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چکیده
هدف :موضوع «میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیتِ فقیه با تأکید بر اندیشه امامخمینی(ره)»
با هدف تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طالب با والیت فقیه ،مورد پژوهش قرار گرفت.
روششناسي پژوهش :روش تحقیق پیمایش است و مبتنی بر اطالعات کتابخانهای و پرسشنامه میباشد؛
پس از بررسی و معرفی شاخصهای والیتِ فقیه در ابعاد مذکور ،پرسشنامه ساخته شد و دادههای جمعآوری
شده با کمک نرمافزار  SPSSورژن  22و با استفاده از روش تحلیل آماری دادههای کمی و تکنیک تحلیل
آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد ،میزان آشنایی طالب با شرایط  ،56با وظایف  65و با اختیارات والیت فقیه 66
درصد و در مجموع  64درصد است .یافته دیگر پژوهش این است که چهار متغیر زمینهای در میزان آشنایی
طالب با والیت فقیه تأثیر نداشته ولی چهار متغیر دیگر مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :در این پژوهش ،جنبههای قوت و ضعف میزان آشنایی طالب با کمک چهارده گویه در سه شاخص
سنجش شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،مشخص شد؛ آشنایی طالب با دو گویه ضعیف ،با دو گویه دیگر
متوسط ،با شش گویه خوب و با چهار گویه عالی بود که در مجموع ،خوب ارزیابی شده است .نظر به اهمیت
موضوع ،انتظار محقق از عوامل جامعهپذیری سیاسی از جمله حوزه علمیه در حفظ و انتقال باور والیت فقیه به
طالب ،بیش از این میزان بوده است.
کلیدواژهها :طالب ،والیتِ فقیه ،اندیشه امام خمینی(ره) ،امام خمینی(ره)،

 .#این مقاله حاصل بخشی از پروژه پژوهشی نگارنده است که با عنوان «بررسی میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزههای علمیه
با موضوع والیت فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» در سال  4911در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی انجام یافته
است .در همین جا از ناظر علمی جناب استاد دکتر نجف لکزایی و ناظر روشی آقای دکتر نعمتاهلل کرم الهی و مدیر و اعضای گروه
علوم سیاسی تشکر مینمایم.
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مقدمه
با طرح نظریه والیتفقیه توسط امام خمینی(ره) بهعنوان طرح جایگزین نظام شاهنشاهی ،طالب و روحانیون
طرفدار اسالم سیاسی در تبیین آن و جلب نظر مردم ،تالشهای مؤثری انجام دادند که منجر به پیروزی
انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اندیشه حضرت امام(ره) با محوریت والیت
فقیه شد .بیشک ،از عوامل استمرار حاکمیت اسالم سیاسی ،تالش مستمر طالب در حفظ و انتقال باور
والیت فقیه به نسل جدید است .الزمه حفظ و انتقال باور والیت فقیه ،آگاهی سیاسی طالب است؛ تا بتوانند
مشارکت سیاسی نمایند و رفتار سیاسی موفقی را تجربه کنند .اساساً انقالب اسالمی با آگاهی مستمر
نیروهای اجتماعی همراه بوده و با جلب نظر مردم به کارش ادامه داده است و حفظ این سیاست مهم مورد
تأکید امام راحل نیز قرار داشت (صحیفه امام ،4111 ،ج691 :49؛ ج 229 :44؛ وصیتنامه سیاسی الهی امام،
 )65 :4919بدیهی است ،برای حفظ باورها باید تالش مستمر داشت؛ چرا که در این صورت و با جامعهپذیری
سیاسی میتوان از استواری قوانین ،استمرار قدرت سیاسی و اطاعت مردم از نظام (مک آیور،22 :4156 ،4
 12و  )15و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان (کمالی )15 :4116 ،برخوردار شد .دغدغه این است که آیا
طالب اکنون نسبت به این باور کانونی نظام از آگاهی الزم برخوردارند؛ تا بتوان به استمرار حمایت آگاهانه
آنان از نظام و حفظ و انتقال باور والیت فقیه ،اطمینان یافت؟ از آنجا که نظام ارزشی ،مرجع رفتار انسان
است (توسلی)291 :4111 ،؛ و مرحله آشنایی ،پایه التزام و رفتار انسان به حساب میآید ،پس الزم است
میزان آشنایی و جنبههای قوت و ضعف مروّجان اصلی والیتِ فقها با ابعاد والیت فقیه مورد بررسی قرار
گیرد.
نظر به گستردگی مباحث مربوط به موضوع والیت فقیه و ضرورت رعایت اختصار در تدوین مقاله و
انتخاب مباحث مهم از موضوع مذکور ،پرسش اصلی این است که میزان آشنایی طالب سطوح مختلف
حوزههای علمیه با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه چقدر است؟
در مطالعه اکتشافی روشن شد که در این موضوع با رویکرد جامعهشناسی سیاسی و با تأکید بر اندیشه
امام خمینی(ره) بهویژه با شاخصبندی ابعاد موضوع والیت فقیه ،تحقیقات و آثار علمی قابل توجهی وجود
ندارد .البته در خصوص موضوع والیت فقیه تاکنون دهها کتاب و مقاله بهصورت مستقل و غیرمستقل توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر شده است؛ که تمرکزشان بر ابعاد نظری فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
است؛ اما وجه تمایز این پژوهش با تحقیقات گذشته و تمرکز آن بر شاخصبندی ابعاد والیت فقیه و بررسی
میزان آگاهی طالب از شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه با محوریت اندیشه حضرت امام(ره) با روش
پیمایش است .که این نوع بررسی کامالً جدید بوده و با نوآوری در تبیین وضع موجود و ارائه راهکار برای
حصول به وضع مطلوب توأم است.

