حوزه و راهبردهای
اشاعه گفتمان
انقالب اسالمی
محمداسماعیل نباتیان
استادیار دانشگاه تهران

پیــروزی انقــاب اســامی ،منجــر بــه حرکــت و فعــال شــدن نهادهــای دینــی در
عرصههــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت .حــوزه علیمــه هــم بــه
یهــا و فراخــور نیازهــا و ایجــاد مســائل مســتحدثه ،ورود بــه
تناســب ایــن دگرگون 
عرصههــای اجتماعــی و سیاســی را بــه عنــوان یــک وظیفــه بــرای خــود بازتعریــف
کــرد و بــا توجــه بــه نیازهــای انقــاب ،بــه پاس ـخگویی میپرداخــت و ایــن منجــر بــه
تغییــر در کارکردهــای حــوزه ســنتی شــد و حــوزه ،ماهیــت جدیــدی در عرصههــای
داخلــی و بینالمللــی پیــدا کــرد کــه چنیــن حــوزهای را حــوزه انقالبــی مینامنــد؛
یعنــی حــوزهای کــه معتقــد بــه اســام سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی بــر والیــت
فقیــه جامعالشــرایط ،ملهــم از اندیش ـههای فقهــی و کالمــی امــام خمینــی؟هر؟
اســت .چنیــن نگاهــی بــه حــوزه ،تــا قبــل از انقــاب وجــود نداشــت.

در تحلیــل انتشــار و اشــاعه
ایدههــای فرهنگــی و سیاســی،

«رســالت روحانیــت و حــوزه
علمیــه ،همانــا هدایتگــری در

شماره دوم ،بهار 67 | ۱۳۹۷

حــوزه انقالبــی مکلــف بــه حفــظ و اشــاعه ارزشهــا بســیار پویاســت.
نظریــه پخــش یــا اشـ ـ ـ ـــاعهها گراســتراند ،مبتنــی
و گفتمــان انقــاب اســامی بــه عنــوان نظامــی کــه
پــس از صــدر اســام ،بــرای نخســتینبار توانســت بــر چهــار رکــن میباشــد:
.1مبــدأ پخــش :که حوزه انقالبی در جمـــــــــــهوری
الگویــی مبتنــی بــر اســام صحیــح و متأخــذ از قــرآن
و احادیــث را در جامعــه تحقــق بخشــد ،حــال اسالمی اسـ ـ ـ ـ ــت؛
.2موضـ ـ ـ ـــوع پخــش :کــه در اینجــــــا فرهنــگ
چنیــن وظیف ـهای چــه در ســطح داخــل و چــه در
بینالملــل محــول بــر آن شــد .بهطــور کلــی یکــی از انقــاب اســامی اســت؛
 .3مـ ـــقصد پخــش :مکانهایــی اســت کــه محتــوا
عوامــل حفــظ و پویایــی یــک اندیشــه و نیــز الگــوی
سیاســی -اجتماعــی متخــذ از آن اندیشــه ،اشــاعه و موضــوع پخــش بــه آنهــا میرســد؛ نظیــر جهــان
و فرا گیرکــردن و بســط آن در فراتــر از مرزهــای اســام؛
 .4مســیر پخــش :کــه حرکــت موضــوع پخــش از
جغرافیایــی اســت .بــر ایــن اســاس ،ســؤالی کــه ایــن
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه آن میباشــد ،عبــارت مبــدأ بــه مقصــد میباشــد.
در اینجــا بــه تحلیــل نقــش حــوزه انقالبــی در
اســت از اینکــه حــوزه علمیــه انقالبــی ،چــه نقشــی
در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی ایفــا میکنــد؟ اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در قالــب ایــن چهــار
در پاســخ بایــد گفــت :حــوزه انقالبــی بــه عنــوان رکــن نظریــه پخــش میپردازیــم.
