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 « هويت»در مهندسی محاسبات نخبگان سیاسی و نقش آن بر تغییر « نفوذ»

 با تأکید بر ايران

 m.alavian.umz.ac.ir گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندراناستاديار  مرتضی علویان /

 / اه مازندرانسیاسی دانشگ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مهدی محمدی راد mahdi_mohammadirad@iran.ir 

 22/6/1316 پذیرش:     11/2/1316 دریافت:

 چکیده
ها برای مقابله با تهدیدات ملی و فراملی متأثر از محاسبات نخبگان سياسی ورزی دولتگيری و سياستروند تصميم

های توسـع  ت. محاسبات نخبگان سياسی عاملی مهم در پيشرفت و ثبات سياسی است که در شاخصـهجامعه اس

های بزرگ بر کشورهای در حـال توسـعه از یریـ  رو، فشار قدرتسياسی نقش بارز آن قابل مشاهده است. ازاین

با هـد  تغييـر « غيرخودی»ت در بين نخبگان داخلی و در پی آن تغيير محاسبات آنها و تبدیل آن به محاسبا« نفوذ»

های سياسـی اسـت. ببـابراین، ارزیـابی هـای تأثيرگـرار قـدرتهای نوظهور یکی از تاکتيکهویت مستقل قدرت

های راهبردی، هد  پـووهش حارـر يکتهای مؤثر بر ساختار فکری نخبگان سياسی و تأثير آن بر اتخاذ تاکهویت

 اسـممی جمهـوری با مقابله در سلطه نظام راهبردی و مهم سباریوی را محاسبات نبرد توانمی اساس،است. براین

توانـد نقـش روی، مهبدسی محاسبات میبدین .است گرفته قرار کار دستور در اخير، سال چبد در که دانست ایران

مقالـه حارـر بـه رو   ایرانی از سوی دیگـر ایفـا کبـد. -سو، و حفظ هویت اسممیمهمی در ثبات سياسی از یک

 کبد.يلی ـ توصيفی این موروع را پيگيری میتحل

 .نخبگان سیاسی، نفوذ، مهندسی محاسبات، هویت ملی، ثبات سیاسی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ی مسهاللة در زیست جهان سیاسی خود، به  وسسه هاي كنونی دولت

بنیهادررسیی و ) چون ترسكم معرفتی، تحوالت صنعتی و غیرصنعتیهم

ك  سیه  تحهوالت سز  سنددچار تحوالتی شدهی( ي دینهاتوج  ب  سرزش

هاي سیاسهی یافت  با نظامنظر سیاسی ب  شکل بسیار خاص و سامان

، (22ص ،3131 نیکههی،آب) موجههود در تبابههل  ههرسر ررفتهه  سسههت

سنهد متنوع و نوینی موسجه  شهدههاي ها با تهدیدك  حکومتسيرون ب 

سلملهل و درررهونی ظهام بهی سمنیتی در نهاي تهدید ،ك  در سی  میان

شناسی سیاسهی ز ملی ب  فرسملی  و تحول در معرفتها سماهیت تهدید

ویژه در عصر جههانی ب  ،بعد سز جنگ سرد ةدر دور «سمنیت»و مفهوم 

سي تبدیل شده كه  ههر كهدسم مسه ل هاي رونارونی ب  بحرسن ،شدن

، گهاسردآنها رس پشت سر ب ،با محاسبات د یقسست ك  دولت باید  مهم

هها و ها، حکومهتبسیاري سز نهضت ،با پایان جنگ سردك  سيرون ب 

ن سیاسی ب  دنبال بازسازي و تجدید رویکرد و نگرش ب  سحتی مفسر

 (.30ص ،2002 )بررر، سندكشورهاي جهان سوم برآمده

دسخلهی و خهارجی در عصهر  نخبگان سیاسی ،در سی  وضعیت

برآنند تا در مبام بازیگر  ،یجهانی شدن و در دورسن تمدن سطالعات

 ،ب  همی  علهت. هاي جانبی سیفاي نبش كنندسصلی و ن  در مبام

رهاسري، تها فرسینهد سیاسهتشهوند رونهارونی موجهم میعوسمل 

س نههارریر بهه  ستخههاذ ر سههازمهدیریت و محاسههبات سركههان تصههمیم

یه  دولهت و ة تصمیمی كنند ك  شاید با غایت و مبهانی سهازند

بحرسن »ندسشت  باشد و آنها رس وسرد فاز  همخوسنیهویت سصلی آنها 

 كند.« هویت

ة مهدسرسن و نیهر نحهووسكاوي كنش و محاسبات سیاستش ، بی

 ةسازي و پرورش نخبگان سیاسهی و خهوسص  هدرت در زمهرتصمیم

توسند ب  كارآمدي نظام سیاسی و تری  م العاتی سست ك  میرسهبردي

بکنهد. ت كمه  شهایانی سیاسهی حکومه ةینهد توسهعسسجتماعی و فر

در خصهوص سهمیهت نخبگهان  ،پهژوهش ةبا توج  ب  پیشین ،روسزسی 

سیاسی و تشکیل هویت ملی، نویسهندران به   ةسیاسی در روند توسع

پژوهندران با نگاهی بهرسي رسهیدن بیشتر  ،  سوالًیدند كسی  نتیج  رس

ثیرپایري سز هویت غربهی، تأربی با رویکرد سلگوي غسیاسی  ةب  توسع

  سلگهوي كه  نویسهندران بهدرحالیسند، ب  نبش نخبگان توج  دسشت 

سز بعهد  ،ثانیهاً. كیهد دسرنهدأثر سز هویهت سنبالبهی تتأپیشرفت سیاسی م

سمنیتی و نفوذ سیاسی  بر نبش محاسبات نخبگان سیاسهی بهر رونهد 

. سیه  در حهالی سازي و یا تثبیت هویت ملی توج  نشده سسهتهویت

نبهش نفهوذ در  ،سعی شده با نگهاهی علمهی ،در سی  نوشتارسست ك  

 ریرد. تغییر محاسبات نخبگان مدنظر  رسر

ررسیهی فرهنگهی در كثهرت» سي بها عنهوسندر مبال رسي نمون ، ب 

 «نعصر جهانی شهدن و تحهول فرهنهگ سیاسهی نخبگهان در سیهرس

تکثرررسیهی فرهنگهی در سهایة بهر (، 3132آبهادي، )سینایی و سبرسهیم

شهود و در پهی میم هر   «جهانی شدن»عنوسن تحوالتی ك  تحت 

فرهنگی بر فرهنگ سیاسی، مهدنی و تکثرررسیی ثیر رفتمان تحلیل تأ

رسد كه  نخبگهان حکهومتی سیهرسن ب  سی  نتیج  می، مشاركتی سست

به  سهمت  ،ثر سز تحوالت جهانی و تحول فرهنهگ سیاسهی آنهانتأم

 سي  رونهد كه  موجبهات سیجهاد جامعهفرهنگی مهدنی و پلهورسل مهی

بر پای  نهادهاي مدنی، كاهش س تهدسرررسیی سهاختارهاي ستی  دموكر

ررسیی و توج  ب  هویهت و فرهنهگ سیاسی و حركت ب  سمت كثرت

كنهد  ولهی تهوجهی به  هاي دسخلهی  رس فهرسهم میها و  ومیتس لیت

تأثیرراسري و نفوذ مکاتم سومانیستی بر سیجهاد چنهی  نگرشهی بهرسي 

 كرست ندسشت  سست.ودمسي فرسهم كردن جامع 

جهانی شدن و بحرسن نفوذ در دولهت » سي دیگر با عنوسندر مبال 

در  «نفهوذ»ب  موضهوع  (،3131نیکی، )آب «نجمهوري سسالمی سیرس

به   ،ك  با نگاهی نهادررسیان سشاره شده دولت جمهوري سسالمی سیرسن 

ره ثیرراسر در زمان بحرسنی بهر مهردم سشهاأنفوذ دولت و سركان ت ضعف

در  . درت نفوذ دولت بر مردم كاست  خوسهد شد. در سی  وضعیت، دسرد

 و ههابرنامه  پهایرش و مهردم بهر دولهت نفهوذ به  مباله  سیه ، وس ع

 سشهاره ،پهایی   شر ،ویژهب  ،مردم طرف سز دولت عمومی هايسیاست

 سبهرسر تهری یعنهی مههم ،نفوذ رو ب  ظرفیت دیگرپیش ةنوشت. سما دسرد

 رویژه د، به و سعمال  درت در زمهان جنهگ نهرم رسوخبرسي   دشم 

 پهردسزد كه  كهامالًمهی مسهتبلههاي دولت ةتوسهع و پیشرفت روند

سلمللهی به  آن تبابهل بهی  ةتوسن  با رویکهردي سمنیتهی در عرصهمی

  نگریست.

 ثیر نفهوذب  دنبال فهمی د یق سز تهأنویسندران  ،ب  همی  منظور

 سفهرسري بهرسي تغییهر  و نهرمب  عنهوسن تاكتیه  نهوی« رهویت غی»

كید بر نبهش محاسهبات أبا تکی  و ت« دسرهاي مستبل و برنام هویت»

سالت م روحه  در سیه  ، سؤروسزسی  نخبگان سیاسی در جامع  هستند.

