
حوزه و راهبردهای 
گفتمان  اشاعه 

انقالب اسالمی
پیــروزی انقــاب اســامی، منجــر بــه حرکــت و فعــال شــدن نهادهــای دینــی در 
بــه  هــم  اســت. حــوزه علیمــه  بــوده  و سیاســی  اجتماعــی  عرصه هــای مختلــف 
تناســب ایــن دگرگونی هــا و فراخــور نیازهــا و ایجــاد مســائل مســتحدثه، ورود بــه 
عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی را بــه عنــوان یــک وظیفــه بــرای خــود بازتعریــف 
کــرد و بــا توجــه بــه نیازهــای انقــاب، بــه پاســخ گویی می پرداخــت و ایــن منجــر بــه 
کارکردهــای حــوزه ســنتی شــد و حــوزه، ماهیــت جدیــدی در عرصه هــای  تغییــر در 
کــه چنیــن حــوزه ای را حــوزه انقابــی می نامنــد؛  کــرد  داخلــی و بین المللــی پیــدا 
ــت  ــر والی ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــی و نظ ــام سیاس ــه اس ــد ب ــه معتق ک ــوزه ای  ــی ح یعن
کامــی امــام خمینــی؟هر؟  فقیــه جامع الشــرایط، ملهــم از اندیشــه های فقهــی و 

ــت.  ــود نداش ــاب وج ــل از انق ــا قب ــوزه، ت ــه ح ــی ب ــن نگاه ــت. چنی اس
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حــوزه انقالبــی مکلــف بــه حفــظ و اشــاعه ارزش هــا 
کــه  گفتمــان انقــالب اســالمی بــه عنــوان نظامــی  و 
توانســت  نخســتین بار  بــرای  اســالم،  صــدر  از  پــس 
ــر اســالم صحیــح و متأخــذ از قــرآن  الگویــی مبتنــی ب
حــال  بخشــد،  تحقــق  جامعــه  در  را  احادیــث  و 
چنیــن وظیفــه ای چــه در ســطح داخــل و چــه در 
کلــی یکــی از  بین الملــل محــول بــر آن شــد.  به طــور 
عوامــل حفــظ و پویایــی یــک اندیشــه و نیــز الگــوی 
سیاســی- اجتماعــی متخــذ از آن اندیشــه، اشــاعه 
مرزهــای  از  فراتــر  در  آن  بســط  و  گیرکــردن  فرا و 
کــه ایــن  جغرافیایــی اســت. بــر ایــن اســاس، ســؤالی 
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه آن می باشــد، عبــارت 
اســت از این کــه حــوزه علمیــه انقالبــی، چــه نقشــی 
گفتمــان انقــالب اســالمی ایفــا می کنــد؟  در اشــاعه 
گفــت: حــوزه انقالبــی بــه عنــوان  در پاســخ بایــد 
کــه انقــالب نیــز بــر آن  گفتمــان اصیــل اســالمی  حامــل 
ابتنــا یافتــه و بــا دارا بــودن ظرفیت هــای تأثیرگــذاری 
کثــرت طــالب و مبّلغــان و نقــش  چــون مرجعیــت، 
کشــورهای مختلــف، مســاجد  آن هــا در  شــبکه ای 
ایــن  و...،  مذهبــی  هیئت هــای  و  حســینیه ها  و 
اســالمی  انقــالب  گفتمــان  کــه  داراســت  را  امــکان 

الگــوی  یــک  عنــوان  بــه  را 
گفتمــان  مقابــل  در  جایگزیــن 
نیــز  و  لیبرالیســتی  کــم  حا
غیرانقالبــی  اســالم  گفتمــان 
و  ح  طــر مســلمان  جوامــع  در 
نهادینه ســازی نمایــد. تحلیــل 
مســتلزم  مســئله،  تبییــن  و 
نظــری  چارچــوب  بــه  تمســک 
ــا حــدود و ثغــور  ُمتقنــی اســت ت
بــه  آن  منطقــی  رونــد  و  بحــث 
ایــن  از  گــردد.  درســتی تبییــن 
گــر  ها پخــش«  »نظریــه  بــه  رو، 
کــه  یازیدیــم  دســت  اســتراند 
اشــاعه  و  انتشــار  تحلیــل  در 
ایده هــای فرهنگــی و سیاســی، 

پویاســت.  بســیار 
گراســتراند، مبتنــی  ــاعه ها  نظریــه پخــش یــا اشـــــــ

ــر چهــار رکــن می باشــد:  ب
که حوزه انقالبی در جمـــــــــــهوری  ۱.مبــدأ پخــش: 

اسالمی اســــــــــت؛ 
فرهنــگ  این جــــــا  در  کــه  پخــش:  ۲.موضـــــــــوع 

اســت؛  اســالمی  انقــالب 
کــه محتــوا  ۳. مـــــقصد پخــش: مکان هایــی اســت 
و موضــوع پخــش بــه آن هــا می رســد؛ نظیــر جهــان 