حامــل گفتمــان اصیــل اســامی کــه انقــاب نیــز بــر آن  .1حــوزه انقالبــی بــهمثابــه مبــدأ اشــاعه گفتمــان
ابتنــا یافتــه و بــا دارا بــودن ظرفیتهــای تأثیرگــذاری انقــاب اســامی
ّ
یکــی از ارکان اساســی نظریــه پخــش ،مبــدأ پخــش
چــون مرجعیــت ،کثــرت طــاب و مبلغــان و نقــش
شــبکهای آنهــا در کشــورهای مختلــف ،مســاجد اســت .مبــدأ را همانــا مکانــی تلقــی میکننــد کــه ایــده
و حســینیهها و هیئتهــای مذهبــی و ،...ایــن فرهنگــی جدیــد ،در آن نضــج و ظهــور پیــدا میکنــد .بــر
امــکان را داراســت کــه گفتمــان انقــاب اســامی ایــن اســاس ،در اینجــا حــوزه انقالبــی در جمهــوری
اســامی ایــران ،بــهمثابــه مبــدأ
را بــه عنــوان یــک الگــوی
پخش و اشاعه گفتمان انقالب
جایگزیــن در مقابــل گفتمــان
اســامی میباشــد .مؤیــد ایــن
حا کــم لیبرالیســتی و نیــز
یـکــی از ارکـ ــان اســاســی نظریه
ادعــا ،بیانــات و آثــار رهبــری
گفتمــان اســام غیرانقالبــی
پخش ،مبدأ پخش است .مبدأ
انقــاب و بــزرگان آن میباشــد؛
در جوامــع مســلمان طــرح و
را همانا مکانی تلقی میکنند
بــه گون ـهای کــه حــوزه علمیــه
نهادینهســازی نمایــد .تحلیــل
که ایــده فرهنگی جدید ،در آن
بــه عنــوان نهــادی کــه نقــش
و تبییــن مســئله ،مســتلزم
نضج و ظهور پیدا میکند .بر
اصلــی و اصیــل آن در تکویــن،
تمســک بــه چارچــوب نظــری
ایــن اس ــاس ،در ای ـنجــا حــوزه
تثبیت و تداوم نهضت اسالمی
ُمتقنــی اســت تــا حــدود و ثغــور
انقالبی در جمهوری اسالمی
و گفتمــان انقــاب اســت،
بحــث و رونــد منطقــی آن بــه
ای ـ ــران ،بــهمـثــابــه م ـبــدأ پخش
تعریــف شــده اســت .حضــرت
درســتی تبییــن گــردد .از ایــن
و اشـ ــاعـ ــه گ ـف ـت ـمــان انــق ــاب
امــام خمینــی؟هر؟ در اینبــاره
رو ،بــه «نظریــه پخــش» ها گــر
اسالمی میباشد.
میفرماینــد:
اســتراند دســت یازیدیــم کــه
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انقالبــی بــه مثابــه الگــو ،نظیــر
مســیر فرهنــگ اصیــل اســام
ســید جمالالدیــن اســدآبادی
انقالبــی اســت و هدایتگــری،
در جمعبندی بحث ویژ گیها
و امــام خمینــی.
امــری انســانی و فراملــی
و ض ـ ـ ـ ــرورته ـ ـ ـ ــای حـ ـ ـ ــوزه،
ب) ضرورتهــای حــوزه در
اســت .از ایــن رو ،نقــش حــوزه
مـ ـ ـیت ـ ــوان بـ ـی ــان داشـ ـ ــت کــه
مســیر اشــاعه گفتمان انقالب
در اشــاعه گفتمــان انقــاب
ـری روحــانـیــت در انقالب
ره ـبـ ِ
اسالمی:
اســامی ،در راســتای وظایــف
ـدرت
ـ
ق
ـک
ـ
ی
ـر
ـ
ب
ـرا
ـ
ب
در
ـی،
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
 .1تربیت متفکر و اندیشمند
ذاتــی آن محســوب میشــود
ً
حمایت
مورد
و
ای
ه
منطق
قوی
ِ
بــا رویکــردی جهانــی و آرمــان
و اساســا معنــای صــدور
قــدرتهــای بــزرگ و در ادامــه،
جامعــه مهــدوی؛
انقــاب مــا ایــن اســت کــه
تحقیر امریکا به مثابه شیطان
 .2آیندهنگری؛
همــه ملتهــا بیــدار شــوند؛
ب ـ ــزرگ ،ایـ ــن بـ ــاور را در مـیــان
 .3تفکــر احیا گــری و
همــه دولتهــا بیــدار شــوند و
اصالحطلبــی در حــوزه علمیــه؛
خودشــان را  ...از ایــن تحــت
تــود ههــا و نخبگان مسلمان
 .4آ گاهی به زمان و مسائل آن.
ســلطه بودنــی کــه هســتند ...
ایــج ــاد ک ــرد ک ــه ب ــا تـمـســک به
۱
در جمعبنــــــدی بحــــــــــث
نجــات بدهنــد».
