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Abstract  
The purpose of the present study is to review how much clergymen are acquainted with issues 

related to Imam Khomeini's political philosophy with an emphasis on the concept and foundation of 

Wilāyat-e Faqih. The method of research is survey study based on library information and a 

questionnaire. Data analysis was conducted by SPSS/Version 22. In this research, 13 criteria were 

extracted and introduced for making the questionnaire and executing the survey to assess the 

clergymen's acquaintance with the concept and foundation of Wilāyat-e Faqih with an emphasis on 

Imam Khomeini's ideology. The research results show that the clergymen's acquaintance with 

Imam Khomeini's political philosophy in terms of the concept and foundation of Wilāyat-e Faqih 

was 69.55% and 61.93% respectively. In this research, strength and weakness aspects of the 

clergymen's acquaintance in terms of the assessment of the two above mentioned criteria were 

determined using 13 items in the questionnaire and it was generally evaluated to be good.  
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 های علمیه  بررسی میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه». پژوهش حاضر حاصل بخشی از پروژه پژوهشی نگارنده است که با عنوان 1

 قم انجام شدهدر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  0711، در سال «با موضوع والیت فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی
 است.

 80/08/0088 تاریخ انتشار:؛  86/80/0088 تاریخ پذیرش:؛  06/87/0088 تاریخ اصالح:؛  86/86/0088 تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/ippr.2022.563360.1025 
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 . مقدمه1

های علمیه توانست نظریه والیت فقیه را به   امام خمینی با کمک نخبگان، به ویژه طالب حوزه
عنوان طرح جایگزین نظام شاهنشاهی در جامعه گسترش دهد و با جلب نظر مردم، نظام جمهوری 
اسالمی ایران را مستقر سازد. این نظام با حمایت مردم و روحانیون تاکنون ادامه یافته است. بی 

تالش مداوم طالب در حفظ و انتقال باور والیت تردید، از عوامل استمرار حاکمیت اسالم سیاسی، 
گاهی سیاسی طالب، از لوازم قطعی این تالش به حساب   فقیه به نسل جدید است. در این بین، آ

گاهی سیاسی محقق می  می شود. اصواًل انقالب   آید؛ چرا که مشارکت و رفتار سیاسی طالب، با آ
گاهی مستمر نیروه ای اجتماعی همراه بوده و با جلب نظر مردم، به اسالمی از آغاز تاکنون، با آ

کید امام خمینی نیز قرار داشت )امام خمینی،  راهش ادامه داد و حفظ این سیاسِت مهم، مورد تأ
پذیری سیاسی و حفظ مستمر   (. جامعه76: ص0717؛ 887، ص00؛ ج 670، ص07: ج0770

توان از   ا که در این صورت میشناسان سیاسی، امری ضروری است؛ چر  باورها، به نظر جامعه
، 88: ص0700مزیت استواری قوانین، استمرار قدرت سیاسی و اطاعت مردم از نظام )مک آیور، 

( برخوردار شد. دغدغه 06: ص0770( و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان )کمالی، 16، 18
گا هی دارند؛ تا بشود به این است که آیا طالب حوزه علمیه اکنون نسبت به این باور اصلی نظام، آ

گاهانه آنان از نظام و حفظ و انتقال باور والیت فقیه، اطمینان حاصل کرد؟ به  استمرار حمایت آ
( و مرحله آشنایی، پایه 878: ص0761دلیل آنکه نظام ارزشی، مرجع رفتار انسان است )توسلی، 

های قوت و ضعف   و جنبه شود، بنابراین، ضرورت دارد میزان آشنایی  رفتار و التزام محسوب می
مرّوجان اصلی والیِت فقها، از ُبعد مسائل فلسفه سیاسی مورد کنکاش قرار گیرد و برای ارتقای 

 وضع موجود، راهکارهای مناسب ارائه شود. 

های علمیه، با مسائل   پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که طالب سطوح مختلف حوزه
مفهوم و مبانی والیت فقیه، چقدر آشنایی دارند؟  فلسفه سیاسی امام خمینی در دو شاخص

سؤاالت فرعی این است که اواًل طالب با مفهوم والیت فقیه چقدر آشنایی دارند؟ و ثانیًا با مبانی 
گاهی دارند؟   والیت فقیه به چه میزان آ

بر شناسی سیاسی و با تأکید  با مطالعه اکتشافی آشکار شد، در موضوع مذکور با رویکرد جامعه
های مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبعد مفهوم و مبانی   اندیشه امام خمینی، به ویژه با تعیین شاخص

والیت فقیه و اجرای پیمایش در حوزه علمیه، پژوهش قابل توجهی صورت نگرفته است. اگرچه تاکنون 
ط اشخاص حقیقی صورت مستقل و غیر مستقل، توس ها کتاب و مقاله به  پیرامون نظریه والیت فقیه، ده
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و حقوقی منتشر شده است؛ منتها آثار مذکور بیشتر به مباحث والیت فقیه در دو حوزه فلسفه سیاسی و 
ها و اجرای پیمایش   اند؛ ولی تمرکز این پژوهش بر شناسایی و معرفی شاخص  فقه سیاسی توجه کرده

د مفهوم و مبانی والیت فقیه برای کشف میزان آگاهی طالب، نسبت به مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبع
های گذشته، بررسی   با تأکید بر اندیشه امام خمینی است. بنابراین، ویژگی متمایز این تحقیق با پژوهش

شناسی سیاسی، با اجرای پیمایش و با تأکید بر اندیشه امام  دقیق وضع موجود طالب با رویکرد جامعه
چارچوب و الگوی  رای رسیدن به وضع مطلوب است.های پژوهش ب  و ارائه راهکار متناسب با یافته

نظران مسلمان، به ویژه امام خمینی در مبحث والیت فقیه در آثار   تحقیق، رویه جاری فقها و صاحب
ها ضرورت دارد   آن است؛ که داده در این پژوهش 1پیمایشگیری از روش تحقیق   خود، است. دلیل بهره

کان اجرای پژوهش نیز وسیع است و محقق با مشاهده تغییر آوری شود و م  از جمعیت زیاد، جمع
ها است )دواس،   و دنبال کردن تغییرات دیگر، در پی فهم علل پدیده 4ویژگی در واحدهای تحلیل

نامه و تحلیل   ، کیفیت تکمیل پرسش  نامه  ها، پرسش  توان با دقت در متغیر (؛ چرا که می06: ص0718
 های آن اطمینان حاصل کرد.   فتهها بر نتایج و یا  صحیح آن

ساله هستند که در سطوح یک،  78تا  00جمعیت آماری این پژوهش، طالب مرد و زن بین 
 اند.  های علمی و تبلیغی بوده  در حال تحصیل و فعالیت 0711دو، سه و چهار در سال 

ی به جهت نفر تعیین شد؛ ول 707، 6گیری کوکران  حجم نمونه آماری بر اساس فرمول نمونه
نفر افزایش دادیم؛ تا ضریب اطمینان به  0081اهمیت و حساسیت موضوع، تعداد نمونه را به 

 واقعیت را افزایش دهیم. جدول توزیع حجم نمونه آماری طالب به شرح ذیل است.