 نوشتار عبارتند سز:
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ریهري مهندسی محاسبات چ  جایگاه و تعریفهی در نظهام تصهمیم. 3

 ریرندران دسرد؟تصمیم

 راسرد؟مهندسی محاسبات نخبگان سیاسی می ثیري برأنفوذ چ  ت. 2

 سست؟سازي ب  چ  میرسن نبش نخبگان سیاسی در روند هویت. 1

 یابد؟در سیرسن سی  نفوذ چگون  جریان می. نهایت سینک  2

آن شکل ررفته ،  ةحاضر بر پای ةرضیاتی ك  نوشتزمین ، فدر سی  

 سست سز: عبارت

  سفرسري بههاي نرم و سختري سنوسع روشكارریب با  .س.س .ر باي ج. 3

دنبههال سیجههاد تغییههر در هویههت ملههی سیههرسن سز طریههق نفههوذ در 

 هستند.محاسبات نخبگان سیاسی 

شناسهی و نهو و جدیهدي  در جامعه  ةمهندسی محاسبات كلیهدوس . 2

علوم سیاسی سست ك  جایگاه مهمی در تعیی  محاسبات خهودي 

ریهري نخبگهان بهر تصهمیممی ثیر مسهتبیأو ترد و غیرخودي دس

 .سیاسی خوسهد دسشت

نفوذ دشم  بر دو  شر نخبگان و عوسم متوج  سسهت. سمها نخبگهان . 1

 .ثیر نفوذ هستندأسز دیگر س شار تحت ت سیاسی بیش

سسههت. هویههت ملههی متشههکل سز زیربنههایی  ثابههت و روبنههایی متغیههر . 2

هها و مبتنهی بهر سرزشبایهد محاسبات نخبگهان جامعه  روي، بدی 

باورهاي ثابهت فرهنگهی، سیاسهی و سجتمهاعی باشهد تها در دورسن 

 سازي سیجاد نشود.ثباتی و سنحرسف در روند هویتبی ،بحرسن هویت

رود، شمار مهیك  سز نوع تحبیق همبستگی ب  ،در سی  نوشتار ،بنابرسی 

 «محاسبات نخبگهان سیاسهی»سي وس عی میان س  متغیر، وجود رسب  

عنهوسن متغیهري وسبسهت  و   به «هویهت»ل و ب  عنوسن متغیر مسهتب

ی  رهرسره و  هانون كلهی  ،ثیرراسر در  المأعنوسن متغیر ت  ب «نفوذ»

مفروض بحث سی  سست كه   ،ك  سشاره شد رون شود. همانسثبات می

سسههت و هویههت ملههی متشههکل سز زیربنههایی ثابههت و روبنههایی متغیههر 

در تثبیهت هاي نخبگهان سیاسهی ورزيمهندسی محاسبات و سیاست

سصول و زیربنا و تغییر و سصال  روبنهاي هویهت  نبهش بسهرسیی سیفها 

تحبیهق و سثبهات همبسهتگی میههان ة بهرسي سرزیهابی فرضههیكنهد. می

كیفهی  يهاي پژوهشی با روش تحلیل محتهوسها و یافت متغیرها، دسده

كیهد بهر سیهرسن أسی  نبش بها تبررسی شده و تالش رردیده سست ك  

ا توجه  به  به پژوهش حکایت سز آن دسرد كه هاي . یافت بررسی شود

 ،رهردد بها تغییهر در نگهرش آنههاسعی می جایگاه نخبگان در جامع ،

سیه  سز طریهق جلهوه دسدن سنتخابهات كند، و محاسبات آنان نیر تغییر 

 سالم ب  ناسالم، نفوذ بهر سشهخاص سصهلی نظهام، پرسكنهدری سحهرسب،

 ریرد.و مانند آن صورت میردم كردن مچند  بی 

 

 مفاهیمبررسی 
 «نخبگان سیاسی». 1

 «كننهدرانحکومهت»و  «شهوندرانحکومهت»نخبگان ب  دو رهروه 

تهر به  عنهوسن سهرآمدسن رروه كوچ زمین ،  در سی . شوندتبسیم می

عههوسم و و تههر جههرو رههروه وسههیع «سلیههت سیاسههی»سیاسههی یهها 

به   «نخبه »م 33و33ههاي شوند. سز  رنشوندران تلبی میحکومت

كه  سز جایگهاه و  شدسطالق می هاي سجتماعیسشخاص و رروهی برخ

منرلت سجتماعی، سیاسی و روحانی برتري نسبت ب  دیگرسن برخهوردسر 

پر هدرت  ةبه  عنهوسن یه  نظریه «ررسییخب ن»زمین ، بودند. در سی  

رسبهرت و  رالتاتوموسهکا ،پهارتو ویلفهرد ،كارل ماركسسجتماعی توسط 

 طر  رردیده سست.  میخلر

دسرسي سمتیهازست  كسهی سسهت كه  ذستهاً «نخبه » ،تهوپارهسز نظر 

 بخشهدهوشی، جسمی و روسنی سست ك  سو رس بر دیگرسن برتهري مهی

بهها  «نخبهه »، میخلههر وموسههکا سز نظههر . (13ص  ،3133 زسده،نبیههم)

رس  «یهافتگیسهازمان» موسهکاشود  مثالً، نگاهی سازمانی تعریف می

سمها دسند.   رروه بر رروه دیگر میعامل مهمی در چیرری و برتري ی

آنچ  نخبگان سیاسی رس بها كند. تأكید می «سحرسب سیاسی» رب میخلر

ریههري و سههازد نبههش تصههمیمگههر س شههار جامعهه  متفههاوت مههیدی

، یید سی  سدعهاتأدر مسالل كالن سجتماعی سست. در آنان راسري سرزش

گهان نخب»كنهد: رس چنی  تعریف می «نخبگان سیاسی» بروس كول 

ههاي ها یها مههارتسي سست ك  سز توسناییشامل رروه كوچ  و بست 

 ةبرتري برخوردسر سست. در بسیاري سز جوسمع، نخبگهان حکهومتی همه

 .(223،ص 3133)كوه ،« ریرندتصمیمات مهم رس می

كه  بیشهتری  دسنهد رس سفهرسدي می «نخبگان» هارولد السول

 ،3330 ل و كهاپالن،السو) ها رس دسرنددسترسی و كنترل ب  سرزش

 (.202و203ص 

شهود ب  فرد برجست  و كارآمدي سطالق مهی «نخب »طوركلی، ب 

كهه  سثررههاسري وي در تولیههد و رسههترش علههم و هنههر و فنههاوري و 

سازي و مدیریت كشور محسوس باشهد و ههوش، خال یهت، فرهنگ

تولیهد و رسهترش دسنهش و سش در جههت كارآفرینی، و نبوغ فکهري

علمهی و سعهتالي ة رعت بخشیدن ب  رشد و توسهعنوآوري موجم س
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سیه  سساسنام (.  2)بنیاد ملی نخبگان، ماده  سنسانی كشور رردد ةجامع

نیهر « خهوسص» ةوس بها متهرسدف  ،سشبومی و سیرسنیسلگوي  مفهوم در

سي مبهام خامنه سهلل سلعظمهی آرسء آیهت ك  در نظهر وسيرون ب هست، 

تبسهیم « خهوسص»و « عهوسم»معظم رهبهري، جامعه  به  دو رهروه 

دسنند كه  در رس سفرسد آراه ب  مباحث روز می« خوسص»شود. سیشان می

 كنند: می ریري بیشتری  نبش سیفاسمور تصمیم

در هر جامعه و شهر و کشوری، از یک دیدگاه، مـردم بـه دو 

شوند: یک قسم کسانی هستبد که بر مببای قسم تقسيم می

گيـری کـار گـاهی و تصـميمفکر خود، از روی فهميدگی و آ

کـه بـه خـو  و ـ  آن راه شباسبد و درکببد. راهی را میمی

دارند. یک قسـم ایبهایبـد کـه میام برـ گ بد  کار نداریم

کسانی هسـتبد  گراریم. قسم دیگرمی «خواص»اسمشان را 

چه راهی درست و چه حرکتی صـحي   خواهبد بدانبدکه نمی

بـد، بسـبدبد، بـه تحليـل خواهبـد بفهمنمی ،است. در واقع

بپردازند و درک کببد. بـه تعبيـری دیگـر، تـابع جدو نـد. بـه 

کببـد و دنبـال آن جـو  بـه حرکـت چگونگی جـو  نگـاه مـی

گـراریم. مـی «عـوام»آیبد. اسم این قسم از مـردم را درمی

 شـود بـه خـواص و عـوام تقسـيم کـردجامعه را مـی پس

 .(82/23/6331ای، )حسيبی خامبه

رس مدنظر  هرسر نخبگان سجتماعی طور سعم، ب « نخب »، فوقدر تعریف 

با نخبگان سیاسی موسجه   ،ر سخص، ب  طودر سی  نوشت دهد، ولی می

خهوسص »هستیم كه  بها سهرلوح   هرسر دسدن تعریهف كلهی فهوق سز 

ة رس چنهی  تعریهف كهرد: نخبه «سیاسهی ةنخبه»توسن ، می«سجتماعی

 ،خهود ةرسهت سز زمانهشهود كه  بها در  درفت  میكسی  یاسی ب س

)دسخلهی و  در سه   خهرد و كهالن ،هاي سجتمهاعی و سیاسهیپدیده

رسهد مشهی مشهخص میخطتحلیل و ب  ، ب  سلمللی( با سفبی بلندبی 

سرزیابی حركات و نفوذ جریانهات سیاسهی دسخلهی و  بینی وك  با پیش

سهازي و هویتتهاكتیکی مناسهم بهرسي  ،با محاسباتی د یق ،خارجی

   رریند.برمیمادي و معنوي  يسرتباپیشرفت و 

 

