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مقدمه

از دیرباز ،کنشگران سیاسی به ویژه دولتها و حکومتها ،برای تأمین منافع و حفظ و ارتقـای
سطح توانمندیهای خود و تضعیف مخالفان ،رقیبان و دشمنان ،تمرکز ویژهای بر مسئله نفـوذ
میکردند؛ خواه این توجه زاییده وجود شناخت علمی بـه جایگـاه نفـوذ در عرصـۀ سیاسـت و
جامعه بود ،و خواه این نفوذگذاری و نفوذشکنی بر مـدار تجربـه و ذا سیاسـت ورزی نفـوذ
محورانه نهادینه شده در رویکرد حاکمان کاردان صور میگرفـت .در واقـع ،در ایـن کـارزار
فکر و عمل سیاسی ،شرط توفیق و دوام حکومتها بـه توانمنـدی آنهـا در مـدیریت دو حـوزه
معطوف بود :یکی ،کارآمدی در فرایند نفوذگذاری داخل به خارج ،و دیگری ،برنامـهریـزی در
راستای نفوذشکنی خارج به داخـل .در ایـن دوگـان ،فاصـل «داخـل» و «خـارج» ،مرزهـای
جیرافیایی نبوده ،بلکه مرزهای گفتمانی معیار تمایز «داخلی» از «خارجی» هسـتند؛ بـه ایـن
معنا که هر فرد و گروهی که در راستای تأمین منافع ملی یک واحد سیاسی عمل کنـد ،نسـبت
به آن واحد سیاسی ،داخلی است؛ ولو در خارج از مرزهای آن واحد سیاسی عمل مـیکنـد ،و
هر کنشگری که در خالف مسیر تأمین منافع ملی یک واحد سیاسـی گـام برمـیدارد ،هرچنـد
سرود ملی آن کشور را زیر زبان زمزمه کند ،نسبت بـه آن واحـد سیاسـی ،خـارجی محسـوب
میشود .با این قرائت« ،نفوذ» یک امر نهادینه شده در امـر سیاسـتورزی بـوده و در ابتـدا ،از
نظر محتوایی و ارزشگذارانه ،خنثی و بدون جهتگیری است.
در این میان ،آنچه دو مفهوم «نفـوذ مثبـت» و «نفـوذ منفـی» را پدیـد مـیآورد ،جهـت
پیادهسازی نفوذ یا همان «له» یا «علیه» یک بازیگر ّ
معین استفاده شدن نفوذ است؛ چرا کـه
ً
«نفوذ» برای عامل نفوذ (نفوذگذار) بار ارزشی مثبت دارد و ممدوح است (نه لزوما ممدوح
اخالقی) ،اما برای معمول نفوذ (نفوذ پذیر) مفهومی منفی اسـت و مکـروه ،تـا زمـانی کـه
کنشگر نفوذپذیر از حالت «نفوذپذیری خفتبار» یـا «نفوذشـکنی منفعالنـه» بـه موقعیـت
«نفوذشکنی فعاالنه و پویا» تیییر وضعیت دهد.
در انقالب اسالمی یکـی از اساسـیتـرین و چـالش برانگیزتـرین خطرهـایی کـه نظـام
اسالمی و مسیر حرکت انقالب اسالمی را تهدید میکند ،همین مسئله نفوذ خارجی (نفـوذ
خارج به داخل) است؛ و در نقطه مقابل آن ،یکی از فرصتها و ظرفیتهای بالقوه راهبردی
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فراروی ایران اسالمی ،بهرهگیری از زیرساختهای فکری /عملیاتی در دستر برای توسـعه
نفوذ داخل به خارج مبتنی بر مکت مقاومت اسالمی است.
نخستین گام از مسیر مدیریت استراتژیک نفوذ در کشور ،شناخت نظری مسـئله نفـوذ و
جنبههای آن است .این مقاله ،به واکاوی مسئله نفوذ در پرتو اعتباریا عالمـه طباطبـایی
میپردازد و میکوشد به این سؤال پاسخ دهد که «مسئله نفوذ چگونه بـر اسـا اعتباریـا
عالمه طباطبایی تببین میشود؟» .در این پـژوهش ،از روش تحقیـق توصـیفی -تحلیلـی و
برای گردآوری اطالعا از روش کتابخانهای استفاده شده است.
 .1پیشینه پژوهش

کارآمدی یک پژوهش معرفتشناسانه ،در گرو پرداختن به مسائل و معضال روز جامعـه،
ضمن استفاده از دادههای محکم و مستند و بهرهگیری از رویکردهای نظری کـارا در ایجـاد
پیوند با حقایق بیرونی است« .اعتباریا » ابتکاری نظری است که توانمندی پاسخگویی به
نیازهای روز کشور در حوزه مختلف علوم انسـانی و حتـی ایجـاد تحـول در علـوم انسـانی
نظامساز را داراسـت ،امـا هـر چنـد تـاکنون پـژوهشهـایی کـاربردی بـر پایـه چهـارچوب
«اعتباریا » انجام گرفته ،اما ظرفیتهای نظری آن همچنـان بـاقی مانـده اسـت و شایسـته
است تا بیش از پیش مورد توجه و نظر پژوهشگران علوم انسانی قرار گیرد« .مسئله نفوذ» نیز
یکی از چالشها و مخاطرا جدی فراروی جامعه اسالمی است .علیرنم پـژوهشهـایی
که در این عرصه انجام شده ،آثار علمی روشمند کـه در قالـ چهـارچوبی نظـری بـه ایـن
موضوع پرداخته باشند ،اندکاند.
با بررسی و دقت در آثاری که به نحوی در ارتباط با موضوع پژوهشاند ،میتوان این آثار
را در دو دسته اصلی تقسیمبندی کرد:
اول) دستهای از آثار که در تبیین یکی از حوزههای تأثیرگذار علـوم انسـانی -اسـالمی از
چهارچوب اعتباریا بهره جستهاند ،اما ورودی تحلیلی بـه حـوزه مطالعـاتی مسـئله نفـوذ
نداشتهاند .در این خصوص میتوان به کتاب «الهالی ر ا شلیالل یکیرانلث ایلن ث در
انف شا ا ام خییبث  با تکیا بر نظر ا اعابار ات» (نصـر پنـاه و بخشـی )2416 ،اشـاره
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کرد .همچنین مقالههای «برریث بایبات ا یا و ا بیت در درآ با تکیا بر نظر ا ادراکات
ارایاعث عن ا طباطبا ث» (لکزایی )9909 ،و « ردم یاالری د بث در پرتال نظر ا ادراکات
ارایاعث عن ا طباطبا ث» (یزدانی مقدم )2477 ،با همین رویکرد از «اعتباریـا » بـرای
جستجو در موضوع مورد بررسی خود بهره گرفتهاند.
دوم) آثاری که در آنها تحلیل علمی مسئ له نفوذ مد نظر بوده و از این حیث بـه رویکـرد
این مقاله نزدیک است ،با این تفاو که در آنها از چهارچوب اعتباریا بهـره گرفتـه نشـده
است .در این زمینه میتوان از کتـاب «بازار لابث ییایلث نفلال ا لاالت احلفه آ ر کلا در
ری الری این ث ا را » (کیانی مجاهد )9997 ،نام برد که در آن بـه تحلیـل راهبـرد نفـوذ
ایاال متحده آمریکا در ایران اسالمی با استفاده از چهارچوب نظری بازاریابی سیاسی نفوذ
پرداختــه شــده اســت .معینــیپــور و نرســبان نیــز در مقالــه «نقللش یللبار الی نفللال در
بازگشتپذ ری انقن این ث؛ با تأکیف بر انف شا یضرت آ تاللا خا باای» (معینیپـور
و نرسبان )9990 ،به بررسی امکان بازگشتپذیری درونی انقالب اسالمی از طریق نفـوذ و
فر های محتمل در این موضوع پرداختهاند .همچنین مقاله «راهبرد قابلا با رر ا نفلال
از بظر درآ » (بابایی )9995 ،به بررسی قرآنی راهبردهای ایجاد حصار فرهنگی در جامعه
با هدف مقابله با نفوذ ،توجه کرده است.
با توجه به پیشینه تحلیل موضوع ،مشخص میشود این مقاله از آن روی که بـر موضـوع
تبیین نظری مسئ له نفوذ بر مبنای اعتباریا (با تأکید بـر اعتباریـا عالمـه طباطبـایی) بنـا
نهاده شده ،از پژوهشهای پیشین متمایز مینمایاند؛ در واقع ،نـوآوری ایـن مقالـه ،تحلیـل
یکی از آسی زاترین چالشهای فراروی نظام اسالمی بـا بهـرهگیـری از چهـارچوب نظـری
ادراکا اعتباری است.
 .2چهارچوب نظری :ادراکات اعتباری

ادراکا اعتباری ،چهارچوب نظری کارآمدی است که میتـوان بـا بهـرهگیـری از آن بـه تحلیـل
مسئله نفوذ پرداخت .برای فهم ادراکا اعتباری میبایست به طور صور بندیشـده مرحلـهای
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
نموداری از صور بندی ادراکا اعتباری ارائه شده است و در بخش بعد ،به صور تفصیلی و
گامبهگام ،این نمودار در ارتباط با کارویژه پژوهش ،تبیین و تشریح میشود.