1. MacIver, R. M
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هدف اصلی تحقیق ،بررسی میزان آشنایی یا عدم آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت
فقیه است .چارچوب نظری تحقیق ،رویه جاری فقها و صاحبنظران مسلمان بهویژه حضرت امام(ره) در
بررسی مباحث مربوط به موضوع والیت فقیه میباشد.
4
روش مناسب برای بررسی موضوع ،روش تحقیق پیمایش است .علت استفاده از روش پیمایش در این
پژوهش آن است که جمعآوری دادهها از جمعیت گستردهای صورت میگیرد و مکان اجرای پژوهش نیز
وسیع است و محقق با مشاهده تغییر ویژگی در واحدهای تحلیل 2و دنبال کردن تغییرات دیگر (دی .اِی .د
واس ،)46 :2144 ،9در پی فهم میزان آشنایی طالب با موضوع والیت فقیه میباشد .در واقع با اجرای
پیمایش و با دقت در متغیرها ،پرسشنامه ،کیفیت تکمیل پرسشنامه و تحلیل درست آنها ،میتوان بر نتایج
و یافتههای آن اطمینان کرد.
در این پژوهش از دو روش کتابخانه و پرسشنامه استفاده شد .مباحث نظری با مطالعه و فیشبرداری از
آثار حضرت امام و سایر صاحبنظران اسالمی انجام شد و در بخش عملیاتی ،با استفاده از پرسشنامه برای
جمعآوری دادهها اقدام شد .شکل و ساختار پرسشنامه به این صورت است که تعداد  11سؤال در سه دسته
طبقهبندی و با طیف سه و پنجگانه لیکرت تنظیم و نمرهگذاری شد.
جمعیت آماری این تحقیق ،طالب مرد و زن بین سنین  41تا  61ساله که در چهار سطح یک ،دو ،سه
و چهار در سال  4911در حال تحصیل و فعالیتهای علمی و تبلیغی بودهاند.
حجم نمونه آماری بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران 919 ،1نفر تعیین شد؛ اما به دلیل اهمیت و
حساسیت موضوع ،تعداد نمونه را به  4411نفر افزایش دادیم؛ تا بدینوسیله ضریب اطمینان به واقعیت را
باالتر ببریم.
ارزیابی میزان آشنایی طالب با ابعاد والیت فقیه بدین صورت طبقهبندی شده است :کسب امتیاز  61به
پایین ،ضعیف 61 ،تا  51متوسط 51 ،تا  11خوب و  11تا  411عالی ارزیابی میشود.
روش تحلیل در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل آماری دادههای کمی اعم از یک ،دو و چند
متغیره آماری و با استفاده از تکنیکهای تحلیل آماری مثل جدول انجام شده است.
توزیع حجم نمونه آماری طالب به شرح جدول ذیل است.

1. Survey research method

 .2واحدهای تحلیل ،واحدی است که از آن ،اطالعات بهدست میآوریم؛ واحدی که خصوصیاتش را توصیف میکنیم .معموالً در تحقیق
پیمایشی مثل پژوهش حاضر ،واحد تحلیل فرد است؛ طالبی که با پرسش از آنها ،میزان آشنایی آنها را با موضوع والیت فقیه بهدست
آورده ،تحلیل میکنیم.
3. De Vaus, D. A.
4. Cochran
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جدول  :1توزیع حجم نمونه آماری طالب
سطوح
تحصیلی /جنس
جمع

تعداد طالب مرد و زن در سطوح مختلف تحصیلی
سطح چهار
سطح سه
سطح دو
سطح یک
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
21
461
69
916
64
262
24
11

جمع
4411

از تکنیک آلفای کرونباخ برای سنجش ضریب پایایی(ثبات) پرسشنامه استفاده شده است؛ نتیجه آزمون
پایایی و مقدار آلفای بهدست آمده برای مقیاسهای تحقیق و میانگین آن  12درصد یعنی بیش از  66درصد
است؛ که بر پایایی باال داللت دارد.
مفاهیم اساسي تحقیق

در اینجا مفاهیم اصلی تحقیق بهطور مختصر تعریف میشوند:
آشنایي

لغتنامهها ،مفهوم آشنایی را به اطالع ،آگاهی و شناخت معنا کردهاند (دهخدا ،4111 ،جلد اول441 :؛ انوری،
446 :2112؛ عمید .)16 :4111 ،منظور از مفهوم آشنایی در این جا ،همان معنای لغوی آن یعنی اطالع و
آگاهی است؛ یعنی طالب به چه میزان از شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه اطالع و آگاهی دارند.
طالب حوزه علمیه

منظور از طالب حوزه علمیه ،مجموعهای از افراد است که در مدارس ،مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
تحت پوشش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و یا بهصورت آزاد در شهر قم به تحصیل دروس حوزوی
منبعث از قرآن و اهل بیت علیهم السالم ،انجام پژوهش و تبلیغ باورهای اسالمی اشتغال دارند (طارمیراد
و همکاران.)915 :2141 ،
موضوع والیت فقیه

مراد از موضوع والیت فقیه ،مجموع مباحثی است که امام راحل(ره) و سایر فقها دربارهی نظریه والیت فقیه
مطرح کردهاند .البته منظور از والیت فقیه در این مقاله ،مباحث مربوط به شرایط ،وظایف و اختیارات والیت
فقیه است که توسط حضرت امام و سایر صاحبنظران اسالمی مطرح شده است.
شاخص

لغتنامهها ،شاخص را به نشانه ،نشاندهنده و الگو معنا کردهاند (دهخدا ،4111 ،ج 42944 :1و انوری،
)1916 :2112؛ و در فرهنگ علوم اجتماعی ،شاخص بهمعنای نشانه یا اندازهای از یک مفهوم آمده است که
بر پایه یک رشته از مشاهدات استوار است (جولیوس گولد .)611 :2116 ،شاخص در این مقاله ،به معنای
نشانه ،نماینده و مفاهیم برجسته در موضوع شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه است؛ نشانههایی که با
کمک آنها میتوانیم میزان آشنایی و یا عدم آشنایی طالب را با ابعاد مذکور دریافت و تحلیل نماییم.
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شاخصهای سنجش آشنایي طالب با والیت فقیه

شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،سه شاخص اصلی برای سنجش آگاهی طالب با موضوع والیت
فقیه است .بنابراین ،پس از تبیین هر شاخص ،گویههای هر یک ،استخراج و معرفی خواهد شد .که مبنای
ساخت پرسشنامه قرار میگیرند.
ضرورت رعایت اصول و شرایط تهیه و تنظیم پرسشنامه (نادری415 :4111 ،؛ سرمد414 :4111 ،؛
نبوی499 :4115 ،؛ حسنزاده251 :2141 ،؛ دالور421 :2111 ،؛ دی .اِی .د واس ،)11 :2144 ،تأکید بر
اصول و محکمات مربوط به موضوع والیت فقیه و پرهیز از بکارگیری مفاهیم و عبارات پیچیده و تخصصی،
ضرورت رعایت سطح انتظار ،عرف و سطح میانه آموختههای پاسخگویان از دالیل انتخاب این تعداد از
شاخصها و گویهها 4است.
شرایط والیت فقیه