 «مهندسی محاسبات. »2

 ،در علوم سنسهانیجدید سست ك  مفهومی « تهندسی محاسبام»ة وس 

یهه  مفهههوم زیههرس سصههوالً   تعریههف مشخصههی سز آن وجههود نههدسرد

و  «مهندسههی»ة تلفیبههی سز دو وس آیههد و شههمار میب  سيرشههت بههی 

 صهد دسرنهد تها ، محببان هبا شکافت  سی  دو وس سست ك  «  محاسب»

ن اكهار ریرنهد. سنجمه  مهندسه  سی  وس رهان رس در علهم سیاسهت به

ة رس ب  كهاربرد خال انه «مهندسی»سي، آمریکایی برسي پیشرفت حرف 

یها هها ها، سبرسرسهاختارها، ماشهی  ةسصول علمی برسي طرسحی یا توسع

و به   www.artstrategies.org)كننهد )یندهاي ساخت سطالق میسفر

روینهد و می« مهنهدس»دههد كسی ك  كارهاي مهندسی سنجهام می

سنجام كارهایی رس برسي سههدسف رسهمی و مشخصهی  ةكسی ك  پروسن

مثهل شهود  به  وي سلحهاق میههم كند پسوند آن تخصص سخا می

 ة  وس یه «محاسبات»و مانند آن.  مهندسی عمرسن، مهندسی صنایع

سیه  شود. رفت  میكلی سست ك  ب  هری  سز سنوسع پردسزش سطالعات 

سهازي و هایی مانند فکر كردن سنسان تها تصمیمپردسزش شامل پدیده

سلگهوي شود. محاسبات ی  پروس  سست ك  سز ی  دیگر میكارهاي 

توسند توسط ی  سلگوریتم، پروتکل، همبنهدي  بلی ك  می ةشدتعریف

فرسینهدي ك  سيرون كند، ب میفهمیده شود، تبعیت آن مانند  شبک  و

مشخص سست ك  ی  یا چند ورودي رس به  یه  یها چنهد خروجهی 

 كند متغیر تبدیل می

 (./fa.wikipedia.org/wiki)محاسبات

نیازمنهد كهاربرد  ،سعم سز سنسانی و فنی ،تمام علوم ،در دنیاي جدید

حلیل محتوس و طرسحهی مسالل علمی و معرفتی در ت ةدرست و خال ان

دنیهاي سیاسهت، نخبگهان سیاسهی بها هاست، و در ساختار و تاكتی 

بهرسي در  درسهت و سهرسنجام، سند. آنهان سنبوهی سز سطالعاتی موسج 

سرزیهابی و ، سطالعات موجود رس پهردسزش، باید دسشت  تصمیمی مناسم

  چه  به، در دنیاي سیاسهت، كسی ك  محاسب  كنند. ب  همی  منظور

كنهد، نبشهی سیفها می ،عنهوسن مشهاور  ریرنده و چ  بهن تصمیمعنوس

معرفتی( علهم  خال ان  مسالل علمی و ةكنندتوسند مهندس )سستفادهمی

سعهم سز سخبهار، نظریهات،  ،د یق سطالعهات ةسیاست باشد تا با محاسب

 مهتب ، سصهولی و تصمیمی شفاف،مانند آن  و ها، عملکردهاسخنرسنی

 علمی سرسل  دهد.

 

 «ثبات سیاسی». 3

حفه  هویهت ملهی  توسع ، پیشهرفت سیاسهی و ةثبات سیاسی الزم

پهردسزسن بهر بسهیاري سز نظریه هاي رونارون سیاسی، نظری در  سست.

حفه  هویهت ة ك  الزمه ،سی  سعتبادند ك  برسي حف  و ثبات سیاسی

 محاسهباتی به  سجمهاع برسهند.سلگوي نخبگان بر سر ، باید ملی سست

http://www.artstrategies.org/
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معتبهد سسهت: همهاهنگی  ،سندیشمند آمریکایی ،لرنر دسنیلبرسي مثال، 

 رسهترش ی  كشور با آرزوهاي درحال رشهد و ةشدنخبگان نوسازي

]نخبگان[ سنتبالی آن كشور، شاخصی بهرسي تبیهی  ثبهات سیاسهی در 

توسن بعضی شهوسهد ، میی  كشور جهان سومی سست. در سی  سرتباط

سز دسنسهت. ان مبهام درون نخبگهان و دسوطلبههاي ثباتی رس تعارضبی

سرر در كشوري بی  نخبگان مدرن و آرزوهاي فرسینهده و  ،لرنردیدراه 

)ی  پا در سنت و ی  پا در تجهدد(  نیر رشد تدریجی نخبگان سنتبالی

هماهنگی بر رسر باشد آن كشور به  همهان میهرسن سز ثبهات سیاسهی 

ب  و هرچ  تعارض در سی  زمین  بیشتر باشد آن كشور  ،برخوردسر سست

 (.31ص ،3132 شود )خوسج  سروي،ثبات تلبی میهمان میرسن بی

مفههومی بسهیار « ثبهات»معتبهد سسهت كه   سسهمیت سهی. بی.

ثبهات  ةههایی كه  دربهاراف سرزش سز تحلیهلهنجاري سست  زیرس حه

ثباتی سیاسی سست چندسن آسان نیست. چیري رس ك  برسي شخص بی

نی یه  ر یهم ممکه  سسهت دیگهري آن رس سهرنگوشهود، تلبی می

چیهري رس كه  یه  نفهر ثبهات  نام لوب بدسند و سز آن سستببال كنهد.

دسند ممک  سست برسي دیگري سركوب محسوب شود و در سهنت می

ناپهایر در مسهیر پیشهرفت تهاری  ثباتی سمري سجتناببی ،ماركسیستی

و ثبات سنحهرسف سز مسهیر حركهت جامعه  به  سهوي د، شودسنست  می

خارج سز سهنت ماركسیسهتی، ، ولی ررددی میوضعیت نهایی خود تلب

ثباتی نوعی سنحرسف سز مسیر یا لغرش در رسه رسیدن ب  تر ی تلبهی بی

بررسهی  ةرس شایسهت «ثبهاتیبهی»مفههوم روي، برخهی بدی شود. می

 ثبهاتی صهرفاًمشهغولی تحلیلهی به  بحهث بهیدلو نند دسعلمی نمی

تهدیهد آمهاج    لبی شخص ب  نظام سیاسی سست كه ةنمایانگر عال 

چهه   ،بنههابرسی . ( 331و331، ص 3130 سسههمیت،) وس ههع شههده سسههت

بخوسهیم بحث ثبات سیاسی رس سز نگاه علمی بنگریم و چ  سز حم به  

 كشهورها ة وس عیتی سست ك  هم، دسرينظام سیاسی، در عالم حکومت

دنبال رسیدن ب  ثباتی هستند تا پیشهرفت و رفهاه و توسهع  بهرسي ب  

 ،ثبات سیاسهی ةلیک  عوسمل مختلف تهدیدكنند، برنند م ملت خود ر

آن برسي كشورهاي جهان سهومی سنتی چ  سز بعد سمنیت مدرن و چ  

 مشهود سست. كامالً

 

 «هویت. »4

سمري سحساسی یا آراهان ، وس عی یا ذهنی، موجود یها  ةمثابب  «هویت»

هها به  صهورت جعلی، مع وف ب  پاس  ب  چیستی و كیسهتی سنسهان

دو ة منرلهبه « دیگرشناسی» و« خودشناسی»و  و جمعی سست فردي

كه  سيرونه ب ، دهندمحور عمده در هویت، ساختار آن رس تشکیل می

شان ها سز طریق سی  عناصر هویتی ب  شناخت سز خود و چیستیسنسان

 دهنهدپردسزند و ب  جایگاه خود در رسب   با دیگرسن نیر شهکل مهیمی

 .(33ص  ،3133 رهبري،)

 ررفت  شده كه  مشهتق سز«identity»ة سز وس  ،هویت در سص ال 

«identitas  » و « همسهانی»سست ك  هموسره بها دو مفههوم متضهاد

شود: ههر ملهت یها رفت  می ،شود. بنابرسی معنا و تعریف می« تفاوت»

سي دسرد )همسانی( و در عی  حال، چنهی  ملهت و هویت ویژههر فرد 

فهردي نسهبت به  ب هاي منحصرویژری هویت متمایر ودسرسي فردي 

 (.221،ص 3133محمدي،)تفاوت( )رلسست ملل دیگر 

چگونهه  آن سسههت كهه   بسههیاري سز م العههات سیاسههی حههاكی سز

یه   ههاي مربهوط به  آنهها دررروه هاي سجتماعی رونارون وهویت

میهان هویهت سجتمهاعی و ة كنند. بررسی رسب فرسیند سیاسی عمل می

دههد كه  چگونه   هدرت سیاسهی در میهان مهی رفتار سیاسی، نشان

   .(22ص ،3130 ) وسم، شودهاي سجتماعی توزیع میرروه

ههاي بها نظریهات و سندیشه  «هویهت»ولی در بررسهی مفههوم 

در سي ههاي عمهدهتفاوت ،آنههابیشهتر مختلفی موسج  هستیم كه  در 

پاس  به  شود  زیرس هویت مشاهده می ةصحی  سز وس سلگوي ی   ةسرسل

سهازد  میی در سرسله  پاسه  نمایهان یهموسره رویکردهاها ؤسلخی سبر

ذستی سسهت یها سهیال و سعتبهاري؟  هویت سمري ثابت وسزجمل  سینک : 