 توزیع حجم نمونه آماری طالب -1جدول 

 تعداد طالب مرد و زن در سطوح مختلف تحصیلی

 سطح چهار سطح سه سطح دو سطح یک جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
91 21 252 71 395 73 178 29 1119 

                                                             
1. Survey research method 

کنیم.   تش را توصیف میآوریم و خصوصیا  دست می  . واحدهای تحلیل، واحدی است که از آن، اطالعات به4
ها، میزان   معمواًل در تحقیق پیمایشی، واحد تحلیل فرد است؛ در اینجا، همان طالبی که با پرسش از آن

 شود.  شده است، تحلیل می  شان را با مفهوم و مبانی والیت فقیه به دست آورده آشنایی
3. Cochran 
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برداری( و  ای )فیش  در این تحقیق، از دو روش گردآوری اطالعات یعنی روش کتابخانه
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتیجه آزمون پایایی و مقدار آلفای کرونباخ به دست 

درصد است؛ که بر پایایی باال  08جش ضریب پایایی )ثبات( پرسشنامه، حدود آمده برای سن
 داللت دارد. 

میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبعد مفهوم و مبانی والیت فقیه، بدین 
خوب و  08تا  68متوسط،  68تا  68به پایین، ضعیف،  68شود: کسب امتیاز   صورت ارزیابی می

های کّمی اعم از   آوری شده با استفاده از روش تحلیل آماری داده  الی. اطالعات جمعع 088تا  08
های تحلیل آماری مثل جدول، مورد تحلیل قرار   یک، دو و چند متغیره آماری و با استفاده از تکنیک

 گرفت.

 . تعریف مفاهیم 2

 شوند:  مفاهیم اساسی پژوهش به شرح زیر تعریف می

 . آشنایی2-1

گاهی و شناخت آمده است )دهخدا،   نامه  آشنایی در لغت مفهوم : 0777ها، به معنای اطالع، آ
(. مراد از مفهوم آشنایی در 07، ص0: ج0767؛ عمید، 007، ص0: ج0700؛ انوری، 008، ص0ج

گاهی است؛ یعنی طالب نسبت به مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبعد  این پژوهش، همان اطالع و آ
گاهی برخوردارند.مفهوم و مبانی وال  یت فقیه، به چه میزان از آ

 . طالب حوزه علمیه2-2

مقصود از طالب حوزه علمیه در این پژوهش، مجموعه افرادی است که در مدارس، مراکز و 
های علمیه، یا به صورت آزاد در  مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه

، یا انجام پژوهش و تبلیغ )ع(بیت ز قرآن و اهلشهر قم، به تحصیل دروس حوزوی منبعث ا
 (.706، ص00: ج0701راد و همکاران،  باورهای اسالمی، اشتغال دارند )طارمی

 . والیت فقیه2-3

منظور از والیت فقیه در این پژوهش، مباحث مربوط به مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبعد مفهوم 
 نظران اسالمی مطرح شده است.  و سایر صاحبو مبانی والیت فقیه است، که توسط امام خمینی 
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 . مسائل فلسفه سیاسی2-4

در این پژوهش، منظور از مسائل فلسفه سیاسی، مباحث و مسائل ثابت مربوط به حوزه 
های ابدی سیاسی در   گویی به پرسش  سیاست و زندگی اجتماعی است؛ مسائلی که در صدد پاسخ

(؛ مثل پاسخ به این 76: ص0706زایی،   سان است )لکحوزه امامت و والیت و نیازهای ثابت ان
پرسش که علت نیاز جوامع به دولت و حکومت چیست؟ چه کسانی حق حکومت دارند؟ چرا باید 

(. بنابراین، بحث از مبانی و دالیل والیت فقیه از 00: ص0706حاکمان اطاعت کرد؟ )واعظی،  از
 شود.  مسائل فلسفه سیاسی محسوب می

 و مبانی. مفهوم 2-5

نظران از مفهوم والیت فقیه   منظور از مفهوم در این پژوهش، تعاریفی است که فقها و صاحب
نظران و فقها   هایی است که صاحب  اند و مراد از مبانی، دالیل عقلی و نقلی و استدالل  ارائه داده

 اند.  درباره والیِت فقها در بحث از والیت فقیه مطرح کرده

 . شاخص2-6

: 0777دهنده، و الگو آمده است )دهخدا،   ها، به معنای نشانه، نشان  نامه  شاخص در لغتمفهوم 
معنای نشانه   (. فرهنگ علوم اجتماعی، شاخص را به0717، ص0: ج0700؛ انوری، 08700، ص0ج

کند که بر پایه یک رشته از مشاهدات، استوار باشد )گولد و  ای از یک مفهوم تعریف می  یا اندازه
(. منظور از شاخص در این پژوهش، به معنای نشانه برجسته در مفهوم و 608: ص0700ب، کول

توانیم میزان آشنایی و یا عدم آشنایی طالب   ها می  هایی که با کمک آن  مبانی والیت فقیه است؛ نشانه
 را با مسائل فلسفه سیاسی در دو ُبعد مفهوم و مبانی والیت فقیه به دست بیاوریم. 

 های سنجش میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه سیاسی   ص. شاخ3

گاهی طالب با مسائل فلسفه  مفهوم و مبانی والیت فقیه، دو شاخص مهم برای سنجش آ
های هر یک،   در این پژوهش است. بنابراین، پس از تبیین هر شاخص، گویه 1سیاسی امام خمینی

 گیرند.   نامه قرار می  استخراج و معرفی خواهد شد. که مبنای ساخت پرسش

                                                             

های فلسفه سیاسی امام خمینی،   (. شاخص0088). برای تفصیل بحث رجوع کنید به: اکبری معلم، علی 1
 .77-18: ص(0)0، های فلسفه سیاسی اسالمی  پژوهش
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؛ 016: ص0777لزوم رعایت اصول و شرایط تهیه و تنظیم پرسشنامه )نادری و همکاران، 
؛ دالور، 868: ص0701زاده،  ؛ حسن077: ص0776؛ نبوی، 000: ص0770سرمد و همکاران، 

کید بر اصول و محکمات مربوط به مفهوم و مبانی 18: ص0718؛ دواس، 088: ص0771 (، تأ
کارگیری مفاهیم و عبارات پیچیده و تخصصی، ضرورت رعایت سطح   قیه، پرهیز از بهوالیت ف

ها و   گویان از دالیل انتخاب این تعداد از شاخص  های پاسخ  انتظار، عرف و سطح میانه آموخته
 بوده است. 1ها  گویه

 . مفهوم والیت فقیه3-1

یاسی، مفهوم والیت فقیه است. های سنجش میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه س  از شاخص
مفهوم والیت فقیه در قالب مفاهیم والیت، اقسام والیت، فقیه، والیت فقیه و والیت مطلقه فقیه 