اســالم؛ 
کــه حرکــت موضــوع پخــش از  ۴. مســیر پخــش: 

مبــدأ بــه مقصــد می باشــد. 
انقالبــی در  نقــش حــوزه  بــه تحلیــل  این جــا  در 
گفتمــان انقــالب اســالمی در قالــب ایــن چهــار  اشــاعه 

رکــن نظریــه پخــش می پردازیــم.
گفتمــان  ۱. حــوزه انقابــی بــه  مثابــه مبــدأ اشــاعه 

انقــاب اســامی
یکــی از ارکان اساســی نظریــه پخــش، مبــدأ پخــش 
کــه ایــده  اســت. مبــدأ را همانــا مکانــی تلقــی می کننــد 
فرهنگــی جدیــد، در آن نضــج و ظهــور پیــدا می کنــد. بــر 
ایــن اســاس، در این جــا حــوزه انقالبــی در جمهــوری 
اســالمی ایــران، بــه  مثابــه مبــدأ 
گفتمان انقالب  پخش و اشاعه 
اســالمی می باشــد. مؤیــد ایــن 
رهبــری  آثــار  و  بیانــات  ادعــا، 
انقــالب و بــزرگان آن می باشــد؛ 
کــه حــوزه علمیــه  گونــه ای  بــه 
کــه  نقــش  بــه عنــوان نهــادی 
اصلــی و اصیــل آن در تکویــن، 
تثبیت و تداوم نهضت اسالمی 
اســت،  انقــالب  گفتمــان  و 
تعریــف شــده اســت. حضــرت 
امــام خمینــی؟هر؟ در این بــاره 

می فرماینــد:
»رســالت روحانیــت و حــوزه 
ــا هدایت گــری در  علمیــه، همان

ــان اســاســی نظریه  ــ یــکــی از ارک
پخش، مبدأ پخش است. مبدأ 
می کنند  تلقی  مکانی  همانا  را 
که ایــده فرهنگی جدید، در آن 
بر  می کند.  پیدا  ظهور  و  نضج 
ــاس، در ایــن جــا حــوزه  ایــن اسـ
اسامی  جمهوری  در  انقابی 
ــران، بــه  مــثــابــه مــبــدأ پخش  ــ ایـ
ــان انـــقـــاب  ــم ــت ــف گ ــه  ــاعــ و اشــ

اسامی می باشد.
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اســالم  مســیر فرهنــگ اصیــل 
انقالبــی اســت و هدایت گــری، 
فراملــی  و  انســانی  امــری 
اســت. از ایــن رو، نقــش حــوزه 
انقــالب  گفتمــان  اشــاعه  در 
اســالمی، در راســتای وظایــف 
می شــود  محســوب  آن  ذاتــی 
صــدور  معنــای  اساســًا  و 
کــه  اســت  ایــن  مــا  انقــالب 
شــوند؛  بیــدار  ملت هــا  همــه 
همــه دولت هــا بیــدار شــوند و 
خودشــان را ... از ایــن تحــت 
کــه هســتند ...  ســلطه بودنــی 

بدهنــد.«۱ نجــات 
نقــش  بررســی  و  تحلیــل 
صــدور  در  انقالبــی  حــوزه 
انقــالب  گفتمــان  اشــاعه  و 
تبییــن  مســتلزم  اســالمی، 
نیــز  و  و شــاخص ها  خصایــص 
ــد.  ــای آن می باشــــــــ ضرورت ه
از  بهره گیــری  بـــــــا  از ایـــــــــن رو، 

واقعیت هــای حــوزه و نیــز بیانــــــــات و دیدگاه هـــــــای 
امــام خمینــی؟هر؟ و بــــــــــزرگان انقــالب نظیــر اســتاد 
مطهــــــری، دکتــر بهشــتی، دکتــر باهنــر و حضـــــــرت 
شــاخص های  شــده  تــالش  خامنـــــــــه ای،  آیــة اهلل 
حــوزه انقالبــی اســتخراج شــود و در ایــن راســتا بــه 
کــه حــوزه انقالبــی بایــد در آن مســیر  ضرورت هایــی 

می گــردد.  اشــاره  نمایــد،  ســیر 
الف( شاخص های حوزه انقابی:

ــر  ــه اســالم سیاســی و نظــام مبتنــی ب  ۱. اعتقــاد ب
والیــت فقیــه؛ 

۲. حمایت از نظام جمهوری اســــالمی؛
۳.استکبــــــارستیزی؛ 

۴. مردمی بودن حوزه انقالبی؛ 
۵. غیررسمی و غیردولتی بودن حــــــــــوزه؛

برجســته  شــخصیت های  از  ۶.برخــــــــــــــورداری 

انقالبــی بــه مثابــه الگــو، نظیــر 
ســید جمال الدیــن اســدآبادی 

و امــام خمینــی. 
ب( ضرورت هــای حــوزه در 
گفتمان انقاب  مســیر اشــاعه 

اسامی:
۱. تربیت متفکر و اندیشمند 
آرمــان  و  جهانــی  رویکــردی  بــا 

جامعــه مهــدوی؛ 
۲. آینده نگری؛ 

و  گــری  احیا تفکــر   .۳
اصالح طلبــی در حــوزه علمیــه؛ 
گاهی به زمان و مسائل آن. ۴. آ
بحــــــــــث  جمع بنــــــدی  در   
ضـــــرورت هـــــای  و  گی هـــــــــا  ویژ
کــه  حــوزه، می تــوان یــادآور شــد 
انقــالب  در  روحانیــت  رهبــرِی 
قــدرت  یــک  برابــر  اســالمی، در 
قـــــــــوِی منطقــــــــه ای و مــــــورد 
بــزرگ  قدرت هــــــــای  حمایــت 
بــه  امریــکا  تحقیــر  ادامــه،  و در 
مثابــه شــیطان بــزرگ، ایــن بــاور را در میــان توده هــا 
ــه  ــک ب ــا تمس ــه ب ک ــرد  ک ــاد  ــلمان ایج ــگان مس و نخب
ــارزه  ــکان مب ــه و ام ــالمی، زمین ــم اس ــا و تعالی ارزش ه
علیــه حکومت هــای غالبــًا مســتبد و وابســته جهــان 
اســالم فراهــم می شــود و حتــی می تــوان بــه پیــروزی 
دســت یافت و نظامی مبتنی بر تفکر اســالم سیاســی 
از  مطالبــه  ایــن  دیگــر،  ســوی  از  نمــود.  تأســیس 
حوزه های دینی را در میان مســلمانان قوام بخشــید 
رویکــردی  ایــران،  کــه همچــون حوزه هــای علمیــه 
انقالبی متأثر از آموزه ها و ارزش های اسالمی را اّتخاذ 
نماینــد. در واقــع، ایــن مطالبــه، ســرآغاز توجــه توده هــا 
به حوزه های دینی به مثابه نیروی پیشــرو در مســیر 
مبارزه و کسب راه حل برای سیر در این طریِق دشوار 
گردیــد. ایــن توجهــات توده هــا در جهــان اســالم، بــه 
انقالبــی،  گفتمــان  اشــاعه  در  حــوزه   اقــدام  و  اراده 

گی ها  در جمع بندی بحث ویژ
حــــــــوزه،  ضـــــــــرورت هـــــــــای  و 
ــوان بـــیـــان داشــــــت کــه  ــ ــی تـ ــ مـ
رهــبــرِی روحــانــیــت در انقاب 
اســامــی، در بــرابــر یــک قــدرت 
قوِی منطقه ای و مورد حمایت 
قــدرت هــای بــزرگ و در ادامــه، 
تحقیر امریکا به مثابه شیطان 
ــــن بــــاور را در مــیــان  بـــــزرگ، ای
مسلمان  نخبگان  و  تــوده هــا 
ایـــجـــاد کـــرد کـــه بـــا تــمــســک به 
ــی،  ــام ارزش هـــــا و تــعــالــیــم اس
ــان مـــبـــارزه علیه  ــک زمــیــنــه و ام
و  مستبد   

ً
غالبا حکومت های 

وابــســتــه جــهــان اســـام فراهم 
می شود
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مشــروعیت مردمــی و اجتماعــی می دهــد. 
گفتمــان انقــاب اســامی بــه  مثابــه موضــوع   .۲

پخــش و اشــاعه
پخــش  موضــوع  بخــش،  نظریــه  ارکان  دیگــر  از 

 : شــد می با
تبییــن  بــه  اســت  الزم  موضــوع،  تبییــن  بــرای 
گفتمــان انقــالب  شــاخص ها و مؤلفه هــا و خصایــص 

اســالمی و حــدود و ثغــور آن بپردازیــم.
کمـیت الــهی؛  ۱.حا

۲.عـــدالت محـوری؛ 
۳.جمهوریت و مردم سـاالری؛ 

۴.استکبارسـتیزی؛ 
۵.آرمان گرایی؛ 

۶.جهان شمولی؛ 
۷.دفـــــــــاع از مسـتضعفان و مظلومان جهان؛ 

۸.آزادی و اســـتقالل.
مهــم  مؤلفه هــای  از  برخــی  شــد،  اشــاره  آنچــه 
کــه بایــد بــه مثابــه  گفتمــان انقــالب اســالمی اســت 
گفتمــان انقــالب اســالمی  موضــوع پخــش، در اشــاعه 
گیرنــد و  از ســوی حــوزه انقالبــی مــورد توجــه قــرار 
کمــی مجــال، امــکان تفصیــل همــه آن هــا را ســلب 

می کنــد.