از شاخصهای سنجش میزان آشنایی طالب با والیت فقیه ،شرایط والیت فقیه است .والیتِ فقها مستلزم
برخورداری آنان از سه دسته از شرایط عمومی ،اختصاصی و اخالقی است.
از شرایط عمومی والیتِ فقها میتوان به شرط عقل ،ایمان و اسالم ،تدبیر (امام خمینی ،والیت فقیه،
 ،)96 :4111بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ،مرد بودن ،پاکزادی (منتظری ،4111 ،جلد دوم 29 :و )96
و توانایی جسمی و روحی آنان اشاره کرد.
علم به قانون الهی و عدالت از شرایط اختصاصی والیتِ فقها است (امام خمینی.)21 :4115 ،
عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی ،شرایط اخالقی نیز برای والیتِ فقها الزم است .شرایط اخالقی
والیتِ فقها در دو قسم فضایل و رذایل مطرح میشود .از مهمترین فضایل اخالقی والیتِ فقها میتوان به
ایمان ،رِفق و مدارا( ،امام خمینی )949 :2142 ،صداقت ،شجاعت و سادهزیستی (همان 216 :و  )911اشاره
کرد .ایمان فقیهِ حاکم ،پشتوانه و عاملی برای ضمانت اجرای احکام الهی است .دلیل نیاز فقیهِ حاکم به
فضیلت رِفق و مدارا آن است که امر و نهی در ذائقه انسان تلخ و ناگوار بوده و موجب تحریک غضب انسان
میشود و حاکم اسالمی با رفق و مدارا ،این تلخی را جبران میکند و بدین سان ،با شیرینی بیان و رفق و
مدارا ،دل شهروند متخلف را نرم و رام خواهد کرد؛ در واقع این ویژگی سبب فتح قلوب مردم میشود و
رضایت آنان را در پی خواهد داشت (همان .)946 :از فضیلت دیگر مورد نیاز فقیهِ حاکم از نظر امام راحل،
صداقت است؛ چرا که صادق بودن فقیهِ حاکم ،مانع دیکتاتوری وی میشود و در نتیجه ،نظرات خود را بر
جامعه تحمیل نخواهد کرد (امام خمینی ،صحیفه امام ،4111 ،ج11-11 :41؛ همان ،ج  .)212 :45همچنین
حضرت امام معتقد است ،فقیهِ حاکم باید ساده زیست نیز باشد؛ به دلیل آنکه ساده زیستی وی سبب قدرت
روحی فقیهِ حاکم میشود و در نتیجه ،او میتواند در برابر ظلم و بیعدالتی بایستد و کارهای بزرگی را انجام
دهد (همان ،ج.)169-161 :45
1. items
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برخی از رذایل اخالقی که فقیهِ حاکم باید از آنها پرهیز کند ،میتوان رذیله حُب دنیا (امام خمینی:4112 ،
 421 ،421و  ،)42حسادت (همان 415 ،416 :و  ،)441-411بُخل (منتظری 14 :4111 ،و  ،)12حرص
(همان ،)16 :کبر و غرور (امام خمینی 61 :4112 ،تا  )11و عُجب (همان 54 :تا  )62را نام برد .بدیهی است
که آلودگی روحی و رذایل اخالقی در فقیهِ حاکم سبب از دست دادن ملکه عدالت ایشان و در نتیجه موجب
فساد و دیکتاتوری وی میشود که در این صورت صالحیت رهبری جامعه و مجوز اجرای احکام الهی را از
دست خواهد داد .بنابراین ،میزان آشنایی طالب را با شرایط سهگانه مذکور والیت فقیه مورد سنجش قرار
خواهیم داد.
وظایف والیت فقیه

یکی دیگر از شاخصهای سنجش میزان آشنایی طالب با والیت فقیه ،وظایف والیت فقیه است؛ مهمترین
وظایف حاکم اسالمی از منظر حضرت امام عبارتند از :تبلیغ اسالم (امام خمینی ،والیت فقیه،)445 :4111 ،
اجرای احکام الهی ،برقراری نظام عادالنه اسالم ،خدمت به مردم (همان 11 :و صحیفه امام ،ج214 :1؛ ج
 61 :41و  14-11و ج  ،)125 :24اداره امور جامعه (امام ،والیت فقیه ،)11 :4111 ،فرماندهی سپاه ،دفاع از
کشور ،دادرسی و قضاوت (همان 51 :و  ،)51حفظ مرزها از هجوم بیگانگان (همان ،)11 :تأمین رفاه نسبی
مردم (همان 52 :و 66؛ صحیفه امام ،ج 214 :1؛ ج  641 :6و ج  )64 :41و جلب رضایت مردم (همان ،ج:45
114؛ ج 269 :46؛ ج 961 :41و 961؛ ج .)125 :24
یکی از فقهای معاصر ،وظایف حاکم اسالمی را در چهار قسم «حفاظت از دین و جامعه اسالمی»،
«إفتا»« ،قضاوت» و «والیت» (اجرای احکام الهی) طبقهبندی کرده است (جوادی آملی.)212 :2142 ،
اختیارات والیت فقیه

از شاخصهای سنجش میزان آشنایی طالب با والیت فقیه ،اختیارات والیت فقیه است .دو نظریه معروف
در حوزه اختیارات ولی فقیه وجود دارد؛ بر اساس نظر قائالن به والیتِ مقیّده فقیه ،ولی فقیه تنها در امور
حسبیه والیت دارد؛ اما بنا به نظریه والیت مطلقه فقیه ،همه اختیاراتی که برای پیامبر صلوات اهلل علیه و
امامان معصوم علیهم السالم در شئون حکومتی ثابت بوده برای فقهای جامع شرایط نیز ثابت است (امام
خمینی ،والیت فقیه12-11 :4111 ،؛ همو.)99 :4115 ،
به اعتقاد امام راحل ،فقهای جامع شرایط از طرف خدا بهعنوان حاکم ،منصوب شدهاند؛ منتها چارهای جز
رضایت و پذیرش عموم مردم جهت فعلیت والیتِ فقها وجود ندارد؛ یعنی ،تحقق خارجی والیتِ فقیه به دو
امر نصب شارع و رأی مردم وابسته است (امام خمینی99 :4115 ،؛ اکبریمعلم .)449 :2146 ،البته سیره
عملی ،سخنان و مکتوبات حضرت امام بیانگر اهتمام وی به نظر مردم است؛ بهنحویکه امام ،رأی اکثریت
مردم را معتبر و الزم االجرا میداند (امام ،صحیفه امام ،4111 ،ج  .)911 :1ایشان برای حراست و ضمانت

اکبری معلم
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بررسی میزان آشنایی ....