 شود.  تبیین می
والیت در لغت به معانی حکومت، یاری دادن، دوستی، قرابت و نزدیکی آمده است )دهخدا، 

ارتباط و »عنای واحد و مشترک، به نام (؛ البته همه آن معانی به یک م88606، ص00: ج0777
ای که مانع و   گونه  گردد؛ به  برمی« اتحاد و قرب معنوی بین دو چیز از نظر پیروی، سرپرستی و غیره

دار بعضی از امور دیگری شود. از مصادیق برجسته این معنا،   ای بینشان نباشد و یکی عهده  فاصله
(. 088: ص0707؛ جوادی آملی، 80: ص0710 حکومت و اداره امور جامعه است )ارسطا،

بنابراین، معنای مشترک مفهوم والیت، ارتباط و اتحاد بین دو چیز از نظر پیروی و سرپرستی است؛ 
: 0710که حکومت و اداره جامعه و اتحاد بین والیِت فقها و مردم از مظاهر آن است )ارسطا، 

 (.088: ص0707؛ جوادی آملی، 80ص
الح و از نظر امام خمینی، به معنای حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین اما والیت در اصط

(. مفهوم والیت از نظر مقام معظم رهبری نیز 08: صب0770شرع مقدس است )امام خمینی، 
: 0771به حکومت تعبیر شده است؛ که در آن اقتدار حاکمیت وجود دارد )رجالی تهرانی، 

اند؛ که با معنای حکومت و حاکمیت   ومیت نیز معنا کرده(. البته برخی والیت را به قیم07ص
(. والیت در این پژوهش، به معنای والیت در 08: ص0777سیاسی متفاوت است )معرفت، 

 زعامت یا حکومت فقیه، مسئولیت اجرایی احکام انتظامی و اداره امور کشور است.
                                                             

1. Items 
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یت در قضا و والیت در حسبه نظران، والیت را به والیت سیاسی، والیت در فتوا، وال  صاحب
اند. محور بحث این پژوهش، والیت سیاسی است؛ یعنی فقیِه عادل، اختیار اداره کشور   تقسیم کرده

 (.776، ص8: ج0701و مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارد )عمید زنجانی، 
تنباط احکام فقیه در اصطالح فقها، همان عاِلم و دانشمندی است که از توانایی علمی برای اس

(. به عبارت دیگر، مجتهِد 06066، ص08: ج0777الهی از ادله اربعه برخوردار است )دهخدا، 
هایی مانند حاکم، امام، منصوب   شرایطی که در عصر غیبت، مجری احکام الهی است. واژه  جامع

 .مثابه واژه فقیه است عام امام معصوم، والی و سلطان در بحث فقها، در این تحقیق به
اما والیِت فقیه از نظر امام خمینی یعنی مجتهد جامع شرایطی که منصوب خداوند است و 

گیرد و با تشکیل حکومت اسالمی به اداره امور جامعه و اجرای احکام   مورد قبول مردم قرار می
م اولیه پردازد. از دیدگاه امام، والیِت فقیه از احکا الهی و برقراری نظام عادالنه اجتماعی اسالم می

است و اگر ]والیت فقیه[ در رأس کار نباشد، طاغوت  )ص(الله اسالم است و همان والیِت رسول
 (.780، ص08: ج0770؛ 77: ص0766است )امام خمینی، 
تر، والیت مطلقه فقیه از نظر امام، به معنای والیِت فقیِه جامع شرایط و مورد  به عبارت دقیق

ه و اجرای احکام الهی است. از نظر وی، چنین فقیهی از تمامی قبول مردم برای اداره امور جامع
در مسائل حکومتی برخوردار است )امام  )ع(و امامان معصوم )ص(اختیارات و وظایف پیغمبر

 (. 780، ص08؛ ج 068، ص88، ج 0770: 0770؛ 08ب: ص0770خمینی، 
والیت فقیه است؛  ، گسترش دامنه«والیت مطلقه فقیه»در عبارت « اطالق»منظور از کلمه 

ها تک ُبعدی نخواهد بود؛ بلکه ذو ابعاد و مطلقه است   یعنی والیِت فقیه مانند دیگر والیت
 (. 70: ص0777)معرفت، 

به  البته والیت مطلقه به معنای آزادی مطلق فقیه و خودمحوری او در قانون و عمل نیست؛ بلکه
مه احکام اسالم، مطابق شرع مقدس و عقل ناب معنای این است که فقیه، ملتزم به تبیین و اجرای ه

در همه ابعاد دین در عصر غیبت است و در مواقع تزاحِم احکام بایستی، با تقدیم أهّم بر مهم و با 
، 868-800: ص0707اندیشی کند )جوادی آملی،  رعایت مصلحت مردم و نظام اسالمی، چاره

067.) 
نامه، میزان آشنایی طالب با   نی شدن پرسشبه منظور رعایت استانداردها و پرهیز از طوال

 مفهوم والیت فقیه، با هفت گویه مندرج در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت. 
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 های مربوط به مفهوم والیت فقیه   گویه -2جدول 

 ها  گویه

 والیتبهمعنایحکومتوادارهکشورواجرایقوانینشرعمقدساست.

 قیهِعادل،اختیارادارهکشورومدیریتسیاسیجامعهرادارااست.والیتِسیاسیفقیهیعنی،ف

 است.)ص(والیتِفقیههمانوالیتِرسولاهلل

 والیتِمطلقهفقیهیعنی،فقیهجامعشرایطوموردقبولمردم،همهاختیاراتمعصومرادرمسائلحکومتیدارااست.

 والیتِفقیهازاحکاماولیهاسالمنیست.

 الیتِفقیهبهمعنایقیمومیتیاحاکمیتارادهمطلقفقیهاست.و

 معنایمشترکمفهوموالیتدراقساموالیت،ارتباطواتحادبیندوچیز،مثلوالیتِفقهاومردماست.

 . مبانی عقلی والیت فقیه3-2
دومین شاخص سنجش میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه سیاسی امام خمینی در این 
پژوهش، مبانی والیت فقیه است. مبانی عقلی والیِت فقیه به دو قسم مبانی عقلی مستقل و غیر 

 مستقل قابل تفکیک است.
این برهان به دلیل آنکه  مبانی عقلی مستقل؛ برهان ضرورت نظم در جامعه اسالمی؛ :قسم اول

ود )جوادی آملی، ش  دارای مقدمات عقلی است؛ به عنوان دلیل عقلی محض و مستقل نامیده می
سازد   (. به نظر امام خمینی، مجموعه احکام الهی، یک نظام کلی اجتماعی را می060: ص0707

که حفظ آن واجب است و حفظ این نظام کلی با تشکیل حکومت اسالمی، اجرای احکام الهی و 
آید   میبا حاکمیت ولی فقیه میسر است؛ و در صورت عدم اجرای احکام الهی، هرج مرج به وجود 

