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 چکیده

های نظاام اسالامی، هادز از تسسایی  نایم نظاامی در ساه حوزه مسئولیتدر اندیشه امام خمینی)ره(، با توسعه      

شود. لذا رویکرد جاام  ایشااب باه نظاام سیاسای اسالام در دوراب ای )اسلامی( و جهانی تعریف میسطح ملی، منطقه

در دنیاا  گرایانه است. یعنی ایشاب تلاش در جهت توسعه نفوذ اسالامگرا و جهابعدم قیادت امام معصوم، ازنوع بروب

دانااد. در منظاار امااام، راه موفقیاات  ناایم رویکاارد را مساائولیت اصاایل دولاات اساالامی در ورای مرزهااای ملاای می

گرایانه اسلامی، در صدور انقلابی است که به تحقق یک حکومات اسالامی کاردماد انیامیاده اسات. اندیشاه جهاب

اسات. در هاا متفااوت یم اقادامی در اناواع دبهاست که البته نوع و ماهیت  نصدور، درماب مشترک اغلب انقلاب

اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود اسات. در ایام رویکارد 

بینانه، صدور انقلاب اسلامی یک راهبرد با دو وجه راهبردی اسات کاه بار اسااع نفا  ،ارفیم، باه گرایی واق درماب

انیامد. سؤال اصلی ایم است که در اندیشه اماام خمینای، های فراملی میوأماب با پیگیری مسئولیتتسمیم مناف  ملی ت

دولت اسلامی جهت تحقق جهانگرایی اسلامی،  گونه باید گام بردارد و ایام میموعاه مسائولیت فارا ملای دولات 

   کند؟اسلامی،  ه نسبتی با مناف  ملی برقرار می
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 مقدمه

ایم یک باور اسلامی است که روزگاری اسلام جهانگیر خواهد شد. اما در مورد      

هایی وجود دارد.  گونگی تحقق ایم وعده الهی، درمیاب فرق اسلامی اشتراکات و تفاوت

ای اماماب معصوم، تمایزات خاصی دارد. مسئله در ایم میاب، تشی  به علت اعتقاد به راهبری

گیری عصر غیبت امام معصوم)ع( بود. مهمکه شیعیاب را با  الش نظری مواجه نمود، شکل

که مسلماناب در ها،  گونگی ادامه نظم سیاسی در ایم دوراب و ایمتریم سؤال در مقابل دب

 ارند.ای بر عهده دقبال اشاعه اسلام در سطح جهاب،  ه وظیفه

اندیشه امام خمینی به عنواب محصول یک تحول نظری در علمای شیعی، قائل به نظریه      

ضرورت و تداوم نظم سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم است. 

های فرا ملی ایشاب در رویکردی جام  به نظام سیاسی اسلام، علاوه بر اهداز ملی، مسئولیت

معنا که تلاش جهت توسعه نفوذ  گیرد. بدیمای حکومت اسلامی در نظر میدینی را نیز بر

اسلام در جهاب را از اهداز و وظایف دولت اسلامی در دوره عدم قیادت ظاهری امام 

گراست که اهداز های بروبگرا و انقلابشمرد. لذا نهضت امام از نوع جهابمعصوم بر می

 کند.اسلام( و جهانی تعریف می ای)جهابخود را در سه سطح ملی، منطقه

گرایی اسلامی را در رویکرد معروز صدور انقلاب ترسیم امام خمینی نقشه راه جهاب     

هاست. ایم های متمایز نسبت به سایر انقلابکند. صدور مورد نظر امام دارای ویژگیمی

ام، رهبری دب را ها نیز ناشی از ماهیت اسلامی با مختصات شیعی انقلابی است که امویژگی

 بر عهده داشت.

-همزماب با نهضت امام، رویکردهای دیگری نیز در مورد حکومت اسلامی و مسئولیت     

های ملی و فرا ملی دب وجود داشت که اندیشه امام، نقدهای دینی، اخلاقی و راهبردیی به 

 گیرد.ها فاصله میداند و به نسبت از دبها وارد میدب

دثار موجود درباره موضوع ایم مقاله و همچنیم مباحث زنده در فضای  به علت نقص     

گیری نهادهای مرتبط با موضوع، ایم سیاسی و تبلیغاتی دروب و بیروب کشور و جهت بهره
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ها و تمایزات دب نسبت به سایر مقاله به بررسی صدور انقلاب در اندیشه امام و ویژگی

 پردازد.ها میرویکرد

 

 مفاهیم نظری 

 انقلاب

انقلاب به معنای زیر و رو شدب یا پشت و رو شدب است و در دغاز از اصطلاحات علم      

اخترشناسی بود و در معنای  رخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگاب به جای اول به کار 

نمایند که ذات و ماهیت یک شیی لزوما عوض رفت. فلاسفه انقلاب را ایم گونه بیاب میمی

ای که به فرایندهای در نگاه جامعه شناساب هر گونه جنبش اجتماعی توده شده باشد و

های بزرگ به شود. انقلابعمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بینیامد، انقلاب نامیده می

شود که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی ها گفته میدب دسته از انقلاب

تواب به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب د که از دب جمله میانیک کشور یا جامعه همراه بوده

 ایراب اشاره کرد. 19۳۱روسیه و انقلاب  111۱

 

 جهانی شدن

در زباب انگلیسی درنظر گرفته  «Globalization» جهانی شدب در زباب فارسی معادل     

جهاب  و یا معادل جهانی شدب« الکوکبه»و « العولمه»است. در زباب عربی نیز کلمات شده 

 گیرد.مورد استفاده قرار می« العولمه»اند که عمدتاً کلمه شده ترجمه گرایی

نظراب و ی شدب میاب صاحبدر رابطه با ارائه تعریفی جام  و مان  از پدیده جهان     

اندیشمنداب اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از دناب به تناسب برداشتی که از ایم پدیده 

های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بداب تعلق دارند تعریف خاصی از دارند و پیش زمینه

لبه دارد و در ازایم تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدب غاند. در برخی ایم پدیده ارائه داده

 گیرد.برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتبا،ی دب بیشتر مدنظر قرار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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جهاب و تشدید داند که محصول فشرده شدب می جهانی شدب را مفهومی رابرتسوب     

دگاهی جهانی است و فردیندی است که وابستگی متقابل افزایش دگاهی مردم از کیفیت 

 جهاب به عنواب یک کلیت یکپار ه در قرب بیست و یکم را بهمراه داشته است. پراتسوب

های ای که به بافتای  ند وجهی تعریف کرده است به گونهجهانی شدب را پدیده

، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، فناوری و محیط زیست راه گوناگوب کنش اجتماعی

 پیدا کرده است.