استمرار نقش مردم در حکومت فقیه جامع شرایط ،بر رعایت حقوق مردم مثل حق نصیحت (همان ،ج :1
 ،)111 -116حق انتقاد (همان ،ج  ،)111 :6حق اعتراض و نظارت مردم (همان ،ج  )5 -6 :1تأکید دارد.
بهدلیل همین نقش برجسته مردم در حکومت است که وی تصریح میکند ،حکومت اسالمی موظف به
آگاهیبخشی و جلب نظر مردم بهصورت هماهنگ و مستمر میباشد (همان ،ج 426 -425 :1؛ ج 96 :41
و 95؛ ج 91 :44؛ ج 922 :6؛ ج 262 -264 :46؛ ج 426 -425 :1؛ امام.)61 :2141 ،
 41گویه از شاخصهای مذکور استخراج شد و میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزههای علمیه با
شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،با  41گویه مندرج در جدول زیر مورد بررسی قرار میگیرد .مطابق
استاندارد ،یک سوم گویهها بهصورت منفی و مابقی مثبت طراحی شدهاند.
جدول  :2گویههای مربوط به شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه
گویهها
علم به قانون الهی از شرایط اخالقی و عمومی برای والیتِ فقها است.
صداقت ،شجاعت و سادهزیستی از شرایط اخالقی والیتِ فقها است.
دور بودن فقیه از حُبّ به دنیا ،حسادت و کِبر از شرایط اخالقی والیتِ فقها است.
اگرچه آلودگی روحی ولی فقیه سبب دیکتاتوری و انحطاط میشود ولی موجب سلب صالحیت فقیه از والیت نمیشود.
وجود رِفق و مدارا در ولی فقیه سبب تصرف قلوب مردم و جبران تلخی اجرای قوانین و نهی از منکر میشود.
شدت و سختگیری شهروندان توسط ولیفقیه موجب تلخی ذائقه مردم و تنفر آنان از حکومت اسالمی میشود.
عقل ،ایمان ،تدبیر ،بینش صحیح سیاسی و اجتماعی از شرایط عمومی برای والیتِ فقها است.
تشکیل حکومت اسالمی برای اجرای احکام الهی بر فقهای جامع شرایط واجب نیست.
در صورت عدم امکان تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه جامع شرایط ،والیت از آنان ساقط میشود.
حفظ دین و جامعه اسالمی ،اِفتا ،قضاوت و والیت از وظایف اصلی ولی فقیه است.
تبلیغ اسالم ،خدمت به مردم و جلب رضایت مردم از وظایف ولی فقیه است.
ولی فقیه در حکومت اسالمی ،رهبری دینی و سیاسی مردم را برعهده دارد.
ولی فقیه در حکومت اسالمی عهدهدار امور عمومی و خصوصی شهروندان است.
اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه و حکومت همانند پیغمبر و امامان معصوم است.

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

پس از تکمیل و جمعآوری پرسشنامه ،دادههای بهدست آمده با استفاده از تکنیکهای تحلیل آماری مثل
جدول ،تحلیل شد و یافتههای تحقیق در سه قسم به شرح ذیل میآید.
الف) ویژگيهای فردی و خانوادگي پاسخگویان

برخی از یافتههای مربوط به سیمای فردی و خانوادگی نمونه آماری به شرح زیر است:
 -پاسخگویان مرد  12/4درصد و پاسخگویان زن  46/1درصد هستند؛
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  11/2درصد پاسخگویان از گروه سنی  91تا  11سال و جمع پاسخگویان در دو گروه سنی  21تا 91و  91تا  11سال 61 ،درصد را شامل میشود؛ یعنی ،بیشتر پاسخگویان از طالب نسل سوم انقالب اسالمی
هستند و حدود  29درصد آنان از رده سنی  11تا  61سال یعنی از نسل دوم انقالب اسالمی میباشند؛
 پاسخگویان متأهل  15درصد و مجردها  49/5درصد را شامل میشود؛  16/1درصد پاسخگویان شهری و  2/1درصد آنان روستایی هستند؛ پاسخگویان دارای تابعیت ایرانی  19/6درصد و دارای تابعیت خارجی  45/6درصد را شامل میشود؛  41درصد پاسخگویان در سطح یک حوزوی 21/4 ،درصد در سطح دو 12/2 ،درصد در سطح سه و 41/6درصد در سطح چهار حوزوی هستند؛
  19/6درصد از پدران و  52/4درصد از مادران طالب شرکت کننده در این پیمایش ،بیسواد یا دارایتحصیل ابتدایی و مابقی دارای مدارج تحصیلی سیکل تا دکترا هستند؛
 شغل پدران جامعه آماری به میزان  26/1درصد کارگری ،کشاورزی و مانند آن است و  16/6درصد ازشغل مادران طالب ،خانهداری است و مابقی دارای مشاغل کارمندی ،فرهنگی و آزاد میباشند.
توزیع طالب جامعه آماری بر اساس متغیرهای زمینهای مثل سطح تحصیلی ،تابعیت ،جنس ،سن و محل
تحصیل ،متناسب با نرخ جمعیت طالب و الگوی نمونهگیری میباشد.
ب) تحلیل میزان آشنایي طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه

برای بررسی میزان آشنایی طالب با هر یک از شاخصهای اصلی ،نخست جدول میانگین آشنایی طالب
آورده میشود ،سپس تحلیل و یافتههای تحقیق مد نظر قرار میگیرد.
 .1تجزیه و تحلیل میانگین آشنایي طالب با شرایط والیت فقیه

میزان آشنایی طالب با شرایط والیت فقیه با هفت گویه به شرح جدول زیر مورد سنجش قرار گرفت.
جدول  :3میانگین آشنایي طالب با شرایط والیت فقیه
شماره
گویهها
4
2
9
1
6
5

گویهها
علم به قانون الهی از شرایط اخالقی برای والیتِ فقها است.
صداقت ،شجاعت و سادهزیستی از شرایط اخالقی والیتِ فقها است.
دور بودن فقیه از حُبّ به دنیا ،حسادت و کِبر از شرایط اخالقی والیتِ فقها است.
اگرچه آلودگی روحی ولیفقیه سبب دیکتاتوری و انحطاط میشود ولی موجب سلب
صالحیت فقیه از والیت نمیشود.
وجود رِفق و مُدارا در ولیفقیه سبب تصرّف قلوب مردم و جبران تلخی اجرای قوانین و نهی
از منکر میشود.
شدّت و سختگیری شهروندان توسط ولیفقیه موجب تلخی ذائقه مردم و تنفّر آنان از
حکومت اسالمی میشود.

