا  زنـده را مرتفـع کننـد )طباطبـایی، 

 نیـدارد و آن ا یکه ذهن انسان، قـدرت است معتقد ،یاعتبار یدر مورد فکرها ییعالمه طباطبا
است و ذهن در گرفتن آنها قدر   یقی)که حق ینیو ع یخارج ا یرا از اش ییهاشهیاست که اند

 بـررا  یزیـمعنا کـه چ نی. در واقع، به اکندیمنطبق م گرید تیو بر واقع ردیگیاختراع ندارد( م
ادراکا   ر(. د111: 2415مطهری، ) میقرار ده یگرید زیمصداق چ ،یو حساب تیعنا یمبنا

عـدالت  یبرقـرار یو بـرا اسـتیانسـان و دن یاجتمـاع یاز آناز ناظر بـه زنـدگ نید ،یاعتبار
و  یعلمـ یموجـود ی کـهانسـان(؛ 67: 2417زایی، )لک انسان آمده است تیو ترب یاجتماع

 ،تیـانجام فعال یانسان برا رونیازا کند؛یم یرویاراده از علم پ ،یال است و در موجود علمفّع 
علـوم و  نیـ. ازانـدیبرانگ تیـعمـل و فعال یاست که اراده او را به سـو یعلوم و ادراکات ازمندین

 (.63: 2417زایی، )لک در آنها وجود دارد زشیانگ یژگیادراکا  است که و
ا  است کـه ریشـه اصـلی وضـع اعتبـارا  مفهوم نیاز، مفهوم بنیادین و مرکزی اعتباری

شود که موجودا  زنده خود را وادار سب  می« نیاز»گیرد. این انسان نیز از آن سرچشمه می
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ای از آن اعتبـارا ، بـه کوشـش و فعالیـت به استفاده از اعتباریا  کنند و مبتنی بر مجموعه
( هسـتند، قـوای )کمـاال  ثانویـه ت، همان اهدافیبه اعتبار توجه به نا «ازهاین»بپردازند. 

اله[ احساسا  درونی )حسن جلوه دادن کار و ایجاد اندازند و آن ]قوای فّع اله را به کار میفّع 
ای از کنند که نتیجه آن، ترنی  اعتبار کننـده بـه انجـام مجموعـهح  و بیض( را تولید می

 (.62-61: 2416نصر  پناه و بخشی،  .ک.شود )رکارها در راستای اهداف می
کنـد. امـا در واقـع انسان در عالم ادراک و شعور خود برای کس  لذ  یا رفع رنج کار می

کدام از لذ  و رنج او اصالت ندارند، بلکه اصل آن است کـه بـه خواسـته خـود برسـد و هیچ
طبیعت نیاز خود را برآورد. به مقصد خود رسیدن طبیعت نیر ُمدَرک، دلیل ایجاد طبیعت نیـاز 

اگر انسان این لذ  و رنج را درک نکند و فقط به دلیل مصالح طبیعت و بدن بخواهد به  است.
یابد. بنابراین، طبیعت این لذ  را برای اینکه به مقصـد انجام کار بپردازد، حیا  او دوامی نمی

 (.71: 2416خود برسد، در نهاد انسان قرار داده است )نصر  پناه و بخشی، 
انسان، جنبه طبیعی وجود آدمی است که در کنـار جنبـه نفسـانی، دو سرچشمه نیازهای 

های انسان، تشکیل دهنـده ها و احسا ها، اندیشهدهند. میلجنبه وجود انسان را شکل می
سان که سازمان اندیشه و پندار او، طفیلـی سـازمان طبیعـت و جنبه نفسانی او هستند، بدین

ابی بـه اهـداف  جنبـه طبیعـی، جنبـه نفسـانی، تکوین وجود وی هستند. در راسـتای دسـتی
آورد. سپس حالت آرمانی در قالـ  تصـویری احساسا  ویژه و اندیشه اعتباری را پدید می

آید و در این هنگام است که فرد با خود عزم خواهی به میان میشود و لذ مطلوب ایجاد می
(. عالمه طباطبایی در توضیح 979: 9995کند که باید آن را به وجود بیاورد )طباطبایی، می

حیوان به واسطه وضـع خـاص »انجامد، نوشته است: این فرایند که به تکاپو افتادن آدمی می
ای از احتیاجـا  طبیعـی ساختمانی بدنی و جهازا  طبیعی که دارد نیازمند است کـه پـاره

این سلسله تمـایال  خود را با میانجی شدن اندیشه و اراده و میل و لذ  رفع کند. در واقع، 
)همـان، « نماینـدو نرایز، وجود احتیاجا  را اعالم و حیوان را وادار به تکاپو و جنـبش مـی

انسان در افعال قصدی و ارادی خود صرفًا مطیـع تمـایال  و عواطـف و »(. ]در واقع[ 979
دهـد از راه اطاعـت احساسا  درونی خویش است و کارهایی کـه در طبیعـت انجـام مـی

(. 909)همـان، « دهـد  درونی خود و برای وصول به لذا  نفسانی خود انجام مـیتمایال
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خوانی آن چیز بـا پس، مالک سطح ُح  و بیض آدمی در قبال چیزی، میزان سنخیت و هم
 قوای فّعاله انسان است.

خـود حرکـت  تیـنا یبه سـو یو جسم یعیجانداران از لحاظ وجود طببه دیگر کالم، 
که  نجاستیو ا کندفایت نمیخود ک یبه خود عتیطب زا یحرکت تجه نیاما در ا ند،نکیم

. در واقـع، کنـدیبه مقصد استفاده م دنیرس در راهخود  ی و شعوریاز دستگاه ادراک وانیح
 شـکل. دهد، انجام میرساندیخودش م مقصدرا به  عتیطب ی کهعمل ی، آندستگاه شعور

در وجودش  کند،یرا ادراک م یزیچ نکهیکه به مجرد ا گونه استاین ،انسان یادراک عتیطب
. سپس بـا دیآیم دیبه آن، پد افتنیدست ن یبرا ینوع الم و ناراحت کیبه آن و  نیل یبرا یلذت
احسـا   یفـرد یوقتـ . مثالً رودیم زیآن چ یخود از الم، در پ دنیو رهان لذ  بردن هزیانگ

هـم  عتیحال طب نیدر ع رود،یبه آن لذ  به دنبال نذا م یابیدست یو برا کندیم یگرسنگ
دو اتفاق )کسـ  لـذ  از  نیا نی. بکندیم نیخود را تأم حتاجیو ما رسدیبه مقصود خود م
 بـار وجود دارد؛ به ع یدیشد یو هماهنگ یوابستگ کیبدن(  حتاجیما نیخودن نذا و تأم

کـه  زیـبه آن چ زین عتیو طب برد،یدارد، لذ  م ازیبه آن ن عتیانسان از آنچه طب نکهیا گرید
خـودش  ا یـو نا عتیطب انی(. م142-145: 2415)مطهری، دارد  ازیبخش است نلذ 
هـر علـت بـا معلـول خـودش  انیکه م ینیوجوب و ضرور  )از جنس ضرور  تکو هرابط

