حوزه انقالبی و صدور فرهنگ انقالب اسالمی

تاریخ دریافت5931/8/51 :

*

تاریخ تأیید5931/55/72 :

محمداسماعیل نباتیان
حوزه انقالبی را میتوان معتقد به اسالم سیاسی و نظاام سیاسای مبتنای با و یا
جامعالش ایط ،ملهم از اندیشههای فقهی و کالمی امام خمینی دانسا
اسالم ،ب ای نخستینبار توانس

**

فقیاه

کاه از از ادر

الگویی مبتنی ب اسالم ناب و ب گ فته از ق آن و احادیا

را در جامعه تحقق بخشد و با ابتنا ب آن ،بهتدریج ف هنگی خلق کند و آن را بساط دهاد
دور و ف اگی ک دن آن در ف ات از م زهای جغ افیایی اس

حوزه انقالبی با دارا باودن

ظ فی های اث گذاری چون م جعی  ،کث ت طالب و مبلّغاان و نقاش کابکهای آنهاا در
کشورهای مختلف ،مساجد ،حسینیهها و هیئ های مذهبی ،این امکان را دارد کاه ف هنا
انقالب اسالمی را بهعنوان الگاوی جاایگزین ف هنا

لیب الیساتی و نیاز ف هنا

اساالم

غی انقالبی در جوامع مسلمان ط ح کند و آن را نهادینه سازد

حوزه انقالبی و صدور فرهنگ انقالب اسالمی

یکی از عوامل حفظ و ویایی یک اندیشه و نیز الگوی سیاسی ا اجتماعی ب گ فتاه از آن،

کلیدواژهها :حوزه انقالبی ،فرهنگ انقالب اسالمی ،صدور انقالب ،نظریه پخش.

* این مقاله مربوط است به همایش علمی «حوزه انقالبی؛ مسئولیتهای ملّی و فراملّی» که در پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی در اسفند  5931برگزار خواهد شد.
** استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران (.)me.nabatian@ut.ac.ir
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انقالبی با ماهیت اسالمی در سال  5912در ایران بهه پیهروزی رسهید .ره،هری ،اههداف،
آرمانهای اِعالمی ،شعارها ،پایگاههای پیشبرندۀ انقالب همچون مسهادد و هیئهتههای
مذه،ی ،همه نمایانگر ابتنای ایهن انقهالب قهرن بیسهتمی بهر مهلفههههای دینهی اسهت؛
بهطوریکه حتی در سرزمین های پیرامونی ایران ،به تع،یر نیکی کدی «پیهروزی انقهالب
بهمثابه پیروزی اسالم» تلقهی گردیهد (نه  :برزگهر )15 :5935 ،و همهین دهذابیت شهعارها،
هدفها ،روش ها ،محتوا ،نتایج و سابقه مشترک دینی و تاریخی ،س،ب اثرگذاری انقهالب
ایران بر دهان اسالم شده است (اسپوزیتو.)7۲۲ :5987 ،
شکل گیری این ذهنیت و گرایش و شورانگیزی در ملهتههای پیرامهونی از سهویی ،و
آرمان دهانی رهایی مستضعفان ،به ویژه مسلمانان از یوغ استک،ار و است،داد که در بیهان و
بنان ره،ران انقالب هویدا بود از سوی دیگر ،مسئله صدور انقالب و فرهنگسهازی را بهر
اساس ارزشهای انقالب به دغدغهای پررنگ برای انقالبیهون ت،هدیل کهرد (امهام خمینهی،
789 :57 ،5921؛ 572 :59و717؛ 7۲9 :58؛  .)۲1 :53در ایههن راسههتا ،از همههان روزهههای په از
پیروزی انقالب اسالمی ،حوزه های علمیه ،نهادهای نوتأسی انقالبهی و شختهیتههای
رسمی و غیررسمی در دمهوری اسالمی ،صدور انقالب را رسالت انقالبهی و دینهی خهود
برشمردند و در این مسیر ،برنامهها ،اقدامات و فعالیت های متنوعی را در دستور کهار قهرار
دادند؛ اما ماهیت اسالمی انقالب ،غل،ه رویکهرد فرهنگهی در آن ،آرمهانههای فراملهی و
انسانی انقالب و نیز نقش پررنگ حوزه علمیه و روحانیت در ره،ری انقالب و نظام برآمده
از آن ،س،ب شد ضرورت حضور و نقشآفرینی حوزه علمیه در صهدور انقهالب و فرهنهگ
انقالبی بیشتر احساس شود؛ بهویژه که امام نیز در صدور انقالب ،بر بُعد فرهنگی آن تأکید
میورزید« :ما که میگوییم میخواهیم انقالبمان را صادر کنیم ،میخواهیم همین معنویتی
که در ایران پیدا شده است را صادر کنیم .این انقالب فرهنگیمان را ،انقالب اسالمیمان
را به همه ممال اسالمی صادر کنیم» (همان .)789 :57 ،از سوی دیگر ،ت،لیغ فرهنگهی در
عرصه بینالملل با عنایت به محدودیتهای فراوان در کشورهای ههدف و نیهز حاکمیهت
بوروکراسی بیمار در کشور م،دأ ،در قالب نهادهای رسمی وابسته به دولتها ،امکان توفیق
بسیار کمی مییابد (علمهی .)7۲۲ :5 ،5983 ،اساسها دولتهی کهردن ت،لیهغ و صهدور فرهنهگ
انقالبی ،آفت آن است و در عرصه بینالملهل ،حساسهیت دولهتههای ههدف را دودنهدان
میکند (همان.)7۲1 :
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با این توصیف ،در ت،یین مسئله صدور فرهنگ انقالب اسالمی به محیطههای ههدف،
این سهال مطرح میشود که :با ودود تکثّر نهادههای متهولّی فرهنهگسهازی انقالبهی در
دمهوری اسالمی در عرص بینالملل ،حوزه علمیه انقالبی ده نقشی در صهدور فرهنهگ
انقالب اسالمی ایفا می کند؟ در پاسخ باید گفت حوزه انقالبی بههعنهوان حامهل فرهنهگ
اصیل اسالم انقالبی ،با برخورداری از ظرفیتهای عظیمی دون مردعیت دینی ،مردعیهت
فرهنگ سازی مذه،ی ،ش،که گسترده م،لغان ،کثرت مسادد و هیئتهای مذه،ی ،مسیری
علمی ،قابل اعتماد ،اثرگذار ،تعمیقیافته و پایدار در صدور فرهنگ انقالب اسالمی در میان
نخ،گان و تودههای مردم در اقتی نقاط دهان است .تحلیل ژرف نقش حوزه انقالبهی در
صدور فرهنگ انقالب اسالمی ،مستلزم تمس به داردوب نظری مُتقن است؛ ازاینرو به
«نظریه پخش» هاگر استرند دست یازیدیم که در تحلیل انتشار و اشاع ایدۀهای فرهنگی
و سیاسی بسیار پویاست.
«پخش» ع،ارت است از فرایندی که بر اساس آن ،امری فرهنگی که مشخته یه
دامعه است ،در دامعه دیگری به عاریت گرفته ،پذیرفته شود .پذیرش همچو امر فرهنگی
در ی کشور ،متأثر از متغیرهایی است؛ نظیر تفوّق آن بر آنچه در دامعهه مقتهد مودهود
است ،سازگاری داشتن با انگاره های فرهنگی مودود ،شناخت سهل و آسان آن ،و قابلیهت
آزمونپذیری بهطور تجربی که مزایای آن بر تعداد نس،تا زیادی از مردم بههروشهنی قابهل
مشاهده باشد (برزگر .)91 :5935 ،استرند سه نوع پخش را مطرح میکند:
( )1پخش جابهجایی :الزمه این نوع پخش ،انتقال فیزیکی فرد یا گروهِ حامل ی
اندیشه است .این نوع پخش زمانی رخ میدهد که افراد یا گروههای دارای ایدهای
مختوص ،بهطور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر حرکت کنند و بدین طریق ابداعات و
نوآوریها در سرزمین ددید گسترش مییابد.
( )2پخش سلسلهمراتبی :در این نوع پخش ،پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسلهمراتب
و از طریق توالی منظم دستهها و ط،قات منتقل میگردد و گسترش مییابد؛ یعنی ایدهها
از ی فرد مهم به فرد دیگر یا از ی مرکز شهری مهم به مرکز دیگر گسترده میشود.
در این نوع ،پخش فرایندی است که از مراکز بزرگتر و مهمتر به مراکز کود تر سرازیر
میشود؛ برای مثال در صدر اسالم ،با اسالمآوردن رئی ق،یله ،کل افراد نیز تغییر دیانت
میدادند.
( )3پخش سرایتی یا واگیردار :در این نوع ،گسترش عمومی ایدهها بدون درنظرگهرفتن