اشــاعه  و  پخــش  مقصــد   .3
اســامی انقــاب  گفتمــان 

نظریــه  در  ارکان  از  یکــی 
پخــش، مقصــد پخــش اســت. 
هــدف،  محیـــــط  و  مقصــد 
در  کــه  ایــده ای  فراخــور  بــه 
مســیر آن مقصــد جهــت داده 
ظهــور  متفــاوت  می شــود، 
از  برخــی  می کنـــــــد.  پیـــــــــــدا 
و  پذیــرا  هــدف،  محیط هــای 
هســتند؛  ایــده   آن  بــا  هم گــرا 
سیاســی  زمینــه  رو،  ایــن  از 
اجتماعــی  یــا  فرهنگــی  یــا 

فراهــم  پخــش  و  اشــاعه  بــرای  بســترها  همــه  یــا  و 
ایــده مــورد نظــر در آن،  بالطبــع اشــاعه  می باشــد. 
ســهل تر و موفقیت آمیزتــر خواهــد بــود؛ امــا بعضــی 
از محیط هــای مقصــد، ناپذیــرا بــوده و بــا فرهنــگ 
در  دارد.  گرایانــه  وا رویکــردی  پخــش،  مبــدأ  نیــز  و 
این صــورت، امــکان اشــاعه و پذیــرش ایــده، ســخت 
چنیــن  بــه  ادامــه  در  می گــردد.  ناممکــن  بعضــًا  و 

می شــود: اشــاره  محیط هایــی 
الــف( مقصــد و محیط هــای پذیــرا و هم گــرا: در 
چنیــن محیط هایــی، شــاهد حضــور عوامــل پذیــرا 
کــه مــراد از ایــن عوامــل، تجانــس فرهنگــی،  هســتیم 
اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی،  دینــی،  فکــری، 
میــان مبــدأ و مقصــد اســت. بــه نســبت نقش آفرینــی 
ایــن عوامــل، زمینه هــای پذیــرش و بازتــاب فرهنــگ 
انقــالب اســالمی افزایــش می یابــد؛ بــه طــور مثــال، 
گســترده ای از  تجانــس مذهبــی در میــان طبقــات 
کــه  جامعــه عــراق و لبنــان بــا ایــران، ســبب شــده 
تأثیرگــذاری  آن هــا  در  اســالمی  انقــالب  فرهنــگ 
 - افغانســتان  مــورد  در  باشــد.  داشــته  بیشــتری 
را  زبانــی   - فرهنگــی  تجانــس  می تــوان  ایــران، 
و  مبــدأ  میــان  همســایگی  نفــِس  نمــود.  مشــاهده 
فوق العــاده ای  نقــش  مقصــد، 
فرهنــگ  اشــاعه  موفقیــت  در 
 - ایــران  نظیــر  دارد؛  انقالبــی 
عــراق   - ایــران  افغانســتان، 
امــا  آذربایجــان.   - ایــران  و 
بــه  توجــه  بــا  میــان،  ایــن  در 
انقالبــی  حــوزه  موضوعیــت 
انقــالب  گفتمــان  اشــاعه  در 
و  کــه حامــالن مذهــب شــیعه 
رســالتش تبلیــغ تعالیــم شــیعی 
مذهبــی  تجانــس  اســت، 
نقــش مؤثرتــری در اشــاعه ایــن 
کــه بســیاری  گفتمــان دارد؛ چرا
گفتمــان انقالبی،  از ارزش هــای 
مکتــب  ارزش هــای  همانــا 

و  مبدأ  میان  همسایگی  نفِس 
ــعــاده ای  مــقــصــد، نــقــش فــوق ال
ــه فرهنگ  ــاع اش مــوفــقــیــت  در 
انــقــابــی دارد؛ نــظــیــر ایــــران - 
ــراق و  ــران - عـ ــ افــغــانــســتــان، ای
ایــران - آذربایجان. اما در این 
موضوعیت  به  توجه  با  میان، 
ــی در اشـــاعـــه  ــابـ ــقـ حــــــوزه انـ
کــه حــامــان  ــقــاب  ان گفتمان 
مذهب شیعه و رسالتش تبلیغ 

تعالیم شیعی است، 
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در  شــیعیان  کــه  اســت  تشــیع 
هرجــای دنیــا بــه آن عالقه منــد 
و بلکــه معتقدنــد؛ از ایــن رو، در 
گفتمانــی،  چنیــن  ورود  برابــر 
از  غالبــًا  و  نمی کننــد  مقاومــت 

می نماینــد. اســتقبال  آن 
مهم تریــن عــــــــــوامل تأییــد 
یــا تسریع کننــــــــده پذیـــــــــــعرش 
در  اســالمی  انقــالب  گفتمــان 
ــوان  محیط هــای هــدف را می ت

ــرد:  ک ح زیــر احصــا  ــه شــر ب
۱.تجانس دینی؛

وجـــــــــــــــــود  یــا  تجانــس   .۲
فرهــــــــــــــــنگی؛ کات  اشــترا

۳.همــــــــــــسایگی؛ 
۴.روابط سیاسی حسنه بین دولت ها.