نمودار  .1صورتبندی ادراکات اعتباری
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .3ادراکات اعتباری ،استخدامطلبی فطری و مسئله نفوذ

برای فهم پایهای مسئله نفوذ ،در چهارچوب ادراکا اعتباری ،میبایست فرایندی را تحلیل
کرد که در آن برنامه نفوذگذاری متناس با ساختار «نیازها» و «اهداف» هر یک از کنشگران
نفوذگذار و نفوذپذیر در قال منظومه سیاستها و ابزارها ،توسط عاملیت نفوذ ،پیاده سازی
می شود .اعتباریا که خود سازوکار حرکت در مسیر اهدافی است که آن اهداف ،آینه تمـام
نمای نیازها است ،بنا بر ظرفیتی که دارد میتوانـد بسـتر مناسـبی را جهـت شـناخت ابعـاد
ریشهای مسئله نفوذ فراهم کند ،مشروط بر آنکه ادراکا اعتباری و سازوکار عمـل آنهـا (در
چهارچوب اقتضائا پژوهش) مورد بازشناسی قرار گیرد و ضمن کالبد شکافی مفهومی این
نوع از ادراکا  ،ارتباط آنها با «استخدامطلبی فطری» و بنیانهای نظری مسئله نفـوذ تبیـین
شود.
 .3-1رابطه نظام اعتباریات و نظام تکوین

نظام اعتباریا که در ارتباط با نشئه دنیا و برای حرکت به سوی کماال حقیقی اسـت ،بـه
یک نظام تکوینی و حقیقی قائم است و انسان در ظاهر با یک نظام طبیعی و حقیقی زنـدگی
می کند ،ولی در حقیقت و در ساحت باطن با نظام حقیقی و طبیعی به سر میبرد .در واقـع،
جهان طبیعت پیچیده به حجابهای گوناگون است که مانع از بروز و ظهور باطن و حقیقت
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عالم میشود .امور اعتباری بر این حقـایق اسـتوار هسـتند؛ حقـایقی کـه خـود موجـوداتی
خارجی هستند ،اما به دلیل ارتباطشان با روح انسان ،مادی نیستند؛ اگـر چـه آثـار مـادی و
دنیوی نیز دارند (جوادی آملی .)227 :2414 ،بنـابراین ،ورای هـر امـر اعتبـاری کـه الزمـه
حیا اجتماعی است ،حقیقتی در نظام تکوین عالم نهفتـه اسـت ،بـه صـورتی کـه همـان
حقیقت در مرتبه ذا  ،در قلمرو فهم اجتماعی و تاریخی و دانش بشری نیز تعـ ُّین مـییابـد
(پارسانیا 124 :2412 ،و .)127
 .3-2رابطه نیاز ،اعتباریات و حرکت در وجود آدمی

ادراکا اعتباری در حکم ابزارهایی هستند که موجودا زنده ،به ویژه انسان در راسـتای رفـع
نیازهای خود آنها را میسازند .افزون بر ادراکا اعتباری ،دسـتهای دیگـر از ادراکـا وجـود
دارند ،که ادراکا حقیقی نامیده میشوند .این ادراکـا  ،کشـفهـا و انعکـا هـای ذهنـی
واقعیت و نفس االمر هستند و از احتیاجهای طبیعی موجودا زنده تبعیت نمیکننـد .امـا در
مقابل ،ادراکا اعتباری فروضی هستند که جنبه وضعی و قراردادی دارند و ساخته و پرداختـه
ذهن هستند تا احتیاجا حیاتی موجودا زنـده را مرتفـع کننـد (طباطبـایی.)233 :2417 ،
عالمه طباطبایی در مورد فکرهای اعتباری ،معتقد است که ذهن انسان ،قـدرتی دارد و آن ایـن
است که اندیشههایی را از اشیا خارجی و عینی (که حقیقی است و ذهن در گرفتن آنها قدر
اختراع ندارد) میگیرد و بر واقعیت دیگر منطبق میکند .در واقع ،به این معنا کـه چیـزی را بـر
مبنای عنایت و حسابی ،مصداق چیز دیگری قرار دهیم (مطهری .)111 :2415 ،در ادراکا
اعتباری ،دین از آناز ناظر بـه زنـدگی اجتمـاعی انسـان و دنیاسـت و بـرای برقـراری عـدالت
اجتماعی و تربیت انسان آمده است (لکزایی)67 :2417 ،؛ انسـانی کـه موجـودی علمـی و
ّفعال است و در موجود علمی ،اراده از علم پیروی میکند؛ ازاینرو انسان برای انجام فعالیـت،
نیازمند علوم و ادراکاتی است که اراده او را به سـوی عمـل و فعالیـت برانگیزانـد .ایـن علـوم و
ادراکا است که و یژگی انگیزش در آنها وجود دارد (لکزایی.)63 :2417 ،
مفهوم نیاز ،مفهوم بنیادین و مرکزی اعتباریا است کـه ریشـه اصـلی وضـع اعتبـارا
انسان نیز از آن سرچشمه میگیرد .این «نیاز» سب میشود که موجودا زنده خود را وادار
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به استفاده از اعتباریا کنند و مبتنی بر مجموعهای از آن اعتبـارا  ،بـه کوشـش و فعالیـت
بپردازند« .نیازها» به اعتبار توجه به نایت ،همان اهداف (کمـاال ثانویـه) هسـتند ،قـوای
ّفعاله را به کار میاندازند و آن [قوای ّفعاله] احساسا درونی (حسن جلوه دادن کار و ایجاد
ح و بیض) را تولید می کنند که نتیجه آن ،ترنی اعتبار کننـده بـه انجـام مجموعـهای از
کارها در راستای اهداف میشود (ر.ک .نصر پناه و بخشی.)62-61 :2416 ،
انسان در عالم ادراک و شعور خود برای کس لذ یا رفع رنج کار میکنـد .امـا در واقـع
هیچکدام از لذ و رنج او اصالت ندارند ،بلکه اصل آن است کـه بـه خواسـته خـود برسـد و
طبیعت نیاز خود را برآورد .به مقصد خود رسیدن طبیعت نیر ُم َ
درک ،دلیل ایجاد طبیعت نیـاز
است .اگر انسان این لذ و رنج را درک نکند و فقط به دلیل مصالح طبیعت و بدن بخواهد به
انجام کار بپردازد ،حیا او دوامی نمییابد .بنابراین ،طبیعت این لذ را برای اینکه به مقصـد
خود برسد ،در نهاد انسان قرار داده است (نصر پناه و بخشی.)71 :2416 ،
سرچشمه نیازهای انسان ،جنبه طبیعی وجود آدمی است که در کنـار جنبـه نفسـانی ،دو
جنبه وجود انسان را شکل میدهند .میلها ،اندیشهها و احسا های انسان ،تشکیل دهنـده
جنبه نفسانی او هستند ،بدینسان که سازمان اندیشه و پندار او ،طفیلـی سـازمان طبیعـت و
تکوین وجود وی هستند .در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف جنبـه طبیعـی ،جنبـه نفسـانی،
احساسا ویژه و اندیشه اعتباری را پدید میآورد .سپس حالت آرمانی در قالـ تصـویری
مطلوب ایجاد میشود و لذ خواهی به میان میآید و در این هنگام است که فرد با خود عزم
میکند که باید آن را به وجود بیاورد (طباطبایی .)979 :9995 ،عالمه طباطبایی در توضیح
این فرایند که به تکاپو افتادن آدمی میانجامد ،نوشته است« :حیوان به واسطه وضـع خـاص
ساختمانی بدنی و جهازا طبیعی که دارد نیازمند است کـه پـارهای از احتیاجـا طبیعـی
خود را با میانجی شدن اندیشه و اراده و میل و لذ رفع کند .در واقع ،این سلسله تمـایال
و نرایز ،وجود احتیاجا را اعالم و حیوان را وادار به تکاپو و جنـبش مـینماینـد» (همـان،
ً
[ .)979در واقع] «انسان در افعال قصدی و ارادی خود صرفا مطیـع تمـایال و عواطـف و
احساسا درونی خویش است و کارهایی کـه در طبیعـت انجـام مـیدهـد از راه اطاعـت
تمایال درونی خود و برای وصول به لذا نفسانی خود انجام مـیدهـد» (همـان.)909 ،
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ُ
پس ،مالک سطح ح و بیض آدمی در قبال چیزی ،میزان سنخیت و همخوانی آن چیز بـا
قوای ّفعاله انسان است.
به دیگر کالم ،جانداران از لحاظ وجود طبیعی و جسمی به سـوی نایـت خـود حرکـت
میکنند ،اما در این حرکت تجهیزا طبیعت به خودی خود کفایت نمیکند و اینجاست که
حیوان از دستگاه ادراکی و شعوری خود در راه رسیدن به مقصد استفاده میکنـد .در واقـع،
دستگاه شعوری ،آن عملی که طبیعت را به مقصد خودش میرساند ،انجام میدهد .شـکل
طبیعت ادراکی انسان ،اینگونه است که به مجرد اینکه چیزی را ادراک میکند ،در وجودش
لذتی برای نیل به آن و یک نوع الم و ناراحتی برای دست نیافتن به آن ،پدید میآید .سپس بـا
ً
انگیزه لذ بردن و رهانیدن خود از الم ،در پی آن چیز میرود .مثال وقتـی فـردی احسـا
گرسنگی میکند و برای دستیابی به آن لذ به دنبال نذا میرود ،در عین حال طبیعت هـم
به مقصود خود میرسد و مایحتاج خود را تأمین میکند .بین این دو اتفاق (کسـ لـذ از
خودن نذا و تأمین مایحتاج بدن) یک وابستگی و هماهنگی شدیدی وجود دارد؛ به عبـار
دیگر اینکه انسان از آنچه طبیعت به آن نیاز دارد ،لذ میبرد ،و طبیعت نیز به آن چیـز کـه
لذ بخش است نیاز دارد (مطهری .)142-145 :2415 ،میان طبیعت و نایـا خـودش
رابطه وجوب و ضرور (از جنس ضرور تکو ینی که میان هـر علـت بـا معلـول خـودش
برقرار است) وجود دارد .انسان در عالم اعتبار خودش ،آن حد وجوب را که در طبیعت عینی
وجود دارد ،میان خود و هر فعل اختیاریای که به فایده و نایـت آن تصـدیق کـرده ،اعتبـار
میکند .این «باید» در هر فعل اختیاری حیوان ذیشعور وجود دارد و انسان آن را میان خود
و آن فعل و نایت برقرار میکند (مطهری .)141 :2415 ،آنچه در ایـن میـان بـرای عالمـه
طباطبایی واجد اهمیت است آن حکم انشایی و فرمانی است که نفس به آن امر ،و انسـان را
ودار میکند که به دنبال مقصد طبیعی برود (مطهری.)144 :2415 ،
 .3-3رابطه اعتباریات ،هدفگذاریهای نیازمحور و غایات هدایتکننده یا اغواگر