میانگین
آشنایی
96/1
66/6
61/4
61
61/6
95/2
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عقل ،ایمان ،تدبیر و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی از شرایط عمومی برای والیتِ فقها
است.
میانگین

11/4
56/1

مطابق دادههای جدول باال ،بیش از  11درصد پاسخگویان به گویه هفتم ،پاسخ صحیح دادهاند؛ که عالی
ارزیابی میشود؛ به عبارت دیگر ،بیش از  11درصد از طالب شرکت کننده در پیمایش آگاهی دارند که عقل،
ایمان ،تدبیر و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی از شرایط عمومی برای والیتِ فقها است .دلیل آشنایی
باالی طالب با گویه مذکور ،احتماال معروف بودن گویه و موفقیت عوامل جامعه پذیری سیاسی در انتقال
آن به طالب میباشد.
حدود  95درصد طالب با گویه ششم آشنایی دارند؛ که ضعیف ارزیابی میشود؛ بهعبارت دیگر ،اکثر
طالب نمیدانند که از نظر امام ،شدت و سختگیری شهروندان توسط ولیفقیه موجب تلخی ذائقه مردم و
تنفر آنان از حکومت اسالمی میشود .احتماالً درصد پایین آشنایی طالب با این گویه ،ناشی از شأن و جایگاه
عظیم والیت فقیه و نائب امام زمان بودن ولی فقیه در ذهن طالب باشد .در نتیجه درک این معنا و تصور
برایشان سنگین آمده است که ولی فقیه سختگیری نماید و این سختگیری بهصورت طبیعی سبب بدبینی
مردم از نظام شود؛ اما این یک مسأله و درک عقلی است که باید برای پیشرفت امور و دستیابی به اهداف،
از رِفق و مدارا برخوردار باشیم.
حدود  91درصد طالب با گویه یک آشنایی دارند؛ که ضعیف ارزیابی میشود؛ یعنی اکثر طالب آگاهی
ندارند که علم به قانون الهی از شرایط اختصاصی برای والیتِ فقها است؛ نه از شرایط اخالقی .احتماالً علت
درصد پایین آشنایی طالب و ارائه پاسخ غلط آنان به گویه مذکور ،طرح منفی گویه یاد شده و عدم دقت
پاسخگویان در این خصوص بوده است .نکته دیگر اینکه احتماالً طالب در تفکیک شرایط والیت فقیه به
شرایط عمومی ،اختصاصی و اخالقی از آگاهی الزم برخوردار نمی باشند.
حدود  61درصد طالب شرکتکننده در پیمایش با گویه پنجم آشنایی دارند .که متوسط ارزیابی میشود؛
یعنی تقریباً نیمی از طالب آگاهی ندارند که از نظر امام ،رِفق و مدارا از شرایط اخالقی والیتِ فقها است و
این ویژگی در ولی فقیه سبب تصرف قلوب مردم و جبران تلخی اجرای قوانین و نهی از منکر میشود .علت
ناکافی بودن درصد آشنایی طالب با گویه مذکور احتماالً عدم پرداختن عوامل جامعهپذیری سیاسی و عدم
مطالعه طالب در خصوص گویه یاد شده در آثار امام است.
حدود  61درصد از طالب به گویههای دو ،سه و چهار پاسخ صحیح دادهاند؛ که خوب ارزیابی میشود؛
یعنی اکثر طالب نسبت به شرایط اخالقی والیتِ فقها از نظر امام از آگاهی کافی برخوردارند.
در مجموع حدود  56درصد طالب ازهفت گویه مربوط به شرایط والیت فقیه ،گزینه صحیح را انتخاب
کردهاند؛ که این درصد از آگاهی ،خوب ارزیابی میشود؛ اگر چه انتظار محقق بیشتر از این میزان بوده است.
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 .2تجزیه و تحلیل میانگین آشنایي طالب با وظایف والیت فقیه

میزان آشنایی طالب با وظایف والیت فقیه با چهار گویه زیر مورد سنجش قرار گرفت.
جدول  :4میانگین آشنایي طالب با وظایف والیت فقیه
شماره
گویهها
4
2
9
1

گویهها
تشکیل حکومت اسالمی برای اجرای احکام الهی بر فقهای جامعِ شرایط واجب نیست.
در صورت عدم امکان تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیهِ جامعِ شرایط ،والیت از آنان
ساقط میشود.
حفظ دین و جامعه اسالمی ،اِفتا ،قضاوت و والیت از وظایف اصلی ولیفقیه است.
تبلیغ اسالم ،خدمت به مردم و جلبِ رضایت مردم از وظایف ولیفقیه است.
میانگین

میانگین
آشنایی
61/1
61/4
11/6
61/6
65/12

برابر دادههای جدول باال ،حدود  11درصد طالب با گویه سه آشنایی دارند؛ که عالی ارزیابی میشود؛
یعنی اکثر طالب بهخوبی آگاهی دارند که حفظ دین و جامعه اسالمی ،افتا ،قضاوت و والیت از وظایف اصلی
ولی فقیه است .علت آشنایی باالی طالب با این گویه احتماالً بهخاطر این است که گویه مذکور از اصول و
آموزههای مهم اسالم است و عوامل متعدد جامعهپذیری سیاسی بهصورت مستمر و یکپارچه در ترویج و
تبلیغ آن در  12سال گذشته جمهوری اسالمی ایران کوشیدهاند.
حدود  61درصد طالب نسبت به گویه دوم ،پاسخ صحیح دادهاند؛ که خوب ارزیابی میشود؛ یعنی اکثر
طالب میدانند که مطابق اندیشه حضرت امام ،در صورت عدم امکان تشکیل حکومت اسالمی توسط فقیه
جامع شرایط ،والیت از فقیه ساقط نمیشود.
حدود  61درصد طالب نسبت به گویه یک ،پاسخ صحیح دادهاند؛ که خوب ارزیابی میشود؛ یعنی اکثر
طالب آگاهی دارند که از وظایف فقهای جامع شرایط بر اساس نظر امام ،وجوب تشکیل حکومت اسالمی
برای اجرای احکام الهی است.
حدود  61درصد طالب با گویه چهار آشنایی دارند؛ که خوب ارزیابی میشود؛ یعنی اکثر طالب آشنا
هستند که تبلیغ اسالم ،خدمت به مردم و جلب رضایت مردم مطابق اندیشه امام راحل از وظایف ولی فقیه
است .البته انتظار محقق بیش از این میزان بوده است.
طالب در مجموع به میزان  65درصد از وظایف والیت فقیه برابر اندیشه امام خمینی(ره) آگاهی دارند.
که خوب ارزیابی میشود.
 .3تجزیه و تحلیل میانگین آشنایي طالب با اختیارات والیت فقیه

میزان آشنایی طالب با اختیارات والیت فقیه با سه گویه زیر مورد سنجش قرار گرفت.
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جدول  :5میانگین درصد آشنایي طالب با اختیارات والیت فقیه
شماره
گویهها
4
2
9