سالت ؤعوسمل پیدسیش هویت چیست؟ سیه  دسهت سه ها، علل وزمین 

 .رس ستخهاذ كننهددهندران موسضهع متفهاوتی تا پاس موجم شده سست 

. نظریهة شناسهان جامعه  و برخهی بها نگهاه شناختیبرخی با نگاه روسن

سسهت، عوسمهل فهردي و روسنهی آن رس برجسهت  سهاخت   شناختی،نروس

هها و شناسهان سجتمهاعی بهر زمینه شناسهان و روسنك  جامع رحالید

حتهی سه  . (23ص  ،3133 رهبري،كنند )كید میأعوسمل سجتماعی ت

ی، سه  پاسه  فتمهانر .1   سهاختارررسیی .2جهوهرررسیی   .3رویکرد: 

 ةهویهت نهوعی سهازرو، دهنهد. سزسیه سالت فهوق میؤمتفاوت ب  سه

عناصهري سز محاسهبات  ،سجتماعی سسهت كه  در شهکل دسدن به  آن

سیاسی نخبگان، سنسهجام ملهی، دسهتاوردهاي سنسهانی، سخترسعهات و 

 مهندسی سجتماعی دخالت دسرد.

دسرسي  ،رويسجتمهاعی و بهدی  ةهویت هم فرسیند سست و هم ساز

سي، هویت در هر جامعه  ،عی  حال دو بعد فردي و سجتماعی سست. در
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عناصر ویژه و مختص ب  خود سست ك  سصهول ثابهت  دسرسي عوسمل و

سعتبهاد به  سصهول دینهی ك  در سیرسن، سيرون   ب دهدآن رس شکل می

مبهارزه بها سسهتکبار و و چون توحید، نبوت، معاد، عهدسلت، سمامهت، هم

شهمار ب مبانی تغییرناپهایر هویهت سنبالبهی  و جر ناحمایت سز مظلوم

ولی برخی سمور متغیر و روبنایی هویت مثل هویهت سهازمانی، رود، می

هاي برآمده سز سنسان و تهاری  بشهریت هویت ساختاري و دیگر هویت

هها و دیگهر  رسلهتهها تنها در مت  ی  رشت  مرسحل، در دیگهر تاری 

 شود.در  می

سبتهدس  ، «نفوذ»ن سیاسی برسي توضی  و تفسیر پردسزسنظری  سصوالً

، « هدرت»پردسزنهد و ههاي  هدرت و س تهدسر مهیهب  وسكاوي كلیهدوس 

هرسه  بهر كننهد  زیهرس رس در كنار ههم تعریهف می «نفوذ»و  «س تدسر»

 :توسنایی تغییر رفتار بازیگرسن و نخبگان دیگر داللت دسرد

 
 قدرت و اقتدار

شناسی سیاسی سسهت  هاي جامع ری نظ مفهومی سساسی در«  درت»

شناسهی سیاسهی، جامعه علهوم برخی سز محببهان ك  ب  عبیدة چنان

 سیاسی و علم سیاست، علهم كسهم و حفه   هدرت سیاسهی سسهت

لیک  در علهوم ، بسیار سست « درت»مفاهیم . (33ص ، 3133 )عالم،

م لهوب  ةبا توسنایی دست یافت  به  نتیجه « درت»سجتماعی، مفهوم 

در  ،كنند. در وس هعتعبیر می«  درت بر»دسرد و راه سی  مفهوم رس  پیوند

ریرند، تا شخصی بر شخص  درت رس ی  رسب   در نظر می ،سی  نگاه

یعنی  هدرت رس توسنهایی رهرفت  تصهمیمات   دیگر كنترل دسشت  باشد

هیهوود، ) كننهدآور سست تلبی مهیك  ب  نوعی بر دیگرسن سلرسم ،رسمی

 درت توسنایی عملهی كهردن . ب  دیگر سخ ، (331و332ص  ،3133

شهد. همهی  رهیافهت چیري سست ك  سرر آن توسنایی نبود عملی نمی

سز سیه  سسهت. (  3312)قدرت: نظری تبـدرودر كتهاب  سستیون لوكر

  درت س  چهره دسرد:توسن رفت: نظر، می

ثیر راسشهت  یها أتوسنایی تة  درت ممک  سست دربرریرند. نخست

 حال ررفت  باشد. بر تصمیمات درنفوذ راسشت  

 درت ممک  سست در توسنایی تعیی  دستور كار سیاسهی و سز . دوم

 جلوریري سز ررفت  تصمیمات سنعکاس یابد. ،سی  رسه

ههاي مهردم سز  درت ممک  سست شکل كنترل كردن سندیش . سوم

 .(332ص  ،3130  وسم،) ها و ترجیحات آنها باشدزكاري در نیارسه دست

و  ر نظر ررفت  و  ضاوت در خصهوص منشهأبدون د ،هر حالب  

نفوذ  درت رس در بی  نخبگهان سیاسهی در  ةتوسن حوزمنبع  درت، می

ههاي نهامرلی در نبش  هدرتك    چنانسلملل مشاهده كردفضاي بی 

در علم سیاسهت و نخبگان سیاسی بسیار بارز سست هاي ریريتصمیم

رهرسن مبناي فکري البیهرحال،  شهرت دسرد. بها «البی»ب  عنوسن 

ریرد و درصهدد نفهوذ سیه  خود شکل می« خودي» منافع و هویت بر

 هستند.سلملل و سایر كشورها مبانی فکري بر جهان بی 

پیونهدي تنگاتنهگ  «نفوذ»و  « درت»با مفهوم  «س تدسر»مفهوم 

، دسرد.  درت دسشت  توسنایی نفوذ در دیگهرسن بهرسي سنجهام كارهاسهت

س تدسر سز حبوق رسمی سست كه  بها سشهغال یه  مو عیهت ك  لیحادر

به  معنهی  «س تدسر(. »2031د )جانسالویر، شوتشخیص دسده میخاص 

رس  درت مبتنی بر رضایت تلبهی كهرده  «س تدسر» درت مشروع سست. 

بها س تهدسر  ،طور معمول   درت سیاسی ب. (300ص  ،3133 )عالم، سند

  رسهمیت شهناخت  حهق یعنهی: به« س تدسر سیاسهی»همرسه سست، و 

هایی كه  در سختیهار رسنی حکمرسن، راشت  سز حق سعمال مجازستحکم

توسنایی رسیدن به   « درت»دسرد. بیان دیگر موضوع سی  سست ك  سرر 

توسنهایی دسهت یهافت  به   «س تهدسر»ها با وجود مخالفت سست، هدف

 .(23ص  ،3132 راي، بی وجود مخالفت سست )بال وها هدف

ههاي  درتمنهد سلمللهی نیهر دولهتدر فضاي بی  ،عصر حاضر در

سنهد  زیهرس كرده توسهع الحسعی در سعمال س تدسر خود بر كشورهاي در

هاي سهنگینی بهرسي تاری  نشان دسده ك  سستفاده سز زور و سجبار هرین 

و سرههر حکههومتی در برسبههر س تههدسر  ،بشههریت بهه  همههرسه دسشههت  سسههت

مند بایستد سعی بر تخریم و سز بهی  بهردن هاي  درتسلمللی دولتبی 

سی  تخریم سز طریق زور و سجبهار سهخت باشهد یها ، خوسه كنندآن می

 نفوذ و جنگ نرم.

