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چکيده
از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب اسلامي ايران ،تأثیرگذاری آن بر کشورهای ديگر؛ به ويـژه
جنبش های اسلامي است که توجه انديشمندان علوم سیاسي را به خود جلب کرده و از جملـه آن
ها جنبش اسلامي حزب الله لبنان است .پژوهش حاضر به روش کتابخآنه های به تحلیـل مللفـه-
های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامي ايران ،بر اين جنبش بر اساس تئوری پخش ميپـردازد.
تئوری پخش ابتدا در مورد نحوه اشاعه بیماریهای سل ،وبا و  ...بـهکـاربرده مـيشـد کـه بعـدها
معنای آن توسعه پیداکرده و در مورد اشاعه مسائل و موضوعات ديگر ،از جمله موضوعات فرهنگي
نیز به کاربرده شد .اين مقاله ضمن تبیین تئوری پخش و عوامل ملثر در آن ،میـزان تأثیرگـذاری
انقلاب اسلامي ايران ،بر جنبش حزب الله لبنان را بر اساس عوامـل تئـوری پخـش تحلیـل کـرده
است .پژوهش حاضر به اين نتیجه رسیده که انقلاب اسلامي ايران ،از میان تمامي ملتهـای آزاده
جهان و تمامي مسلمانان و جنبشهای اسلامي ،بیشترين تأثیرگذاری را بر جنبش اسلامي حـزب
الله لبنان داشته است .بر اساس عوامل تئوری پخش ،مللفههای اين تأثیرگذاری حداکثری ،مـورد
تحلیل واق ع شده که نزديکي حد اکثری مباني فکری و عقیدتي اين جنبش با مباني و ارزشهـا و
آرمآن های انقلاب اسلامي ايران و وجود بیشترين وجوه اشتراک بین مباني انقلاب اسلامي ايـران و
مباني فکری جنبش حزب الله ،مهمترين اين مللفهها است.
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انقلاب اسلامي ايران ،جنبش اسلامي حزب الله لبنان ،تأثیرگذاری حد اکثری ،تئوری پخش
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مقدمه

انقلاب اسلامي ايران ،از آنجايي که صبغه کاملا ديني دامته و بـر اسـاس معيارهـاي اصـيل اسـلامي
صورت گرفته ،در هد خود ،يک پديده فرهنگي منحصر به فردي است که تـأثيرات عميقـي در ميـان
مسلمانان ک ورهاي اسلامي جهان ،منطقه و هتي ک ورهاي غير اسـلامي جهـان و در يـک مقيـاس
وسيعتر در کل جهان دامته ،تا آنجا که توانسته معادلات جهـاني را بـرهم زنـد .از همـينرو بررسـي
ميزان تأثيرگذاري اين انقلاب و مباني ،مفاهيم و آرمان هاي آن ،بر مردمان ک ورهاي ديگر ،از جملـه
موضوعات مورد توجه اندي مندان علوم سياسي بوده و در اين زمينه کتابها و مقالات زيـادي نومـته
مده است.
اين پهوهش به موضوع تأثيرگذاري هداکثري انقلاب اسلامي ايران ،بر جنـبش هـزب اللـه لبنـان
ميپردازد و از آنجايي که منطبق کردن يک تحليل نظري ،با يک تئوري علمي ،بـر اتقـان ،فايـده-
مندي و دقت آن تحليل ميافزايد ،اين پهوهش به دنبال آن است تا تأثيرگذاري هـد اکثـري انقلـاب
اسلامي ايران بر جنبش هزب الله لبنان و مؤلفههاي آن را بر اساس تئوري پخش بررسي نمايد.
سؤال پهوهش اين است کـه آيـا انقلـاب اسـلامي ايـران بـر جنـبش اسـلامي هـزب اللـه لبنـان،
تأثيرگذاري هداکثري دامته؟ و بر فرض تأثيرگذاري هد اکثري ،مؤلفههاي اين تأثيرگذاري چـه بـوده
است؟ فرضيه پهوهش اين است که بر اساس تئوري پخش ميتوان مؤلفههاي ايـن تأثيرگـذاري هـد
اکثري را به صورت نظاممند و علمي تبيين کرد.
تئوري پخش و تعريف آن

به انت ار و گسترش يک پديده و يک نوآوري در سراسر فضاي جغرافيايي و در طول زمان ،پخـش و
تراوش 1گفتهميمود( .مکويي )111 ،1070 ،در علم جغرافيا ،تئـوري پخـش ،ابتـدا در سـال 1110م
توسط تورستن هاگر استرند ،2جغرافيدان سوئدي در دان گاه لانـد منت ـر گرديـد .وي و همکـارانش
براي اولين بار اين نظريه را در زمينه گسترش نوآوري پديدههاي ک اوزري و چگونگي گسترش سل
گاوي به کارگرفتند و به نتايج ارزممندي دست يافتند( .مکويي )012 ،1062 ،و بعد از آن اين تئوري
چگونگي انت ار و گسترش نوعي وبا (وبـاي آلتـور) در هنـد ،آفريقـاي مرکـزي ،خاورميانـه ،مـوروي
(سابق) و اروپا و علل انت ار ،همهجاگيري يا توقف آن در برخي نواهي جغرافيايي را رومن ميسازد و
1- Diffusion
2 - Toresten Hagerstrand
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نيز گسترش ساير نوآوريها را در جهان ما و در نواهي ويهه جغرافيـايي بررسـي مـيکنـد( .مـکويي،
 )112 ،1070بعدها اين تئوري به عرصههاي فرهنگي نيز تسرييافت و گسترش هـر گونـه نـوآوري
فکري يا فيزيکي با اين نظريه تبيين مد .اين تئوري قدرت تبيين و توضيح هر گونه نوآوري فکري يا
فيزيکي و علت اماعه ،نحوه گسترش ،مجاري پخش و علل توقـف آن را دارد( .برزگـر-01 ،1062 ،
)01
انواع پخش

طبق تئوري پخش ،ممکن است پخش و گسترش و انت ار يـک پديـده يـا نـوآوري در يـک فضـاي
جغرافيايي ،به طرق مختلف صورت گيرد که در برخي از آن ها گسـترش و انت ـار يـک نـوآوري بـه
کندي و با سرعت پاييني صورت ميگيرد و در برخي ديگر ،با سرعت بالايي صورت ميگيرد.
 .1پخش جابجايي :پخش يک نوآوري يا يک عنصر از فرهنگ مـيبامـد کـه لازمـه آن ،انتقـال
فيزيکي فرد يا گروه هامل يک انـدي ه اسـت .پخش جابجايي ،زماني رخ ميدهد که افراد يا گـروه-
هاي داراي يک ايده مخصوص ،به طور فيزيکي از مکاني به مکـان ديگـر هرکـت کننـد و بـه ايـن
طريق ،ابداعات و نـوآوريها در سـرزمين جديد گـسترش يابند( .برزگر)00 ،1062 ،
 .2پخش سلسله مراتبي :در اين نـوع از پخـش ،پديـدهها و نـوآوريهـا بـه صـورت مـنظم و در
قالب سلسله مراتب گسترش مييابند .در اين نوع از پخش ،هر نوآوري ،ابتـدا سـطوح بالـاي سلسـله
مراتب اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهد و در آخر به پايينترين سطح جامعه ميرسد ،از بزرگترين
مراکز به کوچکترين آن جريان مييابد( .مکويي)011-010 ،1062 ،
 .0پخش سرايتي يا واگيردار :ايـن پخـش در مقابل پخش سلسله مراتبي است و در آن ،گسترش
عمومي ايدهها ،بدون درنظرگرفتن سلسله مراتب صورت ميگيرد؛ مانند اماعه بيمـاريهـاي مسـري.
(برزگر)01 ،1062 ،
عوامل مؤثر در فرايند پخش

در فرايند پخش يک پديده يا نوآوري طبق ديدگاه هاگر استرند ،عواملي دخيل هستند که در زيـر بـه
آن ها اماره ميمود:
 .1هوزه يا محيط جغرافيايي که فرايند پخش در آن صورت ميگيرد .ايـن محـيط ممکـن اسـت
مـحيط پذيـرا يا ناپذيرا بامد.
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 .2زمان پخش؛ اين زمان ممکن است به صورت زمان مداوم يـا دورههـاي جـدا از هـم در نظـر
گرفته مود.
 .0موضوع پخش؛ ممکن است امراض واگير ،نـوآوريهـاي ک ـاورزي و تکنولـوژيکي ،پيـامهـا،
رفتارها و  ...بامد.
 .0مبدأ پخش؛ مکآن هايي اسـت کـه تحت مرايطي خاستگاه پديدهها و نوآوريها ميبامند.