ً
اعتباریا اساسا برای دستیابی انسان به یک نایت طراحـی مـیشـوند (سـوزنچی:2412 ،
 .) 257به عبار دیگـر ،وصـول بـه نایـا و اهـداف ،هـدف از جعـل اعتباریـا اسـت.
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اعتباریا آثار و نایت متناس بـا خـود را بـه همـراه دارنـد و بـرای حصـول آثـاری وضـع
میشوند .در این چهارچوب ،هر چیزی که انسان را بهتر به اهدافش برساند ،اعتبار میشود؛
بدین سان که آدمی اعتباریا متناس با اهدافش را پذیرفته و هر آنچه ناسازگار بـا اهـدافش
باشد را مردود و بیارزش میشمارد (نصر پناه و بخشی .)77 :2416 ،ایـن هـدفهـا در
اصل واقعی و وجودی هستند؛ چرا که عالم ،نایتمند بوده و انسـان نیـز موجـودی هدفمنـد
است و هدفی واقعی در پیشرو دارد .انسانهایی که نسبت به هـدف وجـودیشـان آگـاهی
دارند ،لذ اصیل را میجویند و تمامی اقداما و اسـتخداما و اعتباراتشـان در راسـتای
تعالی مرات وجـودیشـان اسـت؛ امـا در مقابـل ،دسـتهای دیگـر از انسـانهـا کـه چـراغ
فطر شان کمسو شده ،از گوهر ذاتی و نیازهای اصیل وجودیشان نافل شـدهانـد و وجهـه
همت خویش را در مسیر وصول به اهداف توهمی و نیر اصـیل قـرار داده و اسـتخداما و
اعتباراتشان نیز در راه تأمین منافع نیر اصیلی است که موجبـا گمراهـی آنهـا را از صـراط
مستقیم هدایت فراهم میآورد .به عبار دیگر ،هدفگذاری بـا اصـالت ،جعـل اعتبـارا
صحیح و هماهن با عالم تکوین را در پـی دارد ،و هـدفگـذاری تـوهمی و نیـر اصـیل،
اعتبارا نلط و نیر هماهن با عالم وجود را پدید میآورد؛ اولی ،نیازهای حقیقـی وجـود
انسان را رفع میکند و دومی ،به نیازهای کاذب و توهمی پاسخ میگوید.
 .3-4حب ذات؛ منشأ نیاز ،فعل و حرکت انسان در مسیر هدف