ارزشه ـ ــا و تـعــالـیــم اســامــی،
یه ـ ـ ــــا و ضـــــرورتهـــــای
ویژگ 
تحلیــل و بررســی نقــش
زمـیـنــه و ام ـکــان مــب ــارزه علیه
ً
حــوزه ،میتــوان یــادآور شــد کــه
حــوزه انقالبــی در صــدور
حکومتهای غالبا مستبد و
ـری روحانیــت در انقــاب
و اشــاعه گفتمــان انقــاب
رهبـ ِ
وابـسـتــه جـهــان اس ــام فراهم
اســامی ،در برابــر یــک قــدرت
اســامی ،مســتلزم تبییــن
میشود
ـوی منطقــــــــهای و مــــــورد
خصایــص و شــاخصها و نیــز
قـ ـ ـ ــ ِ
حمایــت قدرتهــــــــای بــزرگ
ضرورتهــای آن میباش ـ ـ ـ ـــد.
و در ادامــه ،تحقیــر امریــکا بــه
ازایـ ـ ـ ـ ـنرو ،بـ ـ ـــا بهرهگیــری از
واقعیتهــای حــوزه و نیــز بیان ـ ـ ـــات و دیدگاههـ ـ ـــای مثابــه شــیطان بــزرگ ،ایــن بــاور را در میــان تودههــا
امــام خمینــی؟هر؟ و بـ ـ ـ ـ ــزرگان انقــاب نظیــر اســتاد و نخبــگان مســلمان ایجــاد کــرد کــه بــا تمســک بــه
مطهـ ـ ــری ،دکتــر بهشــتی ،دکتــر باهنــر و حض ـ ـ ــرت ارزشهــا و تعالیــم اســامی ،زمینــه و امــکان مبــارزه
ً
آی ـةاهلل خامنـ ـ ـ ـ ـهای ،تــاش شــده شــاخصهای علیــه حکومتهــای غالبــا مســتبد و وابســته جهــان
حــوزه انقالبــی اســتخراج شــود و در ایــن راســتا بــه اســام فراهــم میشــود و حتــی میتــوان بــه پیــروزی
ضرورتهایــی کــه حــوزه انقالبــی بایــد در آن مســیر دســت یافت و نظامی مبتنی بر تفکر اســام سیاســی
تأســیس نمــود .از ســوی دیگــر ،ایــن مطالبــه از
ســیر نمایــد ،اشــاره میگــردد.
حوزههای دینی را در میان مســلمانان قوام بخشــید
الف) شاخصهای حوزه انقالبی:
 .1اعتقــاد بــه اســام سیاســی و نظــام مبتنــی بــر کــه همچــون حوزههــای علمیــه ایــران ،رویکــردی
انقالبی متأثر از آموزهها و ارزشهای اسالمی را ّاتخاذ
والیــت فقیــه؛
نماینــد .در واقــع ،ایــن مطالبــه ،ســرآغاز توجــه تودههــا
 .2حمایت از نظام جمهوری اسـ ــالمی؛
به حوزههای دینی به مثابه نیروی پیشــرو در مســیر
.3استکبـ ـ ــارستیزی؛
طریق دشوار
این
در
سیر
برای
حل
ه
را
کسب
و
مبارزه
انقالبی؛
حوزه
 .4مردمیبودن
ِ
گردیــد .ایــن توجهــات تودههــا در جهــان اســام ،بــه
 .5غیررسمی و غیردولتیبودن حـ ـ ـ ـ ــوزه؛
.6برخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورداری از شــخصیتهای برجســته اراده و اقــدام حــوزه در اشــاعه گفتمــان انقالبــی،
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و یــا همــه بســترها بــرای اشــاعه و پخــش فراهــم
مشــروعیت مردمــی و اجتماعــی میدهــد.
 .2گفتمــان انقــاب اســامی بــهمثابــه موضــوع میباشــد .بالطبــع اشــاعه ایــده مــورد نظــر در آن،
ســهلتر و موفقیتآمیزتــر خواهــد بــود؛ امــا بعضــی
پخــش و اشــاعه
از دیگــر ارکان نظریــه بخــش ،موضــوع پخــش از محیطهــای مقصــد ،ناپذیــرا بــوده و بــا فرهنــگ
و نیــز مبــدأ پخــش ،رویکــردی وا گرایانــه دارد .در
میبا شــد :
بــرای تبییــن موضــوع ،الزم اســت بــه تبییــن اینصــورت ،امــکان اشــاعه و پذیــرش ایــده ،ســخت
ً
یگــردد .در ادامــه بــه چنیــن
شــاخصها و مؤلفههــا و خصایــص گفتمــان انقــاب و بعضــا ناممکــن م 
محیطهایــی اشــاره میشــود:
اســامی و حــدود و ثغــور آن بپردازیــم.