گـــــــــــرا:  ب( مقصـــــــد و محیط های ناپذیــــــــرا و وا
کشــورها،  برخــی  در  پذیــرا  زمینه هــای  وجــود  بــا 
کشــورها  گفتمــان انقــالب اســالمی در ایــن  اشــاعه 
بــه  را  آن هــا  کــه  می شــوند  مواجــه  نیــز  موانعــی  بــا 
مثــال،  بــرای  می کنــد؛  تبدیــل  ناپذیــرا  محیطــی 
عــراِق زمــان دیکتاتــوری صــدام، بــا وجــود تجانــس 
ــع  ــا مان ــالمی ب ــالب اس ــگ انق ــاعه فرهن ــی، اش مذهب
ســختی بــه نــام دولــت جّبــار و ســکوالر صــدام مواجــه 
بــود و وی در ایــن راه، دســت بــه جنایت هــای بزرگــی 
از جملــه شــهادت رهبــران شــیعه مثــل آیــة اهلل صدر و 
خانــدان آیــة اهلل حکیــم و... زد. در این جــا بــه برخــی 
گفتمــان انقــالب اســالمی در  از موانــع مهــم اشــاعه 

کشــورهای مختلــف اشــاره می کنیــم: 
۱. دولــت ســکوالر و عمدتــًا دیکتاتــور در جهــان 

اســالم؛ 
۲. شکاف عربی -عجمی یا فارسی - ترکی؛

۳. تعارض  در عین تجانس؛ 
۴. نفــوذ قدرت هــای بــزرگ و متخاصــم بــا انقــالب 

اسالمی؛ 
کانون هــای بدیــل بــرای اســالم  ۵. شــکل گیری 

جریان هــای  نظیــر  سیاســی 
تکفیــری؛ 

کانون هــــــــای  ۶. فعـــــالیت  
ــجرانه  ــا رویکــرد متحــــ شــیعی ب

کشـــــورها. در برخــی 
اشــاعه  و  پخــش  مســیر   .۴
اســامی انقــاب  گفتمــان 

مســیر پخــش، از ارکان مهــم 
نظریــه پخــش بــه شــمار می آیــد 
تعمیــق  در  زیــادی  تأثیــر  و 
ایــده  یــک  پخــش  توســعه  و 
گفتمــان انقالبــی  جدیــد، نظیــر 
تفــاوت  بــه  عنایــت  بــا  دارد. 
محیط هــای هــدف در اشــاعه 
و پخــش یــک مقولــه و بــه اقتضــای عوامــل مختلفــی 
کــه در آن نقــش دارنــد، اســتراند ســه روش را بــرای 
روش  جابه جایــی،  روش  می کنــد:  ح  مطــر پخــش 
گیــردار. البتــه  یــا وا سلســله مراتبی و روش ســرایتی 
در دو روش اخیــر، پخــش بــا ســرعت بیشــتری تحقــق 
بــه علــت  کــه  می یابــد، برخــالف روش جابه جایــی 
افــراد، پخــش و  یــا  فــرد  انتقــال فیزیکــی  بــر  اتــکای 
اشــاعه بطــیء می باشــد. البتــه ضعــف دو روش اخیــر 
کــه تأثیرگذاری شــان، به ویــژه در نســل  ایــن اســت 
بــه همیــن  و  بــود و عمــق نمی یابــد  اول، ســطحی 
زیــاد  بــاور  و  اعتقــاد  آن  از  بازگشــت  امــکان  علــت، 
اســت؛ نظیــر ارتــداد برخــی از قبایــل در اواخــر عمــر 
ــا اســالم آوردن  کــه ایــن قبایــل ب شــریف پیامبــر؟ص؟، 
رئیــس قبیلــه، مســلمان شــده بودنــد. درحالی کــه 
در روش جابه جایــی، چــون هــر فــرد بــه طــور ویــژه 
مــورد تبلیــغ و هدایــت قــرار می گیــرد و بــه آن ایــده 
بــاور پیــدا می کنــد، در نتیجــه از تعمیــق اعتقــادی 
بیشــتری برخــوردار می باشــد. در این جــا بــه بررســی 
روش  ســه  بــه  اســالمی  انقــالب  گفتمــان  اشــاعه 

می پردازیــم: یادشــده 
گفتمــان انقــاب  الــف( پخـــــــــش و اشـــــــــــاعه 
اســــــــــــامی بــه روش جــــــــــابه جایی: همان طــور 