 ینیع عتیاعتبار خودش، آن حد وجوب را که در طب لمبرقرار است( وجود دارد. انسان در عا
کـرده، اعتبـار  قیآن تصـد تیـو نا دهیکه به فا یایاریخود و هر فعل اخت انیوجود دارد، م

خود  انیوجود دارد و انسان آن را م شعوریذ وانیح یاریدر هر فعل اخت «دیبا» نی. اکندیم
عالمـه  یبـرا انیـم نیـا ر(. آنچه د141: 2415)مطهری،  کندیبرقرار م تیو آن فعل و نا

است که نفس به آن امر، و انسـان را  یو فرمان ییاست آن حکم انشا واجد اهمیت ییطباطبا
 (.144: 2415)مطهری، برود  یعیکه به دنبال مقصد طب کندیودار م

 کننده یا اغواگر های نیازمحور و غایات هدایتگذاری. رابطه اعتباریات، هدف3-3

: 2412شـوند )سـوزنچی، ان به یک نایت طراحـی مـیانس دستیابیبرای  اعتباریا  اساساً 
(. به عبار  دیگـر، وصـول بـه نایـا  و اهـداف، هـدف از جعـل اعتباریـا  اسـت. 257
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اعتباریا  آثار و نایت متناس  بـا خـود را بـه همـراه دارنـد و بـرای حصـول آثـاری وضـع 
شود؛ اعتبار می ارچوب، هر چیزی که انسان را بهتر به اهدافش برساند،هشوند. در این چمی

سان که آدمی اعتباریا  متناس  با اهدافش را پذیرفته و هر آنچه ناسازگار بـا اهـدافش بدین
در  هـاهـدف(. ایـن 77: 2416شمارد )نصر  پناه و بخشی، ارزش میباشد را مردود و بی

نایتمند بوده و انسـان نیـز موجـودی هدفمنـد  ،اصل واقعی و وجودی  هستند؛ چرا که عالم
گـاهیشـان هایی که نسبت به هـدف وجـودیرو دارد. انسانست و هدفی واقعی در پیشا  آ

جویند و تمامی اقداما  و اسـتخداما  و اعتباراتشـان در راسـتای دارند، لذ  اصیل را می
هـا کـه چـراغ ای دیگـر از انسـانشـان اسـت؛ امـا در مقابـل، دسـتهتعالی مرات  وجـودی

انـد و وجهـه شان نافل شـدهذاتی و نیازهای اصیل وجودیسو شده، از گوهر شان کمفطر 
و اسـتخداما  و  همت خویش را در مسیر وصول به اهداف توهمی و نیر اصـیل قـرار داده

آنهـا را از صـراط  گمراهـیمین منافع نیر اصیلی است که موجبـا  أاعتباراتشان نیز در راه ت
ذاری بـا اصـالت، جعـل اعتبـارا  گآورد. به عبار  دیگر، هدفمستقیم هدایت فراهم می

گـذاری تـوهمی و نیـر اصـیل، صحیح و هماهن  با عالم تکوین را در پـی دارد، و هـدف
آورد؛ اولی، نیازهای حقیقـی وجـود اعتبارا  نلط و نیر هماهن  با عالم وجود را پدید می

 گوید.کند و دومی، به نیازهای کاذب و توهمی پاسخ میانسان را رفع می

 ذات؛ منشأ نیاز، فعل و حرکت انسان در مسیر هدف. حب 4-3

هر، دوستی و موّد  است )دهخـدا، « ح » (. مالاحمـد نراقـی در 9977در لیت به معنی م 
میل و رنبت طبع به چیزی که دریافتن آن سب  لذ  و راحت »را « محبت»، السعاده معراج

حقیقت و نفـس هـر چیـز نیز به معنای « ذا »(. همچنین 581: 9907دانسته است )« باشد
را دوسـت « ح  ذا »توان شود. بنابراین می( که به وسیله آن شناخته می9905است )معین، 

 داشتن، تمایل و رنبت طبع، نسبت به نفس و ذا  برای دستیابی به لذ  و راحت دانست.
ورزد و تمامی ، باالترین چیزی است که آدمی نسبت به آن عشق می«ذا  و نفس آدمی»
و حراست و مراقبت از ایـن « ح  ذا »شود، در راستای که از او صادر می گفتاریو  اکاره

ذا  انسـان را  یکه بقا خطرهاییاست. در واقع، محافظت از ذا  و وجود در برابر « ذا »
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کند، پیوسته محل اهتمام اولیه و اساسی است. او دستیابی به این مهـم را در گـرو تهدید می
در راستای ح  ذا  و دفع حداکثری مضرا  متوجه نفـس خـویش جل  حداکثری منافع 

اصل کوشش بـرای »کند؛ یکی داند و در این راستا، همواره بر محور دو اصل حرکت میمی
)طباطبـایی، « اصل انطباق با محـیط»جهت جل  منافع و فرار از زیان، و دیگری، « حیا 
 است.« اجا یاصل انطباق با احت»تر آن، ( که معنای عام237: 2417

محّرک و عامل اقدام انسان برای انجام کارهایش، کس  لذ  بوده کـه آن نیـز بـه دلیـل 
رود، مگـر اینکـه در آن کـار داشتن ح  ذا  است و اساسًا انسان در پی انجام کاری نمـی

ای از تعالیم وحیانی اسـالم بـه رو، سلسله(. از این96: 9999لذتی احسا  کند )موسوی، 
های تربیتی جهت الهی کردن افته که بر پایه این میل و نیاز طبیعی به ارائه روشنحوی نظم ی

طلبانه انسان بپردازد. قرآن کریم سرشار از آیاتی است کـه سمت و سوی اقداما  ح  ذا 
هـا اسـت )مصـباح هایی که زدودنده لـذ ها و برحذر دارنده از عذابمژده دهنده به لذ 

ن کریم هم، از ح  ذا  و تمایل به دستیابی به امور درخور بـا (. در قرآ995: 9909یزدی، 
ذا  و دارای سود مطلوب )جل  منافع( و دفع امور ناسازگار با ذا ، سخن به میـان آمـده، 

و اگر من از نی  )جز آنچه به وحـی »فرماید: می آنجا که کالم وحی از زبان پیامبر اکرم
گاه بودم بر خیر و نفع خود می  .9«دیدمگاه زیان و رنج نمیافزودم و هیچهمیشه میدانم( آ

افزون بـر شـناخت جایگـاه حـ  ذا  در مهندسـی سـاختمان وجـودی آدمـی، واکـاوی 
انسان نیز امری اساسی است که به کس  فهم مطلـوب از سـازوکار فراینـد « ذا »مختصا  

ضـمن کالبـد کند. شهید مرتضـی مطهـری، نفوذگذاری و نفوذپذیری انسان کمک شایانی می
« مـن»داند کـه دارای دو خود، موجودی دو وجهی می« ذا »انسان، او را در « ذا »شکافی 