109

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 1931

101

سلسلهمراتب صورت میگیرد؛ مانند اشاعه بیماریهای مسری که با تماس مستقیم منتشر
میشود .این فرایند تحت تأثیر فاصله قرار دارد؛ بنابراین ،افراد و نواحی نزدی درمقایسهبا
افراد و نواحی دوردست ،احتمال تماس بیشهتری دارنهد .دو نهوع پخهش سلسهلهمرات،هی و
سرایتی ،دارای سرعت انتشار باالیی هستند (همان.)98-92 :
استرند شش عامل را در پخش ی ایده ،اثرگذار میداند که ع،ارتاند از:
( )5حوزه یا محیط دغرافیایی که میتواند پذیرا ه همگرا یا محیطناپذیرا ه واگرا باشد.
( )7زمان ،بدین معنا که پدیده میتواند بهصورت مداوم یا به حالت دورههای متمایز از
یکدیگر و متوالی باشد.
( )9موضوع پخش که در اینجا «فرهنگ انقالب اسالمی» است.
( )۲م،دأ پخش که «حوزه انقالبی در دمهوری اسالمی» است.
( )1مقتد پخش ،یعنی مکانهایی که محتوا و موضوع پخش به آنها میرسد؛ نظیر
دهان اسالم.
( )1مسیر پخش که حرکت موضوع پخش از م،دأ به مقتد است (همان).
بنابراین ،در نظریه پخش دهار رکن را میتوان مشاهده کرد :م،دأ پخش ،مقتد
پخش ،موضوع پخش و مسیر پخش .در اینجا به تحلیل نقش حوزه انقالبی در صدور
فرهنگ انقالب اسالمی در قالب این دهار رکن نظریه پخش میپردازیم.
 .2حوزه انقالبی در جمهوری اسالمی ایران به مثابه مبدأ صدور فرهنگ انقالب اسالمی

یکی از ارکان اساسی نظریه پخش ،م،دأ پخش است که خاستگاه فرهنگی است که
بناست به محیطهای پیرامون صادر شود .م،دأ را مکانی میدانند که ایدۀ فرهنگی ددید در
آن نضج میگیرد و ظهور مییابد .برایناساس ،در اینجا حوزه انقالبی در دمهوری اسالمی
ایران را بهمثابه م،دأ پخش و صدور فرهنگ انقالب اسالمی برمیشماریم .از موضوعات
پرتکرار و مورد توده در گفتار و نوشتار ره،ری انقالب و بزرگان آن ،حوزه علمیه و نقش
اصلی و اصیل آن در تکوین ،تث،یت و تداوم نهضت اسالمی و فرهنگ انقالب است:
در هر نهضت و انقالب الهى و مردمى ،علماى اسالم اولین کسانى بودهاند که بر تارک
د،ینشان خون و شهادت نقش بسته است .کدام انقالب مردمى ه اسالمى را سراغ کنیم که
در آن ،حوزه و روحانیت پیشکسوت شهادت ن،ودهاند و بر باالى دار نرفتهاند و ادساد
مطهرشان بر سنگفرشهاى حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟ (امام خمینی،5983 ،
.)721 :75

حوزه انقالبی و صدور فرهنگ انقالب اسالمی

استاد مطهری نیز درباره سرنوشت نهضت امام خمینی بر این باور بود که دستیابی
انقالب اسالمی به آرمانها و پیروزی در صحنه دهانی ،مستلزم حضور و نقشآفرینی
روحانیت در آن است؛ دراکه روحانیت باید حامل فرهنگ اصیل اسالمی باشد که انقالب
اسالمی بر پایه آن ابتنا یافته است (مطهری.)58۲ :598۲ ،
رسالت روحانیت و حوزه علمیه ،هدایتگری در مسیر فرهنگ اصیل اسالم انقالبی است
و هدایتگری امری انسانی و فراملی است؛ ازاینرو ،نقش حوزه در صدور فرهنهگ انقهالب
اسالمی در راستای وظایف ذاتی آن به شمار میآید و اساسا «معنای صدور انقالب ما این
است که همه ملتها بیهدار شهوند ،همهه دولهتهها بیهدار شهوند و خودشهان را ...از ایهن
تحتسلطهبودنی که هستند ...نجات بدهند» (امام خمینی .)593 :52 ،5921 ،به همهین دلیهل
است که در منابع متعدد ،سال 5323مهیالدی (سهال پیهروزی انقهالب اسهالمی) سهرآغاز
بازگشت و احیای دین در صحنه بینالملل دانسته شده است (علمی.)793 :5 ،5983 ،
تحلیل و بررسی نقش حوزه انقالبی در صدور فرهنگ انقالب اسالمی ،مستلزم ت،یین
ختایص ،شاخصها و نیز ضرورتهای آن است؛ ازاینرو ،با بهرهگیری از واقعیتهای
حوزه و نیز دیدگاههای امام خمینی و بزرگان انقالب همچون استاد مطهری ،آیتاهلل دکتر
بهشتی و حضرت آیتاهلل خامنهای ،تالش شده است ویژگیها و ختایص حوزه انقالبی
استخراج و در این راستا ،به ضرورتهایی اشاره شود که حوزه باید در آن مسیر سیر نماید.
نکته شایان ذکر اینکه امروزه در حوزه علمیه ،دریانهای مختلفی فعالاند و در ق،ال
انقالب اسالمی و ارزشهای آن ،دیدگاههای حامی تا نافی دارند .در این مقاله مراد ما
دریانی در حوزه است که به انقالب و والیت فقیه و آرمانهای آن معتقد است.
م،احث مربوط به حوزه انقالبی را در سه موضوع ویژگیهای حوزه ،ضرورتهای آن و
ظرفیتهای حوزه در مسیر صدور انقالب دستهبندی کردهایم که دو قسم اول را در همین
قسمت و م،حث ظرفیتهای حوزه را در قسمت «مسیر پخش و صدور فرهنگ انقالب
اسالمی» ت،یین خواهیم کرد.
الف) ویژگیها و شاخصهای حوزه انقالبی

یک ـ اعتقاد به اسالم سیاسی و نظام مبتنی بر والیت فقیـه« :اگهر ایهن روحانیهت را از ایهن
نهضت ،از اول بر میداشتیم ،اصهال نهضهتی نمهیشهد .مهردم بهه که دیگهری گهوش
نمیدادند» (امام خمینی.)723 :1 ،5921 ،
دو ـ حمایت از نظام جمهوری اسالمی« :حوزه علمیه قم ،مادر این نظام است ...ی
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مادر دگونه میتواند از زادۀ خود ،از فرزند خود غافل بماند ...،در هنگام الزم از او دفاع
نکند؟» (خامنهای 73 ،مهر .)5983
سه ـ استکبارستیزی :امعاننظر در تحوالت تاریخ معاصر ایران و عراق ،م،هیّن روحیهه
استعمارستیزی و استک،ارستیزی حوزه های علمیه است .از فتوای علما در دنگهای ایران
و روسیه ،فتوای ضداستعماری میرزای شیرازی ،انقالب  5371مردمی عهراق بهه ره،هری
علما علیه انگلی (ثورة العشرین) ،مقابله امام خمینی بها کاپیتوالسهیون در سهال ،59۲9
وقوع انقالب ضد است،دادی و ضد استک،اری در سال  5912به ره،ری روحانیت و ...همهه
شاهدی بر ودود این روحیه در حوزههای علمیه است« .باید طالب بداننهد کهه م،هارزۀ بها
استک،ار در انقالب اسالمی و در میان ملت مها ،یه حرکهت معقهول و منطقهی و دارای
پشتوان علمی و ی حرکت خردمندانه است ...از دین و آیهه قهرآن و آنچهه الههام دینهی
است« ...أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ» (فتح )73 :و «فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْررِ» (توبهه( »)57 :خامنههای57 :
آبان .)593۲
چهار ـ مردمی بودن حوزه انقالبی :خاستگاه حوزه ،مردم است و همین امر س،ب
استقالل حوزه در طول تاریخ بوده است .این حوزه در عین حمایت از نظام اسالمی ،حامی
مردم و نیز ناصح نظام اسالمی است« .نس،ت روحانیت و حوزههای علمیه با نظام اسالمی،
نس،ت حمایت و نتیحت است .حمایت در کنار نتیحت ،دفاع در کنار اصالح» (همو73 :
مهر 5983؛ نیز ن  :امام خمینی.)5۲ :59 ،5983 ،
پنج ـ حوزه بهمثابه نهادی غیررسمی و غیردولتی :در دهان امروز دنین نهادهایی بیشتر
مورد توده افکار عمومی بوده ،اثرگذاریشان در میان مردم روزافزونتر است؛ بهویژه که
دنین نهادهایی ،محدودیتهای سیاسی ،حقوقی و بینالمللی نهادهای وابسته به دولتها
را نیز ندارند (رضائی دعفری.)511 :5931 ،
شش ـ برخورداری حوزه از شخصیتهای برجسته انقالبی بهمثابه الگو؛ نظیر امام خمینی،
شهید سیدمحمدباقر صدر ،امام موسی صدر و سیددمالالدین اسدآبادی.
ب) ضرورتهای حوزه در مسیر صدور انقالب اسالمی
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توده به وضعیت مودود حوزه علمیه نشان میدهد از وضع مطلهوب آن فاصهله دارد و بهه
همین دلیل ،بزرگانی دون استاد مطهری بر ضرورت تودهه بهه آن و فراتهر بهردن سهطح
آگاهیها تأکید کردهاند« :برای نهضت ما دنین آیندهای که در آن ،عرض افکار داغ باشد،
قابل پیشبینی است؛ ازاینرو ،الزم است روحانیت دهها برابر گذشته ،خود را تجهیهز کنهد.