 
 نفوذ سیاسی

سعمهال  هدرت ة سهاالري شهکل برجسهتههاي مهردمنظهامبیشتر در 

ي ابه  معنه ،در لغت« influence»ة سست. نفوذ سز وس  «نفوذ»سیاسی، 

سي رس بدون سعمال آشکار زور یا بهدون تیج ن  كنش یا  درتی سست ك

كه  بهدون . كسی تا(بی غدسدي،)ب كندتولید می سعمال مستبیم فرمان،

آنان  ثیر بگاسرد وأتوسند بر رفتار دیگرسن تدسشت  ی  سمت رسمی می

بنهابرسی ، س تهدسر سز  هدرت رسهمی به  . رس تغییر دهد، دسرسي نفوذ سست

  ،ه)كهو ریهردت غیررسمی سرچشم  مهیآید و نفوذ سز  دروجود می

 (.221ص  ،3133
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س تدسر، بر توسنایی تغییر رفتار بهازیگرسن  مانند  درت و نفوذ سیاسی

كهاربرد  ،علهت تغییهر رفتهارزمینه ، كند. سمها در سیه  دیگر داللت می

سیجهاد بهرسي ها یا پایرفت  س تدسر آنهایی نیست ك  در تالش مجازست

تشهویق  ةستند. تغییر رفتار برآمده سز نفوذ نتیجتغییر در رفتار دیگرسن ه

هاي همکهاري و ترغیم عبالنی یا ب  رسمیت شناخت  متبابل مریت

سست. فرق نفوذ با  درت آن سسهت كه  تغییهر رفتهار در نفهوذ سز روي 

دشهوسر سسهت میهرسن معمهوالً طهور طبیعهی،   سكرسه نیست. به سجبار و

 آل  بهال،) معلوم كرد ،رده سستمیلی آنهایی رس ك  رفتارشان تغییر كبی

ثیر أسي سشاره كرد كه  تهتوسن ب  مبال می. برسي مثال، (22ص ،3132

 ،كه  در آن آمریکا رس بررسی كهرده ةكنگري رسان  بر محاسبات سعضا

ریهري نماینهدران بر تصهمیم فاکس نيوزخبري  ةثیر شبکأب  نفوذ و ت

 (.Arceneaux and other, 2016, p. 5-29سشاره سست )كنگره 

فرسملهی بهرسي  ههاي ملهی وبازیگرسن سیاسی در عرص  ،بنابرسی 

  زننهد كه  سز آنهها بهب  رفتارهایی دست مهی ،رسیدن ب  سهدسف خود

، دربهارة هاي نفوذشود. در تاكتی یاد می «هاي نفوذتاكتی »عنوسن 

ریهرسن و ههاي  هدرت بهی  تصهمیمهاي سعمال نفوذ بر پایگهاهشیوه

 شود.میبررسی بحث و م سیاسی كارررسرسن نظا

 

 هاي نفوذ از نگاه استیفن رابینزتاکتیك

در و شهمرده رآنهها رس ب سسهتیف  رسبینهرك   ،هاي نفوذسز جمل  تاكتی 

ب  سی  هفهت توسن می ،ثیرراسر سستأروند محاسبات نخبگان سیاسی ت

 نمون  سشاره كرد:

تاكتیه ، در   سی سز سستفاده با :باالتر هايمقام به شدن متوسل. 1

 ،نظام سیاسهیرتبة نفوذ سز طریق مبامات عالی ،كشورهاي جهان سوم

صورت  ،سازي دسرندسي در روند تصمیمكنندهك  نبش سساسی و تعیی 

 كشورهاي  درتمند بها سسهتفاده سز یه  ،سلمللبی  ةو درحوز ،ریردمی

لهی سلملهاي بی سجماع چند  درت برتر و یا توسل ب  سازمان درت یا 

تاكتی  نفهوذ خهود  ،جهانی ةعرص عنوسن باالتری  مبام حبو ی در  ب

نفهوذ نظهام   ماننهد آورنهدرس بر كشورهاي جهان سوم ب  سجهرس درمهی

 یونسکو در سیرسن و دیگر كشورهاي جهان سوم.  2010آموزشی 

دوسهتی بها كشهورهاي  در سز نخسهت تاكتیه ، سیه  در :دوستانه. 2

 بها سهسس و كنندمی خیرخوسهی و صمیمیت زسبرس آیند،درمی جهان سوم

رس در رونهد محاسهبات  سههدسف خهود نیهت، حسه  سبهرسز و خوش زبان

 .سبرسز دوستی آمریکا ب  عربستانمانند  دهند نفوذ می نخبگان سیاسی 

 به ، زنیچان  یا ماسكره سز پس روش، سی  در :زنیچانه و مذاکره. 3

 .هندددرمی ت  ستد و دسد یا مصالح  نوعی

 بهرسي ودرخوسسهت مسهتبیم دسهتور صهدور بها :مستقیم دستور. 4

سلرسمهات  سلمللهی، رعایهت حبهوق بشهر ومبهررست بهی  و  وسنی  رعایت

سز جمل  سازمان ملل  ،هاي بررگسلمللی وسبست  ب   درتهاي بی سازمان

 آنهان ةخوسسهت طبهق كه  خوسهندمی سفرسد سز ،پیاپی هاينام  با فرستادن

 .سست سلرسمی مبررست و  وسنی  رعایتشوند ك  می یادآور و كنند عمل

شهیوة  سز ،خهود ههاي خوسسهت ب  رسیدن برسي: تشویق و تحریم. 5

كهه  در  ،سیهه  روشدر  .كننههدمی سسههتفاده« تشههویق»و « تنبیهه »

سهو، ، سزی شههرت دسرد «چمهاق و ههوی »هاي رسهبردي به  نظری 

دهنهد، و سز میلحاظ س تصهادي ز س ویژهرونارونی، ب بازیگرسن سمتیازست 

 كننهد تها فشهار روسنهی ویها حمله  مهی تحریم وسوي دیگر، تهدید، 

 ب  همرسه دسشت  باشد. ثباتی سیاسی رسبی

ست و نظهر هها،دسده ةسرسل و هاوس عیت سز سستفاده با هادولت :استدالل. 6

 مبابهل طهرفدسرند و می سبرسز رس غیرمن بی خود بعضاً و من بیعباید 

 آنها تصمیم بگیرد. ةخوسست بر سساس نظر وسازند تا می متباعد رس

 دیگهرسن و حمایهت و نظهرجلم سز ها پسدولت :ائتالف تاکتیك. 7

سز كننهد و میجههانی معرفهی  ةخود رس جامع، سیجاد سلتالف چند كشور

بهر رونهد كننهد تها ، سهعی میكرده سبرسز رس خود درخوسست ،سی  طریق

یافته  و جههان یاسی كشهورهاي كمتهر توسهع محاسبات نخبگان س

توسههط مربههور هههاي سعمههال تاكتیهه شههیوة  ثیر بگاسرنههد.أسههومی تهه

توسنهد ، میس تهدسرآنها   نسهبت میهرسن  هدرت ورونارون بههاي دولت

بازیگر سصلی سرر دسرسي  درتی در یکهی سز ك  سيرون ، ب متفاوت باشد

سیاسهی باشهد در چه  چ  نظامی، چ  س تصادي و ، هاي جهانیعرص 

هههاي خههود، سز تاكتیهه  هههاي برتههر سزردیفههان یهها  ههدرتبرسبههر هههم

تمسه  »، «زنیماسكره و چان »، «دوستان »، «سلتالف»، «سستدالل»

بههره  «تحهریم و تشهویق»و  «دسهتور»، صهدور «ب  مبامات بهاالتر

بازیگر صاحم نفوذ سرر  درت برتر باشد و  صهد  ،در عی  حالبرد. می

صهدور  ههايتهر رس دسشهت  باشهد، تاكتیه هاي ضعیفتنفوذ بر دول

سلهتالف،  دستور، سستدالل، ب  مبامات باالتر تمس  جسهت ، تحهریم،

 تشویق رس در دستور كار خود  هرسر مهی و زنی،چان  دوستان ، ماسكره و

 .(133ص ،3112 رسبینر،) دهد

سسهت. زنهی و سجبهار یها ههر دو شهامل چانه  سیند سیاسی نوعاًفر

ههاي ههدف ههاسفرسد و رهروه ،یندي سست ك  طی آنسفر «نیزچان »
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مستبیم و یا سشکال غیرمسهتبیم ة سز طریق ماسكرپیگیري و خویش رس 

 .(23ص  ،3130) هوسم،  كننهدنظر، با تعارضاتشان برخهورد مهیتبادل

همهرسه بها ة مربهور و شهدههاي سشهارهزنی شامل تاكتیه چان  سصوالً

 آمیهرمسهالمتتر موس ع، به  صهورت بوده و در بیشسازش و مصالح  

ب  كار بهردن زور و یها ، نوعی سجبار و ب  معناي دیگر درویکرسست. در 

رس وسدسر « ب»، « سلهف»تهدید سست. در ی  فرسیند سیاسی سجبهارآمیر، 

(. 23و23سست )همان، ص « ب»ة علی  سرسد كند ك  غالباًب  كاري می

زنهی و طریهق چانه  دشم  برسي تغییهر در محاسهبات سیاسهی یها سز

 كند.یا سز طریق سجبار و زور س دسم می ،شودماسكره وسرد می

دو رویکهرد رس سز  ههر. س.س. پهس سز سنبهالب، ما در روند سیاسهی ج

زنهی و مهاسكرست پهس سز چانه سیم. برسي مثهال، هدشم  مشاهده كرد

سي سز هها و مهاسكرست هسهت تسخیر سفارت آمریکا و تحویل ررورهان

سجبار و زور در سستفاده سز جنهگ مسهلحان  و آنهاست. نمونة تری  مهم

تهاری  ماننهد آن در  هاي ظالمان  وحمایت سز ر یم بعث، سنجام تحریم

تاكتیه  دشهم  در سیجهاد تری  مهملیک   سیرسن  ابل مشاهده سست.