جهانی شدب را فردیندی دانسته است که براساع دب  مارتیم دلبرو دیگردر تعریفی      

 پیوندند.مردم جهاب در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می

ای است که ،ی دب اجتماعاتی که پیش شکل گیری شبکه : جهانی شدبامانوئل ریشتر     

از ایم در کره خاکی، دور افتاده و منزوی بودند در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام 

 شوند.می

کند. به تر تعریف میجهانی شدب را ادغام وسی  تر و عمیق المللی پولصندوق بیم     

را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهاب از  عبارت دیگر، جهانی شدب

،ریق حیم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریاب سرمایه در ماورای مرزها و همچنیم از 

 .داندتر و وسی  تر تکنولوژی می،ریق پخش گسترده

: اقتصاد جهانی بنا به تعریف اقتصادی است که در دب عوامل تولید، مناب  لستر تارو     

جا جهاب جابه ،بیعی، سرمایه، دانش فنی، نیروی کار ونیز کالاها و خدمات در سراسر

 شوند.می

تواب جهانی شدب را فردیندی در نظر گرفت که در دب با توجه به تعاریف فوق می     

مرزهای اقتصادی میاب کشورها هر روز کمرنگ تر و تحرک روزافزوب مناب ، تکنولوژی، 

گیرد و کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می

 انیامد.نتییه به افزایش تولید و مصرز در کشورها می در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
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ای که درتعریف جهانی شدب بایستی مدنظر قرار گیرد پرهیز از یکساب انگاری نکته     

المللی بیم ،جهاب گرایی مترادز و یا بهتر بگوییم مشابه است.معانی جهانی شدب با مفاهیم 

از جمله مفاهیمی  سازییکساب و جهاب گردی ،یکپار گی جهانی،جهاب شمولی ،شدب

تی که هر شوند در صورهستند که بعضاً مترادز با پدیده جهانی شدب به کار گرفته می

ها به جای خود هستند که استفاده از دب ها دارای بار معنایی و مفهومی خاصیک از دب

 موجب تقلیل در معنا و فضای مفهومی ایم پدیده خواهد شد.« جهانی شدب»

 

 گرایی توحیدگراجهان

 (UUismبه اختصار  یا Unitarian Universalismگرایی توحیدگرا )در انگلیسی: جهاب     

ک دییم و به نوعی دیم دزاد برای پیدا کردب حقیقت زندگی است. پیرواب ایم دییم ی

تعصبات خاصی ندارند و تنها نقطه مشترکشاب ایم است که همگی به دنبال هدز زندگی 

خود هستند. پیرواب ایم دییم برای دثار سایر ادیاب به ویژه انییل و تورات احترام خاصی 

نمایند. پیرواب ،ور منظم و به سبک خاص دییم خود برگزار میقائلند و جلسات دعا را به 

ایم دییم همچنیم توجه خاصی به دثار مولانا و سایر عرفای شرقی دارند. ایم فرقه از 

ترکیب کلیسای یونیتاریم یا توحیدگرا که در ادامه حرکت پروتستانیسم اییاد شده و با رد 

ا پیامبر او می داند و نظریه یونیورسالیسم یا نظریه تثلیث خداوند را واحد و عیسی مسیح ر

جهانشمول بودب بخشش خداوند به معنای رستگاری برای تمام نوع بشر و عدم باور جهنم 

های دب در امریکای است. ایم فرقه پیروانی در سراسر جهاب دارد ولی فعالیتپدید دمده

در  The Church of the Larger Fellowshipشمالی متمرکز بوده و مقر دب به نام 

بوستوب ایالت ماسا وست واق  است و هر ساله یک کنگره سراسری با حضور هزاراب نفر 

گردد و در از پیرواب ایم فرقه از سراسر جهاب در یکی از شهرهای ایالات متحده برگزار می

تواب گردد. ایم فرقه را میایم کنگره رهبر ایم فرقه نیز در فرایندی دموکراتیک انتخاب می

 اولیم فرقه تسسیی شده در ایالات متحده امریکا دانست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 تحلیل و بررسی

 در جهانی که تغییر و تحولات مستمر،مرزهای ،بیعی جوام  را درنوردیده و سرنوشت     

همگاب را به هم پیوند زده، انقلاب اسلامی با ایم گستردگی و عظمت نه تنها نهادها و 

ریخته و سرنوشت و تاریخ دنها را در مسیر تغییرات را درهم قوم یک ملت و یک هاینظام

هایی را در بلکه دامنه دب بسی فراتر از یک کشور رفته و ملت بنیادی قرار داده است،

برای بسیاری از  دردورده و در همیم راستا، حرکت دهی دنیای نو بهشکل وسویسمت

،ی  وزیر اسبق انگلستاب،نخست مارگارت تا ر، ها مسئله دفریم بوده است.دولت

 گوید:میلادی  نیم می 1190دهه  اظهارنظری در اوایل

 از وسایل نظامی و ابزار جنگی شوروی و اقمارش واهمه 1190 دهه ها درما غربی     

های نظامی بوده و به نداریم. زیرا اگر بلوک شرق و اعضای پیماب ورشو میهز به سلاح

و  لحهای مدرب و پیشرفته مسسلاح به نیز باشند، مار مسلح میادوات مخرب و ویرانگ

 حضور فرهنگ اسلامی انقلاب ایراب نگرانیم. از لیکم ؛میهزیم

 به بیاب دیگر، نه تنها یک ملت و یک تاریخ کهم در معرض دگرگونی قرار گرفت     

 شرق ها و سیاستگذارییاستهای مبتنی بر سها و موجودیتاز روندها، تئوری بسیاری بلکه

و غرب و ساختار تقسیم قدرت در نظام بیم الملل دب زماب در سطوح مختلف به  الش 

،ور کلی برای امریکا و جامعه بیم انقلاب اسلامی به مفسراب، از یکی گفته فراخوانده شد.به

شمنی نادرام مبدل بینی نشده بود و متحدی وابسته در منطقه را به دپیش ای،حادثهالملل

از انقلابیوب و اندیشمنداب متحیرکننده بود، بلکه  بسیاری برای اسلامی نه تنها ساخت. انقلاب

 .کارد جهانیاب را نیز غافلگیر و متعیب

جاب فوراب در ایم خصوص قابل توجه است. او در  شناع امریکایی،دیدگاه انقلاب     

 نویسد: نیم می میاسلا انقلاب خود پیراموب مقاله

برخاست.  دب نتییه در ایراب و ،وفانی که در 11۱9-11۱1های حوادث دراماتیک سال     

 (496: 19۱9)استمپل، 
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سازاب بیم الملل و نیز را متوجه ایالات متحده امریکا، سیاست ایدهندهتکاب امواج     

،ور مستقیم به علاوه به ز ادامه دارد...به امروز نی تا دکادمیک و دانشگاهی نمود که محافل

 11۱9قبل از  در سراسر جهاب تحت تسثیر قرار داد. را انساب هایا غیرمستقیم زندگی میلیوب

های گروهی یا مراکز تحقیقاتی در افکار عمومی،رسانه را ایراب جایگاهی قاابل توجه

 .داددکادمیک به خود اختصاص نمی

ای وجود دارد؛ ایم توجه های نفوذ فرهنگ انقلاب اسلامی توجه ویژههحوز بررسی در     

از سوی مخالفاب نشاب از تحول، حرکتی نو و اتفاقی خاص در  و  ه از سوی موافقاب  ه

است. هدز ایم مقاله دارد که موجب نفوذ ایم پدیده در سراسر جهاب شده زماب از ایبرهه

و اثرات ایم عناصر در فضای فرهنگی و «انقلاب اسلامی فرهنگ نفوذ عناصر» بررسی

راهبردهای فرهنگی مرتبط با »مقاله تلاش خواهیم کرد ایم باشد.درمی سیاسی جهاب

 اجمالی نشاب دهیم. صورت را به«فرهنگی)ژئو کالچر(انقلاب اسلامی جغرافیای

 و همچنیم داخلی هایهای انقلاب اسلامی با تحولات درونی و فرازونشیبروند بازتاب

حاضر بر  متم با عنایت به موارد فوق، نظام بیم الملل د ار تحول شده است. معادلات

ها به پنداشته که در پیوستگی درونی با یکدیگر قرار دارند؛ ایم استهایی استوار پنداشت

 هستند: تحلیل قابل شرح زیر

ردوردها و برخوردهای غرب به عنواب مرکزیت ها، ببا وجود تمام سوءبرداشت الف.     