روحانیت احتیاج به تقویت دارد» (به نقل از :باقی نترآبادی ،5981 ،ص )38و «بدیهی است که
مشکالت دامعه بشری نو می شود و مشکالت نهو ،راه حهل نهو مهیخواههد" .الحرواث
الواقعه" دیزی دز پدیدههای نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حامالن معارف اسالمی
است (مطهری .)82 :7۲ ،5931 ،ایشان در ع،ارتی گویا بر این ضعف حوزه دنین تأکید کهرده
است:
آدمی که سروکارش فقط دند کتاب معیّن در ی

علم بهختوص مثال فقه ،ادبیات ،فلسفه و

غیره باشد و در کنج مدرسه به سر برد ،نمیتواند بفهمد در دامعه ده میگذرد و ده باید
کرد .علم و اطالع به اوضاع داری و متغیر دهان الزم است .شامّه نیز میخواهد که حوادثی
که در آینده واقع میشود ،از حاال پیشبینی کند و دامعه را طوری از آن حادثه ع،ور دهد که
با خطری مواده نشود .هدایت بدون قدرت پیشبینی امکانپذیر نیست (همان.)9۲1 :71 ،

« روحانیت باید ن،ض تفکر و نیاز آینده دامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره
دند قدم دلوتر از حوادث ،مهیّای عک العمل مناسب باشند .دهبسها شهیوهههاى رایهج اداره
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در اینجا به برخی از ضرورتهای مهم پیش روی حوزه علمیه اشاره میکنم:
یک ـ تربیت متفکر و اندیشمند با رویکردی جهانی و آرمان جامعه مهدوی :اندیشه انتظهار
و مهدویت که حوزه طالیه دار آن است ،نگرشی دهانی است و ط،عا مستلزم تربیت متفکر
در تراز دهانی میباشد« :امروز حوزه ن،اید در صحنههای متعدد فلسفی و فقهی و کالمهی
در دنیا غایب باشد .این همه سهال در دنیا و در مسائل گوناگون مطرح است ،پاسخ حهوزه
دیست؟ ن،اید غایب باشد ،ن،اید منفعل باشد» (خامنهای 73 ،مهر .)5983
دو ـ آیندهنگری :آیندهنگری خمیرمایه برنامهریزی صائب در حیات انسان است:

امور مردم در سالهاى آینده تغییر کند و دوامع بشرى براى حل مشکالت خود بهه مسهائل
ددید اسالم نیاز پیدا کند .علماى بزرگوار اسالم از هماکنون باید براى این موضهوع فکهرى
کنند (امام خمینی.)737 :75 ،5983 ،

از پیروزی

استاد مطهری با انتقاد از کوتاهی روحانیت و حوزه در برنامهریزی برای پ
نهضتهای معاصر ،مثل مشروطه و نگرانی از تکرار آن در انقالب اسالمی (مطهری:5928 ،
 )39مینویسد« :اگر ما آینده را نشناسیم ،یعنی برای آینده طرح نداشهته باشهیم و اگهر بهه
مسئولیت خودمان برای ساختن تاریخ توده نکنیم ،مورد مالمت آیندگان هسهتیم» (همهو،
.)159 :71 ،5931
سه ـ تفکر احیاگری و اصالحطلبی در حوزه علمیه :به تع،یر اسهتاد مطههری ،احیهاگری و
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اصالحطل،ی ،روحیهای اسالمی است و هر مسلمانی به حکم اینکهه مسهلمان اسهت ،بایهد
احیاگر و دستکم طرفدار آن باشد (همو .)22 :5935 ،از سوی دیگر ،اصالح و احیا زمانی در
دامعه اسالم تحقق مییابد که ره،ری آن به دست اسالمشناسانی عهادل و زمهانشهناس
باشد و درغیراینصورت ،به دین ضربه اساسی وارد خواهد شد« :اگر انقالب ایران بخواهد
به نتیجه برسد و پیروزمندانه به پیش برود ،باید روی دوش روحانیت قرار بگیرد .بنهابراین،
اگر این پردمداری از دست روحانیت گرفته شود و به دست روشنفکران بیفتهد ،در زمهانی
نهدندان دور ،اسالم بهکلی مسخ میشود» (همو ،598۲ ،ص.)58۲
چهار ـ آگاهی به زمان و مسائل آن :امام صادق میفرماید« :العالم بزمانه التهجرم
علیه اللوابس» (کلینی .)71 :5 ،5922 ،با ودهود کاسهتیهها در حهوزه از ایهن حیهث ،امها در
تحوالت سیاسی ه ادتماعی معاصر شاهدیم که حوزه علمیه ن،ض تفکر دامعه را در دست
دارد و در این مسیر توانسته تحوالت مهمی دون انقالب مشروطه ،قیهام پهانزده خهرداد و
انقالب اسالمی را ره،ری کند« :مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد .براى
مردم و دوانان و حتى عوام هم قابل ق،ول نیست که مردهع و مجتههدش بگویهد مهن در
مسائل سیاسى اظهار نظر نمىکنم» (امام خمینی.)783 :75 ،5983 ،
 .3فرهنگ انقالب اسالمی بهمثابه موضوع پخش و صدور