توسنهد یكه  مه سست «نفوذ»سستفاده سز  ،تغییر در فرسیند سیاسی كشور

 ،سشهاره شهدرونه  كه  همانو سجبار باشد  زیرس  زنیشامل سجماع چان 

 ثیرراسري برخوردسر سست.أنفوذ سز  درت بازدسرندری بسیار ت

 

 محاسبات نخبگان در قاموس نظري
 ،پاليسـی فـارین ةنشهری 2002 آوریلة شمار در ناسل سوزسن

 نهاي جهوزف «نرم  درت» سص ال  كفایت و كرد منتشر سيمبال 

 كشید چالش ب  آمریکا منافع علی  ديهاي جتهدید با مبابل  در رس

 معنهاي ب  «هوشمند  درت» سز سو. كرد پیشنهاد جدید مفهومی و

 تهدیهدست بها مبابله  در نهرم و سخت  درت ةهوشمندسن تركیم»

 و ههاوسنایی: تسسهت معتبهد ناسهل. رفت سخ  «ملی سمنیت علی 

 بایدآمریکا  یسیدلولو یک و فرهنگی س تصادي، نظامی، هايبرتري

 رس آمریکها برتري تدسوم آن، یندسبر تا شود هماهنگ جهت ی  در

 .(3131، )سرسج كند تضمی 

دربهارة  خهود نظریهات تبیهی  در ،سخیهر هايسال در ناي جوزف

 رس «سهخت  هدرت» سبتهدسكرده سست:  سشاره  درت نوع س  ب   درت،

 سهسس. كنهدمی عمهل تهدید و زور مبناي برنموده سست ك   وسكاوي

 و ت میهع و هرینه  آن  لمهروكرده ك   معرفی رس «س تصادي رت د»

پردسخته  كه  بهر « نهرم  هدرت» معرفی ب  ،نهایت در و ،سست پادسش

 «معاصهر دنیهاي برتهر  هدرت»رس  آن و كنهدمی عمهل جاذب  مبناي

: كنهدمهی تعریهف چنهی  رس «هوشهمند  درت» ناي. نمایدمی معرفی

  الههم در نههرم و تسههخ  ههدرت منههابع آمیخههت  درهههم توسنههایی»

 .(3330 )ناي، «مؤثر رسهبردهاي

ههاي سمنیتهی شاهد درررونیسلمللی، ، در عرصة بی درحال حاضر

شهدت  ك  سز نظر رستره وهستیم نوی  هاي سي با نوعی سز تهدیدویژه

تخمهی  آنهها رس مشهکل  همی  سمهر سرزیهابی و، و سندبسیار متنوع شده

نهوی  ناشهناخت  بها ی هاي سهازد. بسهیاري سز پیامهدهاي تهدیهدمی

كند و مدت زمهان طهوالنی آثار آنها ب  سرعت بروز نمی  زیرس مانندمی

سهوي دیگهر، سز  رس لمس كهرد.نها نیاز سست تا بتوسن تمام پیامدهاي آ

آنها بر زندری سنسان غیرمستبیم بوده و ب  سادری  ابهل  ثیر برخی سزأت

چهه  در فضههاي آن ،بنههابرسی  .(13ص  ،3130 پیههروز،) فهههم نیسههت

مهندسهی محاسهبات و نهوعی كنهد سیفها میسلمللی نبش مهمهی بی 

جنگ سمروز نبهرد محاسهبات سسهت. توسن رفت: . مینگري سستآینده

تهوسن در ذیهل رسهبردههاي كهالن جنهگ نهرم نبرد محاسبات رس می

ههاي و تغییهر سهاختار نظهام ك  ب  منظور مهار، تغییهر رفتهاردریافت 

نبهرد محاسهباتی  ةرردد. عرصاومت دنبال میمستبل دسرسي هویت مب

و نیهر  «سهخت»و  «نهرم»دو روند تکامل نظري  درت رس باید نتیجة 

آمریکا با جمهوري سسالمی سیرسن دسنسهت.  ةسیاالت متحدهة نوع موسج

ة  درت، ظههور مبوله ةسي، یکی سز مفاهیم نوی  در زمینسز نظر سندیش 

  « درت نهرم»مفهوم  سنترتوسن آن رس سست ك  می « درت هوشمند»

 .(3131 )سرسج،  لمدسد كرد جوزف نايموردنظر «  درت سخت»و 

 

 انواع رویکرد محاسباتی براي نفوذ در نخبگان ایران

، سلمللهیبا توج  ب  سهمیت مهندسی سیاسی در محهیط دسخلهی و بهی 

هها بهرسي نخبگهان توسن دو رویکهرد محاسهباتی در پهردسزش دسدهمی

 تعیی  كرد: سیرسنجمهوري سسالمی 

  رویکرد سول: محاسبات خودي

 .رویکرد دوم: محاسبات غیرخودي

ها برسي پردسزش  دسدهسي شدهتعریفسلگوي  با ،در رویکرد سول

سنهدسز ملهی برآمده  سز هویت ملی، منافع ملی و چشمیم ك  موسجه

سالمی و برسساس  انون سساسی سلگوي سو سستفاده سز  ،عام طور  ب

طوركلی، سسهت. به خهاص در سیهرسن   طهور  االدستی بهو سسناد ب

محاسهبات خهودي بهرسي نخبگهان دهندة سصهلی تشهکیل عناصر



  36 رانيد بر ايبا تأک«  هويت»اسی و نقش آن بر تغيير يدر مهندسی محاسبات نخبگان س« نفوذ»
 

 

 

حسهینی تهوسن چنهی  برشهمرد: )جمهوري سسالمی سیهرسن رس مهی

 (.31/2/3131سي، خامن 

سعتماد ب  مهردم و نیهروي ( 3. سعتماد ب  خدس و سن  آفرینش، شامل: سلف

سعتماد به  ( 1  ها و سعتبادست مردم  سیمانسعتماد ب( 2  سنسانی دسخلی

سعتمهاد به  صهدق ( 3  صهاد ان  ةسعتماد ب  سنگیهر( 2  نصرت سلهی

( تکیه  به  1  «توسنیمما می»( سعتباد ب  خودباوري و سینک  1  مردم

تکیه  به  ( 3هها  ( سعتمهاد به  محبت3  عمل و پرهیر سز بیکهارری

 .د ب  منابع دسخلیسعتما (30ف  تکلیف و مجاهدت در رسه تکلی

( 2  سعتمهادي به  دشهم ( بی3، شامل: شناخت محاسبات دشم ب. 

( سیجهاد 1   ن سز ت میهع دشهمدنترسیدن سز تهدید و فریم نخور

( 3  ( توسنمنهدي و خودبهاوري ملهی2  فضاي ناسمیدي در جامعه 

 فرهنگی، س تصادي و نظامی و هاي سیاسی،سعتباد ب  سیجاد رخن 

 دشم .مانند آن سز سوي 

ج( سعتباد ب  سسهتبالل و عهدم وسبسهتگی مهادي و معنهوي: یکهی سز 

خ اهاي بررگ محاسباتی سی  سست ك  سنسان عوسمهل معنهوي و 

ههاي سلههی رس نادیهده بگیهرد و فبهط در چهارچوب عوسمهل سنت

بهرسي روي، همان(. بهدی ) مادي محدود بماند محسوس و صرفاً

دشم  با سستفاده سز  نباید راسشت تا ،رسیدن ب  محاسبات صحی 

ههاي محاسهباتی و رونهد مهندسهی تهدید و ت میهع در دسهتگاه

توسنهد در محاسباتی سنحرسف سیجاد كند. مجمهوع سیه  عناصهرمی

محاسبات نخبگان سیاسی  سیرسن در نظر ررفت  شود تا در تحبق 

سیرسنهی ه  هاي سنبالب سسالمی و  تثبیت هویهت سسهالمیآرمان

 كند. نبش سساسی خود رس سیفا

سز پردسزش سي شده، با سلگوي تعریفدر رویکرد دوم ،حالدرعی 

كشهور رس به  سهمت سلگهوي غیرخهودي سهوق هیم ك  ها موسجدسده

ههاي سیاسهتسهمت ب  كشور سوق دسدن . سینک  در سیرسن، دهدمی

، سلملهلسومانیسهم بهی  ةلیبرسلیستی یا سوسیالیستی  بر مبناي سندیش

سیرسنهی رس به  هویهت غیهر ه  یت سسالمیهو سرسنجام موجبات تغییر

هها خهودي در پهردسزش دسدهسي سز سلگوي غیهرنمون ، كندفرسهم می

دلیل سی  مدعا تعهارض سساسهی بهی  سست. توسط نخبگان سیاسی 

سهالمی سلگوي س سکوالریستی محاسبات سیاسی  باسلگوهاي مبانی 

تر در فضهاي تبابهل بهی  سهنت و محاسبات سیاسی سست ك  پیش

هموسره تعارضی بهی  سبم، رنیت  وسرد سیرسن شده سست. ب  همی  مد

نخبگان برسي رسیدن ب  ی  سنسجام فکري در محاسهبات سیاسهی 

محاسهباتی نخبگهان سلگوي توسن میوجود دسشت  سست. برسي نمون ، 

حل رفتمانی  رسهیدن به  رسهكرد. سیرسن رس بررسی  10 ةسیاسی ده

بهی  نخبگهان، دسشهت   ةاسهبریهري و محسیاستی وسحد در تصمیم

میهان نخبگهان  «سنسهجام فکهري»منظهور سز . سنسجام فکري سست

و چهون ر ابهت ، ها و هنجارهاستسیاسی سشترس  در عباید، سرزش

ناپهایر سهاختار سیاسهی سیاسی، جهرء سجتنهاب ةسیاسی و ن  منازع

در سه و  بهاالي سیاسهی به  ( محاسباتی) سنسجامرو، سست، سزسی 

سز سهمیهت سساسهی  ،م در ثبهات و آرسمهش سیاسهیعنوسن شرط الز

روي، در جههت . بهدی (3131 ،غالمهی )جاللهی و برخوردسر سسهت

معظهم  تحبق سنسجام فکري بهی  نخبگهان سیاسهی سیهرسن، رهبهر

محاسهبات »ة كلیهدوس ، بهر در بسیاري سز بیاناتشهانسنبالب سسالمی 

ه مبهار  نهمی  روز مهابرسي مثال، در دسرند.  كید ویژهتأ« نمس وال

 ،نظهام كهارررسرسنق، سیشان در دیدسر بها مسه والن و 3213رمضان 

 تهالش خهارجی، و دسخلهی مسالل ةزمین در مهم نکاتی بیان ضم 

 و مس والن« محاسبات» در سختالل سیجاد برسي چندجانب  و پیچیده

 ،سسهتکبار كنهونی هدف تری مهم رس سسالمی جمهوري هايدستگاه

ة محاسهب» رسهبهردي و مههم موضهوع ب  و دخوسندن ،آمریکا ویژهب 

 كردند. سشاره سسالمی سنبالب ةسندیش در آن مبانی و« صحی 

 