، انقلاب اسلامی با به  الش کشیدب ایم گفتماب، بسیاری از عناصر محوریت بیم الملل نظام

 .استقرارداده تحت تسثیر را  غرب

اند. بیم الملل تحت تسثیر ایم انقلاب قرار گرفته و واکنش نشاب دادهبازی و قواعد نظام     

ملت را -داده، بنیادهای نظام دولت و گفتماب رقیبی که اسلام سیاسی ارایهستیزی غرب

است و در پی ستیز با نظم کهم به دنبال اییاد نظمی جدید برای اسلام و قرار داده  هدز

 باشد.اصول اسلامی می براساع
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های ه، نقش اسلام و مسلماناب را در عرصاسلامی انقلاب اسلامی با احیای تفکر ب.     

اجتماعی برجسته ساخته و عنصر هویت اسلام را به عنواب واقعیتی پذیرفته شده در  مختلف

 .است دهد قراردادهارایه می شمولی که اندیشه غرب برابر هویت غربی جهاب

 انقلاب اسلامی ایراب با احیای اسلام و تفکر سیاسی اسلامی، خود را در مقابل هر ند ج.     

و  ارهای شدید نظام بیم الملل قرار داد، اما همیم امر، غرب را در شناخت بهترغرب و فش

شناسی را شناسی به سرعت جای شرقاسلام ترغیب کرد و مطالعات اسلامی و اسلام ترجام 

 گرفت.

 گفتمانی که انقلاب اسلامی اییاد نموده است قادر به تبییم یک نظریه کلاب سیاسی د.     

 و علل نظری ابعاد مطالعات انقلاب اسلامی به بررسی ادبیات از ایش عمدهباشد. بخمی

های پژوهشگرانی همچوب اولیور روا، پیدایش و ظهور انقلاب معطوز شده است. نوشته

 ، سعیدروزب، اسکا پل، اسپوزیتو، همایوب کاتوزیاب، فرهاد کاظمیجیمز دوفرونزو، باری

ها نیز ای از نوشتهعمده . بخشگیرندو... در ایم میموعه قرار می ارجمند، حامد الگار امیر

های ایراب و تحولات داخلی ایراب پی از انقلاب پرداخته و روابط جمهوری سیاست به

ها به رفتار اند. غالب پژوهشبزرگ مورد بررسی قرار داده هایقدرت با ایراب را اسلامی

نظری و نقد اند. بخش فوق با بیشتریم تنگخارجی پرداختهایراب و اعمال سیاست  خارجی

های یک وضوح تحلیل به و فردهالیدی زادهای خلیلاست؛ برای مثال نوشته مواجه شده

 اند.ارایه نموده ای از انقلابجانبه

های احیاگری اسلامی پیوند اسلامی که دب را به جنبش انقلاب عامل ثابت دیگر ه.     

کردند و که دنبال می اهدافی جهت ند، جاذبه ضدامپریالیستی انقلاب است.برخی درزمی

ها ایم تحلیل جمله ؛ ازنمودندهای خود را به افکار عمومی منتقل میکنند. تحلیلمی

 بازتاب» توسط جاب ال.اسپوزیتو و جیمز پی.پیسکاتوری تحت عنواب ای است کهمقاله

 شده است.نوشته« هاانداز خط مشی؛  شمانقلاب ایراب جهانی
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افزاری فرهنگ و تفکر و نیز تفوق بر قدرت نرم تسکید با انقلاب اسلامی ایراب     

بر استقلال فکری  کهبر ابزارانگاری، نوعی فعالیت فکری و فرهنگی را رقم زد  ورزیاندیشه

خودکفایی  که انقلابی بود.  نیمهای مسلماب استوار و فرهنگی و اعتماد به نفی ملی ملت

کرد، موجد نوعی های خارجی را ترویج میعلمی بدوب وابستگی به قدرت و خوداتکایی

 و تولید علم در جهاب اسلام شد که بر حفظ فرهنگ بومی در عیم افزاریجنبش نرم

ورزد. می های ارتبا،ی روز تسکیدویژه فناوری به تکنولوژی گیری از دستاوردهایبهره

دادب ظرفیت تمدب اسلامی به عنواب تمدنی جام  و  انقلاب اسلامی توانست با نشاب

 و نیز بازسازی و علمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی، دینی، هایدر عرصه  ندبعدی

های جدید تعاملی و تبادلی در دار گفتمابگرایی، ،لایهپژوهی و بومیتمدنی براساع غرب

 ای،ور که حضرت دیت الّله خامنهو اندیشه باشد. هماب علم، دانش، تکنولوژیهای عرصه

 اند: نیم فرموده خصوص پیشرفت علم در انقلاب در

یکی از دوستاب گفتند و بنده هم ایم دمار را دارم که سرعت پیشرفت علمی و تولید      

کز تحقیقاتی غربی، مستقر در را یک مر .ایمدر کشور ما یازده برابر متوسط دنیاست علم

ها کانادا، با جزئیاتش ذکر کرده است. البته ایم یازده، متوسطش است؛ در باعضی از قسمت

شود هم کمتر است. متوسطش می جاها در بعضی وپنج برابر سرعت رشد دنیاست،سی

زده برابر پانزده سال اخیر یا یازده برابر؛یعنی سرعت پیشرفت علمی ما در ،ول ایم ده سال

 است. مهمی  یز سرعتی است کاه دنیا داشته؛ایم خیلی

 های فراملی، موجبتو همزماب با رشد شبکه ارتبا،ات انقلاب انقلاب اسلامی در عصر     

هایی از قبیل فراکیرندگی، ندمرکزیتی بازسازی فکری تمدب اسلامی گردید که بر ویژگی

 اهمیت .احترام به دزادی فکر و اندیشه،همزماب با افزایشبود استوار و مداومت و پویاایی

های و مراودت علمی میاب حوزه سیاسی دیم در روابط بیم الملل،موجب افزایش تعامل 

از سوی دیگر گردید. افزایش روحیه  و روحانیوب استاداب از یک سو و نیز میاب علمیه
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می و ارتقای اهمیت و نقش دانشیویاب، اسلا های کشورهایدر دانشگاه گریانقلابی

 پژوهاب را فراهم دورد.تعاملات فکری و فرهنگی دانش موجبات افزایش

دید. ایم قرب بیستم به حساب می سیاسی نودوری تریمانقلاب اسلامی ایراب بزرگ     

موجود های از نظام سیاسی که در تقابل با نظام جدیدی توانست با ارایه الگوی انقلاب

مردم باشد.از سویی دیگر  برای حکومت دار ،رحی نو برای اداره و شیوهقرارداشت، داعیه

دهی به انقلاب اسلامی در شکل اساسی نقش های دیم اسلام کهدموزه با تمسک به

غیر از مذهب و  عاملی در ها راگیری انقلابهایی را که علل شکلتئوری داشت،توانست

جهانی مبتنی بر دو قطب  ، نظامکردند به زیر سؤال ببرد و با اتکا به دبجو میودیم جست

تسثیرگذار انقلاب اسلامی که سبب اییاد موجی  . رهاوردمواجه سازد را با  الش عمده

های به فراموشی سپرده شده گفتماب دوباره ، احیایمسلماب شد هایجدید در میاب ملت

 ای)حضرت دیت اللّه خامنهاست.ب در عرصه سیاست و اجتماع بودهبخش باه مسلماناهویت

 ( http:/www.leader.ir، 1991/40/20ها،اعضای بسییی هیئت علمی دانشگاه دیدار در

موجود درباره  های رایجنوینی را در کنار تئوری توانست تئوری ایراب انقلاب اسلامی     

خط بطلانی بر درا و نظریات  .از سویی ایم انقلاب،دهد ارایه انقلاب  رایی وقوع

را تنها متوجه عوامل معدود و محدود  پژوهشگراب ، ذهم ندیم دهه اندیشمندانی کشید که

اندازی و تسسیی، اییاد و راه موجب بودند. انقلاب اسلامیها کرده بخشی به انقلابشکل

پژوهشی، مطالعاتی و  هایها و حوزهابها، بنیادها، مؤسسات، دپارتمبرپایی دانشکده

، علمی، معنوی و سیاسی در کشورهای مختلف ، مذهبیتحقیقی جدیدی با گرایشات دینی

باشد و اسلامی میهای تسثیرگذار انقلابمؤلفه شناخت گردید که البته برخی در جهت

کل منیر به  در که شدند بردب و برخورد و مقابله بنیاب نهاده سؤال زیر برخی در جهت

 (40: 199۱)مطهری، .گردید ی و ایرابتولید هزاراب منب  و محتوا درباره اسلام، انقلاب اسلام
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 پیشینه و چرایی -1