الــف) مقصــد و محیطهــای پذیــرا و همگــرا :در
.1حا کمـیت الــهی؛
چنیــن محیطهایــی ،شــاهد حضــور عوامــل پذیــرا
.2ع ــدالتمحـوری؛
هســتیم کــه مــراد از ایــن عوامــل ،تجانــس فرهنگــی،
.3جمهوریت و مردمسـاالری؛
فکــری ،دینــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
.4استکبارسـتیزی؛
میــان مبــدأ و مقصــد اســت .بــه نســبت نقشآفرینــی
.5آرمانگرایی؛
ایــن عوامــل ،زمینههــای پذیــرش و بازتــاب فرهنــگ
.6جهانشمولی؛
انقــاب اســامی افزایــش مییابــد؛ بــه طــور مثــال،
.7دف ـ ـ ـ ــاع از مسـتضعفان و مظلومان جهان؛
تجانــس مذهبــی در میــان طبقــات گســتردهای از
.8آزادی و اس ــتقالل.
آنچــه اشــاره شــد ،برخــی از مؤلفههــای مهــم جامعــه عــراق و لبنــان بــا ایــران ،ســبب شــده کــه
گفتمــان انقــاب اســامی اســت کــه بایــد بــه مثابــه فرهنــگ انقــاب اســامی در آنهــا تأثیرگــذاری
موضــوع پخــش ،در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی بیشــتری داشــته باشــد .در مــورد افغانســتان -
از ســوی حــوزه انقالبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد و ایــران ،میتــوان تجانــس فرهنگــی  -زبانــی را
ـس همســایگی میــان مبــدأ و
کمــی مجــال ،امــکان تفصیــل همــه آنهــا را ســلب مشــاهده نمــود .نفـ ِ
مقصــد ،نقــش فوقالعــادهای
میکنــد.
در موفقیــت اشــاعه فرهنــگ
نفس همسایگی میان مبدأ و
ِ
انقالبــی دارد؛ نظیــر ایــران -
 .3مقصــد پخــش و اشــاعه
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افغانســتان ،ایــران  -عــراق
گفتمــان انقــاب اســامی
در مــوفـقـیــت اشــاعــه فرهنگ
و ایــران  -آذربایجــان .امــا
یکــی از ارکان در نظریــه
ان ـقــابــی دارد؛ نـظـیــر ایـ ــران -
در ایــن میــان ،بــا توجــه بــه
پخــش ،مقصــد پخــش اســت.
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موضوعیــت حــوزه انقالبــی
مقصــد و محی ـ ــط هــدف،
این
در
اما
آذربایجان.
ـران
ـ
ی
ا
در اشــاعه گفتمــان انقــاب
بــه فراخــور ایــدهای کــه در
کــه حامــان مذهــب شــیعه و
مســیر آن مقصــد جهــت داده
میان ،با توجه به موضوعیت
رســالتش تبلیــغ تعالیــم شــیعی
میشــود ،متفــاوت ظهــور
حـ ـ ــوزه انـ ـق ــاب ــی در اش ــاع ــه
اســت ،تجانــس مذهبــی
پیـ ـ ـ ـ ـــدا میکنـ ـ ـــد .برخــی از
گفتمان ان ـقــاب کــه حــامــان
نقــش مؤثرتــری در اشــاعه ایــن
محیطهــای هــدف ،پذیــرا و
مذهب شیعه و رسالتش تبلیغ
گفتمــان دارد؛ چرا کــه بســیاری
مگــرا بــا آن ایــده هســتند؛
ه 
تعالیم شیعی است،
از ارزشهــای گفتمــان انقالبی،
از ایــن رو ،زمینــه سیاســی
همانــا ارزشهــای مکتــب
یــا فرهنگــی یــا اجتماعــی
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سیاســی نظیــر جریانهــای
تشــیع اســت کــه شــیعیان در
تکفیــری؛
هرجــای دنیــا بــه آن عالقهمنــد
با عنایت به اینکه اندیشه و
 .6فع ــــالیت کانونهــــــــای
و بلکــه معتقدنــد؛ از ایــن رو ،در
شــیعی بــا رویکــرد متحــــــجرانه
برابــر ورود چنیــن گفتمانــی،
ایده نو در افکار فرهیختگان هر
ً
در برخــی کشـــــورها.