 «هـازده در زمـین چنگـال»و دیگـری « ها را گشودهسوی باال بال»است، یکی به قول موالنا، 
« مـن»دو  یانسان دارا»باره نوشته است: (. ایشان در این215-216: 9976)ر.ک. مطهری، 

 کیـدر  ؛اسـت یاموجـود دو درجـه کیکه هر فرد  یمعن نیبد ی.و من علو ین سفلاست: م
است.  یعلو تیواقع کی یدرجه دارا کیو در  گرید یهاوانیاست مانند همه ح وانیدرجه ح

                                                           
َن  اَلْسَتْکَثْرُ   اْلَیْیَ   َأْعَلُم  ُکْنُت  َلْو  َو »... . 9 َي  ما َو  اْلَخْیر   م  ن  و ُ  َمسا  .(811 :)الراف «...السُّ
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و  ولاست که با همـه اصـ یحرف نکهیحرف را نزدند با ا نیا ییطباطبا یو تعج  است چرا آقا
 .(268: 9998)مطهری، « دیآیدر باب اخالق جور در م شانیاز جمله اصول ا

دارد کـه دسـتگاه  یوجـود تیـواقع کیـکـه انسـان  کندیم انیبدر ادامه  یمطهر دیشه
درجـه  کیـقسـمت و در  کی. در ردیگیقرار م یوجود تیواقع نیاو در خدمت ا یاحساس

کـه  گـریدرجـه د کیـو در  دهـدیمـ لیاو را تشـک یوجود تیانسان، واقع یوانیح تیواقع
 تـرلیوابسته به آن اسـت و بخـش اصـ شتریانسان ب یوجود تیواالتر دارد و واقع یگاهیجا

 انیـآن هنگـام کـه در م .اسـتانسـان  یملکـوت تیـواقع دهـد،یمـ لیوجود انسان را تشک
بـا عقـل و اراده خـود  اشیوانیـح ا یو آنچـه انسـان بـر خـالف مقتضـ یوانیح ا یمقتض
عقل  یکه مقتضا ردیگیم میو انسان تصم ردیگیدر م یاداده است، تقابل و مبارزه صیتشخ

و گاه  ابدییدست م قی: گاه به توفکندیبدهد، دو حالت بروز م برتری یوانیح یهارا بر جنبه
شـهو ،  پیروزیدر وقت  و کندیم یروزیاحسا  پ ،. در موقع نلبه عقلخوردیشکست م

 یاو همان مـن اراد یواقع« من»له آن است که ئمس نیا لی. دلیابدخورده میشکست خود را
او در  یواقعـ« خـود» یاوست، در واقع، بـرا یکه جنبه سفل یوانیاست و جنبه حو عقالنی 

(. نکته مهمی که در اینجـا مـد نظـر عالمـه 125: 2415)مطهری، مقدمه است  کیحکم 
ستگاه ادراکی و دستگاه طبیعت فردی طباطبایی است این است که وجود ناهماهنگی میان د

به نحوی که طبیعت فردی انسان به سویی حرکت کند و طبیعت ادراکی او به سـوی دیگـر، 
تواند نسبت به فرد ممکن نیست، و دستگاه ادراکی که در خدمت دستگاه طبیعی است، نمی

حساسـی دسـتگاه ادراکـی و ا پس(. 136: 2415مطهری، ر.ک. توجه باشد )و منافع او بی
ای باالتر واقعیت ملکـوتی( انسان، در خدمت واقعیت وجودی )واقعیت حیوانی و در درجه

 دارد. توجه« من»گوید، به اقتضائا  این دو هایی که می«باید»انسان است، و در 
، متناس  با مسـیر سـعاد  یـا شـقاوتی کـه در پـیش دارند« خود»دو  ها کهپس انسان

هایشـان بـرای تـأمین و ، جنس و نوع تالش«(خود»این دو نوع  گیرند )در پرتو هر یک ازمی
گریزی نـدارد و « ح  ذا »شود. هیچ انسانی از متفاو  می« ح  ذا »حرکت در مسیر 

تنظیم شده یا ذاتی که در جهت « عالی»کنند؛ حال یا ذاتی که در جهت همه برای آن کار می
خویش حرکت « خود عالی  »ه بر محور هایی ککند. بر این اسا ، انسانحرکت می« دانی»
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خواهان رشد و صعود  ،کنند، ذاتشان چون خداخواه و کمال طل  است، در مسیر طولیمی
های وجودی خود را در راه دستیابی به لذ  کمال و قرب و در پی آن هستند که تمام ظرفیت

ای از نام جاودانهسب   به اینبه دیگران، متمرکز کنند و « لذ   در راه هدف»و چشاندن این 
خود در دفتر معرفت و عبودیت ثبت کنند. در نقطه مقابل، انسانی که وجهه همـت خـود را 

خـود را « ذا »گزیـده، رخـویش ب راهنمایخویش را به عنوان « خود دانی»دنیا قرار داده و 
گیری از بیشترین میزان مواه  و قدر  مادی در دنیـا کـرده اسـت. او جـز لـذ  تشنه بهره

شناسد و برای دستیابی به آن و  مادی )مال، مقام و ثرو  و... ( هیچ لذ  دیگری نمیشه
کنـد. پـس در هیچ حد و مرزی ندارد، از هیچ تـالش مشـروع و نامشـروعی فروگـذار نمـی

البته واضح اسـت . «گراانسان نفس»و « انسان سعادتگرا»حقیقت دو نوع انسان وجود دارد: 
 است.« نفس اماره»رفداران تبعیت از ، ط«گرانفس»که منظور از 

 طلبِی مبتنی بر حب ذات گری و اختصاص. استخدام5-3

ویـژه  های جهان و از آن جمله، حیوان و بهای از پدیدهپیشتر بیان شد که در وجود هر پدیده
نوعـان خـود را مند است و هـمقرار داده شده است. آدمی به خود عالقه« ح  ذا »انسان، 

آید و خواهان نزدیک بیند و از این رهگذر، احسا  انس در درون وی پدید مید مینظیر خو
سان اجتماع را ایجاد مـی کنـد. واضـح اسـت کـه شود و بدیننوعان خویش میشدن به هم

همین نزدیک شدن و اجتماع و گرد هم آمدن، برای اسـتفاده و اسـتخدام بـوده و سـازگار بـا 
ها به دنبال دستیابی به راهی هستند که بر مبنای آن انسانکه احسا  طبع وجود آدمی است 

همان سامانی اسـت کـه « اجتماع»از طریق آن بتوانند از دیگران استفاده کنند. در حقیقت، 
طلبـی اسـت؛ اجتمـاعی کـه هـا در طبـع اسـتخدامنتیجه اشتراک مشـابه و مسـاوی انسـان

 (.280: 9995کند )طباطبایی، احتیاجا  همه را با همه تأمین می
های اصلی اعتباریا  است. به عبار  دیگر، یکـی از اصل استخدام، یکی از زیرمجموعه