گویهها
ولیفقیه در حکومت اسالمی ،رهبری دینی و سیاسی مردم را بر عهده دارد.
ولیفقیه در حکومت اسالمی عهدهدار امور عمومی و خصوصی شهروندان است.
اختیارات ولیفقیه در اداره جامعه و حکومت همانند پیغمبر و امامان معصوم است.
میانگین

میانگین
آشنایی
14/6
66
15/1
66/65

با مالحظه اطالعات جدول فوق ،آگاهی طالب با گویه یک ،بیش از  14درصد است؛ که عالی ارزیابی
میشود؛ یعنی طالب به میزان  14درصد آگاهی دارند که مطابق اندیشه حضرت امام ،ولی فقیه در حکومت
اسالمی ،هم رهبری دینی و هم رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد.
همچنین آگاهی طالب با گویه سه ،بیش از  15درصد است؛ که عالی ارزیابی میشود؛ یعنی بیش از 15
درصد طالب میدانند که در اندیشه امام ،اختیارات ولی فقیه در اداره امور جامعه و حکومت همانند پیغمبر و
امامان معصوم است.
حدود  66درصد از طالب نسبت به گویه دو پاسخ صحیح دادهاند؛ که متوسط ارزیابی میشود؛ به عبارت
دیگر ،حدود نیمی از طالب نمیدانند که براساس اندیشه حضرت امام ،ولی فقیه در حکومت اسالمی عهدهدار
امور عمومی شهروندان است؛ نه امور عمومی و خصوصی شهروندان .علت پایین بودن میزان آشنایی طالب
با گویه مذکور احتماالً ناشی از عدم موفقیت عوامل جامعهپذیری سیاسی در خصوص موضوع ،تأکید
جریانهای فکری خاص در بزرگ جلوه دادن بیش از حد جایگاه والیت فقیه و معرفی آن در حد امامان
معصوم و عدم دقت طالب در گویه یاد شده باشد.
در مجموع حدود  66درصد طالب نسبت به وظایف والیت فقیه بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) آگاهی
دارند .که خوب ارزیابی میشود.
جمعبندی

در بررسی تطبیقی میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه براساس نظر حضرت امام
میتوان به این جمعبندی رسید که میزان آشنایی طالب با اختیارات ولی فقیه با  66درصد و با وظایف
والیت فقیه با  65درصد ،خوب و با شرایط والیت فقیه با  56درصد ،متوسط ارزیابی میشود.
از علتهای آگاهی پایین طالب با شرایط والیت فقیه ،پرداخت ناکافی عوامل جامعهپذیری سیاسی و
حوزههای علمیه نسبت به موضوع و عدم تفکیک شرایط ولی فقیه به شرایط عمومی ،اختصاصی و اخالقی
و مطالعه ناکافی طالب در این باره میباشد.
البته آگاهی قابل قبول طالب بیشتر در گویههایی است که از اصول اساسی اندیشه امام بهحساب آمده
و جنبه عمومی داشته و در طول  12سال گذشته جمهوری اسالمی ایران توسط عوامل جامعهپذیری سیاسی
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مورد تأکید مکرر قرار گرفته است؛ اما طالب نسبت به گویههایی که جنبه تخصصی داشته و توسط عوامل
جامعهپذیری سیاسی کمتر ترویج و تکرار شدهاند ،از آشنایی کمتر و ناکافی برخوردارند.
ج) تحلیل تطبیقي میزان آشنایي طالب با شاخصهای اصلي به تفکیک متغیرهای زمینهای

در این قسمت پس از ارائه جدول دادهها ،اطالعات بهدست آمده تحلیل و یافتههای آن تبیین میشود.
جدول  :6میانگین آشنایي طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به تفکیک متغیرهای
زمینهای جنس ،وضع تأهل ،محل سکونت و تابعیت
متغیرها
شرایط والیت فقیه
وظایف والیت فقیه
اختیارات والیت فقیه
میانگین

جنس
مرد

زن

62/16
61/61
64/16
61/29

54/21
65/64
62/12
59/64

وضع تأهل
متأهل
مجرد

محل سکونت
شهری روستایی

تابعیت
ایرانی خارجی

61/12
62/65
62/46
61/16

16/61
11/11
56/21
62/16

51/26
61/64
66/51
55/41

61/55
16/19
55/14
61/15

61/64
64/11
64/62
61/99

64/49
61/99
61/45
66/21

جدول فوق میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه حسب متغیرهای زمینهای
جنس ،وضع تأهل ،سکونت و تابعیت را نشان میدهد.
مطابق دادههای جدول مذکور ،درصد آشنایی طالب زن با شرایط و وظایف والیت فقیه به ترتیب حدود
 1و  5واحد بیشتر از درصد آشنایی طالب مرد با آن دو است؛ بنابراین ،متغیر جنس در میزان آشنایی طالب
با شرایط و وظایف والیت فقیه تأثیرگذار بوده است .اما فاصله بین آشنایی طالب مرد و زن با اختیارات
والیت فقیه حدود یک واحد است؛ بنابراین ،متغیر جنس در میزان آشنایی طالب با اختیارات والیت فقیه
مؤثر نبوده است .مجموع فاصله بین آشنایی طالب مرد و زن با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه بیش
از پنج واحد است .که نشاندهنده تأثیر متغیر جنس در میزان آشنایی طالب با موارد یاد شده میباشد.
درصد آشنایی طالب متأهل با متغیرهای شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به ترتیب حدود  6 ،1و
 5و در مجموع حدود  6واحد بیشتر از درصد آشنایی طالب مجرد با موارد یاد شده است؛ بنابراین ،متغیر
وضع تأهل در میزان آشنایی طالب تأثیرگذار بوده است؛
درصد آشنایی طالب شهری با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به ترتیب حدود  6 ،6و  5واحد و
در مجموع حدود  6واحد بیشتر از میانگین آشنایی طالب روستایی با موارد یاد شده است؛ در نتیجه ،متغیر
محل سکونت در میزان آشنایی طالب مؤثر بوده است .علت فاصله بین آن دو احتماالً برخورداری طالب
شهری از امکانات تحصیلی و مطالعه بیشتر و انجام جامعهپذیری سیاسی قویتر در میان آنان بوده است.
میزان آشنایی طالب خارجی با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به ترتیب حدود  1 ،49و  6واحد
و در مجموع حدود  1واحد بیشتر از طالب ایرانی است؛ بنابراین ،متغیر تابعیت در میزان آشنایی طالب مؤثر
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بوده است .علت باالبودن درصد آشنایی طالب خارجی با موارد مذکور احتماالً ناشی از هدفگذاری و
برنامهریزی مدارس ،مراکز و مؤسسات محل تحصیل طالب خارجی در ایران برای انتقال اندیشه سیاسی
امام و باور والیت فقیه به آنان است .همچنین انگیزه و مطالعه بیشتر آنان نسبت به طالب ایرانی نیز میتواند
در میزان آشنایی آنان مؤثر باشد.
جدول  :7میانگین آشنایي طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به تفکیک متغیرهای
زمینهای سطح تحصیل و سن طالب
متغیرها
شرایط والیت فقیه
وظایف والیت فقیه
اختیارات والیت فقیه
میانگین