و  اندیشه  این که  به  عنایت  با 
ایده نو در افکار فرهیختگان هر 
جامعه زودتــر از دیــگــران نقش 
از  نــیــز  فرهیختگان  و  مــی بــنــدد 
مرجعیت فرهنگی - اجتماعی 
گفتمان  بــرخــوردارنــد، اشــاعــه 
انــقــابــی و پــذیــرش آن توسط 
فرهیختگان، زمینه تأثیرگذاری 

گیرتری را فراهم می نماید. فرا
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انتقــال  پخــش،  نــوع  ایــن  الزمــه  شــد،  اشــاره  کــه 
گــروه حامــل یــک اندیشــه و ایــده  فیزیکــی فــرد یــا 
گفتمــان  حامــالن  جابه جایــی،  روش  در  اســت. 
جدیــد، مبلغــان، تاجــران، دانشــجویان و مهاجــران 
گفتمــان و ایــده  کــه از طریــق تمــاس فــردی،  هســتند 
جدیــد را بســط و توســعه می دهنــد و چــون ایــن نــوع 
پخــش مســتلزم حرکــت فیزیکــی حامــالن آن ایــده 
ــیء  ــد و بط کن ــار آن  ــرعت انتش ــذا س ــت، ل ــد اس جدی

اســت.
امعــان نظــر در نقــش و ظرفیــت حــوزه علمیــه در 
مبّیــن  دینــی،  آموزه هــای  تبلیــغ  و  فرهنگ ســازی 
وجــود ظرفیت هــای متعــدد و مؤثــر در مســیر اشــاعه 
انقــالب اســالمی می باشــد. نکتــه شــایان  گفتمــان 
ذکــر این کــه چــون ظرفیت هــای حــوزه علمیــه عمدتــًا 

دارد  اتــکا  مبّلــغ  و  تبلیــغ  بــر 
مبّلغــان  از  عظیمــی  خیــل  و 
رســالت  بــه  مســیر  ایــن  در 
مشــغول اند،  خــود  تبلیغــی 
نســبت  جابه جایــی،  روش 
امــکان  از  دیگــر  روش  دو  بــه 
جهــت  پایدارتــری  و  بیشــتر 
انقــالب  فرهنــگ  اشــاعه 
اســالمی توســط حــوزه انقالبــی 
اهــّم  می باشــد.  برخــوردار 
انقالبــی  حــوزه  ظرفیت هــای 
کــه  در اشــاعه فرهنــگ انقالبــی 
جابه جایــی  روش  قالــب  در 
بــه  می باشــند،  تحقــق  قابــل 

اســت: زیــر  ح  شــر
۱. مرجعیت دینی؛ 

گســترده تبلیــغ و  ۲. شــبکه 
کــه مرکزیــت  مبّلغیــن در جهــان 
ــا،  ــرفتی آن هـــــ ــری و معــــــ فکــــــ
حــوزه علمیــه می باشــد و ایــن 
نظــام  دارای  عمدتــًا  مبلغیــن 

بــاوری انقالبــی می باشــند؛

حــوزه  خارجــی  دانش آموختــگان  کثــرت   .۳
؛  علمیــه

۴. دفاتــر مراجــع و علمــا: امــروزه، مراجــع تقلید در 
کشــورهای متعــدد، دفاتــری را تأســیس نموده انــد 

کــه محــل رجــوع مؤمنــان می باشــد؛ 
در  اســالمی  کــز  مرا و  حســینیه ها  مســاجد،   .۵

مختلــف؛  کشــورهای 
۶. مراســم عــزاداری امــام حســین ؟ع؟ در ایــام 

محــرم؛ 
۷. مناسک حج و ... .

گفتمــان انقــاب اســامی  ب( پخــش و اشــاعه 
پخــش،  نــوع  ایــن  در  سلســله مراتبی:  روش  بــه 
از  و  قالــب سلســله مراتب  پدیده هــا و نوآوری هــا در 
ــی منظــم دســته ها و طبقــات، منتقــل و  طریــق توال
از  ایده هــا  می یابــد.  گســترش 
یــک فــرد مهــم بــه فــرد دیگــر و 
یــا از یــک مرکــز شــهری مهــم بــه 
گســترش می یابــد.  مرکــز دیگــر 
پخـــــــــش سلســـــله مــــــراتبی 
»پیشــاهنگ«ها  عنـــــــصر  در  را 
ــرد.  کــــــــــ ــته  می تــــــوان برجســـــــ
مســـــــــئله  در  دیگــر،  تعبیــر  بــه 
پخــش، پیوســــــته مجمـــــــــوعه 
و  پیشــاهنگی  حالــت  نواحــی، 
قافله ســاالری نســبت بــه دیگــر 
محیط هــای هــدف دارنــد؛ بــه 
طوری کــه در صــورت ورود ایــده 
جدیــد بــه ایــن سرزمین هـــــــای 
ــده بــه  ــن ایـــــ ــنگ، ایـــــ پیشاهـــــ
کنتــرل و بــه  شــکل غــــــــیرقابل 
انتشـــــــــار  سلســله مراتبی  گونــه 
لبنــان  کشـــــــور  می یابــد؛ نظیــر 
مثابــه  بــه  ســـــــوریه  و  عــراق  و 
گفتـــــــمان  اشــاعه  پیشــاهنگ 
انقــالب اســــالمی بــه جـــــــــهان 
آســیای  در  افغانســتان  عــرب، 