بایست به استخدام هر چیـزی ترین ادراکا  اعتباری، ادراک به این معناست که انسان میمهم
بپردازد که در مسیر کمال او اثرگذار است. به هر شیوه ممکن از دیگر موجودا  به سود خود و 

رو بـه تصـرف در ر جهت حفظ بقای خود بهره ببـرد و از هـر ابـزاری اسـتفاده کنـد. از ایـند
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نوعانش و حتـی حیوانـا  و گمارد و همهای دیگر از طریق تولید ابزار و وسایل همت میماده
هـا بـه همـین آورد. انسانگیاهان را به هر طریق ممکن، استخدام کرده، به خدمت خود در می

کشی از دیگران بودند تا آن هنگام که دریافتند که به همـان میـزان کـه آنهـا بـه رهشیوه در پی به
ای را در قبـال آنهـا در دسـتور کـار اند، دیگران نیز چنین تمایل و برنامـهدنبال استخدام دیگران

بردند و دریافتنـد ها به ضرور  تشکیل اجتماع مدنی و تعاونی پیدارند. در اینجا بود که انسان
دالت اجتماعی )در معنای اعطا  کـل ذی حـق حقـه( ضـامن تـداوم اجتمـاع ]و امکـان که ع
کشی مستمر آنها از دیگران[ است. اگر چه پذیرش عدل اجتماعی )کـه بـه عقیـده عالمـه بهره

ها نیست( و اجتماع مدنی از سوی بشر، به ناچار بود و طباطبایی، مقتضای اولیه طبیعت انسان
شـد کـه بشـر او را محدود کرد، امـا بـه عنـوان یگانـه راهـی قلمـداد مـیدامنه اختیار و آزادی 

 (.975: 2، ج9998کشی کند )طباطبایی، توانست از مجرای آن از دیگران بهرهمی
شود که اثر دهد که قدر  یافتن انسانی بر انسان دیگر سب  میتجربه تاریخی نشان می

، به نحوی که انسان  دارای قدر ، ضعیف شودحکم عدل اجتماعی و حکم اجتماع تعاونی 
را تشـریع آن را در حق فرد ضعیف رعایت نکند. ظهور و بروز این اخـتالف، نیازمنـدی بـه 

است و هر صاح  حقی  تشریع، رفع کننده اختالفآورد؛ به عبار  دیگر، عمل به پدید می
ی انسـان رساند. از آن روی که این اختالف ناشی از سـاختمان وجـودرا به حق خویش می

زندگی شدنی نیست، و است، به وسیله همان ساختمان وجودی و قوای آن از جمله عقل رفع
گــاهی خــاص و ادراک  اجتمــاعی بــرای عــدالت اجتمــاعی نیازمنــد شــکفتگی و ظهــور آ

اسـت و  پوشـیدهانسان  حقیقت   مخصوصی است که در نوع انسان به ذخیره نهاده شده و در
 (.77: 9990زایی، شود )لکنامیده میوحی و نبو  که  کندبروز میاز این نوع  برخیدر 

، اعتبار دیگری نیز وجود دارد کـه از خویشـاوندی معنـایی و «استخدام»در کنار اعتبار 
اسـت. اعتبـار « اختصـاص»کارکردی زیـادی بـا ایـن اعتبـار برخـوردار بـوده و آن اعتبـار 

ریافته که ثمردهـی تـالش وی در کند که انسان با شعور نریزی خود دبیان می« اختصاص»
مندی از کوشش خود در جهت حفظ وجـود و بقـا، در های طبیعی و بهرهمسیر رفع حاجت

های هر فردی را مختص خـودش است که نتیجه تالش« اختصاص»گرو جریان یافتن اصل 
ا آن ای را که بـشود، و از این رهگذر، سنت و سیرهکند، مانع از مداخله نیر در کار او میمی
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. بنــابراین دو اصــل (77-76 :2ج  8931 )طباطبااا،  مــأنو  شــده محفــوظ نگــاه دارد 
های مهم وجود آدمی است که کارهـای او را جهـت از شاخصه« اختصاص»و « استخدام»

 آورد.را فراهم می« انسان  نفوذگذارنده»دهد و مقدما  فکر و عمل می
گـر هسـتند؛ چـرا کـه شـان، اسـتخدامملیـتنظر از ایدئولوژی برگزیـده و ها صرفانسان
« گراهای نفسانسان»و « های سعادتگراانسان»ها است. تفاو  انسان گری طبع اولیاستخدام

طلبـی دسـته کنند و هدف آنها از این استخدام است. استخدامدر چیزی است که استخدام می
کننـد، تـا از سـتخدام مـیآنهـا اسـت. ایـن گـروه دیگـران را ا« خـود عـالی»اول، در راستای 

بنیاد خود بهره بگیرند تا خود آنها )مخاطبان( و های وجودی آنها در راستای فکر فطر ظرفیت
تر باشند، تا از این رهگذر تر جامعه را رشد دهند و در مسیر سعاد  ثابت قدمدر ساحتی کالن

سـان اری برند و بـدینرسالت اجتماعی خویش را انجام دهند و از این انجام وظیفه، لذ  بسی
فکر فطری را که ذا  آنها خواهان آن است گسترش داده، پایدار کنند و نام خود را نیز در تاریخ 

گرا(، در راستای خود دانی خـویش، دسـت های نفسبه نیکی باقی نهند. اما دسته دوم )انسان
دن منافع مادی و دنیوی  های آنها در راستای گسترده کرزنند تا از ظرفیتبه استخدام دیگران می

هایی که به مکارم اخالق مجهز نشده باشند، در ایـن دسـته در اختیار خود استفاده کنند. انسان
گیری گیرند. در این مرحله، هر دو دسته بنا بر اهداف دوگانه خود به دنبال تولید و بهرهجای می

د، تـا از آن طریـق، فراینـد معنوی یا مادی موجود در جامعه هسـتن -دار از قدر  مادی جهت
 خواهی و حرکت در مسیر ح  ذا  را طی کنند. گری و لذ استخدام

 گرانه و تدبیر اجتماعی. نفوذگذاری استخدام1

انـد و بـه دنبـال گسـترش حـوزه و تعـداد طلـ هـا اسـتخدامبیان شد که انسان پیش از این
خـود »لبـی، افـراد متناسـ  بـا طاند. برای دستیابی به مقصود استخدامن خویشامستخدم
هـا بـه «سعادتگرا» روند.می مختلف« نفوذ»آوردن دو نوع خویش در پی به دست« انتخابی

« خـواهضـاللت ۀنفوذ اسـتثمارگران»مین أها به دنبال ت«گرانفس»و « نفوذ هدایتگرانه»دنبال 
هدف چیسـت  گزینند؛ اینکه این جوامعبرای خویش هستند و هر یک جامعه هدفی را برمی

 . با دقت نگریستبایست در آن له مهمی است که میئو چه مختصاتی دارند، مس
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 بندی نفوذ )استخدام( بر مبنای دوگانه نفوذ )استخدام( عینی/ ذهنی. دسته1-4