(. دلیل اینکه فقیه جامع 80-88، 07: صب0770 ؛ امام خمینی،87: ص0766)امام خمینی، 
شرایط باید حاکم جامعه اسالمی باشد، این است؛ که حاکم اگر فقیه نباشد، در اجرای احکام الهی 

شود و اگر  باید از فقیه جامع شرایط تقلید کند؛ که در این صورت، قدرت حکومت شکسته می
(. این حکم عقلی 70: صب0770 تواند احکام الهی را اجرا کند )امام خمینی، لید نکند، نمیتق

محض، که تحقق احکام الهی و حفظ نظام اسالمی تنها به دست ولی فقیه جامع شرایط میسر 
(. به عبارت 00: صاست، یک ضرورت عقلی همیشگی برای همه ادوار زندگی بشر است )همان

تواند مجموعه احکام الهی را اجرا کند و موجب هدایت و سوق دادن جامعه به   دیگر، آن رهبری می
سوی سعادت و حفظ نظام شود، که فهم کاملی از اسالم و احکام آن داشته باشد و در شرایط زمانی 
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و مکانی مختلف، با استناد به احکام الهی بتواند در راستای مصالح عمومی جامعه اسالمی تصمیم 
هبری جامعه بپردازد. این رهبر همان فقیه جامع شرایط است؛ زیرا این فرض که خداوند بگیرد و به ر

نظر کرده  در زمان عدم دسترسی جامعه به نبی و رهبر معصوم، از اجرای احکام و قوانین الهی صرف
کنیم،   باشد، مستلزم خالف لطف و حکمت حکیم است. بنابراین، به حکم قطعی عقل کشف می

، 7: ج0716ع شرایط مسئول اجرای قوانین الهی در عصر غیبت است )زارعی، که فقیه جام
(. در نتیجه، از دیدگاه امام، تحقق قانون الهی و حفظ نظام اسالمی تنها به دست حاکمی 80ص

( و این نیاز تا ابد وجود دارد؛ یعنی تشکیل 78: ص0766عاِلم و عادل میسر است )امام خمینی، 
رای احکام الهی توسط فقیه جامع شرایط و برای انتظام بخشیدن به همه حکومت اسالمی برای اج

اموری که در کشور در جریان است، یک ضرورت عقلی همیشگی و برای همه دوران زندگی بشر 
 (.00: صب0770است )امام خمینی، 

دلیل قسم دوم این است که برخی از مقدمات آن را عقل و  قسم دوم: مبانی عقلی غیر مستقل؛
دانیم که مجموعه احکام الهی یک   شود؛ می  کند. در تبیین آن گفته می  رخی دیگر را نقل تأمین میب

سازد و این نظام کلی، صالحیت دارد تا ابد باقی بماند و عدم اجرای آن سبب   نظام اجتماعی را می
و هرج و مخالفت با ابدّیت اسالم در همه شؤون عقاید، َاعمال و اخالق است و موجب اختالل 

(. همچنین از توجه به ماهیت و 067: صشود که عقل ملتزم به آن نیست )همان  مرج در نظام می
: ب0770کیفیت احکام اسالم مثل احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام جزایی )امام خمینی، 

آید که مجموعه احکام و دستورات الهی برای ایجاد نظام عادالنه   ( به دست می81-88ص
ماعی و برای سعادت و کمال انسان است و اجرای آن مستلزم تشکیل حکومت اسالمی است و اجت

ندارد. از طرف دیگر، استنباط عقل از این مجموعه احکام الهی آن  )ع(اختصاص به وجود معصوم
است که مسئول اجرا و زعیم آن باید فقیه جامع شرایط و متخصص اسالم باشد )جوادی آملی، 

کند که خداوند حکیم، اسالم و   عالوه بر آن، عقل از راه مالزمه، حکم می(. 070: ص0710
سرپرست رها نکرد و برای آنان، جانشین معصوم تعیین کرده است  مسلمانان را در عصر غیبت بی

(. بنابراین، به تشخیص عقل، تداوم حکومت و والیت اسالمی در دوران غیبت 060)همان: ص
 ضروری است.

نتصاب و انتخاب، درباره منشای حکومت و والیِت فقیه مطرح است؛ نظریه دو نظریه مهم ا
به ِسَمت والیت منصوب  )ع(انتصاب یعنی فقیه جامع شرایط در عصر غیبت از سوی امام معصوم
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: 0710؛ ارسطا، 701: ص0710است )جوادی آملی،  )ع(شده است و او نائب امام معصوم
فقیه جامع  )ع(نظریه انتخاب یعنی، امام معصوم(. اما 018، ص8: ج0761؛ منتظری، 007ص

شرایط را به مقام والیت نصب نکرده است؛ بلکه آنان را به عنوان کاندید و نامزد احراز مقام والیت 
(. برخی از وجوه 007: ص0710و رهبری جامعه اسالمی به مردم معرفی کرده است )ارسطا، 

زوم تشکیل حکومت اسالمی در زمان غیبت؛ ثابت اشتراک بین دو نظریه مذکور عبارتند از: اصل ل
؛ قطعی بودن منصب افتا )ع(و معصومین )ص(بودن والیت برای فقها؛ انتصابی بودن والیت پیامبر

(. در مقابل، کشف یا جعل والیت، 066: ص0771و قضاوت برای فقیه حاکم )رجالی تهرانی، 
یِت فقها، والیت یا وکالت فقیه، نقش مردم مادام العمر یا موقت بودن دوره رهبری، دائره شمول وال

در والیِت فقها و استمرار یا عدم استمرار والیِت فقها پس از مرگ فقیِه حاکم، از وجوه افتراق بین دو 
 (.716: ص0710نظریه انتصاب و انتخاب است )جوادی آملی، 

آشنایی طالب با مبانی نامه، میزان   به منظور رعایت استانداردها و پرهیز از طوالنی شدن پرسش
 گیرد.   والیت فقیه، با شش گویه مندرج در جدول زیر مورد بررسی قرار می

 های مربوط به مبانی والیت فقیه  گویه -3جدول 

 ها  گویه

 روایاتیمثلمقبولهعمربنحنظله،ازادلهنقلیبرایاثباتوالیتِفقیهدرعصرغیبتاست.

شارعتوسطشرایطجامعفقیه.استشدهوالیتبهمنصوبمقدس 

ِوالیتِفعلیتبرای.استالزممردمعمومپذیرشورضایت،فقیه 

 برهاننظمدرجامعهاسالمی،دلیلعقلیمستقلبرایاثباتوالیتفقیهاست.

 نظریهانتصابونظریهانتخاب،دونظریهمعروفدربارهمنشایوالیتفقیهنیست.