ــران  ــ ــقــــاب اســــامــــی ایـ ــ در ان
نـــیـــز آرمـــــــان جـــهـــانـــی رهـــایـــی 
مستضعفان و اعتقاد به عدم 
توقف انــقــاب پــس از پیروزی 
اشــاعــه  مسئله  ــران،  ــ ای در  آن 
ــفــتــمــان  انــقــاب  گ انـــقـــاب و 
ــه ای  ــ ــدغ ــ ــه دغ ــ ــی را ب ــ ــام ــ اس
پــررنــگ بـــرای رهــبــری انــقــاب 
تبدیل نمود. در این میان، به 
علت ماهیت اسامی انقاب، 
آرمان های اسامی آن و نقش 
پررنگ حوزه علمیه در رهبری 
انــقــاب و نــظــام بــرآمــده از آن، 
کـــه حــــوزه علمیه  ســبــب شـــد 
مسئله  در  توجهات  صــدر  در 
ــان انـــقـــاب  ــمـ ــتـ ــفـ ــه گـ ــ ــاعـ ــ اشـ

اسامی قرار گیرد.
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کســتان در شــبه قــاره هنــد، ترکیــه در قفقــاز  میانــه، پا
ــه  ــا عنایــت ب ــه در افریقــای غربــی. ب ــکان، نیجری و بال
فرهیختــگان  افــکار  در  نــو  ایــده  و  اندیشــه  این کــه 
و  می بنــدد  نقــش  دیگــران  از  زودتــر  جامعــه  هــر 
ــی  ــی - اجتماع ــت فرهنگ ــز از مرجعی ــگان نی فرهیخت
گفتمــان انقالبــی و پذیــرش آن  برخوردارنــد، اشــاعه 
گیرتــری  توســط فرهیختــگان، زمینــه تأثیرگــذاری فرا

می نمایــد. فراهــم  را 
علمیــه،  حــوزه  ظرفیت هــای  در  امعان نظــر 
گفتمــان انقــالب  کــه زمینــه اشــاعه  ــن آن اســت  مبّی
وجــود  سلســله مراتبی  روش  قالــب  در  اســالمی 
کــه اشــاره شــد، ایــن روش  گرچــه همان طــور  دارد؛ 
تعمیق یافتگــی  از  جابه جایــی  روش  بــه  نســبت 
برخــی  بــه  این جــا  برخــوردار می باشــد. در  کمتــری 
کــه اســتعداد  از ظرفیت هــای حــوزه اشــاره می کنــم 
ــله مراتبی را  ــه روش سلس ــی ب ــان انقالب گفتم ــاعه  اش

هســتند: دارا 
کشورها؛  ۱. مراجع تقلید مقیم دیگر 

۲. دانش آموختگان خارجی حوزه علمیه؛ 
در  اســالمی  کــز  مرا و  حســینیه ها  مســاجد،   .۳

مختلــف؛  کشــورهای 
کشور؛ ج از  ۴. مدارس و حوزه های علمیه خار

۵. دفاتر مراجع و علما؛ 
گفتمان سازی؛   .۶

کانون هــای ثانویــه، مثــل جنبــش  ۷. شــکل گیری 
حــزب اهلل لبنــان، جنبــش اســالمی نیجریــه، تحریــک 

کســتان، انصــاراهلل یمــن و...؛  فقــه جعفــری پا
ایــام  در  امــام حســین؟ع؟  عــزاداری  مراســم   .۸

محــرم.
گفتمــان انقــاب اســامی  ج( پخــش و اشــاعه 
ــی  ــترش عموم گس ــوع،  ــه روش ســرایتی: در ایــن ن ب
سلســله مراتب  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  ایده هــا 
بیماری هــای  اشــاعه  ماننــد  می گیــرد؛  صــورت 
بــا تمــاس مســتقیم منتشــر می شــود.  کــه  مســری 
ایــن فرآینــد تحــت تأثیــر فاصلــه قــرار دارد. بنابرایــن، 
افــراد و نواحــی نزدیــک نســبت بــه افــراد و نواحــی 

برخــی  بیشــتر دارنــد.  تمــاس  احتمــال  دوردســت، 
قالــب روش  کــه در  انقالبــی  از ظرفیت هــای حــوزه 
ــش  ــالمی نق ــالب اس ــان انق گفتم ــاعه  ــرایتی در اش س

از:  عبارتنــد  دارنــد، 
۱. مراسم پیاده روی اربعین؛ 

۲. مناسک حج؛ 
۳. مهاجران افغانستانی و عراقی مقیم ایران.