مقاومــت نمیکننــد و غالبــا از
جامعه زودتــر از دیـگــران نقش
 .4مســیر پخــش و اشــاعه
آن اســتقبال مینماینــد.
یبـنــدد و فرهیختگان نـیــز از
مـ 
گفتمــان انقــاب اســامی
مهمتریــن ع ـ ـ ـ ـــوامل تأییــد
مرجعیت فرهنگی  -اجتماعی
مســیر پخــش ،از ارکان مهــم
یــا تسریعکنن ـ ـ ـــده پذیـ ـ ـ ـ ـــعرش
بــرخــوردارنــد ،اشــاعــه گفتمان
نظریــه پخــش بــه شــمار میآیــد
گفتمــان انقــاب اســامی در
انـقــابــی و پــذیــرش آن توسط
و تأثیــر زیــادی در تعمیــق
محیطهــای هــدف را میتــوان
فرهیختگان ،زمینه تأثیرگذاری
و توســعه پخــش یــک ایــده
بــه شــرح زیــر احصــا کــرد:
فرا گیرتری را فراهم مینماید.
جدیــد ،نظیــر گفتمــان انقالبــی
.1تجانس دینی؛
دارد .بــا عنایــت بــه تفــاوت
 .2تجانــس یــا وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود
محیطهــای هــدف در اشــاعه
اشــترا کات فره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی؛
و پخــش یــک مقولــه و بــه اقتضــای عوامــل مختلفــی
.3همـ ـ ـ ـ ـ ــسایگی؛
کــه در آن نقــش دارنــد ،اســتراند ســه روش را بــرای
.4روابط سیاسی حسنه بین دولتها.
ب) مقص ـ ـ ــد و محیطهای ناپذیـ ـ ـ ــرا و وا گ ـ ـ ـ ـ ــرا :پخــش مطــرح میکنــد :روش جابهجایــی ،روش
بــا وجــود زمینههــای پذیــرا در برخــی کشــورها ،سلســلهمراتبی و روش ســرایتی یــا وا گیــردار .البتــه
اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در ایــن کشــورها در دو روش اخیــر ،پخــش بــا ســرعت بیشــتری تحقــق
بــا موانعــی نیــز مواجــه میشــوند کــه آنهــا را بــه مییابــد ،برخــاف روش جابهجایــی کــه بــه علــت
محیطــی ناپذیــرا تبدیــل میکنــد؛ بــرای مثــال ،اتــکای بــر انتقــال فیزیکــی فــرد یــا افــراد ،پخــش و
ـراق زمــان دیکتاتــوری صــدام ،بــا وجــود تجانــس اشــاعه بطــیء میباشــد .البتــه ضعــف دو روش اخیــر
عـ ِ
مذهبــی ،اشــاعه فرهنــگ انقــاب اســامی بــا مانــع ایــن اســت کــه تأثیرگذاریشــان ،بهویــژه در نســل
ســختی بــه نــام دولــت ّ
جبــار و ســکوالر صــدام مواجــه اول ،ســطحی بــود و عمــق نمییابــد و بــه همیــن
بــود و وی در ایــن راه ،دســت بــه جنایتهــای بزرگــی علــت ،امــکان بازگشــت از آن اعتقــاد و بــاور زیــاد
از جملــه شــهادت رهبــران شــیعه مثــل آیـةاهلل صدر و اســت؛ نظیــر ارتــداد برخــی از قبایــل در اواخــر عمــر
خانــدان آیـةاهلل حکیــم و ...زد .در اینجــا بــه برخــی شــریف پیامبــر؟ص؟ ،کــه ایــن قبایــل بــا اســامآوردن
از موانــع مهــم اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در رئیــس قبیلــه ،مســلمان شــده بودنــد .درحالیکــه
در روش جابهجایــی ،چــون هــر فــرد بــه طــور ویــژه
کشــورهای مختلــف اشــاره میکنیــم:
ً