 .1مـقصد پخـش؛ مکآن هايي است که موضوع پخش با جـريان مـداوم به اين مکآن هـا مـي-
رسد.

 .1مسير هرکت پديدهها؛ موضوع پخش تحت مرايطي در مسيرهاي ويههاي جريان مييابد تا به
مقصد برسد( .مکويي112 ،1070 ،؛ مکويي)012 ،1062 ،
عوامل کاهش دهنده پخـش

در مسير پخش يک پديده يا نوآوري ممکن است موانعي واقع مود که رونـد پخـش را دچـار اختلـال
کند يا به کلي مانع پخش آن نوآوري مود .ايـن عوامل عبارت است از  .1مسافت؛  .2زمان؛  .0موانع
تراوش (برزگر)06-07 ،1062 ،
آشنايي با کشور لبنان

وسعت ک ور لبنان  11012کيلومتر مربع است و از ممال و مرق به سـوريه ،از جنـوب بـه فلسـطين
امغالي و از غرب به درياي مديترانه محدود ميمـود .زبـان رسـمي ،عربـي و زبـان هـاي فرانسـه و
انگليسي نيز رايج است 01 .تا  11درصد از جمعيت لبنان را مسيحيان و  11تا  11درصد را مسـلمانان
ت کيل ميدهند .در لبنان  17فرقه ديني به رسميت مناختهمده که از ميان آن ها  11فرقه مسيحي،
 1فرقه اسلامي مامل ميعيان ،سنيها ،دروزيها ،علويها و اسماعيليها و يک فرقـه يهـودي اسـت.
(عليــزاده )11 :1016 ،جمعيــت فعلــي لبنــان بــر اســاس آمــار ســال  1110111 ،2116نفــر اســت.
) (Rotbe3.comاين ک ور به نسبت خاک خود ،پرجمعيتترين ک ور در خاورميانـه اسـت .سـاختار
سياسي و جمعيتي آن ،بسيار ناهمگون است و بسياري از م کلات فعلي ،نامي از همين ساختار است.
جامعه لبنان ،فاقد همبستگي و هويت ملي واهد است و هسته اصلي بيثباتي آن ،نامي از فرقهگرايي
هاکم بر اين ک ور است .پستهاي دولتي ،خدمات عمومي ،ارتش و قوه قضائيه بر اساس وابسـتگي-
هاي طايفهاي و مذهبي ،و نه بر اساس مايستگي لازم تقسيم مده است( .پرغو)12 ،1060 ،
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شيعيان لبنان

علماي ميعه جبل عامل مدعياند جامعه ميعي لبنان ،از تمام جوامع اسلامي ديگر ،به جز هجاز کهن-
تر است و تأسيس اين جامعه را به ابوذر غفاري صحابي پيامبر اعظـم(ص) نسـبت مـيدهنـد .تـاريخ
فعاليت و هيات علمي در جبل عامل ،به زمان تأسيس مدرسه خيرين توسط مـهيد اول بـازميگـردد.
ميعيان در لبنان ،به ويهه در قرن 11ميلادي از صحنه سياسي به دور بودند و بهجـز مـيعيان ،تمـامي
فرق اسلامي و مسيحي با ک ورهاي بيگانه مرتبط بوده و از همايتهاي آنان بهرهمند بودنـد ،تـا ايـن
که در اواخر دهه 1111م امام موسي صدر از ايران به لبنان مهاجرت مـيکنـد و مـبکه نيرومنـدي از
همايت دهقان ها را در جنوب لبنان تحت عنوان «هرکة المحرومين» فراهم ميآورد( .پرغـو،1060 ،
 )21وي به مسلمانان لبنان ،به ويهه ميعيان آن ک ور ،اعتماد به نفس بالايي داد و اگر امروزه آن هـا
توانستند در برابر قدرتهاي بزرگ ،به ويهه اسرائيل ،مقاومـت و ايسـتادگي دامـته بامـند ،تـا هـدود
زيادي مديون تعاليم الهي اين ابرمرد تاريخ هستند .بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران نيـز بـا الهـام
گرفتن ار انقلاب ايران ،تحرک و پويايي خاصي در ميان تمامي مسلمانان لبنان ،به ويهه مـيعيان ايـن
ک ور به وجودآمد؛ به گونهاي که امروزه ميعيان لبنان ،نقش تعيين کنندهاي در سرنومت آن ک ـور،
بلکه در معادلات جهاني ايفا ميکنند.
جنبش حزب الله

پس از تهاجم اسرائيل به لبنان در سال 1162م و امغال بيـروت ،تعـدادي از مؤمنـان جنـبش امـل و
خارج از آن ،هرکت ضد صهيونيستي جديدي به نام «هزبالله» را پايهگذاري کردند که هدو اصـلي
و اوليه آن ،مبارزه با امغالگران ،بر اساس اصول اسلامي (جهاد) ،طبق فرمان امام خمينـي بـود .ايـن
گروه توانست با ايجاد هستههاي مقاومت و انجام عمليات گسترده عليه صهيونيستها ،به سـرعت در
قلوب مردم جا بازکند( .پرغو )121 ،1060 ،اين هزب مت ـکل از مهـمتـرين مخصـيتهـاي مـيعه
مخالف امل بود و همکاري نزديکي با ايران دامت؛ به گونهاي که بازوي سياسي  -نظـامي ايـران در
لبنان به هساب ميآمد( .فراتي )07 ،1061 ،هزبالله معتقد به اصل ولايت فقيه بوده و خـود را ملـزم
به اطاعت از رهبر اسلامي ميداند و معتقد است اين رهبري در عصر هاضر در جمهوري اسلامي مي-
بامد و هر مسلمان ،مرعا مووف به اطاعت از دستورات ولي امر مسلمين است.
هزب الله با امل در اهداو سازمانيمان متفاوت هستند؛ به اين نحو که هزب الله مبارزه بيامـان
و پيگير از طريق جنوب لبنان را يکي از راههاي ضربه زدن به صهيونيستها ميداند ،ولي امل معتقـد
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است تا زماني بايد با اسرائيل درگيري وجود دامته بامد که نيروهايش در سرزمين لبنان است ،در غير
اين صورت ،تا زماني که همه نيروهاي عربي و مردم سرزمينهاي امغالي عليه صهيونيستها بسـيج
ن دهاند ،نبايد با آن ها درگيرمد( .پرغو)121 ،1060 ،
هزب الله در سالهاي آخر دهه  61روابط خوبي با امل ندامته و هتي درگيريهايي نيـز بـين آن
ها صورت گرفته بود تا اين که با ميانجيگري ايران از اواسط 1166م به بعد ،ايـن اختلافـات کـاهش
يافت و در نهايت در اوايل 1161م با مرکت نيروهاي ملي  -مذهبي لبنان در کنفرانس تهـران ،ايـن
دو گروه اختلافات را کنارگذامتند و کدورت بين ايران و امل ،پس از سفر نبيه بري به ايـران در سـال
1161م پايان يافت و گروههاي ميعي به آمتي رسيدند( .فراتي06-07 ،1061 ،؛ پرغو)121 ،1060 ،
عوامل تئوري پخش و تأثيرگذاري حداکثري انقلاب اسلامي ايران بر جنبش حـزب
الله لبنان
 .9مبداء پخش پيام انقلاب اسلامي به عنوان يک نوآوري فرهنگي  -سياسي

تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر رژيم ستمماهي و طـاغوتي پهلـوي و تمـامي قـدرتهـاي
هامي و مدافع آن رژيم در سال  ،1017بدون تکيه بر هي قدرت خارجي ،تفکر هاکم بر جهـان ،ايـن
بود که چنين چيزي ،امکانپذير نميبامد و تقريبا جزو محالات بود کـه مـردم يـک ک ـوري ،بـدون
پ توانه قدرتهاي بزرگ خارجي بتوانند بر يک هکومت کاملا مقتدر پيروز مـوند .انقلـاب اسـلامي در
سال 1017که کانون و مبداء پخش آن ک ور ايران بود ،اين نوآوري فرهنگـي و سياسـي را بـه دنيـا
عرضه کرد که ميتوان بدون وابستگي به ابرقدرتهاي دنيا و بدون در اختياردامتن سلاحهاي مـدرن
و پي رفته و با دست خالي از سلاح و اما قلبي مملو از ايمان و اعتقاد و اعتماد به قدرت لايزال الهـي و
با تکيه بر همين قدرت معنوي و البته با دامتنن يک رهبر الهي ،ميتوان بر يک رژيم کاملا مقتـدر و
هاميان قدرتمند آن پيروز مد« .تا پيش از انقلاب اسلامي ،ايدئولوژيهاي مناخته مده ،همگي رنگ و
بوي مادي دامتهاند؛ در اين ميان توسل به باور و ايمان دينـي بـه عنـوان يـک ايـدئولوژي انقلـابي،
پي امدي بسيار دور از ذهن و غير منتظره بهممار ميآمد( ».عليانسب و خيري)112 ،1011 ،
 .9مقصد پخش پيام انقلاب اسلامي