موضوع پخش از ارکان نظریه پخش به شمار میآید و در مقاله حاضر ،فرهنگ انقالب
اسالمی موضوع این پخش و صدور است .برای ت،یین موضوع ،الزم است مهلفهها و
ختایص مهم فرهنگ انقالب اسالمی را توضیح دهیم:
یک ـ حاکمیت الهی :پ از پیروزی انقالب اسالمی ،نظامی بر اساس اندیشه امامت
شیعی و با محوریت ولیفقیه دامعالشرایط عادل تشکیل شد که از دیدگاه شیعی ،تنها
نظام سیاسی مشروع در عتر غی،ت است .این نظام سیاسی مشروعیتی الهی داشته ،در
تقابل با الگوهای سکوالر حاکم بر اغلب کشورهای دهان قرار دارد.
دو ـ عدالتمحوری :از اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی که از اندیشه شیعی
سردشمه میگیرد ،عدالتمحوری است .در اندیشه شیعی و بهطورخاص فقه شیعه ،عدالت،
شرط تتدّی مسئولیتهای ادتماعی ،از ره،ری دامعه تا امام دماعت مسجد است .اساسا
اندیشه شیعه بر عدالت ابتنا دارد و در طول تاریخ خود ،آن را مالک و معیار سنجش
حکومتها تعریف کرده است.
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سه ـ جمهوریت و مردمساالری :در فرهنگ انقالب اسالمی با ودود حاکمیت الهی،
مق،ولیت مردمی شرط تحقق نظام سیاسی آن است؛ ازاینرو ،دمهوری اسالمی بهمثابه
مردمساالری دینی ،الگویی از مشروعیت الهی و مق،ولیت مردمی را در عرصه سیاسی در
معرض افکار عمومی دهانیان قرار داده است.
چهار ـ استکبارستیزی :از شاخصهای بردسته انقالب اسالمی ،استک،ارستیزی و مقابله
با سلطه قدرتهای استعماری بر مستضعفان است .امام خمینی لبّ مکتب اسالم را در
ظلمستیزی میداند« :ملت اسالم پیرو مکت،ی است که برنامه آن مکتب خالصه میشود
در دو کلمه :التَظلمون و التُظلمون؛ نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید» (امام خمینی،
.)11 :5۲ ،5983
پنج ـ آرمانگرایی :اندیشه مهدویت از مهلفههای اساسی مکتب تشیع به شمار میآید.
ایمان به تکوین دامعهای آرمانی م،تنی بر عدل که در آیات و روایات مکرر مورد توده
قرار گرفته ،س،ب شده است شیعه در طول تاریخ در پی تغییر و تحول دامعه با هدف
تمهید دامعه آرمانی مهدوی گام بردارد .بیش وقوع انقالب اسالمی و تأسی نظامی
دینی ،الگویی را در دهان سکوالر مطرح ساخت که دستکم در غالب کشورهای اسالمی،
آرمانخواهی را در میان مردم مسلمان رویاند و به م،ارزات آنها دهت داد.
شش ـ جهانشمولی :از ویژگیهای انقالب اسالمی ،بنیادگذاری نظامی م،تنی بر
آموزههای اسالمی است و اسالم ،طریق فطری سعادت بشر بدون توده به رنگ ،نژاد،
زبان و دغرافیاست .اگر تحولی دون انقالب سال  12خود را «اسالمی» میداند ،صدور
این انقالب نهتنها حرکتی انقالبی ،که وظیفهای انقالبی است .ازاینروست که ره،ران
انقالب اسالمی بارها بر ایدۀ صدور انقالب تأکید کرده و آن را در قانون اساسی دمهوری
اسالمی ایران نیز گنجاندهاند (ردائی .)87-85 :5987 ،اصل  51۲قانون اساسی ،دهانشمولی
و سعادت کل بشر را آرمان انقالب دانسته است.
هفت ـ دفاع از مستضعفان و مظلومان جهان :از ویژگیهای فرهنهگ انقهالب اسهالمی،
حمایت از مستضعفان دهان است که در سخنان امام خمینی بسیار پررنگ مهنعک شهده
است« :اسالم برای نجات مستضعفین آمده است» (امهام خمینهی )515 :۲ ،5983 ،و «طریهق
اسالمی این است که مستضعفین را حمایت کنند» (همو 71 ،شهریور .)5913
هشت ـ آزادی و استقالل :از دالشهای مهم و درازمدت ایران و کشورهای اسالمی در
سده های اخیر ،است،داد و استعمار بوده است .به همین دلیهل ،همهواره مسهلمانان در ایهن
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برهه ،بر ضدّ است،داد یا استعمار یا هر دو م،ارزه میکردند؛ ولی غال،ا بها سهدّ محکهم آنهها
مواده میشدند و نمیتوانستند از یوغشان رهایی یابند .اما انقالب اسالمی کهه بها ههدف
آزادی از زنجیر است،داد و کسب استقالل از استک،ار بهه ره،هری روحانیهت نضهج گرفهت،
توانست نظام دندهزار سال سلطنت است،دادی را فروپاشد و دست قدرتهای استعماری را
از ایران کوتاه سازد .ازاینرو ،هویت انقالب اسالمی با آزادی و اسهتقالل در پرتهو اسهالم
تعریف میشهود« :اسهالم ،دیهن آزادی و اسهتقالل اسهت» (امهام خمینهی )595 :1 ،5983 ،و
است» (همان )۲53 :2 ،و این
«استقالل و آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم
«اسالم است که استقالل شما را بیمه میکند» (همان.)۲53 :
 .4مقصد پخش و صدور فرهنگ انقالب اسالمی
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یکی از ارکان نظریه پخش ،مقتد پخش ایده فرهنگی است .مقتد و محیط هدف به
فراخور ایدۀ فرهنگی ،متفاوت ظهور مییابد؛ بهطوری که برخی از محیطهای هدف ،پذیرا
و همگرا با ایدۀ فرهنگی هستند و ازاینرو ،زمین سیاسی یا فرهنگی یا ادتماعی و یا همه
بسترها برای صدور و پخش در آنها فراهم است؛ ولی بعضی از محیطهای مقتد ،ناپذیرا
بوده ،با فرهنگ و نیز م،دأ پخش ددار اصطکاکاند که دراینصورت ،امکان صدور و
پذیرش ایده فرهنگی دشوار و گاه ناممکن میشود .نکته شایان ذکر اینکه ،ممکن است
کشور هدف بر اساس ی شاخص ،محیط پذیرا باشد و به اعت،ار شاختی دیگر ،از آن دور
شود؛ برای مثال عراق به مودب مذه،ی با دمهوری اسالمی ایران تقارب ،و به دلیل
قومیت ،تقابل دارد.
الف) مقصد و محیط های پذیرا و همگرا :در دنین محهیطههایی عوامهل پهذیرایی نظیهر
تجان فرهنگی ،فکری ،دینی ،ادتماعی ،سیاسی و اقتتادی میان م،هدأ و مقتهد حهاکم
است .به نس،ت نقش آفرینی این عوامل ،زمینه ههای پهذیرش و بازتهاب فرهنهگ انقهالب
اسالمی افزایش مییابد .ال،ته در اینجا با توده بهه موضهوعیت حهوزه انقالبهی در صهدور
انقالب ،تجان مذه،ی و دینی نقش مهثرتری در صهدور ایهن فرهنهگ دارد .مههمتهرین
عوامل تأیید یا تسریعکنندۀ پذیرش فرهنهگ انقهالب اسهالمی در محهیطههای ههدف را
میتوان به شرح زیر برشمرد و ت،یین کرد:
یک ـ تجانس دینی :ماهیت اسالمی انقالب ایران و نقش پررنگ مهلفهههای اسهالمی
در تحقق انقالب ،س،ب گرایش مسلمانان کشورهای مختلف به این انقالب و فرهنگ آن
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شده است .وحدت دینی ،هم عامل اشاعهدهنده و هم عامل شتابدهنده پخهش فرهنهگ
ددید است و در مقابل ،اختالف مذه،ی میتواند مانع پخش و صدور به شمار آیهد (برزگهر،
 .)11 :5985ال،ته ودود مهلفهههای شهیعی انقهالب ایهران و نظهام برآمهده از آن ،همچهون
والیتفقیه ،سیاستهای اِعالمی و اِقدامی نظهام دمههوری اسهالمی و نیهز نگهرشههای
وحدت گرایانه ره،ران انقالب ،س،ب شهده در میهان مسهلمانان اههل سهنت نیهز احسهاس
همگرایی فراوانی با انقالب و ارزشهای آن شکل بگیرد و حتی مسیر م،ارزه در فلسهطین
تحت تأثیر انقالب اسالمی ددار تحول شود .از سوی دیگر ،حهوزه علمیهه بها عنایهت بهه
رسالت ت،لیغی خود ،ظرفیت ایفای نقش حلق واسط را در ایجاد ارت،اط مسلمانان ،بههویهژه
شیعیان کشورهای مختلف با فرهنگ انقالب اسالمی دارد که با مروری بهر فهراز و فهرود
صدور انقالب میتوان این نقشآفرینی حوزه انقالبی را مشاهده کرد.
دوـ تجانس یا وجود اشتراکات فرهنگی :برخی کشورها نظیر افغانسهتان ،تادیکسهتان و
آذربایجان ،اشتراکات فرهنگی فراوانی همچون زبان و آداب و رسوم با ایران دارند و همین
مقوله در گرایش مردم این کشورها به فرهنگ انقالبی اثرگذار اسهت .بهرای نمونهه ،ایهن
گرایش را در عالقهمندی بسیار مردم تادی به فیلمها و سهریالههای ایرانهی مهیتهوان
مشاهده کرد.
سه ـ همسایگی :قُرب مسافت در دلب توده به ایدۀ فرهنگی ددیدی که در نقطهای
ظهور مییابد ،اهمیت دارد .مردم در کشورهای همسایه ایران ه مثال عراق ه از نخستین
کسانی بودند که در تأیید انقالب و نشان دادن عالقهمندی به آن ،راهپیمایی کردند.
چهار ـ روابط سیاسی حسنه بین دولتها :روابط سیاسی حسنه میهان دولهت دمههوری
اسالمی با هر کشور ،بر روابط فرهنگی نیز اثر میگذارد و بدگمانی و سوءبرداشت دولتها
را از اقدامات فرهنگی نهادهایی دون حوزه علمیه کاهش میدهد؛ همهانطهورکهه رابطه
ختمانه ،مانع ددی در صدور فرهنگ انقالبی است .برای مثهال ،رابطه ختهمان دولهت
صدام حسین ،نقش فراوانی در سدّ صدور فرهنگ انقالبی به عراق داشت و در مقابل ،پ
از سقوط صدام و روی کار آمدن دولتی همگرا ،شاهد ظهور ارزشهای انقالبهی در میهان
مردم عراق ،حتی در تکوین نهادهای مردمی نظیر «حشدالشع،ی» هستیم.
ب) مقصد و محیطهای ناپذیرا و واگرا :با ودود زمینههای پذیرا در برخی کشورها ،صدور
فرهنگ انقالب در آنجا با موانعی روبهرو میشود که آنها را به محیطی ناپذیرا ت،دیل
میکند .در ادامه به بیان عوامل مهم واگرایی اشاره میکنیم:
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یک ـ دولتهای سکوالر و عمدتاً دیکتاتور در جهان اسالم :غالب این دولتهها واکنشهی
منفی و سخت در برابر انقالب و صدور آن در پیش گرفتند؛ بهطهوری کهه برخهی از ایهن
حاکمان مانند صدام ،به دنایتهایی بزرگ ،از دمله شهادت ره،ران شیعه همچون آیتاهلل
صدر و خاندان آیتاهلل حکیم دست زدند .همچنین در این راستا ،ائتالفهها و اتحادههایی
دون شورای همکاری خلیج فارس را برای سدّ نفوذ اندیشه انقالبی تشکیل دادند.
دو ـ شکاف عربی ـ عجمی یا فارسی ـ ترکی :این شکافِ بهویهژه عربهی ه عجمهی کهه
دولتهای سکوالر بهشدت آن را ت،لیغ میکردند ،مانع مهمی در پخش و صهدور فرهنهگ
انقالبی و اثرگذاریاش بوده است؛ بهگونهایکه در سال داری بها ودهود نقهش بهیبهدیل
دمهوری اسالمی در نجهات عهراق از سهیطره داعهش ،دریهان شهیعی مقتهدی صهدر بها
گرایشهای متعتب عربی ،در تقابل با دمهوری اسالمی ،به نزدیکی با دولت ضدشیعی و
وهابی عربستان سعودی پرداخته است.
سه ـ تعارض در عین تجانس :این مانع صدور فرهنگ انقالبی را میتوان در دمهوری
آذربایجان مشاهده کرد .در این کشور با ودود تجان مذه،ی با ایران ،به علت اینکه ت،لیغ
تشیع بهویژه با رویکرد انقالبی ،مقولهای امنیتی تعریف شده ،حضور حوزه انقالبی در آن و
صدور فرهنگ انقالبی بسیار دشوار است .ازاینرو ،تجان مذه،ی که اصوال باید در دهت
تقارب نقشآفرینی کند ،به مانع صدور اندیشه انقالبی بدل گشته است.
چهار ـ نفوذ قدرتهای بزرگ و متخاصم با انقالب اسالمی :در برخی از محیطهای
بهشدت پذیرا و همگرا همچون بحرین ،به علت نفوذ قدرتها و تقابل اندیشه انقالبی با
منافع آنها ،زمینههای حضور و اثرگذاری بسیار کاهش مییابد یا اساسا از بین میرود.
پنج ـ شکلگیری کانونهای بدیل برای اسالم سیاسی نظیر جریانهای سلفی تکفیری :در
دو دهه اخیر ،دریانهای سلفی ه تکفیری با تعریفی خاص از اسالم سیاسی و ارائه الگوی
خالفت اسالمی ،خود را پردمدار اسالم سیاسی اصیل ،بههویهژه بها قرائهت اههل سهنت و
دماعت معرفی کردهاند (ن  :ن،اتیان .)59۲-23 :593۲ ،تخاصم شدید میان فرهنهگ انقالبهی
با این بهدیلههای کهاذب را مهیتهوان در سهوریه ،عهراق ،افغانسهتان و ...مشهاهده کهرد.
بخش هایی از افکار عمومی اهل سنت که پیشتر با رویکرد اسالم سیاسی ایران در تقابل
با نظامهای سکوالر احساس قرابت میکردند ،امروزه الگوی اسهالم سیاسهی را در دنهین
دریانهایی دستودو میکنند.
شش ـ فعالیت کانونهای شیعی با رویکرد متحجرانه در برخی کشورها :این کانونها که