 دشمن براي نفوذ در نخبگان ينبرد محاسباتی راهبرد
 نظهاممههم  رسهبرد رس محاسباتتوسن نبرد آنچ  ذكر شد، می سساسرب

 سهال چنهد در كه  دسنست سیرسن سسالمی جمهوري با مبابل  در سل  

مهندسهی محاسهبات روي، بدی  .سست ررفت   رسر كار دستور در ،سخیر

طرف و حف  هویهت سو، توسند نبش مهمی در ثبات سیاسی سزی می

 سیفا كند. ،دیگرسوي یرسنی سز ه س سسالمی

محاسبات نخبگان سیاسی عهاملی مههم در پیشهرفت و  ،نایرسی ب

بهارز آن سیاسی نبهش  ةهاي توسعثبات سیاسی سست ك  در شاخص 

ثیر محاسهبات أههاي مثبهت تهتهوسن ویژرهیمهی  ابل مشاهده سست.

. حفه  3چنهی  برشهمرد:  وسرپیشرفت سیاسی رس خالصه  نخبگان بر

. حضهور 1  . وحهدت ملهی2  پهارچگی سهرزمینیی   درت دولت و

. سفهرسیش فرهنهگ 2  دهنهدرانيأحدسكثري در سنتخابات و سفرسیش ر

حهههق حکمهههرسن و حهههق  . سفهههرسیش شههناخت3  سیاسههی مهههردم

مشهاركت  .1  )حق و تکلیف متبابهل ملهت و دولهت( شوندهیحکمرسن

. سفرسیش تعامهل 1  نخبگان دینی و علمی در روند مهندسی محاسبات
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. شهفافیت منهافع سحهرسب و 3  هاي مستبلرروه محبت بی  س وسم و و

طول منافع مهردم  هرسر رهرفت  منهافع  در هاي صاحم  درت ورروه

ههاي بندي به  سصهول و سرزش. پاي3  کالت دسنشجوییتش سحرسب و

 . تمركرزدسیهی سیاسهی و30  هادینی در م بوعات و رسان  سخال ی و

. نبهش مهؤثر 32  فرهنگهی رسترش سمکانات آموزشهی و .33  سدسري

. توجه  به  31  راسري و خدمات سیجادي نماینهدران انونهاي هیأت

  پیشهرفت سیاسهی ثبات و نبش باسهمیت والیت م لب  فبی  در روند

. بردباري نارسضیان 33  . رسترش پایگاه سجتماعی نخبگان سیاسی32

پاسهخگو  كارحکومهت و . علنیت در31  هاي مخالفكنترل جنبش و

 ة. سسهتبالل  هو31  برسبهر مهردم بودن و مس ولیت دسشت  حاكمان در

. 33  . نیروهههاي مسههل  غیرسیاسههی33  حاكمیههت  ههانون ی  ول ضهها

. 20  ههاي  هانون سساسهیهاي سجماعی بها سسهتفاده سز روشسیاست

 .. توحیدي كردن فرهنگ سیاسی23  طرفی یا سستبالل كارمندسنبی

و  «جمهوریهت»شهعار  ك  بها ،در فضاي سیرسن بعد سز سنبالبسكنون 

دنبال پیشرفت و ب  كمال رسهاندن   ساالري دینی( ب)مردم «سسالمیت»

توسنهد هها مهیسی ب  برخی شاخصه نخبگان سیاتوجهی سست، بیملت 

در سیاست كهالن   زیرس رخن  رس در نظام فرسهم كند هاي سستی وزمین 

منهافع ملهی  ها  درت وبینی، دولتك  هموسره بر سساس وس ع ،سلمللیبی 

دسرسي  هدرت دسخلهی مسهتحکم و باثبهاتی كنند، بایهد رس طلم می خود

سلملهل رس سز نظهر بهی  كسانی كه  سیاسهت همرسه با هویت مستبل بود.

كیهد أسلملهل تسی  سصل در علهم روسبهط بهی  كنند، بر  درت م الع  می

سي روسنی سست میان كسانی كه   هدرت رس دسرند ك   درت سیاسی رسب  

. (33ص  ،3131  هوسم،شهود )كنند یا  درت بر آنها سعمال میسعمال می

 اسهت، رفتهار وسی سي سست میان بهازیگرسن و درت رسب  در سی  زمین ، 

برسسهاس آرهاهی سز  ههار ابت ها وس دسمات هر دولتی در عی  كشمکش

   ریرد.صورت می مو عیت خویش در رسب   با دیگرسن

بر سیه   ،سلمللپردسز روسبط بی نظری (، Hans Mogenthau) موررنتا

ههاي سیاسهی دسرسي سنتخهاب ،ها در چارچوب  درتنظر سست ك  دولت

سفهرسیش »، «حف  وضهع موجهود»بارت سست سز: محدودي هستند ك  ع

)كسهم  نمهایش  هدرت»سهرسنجام و «   درت )سیاست سمسریالیسهتی(

جههت حفه   سش دردولتی ك  سیاست خهارجی ،سساسبرسی  «.پرستیژ(

)ن  تغییر توزیع(  درت سست، سز سیاسهت حفه  وضهع موجهود پیهروي 

بیشهتر  ر مسیر تحصیل  هدرتسش دكند. دولتی ك   سیاست خارجیمی

هاي سمسریالیسهتی رس دنبهال سیاستیست و سست طالم  وضع  موجود ن

بهر نمهایش  هدرت سش، ولتی ك  سیاست خهارجیو سرسنجام دكند. می

درصهدد تعبیهم  ،ب  منظهور حفه  یها سفهرسیش آن سستوسر سست معموالً

 .(10و33،ص 3131) وسم، سیاست سعتبار سست

برخهی : كندی رس هم سضاف  میتر رویکرد چهارمبینان نگاهی وس عسما 

آمیهر و دوسهتان  با روشی مسالمت ،ها با تجمیع س  رویکرد فوقسز دولت

دنبهال حفه ، تحصهیل و ، به  هاي دیگرها و دولتبا حف  حبوق ملت

كشهورها رس  ،توجه  به  سیه  نهوع نگهاه سفرسیش  درت خود هسهتند. بها

سشهاره به  تحلیهل  با. در وس ع، هویتی تبسیم كردسلگوي س   توسن دریم

تهوسن هها، میدر خصهوص هویت( Manuel Castells) سمانولل كاسهتلر

هاي محاسبات نخبگان سیاسهی رس بها رویکهرد نفهوذ بهر روند درررونی

معتبهد  سمانولهل كاسهتلرهاي جوسمع دیگر بررسی كرد. ها و هویتسرزش

 (:302و303ص ،3132 )كاستلر، ب  وجود س  نوع هویت سست

هها و به  بخش: سی  نوع هویت توسط نخب شروعیتهویت م سلف(

شود. هاي آنان ساخت  میعنوسن دستگاهی برسي عبالنی ساخت  دیدراه

بخش محصول فرسنسه  سسهت و طهی هویت مشروعیتسو معتبد سست: 

سنبالب فرسنس  و بعد سز آن برساخت  شد و ملت فرسنس  رس ب  عنوسن مظهر 

برساخت  شهدن سیه  معرفی كرد.  خوسهیآزسدي، سکوالریت  و جمهوري

هاي غیرفرسنسهوي سز فرسنسه ، و هایی مثل حاف زبانهویت شامل رام

سستفاده سز مدسرس برسي تحمیل سرمشبی بود ك  كودكان باید برسسهاس 

 .(12ص ،3130 خوسه،)هدسیت شدندآن تربیت می

ههاي ب( هویت مباومت: دومی  نوع هویهت نیرومنهدتر سز هویهت

منبع نیرومند هویت  سصول سساسی، سی  هویتسست. در بخش مشروعیت

یعنی هویهت مردمهان   هویت فلس ینی سست ،سست. ی  مثال سمروزي

سند هسي ك  درریر نبردي خدسپسندسن  شدشدهتحت ظلم و ب  حاشی  رسنده

هاي ك  در آن شهادت سمري معمول، مبدس و طبیعی سست. سی  هویت

ساده و سستوسرند و نیروي زیادي  ،ملشانع ةنیرومند مباومت ب  لحاظ نحو

با  وت مردمی رس ك  بیرون سز رروه خودي باشند ها دسرند. سی  نوع هویت

هویت مباومت  ،هاي نوی در درون جنبش :سو معتبد سستزنند. پس می

سیستاده و  سی   سم سز هویت در مبابل سایر س سام هویتریرد. شکل می

عامل سصهلی رشهد و  ،ب  همی  سبمند. كخود نوع جدیدي رس تبلیغ می

هاي سجتماعی مجازي، بروز مسهالل مخهالف بها سیه  ریري شبک شکل

  .(13ص ،3130 خوسه،)هدسیت هویت حاكم در جامع  سست

سسهت كه  ههم آن هها سی  هویهت ةدسر: مشخصهویت برنام  ج(

پایرنهد و خهود رس به  نیرومند و هم پویها هسهتند. آنهها تغییهر رس مهی
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ه  دسر آفریباییهویت برنام  ،كنند. سز نظر سوهاي دیگر معرفی میرروه