به طور کلي مقصد پخش پيامهاي انقلاب اسـلامي و نـوآوريهـاي فرهنگـي آن ،تمـامي ک ـورهاي
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اسلامي و در سطح گستردهتر ،تمامي ملتهاي آزاده و تمامي محرومان و مستضـعفان و سـتمديدگان
جهان که آرمآن هاي اين انقلاب را مطابق فطرت هقگرا و عدالتخـواه خـود ت ـخيص داده بودنـد،
ميبامد و چنانکه پيشتر نيز اماره مد اين انقلاب ،تأثير خود را در کل جهان گذامته و با هرکـت و
خيزش خود ،دنيا را لرزانده و با پيروزي ملت ايران در اين قيام الهي ،تمام معادلـات جهـاني را بـرهم
زده است .پس در يک معنا مقصد پخش پيامهاي اين انقلاب ،جغرافيايي به وسعت کل جهان است.
البته مطالعه موردي اين پهوهش ،جنبش اسلامي هزب الله لبنان است که مـيتـوان ادعـاکرد بـا
توجه به بافت ديني و فرهنگي آن جنبش که به لحاظ فکري و عقيدتي ،بي ترين قرابت و نزديکي را
با آرمان هاي انقلـاب اسـلامي ايـران دارد و جامعـهاي کاملـا مـيعي محسـوب مـيمـود ،بي ـترين
تأثيرپذيري را از انقلاب ايران دامته و محيطي کاملا پذيرا براي پخش پيامهاي انقلاب اسلامي بـوده و
به طور کامل توانسته ،خود را با اهداو و آرمـان هـاي آن وفـق دهـد .پـيش از ايـن بيـان مـد کـه
موضوعات پخش از نظر درجه سازشپذيري ،ارتباطپذيري و ميـزان سـهولت دسترسـي ،بـا يکـديگر
متفاوت هستند( .مکويي112 ،1070 ،؛ مکويي )012 ،1062 ،موضوع پيام انقلاب اسلامي ايران بـراي
جنبش هزبالله لبنان کاملا سازشپذير بود و در واقع نطفه اين هزب ،با الهام از امام خميني و انقلاب
اسلامي ايران در سال 1162م در پي امغال هومه بيروت توسط اسرائيل مـکل گرفتـهبـود (طـاهري،
 )211 ،1066و در واقع هزب الله لبنان ،مولود انقلاب اسلامي ايران است؛ چنانکه يکي از اعضاي اين
هزب گفته« :ما مظهر انقلاب اسلامي در لبنان هستيم .انقلاب اسلامي در ايران ،الهامبخـش مـا اسـت.
امام خميني رهبر بزرگ ما و الهامبخش رؤساي ما است ».سيد هسن نصرالله رهبر اين هـزب گفتـه:
«ما بخ ي از انقلاب اسلامي هستيم و اين را از ده سال پـيش اعلـام کـردهايـم( ».محمـدي،1061 ،
 )201آن ها نسبت به ساير مسلمانان و ميعيان جهان ،بي ترين عکسالعمل را براي تحسين آموزهها
و ارزشهاي انقلاب اسلامي از خود ن ان دادند و دفاع از انقلـاب و آرمـان هـاي آن را مقـدس مـي-
ممردند( .طاهري )201 ،1066 ،اما اهزاب و گروههاي اسلامي ديگر در لبنان و هتي برخي گروههاي
ميعي مثل جنبش امل ،گرچه در قيام و خيزش خود ،کاملا از انقلاب اسلامي ايران الهـام گرفتـهانـد و
محيط ان پذيراي پيام انقلاب اسلامي بود ،اما به خاطر وجود برخي موانع فکري و عقيدتي ،به انـدازه
جنبش هزب الله تأثيرپذيري کامل از انقلاب ايران ندامتند.
 .3موضوعات پخش پيام انقلاب اسلامي

از جمله نوآوريهاي انقلاب اسلامي ايران ،قدرت بيبديل رهبري بود که توانست با رهبري الهي خود،
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نه تنها ايران ،بلکه کل دنيا را بلرزاند و کاخهاي فرعوني زمان را درهم ب کند .از همين رو برخي بـر
اين باورند که «آيتالله بايد درست عمل کرده بامد که توانسته است ماه را با تمام قدرتش و همايت
آمريکا سرنگون کند .از نظر آنان ،امام خميني به دليل موفقيتش ،يک الگوي اجتنابناپذير ايدئولوژي
و انقلاب است( ».هسيني و برزگر  176 ،1012،به نقل از فولر)111-10 ،1070 ،
همچنين استقلال کامل و وابسته نبودن به هي کدام از ابرقدرتهاي جهان ،چه در ايجاد انقلاب و
چه در استمرار آن ،همايت از مستضعفان و محرومان و ستمديدگان جهـان و ايجـاد هکـومتي کاملـا
مردمي و با تکيه بر آراء تکتک مردم ،بر اساس قـوانين اسـلام و ولـمسـتيزي و اسـتکبار سـتيزي و
روهيه ايستادگي و مقاومت در برابر دممنان ،از ديگر نوآوريهاي اين انقلاب بود که تأثير خـود را بـر
تمام محرومان و ستمديدگان جهان ،به ويهه مسلمانان گذامت و اين ايده که کانون و نقطه مرکـزي
پخش آن ايران بود ،در مدت زمان اندک ،در تمام دنيا پخش مد .انقلاب اسلامي به مسلمانان آموخت
که پيروزي و غلبه بر استکبار ،تنها از طريق ايمـان بـه خـدا و مـهادتطلبـي امـانپـذير خواهـدبود.
(ميرعلي )206 :1012 ،اقبال لاهوري ،پـيشتـر ايـن اتفـاق و ايـن مرکزيـت ايـران را بـراي تمـامي
مسلمانان جهان پيشبيني کرده بود .به نظر وي مسلمانان و مرقيها بايـد خودمـان دور هـم جمـع
موند و به م کلات هم برسند و از نظر جغرافيايي ،بهتـرين محـل بـراي ت ـکيل چنـين مجمعـي را
تهران ميدانست( .لاهوري ،1070 ،مقدمه)71 ،
و اما آنچه که جنبش هزب الله لبنان به عنوان پيام انقلاب اسلامي ،از ايران دريافت کـرده و بـه
صورت کامل در خود هضم کرد ،امور زير است که ميتوان از آن ها به عنوان موضوعات پخش پيـام
انقلاب اسلامي ايران در هزب الله لبنان ياد کرد:
 -1-3اسلام سياسي

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني در سال  ،1017يک انقلـاب اسـلامي  -سياسـي بـود .وي
توانست اسلام را از کنج خانهها و گومه مساجد بيرون ک يده و در متن جامعه پياده کند .وي توانست
اسلام را از مهجوريت نجاتداده ،آن را به يک دين کاملا اجتماعي و سياسي تبديل کند و همـين امـر
نيز موجب قدرت پيدا کردن اسلام مد و با همين قدرت اسلام توانست در مقابـل مـاه و قـدرتهـاي
بزرگ جهاني هامي او مقاومت ن ـان داده و در نهايـت پيـروز مـود .ايـن ايـده بـه زودي در جهـان
طرفداران زيادي پيداکرد و جنبشهاي اسلامي انقلابي متأثر از جمهوري اسلامي ايران ،به ويهه جنبش
هزب الله ،اين پيام را دريافت کرده و در درون خود هضم کردند.
«هزب الله تجلي عيني اندي ههاي سياسي امام خميني بود که تنها يک نيروي نظامي صرو در
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لبنان نبود؛ بلکه نماينده اسلام سياسي ميعي در اين منطقه بهممار ميرفت( ».طـاهري)201 ،1066 ،
سيد عباس موسوي ميگويد« :پيروزي انقلاب اسلامي ايران ،اعتماد به نفس را به مسلمانان بازگردانـد
و آن ها را از ميزان قدرت و توانايي که در اسلام و اندي ههاي اسلامي نهضـت اسـت ،آگـاه سـاخت.
مقاومت اسلامي در لبنان ،ملهم از انقلاب اسلامي مـکل گرفـت( ».امرايـي )206 ،1060 ،ايـدئولوژي
هزب الله با الگوگيري از انقلاب ايران ،به اتحاد جداييناپذير ميان رهبـري مـذهبي و سياسـي تأکيـد
دارد( .امرايي )201 ،1060 ،بدين ترتيب ،يک روستايي يا يک جوان فقير ميعه ساکن هومـه جنـوبي
بيروت ،از طريق هزب الله به يک مسلمان انقلابي تبديل ميمـد کـه عضـو يـک جامعـه «دينـي ــ
سياسي» گسترده ،در پنج قاره جهان و سربازي در يک جنبش جهاني به رهبري امام خميني بهمـمار
ميآمد)http://sndu.ac.ir( .
جداييناپذيري دين و سياست ،از اصول و مبـاني محکـم هـزب اللـه اسـت کـه آن را از انقلـاب
اسلامي به عنوان يکي از پيامهاي واضح و رومن اين انقلاب به عاريـت گرفتـه و در تمـام ارکـان آن
هزب جاري و ساري ساخته و آثار و برکات آن را در جنگ با اسرائيل و پيروزي بر ارتش بسيار مجهز
آن رژيم غاصب آمکارا م اهده کرده است .سيد هسن نصرالله در اين زمينه ميگويد« :اسـلام بـراي
ما دين مسجد و مدرسه و دولت و نهادهاي آن است .دين ،قادر به برپايي انقلاب و اقامه دولت اسـت
 ...همانگونه که در ايران ثابت مد که اسلام قادر است در م ـکلتـرين مـرايط و بـدترين تهديـدها،
انقلاب برپا و دولت اقامه کند( ».گرمابدمتي 10 ،1010 ،به نقل از اسداللهي)171 ،1062 ،
 -2-3انديشه حکومت ديني (نظريه ولايت فقيه)