 .1دولــت ســکوالر و عمدتــا دیکتاتــور در جهــان مــورد تبلیــغ و هدایــت قــرار میگیــرد و بــه آن ایــده
بــاور پیــدا میکنــد ،در نتیجــه از تعمیــق اعتقــادی
اســام؛
بیشــتری برخــوردار میباشــد .در اینجــا بــه بررســی
 .2شکاف عربی -عجمی یا فارسی  -ترکی؛
اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی بــه ســه روش
 .3تعارض در عین تجانس؛
 .4نفــوذ قدرتهــای بــزرگ و متخاصــم بــا انقــاب یادشــده میپردازیــم:
الــف) پخ ـ ـ ـ ــش و اش ـ ـ ـ ـ ــاعه گفتمــان انقــاب
اسالمی؛
 .5شــکلگیری کانونهــای بدیــل بــرای اســام اسـ ـ ـ ـ ـ ــامی بــه روش جـ ـ ـ ـ ــابهجایی :همانطــور
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 .3کثــرت دانشآموختــگان خارجــی حــوزه
کــه اشــاره شــد ،الزمــه ایــن نــوع پخــش ،انتقــال
فیزیکــی فــرد یــا گــروه حامــل یــک اندیشــه و ایــده علمیــه ؛
 .4دفاتــر مراجــع و علمــا :امــروزه ،مراجــع تقلید در
اســت .در روش جابهجایــی ،حامــان گفتمــان
جدیــد ،مبلغــان ،تاجــران ،دانشــجویان و مهاجــران کشــورهای متعــدد ،دفاتــری را تأســیس نمودهانــد
هســتند کــه از طریــق تمــاس فــردی ،گفتمــان و ایــده کــه محــل رجــوع مؤمنــان میباشــد؛
 .5مســاجد ،حســینیهها و مرا کــز اســامی در
جدیــد را بســط و توســعه میدهنــد و چــون ایــن نــوع
پخــش مســتلزم حرکــت فیزیکــی حامــان آن ایــده کشــورهای مختلــف؛
 .6مراســم عــزاداری امــام حســین ؟ع؟ در ایــام
جدیــد اســت ،لــذا ســرعت انتشــار آن کنــد و بطــیء
محــرم؛
اســت.
 .7مناسک حج و . ...
امعــان نظــر در نقــش و ظرفیــت حــوزه علمیــه در
فرهنگســازی و تبلیــغ آموزههــای دینــیّ ،
ب) پخــش و اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی
مبیــن
وجــود ظرفیتهــای متعــدد و مؤثــر در مســیر اشــاعه بــه روش سلســلهمراتبی :در ایــن نــوع پخــش،
گفتمــان انقــاب اســامی میباشــد .نکتــه شــایان پدیدههــا و نوآوریهــا در قالــب سلســلهمراتب و از
ً
ذ کــر اینکــه چــون ظرفیتهــای حــوزه علمیــه عمدتــا طریــق توالــی منظــم دســتهها و طبقــات ،منتقــل و
ّ
گســترش مییابــد .ایدههــا از
بــر تبلیــغ و مبلــغ اتــکا دارد
ّ
یــک فــرد مهــم بــه فــرد دیگــر و
و خیــل عظیمــی از مبلغــان
یــا از یــک مرکــز شــهری مهــم بــه
در ایــن مســیر بــه رســالت
در ان ـ ـقـ ــاب اسـ ــامـ ــی ای ـ ــران
مرکــز دیگــر گســترش مییابــد.
تبلیغــی خــود مشــغولاند،
نــی ــز آرم ـ ـ ــان جــه ــان ــی ره ــای ــی
پخ ـ ـ ـ ــش سلســـــلهمــــــراتبی
روش جابهجایــی ،نســبت
مستضعفان و اعتقاد به عدم
را در عنـ ـ ـــصر «پیشــاهنگ»ها
بــه دو روش دیگــر از امــکان
توقف انـقــاب پــس از پیروزی
یت ـ ـــوان برجســـــــــته کــــــــــــرد.