ملّت، به ویژه از  -معمولاً با تغییر نظام سیاسی یک کشور، بخصوص در سیستم دولت      

ها و ها، دست به اشاعه ارزشوردشده است که جهت حفظ دستاها، تلاش می،ریق انقلاب

 خیزدکریم برینتوب، صدور انقلاب از ،بیعت دب برمی به گفته. شاب بزنندانقلابیاصول 

البته ایده صدور نه دقیقًا در برداشت وستفالیایی، بلکه در (. 226 -290: 1969)کریم برینتوب، 

 ناب که ایم نتییه  الملل کهم و کنونی است.تعریف وسی  کلمه، بخشی از روابط بیم

 قهری پدیده انقلاب در سراسر تاریخ  ه در صورت قدسی دب مانند انقلاب پیامبر اسلام

: 1999)اسپوزیتو، مذهبی دب بوده است)صلی الله علیه و دله( و  ه در انواع دنیوی و غیر

۳۳.) 

جهانی هایی که پیوستگی رژیم حاکم بر یک کشور با وضعیت حاکم بر جامعه انقلاب     

ها ها را جایگزیم روابط با دولتکنند روابط با ملتزنند، معمولاً تلاش میرا به هم می

کرده، شکل نوینی از دیپلماسی را در پیش گیرند تا تیارب خود را به دیگر ملل منتقل و 

 (.91 -40: 1994)فلاح نژاد، های مورد ادعای خود را گسترش دهند حوزه فراگیری ارزش

اب فرانسه تحت لوای شعارهایی  وب دزادی، برابری و برادری، به خارج از انقل     

: 1994فلاح نژاد، )ای را فراهم کردهمرزهای ملّی صادر گردید و زمینه اییاد تحولات گسترد

پرولتاریا به سایر جوام ، حتی  در انقلاب روسیه نیز، جهت پیگیری مسئله صدور انقلاب(. 49

لنیم مور خارجه از سیی وزارت صدور انقلاب را به جای وزارت ابخشی از انقلابیوب، تس

تریم نماینده تفکر به عنواب برجسته تروتسکی(. 919 :1992، )محمدیدرخواست کردند

معتقد به استالیم مبنی بر بنای سوسیالیسم در یک کشور، صدور انقلاب، در برابر نظریه 

 (.4۳ :1994 )فلاح نژاد،نظریه انقلاب دائمی بود

های انقلاب به عنواب نقشه راه توسعه در رویکرد امام خمینی)ره( نیز، صدور ارزش     

های بزرگی  وب دزادی، استقلال و رفاه جهانی معرفی و تحقق درمابحوزه نفوذ اسلام و 

ساز قیام در ایم منظر صدور، زمینه( 91، 21و ج 291، 19)صحیفه امام، جاتخاذ شده است
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در ایم راه از تبلیغات (. 94۳، 20)هماب، جلم و جهانگیری اسلامی استو منیی عا مصلح کل

 (.91، 21)هماب، جمنفی و اتهامات دشمناب باکی نیست

های ای، جهانی و در سطح انقلابفرقههای غیرگرایی امام از نوع انقلابرویکرد جهاب     

شمول به علت جهاب فوقانی است و ایم منبعث از ماهیت نظری و ایدئولوژیک دب است که

ایدئولوژی اسلامی، از (. 99: 1990)دهشیری، تواند در مرزهای ملّی محصور شودبودب نمی

ء بشر است و نه ،بقه یا نوع انسانی و مبتنی بر فطرت عمومی است، لذا مخا،ب دب، ابنا

صدور، در یک وظیفه قردنی ریشه دارد که مسلماناب را (. ۱4 :1992)مطهری، گروه خاص

،ور که در عصر صدر  خواند همابمی جهت تحقق و تبلیغ پیام الهی در سراسر گیتی فرادر 

اسلام توسط پیامبر و خلفای پی از ایشاب در تفکیک بیم دارالاسلام و دارالکفر، دعوت و 

گرایی و صدور  سپی فتوحات با ماهیت صلح اسلامی صورت گرفت. لذا ایده جهاب

اسلامی ریشه دارد.  -ولوژی اسلامی و فرهنگ سیاسی ایرانیانقلاب در رویکرد امام در ایدئ

درماب استقرار جامعه پاک و عادلانة جهانی موجود در فرهنگ سیاسی ایراب باستاب و اسلام 

 (.۳9 -62و4۱ :1999)اسپوزیتو، ساز ایم نوع رویکرد است بخصوص تشی ، زمینه

 

 صدور؛ راهبردی دو زیست -2

صدور در قالب یک تصمیم راهبردی ظاهر می شودکه ناظر بر در دیدگاه امام، نقشه      

 گرایانه نظام و ارتقاء دب در محیط رقابتی و متخاصم بیم مدت رویکرد جهاببقاء بلند

 در گسترش تفکر دب دارد. المللی است. ایم راهبرد، هم نقش حیاتی در بقاء مرکزیت و هم

انداز، تعییم اهداز بلندمدت،  شمهای یک مدیریت راهبردی شامل تدویم   ویژگی     

تدویم راهبرد و اجرای دب و ارزیابی عملکرد و همچنیم فردیند یک تصمیم راهبردی 

کار و سازی، تعییم راه ها و تهدیدها، شناخت مسئله، فرموله شامل مراحل دگاهی از فرصت

تباط دیم و های اسلامی که نشاب دهنده ار اجرا و بررسی دب هم مبتنی بر باورها و دموزه
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به خوبی در رویکرد امام و ( 9۱ -99و 41 -42، 91 :1996)گودرزی، گیری است تصمیم

 شود. راهبرد ایشاب دیده می

گرایانه انقلاب،  ه نسبتی بیم  شود که در رویکرد جهاب در اینیا ایم سؤال مطرح می     

 شود؟ ایم مسئولیت فرا ملی با مناف  ملی دولت اسلامی برقرار می

)پروانه، اب یک راه است با دو وجه راهبردیباید گفت از منظر امام خمینی، صدور انقل     

گرایی اسلامی  اولاً یک راهبرد دینی است، بدیم معنا که نقشه راه، جهاب(. 296-221 :199۱

ناپذیر برای سازی تحقق جهانگیری و جهانداری دب است. ایم یک تکلیف تعطیل و زمینه

های اسلامی است. ایم وجه اصلی راهبرد صدور است. ثانیًا  دولت خصوص مسلمیم و به

صدور، یک راهبرد ارزشمند مّلی است بدیم معنا که خود عامل حفظ مرکزیت جریاب 

القری است. امام خمینی معتقد است  یا هماب ام( 6۳ :1999)اسپوزیتو، گرایی اسلامی جهاب