 انتخابولیفقیه،وجوهمشترکوجودندارد.بیننظریهانتصابو

 های پژوهش  ها و یافته  . تحلیل داده4
های تحلیل آماری مثل   دست آمده با استفاده از تکنیک  های به  آوری اطالعات، داده بعد از جمع

 شود.   های پژوهش در سه قسم به شرح ذیل ارائه می  جدول، تحلیل شد و یافته

 گویان  های پاسخ  گی. قسم اول: ویژ4-1

درصد  6/07درصد متأهل و  06درصد زن،  1/07درصد مرد و  0/08گویان،   از میان پاسخ
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درصد دارای تابعیت خارجی هستند؛ نظر به جمعیت طالب در  6/06درصد ایرانی و  6/07مجرد، 
 حال تحصیل و جامعه آماری، درصدهای مذکور طبیعی است؛ 

گویان در دو گروه   سال و جمع پاسخ 08تا  78ان از گروه سنی گوی  درصد پاسخ 8/00همچنین 
گویان از طالب نسل سوم   شود؛ یعنی، بیشتر پاسخ درصد می 70سال،  08تا  78و  78تا  88سنی 

سال، یعنی شامل نسل  78تا  08درصد آنان از گروه سنی  87انقالب اسالمی هستند و تنها حدود 
 شود؛ دوم انقالب اسالمی می

درصد سطح  0/81درصد دارای سطح یک،  08گویان از نظر سطح تحصیلی حوزوی،   خپاس
درصد دارای سطح چهار هستند که مناسب جامعه آماری  7/00درصد سطح سه و  8/08دو، 

 است.

 . قسم دوم: تحلیل میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه سیاسی 4-2

های اصلی سنجش، نخست جدول   برای بررسی میزان آشنایی طالب با هر یک از شاخص
  گیرد.  های تحقیق مدنظر قرار می  شود، سپس تحلیل و یافته  میانگین آشنایی طالب آورده می

 . میانگین آشنایی طالب با مفهوم والیت فقیه4-2-1

 میزان آشنایی طالب با مفهوم والیت فقیه با هفت گویه به شرح جدول زیر مورد سنجش
 قرار گرفت. 

 یانگین آشنایی طالب با مفهوم والیت فقیه م -4جدول 

شماره 

 ها  گویه
 ها  گویه

میانگین 

 آشنایی

 3/89 والیتبهمعنایحکومتوادارهکشور،واجرایقوانینشرعمقدساست. 1

 5/86 والیتِسیاسیفقیهیعنیفقیهعادل،اختیارادارهکشورومدیریتسیاسیجامعهرادارااست. 2

 2/94 است.)ص(اهللیههمانوالیترسولوالیتفق 3

4 
دررامعصوماختیاراتهمه،مردمقبولموردوشرایط جامعِ مطلقهفقیهیعنی،فقیهِ والیتِ

 مسائلحکومتیدارااست.
4/83 

 5/49 والیتِفقیه،غیرازاحکاماولیهاسالماست. 5

 7/33 فقیهاست.والیتِفقیهبهمعنایقیمومیتیاحاکمیتارادهمطلق 6

7 
وفقهاِوالیتمثلچیزدوبیناتحادوارتباط،والیتاقسامدروالیتمفهوممشترکمعنای

 مردماست.
3/51 

 55/66 میانگین
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ها،   برابر داده دهد.  (، میزان آشنایی طالب را با مفهوم والیت فقیه نشان می0جدول شماره )
درصد طالب با این  10است؛ یعنی بیش از  7گویه باالترین درصد آشنایی طالب مربوط به 

 )ص(الله والیت فقیه همان والیت رسول»عبارت معروف امام خمینی آشنایی دارند که فرمود: 
شود. این یافته نشانگر آن است که اندیشه سیاسی امام خمینی در   ، که عالی ارزیابی می«است

خوبی توسط   نقالب اسالمی، همچنان بهسال از پیروزی ا 08قالب شاخص مذکور پس از گذشت 
 پذیری سیاسی حفظ و به نسل جدید منتقل شده است. عوامل جامعه

 و با گویه چهار، 6/06، با گویه دو، 7/01چنین، میزان آشنایی طالب با گویه یک،   هم
عالی  گیرد؛ این درصد از آشنایی نیز،  درصد است که به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار می 0/07

درصد است؛  7/77و با گویه شش،  6/01شود. اما میزان آشنایی طالب با گویه پنج،   ارزیابی می
گاهی   که ضعیف ارزیابی می شود. چرا که بیش از نیمی از طالب نسبت به دو گویه مذکور، از آ

گاهی ندارند که  کافی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از پاسخ در اندیشه  گویان، آ
امام خمینی، والیت فقیه از احکام اولیه اسالم است و والیت فقیه به معنای قیمومیت نیست. 

های یاد شده، عدم توجه   های پایین بودن آشنایی طالب با گویه رود که از علت احتمال می
فقیه های مذکور و مسلط نبودن طالب به مبحث مفهوم والیِت   گویان به طرح منفی گویه  پاسخ
 باشد.

درصد است؛ که خوب سنجیده  66/61در مجموع، درصد آشنایی طالب با مفهوم والیت فقیه 
گاهی آنان با برخی از ابعاد مفهوم والیت فقیه مثل گویه  می های پنج و شش، ضعیف و با   شود؛ اما آ

 شود.   گویه هفت، متوسط ارزیابی می
هایی که در حد کلی و از اصول   ه از گویهدهد که طالب نسبت به آن دست ها نشان می داده

گاهی خوبی برخوردارند؛ اما نسبت به تعاریف دقیق از  اساسی اسالم و اندیشه امام است، از آ
مفهوم والیت فقیه و والیت مطلقه فقیه، از آشنایی کافی برخوردار نیستند و یافته مذکور بر این 

کید دارد که عوامل جامعه به ویژه حوزه علمیه باید تالش بیشتری برای  پذیری سیاسی  ضرورت تأ
گاهی طالب نمایند.  ارتقای سطح آ

 . میانگین آشنایی طالب با مبانی عقلی والیت فقیه 4-2-2

 رارـویه زیر مورد سنجش قـانی عقلی والیت فقیه با شش گـزان آشنایی طالب با مبـمی
 گرفت.
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 فقیه میانگین آشنایی طالب با مبانی عقلی والیت  -5جدول 

شماره 

 گویه
 ها  گویه

میانگین 

 آشنایی

1 
غیبتعصردرفقیهِوالیتاثباتبراینقلیادلهاز،حنظلهبنعمرمقبولهروایت

 است.
2/81 

 1/81 فقیهِجامعِشرایطتوسطشارعمقدسمنصوببهوالیتشدهاست. 2

 3/62 فقیه،رضایتوپذیرشعموممردمالزماست.برایفعلیتِوالیتِ 3

 9/56 برهاننظمدرجامعهاسالمی،دلیلعقلیمستقلبرایاثباتوالیتفقیهاست. 4

 6/44 نظریهانتصاب،یکنظریهمعروفدربارهمنشأوالیتِفقیهنیست. 5

 5/47 فقیه،وجوهمشترکوجودندارد.بیننظریهانتصابوانتخابولی 6

 63/61 میانگین

های  آشنایی طالب با مبانی عقلی والیت فقیه است. بر اساس داده(، نشانگر 6جدول شماره )
درصد است؛ که  08های یک و دو با حدود   جدول فوق، باالترین درصد آشنایی طالب با گویه

گاهند که والیت فقیه منصوب از طرف شارع مقدس  شود؛ یعنی طالب به  عالی ارزیابی می خوبی آ
شود. به   درصد است که خوب سنجیده می 68ه سه حدود است؛ اما درصد آشنایی طالب با گوی

گاه نیستند که برابر مبانی امام خمینی، فعلیت  08عبارت دیگر، طالب در حدود  درصد به درستی آ
والیت فقیه منوط به پذیرش عموم مردم است. احتمااًل علت این امر، ناشی از ترویج اندیشه نصب 

مت فقیه باشد که البته این تفکر با اندیشه و سیره عملی امام اعتبار دانستن رأی مردم در حکو و بی
 خمینی ناسازگار است.