«ح » در لیت به معنی مهر ،دوستی و ّ
مود است (دهخـدا .)9977 ،مالاحمـد نراقـی در
معراج السعاده« ،محبت» را «میل و رنبت طبع به چیزی که دریافتن آن سب لذ و راحت
باشد» دانسته است ( .)581 :9907همچنین «ذا » نیز به معنای حقیقت و نفـس هـر چیـز
است (معین )9905 ،که به وسیله آن شناخته میشود .بنابراین میتوان «ح ذا » را دوسـت
داشتن ،تمایل و رنبت طبع ،نسبت به نفس و ذا برای دستیابی به لذ و راحت دانست.
«ذا و نفس آدمی» ،باالترین چیزی است که آدمی نسبت به آن عشق میورزد و تمامی
کارها و گفتاری که از او صادر میشود ،در راستای «ح ذا » و حراست و مراقبت از ایـن
«ذا » است .در واقع ،محافظت از ذا و وجود در برابر خطرهایی که بقای ذا انسـان را
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تهدید می کند ،پیوسته محل اهتمام اولیه و اساسی است .او دستیابی به این مهـم را در گـرو
جل حداکثری منافع در راستای ح ذا و دفع حداکثری مضرا متوجه نفـس خـویش
می داند و در این راستا ،همواره بر محور دو اصل حرکت میکند؛ یکی «اصل کوشش بـرای
حیا » جهت جل منافع و فرار از زیان ،و دیگری« ،اصل انطباق با محـیط» (طباطبـایی،
 )237 :2417که معنای عامتر آن« ،اصل انطباق با احتیاجا » است.
ّ
محرک و عامل اقدام انسان برای انجام کارهایش ،کس لذ بوده کـه آن نیـز بـه دلیـل
ً
داشتن ح ذا است و اساسا انسان در پی انجام کاری نمـیرود ،مگـر اینکـه در آن کـار
لذتی احسا کند (موسوی .)96 :9999 ،از اینرو ،سلسلهای از تعالیم وحیانی اسـالم بـه
نحوی نظم یافته که بر پایه این میل و نیاز طبیعی به ارائه روشهای تربیتی جهت الهی کردن
سمت و سوی اقداما ح ذا طلبانه انسان بپردازد .قرآن کریم سرشار از آیاتی است کـه
مژده دهنده به لذ ها و برحذر دارنده از عذابهایی که زدودنده لـذ هـا اسـت (مصـباح
یزدی .)995 :9909 ،در قرآن کریم هم ،از ح ذا و تمایل به دستیابی به امور درخور بـا
ذا و دارای سود مطلوب (جل منافع) و دفع امور ناسازگار با ذا  ،سخن به میـان آمـده،
آنجا که کالم وحی از زبان پیامبر اکرم میفرماید« :و اگر من از نی (جز آنچه به وحـی
میدانم) آگاه بودم بر خیر و نفع خود همیشه میافزودم و هیچگاه زیان و رنج نمیدیدم».9
افزون بـر شـناخت جایگـاه حـ ذا در مهندسـی سـاختمان وجـودی آدمـی ،واکـاوی
مختصا «ذا » انسان نیز امری اساسی است که به کس فهم مطلـوب از سـازوکار فراینـد
نفوذگذاری و نفوذپذیری انسان کمک شایانی میکند .شهید مرتضـی مطهـری ،ضـمن کالبـد
شکافی «ذا » انسان ،او را در «ذا » خود ،موجودی دو وجهی میداند کـه دارای دو «مـن»
است ،یکی به قول موالنا« ،سوی باال بالها را گشوده» و دیگـری «زده در زمـین چنگـالهـا»
(ر.ک .مطهری .)215-216 :9976 ،ایشان در اینباره نوشته است« :انسان دارای دو «مـن»
است :من سفلی و من علوی .بدین معنی که هر فرد یک موجـود دو درجـهای اسـت؛ در یـک
درجه حیوان است مانند همه حیوانهای دیگر و در یک درجه دارای یک واقعیت علوی است.
َ ...« .9و َل ْو ُک ْن ُت َأ ْع َل ُم ْال َی ْی َ َال ْس َت ْک َث ْر ُ م َن ْال َخ ْیر َو ما َم اسن َي ُّ
السو ُ ( »...الراف.)811 :
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و تعج است چرا آقای طباطبایی این حرف را نزدند با اینکه حرفی است که با همـه اصـول و
از جمله اصول ایشان در باب اخالق جور در میآید» (مطهری.)268 :9998 ،
شهید مطهری در ادامه بیان میکند کـه انسـان یـک واقعیـت وجـودی دارد کـه دسـتگاه
احساسی او در خدمت این واقعیت وجودی قرار میگیرد .در یک قسـمت و در یـک درجـه
واقعیت حیوانی انسان ،واقعیت وجودی او را تشـکیل مـیدهـد و در یـک درجـه دیگـر کـه
جایگاهی واالتر دارد و واقعیت وجودی انسان بیشتر وابسته به آن اسـت و بخـش اصـیلتـر
وجود انسان را تشکیل مـیدهـد ،واقعیـت ملکـوتی انسـان اسـت .آن هنگـام کـه در میـان
مقتضیا حیوانی و آنچـه انسـان بـر خـالف مقتضـیا حیـوانیاش بـا عقـل و اراده خـود
تشخیص داده است ،تقابل و مبارزهای در میگیرد و انسان تصمیم میگیرد که مقتضای عقل
را بر جنبههای حیوانی برتری بدهد ،دو حالت بروز میکند :گاه به توفیق دست مییابد و گاه
شکست میخورد .در موقع نلبه عقل ،احسا پیروزی میکند و در وقت پیروزی شـهو ،
خود را شکستخورده مییابد .دلیل این مسئله آن است که «من» واقعی او همان مـن ارادی
و عقالنی است و جنبه حیوانی که جنبه سفلی اوست ،در واقع ،بـرای «خـود» واقعـی او در
حکم یک مقدمه است (مطهری .)125 :2415 ،نکته مهمی که در اینجـا مـد نظـر عالمـه
طباطبایی است این است که وجود ناهماهنگی میان دستگاه ادراکی و دستگاه طبیعت فردی
به نحوی که طبیعت فردی انسان به سویی حرکت کند و طبیعت ادراکی او به سـوی دیگـر،
ممکن نیست ،و دستگاه ادراکی که در خدمت دستگاه طبیعی است ،نمیتواند نسبت به فرد
و منافع او بیتوجه باشد (ر.ک .مطهری .)136 :2415 ،پس دسـتگاه ادراکـی و احساسـی
انسان ،در خدمت واقعیت وجودی (واقعیت حیوانی و در درجهای باالتر واقعیت ملکـوتی)
انسان است ،و در «باید»هایی که میگوید ،به اقتضائا این دو «من» توجه دارد.
پس انسانها که دو «خود» دارند ،متناس با مسـیر سـعاد یـا شـقاوتی کـه در پـیش
میگیرند (در پرتو هر یک از این دو نوع «خود») ،جنس و نوع تالشهایشـان بـرای تـأمین و
حرکت در مسیر «ح ذا » متفاو میشود .هیچ انسانی از «ح ذا » گریزی نـدارد و
همه برای آن کار میکنند؛ حال یا ذاتی که در جهت «عالی» تنظیم شده یا ذاتی که در جهت
«دانی» حرکت میکند .بر این اسا  ،انسانهایی که بر محور «خود عالی» خویش حرکت
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میکنند ،ذاتشان چون خداخواه و کمال طل است ،در مسیر طولی ،خواهان رشد و صعود
و در پی آن هستند که تمام ظرفیت های وجودی خود را در راه دستیابی به لذ کمال و قرب
و چشاندن این «لذ در راه هدف» به دیگران ،متمرکز کنند و به این سب نام جاودانهای از
خود در دفتر معرفت و عبودیت ثبت کنند .در نقطه مقابل ،انسانی که وجهه همـت خـود را
دنیا قرار داده و «خود دانی» خویش را به عنوان راهنمای خـویش برگزیـده« ،ذا » خـود را
تشنه بهره گیری از بیشترین میزان مواه و قدر مادی در دنیـا کـرده اسـت .او جـز لـذ
شهو مادی (مال ،مقام و ثرو و ) ...هیچ لذ دیگری نمیشناسد و برای دستیابی به آن
هیچ حد و مرزی ندارد ،از هیچ تـالش مشـروع و نامشـروعی فروگـذار نمـیکنـد .پـس در
حقیقت دو نوع انسان وجود دارد« :انسان سعادتگرا» و «انسان نفسگرا» .البته واضح اسـت
که منظور از «نفسگرا» ،طرفداران تبعیت از «نفس اماره» است.
طلبی مبتنی بر حب ذات
 .3-5استخدامگری و اختصاص
ِ

پیشتر بیان شد که در وجود هر پدیدهای از پدیدههای جهان و از آن جمله ،حیوان و به ویـژه