انقلاب اسلامي ايران ،بر اساس نظريه ولايت فقيه بنيانگذاري مده که اين اصل مترقي ديني ،توسـط
امام خميني اهيا و عرضه مد .هزب الله لبنان ،بي ترين تأثيرپذيري را از اين اندي ه دامـته و خـود را
پيرو مطلق و مطيع محض ولي فقيه ميداند و هي هزب و گروهـي در دنيـا بـه انـدازه ايـن هـزب،
تأثيرپذير از اين اصل ديني و انقلابي نبوده است .اصليترين ويهگي هزب الله در مقايسه با گروههـاي
اسلامگراي ميعه در جهان عرب ،پذيرش کامل نظريه ولايت فقيه است و اين ،از عوامل اصلي ادغـام
مجموعههاي کوچک اسلامگرا در لبنان در سال 1162م و ت کيل هزب الله اسـت( .طـاهري،1066 ،
 )201اعضاي موراي هزب ،همگي به ولايت فقيه و پيروي از امام خميني ،مقاومت عليـه اسـرائيل ...
اعتقاد دامتند( .ميرعلي )201 :1012 ،در نامه سرگ اده هزب الله در سال 1161م آمده« :هـزب اللـه
بر مبناي التزام و تعهد اصولي و مرعي خود به ولايت فقيه ،ملزم به اوامر هکيمانه و عادلانه ولي فقيه
جامعال رايط است که امروز در مخصيت امام خميني تجلـي يافتـه اسـت( ».اصـغري)211 ،1066 ،
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مهيد سيد عباس موسوي از بنيانگذاران هزبالله در مورد تأثيرپذيري خود و هزب متـوعش از امـام
خميني چنين ميگويد« :امام خميني معني زندگي در وجودمان گرديـد .او يـار و مـونس مـا در همـه
سفرها و غربتهايمان بود ،خيمهاي که در زير سايهاش پناه ميگرفتيم و بدين گونه اهساس آرامـش
ميکرديم( ».ميرعلي )201 :1012 ،امروزه نيز اکثريـت اعضـاي هـزب اللـه ،مرجعيـت مقـام معظـم
رهبري آيت الله خامنهاي را با وجود بسياري از مراجع ديگر ،پذيرفتهاند و راه و روش و تعـاليم وي ،از
ممار مسلمات فقهي تلقي ميمود که در مجموع ،قانون اساسي هزب الله را ت کيل ميدهد( .غريب،
)110 ،1060
اين هزب ولايت فقيه را خط قرمز خود دانسته و مخالفت با اين اصل را موجـب اخـراج از هـزب
ميداند؛ چنانکه سيد هسن نصرالله رهبر اين هزب ميگويد« :مخالفت با اصل ولايت فقيه منجر بـه
طرد و اخراج از هزب ميگردد( ».غريب )110 ،1060 ،هزب الله رد قطعنامه مماره  021سازمان ملل
متحد مبني بر مناسايي اسرائيل را به هکم ولي فقيه ارجاع ميدهد و ميگويد :اگر ولي فقيه ،پـس از
عقبن يني از جنوب لبنان ،فتوايي براي نابود کردن اسرائيل صادر کند ،هزب الله خود را مووـف بـه
اجراي آن خواهددانست( .غريب )111 ،1060 ،سيد هسن نصرالله ،امام خميني را مرجع ديني ،امـام و
رهبر به تمام معناي کلمه و سمبل و نماد انقلاب عليه طاغوتها و مستکبران و نظامهـاي اسـتبدادي
ميداند .وي معتقد است امام خميني يگانه مصدر هاکميت قانوني بوده و بنا بـر هکـم وي ،جهـاد بـا
اسرائيل ،به عنوان غده سرطاني تا محو کامل آن ،بر تمام مسلمين واجب است .اين امـر باعـث مـده
که در لبنان و ساير ک ورها هتي از سوي افرادي همچون نبيه بري ،اين هزب را آلـت دسـت ايـران
قلمداد کنند( .طاهري )207-201 ،1066 ،ابراهيم امين السيد ميگويد« :کسـاني کـه محـل اسـتقرار
تفنگداران آمريکايي را منفجر کردند ،به فيض مهادت نائل آمدهاند؛ زيرا امام خميني بـه آنـان چنـين
اجازهاي داده بود( ».غريب )111 ،1060 ،دکتر صفيالدين در مصاهبه با ن ريه راه مردم چنين اوهـار
ميدارد« :اطاعت از ولايت فقيه جزو تکاليف ما است  ...اين پيروزيهاي ما همگي هاصل رعايت اين
اصول و قواعد است( ».زماني محجوب)111 ،1066 ،
سيدهسن نصراللّه توانمندي هزب اللّه را در اثر پيروي از ولايت فقيه ميدانـد و مـيفرمايـد« :مـا
کاملا مطيع رهبري و مقام ولايت فقيه هسـتيم و هرچـه ايــ ان بــفرمايند ،مــا عمـل مـيکنـيم».
رزمندگان هزب اللّه لبـنان با تکيه بر همين پ توانه اطاعت از ولي فقيه ،موفـق مـدند مــوازنههـاي
مـرگبار قبلي را بر هم زده و روح مقاومت را در بين مسـلمانان عــالم اهــيا نــمايند .سـيد هسـن
نصرالله معتقد است هرگونه مقابله ،مبارزه ،مقاومت و جهاد ،بدون ولايت و امامت و اطاعت از رهبري،
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ميسر نخواهدمد( .زماني محجوب)111 ،1066 ،
 -3-3فرهنگ جهاد ،مقاومت ،ايثار و شهادتطلبي