دارد که از هر چیزی منفعت خود را بجوید و در پـی گرانه انسان او را بر این میخوی استخدام
فع خود باشد. در چهارچوب تحلیل مختصـا  ذاتـی ایـن تصـرف، در تصرف در آن چیز به ن

کنندگان اولویت اولیـه و اساسـی داشـت. ها برای تصرفهای گذشته، وجوه مادی تصرفسده
َبل کسـ  سـیطره به این معنا که افراد و حکومت ها به دنبال دستیابی به منابع مادی قدر  از ق 

ین منابع، گاهی قلمرو سرزمینی، منـابع طبیعـی و بر جامعه هدف نفوذگذاری خویش بودند. ا
های ملی و گاه امکان تسلط و حکمرانی مبتنی بر قـدر  سـخت، بـر افـراد، معدنی و گنجینه

ها و جوامع انسانی بود. در واقع، در این نوع نفوذ که نوع متداول و مرسوم نفوذگـذاری در گروه
داد، آنچه برای نفوذگذاران اهمیت داشـت، را شکل می« استعمار نو»و « استعمار کهنه»دوران 

هـای کشی مستقیم و سخت از مستخدمان و مخاطبان نفوذ، بیشتر از طریق کاربست شیوهبهره
سازی فکـری و ها و همراه، ترنی  و تلطیف قل «نفوذ عینی»مبتنی بر اجبار و تهدید بود. در 

سازی اسـتخدام( ذار )مشروعبخشی به اقداما  نفوذگعقیدتی مخاط  در راستای مشروعیت
های نفوذگذاری عینی، برخوردار نبود. به همین دلیل، نتـایج کننده در برنامهاز جایگاهی تعیین

کرد، ولی به دلیل ها هر چند منافع نفوذگذار را در سطح حداقلی تأمین میحاصل از این برنامه
ها از ها و بحرانها، آشوبایتیگر را در رویارویی با نارضضعف در کارآمدی، بازیگر استخدام

رو، اعتبار انتخـاب اخـف و اسـهل )اعتبـار نـاظر بـه داد. از اینسوی پذیرندگان نفوذ قرار می
ها )در ادامه مقالـه بـه تفصـیل دربـاره ایـن ریزیترین راه( در برنامهترین و سبکانتخاب ساده

که از شـیوه نفوذگـذاری عینـی بـه  ها را بر آن داشتاعتبار توضیحاتی ارائه شده است(، انسان
کـه بیشـتر « نفوذ ذهنی»، گذاری راهبردی کنند. در «نفوذگذاری ذهنی روش»تقدم کاربست 

مبتنی بر جذابیت است، منافع حاصل از استخدام، بیشـتر از مجـرای بـه اسـتخدام درآوردن و 
ترسیمی و دستگاه  ها، نیازها، اهدافهای مخاطبان و تأثیرگذاری بر میلها و قل تصرف ذهن

سـازی فراینـد شـود. مشـروعگران محقـق مـیگیری آنان متناس  با خواست استخدامتصمیم
عمال قدر  و تبدیل آن به اقتدار که از نتیجه عمـال نفـوذ ذهنـی بـر مخاطبـان اسـت، ا  هـای ا 

شـکلی ای که نیازهایشان را بـه تواند جامعه هدف استخدام را تطمیع یا ترنی  کند، به گونهمی
راستا بـا منـافع نفوذگـذاران ای ترسیم کنند که همگونهشان را آنتصور کنند و دریابند و اهداف
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گران را به خطـر نیفکنـد. ایـن شـیوه از نفـوذ باشد یا حداقل افکار و اعمالشان، منافع استخدام
ان هـای نفوذگـذاری در دوریی است که مبنـای سیاسـت«نفوذ فرانو»)نفوذ ذهنی( همان شیوه 

آنگاه به کارآمدی مطلوب « نفوذ ذهنی»دهد. البته ناگفته نماند که را شکل می« استعمار فرانو»
بـا اولویـت کاربسـت « نفوذ عینـی»و « استخدام سخت»ای هوشمندانه با رسد که به گونهمی

 شود. تعبیر می« استخدام و نفوذ هوشمند»تلفیق شود که از آن به « نفوذ نرم و ذهنی»

 منظومه ارتباطی استخدام عینی، ذهنی و هوشمند .2نمودار
 های پژوهش()منبع: یافته

 بندی نفوذ )استخدام( بر مبنای دوگانه نفوذ )استخدام( ِملکی/ ُملکی. دسته2-4

لک )ملکیت( است. ریشه ایـن اصـل، پـیش از یکی از مهم ترین اعتبارا  پسااجتماعی، اصل م 
تکمیـل « ملـک»است که بعدها به صـور  « اختصاص»همان  تحقق اجتماع محقق بوده و آن

 (.126: 2417گونه تصرف بوده است )طباطبایی، شده و دارای اثر خاصی شده که جواز همه
ای کـه تر، از دوگانهتر و دقیقتوان در نگاهی جزئی، می«ملکیت»برای تبیین بهتر اعتبار 

آل عمران از آن بهره گرفته اسـتفاده کـرد و  سوره مبارکه 25ذیل تفسیر آیه  عالمه طباطبایی
لک»آن، دوگانه  لک»است. « ُملک»و « م  لـک « م  بـر دو نـوع حقیقـی و اعتبـاری اسـت. م 

اعتباری، بر اسا  وضع و اعتبار قوام یافته و قابلیـت تحـول و تیییـر را در خـود دارد و ایـن 
در مقـام تعریـف، « ُملـک»امکان را داراست که از مالکی به مالک دیگر منتقـل شـود. امـا 

بـه معنـای « ُملـک»انـد. ای از مـردممالکیت بر چیزهایی اسـت کـه در ملکیـت مجموعـه
پادشاهی است. دلیل این نامگذاری نیز به این سب  است که پادشاه هر آن چیـزی را کـه در 

استخدام ذهن  
رممبتن  بر قدرت ن

استخدام 
لین  مبتن 
بر قدرت 
سخت

استخدام 
هوشمند
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حیطه تصرف رعیت است، در مالکیت خویش دارد، بدون اینکه اعمال تصرفش بـا تصـرف 
لـک تعار  باشد. به تعبیر دقیقرعایا در  لکـی اسـت روی م  تر، ُملک پادشاه، در حقیقت م 

 (.282-289: 9، ج9998)طباطبایی، 
توان از دو گونه نفـوذ یـاد کـرد: یکـی نفـوذ بندی، میگیری از این دستهبر این مبنا و با بهره

لکی و دیگری، نفوذ ُملکی.  لکی»م  شود که در آن کنشـگر به آن نوعی از نفوذ گفته می« نفوذ م 
ها، راهبردها و ابزارهایی نظیر تطمیـع، تهدیـد و ترنیـ ، هـر گیری از مهار نفوذگذار با بهره

کند یا آوری مورد نظر دارد، از آن خود میآنچه از متعلقا  نفوذپذیر، برای تصاح  یا فراچن 
یـا مـادی اسـت یـا آورد. ایـن متعلقـا  آن را به صور  مطلوب در راستای منافع خود در می

لـک، زمـین، منـابع طبیعـی و ...، و متعلقـا  معنـوی، نظیـر  معنوی؛ متعلقا  مادی نظیر م 
آمدها و بدآمدهای فردی و گروهی. امـا بینی، بینش و گرایش و منظومه درک نیاز و خوشجهان

، نفوذی اجتماعی اسـت کـه در آن نفوذگـذار بـه دنبـال سـیطره راهبـردی و بـه «نفوذ ُملکی»
آوردن صالحیت مدیریت اقتدارآمیز یک مجموعه، گروه، کشـور، منطقـه جیرافیـایی یـا دست

« نفـوذ ُملکـی»آیـد، برمـی« ُملـک»طور که از تعریـف حتی کل جهان است. در واقع، همان
 نفوذی از جنس کس  امکان حکمرانی مادی/ معنوی مشروع بر جامعه هدف است. 