گاه تحت حمایت قدرتهای بزرگ هستند ،اندیشه و عمل خود را در متاف ختهمانه بها
انقالب اسالمی تعریف کرده و در تقابل با سیاستهای آن ،شیعهگری اصیل را در ضدّیت
و تعارض با اهلسنت برشمردهاند .رویکرد برائتدویانه و تخاصمی آنها بهه اههلسهنت ،از
ی سو ،مودب تحری دریانهای تکفیری در اهل سنت و تودیه اقدامات وحشیانه آنها
علیه شیعیان میشود و از سوی دیگر ،با تأکید بر برخی ارزشههای قشهری و سهطحی از
شیعه و تأکید بر غیرسیاسی بودن ،در میان اقشاری از شیعیان بهمثابه حیات مهمنانه معرفی
شدهاند .امام خمینی از این تهدید به شب تاری و گردابی هایل تع،یر نمهودهانهد« :بهراى
دلوگیرى از تکرار آن حوادث تلخ و رسیدن به اطمینان از قطع نفوذ بیگانگان در حوزههها
ده باید کرد؟ گرده کار مشکل است ،ولى داره دیست ،باید فکهرى کهرد ...وگرنهه شهب
تاری در پیش است و بیم موج و گردابى دنین هایل» (امام خمینی.)787 :75 ،5983 ،

با عنایت به تفاوت محیطهای هدف در صدور و پخش ی مقوله فرهنگی و به اقتضای
عوامل مختلفی که در آن نقش دارند ،هاگر استرند سه روش را برای پخش مطرح میکند:
دابهدایی ،سلسلهمرات،ی و سرایتی یا واگیردار.
الف) صدور فرهنگ انقالب اسالمی به روش جابهجایی :در روش دابهدایی ،اتکا بر انتقال
فیزیکی فرد یا گروه حامل ی اندیشه و ایده فرهنگی است .در این روش ،حامالن
فرهنگ ددید ،م،لغان ،تادران ،دانشجویان و مهادرانی هستند که از راه تماس فردی،
فرهنگ و ایدۀ ددید را بسط میدهند .این نوع پخش مستلزم حرکت فیزیکی حامالن
فرهنگ ددید بوده ،سرعت انتشار آن کُند است؛ ال،ته دون هر فرد بهطور ویژه مورد ت،لیغ
و هدایت قرار میگیرد و به آن ایده باور پیدا میکند ،ژرفای اعتقادی بیشتری دارد.
ازآنجاکه ظرفیت های حوزه علمیه در فرهنگسازی عمدتا بر ت،لیغ و م،لّغ اتکها دارد و
خیل عظیمی از م،لّغان در این مسیر به رسالت ت،لیغی خود مشغولانهد ،روش دابههدهایی
درمقایسهبا دو روش دیگر ،از امکان بیشهتر و پایهدارتری بهرای صهدور فرهنهگ انقهالب
اسالمی از سوی حوزه انقالبی برخوردار است .مهمترین ظرفیهتههای حهوزه انقالبهی در
صدور فرهنگ انقالبی که در قالب روش دابهدایی قابل تحققاند ،به شرح زیر است:
یک ـ مرجعیت دینی :در طول تاریخ تشیع ،مرادع تقلید و نیز روحانیت ،همواره مردعیت
دینی ،ادتماعی و حتی سیاسی مسلمانان و بهویژه شیعیان را بر عهده داشتهانهد و امهروزه
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این رابطه عمیق ،مرزهای دغرافیایی را درنوردیده و میلیونها مقلد در کشورهای مختلهف
با ارت،اط با حوزه علمیه و تغذیه فکری و معرفتی از آن ،امکان صدور فرهنهگ انقالبهی را
دارا هستند .یکی از مثالهای بردسته نقش مردعیت در فراتر از مرزها ،صدور حکم اعدام
سلمان رشدی از سوی امام خمینی است .در پی صدور این حکم ،مسلمانان در کشورهای
مختلف ،از اندونزی تا هند و پاکستان و کشورهای عربی و آفریقایی تها مسهلمانان مقهیم
کشورهای اروپایی و آمریکایی ،به تظاهرات خونین پرداختند؛ تاداییکهه ایهن مسهئله ،بهه
شهادت تعدادی در حمایت از فتوای ی مردع تقلید شیعه انجامید.
دو ـ شبکه گسترده تبلیغ و مبلّغان در جهان :مرکز فکری و معرفتی ایهن شه،که ،حهوزه
علمیه است و این م،لغان عمدتا نظامباوری انقالبی دارند و در هزاران مسجد و مرکز دینی
و در مناس،تهای مذه،ی مثل دهه محرم ،به ت،لیغ فرهنگ انقالب اسالمی مهیپردازنهد.
امروزه شاهد دانشآموختگی ده ها هزار نفر م،لّغ از بیش از یکتد کشور در مراکز وابسهته
به حوزه علمیه هستیم (قن،ری5931 ،؛ ن  :د،اری .)9۲1 :5983 ،این تعداد طل،ه خاردی ،افزون
بر صدها م،لّغ ایرانی است که با تسلط بر زبان های خاردی برای ت،لیهغ بهه دیگرکشهورها
اعزام میشوند.
سه ـ آموزش و دانشآموختگی خیل عظیمی از مبلّغان و طالب با ملیتهای مختلف در حوزه