م 
بیشــتر و پایدارتــری جهــت
آن در ایـ ــران ،مسئله اشــاعــه
بــه تعبیــر دیگــر ،در مســـــــــئله
اشــاعه فرهنــگ انقــاب
انـ ـق ــاب و گ ـف ـت ـمــان ان ـقــاب
پخــش ،پیوســــــته مجمـــــــــوعه
اســامی توســط حــوزه انقالبــی
اسـ ــامـ ــی را بـ ــه دغـ ــدغ ـ ـهای
نواحــی ،حالــت پیشــاهنگی و
برخــوردار میباشــد .اهـ ّـم
پــررنــگ ب ــرای ره ـبــری انـقــاب
قافلهســاالری نســبت بــه دیگــر
ظرفیتهــای حــوزه انقالبــی
تبدیل نمود .در این میان ،به
محیطهــای هــدف دارنــد؛ بــه
در اشــاعه فرهنــگ انقالبــی کــه
انقالب،
اسالمی
ماهیت
علت
یکــه در صــورت ورود ایــده
طور 
در قالــب روش جابهجایــی
نقش
و
آن
اسالمی
های
ن
آرما
جدیــد بــه ایــن سرزمینهـــــــای
قابــل تحقــق میباشــند ،بــه
رهبری
در
علمیه
حوزه
پررنگ
پیشاهـ ـ ـــنگ ،ایـــــــن ایـــــــده بــه
شــرح زیــر اســت:
انـقــاب و نـظــام بــرآمــده از آن،
شــکل غ ـ ـ ـــیرقابل کنتــرل و بــه
 .1مرجعیت دینی؛
س ـبــب ش ــد ک ــه حـ ــوزه علمیه
گونــه سلســلهمراتبی انتشـــــــــار
 .2شــبکه گســترده تبلیــغ و
ّ
مییابــد؛ نظیــر کشـــــــور لبنــان
مبلغیــن در جهــان کــه مرکزیــت
در صــدر توجهات در مسئله
و عــراق و سـ ـــــوریه بــه مثابــه
فکـ ـ ـ ــری و معـ ـ ـ ــرفتی آنهـ ـ ـــا،
اش ـ ــاع ـ ــه گـ ـفـ ـتـ ـم ــان انـ ـق ــاب
پیشــاهنگ اشــاعه گفتـــــــمان
حــوزه علمیــه میباشــد و ایــن
اسالمی قرار گیرد.
ً
انقــاب اس ـــامی بــه جـــــــــهان
مبلغیــن عمدتــا دارای نظــام
عــرب ،افغانســتان در آســیای
بــاوری انقالبــی میباشــند؛
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میانــه ،پا کســتان در شــبه قــاره هنــد ،ترکیــه در قفقــاز
و بالــکان ،نیجریــه در افریقــای غربــی .بــا عنایــت بــه
نکــه اندیشــه و ایــده نــو در افــکار فرهیختــگان
ای 
هــر جامعــه زودتــر از دیگــران نقــش میبنــدد و
فرهیختــگان نیــز از مرجعیــت فرهنگــی  -اجتماعــی
برخوردارنــد ،اشــاعه گفتمــان انقالبــی و پذیــرش آن
توســط فرهیختــگان ،زمینــه تأثیرگــذاری فرا گیرتــری
را فراهــم مینمایــد.
امعاننظــر در ظرفیتهــای حــوزه علمیــه،
ّ
مبیــن آن اســت کــه زمینــه اشــاعه گفتمــان انقــاب
اســامی در قالــب روش سلســلهمراتبی وجــود
دارد؛ گرچــه همانطــور کــه اشــاره شــد ،ایــن روش
نســبت بــه روش جابهجایــی از تعمیقیافتگــی
کمتــری برخــوردار میباشــد .در اینجــا بــه برخــی
از ظرفیتهــای حــوزه اشــاره میکنــم کــه اســتعداد
اشــاعه گفتمــان انقالبــی بــه روش سلســلهمراتبی را
دارا هســتند:
 .1مراجع تقلید مقیم دیگر کشورها؛
 .2دانشآموختگان خارجی حوزه علمیه؛
 .3مســاجد ،حســینیهها و مرا کــز اســامی در
کشــورهای مختلــف؛
 .4مدارس و حوزههای علمیه خارج از کشور؛
 .۵دفاتر مراجع و علما؛
 .۶گفتمانسازی؛
 .۷شــکلگیری کانونهــای ثانویــه ،مثــل جنبــش
حــزباهلل لبنــان ،جنبــش اســامی نیجریــه ،تحریــک
فقــه جعفــری پا کســتان ،انصــاراهلل یمــن و...؛
 .۸مراســم عــزاداری امــام حســین؟ع؟ در ایــام
محــرم.
ج) پخــش و اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی
بــه روش ســرایتی :در ایــن نــوع ،گســترش عمومــی
ایدههــا بــدون در نظــر گرفتــن سلســلهمراتب
صــورت میگیــرد؛ ماننــد اشــاعه بیماریهــای
مســری کــه بــا تمــاس مســتقیم منتشــر میشــود.
ایــن فرآینــد تحــت تأثیــر فاصلــه قــرار دارد .بنابرایــن،
افــراد و نواحــی نزدیــک نســبت بــه افــراد و نواحــی

دوردســت ،احتمــال تمــاس بیشــتر دارنــد .برخــی
از ظرفیتهــای حــوزه انقالبــی کــه در قالــب روش
ســرایتی در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی نقــش
دارنــد ،عبارتنــد از:
 .1مراسم پیادهروی اربعین؛
 .2مناسک حج؛
 .3مهاجران افغانستانی و عراقی مقیم ایران.