حبوع شود، القری( در بسته بماند و در مرزهای جغرافیایی م که اگر ایم نقطه کانونی)ام

بخشی  لذا ایم الهام( 299-291 :1۳، ج209 :12)صحیفه امام، جقطعاً شکست خواهد خورد

تریم هزینه،  که با کم( 12 :199۱)محمدی، القری است جهانی عامل توسعه عمق راهبردی ام

بانی قابل اتکایی را برای خود اییاد مرزهای قدرت نرم و سخت دب را گسترش داده و پشتی

و خطوط خطر را از مرزهای انقلاب اسلامی به عنواب ( 299 :199۳)حشمت زاده، کند می

)صحیفه امام، ز موجودیت دب استهسته مرکزی دور و عامل بازدارندگی دفاعی و صیانت ا

 (.299 -291 :1۳و ج  209 :12ج

ذ، نقطه قوت برای خود و تهدید برای رقیب عمق راهبردی به معنای توسعه حوزه نفو     

کند. ایم مقوله در ابعاد  شود و نقش بازدارندگی را برای دارنده دب بازی میمحسوب می

ها  امنیتی هماره از ،رز قدرت -جغرافیایی و ژئواستراتژیک، سیاسی، اقتصادی و دفاعی

دوراب مقارب با امام در (. 12 :199۱)محمدی، شود به عنواب یک راهبرد دنبال شده و می

-شد که شکل المللی به شدت دنبال می خمینی و قیام ایشاب نیز، ایم راهبرد در سطح بیم

ای  های منطقه هایی همچوب ناتو، ورشو، سیتو و سنتو، ،رح مارشال، پیماب گیری پیماب
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)نقیب زاده، بلوک شرق و غرب در ایم راستا بودگیری دو مختلف و به ،ور عام شکل

1961: 201- 202.) 

امام خمینی ضمم توجه به ابعاد مذکور در راهبرد فوق، معتقد است که بُعد معنوی      

ایم امر به ماهیت ایم (. 10 :19)صحیفه امام، جگرایی اسلامی، بُعد اصلی دب استجهاب

در شعار، اهداز، روش، محتوا، نتایج حاصله و بخصوص گردد. جذابیت  رویکرد برمی

، )حشمت زادهالقری با سایر بلاد اسلامی ینی، اجتماعی، تاریخی و محیطی امسابقه مشترک د

 عوامل شکل دهنده عمق معنوی راهبردی ایم هسته مرکزی است.(، 291 :199۳

گیری ایم عمق راهبردی، بخش زیادی از نیرو و انرژی دشمناب صرز  در نتییة شکل     

تمرکز بر نقطه کانونی ایم جریاب یعنی و لذا از  گرایی در سایر کشورها شده حصر اسلام

 (.299 )هماب،ستالقری ا مانند و ایم تسمیم کننده حاشیه امنیت امّ  انقلاب اسلامی به دور می

لذا در پاسخ به سؤال فوق بایدگفت،  هره دینی راهبرد صدور، بُعد تکلیفی است و      

 حور منتقد الگوهای حفظم وجه ملّی دب، جنبه ابزاری دارد. در حقیقت ایم الگوی بسط

القری است و معتقد است یک  گرایانه و ام گرایی، واق  محوری همچوب رویکردهای ملی

های فرا ملی انقلاب اسلامی با مناف  ملی دب وجود دارد  رابطه نف  دو ،رفه بیم مسئولیت

بیم ایم از نقاط قوت سیره نظری و عملی امام خمینی است که (. 291-29۱ :199۱)پروانه، 

درماب و واقعیت و بیم اهداز ایدئولوژیک و ملّی و دروب و بروب حکومت اسلامی 

کند. اصولًا امام به یک معنا، اهداز ملّی و جهانی را در ،ول هم  سازگاری اییاد می

ها و  ها، ارزش دانسته و بیم دنها تناقضی قائل نیست. در یک سخم، در نظر امام، نشر درماب

به دنیا، هم ضروری صیانت از ایم هسته مرکزی رویکرد جهانی و هم های انقلاب  برنامه

 گرایی اسلامی است. لازمة موفقیت جهاب
 

 ماهیت صدور -9 
گرایی امام خمینی و نگاه جهانی ایشاب، نشاب دهندة ماهیت فرهنگی  نوع رویکرد جهاب     

مومی بشریت های انسانی و ع صدور در سیره ایشاب است. وی هدز صدور را نشر ارزش
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از ،رفی بر مبنای (. 14۱ :12، ج496 -499و  291،1۳ :19)صحیفه امام، جشمرد در جهاب برمی

 اصل اختیار در پذیرش که در اسلام به دب تصریح شده است، امام بر اساع نوع انساب

های خود از ،ریق  دارد که به دنبال اشاعه ارزش شناختی خود، بیاب می شناختی و معرفت

لذا صدور مبتنی (. 291 :19و ج242 :10)هماب، جاخت و بیداری در مردم دنیا استشناییاد 

زی، بر قدرت نرم اسلام است. استفاده از قدرت سخت همچوب اقدام نظامی و فتنه انگی

و سید علی خامنه  921 :1۳، ج291 :19 ج )هماب،جایگاهی در ایم راهبرد ندارد

 (. 14/9/9۱خمینی،  ای)رهبرانقلاب(، سخنرانی در سالگرد امام

 ها و ارزش های اصلی قدرت ایم جریاب مبانی فکری، عقلانی، فطری و درماب مؤلفه     

گیر و وابستگی به پشتوانه مردمی دب است. بر همیم اساع نیز یک جهاد فکری  های همه

 (.90۱ :1۳و ج  20۱ :9و صحیفه امام، ج  914 )فارسی،دهد روی خود قرار می را پیش

(. 1۳۱ :19و ج 499 :19)هماب، ج سر نیزه، نه ممکم است و نه مطلوبامام، صدور با  در منظر

گرایی اسلامی ایشاب است.  ایم ماهیت صدور، به مثابه اصالت فرهنگ در رویکرد جهاب

و  10 :19)هماب، جباشد  نیم رویکردی به دنبال نشر و انتقال معنویت و تیربیات خود می

 (.1۱1 :۳ج

ز امام خمینی به گوربا ف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، مؤید ایم ماهیت نامه معرو     

های دارد که شرق و غرب، هر دو به علت فقداب ارزش است.  امام در دب نامه اظهار می

های اعلامی اسلام  اند و راه نیات نیز، پرکردب ایم خلس با ارزش معنوی در هم شکسته

)اسپوزیتو، توفیق در ایم راه اییاد کرده استنایی است. پتانسیل موجود در ایم دییم، توا

تسثیرات انقلاب اسلامی ایراب بخصوص بر کشورهای اسلامی نیز فکری (. 19و  62 -64 :1999

گیری، توسعه و تقویت احیاگری اسلامی و اعتقاد به برنامه  و ایدئولوژیک بوده است. شکل

اب در بیروب مرزهای خود ایم انقل تریم نتییه اسلام برای اصلاح سیاسی و اجتماعی مهم

 (.991 -992 :1999 )هماب،استبوده 
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ها مخا،ب پیام  در صدور، سه گروه هدز مورد توجه هستند: در سطح نخست، ملت     

 :10)صحیفه امام، جیداری در مردم و وحدت درونی دنهاهستند. در ایم سطح، با اییاد ب

های نامشروع، وابسته  دینی و مردمی دولت مشروعیت( 92۳ :16و ج  291 :19، ج 242 -249

 شود احساع نقش و ناکاردمد استبدادی و استعماری به  الش کشیده شده و تلاش می

شاب را ارتقاء  دفرینی در ساختار قدرت و لزوم حرکت در جهت احقاق حقوق پایمال شده

ه با استکبار ز نانکه حتی از کلیساها هم ناقوع مبار( 210 -211 :199۳ )حشمت زاده،بخشد