از جمله موضوعات پخش پيامهاي انقلاب اسلامي ايران در هزب الله لبنان ،فرهنگ جهـاد ،مقاومـت،
ايثار و مهادتطلبي است که اين هزب ،اين خصيصه را به صورت کامل از انقلاب ايـران الگـوبرداري
کرده است .مردم ايران با همين فرهنگ در انقلاب پيروز مـدند و اگـر توانسـتند ه ـت سـال دفـاع
مقدس را مديريت کنند و در نهايت پيروز موند ،محصول همين فرهنگ بود .هزب الله لبنان نيـز بـا
اين فرهنگ توانست همانند سد آهنين در مقابل دممن بسيار قـدرتمنـد اسـرائيل (البتـه بـه لحـاظ
مادي) مقاومت کند و طعم و مزه تلخ مکست را به دممن بچ اند تا جايي که خود دمـمن اقـرار بـه
عجز و ناتواني خود در برابر اين مبارزان و جهادگران نمودهاست .آزادسازي جنوب لبنان ،از لوث وجود
امغالگران اسرائيلي ،پيروزي بر آن امغالگران و تحميل مکسـت مفتضـحانه بـر آن هـا در جنـگ
00روزه22 ،روزه و 6روزه ،مصاديق رومن اين پيروزي است که همه اينها نتيجه آن فرهنگ مقاومت،
جهاد و مهادتطلبي است .به واسطه همين فرهنگ بود که هزب الله توانست بدون اين که بـر سـر
ميز مذاکره بن يند و يا مذاکرهاي صورت دهد ،ک ور را از سـيطره نيروهـاي چنـد مليتـي هـمچـون
آمريکا ،فرانسه ،انگليس ،ايتاليا و بهويهه اسرائيل آزاد کند( .محمدي )200 ،1061 ،آگوسـتين ريچـارد
نورتون ،تحليلگر آمريکايي ،که مدتها در نيروهاي هافظ صلح سازمان ملل در لبنـان خـدمت کـرده
بود و اکنون يکي از معدود متخصصان دان گاهي در آمريکا در خصوص «هزب اللّه» لبنان ميبامـد،
چنين ميگويد« :بايد پذيرفت که کماندوهاي عمليات انتحاري [مهادت طلبانه] ،فقط قسـمت پيـداي
يک نيروي عظيم است( .باغستاني )11 :1060 ،به گفته رابين رايت ،خبرنگـار آمريکـايي« ،در طـول
تاريخ ک ور يهود اسرائيل ،اين اولين بار بود که يک دولت يهودي ،تحت ف ار يک ک ور عربـي بـه
عقبن يني تن داده بود( ».باغستاني12 :1060 ،؛ طاهري ))217 ،1066 ،هتي برخي مفسران اوهـار
نظر کردهاند اسرائيل ،به عنوان چهارمين قدرت جهان ،اولين مکست خود را تجربـه کـرده و جنـوب
لبنان ،به صورت يک ويتنام درآمده است .هزب الله با عنوان جهاد ،پس از سالها ،توانست در جامعـه
ميعيان لبنان هماهنگي اخلاقي و نظامي پديدآورد و براي تحقق اهداو خود ،در سراسر جامعه لبنـان
کسب م روعيت کند( .ميرعلي)201 :1012 ،
پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط هکومت طاغوت ،به ميعيان محروم لبنان ،قـدرت و جـرأت
داد که با اتکاي به اسلام ،عليه همه طاغوتها ايستاده ،بجنگند (طـاهري )202 ،1066 ،اميـل لحـود،
رييس جمهوري پي ين لبنان تصريح کرد :عقبن يني اسـرائيل از مرزهـاي جنـوبي لبنـان در سـال
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 2111و مکست اين رژيم از مقاومت در جنگ  00روزه در تابستان  ،2111به جهانيـان ثابـت کـرد
وقتي يک گروه مصمم که خود را برهق ميداند ،تصميم به مقاومت بگيرد ،دممن هرچقدر هم قـوي

بامد ،مکست ميخورد)http://parstoday.com/fa/middle_east-i111911( .
به باور مهيد چمران ،اگر انقلاب ايران ،پيروز نميمد ،براي ميعيان لبنان ،بـه خصـوص مـيعيان
جنو ب لبنان ،آيندهاي تاريک و وه تناک پيشبيني ميمد( .چمران )012 ،1012 ،ميخ راغب هـرب
در اين زمينه گفته« :ما زماني در هال ترس و اضطراب از همله و تعرض دممن بـه سـر مـيبـرديم،
ولي در پرتو انقلاب اسلامي ايران ،اکنون اين دممن است که از ما و اسلام ،به وه ت افتـاده اسـت».
(طاهري)202 ،1066 ،
 -4-3محوريت روحانيت ديني و قرارگرفتن مساجد ،به عنوان کانون مبارزات

امام خميني با محور قرار دادن روهانيت ديني و تمرکز در مسـاجد ،انقلـاب را از تمـام انحرافـاتي کـه
ميتوانست آن را تهديد کند ،هفظ نموده ،و رنگ و بوي ديني و الهي به مبارزات داد .وي با تيزبينـي،
اين نکته را درک کرده و چه در دوران مبارزات قبل از پيروزي و چه پس از پيروزي انقلاب ،نگذامـت
رمته کار از دست روهانيت و مرکزيت مساجد خارج مده و به اصطلاح ،انقلـاب در دسـت نامحرمـان
بيفتد.
هزب الله لبنان با تأسي به امام خميني ،روهانيت را در محور کارها و مبارزات انقلابي و مساجد را
به عنوان کانون مبارزات قراردادند و از اين طريق ،اصالت اسلامي و انقلابي خود را هفظ نمـوده ،مـانع
انحرافات فکري و عقيدتي جنبش مبارزاتي خود مدند .از همين رو در سال 1162م به هنگام تأسيس
اوليه جنبش هزب الله ،به جز هسين موسوي (ابوه ام) بقيه اعضـاي مـوراي رهبـري هـزب ،همـه
روهاني بودند و در سال 1160م معرفي يک روهـاني بـه عنـوان سـخنگوي رسـمي هـزب ،جايگـاه
روهانيان ميعه را در هزب م خص کرد .بدين و سيله ايدئولوژي هزب اللـه بـا الگـوگيري از انقلـاب
ايران ،به اتحاد جداييناپذير ميان رهبري مذهبي و سياسـي تأکيـد دامـت( .طـاهري-210 ،1066 ،
210؛ طاهري)10 ،1061 ،
از ابتداي تأسيس هزب اللّه تاکنون ،همـواره اکثريـت اعضـاي مـوراي هـزب اللّـه را روهـانيون
ت کيل مـيدادهاند و ريـاست موراهاي مهم هزب اللّه ،همچون« :موراي اجـرايي» و يــا «مـوراي
جـهادي» هـمواره بـر عهده يک روهاني بـوده است .سخنگو ،دبير کل و معاون دبير کل هزب اللّـه،
همي ه از روهانيون انتخاب مدهاند( .ميرازي و رضايي جعفري )212 ،1066 ،به اعتـراو بسـياري از
اندي مندان لبناني ،گسترش نفوذ روهانيون ميعه در لبنان ،نسبت به سالهاي قبـل از دهـه ه ـتاد،
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يکي از تأثيراتي است که ميعيان لبنان ،از انقلاب اسلامي ايران پذيرا مدهاند( .طاهري)210 ،1066 ،
دو نقش مهم روحانيت در حزب الله

هزب الله با قائلمدن به نقش محوري براي روهانيت ،با رنگ و بوي دينـيدادن بـه مبـارزات خـود
عليه امغالگران اسرائيلي ،در واقع دو نقش مهم و هياتي براي روهانيت در هزب در نظر گرفتـهبـود:
 .1ارتباط ميان ولي فقيه و پيروان لبناني؛  .2صيانت از ماهيت اسـلامي هـزب اللـه و ارائـه توجيهـات
مرعي را براي اعمال و مواضع هزب الله ،از جمله مقاومت و مبارزه( .طاهري)211 ،1066 ،
در نيمه خرداد  1011پس از اجلاس جنبشهاي اسلامي در تهران امام خميني از مرکت کنندگان
در اجلاس خواست براي آغاز فعاليت خود ،مساجد را انتخـاب کننـد .پـس از آن مسـجد ،مکـان اخـذ
تصميمات مهم هزب الله تلقي مد و علما در مسجد با ايراد خطبه و سـخنراني ،آن را بـه مهـمتـرين
خط ارتباطي خود ،با پيروان ان تبديل کردند( .طاهري)212 ،1066 ،
 .8مسيرهاي پخش پيام انقلاب اسلامي ايران در جنبش حزب الله لبنان

انقلاب اسلامي ايران و پيامهاي آن ،به عنوان موضوعات پخش ،از طرق ،مجاري و مسيرهاي خـاص،
به مقصد پخش  -جنبش هزب الله  -رسيده که در زير به آن ها اماره ميمود:
 -1-4روابط ديرينه ايران و لبنان و مبادلات فرهنگي و تجاری ميان آن دو

ميعيان لبنان ،قرنهاست که با مردم ايران پيوندي عميق و ارتباطي اساسي و ري هاي دارند 1 .يـا 1
قرن قبل ،عدهاي از تاجران و بازرگانان ايراني در بعلبک مقيم مدند و به کار تجارت پرداخـتند و ايـن
آميختگي فرهنگي ،سالهاي سال ،ميان ايرانيان و ميعيان لبنـان ادامـه يافتـه اسـت .پـس از دولـت
صفويه مـيان عـلماي ميعه ايران و لبنان و مردم اين دو سـرزمين ،رابطـه فرهنگـي پايـداري وجـود
دامته است .امتراکات و ت ابهات مذهبي ،سبک زندگي و ميوه رفتاري ،اين ارتباطات را بي تر مـي-
کرد( .گرمابدمتي )17 ،1010 ،هلقه اتصال مردم ايران و لبنان در آن زمان ،علماي جبل عامل بودند.
پادماهان صفويه از علماي ميعه جبل عامل طلب راهنمايي کردند .تـعدادي از آن ها به ايـران سـفر
کرده ،به آموزش مذهبي م غول مدند( .گرمابدمتي )17 ،1010 ،مبادلات فرهنگي و خانوادگي قابـل
ملاهظهاي ميان ميعيان لبنان و عراق و ايران وجود دامته و يک پويايي سه جانبه ،به ويهه در هيـات
رومنفکري علماي برجستهاي چـون محمدهسـين فضـل اللـه ،محمـدجواد مغنيـه و محمدمهـدي
ممسالدين جلوهگر است( .امرائي)206 ،1060 ،
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پيش از انقلاب اسـلامي نيز ايـرانيان و انـقلابيون زيادي در لبنان هضور دامتند و در مــحيط آزاد
آن بـه فـعاليتهاي سياسي ـ اجتماعي ميپرداختند .مهمترين اين افراد عبارتند از :امام موسي صـدر،
دکتر مصطفي چمران ،مهيد محمد منتظري ،سـيد اهمـد خمينـي ،صـادق طــباطبايي ،جــلالالدين
فـارسي و  ...هضور اين افراد و فعاليتهاي آنان در ميان ميعيان لبـنان ،آنـان را بي ـتر بـا فرهنـگ
ايراني و افکار و اندي ههاي انقلاب ايراني آمنا کرد .همچنـين قرابـتهـاي فرهنگـي موجـود مــيان
ايـرانيان و مـيعيان لبنان بود که منجر به تمايل ايرانيان براي هضور در لبـنان و همچنـين پـذيرش
مخصيتهاي ايراني در ميان ميعيان لبنان مده بود( .گرمابدمتي)17 ،1010 ،
 -2-4حوزه علميه نجف و قم و شخص امام خميني و امام موسي صدر