انسان« ،ح ذا » قرار داده شده است .آدمی به خود عالقهمند است و هـمنوعـان خـود را
نظیر خود می بیند و از این رهگذر ،احسا انس در درون وی پدید میآید و خواهان نزدیک
شدن به همنوعان خویش میشود و بدینسان اجتماع را ایجاد مـی کنـد .واضـح اسـت کـه
همین نزدیک شدن و اجتماع و گرد هم آمدن ،برای اسـتفاده و اسـتخدام بـوده و سـازگار بـا
احسا طبع وجود آدمی است که بر مبنای آن انسانها به دنبال دستیابی به راهی هستند که
از طریق آن بتوانند از دیگران استفاده کنند .در حقیقت« ،اجتماع» همان سامانی اسـت کـه
نتیجه اشتراک مشـابه و مسـاوی انسـانهـا در طبـع اسـتخدامطلبـی اسـت؛ اجتمـاعی کـه
احتیاجا همه را با همه تأمین میکند (طباطبایی.)280 :9995 ،
اصل استخدام ،یکی از زیرمجموعههای اصلی اعتباریا است .به عبار دیگر ،یکـی از
مهمترین ادراکا اعتباری ،ادراک به این معناست که انسان میبایست به استخدام هر چیـزی
بپردازد که در مسیر کمال او اثرگذار است .به هر شیوه ممکن از دیگر موجودا به سود خود و
در جهت حفظ بقای خود بهره ببـرد و از هـر ابـزاری اسـتفاده کنـد .از ایـنرو بـه تصـرف در
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مادههای دیگر از طریق تولید ابزار و وسایل همت میگمارد و همنوعانش و حتـی حیوانـا و
گیاهان را به هر طریق ممکن ،استخدام کرده ،به خدمت خود در میآورد .انسانهـا بـه همـین
شیوه در پی بهرهکشی از دیگران بودند تا آن هنگام که دریافتند که به همـان میـزان کـه آنهـا بـه
دنبال استخدام دیگراناند ،دیگران نیز چنین تمایل و برنامـهای را در قبـال آنهـا در دسـتور کـار
دارند .در اینجا بود که انسانها به ضرور تشکیل اجتماع مدنی و تعاونی پیبردند و دریافتنـد
که عدالت اجتماعی (در معنای اعطا کـل ذی حـق حقـه) ضـامن تـداوم اجتمـاع [و امکـان
بهرهکشی مستمر آنها از دیگران] است .اگر چه پذیرش عدل اجتماعی (کـه بـه عقیـده عالمـه
طباطبایی ،مقتضای اولیه طبیعت انسانها نیست) و اجتماع مدنی از سوی بشر ،به ناچار بود و
دامنه اختیار و آزادی او را محدود کرد ،امـا بـه عنـوان یگانـه راهـی قلمـداد مـیشـد کـه بشـر
میتوانست از مجرای آن از دیگران بهرهکشی کند (طباطبایی ،9998 ،ج.)975 :2
تجربه تاریخی نشان میدهد که قدر یافتن انسانی بر انسان دیگر سب میشود که اثر
حکم عدل اجتماعی و حکم اجتماع تعاونی ضعیف شود ،به نحوی که انسان دارای قدر ،
آن را در حق فرد ضعیف رعایت نکند .ظهور و بروز این اخـتالف ،نیازمنـدی بـه تشـریع را
پدید میآورد؛ به عبار دیگر ،عمل به تشریع ،رفع کننده اختالف است و هر صاح حقی
را به حق خویش میرساند .از آن روی که این اختالف ناشی از سـاختمان وجـودی انسـان
است ،به وسیله همان ساختمان وجودی و قوای آن از جمله عقل رفعشدنی نیست ،و زندگی
اجتمــاعی ب ـرای عــدالت اجتمــاعی نیازمنــد شــکفتگی و ظهــور آگــاهی خــاص و ادراک
مخصوصی است که در نوع انسان به ذخیره نهاده شده و در حقیقت انسان پوشـیده اسـت و
در برخی از این نوع بروز میکند که وحی و نبو نامیده میشود (لکزایی.)77 :9990 ،
در کنار اعتبار «استخدام»  ،اعتبار دیگری نیز وجود دارد کـه از خویشـاوندی معنـایی و
کارکردی زیـادی بـا ایـن اعتبـار برخـوردار بـوده و آن اعتبـار «اختصـاص» اسـت .اعتبـار
«اختصاص» بیان میکند که انسان با شعور نریزی خود دریافته که ثمردهـی تـالش وی در
مسیر رفع حاجتهای طبیعی و بهرهمندی از کوشش خود در جهت حفظ وجـود و بقـا ،در
گرو جریان یافتن اصل «اختصاص» است که نتیجه تالشهای هر فردی را مختص خـودش
میکند ،مانع از مداخله نیر در کار او میشود ،و از این رهگذر ،سنت و سیرهای را که بـا آن
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مــأنو شــده محفــوظ نگــاه دارد (طباطبااا،

 8931ج .)77-76 :2بنــابراین دو اصــل

«استخدام» و «اختصاص» از شاخصههای مهم وجود آدمی است که کارهـای او را جهـت
میدهد و مقدما فکر و عمل «انسان نفوذگذارنده» را فراهم میآورد.
انسانها صرفنظر از ایدئولوژی برگزیـده و ملیـتشـان ،اسـتخدامگـر هسـتند؛ چـرا کـه
استخدامگری طبع اولی انسانها است .تفاو «انسانهای سعادتگرا» و «انسانهای نفسگرا»
در چیزی است که استخدام میکنند و هدف آنها از این استخدام است .استخدامطلبـی دسـته
اول ،در راستای «خـود عـالی» آنهـا اسـت .ایـن گـروه دیگـران را اسـتخدام مـیکننـد ،تـا از
ظرفیتهای وجودی آنها در راستای فکر فطر بنیاد خود بهره بگیرند تا خود آنها (مخاطبان) و
در ساحتی کالنتر جامعه را رشد دهند و در مسیر سعاد ثابت قدمتر باشند ،تا از این رهگذر
رسالت اجتماعی خویش را انجام دهند و از این انجام وظیفه ،لذ بسیاری برند و بـدینسـان
فکر فطری را که ذا آنها خواهان آن است گسترش داده ،پایدار کنند و نام خود را نیز در تاریخ
به نیکی باقی نهند .اما دسته دوم (انسانهای نفسگرا) ،در راستای خود دانی خـویش ،دسـت
به استخدام دیگران میزنند تا از ظرفیتهای آنها در راستای گسترده کردن منافع مادی و دنیوی
در اختیار خود استفاده کنند .انسانهایی که به مکارم اخالق مجهز نشده باشند ،در ایـن دسـته
جای میگیرند .در این مرحله ،هر دو دسته بنا بر اهداف دوگانه خود به دنبال تولید و بهرهگیری
جهتدار از قدر مادی  -معنوی یا مادی موجود در جامعه هسـتند ،تـا از آن طریـق ،فراینـد
استخدامگری و لذ خواهی و حرکت در مسیر ح ذا را طی کنند.
 .1نفوذگذاری استخدامگرانه و تدبیر اجتماعی

پیش از این بیان شد که انسانهـا اسـتخدامطلـ انـد و بـه دنبـال گسـترش حـوزه و تعـداد
مستخدمان خویشاند .برای دستیابی به مقصود استخدامطلبـی ،افـراد متناسـ بـا «خـود
انتخابی» خویش در پی به دستآوردن دو نوع «نفوذ» مختلف میروند« .سعادتگرا»هـا بـه
دنبال «نفوذ هدایتگرانه» و «نفسگرا»ها به دنبال تأمین «نفوذ اسـتثمارگرانۀ ضـاللتخـواه»
برای خویش هستند و هر یک جامعه هدفی را برمیگزینند؛ اینکه این جوامع هدف چیسـت
و چه مختصاتی دارند ،مسئله مهمی است که میبایست در آن با دقت نگریست.
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 .4-1دسته بندی نفوذ (استخدام) بر مبنای دوگانه نفوذ (استخدام) عینی /ذهنی

خوی استخدامگرانه انسان او را بر این میدارد که از هر چیزی منفعت خود را بجوید و در پـی
تصرف در آن چیز به نفع خود باشد .در چهارچوب تحلیل مختصـا ذاتـی ایـن تصـرف ،در
سدههای گذشته ،وجوه مادی تصرفها برای تصرفکنندگان اولویت اولیـه و اساسـی داشـت.
به این معنا که افراد و حکومتها به دنبال دستیابی به منابع مادی قدر از ق َبل کسـ سـیطره
بر جامعه هدف نفوذگذاری خویش بودند .این منابع ،گاهی قلمرو سرزمینی ،منـابع طبیعـی و
معدنی و گنجینههای ملی و گاه امکان تسلط و حکمرانی مبتنی بر قـدر سـخت ،بـر افـراد،
گروهها و جوامع انسانی بود .در واقع ،در این نوع نفوذ که نوع متداول و مرسوم نفوذگـذاری در
دوران «استعمار کهنه» و «استعمار نو» را شکل میداد ،آنچه برای نفوذگذاران اهمیت داشـت،
بهرهکشی مستقیم و سخت از مستخدمان و مخاطبان نفوذ ،بیشتر از طریق کاربست شیوههـای
مبتنی بر اجبار و تهدید بود .در «نفوذ عینی» ،ترنی و تلطیف قل ها و همراهسازی فکـری و
عقیدتی مخاط در راستای مشروعیتبخشی به اقداما نفوذگذار (مشروعسازی اسـتخدام)
از جایگاهی تعیینکننده در برنامههای نفوذگذاری عینی ،برخوردار نبود .به همین دلیل ،نتـایج
حاصل از این برنامهها هر چند منافع نفوذگذار را در سطح حداقلی تأمین میکرد ،ولی به دلیل
ضعف در کارآمدی ،بازیگر استخدامگر را در رویارویی با نارضایتیها ،آشوبها و بحرانها از
سوی پذیرندگان نفوذ قرار میداد .از اینرو ،اعتبار انتخـاب اخـف و اسـهل (اعتبـار نـاظر بـه
انتخاب سادهترین و سبکترین راه) در برنامهریزیها (در ادامه مقالـه بـه تفصـیل دربـاره ایـن
اعتبار توضیحاتی ارائه شده است) ،انسانها را بر آن داشت که از شـیوه نفوذگـذاری عینـی بـه
تقدم کاربست «روش نفوذگذاری ذهنی» ،گذاری راهبردی کنند .در «نفوذ ذهنی» کـه بیشـتر
مبتنی بر جذابیت است ،منافع حاصل از استخدام ،بیشـتر از مجـرای بـه اسـتخدام درآوردن و
تصرف ذهنها و قل های مخاطبان و تأثیرگذاری بر میلها ،نیازها ،اهداف ترسیمی و دستگاه
تصمیمگیری آنان متناس با خواست استخدامگران محقـق مـیشـود .مشـروعسـازی فراینـد
اعمال قدر و تبدیل آن به اقتدار که از نتیجههـای اعمـال نفـوذ ذهنـی بـر مخاطبـان اسـت،
میتواند جامعه هدف استخدام را تطمیع یا ترنی کند ،به گونهای که نیازهایشان را بـه شـکلی
تصور کنند و دریابند و اهدافشان را آنگونهای ترسیم کنند که همراستا بـا منـافع نفوذگـذاران
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باشد یا حداقل افکار و اعمالشان ،منافع استخدامگران را به خطـر نیفکنـد .ایـن شـیوه از نفـوذ
(نفوذ ذهنی) همان شیوه «نفوذ فرانو»یی است که مبنـای سیاسـتهـای نفوذگـذاری در دوران
«استعمار فرانو» را شکل میدهد .البته ناگفته نماند که «نفوذ ذهنی» آنگاه به کارآمدی مطلوب
میرسد که به گونهای هوشمندانه با «استخدام سخت» و «نفوذ عینـی» بـا اولویـت کاربسـت
«نفوذ نرم و ذهنی» تلفیق شود که از آن به «استخدام و نفوذ هوشمند» تعبیر میشود.