شود. اما آشنایی   درصد است؛ که متوسط ارزیابی می 1/66آشنایی طالب با گویه چهار، 
شود. احتمااًل از   درصد، ضعیف نشان داده می 6/07و  6/00های پنج و شش با   طالب با گویه

ضعیف طالب با دو گویه مذکور، عدم توجه آنان به طرح منفی آن دو گویه و های آشنایی   علت
 تر از آن، عدم تسلط طالب بر مبحث مبانی والیت فقیه باشد.  مهم

درصد است که خوب ارزیابی  17/60میانگین آشنایی طالب با مبانی عقلی والیت فقیه 
گیری کرد که   توان نتیجه  ی طالب، میهای مذکور و تحلیل درصد آشنای  شود. با توجه به داده  می

گاهی و تسلط الزم و مورد انتظار محقق،  طالب نسبت به مبحث مبانی عقلی والیت فقیه از آ
 برخوردار نیستند.
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. قسم سوم: تحلیل تطبیقی میزان آشنایی طالب با مسائل فلسفه سیاسی امام خمینی 4-3

 ای  به تفکیک متغیرهای زمینه

از نمایش جداول مربوط، درصد آشنایی طالب با دو شاخص مفهوم و در این قسمت، بعد 
 . شود  ای به صورت تطبیقی تحلیل می  مبانی والیت فقیه به تفکیک متغیرهای زمینه

 میانگین آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه -6جدول 

 ای جنس، وضع تأهل، محل سکونت و تابعیت  متغیرهای زمینه به تفکیک

 رهامتغی
 تابعیت محل سکونت وضع تأهل جنس

 خارجی ایرانی روستایی شهری متأهل مجرد زن مرد

 54/65 45/65 18/69 51/65 14/66 36/62 59/65 53/65 مفهوموالیتفقیه

 14/61 88/61 14/61 18/61 21/62 59/54 53/59 51/61 مبانیوالیتفقیه

 34/63 16/63 11/65 34/63 12/64 47/58 56/62 52/63 میانگین

(، میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه، برحسب 6های جدول شماره ) داده
های جدول   دهد. مطابق داده  ای جنس، وضع تأهل، سکونت و تابعیت را نشان می  متغیرهای زمینه

ای  اصلهدرصد است؛ که ف 66یاد شده، درصد آشنایی طالب مرد و زن با مفهوم والیت فقیه حدود 
شود؛ ولی درصد آشنایی طالب مرد با مبانی والیت فقیه حدود دو واحد   بین آن دو مشاهده نمی

بیشتر از طالب زن است؛ که این میزان قابل توجه نیست. میانگین فاصله آشنایی طالب مرد با 
باشد.   میمفهوم و مبانی والیت فقیه نیز، حدود یک واحد بیشتر از طالب زن است که قابل اهمیت ن

 است. بنابراین، متغیر جنس در میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه موثر نبوده
واحد نسبت به  6میانگین فاصله آشنایی طالب مجرد با مفهوم و مبانی والیت فقیه حدود 

تر است. این موضوع قابل توجه است؛ از این جهت که متغیر وضعیت تأهل، در  طالب متأهل کم
میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه مؤثر بوده است. در واقع طالب متأهل، آشنایی 
بیشتری با مفهوم و مبانی والیت فقیه دارند که احتمااًل ناشی از مطالعه، سن و انگیزه بیشتر آنان 

 نسبت به طالب مجرد است.
یت فقیه حدود دو واحد بیشتر از میانگین فاصله آشنایی طالب روستایی با مفهوم و مبانی وال

طالب شهری است؛ که قابل اهمیت نیست. بنابراین، متغیر محل سکونت در میزان آشنایی طالب 
 با مفهوم و مبانی والیت فقیه مؤثر نبوده است.
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ای بین درصد آشنایی طالب ایرانی و خارجی با مفهوم و مبانی والیت   های فوق، فاصله  برابر داده
 شود؛ در نتیجه، متغیر تابعیت نیز، در میزان آشنایی طالب مؤثر نبوده است. ده نمیفقیه مشاه

 میانگین آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه -7جدول 

 ای سطح تحصیل و سن طالب  به تفکیک متغیرهای زمینه

 متغیرها

 سن طالب به سال سطح تحصیلی طالب

 به باال 71 71تا  41 41تا  21  21زیر 4سطح  3سطح  2سطح  1سطح 

 11/86 95/73 86/63 54/56 51/71 98/65 17/63 52/61 مفهوموالیتفقیه

 67/66 71/68 91/58 54/55 56/66 53/61 82/57 14/59 مبانیوالیتفقیه

 39/76 33/71 38/61 14/56 53/68 75/63 44/61 33/61 میانگین

با مفهوم و مبانی والیت فقیه، بر حسب ( بیانگر میزان آشنایی طالب 7جدول شماره )
ای بین درصد   متغیرهای سطح تحصیل و سن طالب است. براساس اطالعات جدول فوق، فاصله

شود؛ ولی فاصله بین   آشنایی طالب سطح یک و دو با مفهوم و مبانی والیت فقیه مشاهده نمی
ی طالب سطح چهار با واحد و فاصله آشنای 7آشنایی طالب سطح سه با سطح یک و دو حدود 

واحد است؛ که این موضوع قابل  0واحد و با طالب سطح یک و دو حدود  6سطح سه حدود 
توجه است. بنابراین، متغیر سطح تحصیالت بر میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه 

ناشی از برنامه مؤثر بوده است. البته عدم وجود فاصله بین آشنایی طالب سطح یک و دو، احتمااًل 
درسی مدارس و تحصیل آنان با یک برنامه خاص است؛ ولی وجود فاصله میان آشنایی طالب 

تر و مطالعه   تر امری طبیعی بوده و ناشی از برنامه درسی، انگیزه قوی  سطوح باالتر با سطوح پایین
 تر است.  بیشتر طالب سطوح باالتر نسبت به طالب سطوح پایین

تر است.  واحد کم 6ساله حدود  08تا  88سال با دوره سنی  88یی طالب زیر فاصله بین آشنا
واحد و  06سال حدود  88ساله نسبت به طالب زیر  78تا  08همچنین فاصله آشنایی طالب 