نتیجه گیری
اســالم  بــه  معتقــد  می تــوان  را  انقالبــی  حــوزه 
بــر والیــت فقیــه  سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی 
جامع الشــرایط عــادل، ملهــم از اندیشــه های فقهــی 
کــه خصایصــی چــون:  کالمــی امــام خمینــی دانســت  و 
حمایــت از نظــام جمهــوری اســالمی، آینده نگـــــــــری، 
آرمــــــان  و  جهانــی  رویکــردی  بــا  متفکــر  تربیــت 
حـــــــــوزه  مردمی بــــــودن  مهـــــــــــدوی،  جــــــــــــــامعه 
انقالبی، برخــــــــوردار از شخصیـــــــــت های برجســــــــــته 
ــه الگــو، نظیــر ســید جمال الدیــن  ــه مثاب ــالبی ب انقــــــــ
از  برخــورداری  و  خمینــی؟هر؟  امـــــــام  و  اســدآبادی 
بــا ملیت هــای  خیــل عظیمــی از مبّلغیــن و طــالب 

داراســت. را  مختلــف 
کــه  اســالمی  انقــالب  گفتمــان  ازســوی دیگر، 
رهبـــــــــران انقــالب دغدغــه اشــاعه آن را داشــــــــته و 
الهــی  کمیــت  حا چــون  خصــــــــایصی  دارای  دارنــد، 
عدالت محــوری،  مشــروع،  الگــوی  تنهــا  عنــوان  بــه 
مهـــــــــــدوی،  اندیشــه  براســـــــــــاس  آرمــــــــــــان گرایی 
از  مردم ســـــــــاالری دینــی، استکبارســــــتیزی، دفــاع 
آزادی و  مظلومــان و مســتضعفان، جهان شــمولی، 
اســتقالل و عــدم وابســتگی بــه قدرت های اســتکباری 

می باشــد.
جهانــی  آرمــان  نیــز  ایــران  اســالمی  انقــالب  در 
رهایــی مســتضعفان و اعتقــاد بــه عــدم توقــف انقــالب 
پــس از پیــروزی آن در ایــران، مســئله اشــاعه انقــالب 
ــه دغدغــه ای پررنــگ  گفتمــان  انقــالب اســالمی را ب و 
بــرای رهبــری انقــالب تبدیــل نمــود. در ایــن میــان، به 
علــت ماهیــت اســالمی انقــالب، آرمان هــای اســالمی 
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ــالب  ــری انق ــه در رهب ــوزه علمی ــگ ح ــش پررن آن و نق
کــه حــوزه علمیــه در  و نظــام برآمــده از آن، ســبب شــد 
گفتمــان انقــالب  صــدر توجهــات در مســئله اشــاعه 

گیــرد. اســالمی قــرار 
اهــداف  پیشــبرد  در  می توانــد  زیــر  راه کارهــای 
انقالبــی حوزه هــا، نقشــی شــتاب زا، پایــدار و همــراه بــا 

تعمیــق نظــام باورهــا ایفــا نمایــد: 
۱. تأســیس انجمن هــای علمــی مســتقل و تحــت 
کشــورهای هــدف و مقصــد؛  اشــراف حــوزه علمیــه در 
۲. مطالعـــــــــــات جامعه شـــــــــناختی از جوامـــــــع 

مختلــف؛  کشــورهای  در  مســلمانان 
کــه دربــاره انقــالب  ۳. رصــد و جمــع آوری آثــاری 
اســالمی در جوامــع مختلــف نوشــته شــده اســت و 
تحلیــل آن هــا در راســتای بهره گیــری از آن نظریــات در 

ــر؛  کمت ــیب  ــر و بــا آس جهــت نقش آفرینــی بهت
۴. تأسیس شبکه مبلغان مسلمان؛ 

۵. بی شــک تأســــــیس انجمن هــا و تشــکل های 
وابســته یــا تحــت اشــراف و یــا هــوادار حــوزه علمیــه در 
کشــورهای مختلــف، مســتلزم تأمیــن نرم افــزاری آن ها 
در عرصــه آموزشــی، برنامه هــای فرهنگــی و مذهبــی، 
رســانه ای و... می باشــد. بدیــن منظــور الزم اســت 
بین المللــی  رویکــردی  بــا  علمیــه  حــوزه  در  مرکــزی 
ایــن  نرم افــزاری  نیازمندی هــای  تأمیــن  هــدف  بــا 

گــردد. نهادهــا تأســیس 
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