استخدام
استخدام

لین مبتن

هوشمند

بر قدرت

استخدام ذهن
مبتن بر قدرت نرم

سخت

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

 .4-2دستهبندی نفوذ (استخدام) بر مبنای دوگانه نفوذ (استخدام) ِملکیُ /ملکی

یکی از مهمترین اعتبارا پسااجتماعی ،اصل ملک (ملکیت) است .ریشه ایـن اصـل ،پـیش از
تحقق اجتماع محقق بوده و آن همان «اختصاص» است که بعدها به صـور «ملـک» تکمیـل
شده و دارای اثر خاصی شده که جواز همهگونه تصرف بوده است (طباطبایی.)126 :2417 ،
برای تبیین بهتر اعتبار «ملکیت» ،میتوان در نگاهی جزئیتر و دقیقتر ،از دوگانهای کـه
عالمه طباطبایی ذیل تفسیر آیه  25سوره مبارکه آل عمران از آن بهره گرفته اسـتفاده کـرد و
آن ،دوگانه «ملک» و « ُملک» است« .ملک» بـر دو نـوع حقیقـی و اعتبـاری اسـت .ملـک
اعتباری ،بر اسا وضع و اعتبار قوام یافته و قابلیـت تحـول و تیییـر را در خـود دارد و ایـن
امکان را داراست که از مالکی به مالک دیگر منتقـل شـود .امـا « ُملـک» در مقـام تعریـف،

مالکیت بر چیزهایی اسـت کـه در ملکیـت مجموعـهای از مـردمانـدُ « .ملـک» بـه معنـای
پادشاهی است .دلیل این نامگذاری نیز به این سب است که پادشاه هر آن چیـزی را کـه در
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حیطه تصرف رعیت است ،در مالکیت خویش دارد ،بدون اینکه اعمال تصرفش بـا تصـرف
رعایا در تعار باشد .به تعبیر دقیقترُ ،ملک پادشاه ،در حقیقت ملکـی اسـت روی ملـک
(طباطبایی ،9998 ،ج.)282-289 :9
بر این مبنا و با بهرهگیری از این دستهبندی ،میتوان از دو گونه نفـوذ یـاد کـرد :یکـی نفـوذ
ملکی و دیگری ،نفوذ ُملکی« .نفوذ ملکی» به آن نوعی از نفوذ گفته میشود که در آن کنشـگر
نفوذگذار با بهرهگیری از مهار ها ،راهبردها و ابزارهایی نظیر تطمیـع ،تهدیـد و ترنیـ  ،هـر
آنچه از متعلقا نفوذپذیر ،برای تصاح یا فراچن آوری مورد نظر دارد ،از آن خود میکند یا
آن را به صور مطلوب در راستای منافع خود در میآورد .ایـن متعلقـا یـا مـادی اسـت یـا
معنوی؛ متعلقا مادی نظیر ملـک ،زمـین ،منـابع طبیعـی و  ،...و متعلقـا معنـوی ،نظیـر
جهانبینی ،بینش و گرایش و منظومه درک نیاز و خوشآمدها و بدآمدهای فردی و گروهی .امـا
«نفوذ ُملکی» ،نفوذی اجتماعی اسـت کـه در آن نفوذگـذار بـه دنبـال سـیطره راهبـردی و بـه
دستآوردن صالحیت مدیریت اقتدارآمیز یک مجموعه ،گروه ،کشـور ،منطقـه جیرافیـایی یـا
حتی کل جهان است .در واقع ،همانطور که از تعریـف « ُملـک» برمـیآیـد« ،نفـوذ ُملکـی»
نفوذی از جنس کس امکان حکمرانی مادی /معنوی مشروع بر جامعه هدف است.
افزون بر این ،بر مبنای ادبیا قرآنی ،انسـانهـا و جوامـع پیوسـته در معـر

انتخـاب

«هدایت» یا «ضاللت»اند .قرآن کریم دربـاره ایـن هـدایتگران در مسـیر حـق مـیفرمایـد:
َ

ٌ

«وم َّمن َخلقنا َّامُ ی َ
هدون ل َ
الْ َّق ِول ِه ی ِعدلون» (اعراف .)909 :پروردگـار عـالم در ایـن آیـه [آن
ِ
ِ

طور که از آن برداشت میشود] از افرادی یاد میکند که به حق هدایت میکننـد و حتـی در
فکر ایجاد نظام حق هستند؛ افرادی که میدانند جامعه به گروهـی هـدایتگر و داور بـه حـق
نیازمند است (ر.ک .تفسیر نور ،ذیل تفسیر آیه  909سوره اعراف) .در نقطه مقابـل ،افـرادی
هستند که برخی از مردم را به ضاللت میکشانند و از آنها در مسـیر دنیـاخواهی خـود بهـره

می کشند .قرآن کریم در تعبیری ،درخواست کسانی که به خاطر اقداما ضـاللتخواهانـه
َ َ ََّ
َ
َ َ
گمراهکنندگان ،کارشان به کفر رسیده را اینگونه بیان میکنـدَ « :وقاال ال ِاذی َن کف ُاْوا َر ََّل َناا أ ِرناا
ْ
ْ
ََّ َ َ ََّ
ْ
َْ
َْ َ
اللذی ِن أ َضا َنا ِم َن ال ِج َِّن َو ِاْل ْن ِ َن ْج َعل ُه َما َت ْْ َت أق َد ِام َنا ِلیک َونا ِم َن اْل ْساف ِلی َن» (فصـلت .)29 :در

این چهارچوب و در نگاهی کلی ،میتوان کنشگران تأثیرگذار و خطدهنـده در مسـیر حـق و
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باطل را در دوگانه «استثمارگران ضاللتخواه» و «هـدایتگران» تقسـیمبنـدی کـرد .بـر ایـن
اسا  ،دو نوع نفوذ به دست میآید« :نفوذ استثمارگرانه ضاللتخواه» و «نفوذ هدایتگرانه».
با بهرهگیری از تقسیم بندی دوگانه نفوذ «استثمارگرانۀ ضاللتخواه /هدایتگرانه» ،در گام
بعد میتوان این دستهبندی را با ارائه دوگانهای جامعتر ،کاملتر کـرد :دوگانـه «نفـوذ ملکـی
اســتثمارگرانۀ ضــاللتخــواه» و «نفــوذ ملکــی هدایتگرانــه»؛ «نفــوذ ملکــی اســتثمارگرانۀ
ً
ضاللتخواه» ،تالش در راستای در اختیار گرفتن (نالبا موجه) اموال و داراییهای دیگـری
برای خود است و «نفوذ ملکی هدایتگرانه» کوششی خالصـانه در راسـتای عرضـه صـحیح
تعالیم ناب الهی به مخاط با هدف جذب قل و روح او در مسیر تربیت و سعاد است.
اما «نفوذ ُملکی استثمارگرانۀ ضاللتخواه» تالشی در راستای کس زمام امور یک جامعه یا
تأثیرگذاری عمیق بر یک جامعه با هدف بهرهکشی و چپاول در پردۀ منابع آن جامعه و کس
سیطره بر شئون حاکمیتی آن جامعه است ،ولی «نفوذ ُملکی هدایتگرانه» تـالش در راسـتای
تشکیل حکومتی شریعتبنیاد یا کس عمق نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمها یا مقدرا یک
جامعه با هدف تسهیل فرایند رشد و فراهمآوری مقدما و ملزوما سعاد جمعـی افـراد
آن جامعه است .پس با این فر

میتوان به چهار نوع نفوذ منطبق بر شکل زیر اشاره کرد.