علمیه :این دانشآموختگان که عمدتا در فضای گفتمانی انقالب اسالمی تربیت شدهاند و
متأثر از فرهنگ انقالب هستند ،ظرفیت ت،دیل شدن به کانونی برای صدور فرهنگ
انقالبی را دارند؛ همانطورکه امروزه در کشورهای متعدد شاهد دنین نقشآفرینی از
طالب و م،لّغان تربیتشده در حوزه علمیه هستیم؛ نظیر کانون فرهنگسازی که شیخ
ابراهیم زاکزاکی در کشور افریقایی نیجریه با عنوان «دن،ش اسالمی نیجریه» به راه
انداخته است .این دن،ش بهشدت تحت تأثیر ارزشهای انقالب اسالمی ،مانند بزرگداشت
روز قدس است و حتی در سال  5939در راه بزرگداشت روز قدس 99 ،تن از شیعیان ،از
دمله سه نفر از فرزندان شیخ زاکزاکی به شهادت رسیدند ،اما همچنان این رویکرد از
سوی دن،ش اسالمی نیجریه دن،ال میشود.
چهار ـ دفاتر مراجع و علما :این دفاتر که بخش عمدهای از آن متعلق به مرادع انقالبی
است ،محل ردوع مهمنان در کشورهای مختلف بوده ،در ساخت مسجد ،حسینیه و مدرسه
علمیه و نیز اعزام م،لّغ نقش دارد و حضور و فعالیت آنها ،امکان و زمین صدور فرهنگ
انقالبی را در کشورهای یادشده فراهم میآورد؛ بهویژه که به دلیل غیردولتی بودن آنها و
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اتکای مالی ،مدیریتی و ادراییشان بر نیروهای بومی ،معموال با محدویتهای بسیار
کمتری برای فعالیتهای مذه،ی و فرهنگی از سوی دولتهای هدف مواده میشوند.
پنج ـ مساجد ،حسینیهها و مراکز اسالمی در کشورهای مختلف :امروزه هزاران مسجد،
حسینیه و مرکز اسالمی در کشورهای مختلف تحت مدیریت طالب و فضال به برگزاری
مراسم و مناس ع،ادی و نیز فعالیتهای فرهنگی ه سیاسی میپردازند .برای نمونه،
ازآنجاکه حزباهلل ل،نان بهت،ع فرهنگ انقالبی ایران ،مسجد را دایگاه همیشگی بسیج
طرفدارانش در دهه  5381میالدی قرار داد ،صدها مسجد ساخت تا زمینه فرهنگسازی را
بر اساس گفتمان انقالب اسالمی فراهم آورد و از این بستر برای تقویت و تحکیم سازمان
فرهنگی و رزمی خود بهره برد (نوری.)592 :5983 ،
شش ـ مراسم عزاداری امام حسین در ایام محرم :عاشورا از نمادهای بردسته شیعه
شمرده میشود و عزاداری امام حسین در این ایام ،یادآوری ظلمستیزی و قیام علیه
حاکمان دور به شمار میآید؛ نگرشی که بسترساز انقالب اسالمی گردید و امروز انقالب
اسالمی داعی فرهنگسازی در این مسیر را دارد .پ از انقالب اسالمی شاهد گسترش
فوقالعاده این مراسم با محوریت طالب و دانشآموختگان حوزه انقالبی در بسیاری از
کشورها ،از ژاپن تا امریکا و ونزوئال هستیم.
هفت ـ مناسک حج :در کنگره میلیونی حج ،زمینه معنوی خاصی برای اثرپذیری
مسلمانان محبّ اهلبیت از معارف اهل بیتی و ارزشهای انقالبی م،تنی بر این معارف
ودود دارد .به دلیل همین نقش بردسته حج در ت،لیغ ارزشهای انقالبی بود که حاکمان
مست،د و وابسته عربستان سعودی با کشتار حجاج ایرانی در حرم الهی در سال 5911
کوشیدند صدور و نفوذ فرهنگ و اندیشه اصیل اسالمی را در دل و دان مسلمانان سدّ
کنند« .عید سعید و م،ارک ،در حقیقت آن روزى است که با بیدارى مسلمان و تعهد
علماى اسالم تمام مسلمانان دهان از تحت سلطه ستمکاران و دهانخواران بیرون آیند...
و ده فرصتى باالتر و واالتر از کنگره عظیم حج که خداوند متعال براى مسلمانان فراهم
آورده است» (امام خمینی71 :53 ،5983 ،؛ ن  :خامنهای 55 ،مهر .)5931
ب) صدور فرهنگ انقالب اسالمی به روش سلسلهمراتبی :در این نوع پخش ،پدیدهها و
نوآوریها در قالب سلسلهمراتب و از طریق توالی منظم دستهها و ط،قات منتقل گردیده،
گسترش مییابد .پخش سلسلهمرات،ی را در عنتر «پیشاهنگ»ها یا کانون ثانویه میتوان
بردسته کرد؛ همچون ل،نان و عراق بهمثابه پیشاهنگ صدور فرهنگ انقالب اسالمی به
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دهان عرب ،افغانستان در آسیای میانه ،پاکستان در ش،هقاره هند ،ترکیه در قفقاز و بالکان،
و نیجریه در آفریقای غربی (برزگر.)11 :5985 ،
با عنایت به اینکه اندیشه و فرهنگ نو در افکار فرهیختگان هر دامعه زودتر از دیگران
نقش میبندد و ایشان مردعیت فرهنگی ه ادتماعی دارند ،صدور فرهنگ انقالبی و
پذیرش آن از سوی فرهیختگان ،زمینه اثرگذاری فراگیرتری را فراهم میکند .برای نمونه،
وقتی مردع تقلید انقالبیای دون آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر در عراق به انقالب اسالمی
گرایش پیدا میکند و از مردم میخواهد در امام خمینی ذوب شوند (ذوبوا فی الخمینی کما
هو ذاب فی االسالم) ،شاهد گسترش گرایش شیعیان عراق به انقالب اسالمی و اثرپذیری
از فرهنگ آن هستیم« :سعی کنید که انگیزهها انگیزههای الهی باشد .سعی کنید که به
مردم خودتان هردا هستید ،به کشورهای خودتان هردا هستید ،تزریق کنید که
انگیزههایشان الهی باشد ،برای کشورگیری ن،اشد ،برای سلطه ن،اشد ،برای دنیا ن،اشد»
(امام خمینی.)711 :71 ،5983 ،
در اینجا به برخی ظرفیتهای حوزه علمیه در صدور فرهنگ انقالبی به روش
سلسلهمرات،ی اشاره میکنیم:
یک ـ مراجع تقلید مقیم دیگر کشورها :برخی از مرادع تقلید در کشورهایی نظیر عراق و
ل،نان ،نگرشی انقالبی به آموزههای شیعه دارند یا از انقالبی که در ایهران شهکل گرفتهه،
حمایت میکنند .با توده به رابط عمیق مردع ه مقلد از ی سو و خیل گسترده مقلّهدان
این مرادع از سوی دیگر ،زمینه گرایش این مقلدان به فرهنگ انقالبی شهکل مهیگیهرد.
ال،ته گرایش مرادع به انقالب اسالمی دارای شدّت و ضعف بوده اسهت .بهرای نمونهه ،بها
گرایش عمیق آیتاهلل شهید سیدمحمدباقر صدر در عراق به انقالب اسهالمی ،بسهیاری از
مقلدان و مریدان ایشان ،ده در قالب حزبالدعوه و ده در قالب تودههای مقلّد ،به انقالب
گرایش پیدا کردند کهه ایهن اثرپهذیری آنهها را په از سهقوط صهدام در سهال  5987و
عالقهمندی فراوانشان به انقالب اسالمی میتوان مشاهده کهرد .همچنهین مهیتهوان بهه
آیتاهلل سیدمحمدحسین فضلاهلل ،از مرادع تقلید در ل،نان نیز اشاره کهرد کهه گهاه وی را
ره،ر معنوی حزباهلل ل،نان معرفی میکنند (ن  :نوری .)5983 ،دنین مرادهع تقلیهدی ایهن
امکان را دارند که به کانون ثانویه یا پیشاهنگی برای صدور فرهنگ انقالبی ت،دیل شوند.
دو ـ دانشآموختگان خارجیِ حوزه علمیه :هزاران دانشآموخته خاردی حوزههای علمیه،
غال،ا پ از بازگشت به کشورشان ،به تدری و مدیریت مدارس حوزوی ،ت،لیغ در مسادد،
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پژوهش و انتشار نشریه و تردمه آثار علما و فضال و ره،ران انقالب اسالمی به زبان
محلی خود و ...میپردازند .این فعالیتهای آموزشی ه فرهنگی برای دانشآموختگان
حوزوی ،مردعیت علمی و ادتماعیای فراهم میکند و این مردعیت ،بهمثابه کانون ثانوی،
زمین صدور فرهنگ انقالب اسالمی و بازتولید آن را مودب میشود .برای مثال میتوان
به شیخ ابراهیم زاکزاکی ،ره،ر دن،ش اسالمی نیجریه اشاره کرد .حافظ محمد سعید ،از
طالب و فضالی نیجریه ،به بیانی از شیخ زاکزاکی درباره رسالت طالب و دانشآموختگان
نیجریهای پرداخته ،میگوید« :شیخ زاکزاکی در سفری که به ایران آمده بود ،به ما گفتند
شما باید بدانید که امروز سفیران حضرت صاحبالزمان ه عجل اهلل تعالی فرده الشریف ه
هستید و مردم نیجریه و آفریقا منتظر شما هستند؛ هر نوع کوتاهی در این مسیر ،خیانت به
حضرت حجت است است» (سعید.)5939 ،
سه ـ مساجد ،حسینیهها و مراکز اسالمی در کشورهای مختلـف :مسهادد ،حسهینیههها و
مراکز اسالمی در کشورهای مختلف ،تحت مدیریت طالب و فضالی دانشآموخت حوزه،
به کانونی برای کسب معرفهت دینهی ه ادتمهاعی و تجمهع شهیعیان و در نتیجهه ،صهدور
فرهنگ انقالبی ت،دیل شدهاند.
چهار ـ مدارس و حوزههای علمیه خارج از کشور :از همان سالهای اولیه پ از پیروزی
انقالب اسالمی ،با مطال،ه مسلمانان کشورهای گوناگون ،نهادهای مختلفِ مرت،ط یا
وابسته به حوزه علمیه به تأسی مدارس دینی در این کشورها پرداختند .برای مثال در
حال حاضر ،جامعة المصطفي العالمیة در بیش از شتت کشور نمایندگی مستقل و حدود
 711مدرسه تحت پوشش دارد .این ،افزون بر مدارس دینی متعددی است که مرادع
تقلید ،نیکوکاران و دیگر نهادهای ایرانی و خاردی در کشورهای مختلف ساختهاند؛
بهطوریکه تنها در پاکستان حدود دهارصد حوزه علمیه اهل بیتی فعال است (عارفی،
 )7۲3 :5981که از برنامههای آموزشی و فرهنگی جامعة المصطفي استفاده میکنند .این
مدارس حوزوی به دلیل نقش فرهنگی ،آموزشی و دینی در مناطق خود ،به کانون
ثانویهای برای صدور فرهنگ انقالب اسالمی ت،دیل گشتهاند .به نظر میرسد یکی از
دالیل مهم مح،وبیت باالی انقالب اسالمی و دمهوری اسالمی در میان پاکستانیها،
همین کثرت مدارس حوزوی و نقشآفرینی آنها در صدور فرهنگ انقالبی باشد (ن :
همان).
پنج ـ دفاتر مراجع و علما :دفاتر مرادع تقلید انقالبی در کشورهای متعدد ،با بهرهگیری
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از خم و ودوهات ،به ساخت مسجد ،حسینیه ،مدرسه علمیه و نیز اعزام م،لّغ بومی و
غیربومی میپردازند و در این راستا شرایط و زمینههای صدور فرهنگ انقالبی را نیز فراهم
میکنند.
شش ـ گفتمانسازی :یکی از ویژگیهای انقالب اسالمی ،ارائه گفتمان دینی متفاوت،
و بلکه متعارض با گفتمان سکوالر ،با ودوه مختلف آن است .منشأ و محور این گفتمان،
تفکر اهل بیتی است .حوزه علمیه انقالبی با مفتلبندی گفتمان دینی بر محور اسالم
انقالبی و ارائه آن در محیطهای هدف ،س،ب شکلگیری نیروهایی حول این گفتمان
میشود و بهصورت سلسلهمرات،ی مودب فرهنگسازی بر اساس ارزشهای انقالب
اسالمی میگردد (خامنهای 51 ،اسفند .)5937
هفت ـ شکلگیری کانونهای ثانویه فرهنگی ـ سیاسی :این کانونها همچون دن،ش
حزباهلل ل،نان ،دن،ش اسالمی نیجریه ،تحری فقه دعفری پاکستان و انتاراهلل یمن ،به
ره،ری طالب و علما اداره میشوند و ظهور آنها بهعنوان نماد م،ارزه با استک،ار و است،داد
در دهان اسالم ،از ایشان الگویی موفق در دهان اسالم به نمایش گذاشته است؛
بهطوریکه سید حسن نتراهلل در سالهایی ،مح،وبترین شختیت دهان عرب شناخته
شده است.
هشت ـ مراسم عزاداری امام حسین  :این مراسم در ایام محرم و غال،ا حول محور
طل،های م،لّغ در مسجد ،حسینیه یا مرکز اسالمی اقامه میشود و از کانونهای ت،لیغ
معارف اهل بیت و فرهنگ انقالبی به شمار میآید.
ج) پخش و صدور فرهنگ انقالب اسالمی به روش سرایتی :در این نوع ،گسترش عمومی
ایدهها بدون در نظر گرفتن سلسلهمراتب صورت میگیرد و بنابراین ،افراد و نواحی نزدی
درمقایسهبا افراد و نواحی دوردست ،احتمال تماس بیشتری دارند (برزگر.)98-92 :5987 ،
برخی ظرفیتهای حوزه انقالبی که در قالب روش سرایتی در صدور فرهنگ انقالب
اسالمی نقش دارند ،به شرح ذیل است:
یک ـ مراسم پیادهروی اربعین :یکی از شروط مهم در روش پخش سرایتی،
«همسایگی» است .این مسئله در کنار هممذهب بودن با عراقیها ،س،ب شده مراسم
پیادهروی اربعین ،با حضور میلیونها مسلمان و غیرمسلمان از اقتی نقاط دنیا انجام شود.
انجام مراسم عظیم پیادهروی اربعین با شرکت بیست میلیون نفر که در سالهای اخیر در
سایه شوم تهادم گروه تکفیری داعش به عراق و مقابله پیروزمندان دمهوری اسالمی