هـا و جوامـع پیوسـته در معـر  انتخـاب ی، انسـانافزون بر این، بر مبنای ادبیا  قرآن
فرمایـد: اند. قرآن کریم دربـاره ایـن هـدایتگران در مسـیر حـق مـی«ضاللت»یا « هدایت»
ن» ٌُ  َخَلقنا وِممَّ قَّ  هدوَن ی امَّ َْ (. پروردگـار عـالم در ایـن آیـه ]آن 909)اعراف: « عِدلونی وِلِه  ِلال

کننـد و حتـی در کند که به حق هدایت میاد میشود[ از افرادی یطور که از آن برداشت می
دانند جامعه به گروهـی هـدایتگر و داور  بـه حـق فکر ایجاد نظام حق هستند؛ افرادی که می

سوره اعراف(. در نقطه مقابـل، افـرادی  909نیازمند است )ر.ک. تفسیر نور، ذیل تفسیر آیه 
ها در مسـیر دنیـاخواهی خـود بهـره کشانند و از آنهستند که برخی از مردم را به ضاللت می

خواهانـه کشند. قرآن کریم در تعبیری، درخواست کسانی که به خاطر اقداما  ضـاللتمی
اِذ  َوَقااَل »کنـد: گونه بیان میکنندگان، کارشان به کفر رسیده را اینگمراه واک َن یاَلَّ ُْ َناا َفا َلَّ ِرَناا َر

َ
 أ

َذ  َنا ِن یالَلَّ َضَاَّ
َ
ْنِ   اْلِجِنَّ  ِمَن  أ َت  َنْجَعْلُهَما َواْْلِ ْْ ْقَداِمَنا َت

َ
(. در 29)فصـلت: « َن یاْْلَْساَفلِ  ِمَن  وَناکیلِ  أ

دهنـده در مسـیر حـق و توان کنشگران تأثیرگذار و خطاین چهارچوب و در نگاهی کلی، می
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وذ
نف

مِلک 
خواهاستثمارگرانه ضاللت

هدا،تگرانه

مُلک 
خواهضاللتاستثمارگرانه

هدا،تگرانه

بنـدی کـرد. بـر ایـن تقسـیم« هـدایتگران»و « خواهاستثمارگران ضاللت»باطل را در دوگانه 
 «.نفوذ هدایتگرانه»و « خواهضاللت هنفوذ استثمارگران»آید: و نوع نفوذ به دست میاسا ، د

، در گام «خواه/ هدایتگرانهضاللت ۀاستثمارگران»گیری از تقسیم بندی دوگانه نفوذ با بهره
لکـی »تر کـرد: دوگانـه تر، کاملای جامعبندی را با ارائه دوگانهتوان این دستهبعد می نفـوذ م 

لکــی هدایتگرانــه»و « خــواهضــاللت ۀاســتثمارگران لکــی اســتثمارگران»؛ «نفــوذ م   ۀنفــوذ م 
دیگـری  هایداراییموجه( اموال و  ، تالش در راستای در اختیار گرفتن )نالباً «خواهضاللت

لکی هدایتگرانه»برای خود است و  کوششی خالصـانه در راسـتای عرضـه صـحیح « نفوذ م 
اط  با هدف جذب قل  و روح او در مسیر تربیت و سعاد  است. تعالیم ناب الهی به مخ

تالشی در راستای کس  زمام امور یک جامعه یا « خواهضاللت ۀنفوذ ُملکی استثمارگران»اما 
منابع آن جامعه و کس   ۀکشی و چپاول  در پردثیرگذاری عمیق بر یک جامعه با هدف بهرهأت

تـالش در راسـتای « نفوذ ُملکی هدایتگرانه» لیو سیطره بر شئون حاکمیتی آن جامعه است،
یا مقدرا  یک  هاثیرگذاری بر تصمیمأبنیاد یا کس  عمق نفوذ و تتشکیل حکومتی شریعت
 افـرادآوری مقدما  و ملزوما  سعاد  جمعـی یند رشد و فراهماجامعه با هدف تسهیل فر

 بق بر شکل زیر اشاره کرد.توان به چهار نوع نفوذ منطآن جامعه است. پس با این فر  می

لکی و ُملکی و انواع آنها .3نمودار   نفوذ م 
 های پژوهش()منبع: یافته

 بندی نفوذ )استخدام( بر مبنای دوگانه نفوذ )استخدام( پیشاجامعه/پساجامعه. تقسیم3-4

مطـرح « جامعـه»و « اجتمـاع» یهاه با نامک یانسان ییاان دو نوع گردهمیتوان میرسد میبه نظر م
 .(9: 9999؛ فخـر زارع، 20-26: 9998هایی گذاشـت )ر.ک. جـوادی آملـی، تفاو شوند، یم
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ها آفریده شده و در کنار یکدیگر زندگی را آناز کرده بودند وجود داشته از زمانی که انسان« اجتماع»
یا چند نفر دانست کـه هـم پـیش از را نتیجه ارتباط و تعامل دو « اجتماع»توان، است. به عبارتی می

از  یاجموعـهاز م»، عبـار  اسـت «جامعـه»گیری جامعه وجود داشته و هم پس از آن. امـا شکل
هـا در و آرمـان هـادهیـو ا هـادهیـعق سلسله کیو تحت نفوذ  ازهایسلسله ن کیکه در جبر  هاانسان

 (99: 9977 )مطهری،« ورندنوطه مشترک یزندگ کیادنام شده و در  گریکدی
لکـی»ای از جنس نفـوذ نفوذ پیشاجامعه اسـت، امـا در پسـاجامعه عـالوه بـر نفـوذ « م 

لکی» نفـوذ »منحصـر در « اینفـوذ پیشـاجامعه»نیـز وجـود دارد. پـس « ُملکی»، نفوذ «م 
لکــی لکــی/ ُملکــی»مشــتمل بــر « اینفــوذ پســاجامعه»، امــا «م  نفــوذ »اســت. « نفــوذ م 

تر یافتهتر، سازمانبه روز، پیچیده زمانی رو به جلوتر رفته، روزهر چه از نظر « ایپساجامعه
، به دلیل سیاست بسیط جاری، از «ایپیشاجامعه»که نفوذ و کارآمدتر شده است، در حالی