استثمارگرانه ضاللتخواه
مِلک

نفوذ

هدا،تگرانه
استثمارگرانه ضاللتخواه
مُلک
هدا،تگرانه

نمودار  .3نفوذ ملکی و ُملکی و انواع آنها
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .4-3تقسیمبندی نفوذ (استخدام) بر مبنای دوگانه نفوذ (استخدام) پیشاجامعه/پساجامعه

به نظر میرسد میتوان میان دو نوع گردهمایی انسانی که با نامهای «اجتمـاع» و «جامعـه» مطـرح
میشوند ،تفاو هایی گذاشـت (ر.ک .جـوادی آملـی20-26 :9998 ،؛ فخـر زارع.)9 :9999 ،
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«اجتماع» از زمانی که انسانها آفریده شده و در کنار یکدیگر زندگی را آناز کرده بودند وجود داشته
است .به عبارتی میتوان« ،اجتماع» را نتیجه ارتباط و تعامل دو یا چند نفر دانست کـه هـم پـیش از
شکلگیری جامعه وجود داشته و هم پس از آن .امـا «جامعـه» ،عبـار اسـت «از مجموعـهای از
انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیـدههـا و ایـدههـا و آرمـانهـا در
یکدیگر ادنام شده و در یک زندگی مشترک نوطهورند» (مطهری)99 :9977 ،
نفوذ پیشاجامعهای از جنس نفـوذ «ملکـی» اسـت ،امـا در پسـاجامعه عـالوه بـر نفـوذ
«ملکی» ،نفوذ « ُملکی» نیـز وجـود دارد .پـس «نفـوذ پیشـاجامعهای» منحصـر در «نفـوذ

ملکــی» ،امــا «نفــوذ پســاجامعهای» مشــتمل بــر «نفــوذ ملکــیُ /ملکــی» اســت« .نفــوذ
پساجامعهای» هر چه از نظر زمانی رو به جلوتر رفته ،روز به روز ،پیچیدهتر ،سازمانیافتهتر
و کارآمدتر شده است ،در حالیکه نفوذ «پیشاجامعهای» ،به دلیل سیاست بسیط جاری ،از
پیچیدگی خاصـی برخـوردار نبـوده اسـت .بـه عـالوه در «مسـئله نیـاز» نیـز در حرکـت از
«پیشاجامعه» به سمت «پساجامعه» ،نیازهای فردی و اجتماعی افزایش و تنوع مییابد.
همچنین در بحث اعتباریا  ،سه اصل اعتباری وجود دارد که اگرچه در پیشاجامعه نیـز
وجود داشتهاند اما سازوکار آنها در پساجامعه با پیچیدگیهای چند الیهای همراه شده است
و توجه به آنها نقشی کلیدی در فهم مسئله نفوذ دارد:
الف) اعتبار انتخاب اخف و اسهل (سبکتر و آسانتر) :انسان همواره به دنبال دستیابی
به روش هایی است تا بتواند بیشترین منافع را از طریق استفاده از کم هزینهترین ،سبکتـرین
و اثربخشترین راهها ،فراچن خویش آورد .اعتبار «انتخـاب اخـف و اسـهل» یکـی از آن
اعتباریاتی است که هرگاه افراد و جوامع در مسیر بهرهکشی از دیگران گام برمیدارند ،فرایند
استخدامگری را تسهیل و تسریع میکند و بر کارآمدی منفعتسازانه آن استخدام مـیافزایـد
(ر.ک .طباطبایی.)286 :9995 ،
در مسئ له نفوذ این اصل هم در پیش از جامعـه و هـم در پـس از شـکلگیـری جامعـه،
ً
جریان داشته است و اساسا سرعت پیشرفتهای سخت و نرم کشورها و جوامع ریشه در این
اصل اساسی دارد .در مورد مسئله نفوذ ،تا پیش از قرن حاضر ،کاربسـت حـداکثری «نفـوذ
سخت» پیوسته مد نظر سیاستورزان در پیشبرد اهدافشان بوده اسـت ،امـا بـه مـرور زمـان
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اهالی سیاست دریافتند که میبایست از روشهای دیگری بهره ببرند که در عین کارآمـدی،
کمترین هزینه را برای آنها داشته باشد ،پس روی به بهرهگیری از «نفوذ نرم» آوردند و پس از
آن« ،نفوذ هوشمند» را در دستور کار قرار دادند (ر.ک .نای.)45-25 :2411 ،
ب) اعتبار کالم (سخن) :انسان از اولین مرحله اجتماع -چـه اجتمـاعهـای کوچـک و چـه
اجتماعهای بزرگ -نیاز به تولید و وضع الفاظ داللت کنندهای داشته تا بتواند به کمک آن الفـاظ،
مقاصد خود را به دیگران بفهماند و منویا آنان را دریابـد (طباطبـایی .)290 :9995 ،برقـراری
این مفاهمه نقش مهمی در ترنی و قانع کردن افراد اجتماع به تبعیت از دیدگاههای واضع الفاظ
قانع کننده داشته است .در واقع ،آنچه در یک اجتماع همواره مد نظر قرار میگرفته ،ایجاد بستری
بوده که از مجرای آن ،فرایند مفاهمه میان اعضای آن جامعه برقرار شود و آنها بتوانند به این وسیله
به اقناع یکدیگر بپردازند ،نیازهای یکدیگر را دریابند و پاسخهای خود به این نیازها را به مخاط
ً
عرضه کنند .این فرایند ،در سدههای پیشین صرفا از طریق کالم صـور مـیگرفتـه ولـی امـروزه
وسایل گوناگون و روشهای ارتباطی -اقناعی متعددی کمککار اعتبار کالم شده است؛ وسـایل
و روشهایی که خود در فرایند نفوذگذاری نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
ج) اعتبار ریاست و مرئوسیت :اعتبار ریاست به معنای توسـعه و گسـترش دادن وجـود،
خود و دیگران را جز وجود خود فر

کردن است .بر مبنای این اعتبـار ،شـخص آمر(امـر

کننده) ،آن کسی را که به او امر میشود به مثابه عضو فعالی از وجود خود قرار میدهد و بـه
اضطرار به وضع دو اعتبار «جزا» و «کفر» وادار میکند .اعتبار «جزا» به معنای اعتبار پاداش
ّ
تمـرد و مخالفـت جریـان
در صور تبعیت و اطاعت است .اعتبار «کفر» نیـز در صـور
مییابد و کمترین درجهاش نکوهش و ذم است (طباطبایی.)222-229 :9995 ،
به طور کلی ،یکی از کاربردیترین اصول اعتباری که میتوان مسئله نفوذ را بـه کمـک آن تبیـین
ً
کرد ،اعتبار ریاست و مرئوسیت است؛ چرا که اساسـا مسـئله نفـوذ یـک ارتبـاط چنـد جانبـه میـان
ً
نفوذگذار و نفوذپذیر است .نفوذگذار که نالبا به علـت منـابع قـدر در اختیـار ،دسـت بـاال را در
تعامل دارد نقشی شبیه رئیس را ایفا میکند (البته در نیر مواردی نظیر عدم تعهد) و نفوذپذیر نیـز بـه
ً
دلیل ضعفی که در منابع قدرتش دارد ،پذیرنده اعمال نفوذ و نظر نفوذگذار اسـت و عمـال در حکـم
مرئو است و مسائلی نظیر تطمیع ،تهدید و ترنی که در فرایند نفوذگذاری معمول است ،در ایـن
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اعتبار نیز جاری و ساری است ،پس بر این مبنا نیز میتوان به مسئله نفوذ نگریست.
 .4-4تدبیر اجتماعی