 .6نتیجه

حوزه انقالبی را می توان معتقد به اسالم سیاسهی و نظهام سیاسهی م،تنهی بهر ولهیفقیهه
دامعالشرایط عهادل ،ملههم از اندیشهه ههای فقههی و کالمهی امهام خمینهی دانسهت کهه
ویژگیهایی دون حمایت از نظام دمهوری اسالمی ،آیندهنگری ،تربیت متفکر با رویکردی
دهانی و آرمان دامعه مهدوی ،مردمی بودن حوزه انقالبهی ،برخهوردار از شختهیتههای
بردسته انقالبی بهمثابه الگو ،نظیر امام خمینی و شهید صدر ،و برخورداری از خیل عظیمی
از م،لّغان و طالب با ملیتهای مختلف را داراست .از سوی دیگر ،فرهنگ انقالب اسالمی
که ره،ران انقالب دغدغه صدور آن را داشته و دارند ،ویژگیهایی دهون حاکمیهت الههی
بهعنوان تنها الگوی مشروع ،عدالت محوری ،آرمان گرایهی بهر اسهاس اندیشهه مههدویت،
مردمساالری دینی ،استک،ارستیزی ،دفاع از مظلومان و مستضعفان ،دهانشمولی ،آزادی و
استقالل ،و عدم وابستگی به قدرتهای استک،اری را دارد.
تاریخ انقالبها در دهان بیانگر آن است که اندیشه و فرهنگ نوینی که در دامعه
بنیان میگذارند ،در مرزهای دغرافیایی محتور نمیشود .اساسا گسترش اندیشه و فرهنگ
در فراتر از مرزهای م،دأ شکلگیری ی فرهنگ نو ،از اس،اب تداوم و تحکیم آن به شمار
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ایران با آن انجام میشود ،دایگاه خاصی به فرهنگ انقالب اسالمی در میان مردم عراق و
دیگر مسلمانان شرکتکننده در این مراسم داده است .نگاهی به نمادها و رفتارها در این
مراسم عظیم ،گویای سرایت و اثرپذیری آن از فرهنگ انقالب اسالمی ایران است.
بیش حوزه علمیه میتواند در تأمین ابعاد محتوایی این کنگره عظیم شیعی نقش
بردستهای داشته باشد که یکی از مهمترین آن ،فرهنگسازی بر اساس ارزشهای
انقالب اسالمی است.
دو ـ مناسک حج :در کنگره حج ،هزاران حادی که در معرض مشاهده یا بهرهگیری از
نگرش انقالبی ایرانیان و بهویژه م،لغان قرار دارند ،زمینه اثرپذیری را پیدا میکنند.
سه ـ مهاجران افغانستانی و عراقی مقیم ایران :این مهادران در مدتی که در ایران
حضور داشتهاند ،غال،ا با فرهنگ انقالب اسالمی آشنا شده یا فرزندانشان در مدارس ایرانی
با این فرهنگ تربیت شدهاند .در واقع این نحوه اثرپذیری به روش دابهدایی است ،و با
بازگشت این مهادران به وطنشان ،عمال بخشی از آنها حامل فرهنگ انقالب اسالمی
خواهند بود.
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میآید .در انقالب اسالمی ایران نیز آرمان دهانی رهایی مستضعفان و باور به عدم توقف
انقالب پ از پیروزی آن در ایران ،مسئله صدور انقالب و فرهنگ انقالب اسالمی را به
دغدغهای پررنگ برای ره،ری انقالب ت،دیل کرد .دراینمیان ،ماهیت اسالمی انقالب،
آرمانهای اسالمی آن و نقش پررنگ حوزه علمیه در ره،ری انقالب و نظام برآمده از آن،
س،ب شد حوزه علمیه در صدر تودهات در مسئله صدور فرهنگ انقالب اسالمی قرار
گیرد .برای تحلیل نقش حوزه انقالبی در صدور فرهنگ انقالب اسالمی از نظریه پخش
هاگر استرند استفاده کردیم و مقاله را بر اساس ارکان این نظریه ،یعنی م،دأ ،مقتد،
موضوع و مسیر پخش سامان دادیم.
بیش برخورداری حوزه انقالبی در ایران بهمثابه م،دأ صدور از ظرفیتهایی دون
مردعیت دینی ،مردعیت فرهنگسازی مذه،ی ،ش،که گسترده م،لغان ،ش،که گسترده
مسادد ،ش،که گسترده مدارس علمیه در سراسر دنیا ،هیئتهای مذه،ی ،غیردولتی بودن و
نداشتن محدودیتهای نهادهای دولتی ،س،ب شده حوزه علمیه دونان منشأ و مسیری
اصیل ،ژرف و قابل اعتماد برای صدور فرهنگ انقالب اسالمی در اقتی نقاط دهان
نقشآفرینی کند.
در تحلیلی از نقش حوزه انقالبی و روند اثرگذاری آن میتوان گفت ره،ری روحانیت
در انقالب اسالمی در برابر ی قدرت قوی منطقهای و مورد حمایت قدرتهای بزرگ و
در ادامه ،تحقیر امریکا بهمثابه شیطان بزرگ ،این باور را در میان تودهها و نخ،گان
مسلمان پدید آورد که با تمس به ارزشها و آموزههای اسالمی ،زمینه و امکان م،ارزه
علیه حکومتهای غال،ا مست،د و وابسته دهان اسالم فراهم میشود و حتی میتوان به
پیروزی دست یافت و نظامی م،تنی بر تفکر اسالم سیاسی تأسی کرد .شکلگیری این
ذهنیت در میان مسلمانان شیعه و سنّی ،از ی سو س،ب بازگشت آنان به اسالم سیاسی
بهمثابه راه م،ارزه با است،داد و استک،ار و راه حل پ از پیروزی بر آنها گردید و از سوی
دیگر ،این مطال،ه را از حوزههای دینی در میان مسلمانان قوام بخشید که همچون
حوزههای علمیه ایران ،رویکردی انقالبی و متأثر از آموزهها و ارزشهای اسالمی را در
پیش گیرند .در واقع این مطال،ه ،سرآغاز توده تودهها به حوزههای دینی بهمثابه نیروی
پیشتاز در مسیر م،ارزه و کسب راه حل برای سیر در این طریق دشوار گردید .این توده
تودهها در دهان اسالم ،به اراده و اقدام حوزه در صدور فرهنگ انقالبی ،مشروعیت مردمی