ها باید در مسیر  در منظر امام، همه ملت(. 92 :21)صحیفه امام، ج و ظلم به صدا دردید

البته ملل (. 4۱9 :20و  ج ۳02 -۳09 :6)هماب، ج خواهی قرار گیرند دزادی وعدالت

 (.999: 11و ج  221 :12، ج 110 :11)هماب، جندمستضعف و مسلماناب در مرکز ایم توجه هست

ص از نوع اسلامی در سطح جهاب بخش بخصو های رهایی وه دوم هدز، جنبشگر     

های جوشش  ها، نقطه ایم جنبش(. ۱0و اسپوزیتو، 119، 20، ج۱۱، 14، ج92، 12)هماب، جاست

های ها و نهضت. در سطح جنبشمبارزه علیه استکبار و ظلم جهانی و توسعه دب است

ای اییابی باید ای بیم دولت ملّتی، در جنبهلهسیاسی، اجتماعی و شبه نظامی به عنواب مقو

گرایی اسلامی به عنواب جریاب های موافق با جریاب جهاببه تسسیی، توسعه و تحکیم نمونه

خواه و ضد استکبار کمک و در جنبه سلبی، در جهت اصلاح و یا تضعیف، های دزادی

ولوژیکی یا مبارزاتی با انقلاب تیزیه و تبدیل و تنافر و واگرایی موارد احتمالی مخالف ایدئ

گرایاب ترویج ایده اسلام سیاسی که خواهاب اسلامی تلاش کرد. بخصوص در میاب اسلام

 (.211 :199۳)حشمت زاده، ی است، باید مورد توجه قرار گیردبخش یا تمامی قدرت سیاس

(. 226 :14و ج  291 :19)صحیفه امام، جها هستندگروه سوم مورد نظر در صدور، دولت     

های استعماری اند و یا در زیر یوغ قدرتهایی که یا در استضعاز نگه داشته شدهدولت

های دناب هستند. امام معتقد است باید در گرفتار شده و خواسته یا ناخواسته میری خواسته

، ج 16 :19)هماب، ج ها، مردمی شدبها، دشتی دادب بیم دنها با ملّتجهت بیداری ایم دولت
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و اتحاد داخلی، دنها را در مسیر مبارزه جهانی علیه ( 499 :11و  ج  119 :۱، ج 161 :1۳

 (.294 :10و ج 22۱ :12)هماب، ج شاب قرار داددشمناب

گانه مدنظر های هدز سهایم تسثیرگذاری در سطح افکار، رفتار، روابط و ساختار گروه     

(. 214 :199۳ )حشمت زاده،رایی و جداییمراهی یا از نوع واگهگرایی و است  ه از نوع هم

هر یک از سطوح سه گانه توجه خاصی را به ،بقه  البته باید توجه داشت که امام در

و به لحاظ ( 21 :11و ج  90 :1۱، ج 942 :19)صحیفه امام، ج دروشنفکراب و نخبگاب دارن

 -10۳ :11)هماب، ج ددهجغرافیایی نیز جهاب اسلام را در مرکز و اولویت ایم برنامه قرار می

 (. 11 :21و  ج  21 :19، ج 919و  940 :20، ج 944 :11، ج 104

 

 اصول صدور -4

،ور که گفته شد به علت ماهیت فرهنگی، است. هماب« دعوت » اصل اول در صدور،      

)هماب، گیرد های انسانی، اسلامی و انقلابی صورت میصدور بر اساع دعوت و تبلیغ دموزه

لذا تا رسیدب به درماب و مطلوب نهایی، ضمم به رسمیت شناختم مرزهای (. 1۳9، 19ج 

ها، ضمم شود با توافق نسبی روی قدر مشترکجغرافیایی، عقیدتی و فکری، تلاش می

)عمید های هدز حاصل شود انتقال پیام و رسالت جهانی خود، توافقات اصولی با گروه

 (.191 -192 :19۱6زنیانی، 

اصل دیگر صدور در سیره امام خمینی است.  ناب که امام ابتدا به دنبال انقلاب  ،«تدرّج»     

و دعوت ( 942 :19و ج  291 :19)صحیفه امام، ج هادرونی و بیداری مخا،باب بخصوص ملّت

باشد. دنگاه در مراحل بعدی به اقدام های حاکمه میبه اصلاح و انقلاب زبریم در هیست

 (.41 :1990)دهشیری، نمایدعوت میعملی و انقلاب اجتماعی د

تریم گرایی اسلامی از یک ،رز به نفی مهماصل دیگری است. جهاب« سلب و اییاب»     

دشمناب و مشکلات مرکزیت خود، جهاب اسلام و جامعه جهانی همچوب ارتیاع، استبداد، 

دینی، بر لزوم پردازد و از ،رفی دیگر با ارائه یک الگوی موفق از جامعه استعمار و... می
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های اسلامی  بیداری، احیای اسلام ناب، اتحاد مسلماناب و مستضعفاب، برپایی حکومت

 (.61 :199۳زاده، )حشمتدکنو...تسکید می

ها، های اصلاحی و جنبشدر دنیا بخصوص جهاب اسلام، به دلیل دشنایی قبلی با جریاب      

گرایی اسلامی وجود دارد. ضمم اب جهابزمینه فکری نسبتاً مناسبی جهت رویارویی با جری

 16)هماب، داینکه مشترکاتی نیز با انواع گذشته دارد. لذا تقاضای اسلامی و جهانی وجود دار

در منظر امام، باید عرضه نیز متناسب با ایم (. 199و  62 :16و ج  996 :20و صحیفه امام، ج

ته باشد. لذا هماهنگی عرضه ها و مختصات دب با رعایت هماب اصول گذشتقاضا و ویژگی

گراست. از همیم اصل نیز ایم ویژگی و تقاضا، یکی دیگر از اصول ایم رویکرد بروب

شود که ماهیت اثرگذاری هسته مرکزی بر پیراموب، هم ارادی است و هم ،بیعی روشم می

های مختلف و غیر ارادی. ارادی بدیم معنی که مرکزیت جریاب به وسیله ابزار و روش

اش دارد بر هدز تسثیر گذارد. اما از ،رفی به دلیل همیم تقاضای بیرونی، عرضه تنها تل

 :14و ج  19 :19زاده، هماب و صحیفه امام، ج )حشمتستمبتنی بر خواست و اراده مرکزی نی

پیوستگی امور انسانی و گسترش ارتبا،ات  ناب است که صدور از حوزه میوز  (.۳6

ه به صورت ،بیعی صورت خواهد گرفت و خواسته یا ناخواستداخلی و خارجی بیروب رفته 

 (.9۳ :21و ج  91 :16، ج 921 :1۳)هماب، ج 

اصل دیگر، شریف بودب ابزار و روش در ایم راه است. در منظر امام، استفاده از هر      

ابزار و روشی در راه هدز جایز نیست و با رعایت صبغه فکری و فرهنگی و متناسب با 

تواب از ابزارهای مشروع استفاده مخا،باب و در نظر گرفتم شرایط محیطی میاهداز و 

های تحکمی مانند ابزار نظامی و تعرض به حاکمیت ملی سایر کرد. لذا استفاده از روش

کشورها در راهبرد صدور امام جایگاهی ندارد. نمونه بارز ایم سیره، دستور ایشاب به 

 زخاک لبناب است.رسول الله)ص( ا بازگشت سپاه محمد
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 ابزار و روش صدور  -5