سال به  78واحد بیشتر است و فاصله آشنایی طالب  08ساله حدود  08تا  88نسبت به طالب 
 06ساله حدود  08تا  88واحد و نسبت به طالب  88دود سال ح 88باال نسبت به طالب زیر 
واحد است؛ اعداد به دست آمده قابل توجه  6ساله حدود  78تا  08واحد و نسبت به طالب 

 هستند. بنابراین، متغیر سن در میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه مؤثر بوده است.
کرد که هرچه سن طالب بیشتر باشد، درصد آشنایی آنان  گیری  توان نتیجه  برابر یافته مذکور می
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با مفهوم و مبانی والیت فقیه نیز بیشتر است. علت آن را احتمااًل بتوان در انگیزه و مطالعه بیشتر 
پذیری سیاسی  آنان یافت. عالوه بر این، نباید فراموش کرد که آنان بیشتر تحت تأثیر عوامل جامعه

 اند.  ها بوده  مثل نظام آموزشی و رسانه
 میانگین آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه -8جدول 

 ای سطح تحصیل والدین طالب  به تفکیک متغیرهای زمینه

 متغیرها
 سطح تحصیل مادر سطح تحصیل پدر

 کارشناسی به باال دیپلم سیکل/ ابتدایی کارشناسی به باال دیپلم سیکل/ ابتدایی

 97/69 17/63 66/67 16/64 18/66 67/67 مفهوموالیتفقیه

 81/65 45/57 18/63 39/59 45/61 18/63 مبانیوالیتفقیه

 88/67 31/61 37/65 77/61 26/63 37/65 میانگین

(، میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه، بر حسب متغیر سطح 0جدول شماره )
های جدول یاد شده، میانگین فاصله آشنایی   دهد. طبق داده  تحصیل والدین طالب را نشان می

واحد  8طالب با پدران دارای تحصیالت ابتدایی و با پدران دارای تحصیالت سیکل و دیپلم حدود 
واحد است که قابل توجه قرار نگرفت.  7و با پدران دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر حدود 

در میزان آشنایی آنان با مفهوم و مبانی والیت بنابراین، متغیر سطح تحصیل پدران طالب، تأثیری 
 فقیه نداشته است. 

آید که درصد آشنایی طالب، با پدران دارای تحصیالت  های جدول فوق به دست می از داده
تر، بیشتر از درصد آشنایی طالب با پدران دارای تحصیالت باالتر است. این امر کمی عجیب   پایین

وم که نقش پدران دارای تحصیالت باالتر به دالیل مختلف، در میزان رسد؛ به این مفه  به نظر می
تر بوده   تر از نقش پدران دارای تحصیالت پایین آشنایی فرزندانشان با مفهوم و مبانی والیت فقیه کم

گیری امور   توان به مشغله زیاد پدران و نداشتن فرصت کافی برای پی است. از دالیل این یافته می
 ربیت فرزندان، یا نداشتن انگیزه کافی در این خصوص اشاره کرد.آموزشی و ت

واحد بیشتر از آشنایی  6میانگین فاصله آشنایی طالب با مادران دارای تحصیالت ابتدایی حدود 
چنین، میانگین فاصله آشنایی طالب   طالبی است که مادرانی با تحصیالت سیکل و دیپلم دارند. هم

واحد نسبت به طالب با مادران دارای  8کارشناسی و باالتر، حدود  دارای مادران با تحصیالت
واحد نسبت به طالب با مادران دارای تحصیالت سیکل و دیپلم بیشتر  7تحصیالت ابتدایی و حدود 
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است؛ که این میزان، قابل توجه است. بنابراین متغیر سطح تحصیالت مادران در میزان آشنایی 
الیل تأثیر بیشتر مادران نسبت به پدران در میزان آشنایی طالب با مفهوم و طالب، مؤثر بوده است. از د

 تر مادران در تعلیم و تربیت فرزندان است.  مبانی والیت فقیه، احتمااًل نقش پررنگ

 ای شغل والدین  میانگین آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه به تفکیک متغیرهای زمینه -6جدول 

 متغیرها

 شغل مادر درشغل پ

 سایر دار  خانه سایر فرهنگی آزاد کارگری و کشاورزی

 18/71 79/65 45/66 62/63 97/64 71/67 مفهوموالیتفقیه

 95/67 44/61 55/58 75/58 33/61 14/64 مبانیوالیتفقیه

 11/69 61/63 5/62 18/61 65/62 92/65 میانگین

وم و مبانی والیت فقیه، براساس متغیر شغل (، میزان آشنایی طالب با مفه1جدول شماره )
های جدول باال، میانگین فاصله آشنایی   کشد. با عنایت به داده  والدین طالب را به تصویر می

واحد بیشتر از میزان آشنایی طالبی  6تا  0طالب با پدران دارای شغل کارگری و کشاورزی، حدود 
 دارند. است که پدرانی با شغل آزاد، فرهنگی و باالتر

توان تحلیل کرد که انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران در نزد   های مذکور می از داده
 های مستضعف و متوسط، همچنان از اهمیت و مقبولیت بیشتری برخوردار است.  خانواده

تر از میزان  واحد کم 6داری، حدود  میانگین فاصله آشنایی طالب با مادران دارای شغل خانه
تر مادران نسبت به پدران   ی طالبی است که مادرانی شاغل دارند؛ یعنی به دلیل تأثیر نقش مهمآشنای

های فرهنگی، اجتماعی و  دلیل حضور در عرصه  در تعلیم و تربیت فرزندان، مادران شاغل به
گاهی ت های الزم، فرزندان این دسته از مادران نیز نسبت به موضوعا سیاسی و برخورداری آنان از آ

های یاد شده، متغیر شغل   سیاسی و اجتماعی از آشنایی بیشتری برخوردارند. لذا، با توجه به داده
 والدین در میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه، مؤثر بوده است.

بندی از وضعیت آشنایی طالب با دو متغیر مفهوم و مبانی والیت فقیه به تفکیک  در یک جمع
توان گفت؛ چهار متغیر جنس، محل سکونت، تابعیت و سطح تحصیلی   ای می مینهمتغیرهای ز

پدران طالب در میزان آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه مؤثر نبوده است؛ ولی شش 
متغیر وضع تأهل، سطح تحصیلی طالب، سن، سطح تحصیلی مادران طالب، شغل پدران و شغل 

 آنان با مفهوم و مبانی والیت فقیه، تأثیرگذار بوده است. مادران طالب در میزان آشنایی
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 گیری   . نتیجه5

والیت فقیه، باور کانونی نظام جمهوری اسالمی ایران، مبتنی بر منظومه فکری امام خمینی 
است؛ که حاکمیت آن با حمایت مردم به ویژه طالب انقالبی تاکنون ادامه یافته است و برای 