 از تکـحر در زیـن «ازیـن لهئمسـ» در بـه عـالوهپیچیدگی خاصـی برخـوردار نبـوده اسـت. 
  .ابدییم تنوع و شیافزا یاجتماع و یفرد یازهاین ،«پساجامعه» سمت به «شاجامعهیپ»

همچنین در بحث اعتباریا ، سه اصل اعتباری وجود دارد که اگرچه در پیشاجامعه نیـز 
ای همراه شده است های چند الیهاند اما سازوکار آنها در پساجامعه با پیچیدگیوجود داشته

 له نفوذ دارد:ئو توجه به آنها نقشی کلیدی در فهم مس
انسان  همواره به دنبال دستیابی  تر(:تر و آساناعتبار انتخاب اخف و اسهل )سبکالف( 

تـرین ترین، سبکهایی است تا بتواند بیشترین منافع را از طریق استفاده از کم هزینهبه روش
یکـی از آن « انتخـاب اخـف و اسـهل»ها، فراچن  خویش آورد. اعتبار ترین راهو اثربخش

دارند، فرایند کشی از دیگران گام برمیهرگاه افراد و جوامع در مسیر بهره اعتباریاتی است که
افزایـد سازانه آن استخدام مـیکند و بر کارآمدی منفعتگری را تسهیل و تسریع میاستخدام

 (.286: 9995)ر.ک. طباطبایی، 
گیـری جامعـه، له نفوذ این اصل هم در پیش از جامعـه و هـم در پـس از شـکلئدر مس

های سخت و نرم کشورها و جوامع ریشه در این سرعت پیشرفت ان داشته است و اساساً جری
نفـوذ »له نفوذ، تا پیش از قرن حاضر، کاربسـت حـداکثری ئاصل اساسی دارد. در مورد مس

ورزان در پیشبرد اهدافشان بوده اسـت، امـا بـه مـرور زمـان پیوسته مد نظر سیاست« سخت
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های دیگری بهره ببرند که در عین کارآمـدی، بایست از روشاهالی سیاست دریافتند که می
آوردند و پس از « نفوذ نرم»گیری از کمترین هزینه را برای آنها داشته باشد، پس روی به بهره

 (.45-25: 2411نای،  .ک.را در دستور کار قرار دادند )ر« نفوذ هوشمند»آن، 
هـای کوچـک و چـه چـه اجتمـاع -اجتماعانسان از اولین مرحله  ب( اعتبار کالم )سخن(:

ای داشته تا بتواند به کمک آن الفـاظ، نیاز به تولید و وضع الفاظ داللت کننده -های بزرگاجتماع
(. برقـراری 290: 9995مقاصد خود را به دیگران بفهماند و منویا  آنان را دریابـد )طباطبـایی، 

های واضع الفاظ اجتماع به تبعیت از دیدگاهاین مفاهمه نقش مهمی در ترنی  و قانع کردن افراد 
گرفته، ایجاد بستری قانع کننده داشته است. در واقع، آنچه در یک اجتماع همواره مد نظر قرار می

بوده که از مجرای آن، فرایند مفاهمه میان اعضای آن جامعه برقرار شود و آنها بتوانند به این وسیله 
های خود به این نیازها را به مخاط  ای یکدیگر را دریابند و پاسخبه اقناع یکدیگر بپردازند، نیازه

گرفتـه ولـی امـروزه های پیشین صرفًا از طریق کالم صـور  مـیعرضه کنند. این فرایند، در سده
کار اعتبار کالم شده است؛ وسـایل اقناعی متعددی کمک -های ارتباطیوسایل گوناگون و روش

 گیرند.برداری قرار مینفوذگذاری نیز مورد بهرههایی که خود در فرایند و روش
یاست و مرئوسیت:  ،اعتبار ریاست به معنای توسـعه و گسـترش دادن وجـود ج( اعتبار ر

)امـر خود و دیگران را جز  وجود خود فر  کردن است. بر مبنای این اعتبـار، شـخص آمر
بـه دهد و وجود خود قرار میشود به مثابه عضو فعالی از که به او امر میرا ، آن کسی کننده(

به معنای اعتبار پاداش « جزا»کند. اعتبار وادار می« کفر»و « جزا»اضطرار به وضع دو اعتبار 
نیـز در صـور  تمـّرد و مخالفـت جریـان « کفر». اعتبار در صور  تبعیت و اطاعت است

 . (222-229: 9995)طباطبایی، اش نکوهش و ذم است یابد و کمترین درجهمی
توان مسئله نفوذ را بـه کمـک آن تبیـین ترین اصول اعتباری که میطور کلی، یکی از کاربردی به

کرد، اعتبار ریاست و مرئوسیت است؛ چرا که اساسـًا مسـئله نفـوذ یـک ارتبـاط چنـد جانبـه میـان 
 نفوذگذار و نفوذپذیر است. نفوذگذار که نالبًا به علـت منـابع  قـدر   در اختیـار، دسـت بـاال را در

کند )البته در نیر مواردی نظیر عدم تعهد( و نفوذپذیر نیـز بـه تعامل دارد نقشی شبیه رئیس را ایفا می
دلیل ضعفی که در منابع قدرتش دارد، پذیرنده اعمال نفوذ و نظر نفوذگذار اسـت و عمـاًل در حکـم 

است، در ایـن  مرئو  است و مسائلی نظیر تطمیع، تهدید و ترنی  که در فرایند نفوذگذاری معمول
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 توان به مسئله نفوذ نگریست.اعتبار نیز جاری و ساری است، پس بر این مبنا نیز می

 . تدبیر اجتماعی4-4

به مثابه گامی اساسی برای طراحی برنامه اقـداما  عملـی در راسـتای پاسـخگویی بـه « تدبیر»امر 
ــگر ــه کنش ــگر هــدایتگر و چ ــه کنش ــذار )چ ــت. کنشــگر نفوذگ ــی اس ــتثمارگر  نیازهــای درون اس

خواه( وقتی تصمیم به نفوذگذاری گرفتند، با توجه به وضعیت و اینکه در مرحله پیشـاجامعه ضاللت
لکی هستند یا نفـوذ ُملکـی، بـه  یـا « بنیـادتـدبیر سـعاد »بوده یا پساجامعه و اینکه خواهان نفوذ م 

الهی یا نفسانی خود بـه تهیـه آورند و بر مبنای آن تدبیر متناس  با نایا  روی می« بنیادتدبیر نفس»
سـان در کنند تـا بـدینپردازند و کاربست قدر  تولیدی را محقق میو ارتقای منابع قدر  خود می

مسیر فرایند نفوذگذاری، از مرحله نیاز به مرحله عمل  مبتنی بر نیاز برسند. در واقع، ایـن عمـل یـک 
نیاز نفوذپذیر؛ به این معنـا کـه نفوذگـذار نیـاز  اش در نیاز نفوذگذار قرار دارد و جنبه دیگرش درجنبه

دارد تا دیگران را استخدام کند و نفوذپذیر نیز نیاز دارد تا از مجرای این اطاعت و همراهـی، نیازهـایی 
 آید، مرتفع کند.را که به نظرش مرتفع ساختنشان جز از دست نفوذگذار برنمی

 گیرینتیجه

هـا و که همواره در دستور کار افراد، جریـان« نفوذ»مفهوم  در این مقاله تالش شد نشان داده شود
گرفته، بر چه بنیان وجودی و تکوینی استوار شده و ها قرار میهای گوناگون در طول قرنحکومت

سازی آن، چه سازوکاری در طبع انسـان و گیرد و برای پیادهتمایل به نفوذگذاری از کجا نشأ  می
هـا بـا هـدف نـایی های پژوهش، تمامی اقداما  انسـانطبق یافتهاجتماع قرار داده شده است. 