، ج 449 :19)هماب، جشوددر رویکرد امام، روش صدور در عنواب اصیل تبلیغ نمایاب می     

کند ذهم و عمل مخا،باب را در جهت خاصی هدایت کند. که تلاش می( ۱2 :19و ج ۳1 :14

گیرند تا حکومتها مورد خطاب قرار میشتر، ملتالبته در تبلیغات، برخلاز دیپلماسی، بی

ایم (. 190-194 :1961)جوزز فرانکل، ها نیستها، که معمولاً هم ایم امر مقبول دولت

دورد و معیزه دب برای بشریت از جنی کلام، جریاب، مبلّغ دینی است که بزرگتریم ره

گیرد. از ،رفی مانایی یمعرفت و گفتگوست. لذا لزوماً روش بینشی و فکری را در پیش م

)صحیفه های دیگر است ها بسیار بیشتر از روشدثار تبلیغ به علت تعامل با باورهای انساب

 (.119 :16و ج  214 :1۳، ج 11۱و  906 :14، ج 249 :19امام، ج 

ستیم و ایم روش به لحاظ سلبی به دنبال مقابله با تبلیغات منفی دشمناب علیه اسلام را     

 -11 :و امام خمینی، ولایت فقیه 290 :11، ج 9۳9 :14)هماب، جدب دب از غربت استخارج کر

گرایی های جهاباییاب تبلیغی نیز به دنبال باز نمایش  هره نورانی اسلام و درماب(. 10

اسلامی و  شاندب میوه شیریم اسلام به جهانیاب بخصوص مظلوماب و مستضعفاب، مسلماناب 

، 292 :2)صحیفه امام، ج هاستبرای رهبری دناب در مقابل ابرقدرت و نمایاندب قدرت اسلام

 (.44و  191 :16و ج291 :1ج 

یکی سطح غیر (. 91 :11)هماب، ج پذیردایم نوع تعامل روشمند، در دو سطح صورت می     

گیرد. ایم روابط ها شکل میرسمی، گسترده و البته اصلی که در رابطه با توده مردم و ملت

سطح (. 44و  24 :16)هماب، ج تسثیرگذاری بیشتری برخوردار است یتی از اهمیت وبیم مل

 (.19 :11و ج  ۳۱ :14)هماب، ج رسمی بیم دولتی و دیپلماتیک است دیگر روابط

شود، بلکه یک جنبه مهم و بسیار از سوی دیگر، تبلیغات منحصر در صورت نظری نمی     

و  ۳12 :16)هماب، ج ی، تبلیغ عملی و رفتاری استاسلامگرایی تسثیرگذار در جریاب جهاب

های حسم فعلی در ایم راه رعایت اخلاق اسلامی و خوش رفتاری، انطباق از ویژگی(. 419

 :1۱و ج 299 :19، ج 422 :1۳)هماب، ج ر و حفظ وحدت و انسیام درونی استرفتار و گفتا



 1911(، بهار 1)پیاپی 1سال اول، شماره  ،انقلاب اسلامیعلمی جامعه شناسی سیاسی  /   فصلنامه   21

 

لهی و پیروزی در ایم مسیر حسم فاعلی و اخلاص نیز عامل مهمی در جلب توفیقات ا(. 999

اسلام  های شخصی نیست بلکه برپایی،لبیاست  را که هدز ایم راهبرد، از سنخ قدرت

 :20و ج  291 :19،  ج 49۱ :۳، ج 29 :11، ج 226، 19)هماب، ج در جهاب حق همه بشریت است

1۱.) 

فرهنگی تبلیغی  امام خمینی معتقد است باید از همه ابزارهای مشروع متناسب با رویکرد     

خوانی با شیوه تبلیغی است. تسسیی نهادهایی صدور استفاده کرد. ایم ابزارها دارای هم

ای، هنری و... همچوب سازماب تبلیغات  های معرفتی، اندیشه برای پیگیری صدور در حوزه

به  های علمیه فراملّی، بنیاد فارابی و ...به عنواب ابزارهایی که بدوب واسطه اسلامی، حوزه

رسانه و (. 1 :1999)اسپوزیتو، پردازند، در ایم راستاستالگوسازی و انتقال صدای انقلاب می

ای و ارتباط جمعی  دوری نویم رسانه تریم ایم ابزارهاست. استفاده از فم ارتبا،ات از مهم

همچوب رادیو، تلویزیوب، مطبوعات و ... در برد خارجی مورد تسکید امام بوده است 

 (.496، 19و ج  240، 11ام، ج )صحیفه ام

تواند نقش بسیار مؤثری  اجتماعات مختلف با حضور اقشار مردمی و اندیشمنداب نیز می     

)هماب، در پیشبرد اهداز صدور داشته باشد. حج اسلامی دارای پتانسیل بسیارمناسبی است 

د مورد استفاده توانپدیده نویم و در حال رشد جهانگردی نیز می(. 11 :19و ج  92۳ :19ج

قرار گیرد. اهمیت ایم نوع از ارتبا،ات محسوع و نفی به نفی و دوسویه در ایم است 

که پیام به صورت گسترده، کامل، با سرعت بسیار بیشتر و در عیم حال با خلوص بالاتری 

فیقات بسیاری دینی در جهانگردی می تواب توقابل انتقال است. لذا با رویکرد فرهنگی و 

 (.10 -12 :1996، )گودرزیراه کسب کرد در ایم

مبادلات علمی و نظری نقش مهمی در انتقال پیام به نخبگاب هدز دارد. اعزام دانشیو و      

و هنری باید  های علمی و حتی ورزشیها، مبادله هیستمبلّغ، برگزاری سمینارها و کنفرانی

و  ۳6 :14، ج 10۳و1۳1 :19 ، ج129 :1۳، ج 20۱ :9)صحیفه امام، ج مورد توجه قرارگیرد

 (.۱0 -۱1 :1999اسپوزیتو، 
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در دیدگاه امام، دستگاه دیپلماسی و نمایندگاب سیاسی و فرهنگی در خارج از مرزهای      

القری وظیفه بسیار مهمی بر  گرایانه از مرکزیت امملّی در ارائه تصویری مناسب و واق 

 :16، ج 410 :19)هماب، ج با هم ضروری استهنگی ایم نهادها عهده دارند. در ایم میاب هما

 (.۳۳ -۳۱و ۳1 :14و ج  46

در ایم راهبرد  -در صورت نیاز -امام همچنیم قائل به استفاده از ابزارهای اقتصادی      

بخش و اسلامی و  های دزادی های همسو و جنبش است. حمایت اقتصادی از جریاب

یک سلاح سیاسی نیز مورد توجه ایشاب است استفاده از مناب  قدرت همچوب نفت به عنواب 

 (.2 :9و ج  ۱4 :۳، ج 199 :12، ج 110 -111 :11و ج ۱۱ :14)هماب، ج 

یک نکته اساسی در اندیشه امام در ایم حوزه ایم است که ایشاب نقش محوری و      

مسئولیت اصلی را در توسعه و فراگیری صدور، بر عهده فرهیختگاب علمی حوزه و دانشگاه 

بخشی بیشتر های علمی دناب و ثانیاً اثر اولاً به واسطه توانایی(. 109 -10۳ :19)هماب، جداندیم

بخشی، ترویج و  ها و عناصر غیررسمی در برقراری ارتباط، دگاهی تبلیغات گروه

ایم امر روشنگر هر ه بیشتر ماهیت رویکرد امام به مقوله (. 96و ۱0 :1999 )اسپوزیتو،دعوت