اکثر روهـانيون مـيعه لبنان که تحصيلات خود را در هوزه عـلميه نـجف گـذرانيده بـودند ،از علماي
ايراني مـتأثر مـده ،با آنان روابط صميمي دامتند .بي تر آن ها از مـاگردان سـيد محمـد بـاقر صـدر
بودند و بـا ديـدگاههاي سـياسي امـام خـميني آمـنا مده بودند .در پايان دهه هفتاد ،مقامات عراقـي
از بيم تأثيرپذيري ميعيان عراق از پيـروزي انقلاب اسلامي در ايران ،طلبههاي غيـر عراقـي را از ايـن
ک ور اخراج کردند .طلبههاي جوان لبنان به ک ورمان بازگ تند و آموزههاي اسلام سياسي و انقلـابي
را با خود به لبنان بردند( .ميرازي و رضايي جعفري )212 ،1066 ،اکثر روهانيان بازگ ـته از عـراق را
افرادي جوان و تحت تأثير ديدگاههاي امام خميني ت کيل ميدادند که با برپـايي مـدارس دينـي در
لبنان ،آموزههاي اسلام سياسي و انقلابي را به نسل جديد لبنان منتقـل مـيکردنـد( .طـاهري،1066 ،
 )210همچنين امام موسي صدر ،محمدمهدي ممسالدين نايب رئيس مجلس اعلاي ميعيان لبنان و
محمدهسين فضل الله که سخنرانيها و نومتههايش ،چهارچوبي عقيدتي براي هزب الله فراهم کرد،
همگي در دهه 1111م در نجف تحصيل ميکردند .همچنين ابراهيم امـين ،عبـاس موسـوي ،هسـن
نصرالله ،صبحي طفيلي ،راغب هرب ،رهبران ماخص هزب الله ،طـي دهـه 1171م ،در نجـف درس
ميخواندند( .اسپوزيتو)101-101 ،1062 ،
وهور امام موسي صدر در دهه 1171م در لبنان و اصلاهات ديني و اجتماعي و سياسي که در آن
ک ور انجام داد ،زمينه را براي پخش هد اکثري پيام انقلاب اسلامي ايران کاملا مهيـا نمـوده و سـهم
بسيار زيادي در آمادهسازي مرايط ت کيل هزب الله ايفا نمـود .وي کـه اصـالت لبنـاني دامـت و در
هوزه علميه قم م غول تحصيل بود ،از ايران به لبنان مهاجرت ميکند و مبکه نيرومندي از همايـت
دهقان ها را در جنوب لبنان ،تحت عنوان «هرکة المحرومين» در سال 1172م فـراهم مـيآورد و در
سال 1171م ماخه نظامي آن را با عنوان «افـواج المقاومـة اللبنانيـه» (امـل) تأسـيس مـيکنـد ،امـا
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ناپديدمدن وي در سال 1176م همراه با وقوع انقلاب در ايران و تهاجمات اسرائيل ،عامل محرکـهاي
بود براي وهور هزب الله( .امرائي201-206 ،1060 ،؛ پرغو)21 ،1060 ،
 -3-4سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

اگر همايتهاي مست اري و آموزشهاي عقيدتي و نظامي نيروهاي سپاه بـراي اعضـاي هـزب اللـه
لبنان نبود ،قطعا امروز معادلات جهاني ،به گونه ديگر رقم ميخورد و قطعا ما ماهد چنين پيروزيهاي
بينظير تاريخي توسط نيروهاي هزبالله نبوديم .اين هم يکي از تيزبينيهاي دقيق بنيـانگـذار ايـن
انقلاب مقدس اسلامي بود که در همان اوايل انقلاب ،با تدبيرهاي هوممندانه و همايتهاي بخردانـه،
نه تنها زمان هيات خود ،بلکه آينده ايران و جهان اسـلام را مـديريت نمـود و کـاري کـرد کـه تمـام
معادلات دنيا را برهم زد.
پس از برگزاري کنفرانس نهضتهاي آزاديبخش در سـال  1011در تهـران بـا هضـور علمـاي
لبناني مانند سيد محمدهسين فضل الله ،ميخ راغب هرب و ميخ صبحي طفيلي و درخواست کمـک
فوري آنان از ايران ،اولين گروه از نيروهاي سپاه به فرماندهي اهمد متوسليان وارد دم ق مـد ،ولـي
به خاطر جلوگيري از کاهش نفوذ سوريه در لبنان ،اجازه ورود به لبنـان را ندادنـد .موضـوع م ـارکت
مستقيم سپاه پاسداران در عمليات نظامي عليه ارتش اسرائيل لغو مد ،ولي سپاه به عنوان مست ـاران
نظامي و مربيان آموزمي و عقيدتي ،وارد لبنان مد .سپاه در سال 1162م هدود 1111نفر از پاسـداران
را براي آموزش مبه نظاميان هزب الله به دره بقاع در بعلبـک اعـزام کـرد( .اسـپوزيتو101 ،1062 ،؛
طاهري )211-111 ،1066 ،همين امر ،زمينهساز تقويت بنيه نظامي و اعتقادي نيروهـاي هـزب اللـه
گرديده ،مقدمات پيروزيهاي چ مگير آن ها در عرصههاي نظامي و آزادسازي لبنان از لـوث وجـود
نحس نيروهاي امغالگر اسرائيلي و واردکردن ضربههاي سنگين و مهلک بر پيکره ارتش اسـرائيل را
فراهم کرد و هيمنه و قدرت موهومي آن رژيم را در جهان مکست .با ورود سپاه به لبنان ،يک انقلاب
فرهنگي در آنجا مکل گرفت( .ميرعلي )201 :1012 ،ميخ علي ياسين ،از روهانيون فعال لبنان مي-
گويد« :اگر همايت ايران نبود ،ما به پنجاه سال وقت نياز دامتيم تا بـه دسـتآوردهـاي فعلـي نايـل
مويم( ».طاهري )211 ،1066 ،نبيه بري پيروزي هزب اللـه در جنـگ 00روزه لبنـان بـا اسـرائيل را
مديون سه عامل ميداند که يکـي از آن عوامـل آمـوزشهـاي سـپاه پاسـداران انقلـاب در روزهـاي
نخستين ت کيل هزب الله بود( .طاهري)201 ،1066 ،
مهيد سيد عباس موسوي از بنيانگذاران هزب الله ،سپاه پاسـداران انقلـاب اسـلامي ايـران را در
انتقال آموزههاي اسلامي ،از جمله مهادتطلبي ،عمليات است ـهادي ،نمـاز مـب و  ...بـه رزمنـدگان
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هزب الله مؤثر و موفق ارزيابي کردهاست .وي ميگويد« :زماني که به سـپاه پاسـداران پيوسـتم و بـا
برادران ،در نخستين دوره آموزمي در بقاع همن ين مدم ،اهساس کردم که از فوايد زيادي بهرهمنـد
مده و واقعيت اسلام اصيل را درک کردهام( ».ميرعلي)201 :1012 ،
 -4-4جهاد سازندگي