ههاي ب  تفهاوت، هایی سست ك  بدون تبعیضآمریکایی یکی سز هویت

دف (. هه303و302ص ، 3132 كاسهتلر،رهرسرد )فرهنگی سحتهرسم می

، حاضرسلمللی ك  نبش سصلی آن رس در فضاي بی ، «دسربرنام »هویت 

ههاي مباومهت و حاف هویهت ثباتی وبیكند، دولت آمریکا بازي می

با هدف  رسر دسدن محاسهبات ویژه در سیرسن،   ب بخش سستمشروعیت

ههاي نفهوذ در كشهور، و تغییهر عنوسن یکهی سز رسه  نخبگان سیاسی ب

دسري، عنهوسن سصهل سساسهی حکومهت  ثباتی سیاسهی بههویت و بی

برنهد میسل ؤسمشروعیت سیاسی نظام جمهوري سسالمی سیرسن رس زیر

شکسهت و خوسهند ، میهمانند س دسمات ذیل، با سنجام برخی س دسماتو 

 كنند:سنحرسف پیشرفت سیاسی سیرسن رس فرسهم 

  «تبلم در سنتخابات»ناسالم نشان دسدن سنتخابات با شعار سلف. 

  موج  جلوه دسدن عدم رعایت  وسنی  و مبررستب. 

  ب  سعترسضات خیابانی ب  همرسه خشونت آمیر و آرسمتغییر سعترسضات مسالمتج. 

  فعاالن زیرزمینیو  مرسهی و كم  ب  آشوب مخالفاند. ه

  تضعیف مرزهاي سرزمینی و سیجاد فضا برسي حمالت مسلحان هه. 

نفوذ بر سشخاص و نخبگان سصلی نظام و موجه  كهردن فسهادهاي و. 

  خاطر منافع شخصی  سیاسی و س تصادي ب

  پرسكندری سحرسب سیاسی و سیجاد چنددستگیز. 

   و مانند آن  دو یا چند  بی كردن مردم ب  سفرسطی و سعتدسلی . 

در سركوبگر نشان دسدن دولت سیهرسن در سي سستفاده سز  درت رسان ط. 

  برسبر با مخالفان

  در تروریست خوسندن سیرسنسي سستفاده سز  درت رسان ي. 

در رونههارون شههبهات  سنتبادناپههایر نشههان دسدن رهبههري و سیجههاد . 

  فبی  ةخصوص والیت م لب

  سمام و رهبري احق و یا تفسیرپایر  دسنست  سندیشةنل. 

  «ساالري دینیمردم»نظریة سمام و  م. تحریف سندیشة

  تخریم سشخاص و نخبگان سصلی نظامن. 

  سیاسی جلوه دسدن نیروهاي مسل س. 

 سنبالب سسالمی  نفوذ در نیروهاي مسل  و تضعیف سساه پاسدسرسنع. 

سهمیههت جلههوه دسدن سمههور تضههعیف تعهههدست كارمنههدسن و كههمف. 

 شده ب  آنان محول

هها و فهرسهم كهردن ها و بیم مثل بان  ،نفوذ در مرسكر فسادخیرص. 

  دیریتموءفضاي فساد و س

  سیجاد سختالف بی   وسي مبنن ، مجری  و  ضایی ق. 

سسهات ؤو م ههاشركت ها،فرسهم كردن فضاي حضور و نفوذ دولتر. 

  سیاسی و فرهنگی خارجی در سمور دسخلی س تصادي،

  هاي سنبالبیتضعیف حضور مردم در عرص ش. 

  والن سیجاد فضاي ناسمیدي در بی  مردم و مست. 

  سیجاد فاصل  و سختالف بی  ملت و دولتث. 

وسبستگی »ب   «توسنیمما می»تغییر باورهاي مردم و نخبگان سز خ. 

 «.ب  خارج

تجرب  در بسیاري سز كشورها نشان دسده سشتباه و خ ا در تحلیهل  و 

موجبهات  ،ریهريغافل شدن در ستخاذ تاكتی  درست در رونهد تصهمیم

ههاي مسهتبل رس فهرسهم سنحرسف و یا حتی فروپاشی بسهیاري سز هویهت

صهورت عهدم ردیهابی تهدیهدست و  سطالعاتی نیهر درسست. جامعة كرده 

بها  ،مهندسهی محاسهبات ةویهژه در حهوزبه  ،وذهاي نفهشناسایی رخن 

 محاسبات سطالعاتی موسج  خوسهد شد.ة شکستی عظیم در عرص

 
 گیريتیجهن
نبهش سصهلی و ه  آن سرسله  شهد با تعریغی ك  سز - «سیاسی ةنخب. »3

روي، كنهد. بهدی سیفا میحساسی در روند مهندسی محاسبات نظام 

   سست.برسي نفوذ  شده توسط دشم ریرينشان تری  هدف مهم

د یههق محاسههبات نخبگههان سیاسههی بهها دو رویکههرد  ةدر م العهه. 2

 ةًًدر هم محاسبات خودي و غیرخودي موسج  هستیم ك  سصوال

 وجود دسرد.ه  ب  مبتضاي جامع ه  ي كشورها چنی  تفکیکی

نبش دسرند كه  رونارونی عوسمل  ،در روند ثبات و پیشرفت سیاسی. 1

، سجماع نخبگان بر سهر محاسهبات و یکی سز عوسمل ثبات سیاسی

هاي كالن سسهت كه  سلهرسم آن شهناخت سصهول و ریريتصمیم

مبههانی محاسههبات خههودي سسههت. محاسههبات خههودي در نظههام 

سصول سنبالب سسالمی برآمهده ، مبتنی بر جمهوري سسالمی سیرسن

بوده ك  توسهط   هاي  رآنی و سمامان معصومسز مبانی و سندیش 

 م معظم رهبري تبیی  و عملیاتی شده سست.و مبا سمام خمینی

و  «ثابهت»دسرسي دو بعهد  ،سز نگهاه نویسهندرانطوركلی، ب هویت . 2

هویت ملی سیرسنیان با توج  ب  مبنها  هرسر رهرفت  . سست «متغیر»

سز سصول ثابتی برخوردسر سسهت كه   ،سسالم در بی  سكثریت جامع 

هههاي هویههتو ثر سز سصههول سنبههالب سسههالمی سیههرسن، جههرأمتهه

همهی  سمهر  هرسر دسرد. « مباومهت»و هویت  «بخشمشروعیت»
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ثبهات سیاسهی جمههوري سسهالمی سیهرسن رس و  موجبات پیشرفت

دسر و ههاي برنامه در مبابل  با هویهتسست فرسهم كرده و توسنست  

 هاي برتر و سمسریالیستی سیستادری كند. درت

هاي فکري و مادي  درت، «دسربرنام » هايموسره سز بدو تولد هویت. ه3

هاي سهخت و س تدسر و نفوذ خود ب  روش با سستفاده سز  درت، جهان

هاي سستدالل سلتالف، دوسهتان ، مهاسكره نرم و با سستفاده سز تاكتی 

دنبال ب  تحریم و زنی، تمس  ب  مبامات باالتر، صدور دستور، وچان 

 سند.بوده« مباومت»ثباتی سصول هویت تخریم و بی

تغییهر عبهارت سسهت سز:  هدف سصلی سستکبار در رسهبهرد نفهوذند . چ1

محاسبات و موسضع نخبگهان سیاسهی، تغییهر باورههاي مهردم و 

سهازي و ر مرسكهر تصهمیمبهثیرررسري أتغییر هویت و ت ،تبع آنب 

مهندسهی محاسهبات نظهام در آنجها  ،ر وس هعكه  دریري تصمیم

تغییهر  نفهوذ تهوسن رفهت: ههدفروي، میبدی  ریرد.صورت می

 مبانی محاسباتی سست.

با توج  ب  سینک  عدم توج  و رعایت سصول محاسبات خودي نظام . 1

نگاهی سمنیتی  برد، باید با هاي منفی ب   هبرسیی میرس با شاخص 

ههاي ب  سی  موضوع مهم نگریست و برسي رسیدن به  شاخصه 

ههاي طهر  ،مثبت پیشرفت سیاسهی جمههوري سسهالمی سیهرسن

رسز با مبانی هویتی برسي ستخهاذ تهاكتیکی درسهت در  سمنیتی هم

 بینی كرد.پیش ،سلمللیویژه بی رونارون، ب هاي عرص 
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