نتیجهگیری
حــوزه انقالبــی را میتــوان معتقــد بــه اســام
سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی بــر والیــت فقیــه
جامعالشــرایط عــادل ،ملهــم از اندیشــههای فقهــی
و کالمــی امــام خمینــی دانســت کــه خصایصــی چــون:
حمایــت از نظــام جمهــوری اســامی ،آیندهنگـــــــــری،
تربیــت متفکــر بــا رویکــردی جهانــی و آرمــــــان
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــامعه مهـ ـ ـ ـ ـــدوی ،مردمیبــــــودن حـــــــــوزه
انقالبی ،برخ ـ ـ ـــوردار از شخصیـ ـ ــــتهای برجســــــــــته
انق ـ ـ ـ ـــابی بــه مثابــه الگــو ،نظیــر ســید جمالالدیــن
اســدآبادی و امـــــــام خمینــی؟هر؟ و برخــورداری از
ّ
خیــل عظیمــی از مبلغیــن و طــاب بــا ملیتهــای
مختلــف را داراســت.
ازســویدیگر ،گفتمــان انقــاب اســامی کــه
رهب ـ ـ ـ ــران انقــاب دغدغــه اشــاعه آن را داشــــــــته و
دارنــد ،دارای خص ـ ـ ـــایصی چــون حا کمیــت الهــی
بــه عنــوان تنهــا الگــوی مشــروع ،عدالتمحــوری،
آرم ـ ـ ـ ـ ـــانگرایی براسـ ـ ـ ـ ـــاس اندیشــه مهـــــــــــدوی،
مرد مسـ ـ ـ ـــاالری دینــی ،استکبارســــــتیزی ،دفــاع از
نشــمولی ،آزادی و
مظلومــان و مســتضعفان ،جها 
اســتقالل و عــدم وابســتگی بــه قدرتهای اســتکباری
میباشــد.
در انقــاب اســامی ایــران نیــز آرمــان جهانــی
رهایــی مســتضعفان و اعتقــاد بــه عــدم توقــف انقــاب
پــس از پیــروزی آن در ایــران ،مســئله اشــاعه انقــاب
ن انقــاب اســامی را بــه دغدغ ـهای پررنــگ
و گفتمــا 
بــرای رهبــری انقــاب تبدیــل نمــود .در ایــن میــان ،به
علــت ماهیــت اســامی انقــاب ،آرمانهــای اســامی

آن و نقــش پررنــگ حــوزه علمیــه در رهبــری انقــاب
و نظــام برآمــده از آن ،ســبب شــد کــه حــوزه علمیــه در
صــدر توجهــات در مســئله اشــاعه گفتمــان انقــاب
اســامی قــرار گیــرد.
راهکارهــای زیــر میتوانــد در پیشــبرد اهــداف
انقالبــی حوزههــا ،نقشــی شــتابزا ،پایــدار و همــراه بــا
تعمیــق نظــام باورهــا ایفــا نمایــد:
 .1تأســیس انجمنهــای علمــی مســتقل و تحــت
اشــراف حــوزه علمیــه در کشــورهای هــدف و مقصــد؛
 .2مطالعـ ـ ـ ـ ـــات جامع هشـ ـ ـ ـــناختی از جوامـ ـ ـــع
مســلمانان در کشــورهای مختلــف؛
 .3رصــد و جم ـعآوری آثــاری کــه دربــاره انقــاب
اســامی در جوامــع مختلــف نوشــته شــده اســت و
تحلیــل آنهــا در راســتای بهرهگیــری از آن نظریــات در
جهــت نقشآفرینــی بهتــر و بــا آســیب کمتــر؛
 .4تأسیس شبکه مبلغان مسلمان؛
یشــک تأس ـ ـــیس انجمنهــا و تشــکلهای
 .5ب 
وابســته یــا تحــت اشــراف و یــا هــوادار حــوزه علمیــه در
کشــورهای مختلــف ،مســتلزم تأمیــن نرمافــزاری آنها
در عرصــه آموزشــی ،برنامههــای فرهنگــی و مذهبــی،
رســانهای و ...میباشــد .بدیــن منظــور الزم اســت
مرکــزی در حــوزه علمیــه بــا رویکــردی بینالمللــی
بــا هــدف تأمیــن نیازمندیهــای نرمافــزاری ایــن
نهادهــا تأســیس گــردد.
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