جهاد سازندگي جمهوري اسلامي ايران بـا انجـام خـدمات عمرانـي و جهـادي در لبنـان ،زمينـهسـاز
تأثيرپذيري مردم لبنان ،مسلمانان اين ک ور ،از جمله جنبش هزب اللـه گرديـد .در سـال 1166م بـه
تعمير  011واهد مسکوني در يُهمور ،زاليا ،ليبيا و سُهمور از نظر مالي کمـک کـرد و بـه بازسـازي يـا
مرمت مدارس ،هسينيهها و پناهگاهها و درمانگاههايي در عين تينه و م غره پرداخت .فرومگاههـايي
نيز در م غره بازکرده که با قيمـتهـاي يـاران هـاي ،تجهيـزات ک ـاورزي و دارويـي مـيفرومـد.
(اسپوزيتو )102-101 ،1062 ،جهاد سازندگي با انجام اين کارهاي انسان دوستانه ،سـهم عمـدهاي را
در جذب مردم لبنان ،به ويهه هزب الله لبنان به انقلاب و آرمان هاي آن ايفا نمود.
 -5-4کميته امداد امام خميني

کميته امداد امام خميني از طرو ايران در پاييز 1166م 21مليون ليره (پوند) لبنان بـراي امـر ازدواج،
هزينه مدارس و راهاندازي م اغل کوچک ،وام اعطا کرده است( .اسپوزيتو )102 ،1062 ،و ايـن هـم،
خود ،يکي از راههاي انتقال پيام انقلاب به مردم لبنان و جذب نيروهاي هزب الله ميبامد.
 -6-4کمکهای انسان دوستانه ديگر

طي دهه ه تاد کمکهاي گستردهاي به مردم لبنان ارائه مد که از جمله آن هـا ايجـاد بيمارسـتان،
درمانگاه ،داروخانه ،مراکز بهدامتي ،مراکز فرهنگي و آموزمـي ،فرومـگاههـاي تعـاوني ،مـبکههـاي
آبرساني و تحت پومش قراردادن خـانواده مـهدا و مستضـعفان اسـت .ايـن همـدردي ،کمـکهـا و
همايتها ،تأثير عميقي در بين مسلمانان لبنان ،بهخصوص ميعيان برجـايگـذارد( .محمـدي،1061 ،
)201
 -7-4سفر متقابل مقامات سياسي دو کشور ايران و لبنان

جمهوري اسلامي ايران سعي در تحکيم روابط خود با دولت لبنان نمود .در ايـن راسـتا سـفر مقامـات
سياسي دو ک ور و ت کيل کميسيونهاي اقتصادي و برقراري خـط هـوايي مسـتقيم بـين تهـران و
بيروت را ميتوان نامبرد( .محمدي )201 ،1061 ،براي نمونه سفر رئيس جمهوري ايران بـه لبنـان و
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استقبال بسيار گرم و پرمور از وي ،يکي از ن انههاي تأثيرگذاري هد اکثري پيام انقلاب اسلامي ايران
در لبنان است .رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در باره اين سفر و تأثيرات آن چنين ميفرمايد:
يک ملتي که با ما همسايه نیست ،همهشان هم مسلمان نیستند ،ترکیبـي از مسـلمان و
مسیحي ،و مسلمآن ها هم ترکیبي از شـیعه و اهـل سـنت ،ايـن ملـت بـا ايـن ترکیـب
گوناگون و متنوع ،اينجور يکپارچه بیايند از رئیس جمهـور ملـت ايـران اسـتقبال کننـد،
اظهــار علاقــه کننــد  ...بــرای هــیو کشــوری در دنیــا چنــین چیــزی پــیش نمــيآيــد.
()Farsi.khamenei.ir
 -8-4استفاده از نمادها و شعارهای اسلاميايراني،درجنبش اسلاميحزب الله

هزب الله نام ثابتي را براي ت کيلات انتخاب کرد و معار «هزب الله  -انقلـاب اسـلامي» در لبنـان را
برگزيد( .ميرعلي« )201 :1012 ،تصوير امام خميني در بالاي روزنامه "العهد" هزب الله و نيز تصاوير
متعدد امام خميني و آيت الله خامنهاي در ديوارهاي هومه جنوبي بيروت و بعلبک بـراي هـزب اللـه،
نمادهاي ايراني ممردهنميمود؛ زيرا اعضاي اين هزب ،تأکيد ميکند اين تصـاوير مراجـع دينـي مـا
است ،نه تصاوير رهبران ايران( ».غريب )101 ،1060 ،با هضور هزب اللـه در جنـوب لبنـان ،تحـول
فرهنگي در آن صورت گرفت و بعلبک ،مرکز استان بقاع ،به صورت منطقهاي خودمختار براي هـزب
الله درآمد .ساختمآن هاي اين منطقه پوميده از پوسـترهاي امـام خمينـي و پـرچمهـاي ايـران بـود.
(ميرعلي)201 :1012 ،
به طور کلي آثار انقلاب اسلامي ايران از جمله تصويرها ،معارها و نومتههايي در همايت از انقلاب
اسلامي و رهبري آن در مناطق مختلف لبنان م اهده ميمود .در کنار کـاخ نخسـت وزيـري لبنـان،
عکس رهبر معظم انقلاب آيت الله خامنهاي در کنار عکس سيدهسن نصرالله و نبيه بـري بـه چ ـم
ميخورد ،هتي در جنوب لبنان ،در نقطه صفر مرزي که تنها در يک سـو پـرچم اسـرائيل و در طـرو
ديگر پرچم لبنان م اهده ميمود و نيروهاي سازمان ملل در آنجا مستقر هستند ،يک تـابلوي بسـيار
بزرگ وجود دارد که عکس سيدهسن نصرالله و هضرت آيت الله خامنهاي م اهده مـيمـود ،بـدون
اين که نمادي از لبنان و اسرائيل در آنجا وجود دامتهبامد( .طاهري)216 ،1066 ،
از جمله نمادهاي اسلامي  -ايراني در لبنان ،هجاب اسلامي  -ايراني است .برخي از زنان ميعه در
لبنان ،به تبعيت از زنان ايراني ،محجبه مده ،و برخي ،چادر بر سر کردهاند و نيز پـرچمهـاي ايـران و
پرچمهاي ميعي از قبيل «يا اباعبدالله»« ،يامهدي ادرکني» بـر فـراز مسـاجد برافرامـته مـدهانـد و
نمادهايي همچون عامورا ،مهادت امام هسـين  ،قيـام مهـدي موعـود(ص) و ( ...طـاهري،1066 ،
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211و211؛ طاهري )11-11 ،1061 ،مورد توجه و تأکيد جنبش هزب الله قرار گرفته است.
همچنين برگزاري تظاهرات ،ج نهايي براي اعياد اسلامي ،روز قدس ،مراسم عزاداري اهل بيـت
و  ...و نيز ادبيات سياسي و معارهاي گروههاي سياسي ،از جمله هزب الله در دهه ه ـتاد ،ن ـانگـر
تأثيرپذيري آنان از انقلاب اسلامي ايران است .انتخاب نام هزب الله بـراي ايـن جنـبش يکـي از ايـن
نمونهها است .و نيز با کـارگيري اصـطلاح مستضـعف ،اسـتکبار جهـاني و راهانـدازي اولـين ايسـتگاه
راديويي هزبالله به نام «صوت المستضعفين» و مناخته مدن اسرائيل به عنوان غـده سـرطاني و ...
(طاهري211-211 ،1066 ،؛ طاهري )11-11 ،1061 ،با الهام و تأثيرپذيري از انقلاب اسـلامي ايـران
بوده است.
 -9-4سفارت ايران در سوريه و لبنان

سفارت ايران در دم ق ،نقش مستقيم در هدايت فعاليتهاي هزب الله ايفا ميکند (اسپوزيتو،1062 ،
 )101همچنين يکي از مهمترين فعاليتهاي رايزني فرهنگـي و سـفارت ايـران در لبنـان ،برگـزاري
مراسم ،تظاهرات و ج نهـاي اعيـاد اسـلامي ،روز قـدس ،مراسـم عـزاداري اهـل بيـت و  ...اسـت.
(طاهري)216 ،1066 ،
 -5موانع پخش پيام انقلاب اسلامي ايران در حزب الله لبنان

هزب الله لبنان ،بي ترين تأثيرپذيري را از انقلاب ايران دامته و در واقع يک جمهوري اسـلامي ايـران
کوچکي در قلب لبنان و در مجاورت با اسرائيل پياده کرده ،اما در کنار همه اينها ،موانـع و م ـکلاتي،
مانع انتقال پيامهاي انقلاب به اين جنبش بوده که به چند مورد اماره ميمود:
 -1-5تفاوت نگرش نخبگان دو کشور در تحقق حکومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه

هزب الله لبنان ،بي ترين و عميقترين تأثيرپذيري را از نظريه ولايت فقيـه دامـته ،امـا پيـاده مـدن
کامل نظريه ولايت فقيه در ک ور لبنان ،با م کلات جدي مواجه است .البته در اوايل مبارزات ،هـزب
الله در تلاش بود که اين ايده را در لبنان به صورت کامل پياده کند ،اما به مرور زمان متوجه مـد کـه
امکان پياده مدن عملي آن در لبنان وجود ندارد .بر خلاو هزب الله ،کـه نظريـه ولايـت فقيـه را بـه
صورت کامل قبول دارد ،در لبنان ،هتي در ميان گرههاي ميعي نيز در اين زمينه اختلاو نظـر وجـود
دارد و امل و جنبش اعلا آن را در جامعه لبنان ،غير قابل تحقق ميدانند و همين امر ،به عامل اساسي
تفرقه بين ميعيان لبنان تبديل مده است.
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اين امر ،موجب مد هزب الله دچار تعديلهايي مده ،در سرنگوني نظـام سياسـي لبنـان و نحـوه
تعامل با ساير گروههاي سياسي تجديد نظر کند .مرکت در انتخابات ،گرايش به سوي لبناني مـدن و
دورمدن از رنگ و لعاب ايراني و  ...از پيامدهاي اين تعديل بود که باعث مـد ايـن هـزب ،چهـرهاي
متفاوت از دهه ه تاد پيداکند( .طاهري)262-261 ،1066 ،
 -2-5بافت قومي و طايفهای کشور لبنان

مردم لبنان ،تعهدات ان به طايفه و قبيله ،بيش از تعهدات ان به آرمان هاي دينـي ،ارزمـي و انقلـابي
است .همين امر ،تأثيرگذاري پيامهاي انقلاب را در اين ک ور با م کل جدي مواجه کرده اسـت .ايـن
امر موجب ميمود وفاداري ملي کاهش يافته ،گروههاي مذهبي ،به جاي تعهد بـه سـاختار ملـي ،بـه
طايفه خود وفادار بامند و در واقع هر طايفه ،يک دولت کوچک محسوب ميمـود( .طـاهري،1066 ،
)261-260
 -3-5دشمني نيروهای خارجي و ايجاد اختلاف بين گروههای مختلف توسط آن ها

ايجاد اختلاو بين گروههاي مختلف لبناني ،چه ميان گروههاي اسلامي و مسيحي ،چه ميان گروههاي
ميعي و سني ،چه ميان خود گروههاي ميعي و چه ميان دولـت و ملـت لبنـان ،از جملـه هربـههـاي
دممنان براي تضعيف گروههاي مبارز لبناني اسـت .از همـين رو در جنـگ 00روزه در سـال 2111م
اسرائيل در صدد بود تا فرقههاي مذهبي (سني و مسيحي) لبنان را از توان هزب الله بترسـاند و ايـن
فکر را القا کند که قدرت گرفتن ميعيان و تداوم هضور مسلحانه هزب الله ،توازن داخلي را در لبنـان
از بين ميبرد.
برخي از دولتهاي اسلامي ،از جملـه مصـر ،اردن و عربسـتان ،بـه محکـوم کـردن هـزب اللـه
پرداختند .عربستان معتقد بود عمليات هزب الله خودسرانه و بدون هماهنگي با ک ورهاي عربي بوده،
از همين رو بايد خاتمه يابد .هتي بسياري از ک ورهاي خارجي ،از جمله عربسـتان معتقـد بودنـد کـه
جنگ هزب الله براي همايت از منافع ايران در پرونده هستهاي انجام گرفته تا ايران ،از ايـن طريـق،
بحران هستهاي خود را تحت پومش قراردهد( .طاهري)011-011 ،1066 ،
عربستان و برخي ک ورهاي عربي ،گرچه تلاش ميکردند دممني خـود را بـا هـزب اللـه پنهـان
کنند ،اما در جنگ 00روزه ،نتوانستند موضع خود را در قبال هزب الله پنهان کنند و به مخالفت آمکار
و محکوميت علني آن پرداختند .اين تغيير موضع به اسرائيل اين امکان را داد تا به جـنايتهاي خـود
ادامـه دهد( .بلوردي )10 :1061 ،نهاد ديني عـربستان نيز با صدور فتواهايي ،به يـاري دولـتمـردان
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سعودي متافتند و مسئوليت کامـل تـجاوز اسرائيل به لبنان را بر عهده هزب اللـه گذامـتند .عبداللـه
بن جبرين فتوا داد« :کمـک بـه هـزب رافضي و دعا براي پيروزي و موفقيت آن جايز نيسـت ».او از
مسلمانان سني خواست از هزب الله تبري جويند و از همراهي با آنان خودداري کنند؛ زيـرا دمــمني
آنـان با اسلام و مسلمانان آمکار اسـت( .طاهري)11 ،1066 ،
نتيجهگيري

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال  ،1017با تکيه بر مباني و ارزشهاي اسلامي ،بدون تکيه بر هي
کدام از قدرتهاي خارجي و با دست خالي ،اما قلبي سرمار از ايمان ،اعتماد و اعتقاد به خدا و قدرت-
هاي معنوي ،پديده جديدي در عصر هاضر بود که توانست در اندک زماني ،توجه جهـان را بـه خـود
جلبکند و رمز و راز اين موفقيت بزرگ ،مورد تحقيق و پهوهش محققـان قرارگرفـت .ايـن نـوآوري
جديد فرهنگي ،با سرعت هر چه تمامتر ،تأثيرات خود را بر مردمان اکثر ک ورهاي اسلامي و گروههـا
و جنبشهاي اسلامي و بلکه غير اسلامي و در يـک مقيـاس گسـتردهتـر ،در کـل جهـان گذامـت و
معادلات جهاني را برهم زد .از جمله اين جنبشها ،جنبش هزب الله لبنان بود.
اين پهوهش ميزان تأثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران ،بر اين جنبش را ،بـر اسـاس تئـوري پخـش
بررسي کرده و به اين نتيجه دست يافته که اين انقلاب ،بي ترين تأثيرگذاري را بر هزب الله دامـته و
نوآوريهاي فرهنگي آن  -موضوعات پخش ،به صورت کامل به آن جنبش منتقل و در ميان اعضاي
آن پخش مده است .اين نوآوريها عبارتند از اسلام سياسي ،اندي ه هکومـت دينـي (نظريـه ولايـت
فقيه) ،فرهنگ جهاد ،مقاومت و مهادتطلبي ،محوريت روهانيت در مبارزات و قرارگرفتن مساجد ،بـه
عنوان کانون مبارزات و  ...همچنين اين پهوهش ،به اين نتيجه رسيده که عامل اصـلي ايـن موضـوع
که هزب الله توانسته بيش از همه ،پيامها و نوآوريهاي انقلاب را دريافت کرده و در ميـان نيروهـاي
خود ،پياده کند ،برخورداري اين هزب از بي ترين وجوه امتراک با انقلاب اسلامي ايران است.
در اين پهوهش ،مسيرهاي پخش هداکثري پيام انقلاب اسلامي ايران و نوآوري فرهنگـي آن ،بـه
هزب الله لبنان ،بر اساس تئوري پخش مورد تحليل قرار گرفته و نتايجي که از آن بـه دسـت آمـده،
اين است که پيوندهاي تاريخي ديرين ميان دان مندان و مردم لبنان و ايران و سابقه ديرينه مبادلـات
فرهنگي و تجاري ميـان آن دو ،هـوزه علميـه قـم و نجـف و تأثيرپـذيري طلـاب لبنـاني از علمـا و
دان مندان ايراني و عراقي ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،جهاد سازندگي ،کميته امـداد امـام خمينـي،
کمکهاي انسان دوستانه ايران به مردم لبنان ،سفر متقابل مقامات سياسي دو ک ور ،سـفارت ايـران

00

مللفههای تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامي ايران ...



41

در سوريه و لبنان و استفاده از نمادهاي اسلامي  -ايرانـي مثـل عامـورا ،هجـاب و  ...توسـط جنـبش
اسلامي هزب الله ،از جمله مسيرهاي انتقال هداکثري پيام انقلاب اسلامي ايران به جنبش هـزب اللـه
لبنان ميبامد.
البته در عين تأثيرپذيري هداکثري جنبش هزب الله لبنان ،از انقلاب اسلامي ايـران ،مـوانعي هـم
بوده که با ايجاد آن موانعي هم خواستند از پخش پيام انقلاب در آن جنبش جلوگيري کنند کـه از آن،
به موانع پخش تعبير ميمود .اين موانع را ميتوان در تفـاوت نگـرش نخبگـان دو ک ـور در تحقـق
هکومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه ،بافت قومي ،مذهبي و طايفهاي ک ور لبنان و دممني نيروهاي
خارجي و تلاش آن ها جهت ايجاد اختلاو ميان اقوام ،طوايف و مذاهب مختلف لبناني خلاصه کرد.
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