منـدی بـه اش را عالقـهطل ، محور هر گرایش و کنشح  ذا  است. آدمی، این موجود کمال
دهد. او این حقیقت را ذاتًا دریافته که اقتضـای تـأمین حـ  ذا ، بقای وجود و نفسش شکل می

 منافع مترت  بر این استخدام است.گیری از استخدام موجودا  دیگر برای بهره
آورد، ایـن گـرا را پدیـد مـیگرا و نفسدر این میان، آنچه تمایز میان پیروان مکات  وحی

های دانـی ذا ، شود یا جنبههای عالی ذا  واقع میاست که این استخدام در راستای جنبه
ذاتـی لـزوم  شـوند. در هـر صـور ، پـس از درکدهی بـه رفتارهـا مـیمشی دار خطعهده

شود که استخدام، از آن رو که یک نیـاز و طلـ  به این معنا می انسان متوجهگری، استخدام
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کسـ  بیشـترین میـزان قـدر  )عینـی،  راههمگانی است و همه به دنبال آن هستند، جز از 
گـر، آیـد. در اینجـا، انسـان  اسـتخدامذهنی یا قدر  تلفیقی هوشمند( ممکن به دست نمی

« من  دانی طل »و اگر « نفوذ  هدایتگرانه»باشد، « من  عالی طل »شود و اگر مینفوذگذار 
 گیرد.را در پیش می« خواهنفوذ  استثمارگرانه ضاللت»باشد، 

دهـد یـا پسـاجامعه، از این رهگذر و با توجه به اینکه نفوذ در دوران پیشاجامعه رخ مـی
لکی هدایتگرانه، نفوذ  لکی استچهار نوع نفوذ )نفوذ م  مارگرانه، نفوذ ُملکـی هدایتگرانـه و ثم 

آید. به وجود می« سازمان معنایی استخدام»خواه( در قال  ضاللتۀنفوذ ُملکی استثمارگران
شده و متناس  با جنس « یند استخدامامدیریت فر»در این مرحله وارد میدان « تدبیر»عنصر 

از مرحله نیاز به مرحله عمـل  مبتنـی بـر یند گذار اخویش، فر« بنیادنفس»یا « بنیادسعاد »
از  ،که نیاز ح  ذا  اسـترا ترین نیاز انسان اینیاز را ساماندهی کرده، موجبا  تأمین پایه
کند. شکل زیر، مطالـ  فـوق را در قالـ  مـدل طریق کاربست قدر  تولیدشده فراهم می

 دهد. شان مین له نفوذ در پرتو نظریه اعتباریا  عالمه طباطباییئواکاوی مس

 له نفوذ در پرتو نظریه اعتباریات عالمه طباطباییئمدل واکاوی مس .4نمودار 
 های پژوهش()منبع: یافته
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در  آن، دهد که نفوذ با تمام وجوه سخت، نرم و هوشـمندهای این پژوهش نشان مییافته
و « نفـوذ»گیرد. پـس طل  آدمی سرچشمه میواقع همان استخدام است که از طبع منفعت

تالش در جهت نفوذگذاری، زاییده ذا  و طبع آدمی است کـه از ابتـدای خلقـت در دوران 
لکی و نفوذ ُملکی وجـود داشـته  پیشاجامعه و پس از آن دوران پساجامعه، به صور  نفوذ م 

پیـروان خـود عـالی و »است و آدمـی گریـزی از آن نـدارد. طبـق ایـن امـر ذاتـی، همـواره 
لکی و ُملکی هدایتگرانه بودهبه دن« سعادتگراها اند؛ چون این نوع از نفـوذ، بال نفوذگذاری م 

داران نفـوذ پـرچم شـود و اساسـاً الزمه رسانیدن افراد و جوامع به سعاد  و کمال تلقی مـی
و شایسـتگان امـت، موفقیـت انجـام  الحانمثبت، از پیامبران )علیهم السالم( گرفته تـا صـ

سازی نفوذ مثبت )نفوذ هدایتگرانه( نسبت به جامعه هدف خود رسالت خود را منوط به پیاده
پیوسـته در پـی « گراهـااصـحاب خـود دانـی و نفـس»انـد. در نقطـه مقابـل نیـز دانستهمی

لکی و ُملکی استثمارگرانه خواه بوده و از این طریق سودای تضعیف ی ضاللتنفوذگذاری م 
کـه در هـیچ  ایگونـهاند، به پرورانیدهمی خواه را در سرساختار جبهه سعادتگرایان  مقاومت

هـا و مخـاطرا  نفـوذ منفـی دشـمنان مصـون ای از تاریخ سعادتگراها از گزند آسی برهه
 قدمتی به درازای تاریخ زندگانی بشر دارند. « نفوذ منفی»و « نفوذ مثبت»اند. پس، نبوده

سـت. شـرط توفیـق در مسـتثنی نی مذکورحاضر نیز از قاعده  روزگار اقتضائا  حاکم بر
هـای جدال تمدنی امـروز اسـالم و نـرب، مـدیریت عالمانـه صـحنه رقابـت میـان برنامـه

تـر، نیـاز امـروز این زورآزمایی است. به عبار  دقیقهر دو طرف نفوذگذاری مثبت و منفی 
جامعه اسالمی در این نبرد، تجهیز به دو سالح راهبردی است؛ یکی، سالح نفوذ مثبت کـه 

ریزی در جهت گسـترش روزافـزون حـوزه نفـوذ گفتمـان مقاومـت و ت از برنامهعبار  اس
انقالب اسالمی در سطح منطقـه و جهـان و تـالش در راسـتای الگوسـازی موفـق از نظـام 
اسالمی. دیگر سالح راهبردی، ساختار تدبیر و مقابله یکپارچه با نفوذ منفی دشـمنان اسـت 

ذ عینی، ذهنی و تلفیقی آنان و نقاط ضعف و خأل تواند ضمن شناسایی راهبردهای نفوکه می
ریزی راهبردی برای ایجاد حصار ضد نفوذ بـرای کشـور و جبهـه مقاومـت داخلی، به برنامه

 سعاد  اجتماعی و زدودن آثار نفوذ منفی خارجی بردارد.  برایبپردازد و گامی مؤثر 
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