سطح تحصیلی طالب
سطح  4سطح  2سطح  9سطح 1

زیر21

61/16
62/24
64/46
61/44

51/69
16/54
51/54
61/14

65/16
61/61
62/12
54/66

61/19
61/24
64/24
54/46

62/51
11/26
64/46
66/64

سن طالب به سال
 21تا  11 11تا  61 61به باال
69/91
64/42
61/11
61/16

61/65
11/61
66/15
61/61

11/11
61
66/61
66/11

جدول شماره  6بیانگر میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه حسب متغیرهای
سطح تحصیل و سن طالب است.
درصد آشنایی طالب از حیث سطوح تحصیلی (سطح یک ،دو ،سه و چهار حوزه علمیه) با شرایط ،وظایف
و اختیارات والیت فقیه به هم نزدیک است .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین فاصله بین آنها کمتر
از  6واحد است .بنابراین ،سطح تحصیلی طالب در میزان آشنایی آنان با موارد یاد شده تأثیر نداشته است.
علت نزدیک بودن میزان آشنایی آنان احتماالً فقدان برنامهریزی مدون ،پلهای و تکاملی حوزههای علمیه
برای سطوح مختلف تحصیلی حوزوی در خصوص موضوع میباشد.
همچنین مطابق دادههای جدول فوق ،میانگین آشنایی طالب در گروههای سنی مختلف با شرایط،
وظایف و اختیارات والیت فقیه به هم نزدیک است .یعنی میانگین فاصله بین آنها کمتر از  2واحد است.
بنابراین ،متغیر سن نیز در میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه مؤثر نبوده است.
شاید مهمترین علت نزدیک بودن درصد آشنایی همه گروههای سنی به هم ،فقدان هدفگذاری و
برنامهریزی حوزه علمیه در مراحل مختلف تحصیلی برای طالب در این خصوص باشد.
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جدول  :8میانگین آشنایي طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به تفکیک متغیرهای
زمینهای سطح تحصیل والدین طالب
متغیرها
شرایط والیت فقیه
وظایف والیت فقیه
اختیارات والیت فقیه
میانگین

ابتدایی
66/16
62/91
62/66
51/99

سطح تحصیل پدر
سیکل/دیپلم کارشناسی به باال
61/21
62/61
64/11
64/19
64/11
61/11
61/21
61/45

ابتدایی
66/11
62/69
62/11
51/96

سطح تحصیل مادر
سیکل/دیپلم کارشناسی به باال
61/11
64/29
66/15
11/11
51/99
51/62
54/61
65/16

جدول شماره  ،1میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه حسب متغیر سطح
تحصیل والدین طالب را نشان میدهد.
میانگین فاصله آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه حسب متغیر تحصیالت پدر،
کمتر از دو واحد و حسب متغیر تحصیالت مادر ،کمتر از  6واحد است؛ بنابراین ،متغیر تحصیالت والدین در
میزان آشنایی آنان با موارد یاد شده تأثیرگذار نبوده است.
جدول  :9میانگین آشنایي طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه به تفکیک متغیرهای
زمینهای شغل والدین
متغیرها
شرایط والیت فقیه
وظایف والیت فقیه
اختیارات والیت فقیه
میانگین