امر «تدبیر» به مثابه گامی اساسی برای طراحی برنامه اقـداما عملـی در راسـتای پاسـخگویی بـه
نیازهــای درونــی اســت .کنشــگر نفوذگــذار (چــه کنشــگر هــدایتگر و چــه کنشــگر اســتثمارگر
ضاللتخواه) وقتی تصمیم به نفوذگذاری گرفتند ،با توجه به وضعیت و اینکه در مرحله پیشـاجامعه
بوده یا پساجامعه و اینکه خواهان نفوذ ملکی هستند یا نفـوذ ُملکـی ،بـه «تـدبیر سـعاد بنیـاد» یـا
«تدبیر نفسبنیاد» روی میآورند و بر مبنای آن تدبیر متناس با نایا الهی یا نفسانی خود بـه تهیـه
و ارتقای منابع قدر خود میپردازند و کاربست قدر تولیدی را محقق میکنند تـا بـدینسـان در
مسیر فرایند نفوذگذاری ،از مرحله نیاز به مرحله عمل مبتنی بر نیاز برسند .در واقع ،ایـن عمـل یـک
جنبهاش در نیاز نفوذگذار قرار دارد و جنبه دیگرش در نیاز نفوذپذیر؛ به این معنـا کـه نفوذگـذار نیـاز
دارد تا دیگران را استخدام کند و نفوذپذیر نیز نیاز دارد تا از مجرای این اطاعت و همراهـی ،نیازهـایی
را که به نظرش مرتفع ساختنشان جز از دست نفوذگذار برنمیآید ،مرتفع کند.
نتیجهگیری

در این مقاله تالش شد نشان داده شود مفهوم «نفوذ» که همواره در دستور کار افراد ،جریـانهـا و
حکومتهای گوناگون در طول قرنها قرار میگرفته ،بر چه بنیان وجودی و تکوینی استوار شده و
تمایل به نفوذگذاری از کجا نشأ میگیرد و برای پیادهسازی آن ،چه سازوکاری در طبع انسـان و
اجتماع قرار داده شده است .طبق یافتههای پژوهش ،تمامی اقداما انسـانهـا بـا هـدف نـایی
ح ذا است .آدمی ،این موجود کمالطل  ،محور هر گرایش و کنشاش را عالقـهمنـدی بـه
ً
بقای وجود و نفسش شکل میدهد .او این حقیقت را ذاتا دریافته که اقتضـای تـأمین حـ ذا ،
استخدام موجودا دیگر برای بهرهگیری از منافع مترت بر این استخدام است.
در این میان ،آنچه تمایز میان پیروان مکات وحیگرا و نفسگـرا را پدیـد مـیآورد ،ایـن
است که این استخدام در راستای جنبههای عالی ذا واقع میشود یا جنبههای دانـی ذا ،
عهدهدار خطمشی دهی بـه رفتارهـا مـیشـوند .در هـر صـور  ،پـس از درک ذاتـی لـزوم
استخدامگری ،انسان متوجه به این معنا میشود که استخدام ،از آن رو که یک نیـاز و طلـ
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همگانی است و همه به دنبال آن هستند ،جز از راه کسـ بیشـترین میـزان قـدر (عینـی،
ذهنی یا قدر تلفیقی هوشمند) ممکن به دست نمیآیـد .در اینجـا ،انسـان اسـتخدامگـر،
نفوذگذار میشود و اگر «من عالی طل » باشد« ،نفوذ هدایتگرانه» و اگر «من دانی طل »
باشد« ،نفوذ استثمارگرانه ضاللتخواه» را در پیش میگیرد.
از این رهگذر و با توجه به اینکه نفوذ در دوران پیشاجامعه رخ مـیدهـد یـا پسـاجامعه،
چهار نوع نفوذ (نفوذ ملکی هدایتگرانه ،نفوذ ملکی استثمارگرانه ،نفوذ ُملکـی هدایتگرانـه و
نفوذ ُملکی استثمارگرانۀضاللتخواه) در قال «سازمان معنایی استخدام» به وجود میآید.

عنصر «تدبیر» در این مرحله وارد میدان «مدیریت فرایند استخدام» شده و متناس با جنس
«سعاد بنیاد» یا «نفسبنیاد» خویش ،فرایند گذار از مرحله نیاز به مرحله عمـل مبتنـی بـر
نیاز را ساماندهی کرده ،موجبا تأمین پایهایترین نیاز انسان را که نیاز ح ذا اسـت ،از
طریق کاربست قدر تولیدشده فراهم می کند .شکل زیر ،مطالـ فـوق را در قالـ مـدل
واکاوی مسئله نفوذ در پرتو نظریه اعتباریا عالمه طباطبایی نشان میدهد.

نمودار  .4مدل واکاوی مسئله نفوذ در پرتو نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی
(منبع :یافتههای پژوهش)

تبیین مسئله نفوذ در پرتو اع باریات؛ با تأکید بر آرای عالمه طباطبایی 211 

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نفوذ با تمام وجوه سخت ،نرم و هوشـمند آن ،در
واقع همان استخدام است که از طبع منفعتطل آدمی سرچشمه میگیرد .پـس «نفـوذ» و
تالش در جهت نفوذگذاری ،زاییده ذا و طبع آدمی است کـه از ابتـدای خلقـت در دوران
پیشاجامعه و پس از آن دوران پساجامعه ،به صور نفوذ ملکی و نفوذ ُملکی وجـود داشـته
است و آدمـی گریـزی از آن نـدارد .طبـق ایـن امـر ذاتـی ،همـواره «پیـروان خـود عـالی و
سعادتگراها» به دنبال نفوذگذاری ملکی و ُملکی هدایتگرانه بودهاند؛ چون این نوع از نفـوذ،
ً
الزمه رسانیدن افراد و جوامع به سعاد و کمال تلقی مـیشـود و اساسـا پـرچمداران نفـوذ
مثبت ،از پیامبران (علیهم السالم) گرفته تـا صـالحان و شایسـتگان امـت ،موفقیـت انجـام
رسالت خود را منوط به پیادهسازی نفوذ مثبت (نفوذ هدایتگرانه) نسبت به جامعه هدف خود
میدانستهانـد .در نقطـه مقابـل نیـز «اصـحاب خـود دانـی و نفـسگراهـا» پیوسـته در پـی
نفوذگذاری ملکی و ُملکی استثمارگرانهی ضاللتخواه بوده و از این طریق سودای تضعیف
ساختار جبهه سعادتگرایان مقاومتخواه را در سر میپرورانیدهاند ،به گونـهای کـه در هـیچ
برههای از تاریخ سعادتگراها از گزند آسی هـا و مخـاطرا نفـوذ منفـی دشـمنان مصـون
نبودهاند .پس« ،نفوذ مثبت» و «نفوذ منفی» قدمتی به درازای تاریخ زندگانی بشر دارند.
اقتضائا حاکم بر روزگار حاضر نیز از قاعده مذکور مسـتثنی نیسـت .شـرط توفیـق در
جدال تمدنی امـروز اسـالم و نـرب ،مـدیریت عالمانـه صـحنه رقابـت میـان برنامـههـای
نفوذگذاری مثبت و منفی هر دو طرف این زورآزمایی است .به عبار دقیقتـر ،نیـاز امـروز
جامعه اسالمی در این نبرد ،تجهیز به دو سالح راهبردی است؛ یکی ،سالح نفوذ مثبت کـه
عبار است از برنامه ریزی در جهت گسـترش روزافـزون حـوزه نفـوذ گفتمـان مقاومـت و
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
که میتواند ضمن شناسایی راهبردهای نفوذ عینی ،ذهنی و تلفیقی آنان و نقاط ضعف و خأل
داخلی ،به برنامه ریزی راهبردی برای ایجاد حصار ضد نفوذ بـرای کشـور و جبهـه مقاومـت
بپردازد و گامی مؤثر برای سعاد اجتماعی و زدودن آثار نفوذ منفی خارجی بردارد.
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