و ادتماعی میدهد .با عنایت به نقش و اقناعی که در میان مسلمانان صورت گرفته است،
راهکارهای زیر میتواند در پیش،رد اهداف انقالبی حوزهها ،نقشی شتابزا ،پایدار و همراه با
تعمیق نظام باورها ایفا نماید:
( )1تأسیس انجمنهای علمیِ مستقل و تحت اشراف حوزه علمیه در کشورهای هدف و
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مقصد :شکلگیری دنین انجمنهایی ،در عین ارائه ت،یینی صائب از ارزشهای انقالبی،
میتواند نقش سلسلهمرات،ی در صدور و نشر این ارزشها داشته باشد؛ بهویژه که با توده
به ماهیت بومی آنها ،موانع بسیار کمتر در مسیر فعالیتشان خواهند داشت؛ مانند انجمن
علمی فقه سیاسی اسالم و انجمن علمی تفسیر اهل بیتی.
( )2مطالعات جامعهشناختی از جوامع مسلمانان در کشورهای مختلف :اثرگذاری پایدار و
فراگیر حوزه انقالبی و نیز افزایش بازدهی اثرگذاری آن ،مستلزم شناخت شرایط
محیطهای هدف است و این مقوله متأسفانه در حوزهها دندان مورد توده قرار نگرفته
است.
( )9رصد و دمعآوری آثاری که درباره انقالب اسالمی در دوامع مختلف نوشته شده
است و تحلیل آنها در راستای بهرهگیری از آن دیدگاهها در دهت نقشآفرینی بهتر و با
آسیب کمتر :این امر میتواند مستلزم تأسیس مرکزی تحت اشراف حوزه باشد.
( )4تأسیس شبکۀ مبلغان مسلمان :ساالنه هزاران م،لّغ مسلمان معتقد به انقالب
اسالمی یا تحت تأثیر آن ،به اقتی نقاط دهان اعزام میشوند .هماندیشی و همگرایی
میان این م،لّغان ،مستلزم شکلگیری نهادی فراملّی و مردمنهاد است .مرکز این نهاد
میتواند و بلکه بهتر است خارج از ایران ،مثال شهر نجف باشد .ودود و حضور فعال دنین
نهادی بهویژه در برهههایی که انقالب یا حامیان آن در مخاطره قرار بگیرند ،ظرفیت
دریانسازی خواهد داشت .امروزه نهادهای ایندنینی را میتوان در میان مسلمانان
مشاهده نمود؛ همچون «اتحادیه حقوقدانان شیعه» که کارویژه آن ،حمایت حقوقی از
شیعیان در اقتی نقاط دهان است؛ اما با عنایت به دمعیت فراوان م،لغان و گسترۀ عمل
آنها ،بیش اثرگذاریشان بسیار بیشتر خواهد بود.
( )5تأمین نیازمندیهای نرمافزاری نهادهای وابسته به حوزه :بیش تأسی انجمنها
و تشکلهای وابسته یا تحت اشراف و یا هوادار حوزه علمیه در کشورهای مختلف ،مستلزم
تأمین نرمافزاری آنها در عرصه آموزش و برنامههای فرهنگی ،مذه،ی ،رسانهای و ...است.
بدین منظور ،الزم است مرکزی در حوزه علمیه با رویکردی بینالمللی با هدف تأمین
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نیازمندیهای نرمافزاری این نهادها تأسی شود .نکته شایان ذکر اینکه ،با توده به ودود
نیکوکاران و ثروتمندان مسلمان که عالقهمند به فعالیت در این حوزه هستند و نیز امکان
استفاده از خم و سهم امام ،میتوان در ختوص مساعدت مالی به این تشکلها اقدام
کرد.
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منابع
 باقی نصرآبادی ،حمید نگارش ( ،)6831رمز موفقیت استاد مطهری ،قم :نشر امام عصر. برزگر ،ابراهیم ( ،)6836نظریههای بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران ،تهران :انتشاراتدانشگاه امام صادق

 ،چاپ نخست.

 ـــــــــــ( ،بهار و تابستان « ،)6831نظریه پخش و بازتاب انقالب اسالمی» ،فصلنامهپژوهش حقوق و سیاست ،شمار ه هشتم.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:http://www.leader.ir/fa

 جباری ،ولی ( ،)6833شیعیان جمهوری آذربایجان ،قم :مؤسسه شیعهشناسی. حاجتی ،میراحمدرضا ( ،)6831عصر امام خمینی ،قم :بوستان کتاب. حسینی بهشتی ،سیدمحمد ( ،)6831جاودانه تاریخ ،تهران :سازمان انتشارات روزنامه خامنه ای ،سید علی ،)6831( ،نرم افزار حدیث والیـت؛ مجموعـه رهنمودهـای مقـام معظـم
رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای؛ قم :خدمات فرهنگی نور.
 خمینی ،سیدروحاهلل ( ،)6831صحیفه نور ،تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی. ـــــــــــ ،)6833( ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. دفتر مقام معظم رهبری ( ،)6831حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
 رجائی ،فرهنگ (« ،)6831ایدئولوژی و جهانبینی ایرانی :صدور فرهنگی انقالب» در:اسپوزیتو ،جان ال ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،ترجمه محسن مدیرشانهچی ،تهران:

حوزه انقالبی و صدور فرهنگ انقالب اسالمی

جمهوری اسالمی ،چاپ دوم.

مرکز بازشناسی اسالم و ایران ،چاپ نخست.
 رضائی جعفری ،محسن و دیگران (پاییز « ،)6831گفتمان انقالب اسالمی ایران و الزاماتاشاعه ارزشهای آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان الکال و موفه» ،فصلنامه
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ،شماره بیست و نهم.
 رمضانی ،روحاهلل (« ،)6831صدور انقالب :سیاستها ،اهداف و وسائل» ،در :اسپوزیتو ،جانال ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،ترجمه محسن مدیرشانهچی ،تهران :مرکز بازشناسی
اسالم و ایران ،چاپ نخست.
 سعید ،حافظ محمد (« ،)6838مصاحبه با حافظ محمد سعید از علمای نیجریه» در:https://www.mashreghnews.ir/news/342392

119

 شقاقی ،فتحی ( ،)6838امام خمینی تنها گزینه ،ترجمه سیدهادی خسروشاهی ،تهران :مؤسسهاطالعات.
 -عارفی ،محمد اکرم ( ،)6831شیعیان پاکستان ،قم :مؤسسه شیعهشناسی.

 علمی ،محمدجعفر (« ،)6833حضور روحانیت در عرصه بینالملل» در :مجموعه مقاالتروحانیت و انقالب اسالمی (دفتر اول :نشستها و گفتگوها) ،بیجا ،بینا.
 فرلر ،گرام ( ،)6838قبله عالم :ژئوپلتیک ایران ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :نشر مرکز. فوکو ،میشل ( ،)6833ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند ،ترجمه حسین معصومی همدانی،تهران :انتشارات هرمس ،چاپ سوم.
 قنبری ،محسن (« ،)6831نشست خبری معاون آموزشی جامعه المصطفی» ،در:http://www.mehrnews.com/news

 الغنوشی ،راشد ( ،)6833حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسالم ،ترجمه سیدهادیخسروشاهی ،تهران :مؤسسه اطالعات.
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 کلینی ،محمد بن محمد (1113م) ،الکافی ،بیروت :منشورات الفجر. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (« ،)6833گزارش جنبش توحید اسالمی لبنان»،گزارش .816
 مطهری ،مرتضی ( ،)6836بررسی اجمالی نهضتهای اسالم در صد سال اخیر ،تهران :نشرصدرا.
 ـــــــــــ ،)6831( ،پیرامون انقالب اسالمی ،تهران :نشر صدرا. ـــــــــــ ،)6831( ،ختم نبوت ،تهران :نشر صدرا. -ـــــــــــ ،)6831( ،مجموعه آثار ،جلد بیست و پنجم ،تهران :نشر صدرا.

 نباتیان ،محمداسماعیل و مختار شیخحسینی ( ،)6831زمینههای فکری ـ سیاسی جریان بعثیتکفیری داعش ،قم :مجمع جهانی اهل بیت.
 نوری ،داود ( ،)6833شیعیان لبنان :وضعیت سیاسی ـ اجتماعی پس از انقالب اسالمی ،قم:مؤسسه شیعهشناسی.
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