کارگری و ...
65/19
62/99
64/14
51/16

شغل پدر
فرهنگی
آزاد
66
64/66
62/51
61/66

69/69
64/69
62/96
61/26

سایر
62/51
64/41
51/11
66/59

شغل مادر
سایر
خانهدار
61/92
64/11
64/92
61/46

69/61
11/21
64/91
61/14

جدول شماره  ،1میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه حسب متغیر شغل
والدین طالب را به تصویر میکشد.
مطابق اطالعات جدول یاد شده ،میانگین فاصله آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه
حسب متغیر زمینهای شغل پدر ،کمتر از یک واحد و حسب متغیر شغل مادر ،کمتر از دو واحد است؛ بنابراین،
متغیر شغل والدین در میزان آشنایی طالب با موارد مذکور تأثیر نداشته است .البته میزان آشنایی طالب با
اختیارات والیت فقیه در مجموع متغیرهای زمینهای  41واحد بیشتر از درصد آشنایی آنان با شرایط و وظایف
والیت فقیه است .علت فاصله قابلتوجه بین میزان آشنایی طالب با شرایط و وظایف و بین اختیارات والیت
فقیه حسب متغیرهای زمینهای ،احتماالً به دلیل توجه زیاد و مستمر عوامل جامعهپذیری سیاسی بهویژه
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حوزههای علمیه ،رسانهها ،نظام آموزشی و نهادهای مذهبی در  12سال گذشته جمهوری اسالمی ایران در
باره اختیارات والیت فقیه میباشد.
با عنایت به تحلیل دادهها در جداول مذکور ،چهار متغیر زمینهای جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و
تابعیت در میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه تأثیرگذار بودهاند؛ ولی چهار متغیر
زمینهای سطح تحصیلی ،سن ،تحصیالت والدین و شغل والدین در میزان آشنایی آنان با موارد یاد شده مؤثر
نبوده است.
نتیجهگیری
باور والیت فقیه بهعنوان یک منظومه فکری و طرح جایگزین نظام شاهنشاهی است که توسط امام
خمینی(ره) مطرح شد و با ترویج آن توسط طالب انقالبی ،مورد قبول مردم گرفت و مبنای تأسیس نظام
جمهوری اسالمی ایران گردید و برای استمرار آن نیز باید باور والیت فقیه توسط طالب حفظ و به نسل
جدید منتقل شود .با توجه به بدیهی بودن تقدم مرحله آشنایی با باور والیت فقیه برای حفظ و ترویج آن،
میزان آشنایی طالب با موضوع والیت فقیه در سه شاخص شرایط ،وظایف و اختیارت والیت فقیه مورد
بررسی قرار گرفت؛ تا نقاط قوت و کاستیها مشخص شود.
در این جا برخی از نتایج مهم پژوهش حاضر به شرح ذیل ارائه میشود.
 در این تحقیق 41 ،گویه برای ساخت پرسشنامه و اجرای پیمایش جهت سنجش میزان آشناییطالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) ،استخراج و معرفی شد؛
 برابر دادههای تحقیق ،طالب به میزان  56/1درصد با شرایط والیت فقیه از نظر امام آشنایی دارند؛که خوب ارزیابی میشود؛ اگرچه با توجه به اهمیت موضوع و طالب مستقر در قم ،انتظار محقق بیش از
این میزان بوده است.
 میانگین آشنایی طالب با وظایف والیت فقیه  65/12درصد است .که خوب ارزیابی میشود. میانگین آشنایی طالب با اختیارات والیت فقیه  66/65درصد است .که خوب ارزیابی میشود. مطابق داده های مذکور ،میزان آشنایی طالب با اختیارات والیت فقیه در رتبه اول ،با وظایف والیتفقیه در رتبه دوم و با شرایط والیت فقیه در رتبه سوم قرار میگیرد.
 میزان آشنایی طالب با برخی از گویههای مربوط به شرایط والیت فقیه مثل گویه  4و  ،5ضعیف و بابعضی دیگر از گویهها مثل گویه  6از شرایط والیت فقیه و گویه  2از اختیارات والیت فقیه ،متوسط و با
تعدادی دیگر از گویهها مثل گویه  6از شرایط ،گویه  9از وظایف و گویه  4و  9از اختیارات والیت فقیه،
عالی بوده است .ولی در مجموع ،میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه خوب
ارزیابی میشود.
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از ویژگی این مقاله ،کاربردی بودن پژوهش حاضر ،مطالعه میدانی و دقیق وضعیت طالب در خصوص
موضوع ،نو و جدید بودن این دسته از پژوهشها پیرامون موضوع والیت فقیه در حوزههای علمیه با روش
پیمایش است.
پیشنهادها
به دنبال درک وضع موجود و با تکیه بر نتایج و یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر به منظور تحکیم و
افزایش میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ارائه میشود.
 .4برنامهریزی و تالش مستمر ،متعالی و مرحلهای برای حفظ و بهبود آگاهی طالب با موضوع والیت
فقیه در همه ابعاد بهویژه در خصوص شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه با تأکید بر اندیشه حضرت
امام(ره) مدنظر مسئوالن قرار گیرد؛
 .2در ترویج و تبیین شرایط والیت فقیه برای طالب ،هر سه قسم شرایط عمومی ،اختصاصی و اخالقی
والیت فقیه مورد تأکید قرار گیرند؛
 .9در برنامهریزی برای آشنایی بیشتر طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه از منابع متعدد
صاحبنظران اسالمی معاصر با اولویت آثار و کتابهای امام راحل(ره) مثل کتاب والیت فقیه استفاده شود؛
 .1برای حفظ و انتقال موضوع والیت فقیه به طالب حوزههای علمیه از ظرفیت همه عوامل جامعهپذیری
سیاسی استفاده شود؛ از جمله بهرهگیری از نظام آموزشی مانند تدوین و تدریس متون آموزشی ،بهرهگیری
از مؤسسات و نهادهای مذهبی مانند مساجد ،حسینیهها و دستگاههای فرهنگی کشور مثل دفتر تبلیغات
اسالمی و مراکز بسیج مدارس علمیه و استفاده از رسانههای گروهی مثل فضای مجازی ،نشریات و
روزنامهها؛
 .6به دلیل تأثیر چهار متغیر زمینهای جنس (زن /مرد) ،وضع تأهل ،محل سکونت (شهری /روستایی) و
تابعیت (طالب ایرانی /خارجی) ،در میزان آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،شایسته
است ،برنامهریزان و مجریان ،برنامههای خود را برای حفظ و افزایش آگاهی طالب با ابعاد والیت فقیه به
تفکیک متغیرهای مذکور تنظیم و اجرا نمایند؛
 .5نظر به عدم تأثیر چهار متغیر زمینهای سطح تحصیلی ،سن ،تحصیالت و شغل والدین در میزان
آشنایی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،نیازی نیست تا برنامهریزان و مجریان ،برنامههای
خود را به تفکیک متغیرهای یاد شده تدوین و اجرا نمایند؛
 .6انتخاب جمالت و مفاهیم کلیدی و محکمات مربوط به شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه با
محوریت اندیشه امام راحل(ره) بهصورت عبارات متقن ،کوتاه ،گویا و جذاب از قبیل «اختیارات والیت فقیه
در اداره جامعه و حکومت همانند پیغمبر و امامان معصوم است» و بکارگیری منظم و مستمر آن در فضای
مجازی ،دیوارنوشتههای مدارس ،مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی ،تیزر(آگهی) تبلیغاتی در
برنامههای متناسب صدا و سیما ،از راهکارهای مناسب دیگر برای ترویج نظریه والیت فقیه و حفظ و افزایش
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آشنایی طالب پیرامون والیت فقیه است؛ همچنین ،راهاندازی نشریات علمی پیرامون والیت فقیه ویژه
طالب و یا اختصاص مقاالت و اولویت در جذب و انتشار مقاالت طالب در نشریات علمی موجود در خصوص
موضوع ،برنامهریزی و برگزاری منظم دورههای آموزشی کوتاه مدت ،جشنوارههای علمی ،مسابقات فرهنگی،
کارگاهها و کرسیهای آزاداندیشی ،تشویق به اخذ پایاننامه و رساله طالب پیرامون والیت فقیه ،اولویت
قرار دادن انتخاب کتاب سال حوزه در این خصوص ،تشویق طالب به تألیف کتاب ،مقاالت پژوهشی،
ترویجی و تخصصی و حتی تولید فیلم و کلیپهای کوتاه در خصوص موضوع برای استفاده در فضای
مجازی ،از راهکارهای مناسب دیگر برای حفظ و بهبود آگاهی طالب پیرامون والیت فقیه است؛
 .1بر اساس نتایج پژوهش حاضر در کشف درصد آگاهی طالب با شرایط ،وظایف و اختیارات والیت
فقیه ،برنامهریزی برای حفظ و بهبود آشنایی طالب با متغیرهای مذکور بر اساس اولویتهای ذیل توصیه
میشود؛
اولویت اول؛ برنامهریزی برای افزایش آشنایی طالب با شرایط والیت فقیه؛
اولویت دوم؛ برنامهریزی برای افزایش آگاهی طالب با وظایف والیت فقیه؛
اولویت سوم؛ برنامهریزی برای افزایش آشنایی طالب با اختیارات والیت فقیه.
محقق امیدوار است که مسئوالن فرهنگی کشور و مراکز حوزوی به نتایج و پیشنهادهای این پژوهش
عنایت نموده ،متناسب با توانمندی ،ظرفیت و امکانات خود و با توجه به نیازهای موجود در بهبود آشنایی
طالب با باور والیت فقیه بیش از پیش کوشا باشند.
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