 است.صدور انقلاب 

وع شدب کند. محب امام همچنیم ضمم بیاب موان  اصلی صدور، بر رف  دنها تسکید می     

ودی کامل دب تغییر هویت و حتی ناب ،(209 :12)صحیفه امام، جایم جریاب در مرزهای ملّی

های  از راه( 999 -994 :20و ج ۳00 :14، ج 10 -11 :21)هماب، ج به عنواب هدز دشمناب

ه اتحاد ضد صدور در منطقه میاب کشورهای وابسته و انیام اقدامات گوناگوب از جمل

ضعف در امر تبلیغ و ، (90: 11و ج  ۳1۱و 96 :16، ج ۳29 :14)هماب، ج گوناگوب حتی نظامی

 از جمله ایم موان  است. (۳6 -۳۱ :14)هماب، ج کوتاهی در دب

که اگر ه در دیدگاه امام  دکنن اشکال مطرح می« اسپوزیتو»الله کارگر رمضانی و  روح     

)ره( استفاده از وسایل قهردمیز دب هم برای دفاع از خود میاز و اصل مقبول است. خمینی

اما در اندیشه دفاعی ایشاب، حوزه دفاع مربوط به همه دارالاسلام است و محدود به مرزهای 
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بر اساع هایشاب حاضر نشدند  دهد اگر دولت ملی نیست  ناب که به مسلماناب پیام می

دارندکه ایم،  مضامیم اسلام رفتار کنند، با دنها ستیز کنند و از  یزی نترسند. دنها بیاب می

و  66 -69 :1999)اسپوزیتو، ه مسلحانه و قهردمیز در صدور استنشاب دهنده جواز مبارز

990.) 

ضد های  در پاسخ به ایم برداشت باید گفت که منظور امام خمینی از ستیز با حکومت     

اسلامی، حضور نیروها و اقدام مستقیم انقلاب اسلامی ایراب در مرزهای ملی سایر کشورها 

نیست، بلکه دعوت به اقدام توسط خود مردم دب کشورهاست و دب هم با توجه به نوع 

 رویکرد امام از نوع انقلاب نرم و فرهنگی.

ایی و صدور تا پایاب گر دخریم نکته در موضوع صدور، تعهد امام به رویکرد جهاب     

 )هماب،اد سلماب رشدی مؤید ایم مطلب استعمر خود است. حکم ایشاب در مورد ارتد

تریم تسکیدات امام بر لزوم و تداوم صدور در اواخرحیات شریف ایشاب بوده مهم(. ۳۳

 است.

 

 گیری نتیجه

در جهت  گرا ست. بدیم معنا که تلاش دراندیشه امام خمینی، انقلاب اسلامی، جهاب -1

گیری دب به دست امام موعود،  سازی برای جهاب گسترش حوزه نفوذ اسلام در دنیا و زمینه

مسئولیت اصیل دولت اسلامی بردمده از نیم انقلابی است. لذا ایشاب با توسعه وظایف نظام 

های فراملی برای  نیم دولتی ای ازمسئولیت اسلامی، درکنار اهداز ملی، قائل به میموعه

ها، نقشه راه ایم رویکرد  سطح جهانی و دنیای اسلام است. ایشاب مانند اغلب انقلاب در دو

 کند.گرا را در عنواب صدور انقلاب تعریف و ،راحی می بروب

ها، دارای مختصات ویژه  اما صدور در اندیشه و عمل امام خمینی نسبت به سایر انقلاب     

فرهنگِ سیاسیِ ایرانیِ اسلامی دارد که  ها و خود است. ایم اختصاصات، ریشه دردموزه

ای پاک و عادلانه در جهاب است. بنابرایم صدور انقلاب در  درماب دب استقرار جامعه
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های متفاوتی نسبت رویکرد امام به لحاظ ماهیت، اصول، ابزار و روش و ... دارای ویژگی

 هاست. های تاریخی انقلاب به سایر رویکردها و دیگر نمونه

 گرایی اسلامِی مبتنی بر فطرت و عقلانیت، به دنبال نشر ارزش رویکرد امام، جهاب در     

های انسانی و الهی از ،ریق بیداری و شناخت در مردم دنیاست. ایم امر مشیر به ماهیت 

 ها به نسبتبخش و دولت های رهایی ها، جنبش فرهنگی صدور در منظر امام است. ملت

 ور هستند.های هدز صد های مختلف، گروه

تریم  دعوت، تدرّج، سلب و اییاب، تناسب عرضه و تقاضا و شرافت ابزار، ازمهم     

اصول صدور در اندیشه امام هستند. روش صدور، منبعث از ماهیت دب، در عنواب اصیل 

یابد که به لحاظ سلبی به مقابله با تبلیغات منفی و به لحاظ اییابی در پی تبلیغ تبلور می

 نورانی اسلام و نظام دینی است. نمایش  هره

شود. وجه  در رویکرد امام، نقشة راه صدور در قالب یک راهبرد دو زیست ظاهر می -2

گیرد. یکی از  اول صدور، یک راهبرد دینی است که از یک وظیفه اسلامی نشست می

هاست، پیگیری  دلایل قائلیم به ضرورت نظم سیاسی در عصر غیبت که امام از جملة دب

 بردار نیست و نمیمیم تکلیف دینی یعنی گسترش اسلام در دنیاست. مسئولیتی که تعطیله

 تواب تمامیت وظیفه را به عهده موعود گذاشت.

معنا که صدور  وجه دوم دب، ایم است که صدور یک راهبرد ارزشمند ملی است. بدیم     

شور اسلامی است. در ایم انقلاب با توسعه عمق استراتریک نظام اسلامی، عامل صیانت از ک

گرایانه نمایش راهبرد، وجه دینی، بُعد تکلیفی و وجه ملی، بعد ابزاری را در رویکرد جهاب

گرایی واق  بینانه، با رّد  های ممتاز اندیشه امام است که با درماب دهد. ایم از ویژگی می

د و یک رابطه نف  زن های فراملی و مناف  ملی، بیم دنها پیوند می تزاحم ظاهری مسئولیت

 کند. دو ،رفه برقرار می

نگارنده معتقد است که اولًا همه باورمنداب به راه امام و به خصوص نهادهای دارای      

مسموریت خاص، نیازمند درک کامل و صحیح از راهبرد صدور امام و اشاعه ایم معرفت 
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ستند. انقلاب اسلامی به ها در دنیا ه ها و دولت در بیم اقشار مردم در داخل و سایر ملت

دنبال کشورگشایی از نوع استعماری نیست بلکه در پی اشاعه تفکر متعالی خود است. از 

همیم جا روشم است که نقش اساسی در ایم راه بر عهده نهادها و نخبگاب علمی فرهنگی 

بطه است. ثانیاً موفقیت در راهبرد صدور انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت فرهنگی دب، را

 مستقیمی با کاردمدی نظام سیاسی بردمده از  نیم انقلابی دارد. در صورتی پیام رهایی

ها قرار خواهد گرفت که  بخش، متعالی و الهی انقلاب اسلامی مورد پذیرش سایر ملت

های دینی ارائه  بتواند یک الگو )نمونه و شاهد( از موفقیت نظام سیاسی بردمده از دموزه

ی مراحل وقوع و تثبیت انقلاب، کاردمدی مرحله دشوار بعدی است که دهد. لذا پی از ،

لازم است ابتدا نسبت به تبییم تئوریک دب بر مبنای دیدگاه امام خمینی)ره( پرداخته شود. 

 هر دو موضوع مورد اشاره در ایم بهره نشاب می دهد که باز هم راه ما از علم می گذرد. 
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