باور مذکور توسط طالب حفظ و به نسل جدید منتقل شود. با توجه به بدیهی  استمرار آن نیز باید،
بودن تقدم مرحله آشنایی با باور والیت فقیه برای حفظ و ترویج آن، میزان آشنایی طالب با مسائل 
فلسفه سیاسی در دو ُبعد مفهوم و مبانی عقلی والیت فقیه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت؛ 

ها مشخص شود. در اینجا برخی از نتایج مهم پژوهش حاضر به شرح ذیل   ت و کاستیتا نقاط قو
 است:

نامه و اجرای پیمایش جهت سنجش میزان   شاخص برای ساخت پرسش 07ـ در این تحقیق، 
کید بر اندیشه امام خمینی، استخراج و معرفی شد.   آشنایی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه با تأ

مفهوم »توان گفت، میانگین آشنایی طالب با   های به دست آمده می  بندی از داده  ـ در یک جمع
گاهی طالب با برخی   درصد است؛ که خوب ارزیابی می 66/61« والیت فقیه شود. البته درصد آ

درصد بوده که عالی  08، باالی 0و  7، 8، 0های مربوط به مفهوم والیت فقیه مثل گویه   از گویه
ها معمواًل، از اصول اساسی اسالم و اندیشه امام   ه است. الزم به ذکر است که این گویهارزیابی شد

گاهی طالب با برخی دیگر از گویه ها   در بحث مفهوم والیت فقیه بوده است. در مقابل، درصد آ
 ها نیز معمواًل از  درصد بوده که ضعیف ارزیابی شده است. این گویه 68تر از  کم 6و  6مثل گویه 

 مفاهیم و دقایق نظر امام خمینی و سایر اندیشمندان اسالمی معاصر بوده است. 
آشنایی دارند که خوب ارزیابی شده « مبانی والیت فقیه»درصد با  17/60ـ طالب به میزان 

است. البته انتظار نگارنده از طالب مستقر در قم، در آشنایی با مسائل فلسفه سیاسی امام در دو 
 مبانی والیت فقیه بیش از این میزان بوده است.ُبعد مفهوم و 

درصد در رتبه  66/61های این تحقیق، میزان آشنایی طالب با مفهوم والیت فقیه با   ـ برابر یافته
 گیرد.  درصد در رتبه دوم قرار می 17/60اول و با مبانی والیت فقیه با 

 . پیشنهادها 6

گاهی طالب با مسائل فلسفه سیاسی امام خمینی در  پس از فهم وضع موجود و کشف درصد آ
دو ُبعد مفهوم و مبانی والیت فقیه و تحلیل نتایج به دست آمده، موارد قابل اجرای زیر به منظور 

 شود.   حفظ و افزایش آشنایی طالب با مسائل فلسفی سیاسی امام پیشنهاد می
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ه دستگاه تعلیم و تربیت، پذیری سیاسی، از جمل مند و مستمر همه عوامل جامعه  . تالش نظام0
کید بر  گاهی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه با تأ به ویژه حوزه علمیه برای حفظ و افزایش آ

 اندیشه امام خمینی ضروری است؛ 
کید بر مفهوم و 8 . روزآمد کردن متون آموزشی و درسی موجود طالب درباره والیت فقیه با تأ

وسیله، متون آموزشی و کمک آموزشی   ار انجام شود؛ تا بدینب مبانی، حداکثر در هر ده سال یک
های علمیه و سازگار با ذائقه طالب،   موجود با توجه به نیازهای روز، اقتضائات کشور، ساختار حوزه

 های نو، بازنگری شود؛  های جذاب و طرح  گیری از قالب  در محیط همواره در حال تغییر و با بهره
دروس خارج فقه استادان حوزه درباره والیت فقیه، به ویژه در ُبعد  . ساماندهی و تقویت7

 ریزی و انجام شود؛  مفهوم و مبانی، مبتنی بر نیازها و به صورت متوازن، برنامه
نامه سطح سه و رساله   . مدارس و مراکز حوزوی، به ویژه مدیریت حوزه علمیه، در اخذ پایان0

کید بر مفهوم و مبانی، برنامه سطح چهار طالب، پیرامون والیت فقیه ریزی و اجرا نمایند؛ مثل  با تأ
تشویق طالب و اساتید برای انتخاب موضوع در این زمینه و اولویت دادن به آن در انتخاب کتاب 

 سال حوزه در این موضوع؛
ای وضع تأهل، سطح تحصیلی طالب، سن، سطح تحصیلی  . به دلیل تأثیر شش متغیر زمینه6

، شغل پدران طالب و شغل مادران طالب در میزان آشنایی آنان با مفهوم و مبانی مادران طالب
گاهی طالب با مفهوم و  والیت فقیه، مسئوالن مربوط، برنامه های خود را برای حفظ و افزایش آ

 مبانی والیت فقیه به تفکیک متغیرهای مذکور تنظیم و اجرا نمایند؛
ای جنس، محل سکونت، تابعیت و سطح تحصیلی  . نظر به عدم تأثیر چهار متغیر زمینه6

پدران طالب در میزان آشنایی آنان با مفهوم و مبانی والیت فقیه، نیازی نیست که مسئوالن مربوطه، 
 ریزی و اجرا نمایند؛  های خود را به تفکیک متغیرهای یاد شده برنامه برنامه
های علمی، مسابقات   مدت، جشنواره های آموزشی کوتاه  ریزی و برگزاری منظم دوره  . برنامه7

های علمیه برای طالب سطوح مختلف،   های آزاداندیشی در حوزه ها و کرسی فرهنگی، کارگاه
گاهی   متناسب با نیازهای احصا شده در ابعاد مختلف والیت فقیه، از راه کارهای ترویج و ارتقای آ

 طالب با مسائل فلسفه سیاسی امام خمینی است؛
گاهی طالب با مفهوم و مبانی والیت فقیه، پیشنهاد می . بر اساس0 شود   کشف درصد آ

مسئوالن با رعایت اولویت به شرح ذیل، نسبت به حفظ و افزایش آشنایی طالب با مفهوم و مبانی 
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 ریزی و اجرا نمایند:  والیت فقیه، برنامه
فقیه، به ویژه در مباحثی ریزی برای افزایش آشنایی طالب با مبانی والیت   برنامه؛ اولویت اول

های موجود درباره والیت فقیه و دالیل   که آشنایی طالب ضعیف بوده است؛ مثل بحث از نظریه
 عقلی والیت فقیه؛

گاهی طالب با مفهوم والیت فقیه، به خصوص در  برنامه ؛اولویت دوم ریزی برای افزایش آ
ل بحث درباره مفهوم والیت، اقسام مباحثی که درصد آشنایی طالب پایین و ضعیف بوده است؛ مث

 والیت و نظرات مخالفان اندیشه امام، پیرامون مفهوم والیت؛
نگارنده امیدوار است مراکز حوزوی و مسئوالن فرهنگی کشور به نتایج و پیشنهادهای این 
تحقیق عنایت نموده، متناسب با توانمندی، ظرفیت و امکانات خود برای رفع نیازهای موجود به 

 ریزی و اقدام نمایند. ت جهادی برنامهصور
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